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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Η εργασία αυτή δημιουργήθηκε στα πλαίσια των σπουδών της φοιτήτριας  στο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νη-

πιαγωγών της Φλώρινας. Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με ασκήσεις Δη-

μιουργικής Γραφής με την χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών στο νηπιαγωγείο. Ως 

μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε το βιβλίο της Άλκη Ζέη « η μωβ ομπρέλα ». Η επιλογή 

του θέματος στηρίχθηκε στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον της γράφουσας για την Λογοτεχνία 

και την Δημιουργική γραφή. Είναι γνωστό ότι η Λογοτεχνία πλέον κατέχει σημαντικό 

ρόλο στο νηπιαγωγείο, τα παιδιά αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και μέσα από 

διάφορα λογοτεχνικά είδη έχουν την δυνατότητα γλωσσικής και εκφραστικής ανάπτυ-

ξης. Επιπλέον τα τελευταία κυρίως χρόνια η Δημιουργική Γραφή χρησιμοποιείται ως 

μέθοδος διδασκαλίας της Λογοτεχνίας και βλέπουμε ότι διεγείρει το ενδιαφέρον των 

παιδιών.  Είναι παράλληλα γνωστό, ότι οι  νέες τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο 

κομμάτι της καθημερινότητας μας. Η χρήση υπολογιστών κάνει περισσότερο ελκυ-

στική την μάθηση και αδιαμφισβήτητα κεντρίζει το ενδιαφέρον παιδιών. Συνεπώς οι 

ασκήσεις της Δημιουργικής Γραφής σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες επιφέρουν 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Δημιουργικής Γραφής με ανάπτυξη δημιουργικό-

τητας για τα νήπια.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει την απαραίτητη διδασκαλία της 

Δημιουργικής Γραφής στο νηπιαγωγείο καθώς και την σχέση που έχει η Δημιουργική 

Γραφή με τις νέες τεχνολογίες. Οι ασκήσεις Δ.Γ 1στα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι 

απαραίτητες για την νοητική ανάπτυξη  των παιδιών, για την καλλιέργεια της φαντα-

σίας τους αλλά και για την γλωσσική ανάπτυξη και κριτική σκέψη.  Σημαντικό κομμάτι 

της Δ.Γ είναι ότι οι απαντήσεις δεν είναι ποτέ λανθασμένες οι σωστές. Αυτό σημαίνει 

ότι γίνονται δεκτές όλες οι απαντήσεις και αυτό ενθαρρύνει το παιδί να εκφράσει την 

άποψη του δίχως να ντρέπεται ή να φοβάται για την απάντηση του αν θα είναι λάθος ή 

σωστή (Τσιλιμένη- Παπαρούση , 2010 ό.α στο Κοτρωνίδου, 2012). Επιπλέον η νηπιαγωγός 

βοηθάει με τις ασκήσεις της Δ.Γ τα παιδιά, ώστε να απελευθερώσουν της δημιουργικές 

τους ικανότητες, να δημιουργήσουν και να παίξουν με τις λέξεις και εκφράσεις. Επι-

πλέον, οι νέες τεχνολογίες καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της καθημερινότητας μας, 

τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά. Σήμερα τα περισσότερα παιδιά γνωρίζουν 

πώς να χρησιμοποιήσουν ένα tablet ένα laptop και πως να σερφάρουν στο διαδίκτυο. 

Συνεπώς το κομμάτι της τεχνολογίας υποστηρίζεται ότι κεντρίζει το ενδιαφέρον των 

παιδιών διότι κάνει την μάθηση περισσότερο ελκυστική. Συμπερασματικά η Δ.Γ και οι 

νέες τεχνολογίες συνδυάζονται ώστε να προσφέρουν πολλά και διάφορα οφέλη στην 

νοητική και γλωσσική ανάπτυξη των νηπίων, προκαλώντας τους το ενδιαφέρον με την 

χρήση τεχνολογικών αντικειμένων.  Η δομή της εργασίας είναι η εξής: Αρχικά το 

πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με την θεωρία της Λογοτεχνίας και της Δημιουργικής Γρα-

φής. Ασχολείται με την σημασία του παιδικού βιβλίου στην παιδική ηλικία, η Λογοτε-

χνία σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα του νηπιαγωγείου, διδασκαλία της παι-

δικής Λογοτεχνίας. Έπειτα αναφέρεται στον ορισμό της Δημιουργικής Γραφής, την 

έννοια της δημιουργικότητας, την Δ.Γ στο νηπιαγωγείο και τον ρόλο του εκπαιδευτι-

κού, αναφέρεται επίσης στην γλωσσικά αγωγή στο νηπιαγωγείο, στην Δ.Γ και εκπαί-

δευση, Φιλαναγνωσία και Δ.Γ και τέλος στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην 

ψηφιακή αφήγηση και στα συστήματα ψηφιακής αφήγησης. Στο δεύτερο μέρος η πτυ-

χιακή παρουσιάζει κάποια παραδείγματα δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο, αναφέρει 

                                                           
1 Δημιουργική Γραφή: συντομογραφία 
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τους στόχους, τα υλικά και τα μέσα, τις ενδεικτικές ερωτήσεις της νηπιαγωγού και τις 

ενδεικτικές ενέργειες των παιδιών και τέλος τα προσδοκόμενα αποτελέσματα.  
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Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 

Το σχολείο είναι αυτό που βοηθάει τα παιδιά να οργανώσουν τον προφορικό 

και γραπτό τους λόγο έτσι ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία μας ομαλά. Οι ικανότητες 

που θα πρέπει κάθε παιδί να έχει είναι οι εξής: να συμμετέχουν σε συζητήσεις παίρνο-

ντας διαδοχικά το λόγο και αναλαμβάνοντας ρόλους ομιλητή και ακροατή, να διηγού-

νται προσωπικές τους εμπειρίες, επιδιώκοντας να τηρούν τη διαδοχική σειρά των γε-

γονότων, να αφηγούνται παραμύθια και ιστορίες, να περιγράφουν αντικείμενα και γε-

γονότα, να δίνουν εξηγήσεις για τις ενέργειες τους και να αιτιολογούν τις απόψεις και 

τις πράξεις τους, και να επιχειρηματολογούν και να διαπραγματεύονται για να πείσουν 

τους άλλους για τις επιλογές και τις αποφάσεις τους.  Όσον αφορά τον ρόλο της νηπια-

γωγού σήμερα θα πρέπει να οργανώνει δραστηριότητες και να κάνει το μάθημα της 

κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των παιδιών αλλά και οργανώνοντας δραστηριότητες ανά-

λογα με τις ανάγκες και την ξεχωριστή προσωπικότητα του κάθε παιδιού. Η νηπιαγω-

γός θα πρέπει να χρησιμοποιεί το παιχνίδι ως μέσο ψυχαγωγίας και μάθησης,  να κε-

ντρίζει το ενδιαφέρον τους, να παροτρύνει τα νήπια να συμμετέχουν και να παίρνουν 

πρωτοβουλίες. Επιπλέον καλό θα είναι να τα παρακινεί έτσι ώστε να  παρατηρούν τον 

κόσμο γύρω τους και να κερδίζουν εμπειρίες. Να βοηθάει στην ανάπτυξη της γλωσσι-

κής τους ικανότητας κάνοντας συζητήσεις και διαλόγους και τέλος να αναπτύξει την 

αισθητική τους καλλιέργεια με μουσική, ζωγραφική και λογοτεχνία. Κλείνοντας σχε-

τικά με την αγωγή του λόγου τα αναλυτικά προγράμματα προτείνουν ποιήματα παρα-

μύθια και βιβλία στο νηπιαγωγείο (Μαυρουδή,  (n.d)). Ο  Αθ. Παπάς, αναφέρει: «…Από 

την επισκόπηση του ρόλου αυτού, όπως περιγράφεται παραπάνω είναι εμφανές, ότι η 

νηπιαγωγός είναι ο κεντρικός άξονας των δραστηριοτήτων στην προσχολική Αγωγή, σε  

μια προσπάθεια για δημιουργία μιας  ετερόρρυθμης και όχι αυτόνομης αυτενέργειας. Η 

νηπιαγωγός ¨μαθαίνει τα παιδιά να συμμετέχουν στη συζήτηση¨, είναι μια αντίληψη του 

δασκαλοκεντρικού σχολείου, όπου το παιδί πρέπει να πάει στο σχολείο για ¨να του μά-

θουν γράμματα¨ και όχι να ¨μάθει το ίδιο¨,  δηλαδή το ¨μαθαίνω πώς να μαθαίνω και 

μαθαίνω να ερευνώ¨ έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Το θετικό στο ρόλο αυτό είναι ότι γίνεται 

λόγος για δραστηριότητες, παιχνίδι και για δημιουργικότητα.»  Συμπερασματικά λοιπόν 



8 
 

αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι ο σκοπός της παιδικής λογοτεχνίας στο νηπια-

γωγείο είναι να αναπτύξει την αισθητική καλλιέργεια των παιδιών χρησιμοποιώντας 

όλα τα είδη του έντεχνου λόγου. (Μαυρουδή, (n.d)). 
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
 

Το ΔΕΠΠΣ του 2003 ενθαρρύνει τα παιδιά να αναπτύξουν τον γραπτό και 

προφορικό τους λόγο. Δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να δανείζονται βιβλία από 

τις βιβλιοθήκες των σχολείων. Στόχοι του ΔΕΠΠΣ είναι να καλλιεργήσουν τα παιδιά 

την ατομική τους έκφραση και δημιουργικότητα.. Ωστόσο τα αναλυτικά προγράμματα 

δεν έχουν κάποιο πρόβλημα σαν αυτά που προκύπτουν από τα βιβλία των 

εκπαιδευτικών και τα σχολικά εγχειρίδια τα οποία έχουν αποσπασματικές και ισχνές 

οδηγίες (Καρακίτσιος 2007, ό.α στο Κανατσούλη, 2007).  Σημαντική είναι επίσης η ύπαρξη 

της Δημιουργικής Γραφής ως μεθόδου κατάκτησης δεξιοτήτων και προσέγγισης 

λογοτεχνικών κειμένων.  Στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του 2011-12 είναι 

πολύ ξεκάθαρη και ουσιαστική η θέση της Δ.Γ λόγω των ποικίλων δραστηριοτήτων 

λογοτεχνίας  με ευρύ περιεχόμενο.   Σημαντικός επιπλέον είναι και ο ρόλος της χρήσης 

των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση (Καρακίτσιος, 2013).  Στην συνέχεια σύμφωνα με τα 

λεγόμενα της Κανατσούλη (2007) το παιδί δεν είναι υποχρεωμένο να αναλύει κάθε τι 

που δεν καταλαβαίνει, κάθε άγνωστη λέξη η οποία μπορεί να  προκύπτει από τα 

συμφραζόμενα. Επίσης δεν είναι υποχρεωμένο να διαβάζει ένα βιβλίο που έχει βαρεθεί. 

Μέσα από το διάβασμα πολλών και ποικίλλων βιβλίων δημιουργείται ο καλός 

αναγνώστης ο οποίος διαβάζει καλά και κακά βιβλία και προκύπτει μέσα από την 

σύγκριση των βιβλίων αυτών. Ο Γάλλος συγγραφέας Daniel Pennack αναφέρεται στα 

10 δικαιώματα του αναγνώστη (Κανατσούλη, 2007): το δικαίωμα να μην διαβάζει, το 

δικαίωμα να πηδάει σελίδες, το δικαίωμα να μην τελειώνει ένα βιβλίο, το δικαίωμα να 

το ξαναδιαβάζει, το δικαίωμα να διαβάζει οτιδήποτε, το δικαίωμα στον μποβαρισμό 

(άμεση ικανοποίηση των αισθήσεων), το δικαίωμα να διαβάζει οπουδήποτε, το 

δικαίωμα να «τσαλαβουτάει», το δικαίωμα να διαβάζει μεγαλόφωνα και το δικαίωμα 

να σιωπά.  Ο Robert Protheroug μιλάει για τα σημεία που πρέπει κάθε δάσκαλος να 

προσέξει σχετικά την λογοτεχνία και τα λογοτεχνικά κείμενα. Η ανάγνωση βιβλίων 

αλλά και η κατανόηση του νοήματος αυτών είναι διαφορετική και μοναδική για κάθε 

άτομο. Συνεπώς ο δάσκαλος οφείλει να προσέξει όταν θα αναφερθεί στα βιβλία αυτά, 

να μην δηλώσει την δική του άποψη γιατί τότε το παιδί θα επηρεαστεί θα θέλει να 

συμφωνήσει με τον δάσκαλο και έτσι θα αλλάξει την στάση και την γνώμη απέναντι 

σε αυτό το βιβλίο. Αυτό που οφείλει ο δάσκαλος να κάνει είναι οι συζητήσεις. Να 
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εκφράζονται διάφορες και ποικίλες απόψεις χωρίς να επηρεάζεται η στάση και άποψη 

κανενός. Να λέει το κάθε άτομο την δική του άποψη αναλλοίωτη ώστε να 

συγκεντρωθούν πολλές και διάφορες απόψεις. (Κανατσούλη, 2007). Επιπλέον το 

αναλυτικό πρόγραμμα που ισχύει μέχρι τώρα για το Γυμνάσιο, υποστηρίζει για την 

Νεοελληνική Λογοτεχνία, τα παιδιά να είναι σε θέση να ερμηνεύουν λογοτεχνικά 

κείμενα, να τα ερμηνεύουν, να αντιλαμβάνονται την γλώσσα της Λογοτεχνίας και 

αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους. Σκοπός της στα παιδιά του Γυμνασίου δεν είναι τόσο 

οι γνωστικοί στόχοι αλλά οι αξιακοί και αισθητικοί στόχοι. Συνεπώς μέσα από το 

μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας τα παιδιά καλούνται να αναπτύξουν την κριτική 

τους σκέψη, να εκφράζουν τις πεποιθήσεις και τις απόψεις τους. Όσον αφορά την 

λογοτεχνία στην Α΄ λυκείου σκοπός της είναι τα παιδιά να δημιουργούν στάσεις και 

απόψεις ρεαλιστικές για την ζωή, να κατανοήσουν τον κόσμο καλύτερα, τις αξίες, την 

ταυτότητα και τον πολιτισμό τους. Επίσης μαθαίνουν την Λογοτεχνία σε κάθε εποχή 

έτσι ώστε να είναι πάντα σε θέση να παίρνουν μέρος σε συζητήσεις. (Κωτόπουλος, 

2014). Παράλληλα, στο νηπιαγωγείο η διδασκαλία της λογοτεχνίας συνδέεται άμεσα 

με τον γλωσσικό και αισθητικό τομέα. Στόχος είναι τα παιδιά να αναπτύξουν την 

γλωσσική τους ικανότητα και να ασχοληθούν με βιβλία που μιλάνε για μουσική, 

θέατρο και ζωγραφική για την αισθητική καλλιέργεια. Ωστόσο σήμερα υπάρχουν 

άπειρα λογοτεχνικά βιβλία στο εμπόριο τα οποία δεν βοηθούν το παιδί να αναπτύξει 

μόνο την γλώσσα και να καλλιεργήσει την αισθητική του, αλλά το βοηθάνε και να 

αναπτύξει τους άλλους τομείς του αναλυτικού προγράμματος όπως τις φυσικές 

επιστήμες, τα μαθηματικά, το περιβάλλον κ.α. (Γιαννικοπούλου & Χατζηγεωργίου, 2001). 

Η λογοτεχνία σχετίζεται με πολλά θέματα, τόσο η ανάγνωση ενός βιβλίου από την 

νηπιαγωγό όσο  και η παρουσίαση ενός αγαπημένου βιβλίου κάποιου παιδιού οδηγεί 

στην οργάνωση πολλών δραστηριοτήτων και φέρνει στην επιφάνεια πολλές βιωματικές 

εμπειρίες των παιδιών. Η νηπιαγωγός οφείλει να προετοιμάζει δραστηριότητες οι 

οποίες συνδέονται με το λογοτεχνικό βιβλίο και να προκαλεί στα παιδιά το ενδιαφέρον 

να ασχοληθούν και να το ευχαριστιούνται. Άρα η νηπιαγωγός πρώτα προσπαθεί να 

οργανώσει δραστηριότητες για το ενδιαφέρον και την αισθητική των παιδιών και 

έπειτα εντάσσει στις δραστηριότητες της και άλλες μαθησιακές περιοχές. Η 

προσέγγιση γνώσεων με την βοήθεια της λογοτεχνίας μέσα από μία διαθεματική 

προσέγγιση φέρνει σε επαφή τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών με γνώσεις 

και δραστηριότητες άλλων διδακτικών περιοχών. Η προσέγγιση θεμάτων μέσα από 

αφηγηματικές ιστορίες και παραμύθια, αποτελεί ένα ενδεδειγμένο μέσο διδασκαλίας 
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εξαιτίας της τάσης της να γεννά ερωτηματικά και να προκαλεί τα παιδιά να 

ανακαλύπτουν (Γιαννικοπούλου & Χατζηγεωργίου, 2001 ό.α στο Γκλίαου-Χριστοδούλου n.d). 

Τις περισσότερες φορές ένα κείμενο λογοτεχνίας, κάποιο παραμύθι, μια μικρή ιστορία 

μπορεί να επιφέρει προβληματισμούς και συζητήσεις χωρίς αυτό να ήθελε να πετύχει 

ο εκπαιδευτικός. Κάποιες άλλες φορές το βιβλίο έχει ως συνέπεια την οργάνωση 

δραστηριοτήτων και την εφαρμογή τους για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, ή προκαλεί τα 

παιδιά πάνω σε κάποιο επιστημονικό θέμα και τα καλεί να προβληματιστούν. Είναι 

αναγκαία λοιπόν η επιλογή του κατάλληλου λογοτεχνικού κειμένου έτσι ώστε να 

προκαλέσει και πυροδοτήσει το ενδιαφέρον των παιδιών για να ασχοληθούν μαζί του. 

Η σωστή επιλογή των βιβλίων πρέπει να συνδυάζει λογοτεχνικότητα, επιστημονική 

γνώση, ελκυστική εμφάνιση, σωστή γλώσσα, να καλλιεργεί τον προβληματισμό των 

παιδιών και να είναι κατάλληλο για κάποιους συγκεκριμένους αποδέκτες έτσι ώστε να 

ανταποκρίνεται στον δικό τους κόσμο, στις δικές τους ανάγκες και στις δικές τους 

αγωνίες ( Γκλίαου-Χριστοδούλου, (n.d)). Τέλος η έννοια που αξίζει να αναφερθεί καθώς 

συνδέεται άμεσα με την λογοτεχνία είναι η έννοια της παιδικότητας την οποία εισάγει 

ο P. Hollindale. Με τον όρο της παιδικότητας λοιπόν ο Hollindale αναφέρεται στα 

παιδικά βιώματα των παιδιών που είναι ανεξαρτητοποιημένα από τα βιώματα της 

ενήλικης του ζωής. Τονίζει επίσης πως η παιδική λογοτεχνία δεν εκφράζει μόνο την 

παιδικότητα των παιδιών αλλά και την παιδικότητα που μπορούν οι ενήλικες να 

αντιληφθούν. Σε αυτό το σημείο η άποψη του Hollindale διασταυρώνεται και με άλλες 

θεωρητικές απόψεις όσον αφορά την παιδική ηλικία. Τα πρότυπα συμπεριφοράς, τα 

ιδανικά και οι προσδοκίες των ενηλίκων για το παιδί συνιστούν την «παιδικότητα» των 

ενηλίκων, η οποία σχετίζεται  άμεσα με τα πρότυπα της εποχής που προκύπτουν από 

τις κυρίαρχες κοινωνικές, παιδαγωγικές και πολιτισμικές θέσεις (Κατσίκη-Γκίβαλου, 

2013). 
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ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΗ ΠΑΙ-

ΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
 

Στις μέρες μας τα παιδιά ευτυχώς ξεκινάνε το διάβασμα από πολύ μικρή ηλικία 

καθώς υπάρχουν πολλά βιβλία στο εμπόριο για παιδιά προσχολική ηλικίας (Βαλασία, 

2011). Οι κριτές των βιβλίων είναι τα παιδιά από την στιγμή που διαλέγουν το βιβλίο 

που τους άρεσε και θέλουν να διαβάσουν. Επιπλέον τα παιδιά λειτουργούν  με βιωμα-

τικό τρόπο, ταξιδεύουν με τα παραμύθια, τα βιβλία και τους πρωταγωνιστές τους. Επι-

στημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που διαβάζουν από μικρή ηλικία ανα-

πτύσσουν την γλωσσική νοητική και συναισθηματική ικανότητα τους. Στην συνέχεια 

τα βιβλία που απευθύνονται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν είναι όλα κατάλληλα. 

Το βιβλίο πρέπει να κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών και αυτό πετυχαίνεται συνή-

θως όταν μιλάει για οικεία πράγματα. Δηλαδή αναφέρεται στην καθημερινότητα των 

παιδιών και μπορούν να ταυτιστούν με τον πρωταγωνιστή. Στα παιδιά αρέσουν οι ι-

στορίες φαντασίας, τους αρέσει το λεξιλόγιο να είναι ευφάνταστο με ομοιοκαταληξίες 

και αστείες λέξεις. Επίσης οι εικόνες των βιβλίων να είναι ξεκάθαρες, ζωηρές με έντονα 

και πολλά χρώματα για να μην βαριούνται (Βαλασία, 2011). Σύμφωνα λοιπόν με επι-

στημονικές έρευνες, το να διαβάζει το παιδί το βοηθά: 

να αναπτύξει την ικανότητά του να χρησιμοποιεί τη γλώσσα, να εξασκεί τη μνήμη και 

να εμπλουτίζει τη φαντασία του, να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη και τη δημιουρ-

γική αναζήτηση, να οικοδομήσει μια δυνατή σχέση με τους γονείς του,  να εξασφαλίσει 

μια ισορροπημένη συναισθηματική ανάπτυξη,  να καλλιεργήσει τις ηθικές αξίες του, 

να βελτιώσει την ικανότητά του να συγκεντρώνεται, να μελετά με μεγαλύτερη ευκολία 

τα μαθήματά του στο σχολείο, και να αποκτήσει μεγαλύτερη θέληση για μάθηση (Βα-

λασία, 2011). 

Τέλος η ηλικία και το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού είναι σημαντικοί 

παράγοντες επιλογής βιβλίου έτσι ώστε το παιδί να ταξιδέψει, να μάθει τον κόσμο, να 

διευρύνει τους ορίζοντες του, να αναπτυχθεί συναισθηματικά, νοητικά και λεκτικά. 

(Βαλασία,2011). 
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ΕΝΤΑΞΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ & Ε-

ΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
 

Αρχικά ο εκπαιδευτικός για να εντάξει ένα λογοτεχνικό βιβλίο στην τάξη 

προσχολικής εκπαίδευσης οφείλει να είναι ενήμερος για τις εξελίξεις της λογοτεχνίας 

και να ενδιαφέρεται, να είναι ενεργός ώστε να ανταποκρίνεται στις απορίες των 

παιδιών. Καλό είναι λοιπόν για την ομαλή εισαγωγή ενός λογοτεχνικού βιβλίου στο 

νηπιαγωγείο ο εκπαιδευτικός να είναι ευέλικτος, να αντιλαμβάνεται και ο ίδιος την 

σημασία της Λογοτεχνίας και να οργανώνει δραστηριότητες με βάση τα αναλυτικά 

προγράμματα και τις προτάσεις τους. Επιπλέον η  νηπιαγωγός στην διδασκαλία της 

προκειμένου να είναι επιτυχής, οφείλει να θυμάται ότι τα νήπια αποσυντονίζονται 

εύκολα, ότι διαρκώς θέλουν να βρίσκονται σε κίνηση και όχι να είναι στάσιμα στο ίδιο 

σημείο, καθώς και ότι τα περισσότερα νήπια έχουν αναπτυγμένο εγωκεντρισμό. 

Σκοπός της είναι να προσπαθεί να κεντρίζει συνεχώς το ενδιαφέρον των νηπίων και να 

δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις έτσι ώστε να παρακολουθούν και να 

συμμετέχουν. Η εισαγωγή του βιβλίου είναι το σημαντικότερο κομμάτι για την 

διδασκαλία του, πρέπει να επιλέξει βιβλίο το  οποίο θα πηγάζει από τα ενδιαφέροντα 

των παιδιών, ώστε να ενταχθεί ομαλά και με ενδιαφέρον. Για είναι επιτυχημένη η 

διδασκαλία του πρέπει να ακολουθήσει κάποια βήματα. Να προϊδεάσει τα νήπια για 

την ιστορία του βιβλίου έτσι ώστε να ανυπομονούν για την ανάγνωση του, οφείλει 

επίσης να κάνει σωστή επιλογή βιβλίου η οποία θα ανταποκρίνεται στις γλωσσικές 

ικανότητες των παιδιών, να τα διαβάσει με θεατρικότητα και με το κατάλληλο χρώμα 

στην φωνή ώστε να μεταδώσει το νόημα στα παιδιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Αν η νηπιαγωγός καταφέρει να τα διαβάσει κατ΄αυτόν τον τρόπο και να φορτίσει 

συναισθηματικά τα παιδιά τότε δεν χρειάζεται η περαιτέρω λεκτική της παρέμβαση 

καθώς θα έχουν κατανοήσει πλήρως το μήνυμα του κειμένου (Μαυρουδή, (n.d)). Η 

νηπιαγωγός για την οργάνωση των δραστηριοτήτων είναι αναγκαίο να σημειώσει τις 

σκέψεις της, τα υλικά που θα χρειαστεί και να κάνει και μία αξιολόγηση στο τέλος, για 

να έχει μία ολοκληρωμένη άποψη για την δραστηριότητα για να θεωρηθεί επιτυχής ή 

ανεπιτυχής. Μετά την ανάγνωση του βιβλίου σειρά έχει η κυρίως συζήτηση. Τα παιδιά 

θα εκφράσουν τις απόψεις τους, τα συναισθήματα τους και μέσα από τις κατάλληλες 
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ερωτήσεις της νηπιαγωγού θα προβληματιστούν και θα οδηγηθούν στο νόημα του 

βιβλίου. Οι ερωτήσεις της νηπιαγωγού πρέπει κατά κύριο λόγο να είναι ανοικτού τύπου 

ώστε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά και να λένε τις απόψεις τους. Σε αυτό το 

σημείο η νηπιαγωγός θα πρέπει να θυμάται τις απόψεις του Piaget για τον 

εγωκεντρισμό, οφείλει να προσπαθήσει να αναπτύξει το αίσθημα της ομαδικότητας. 

Τέλος μετά την ανάγνωση της ιστορίας μπορούν τα παιδιά να την επαναδιηγηθούν, να 

την δραματοποιήσουν ή να αποτυπώσουν σε ένα χαρτί αυτό που τους έκανε εντύπωση 

και τους άρεσε περισσότερο μέσα στην ιστορία μας. (Μαυρουδή,(n.d)). 
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Ο ΟΡΟΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ» 

Ο όρος ''Δημιουργική Γραφή'' είναι η μετάφραση του αγγλοσαξονικού όρου 

''Creative Writing''. Έχει προκαλέσει προβλήματα και αμηχανία λόγω της πολλαπλής 

σημασίας και χρήσης του. Περικλείεται από εννοιολογική ασάφεια καθώς παραπέμπει 

σε διάφορα νοήματα όπως τέχνη της λογοτεχνικής συγγραφής, πεδίο συγγραφικών 

δραστηριοτήτων, βιωματική μέθοδο διδασκαλία της λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής 

γραφής και μορφή ψυχικής εκτόνωσης και αυτοεκτίμησης. (Κωτόπουλος & Καρακίτσιος, 

2012 ό.α στο Βακάλη, Ζωγράφου-Τσαντάκη & Κωτόπουλος 2013).  Σε κάθε περίπτωση ω-

στόσο υποστηρίζεται ότι ανήκει στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος διότι 

ως αυτόνομος επιστημονικός κλάδος ασχολείται με την τέχνη της συγγραφής και τις 

προεκτάσεις της. Οι δάσκαλοι της Δ.Γ υποστηρίζουν ότι κάθε γράψιμο είναι «''δη-

μιουργικό'' κάτι το οποίο πολλές φορές εναντιώνεται στην επίσημη λογοτεχνία» 

(Dawson, 2005 ό.α στο Βακάλη κ.ά, 2013) και όχι αποκλειστικά στην παραγωγή λογοτε-

χνικού έργου. Στην συνέχεια σύμφωνα με τα λεγόμενα του Dawson η Δ.Γ αποτελείται 

από τέσσερις επιμέρους άξονες την '' δημιουργική προσωπική έκφραση'', τον ''γραμμα-

τισμό'', την ''τεχνική'' και τη ''μελέτη εκ των ένδον''.  Η  Δ.Γ  θα μπορούσε επιπλέον να 

ενταχθεί (Ντιούδη, 2012:16 ό.α στο Βακάλη κ.ά, 2013): στον χώρο της Φιλολογίας ως λο-

γοτεχνική γραφή, ως τέχνη της συγγραφής και ως λογοτεχνική θεωρία της ανάγνωσης, 

στο χώρο της Παιδαγωγικής ως εκπαιδευτική μέθοδος διδασκαλίας της Λογοτεχνίας 

και της γλώσσας και στο  χώρο της Ψυχολογίας ως θεραπευτική μέθοδος. Στον αγγλο-

σαξονικό χώρο η Δ.Γ έχει ενσωματωθεί στο σχολικό πρόγραμμα των πρώτων βαθμί-

δων, στα Πανεπιστήμια Φιλοσοφικών και Ανθρωπιστικών επιστημών ενώ προσφέρο-

νται επιπλέον μεταπτυχιακά και διδακτορικά αποκλειστικά Δημιουργικής Γραφής. Πα-

ράλληλα στην Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί πολλά ερωτήματα σχετικά με την προέ-

λευση και την φύση της δημιουργικής γραφής. Τώρα γίνεται σιγά σιγά αντιληπτό στην 

Ελλάδα αυτό το νέο αλλά στην ουσία παλιό επιστημονικό επίπεδο. (Βακάλη, κ.ά 2013). 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑ-

ΦΗΣ 
 

Ιστορικά η Δ.Γ ξεκινά από την Αθήνα στα χρόνια του Αριστοτέλη (384 – 322 

π.Χ), αλλά έχει τις ρίζες της πίσω από αυτόν καθώς η Ποιητική του είναι οι πρακτικές, 

όλες εκείνες που συνέλεξε και μελέτησε, έγιναν αποδεκτές και εφαρμόστηκαν για 

χρόνια. Ο Αριστοτέλης έδειχνε στους μαθητές του τι να χρησιμοποιούν και τι όχι για 

τα λογοτεχνικά τους κείμενα στην εκάστοτε εποχή. Τους υποδείκνυε ποια μέσα να 

ακολουθούν, σε ποιο αποτέλεσμα θέλουν να φτάσουν και την σωστή επιλογή των 

στόχων διότι αυτοί καθορίζουν την μορφή του κειμένου. Το να μιλάς και να γράφεις 

αντιμετωπίστηκε αρχικά ως τέχνη και έπειτα σαν ρητορική που σημαίνει η ομιλία σε 

δημόσιο χώρο. Η ρητορική δίδαξε τα μέσα της προφορικής και γραπτής πειθούς η 

οποία είναι αποτελεσματική. Η σχέση της Δ.Γ με την ρητορική ήταν ευρέως σημαντική 

στην αρχαία Ελλάδα. Η ρητορική υποστηρίζεται πως είναι ο καλύτερος τρόπος για να 

μάθει κανείς την πειστικότητα και την αποτελεσματικότητα του γραπτού και 

προφορικού λόγου. Η ρητορική ωστόσο δομείται σε πέντε φάσεις (Καρακίτσιος, 2012 

ό.α στο Βακάλη κ.ά, 2013): 

1) Invention (εύρεσις): η αναζήτηση ιδεών, συναισθημάτων και επιχειρημάτων 

και του θέματος από εμπειρία ή κατά συνθήκη (θάνατος, έρωτας). Κυρίαρχη 

νοητική λειτουργία στη φάση αυτή είναι η λειτουργία της Φαντασίας.  

2) Disposition (τάξις): η σύνθεση και άρθρωση των παραπάνω, η κατά κάποιο 

τροπο τακτοποίηση του θέματος σύμφωνα με ένα λογικό πλάνο (λυρική 

ποίηση) ή χρονολογικό (αφήγηση, επική ποίηση). Κυρίαρχη νοητική 

λειτουργία η λογική και η κρίση.  

3) Elocution (λέξις): επιλογή, συναρμολόγηση των λέξεων. Πρόσθεση 

διακοσμητικών στοιχείων (μεταφορές, μετωνυμίες, εικόνες).  

4) La memoria (μνήμη): Αποστήθιση και ενστήθιση.  

5) Actio (υπόκρισις): Δραματοποίηση και ορθοφωνία (Βακάλη κ.ά, 2013).  

Οι εξελίξεις και οι αλλαγές που δημιουργήθηκαν κατά τον Μεσαίωνα και κατά την 

διάρκεια του 18ου αιώνα στην Ευρώπη και αφορούν την διδασκαλία της λογοτεχνίας 
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περιορίζουν την κλασσική ρητορική από τα πέντε στάδια στα τρία πρώτα. Ωστόσο 

σήμερα η Δ.Γ είναι ευρέως γνωστή σε διεθνή επίπεδο και διδάσκεται σε διάφορα 

πανεπιστήμια του κόσμου όπως Coloumbia και Princeton. Ασχέτως πάντως της 

ιστορίας της η  Δ.Γ σήμερα έχει ένα ‘status ως ακαδημαϊκού κλάδου που μπορεί να 

λειτουργήσει ως μία θεσμοποιημένη μαθητεία για τους λογοτεχνικά φιλόδοξους, που 

δεν ‘επιλέγονται’ μέσα από την τυραννική στερεοτυπική επικυριαρχία του ταλέντου, 

ενώ ταυτόχρονα αποτελεί δίχτυ προστασίας για τους καθιερωμένους 

συγγραφείς’.(Βακάλη κ.ά, 2013). 

 

 

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 
 

Παλαιότερα ο κόσμος πίστευε ότι η δημιουργικότητα συναντάται στα 

προικισμένα άτομα τα οποία μπορούσαν να αξιοποιήσουν τον όρο αυτό και να 

διακριθούν σε διάφορους τομείς. Με την ιδέα αυτή ήταν σύμφωνοι και πολλοί 

ψυχολόγοι.  Τα τελευταία χρόνια έρευνες έδειξαν ότι ο όρος απευθύνεται στις 

δημιουργικές δυνάμεις που διαθέτει κάθε άτομο και μπορεί μέσα από την δημιουργική 

σκέψη να παράγει ιδέες και αντιμετωπίσει μεγάλα και μικρά προβλήματα. Άρα οι 

έρευνες ανέτρεψαν τις μέχρι τώρα αντιλήψεις και εστιάστηκαν αλλού. Τέλος σαν 

έννοια θα λέγαμε ότι η δημιουργικότητα είναι η παραγωγή μιας νέας ιδέας με βάση την 

φαντασία. Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι η έννοια αυτή, δηλαδή η δημιουργικότητα 

δεν υπάρχει σε συγκεκριμένα άτομα μόνο αλλά βρίσκεται στον καθένα ξεχωριστά και 

μέσα από κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες του δίνεται η δυνατότητα να ενεργοποιεί 

τις δυνάμεις του μυαλού του. Στην συνέχεια παρουσιάζονται κάποιοι ορισμοί της 

δημιουργικότητας: 

- Ο Piaget (1960), ορίζει τη δημιουργικότητα σαν μια διαδικασία επίλυσης προβλημά-

των, εύρεσης προβλημάτων, εξερεύνησης, πειραματισμού, μια πνευματική ενέργεια 

που συνεπάγεται σεβασμό και μελετημένη λήψη αποφάσεων. 
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-Ο Torrance (1966) ταυτίζει τη δημιουργικότητα με την ικανότητα που διαθέτει το ά-

τομο να αντιμετωπίζει τα διάφορα προβλήματα, με ευαισθησία και πρωτοτυπία αλλά 

και με μεθοδικότητα και ηρεμία. 

-Η δημιουργικότητα κατά τους Lee, Webberlen και Litt (1987) είναι ένα πολύπλευρο 

φαινόμενο και κάθε ζήτημα το οποίο ανακύπτει αντιμετωπίζεται μέσα από διαφορετι-

κές διαδικασίες. 

-O Freud (1972) ορίζει τη δημιουργικότητα ως μια ενστικτώδη ορμή που αποσκοπεί 

στη δημιουργία αλλά τη συσχετίζει και με την ορμή της καταστροφής (Οικονόμου, 

(n.d) Δημιουργικότητα). Αυτό που κρίνεται απαραίτητο να κάνουν οι εκπαιδευτικοί 

είναι να εντάξουν στο πρόγραμμα τους κάποιες μεθόδους και δραστηριότητες οι οποίες 

θα συμβάλλουν στην ενεργοποίηση αύξηση της δημιουργικότητας των παιδιών. Αρ-

χικά η δημιουργία περιβάλλοντος ανακαλυπτικού το οποίο θα είναι ανεκτικό στις νέες 

ιδέες, υπέρβαση του τρόπου δόμησης σκέψης των ενηλίκων και προσαρμογή στον 

τρόπο σκέψης των παιδιών, λύση προβλημάτων που εμφανίζονται στην καθημερινό-

τητα με βάση τη δημιουργική σκέψη των παιδιών, έμφαση στη διαδικασία παρά στη 

λύση και το σχολικός χωροχρόνος να δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να αναζητήσουν 

όλες τις πιθανές και απίθανες λύσεις. Επιπλέον δημιουργικός θεωρείται ο εκπαιδευτι-

κός ο οποίος προάγει την δημιουργικότητα και δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύ-

ξουν την δημιουργική τους σκέψη. Δεν προσφέρει έτοιμες λύσεις αλλά δίνει πληροφο-

ρίες ώστε τα παιδιά από μόνα τους να φτάσουν στην παραγωγή ιδεών και την επίλυση 

προβλημάτων, επιπλέον χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία και δεν βαθμολογεί ή διορ-

θώνει τις λανθασμένες απαντήσεις των μαθητών αλλά τις χρησιμοποιεί ως ανατροφο-

δότηση. Τέλος ο ίδιος ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι δημιουργικός και να έχει την 

δημιουργική ικανότητα. Ωστόσο δημιουργικός θεωρείται ο μαθητής ο οποίος βρίσκει 

λύσεις και ανακαλύπτει ιδέες χωρίς να υπάρχουν ερεθίσματα, τις εφαρμόζει και θέτει 

υψηλούς στόχους και τέλος αμφισβητεί παλιές ιδέες, ψάχνει, πειραματίζεται και εφαρ-

μόζει νέες ιδέες πρωτότυπες και σύγχρονες. Σήμερα υπάρχουν τρεις βασικές θεωρήσεις 

της δημιουργικότητας (Davis,  1992 ό.α στο Βακάλη κ.ά, 2013). Αρχικά είναι αυτή που 

εστιάζει στα χαρακτηριστικά του δημιουργού, αυτή που επικεντρώνεται στην διαδικα-

σία και αυτή που φωτίζει το παραγόμενο προϊόν. Σε αυτά τα 3p λοιπόν αργότερα προ-

στέθηκαν άλλα τρία. Αρχικά το place που εξετάζει τις κοινωνικές παραμέτρους και 

συγκεκριμένα το περιβάλλον στο οποίο συντελείται η διαδικασία, η πειθώ (persuasion) 

του δασκάλου στην δραστηριότητα αυτή και τέλος η εγγενής δυναμική (potential) των 

συμμετεχόντων. (Συμεωνάκη, 2013 ό.α στο Βακάλη κ.ά, 2013). 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

Η Δημιουργική Γραφή είναι μία εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά σύμφωνα 

με την Tsimbidy « την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών και απαιτεί το συντονισμό 

νευροφυσιολογικών, ψυχολογικών και πνευματικών διεργασιών, προσφέροντας πα-

ράλληλα απόλαυση» (Βακάλη κ.ά, 2013). Οι διεργασίες αυτές συμβάλλουν στην ανά-

πτυξη συγγραφικών ικανοτήτων, στην ανάπτυξη δημιουργικότητας και φαντασίας των 

παιδιών. Δίνεται έτσι η ευκαιρία στα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στις γλωσσικές 

και λογοτεχνικές διαδικασίες με δημιουργικό τρόπο. Εκτός αυτού τα παιδιά έχουν επί-

σης την ευκαιρία να ασχοληθούν με όλα τα λογοτεχνικά είδη χωρίς να φοβούνται το 

σωστό και το λάθος, με φαντασία και δημιουργικότητα. Η Δ.Γ κάνει την εμφάνιση της 

στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα την τελευταία δεκαετία ως άτυπη μη θεσμοποι-

ημένη εκπαίδευση. Ωστόσο φαίνεται να μην επηρεάζεται ιδιαίτερα από την επικράτηση 

του διαδικτύου και τα ψηφιακά βιβλία. Πρόσφατη έρευνα των (Ντιούδη & Φιλιπποπού-

λου, 2013; 2015, ό.α στο Βακάλη κ.ά, 2013) έδειξε ότι η Δ.Γ διδάσκεται στην τυπική εκ-

παίδευση: στα καλλιτεχνικά σχολεία της χώρας, σε πανεπιστημιακά τμήματα με προ-

πτυχιακά μεταπτυχιακά τμήματα και σεμινάρια,  στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, σε πιλο-

τικά προγράμματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη μορφή επι-

μόρφωσης εκπαιδευτικών και επισκέψεων σε σχολεία, από φορείς δια βίου εκπαίδευ-

σης. Επιπλέον στη μη τυπική εκπαίδευση συναντάμε πλήθος ανθρώπων σε ιδιωτικό και 

σε δημόσιο τομέα που προσπαθούν να διδάξουν την Δ.Γ χωρίς αποτέλεσμα όμως εφό-

σον δεν είναι γνώστες της διδασκαλίας της. Σημαντικό είναι επίσης να διδάσκεται στο 

εκπαιδευτικό σύστημα και η ποίηση οποία σύμφωνα με την Skelton καθημερινή χρήση 

της ποίησης αυξάνει την αυτοπεποίθηση των παιδιών σε σχέση με τον γραπτό λόγο και 

οξύνει την ικανότητα τους να σκέφτονται. (Βακάλη κ.ά, 2013). Σήμερα το μάθημα της 

Δημιουργικής Γραφής δεν υπάρχει αυτόνομο στην πρωτοβάθμια η δευτεροβάθμια εκ-

παίδευση παρά μόνο στα καλλιτεχνικά σχολεία. Τα πιλοτικά προγράμματα 2011-2012 

αναφέρονται «στην ανάπτυξη της κριτικής και ταυτόχρονα δημιουργικής σχέσης των 

μαθητών με το σύγχρονο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, καθώς και η συμβο-

λική ενδυνάμωση της υποκειμενικότητας όλων των μαθητών και μαθητριών έτσι ώστε 

να γίνουν ενεργητικοί πολίτες και παραγωγοί πολιτισμού.» 
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ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 
 

Η «Φιλαναγνωσία» σαν ορισμός παραπέμπει στη θετικά προσδιορισμένη σχέση 

του αναγνώστη με το βιβλίο ως το κατεξοχήν είδος και έκφραση της γραπτής ύλης και 

εμπεριέχει ταυτόχρονα τις εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες 

στοχεύουν στην διαμόρφωση αυτής της σχέσης μέσα από την ανάπτυξη αναγκαίων 

γνωστικών δεξιοτήτων κυρίως αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων και αισθητικών κρι-

τηρίων (Makridis K, 2011 ό.α στο Αρτζανίδου, 2013 ). Σημαντικό ρόλο στην κρίση των 

παιδιών για τα βιβλία έχει ο εκπαιδευτικός ο οποίος μέσα από τις ανάγκες και τα εν-

διαφέροντα των παιδιών διαλέγει για ανάγνωση τα κατάλληλα βιβλία. (Αρτζανίδου, 

2013). Στην παιδική λογοτεχνία ανήκουν όλα τα είδη λογοτεχνίας που αναφέρονται και 

στους ενήλικες δηλαδή διηγήματα, μυθιστορήματα, ποίηση, παραμύθια, μικρές ιστο-

ρίες, βιογραφίες, αλλά και κόμικς και βιβλία γνώσεων. Όλα τα παραπάνω επομένως 

μπορεί ο δάσκαλος να διδάξει στην τάξη αρκεί να γνωρίζει πως το κάθε βιβλίο έχει τα 

δικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα, είναι αυτά που το κάνουν ξεχωριστό και πρέπει 

να αναδείξει μέσα από τις ασκήσεις Φιλαναγνωσίας και εμψυχωτικές αναγνώσεις. Οι 

αναγνωστικές εμψυχώσεις αφορούν την αισθητική καλλιέργεια των μαθητών και απευ-

θύνονται κυρίως στην φαντασία και στο συναίσθημα του αναγνώστη και όχι στην πλη-

ροφόρηση του. (Κατσίκη-Γκίβαλου: Επιμορφωτικό υλικό, ό.α στο Αρτζανίδου 2013). Σκο-

πός της πρακτικής της Φιλαναγνωσίας είναι να οδηγήσει τους μαθητές να επιλέξουν 

την ανάγνωση ενός βιβλίου επειδή το επιθυμούν και όχι από υποχρέωση. Να σχετι-

στούν με τον συγγραφέα, να εμπλακούν βιωματικά με τις δραστηριότητες και το κεί-

μενο. Στόχος είναι να διαβάζουν βιβλία ακόμα και τα παιδιά που δεν τους αρέσουν τα 

λογοτεχνικά βιβλία, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την δημιουργία μίας γόνιμης σχέσης 

μεταξύ βιβλίου και αναγνώστη, μεταξύ των ίδιων των μαθητών αλλά και μεταξύ μα-

θητών και δασκάλων. Συνεπώς η ανάγνωση στην τάξη θα πρέπει να συνδυάζει παιχνίδι 

και δραστηριότητες που θα προκαλούν το ενδιαφέρουν των παιδιών και έτσι θα απο-

κτήσουν θετική στάση απέναντι στα βιβλία και στην ανάγνωση. Το περιεχόμενο των 

πρακτικών της Φιλαναγνωσίας είναι ποικίλο και διαφέρει γιατί κάθε βιβλίο έχει τα δικά 

του χαρακτηριστικά, ωστόσο υπάρχουν κάποιες ενδεικτικές κατηγορίες που μπορούν 

να αξιοποιηθούν για τους στόχους της Φιλαναγνωσίας, τα εικαστικά, το θέατρο και το 
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θεατρικό παιχνίδι, η μουσική και ο χορός, η αφηγηματολογία, η δημιουργία παιχνιδιών 

(επιτραπέζιων, ομαδικών, κτλ.), η προφορική έκφραση, η αξιοποίηση της τεχνολογίας 

και των Η/Υ, ο κινηματογράφος, οι επισκέψεις σε χώρους σχετικούς με το βιβλίο, η 

επικοινωνία με συγγραφείς και βέβαια η δημιουργική γραφή. (Αρτζανίδου, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΕΙΟ ΚΑΙ 

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ 
 

Στην προσχολική τάξη το εργαστήριο της Δ. Γ μπορεί να λειτουργήσει ως μία 

γωνιά στην οποία η νηπιαγωγός για να την οργανώσει θα φέρει διάφορα είδη βιβλίων, 

περιοδικών και εφημερίδων πάντα βέβαια μιλάμε για έντυπο λόγο που ανταποκρίνεται 

στο επίπεδο των νηπίων. Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με κείμενα έντυπου λόγου και 

θα αναπτύξουν και την γλωσσική τους ικανότητα και τον γραπτό λόγο όσο την φαντα-

σία τους και δημιουργικότητα τους. Η νηπιαγωγός μπορεί επιπλέον να οργανώνει α-

σκήσεις Δ.Γ έτσι ώστε να παρακινήσει τα παιδιά αλλά και να τα βοηθήσει να αναπτυ-

χθούν προς όλες τις κατευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω. (Βακάλη κ.ά, 2013). 

Τα παιδιά εξασκούνται κάνοντας διάφορες ασκήσεις Δ.Γ και αναπτύσσουν τον προφο-

ρικό και γραπτό τους λόγο, επιπλέον μαθαίνουν πως να περιγράφουν με καταλληλότε-

ρες εκφράσεις πως να διηγούνται σωστότερα και με σωστό ύφος πως να αφηγούνται 

και πως να συνομιλούν. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά δεν γίνονται μόνο σωστοί ανα-

γνώστες αλλά και εν δυνάμει συγγραφείς. (Χατζησαββίδης, 2002 ό.α στο Βακάλη κ.ά 

2013). Στην συνέχεια οι ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής παρακινούν το παιδί να εντο-

πίσει σε ένα κείμενο τα αίτια και τα αποτελέσματα, να προβληματιστεί, να κάνει διά-

φορες υποθέσεις και εν τέλει να καταλήξει στα δικά του συμπεράσματα για το κείμενο 
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τα οποία θα διατυπώσει με σιγουριά και πληρότητα για τον εαυτό του.  Αυτό που επίσης 

πρέπει να επισημανθεί είναι οι ερωτήσεις της νηπιαγωγού που αποτελούν σημαντικό  

κομμάτι για την κριτική και δημιουργική σκέψη των παιδιών  (Μπιρµπίλη, 2008 ό.α 

στο Βακάλη κ.ά, 2013).  Στην συνέχεια ένα πολύ σημαντικό μέρος των ασκήσεων Δ.Γ 

είναι η αξιολόγηση τους.  Η νηπιαγωγός οφείλει να καταγράφει τις δραστηριότητες των 

παιδιών έτσι ώστε να συλλέξει στο τέλος τα αποτελέσματα της διδασκαλίας και να δει 

την παραγωγικότητα των μαθητών. Οι δραστηριότητες που προτείνονται για το νηπια-

γωγείο χωρίζονται σε τρεις βασικούς άξονες, την πορεία της διδασκαλίας, τους στόχους 

της και τα υλικά της. Τέλος η ίδια η νηπιαγωγός μπορεί στο τέλος κάθε δραστηριότητας 

να αναστοχαστεί, να απευθύνει ερωτήσεις στον εαυτό της αλλά και στους μαθητές για 

να καταλήξει στο συμπέρασμα για το τι κατανόησαν και τι όχι οι μαθητές, τι πέτυχε 

και όχι. (Βακάλη κ.ά, 2013). Ο ρόλος της νηπιαγωγού είναι επίσης πολύ σημαντικός 

για την αφηγηματική ανάπτυξη των παιδιών. Πρέπει δηλαδή ένα εικονογραφημένο βι-

βλίο να το διαβάσει στα παιδιά με τον σωστό τρόπο προκειμένου να τα βοηθήσει να 

αντιληφθούν τον προφορικό και γραπτό λόγο.  Έρευνα έχει δείξει δύο τύπους αλληλε-

πιδράσεων ανάμεσα στην νηπιαγωγό και το παιδί, της αδύναμης αλληλεπίδρασης και 

της ισχυρής (Μιχαλοπούλου, 2002 ό.α στο Βακάλη κ.ά, 2013). Στην αδύναμη σχέση η 

νηπιαγωγός κάνει ερωτήσεις στα παιδιά πριν και μετά την ανάγνωση του βιβλίου και 

στοχεύει κυρίως στην μνήμη την προσοχή και την κατανόηση. Ενώ στην δεύτερη 

σχέση, την ισχυρή, η νηπιαγωγός κάνει επεξηγήσεις και ερωτήσεις προβληματισμού. 

Τα παιδιά προβληματίζονται και τα παρακινεί να κάνουν υποθέσεις για την ιστορία και 

να συνδέσουν τις εμπειρίες τους με την νέα γνώση. Ο τρόπος αφηγηματικής ανάγνωσης 

της νηπιαγωγού έχει πολύ σημαντικό ρόλο για την στάση των παιδιών απέναντι στο 

βιβλίο. Είναι γνωστό πως όταν κάποιος αφηγείται μία ιστορία και δεν υπάρχουν δια-

κοπές  είναι ιδιαίτερα ευχάριστο παρόλα αυτά οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις της νηπια-

γωγού συμβάλουν  στην ελεύθερη έκφραση των παιδιών και στην ενεργή συμμετοχή 

τους. Ένα άλλο παράδειγμα που κάθε νηπιαγωγός πρέπει να έχει στο μυαλό της είναι 

η αφήγηση της ιστορίας με ζωντανό τρόπο. Δηλαδή μπορεί να αφηγείται μία ιστορία 

και να κρατάει ένα αντικείμενο χρησιμοποιώντας το για να κεντρίσει το ενδιαφέρον 

των παιδιών. Επιπλέον σκοπός της νηπιαγωγού είναι να ενημερώνει και να συμβου-

λεύει τους γονείς τω παιδιών έτσι ώστε να τους ευαισθητοποιήσει και να τους κατα-

στήσει σαφές πόσο σημαντική είναι η ανάγνωση βιβλίων και παραμυθιών για τα παι-

διά. Τέλος οι ασκήσεις της Δ.Γ απαιτούν ερωτήσεις ανοικτού τύπου με σκοπό να προ-
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βληματίσουν τα παιδιά, να δημιουργήσουν δικές τους υποθέσεις, να συνδέσουν τις ε-

μπειρίες τους με την νέα γνώση, να συγκρίνουν διάφορες πληροφορίες, να αναστοχα-

στούν, να ενεργοποιήσουν την σκέψη τους, να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις και να 

καταλήξουν σε συμπεράσματα. ( Μπιρμπίλη, 2008 ό.α στο Βακάλη κ.ά 2013).  

 

 

 

 

 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
 

Τα αναλυτικά προγράμματα είναι αυτά που θεσπίζουν θεωρίες μάθησης και 

στρατηγικές διδασκαλίας σύμφωνα με τις οποίες γίνεται η αγωγή και η εκπαίδευση των 

παιδιών στο νηπιαγωγείο. Στα αναλυτικά προγράμματα επίσης προσδιορίζονται οι γνω-

στικές μαθησιακές περιοχές και η νηπιαγωγός με συγκεκριμένες τακτικές και με την 

συστηματική εμπλοκή των νηπίων επιδιώκει την κοινωνική, ψυχοπνευματική, συναι-

σθηματική και γνωστική ανάπτυξη τους. Εφόσον τα αναλυτικά προγράμματα καθορί-

ζουν τις ενέργειες της νηπιαγωγού, δική της ευθύνη είναι η γνώση για το τι θα διδάξει 

και με ποιον τρόπο. Αυτό σημαίνει να οργανώνει και να υλοποιεί δραστηριότητες που 

σχετίζονται με παραπάνω από μία μαθησιακές περιοχές και να χρησιμοποιεί διδακτικές 

πρακτικές κατάλληλες για τα νήπια. Η διδασκαλία της γλώσσας στο νηπιαγωγείο απο-

τελεί σημαντικό θέμα γιατί έτσι το παιδί αποκτάει πολλές ικανότητες και δεξιότητες. 

Η γλώσσα εκτός από εργαλείο επικοινωνίας είναι το μέσο που το παιδί μαθαίνει τον 

κόσμο του, εκφράζει τις ιδέες του, μοιράζεται συναισθήματα και διηγείται.( Jean Jean 

& Massonet, 2001 ό.α στο Βακάλη κ.ά, 2013). Στην συνέχεια είναι γνωστό ότι στην προ-

σχολική ηλικία το παιδί αναπτύσσει και τον προφορικό του λόγο. Έρευνες χρόνων έ-

δειξαν ότι η ενεργή λεκτική συμμετοχή των παιδιών στο νηπιαγωγείο όχι μόνο εξα-

σφαλίζει την θετική του πορεία στο σχολείο αλλά και την επιτυχία ή αποτυχία στην 

σχολική του εκπαίδευση. Σε αυτό βέβαια σημαντικό ρόλο έχει και ο γραπτός λόγος. H 

δημιουργία ιστοριών από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και η προφορική αναδιήγηση 
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τους χρησιμοποιείται ως διδακτική ενέργεια διότι ενδυναμώνει τις λεκτικές και νοητι-

κές λειτουργίες των παιδιών. Τα προνήπια, σε εκείνη την ηλικία αποκτούν την δεξιό-

τητα της αναδιήγησης μιας μικρής ιστορίας και είναι σε θέση να θυμούνται γεγονότα 

με την σειρά. (Καρακίτσιος, 2011 ό.α στο Βακάλη κ.ά, 2013). Φυσικά στο νηπιαγωγείο 

προτιμούνται τα παραμύθια και οι εικονογραφημένες ιστορίες. Σημαντικό είναι επίσης 

να αναφερθεί ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε πλούσιο λεκτικά περιβάλλον έχουν 

καλύτερη πρόοδο και περισσότερα ερεθίσματα από τα παιδιά φτωχού λεκτικού περι-

βάλλοντος. Η θεωρία του Greimas (1983 ό.α στο Βακάλη κ.ά, 2013) αναφέρει ότι η 

κατανόηση μιας ιστορίας γίνεται στις τρεις διαστάσεις της, την αφηγηματική, την πε-

ριγραφική-απεικονιστική και την ιδεολογική. Ο κεντρικός ήρωας μιας ιστορίας, οι δευ-

τεραγωνιστές και η κατανομή των ρόλων αποτελούν τον αφηγηματικό λόγο. Ο περι-

γραφικός λόγος κατακτάται επίσης στο νηπιαγωγείο, οι δραστηριότητες πρέπει να είναι 

ελκυστικές και δομημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να καλλιεργείται η περιγραφική ικα-

νότητα. Το παιδί αποκτά σταδιακά περιγραφικές ικανότητες όταν περιγράφει πρόσωπα, 

αντικείμενα, καταστάσεις και φαινόμενα. Επίσης όταν εξασκείται σε πολύπλοκες και 

ποικιλόμορφες περιγραφές δείχνει ότι έχει κατανοήσει αυτό που περιγράφει. Το 

ΔΕΠΠΣ που ισχύει σήμερα τονίζει την σημαντικότητα καλλιέργειας  του επεξηγημα-

τικού λόγου στο νηπιαγωγείο. Τα παιδιά να μάθουν να εξηγούν, να ερμηνεύουν και να 

αιτιολογούν τις απόψεις τους. Η επεξηγηματική ικανότητα απαιτεί εξάσκηση και προ-

ϋποθέτει να μπορεί ένα παιδί να μιλήσει σωστά με πλήρεις προτάσεις, να συνδυάζει τις 

ιδέες του με άλλες ιδέες να ανταποκρίνεται στις αντιρρήσεις και να αμφισβητεί. Η ικα-

νότητα αυτή καλλιεργείται και βελτιώνεται, η νηπιαγωγός οφείλει επίσης να βοηθήσει 

κάνοντας στο παιδί διευκρινιστικές ερωτήσεις έτσι ώστε να αιτιολογήσει και να υπο-

στηρίξει την άποψη του. Οι ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής βελτιώνουν τον επεξηγη-

ματικό λόγο, προκαλούν διάφορα ερεθίσματα, ενισχύουν την κριτική σκέψη των παι-

διών, βοηθάει επιπλέον τα παιδιά να πειραματίζονται, να αναστοχάζονται, να διαφω-

νούν και να προβληματίζονται. Η νηπιαγωγός ενισχύει την επικοινωνία και δίνει την 

δυνατότητα στα παιδιά να εκφράζονται και να αναρωτιούνται για τις σκέψεις τους. 

(Βακάλη κ.ά, 2013). 

 

 

 



25 
 

 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
 

Η τεχνολογία έχει πλέον μπει στην ζωή των ανθρώπων για τα καλά. Στις εποχές 

που ζούμε κρίνεται απαραίτητη η γνώση για την χρήση του υπολογιστή. Τα παιδιά 

πρέπει να κατακτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για την τεχνολογία και την χρήση των 

υπολογιστών. Επιπλέον η χρήση της τεχνολογίας όπως και η χρήση των υπολογιστών 

είναι αναγκαία και βοηθητικά για κάποια μαθήματα όπως είναι η φυσική και τα μαθη-

ματικά. Δεν είναι όμως ακόμα σίγουρο κατά πόσο βοηθάει η τεχνολογία την λογοτε-

χνία. Δεν μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά αν βοηθάει στην εξέλιξη της ή στην εξαφάνιση 

της. Εξελίξιμη θα μπορούσε να θεωρηθεί η δυνατότητα του βιβλίου που δεν είναι πλέον 

σε έντυπη μορφή καθώς υπάρχουν τα ψηφιακά βιβλία στο διαδίκτυο ή ο Η/Υ μπορεί 

να θεωρηθεί ως η εξέλιξη της έντυπης μορφής κειμένου και γραφής. Σημαντική είναι 

επίσης και η χρήση διαδικτύου η οποία μας βοηθάει να έχουμε πρόσβαση σε ηλεκτρο-

νικές βιβλιοθήκες, αρχεία και άλλα κείμενα που είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο (Πα-

παντωνάκης, 2011 ό.α στο Βοσνιάδου, 2006). Στον ρόλο των νέων τεχνολογιών θα 

πρέπει να προσαρμοστεί και ο εκπαιδευτικός με την βοήθεια του οποίου γίνεται σωστή 

και αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της συ-

νεργασίας και της συνεργατικής μάθησης. Συμπερασματικά λοιπόν στις νέες τεχνολο-

γίες οφείλει κάθε εκπαιδευτικός να προσαρμοστεί έτσι ώστε να είναι όσο πιο αποτελε-

σματική η χρήση τους και να έχουν ποικίλα οφέλη.  Οφέλη που προκύπτουν από την 

σωστή και κατάλληλη χρήση των ΤΠΕ μπορούμε να διακρίνουμε στις εξής κατηγορίες:  

α)Ανάγνωση β) Γραφή γ)Μαθηματικά, Γεωμετρία και Λύση Προβλημάτων δ)Γενικές 

Επιδράσεις ε)Κοινωνική και Συναισθηματική Ανάπτυξη. (Βοσνιάδου, 2006). Στο νηπια-

γωγείο σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ τόσο ο Η/Υ όσο και η τεχνολογία μπορούν να χρησι-

μοποιηθούν ως εκπαιδευτικά εργαλεία για την υποστήριξη μάθησης των παιδιών. Επί-

σης οι νέες τεχνολογίες συμβάλουν στην δημιουργία διαφόρων δραστηριοτήτων Δη-

μιουργικής Γραφής. Συγκεκριμένα υπάρχουν διάφορες ιστοσελίδες, εφαρμογές και εκ-

παιδευτικά λογισμικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία κει-

μένων Δ.Γ. Υπό τις συνθήκες αυτές τα παιδιά αναπτύσσουν την  εκφραστικότητά τους 

και επιπλέον τους δίνονται αφορμές  για έμπνευση και δημιουργικότητα μέσα από ερ-

γαλεία τεχνολογικά και διαδικτυακά. Επίσης το διαδίκτυο προσφέρει πολλές προσβά-

σεις και υλικό το οποίο μπορείς να προσεγγίσεις πολύ εύκολα. Με τον τρόπο αυτό οι 
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δραστηριότητες  εμπλουτίζονται περισσότερο. (Βακάλη κ.ά, 2013). Χρησιμοποιώντας 

την τεχνολογία αυτό που πετυχαίνουν είναι: να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά αλλά και 

τα ίδια τα παιδιά να ευαισθητοποιούν, να ξεκινούν ή και να συμμετέχουν σε συζητή-

σεις, να βρίσκουν απαντήσεις στις ερωτήσεις τους, να δημιουργούν ομάδες αλλά και 

να δουλεύουν σε ομάδες, να αλλάζουν νοοτροπία και επαναπροσδιορίζουν ορισμένες 

καταστάσεις, να κάνουν τη διαφορά σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων στάσεων και α-

ξιών,  να αναλαμβάνουν δράση ή και δράσεις και να φέρνουν αλλαγές. Όλα τα παρα-

πάνω αποτελούν εφόδια για τα παιδιά, τους ανερχόμενους πολίτες της χώρας μας. (Οι-

κονόμου, 2013). Επιπλέον μέσα από την χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση τα 

παιδιά, αισθάνονται περισσότερο αποτελεσματικοί στο σχολείο και έχουν μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση (Software and Information Industry Association 

2000, Cox 1997, Hennessy 2000 ό.α στο Οικονόμου, 2013), αφιερώνουν περισσότερο 

χρόνο στην επεξεργασία της δουλειάς τους για το σχολείο (Passey 2000 ό.α στο Οικο-

νόμου, 2013 ), δημιουργούν προσεγμένες και καλαίσθητες εργασίες (Wishart & Blease 

1999 ό.α στο Οικονόμου, 2013), θεωρούν την εφαρμογή αυτών των διδακτικών προ-

σεγγίσεων περισσότερο ενδιαφέρουσες και επικεντρωμένες σ’ αυτούς και τις ανάγκες 

τους, συγκριτικά με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας (Pedretti & Mayer-Smith 

1998 ό.α στο Οικονόμου, 2013), έχουν νέα κίνητρα για μάθηση μέσα από την ατομική 

ιδιοκτησία ηλεκτρονικού υπολογιστή, συγκριτικά με την απλή πρόσβαση σε τεχνολο-

γικά μέσα (Harris & Kington 2002, Hennessy 2000, Passey 2000, Rockman 2000 ό.α στο 

Οικονόμου, 2013), αποκτούν δεξιότητες χρήσης του υπολογιστή και των εφαρμογών 

του, με παράλληλη αξιοποίηση των πολυμεσικών πηγών που προσφέρονται, αναπτύσ-

σουν κουλτούρα πλοήγησης στο Διαδίκτυο με ασφάλεια και ορθολογική χρήση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του, αναπτύσσουν κουλτούρα διαχείρισης του Μ.Υ. μέσα από 

την προσπάθεια συντήρησής του, αποθήκευσης και ασφαλούς μεταφοράς από και προς 

το σπίτι, τροφοδοτούνται από τον εκπαιδευτικό με δραστηριότητες που προσφέρουν 

δυνατότητες για ενεργή και ανεξάρτητη μάθηση, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση του 

ενδιαφέροντος  τους (Becker 2000, Hennessy 2000 ό.α στο Οικονόμου, 2013), Απολαμ-

βάνουν μια διδασκαλία περισσότερο επικεντρωμένη στις ανάγκες και τις αδυναμίες 

τους, έχουν δυνατότητες αποτελεσματικότερης αυτοαξιολόγησης μέσω ειδικά σχεδια-

σμένων εφαρμογών (PwC 2002). (Οικονόμου, 2013). Η τεχνολογία έχει πολλά να προ-

σφέρει στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στην κοινωνία. Οι μέσοι μαθητές θα 

αποκομίσουν πολλά οφέλη, οι  καλύτεροι μαθητές θα μπορούν να προχωράνε ταχύ-
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τερα, ενώ η χρήση της τεχνολογίας ανοίγει νέους δρόμους για τα παιδιά με ειδικές α-

νάγκες. Επιπλέον ο αναλφαβητισμός που αποτελεί συχνό φαινόμενο πλέον θα βρει ένα 

πολύτιμο σύμμαχο. Με την εισαγωγή υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία οι 

μαθητές έχουν πρόσβαση σε νέες πηγές, συνεργάζονται με άλλους μαθητές σύμφωνα 

πάντα με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Με την τεχνολογία στα σχολεία θα διευ-

κολυνθούν σε μεγάλο βαθμό οι εκπαιδευτικοί. Δεν θα είναι αναγκασμένοι να οργανώ-

νουν το μάθημα της αυριανής μέρας ούτε να ακολουθούν συγκεκριμένη ύλη, θα κάνουν 

το μάθημα τους με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών και θα κάνουν ερωτήσεις που 

αναπτύσσουν την κριτική σκέψη των μαθητών. Θα έχουν περισσότερο χρόνο να ασχο-

ληθούν με τις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά.  Επίσης η χρήση υπολογιστή δεν 

καταργεί κανένα βιβλίο ούτε δάσκαλο απλώς πηγαίνει την εκπαίδευση ένα βήμα πα-

ραπέρα. Έναν άλλο θετικό της εισαγωγής της τεχνολογίας στα σχολεία είναι η κατάρ-

γηση του δασκαλοκεντρικού μοντέλου. Αυτή η ιδέα άρχισε να μειώνεται με την εισα-

γωγή των υπολογιστών στα σχολεία. Αναγκαίο είναι επίσης να μάθουν τα παιδιά όχι 

απλά να χειρίζονται τον υπολογιστή αλλά να μάθουν να τον χρησιμοποιούν σωστά 

προκειμένου να φανεί η διδακτική του αξία. Το να υπάρχει ένας υπολογιστής στην 

αίθουσα και να τον χρησιμοποιεί μόνο ο εκπαιδευτικός για να δείξει διάφορα στα παι-

διά δεν είναι λύση. Πρέπει τα ίδια τα παιδιά να πειραματιστούν με τον Η/Υ για να τον 

κατανοήσουν και τον χρησιμοποιούν με τον σωστό τρόπο. Συνεπώς ο νέος ρόλος του 

δασκάλου είναι αυτός του συντονιστή και συμβούλου. Δεν μεταδίδει την γνώση έτοιμη 

στα παιδιά αλλά προετοιμάζει το περιβάλλον ώστε τα παιδιά να ανακαλύψουν μόνα 

τους στην νέα γνώση. Ο δάσκαλος συζητά, συντονίζει και παρακολουθεί (Οικονόμου, 

2007)Διακριτά θετικά της τεχνολογίας είναι τα εξής: καταφέρνει να τραβήξει την προ-

σοχή των παιδιών, κάνει την εκπαίδευση πιο ενδιαφέρουσα, μετατρέποντας την σε παι-

χνίδι, αυξάνει την αποδοτικότητα, είναι ανεξάντλητη πηγή γνώσης, εύκολη στην 

χρήση, διευκολύνει πολύ την ζωή όλων μας, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει νέους ορίζοντες, 

απευθύνεται σε όλους και ο καθένας μπορεί να βρει οτιδήποτε τον ενδιαφέρει αμέσως, 

καλύπτει κενά, καθοδηγεί σωστά, εκμηδενίζει τις αποστάσεις και φέρνει σε επαφή αν-

θρώπους που βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά. Δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί με 

την ασύγχρονη επικοινωνία (e-mail). Οι άνθρωποι μπορούν να συζητούν άνετα, χρη-

σιμοποιώντας όσο χρόνο θέλουν για να σκεφτούν και να απαντήσουν. Τα παιδιά έχουν 

την ανάγκη να μάθουν να διαμορφώνουν και δημιουργούν διαπροσωπικές σχέσεις. Με 

το διαδίκτυο σήμερα μπορεί να χάνεται η άμεση επικοινωνία όταν τον έχεις τον άλλον 
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απέναντι σου, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα συνομιλίας με άτομα που βρίσκονται χι-

λιάδες χιλιόμετρα μακριά σε άλλα έθνη και κράτη. Με τον τρόπο αυτό ο κόσμος γίνεται 

μικρότερος,  μαθαίνει ο ένας από τον άλλον και ο ένας για τον άλλον και υπάρχει αλ-

ληλεπίδραση.  Θετική επίδραση έχει και για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι με τον τρόπο 

αυτό πλησιάζουν τους μαθητές τους και αποκτούν ουσιαστικότερη σχέση και επικοι-

νωνία μεταξύ τους. Οδηγούν επίσης τα παιδιά στην ανακάλυψη γιατί δεν τους δίνουν 

έτοιμες τις λύσεις, επιτελούν το έργο τους σωστά κάτω από ευνοϊκές και ευχάριστες 

συνθήκες, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν περισσότερη επιθυμία και όρεξη για την 

δουλεία τους. (Οικονόμου, 2007). Στην συνέχεια αφού παραπάνω αναφέρθηκαν τα θε-

τικά της εισαγωγής της τεχνολογίας στα σχολεία ας αναφερθούν και κάποια αρνητικά 

στοιχεία. Αρχικά ο δάσκαλος θα έχει πολύ δύσκολο ρόλο καθώς θα πρέπει να επιλέξει 

τα κατάλληλα λογισμικά προγράμματα τα οποία θα χρησιμοποιούν οι μαθητές και μέσα 

και έξω από την τάξη. Επιπλέον είναι αναγκαίο  να ελέγξει τις αξιολογήσεις των μαθη-

τών του, να εξηγήσει διάφορα σημεία που τους δυσκολεύουν και τους είναι δυσνόητα 

και να παραπέμψει του μαθητές στην σωστή βιβλιογραφία και να κατευθύνει την μά-

θηση με τα σωστά προγράμματα. Επίσης προκειμένου να γίνεται σωστή χρήση και του 

υπολογιστή αλλά και του διαδικτύου αυτό προϋποθέτει κατάλληλα και αξιόπιστα εκ-

παιδευτικά προγράμματα. Τα προγράμματα πρέπει να είναι έγκυρα επιστημονικά και 

καταλληλά παιδαγωγικά. Τέλος αυτό που χρειάζεται να γίνει αρκετή έρευνα και ενα-

σχόληση με τις μεθόδους αξιοποίησης των προγραμμάτων αυτών κυρίως  μέσα στη 

τάξη. (Μπαμπινιώτης, 2000).  
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ 
 

Η αφήγηση ιστοριών αποτελεί μια από τις παλαιότερες μεθόδους επικοινωνίας 

και μάθησης. Η ψηφιακή αφήγηση ξεκίνησε το 1993 από τους Joe Lambert και Dana 

Atchley. Τα εργαλεία που απαιτούνται για την ψηφιακή αφήγηση είναι (υπολογιστές, 

σαρωτής, ψηφιακές κάμερες και υψηλής ποιότητας ψηφιακός ήχος). Τα εργαλεία αυτά 

είναι πλέον χρήσιμα και προσιτά για όλους και ακόμα και οι αρχάριοι μπορούν να τα 

χρησιμοποιήσουν  εφόσον σήμερα υπάρχουν ισχυρά και ελεύθερα λογισμικά.(Μπρά-

τιτσης, Μουταφίδου 2013). Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις 

βαθμίδες από το νηπιαγωγείο έως και το πανεπιστήμιο. Ψηφιακές ιστορίες μπορούν να 

δημιουργηθούν και από τα παιδιά αλλά και από τους εκπαιδευτικούς. Γενικότερα, η 

ψηφιακή αφήγηση αποτελεί ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο, με το οποίο μπο-

ρούν και αναγνώστες και αφηγητές να αναπτύξουν τον προσωπικό αφηγηματικό τους 

λόγο να ανακοινώνουν την ιστορία τους και να παίρνουν ανατροφοδότηση. (Coventry, 

2008 ό.α στο Μπράτιτσης & Μουταφίδου 2013). Επιπλέον έχουν την δυνατότητα οι 

μαθητές να εκφράσουν τις ιδέες τους, τις σκέψεις τους σε ένα ευρύ κοινό και έτσι να 

αναπτύσσουν την δεξιότητα γραφής. ( Gakhar & Thompson 2007 ό.α στο Μπράτιτσης 

& Μουταφίδου 2013). Επιπλέον η μάθηση γίνεται περισσότερο ελκυστική και τα παι-

διά γίνονται ενεργά τόσο σε ατομικό όσο και συνεργατικό επίπεδο όσον αφορά  τις 

επικοινωνιακές δραστηριότητες. Συμπερασματικά η ψηφιακή αφήγηση ενισχύει την 

Δ.Γ, η τεχνικές της Δημιουργικής Γραφής συμβάλουν στην δημιουργία καλύτερων ψη-

φιακών ιστοριών ενώ έρευνες έχουν δείξει ότι και η ψηφιακή αφήγηση ενισχύει την 

Δ.Γ ως προς δύο άξονες: στην δημιουργία κινήτρων και στην βελτίωση δεξιοτήτων 

συγγραφής. (Μουταφίδου & Μπράτιτσης 2013). Καθημερινά ο καθένας ακούει ιστο-

ρίες από ανθρώπους οι οποίοι είτε παραπονιούνται για κάτι είτε αναπολούν αναμνήσεις 

από τα παιδικά τους χρόνια, άλλοι πάλι διηγούνται κάποια κομμάτια από μία αγαπη-

μένη τους ταινία στον φίλο τους. Όλα αυτά είναι παραδείγματα ψηφιακής αφήγησης 

(storytelling) που μας δείχνουν ότι η ψηφιακή αφήγηση υπάρχει στην καθημερινή μας 

ζωή. Ο  Lathem (2005, ό.α στο Ξέστερνου, 2013), δίνει τον εξής ορισμό για την ψη-

φιακή αφήγηση «ο συνδυασμός της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με πολυμέσα 

του 21ου αιώνα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας». Η ψηφιακή αφήγηση είναι μία νέα 

μορφή τέχνης που χρησιμοποιεί εικόνες, μουσική, βίντεο, ιστορίες των ανθρώπων από 

τις ζωές τους και από τις δουλειές τους τις οποίες κοινοποιούν στα διαδικτυακά μέσα. 

Η ιδέα της ψηφιακής αφήγησης τα τελευταία χρόνια έχει αναθερμανθεί διότι όλος ο 
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εξοπλισμός που χρειάζεται υπολογιστές, σαρωτής, ψηφιακές κάμερες και υψηλής ποι-

ότητας ψηφιακός ήχος είναι πλέον διαθέσιμος και προσιτός. Επιπλέον η αφήγηση μπο-

ρεί να είναι οικεία και γνωστή στην προσχολική ηλικία η οποία χρησιμοποιείται σε 

καθημερινή βάση από τα παιδιά ωστόσο και η ψηφιακή αφήγηση θα αποκτήσει ιδιαί-

τερη σημασία αν βρεθούν τα κατάλληλα μέσα για την υλοποίηση της. Τα μέσα αυτά 

μπορούν και να διανείμουν στα παιδιά ψηφιακές αφηγήσεις αλλά μπορούν και τα παι-

διά να δημιουργούν αφηγήσεις. Ένας άλλος ορισμός που περιγράφει τον όρο της ψη-

φιακής αφήγησής είναι αυτός που παρατίθεται από τον Sheneman : «Ψηφιακή αφήγηση 

είναι η πρακτική συγκερασμού αφηγηματικού και ψηφιακού περιεχομένου, συμπερι-

λαμβανομένων εικόνων, ήχου και βίντεο, ώστε να δημιουργηθεί μία μικρού μήκους 

ταινία με δυνατό συγκινησιακό συστατικό». Οι ψηφιακές αφηγήσεις έχουν ένα ελκυ-

στικό πλαίσιο το οποίο είναι και διαδραστικό. Οι διαδραστικές ιστορίες του διαδικτύου, 

τα υπερκείμενα και τα αφηγηματικά παιχνίδια στον υπολογιστή. Ο συνδυασμός της 

αφήγησης με τα σημερινά ψηφιακά εργαλεία είναι μία πολύ δημοφιλής μέθοδος στις 

Η.Π.Α αλλά αποτελεί μία νέα μέθοδο στην Ευρώπη που γίνεται τώρα γνωστή σιγά σιγά 

σε όλο τον κόσμο. Στο διαδίκτυο σήμερα υπάρχουν πολλά ελεύθερα λογισμικά με τα 

οποία μπορούν ακόμα και οι αρχάριοι χρήστες υπολογιστών να δημιουργήσουν ψηφια-

κές ιστορίες. Οι Robin & Pierson (2005, ό.α στο Ξέστερνου, 2013),  υποστηρίζουν ότι 

όλοι οι μαθητές κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας μπορούν να δημιουργήσουν ψηφιακές 

ιστορίες όπως και κάθε άτομο που έχει υπολογιστή. Επιπροσθέτως ο Benmayor (2008, 

ό.α στο Ξέστερνου, 2013) υποστηρίζει ότι το σημαντικό κομμάτι στην ψηφιακή αφήγηση 

είναι ότι οι μαθητές έχουν φωνή να γράψουν και να δημιουργήσουν κάτι που τους εν-

διαφέρει και έχει σχέση με την δική τους ζωή. Όσον αφορά τις πρώτες βαθμίδες εκπαί-

δευσης η ψηφιακή ιστορία έχει σύντομη διάρκεια, ζωντανή εικονογράφηση κατάλληλη 

μουσική και αφήγηση. Στις υψηλότερες βαθμίδες όπου οι μαθητές είναι μεγαλύτεροι 

σε ηλικία βοηθάει στο να κατανοήσουν αφηρημένες έννοιες από την άλλη οι καθηγητές  

την χρησιμοποιούν ως αφόρμηση για την συζήτηση μέσα στην τάξη, για να εντάξουν 

το γνωστικό αντικείμενο αλλά και να εξηγήσουν στα παιδιά περίπλοκες έννοιες τις 

οποίες θα κατανοήσουν. Τέλος  οι Kullo Abbott & Polman (2008, ό.α στο Ξέστερνου, 

2013), συμπέραναν ότι το πρόγραμμα ψηφιακής αφήγησης ωφελεί τους μαθητές ως 

συγγραφείς διότι χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να οργανωθούν και να σειραθετή-

σουν τις ιδέες τους. Αναπτύσσονται επίσης δεξιότητες γραμματισμού, ικανότητες έ-

ρευνας και ανάλυσης της πληροφορίας, δεξιότητες γραπτού λόγου, δεξιότητες οργα-

νωτικές και ικανότητες χειρισμού των πολυμεσικών εργαλείων των νέων τεχνολογιών. 
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Επιπλέον οι δημιουργοί ψηφιακής αφήγησης που συνεργάζονται σε ομάδες αναπτύσ-

σουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, λύνουν προβλήματα που τυχόν προκύπτουν στην 

ομάδα και κάνουν εποικοδομητική κριτική (Ξέστερνου, 2013). 

 

 

  

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ 
  

Τα συστήματα ψηφιακής αφήγησης είναι αυτά που επιτρέπουν στους μαθητές 

αλλά και στους εκπαιδευτικούς να πουν ή να παρουσιάσουν ιστορίες με νέους τρόπους 

(Nichols, 2006 ό.α στο Σεραφείμ & Φεσάκης , 2010 ). Παρακάτω παρουσιάζεται μια 

σύντομη επισκόπηση σε συστήματα που μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές αλλά 

και τους εκπαιδευτικούς στη δημιουργία ψηφιακής αφήγησης. (Σεραφείμ & Φεσάκης 

2010). 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: SAM, ο SAM (Cassell κ.α. 

2000, Ryokai, Vaucelle & Cassell 2002 ό.α στο Σεραφείμ & Φεσάκης, 2010) είναι εικονικό 

παιδί που προσκαλεί τα παιδιά να συμμετέχουν στο συνεργάσιμο παιχνίδι αφήγησης 

με πραγματικά παιχνίδια. Το σύστημα του SAM αποτελείται από δύο συστατικά: έναν 

ενσωματωμένο συνομιλητικό υποστηρικτή (agent)- ένα παιδί σε πραγματικό μέγεθος 

που ονομάζεται SAM- και ένα παιχνίδι κάστρο με πολλές πλαστικές φιγούρες. Ο SAM 

προβάλλεται σε μια οθόνη πίσω από το κάστρο.  StoryMat, τo StoryMat (Ryokai & 

Cassell, 1999; Cassell & Ryokai, 2001, ό.α στο Σεραφείμ & Φεσάκης, 2010), ένα σύστημα 

σχεδιασμένο για να υποστηρίξει τη φανταστική αφήγηση των μικρών παιδιών. Η εφαρ-

μογή αποτελείται από ένα μαλακό υφασμάτινο πάπλωμα με διακοσμημένους αριθμούς. 

Όταν το παιδί λέει ιστορίες με ένα από τα υφασμάτινα ζώα, το πιάσιμό τους προκαλεί 

την καταγραφή της φωνής διήγησης του παιδιού και των συντεταγμένων του ζώου.  

StoryRooms, το StoryRooms (Alborzi κ.α. 2000, ό.α στο Σεραφείμ & Φεσάκης, 2010) είναι 

ένας χώρος σε μέγεθος δωματίου για αλληλεπιδραστική αφήγηση παιδιών. Με τη 

χρήση στοιχείων αφήγησης χαμηλής και υψηλής τεχνολογίας, τα παιδιά μπορούν να 

μοιραστούν με άλλα παιδιά τη φυσική εμπειρία τους σχετικά με την σύνταξη αφήγη-

σης.  KidsRoom, το KidsRoom (Bobick κ.α. 1999, ΜΙΤ ό.α στο Σεραφείμ & Φεσάκης, 
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2010), ένας πλήρως-αυτοματοποιημένος, αλληλεπιδραστικός, χώρος αφήγησης για 

παιδιά. Ο χώρος θεατρικά μοιάζει με ένα παιδικό υπνοδωμάτιο, συμπληρωμένο με έ-

πιπλα συμπεριλαμβανομένου ενός κρεβατιού. Υπό τον έλεγχο υπολογιστών και με α-

ντιδράσεις στις ενέργειες των παιδιών, το δωμάτιο χρησιμοποιεί δύο μεγάλες τηλεο-

πτικές οθόνες, τέσσερις ομιλητές, θεατρικό φωτισμό, τρεις βιντεοκάμερες και ένα μι-

κρόφωνο για να φέρει τα παιδιά μέσα στην ιστορία. Το KidsRoom σχεδιάστηκε για 

παιδιά από 6 έως δέκα χρονών και η εμπειρία διαρκεί 10 με 12 λεπτά, ανάλογα πως το 

πώς ενεργούν οι συμμετέχοντες στο δωμάτιο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, τα 

παιδιά αλληλεπιδρούν με τα αντικείμενα στο δωμάτιο, το ένα με το άλλο, και με τα 

εικονικά πλάσματα που προβάλλονται πάνω στους τοίχους. PETS, το PETS (Druin κ.α. 

1999 ό.α στο Σεραφείμ & Φεσάκης, 2010) δίνει έμφαση στην κατασκευή ιστορίας σχε-

τικά με ένα αντικείμενο και τον σχεδιασμό της κίνησης που αντιστοιχεί στην ιστορία. 

Το παιχνίδι ενεργεί αντίστοιχα ενώ ακούγεται η ιστορία. Η σκέψη σχετικά με τα συ-

ναισθήματα του παιχνιδιού είναι η αρχή για το σχεδιασμό της κίνησης του παιχνιδιού. 

Οι Druin κ.α. επισήμαναν ότι τα συναισθήματα είναι οι λέξεις κλειδιά στις νέες ιστορίες 

των παιδιών. Αν και το παιχνίδι είναι ένα ρομπότ, έχει τη μορφή ενός ζωόμορφου υφα-

σμάτινου παιχνιδιού γεμισμένου με μαλακά υλικά. . (Σεραφείμ & Φεσάκης, 2010). 
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ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 

Οι παρακάτω δραστηριότητες έχουν δημιουργηθεί με βάση τις δραστηριότητες 

που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο «Η Δημιουργική Γραφή στο νηπιαγωγείο» των ‘Άννα 

Π. Βακάλη, Μαρία Ζωγράφου-Τσαντάκη και Τριαντάφυλλου Η. Κωτόπουλου’. Είναι 

η ανάλυση πέντε δραστηριοτήτων από το βιβλίο ‘η μωβ ομπρέλα’ εκ των οποίων οι 

δύο θα έχουν και χρήση υπολογιστή. Αναφέρονται επιπλέον οι στόχοι των δραστηριο-

τήτων, τα υλικά και τα μέσα, οι ενδεικτικές ερωτήσεις της νηπιαγωγού, οι ενδεικτικές 

ενέργειες των παιδιών καθώς και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα . Τα βίντεο δημιουρ-

γήθηκαν από την φοιτήτρια όπως και η αφήγηση με την χρήση της εφαρμογής ‘movie 

maker’ για τις εικόνες και της εφαρμογής ‘ voice recorder’ για την ηχογράφηση της 

φωνής.  
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Δραστηριότητα 1η         

 «πες μας τι βλέπεις» 

 

Στόχοι: 

→ να περιγράψουν τους ήρωες 

→ να μαντέψουν τον πιθανό χαρακτήρα του κάθε ήρωα και να μας το πούνε 

→να ζωγραφίσουν τον ήρωα που τους άρεσε και να το δικαιολογήσουν 

Υλικά και μέσα: 

→Χρήση Η/Υ 

→Χαρτί Α4 και μαρκαδόροι 

 

Η νηπιαγωγός αφού αναλύσει μαζί με τα παιδιά τον τίτλο του βιβλίου, τι μπορεί 

να γράφει το βιβλίο για τα χρώματα και τους πρωταγωνιστές, περνάει στην γωνιά του 

υπολογιστή. Εκεί δείχνει το βίντεο με τα κεντρικά πρόσωπα (σάκης, νούλης, ελευθερία, 

Κ. Μαρσέλ, μαμά και μπαμπάς, εικόνα 1η  και 2η στον κατάλογο των εικόνων), και την 

αφήγηση για τον κάθε ήρωα για να τον γνωρίσουν τα παιδιά. Στην συνέχεια ζητάει από 

τα παιδιά να περιγράψουν τους ήρωες και να μαντέψουν τον  πιθανό χαρακτήρα του 

κάθε ήρωα. Η νηπιαγωγός ενθαρρύνει τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν όσο περισσότερα 

επίθετα για την περιγραφή και τον χαρακτήρα. Τέλος ζωγραφίζουν τον ήρωα που τους 

άρεσε περισσότερο.  

  

Ενδεικτικές ενέργειες παιδιών: Τα παιδιά αφού σχολιάσουν με την νηπιαγωγό το ε-

ξώφυλλο του βιβλίου στην συνέχεια περνάνε στον Η/Υ, θα δούνε το βίντεο το οποίο 

θα είναι ενδιαφέρον καθώς υπάρχει και η αφήγηση, στην συνέχεια θα σχολιάσουν και 

θα κάνουν ερωτήσεις για περισσότερες πληροφορίες.  
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Ενδεικτικές ερωτήσεις νηπιαγωγού: 

→ γιατί οι ήρωες μας Σάκης και Νούλης είναι ίδιοι; 

→ πως πιστεύετε ότι είναι ο χαρακτήρας του Κύριου Μαρσέλ; 

→ ποιος ήρωας σας άρεσε περισσότερο και γιατί;  

 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Τα παιδιά με την δραστηριότητα αυτή θα αναπτύξουν 

την περιγραφική τους ικανότητα για πρόσωπα και αντικείμενα, επίσης θα αναπτύξουν 

τον λόγο τους καθώς θα εκφράζουν τις απόψεις τους και θα συμμετέχουν στις συζητή-

σεις. Θα ενθαρρύνονται για να περιγράψουν και θα αναπτύξουν την φαντασία τους. 

Τέλος θα γνωρίσουν και μία εκπαιδευτική χρήση του Η/Υ που ίσως να μην γνώριζαν 

διότι τα νήπια ασχολούνται κυρίως με παιχνίδια. 

 

 

Δραστηριότητα 2η  

«ο ήρωας μου» 

 

Στόχοι: 

→ να συνεργαστούν και να συζητήσουν για τον ήρωα τους 

→ να αλλάξουν όνομα χαρακτηριστικά και να δημιουργήσουν καινούργιο ήρωα 

→ να παρουσιάσουν τον ήρωα τους στα υπόλοιπα παιδιά 

 

Υλικά και μέσα: 

 → Χαρτί Α4 

 → Μαρκαδόροι 

 

Η νηπιαγωγός χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες σύμφωνα με τους ήρωες που είδαμε 

στην παραπάνω αφήγηση (σάκης, νούλης, ελευθερία, Κ. Μαρσέλ, μαμά και μπαμπάς), 

δηλαδή σε πέντε ομάδες. Κάθε ομάδα έχει να επεξεργαστεί ένα από τα πέντε πρόσωπα 

( ο Σάκης και ο Νούλης μαζί γιατί είναι δίδυμα). Στην συνέχεια αυτό που πρέπει να 
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κάνουν είναι να αλλάξουν όνομα στο πρόσωπο τους, έχουν την δυνατότητα να βάλουν 

ότι θέλουν και ονόματα από τα αντικείμενα και να αλλάξουν και τα χαρακτηριστικά 

των ηρώων. Έπειτα θα ζωγραφίσει κάθε ομάδα στο χαρτί τον καινούργιο ήρωα με το 

νέο του όνομα και κάθε ομάδα θα τον παρουσιάσει στις υπόλοιπες.  

 

Ενδεικτικές ενέργειες παιδιών: Τα παιδιά θα συνεργαστούν και θα συζητήσουν, θα 

εκφράσουν απόψεις και θα δημιουργήσουν καινούργιο πρόσωπο. Θα αποφασίσουν ό-

λοι μαζί για το όνομα και έπειτα θα το γράψουν στο χαρτί ή θα ζωγραφίσουν τον ήρωα. 

Αυτό είναι επιλογή τους. 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις νηπιαγωγού: 

→ονόματα μπορούμε να δώσουμε στους ήρωες μας; 

→ τι αλλάξατε στον ήρωα αυτόν; 

→ γιατί του δώσατε αυτό το όνομα; 

→ γιατί επιλέξατε αυτά τα χρώματα για να ζωγραφίσετε τον ήρωα σας; 

 

 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Με την παραπάνω δραστηριότητα τα παιδιά θα ανα-

πτύξουν το αίσθημα της συνεργασίας, θα πάρουν αποφάσεις συλλογικές και θα παρου-

σιάσουν το έργο τους στα υπόλοιπα παιδιά. Θα αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποί-

θηση και θα έχουν ενεργό ρόλο στην δραστηριότητα συνεπώς θα συμμετέχουν όλα τα 

παιδιά χωρίς εξαιρέσεις. 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 3η 

 

«ιστορία με ήρωες» 

 

 

Στόχοι: 

→ να συζητήσουν για το αγαπημένο τους παραμύθι 
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→να μιλήσουν για τους ήρωες του παραμυθιού 

→να εντάξουν τον ήρωα τους στην ιστορία 

→ να διηγηθούν την ιστορία με τον δικό τους ήρωα 

 

Υλικά και μέσα: 

→ χαρτί με τον ήρωα που ζωγράφισαν και άλλαξαν στην παραπάνω δραστηριότητα. 

 

Η νηπιαγωγός συζητάει με τα παιδιά για τα αγαπημένα τους παραμύθια και τους 

ήρωες των παραμυθιών. Εκφράζουν τις απόψεις τους, τα συναισθήματα τους και στην 

συνέχεια τους χωρίζει σε ομάδες με βάση τα παραμύθια. Πέντε παραμύθια άρα πέντε 

ομάδες. Κάθε ομάδα παίρνει τον ήρωα που έχει αλλαχτεί και δημιουργεί το παραμύθι 

από την αρχή βάζοντας μέσα σε αυτό και τον καινούργιο ήρωα. Αλλάζουν το τίτλο του 

παραμυθιού, και στην συνέχεια κάθε ομάδα θα παρουσιάσει το παραμύθι στα υπόλοιπα 

παιδιά και θα το δραματοποιήσει.  

 

 

 

Ενδεικτικές ενέργειες των παιδιών: Τα παιδιά θα ενδιαφερθούν να μιλήσουν για τα 

αγαπημένα τους παραμύθια. Θα συζητήσουν για τους ήρωες και θα ξαναθυμηθούν την 

ιστορία. Στην συνέχεια θα τους δοθεί η ευκαιρία και θα κάνουν το δικό τους παραμύθι 

με άλλο τίτλο και ακόμη έναν ήρωα μέσα στο παραμύθι τους. Θα συνεργαστούν θα 

πάρουν αποφάσεις και θα μοιράσουν ρόλους για την δραματοποίηση του παραμυθιού.  

    

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις της νηπιαγωγού: 

→ γιατί είναι αυτό το αγαπημένο σας παραμύθι; 

→ γιατί σας αρέσει αυτός ο ήρωας και τι σας αρέσει στον ήρωα αυτό; 

→ εσείς ποιος ήρωας θα θέλατε να είστε και γιατί; 

→ γιατί βάλατε τον ήρωα σας να κάνει αυτό; 

 

 

 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Τα παιδιά θα μιλήσουν για τα συναισθήματα τους και 

θα εκφράσουν την γνώμη τους για κάθε παραμύθι, θα δώσουν ιδέες, θα συνθέσουν μία 

ιστορία από την αρχή και θα την διηγηθούν στους υπόλοιπους. Επίσης θα ακολουθή-

σουν μία διαδοχική σειρά των γεγονότων χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες λέξεις, θα 
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μοιράσουν ρόλους και θα δραματοποιήσουν.   

 

 

 

Δραστηριότητα 4η 

  

«ποιο είναι το τέλος της ιστορίας;» 

 

Στόχοι: 

→  να ακούσουν την ιστορία  

→  να μαντέψουν που μπορεί να έχουν πάει τα αδέρφια 

→ να συζητήσουν το τέλος με την ομάδα τους 

→ να διηγηθούν το τέλος μαζί με την ομάδα 

→ να ζωγραφίσει το κάθε παιδί το δικό του τέλος της ιστορίας 

 

 

Υλικά και μέσα: 

→ Η/Υ  

→ βίντεο με αφήγηση και εικόνες 

→ χαρτιά Α4 και μαρκαδόροι 

 

 

 

Η νηπιαγωγός δείχνει στα παιδιά το βίντεο με την αφήγηση του σημείου που 

έχει επιλέξει από το βιβλίο, (εικόνες 3η, 4η και 5η από τον κατάλογο εικόνων). Έπειτα 

χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες και ζητάει να μαντέψουν που μπορεί να έχουν πάει οι 

ήρωες μας. Να βάλουν το δικό τους τέλος στην ιστορία και να την διηγηθούν.  

 

Ενδεικτικές ενέργειες των παιδιών: Τα παιδιά θα δούνε το βίντεο με την αφήγηση, 

θα τους ελκύσει το ενδιαφέρον και η χρήση του υπολογιστή αλλά και η περιέργεια γιατί 

το τι μπορεί να έγινε στην συνέχεια της ιστορίας μας. Θα συζητήσουν μεταξύ τους για 

το πιθανό τέλος και έπειτα θα το διηγηθούν. Θα συζητήσουμε για όλα αυτά που είπαν 

αλλά και τις ζωγραφιές τους.   
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Ενδεικτικές ερωτήσεις νηπιαγωγού: 

→ τι λέτε να έγινε στην συνέχεια που να πήγαν τα δίδυμα; 

→ λέτε να βρεθούν; 

→ είναι σωστό αυτό που έκανα τα δίδυμα που έφυγαν από το σπίτι; 

→ θέλετε να ακούσουμε το τέλος της ιστορίας, που ήταν τελικά τα δίδυμα; 

 

 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Τα παιδιά αναπτύσσουν το αίσθημα της συνεργασίας 

και την συλλογική λήψη αποφάσεων. Κάνουν διάφορες εύστοχες ερωτήσεις και προ-

βληματίζονται για την συνέχεια της ιστορίας. Επιπλέον αλληλεπιδρούν και δίνουν λύ-

σεις από κοινού, κατανοούν την χρονική σειρά μιας ιστορίας, ότι έχει δηλαδή αρχή 

μέση και τέλος, και γίνονται δημιουργικοί και είναι σε θέση να συνεχίσουν την εξέλιξη 

μιας ιστορίας για να την ολοκληρώσουν.  

 

 

Δραστηριότητα 5η 

«κόψε λέξεις, κάνε σκέψεις, φτιάξε ιστορίες με υποθέσεις» 

 

Στόχοι: 

→ να συνθέσουν μία ιστορία  

→ να αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγου 

→ να πειραματιστούν με διάφορες λέξεις 

 

Υλικά και μέσα: 

→ χαρτόνι 

→ μαρκαδόροι  

→ κόλες Α4 
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Γράφει η νηπιαγωγός σε ένα μεγάλο χαρτόνι τον τίτλο του βιβλίου ‘η μωβ ο-

μπρέλα’ και ζητάει από τα παιδιά να σκεφτούν λέξεις που έχουν σχέση με τις λέξεις 

του τίτλου και τις καταγράφει από κάτω. Στην συνέχεια διαλέγει το κάθε παιδί δύο ή 

τρεις λέξεις και μαζί με τον τίτλο συνθέτει μια ιστορία. Έπειτα αφού διηγηθούν όλα τα 

παιδιά τις ιστορίες τους τις ζωγραφίζουν.  

 

Ενέργειες παιδιών: Τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να σκεφτούν και να πειραμα-

τιστούν με τις λέξεις. Στην συνέχεια το κάθε παιδί θα  δημιουργήσει την δική του ιστο-

ρία και θα την διηγηθεί. Θα πάρει μόνο του τις αποφάσεις για τους ήρωες της ιστορίας 

και τι είδους ιστορία θέλει να δημιουργήσει. Στο τέλος κάθε παιδί θα ζωγραφίσει την 

ιστορία του και θα την βάλει στον πίνακα μαζί με τις υπόλοιπες. Θα αναπτύξει την 

φαντασία του και την δημιουργικότητα του.  

 

Ερωτήσεις νηπιαγωγού: 

→ όταν ακούτε τον τίτλο αυτό τι άλλες  λέξεις σας έρχονται στο μυαλό; 

→ τι μπορούμε να κάνουμε με τις λέξεις που έχουμε γράψει; 

→ μία ιστορία τι πρέπει να έχει; 

 

 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Εδώ τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να παίξουν με 

λέξεις να πειραματιστούν και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους. Επίσης θα συνθέ-

σουν ιστορία και θα την διηγηθούν και για το λόγο αυτό θα αναπτύξουν την εκφρα-

στική ικανότητα και τον προφορικό τους λόγο.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Συμπερασματικά με τις προαναφερθείσες ασκήσεις της Δημιουργικής Γραφής 

τα νήπια θα οικειοποιηθούν με το γνωστικό αντικείμενο της Δ.Γ, θα αναπτύξουν την 

κριτική τους σκέψη, την δημιουργικότητα και την φαντασία τους. Επιπλέον έντονο θα 

είναι και το αίσθημα της ομαδικότητας καθώς το προωθεί κάθε δραστηριότητα. Με τις 

ασκήσεις αυτές τα νήπια θα συνεργαστούν, θα μαντέψουν, θα διηγηθούν, θα προβλη-

ματιστούν, θα παίξουν με τις λέξεις και θα γίνουν μικροί δημιουργοί. Στην συνέχεια η 

χρήση των ΤΠΕ θα τους κεντρίσει το ενδιαφέρον και θα γνωρίσουν καλύτερα την 

χρήση του Η/Υ, ότι δεν περιορίζεται μόνο στην ψυχαγωγία  και στα παιχνίδια αλλά 

χρησιμοποιείται και για παιδαγωγικούς σκοπούς. Τέλος οι παραπάνω δραστηριότητες 

πρέπει να οργανωθούν σωστά από την νηπιαγωγό και να υπάρξει και η σωστή αξιολό-

γηση έτσι ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή υλοποίηση τους.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η πτυχιακή εργασία στα πλαίσια σπουδών της φοιτήτριας στο Παιδαγωγικό 

τμήμα Νηπιαγωγών ήταν πολύ βοηθητική. Κατανοήθηκαν σε μεγάλο βαθμό έννοιες 

και γνώσεις για την Δημιουργική γραφή και την λογοτεχνία, αναπτύχθηκε η κριτική 

σκέψη καθώς και η δημιουργικότητα της φοιτήτριας. Επιπλέον έγινε περισσότερο κα-

τανοητός ο ρόλος της νηπιαγωγού στην τάξη, οφείλει να είναι υπεύθυνη για τα παιδιά, 

να οργανώνει τις δραστηριότητες της με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών, και να 

τους δώσει τις κατάλληλες βάσεις για την γλωσσική τους ανάπτυξη όσο και την δια-

μόρφωση της προσωπικότητας τους. Η Δ.Γ προσφέρει πολλά πράγματα στα παιδιά, 

τους δίνει την δυνατότητα να εκφράσουν τα συναισθήματα τους, να προβληματιστούν 

και να δημιουργήσουν. Μέσα από την Δ.Γ και γενικά την λογοτεχνία τα παιδιά ονει-

ρεύονται και ταξιδεύουν και μαζί με τα παιδιά το ίδιο συμβαίνει και με τους εκπαιδευ-

τικούς που διδάσκουν την λογοτεχνία και την Δημιουργική Γραφή. Τέλος είναι επίσης 

γνωστό πως οι νέες τεχνολογίες σήμερα είναι παντού, έχουν ενταχθεί στις ζωές των 

ανθρώπων και πλέον κρίνονται και απαραίτητες οι γνώσεις τους γύρω από την τεχνο-

λογία. Τα παιδιά ενδιαφέρονται για τον Η/Υ παρακολουθούν και προσέχουν με ευχα-

ρίστηση. Με τον τρόπο αυτό θα μάθουν πως να χρησιμοποιούν τον Η/Υ και για εκπαι-

δευτικούς λόγους.   
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

 

 
Εικόνα 1. Στιγμιότυπο από την ψηφιακή αφήγηση για να γνωρίσουν τα παιδιά τους ήρωες 

του βιβλίου μας. Συγκεκριμένα εδώ παρουσιάζεται ο Κύριος Μαρσέλ. 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Στιγμιότυπο από την ψηφιακή αφήγηση για να γνωρίσουν τα παιδιά τους ήρωες 

του βιβλίου μας. Συγκεκριμένα εδώ παρουσιάζονται τα δίδυμα ο Σάκης και ο Νούλης. 
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Εικόνα 3. Στην εικόνα παρουσιάζεται η πρωταγωνίστρια του βιβλίου ‘Ελευθερία’ η οποία 

ξυπνάει και δεν βλέπει τα αδέρφια της μέσα στο δωμάτιο. 

 

 

 

Εικόνα 4. Στην εικόνα αυτό παρουσιάζεται ένα τυχαίο σπίτι το οποίο λέγεται στην ψηφιακή 

αφήγηση ότι ανήκει στους πρωταγωνιστές της ιστορίας μας. 
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Εικόνα 5. Η εικόνα αυτή δείχνει την μητέρα της ελευθερίας η οποία την περιμένει στην βε-

ράντα. 
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