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Περίληψη 
Η παρακάτω εργασία πραγματεύεται την σημαντικότητα της ύπαρξης της 

δημιουργικής γραφής στα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές με 

νοητική αναπηρία. Αρχικά εξετάζεται η έννοια της αναπηρίας και της ειδικής αγωγής ως 

γενικότερο πλαίσιο και στην συνέχεια παρουσιάζεται ο ορισμός της νοητικής αναπηρίας, 

η εξέλιξη της αντιμετώπισης της αναπηρίας αυτής στον χρόνο, το πως ξεκίνησε δηλαδή 

και κατά πόσο έχει αλλάξει μέχρι της μέρες μας και στην παρατίθενται οι εκπαιδευτικές 

ανάγκες των μαθητών με νοητική αναπηρία μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της δημιουργικής γραφής, το πως αυτή μπορεί να ενταχθεί 

στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και τους στόχους και τις επιδιώξεις της. Επιπλέον 

αναφέρονται και οι διδακτικές προσεγγίσεις της δημιουργικής γραφής ως προς τα άτομα 

με αναπηρίες. Τέλος προτείνονται δραστηριότητες δημιουργικής γραφής για άτομα με 

ελαφριά έως μέτρια νοητική αναπηρία.  

Λέξεις κλειδιά: νοητική αναπηρία, δημιουργική γραφή, ειδική αγωγή, εκπαίδευση . 
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Abstract 
The following paper addresses the importance of creative writing in educational 

programs aimed at students with mental disabilities. First, the concept of disability and 

special education is examined as a general framework and then the definition of mental 

disability is presented, the evolution of the treatment of this disability over time, that is, 

how it started and whether it has changed to this day. educational needs of students with 

intellectual disabilities within the school context. The second chapter analyzes the 

concept of creative writing, how it can be integrated into the educational context and its 

goals and aspirations. In addition, the didactic approaches of creative writing to people 

with disabilities are mentioned. Finally, creative writing activities are suggested for 

people with mild to moderate mental disabilities. 

Key words: mental disabilities, creative writing, special education, education. 
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Εισαγωγή 
Μέχρι και τον περασμένο αιώνα τα άτομα με νοητικές αναπηρίες θεωρούταν βλαβερά 

για την κοινωνία και υπήρχε η αντίληψη πως έπρεπε να απομακρυνθούν από αυτή. Με 

την πάροδο των χρόνων υπήρξε μεγάλη εξέλιξη στο θέμα των δικαιωμάτων των ατόμων 

αυτών και πλέον θεωρούνται ενεργά μέλη της κοινωνίας και πως είναι σε θέση να 

προσφέρουν σε αυτή. Για να αναπτυχθεί η ικανότητα της προσφοράς τους στην 

κοινωνία θεωρήθηκε αναγκαίο τα άτομα με αναπηρίες να αρχίσουν να φοιτούν σε 

σχολικές μονάδες. Η ένταξη τους έγινε διστακτικά στην αρχή και κυρίως σε σχολεία 

ειδικής αγωγής αποκλειστικά με περιορισμένο αριθμό μαθημάτων. Στις μέρες μας όμως 

γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την ένταξη των μαθητών με αναπηρίες σε σχολεία 

τυπικής εκπαίδευσης με την βοήθεια της παράλληλης στήριξης και την ύπαρξη 

εξατομικευμένων προγραμμάτων διδασκαλίας.  

Πλέον οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δεν στοχεύουν μόνο στην εκπαιδευτική 

μόρφωση αλλά και στην βελτίωση της συμπεριφοράς του παιδιού, στην ανάπτυξη της 

δεξιότητας που σχετίζεται με την αλληλεπίδραση με τα άλλα άτομα, στην ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας , στην ανακάλυψη του εαυτού του, των αναγκών του και των 

ικανοτήτων που διαθέτει.  

Για να καταστεί αυτό δυνατό είναι σημαντική η ύπαρξη της δημιουργικής γραφής 

στην εκπαίδευση. Η δημιουργική γραφή παρόλο που δεν μπορεί να οριστεί επακριβώς 

σχετίζεται με την κατάκτηση συγγραφικών αλλά και λεκτικών δεξιοτήτων οι οποίες 

προέρχονται μέσα από παιγνιώδη και διαδραστικό τρόπο. Μέσω της δημιουργικής 

γραφής θεωρείται πως αναπτύσσονται πιο εύκολα οι κοινωνικές δεξιότητες αλλά και οι 

δεξιότητες αλφαβητισμού και πως μέσα από την δημιουργική γραφή επιτυγχάνεται 

προσωπική αλλαγή, δηλαδή  για την αυτοανακάλυψη, την αυτοέκφραση και την 

ανύψωση της αυτοεκτίμησης.  

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να εξεταστεί πως μπορεί η 

δημιουργική γραφή να σχετιστεί και να βοηθήσει τα άτομα με νοητικές αναπηρίες στην 

προσωπική, ακαδημαϊκή και κοινωνική τους ανάπτυξη. Στο πρώτο μέρος εξετάζεται η 

νοητική αναπηρία και η εξέλιξη της στον χρόνο καθώς και το πως λειτουργεί η ειδική 

αγωγή και εκπαίδευση. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά για την 

δημιουργική γραφή ως όρο αλλά και την χρήση της στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά 

και πως η δημιουργική γραφή μπορεί να ωφελήσει τα άτομα με νοητικές αναπηρίες. 
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Τέλος στο τρίτο μέρος, το οποίο είναι πρακτικό προτείνονται δραστηριότητες 

δημιουργικής γραφής για τα άτομα με ήπιες και μέτριες νοητικές αναπηρίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο- ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

1.1 Ορισμός της αναπηρίας 
Ο όρος αναπηρία συναντά πολλά εμπόδια στην προσπάθεια να περιγραφεί με 

ακρίβεια καθώς αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόμενο το οποίο μεταβάλλεται είτε με τις 

κοινωνικοπολιτικές αντιλήψεις που υπάρχουν είτε με την κατάσταση του ατόμου το 

οποίο την φέρει (Σούλης,2013).    

Ο όρος αναπηρία ορίζεται διαφορετικά ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο περιέχεται. 

Στην επιστήμη της ιατρικής, η αναπηρία αφορά την ύπαρξη λειτουργικής βλάβης η 

οποία είτε είναι συγγενή, σύνδρομο, ασθένεια, βαθιά γνωστική δυσλειτουργία ή σοβαρά 

ψυχιατρικά προβλήματα ή μπορεί να είναι επίκτητη και σχετίζεται με μαθησιακές 

δυσκολίες, τροφικές αλλεργίες, αναπτυξιακές καθυστερήσεις ή κρίσεις πανικού. Ο όρος 

συχνά χρησιμοποιείται ως συνώνυμο με τον όρο μειονεκτικότητα. Οι οργανισμοί υγείας 

πολλές φορές χρησιμοποιούν κάποιους όρους οι οποίοι προκαλούνται από 

στερεοτυπικές αντιλήψεις των ατόμων χωρίς αναπηρίες ορίζοντας ως αναπηρία την 

σχέση ανάμεσα σε ένα μειονεκτικό μέλος, όργανο ή μηχανισμό του σώματος και τους 

περιορισμούς που προκύπτουν στην ζωή του ατόμου και προέρχονται από αυτή την 

αναπηρία. (Κάργα,2008) 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα ορισμό ως «Άτομα με Αναπηρίες» θεωρούνται  τα άτομα 

με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες 

σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια 

κοινωνικής συμπεριφοράς, δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική 

συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση με τους υπόλοιπους 

(Department for International Development, McEwan & Butler, 2007).  

Στην Ελλάδα είναι αποδεχτό και ο ορισμός του Παγκοσμίου οργανισμού υγείας 

(2002) με βάση τον οποίο, αναπηρία είναι το αποτέλεσμα οργανικών ή περιβαλλοντικών 

αιτίων που δημιουργούν ένα σύνολο εμποδίων σε σημαντικές περιοχές της ζωής, όπως η 

αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και η γενικότερη 

κοινωνική συμμετοχή (Κάργα,2008).   

Ο όρος αναπηρίες απευθύνεται σε άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν προκλήσεις 

υψηλής σοβαρότητας σε σχέση με κάποιο παιδί τυπικής ανάπτυξης η οποίες θα 

μπορούσαν να διαρκέσουν καθόλη την διάρκεια της ζωή του ατόμου. Γι αυτό λοιπόν 

είναι αναγκαίο να τους προσφέρεται πρόσθετη υποστήριξη και επιπλέον υπηρεσίες. 
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Χρειάζονται συνεχή καθοδήγηση για να φέρουν εις πέρας τα ζητήματα που αφορούν τις 

ακαδημαϊκές, τις κοινωνικές, τις συναισθηματικές ή ακόμα και τις ιατρικές δυσκολίες 

που καλούνται να ξεπεράσουν. Αυτή η καθοδήγηση μπορεί να διαρκέσει καθόλη την 

διάρκεια της ζωής τους ή μπορεί να σταματήσει όταν το άτομο αρχίζει να 

ανταπεξέρχεται μόνο του στα προβλήματα του. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που το 

άτομο με αναπηρία αντιμετωπίζει δυσκολίες που αφορούν την στέγαση του, την 

απασχόληση του αλλά και την κοινωνική του συμμετοχή (Τσιμπιδάκη, 2013 όπως 

αναφέρεται σε Αλεξίου, 2019). 

Γι αυτό για τα άτομα με αναπηρία είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει έγκαιρη 

παρέμβαση ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέρθουν αλλά και να αναπτύξουν τις 

ακαδημαϊκές, συναισθηματικές και κοινωνικές τους ικανότητες. Η πρώιμη παρέμβαση 

αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία οι αναπτυξιακές δεξιότητες του κάθε παιδιού 

τίθενται υπό αξιολόγηση. Αν από την συγκεκριμένη αξιολόγηση κριθεί απαραίτητο 

δημιουργείται πρόγραμμα από ειδικούς που περιλαμβάνει υπηρεσίες οι οποίες 

βασίζονται στις ανάγκες του εκάστοτε παιδιού και αυτές θα βοηθήσουν στην βελτίωση 

των αναπτυξιακών δεξιοτήτων του παιδιού και στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης του. 

(Τσιμπιδάκη,2013 όπως αναφέρεται σε Αλεξίου,2019) 
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1.2 Ο όρος νοητική αναπηρία 
  Ως νοημοσύνη καλείται το σύνολο των γνωστικών λειτουργιών που ενεργοποιούνται, 

με σκοπό το άτομο όταν έρχεται σε επαφή με νέες καταστάσεις και χρειάζεται να 

επιλύσει ζητήματα να είναι σε θέση να αξιοποιήσει προηγούμενες εμπειρίες του, με 

σκοπό την ομαλή προσαρμογή του στο περιβάλλον. Βάσει των ορισμών προκύπτει ότι η 

νοημοσύνη από την μια στοχεύει στην προσαρμογή του ατόμου στο περιβάλλον και από 

την άλλη είναι μια γενική αλλά και πολύπλοκη λειτουργία που έχει να κάνει με την 

συνολικά με την ψυχοσωματική ανάπτυξη του ατόμου και επηρεάζεται από φυσικούς, 

πολιτισμικούς καθώς και από κοινωνικούς παράγοντες. Κάποιοι ερευνητές ξεχωρίζουν 

την νοημοσύνη σε πρακτική και θεωρητική όπου η πρακτική νοημοσύνη αφορά την 

ικανότητα του να προσαρμόζεται το άτομο σε καινούργιες συνθήκες, χρησιμοποιώντας 

ή δημιουργώντας ποικίλα μέσα και η θεωρητική νοημοσύνη αφορά την ικανότητα του 

ατόμου να επέρχεται σε κρίσεις και συλλογισμούς αλλά και να εντοπίζει ομοιότητες, 

διαφορές οι τυχόν σχέσεις (Μιχαηλίδης,2020). 

  Τα άτομα με νοητική αναπηρία για να χαρακτηριστούν έτσι θα πρέπει να έχουν δείκτη 

νοημοσύνης μικρότερο από το 70, το οποίο τους περιορίζει στο να λειτουργούν όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, να έχει εκδηλωθεί η νοητική τους καθυστέρηση μέχρι το 18ο 

έτος της ηλικίας τους και η προσαρμοστικής τους συμπεριφορά να μην επαρκεί, να μην 

έχουν αναπτύξει δηλαδή πλήρως την επικοινωνία τους, την αυτοεξυπηρέτηση, τις 

κοινωνικές τους δεξιότητες κλπ). Περίπου το 1% του πληθυσμού του κόσμου έχει 

νοητική καθυστέρηση με ποσοστό 0,78% στα αγόρια και 0,63 στα κορίτσια. 
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1.3 Οι μεταβολές του όρου νοητική αναπηρία στον χρόνο 
  Ο όρος νοητική αναπηρία που αναφέρεται στα ελλείματα της νοημοσύνης και την 

ικανότητα προσαρμογής στο περιβάλλον έχει αλλάξει πολλές φορές από τα μισά του 

19ου αιώνα όπου άρχισε η συστηματική μελέτη του. Ο Jean Esquirol το 1838 έγραψε 

ένα βιβλίο το οποίο σχετίζεται με την ψυχική υγεία και σε ένα κεφάλαιο, αναφέρει τους 

ιδιώτες, τα άτομα δηλαδή που ποτέ δεν κατάφεραν να αναπτύξουν τις νοητικές τους 

ικανότητες (πλέον αυτή η περιγραφή γίνεται για τα άτομα με σύνδρομο Down) και τους 

ξεχωρίζει από τα νοητικά διαταραγμένα άτομα, τα οποία ανέπτυξαν τις νοητικές τους 

ικανότητες, αλλά κάποια στιγμή τις έχασαν. Επιπλέον στα μισά του 19ου αι. ο Edward 

Seguin παρουσίασε το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για άτομα με νοητική αναπηρία, 

το οποίο βασιζόταν στην άποψη ότι η αυξημένη οξύτητα και ο συντονισμός των 

κινήσεων αλλά και η ενίσχυση της  μνήμης και της ικανότητας για μίμηση βελτιώνει σε 

μεγάλο βαθμό της γνωστική ικανότητα. Το 1876 ίδρυσε τον Αμερικανικό Σύλλογο για 

τη Νοητική Υστέρηση (American Association on Mental Retardation όπως αναφέρεται 

σε  Παπαηλιού ,2020). 

  Μετά από κάποια χρόνια το 1905 οι Alfred Binet και Theodor Simon έφτιαξαν μία 

κλίμακα για την αξιολόγηση της νοημοσύνης, προκειμένου να αναγνωρίζονται η 

νοητική αναπηρία σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Επιπλέον την ίδια περίοδο ο Goddard 

εισήγαγε τον όρο μικρόνοια, ο οποίος μεταφράζεται με την πεποίθηση ότι η νοημοσύνη 

προκύπτει από κληρονομικά αίτια και δεν μπορεί να βελτιωθεί μέσω της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Ο Αμερικανικός Σύλλογος για τη Νοητική Ανεπάρκεια αναγνωρίζει 3 

ομάδες παιδιών. Αρχικά τους «ιδιώτες» όπου η ανάπτυξη τους ισοδυναμεί με παιδιών 

στο δεύτερο (2) έτος της ηλικίας τους,  τους «ηλίθιους» με ανάπτυξη που ισοδυναμεί με 

παιδιών από το δεύτερο (2) μέχρι το έβδομο (7) έτος και τέλος τους  «μωρούς» όπου η 

ανάπτυξη τους ισοδυναμεί με αυτή παιδιών από το έβδομο (7) έως το δωδέκατο (12) 

έτος τους. Το 1916 ο Lewis Terman επινόησε τον δείκτη νοημοσύνης και το 1935 ο 

Edgar Doll με την Κλίμακα Κοινωνικής Ωριμότητας έφερε στο προσκήνιο ότι η 

αξιολόγηση της νοημοσύνης πρέπει να συμπεριέχει και την ικανότητα του ατόμου να 

προσαρμόζεται στο περιβάλλον. 

  Τη δεκαετία του 1950 ο Αμερικανικός Σύλλογος για τη Νοητική Υστέρηση εισήγαγε 

την ορολογία ‘νοητική υστέρηση των έξι ωρών’, ο οποίος στην ουσία  δίνει μεγάλη 

προσοχή στον παράγοντα της προσαρμογής του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον. Με 

τον όρο αυτό αναφερόμαστε στα άτομα τα οποία παρόλο που δεν είναι σε θέσει να 
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προσπελάσουν και να ανταποκριθούν στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις, έχουν την 

ικανότητα να λειτουργούν αυτόνομα εκτός τάξης. Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο όρισε επίσης 

τη νοητική υστέρηση με βάση τρία κύρια στοιχεία. Τον χαμηλό δείκτη νοημοσύνης ό 

οποίος είναι κάτω από ογδόντα πέντε (<85), τη ελαχιστοποιημένη προσαρμοστικότητα 

στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και την πρώτη εμφάνιση πριν την ηλικία των 16 

ετών. Επιπλέον, τα επίπεδα για την νοητική αναπηρία διαχωρίστηκαν σε πέντε (5) 

κλίμακες : η οριακή αναπηρία με δείκτη νοημοσύνης από εξήντα επτά έως ογδόντα τρία 

(67 – 83), η ήπια νοητική αναπηρία με δείκτη νοημοσύνης από  πενήντα έως εξήντα έξι 

(50 – 66), η μέτρια νοητική αναπηρία με δείκτη νοημοσύνης τριάντα τρία έως σαράντα 

εννιά (33 – 49), η βαριά νοητική αναπηρία με δείκτη νοημοσύνης από δέκα έξι έως 

τριάντα δύο ( 16 – 32) και τέλος η βαρύτατη νοητική αναπηρία με δείκτη μικρότερο του 

δεκαέξι (<16). Κατά τα επόμενα χρόνια συστάθηκαν στις Ηνωμένες πολιτείες της 

Αμερικής  ομάδες για να προωθήσουν τα δικαιώματα των ατόμων με νοητική αναπηρία, 

όπως ο Εθνικός Σύλλογος Πολιτών με Νοητική Υστέρηση και η Προεδρική Επιτροπή 

για τη Νοητική Υστέρηση. Το ανώτατο όριο του δείκτη νοημοσύνης  για νοητική 

υστέρηση μειώθηκε από ογδόντα πέντε (85) σε εβδομήντα (70). Επομένως γίνεται 

φανερό πως όσο και να εκπαιδευτεί ένα άτομο δεν μπορεί να μεταβάλει την ύπαρξη της 

νοητικής αναπηρίας. 

   Πλέον οι κατηγορίες της νοητική αναπηρίας έχουν χωριστεί σε τέσσερις (4) και αυτές 

είναι η ήπια, η μέτρια η βαριά και η βαρύτατη νοητική αναπηρία. Στην κατηγορία της 

ήπιας νοητικής αναπηρίας εμπεριέχεται περίπου το ογδόντα πέντε (85%) των ατόμων. 

Τα παιδιά αυτά παρόλο που εμφανίζουν καθυστέρηση, αναπτύσσουν  δεξιότητες που 

αφορούν την επικοινωνία και την κίνηση ανάλογες με αυτές των ατόμων της ηλικίας 

τους. Τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία μπορούν να παρακολουθήσουν 

μαθήματα μέχρι έκτης (ΣΤ’) δημοτικού, ενώ στην εφηβεία τους και αργότερα στην 

ενηλικίωση τους έχουν την δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε μεγάλο βαθμό σε 

επαγγελματικά πλαίσια με υποστήριξη και επιτήρηση. Όμως, δυσκολεύονται αν δεν 

υπάρχει βοήθεια να ανταπεξέλθουν σε σοβαρές διαφοροποιήσεις των κανόνων των ή σε 

αγχωτικές καταστάσεις.  

  Στην κατηγορία της μέτριας αναπηρίας συμπεριλαμβάνεται περίπου το 10% των 

ατόμων με νοητική αναπηρία. Τα παιδιά αυτής της κατηγορίας μπορούν να 

κατανοήσουν τα μαθήματα  συνήθως μέχρι τη Β’ δημοτικού και είναι σε θέση να 
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αποδώσουν με την βοήθεια κάποιου σε προστατευμένα εργαστήρια ή εργασίες οι οποίες 

είναι κλειστού τύπου.  

   Στην κατηγορία της βαριάς αναπηρίας περιλαμβάνεται σχεδόν το τρία με τέσσερα (3 – 

4%) των ατόμων με νοητική αναπηρία. Τα άτομα αυτά ως επι το πλείστων εμφανίζουν 

σοβαρά ιατρικά και νευρολογικά προβλήματα. Οι ανάπτυξη τους στο γνωστικό επίπεδο 

φτάνει σε βασικές προ-σχολικές δεξιότητες και απλό χρηστικό λεξιλόγιο. Καθίσταται 

αναγκαίο να διαβιώνουν σε ειδικές μονάδες, όπου παρακολουθούνται στενά και 

λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζεται ώστε να μπορέσουν οι ανάγκες τους να 

καλυφθούν. 

  Τέλος στην κατηγορία της βαρύτατης νοητικής αναπηρίας περιλαμβάνεται περίπου το 

ένα με δύο  (1 – 2%) των ατόμων με νοητική αναπηρία. Η στενή παρακολούθησή των 

ατόμων θεωρείται αναγκαία  και καθώς και η ύπαρξη εναλλακτικών συστημάτων 

φροντίδας, έτσι ώστε να μειωθούν οι δυσκολίες που αφορούν αισθητηριακά και κινητικά 

ζητήματα και τα νευρολογικά προβλήματα. Συνήθως δηλώνουν τις βασικές τους 

ανάγκες μέσω υποβοηθητικών συστημάτων εικόνων. 

  Επίσης υπάρχουν οι κατηγορίες ‘μη προσδιορισμένη νοητική αναπηρία’ αλλά και η 

‘γενικευμένη αναπτυξιακή καθυστέρηση’. Η μη προσδιορισμένη νοητική αναπηρία 

αφορά παιδιά τα οποία έχουν ξεπεράσει την ηλικία των πέντε (5) ετών τα οποία 

παρουσιάζουν και άλλα προβλήματα, όπως οι αισθητηριακές αναπηρίες (τύφλωση, 

κώφωση), τα προβλήματα κίνησης, ή και τα ύστατα προβλήματα συμπεριφοράς. 

Επομένως η διάγνωση που τους γίνεται είναι ρευστή και μπορεί να οριστικοποιηθεί 

μόνο όταν τα άτομα έχουν κατακτήσει την κύρια αναπηρία τους και μπορούν να την 

διαχειριστούν. Από την άλλη η γενικευμένη νοητική αναπηρία αναφέρεται σε άτομα 

ηλικία από πέντε (5) ετών και κάτω για τα παρουσιάζεται μεγάλη δυσκολία να 

επιτευχθεί επαρκής διάγνωση του τύπου νοημοσύνης και επαναπροσδιορίζεται όταν 

καταστεί δυνατή μια αξιόπιστη αξιολόγηση. 
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1.4 Συνοσσηρότητα 
Η νοητική αναπηρία πολλές φορές συνδέεται και με άλλες νευροαναπτυξιακές, 

ψυχιατρικές αλλά και ιατρικές διαταραχές όπως διαταραχές επικοινωνίας, μαθησιακές 

δυσκολίες ή επιληψίες. Η σύνδεση δύο ή περισσότερων αναπηριών σε ένα πρόσωπο 

ονομάζεται συνοσσηρότητα. Για χρόνια οι συννοσηρές διαταραχές δεν εξεταζόταν 

επαρκώς, γιατί δεν ήταν ευρέως γνωστό πως ένα άτομο μπορεί να έχει ταυτόχρονα δύο 

μορφές αναπηρίας οι οποίες συνυπάρχουν απλά η μια να είναι σε μεγαλύτερο βαθμό από 

την άλλη. Έπειτα όμως έγινε αντιληπτό πως υπάρχει κίνδυνος για την εμφάνιση 

συννοσηρών διαταραχών. Περίπου το 30- 42% από τα άτομα με νοητική αναπηρία 

εμφανίζει συνοσσηρότητα με άλλες αναπηρίες. Μάλιστα το 57% των παιδιών με μέτρια 

ή βαριά νοητική αναπηρία παρουσιάζουν συναισθηματικές διαταραχές , διαταραχές που 

σχετίζονται με την διαγωγή , αγχώδεις διαταραχές, σχιζοφρένεια, σωματικές ενοχλήσεις 

ή Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ). Σε γενικές 

γραμμές σύμφωνα με μελέτες αποδεικνύεται πως τα παιδιά με νοητική αναπηρία έχουν 

έως και τέσσερις (4) ή πέντε (5) φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν 

διαταραχές όπως είναι η σχιζοφρένια, η κατάθλιψη ή η διάσπαση (Bouras & Holt, 2007 

όπως αναφέρεται σε Παπαηλιού,2020).  

  Παρόλο που η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) 

φαίνεται να παρουσιάζει μεγάλη συνοσσηρότητα με την νοητική αναπηρία είναι πολύ 

δύσκολο να διαγνωστεί. Αυτό συμβαίνει επειδή τα παιδιά με νοητική αναπηρία πολύ 

συχνά εμφανίζουν συμπτώματα απροσεξίας και υπερκινητικότητας. Για να γίνει λοιπόν 

μια διάγνωση για ΔΕΠ-Υ στα παιδιά με αναπηρία θα πρέπει να εμφανίσουν τα 

παραπάνω συμπτώματα σε υπερβολικό βαθμό σε συνδυασμό με την νοητική και όχι την 

χρονολογική τους ηλικία.  

  Επιπλέον η νοητική αναπηρία παρουσιάζει και έντονη συνοσσηρότητα με διαταραχή 

αυτιστικού φάσματος. Η διάγνωση επίσης χαρακτηρίζεται πολύπλοκη καθώς συνήθως 

δεν είναι εύκολο να διακριθεί πια από τις δύο διαταραχές είναι πρωτογενής. Για να 

μπορέσει να επιτευχθεί η διάγνωση θα πρέπει να αξιολογηθεί η νοητική ηλικία του 

παιδιού για να γίνει αντιληπτό αν συμπίπτουν τα διαγνωστικά κριτήρια με αυτά της 

διαταραχής. Έπειτα θα πρέπει να εξεταστεί αν υπάρχουν συμπεριφορές οι οποίες να 

ταιριάζουν με την διαταραχή αυτιστικού φάσματος, όπως είναι η ελλιπής βλεμματική 

επαφή, οι εκφράσεις του προσώπου, οι χειρονομίες και τα παιχνίδια εναλλαγής σειράς. 

Ως επι το πλείστων τα παιδιά που παρουσιάζουν νοητική διαταραχή ως κύρια αναπηρία 
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μπορούν να συγκεντρώσουν την προσοχή τους περισσότερο, είναι περισσότερο 

συναισθηματικά και μπορούν να χρησιμοποιήσουν την βλεμματική επαφή στις 

κοινωνικές τους συναναστροφές  (Παπαηλιού,2020). 
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1.5 Ειδική αγωγή και εκπαίδευση 
Είναι γεγονός πως η εκπαίδευση προσφέρει στα άτομα μια κοινωνική θέση μέσα στην 

κοινωνία καθώς τους προσδίδει νομιμοποίηση αλλά και τα δικαιώματα που του ανήκουν 

(Marshall,2001 όπως αναφέρεται σε Σούλη,2013). Επομένως τόσο τα άτομα χωρίς 

αναπηρία όσο και τα άτομα με αναπηρία για να αντιληφθεί πως είναι ισάξιο με τα 

υπόλοιπα και πως μπορεί να πετύχει την προσωπική του εξέλιξη στο πλαίσιο της 

κοινωνίας είναι υποχρεωτικό να δεχτεί την κατάλληλη εκπαίδευση (Σούλης,2013). 

Αναφορικά με την εκπαίδευση, τα άτομα με αναπηρία είναι κοινώς αποδεκτό πως θα 

πρέπει να βρίσκονται  ένα όσο το δυνατόν λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον 

(Fisher,2007 όπως αναφέρεται σε Σούλη,2013). Στην εκπαίδευση πρέπει να λαμβάνονται 

οι σωστές πρακτικές και να υπάρχουν οι σωστές αντιλήψεις για τα άτομα με αναπηρία, 

αποφεύγοντας την χρήση στερεοτύπων αλλά να βασίζονται στην ιδέα πως όλα τα παιδιά 

έχουν το ίδιο δικαίωμα να επωφελούνται όσο το δυνατόν περισσότερο από τις 

εκπαιδευτικές εμπειρίες που τους προσφέρονται . Το σχολικό περιβάλλον πρέπει να 

λειτουργεί σωστά έτσι ώστε τα πιθανά εμπόδια να εξαλείφονται και να αναδεικνύεται η 

δυνατότητα της ισότιμης συμμετοχής και η ολική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 

κατέχουν οι μαθητές σύμφωνα με τον ρυθμό ανάπτυξης του καθένα από αυτούς 

(Σούλης,2013).  

  Με τον όρο ειδική αγωγή και εκπαίδευση γίνεται αναφορά στην παιδαγωγική 

επιστήμη, η οποία έχει ως σκοπό της να σταθεί στο άτομο με αναπηρία ώστε αυτό να 

γνωρίσει τον εαυτό του και να ανακαλύψει και να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες του 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπρόσθετα να είναι σε θέση να αναζητά και να κρίνει 

τις πληροφορίες που λαμβάνει από το περιβάλλον γύρο του (Μιχαηλίδης, 2020). 

  Στο κομμάτι της ειδικής αγωγής προβλέπονται δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούσαν 

να λειτουργήσουν ως οργανωμένο πρόγραμμα ώστε να επιτευχθεί η πολύπλευρη 

ανάπτυξη του ατόμου. Μέσω της ειδικής αγωγής τα παιδιά θα είναι σε θέση να 

βελτιώσουν την συμπεριφορά τους, να αποκτήσουν την μόρφωση η οποία δεν σχετίζεται 

μόνο με την εκπαίδευση αλλά και με την βελτίωση της αλληλεπίδρασης, της 

συνύπαρξης αλλά και της συνεκπαίδευσης με τους άλλους. Επίσης το κάθε παιδί θα 

είναι σε θέση να ανακαλύψει τον εαυτό του, να μάθει τα θέλω, τις ανάγκες του αλλά και 

τις ικανότητες του. (Μιχαηλίδης,2020)  

  Ταυτόχρονα με την γενική εκπαίδευση, η οποία παρέχεται σε όλα τα παιδιά 

ανεξαιρέτως, υφίστανται και εφαρμόζονται προγράμματα ειδικής αγωγής και 
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εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα τα συγκεκριμένα προγράμματα σχεδιάζονται και 

λειτουργούν για μαθητές με αναπηρίες, οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες 

που αφορούν την μάθηση (Jordan,2007). 

  Είναι γεγονός ότι η αναπηρία επηρεάζει τα άτομα στην γενική τους ανάπτυξη, όπως 

επίσης και την εκπαίδευση και την σχολική τους πορεία δεν έχουν πάντα τις ίδιες 

ευκαιρίες και δυνατότητες και σίγουρα δεν έχουν τις ίδιες εκπαιδευτικές ανάγκες με 

τους υπόλοιπους , τις επιλογές που θα κάνουν αναφορικά με το επάγγελμα και την 

επαγγελματική τους πορεία καθώς πολλές φορές τους είναι πιο δύσκολο να 

προσληφθούν σε μια δουλειά είτε λόγω των κοινωνικών στερεότυπων είτε της 

δυσκολίας τους να ανταπεξέρθουν στις απαιτήσεις της δουλειάς , αλλά και σε μεγάλο 

βαθμό την κοινωνική τους ζωή λόγω των κοινωνικών στερεοτύπων που τους ωθούν στο 

περιθώριο και την απομόνωση. (Μιχαηλίδης,2020).  

  Με βάση τα σημερινά δεδομένα, στον τομέα της ειδικής αγωγής εφαρμόζονται 

εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης, μέσα στο περιβάλλον της σχολικής τάξης 

σε ειδικά σχολεία είτε σε τάξεις που συμπεριλαμβάνονται σε σχολεία τυπικής 

εκπαίδευσης με την υποστήριξη παράλληλης στήριξης είτε σε τμήματα ένταξης, είτε σε 

αυτοτελείς τμήματα ειδικής αγωγής ή σε άλλες περιπτώσεις και αν κρίνεται απαραίτητο 

παρέχεται εκπαίδευση στο σπίτι (Μιχαηλίδης,2020).  

  Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση έχει να κάνει με την σχεδίαση, την ανάπτυξη και την 

αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο έχει σχεδιαστεί για το άτομο με 

αναπηρία. Στόχος του προγράμματος είναι το παιδί να μπορέσει να εξελίξει τις γνώσεις 

του και να είναι σε θέση να τις αξιοποιήσει, όπως επίσης και τις αξίες και τις δεξιότητες 

του. Αυτό είναι σημαντικό να γίνει ώστε να έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν 

κοινωνικές σχέσεις με τους συμμαθητές αλλά και με άλλα άτομα που βρίσκονται στην 

ίδια ηλικία. Ένας άλλος στόχος του προγράμματος ειδικής αγωγής είναι η αποδοχή των 

μαθητών με αναπηρία από τους συμμαθητές τους όπως επίσης και η εξασφάλιση της 

ισότιμης και ισορροπημένης κοινωνική τους εξέλιξη αλλά και η προφύλαξη της 

πρόσβασης τους στην γνώση είτε στο σχολικό τους περιβάλλον είτε έξω από αυτό (Ν. 

3699/2008, άρθρο 2. Όπως αναφέρεται σε Μιχαηλίδης,2020). 
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1.6 Ιστορική αναδρομή ειδικής αγωγής 
Η ειδική εκπαίδευση βρέθηκε αντιμέτωπη με πολλές αλλαγές από το ξεκίνημα της έως 

και σήμερα. Κατά την διάρκεια του προηγούμενου αιώνα οι απόψεις διίσταντο για το 

πως θα έπρεπε οι μαθητές με αναπηρίες να μορφώνονται και να αντιμετωπίζονται. Στην 

Ευρώπη μάλιστα οι απόψεις για τα άτομα με αναπηρία ως επι το πλείστων συναινούσαν 

πως αποτελούν κοινωνική απειλή με κίνδυνο να μολύνουν ένα άλλο ανθρώπινο είδος το 

οποίο ήταν καθαρό. Οπότε πολλές φορές τους οδηγούσαν σε θάνατο ή τους 

χρησιμοποιούσαν ως αντικείμενα διασκέδασης. Επομένως θεωρούταν πως η κοινωνία 

θα πρέπει να προστατεύεται από τα άτομα με αναπηρία, αλλά και αυτά από εκείνη 

(Αλεξίου,2019).  

  Η ειδική εκπαίδευση πέρασε από διάφορες φάσεις για να φτάσει σε αυτή που είναι 

σήμερα. Η πρώτη ήταν η φάση της ίδρυσης από το 1800 έως το 1930 η μεγαλύτερη 

φάση χρονικά , και όσα παιδιά είχαν κάποια ένδειξη μαθησιακών προβλημάτων 

αποκαλούνταν «ανόητα» και καθυστερημένα. 

  Έπειτα ήρθε η φάση της μετάβασης η οποία άρχισε το 1930 και τελείωσε το 1960 . Σε 

αυτή την φάση επεξεργάστηκε καλύτερα ο τρόπος με την οποίο διδάσκονταν τα άτομα 

με αναπηρίες. Οι ειδικοί δημιούργησαν ειδικά εργαλεία με σκοπό την αξιολόγηση των 

μαθητών, κατάφεραν να φέρουν στο προσκήνιο και να αναλύσουν ορισμένους τύπους 

μαθησιακών δυσκολιών και παρουσίασαν ένα σχέδιο για τη διδασκαλία παιδιών αυτών. 

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές έφεραν την ονομασία «παιδιά με ελάχιστη δυσλειτουργία 

του εγκεφάλου».  

  Στη συνέχεια, ήρθε η φάση μετασχηματισμού για την εκπαίδευση μαθητών με 

μαθησιακά προβλήματα, και φάση της ενσωμάτωσης, η οποία διήρκεσε από το 1960 έως 

το 1980 (Δροσίνου-Κορέα, 2017 όπως αναφέρεται σε Αλεξίου,2019). Σε αυτή τη φάση 

εισάχθηκε ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» ο οποίος αντικατέστησε τους όρους  

«εγκεφαλικά παράλυτος» όπως επίσης και τον όρο «ελάχιστη δυσλειτουργία του 

εγκεφάλου». Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία άρχισαν να αναγνωρίζονται και 

έτσι δεν μπορούσαν να περιθωριοποιούν πλέον αυτά τα άτομα. Στην φάση της 

ενσωμάτωσης δημιουργήθηκε και ο νόμος της παιδικής μέριμνας για παιδιά με 

αναπηρίες (1975). Αυτό αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός γιατί ουσιαστικά 

καθιερώνει πως όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτως της αναπηρίας που διαθέτουν έχουν το 

δικαίωμα στην δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση.  
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  Η τελευταία φάση είναι αυτή που διανύεται από το 1980 μέχρι και σήμερα. Σε αυτή την 

φάση δημιουργήθηκε μια νέα συνθήκη, η ένταξη η οποία αποτελεί ένα τεράστιο 

κατόρθωμα για την ειδική εκπαίδευση. Με την ένταξη οι μαθητές με αναπηρίες 

εισέρχονται μέσα σε αίθουσες διδασκαλίας με μαθητές τυπικής ανάπτυξης  στα σχολεία 

της γειτονιάς τους, με συνεργατική μάθηση και υπηρεσίες παράλληλης στήριξης όπως 

προβλέπεται για κάθε μαθητή (Δροσίνου Κορέα, 2017 όπως αναφέρεται σε 

Αλεξίου,2019).  

  Επιπλέον σε αυτή τη φάση τέθηκε σε ισχύ ο νόμος IDEA. Ο νόμος αυτός θεώρησε 

απαραίτητο κάθε παιδί με αναπηρία να έχει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα 

παρέμβασης, ένα ατομικό εκπαιδευτικό σχέδιο. Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα είναι 

ένα έγγραφο που πρέπει να εμπεριέχει τις τρέχουσες επιδόσεις του μαθητή και τους 

ετήσιους στόχους που πρέπει να καταφέρει. Ο νόμος αυτός περιείχε και τις ιδιαίτερες 

ανάγκες του παιδιού, τις μέρες και τα μέρη όπου θα παρέχονται ειδικές υπηρεσίες και τη 

καταμέτρηση της ανοδικής πορείας του παιδιού. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής, ο σύμβουλος σχολικού προσανατολισμού, ο δάσκαλος γενικής εκπαίδευσης, ο 

ψυχολόγος του σχολείου και η αρχή ενημερώνονται πάντοτε και εμπεριέχονται στα 

σχέδια αυτού του προγράμματος (Heward, 2011 όπως αναφέρεται σε Αλεξίου,2019).  

  Σήμερα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα εστιάζουν στη συνεκπαίδευση (ένταξη) των 

μαθητών με αναπηρίες στα σχολεία τυπικής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα με την ένταξη 

των μαθητών, δίνεται στους εκπαιδευτικούς η κατάλληλη  υποστήριξη με το προσωπικό 

παράλληλης στήριξης, το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό και εξοπλισμός. 
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1.7 Μαθητές με νοητική αναπηρία 
Για να προσδιοριστεί καλύτερα ο όρος οι μαθητές με νοητικές αναπηρίες έχουν γενική 

διανοητική λειτουργία η οποία είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό κάτω από τον μέσο όρο 

αλλά και περιορισμούς στην προσαρμοστική λειτουργία σε δύο τουλάχιστον τομείς 

δεξιοτήτων, ανάλογα με την ηλικία του ατόμου: επικοινωνία, αυτοπεποίθηση, διαβίωση 

στο σπίτι, κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες, χρήση κοινοτικών πόρων, αυτό-

κατευθυντικότητα, λειτουργικές ακαδημαϊκές δεξιότητες, εργασία, αναψυχή, υγεία και 

ασφάλεια (Hodapp, 2005 όπως αναφέρεται σε Αλεξίου,2019).  

  Για να γίνει η διάγνωση της νοητικής αναπηρίας ο μαθητής θα πρέπει να έχει 

σημαντικούς φραγμούς τόσο στην πνευματική όσο και στην προσαρμοστική λειτουργία. 

Ο μαθητής για να διαγνωστεί με διανοητική αναπηρία θα πρέπει να εμφανίσει κάποια 

χαρακτηριστικά. Αν ο μαθητής έχει ήπια αναπηρία έχει διανοητική λειτουργία που είναι 

κάτω από τον μέσο όρο της πνευματικής λειτουργίας και παρόμοιους βαθμούς στην 

προσαρμοστική λειτουργία το λιγότερο σε δύο τομείς δεξιοτήτων για την ηλικία του 

μαθητή. Αν ο μαθητής έχει μέτρια ως βαριά νοητική αναπηρία έχει πνευματική 

λειτουργία που είναι κάτω από το μέσο όρο της ηλικίας του και έχει περιορισμούς 

παρόμοιου βαθμού στην προσαρμοστική λειτουργία το λιγότερο σε δύο τομείς 

δεξιοτήτων για την ηλικία του μαθητή.  

  Για να μπορέσει η ειδική αγωγή και εκπαίδευση να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών 

με νοητική αναπηρία δημιουργεί εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης το οποίο 

περιέχει εξατομικευμένους και μετρήσιμους στόχους ώστε να γνωρίζουν οι 

εκπαιδευτικοί τι έχουν σκοπό να πετύχουν μέσα από τα προγράμματα, προσαρμογές ή 

και τροποποιήσεις ανάλογα με την κάθε περίπτωση, τις στρατηγικές που θα 

χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και μέτρα για να γίνει 

αντιληπτό αν οι μαθητές έχουν επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει ο εκπαιδευτικός.  

  Οι εκπαιδευτικές πρακτικές που παρέχονται στα άτομα με αναπηρία σαφώς και είναι 

διαφορετικές από αυτές που προσφέρονται στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Οι ειδικές 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες περιγράφονται στο εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης 

και προκύπτουν από τις αναγνωρισμένες ανάγκες του μαθητή με αναπηρία 

(Αλεξίου,2019).  

  Συχνά οι μαθητές με νοητική αναπηρία έχουν λάβει διάγνωση πριν από την ένταξη 

τους στο σχολικό σύστημα. Παρόλα αυτά σε μαθητές με ήπια νοητική αναπηρία μπορεί 
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η διάγνωση να μην έχει γίνει και μέχρι την φοίτηση τους στο σχολείο. Για τους μαθητές 

με ήπια νοητική αναπηρία θεωρείται πως είναι θετικό το να φοιτούν σε μια τάξη με 

άτομα τυπικής ανάπτυξης καθώς έτσι μπορούν να μάθουν καλύτερα αλλά είναι πιθανό 

να χρειαστεί επιπλέον παρέμβαση. Με την είσοδο τους στο δημοτικό σχολείο το 

εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης πρέπει να υποδεικνύει τυχόν αλλαγές ή 

προσαρμογές όσο αναφορά τα μαθήματα , την χρήση ειδικών υλικών και τα μέτρα 

προόδου. Είναι σημαντικό να δίνεται έμφαση στο πρόγραμμα παρέμβασης αλλά και 

στην υποστήριξη των παιδιών από τους εκπαιδευτικούς γιατί έτσι καταφέρνουν να 

πετύχουν τους στόχους τους και να αυξήσουν την λειτουργικότητα τους όσο το δυνατόν 

περισσότερο. Η παρουσία των γονιών σε όλη την διαδικασία του σχεδιασμού είναι 

ιδιαίτερα σημαντική καθώς γνωρίζουν τις ανάγκες και τα θέλω του παιδιού (Hodapp, 

2005). 

  Στους μαθητές με νοητική αναπηρία ενώ οι ανάγκες για την κατάκτηση δεξιοτήτων για 

την ακαδημαϊκή τους πορεία , ανεξαρτησίας στην προσωπική τους ζωή, ανάπτυξης της 

υπευθυνότητας τους στο κοινωνικό πλαίσιο και δεξιοτήτων για την προσωπική τους ζωή 

αλλά και δεξιοτήτων που άπτονται στο πλαίσιο της λογικής, της μνήμης, της επίλυσης 

προβλημάτων είναι σχετικές τα άτομα απαιτούν ειδικές οδηγίες. Όσο ένας μαθητής με 

νοητική αναπηρία μεγαλώνει τόσο μεγαλώνουν και οι ανάγκες τους για πιο 

στοχευμένους εκπαιδευτικούς στόχους. Όταν φτάσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

ένας μαθητής με ήπια νοητική αναπηρία είναι σημαντικό να έχει την δυνατότητα να 

πρόσβασης σε εκπαιδευτικές και κοινωνικές εμπειρίες μέσα στο σχολείο αλλά και έξω 

από αυτό.  

  Οι μαθητές με μέτριες έως βαριές νοητικές αναπηρίες έχουν ιδιαίτερα μαθησιακά 

χαρακτηριστικά. Η βοήθεια για την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής τους πορείας, λεκτικής 

επικοινωνίας σε κοινωνικό επίπεδο, γνώσεων, καλών κινητικών δεξιοτήτων, 

αυτοφροντίδας, δεξιοτήτων για την προσωπική τους ζωή και δεξιοτήτων 

συναναστροφής με τους υπόλοιπους. Σε γενικές γραμμές, ένας μαθητής με αυτό το 

επίπεδο αναπηρίας αργεί επίσης πολύ  την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη. Επίσης 

είναι πιθανό μαζί με την νοητική να συμπεριλαμβάνονται και συνοδευτικές 

αισθητηριακές και σωματικές αναπηρίες (Hodapp, 2005).  

  Οι μαθητές με μέτρια ως βαθιά νοητική αναπηρία συνήθως είναι σε θέση να 

κατακτήσουν αρκετές κατάλληλες δεξιότητες και συμπεριφορές και μπορούν να 
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επωφεληθούν από την επαφή με μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Παρόλα αυτά κρίνεται 

αδιαμφησβήτητη η ύπαρξη παρέμβασης εκτός από την ενσωμάτωση και την 

κοινωνικοποίηση.  

  Όσο αυξάνεται η ηλικία του μαθητή ή ο βαθμός νοητικής αναπηρίας τόσο μεγαλώνει η 

ανάγκη για λειτουργικούς εκπαιδευτικούς στόχους. Ο μαθητής θα πρέπει να λάβει 

κοινωνική εκπαίδευση καθώς οι δεξιότητες που είναι επίκτητες και διδάσκονται θα 

πρέπει να δίνουν ευκαιρίες για την πρακτική τους εξάσκηση στο κοινωνικό περιβάλλον 

αλλά και γιατί η διδασκαλία οφείλει να τους προετοιμάζει για την μετέπειτα ζωή τους 

(Αλευριάδου,2016).  

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μαθητών με ήπια νοητική αναπηρία συχνά 

μεταβάλλεται. Οι τροποποιήσεις παρουσιάζονται ως αποφάσεις που σχετίζονται με την 

διδασκαλία και την αξιολόγηση που πραγματοποιείται για την κάλυψη των προσωπικών 

αναγκών του κάθε μαθητή έτσι ώστε να καταστεί πιο εύκολο να φέρει επιθυμητά 

αποτελέσματα και στόχους. Αναφορές για τους γονείς των παιδιών θα δίνονται στο ίδιο 

χρονοδιάγραμμα που χρησιμοποιείται και για τους υπόλοιπους μαθητές. Η πρόοδος θα 

πρέπει να παρουσιάζεται σε σχέση με όλα τα στοιχεία του προγράμματος και να 

αναφέρονται όλα τα επιτεύγματα σε σχέση με τους στόχους του εξατομικευμένου 

προγράμματος. Κρίνεται απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί που έρχονται σε επαφή με τον 

μαθητή (πχ δάσκαλος της τάξης, ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής κλπ) να αναφέρουν την 

πρόοδο των μαθητών. Ως επι το πλείστων οι μαθητές με μέτριες έως βαριές νοητικές 

αναπηρίες θα απαιτήσουν σημαντικές  τροποποιήσεις στα τμήματα που διεξάγονται τα 

εξατομικευμένα προγράμματα , έτσι ώστε ορισμένα από τα μαθησιακά τους 

αποτελέσματα να έχουν σημαντικές διαφορές από το κανονικό πρόγραμμα σπουδών. 

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η αξιολόγηση θα στηρίζεται στον βαθμό τον οποίο θα 

επιτυγχάνονται τα εξατομικευμένα αποτελέσματα (Αλευριάδου,2016). 
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Κεφάλαιο 2ο – Δημιουργική γραφή 

2.1 Η έννοια της δημιουργικής γραφής 
Ο όρος δημιουργική γραφή προέρχεται από τον αγγλοσαξονικό όρο ‘creative writing’ 

και χαρακτηρίζεται από τις πολλές χρήσεις και σημασίες του. Αυτή μπορεί να θεωρηθεί  

πεδίο συγγραφικών δραστηριοτήτων, τέχνη της λογοτεχνικής συγγραφής, βιωματική 

μέθοδος για την διδασκαλία λογοτεχνίας, μέσο ψυχικής εκτόνωσης, αλλά και 

πανεπιστημιακό αντικείμενο (Κωτόπουλος,2012, Καρακίτσιος,2012 όπως αναφέρεται σε 

Βακάλη, Ζωγράφου, Κωτόπουλος, 2013). 

  Η δημιουργική γραφεί κατέχει διττή σημασία. Αρχικά το να μπορεί κάποιος να 

αποτυπώσει γραπτά τις δημιουργικές του σκέψεις αλλά και να μπορέσουν τα άτομα να 

φτάσουν στην κατάκτηση συγγραφικών δεξιοτήτων που αφορούν κυρίως την λογοτεχνία 

με τρόπο παιγνιώδη μέσα από εκπαιδευτικές πρακτικές που διεγείρουν την 

δημιουργικότητα. Η δημιουργική γραφή δεν εξετάζει μόνο ποια είναι τα χαρακτηριστικά 

ενός δημιουργικού ατόμου αλλά ποιες συνθήκες βοηθούν αυτό το άτομο να εκφράσει 

την δημιουργικότητα του. (Κωτόπουλος,2014)Το άτομο δηλαδή που μπαίνει στην 

διαδικασία να γράψει υιοθετεί μια ενεργητική στάση ώστε να μπορεί να συγγράψει, να 

ξανά σκεφτεί και να διορθώσει κομμάτια της δουλειάς του, να δημιουργεί δηλαδή 

περιεχόμενο αλλά να σκέφτεται παράλληλα και την γραφή και το αποτέλεσμα αυτής 

(Κωτόπουλος, Κουμασίδης 2019). 

   Ως επιστημονικός κλάδος καταπιάνεται με την συγγραφή αλλά και με τις προεκτάσεις 

αυτής – οι οποίες σχετίζονται με την γλώσσα, την ανάγνωση, την θεραπεία κ.τ.λ.-  

(Βακάλη, Ζωγράφου, Κωτόπουλος, 2013). Η δημιουργική γραφή δεν έχει ως μοναδικό 

της στόχο την παραγωγή λογοτεχνικού έργου αλλά ενδιαφέρεται για κάθε μορφή γραφής 

που να είναι πρωτότυπη, αντισυμβατική, εκφραστική και να μην ταιριάζει με την 

επίσημη λογοτεχνία (Dawson,2005:20 όπως αναφέρεται σε Βακάλη, Ζωγράφου, 

Κωτόπουλος, 2013). Σε αντίθεση με την ακαδημαϊκή γραφή που βασίζεται σε 

προσδοκίες λόγου των πειθαρχικών κοινοτήτων, η δημιουργική γραφή έχει ως 

αυτοσκοπό την προσωπική έκφραση (Hyland,2002 όπως αναφέρεται σε Αλεξίου,2019). 

Στην δημιουργική γραφή περιλαμβάνονται τα μυθιστορήματα, τα διηγήματα, τα 

ποιήματα καθώς και τα θεατρικά κείμενα και τα δημοσιογραφικά 

δοκίμια.(Αλεξίου,2019) Επομένως θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στον κλάδο της 

Φιλολογίας λόγω της λογοτεχνικής της φύσης, που σχετίζεται με την γραφή, την 

συγγραφή και την ανάγνωση, στον κλάδο της Παιδαγωγικής ως μέσο  διδασκαλίας της 
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γλώσσας και της λογοτεχνίας αλλά και στον κλάδο της Ψυχολογίας ως θεραπευτική 

μέθοδος (Ντιούδη,2012:16 όπως αναφέρεται σε Βακάλη, Ζωγράφου, Κωτόπουλος, 

2013), καθώς αποτελεί μορφή ψυχικής εκτόνωσης και εσωτερικής λύτρωσης.  
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2.2 Η ιστορική εξέλιξη της δημιουργικής γραφής 
Η δημιουργική γραφή ως σύγχρονος επιστημονικός κλάδος ξεκίνησε το 1936 στο 

πανεπιστήμιο της Iowa με την ίδρυση του Writer’s workshop παρόλο που σημαντικό 

προάγγελο της αποτελούσε το ’47 workshop το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Harvard 

από τον George Baker από το 1906 έως το 1925. Το πρώτο εργαστήριο του Iowa 

συντελέστηκε σε ένα θερινό τμήμα το 1939 και προϋπόθεσή για την συμμετοχή των 

φοιτητών αποδείξουν τις ικανότητες τους καθώς από την επίσημη θέση του εργαστηρίου 

πρόκυπτε πως η συγγραφή δεν μπορεί να διδαχτεί αλλά το ταλέντο σε αυτή μπορεί να 

αναπτυχθεί (Κωτόπουλος, 2012).  

  Η ίδρυση της δημιουργικής γραφής ως επιστημονικού κλάδου στην πανεπιστημιακή 

κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτείων στις αρχές του 20ου αιώνα λαμβάνει χώρα 

ταυτόχρονα  με τις προσπάθειες αντικατάστασης της ιστορικής- φιλολογικής και 

γλωσσολογικής ανάλυσης των λογοτεχνικών έργων από μια λογοτεχνική κριτική που να 

αξιολογεί την Λογοτεχνία με όρους που αφορούν την αισθητική της ποιότητα. Την 

εποχή αυτή καταγράφεται η αρχή της ανόδου της Θεωρίας, η οποία αντιμετωπίζεται 

σταδιακά στις ανθρωπιστικές σπουδές ως μια κοινή γλώσσα, ενώ έπειτα από λίγα χρόνια 

η Νέα Κριτική εδραιώνεται θεσμικά ως μία σπουδαία παιδαγωγική πρακτική, αυτή της 

κειμενικής αυτονομίας. Η δημιουργική γραφή αναπτύσσει σταδιακά την επιστημονική 

της ταυτότητα ακολουθώντας τα βήματα της αγγλοσαξονικής ακαδημαϊκής παράδοσης 

(Κωτόπουλος,2012). 

  Στις μέρες μας η δημιουργική γραφή έχει εδραιώσει την θέση της στα σημαντικότερα 

πανεπιστημιακά ιδρύματα του κόσμου. Τα προγράμματά της είναι πλέον κατοχυρωμένα 

θεσμικά σε πολλά Πανεπιστήμια της ευρωπαϊκής ηπείρου, στην Αυστραλία, στην Ασία.  

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας υπάρχει 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που το διηύθυνε ο ποιητής και πανεπιστημιακός 

Μίμης Σουλιώτης και πλέον Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο Κωτόπουλος 

Τριαντάφυλλος πλαισιωμένο από μια σειρά πολύ αξιόλογων συνεργατών που 

εξειδικεύονται σε διάφορα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα ( Τίτος Πατρίκιος, Θανάσης 

Βαλτινός, Στρατής Χαβιαράς, Μάνος Ελευθερίου, Γιώργος Ξενάριος, Σοφία 

Νικολαϊδου, Νάσος Βαγενάς, Θόδωρος Παπαγγελής, Ζωή Σαμαρά, Πένυ Φυλακτάκη, 

Αλκίνοος Ιωαννίδης κ.α.). Παρόλα αυτά η ένταξη της δημιουργικής γραφής ως 

αυτόνομο μάθημα στις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης δεν έχει ξεκινήσει ακόμη αν και 

είναι φανερό πως δεν αργεί, καθώς στην Κύπρο έχει ενταχτεί στα Αναλυτικά 



26 
 

Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη σχολική 

χρονιά 2012-2013 (Κωτόπουλος,2012).  
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2.3 Δημιουργική γραφή και εκπαίδευση 
Η Δημιουργική γραφή θεωρείται ένα γνωστικό αντικείμενο το οποίο μπορεί να διδαχτεί 

από την προσχολική μέχρι την πανεπιστημιακή ηλικίας, σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά 

αλλά και διδακτορικά επίπεδα και εξελίσσεται συνεχώς με το πέρασμα των χρόνων. 

Έχει παρομοιαστεί με την τέχνη η οποία σύμφωνα με τον Morley σε όποια βαθμίδα και 

να διδαχτεί θα γίνει αντιληπτή (Μπουλιτσάκη,2016).  

  Σχετίζοντας την με την εκπαίδευση θα μπορούσε να θεωρηθεί πως είναι μια σύγχρονη 

διδακτική διαδικασία η οποία μελετά τον λόγο και τις ιδιότητες του μέσα από το παιχνίδι 

και την μάθηση (Μοκίκα, 2022). 

  Η Δημιουργική γραφή σε εκπαιδευτικό επίπεδο συνδέεται άμεσα με την λογοτεχνία και 

την φιλαναγνωσία. (Μοκίκα,2022) Συμπεριλαμβάνει διάφορες κατηγορίες της τέχνης 

της λογοτεχνίας που σχετίζονται με παραδοσιακά είδη, όπως ποίηση και μυθοπλασία 

αλλά και με την πεζογραφία. Τα παραπάνω ήδη περιέχονται στις αισθητικές και 

πνευματικές επιστήμες οι οποίες σχετίζονται με την πρόοδο των μαθητών στο γνωστικό 

κομμάτι, αφού τους διδάσκουν τις μορφές και τις χρήσεις της γλώσσας, παίρνοντας 

στοιχεία από τις επίσημες στρατηγικές σύνθεσης με σκοπό να βοηθήσουν τους μαθητές 

να αντιληφθούν το πως μπορούν να επικοινωνήσουν καλύτερα τα συναισθήματα τους 

και να τα μεταφέρουν στο κοινό. Επομένως για να καταστεί επιτυχής μια δημιουργική 

συγγραφή θα πρέπει πρωτίστως να μελετηθούν προσεκτικά άλλα ήδη τυπικής 

λογοτεχνίας (Κόλκα,2021). Αλλά ταυτόχρονα  η δημιουργική γραφή ως μάθημα στο 

σχολικό πλαίσιο θα μπορούσε να επιφέρει θετικές αλλαγές στο μάθημα της λογοτεχνίας. 

(Καρακίτσιος, 2012 όπως αναφέρεται σε Μοκίκα,2022)  

  Υποστηρίζεται πως η δημιουργική γραφή καθιστά πιο εύκολες τις κοινωνικές 

δεξιότητες και τις δεξιότητες αλφαβητισμού και πως αποτελεί ένα εργαλείο που προωθεί 

την επικοινωνία και την αλλαγή (Αλεξίου,2019). 

  Παρόλο που η εκπαιδευτική διαδικασία θα έπρεπε να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην 

δημιουργική μάθηση καθώς μέσα από αυτή, οι μαθητές θα είναι σε θέση να αναπτύξουν 

την φαντασία και την αυτοέκφραση τους όπως επίσης και τις κοινωνική τους συνείδηση, 

αλλάζοντας το κλίμα της πολιτιστικής ταυτότητας, εμμένει σε ένα κλίμα μηχανικής και 

απρόσωπης μάθησης η οποία περιορίζει τους μαθητές (Μπουλιτσάκη,2016) . Μέσω των 

αναλυτικών προγραμμάτων και των συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων που τίθενται η 
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δημιουργική μάθηση τείνει να περιορίζεται (Beghetto, 2011 όπως αναφέρεται σε 

Μπουλιτσάκη,2016). 

  Για να καταστεί το σχολικό περιβάλλον δημιουργικό, είναι πολύ σημαντικό ο 

εκπαιδευτικός να χρησιμοποιεί ευέλικτη και παιδοκεντρική διδασκαλία, να χρησιμοποιεί 

δραστηριότητες ανοιχτού τύπου που να εντείνουν την κριτική σκέψη (Δημόπουλος,2007 

όπως αναφέρεται σε Μπουλιτσάκη,2016). Το παραπάνω αποτελεί μια σύνθετη και 

περίπλοκη διαδικασία η οποία οδηγεί στην δημιουργική γραφή (Μπουλιτσάκη,2016) 

  Η διδασκαλία της δημιουργικής γραφής σχετίζεται με την ελεύθερη έκφραση της 

προσωπικότητας του παιδιού η οποία μπορεί να αποδοθεί είτε λεκτικά είτε γραπτά, 

γράφοντας σε ένα χαρτί τις ιδέες του, τα συναισθήματα αλλά και τις εντυπώσεις του με 

τον δικό του τρόπο δημιουργώντας έτσι πρωτότυπη γραφή (Μπουλιτσάκη,2016). 

  Στην δημιουργική γραφή ο συγγραφέας χρησιμοποιεί λέξεις και φαντασία πιο συχνά με 

την μορφή ιστοριών και ποιημάτων. Παρόλα αυτά η εύρεση του υλικού από τους 

εκπαιδευτικούς  το οποίο θεωρείται κατάλληλο για την διδασκαλία της μερικές φορές 

καταστείτε δύσκολη καθώς η γραφή δεν έχει δικό της θέμα (Αλεξίου,2019). 

  Τα προγράμματα Δημιουργικής γραφής δίνουν στους μαθητές την ευκαιρία να 

ακουστούν στην παγκόσμια συζήτηση. Η γραφή τους παρέχει ένα χώρο ο οποίος τους 

κατοχυρώνει πως η φωνή τους είναι εξίσου σημαντική με αυτή των μεγάλων 

συγγραφέων. Δεν κάνει διαχωρισμούς ούτε κοιτάει τα χρόνια εμπειρίας και 

ενασχόλησης με το αντικείμενο (Αλεξίου,2019). 

  Κύριος σκοπός της δημιουργική γραφή ως εκπαιδευτικό εργαλείο σχετίζονται κυρίως 

με την απόσπαση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την συγγραφή και την ανάγνωση 

με έναν διαφοροποιημένο τρόπο. Η δημιουργική γραφή ως μια εκπαιδευτική διαδικασία, 

έχει ως στόχο να μεταφέρει στα παιδιά γνώσεις, εκπαιδευτικές πρακτικές, να τους 

βοηθήσει σε πρακτικά κομμάτια όπως την απόδοση και την μετάδοση της 

εκφραστικότητας, της γραφής αλλά και του λόγου του παιδιού ώστε όταν έρθουν σε 

επαφή με δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο της διδασκαλίας της να μην 

απογοητευτούν (Μπουλιτσάκη,2020). Με την κατάλληλη μεθοδολογία και την 

πρόκληση της παιδικής δημιουργικότητας η παραγωγή λόγου τεκμηριώνεται βιωματικά, 

μέσα από το παιχνίδι και την εκμάθηση του λόγου και των ικανοτήτων του, καθώς 

σχετίζεται με την αναδόμηση του λεξιλογικού πλαισίου, της πρότασης αλλά και 

ολόκληρου του κειμένου και κα επέκταση την δημιουργία νέων κειμένων  και δεν 
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σχετίζεται με αυστηρά κανονιστικά μαθησιακά και αξιολογικά πλαίσια. 

(Τσαρουχάς,2020).  

  Μέσω της δημιουργίας αυθεντικών ιδεών και προσωπικών κειμένων διεγείρονται οι 

γνωστικές διεργασίες αλλά και οι δεξιότητες, δημιουργούνται κίνητρα αλλά και 

μεταγνωστικές δεξιότητες. Η δημιουργική γραφή ασχολείται κυρίως με ανοιχτού τύπου 

δραστηριότητες μέσα από τις οποίες εντείνεται η δημιουργικότητα. Το άτομο έχει την 

ευκαιρία να δημιουργήσει κάτι προσωπικό, να δώσει την δική του οπτική και να φτιάξει 

όσες παραλλαγές επιθυμεί ο ίδιος αφού δεν υπάρχει μόνο μια σωστή. Μέσω της 

διδασκαλίας της δημιουργικής γραφής και των δραστηριοτήτων τα άτομα ανακαλούν 

ήδη υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες που έχουν ώστε να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις που τους τίθενται. Ταυτόχρονα όμως μπορούν να αναπτύξουν και νέες 

δεξιότητες οι οποίες σχετίζονται με την ανάπτυξη της ελεύθερης έκφρασης, την αύξηση 

των κινήτρων και στην άμεση εμπλοκή τους στην συγγραφή κειμένων (Armstrong & 

Casement, 2000 όπως αναφέρεται σε Τσαρούχας,2020).  

  Οι μαθητές έχοντας κίνητρο να μάθουν για ένα θέμα είναι πιο πιθανό να λάβουν μέρος 

σε δραστηριότητες που θεωρούν πως θα τους βοηθήσουν, όπως είναι η προσεκτική 

παρακολούθηση της διδασκαλίας, η διανοητική οργάνωση και πρόβλεψη του υλικού που 

θα διδαχτεί, η χρήση των σημειώσεων για την διευκόλυνση στις μετέπειτα σπουδές, η 

χρήση ερωτήσεων όταν δεν κατανοούν το υλικό. Μέσω των μαθητών εμπλοκή σε 

τέτοιου είδους δραστηριότητες η εκμάθηση μπορεί να βελτιωθεί αισθητά (Zimmerman, 

2000 όπως αναφέρεται σε Αλεξίου,2019).  

  Η δημιουργική γραφή ως διδακτικό εργαλείο μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη για 

τους μαθητές με χαμηλή αυτοεκτίμηση καθώς τους αφήνει ελεύθερους να ανακαλύψουν 

τον εαυτό τους και να εκφραστούν με τον δικό τους τρόπο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα 

άτομα αυτά να μπορούν να αντιληφθούν τις ικανότητες τους και να αυξήσουν τα 

κίνητρα τους ώστε να βελτιωθούν (Dörnyei, 2001 όπως αναφέρεται σε Αλεξίου,2019). 

  Επίσης η δημιουργική γραφή δίνει την ευκαιρία και τον χρόνο στους μαθητές να 

επεξεργαστούν καταστάσεις που σε άλλες περιπτώσεις θεωρούσαν αυτονόητες και 

δεδομένες. Δηλαδή τους δίνει την ευκαιρία μόλις γράψουν το κείμενο τους να ξανά δουν 

αυτό που κατέγραψαν, να το επεξεργαστούν, να το αλλάξουν αν επιθυμούν και να το 

ξανά αρχίσουν από την αρχή. Μάλιστα αν η γραφή αφορά το άτομο προσωπικά υπάρχει 

η πιθανότητα να τον βοηθήσει να κατανοήσει καλύτερα τους ανθρώπους και τις 
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καταστάσεις από τις οποίες περιβάλλεται και να αλλάξει την στάση του απέναντι σε 

αυτά (Αλεξίου,2019). 

  Η δημιουργική γραφή ως γνωστικό αντικείμενο δεν ψάχνει για ταλέντα στην 

συγγραφή, παρόλο που αν κάτι τέτοιο συμβεί είναι καλοδεχούμενο, αλλά με την βοήθεια 

της τα παιδιά μπορούν να πειραματιστούν με διάφορα λογοτεχνικά είδη στο πλαίσιο της 

τάξης, χωρίς να έχουν δισταγμούς για το αν αυτό που γράφουν είναι λανθασμένο ή όχι 

(Morley,2009 όπως αναφέρεται σε Μπουλιτσάκη,2016).  

  Μέσα από την δημιουργική γραφή και τον τρόπο διδασκαλίας της οι μαθητές έχουν την 

ευκαιρία να ανακαλύψουν και να μοιραστούν εμπειρίες τους. Καθώς τα κείμενα δεν 

αποτελούν μια στείρα αντιγραφή και οι μαθητές εκφράζονται μέσα από αυτά, πηγή 

έμπνευσης αποτελούν οι απόψεις και τα βιώματα τους,  (τα κείμενα) γίνονται 

αντικείμενο στοχασμού και ενδελεχούς εξέτασης με σκοπό να βοηθηθεί το ίδιο το παιδί 

να κατανοήσει τυχόν ανεξερεύνητα συναισθήματα και εμπειρίες που έχει 

(Τσαρούχας,2020). Επομένως η δημιουργική γραφή μπορεί να λειτουργήσει 

θεραπευτικά -όπως αναφέρθηκε παραπάνω- καθώς προσφέρει στο άτομο ψυχική 

εκτόνωση και εσωτερική απελευθέρωση (Hughes, 2000 όπως αναφέρεται σε 

Τσαρούχα,2020).Επίσης η δημιουργική γραφή ως διδακτικό εργαλείο μπορεί να φανεί 

ιδιαίτερα χρήσιμη για τους μαθητές με χαμηλή αυτοεκτίμηση καθώς τους αφήνει 

ελεύθερους να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και να εκφραστούν με τον δικό τους τρόπο. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να μπορούν να αντιληφθούν τις ικανότητες 

τους και να αυξήσουν τα κίνητρα τους ώστε να βελτιωθούν (Dörnyei, 2001 όπως 

αναφέρεται σε Αλεξίου,2019). 

  Πέρα από τους μαθητές, οι οποίοι μέσα από την διδασκαλία της δημιουργικής γραφής 

κατοχυρώνουν πολλές δεξιότητες, οι εκπαιδευτικοί έχουν και αυτοί οφέλη. Οι 

εκπαιδευτικοί που διδάσκουν δημιουργική γραφή σύμφωνα με τον Maley, φαίνεται να 

έχουν καλύτερη πορεία ολιστικά στο επάγγελμα τους σε σύγκριση με συναδέλφους που 

δεν διδάσκουν το συγκεκριμένο μάθημα (Maley, 2009).  

  Τέλος η χρήση της δημιουργικής γραφής μέσα στην τάξη μπορεί να επιφέρει 

καινοτόμες λύσεις. Παρουσιάζοντας ο καθένας το έργο του στους υπολοίπους, οι 

μαθητές μπορούν να γίνουν ο ένας πηγή έμπνευσης για τον άλλον ή να αποτελέσουν 

κίνητρο ώστε να διερευνήσουν την φαντασία τους και να και να προσπαθήσουν να 

δημιουργήσουν κάτι νέο και ανεξερεύνητο. Επιπλέον με την χρήση των δραστηριοτήτων 
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δημιουργικής γραφής, οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να φέρουν στην τάξη ένα κλίμα 

παραγωγής, ενθουσιασμού και επιτυχίας μέσα στην τάξη, δίνοντας στους μαθητές το 

πάτημα να εκφραστούν με έναν πρωτότυπο και συναρπαστικό τρόπο (Spiro,2004 όπως 

αναφέρεται σε Αλεξίου,2019). 
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2.4 Η δημιουργική γραφή στο Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το 

νηπιαγωγείο 
Το πρόγραμμα σπουδών στο νηπιαγωγείο στοχεύει στην πολύπλευρη ανάπτυξη των 

παιδιών. Με βάση τα χαρακτηριστικά της νηπιακής ηλικίας προωθείται η βελτίωση των 

ικανοτήτων που βοηθούν στην ενεργοποίηση της δημιουργικής και κριτικής σκέψης 

ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κοινωνικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα 

σπουδών είναι σχεδιασμένο με σκοπό την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, η οποία 

συνδέεται με την δημιουργική γραφή. Πιο συγκεκριμένα βασική επιδίωξη είναι η 

κατανόηση προφορικών και γραπτών κειμένων αλλά και η εμπλοκή των παιδιών στην 

δημιουργία τους. Στην βάση του προγράμματος σπουδών βρίσκεται η ενασχόληση με 

παιδικές ιστορίες, ανάλυση ποιημάτων και γνωριμία με σημαντικούς συγγραφείς και 

ποιητές. Η δημιουργική γραφή βρίσκεται στο θεματικό πεδίο «Παιδί και επικοινωνία» 

ειδικότερα στις θεματικές ενότητες «γλώσσα» και «Τ.Π.Ε», στο θεματικό πεδίο «Παιδί, 

εαυτός και κοινωνία» στις θεματικές ενότητες «προσωπική και 

κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη» και «κοινωνικές επιστήμες», στο θεματικό πεδίο 

«Παιδί, σώμα, δημιουργία και έκφραση» στο οποίο εντάσσεται η θεματική ενότητα 

«τέχνες» και στην θεματική ενότητα «θεατρική τέχνη».  

  Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του 2021 το θεματικό πεδίο «παιδί και 

επικοινωνία» αποτελείται από δύο θεματικές, την γλώσσα και τις Τ.Π.Ε. Στην θεματική 

ενότητα της γλώσσας υπάρχουν τρείς υποενότητες: η προφορική επικοινωνία, η γραπτή 

επικοινωνία και η πολυγλωσσική επικοινωνία .  

  Στην θεματική της γλώσσας στο πεδίο της προφορικής επικοινωνίας τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα ως προς το γνωστικό επίπεδο είναι το να διακρίνουν τα 

είδη των προφορικών κειμένων και το πλαίσιο επικοινωνίας. Το πρόγραμμα σπουδών 

επιδιώκει οι μαθητές να προσκομίσουν δεξιότητες, όπως το να μπορούν να περιγράφουν 

με λογική σειρά και συνέπεια, να δημιουργούν και να αναδιηγούνται κείμενα, να 

διατυπώνουν και να συνοψίζουν επιχειρήματα αλλά και να διατυπώνουν ερωτήσεις με 

την χρήση των σωστών ερωτηματικών λέξεων.  

  Ως προς την γραπτή επικοινωνία στο πεδίο των γνώσεων επιδιώκεται οι μαθητές να 

είναι σε θέση να αναγνωρίζουν σε ένα κείμενο τους σημειωτικούς τρόπους που 

συνεργούν για τη δημιουργία νοήματος, να διακρίνουν τα είδη των κειμένων και να 

αναγνωρίζουν τα στοιχεία δομής τους, να γνωρίσουν σημαντικούς συγγραφείς και 

ποιητές και να καταλαβαίνουν τα γράμματα και τα βασικά στοιχεία γραφής στα κείμενα. 
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Οι δεξιότητες που επιδιώκεται να αποκτήσουν σχετίζονται με το να μπορούν να 

περιγράφουν την κεντρική ιδέα ενός γραπτού κειμένου, να αναλύουν τις ιστορίες και τα 

κείμενα και να διατυπώνουν κρίσεις για τους ήρωες και την πλοκή, να παράγουν γραπτά 

κείμενα αξιοποιώντας είδη γραφής και διάφορους σημειωτικούς τρόπους και να 

χρησιμοποιούν το κατάλληλο λεξιλόγιο για να μιλήσουν στις έννοιες και τα 

χαρακτηριστικά των βιβλίων.  

  Τέλος, οι δεξιότητες που επιδιώκονται αναφορικά με την πολυγλωσσική επικοινωνία 

σχετίζονται με το να διηγούνται κείμενα της αφηγηματικής παράδοσης του πολιτισμού 

σε όποια γλώσσα επιθυμούν μέσω λεκτικής ή μη λεκτικής επικοινωνίας, να παράγουν 

προφορικά διαφορετικά είδη κειμένων σε διαφορετικές γλώσσες για να ικανοποιήσουν 

επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες και να γράφουν όπως μπορούν, στην μητρική 

και σε άλλες γλώσσες χρησιμοποιώντας ανάλογα με το αναπτυξιακό τους επίπεδο, 

διάφορους σημειωτικούς τρόπους και είδη γραφής.  

  Στον θεματική της Τ.Π.Ε τα προσδοκώμενες δεξιότητες που θα κατακτήσουν τα παιδιά 

σχετικά με την επεξεργασία της πληροφορίας και την ψηφιακή δημιουργία είναι το να 

διαχειρίζονται τις πληροφορίες και να κατασκευάζουν με λογισμικό γενικής χρήσης και 

ειδικό λογισμικό ψηφιακές δημιουργίες, όπως αφίσα, βίντεο, ψηφιακή ιστορία, κόμικ. Οι 

στάσεις που επιδιώκεται να υιοθετήσουν σχετίζονται με το να εκτιμούν την αξία της 

ψηφιακής πληροφορίας ως ένα μέσο έκφρασης και επικοινωνίας και να αξιοποιούν την 

Τ.Π.Ε ώστε να εκφράζονται με δημιουργικό τρόπο.  

  Το θεματικό πεδίο «παιδί, εαυτός και κοινωνία»  αποτελείται από δύο θεματικές, 

αυτή της προσωπικής και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και αυτή των 

κοινωνικών επιστημών.  Στην θεματική ενότητα της προσωπικής και 

κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης υπάρχουν τρείς  υποενότητες: η αίσθηση του 

εαυτού, η συναισθηματική επίγνωση και οι διαπροσωπικές σχέσεις.  

  Στην θεματική της προσωπικής και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης στην 

ενότητα της αίσθησης του εαυτού οι προσδοκώμενες δεξιότητες που θα αποκτήσουν τα 

παιδιά προβλέπουν να μπορούν να περιγράφουν προσωπικά τους χαρακτηριστικά και να 

συζητούν για τα επιτεύγματα και την πρόοδο τους και να είναι σε θέση να περιγράφουν 

τις ομάδες τις οποίες ανήκουν και να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά και τις δράσεις 

τους.  
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  Ως προς την συναισθηματική επίγνωση οι δεξιότητες που επιδιώκεται να αναπτύξουν 

είναι το να περιγράφουν καταστάσεις που προκαλούν θετικά και αρνητικά 

συναισθήματα, να περιγράφουν παρόμοιες ή διαφορετικές αντιδράσεις που προκαλούν 

τα ίδια συναισθήματα στους άλλους και το να χρησιμοποιούν το κατάλληλο λεξιλόγιο 

για να περιγράψουν τα συναισθήματα και να εξηγήσουν μια συναισθηματική 

κατάσταση. Οι προσδοκώμενες στάσεις είναι το να είναι σε θέση να εξωτερικεύουν τα 

συναισθήματα τους.  

  Για την κοινωνικές επιστήμες στον τομέα ιστορία και πολιτισμός οι δεξιότητες που 

επιδιώκονται να προσκομίσουν οι μαθητές είναι το να περιγράφουν έθιμα που να 

σχετίζονται με τον κύκλο της ζωής τους και τους θρησκευτικούς εορτασμούς.  

 

  Το θεματικό πεδίο «παιδί και θετικές επιστήμες»  αποτελείται από τρείς θεματικές, 

αυτή των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας κατασκευών.  

Στην θεματική ενότητα των μαθηματικών υπάρχουν δύο υποενότητες: η γεωμετρία και 

μετρήσεις και τα στοχαστικά μαθηματικά. Στις ενότητα των φυσικών επιστημών 

υπάρχουν δύο υποενότητες: της ύλης και των φαινομένων και του πλανητικού 

συστήματος και του διαστήματος.   

  Στην υποενότητα των μαθηματικών  γεωμετρία και των μετρήσεις οι δεξιότητες που 

αναμένονται να επέλθουν είναι τα παιδιά να είναι σε θέση να περιγράφουν διευθύνσεις, 

διαδρομές από διαφορετικές θέσεις, χρησιμοποιώντας νοερές θέσεις και να περιγράφουν 

και να συγκρίνουν επίπεδα και στερεά γεωμετρικά σχήματα χρησιμοποιώντας στοιχεία ή 

ιδιότητες. Και ως επιδιωκόμενες στάσεις στον συγκεκριμένο τομέα είναι το να 

χρησιμοποιούν μαθηματικό λεξιλόγιο σε σχέση με τον προσανατολισμό στην 

καθημερινότητα τους.  

  Στην υποενότητα των στοχαστικών μαθηματικών οι επιδιώξεις που προκύπτουν ως 

προς τις δεξιότητες είναι το να διατυπώνουν με τον κατάλληλο τρόπο τα ερωτήματα 

ενός μαθηματικού προβλήματος, τα οποία μπορούν να απαντηθούν με δεδομένα, να 

αναλύουν και να επιμερίζουν το μαθηματικό πρόβλημα σε βήματα ανάλογα με τις 

συνθήκες και το πλαίσιο του προβλήματος, να περιγράφουν ένα γεγονός ως βέβαιο, 

πιθανό, δυνατό και να περιγράφουν τον δειγματικό χώρο.  
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  Στην υποενότητα των φυσικών επιστημών, ύλη και φαινόμενα οι επιδιώξεις στων 

τομέα των γνώσεων είναι να αντιλαμβάνονται και να περιγράφουν τα φυσικά φαινόμενα 

και στον τομέα των δεξιοτήτων να χειρίζονται και να περιγράφουν υλικά σε 

διαφορετικές καταστάσεις.  

  Στην υποενότητα του πλανητικού συστήματος και διαστήματος οι απερχόμενες 

δεξιότητες που προκύπτουν είναι το να μπορούν τα παιδιά να περιγράφουν και να 

ερμηνεύουν τις επιπτώσεις των αλλαγών των εποχών και του καιρού στην ζωή των 

ζωντανών οργανισμών και των μη ζωντανών στοιχείων.  

  Και στην θεματική τεχνολογία κατασκευών και στην υποενότητα παραδοσιακά και 

σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία/ εξοπλισμός και συσκευές οι δεξιότητες που εμμένετε 

να αποκτήσουν τα παιδιά αφορούν το να κατονομάζουν και να περιγράφουν τα απλά, 

καθημερινά εργαλεία, να περιγράφουν μια επιστημονική ανακάλυψη στο παρόν και το 

παρελθόν και να κάνουν σχετικές υποθέσεις για το μέλλον και να παρατηρούν και να 

περιγράφουν τα μέρη και τις βασικές λειτουργίες των απλών μηχανών.  

  Τέλος το θεματικό πεδίο «παιδί, σώμα, δημιουργία και έκφραση» αποτελείται από 

δύο θεματικές, αυτή της κινητικής αγωγής και αυτή των τεχνών.   

  Στην θεματική της κινητικής αγωγής στην υποενότητα θεατρική αγωγή οι 

αναμενόμενες δεξιότητες είναι το να είναι σε θέση τα παιδιά να δομούν τα στοιχεία του 

ρόλου τους στο πλαίσιο ενός σεναρίου και να επεξεργάζονται και να επεκτείνουν τα 

γλωσσικά και εκφραστικά τους μέσα, ώστε να επικοινωνούν νοητικά στα πλαίσια 

θεατρικών δρώμενων και παιχνιδιών.  
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2.5 Η δημιουργική γραφή στο Αναλυτικό πρόγραμμα για το Δημοτικό  
Ο όρος «δημιουργική γραφή» δεν εντοπίζεται ξεκάθαρα στα σχολικά εγχειρίδια ούτε 

στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών σε ό,τι αφορά το μάθημα της λογοτεχνίας και 

ούτε διευκρινίζεται σε κάποιο σημείο τι είναι και πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Τα 

σχολικά βιβλία εμπεριέχουν κάποιες δραστηριότητες οι οποίες παραπέμπουν σε αυτή, 

όπως η συγγραφή ποιημάτων ή η συνέχιση μιας ιστορίας, ή επιζητούν την 

δημιουργικότητα των μαθητριών ενώ στους στόχους του αναλυτικού προγράμματος 

σε ένα σημείο αναφέρεται το δημιουργικό γράψιμο (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3775).  

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο μάθημα «Η Γλώσσα μου» ήδη από το 1984 

πολλές από τις προτεινόμενες δραστηριότητες αρχίζουν να συμπεριλαμβάνουν 

δημιουργική γραφή, από την άποψη πως ζητούν από τους μαθητές να αφεθούν και να 

γράψουν πιο δημιουργικά, να γράψουν ένα ποίημα, ένα ημερολόγιο, να δώσουν ένα 

άλλο τέλος στην ιστορία κ.λπ. (Βακάλη, 2014). Μάλιστα, πολλά από τα «Σκέφτομαι 

και Γράφω»  του εγχειριδίου « Η Γλώσσα μου» έχουν δημιουργική διάσταση. 

Βέβαια, οι περισσότερες από αυτές τις δραστηριότητες αφορούν την αλλαγή τίτλου, 

την αρχή ή τη συνέχιση της ιστορίας, τις ερωτήσεις αποκλίνουσας σκέψης και τη 

σύνθεση της ιστορίας (Οικονόμου, 1998 όπως αναφέρεται σε Μητροπούλου,2020). 

Φαίνεται πως ως επι το πλείστων οι δραστηριότητες που τείνουν προς την 

δημιουργική γραφή αφορούν την παραγωγή αφηγηματικών κειμένων ή την 

«πύκνωσή» τους σε έναν τίτλο. (Μητροπούλου,2020).  

 Στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών «Νέου Σχολείου» για την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση φαίνεται πως προτείνονται περισσότερες δραστηριότητες οι οποίες έχουν 

σχέση με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών και παραπέμπουν σε 

δημιουργική γραφή. Ένας από τους βασικούς στόχους του συγκεκριμένου 

προγράμματος αποτελεί «η ανάπτυξη της κριτικής και ταυτόχρονα δημιουργικής 

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

και η συμβολική ενδυνάμωση της υποκειμενικότητας όλων των μαθητών» (ΦΕΚ 

2334Β/17-10-2011: 32868). Παρόλα αυτά το θεωρητικό πλαίσιο που προβλέπεται για 

τον εκπαιδευτικό στον τομέα της δημιουργικής γραφής απουσιάζει. 

(Μητροπούλου,2020) Με βάση το ΔΕΠΠΣ του 2003 για το δημοτικό σχολείο, οι 

μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού είναι σε θέση να διαβάζουν, να 

κατανοούν και να εξηγούν το νόημα μικρών αποσπασμάτων, να γράφουν και να 

συζητούν τα γραπτά τους με τους συμμαθητές τους, να κατανοούν πότε πρέπει να 

διορθώσουν ένα κείμενο τους, να κάνουν σωστή χρήση της γλώσσας και να 

αναγνωρίζουν τις διαφορές στον τρόπο γραφής από τους συμμαθητές τους. Μέσω της 

δημιουργικής γραφής οι παραπάνω στόχοι του προγράμματος μπορούν να 

κατακτηθούν. Η διαδικασία αυτή μπορεί να τους φανεί ευχάριστη καθώς κατακτούν 

νέους τρόπους και τεχνικές για να εκφράζουν και να γράφουν με έναν τρόπο 

περισσότερο οργανωμένο και δομημένο με βάση αυτά που θέλουν να εκφράσουν, σε 

ακαδημαϊκό και προσωπικό επίπεδο (Γκαρδικιώτη, 2018). 

 

 

 
 



37 
 

 

2.6 Διδακτικές προσεγγίσεις της δημιουργικής γραφής σε παιδιά με αναπηρία 
Η ανάγκη του ανθρώπου να επικοινωνήσει και να εκφραστεί είναι αδιαμφισβήτητη. 

Είναι σημαντικό ο καθένας να έχει φωνή ή γενικότερα έναν τρόπο να μπορεί να 

εκφράζει τις σκέψεις του, τις απόψεις και τα προβλήματα του. Με αυτό τον τρόπο το 

άτομο μπορεί να κοινωνικοποιηθεί και να απελευθερωθεί. Δυστυχώς το παραπάνω δεν 

αποτελεί πάντα την πραγματικότητα. Άτομα με φυσικές ή γνωστικές δυσκολίες συχνά 

δεν λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής καθώς οι ίδιοι αλλά και 

ο κοινωνικός τους περίγυρος εικάζουν πως δεν έχουν κάτι να προσφέρουν ή είναι 

δύσκολο να φέρουν εις πέρας τις απαιτήσεις που τους έχουν ανατεθεί. 

  Το ανοιχτό πλαίσιο της δημιουργικής γραφής ίσως φανεί ακατανόητο στα παιδιά με 

αναπηρίες καθώς δεν έχουν συνηθίσει και ενδεχομένως δεν μπορούν να ανταποκριθούν 

σε αυτό. Για να καταστεί πιο εύκολο στα άτομα με αναπηρία να συμμετάσχουν σε 

δραστηριότητες δημιουργικής γραφής θα πρέπει οι καθηγητές να αφουγκραστούν τις 

ανάγκες των παιδιών αυτών και να προσαρμόσουν τις δραστηριότητες ώστε να είναι 

προσπελάσιμες. Τα βήματα που μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρίες 

σχετίζονται με την μοντελοποίηση των βημάτων της γραφής με συνεχή τρόπο, η 

περιγραφή και αναπαράσταση δηλαδή των εννοιών που σχετίζονται με την γραφή. 

Επίσης είναι ευεργετικό να γίνονται δραστηριότητες προεγγραφής όπως είναι η 

χαρτογράφηση και η ανάπτυξη των ιδεών ώστε τα παιδιά να σκέφτονται και να λένε και 

να συζητάν πρώτα τις απόψεις τους και μετά να τις γράφουν στο χαρτί. Μία άλλη 

ωφέλιμη πρακτική θεωρείται η παρουσίαση της διδασκαλίας βήμα-βήμα με σαφή και 

καλά οργανωμένο τρόπο ώστε τα παιδιά να μην λαμβάνουν ένα κύμα πληροφοριών με 

τον κίνδυνο να τους μπερδέψει ή να τους φανεί ακατόρθωτο αλλά να έχουν το χρόνο να 

επεξεργαστούν την κάθε πληροφορία που τους δίνεται και να την κατακτήσουν ώστε να 

την εφαρμόσουν ύστερα στην δραστηριότητα τους. Τέλος είναι σημαντικό να γίνεται 

χρήση μια μορφής πολλαπλών τρόπων που να επιτρέπει στον μαθητή να δει τι κάνει, να 

ακούει τι λέει και να κάνει ότι κάνει και ο εκπαιδευτικός (Simmons,2003 όπως 

αναφέρεται σε Αλεξίου,2019). Όπως φαίνεται παραπάνω το πλαίσιο δεν κλείνει καθώς, 

δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για δημιουργική γραφή αν το πλαίσιο ήταν κλειστό, αλλά 

δίνονται πιο σαφείς οδηγίες στα παιδιά ώστε να μπορέσουν να νιώσουν την ασφάλεια να 

δημιουργήσουν πάνω σε αυτά που έχουν μάθει, με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο.   
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  Η χρήση του λεξιλογίου αλλά και της γραμματικής μπορούν να βελτιωθούν με την 

επέμβαση της δημιουργικής γραφής. Η γραμματική θεωρείται μια περίπλοκη διαδικασία 

όπου η εκμάθηση των κανόνων δεν ταυτίζεται απαραίτητα και με την σωστή τους χρήση 

μέσα στο κείμενο ή στην ομιλία. Επομένως είναι σημαντικό το να βρεθεί ένας τρόπος 

ώστε οι μαθητές με αναπηρίες να μπορούν να κατακτούν την γραμματική και θεωρητικά 

αλλά και πρακτικά. Μέσω της δημιουργικής γραφής λοιπόν αυτό θα μπορέσει να 

καταστεί επιτυχές μέσα από τα ποιήματα, τις ιστορίες, τα άρθρα, τα παραμύθια κ.λπ. 

όπου οι μαθητές μπορούν να δώσουν βάση επί του πρακτέου στα γραμματικά 

φαινόμενα, να τα μελετήσουν, να τα αφουγκραστούν, να τα επεξεργαστούν και να 

γράψουν όσα χρειάζονται χωρίς να περιορίζονται από το σχολικό πλαίσιο και τις 

διδακτικές ώρες (Αλεξίου,2019). Πιθανές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν στην κατάκτηση των γραμματικών φαινομένων είναι το να πάρουν μια σειρά 

από εικόνες και ο εκπαιδευτικός να τους ζητάει να χρησιμοποιούν κάποιες 

συγκεκριμένες περιόδους ή λέξεις για να εκφραστούν.  

  Επιπλέον η δημιουργική γραφή είναι πολύ σημαντική και για την αυτοανακάλυψη, την 

αυτοέκφραση και την ανύψωση της αυτοεκτίμησης. Είναι ιδιαίτερα ευεργετικό το να 

έχει κάποιος την δυνατότητα να εκφράζεται χωρίς φόβο, να εκθέτει την γνώμη του και 

τις σκέψεις του και αυτό είναι ένα προνόμιο που δεν εμφανίζεται συχνά στα άτομα με 

αναπηρίες. Συχνά πιστεύεται πως η δημιουργική γραφή αφορά μόνο τα ταλαντούχα 

άτομα και αυτό συμβαίνει γιατί σπάνια στο σχολείο οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 

γίνουν δημιουργικοί, ιδιαίτερα στα μαθήματα της μητρικής τους γλώσσας καθώς 

διδάσκονται τις δεξιότητες του γραπτού λόγου και όχι το πως οι ίδιοι μπορούν να 

αναπτύξουν τις δικές τους δεξιότητες (Αλεξίου,2019). 

  Αποτελεί συχνό φαινόμενο στα σχολεία οι μαθητές να εξασκούνται στο να γράφουν 

δοκίμια, γράμματα και άλλα επίσημα έγγραφα αλλά σπάνιο το να γράφουν ποίηση. Έτσι 

μόνο μέσω της δημιουργικής γραφής οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να ανακαλύψουν 

και να εξελίξουν τις δυνατότητες τους (Maley,2012). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 

Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής 
Οι παρακάτω δραστηριότητες δημιουργικής γραφής αφορούν άτομα με νοητική 

αναπηρία και άτομα με νοητική και τις συννοσηρές τους αναπηρίες. Οι δραστηριότητες 

έχουν διαβάθμιση δυσκολίας (στην αρχή οι πιο εύκολες και έπειτα πιο δύσκολες) και 

μπορούν να εκτελεστούν από άτομα με ήπια έως και μέτρια μορφή νοητική αναπηρίας. 

Οι δραστηριότητες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Αρχικά οι δραστηριότητες 

περιγραφής, έπειτα οι δραστηριότητες αφήγησης και τέλος οι δραστηριότητες διαλόγου.   

Δραστηριότητα 1η  

Υλικά/μέσα: κάρτες με εικόνες 

Στόχοι:  

 Να χωριστούν τα παιδιά σε ομάδες. 

 Να συνεργαστούν μεταξύ τους. 

 Να αναπτύξουν διάλογο. 

 Να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα. 

 Nα κατανοήσουν την ιστορία. 

 Να αναδιηγηθούν ένα κείμενο  

Περιγραφή: Χωρίζουμε τα παιδιά σε ζευγάρια και δίνουμε από τρείς κάρτες με εικόνες 

σε κάθε δυάδα. Έπειτα τους αφηγούμαστε μια ιστορία. Μια από τις κάρτες που έχουν 

μπροστά τους τα παιδιά είναι σχετική με την ιστορία που αφηγούμαστε ενώ οι άλλες όχι. 

(Για παράδειγμα αν η ιστορία μιλάει για μια παρέα τριών παιδιών που πηγαίνουν στην 

θάλασσα η κάρτα που πρέπει να επιλεγεί θα απαρτίζει τρία παιδιά σε μια παραλία ενώ οι 

άλλες κάρτες θα δείχνουν τρία παιδιά στο βουνό ή ένα παιδί στην θάλασσα.) Τα παιδιά 

θα πρέπει να συζητήσουν με το ζευγάρι τους και ενδεχομένως να πουν τα ίδια την 

ιστορία ώστε να μπορέσουν να επιλέξουν την σωστή κάρτα. Αν κάποιο ζευγάρι δεν 

θυμάται καλά την ιστορία και επομένως δεν μπορεί να βρει την κάρτα ζητάμε την 

βοήθεια από κάποια άλλη ομάδα ώστε να τους πει την ιστορία.  

Η παραπάνω θεωρείται δραστηριότητα διαλόγου καθώς τα παιδιά συζητούν  μεταξύ 

τους και αναζητούν την κάρτα που ταιριάζει στην κατάλληλη περιγραφή. Επίσης θα 
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μπορούσε να θεωρηθεί και δραστηριότητα αφήγησης καθώς οι ίδιοι ή οι συμμαθητές 

τους μπορεί να χρειαστεί να ξανά αφηγηθούν την ιστορία ώστε να την θυμηθούν.  

 

Δραστηριότητα 2η  

Υλικά/μέσα: κάρτες με εικόνες 

Στόχοι:  

 Να χωριστούν σε ομάδες.  

 Να συνεργαστούν μεταξύ τους.  

 Να αναπτύξουν διάλογο. 

 Να αντιληφθούν την έννοια της σειράς. 

 Να περιγράψουν εικόνες. 

Περιγραφή: Φέρνουμε στην τάξη κάρτες με εικόνες  και τις αφήνουμε σε ένα σημείο το 

οποίο είναι ορατό από όλα τα παιδιά. Στην συνέχεια τους λέμε μια ιστορία όπου το 

νόημα της αποτυπώνεται στις κάρτες. Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες -όσες είναι οι 

κάρτες τόσες θα είναι και οι ομάδες-. Ξανά λέμε την ιστορία και αφού αυτή τελειώσει 

ζητάμε από την πρώτη ομάδα να μας δείξει την κάρτα η οποία συμβολίζει την αρχή της 

ιστορίας. Η ομάδα πρέπει να συνεργαστεί ώστε να καταλήξουν σε μια κάρτα που 

συμφωνούν όλοι πως θα επιλεχθεί. Τα παιδιά περιγράφουν την εικόνας τους και εξηγούν 

γιατί επέλεξαν αυτή. Μόλις η πρώτη ομάδα τελειώσει σειρά έχει η επόμενη ομάδα η 

οποία θα πρέπει να βρει την κάρτα με την  συνέχεια της ιστορίας έτσι όπως ειπώθηκε. Η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι όλες οι ομάδες να βάλουν μια κάρτα στην σωστή 

χρονική σειρά. Αν μια ομάδα δυσκολευτεί να θυμηθεί την ιστορία ή την σωστή χρονική 

σειρά, της ξανά λέμε την ιστορία από την αρχή μέχρι το κομμάτι που είναι η ομάδα που 

δυσκολεύεται. Αν δυσκολεύεται και πάλι ζητάμε την βοήθεια από την επόμενη ομάδα.  

Η παραπάνω θεωρείται δραστηριότητα διαλόγου καθώς τα παιδιά μπαίνουν στην 

διαδικασία να συζητήσουν μεταξύ τους για το ποια εικόνα είναι η σωστή αλλά και 

περιγραφής καθώς πρέπει να παραθέσουν ότι βλέπουν στην εικόνα.  
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Δραστηριότητα 3η  

Υλικά/μέσα: κάρτες με εικόνες  

Στόχοι:  

 Να επιλέξουν τα παιδιά κάρτα με βάση τις προτιμήσεις τους. 

 Να περιγράψουν την κάρτα.  

 Να δικαιολογήσουν την επιλογή που έκαναν. 

Περιγραφή: Φέρνουμε στην τάξη κάρτες και αφήνουμε τα παιδιά να επιλέξουν μια 

κάρτα της αρεσκείας τους (οι κάρτες πρέπει να είναι πολλές ώστε τα παιδιά να έχουν την 

επιλογή να διαλέξουν ελεύθερα και όχι να πάρουν όποια περισσέψει). Αφού τα παιδιά 

διαλέξουν μια κάρτα τους ζητάμε να μας την περιγράψουν και έπειτα να μας πουν γιατί 

διάλεξαν την συγκεκριμένη. Αν τα παιδιά δυσκολευτούν να εκφραστούν τους κάνουμε 

ερωτήσεις όπως ‘τι σου άρεσε στην εικόνα;΄, ‘Σου θυμίζει κάτι;’, ‘τι σε κάνει να 

αισθάνεσαι όταν την βλέπεις;’  

Η παραπάνω δραστηριότητα θεωρείται δραστηριότητα περιγραφής καθώς τα παιδιά 

πρέπει να περιγράψουν την εικόνα που επέλεξαν.  

 

Δραστηριότητα 4η  

Υλικά/μέσα: κάρτες με λέξεις, λεξικό 

Στόχοι:  

 Τα παιδιά να επιλέξουν κάρτες. 

 Να δώσουν ορισμούς για τα αντικείμενα που βλέπουν στις κάρτες.  

 Να χρησιμοποιήσουν το λεξικό για την εύρεση λέξεων.  

 Να δημιουργήσουν κάτι δικό τους  

  Να δημιουργήσουν μια ιστορία με συνοχή μέσα από κάρτες. 

 Να διηγηθούν μια ιστορία.  
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Περιγραφή:  Φέρνουμε στην τάξη κάρτες οι οποίες έχουν γραμμένες πάνω τους από μια 

λέξη (οι λέξεις στις κάρτες δεν σχετίζονται μεταξύ τους πχ παιδί, παγωτό, μπάλα, 

θάλασσα, . Τις αφήνουμε ανακατεμένες και ζητάμε από τα παιδιά να επιλέξουν στην 

τύχη πέντε κάρτες. Αφού τα παιδιά πάρουν τις κάρτες τους ζητάμε να διαβάσουν 

φωναχτά τις λέξεις από τις κάρτες που έχει το καθένα. Μαζί με τα παιδιά δίνουμε  τον 

ορισμό/μια περιγραφή της κάθε λέξης που υπάρχει στην κάρτα, αν κάποια λέξη από 

αυτές που περιέχουν οι κάρτες μας φανεί δύσκολη ψάχνουμε τον ορισμό της στο λεξικό. 

Αφού έχουμε ξεκαθαρίσει το τι σημαίνουν όλες οι κάρτες, ζητάμε από τα παιδιά να 

φτιάξουν μια ιστορία με τις λέξεις που τους έχουν δοθεί (το κάθε παιδί πρέπει να φτιάξει 

μια ιστορία που να περιλαμβάνει και τις πέντε λέξεις από τις κάρτες που έχει τραβήξει). 

Τους εξηγούμε πως η ιστορία που θα φτιάξουν θα πρέπει να έχει συνοχή, δηλαδή οι 

προτάσεις που θα φτιάξουν με τις λέξεις να σχετίζονται μεταξύ τους. Δίνουμε στα παιδιά 

λίγο χρόνο ώστε να μπορέσουν να πλάσουν την ιστορία που θέλουν. Τα παιδιά λένε την 

ιστορία που έφτιαξαν στην υπόλοιπη τάξη.  

Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί μια δραστηριότητα αφήγησης, καθώς τα παιδιά 

δημιουργούν μια δική τους ιστορία με λέξεις που τους δίνονται και έπειτα την 

μοιράζονται με τα υπόλοιπα παιδιά.  

 

Δραστηριότητα 5η  

Υλικά/μέσα: κάρτες με πόζες 

Στόχοι:  

 Να χωριστούν σε ζευγάρια. 

 Να συνεργαστούν μεταξύ τους. 

 Να περιγράψουν κάρτες. 

 Να περιγράψουν αυτό που βλέπουν. 

Περιγραφή: Χωρίζουμε τα παιδιά σε ζευγάρια και τους βάζουμε να διαλέξουν στην 

τύχη μια κάρτα. Στην κάρτα απεικονίζεται μια πόζα για κάθε ζευγάρι. Ένα από τα δύο 

παιδιά θα είναι ο γλύπτης και το άλλο παιδί θα είναι το γλυπτό. Ο γλύπτης θα πρέπει 

αφού περιγράψει στους συμμαθητές του την κάρτα που έχει τραβήξει θα πρέπει  να 

χρησιμοποιήσει το ζευγάρι του ως γλυπτό και να τον ‘πλάσει’ έτσι ώστε να μοιάζει με 
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την πόζα της κάρτας. Στην συνέχεια αλλάζουν οι ρόλοι και τα παιδιά που ήταν το 

γλυπτό γίνονται γλύπτες. Όταν όλα τα παιδιά γίνουν και γλύπτες και γλυπτά τους ζητάμε 

να σκεφτούν μόνα τους πόζες. Όσα παιδιά σκεφτούν πόζες επιλέγουν ένα παιδί να γίνει 

το γλυπτό τους και τα υπόλοιπα παιδιά πρέπει να μαντέψουν αλλά και να περιγράψουν 

ποια είναι η πόζα που έχει σκεφτεί ο εκάστοτε γλύπτης.  

Η παραπάνω δραστηριότητα είναι περιγραφής καθώς αρχικά τα παιδιά που είναι γλύπτες 

παραθέτουν λεκτικά αυτό που βλέπουν στην εικόνα και έπειτα στην πιο δύσκολη εκδοχή 

του παιχνιδιού οι παρατηρητές περιγράφουν όσα βλέπουν στην αναπαράσταση.  

 

Δραστηριότητα 6η  

Υλικά/μέσα: εικόνες από οικόσιτα ζώα, εικόνες από άγρια ζώα  

Στόχοι: 

 Να παρατηρήσουν το ζώο της κάθε εικόνας. 

 Να αντιληφθούν τα ζώα και να τα κατονομάσουν.  

 Να προσπαθήσουν να μιμηθούν κάποιο ζώο. 

 Να παράγουν διάλογο. 

Περιγραφή: Δείχνουμε στα παιδιά φωτογραφίες από διάφορα ζώα και τους ζητάμε να 

τα κατονομάσουν. Έπειτα τους ρωτάμε για το καθένα αν ξέρουν τι ήχους βγάζει. Τα 

παιδιά όλα μαζί κάνουν τον ήχο από την φωτογραφία με το ζώο που τους δείχνουμε. 

Στην συνέχεια ρωτάμε τα παιδιά αν όλα αυτά τα ζώα είναι οικόσιτα («μπορούν όλα να 

μείνουν στο σπίτι μας;») ή αν υπάρχουν και άγρια. Αφού τα χωρίσουμε στις δύο αυτές 

κατηγορίες, βρίσκουμε τα χαρακτηριστικά τους και δημιουργούμε δύο ομάδες (τα 

οικόσιτα και τα άγρια). Το κάθε παιδί παίρνει τυχαία από μια φωτογραφία ζώου και 

πηγαίνει στην ομάδα όπου ανήκει. Εκεί θα πρέπει να συμπεριφέρεται ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά του ζώου που έτυχε.  

Η παραπάνω δραστηριότητα είναι διαλογική καθώς γίνεται συζήτηση με τον 

εκπαιδευτικό και τα παιδιά αλλά και με τα παιδιά μεταξύ τους.  
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Δραστηριότητα 7η  

Υλικά/μέσα: οικογενειακές φωτογραφίες παιδιών 

Στόχοι: 

 Να περιγράψουν την φωτογραφία. 

 Να εκφράσουν τα συναισθήματα τους. 

 Να σκεφτούν τα συναισθήματα των άλλων. 

Περιγραφή: Ζητάμε από τα παιδιά να μας φέρουν μια οικογενειακή τους φωτογραφία. 

Όταν συλλέξουμε τις φωτογραφίες από όλα τα παιδιά μοιράζουμε τυχαία τις 

φωτογραφίες ώστε κάθε παιδί να πάρει από μία, όχι όμως την δική του. Ζητάμε από 

κάθε παιδί να μας περιγράψει την φωτογραφία που έχει μπροστά του. Κάνουμε 

ερωτήσεις όπως, «ποιανού είναι αυτή η φωτογραφία;» , «πόσα άτομα βρίσκονται σε 

αυτή;» , «τι κάνουν;» , «τι νιώθουν τα άτομα στην φωτογραφία;» , «πως νιώθεις εσύ 

βλέποντας την φωτογραφία;». 

Η παραπάνω αποτελεί μια δραστηριότητα περιγραφής καθώς το παιδί καλείται να πει τι 

βλέπει στην φωτογραφία αλλά μπορεί να εξελιχθεί και σε δραστηριότητα διαλόγου αν ο 

εκπαιδευτικός κάνει ερωτήσεις στο παιδί σχετικά με την φωτογραφία και αυτό του 

απαντάει.   

 

Δραστηριότητα 8η 

Υλικά μέσα: ηλεκτρονικός υπολογιστής, πίνακας ζωγραφικής  

Στόχοι: 

 

 Να έρθουν σε επαφή με την τέχνη  

 Να παρατηρήσουν τον πίνακα. 

 Να εκφράσουν τα συναισθήματα τους γι αυτό που βλέπουν. 

 Να περιγράψουν τον πίνακα. 

 Να οδηγηθούν σε συμπεράσματα. 
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Περιγραφή: Δείχνουμε στα παιδιά τον πίνακα ζωγραφικής, η κραυγή, που βρίσκουμε 

στο διαδίκτυο και ζητάμε από τα παιδιά να μας τον περιγράψουν. Τους κάνουμε 

ερωτήσεις όπως «τι βλέπουμε στον πίνακα;», «τι χρώματα υπάρχουν;»,  «τι μας κάνει 

εντύπωση;» , «τι προκαλεί την κραυγή;» , «τι συναισθήματα μας προκαλεί;», «υπάρχει 

κάτι που δεν μας αρέσει;» 

Είναι μια δραστηριότητα διαλόγου στην οποία ο εκπαιδευτικός ρωτάει και τα παιδιά 

κλείνονται να απαντήσουν. Επομένως μπορεί να θεωρηθεί και δραστηριότητα 

περιγραφής καθώς τα παιδιά συν τις άλλοις μεταφέρουν αυτά που βλέπουν στον πίνακα.  

 

Δραστηριότητα 9η  

Υλικά/μέσα: φωτογραφίες με τα παιδιά 

Στόχοι:  

 Να παρατηρήσουν τις φωτογραφίες  

 Να συνεργαστούν μεταξύ τους. 

 Να περιγράψουν τι βλέπουν.  

 Να αναπαραστήσουν την συζήτηση. 

 Να συζητήσουν μεταξύ τους.  

Περιγραφή: Φωτογραφίζουμε τα παιδιά στιγμές που συζητούν μεταξύ τους σε διάφορες 

στιγμές μέσα στην μέρα (στο διάλειμμα, πριν αρχίσει το μάθημα, κατά την διάρκεια του 

μαθήματος). Εκτυπώνουμε τις φωτογραφίες και χωρίζουμε τα παιδιά σε δυάδες ή 

τριάδες ανάλογα με την εκάστοτε φωτογραφία. Κάθε ομάδα παίρνει μια φωτογραφία. 

Ρωτάμε τα παιδιά τι μπορεί να λένε τα παιδιά που παρουσιάζονται στην φωτογραφία την 

ώρα που αυτή τραβήχτηκε. Βάζουμε τα παιδιά να σκεφτούν και να αναπαραστήσουν την 

συζήτηση.  

Η παραπάνω αποτελεί δραστηριότητα περιγραφής καθώς τα παιδιά σκέφτονται και 

περιγράφουν την φωτογραφία αλλά και δραστηριότητα διαλόγου αφού μιλούν μεταξύ 

τους για την δημιουργία ενός διαλόγου 
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Δραστηριότητα 10η  

Υλικά/μέσα: βίντεο  

Μαθησιακοί στόχοι:  

 Να παρακολουθήσουν το βίντεο. 

 Να χωριστούν σε δυάδες. 

 Να προσπαθήσουν να συστηθούν.  

 Να εκφραστούν λεκτικά και μη λεκτικά  

 Να έρθουν σε επαφή με την γλώσσα του σώματος  

 Να μιλήσουν για τον εαυτό τους. 

Περιγραφή: Μαζεύουμε τα παιδιά και τους δείχνουμε βίντεο μικρού μήκους με τρόπους 

με τους οποίους συστήνονται οι άνθρωποι, είτε λεκτικά είτε όχι (π.χ. χειραψία). Έπειτα 

παροτρύνουμε τα παιδιά να σηκώνονται ανά δυάδες και να αναπαραστήσουν αυτά που 

προηγουμένως τους δείξαμε.  

Η παραπάνω δραστηριότητα είναι μια δραστηριότητα διαλόγου καθώς τα παιδιά πρέπει 

να συνομιλήσουν μεταξύ τους για να συστηθούν.  

 

Δραστηριότητα 11η  

Υλικά/μέσα: παραμύθι, χαρτί, ξυλομπογιές  

Στόχοι:  

 Να συνεργαστούν μεταξύ τους. 

 Να αντιληφθούν ότι μια ιστορία μπορεί να αλλάξει.  

 Να σκεφτούν ένα διαφορετικό τέλος. 

 Να συζητήσουν μεταξύ τους. 

 Να ζωγραφίσουν αυτά που ειπώθηκαν.  
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Περιγραφή: Διαβάζουμε στα παιδιά ένα παραμύθι, αφού σχολιάσουμε την πλοκή του 

παραμυθιού και το τέλος του, τους ρωτάμε αν τους άρεσε το τέλος και αν θα ήθελαν να 

δώσουν ένα δικό τους. Τα παιδιά είναι ελεύθερα να προτείνουν ότι τέλος σκεφτούν και 

το συζητάμε. Αφού συμφωνήσουμε για το ποιο τέλος μας αρέσει περισσότερο τους 

προτείνουμε να το γράψουμε και να το ζωγραφίσουμε ώστε να το θυμόμαστε. Τα παιδιά 

μας διηγούνται το τέλος και εμείς το γράφουμε και στην συνέχεια ζωγραφίζουν τις 

σκηνές του νέου μας τέλους.  

Η συγκεκριμένη αποτελεί μια δραστηριότητα διαλόγου καθώς τα παιδιά συζητούν 

μεταξύ τους για να βγάλουν ένα διαφορετικό τέλος αλλά και δραστηριότητα αφήγησης 

αφού το διηγούνται στον εκπαιδευτικό. 

 

Δραστηριότητα 12η  

Υλικά/μέσα: αντικείμενα της τάξης  

Στόχοι: 

 Να αναλάβουν έναν ρόλο. 

 Να συνεργαστούν. 

 Να συζητήσουν μεταξύ τους.  

 Να βιώσουν ρεαλιστικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής. 

Περιγραφή: Ζητάμε από τα παιδιά να σκεφτούν πως βρίσκονται σε ένα κατάστημα 

σουπερμάρκετ. Ορισμένα θα υποδυθούν τους υπαλλήλους του καταστήματος και κάποια 

άλλα τους πελάτες. Αφού χωρίσουμε τους μαθητές σε δύο ομάδες, τα παιδιά της κάθε 

ομάδας θα αναλάβουν τον αντίστοιχο ρόλο. Κομμάτια από χαρτόνι θα αποτελέσουν τα 

χρήματα ενώ τα αντικείμενα της τάξης θα αποτελέσουν τα προϊόντα του καταστήματος. 

Τα παιδιά πρέπει να συμπεριφέρονται πρέπει να συνομιλήσουν μεταξύ τους σαν να είναι 

στην πραγματικότητα στο σούπερ μάρκετ.  

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι διαλόγου καθώς τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους 

και μιλούν μεταξύ τους σαν να βρίσκονται στο σούπερ μάρκετ.  
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Δραστηριότητα 13η  

Υλικά/μέσα: πράγματα από την τάξη  

Στόχοι:  

 Να συνεργαστούν μεταξύ τους. 

 Να αντιληφθούν την χρησιμότητα των αντικειμένων στην δημιουργία 

ιστορίας. 

 Να χρησιμοποιήσουν αντικείμενα για να φτιάξουν μια ιστορία.  

 Να δημιουργήσουν ιστορία. 

 Να αφηγηθούν την ιστορία τους. 

Περιγραφή: Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες των τριών ατόμων και ζητάμε από την 

κάθε ομάδα να επιλέξει πέντε αντικείμενα από την τάξη. Αφού η κάθε ομάδα βρει και 

κατονομάσει τα πέντε αντικείμενα της, της ζητάμε να φτιάξει μια ιστορία που να τα 

περιλαμβάνει και τα πέντε (αντικείμενα). Η κάθε ομάδα αφηγείται την ιστορία που 

έφτιαξε στους συμμαθητές της.  

Η συγκεκριμένη αποτελεί μια δραστηριότητα αφήγησης καθώς τα παιδιά πρέπει να 

παρουσιάσουν την ιστορία που έφτιαξαν στους συμμαθητές τους.  

 

Δραστηριότητα 14η  

Στόχοι:  

 Να κατανοήσουν την έννοια της συνέχισης και της προσθήκης . 

 Να κατανοήσουν την έννοια της συνοχής. 

 Να συνεργαστούν μεταξύ τους. 

 Να δημιουργήσουν την δική τους ιστορία. 

Περιγραφή: Μαζεύουμε τα παιδιά σε έναν κύκλο. Εξηγούμε στα παιδιά πως θέλουμε να 

φτιάξουμε μια ιστορία .Διαλέγουμε ένα παιδί τυχαία και του ζητάμε να μας πει μια λέξη 

και στην συνέχεια με αυτή τη λέξη να φτιάξει μια πρόταση. Το επόμενο παιδί θα πρέπει 

να σκεφτεί μια λέξη και στην συνέχεια να σκεφτεί μια πρόταση με αυτή, η οποία θα 



49 
 

συνεχίζει την πρόταση του προηγούμενου παιδιού. Τα υπόλοιπα παιδιά θα πρέπει να 

σκεφτούν λέξεις με τις οποίες θα μπορούν να διατηρήσουν συνοχή με τις προηγούμενες 

προτάσεις της ιστορίας και θα την συνεχίζουν.  

Η παραπάνω δραστηριότητα αποτελεί μια δραστηριότητα αφήγησης καθώς τα παιδιά 

αφηγούνται μια ιστορία που την φτιάχνουν οι ίδιοι μέσα από προτάσεις.  

 

Δραστηριότητα 15η  

Υλικά/μέσα: κόμικ, χαρτί, μολύβια  

Στόχοι: 

 Να κατανοήσουν τι είναι κόμικ. 

 Να συνεχίσουν το κόμικ από εκεί που τελείωσε. 

 Να σκεφτούν διαλόγους. 

 Να αφηγηθούν την ιστορία τους. 

Περιγραφή: Ρωτάμε τα παιδιά αν ξέρουν τι είναι το κόμικ και αφού διασαφηνίσουμε 

τον ορισμό του διαλέγουμε ένα (κόμικ) το διαβάζουμε και το περιεργαζόμαστε με τα 

παιδιά. Συζητάμε με τα παιδιά για το πως λειτουργεί το κόμικ (πρέπει να υπάρχει ένας 

διάλογος, ο διάλογος αυτός γράφεται μέσα σε συννεφάκια, συνήθως υπάρχουν δύο ή και 

παραπάνω άτομα). Στην συνέχεια διαλέγουμε ένα άλλο και διαβάζουμε την πρώτη 

σελίδα από αυτό. Τους δίνουμε μια σελίδα από ένα κόμικ με τρία λευκά κουτάκια και 

τους ζητάμε να συνεχίσουν το κόμικ που τους διαβάσαμε από το σημείο που το 

σταματήσαμε. Τους αφήνουμε την ελευθερία να συνεχίσουν το κόμικ τους όπως θέλουν 

αρκεί η πρώτη σκηνή από το κενό κόμικ να είναι η συνέχεια της προηγούμενης που τους 

έχουμε διαβάσει. Το κάθε παιδί αφηγείται την ιστορία που δημιούργησε  

Η παραπάνω δραστηριότητα είναι γραφής αλλά και αφήγησης, αφού γράψουν πρέπει να 

αφηγηθούν στους συμμαθητές τους την ιστορία τους.  

Συμπεράσματα  
Συμπερασματικά είναι φανερό πως η δημιουργική είναι σε θέση να συμβάλλει θετικά 

στην ανάπτυξη των ατόμων με νοητικές αναπηρίες τόσο στις κοινωνικές όσο και στις 

ακαδημαϊκές τους δεξιότητες.  Μέσω του παιγνιώδη χαρακτήρα της δημιουργικής 
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γραφής τα παιδιά με νοητικές αναπηρίες δεν νιώθουν πως πιέζονται για να εκφραστούν 

αλλά ούτε και πως πρόκειται να κριθούν.  

Για να καταστεί βέβαια η δημιουργική γραφή ωφέλιμη για τα άτομα με αναπηρίες είναι 

σημαντικό να προηγηθούν κάποιες αλλαγές στον τρόπο που αυτή παρουσιάζεται στην 

σχολική τάξη, όχι ως προς το περιεχόμενο αλλά ως προς τον τρόπο προσαρμογής της με 

βάση τις ανάγκες των συγκεκριμένων παιδιών.  

Πάντως φαίνεται πως οι στόχοι της και οι επιδιώξεις συμπίπτουν με τις ανάγκες των 

παιδιών με νοητική αναπηρία και πρέπει να δίνει κίνητρο στους εκπαιδευτικούς για να 

ασχοληθούν με αυτή στο πλαίσιο της σχολικής τάξης και του εξατομικευμένου 

προγράμματος του εκάστοτε παιδιού.  
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