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1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία κε ζέκα ηελ «Πξφηαζε δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη ςεθηαθήο αθήγεζεο» ηνπ παηδηθνχ παξακπζηνχ « 

Karlinchen», ζπγγξάθεθε ιφγσ ηεο αγάπεο ησλ αηφκσλ πνπ εκπιάθεθαλ ζε απηήλ -

έκκεζα ή άκεζα- γηα ηελ ινγνηερλία. Ζ ινγνηερλία πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα. 

Γηεγείξεη απφ κφλε ηεο ηελ θαληαζία. Ζ παξνχζα έξεπλα ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφθιεζε 

γηα  δηέγεξζε ηεο θαληαζίαο αιιά θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο, θαη 

απεπζχλεηαη ζε παηδηά ηεο λεπηαθήο ειηθίαο κηαο θαη ε ηειεπηαία θξίλεηαη ηδαληθή γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ αλαθεξζέλησλ δεηνπκέλσλ. 

Σν παξακχζη « Κarlinchen» απνηειεί κηα ηξπθεξή, θνηλσληθή ηζηνξία κε ζέκα ηελ 

πξνζθπγηά. Κξαηά ζε ακείσην ελδηαθέξνλ ηνλ αλαγλψζηε – ηνλ κηθξφ θαη 

κεγαιχηεξν αλαγλψζηε, κηαο θαη απνηειεί εθηφο απφ έλα παηδηθφ παξακχζη, κηα 

ζπλερή αιιεγνξία, ζηνηρείν ηα νπνίν κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ κφλνλ νη λένη θαη 

ελήιηθεο αλαγλψζηεο- ελψ ηαπηφρξνλα ηνλ πξνβιεκαηίδεη θαη πξνάγεη ηελ έλλνηα ηεο 

ελζπλαίζζεζεο. Ζ επηινγή ηνπ ελ ιφγσ παξακπζηνχ θαη ζπλεπψο ηνπ ζέκαηνο, δελ 

έγηλε ηπραία. Ζ επηθαηξφηεηα απαηηεί λα ζίγνληαη απφ πνιχ κηθξή ειηθία θνηλσληθά 

ζέκαηα ηα νπνία επεξεάδνπλ ζε πνηθίινπο  ηνκείο ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνγέλεηα θαη 

θαηά ζπλέπεηα ην άηνκν, ην κηθξφ παηδί. Ζ επαηζζεηνπνίεζε γηα  ην ζέκα απφ ηα 

λήπηα ζεσξψ πσο ζα απνδνζεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν κέζσ ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο 

ηνπ παξακπζηνχ. 
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2. ΠΑΗΓΗΚΟ ΚΑΗ ΔΦΖΒΗΚΟ ΜΤΘΗΣΟΡΖΜΑ 

 

«Ζ επίδξαζε πνπ αζθεί ην δηάβαζκα θαηά ηελ παηδηθή ειηθία είλαη βαζχηαηε. Σν 

κέιινλ βξίζθεηαη,  ζε κεγάιν βαζκφ, ζηα ξάθηα ησλ βηβιηνζεθψλ» 

Γθξάρακ Γθξελ 

 

Σν παηδί είλαη εμειηζζφκελνο θφζκνο . Γέρεηαη ζπλερψο εξεζίζκαηα απφ ηνλ 

εμσηεξηθφ θφζκν, νη νπνίνη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αηνκηθά ραξίζκαηα θαη 

πξνδηαζέζεηο, επηδξνχλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ, αλαπηχζζνπλ ηα 

ηαιέληα, θαη ακβιχλνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε  ζηελ πνξεία ηνπ πξνο ηελ σξηκφηεηα. 

Σν κπζηζηφξεκα απνηειεί γηα ην παηδί έλα έξγν ηέρλεο, κέζν αγσγήο θαη θπξίσο -ζα 

πξέπεη θαη είλαη- έλαο απφ ηνπο πην αγαπεηνχο ηξφπνπο ςπραγσγίαο. 

Ζ ζεκαζία ηνπ παηδηθνχ κπζηζηνξήκαηνο είλαη πνιιαπιή. Αηζζεηηθή απφιαπζε, 

δειαδή θνηλσλία απφ ην δηζθνπφηεξν ηεο Σέρλεο. Αγσγή, δειαδή παηδεπηηθή 

ελέξγεηα ηεο Σέρλεο. Φπραγσγία, πνπ είλαη ίζσο ν πξψηηζηνο ζηφρνο γηα ην παηδί θαη 

ηνλ λέν, δειαδή ε επραξίζηεζε. Αιιά θαη ε εζηθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ, είλαη κεξηθέο 

απφ ηηο πιεπξέο πνπ θαιχπηεη ην κπζηζηφξεκα. ( Γειψλεο, 1991) 

χκθσλα κε ηνπο Αλαγλσζηφπνπιν- Γειψλε,  κε ηνλ φξν παηδηθή ινγνηερλία 

ελλννχκε θπξίσο ηα αηζζεηηθψο δηθαησκέλα ινγνηερλήκαηα ησλ σξίκσλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζην παηδί, ελψ δελ απνθιείνληαη θαη ηα έξγα παηδηψλ θαη εθήβσλ. 

Αθφκε, ππνζηεξίδνπλ πσο ε παηδηθή θαη εθεβηθή ινγνηερλία ππάγνληαη σο 

ππάιιειεο έλλνηεο ζηελ εζληθή ινγνηερλία, φκσο απνηεινχλ απηφλνκν είδνο ηέρλεο. 

Ζ παηδηθή θαη λεαληθή ινγνηερλία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ε θαζεκία ηδηαίηεξν 

επηζηεκνληθφ θιάδν κε επηκέξνπο ηνκείο: Σε ζεσξία, ηελ ηζηνξία θαη ηελ θξηηηθή. 

(Αλαγλσζηφπνπινο- Γειψλεο, 1984). Ζ ζεσξία εμεηάδεη ηη είλαη ε παηδηθή θαη 

εθεβηθή ινγνηερλία, ηη είλαη ην εθεβηθφ θαη παηδηθφ ινγνηέρλεκα, ηε δνκή, ηε κνξθή 

θαη ην πεξηερφκελν ηνπ, ηε γέλλεζε θαη αλάπηπμε ησλ ινγνηερληθψλ γελψλ, ηα 

ινγνηερληθά ξεχκαηα πνπ επηθξάηεζαλ. Ζ ηζηνξία εμεηάδεη κε ηελ εηδνινγηθή θαη ηε 

ζπγρξνληζηηθή κέζνδφ ηεο ην ζχλνιν ησλ παηδηθψλ θαη εθεβηθψλ βηβιίσλ κέζα ζηα 

ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά πιαίζηα αιιά θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ δεκηνπξγψλ. 

Δμάιινπ, ε Κξηηηθή αλαιχεη ηα παηδηθά-λεαληθά ινγνηερλήκαηα κε βάζε ηα 

αηζζεηηθά δεδνκέλα θαη απνθαίλεηαη γηα ηελ αμία ηνπ έξγνπ. 
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Ση είλαη θαη ηη δελ είλαη έλα ινγνηερληθφ βηβιίν γηα παηδηά θαη λένπο. 

 

Σν παηδηθφ θαη λεαληθφ ινγνηερληθφ βηβιίν είλαη έλα άξηην έξγν, ην νπνίν έρεη ηελ 

θαηάιιειε γιψζζα, κε ζθνπφ ηελ θαιπηέξεπζε ηνπ γισζζηθνχ αηζζεηεξίνπ ηνπ 

αλαγλψζηε. Έρεη έλα χθνο, δειαδή αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ν ζπγγξαθέαο 

εθθξάδεη ηηο πλεπκαηηθέο ηνπ ηάζεηο. Πξνβάιιεη ηηο αλζξσπηζηηθέο αμίεο θαη 

ηαπηνρξφλσο δίλεη πξφηππα πγηνχο ζπκπεξηθνξάο, έηζη ψζηε λα σζεί ηα παηδηά θαη 

ηνπο έθεβνπο ζε πγηείο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο,  ηνπηέζηηλ θαιιηεξγεί ην ήζνο. 

Αθφκε, πξνβάιιεη ζεκαληηθά αλζξψπηλα ηδαληθά θαη σζεί ηνπο αλήιηθνπο 

αλαγλψζηεο,  κέζσ ηεο δξάζεο ησλ εξψσλ, λα ηα πινπνηήζνπλ . Σέινο, ζπκθηιηψλεη 

ην παηδί θαη ηνλ λέν κε ηελ έλλνηα ηνπ «σξαίνπ», δειαδή ζπληείλεη ζηελ αηζζεηηθή 

ηνπο θαιιηέξγεηα θαη πξσηίζησο γίλεηαη πεγή επθνξίαο θαη επραξίζηεζεο, 

επηηπγράλνληαο αβίαζηα ηελ ςπραγσγία. 

Ό, ηη δελ ζπγθιίλεη κε ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα ζπγθαηαιερηεί ζηελ 

παξαινγνηερλία (βηβιία κε ραξαθηεξηζηηθά ηνλ αλεπαξθή ιφγν, ππεξηνληζκφ δξάζεο 

ζε βάξνο ηεο πλεπκαηηθφηεηαο, πξνβνιή πεξηζσξηαθψλ ηχπσλ αηφκνπ, παξαράξαμε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο,  θαθήο πνηφηεηαο εηθνλνγξάθεζεο, έιιεηςε ησλ πςειψλ 

αλζξψπηλσλ ηδαληθψλ).  

 

Σν εθηβικό μςθιζηόπημα ειθχεη ηνπο εθήβνπο ζηελ αλάγλσζε θαη ζπκβάιιεη ζηε 

ζπγθξφηεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο. Σν εθεβηθφ κπζηζηφξεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηηο Απνζηνιίδνπ, Κειεπνχξε, Σζαξκπνκπνχινπ θαη Υνληνιίδνπ, φρη σο έλα απζηεξφ 

είδνο, αιιά σο κηα πνιππιεζήο θαηεγνξία θεηκέλσλ κε ζέκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

απαζρνιήζνπλ ηα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ, κε ήξσεο παηδηά ζηελ επίπνλε πνξεία ηνπο 

πξνο ηελ ελειηθίσζε. ε κεγάιε ζπρλφηεηα θπξηαξρεί ζην ζέκα ησλ θεηκέλσλ κηα 

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε κε ηελ νπνία έξρεηαη αληηκέησπνο ν έθεβνο θαη ην ηέινο 

ηεο ηζηνξίαο ζπκπίπηεη,  σο επί ησλ πιείζησλ, κε ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Οη ηέζζεξηο βαζηθφηεξεο ζεκαηηθέο ηνπ εθεβηθνχ κπζηζηνξήκαηνο είλαη : ε ζρνιηθή 

δσή ζήκεξα θαη παιαηφηεξα (ζεζκφο ζρνιείνπ), ε θηιία θαη νη ζρέζεηο κε 

ζπλνκήιηθνπο, νη ζρέζεηο κε ην άιιν θχιν (έξσηαο) θαη ηέινο ε νηθνγέλεηα θαη νη 

ζρέζεηο κε ηνπο ελήιηθεο.  
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Σα θείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζε εθήβνπο ζπγθξνηνχλ πνηθίια εθεβηθά πνξηξέηα 

αλάινγα κε ηηο θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη  ηζηνξηθνχο παξάγνληεο κε ηνπο 

νπνίνπο δνπλ νη έθεβνη ήξσεο ηνπο. 

 

Λνγνηερλία θαη Παηδηθή Λνγνηερλία 

Ζ ζρέζε ηεο ινγνηερλίαο κε ηελ παηδηθή ινγνηερλία έρεη ππάξμεη αληηθείκελν 

κειεηεηψλ θαη ηζηνξηθψλ ινγνηερλίαο αιιά θαη εθπαηδεπηηθψλ κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρνπλ ζπλνλζχιεπκα  απφςεσλ. 

Αξρηθά, ε παηδηθή ινγνηερλία ζεσξείηαη απφ θάπνηνπο απηφλνκν είδνο ηέρλεο 

(Υάξεο, 1994). Απφ ηελ άιιε κεξηά αληηηίζεηαη ε άπνςε, μέλσλ θαη Διιήλσλ  

ζπγγξαθέσλ θαη κειεηεηψλ ( Άληεξζελ, Ξελφπνπινο θ.α.),  νη νπνίνη αλαγλσξίδνπλ 

ηα δχν είδε σο έλα, βαζηδφκελνη ζηε δξάζε πνπ ζα έρεη ην θείκελν θαζαπηφ ζην 

άηνκν- είηε απηφ είλαη ελήιηθαο, είηε είλαη παηδί. πλεπψο, αλ νπνηνδήπνηε 

κπζηζηφξεκα πξνθαιεί ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε ζηνλ ελήιηθν ή αλήιηθν αλαγλψζηε 

εληάζζεηαη ζην ρψξν ηεο ινγνηερλίαο. 

Βέβαηα, ε παηδηθή ινγνηερλία έρεη ηελ ηδηνηππία ηεο πνπ νθείιεηαη ζηηο ςπρν-

πλεπκαηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ δέθηε ηεο, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα δερηεί νπνηνδήπνηε 

θαινγξακκέλν θείκελν. Κπξίαξρνο ξφινο ηεο είλαη ε αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ 

παηδηνχ. (Καηζίθε- Γθίβαινπ, 2005) .Όκσο,  ζπληζηά θαη έλαλ απφ ηνπο 

θαζνξηζηηθνχο παηδαγσγηθνχο παξάγνληεο ηεο δηακφξθσζήο ηνπ, αζθψληαο 

πνιππνίθηιε θαη νπζηαζηηθή επίδξαζε ζην πιαίζην αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ηνπ 

απξηαλνχ αλζξψπνπ-πνιίηε.( Καηζίθε- Γθίβαινπ, 1993) 

πλνπηηθά, ε ζχγθιηζε παηδηθήο ινγνηερλίαο θαη ινγνηερλίαο ζεκεηψλνληαη ζηηο 

παξαθάησ ζέζεηο. Αξρηθά, ηα ινγνηερληθά πεδά θείκελα λα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

αηζζεηηθή θαηαμίσζε θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε δηεξεχλεζε ηνπ πλεπκαηηθνχ θαη 

αηζζεηηθνχ νξίδνληα ηνπ παηδηνχ ελψ επίζεο λα αληηζηνηρνχλ ζηε ςπρηθή θαη 

πλεπκαηηθή σξηκφηεηα ηνπ δέθηε. 

Δθηφο ηεο ινγνηερληθφηεηαο ησλ θεηκέλσλ θαη ηελ παηδηθή θαηαιιειφηεηα ηνπο, 

ππάξρνπλ αθφκε θνηλσληθν- ηζηνξηθνί θαη παηδαγσγηθνί παξάγνληεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηε ζρέζε ζχγθιηζεο παηδηθήο ινγνηερλίαο θαη ινγνηερλίαο. 

ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, παξαηεξείηαη πσο ηα φξηα κεηαμχ ινγνηερλίαο θαη παηδηθήο 

ινγνηερλίαο είλαη δπζδηάθξηηα, αθνχ νη λεαξνί αλαγλψζηεο πεξηνδηθψλ δηαβάδνπλ 

ινγνηερληθά θείκελα ηα νπνία δελ είλαη γξακκέλα εηδηθά γηα παηδηά. 
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Αθφκε ηε δεθαεηία ηνπ 70,  νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη νη δηαθνξεηηθέο 

ςπρνπαηδαγσγηθέο ζεσξίεο νδήγεζαλ ηνπο ζπγγξαθείο ζε ζεακαηηθή αλαλέσζε αιιά 

θαη ζε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ παηδηνχ-ήξσα.  Ζ λέα ζεκαηνινγία θαίλεηαη ζε 

θείκελα αηζζεηηθά θαηαμησκέλα, ηελ ψξα πνπ ην παηδί έξρεηαη ζε επαθή κε λένπο 

πθνινγηθνχο ηξφπνπο θαη αιιηψηηθε πξνζέγγηζε ζε ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

Οη νξίδνληεο ηνπ παηδηνχ, έηζη, δηεπξχλνληαη, πξνσζείηαη ε δεκηνπξγηθή ηνπ 

θαληαζία θαη ε αηζζεηηθή ηνπ θαιιηέξγεηα γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα, κε απνηέιεζκα 

ηελ ςπρν- δηαλνεηηθή ηνπ σξίκαλζε. 
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3. ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

 

Δθεί πνπ εθπαηδεχνληαη εθαηνληάδεο παηδηά θάησ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε θφξκα ελφο 

ζπζηήκαηνο, καδί κε φιεο ηηο επηηπρίεο θαη ηηο επηδηψμεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε 

θνξκαξηζκέλε εθπαίδεπζε, εθεί κπνξεί λα κνξθσζεί νπνηνζδήπνηε,  αιιά δελ 

αλαπηχζζεηαη ε δπλακηθή ηνπ ειεχζεξνπ αλζξψπνπ, ππνζηεξίδεη ε αθθά- 

Νηθνιαθνπνχινπ.  Απφ φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ νθείιεη λα αλαπηχζζεη ην ζρνιείν 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ε δηδαζθαιία θαη ε κχεζε ζηε 

ινγνηερλία απνηεινχλ ηε βάζε γηα λα αλαπηχμεη ην παηδί ηελ αηνκηθή ηνπ ειεπζεξία, 

αιιά θαη ηελ ζσζηή ζρέζε κε ηελ θνηλσλία θαη ηα άηνκα γχξσ ηνπ. 

Γηα πνιιά ρξφληα ε παξνπζία ηεο ινγνηερλίαο ζηελ εθπαίδεπζε έρεη ραξαθηήξα 

πξαθηηθφ θαη ρξεζηκνζεξηθφ. Ο πεξίθεκνο εζληθφ-θξνλεκαηηζηηθφο ζθνπφο 

ππνβαζκίδεη κεηαμχ άιισλ ζεακαηηθά θαη απξνθάιππηα ηελ επαθή κε ηε ινγνηερλία 

ζε κέζνλ θαη φρη απηνζθνπφ. (Φξαγθνπδάθε & Γξαγψλα, 1997) 

ήκεξα, ηα θείκελα πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά ζεσξνχληαη πξψηηζηα σο κέζν 

αγσγήο θαη αληηθείκελν παηδηθήο ινγνθξηζίαο πνπ θάπνηεο θνξέο πξνέξρεηαη απφ ηελ 

«πξννδεπηηθή» ζθνπηά κε ζηφρν ζσθξνληζηηθφ θαη δηδαθηηθφ, θαλεξά ή δηαθξηηηθά, 

ππεξεηψληαο καθξηλέο θαη αιιφηξηεο θαηαζηάζεηο ζρεηηθά κε ην ινγνηερληθφ. Αθφκε 

θαη φηαλ απηφο ν ινγνθξηηηθφο κεραληζκφο δελ επεξεάδεη ηε δεκηνπξγία ηνπ 

θεηκέλνπ, ε ρεηξαγψγεζε είλαη απνθαζηζηηθή,  σο πξνο ηελ πξφιεςή ηνπ, αθνχ 

ξπζκίδεη απνηειεζκαηηθά ηε ζρέζε ηνπ λεαξνχ αλαγλψζηε- καζεηή καδί ηνπ, φηαλ 

απηφ ρξεζηκεχεη σο ζρνιηθφ αλάγλσζκα. ( Εέξβνπ, 1997). Σα παξαπάλσ ηδενηππηθά 

ζρήκαηα ηνλίδνπλ φηη ζπρλά νη εθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο ηεο ινγνηερλίαο 

πξαγκαηνπνηνχληαη εξήκελ ηεο. 

ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο ππάξρεη ζρεκαηηθά ν αλήιηθνο αλαγλψζηεο θαη ν 

ελήιηθνο ζπλ- αλαγλψζηεο. ηελ πξάμε ν δάζθαινο (ζπλ- αλαγλψζηεο) ζπάληα 

ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο λφξκεο ησλ νδεγηψλ θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ. Πεηζαξρεί ζε 

νξηζκέλεο απφ απηέο γηα λα κπνξέζεη λα ππεξβεί θάπνηεο άιιεο εθαξκφδνληαο,  

παξφκνηα κε ην ζπγγξαθέα,  έλα δεκηνπξγηθφ παηρλίδη θαλφλσλ θαη παξαβηάζεσλ. 

(Εέξβνπ, 1996) 

Ζ Λαγνπνχινπ, ππνζηεξίδεη πσο δε ζα πξέπεη πάληα ζηε δηδαζθαιία λα πηνζεηείηαη 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηα κνλαδηθή ζεσξία ε νπνία ζα εθαξκφδεηαη παληνχ. Γελ 
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ππάξρεη κηα θαη κνλαδηθή «ζσζηή» ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο. χκθσλα κε ην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην ηεο  πξψηεο ηάμεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο ζεσξίεο- πξνζεγγίζεηο. 

Ζ ινγνηερλία σο κέζν γισζζηθήο δηδαζθαιίαο είλαη ε αξραηφηεξε αληίιεςε δηφηη 

εληζρχεηαη ε εθθξαζηηθή ηθαλφηεηα θαη δηεπξχλνληαη νη δπλαηφηεηεο νξζήο 

επηθνηλσλίαο. Ζ κειέηε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ κε ζηφρν λα αλαπηχμεη ν καζεηήο ηηο 

γξακκαηηθέο, ζπληαθηηθέο αιιά θαη ξεηνξηθέο ηνπ δεμηφηεηεο δηαθαίλνληαη απφ ηελ 

αξραηφηεηα. Μηα άιιε ζεσξία είλαη πσο «αλαπηχζζεηαη ε πλεπκαηηθφηεηα θαη 

επαηζζεηνπνηείηαη ν καζεηήο». Ζ ξνκαληηθή απηή πξνζέγγηζε,  φηαλ εθαξκφδεηαη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ έκθπησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ παηδηνχ. Ο καζεηήο,  κε ηελ θαηάιιειε επαθή κε ηα ινγνηερληθά θείκελα, ζα 

αλαπηχμεη ηελ επαηζζεζία αιιά θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ. Δίλαη ε ζεσξία πίζσ 

απφ ηε κεγάιε αζηηθή παξάδνζε ζηελ παηδεία, πνπ δέρεηαη πσο θάζε άηνκν έρεη 

μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο θαη ν ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα ηηο θαιιηεξγήζεη. Μηα 

πνιχ ζχγρξνλε παξαιιαγή απηήο ηεο ζεσξίαο είλαη ε ζεσξία ηεο αληαπφθξηζεο, ε 

νπνία εζηηάδεηαη ζηνλ αλαγλψζηε, θαη βαζίδεηαη ζηελ νινθιήξσζε ηνπ ινγνηερληθνχ 

έξγνπ κέζα απφ ηελ εξκελεία ηνπ αλαγλψζηε (επηθνηλσληαθή/ ζπκκεηνρή). 

Δπηπιένλ, εθαξκφδεηαη κηα ζεσξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

καζεηή ζηα πξνβιήκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ θαηξνχ (ζεσξία έθθξαζεο 

κηαο θνηλσλίαο).  Δίλαη ε ζεσξία πνπ εξκελεχεη ηα ινγνηερληθά θείκελα ζε ζρέζε κε 

ηελ θνηλσλία θαη ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία γξάθηεθαλ. Μηα αθφκε 

ζεσξία είλαη ε αληίιεςε ηεο ινγνηερλίαο σο αληηθείκελν εζληθήο ππεξεθάλεηαο. Σν 

λα δέλεηαη θαλείο κε ηηο ξίδεο ηνπ θαη λα είλαη εζληθά ππεξήθαλνο είλαη γηα ην 

ζρνιείν ζεκαληηθφο ζηφρνο. Αζθείηαη σζηφζν θξηηηθή πάλσ ζηε ηειεπηαία θαζψο 

επίζεο θαη ζηε πξνζέγγηζε πνπ ςάρλεη ζε θάζε ινγνηερληθφ έξγν εζηθά δηδάγκαηα. 

Σέινο, ππάξρνπλ ε πην πξφζθαηε -θαη θπξίαξρε θαηά ηνλ 20ν αηψλα- ζεσξία ηεο 

αηζζεηηθήο θαιιηέξγεηαο αιιά θαη ε θνξκαιηζηηθή ε νπνία ςάρλεη γηα ηελ εξκελεία 

ηνπ θεηκέλνπ θαη βαζίδεηαη ζηε γιψζζα, ηηο ιέμεηο πνπ απνηεινχλ ην θείκελν θαη φρη 

ζε βαζχηεξα «ζπζηαηηθά» ηνπ. 

 

Ζ αγάπε γηα ην θείκελν απφ δηδάζθνληεο θαη δηδαζθφκελνπο απνηειεί πξσηεχνπζα 

πξνυπφζεζε γηα έλα επηηπρεκέλν κάζεκα. Ζ γλψζε θαη ε επαηζζεζία είλαη 

ζεκειηαθέο απαηηήζεηο γηα ην κάζεκα απφ ηελ πιεπξά ηνπ δαζθάινπ, νπνχ ζπρλά 
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εκθαλίδεηαη σο άνπινο θαη ηξαγηθά απηνδίδαρηνο. (Εέξβνπ, 1997). Γηα λα 

αληαπνθξηζεί ν δάζθαινο ζηηο απαηηήζεηο πνπ ζέιεη ε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή 

επηζηήκε, γηα ηε κάζεζε, πξέπεη λα έρεη φρη κφλν αμηνιφγεζε,  αιιά θαη λα 

αλαλεψλεη δηαξθψο ηηο γλψζεηο ηνπ γηα ηε ινγνηερλία, ψζηε λα ληψζεη ζηγνπξηά ζηελ 

ηάμε θαη λα θαηεπζχλεη ην δηάινγν φπσο πξέπεη. (Μπνχηζηθαο, 1989). Ζ γλψζε ηεο 

φιεο ςπρν- αηζζεηηθήο δνκήο ηνπ λένπ, ηεο θιίκαθαο ησλ γλσζηηθψλ ηνπ 

δπλαηνηήησλ, ησλ εγγελψλ δπζρεξεηψλ  ηεο πνξείαο πνπ θαηεπζχλεη ην παηδί απφ ηελ 

άγλνηα ζηε γλψζε είλαη απαξαίηεηε απφ ηνλ δάζθαιν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν 

δάζθαινο κπνξεί λα πξνρσξήζεη απφ ηελ θαηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηε 

γλψζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ. ( Καηζίθε- 

Γθηβάινπ, 2005). 

Δλ θαηαθιείδη, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα πξνθαιεί ηελ δηαηχπσζε θαη έθθξαζε 

πξνζσπηθψλ βησκάησλ ησλ καζεηψλ, νξκψκελνο απφ ην ινγνηερληθφ θείκελν πνπ 

δηδάζθεη. Ο δάζθαινο πνπ θαιιηεξγεί  ηελ αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ηνπνζεηεί ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε ζην θέληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο, επηβάιιεη ην ζεβαζκφ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ θαη αλαγλσξίδεη ηνλ 

θαίξην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζηε ινγνηερληθή δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηηο κέξεο καο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, απνδπλακψλνπλ κε έλα 

ηξαγηθφ ηξφπν ηα θείκελα πνπ ππάξρνπλ ζηα δηδαθηηθά βηβιία, ρσξίο λα ζέηνπλ σο 

ζηφρν λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά ζηελ ηδέα ηνπ Χξαίνπ, αιιά επηκέλνληαο ζε 

εμνλπρηζηηθέο αλαιχζεηο θαη αλαρξνληζηηθά ζρφιηα ζε θείκελα θαη ζπγγξαθείο. 

πλεπψο, νη καζεηέο νδεγνχληαη ζε έλα κεραληζηηθφ ηξφπν αλάγλσζεο ησλ 

ινγνηερληθψλ έξγσλ αιιά δελ πξνζεγγίδνπλ ηελ νπζία ηεο ινγνηερλίαο πνπ είλαη ε 

βαζχηεξε αίζζεζε ηεο ςπρηθήο θαη πλεπκαηηθήο πιεξφηεηαο. Παξ φια απηά, αλ ε 

δηδαζθαιία δελ πεξηβάιιεηαη απφ ζηεγλή ρξεζηκνζεξία νη καζεηέο δχλαληαη λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε ζεκαληηθφηαηα ινγνηερληθά έξγα θαη ε δηδαζθαιία απηή λα 

απνηειέζεη θίλεηξν θαη αθνξκή γηα κνληκφηεξε ελαζρφιεζε ησλ ζεκεξηλψλ παηδηψλ 

θαη λέσλ κε ηε ινγνηερλία. 
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3.1 ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ 

Σν λήπην αλαπηχζζεηαη ξαγδαία, λνεηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά, ζπλεπψο, ε ειηθία ηνπ 

ζεσξείηαη πξφζθνξε γηα ηελ κχεζε ηνπ ζε αμίεο θαη απηή είλαη ε ζηηγκή πνπ ν 

παηδαγσγφο πξέπεη λα ζηήζεη ην ππφβαζξν. Ζ παηδηθή ινγνηερλία βνεζά ην λήπην λα 

πάξεη νξζή ζηάζε απέλαληη ζηε δσή, λα γλσξίζεη ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνλ εαπηφ ηνπ, 

λα πινπηίζεη ηηο εκπεηξίεο, ηηο γλψζεηο, ηε θαληαζία ηνπ, λα αλαπηχμεη ηελ θξίζε ηνπ 

θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ θαιιηέξγεηα. 

χκθσλα κε ηε Ρψζζε- Εαΐξε, ηα ζθήπηξα ηεο ινγνηερλίαο θξαηάεη ην παξακχζη. Ζ 

λεπηαγσγφο νθείιεη λα κε αξθείηαη ζε κηα απιή αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ, αιιά λα 

πξνρσξήζεη ζηε κπζνπιαζία. Οη ζηφρνη ηεο δεκηνπξγίαο θαηλνχξησλ δεκηνπξγψλ 

είλαη ε δηακφξθσζε ζσζηήο, δνκεκέλεο θαη νξγαλσκέλεο ζθέςεο, ε εμάζθεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ γηα επηλφεζε θαη πξσηνηππία, ε αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ε αλαδήηεζε ηνπ θαηλνχξηνπ θαη ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ θαη ηέινο ε δηακφξθσζε αλεμαξηήησλ πξνζσπηθνηήησλ. (Ρψζζε- 

Εαΐξε, 2003). Όια ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ, αλ ν παηδαγσγφο 

πξνγξακκαηίδεη δξαζηεξηφηεηεο κε ζέκα ηε δεκηνπξγία παξακπζηνχ. 

Αθφκε, νη κχζνη θαη ε κπζνινγία είλαη έλα είδνο ινγνηερλίαο θαηάιιειν γηα λα 

δηδαρζεί ζηελ ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ, κε θπξίαξρνπο εθείλνπο ηνπ Αηζψπνπ. Οη 

ήξσεο ζπλήζσο είλαη δψα, γλσζηά ζην παηδί, θαη βνεζνχλ ηνλ κηθξφ καζεηή λα 

γλσξίζεη αλζξψπηλνπο ραξαθηήξεο θαη ηδηφηεηεο κε έλαλ «παηδηθφ» ηξφπν, φκσο 

πξέπεη πάληα λα γίλεηαη πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε απφ ηνλ παηδαγσγφ πξηλ απφ ηελ 

αλάγλσζε – θαη ηελ επαθφινπζε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θπζηθά- ηνπο ζηα παηδηά. 

Ηδαληθφ είδνο ινγνηερλίαο ζηελ ελ ιφγσ ειηθία απνηεινχλ νη κηθξέο ηζηνξίεο. 

Σν παηδί, έρνληαο πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα αληίιεςεο θαη φρη πινχζην ιεμηιφγην, έρεη 

αλάγθε απφ έλα ινγνηερληθφ θείκελν πνπ λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ιηηφηεηα έθθξαζεο, 

ιέμεηο λνεκαηηθά απιέο, ζχληνκεο θξάζεηο γεκάηεο αθαηξεηηθφηεηα ρσξίο 

παξεθβάζεηο θαη ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο, ππνζηεξίδεη ε Ρψζζε. Σν πιένλ 

απαξαίηεην φκσο ινγνηερληθφ είδνο είλαη ε πνίεζε. Σα παηδηά είλαη ηα ίδηα κηθξνί 

πνηεηέο. Αγαπνχλ λα παίδνπλ κε ηηο ιέμεηο θαη λα δεκηνπξγνχλ θαηλνχξηεο. ην 

λεπηαγσγείν, ε πνίεζε απνηειεί κέζν αηζζεηηθήο θαη γισζζηθήο θαιιηέξγεηαο. 
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Ηζρπξφ φπιν,  ζπλεπψο, ε παηδηθή ινγνηερλία γηα ηνλ δάζθαιν ζε θάζε ειηθία, αθφκε 

θαη ζηελ πξσηνζρνιηθή. Έηζη, θαζίζηαηαη ππνρξέσζε γηα ηνλ παηδαγσγφ- 

εθπαηδεπηηθφ λα νπιηζηεί κε ηα θαηάιιεια γλσζηηθά εθφδηα θαη λα κπήζεη ηα 

λεαξφηεξα θαη κεγαιχηεξα παηδηά ζηνλ καγηθφ θφζκν ηεο ινγνηερλίαο, ηεο πνίεζεο 

θαη ηεο πεδνγξαθίαο. 
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4. Ζ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΓΡΑΦΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Ο ΟΡΟ «ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΓΡΑΦΖ» 

Καζψο ε δεκηνπξγηθή γξαθή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, 

είλαη δχζθνιν λα ππάξμεη έλαο κνλαδηθφο νξηζκφο, παξά κφλν γεληθνί, πεξηγξαθηθνί 

θαη ζπλνπηηθνί πξνζδηνξηζκνί ηνπ φξνπ (Καξαθίηζηνο, 2012). Χζηφζν ππάξρνπλ 

πνιιέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη απνθιίζεηο φζν αθνξά ζην πεξηερφκελφ ηνπ. 

Γπν είλαη νη θπξίαξρεο απφςεηο: Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή ηαπηίδεηαη κε ηε ζπγγξαθή 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, θαζψο απνηειεί «ηε δχλακε λα δεκηνπξγήζεηο κηα 

επθάληαζηε, ινγνηερληθά πξσηφηππε παξαγσγή ή ζχλζεζε» (Ramet,  2007).  

Ζ γξαθή είλαη δεκηνπξγηθή έηζη θη αιιηψο, άξα ν φξνο «δεκηνπξγηθή γξαθή» είλαη 

θαηαρξεζηηθφο (νπιηψηεο, 2012). Σελ ίδηα άπνςε έρεη θαη ν McVey αλαθέξνληαο 

πσο θάζε είδνπο γξαθή είλαη δεκηνπξγηθή θαζψο ρξεζηκνπνηεί ηα βαζηθά ζπζηαηηθά 

ηεο γιψζζαο, ηελ εκπεηξία, ηε γλψζε, γξαπηέο πεγέο θαη ηηο ηδέεο θαη θαληαζηψζεηο 

ηνπ ζπγγξαθέα, ν νπνίνο επηρεηξεί λα δεκηνπξγήζεη θάηη πνπ δελ ππήξρε πξηλ. 

Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή είλαη ε απνηχπσζε ζην ραξηί ησλ ηδεψλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζρεηηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ρξεζηκνπνηψληαο ειεχζεξα ηε 

θαληαζία. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηε πξσηνηππία θαη ηε θαληαζία, παξά απφ ηελ 

εηιηθξίλεηα θαη ηελ ηππνπνίεζε ησλ ζθέςεσλ (Brookes & Marshall, 2004). 

Γχν είλαη ηα βαζηθά θαη αιιεινζπκπιεξνχκελα ζηνηρεία ηεο. 

Ζ πξάμε ηνπ λα γξάςεηο δεκηνπξγηθά θαη ε πξάμε ηνπ λα ζθεθηείο θξηηηθά ηελ πξάμε 

ηεο γξαθήο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο (Κσηφπνπινο, 2012). Σν ηαιέλην θαη ε 

έκπλεπζε σο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο απνηεινχλ 

πξνθαηαιήςεηο, αθνχ ην ηαιέλην απνηειεί ακειεηέα ζπληζηψζα ηεο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο, ελψ ε έκπλεπζε είλαη θάηη πνπ ν ζπγγξαθέαο ην πξνθαιεί κε κηθξέο δνθηκέο 

(νπιηψηεο,  2012).  

Γηα ην ιφγν απηφ, βαζηθή παξαδνρή φισλ ησλ εξγαζηεξίσλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο 

είλαη πσο ε ζπγγξαθή ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ δελ απνηειεί δπλαηφηεηα κφλν 

ιίγσλ αλζξψπσλ, θαζψο ζπληζηά κηα κνξθή ηέρλεο πνπ πξνυπνζέηεη έλα ζχλνιν 

ηερληθψλ, νη νπνίεο καζαίλνληαη θαη εμειίζζνληαη (Καξαθίηζηνο, 2012). Ζ 

Γεκηνπξγηθή Γξαθή απνηειεί κηα ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή κέζνδν, πνιχ δηαδεδνκέλε 
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ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, ε νπνία θηινδνμεί λα απνδψζεη θαη λα κεηαδψζεη νξζά ηνλ 

πξσηεχνληα ξφιν ηεο έθθξαζεο, ηεο γξαθήο θαη ηνπ ιφγνπ ζηνπο καζεηέο, ηνκέα 

ζηνλ νπνίν ρσιαίλνπλ ηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Πξφθεηηαη γηα ηε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία κε ηελ θαηάιιειε δηέγεξζε ηεο παηδηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο πξνθαιείηαη ε παξαγσγή ιφγνπ κε παηγληψδε θαη απαιιαγκέλν 

απφ απζηεξά καζεζηαθά θαη αμηνινγηθά πιαίζηα ηξφπν (νπιηψηεο, 1995). Ζ 

κέζνδνο απηή πξνζεγγίδεη βησκαηηθά, κέζα απφ ην παηρλίδη θαη ηε κάζεζε ηνπ ιφγνπ 

θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη ζηεξίδεηαη ζηελ αλαδφκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ιέμεο, 

ηεο πξφηαζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ θεηκέλνπ, κε ζθνπφ ηεο παξαγσγή λέσλ 

θεηκέλσλ (Παζζηά & Μαλδειαξάο, 2001). 

Όκσο ε Γεκηνπξγηθή Γξαθή απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη κηα λέα πξφηαζε γηα ηε κειέηε 

ηεο ινγνηερλίαο, κηα λέα ινγνηερληθή ζεσξία, φπσο ε ζεκεησηηθή, ε απνδφκεζε, ε 

δηαθεηκεληθφηεηα, θ.η.ι. Ζ νπηηθή ηεο είλαη «ην βιέκκα ηνπ ζπγγξαθέα». Υσξίο 

πεξίζζηα ηζηνξηθά θαη βηνγξαθηθά ζρφιηα, ε ζέαζε ηνπ έξγνπ πξαγκαηψλεηαη θπξίσο 

κε ηα κάηηα ηνπ ζπγγξαθέα-δεκηνπξγνχ θαη φρη ηνπ ζπγγξαθέα-θνηλσληθνχ φληνο, 

δειαδή κε βάζε ην δεκηνπξγηθφ θαη φρη ην θνηλσληθφ Δγψ, φζν θη αλ ην έλα 

θηιηξάξεηαη θαη ζπγθξνηείηαη δηακέζνπ ηνπ άιινπ.  

Ζ ζεσξία απηή πξνζθαιεί ηνλ αλαγλψζηε λα μαλαγξάςεη ην έξγν, κε λέα αλάγλσζε 

θαη λέα γξαθή, σο δπλάκεη δεκηνπξγφο (ακαξά, 2009). Ζ γλψζε ηνπ ηξφπνπ 

ζχλζεζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο θεηκέλνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγηθή ππνλφκεπζε 

θαη αλαδεκηνπξγία ηνπ, ζεκείν απφ ην νπνίν αθνξκάηαη ελ κέξεη θαη ε παηδαγσγηθή 

δηάζηαζε ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο.  

Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ε Γεκηνπξγηθή Γξαθή κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ζεξαπεπηηθά. Πξνζθέξεη ςπρηθή 

εθηφλσζε, εζσηεξηθή απειεπζέξσζε ηνπ αηφκνπ, ελψ ιεηηνπξγεί απηνεπηβεβαησηηθά 

θαη ιπηξσηηθά (Freud, 1976 & Brown, 1997). 

Υξεζηκνπνηείηαη σο βησκαηηθή κέζνδνο ζηα πιαίζηα ηεο ζεξαπείαο κέζσ ηεο ηέρλεο 

απφ ηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο θαη εθαξκφδεηαη ζε ςπρνζεξαπεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, πξνγξάκκαηα επαλέληαμεο, απεμάξηεζεο απφ νπζίεο, ελίζρπζεο 

Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο ή ζνβαξέο παζήζεηο, θαθνπνηεκέλσλ αηφκσλ, θ.η.ι. 

θπξίσο ζηνλ αγγινζαμνληθφ θφζκν θαη έρεη αλαγλσξηζηεί σο έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν 

γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο απηνεπίγλσζεο (Καξαγηάλλεο, 

2010).  
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Ο Tompkins, ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο γηα ηελ ςπρηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο. 

Αλαθέξεη επηά ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά ζα πξέπεη λα γξάθνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο ηζηνξίεο:  

1. γηα δηαζθέδαζε 

2. γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαιιηηερληθήο 

3. έθθξαζεο 

4. γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη αμηψλ ηεο γξαθήο, 

5. γηα ηε δηέγεξζε ηεο θαληαζίαο, 

6. γηα ηε δηαζαθήληζε ηεο ζθέςεο ηνπο, 

7. γηα ηελ αλαδήηεζε ηαπηφηεηαο, 

8. γηα λα κάζνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε 

Δθηφο φκσο απφ ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε, ηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάδεημε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε γισζζηθψλ θαη λνεηηθψλ δεμηνηήησλ, ηα παηδηά 

ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο πνηεηηθήο ηέρλεο θαη ηεο κπζνπιαζίαο 

ξεαιηζηηθψλ θαη θαληαζηηθψλ ηζηνξηψλ κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ ηηο αξλεηηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο, λ’ απαιιαγνχλ απ’ απηέο θαη λ’ αληηδξάζνπλ κε ζεηηθέο εηθφλεο πνπ 

ζρεδίαζαλ κε ηε δχλακε ηεο θαληαζία ηνπο (Καξαγηάλλεο, 2010). 

 

χκθσλα κε ηνλ Κηνζζέ, ε  δεκηνπξγηθή γξαθή, ζηελ «παηδαγσγηθή» έθθαλζή ηεο, 

ζπληζηά: 

α) έλα ζχλνιν γλψζεο (θεηκέλσλ, ζεσξίαο, θξηηηθήο, αιιά θαη ηερληθψλ γξαθήο, φπσο 

αλαδχνληαη κέζα απφ ηελ εκπεηξία ινγνηερλψλ θαη θξηηηθψλ/κειεηεηψλ ηεο 

ινγνηερλίαο). Οη καζεηέο κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε εθ ηνπ ζχλεγγπο επαθή κε έλα 

ζχλνιν «θιαζηθψλ» έξγσλ ηεο ινγνηερληθήο παξάδνζεο, αιιά θαη κνληέξλσλ, λα 

γλσξίζνπλ πνηθίια ινγνηερληθά είδε, θψδηθεο θαη ζπκβάζεηο, φπσο πξαγκαηψλνληαη 

ζηα είδε απηά, θαζψο επίζεο λα γλσξίζνπλ ζεσξεηηθά θαη θξηηηθά κνληέια πνπ 

επεξέαζαλ ηφζν ηελ πξφζιεςε ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ, φζν θαη ηελ αξρηθή 

θαηαζθεπή ηνπο. Τπφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληνο νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο θεηκεληθέο δνκέο νξγάλσζεο, θαζψο 

θαη πθνινγηθέο επηινγέο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ. 
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β) έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο, θαη αθνξά ηφζν 

αζθήζεηο ζπγγξαθήο/ζχλζεζεο (παξαγσγή γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ) φζν θαη 

αζθήζεηο αλάγλσζεο. 

γ) έλα πιήζνο εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ αμηνπνηνχληαη απφ ηνλ δηδάζθνληα, ψζηε 

λα εηζαγάγνπλ βαζκηαία θαη ζπζηεκαηηθά ηνπο καζεηέο ζηελ παξαπάλσ γλψζε θαη λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηηο αληίζηνηρεο δεμηφηεηέο ηνπο. Οη καζεηέο, έηζη, βαζκηαία 

εμνηθεηψλνληαη κε ηηο ηερληθέο ζχλζεζεο ηεο ινγνηερλίαο, ζηα δηάθνξα είδε θαη 

πθνινγηθέο εθθάλζεηο ηεο, πεηξακαηίδνληαη, αζθνχληαη ζηε ζπγγξαθή νη ίδηνη, αιιά 

επίζεο ζθέθηνληαη θαη ζρνιηάδνπλ πάλσ ζηε γξαθή (θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο), ηφζν 

ησλ ίδησλ φζν θαη ησλ άιισλ (ζπλδπαζκφο γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ). Όια απηά γίλνληαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κέζα απφ 

έλα πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμαξηψληαη ηφζν απφ ην επίπεδν θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, φζν θαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν είδνο 

θεηκέλνπ/ηερληθήο/δεμηφηεηαο θ.ιπ. πνπ απνηειεί δηδαθηηθφ ζηφρν θάζε θνξά.  

Πξέπεη σζηφζν λα ηνληζηεί φηη ε δεκηνπξγηθή γξαθή δελ εμαληιείηαη ζηε κεηαβίβαζε 

γλψζεσλ, ηερληθψλ θ.ιπ. απφ ηνλ δηδάζθνληα ζηνπο καζεηέο, ζηα φξηα ελφο ηππηθνχ 

«καζήκαηνο». Πξφθεηηαη πεξηζζφηεξν γηα κηα δηαδηθαζία (θαη ζρέζε) καζεηείαο, φρη 

καζήκαηνο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ν καζεηήο βησκαηηθά, θαηά θχξην ιφγν, θαηαθηά 

γλψζεηο, θαιιηεξγεί δεμηφηεηεο, απνθηά εκπεηξίεο, αθφκε θαη αζπλείδεηα, 

ηαπηφρξνλα φκσο δεκηνπξγεί θαη ν ίδηνο, κπνξεί λα παξαγάγεη επηηεχγκαηα εμίζνπ 

ζεκαληηθά κε εθείλα ηνπ δαζθάινπ ηνπ ή θαη αμηνινγφηεξα. 

Ζ κνξθή ηεο δηδαζθαιίαο δελ ζπληζηά δήηεκα δεπηεξεχνλ ή «εμσηεξηθφ», αιιά 

ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ νπζία ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηε ζηφρεπζή ηνπ, θαζψο θαη ηνπο 

ξφινπο δηδάζθνληνο θαη καζεηψλ. Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή, φπσο πξνζδηνξίδεηαη 

παξαπάλσ, είλαη εκθαλέο φηη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνθιεηζηηθά ζε επίπεδν 

κεησπηθήο δηδαζθαιίαο, αιιά θπξίσο ζην πιαίζην νκαδν- ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο 

θαη κάζεζεο. Ο ζπλδπαζκφο κεησπηθήο δηδαζθαιίαο, νκαδηθήο θαη αηνκηθήο 

εξγαζίαο κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνπο ζηφρνπο ζε επίπεδν γλσζηηθήο αλάπηπμεο θαη 

θαιιηέξγεηαο δεμηνηήησλ, φπσο πξναλαθέξζεθαλ. Ζ ζρνιηθή ηάμε κπνξεί λα 

αληιήζεη απφ ηελ εκπεηξία ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηεξίσλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο ή 

Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο, αληιψληαο απφ ηελ πνηθηιία 

ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα παξαπάλσ πιαίζηα: κεησπηθή 

δηδαζθαιία, αηνκηθή αλάγλσζε θαη ζχλζεζε, νκαδηθέο εξγαζίεο, ζπδήηεζε θαη 
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έιεγρνο απφ ηελ νκάδα, αλαηξνθνδφηεζε, αλαζηνραζκφο, πηζαλή επαλεγγξαθή 

(Νηθνιαΐδνπ, 2012). Οπζηαζηηθά, ηα ζπλήζε ζηάδηα πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ 

παξαγσγή γξαπηψλ θεηκέλσλ, επξχηεξα, θαη νη αληίζηνηρεο κνξθέο εξγαζίαο πνπ 

απαηηνχλ, κπνξνχλ γεληθά λα εθαξκνζηνχλ ζηε δεκηνπξγηθή γξαθή: 

πξνγξαθή/ζρεδηαζκφο, ζχληαμε, παξνρή θαη πξφζιεςε 

αλαηξνθνδφηεζεο/αλαζεψξεζε, επηκέιεηα θεηκέλνπ/δηφξζσζε, έθδνζε. Οη καζεηέο, 

πέξα απφ ηηο απαξαίηεηεο γλσζηηθέο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα κάζνπλ λα ζρνιηάδνπλ, 

λα εθθέξνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα θείκελα ινγνηερληθά ή παξαγφκελα απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, αιιά θαη λα δέρνληαη αληίζηνηρε αλαηξνθνδφηεζε γηα ηα δηθά ηνπο 

θείκελα –θαη λα αμηνπνηνχλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε απηή, αλαζεσξψληαο ηα θείκελά 

ηνπο. Πξέπεη λα δνπιεχνπλ αηνκηθά, έλαο πξνο έλαλ κε ηνλ δηδάζθνληα, αιιά θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη ζε νκάδεο, φπσο θαη ζηελ νινκέιεηα ηνπ ηκήκαηνο, δηακνξθψλνληαο 

ζηαδηαθά ιεηηνπξγηθέο αλαγλσζηηθέο/εξκελεπηηθέο θνηλφηεηεο.  

Μηα ζεκαληηθή δπζρέξεηα ζηνλ ζεσξεηηθφ θαη δηδαθηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο επηθέξεη 

ε ηδέα φηη ε δεκηνπξγηθή γξαθή ηαπηίδεηαη κε ηελ έθθξαζε πξνζσπηθψλ βησκάησλ, 

ζπλαηζζεκάησλ, ζθέςεσλ, ηδεψλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ. Όηη κπνξεί λα απνηειέζεη έλα 

κέζν απηνγλσζίαο θαη απηνβειηίσζεο, λα ιεηηνπξγήζεη αθφκε θαη ζεξαπεπηηθά γηα 

ηνλ γξάθνληα. 

Όπσο έρεη ππνζηεξηρζεί σζηφζν, ην φηη ε ζπγγξαθή ή θαη ε αλάγλσζε ηεο 

ινγνηερλίαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζν ζεξαπείαο, ελδνζθφπεζεο, αλαθάιπςεο 

ή βειηίσζεο ηνπ εαπηνχ γηα ηνλ ζπγγξαθέα ή/θαη γηα ηνλ αλαγλψζηε δελ είλαη παξά 

κία απφ ηηο παξάπιεπξεο σθέιεηεο ηνπ ινγνηερληθνχ θαηλνκέλνπ, θαη φρη ην θεληξηθφ 

δεηνχκελν ή θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ (Kuhl,  2005). Σν γεγνλφο φηη ε ινγνηερληθή 

παξαγσγή κπνξεί λα αθνξκάηαη ή λα εκπινπηίδεηαη πνηθηιφηξνπα απφ πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο δελ ζεκαίλεη φηη εμαξηάηαη αλαγθαζηηθά απφ απηέο ή φηη εμαληιείηαη ζ’ 

απηέο. Ζ πξνζσπηθή έθθξαζε δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεη ηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία 

ηεο αθεγεκαηηθήο ηέρλεο θαη ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, ζηελ νπνία ε 

κπζνπιαζία απνηειεί εηδνπνηφ ραξαθηεξηζηηθφ. Ζ φπνηα «αιήζεηα» ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ θεηκέλνπ πνπ παξάγεηαη απφ ηνπο καζεηέο, κε ηελ έλλνηα ηεο απνηχπσζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θφζκνπ ηνπ καζεηή – γξάθνληα, δελ πξέπεη λα ππεξθεξάδεη ηελ επηκνλή 

ηνπ δηδάζθνληα ζηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο ηεο γξαθήο θαη ζηηο δεκηνπξγηθέο 

ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα θαιιηεξγεζνχλ. Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο ι.ρ. πνπ πξέπεη 

λα ιακβάλνπλ ππφςε νη καζεηέο, φρη κφλν ζηε δεκηνπξγηθή γξαθή, αιιά θαη ζηελ 
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παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, επξχηεξα, είλαη ην είδνο ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ θαη νη 

αληίζηνηρεο αθεγεκαηηθέο επηινγέο, ην χθνο θαη ε γιψζζα ηνπ.  

Δπηπιένλ, ε ζχλζεζε ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ δελ απνηειείηαη κφλν απφ ηελ παξαγσγή 

ιφγνπ, αιιά πξνυπνζέηεη, έζησ δπλάκεη, ηελ χπαξμε θάπνηνπ θνηλνχ, ην νπνίν 

απνηειεί, ηξφπνλ ηηλά ην ηειηθφ αίηην, ηε γελεζηνπξγφ δχλακε ηεο ινγνηερληθήο 

δηαδηθαζίαο. Ζ αλάγλσζε ζπκπιεξψλεη ηε γξαθή, σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο 

ινγνηερληθήο ζπλ-γξαθήο. Αθφκε θαη ε εκεξνινγηαθή θαηαγξαθή ιακβάλεη άιιεο 

δηαζηάζεηο, κεηαβάιιεηαη πθνινγηθά, πθίζηαηαη ελ γέλεη κηα ζεηξά αλαζεσξήζεσλ, 

φηαλ ππάξρεη, αθφκε θαη ηζρλή, ε πξννπηηθή ηεο αλάγλσζεο. Με άιια ιφγηα, κία 

ζεκειηψδεο δηαθνξά αλάκεζα ζηε γξαθή πνπ ζηνρεχεη απνθιεηζηηθά ζηελ 

πξνζσπηθή έθθξαζε θαη ζηε ινγνηερληθή δεκηνπξγία είλαη αθξηβψο απηή κεηαμχ ηνπ 

ηδησηηθνχ έλαληη ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ. Ζ πξψηε εγγξάθεηαη ζηε ζθαίξα ηνπ ηδησηηθνχ 

θαη ε δεχηεξε ζε απηήλ ηνπ δεκφζηνπ, ζηελ νπνία ν ξφινο ηνπ απνδέθηε είλαη 

απαξαίηεηνο, έζησ δπλάκεη. Καηά ζπλέπεηα, ε εγσηζηηθή πεξηράξαμε ηνπ 

παξαγφκελνπ θεηκέλνπ ζηελ πεξηνρή ηεο ελφξαζεο, ηεο απην- έθθξαζεο, θαη ηεο 

πξνζσπηθήο «αιήζεηαο» δελ ζπλάδεη κε ηελ ίδηα ηελ ππφζηαζε ηνπ ινγνηερληθνχ 

έξγνπ σο δεκφζηνπ ιφγνπ. Σν κάζεκα ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο δελ είλαη παξά ε 

ζηήξημε ηνπ καζεηηθνχ παξαγφκελνπ ιφγνπ θαηά ηε κεηάβαζή ηνπ απφ ηελ ηδησηηθή 

ζηε δεκφζηα γξαθή. 
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5. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο απνηεινχλ ην θαηεμνρήλ πεδίν ζχλδεζεο 

ηεο Λνγνηερλίαο κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε, θαζψο ζηφρνο 

ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο είλαη ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ κέζσ 

ηεο βαζκηαίαο εμνηθείσζήο ηνπο κε ζπγγξαθηθέο πξαθηηθέο θαη ε δεκηνπξγία 

επαξθέζηεξσλ αλαγλσζηψλ κέζσ ηεο βησκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Ηνξδαλίδνπ). 

Παξάιιεια κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ηα παηδηά κε παηγληψδε ηξφπν, αβίαζηα 

θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο (Καξαγηάλλεο,  2010) εηζάγνληαη ζηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο 

ελφο θεηκέλνπ, θαζψο θαη ζηα βαζηθά δνκηθά ηνπ ζηνηρεία φπσο είλαη ε πινθή, νη 

ραξαθηήξεο θαη ην ρσξν- ρξνληθφ πιαίζην. 

Χζηφζν, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο, αλ θαη ε δεκηνπξγηθή γξαθή επηθεληξψλεη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο θπξίσο ζηελ εθκάζεζε ηεο ινγνηερληθήο γξαθήο, ζπλδέεηαη θαη κε 

άιια είδε γξαπηνχ ιφγνπ. Γελ απνηειεί, δειαδή, «ζπλψλπκν» ηεο ινγνηερλίαο, αιιά 

«ζπληζηά έλα ζψκα γλψζεσλ θαη έλα ζχλνιν εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ 

κεηαδίδνπλ απηή ηε γλψζε θαη δίλνπλ ζηε γξαθή θνηλσληθφ ξφιν απνκαθξχλνληαο 

ηελ απφ ηε ελίνηε ζηείξα ινγηθή ηεο κνλαρηθήο θαη βαζαληζηηθήο δηαδηθαζίαο» 

(Κσηφπνπινο,  2012). 
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6. ΥΡΖΖ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Καηά ηνπο Μάιιηνπ, άββα θαη σηεξίνπ, νη παηδαγσγηθέο ζεσξίεο νη νπνίεο 

ιεηηνχξγεζαλ σο γλψκνλαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλνςίδνληαη ζηηο 

αθφινπζεο αξρέο: 

Ζ πηνζέηεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηεο δνκηζηηθήο ζεσξίαο κάζεζεο 

(θνλζηξνπθηηβηζκφο): Ζ δνκηζηηθή ζεσξία ηεο κάζεζεο ζηεξίδεηαη θαη πξνηείλεη ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ηφρνο είλαη ε 

αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ε φμπλζε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο. Ζ πξνυπάξρνπζα γλψζε ιεηηνπξγεί σο βάζε γηα ηε ζεκειίσζε λέσλ 

γλσζηηθψλ δνκψλ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ε λέα γλψζε δελ είλαη κηα αλεμάξηεηε 

δνκή αιιά εληάζζεηαη πιήξσο  ζην ήδε ππάξρνλ γλσζηαθφ πιαίζην ησλ καζεηψλ. 

Αθνινπζεί ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ: ηφρνο ηεο 

δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ε θαιχηεξε ζχιιεςε θαη θαηαλφεζε  ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ κέζα απφ ηε ζπλδξνκή δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ θαη 

πξνζεγγίζεσλ. Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα κεηέρνπλ 

ελεξγά ζηε καζεζηαθή πνξεία, λα αλαθαιχπηνπλ θαη λα δνκνχλ ηε γλψζε, ελψ 

επηηξέπεη ηαπηφρξνλα ηε ζθαηξηθή ζεψξεζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηελ 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπο . Αθφκε εληζρχεη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο, 

θαζψο ζπληείλεη ζηελ αλαθάιπςε θαη ηελ ελίζρπζε αλαινγηψλ αλάκεζα ζε  ζην 

δηδαζθφκελν αληηθείκελν θαη ζε ζηνηρεία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ καζεηψλ. 

Σειεπηαία αιιά κε εμέρνπζα ζεκαζία είλαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Δίλαη επξχηεξα 

απνδεθηφ φηη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην 

δηδαζθφκελν αληηθείκελν θαη επηηείλεη ηα γλσζηηθά απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ, ε 

ζπλεξγαζία  θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ απνηειεί έλα απφ ηνπο θχξηνπο 

ζηφρνπο δηδαζθαιίαο. Ζ επηηπρεκέλε δηδαζθαιία ζπλίζηαηαη ζηελ επίηεπμε 

γλσζηαθήο αιιαγήο ζηνπο καζεηέο ( Μάιιηνπ, άββαο, σηεξίνπ, 2001) . Ζ 

γλσζηαθή αιιαγή επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ ηνπ 

καζεηή.  Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε κεηαηξνπή θαη ν ηξφπνο ζεψξεζεο ηεο λέαο γλψζεο. 

Ζ κεηαβνιή ηεο ζεψξεζεο επηηπγράλεηαη κε αζθαιέζηεξν ηξφπν κέζσ ηεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. 
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6.1 Ζ σπήζη ηος ςπολογιζηή υρ μέζο διδαζκαλίαρ 

Ζ αλάγθε ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή σο κέζν δηδαζθαιίαο έρεη αλαγλσξηζηεί πιένλ απφ 

ηνπο θνξείο ζρεδηαζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Μπαθνγηάλλεο θαη 

Γεσξγηάδεο, 1998) θαη ζπλδέεηαη κε θηιφδνμεο πξνζδνθίεο γηα ελίζρπζε ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, γηα δηεπθφιπλζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο, 

γηα εληαηηθνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο θαη γηα 

πξνψζεζε ήδε ππαξρνπζψλ, αιιά θαη λέσλ κνξθψλ επηκφξθσζεο (Spanhel, 1999). 

Ζ εθπαίδεπζε θαιείηαη ζήκεξα λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηελ πξφθιεζε ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηνπ ηερλνινγηθνχ / ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ 

(Κνπηζνγηάλλεο,  2001), ψζηε λα ηνπο πξνεηνηκάζεη επαξθψο, γηα λα είλαη ηθαλνί λα 

δήζνπλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο γλψζεο, πνπ απαηηεί ζπλερή θαη δηά βίνπ 

εθπαίδεπζε.  

Οη πνιίηεο ηνπ κέιινληνο ζα θιεζνχλ λα δηαζέηνπλ ηηο ηθαλφηεηεο,  αλάινγα κε ηηο 

αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο, λα νηθεηνπνηνχληαη λέεο γλψζεηο, λα αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο 

(Meschenmoser, 2002), θαζψο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ γφληκα ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

(Κξεηηθνχ- Αλησλίνπ, 1998) 

Όπσο ζε άιιεο ρψξεο, έηζη θαη ζηελ Διιάδα ε εηζαγσγή ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ 

ζηελ εθπαίδεπζε πξνσζήζεθε, θαζψο ε γλψζε ρεηξηζκνχ ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ αλαγλσξίζζεθε σο ζεκαληηθή ππνδνκή γηα ηελ πξφνδν ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο (Σζνιαθίδεο, 1994) 

Ζ ελζσκάησζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο σο ζηνηρείνπ 

ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ζα κπνξνχζε λα απνηξέςεη ηνλ θίλδπλν γηα εκθάληζε λέσλ 

αληζνηήησλ ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε απνθνίησλ δηαθφξσλ ηχπσλ 

ζρνιείσλ θαη δηαθφξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ (Μπίθνο, 1995) 

 

Καζψο ν εθπαηδεπηηθφο ζεσξείηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο εηζαγσγήο ησλ ππνινγηζηψλ ζηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα εθπαηδεχεηαη θαη λα επηκνξθψλεηαη 

ζπζηεκαηηθά ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο. (Μπνπξαληάο, 2005) 
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6.2 Πληποθοπική και διδαζκαλία ζηην Λογοηεσνία 

Ζ πιεξνθνξηθή πνπ εδψ θαη δεθαεηίεο  ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο γηα ηελ 

επεμεξγαζία θηινινγηθψλ,  ηζηνξηθψλ θαη θηινζνθηθψλ θεηκέλσλ κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζεηηθά ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλαγλψζηε παίδνληαο ξφιν δηπιφ κε 

ηελ επέκβαζε ηεο ππνζηεξίδεη ε Γηαλλαθνπνχινπ. Ζ ζεηηθή απηή ζπκβνιή κπνξεί λα 

γίλεη α) ζην θείκελν γηαηί επηηξέπεη ηαρχηαηα ηε ζπγθέληξσζε –ζπλαίξεζε 

πιεξνθνξηψλ ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνπ πεξίγπξνπ ηνπ θαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο, β) 

ζηε κεζνδνινγία, γηαηί ζπληειψληαο ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε πξσηφηππσλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη επηηξέπνληαο πεξηζζφηεξν δηεηζδπηηθή αλάιπζε, πξνσζεί ηελ 

επεμεξγαζία κηαο κεζφδνπ εξκελείαο.  

6.3 Δξοικείυζη – εκμάθηζη ηος ςπολογιζηή ζηον Νηπιαγυγείο. 

Η πιεξνθνξηθή θαη ε ζεσξία ηνπ Piaget 

 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ηεο πιεξνθνξηθήο 

είλαη ε εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή σο βνεζεηηθνχ ηεο 

ζθέςεο. Με ηελ πιεξνθνξηθή αλνίγεηαη κηα θαηλνχξηα δηάζηαζε  ζηε ζπκκφξθσζε 

ηνπ πλεχκαηνο,  γηαηί επλνείηαη ην πέξαζκα απφ ην πξάηηεηλ ζην ζπιιακβάλεηλ, απφ 

ην ζηάδην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζθέςεο ζην ζηάδην ηεο αθεξεκέλεο, ε θαιιηέξγεηα ηεο 

νπνίαο είλαη απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

Ο ππνινγηζηήο ήξζε ζηε ζρνιηθή δσή ηνπ λεπηαγσγείνπ ην 1992 κε ζηφρν θαη 

πξννπηηθή. (Καξχδε- Ππξνπλάθε, 2001). ηφρνο ήηαλ – θαη παξακέλεη- λα θαλεί ε 

ιεηηνπξγηθή παηδαγσγηθή ηνπ αμία σο πνιιαπινχ εξγαιείνπ εξγαζίαο, θαη πξννπηηθή 

ε δπλαηφηεηα ηεο πξνζρνιηθήο ή πην επδφθηκα, ηεο πξνδεκνηηθήο εθπαίδεπζεο λα 

ζηαζεί επί ίζνηο φξνηο ζηηο λέεο ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο ζηνλ ππφινηπν εθπαηδεπηηθφ 

ρψξν. Με κηα ζσζηή πξψηε επαθή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ  θαη ηεο πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο θεξδίδνπκε πνιχηηκν καζεζηαθφ ρξφλν θαη κηα ζεηηθή κεηέπεηηα ζηάζε 

θαη πνξεία ησλ καζεηψλ. Ο ππνινγηζηήο βξίζθεηαη ζηελ ηάμε,  ζε κηα γσληά 

εξγαζίαο (γσληά ηνπ ππνινγηζηή). Σα παηδηά ηνλ επηιέγνπλ ειεχζεξα ζε θαζεκεξηλή 
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βάζε,  ππφ ηελ επίβιεςε ηεο λεπηαγσγνχ, φπσο επηιέγνπλ νπνηαδήπνηε άιιε γσληά 

ζηελ ηάμε.  Γνθηκάδνπλ εξγαιεία ζηηο γξαθηθέο εθαξκνγέο, αλαθαιχπηνπλ λέεο 

πξνζεγγίζεηο, δνθηκάδνπλ, πεηπραίλνπλ, ζπγρένληαη θαη ζπλεξγάδνληαη γηα λα 

απνβάιινπλ απηή ηε ζχγρπζε, δεηνχλ βνήζεηα απφ ηνλ παηδαγσγφ δίρσο λα 

απνγνεηεχνληαη θαη λα παξαηηνχληαη απφ ηνλ ηειηθφ ηνπο ζηφρν.  Υαίξνληαη ηελ φιε 

δηαδηθαζία ραίξνληαη θαη ην απνηέιεζκα, φπνηε θαη αλ είλαη απηφ, φπνηα κνξθή θη αλ 

έρεη αηνκηθή ή νκαδηθή.  Ο λεπηαγσγφο ζηνρεχεη ζηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ λα 

έρνπλ σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε ραξά ηνπ παηδηνχ. ηφρνο καο δελ είλαη κφλν ε 

γλψζε αιιά ε δεκηνπξγηθή πνξεία γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο. Σα παηδηά πξέπεη λα είλαη 

ραξνχκελα κε φζα θάλνπλ ζην λεπηαγσγείν. Μίδεξεο εηθφλεο παηδηψλ πνπ πξέπεη λα 

θάλνπλ θάηη κε ηηο πηεζηηθέο θαη αγρσηηθέο δηαδηθαζίεο, έζησ θαη γηα έλα ζεσξεηηθά 

θαιφ απνηέιεζκα απέρεη απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ λεπηαγσγνχ. 
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7. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΓΡΑΦΖ ΚΑΗ  Σ. Π. Δ  ΣΖΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε δεκηνπξγηθή γξαθή θαη ε ςεθηαθή αθήγεζε 

ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ελψ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα απνηεινχλ θαη αληηθείκελα ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. Παξαθάησ,  

επηρεηξείηαη ν ζπζρεηηζκφο ηνπο, κε ζηφρν ηελ αλάδεημή εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπο. 

 

Φεθηαθή αθήγεζε 

Ζ αθήγεζε ηζηνξηψλ απνηειεί κηα απφ ηηο παιαηφηεξεο κεζφδνπο επηθνηλσλίαο θαη 

κάζεζεο. Ζ ςεθηαθή αθήγεζε απνηειεί ην ζπλδπαζκφ ηεο παξαδνζηαθήο 

πξνθνξηθήο αθήγεζεο κε πνιπκέζα θαη εξγαιεία ηειεπηθνηλσλίαο (Lathem,  2005). 

πληζηά κηα κνξθή ηέρλεο, ζπλδπάδνληαο δηαθνξεηηθά είδε πνιπκέζσλ, φπσο 

εηθφλεο, θείκελν, βίληεν, ερνγξαθεκέλε αθήγεζε θαη κνπζηθή γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

ηζηνξίαο (Robin, McNeil, 2012). Οη ςεθηαθέο αθεγήζεηο κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ 

ή λα δεκνζηεπηνχλ ζην δηαδίθηπν, επηηξέπνληαο ηε ζπδήηεζε θαη ην ζρνιηαζκφ θαη 

εληζρχνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο αμία θαη ην ρξφλν δσήο ηνπο (Lathem, 2005). 

 

Ζ ηδέα ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο μεθίλεζε ην 1993 απφ ηνπο Joe Lambert θαη Dana 

Atchley, νη νπνίνη απνηέιεζαλ ηνπο ζπληδξπηέο ηνπ Κέληξνπ Φεθηαθή αθήγεζεο 

(CDS) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Berkeley ζηελ Καιηθφξληα. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1990, ην 

θέληξν απηφ παξέρεη εθπαίδεπζε ζε αλζξψπνπο πνπ ελδηαθέξνληαη λα κνηξαζηνχλ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο αθεγήζεηο. Παξάιιεια, έρεη αλαπηχμεη έλα νδεγφ ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη ηα επηά ζηνηρεία ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο 

(http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/page.cfm?id=27&cid=27&sublinkid=31). 

 

Καζψο ηα εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ςεθηαθή αθήγεζε (ππνινγηζηέο, 

ζαξσηήο, ςεθηαθέο θάκεξεο θαη πςειήο πνηφηεηαο ςεθηαθφο ήρνο) είλαη πιένλ 

εχθνια πξνζηηά γηα ηνλ θαζέλα, ην εθπαηδεπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

έρεη πξφζθαηα αλαζεξκαλζεί. Σαπηφρξνλα, αθφκα θαη νη αξράξηνη ρξήζηεο, ιφγσ 

δηαζέζηκσλ ηζρπξψλ, ειεχζεξσλ ινγηζκηθψλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ 
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ςεθηαθνί παξαγσγνί, ζπληάθηεο θαη δηαλνκείο κέζσλ ζε κεγάιε θιίκαθα κέζα απφ 

ην δηαδίθηπν θαη εθαξκνγέο Web 2.0.  

ηε εθπαίδεπζε, ε ςεθηαθή αθήγεζε κπνξεί ρξεζηκνπνηεζεί ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, 

απφ ην λεπηαγσγείν έσο ην παλεπηζηήκην. Οη ςεθηαθέο ηζηνξίεο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ηα παηδηά. ηελ πξψηε πεξίπησζε, σο 

εξγαιείν δηδαζθαιίαο, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα παξνπζηάζνπλ 

έλα αληηθείκελν ή κηα λέα ηδέα κε ηξφπν ειθπζηηθφ (Robin, 2008), ελψ παξάιιεια 

δηεπθνιχλεηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ θαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ (Burmark,  2004). ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ηδηαίηεξα φηαλ νη καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα επηά ζηνηρεία ηνπ CDS γηα ην ζρεδηαζκφ, ηε δεκηνπξγία θαη 

παξνπζίαζε ησλ ςεθηαθψλ ηνπο ηζηνξηψλ, εληζρχνληαη έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ 

γξακκαηηζκνχ, φπσο Robin,  2006): 

 Γεμηφηεηεο έξεπλαο, θαηά ηελ αλαδήηεζε θαη αλάιπζε πιεξνθνξηψλ, 

 δεμηφηεηεο ζπγγξαθήο, θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ, 

 δεμηφηεηεο νξγάλσζεο, θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ, 

ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηνπ ρξφλνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ, 

 ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο, θαζψο ηα παηδηά καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κηα 

πνηθηιία εξγαιείσλ, φπσο ςεθηαθέο θάκεξεο, ζαξσηέο κηθξφθσλα αιιά θαη 

εξγαιεία παξαγσγήο ςεθηαθνχ πιηθνχ, 

 δεμηφηεηεο παξνπζίαζεο, θαηά ηελ επηινγή ηνπ θαιχηεξνπ ηξφπνπ 

παξνπζίαζεο ηεο ηζηνξίαο ζην θνηλφ, 

 δεμηφηεηεο δηεμαγσγήο ζπλεληεχμεσλ θαηά ηελ εχξεζε πεγψλ γηα ιήςε 

ζπλεληεχμεσλ θαη θαζνξηζκφ εξσηήζεσλ, 

 δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, ιφγσ ηεο εξγαζίαο ζε νκάδεο θαη ηνπ θαζνξηζκνχ 

κεκνλσκέλσλ ξφισλ γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο, 

 δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, θαζψο ηα παηδηά καζαίλνπλ λα ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο θαη λα μεπεξλνχλ εκπφδηα ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ έξγνπ, απφ ην 

μεθίλεκα έσο θαη ηελ νινθιήξσζε, θαη 

 δεμηφηεηεο αμηνιφγεζεο, θαζψο ηα παηδηά καζαίλνπλ λα αμηνινγνχλ ην δηθφ 

ηνπο έξγν αιιά θαη ην έξγν ησλ άιισλ. 

Γεληθφηεξα, ε ςεθηαθή αθήγεζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, ην 

νπνίν πξνζθέξεη έλα ειθπζηηθφ θαη απζεληηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο ζην νπνίν ηφζν 
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νη αθξναηέο φζν θαη νη αθεγεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηνλ πξνζσπηθφ 

θαη ηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν ηνπο, λα απεηθνλίζνπλ ηηο γλψζεηο, λα παξνπζηάζνπλ ηελ 

ηζηνξία ηνπο θαη λα ιάβνπλ αλαηξνθνδφηεζε (Coventry,  2008). 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο, ηηο ηδέεο θαη ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα 

ηηο κνηξαζηνχλ κε έλα επξχηεξν θνηλφ, ελψ ηαπηφρξνλα βειηηψλνπλ ηηο δεμηφηεηεο 

γξαθήο ηνπο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ησλ δηθψλ ηνπο ηζηνξηψλ (Gakhar,  Thompson,  

2007). Ζ κάζεζε γίλεηαη πην ειθπζηηθή θαη θαζηζηά ηα παηδηά ελεξγά θαη παξαγσγηθά 

ζην πιαίζην αηνκηθψλ ή ζπλεξγαηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

(Μπξάηηηζεο, Κσηφπνπινο, 2011). Σα ζεκαληηθφηεξα, σζηφζν, πιενλεθηήκαηα 

εζηηάδνπλ ζηελ απφθηεζε θαη αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ 

αηψλα, φπσο ε θξηηηθή ζθέςε, νη δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ιήςεο 

απνθάζεσλ, ε ζπλεξγαηηθφηεηα, ε πξσηνβνπιία θαη ε απηφ-θαζνδήγεζε, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ε θαηλνηνκία θαη ε αλάπηπμε ςεθηαθνχ εγγξακκαηηζκνχ 

(Microsoft 2010). 
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8. ΜΔΘΟΓΟ 

8.1 Δπεςνηηικά Δπγαλεία  

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα εξκελεπηηθή έξεπλα κειέηεο πεξίπησζεο. Έηζη, ηα 

κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα απηήλ είλαη ε άκεζε θαηαγξαθή ησλ αληηδξάζεσλ 

ησλ λεπίσλ κέζσ ηεο δηθήο κνπ παξαηήξεζεο ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Σν  βαζηθφηεξν εξγαιείν ηεο εξεπλεηηθήο απηήο πξνζπάζεηαο είλαη ν ππνινγηζηήο, 

ζηνλ νπνίν θξαηήζεθαλ θαη αξθεηέο ζεκεηψζεηο, θαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαζψο 

θαη ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ψζηε λα εθαξκνζηνχλ αξγφηεξα ζηελ λεπηαθή ηάμε. 

Έλα αθφκε εξεπλεηηθφ εξγαιείν απνηέιεζε ε θσηνγξάθεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο γηα λα γίλεη αλαιπηηθφηεξε ε παξαηήξεζε ζε επφκελν επίπεδν. Ζ 

θσηνγξάθεζε έγηλε απφ ηηο ζπλαδέιθνπο λεπηαγσγνχο ηεο ηάμεο κε ηηο νπνίεο 

αξγφηεξα πξαγκαηνπνηήζεθε ζπδήηεζε επί ηεο έξεπλαο θαη ησλ αληαπνθξίζεσλ ησλ 

λεπίσλ. Ζ θαηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ αληίδξαζεο ησλ παηδηψλ χζηεξα απφ ηελ αδηάθνπε 

παξαηήξεζε,  ζπληέιεζε ζηελ αλάδεημε ησλ επεξρφκελσλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε επφκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  
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8.2 Σπόπορ δημιοςπγίαρ ηος τηθιακού παπαμςθιού 

 

Ζ ζχλζεζε ηνπ ςεθηαθνχ παξακπζηνχ απνηειεί κηα ελδηαθέξνπζα δηαδηθαζία γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πνπ αγαπά ηε ινγνηερλία. ηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο 

πξνζπάζεηαο ην παξακχζη  δελ απνηέιεζε δηθή κνπ έκπλεπζε αιιά έγηλε επηινγή ηνπ 

αξηζηνπξγήκαηνο ηεο Annegert Fuchshuber «Karlinchen» ζε κεηάθξαζε θαη 

επηκέιεηα ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (Τ.Α.) κε ηνλ 

εμειιεληζκφ ηεο πξσηαγσλίζηξηαο ηεο ηζηνξίαο ( ην φλνκα ηεο εξσίδαο ζηα 

Γεξκαληθά είλαη Karli ελψ ζηελ ειιεληθή εθδνρή ηνπ Δηξήλε ). Ζ  Δηξήλε είλαη έλα 

κηθξφ θνξίηζη πνπ αλαγθάδεηαη λα εγθαηαιείςεη ην ζπίηη ηεο. ηελ αξρή  βηψλεη ηελ  

αλαζθάιεηα θαη ηελ απφξξηςε κέρξη λα βξεη  πξνζηαζία, αγάπε θαη δεζηαζηά ζην πην 

απίζαλν κέξνο. Όπσο αλαθέξνπλ νη ζπληειεζηέο ηεο ειιεληθήο Τ. Α  ζηε 

δηαδηθηπαθή  ζειίδα  ηεο, ε «Δηξήλε» είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν γηα  παηδηά 5-8 

εηψλ θαη  έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ κέζα 

ζηελ ηάμε ζέκαηα φπσο ε δηαθνξεηηθφηεηα, ε αλεθηηθφηεηα θαη νη πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο. 

Έηζη, πέξα απφ ηα θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη ην Karlinchen απνηειεί έλα 

παηδηθφ βηβιίν κε γιαθπξή πεξηγξαθή, έληνλεο εηθφλεο, εθθεληξηθνχο ραξαθηήξεο θαη 

πινχζηα αιιεγνξία. Όινη νη πξναλαθεξζέληεο ιφγνη ζπληέιεζαλ γηα λα κεηαηξαπεί 

ζε ςεθηαθφ παξακχζη. 

Αξρηθά, έγηλε ζπιινγή ησλ εηθφλσλ κέζσ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο ηνπ Google.com. 

Οη εηθφλεο βξέζεθαλ ζηελ απζεληηθή εθδνρή ηνπο απφ ην γεξκαληθφ παξακχζη 

Karlinchen ζε αξρείν PDF θαη απνκνλψζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Illustrator. Έπεηηα, θαη πάιη κε ηε βνήζεηα ηεο Google βξέζεθε ε κεηάθξαζε ηνπ 

παξακπζηνχ ζηελ ειιεληθή ηνπ εθδνρή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Τ.Α. 

Μεηά ηε ζπιινγή ησλ αξρηθψλ πιεξνθνξηψλ, αθνινπζεί ε πιαηθφξκα δεκηνπξγίαο 

ςεθηαθψλ παξακπζηψλ. Σν Storyjumper απνηειεί κηα εχρξεζηε θαη πξνζβάζηκε ζε 

φινπο πιαηθφξκα ςεθηαθήο αλάπηπμεο παξακπζηψλ ζηελ αγγιηθή . Αθνχ δεηήζεθε 

δεκηνπξγία πξνζσπηθνχ ινγαξηαζκνχ ( ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ 

παλεπηζηεκηαθνχ e-mail), ζηε ζπλέρεηα έγηλε θφξησζε ησλ εηθφλσλ. Αθνχ 

δεκηνπξγήζεθε ην εμψθπιιν ηνπ παξακπζηνχ, ζπκπιεξψζεθε ν ηίηινο θαη ε 

ζπγγξαθέαο. ηε ζπλέρεηα, νινθιεξψζεθε ζηαδηαθά ην παξακχζη κε ηνλ εμήο ηξφπν: 
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I. Δπηινγή ηεο εηθφλαο ζχκθσλα κε ηελ ζεηξά ηεο έληππεο εθδνρήο ηνπ βηβιίνπ 

II. πκπιήξσζε ησλ πιαηζίσλ θεηκέλνπ κε ηνπο δηαιφγνπο θαη ηελ αθήγεζε ηεο 

ηζηνξίαο 

 

Ζ αξρηθή εθδνρή ππέζηε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο. Ζ έθηαζε ηνπ βηβιίνπ ζηα 

γεξκαληθά είλαη 15 ζειίδεο ελψ ζηε ςεθηαθή κνξθή ηνπ 23. Απηφ νθείιεηαη ζηελ 

κηθξφηεξε ρξήζε ηνπ θεηκέλνπ ζε αλαινγία θάζε εηθφλαο δηφηη δελ κπνξνχζε λα 

πξνζαξκνζηεί ζηε θάζε ζειίδα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη εκθαλήο. 

Μεηά ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο,  ζηα πιαίζηα θεηκέλνπ θαη ζηε ζειηδνπνίεζε, ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη αλαξηεκέλν θαη έηνηκν γηα αλάγλσζε ζηνλ ζχλδεζκν : 

 

https://www.storyjumper.com/book/index/30925316/ΔΗΡΖΝΖ-Ζ-ΗΣΟΡΗΑ-ΔΝΟ-

ΠΑΗΓΗΟΤ-ΠΡΟ 

  

 

Δικόνα 1: Ζ ηελική μοπθή ηος τηθιακού παπαμςθιού Karlinchen ζε ελληνική 

μεηάθπαζη. 

 

https://www.storyjumper.com/book/index/30925316/??????-?-???????-????-???????-????
https://www.storyjumper.com/book/index/30925316/??????-?-???????-????-???????-????
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Δικόνα 2: Οι ζελίδερ 18 & 19 ηος τηθιακού παπαμςθιού ζηην πλαηθόπμα ηος 

Storyjumper. 

  

ηε ζπλέρεηα απνκνλψζεθε ε αθήγεζε απφ ην βίληεν πνπ είλαη αλαξηεκέλν ζην 

Youtube.com κε ηνλ ίδην ηίηιν ( «Δηξήλε: ε ηζηνξία ελφο παηδηνχ πξφζθπγα» ) απφ 

ηελ Τ.Α κέζσ ηνπ site youtube-mp3.org θαη απνζεθεχηεθε ην ερεηηθφ θνκκάηη ηνπ 

βίληεν, ην νπνίν βαζίδεηαη αθξηβψο ζηελ κεηάθξαζε πνπ έρεη γίλεη απφ ηελ νκάδα 

επηκέιεηαο ηεο Τ.Α. 

Σειηθά, επεμεξγαζηήθακε ηηο εηθφλεο ηνπ ςεθηαθνχ παξακπζηνχ σο κεκνλσκέλα 

αξρεία κέζσ ηνπ  πξνγξάκκαηνο Illustrator θαη έπεηηα θνξηψζακε φιεο ηηο εηθφλεο 

θαη ηελ ερεηηθή αθήγεζε ζε mp3,  νχησο  ψζηε λα ζπγρξνληζηεί ε ελαιιαγή ησλ 

εηθφλσλ κε ηνλ αθεγεηή. 
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8.3 Αζκήζειρ Γημιοςπγικήρ Γπαθήρ  

 

Όπσο νξίδεη ε νξζή δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ,  αθνχ 

δεκηνπξγήζνπκε ην παξακχζη, ην αθεγνχκαζηε θαη δεηνχκε λα θαηαζέζνπλ ηηο 

εληππψζεηο θαη ηα ζρφιηα ηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Δθφζνλ, έρνπλ 

ελαπνζέζεη φια ηα λήπηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο γλψκε επί ηεο ηζηνξίαο ζπλερίδνπκε κε 

ηε κέζνδν ηεο θαζνδεγνχκελεο εθεπξεηηθφηεηαο,  κε ζθνπφ λα εθκαηεχζνπκε ηα 

ζπγγξαθηθά – αιιά θαη γεληθφηεξα θαιιηηερληθά- ηαιέληα ησλ λεπίσλ πξνθαιψληαο 

ηε δηέγεξζε ηεο θαληαζίαο ηνπο αιιά θαη ηελ εθθξαζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. 

 

 Άζθεζε 1ε: Αθνχ δηαβάζνπκε ην παξακχζη ζηνλ ππνινγηζηή δεηνχκε απφ ηα 

παηδηά λα επαλαθέξνπλ ζηε κλήκε ηνπο ηηο πνιηηείεο πνπ ζπλάληεζε ε εξσίδα ηνπ 

παξακπζηνχ θαη ηνπο θαηνίθνπο απηψλ (θαη λα ηνπο ζεκεηψζνπλ). ηε ζπλέρεηα, 

δεηνχκε απφ ηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ ελαιιαθηηθνχο ηίηινπο γηα ηνπο ίδηνπο 

θαηνίθνπο. 

Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο/ ζρφιηα: 

«Θπκάζηε απφ πνηεο πφιεηο πέξαζε ε Δηξήλε ζηελ ηζηνξία πνπ δηαβάζακε;» 

«Να ηηο ζεκεηψζνπκε κία-κία ζε έλα ραξηί γηα λα παίμνπκε έλα παηρλίδη θαη λα 

γίλνπκε θη εκείο κηθξνί ζπγγξαθείο;» 

«Γηαηί πηζηεχεηε ε ζπγγξαθέαο έδσζε ην θάζε φλνκα;» 

«Θέιεηε ηψξα εκείο κε ηε ζεηξά καο λα ηνπο δψζνπκε θαηλνχξηα νλφκαηα;» 

(εκείσζε, ζηα παηδηά πνπ δπζθνιεχνληαη λα εθθξάζνπλ θάπνηα ηδέα κε ην ιφγν,  

δεηνχκε λα δσγξαθίζνπλ θάπνηνλ απφ ηνπο θαηνίθνπο πνπ ζα επηιέμνπλ εθείλα κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ εθείλνλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ απζεληηθή 

εηθνλνγξάθεζε.) 

 

πκπιεξσκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα δεηήζνπκε απφ ηα λήπηα λα ζθεθηνχλ θαη λα 

νλνκαηίζνπλ θαη άιιεο θαληαζηηθέο πνιηηείεο απφ ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα πεξάζεη 

ε κηθξή εξσίδα ηεο ηζηνξίαο. 
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 Άζθεζε 2ε: Μεηά ηελ δηήγεζε ηεο ηζηνξίαο, ε λεπηαγσγφο δεηά απφ ην θάζε 

παηδί λα ζθεθηεί έλαλ ήξσα απφ έλα παξακχζη, κχζν ή θηλνχκελν ζρέδην ηεο 

επηινγήο ηνπ θαη λα ζπλζέζεη κηα παξαιιαγή ηεο απζεληηθήο ηζηνξίαο.  

( εκείσζε: Αλ παξαηεξεζνχλ παξαπάλσ απφ έλα λήπηα πνπ έρνπλ επηιέμεη ηνλ ίδην 

ήξσα ή εξσίδα κπνξνχκε λα ηνπο πξνηείλνπκε λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα αλαπηχμνπλ 

ζπλδπαζηηθά ηελ ηζηνξία ηνπο.) 

Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο/ ζρφιηα: 

« Πσο πηζηεχεηε φηη ζα αληηδξνχζε ε Δηξήλε αλ ζηνλ δξφκν ηεο έβξηζθε έλαλ ήξσα 

απφ θάπνην άιιν βηβιίν πνπ έρνπκε δηαβάζεη ή θάπνηα ηαηλία πνπ είδακε;» 

«Γηαιέμηε ζην κπαιφ ζαο θάπνηνλ ήξσα (θαιφ ή θαθφ) απφ κηα άιιε ηζηνξία πνπ 

αγαπάηε θαη ζθεθηείηε πσο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ή λα δπζθνιέςεη ην κηθξφ 

πξνζθπγφπνπιν.» 

«Μπνξείηε λα ηελ αθεγεζείηε κε ιφγηα ή λα ηελ δσγξαθίζεηε θαη λα καο εμεγήζεηε ηη 

δείρλεη ε δσγξαθηά ζαο!» 

 

 Άζθεζε 3ε: Ζ λεπηαγσγφο δεηά απφ ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ έλησζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο ηνπ παξακπζηνχ. Δλ ζπλερεία, αθνχ 

ζπδεηήζνπκε φινη καδί θαη κνηξαζηνχλ ηα φζα αηζζάλζεθαλ, δεηνχκε απφ ηα λήπηα 

λα κπνπλ ζηε ζέζε ηεο κηθξήο πξσηαγσλίζηξηαο θαη λα γίλνπλ νη ίδηνη ήξσεο ηνπ 

παξακπζηνχ. Εεηάκε απφ ην θάζε παηδί λα ζρεδηάζεη ζε έλα κεγάιν ραξηί- ρσξηζκέλν 

ζε 4 νξζνγψληα -ηη ζα έθαλε αλ ε πφιε ηνπ θαη ζπλεπψο ην ζπίηη ηνπ θαηαζηξεθφηαλ 

απφ ηνλ πφιεκν: πσο ζα ήηαλ ηα κέξε πνπ ζα πεξλνχζε, πνηνπο ζα ζπλαληνχζε, κέρξη 

πνπ ζα έθηαλε. Αθνχ νινθιεξψζνπλ φια ηα παηδηά ηηο δσγξαθηέο ηνπο, ζεθψλνληαη 

έλα-έλα θαη πεξηγξάθνπλ ηη απεηθνλίδεηαη ζην ραξηί ελψ δίλνπλ – κε ηε βνήζεηα θαη 

ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο- έλαλ ηίηιν γηα ηελ θάζε «ζθελή» ηεο δσγξαθηάο. 

Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο/ ζρφιηα: 

«Πψο ληψζαηε κε απηά πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ Δηξήλε, ραξνχκελνη, ιππεκέλνη ή θαη ηα 

δχν, θαη ζε πνηά ζεκεία ηεο ηζηνξίαο;» 

«Αλ ήζαζηαλ εζείο ε Δηξήλε ζα αληηδξνχζαηε κε ηνλ ίδην ηξφπν; Θα θάλαηε θάηη 

δηαθνξεηηθά;» 

«Αλ θαηαζηξεθφηαλ ην δηθφ ζαο ζπίηη ηη ζα θάλαηε; Πνπ ζα πεγαίλαηε; Πψο λνκίδεηε 

φηη ζα ζαο θεξφληνπζαλ εθεί;» 

«Να δσγξαθίζνπκε ηα φζα ζθεθηήθαηε γηα λα ηα δείμνπκε ν έλαο ζηνλ άιινλ;» 
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 Άζθεζε 4ε: Εεηνχκε απφ ηα παηδηά λα δηαιέμνπλ θάπνηνλ ήξσα ή κηα θαηεγνξία 

εξψσλ (π.ρ. Οη Πεηξνθάγνη) απφ ηελ ηζηνξία πνπ δηάβαζαλ θαη   λα γξάςνπλ ζε έλα 

θχιιν ραξηί ιέμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηνχο (ρσξίο,  θπζηθά, λα θαλεξψζνπλ ην 

ίδην ην φλνκα). Έπεηηα, ην θάζε λήπην ηζαιαθψλεη ην ραξηί ηνπ –έηζη ψζηε λα κελ 

θαλεξψλεηαη ζε πνηνλ αλήθεη ην θαζέλα- θαη ηα ηνπνζεηνχκε φια καδί ζε έλα αλνηρηφ 

θνπηί. Ζ λεπηαγσγφο αλαθαηεχεη θαη κε ηε ζεηξά ην θάζε λήπην δηαιέγεη έλα ραξηί, 

δηαβάδεη ηηο ιέμεηο θαη πξνζπαζνχλ φια καδί λα βξνπλ πνηνο είλαη ν ήξσαο πνπ 

πεξηγξάθεηαη. 

Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο/ ζρφιηα: 

«Θπκάζηε ηνπο ήξσεο ηεο ηζηνξίαο πνπ δηαβάζακε; Θέιεηε λα ηνπο ζεκεηψζνπκε 

φινπο ζηνλ πίλαθα;» 

«Γηαιέμηε έλαλ ήξσα απφ φινπο θαη γξάςηε ζηα ραξηάθηα πνπ ζα θφςνπκε ιέμεηο γηα 

λα δείμεηε φηη είλαη απηφο. Πξνζνρή φκσο! Γελ επηηξέπεηαη λα γξάςεηε ην φλνκά 

ηνπ!» 

 

 Άζθεζε 5ε: Εεηείηαη απφ ηα λήπηα λα πεξηγξάςνπλ κε βάζε ηελ εηθνλνγξάθεζε 

ηνπ παξακπζηνχ ηνπο ήξσεο,  αξρηθά ζε εμσηεξηθφ,  θη χζηεξα ζε εζσηεξηθφ επίπεδν 

βαζηδφκελνη ζην ηξφπν δξάζεο θαη αληίδξαζεο ηνπο ζηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. 

Πξνζπαζνχκε,  θαηαιεθηηθά, λα νδεγήζνπκε ηα παηδηά ζηελ εξκελεία ησλ 

ραξαθηήξσλ απφ ςπρνινγηθήο δηάζηαζεο (π.ρ. γηαηί  πηζηεχεηε πσο  αληέδξαζε κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ν ηάδε ήξσαο, ηη ζθέθηεθε γηα ηνλ ηάδε; θνθ) 

Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο/ ζρφιηα: 

«Πνην παηδάθη ζέιεη λα καο πεξηγξάςεη ηηο Μεηαμσηέο Οπξέο;» 

«νπ θαίλνληαη φκνξθεο; Ση ρξψκαηα βιέπεηο;» 

«Πψο κίιεζαλ/ θέξζεθαλ ζηελ Δηξήλε θαη γηαηί;» 

«Θα έθαλεο θη εζχ ην ίδην;» 

 

 Άζθεζε 6ε: Εεηνχκε απφ ηα παηδηά λα θαληαζηνχλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο αλ 

ηα πιάζκαηα θαη νη άλζξσπνη πνπ βξέζεθαλ ζην δξφκν ηνπ κηθξνχ πξνζθπγφπνπινπ 

είραλ εηιηθξηλά ηε πξφζεζε λα βνεζήζνπλ θαη λα ηελ θηινμελήζνπλ ζηνλ ηφπν ηνπο. 

Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο/ ζρφιηα: 
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«Πσο θέξζεθαλ φζνη ζπλάληεζε ε Δηξήλε κέρξη λα θηάζεη ζηνλ θχξην Καιφθαξδν; 

Γηαηί πηζηεχεηο πσο θέξζεθαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν;» 

«Ννκίδεηο πσο ήζειαλ ζηα αιήζεηα λα ηελ θάλνπλ θίιε ηνπο; Ση ηνπο εκπφδηζε;» 

«Πσο ζα αληηδξνχζαηε εζείο ζηελ θάζε πεξίπησζε; Θα θάλαηε ην ίδην ή ζα 

θεξφζαζηαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν;» 

 

 Άζθεζε 7ε: Ζ λεπηαγσγφο δεηά απφ ηα παηδηά ζπιινγηζηνχλ πσο ήηαλ ε δσή ηεο 

κηθξήο Δηξήλεο πξηλ ηνλ πφιεκν πνπ ηεο άιιαμε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο θαη 

αλαγθάζηεθε λα θχγεη. Αθνχ αθνπζηνχλ νη ηδέεο φισλ ησλ παηδηψλ κπνξνχκε λα 

ζπλζέζνπκε έλα παξακχζη «prequel» κε ηα θείκελα θαη ηηο δσγξαθηέο πνπ ζα 

ζρεδηάζνπλ ηα λήπηα. 

Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο/ ζρφιηα: 

 

«Πσο θαληάδεζηε ηε δσή ηεο Δηξήλεο πξηλ αλαγθαζηεί λα θχγεη απφ ηε ρψξα θαη ην 

ζπίηη ηεο;» 

«Πψο ήηαλ ε νηθνγέλεηα ηεο; Πνχ βξίζθνληαη ηψξα ηα κέιε ηεο» 

«Πηζηεχεηε φηη ζα θαηάθεξλε πνηέ ε Δηξήλε λα δήζεη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ δνχζε 

ζηελ παηξίδα ηεο;» 

 

 Άζθεζε 8ε: Εεηνχκε απφ ηα παηδηά λα πεξηγξάςνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θχξηνπ 

Καιφθαξδνπ θαη γεληθφηεξα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ.  

Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο/ ζρφιηα: 

 

«Ση ζπλήζεηεο ζα κπνξνχζε λα έρεη;» 

«Πσο ιέγεηαη ε ρψξα πνπ δεη;» 

«Πσο αιιηψο ζα κπνξνχζε λα ιέγεηαη θαη γηαηί;» 

«Γηαηί δεη πάλσ ζε έλα δέληξν;» 

 

 Άζθεζε 9ε: Σειηθά,  πξνζπαζνχκε λα αληιήζνπκε απφ ηα λήπηα έλα ελαιιαθηηθφ 

ηέινο γηα ηελ ηζηνξία πνπ αλαγλψζακε.  

Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο/ ζρφιηα: 

 

«Ση ζα κπνξνχζε λα είρε γίλεη δηαθνξεηηθά θαη γηαηί;» 
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«Πνηφλ ζα κπνξνχζε λα είρε ζπλαληήζεη ε Δηξήλε ζην ηέινο;» 
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8.4 κοπόρ διδαζκαλίαρ  

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζθνπφο ηεο εθπαηδεπηηθνχ λα κειεηήζεη 

θαηά πφζν γίλεηαη εθηθηή ε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε  ηνπ λήπηνπ κέζσ ηεο 

έθθξαζεο. Σν θαίξην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη αλ θαηαθέξνπκε λα θξαηήζνπκε 

αλαιινίσην ην ελδηαθέξνλ ησλ λεπίσλ θαη ην θαηά πφζν θαη αλ αληαπνθξηζνχλ ζηα 

εξσηήκαηα ησλ αζθήζεσλ. 

 Όπσο νξίδεη θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζηε λεπηαθή ειηθία ε παηδαγσγφο νθείιεη 

λα αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο απφ ηελ  θαηεχζπλζε πξνγξάκκαηνο θαη ζρεδηαζκνχ 

Γεκηνπξγία & Έθθξαζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηεχζπλζε Παηδί & Γιώζζα.  

Χο πξνο ηελ πξψηε θαηεχζπλζε,  θχξηνο ζθνπφο ηίζεηαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ θπζηθψλ 

ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ, ε αλάπηπμε θαη αλάδεημε ησλ ηαιέλησλ ηνπο ζηε ζπγγξαθή 

θαη ηελ παξαγσγή ιεθηηθψλ θεηκέλσλ.  Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε ζηέθεηαη 

επηηπρήο κε ηε ζπγθίλεζε θαη ηε καγεία πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ αθήγεζε ηνπ 

παξακπζηνχ, αιιά θαη ηελ πξφθιεζε λα γίλνπλ νη ίδηνη ζπγγξαθείο – ρσξίο πάληνηε 

λα ην θαηαιαβαίλνπλ σο απηνζθνπφ. Αθφκε, κε ηελ εθαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο πνπ 

ζρεδηάζηεθε,  ζθνπφ έρνπκε ηελ  αθχπληζε ηεο πεξηέξγεηαο ησλ παηδηψλ, ηελ 

θηλεηνπνίεζε ηεο θαληαζίαο ηνπο, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηέινο 

ηελ επθαηξία γηα πεηξακαηηζκφ.  

Ο ζρεδηαζκφο ησλ αζθήζεσλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο βαζίζηεθε ζην ζπγθεθξηκέλν 

βηβιίν ιφγσ ηνπ ζέκαηνο πνπ ζίγεη ε ζπγγξαθέαο. Ο πφιεκνο θαη ε κεηαλάζηεπζε 

είλαη  επίθαηξα – θαη δπζηπρψο δηαρξνληθά- δεηήκαηα . Σν λεπηαγσγείν απνηειεί έλαλ 

ρψξν ζηνλ νπνίν ηα παηδηά πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ κε εηιηθξίλεηα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. θνπφο καο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπο, ε αλάπηπμε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, ελψ ε αλαγλψξηζε ησλ φζσλ ζπκβαίλνπλ θνηλσληθά ζεσξείηαη 

δεδνκέλε. Όια απηά ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε πιήξε επαηζζεζία απέλαληη ζηα λήπηα 

ψζηε λα κελ ηξαπκαηηζηνχλ αιιά λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ απφ 

κηθξή ειηθία ζε αλζξσπηζηηθέο πξνζσπηθφηεηεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε δηδαζθαιία ζθνπεχεη ζηελ ιεθηηθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε 

ησλ λεπίσλ. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην ΓΔΠΠ, ην πξφγξακκα ηεο γιψζζαο γηα ην 

λεπηαγσγείν ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ε γλψζε θαη ε γιψζζα νηθνδνκνχληαη 

ζηαδηαθά.  Μέζσ ηεο δηδαζθαιίαο πνπ αλαπηχρζεθε, ηα παηδηά ζα έρνπλ ηελ 
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δπλαηφηεηα λα ζπλδέζνπλ ηνπο ιφγνπο θαη ηνπο ηξφπνπο γξαθήο ή εηθαζηηθήο 

δεκηνπξγίαο. Δπίζεο, ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ν γξαπηφο 

ιφγνο είλαη αλαπαξάζηαζε ηεο γιψζζαο ελψ ε εηθφλα απνηειεί αλαπαξάζηαζε ηνπ 

θφζκνπ.  Ο ζεκαληηθφηεξνο  ζθνπφο, ηειηθά, είλαη λα ελζαξξχλνπκε ηα παηδηά ζην λα 

γξάθνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ εθείλα κπνξνχλ, κε ηνλ ηξφπν εθείλν πνπ ηνπο επραξηζηεί 

θαη ηνπο θάλεη λα εθθξάδνληαη ειεχζεξα θαη ρσξίο δηζηαγκνχο. 
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8.5 ηοσοθεζία δπαζηηπιοηήηυν ηος  παπαμςθιού 

 

Ζ αλάπηπμε ησλ αζθήζεσλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο πξνζαξκνζκέλεο γηα ηα παηδηά ηνπ 

λεπηαγσγείνπ έρνπλ γεληθνχο θαη επηκέξνπο ζηφρνπο. Παξαπάλσ αλαθέξζεθε ν 

δηηηφο ζθνπφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ γισζζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ. Δηδηθφηεξα νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη βαζηζκέλεο 

ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπ ζήκεξα -ζπιινγηθά θαη πξνζσπηθά – ελψ 

εμαθνινπζνχλ λα θηλνχληαη ζηα πξναλαθεξζέληα επίπεδα θαη αλαιχνληαη 

αθνινχζσο: 

I. Σα παηδηά καζαίλνπλ λα δηεγνύληαη θαη λα αθεγνύληαη. Ζ αγάπε ησλ λεπίσλ λα 

κνηξάδνληαη εκπεηξίεο, θαληαζηηθέο θαη πξαγκαηηθέο ηζηνξίεο ή αθφκε θαη ηηο 

θαζεκεξηλέο απζφξκεηεο ζθέςεηο ηνπο είλαη ην πην άκεζν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν ζα 

κπνξνχζε λα θαηαιήμεη νπνηνζδήπνηε παηδαγσγφο ή εξεπλεηήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα 

κηθξά παηδηά.  

II. θνπόο καο είλαη λα πεξηγξάςνπλ,  λα εμεγήζνπλ θαη λα εξκελεύζνπλ. Δίλαη 

αλαγθαία ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

παξαηήξεζεο θαη ηεο επεμήγεζεο ηνπο θάλεη λα δίλνπλ έκθαζε θαη λα πξνζέρνπλ 

ιεπηνκέξεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπο. 

III. Δπηζπκία καο είλαη λα ρξεζηκνπνηνύλ κηα ζηνηρεηώδε επηρεηξεκαηνινγία. Με ηα 

δεηνχκελα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ απφ ηα παηδηά εθκαηεχεηαη ε 

αηηηνιφγεζε. Οηηδήπνηε ιέγεηαη, γξάθεηαη ή δσγξαθίδεηαη έρεη ιφγν  θαη απηφο ν 

ιφγνο δεηείηαη απφ ην παηδί. 

IV. Σα λήπηα βειηηώλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηνλ πξνθνξηθό ηνπο ιόγν (θαη κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο). Σα παηδηά είλαη ιεμηπιάζηεο,  πξνθαινχλ ηε δεκηνπξγία  

παηρληδηψλ θαη ζπλζεθψλ παηρληδηψλ αθφκα θαη ζηε δηδαζθαιία πνπ δελ 

θαηεπζχλεηαη πξνο ηα εθεί. Οξγαλψλνπλ ην ιφγν ηνπο θαιχηεξα θαη πην απνδνηηθά 

αζθνχκελνη ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο απηέο πνπ νξγαλψζεθαλ γηα εθαξκνγή. 

V. Σνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα «πιάζνπλ» θαη λα κνξθνπνηνύλ ηηο ηζηνξίεο πνπ 

έρνπλ σο αθεηεξία  θαη ελ ζπλερεία εθείλεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη. 

VI. Γεληθόηεξα, ζηόρνο καο είλαη λα αλαπηύζζνπλ ηε γιώζζα θαη λα αμηνπνηήζνπλ 

ηα ηερλνινγηθά κέζα. 
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9. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Γείγκα: 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε λεπηαγσγείν ζηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο, κε ζπλνιηθφ 

αξηζκφ παηδηψλ 12, εθ ησλ νπνίσλ ηα 6 ήηαλ πξνλήπηα θαη ηα ππφινηπα 6 λήπηα. 

Ηζνκεξέο ήηαλ θαη ην πνζνζηφ αγνξηψλ- θνξηηζηψλ. 

 

(Θα ήζεια λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν πσο ζηα παηδηά ηεο ηάμεο ήηαλ θαλεξή ε 

αγάπε γηα ην παξακχζη θαη ην βηβιίν γεληθφηεξα απφ ηελ παξζεληθή κνπ εκθάληζε 

ζηελ ηάμε- κηαο θαη αλαθέξνκαη ζηνλ λεπηαγσγείν πνπ πξαγκαηνπνίεζα θαη ηελ 

πξαθηηθή κνπ άζθεζε.) 

 

Σα παηδηά αξρηθά ήηαλ ηδηαηηέξσο ζεηηθά ζην άθνπζκα ηεο ηδέαο ηεο αθήγεζεο ζηελ 

γσληά ηνπ Ζ/Τ. Δπηδεηνχζαλ ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζε θάζε πεξίπησζε – αθφκα 

θαη εθείλα (πξνλήπηα θπξίσο) πνπ δελ ήηαλ θαινί γλψζηεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Αθνχ 

δηαβάζακε ην παξακχζη ειεθηξνληθά πεξάζακε ζηηο αζθήζεηο. 

Οη αζθήζεηο,  θαηά θχξην ιφγν, γίλνληαλ αηνκηθά γηα ην θάζε παηδί (ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο δνχιεςαλ ζπλεξγαηηθά) θαη βαζίζηεθαλ επαθξηβψο ζηηο πεξηγξαθέο ηνπ 

θεθαιαίνπ 8c. (βι. ζει. ηαδε)  

 

Σα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ έδεημαλ λα αληαπνθξίλνληαη πνιχ απνδνηηθά ζηα 

εξσηήκαηα πνπ ηνπο δεηήζεθαλ. Σν ελδηαθέξνλ ηνπο ήηαλ θαλεξφ θαη δελ έδεημαλ λα 

δπζαξεζηνχληαη ή λα βαξηνχληαη ( κε εμαίξεζε έλα πξνλήπην ζηηο ηειεπηαίεο 

δξαζηεξηφηεηεο). 

Σα παηδηά δήηεζαλ λα κάζνπλ πσο δεκηνπξγήζεθε ην παξακχζη ςεθηαθά θαη 

δήισζαλ πσο ζα ήζειαλ λα θαηαζθεπάζνπλ θαη ην δηθφ ηνπο. 

Όια είραλ πξσηφηππεο ηδέεο θαη πξνηάζεηο θαη θάλεθε πσο δηεγέξζεθε ε θαληαζία 

ηνπο θαη αλέπηπμαλ ηελ δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο.  

Καηάθεξαλ λα εθθξαζηνχλ κε ηελ ρξήζε ηεο γιψζζαο ( θάπνηα πξνλήπηα κίιεζαλ 

ειάρηζηα,  φκσο δσγξάθηζαλ θαη πξνζπάζεζαλ λα πεξηγξάςνπλ ζηελ ζπλέρεηα) θαη 

πνιιέο θνξέο αιιεινθαηαζθεχαζαλ ηζηνξίεο ή κέξνο απηψλ ζπκπιεξψλνληαο ν έλαο 

ηελ ηδέα ηνπ άιινπ. 
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Αθφκε, ζηα πξνλήπηα παξαηεξήζεθε πσο ηα κηζά παηδηά δπζθνιεχηεθαλ ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο αηηηνιφγεζεο. 

Σέινο, ηα παηδηά πξνβιεκαηίζηεθαλ κε ην ζέκα ηεο ηζηνξίαο. πλεηδεηνπνίεζαλ ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε εξσίδα ηνπ βηβιίνπ θαη  φζα είραλ αθνχζεη απφ 

ην ζπγγεληθφ ηνπο πεξηβάιινλ γηα ηνλ πφιεκν θαη ηνπο πξφζθπγεο ηα ζπλέδεζαλ κε 

ην παξακχζη θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ ιχζεηο γηα ηελ 

κηθξή Δηξήλε αιιά θαη γηα ηα πξαγκαηηθά πξνζθπγφπνπια. 
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10. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Πξνζπαζψληαο λα εξκελεχζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο ζα κπνξνχζακε 

λα θαηαιήμνπκε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Σα λήπηα αγαπνχλ ηνλ θιαζηθφ ηξφπν αθήγεζεο αιιά ελίνηε επηδεηνχλ ηε ρξήζε ηεο 

ειεθηξνληθήο ηνπο κνξθήο. 

 Σνπο αξέζεη λα αθνχλ ηελ αθήγεζε απφ έλα ειεθηξνληθφ κέζν. 

 Αηζζάλνληαη ζεκαληηθφηεξνη φηαλ δεηεζεί ε γλψκε ηνπο. 

 Αγαπνχλ λα κνηξάδνληαη  κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηελ λεπηαγσγφ ηνπο ηηο ηζηνξίεο 

πνπ ζπλζέηνπλ . 

 Αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζην λα εμειίμνπλ ή/ θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ κηα έηνηκε 

ηζηνξία. 

 Δλίνηε δπζθνιεχνληαη φηαλ ηνπο δεηεζεί λα αηηηνινγήζνπλ κηα θαηάζηαζε πνπ 

ζπκβαίλεη ζηελ ηζηνξία. 

 Φαίλεηαη λα δηαζθεδάδνπλ πεξηζζφηεξν φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη 2 ή πεξηζζφηεξεο 

«γσληέο» ζην λεπηαγσγείν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Σα παηδηά επαηζζεηνπνηήζεθαλ γηαηί κέζσ ησλ αζθήζεσλ θαηαλφεζαλ θαιχηεξα 

ηνπο ήξσεο, ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο θαη ηνπο ραξαθηήξεο ηνπο. 

 Παξαηεξήζεθε πσο ηα παηδηά έρνπλ θνηλέο ηδέεο κεηαμχ ηνπο ελψ επεξεάδνληαη  ην 

έλα απφ ην άιιν. 
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11. ΤΕΖΣΖΖ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θάηη παξαπάλσ απφ 

ηθαλνπνηεηηθά. Οη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ εμ αξρήο επηηεχρζεθαλ  σο επί ησλ πιείζησλ. 

Σα λήπηα αλέπηπμαλ ηε θαληαζία ηνπο κε ηξφπν κνλαδηθφ. Σνπο δφζεθε ε επθαηξία 

λα αζρνιεζνχλ κε ηε ινγνηερλία δηαθνξεηηθά απφ ηνλ ηξφπν πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη.  

Ζ ςεθηαθή αθήγεζε θαη ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ ζηελ λεπηαθή ειηθία θαζίζηαηαη 

αλαγθαία ιφγσ ηεο ζπλερήο έληαμεο ηεο εμειηγκέλεο ηερλνινγίαο ζηε δσή ησλ 

παηδηψλ. Σν λα έξρνληαη ηα παηδηά ζε επαθή κε λένπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηνπ Ζ/Τ 

ζε ζρέζε κε ηελ ινγνηερλία πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

θαληαζίαο κέζσ θαη ηεο θαζνδήγεζεο απφ ηελ παηδαγσγφ. 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ αγγίδεη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ γηα αλαθάιπςε 

ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο ζε ζρέζε κε ηα 

ηειεπηαία, ελψ παξαηεξήζεθε πσο γελλήζεθαλ πνηθίια ζπλαηζζήκαηα ζηα λήπηα 

ιφγσ ησλ δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ ηνπ ζέκαηνο πνπ ζίμακε ζηελ ηάμε. 
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12. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 

 

Πξφβιεκα ην νπνίν πξνθχπηεη  ζην ειιεληθφ λεπηαγσγείν αιιά θαη γεληθφηεξα  ζηελ 

ειιεληθή εθπαίδεπζε, αθνξά ζηελ αλαινγία ησλ καζεηψλ αλά ειεθηξνληθφ  

ππνινγηζηή, θαζψο θαη ζε δεηήκαηα ηερληθήο θχζεσο. Αλαθνξηθά κε ηελ αλαινγία, 

είλαη γλσζηφ πσο νη πξσηνβνπιίεο πνπ έρεη αλαιάβεη ε πνιηηεία ζηνρεχνπλ ζηε 

δεκηνπξγία ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα. Σν εχινγν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη θαηά 

πφζν ρξφλν,  θάζε καζεηήο μερσξηζηά, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζεη ηνλ 

ππνινγηζηή ζην πιαίζην  ηεο εξγαζίαο ηνπ ζε θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

Αλαγθαζηηθά  πξέπεη λα κνηξαζηεί  ηνλ ίδην ππνινγηζηή κε άιινπο ζπκκαζεηέο  ηνπ 

θαη λα εξγαζηεί νκαδηθά.  

Χζηφζν, ε νκαδηθή εξγαζία δελ είλαη δπλαηφλ λα επηθέξεη ζχληνκα ηα αλακελφκελα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνζδνθνχλ, νη δηδάζθνληεο, δηφηη νη καζεηέο δελ έρνπλ 

αζθεζεί ηδηαηηέξσο ζε απηήλ, θαζψο απνηεινχζε θαη απνηειεί γηα ην ειιεληθφ 

ζρνιείν, άγλσζηε ή πεξηζσξηαθή κνξθή εξγαζίαο (Κνπηζνγηάλλεο  2000) 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε, είλαη γεγνλφο πσο ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

λα ζρεδηάζνπλ κηα δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ είλαη ηδηαίηεξα 

δπζρεξέο, θαζψο δελ ππάξρεη πξφβιεςε  γηα ηελ παξνπζία ζην ζρνιείν 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα αλαιακβάλεη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηέηνηαο 

θχζεο.  

ε κία εθαξκνγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο 

επηθξάηεηαο ην πξφβιεκα ζα είλαη εληνλφηεξν, ζπλεπψο ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα 

λα ράλνληαη ψξεο δηδαζθαιίαο ιφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ εληείλεηαη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ιφγσ ηεο αλέθηθηεο άκεζεο παξέκβαζεο ησλ αξκνδίσλ. 
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13. ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

Δθφζνλ, ηα ζπκπεξάζκαηα εθ ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ζεηηθά, ζα ζπζηήλακε ζε 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ απεπζχλνληαη ζε θάζε ειηθηαθή νκάδα ηελ ρξήζε ηεο ςεθηαθήο 

αθήγεζεο εληφο ηεο ηάμεο.  

Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ιπζνχλ ηα δεηήκαηα πνπ ζίγνληαη ζηνπο Πεξηνξηζκνύο, ε 

νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ φπσο αλαιχζεθαλ ζηελ πξνθεηκέλε εξγαζία θαίλεηαη πσο 

ζα θέξεη ιακπξά απνηειέζκαηα απφ ηνπο κηθξφηεξνπο κέρξη ηνπο σξηκφηεξνπο 

καζεηέο.  

Αο μεθχγνπκε νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο πξνζεγγίζεηο ησλ «καζεκάησλ» 

θαη αο πεηξακαηηζηνχκε καδί κε ηα παηδηά. Οη αλάγθεο πάληα δηαθνξνπνηνχληαη θαη 

ζα πξέπεη λα ηηο ιαβαίλνπκε ππφςηλ πξνηνχ δεκηνπξγεζεί νπνηνδήπνηε εθπαηδεπηηθφ 

πιάλν. 

Σν λα αγαπήζνπλ ηα παηδηά ηελ έκκεηξε θαη αζθαιή επαθή κε ηα ηερλνινγηθά κέζα, 

θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ Ζ/Τ,  ην δηαδίθηπν θαη ηηο επθαηξίεο γηα δεκηνπξγία γηα 

κφξθσζε θαη δηαζθέδαζε είλαη θαηά κεγάιν βαζκφ ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ – 

θαη ίζσο ιηγάθη παξαπάλσ ζε εθείλα ηεο λεπηαγσγνχ. 
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14. ΑΝΣΗ ΔΠΗΛΟΓΟΤ 

 

Ζ ςεθηαθή αθήγεζε ήηαλ έλαο φξνο άγλσζηνο ζε κέλα κέρξη ην ηέηαξην έηνο ηεο 

θνηηεηηθήο κνπ δσήο. Διπίδσ κε ηελ παξνχζα εξγαζία απηφ λα κελ ηζρχζεη γηα ηηο 

αθφινπζεο γεληέο. Δίλαη θαηξφο λα ελζσκαησζεί νπζηαζηηθά ε Πιεξνθνξηθή θαη νη 

Σ.Π.Δ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ψζηε λα γίλεηαη νξζή ρξήζε απφ ηα 

παηδηά θαη ηνπο λένπο. Ο Ζ/Τ θαη ην δηαδίθηπν είλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο καο. 

θνπφο,  ινηπφλ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα θπιάμεη ηηο ζεηηθέο πηπρέο ηνπο θαη λα 

πξνζθέξεη ζηελ ηάμε ησλ καζεηψλ ηνπ ηε δηαζθέδαζε θαη ηε γλψζε ζηνρεχνληαο ζε 

κηα θαηεπζπληήξηα γξακκή  ηέηνηα πνπ ζα δεκηνπξγείηαη έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ θαη 

κηα θιίζε πξνο ηελ έκκεηξε ρξήζε απηψλ. 

Όζνλ αθνξά ζηε ινγνηερλία απηνχζηα, ίζσο λα απνηειεί κηα πην ζχλζεηε δηαδηθαζία 

γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Μπνξεί λα δηδαρζεί ε Λνγνηερλία φπσο ηα Μαζεκαηηθά; 

Γχλαηαη λα δηδαρζεί ε θαληαζία θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα; Ο δάζθαινο ( θαη ν 

ζπγγελήο θαη ν θίινο) νθείινπλ λα  θέξλνπλ ην παηδί θαη ηνλ λέν ζε επαθή κε ηε 

ινγνηερλία,  ραξίδνληαο ηνπ ην κεγαιχηεξν δψξν: έλαλ νιφθιεξν θαηλνχξην θφζκν 

ζηνλ νπνίν έρεη ην δηθαίσκα λα θηλεζεί θαη λα δξάζεη φπσο εθείλν ην επηζπκεί. 

Όπσο είπε θαη ν Άικπεξη Ατλζηάηλ: 

«Αλ ζέιεηο ηα παηδηά ζνπ λα γίλνπλ έμππλα, δηάβαδέ ηνπο παξακχζηα. Καη αλ ζέιεηο 

λα γίλνπλ αθφκε πην έμππλα, δηάβαδέ ηνπο πεξηζζφηεξα παξακχζηα».     
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