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Αντί προλόγου
Ο παρών τόμος (Εργαστήρια) περιλαμβάνει τα κείμενα των Εργαστηρίων του 1ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν
στο παρόν και το μέλλον», το οποίο συνδιοργάνωσαν το Μουσείο Σχολικής Ζωής και
Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και το PIERCE - Αμερικανικό
Κολλέγιο Ελλάδος (4-6/3/16, Αθήνα PIERCE - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος). Tα
Εργαστήρια του Συνεδρίου οργάνωσε και συντόνισε η Ελληνική Ένωση για την Προώθηση
της Ρητορικής στην Εκπαίδευση (www.rhetoricedu.com), στο πλαίσιο της επιμορφωτικής
δράσης της. Τα παρακολούθησαν στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί όλων των
ειδικοτήτων και βαθμίδων, φοιτητές παιδαγωγικών σχολών και εμψυχωτές ομάδων άτυπης
εκπαίδευσης.
Η ένταξη των βιωματικών εργαστηρίων στο πρόγραμμα του συνεδρίου συνάδει με τη
σημασία που δίνεται στη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και στα ελληνικά αναλυτικά
προγράμματα για μια εκπαίδευση που έχει νόημα για τους μαθητές. Οι τελευταίοι έχουν να
να αντιμετωπίσουν μια σύγχρονη πραγματικότητα που απαιτεί ποικίλες δεξιότητες ζωής
(life skills): συνεργασία, καινοτόμο σκέψη, προσαρμοστικότητα, αποτελεσματική λήψη
αποφάσεων, δεξιότητες επικοινωνίας και πειθούς κ.ά. Ο ασφυκτικός χρόνος του σχολείου
που, δυστυχώς, παραμένει –ειδικά στο Λύκειο– εξετασιοκεντρικό, δεν επιτρέπει την
ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων σε ικανοποιητικό βαθμό. Ο επιμορφωμένος, όμως, και
«υποψιασμένος» εκπαιδευτικός είναι σε θέση, σε πρώτη φάση, να διαχέει βιωματικές
δραστηριότητες μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία – πετυχαίνοντας παράλληλα την
εμβάθυνση στο μάθημα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Σε δεύτερη φάση, εάν του δοθεί η
καλή ευκαιρία να αναλάβει ένα σχέδιο εργασίας ή έναν όμιλο δραστηριοτήτων, μπορεί, με
πολύ μεγαλύτερη άνεση, να εφαρμόσει βιωματικές, διερευνητικές και δημιουργικές
τεχνικές, να κερδίσει το ενδιαφέρον το μαθητών για το αντικείμενο του μαθήματος και να
ασχοληθεί συστηματικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
Η βιωματική μάθηση, λοιπόν, απαιτεί έναν δάσκαλο-εμψυχωτή και ο κύριος στόχος
των εργαστηρίων του συνεδρίου ήταν να δοθεί, μέσα από την ποικιλία των 26 συνολικά
εργαστηρίων, η ευκαιρία μιας πρώτης γνωριμίας με εκπαιδευτικά προγράμματα και
διδακτικές προτάσεις που ακολουθούν εναλλακτική προσέγγιση της μάθησης: θέατρο,
ρητορική, δημιουργική γραφή, νέες τεχνολογίες, μουσειακή εκπαίδευση, χορός,
οπτικοακουστικός γραμματισμός, κινηματογράφος, φιλαναγνωσία, εκπαίδευση στα
ανθρώπινα δικαιώματα και προσομοίωση πολιτικών θεσμών είναι μερικά μόνο από τα
αντικείμενα που παρουσίασαν οι εμψυχωτές των εργαστηρίων. Στον παρόντα τόμο
περιλαμβάνεται ένα δείγμα μόνο θεωρητικού πλαισίου και περιγραφής ορισμένων
εργαστηρίων, καθώς για πολλούς ήταν δύσκολη η αποτύπωση στο χαρτί της βιωματικής
δράσης.
Ευχόμαστε η ανάγνωση του τόμου να αποτελέσει αφορμή για αναζήτηση περαιτέρω
σχετικών επιμορφώσεων.
Οι επιμελητές του τόμου
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Πρόεδρος
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.

Μέλη
Αγγελίδης Παναγιώτης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Αντωνίου Χρήστος, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Αραβανής Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Βρεττός Ιωάννης, Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.
Γαλανάκη Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.
Γρόλλιος Γεώργιος, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Γώγου Λέλα, Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Θεοδωροπούλου Έλενα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ιωαννίδου-Κουτσελίνη Μαίρη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κακανά Δόμνα -Μίκα , Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ -ΑΠΘ
Καλογήρου Γεωργία, Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.
Καλογιαννάκη Πέλλα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Καψάλης Γεώργιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κοντάκος Αναστάσιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κρίβας Σπύρος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κωνσταντίνου Χαράλαμπος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Λαλαγιάννη Βασιλική, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Μαριδάκη-Κασσωτάκη Αικατερίνη, Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Μαυροσκούφης Δημήτρης, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Μπάκας Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μπαμπάλης Θωμάς, Αναπληρωτής καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.
Μπαμπούνης Χαράλαμπος, Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.
Μπίκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Μπουζάκης Σήφης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μυλωνάκου-Κεκέ Ηρώ, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.
Νάκας Θανάσης, Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.
Νικολουδάκη-Σουρή Ελπινίκη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ντολιοπούλου Έλση, Καθηγήτρια, Α.Π.Θ.
Παγγέ Τζένη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Παπαδάκης Νίκος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πάτσιου Βίκυ, Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.
Πολεμικός Νικήτας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ρεκαλίδου Γαλήνη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ρεράκης Ηρακλής, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Σακελλαρίου Μαρία, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ταρατόρη Ελένη, Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τάφα Ευφημία, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τσιλιμένη Τασούλα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Υφαντή Αμαλία, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Φτιάκα Ελένη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φωτιάδης Κώστας, Καθηγητής, Π.Δ.Μ.
Χαραλάμπους Δημήτρης, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Χατζηγεωργίου Ιωάννης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Χατζηδήμου Δημήτριος, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Χουρδάκης Αντώνης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
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Γεωργάκαινας Χαράλαμπος, Φυσικός, Chengdu Shishi Cambridge A-Level Center, China
Γεωργαντά Βίκυ, Δασκάλα, Med στις ΤΠΕ για την Εκπαίδευση
Γεωργαντίδης Δημήτριος, Εκπαιδευτικός, PIERCE-Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Γιαννίκας Αθανάσιος, Σχολικός Σύμβουλος
Γρόσδος Σταύρος, Σχολικός Σύμβουλος
Δέσπη Ιόλη-Όλγα, Εκπαιδευτικός, PIERCE-Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Δουκάκης Σπύρος, Σύμβουλος Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης, Εκπαιδευτικός, PIERCEΑμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Εγγλέζου Φωτεινή, Φιλόλογος, Δρ, Διευθ. 2ου Δημ. Αλίμου, ΓΓ Ένωσης για την Προώθηση της
Ρητορικής στην Εκπαίδευση
Ζαχαρίας Ιωάννης, Εκπαιδευτικός, PIERCE-Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Ζυμπίδης Δημήτριος, Σχολικός Σύμβουλος 23ης ΠΕ Αττικής
Ζώνιου Χριστίνα, Θεατρολόγος, Δρ, πρόεδρος του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση Καζέλα Κατερίνα, Σχολική Σύμβουλος
Καρακώτσου Κατερίνα, Φιλόλογος, 1ο ΓΕΛ Παπάγου, ΜΑ, μέλος ΔΣ Ένωσης για την Προώθηση της
Ρητορικής στην Εκπαίδευση
Κόρδα Μαρία, Εκπαιδευτικός, PIERCE-Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Κουράκη Χρύσα, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής
Κουρή, Ειρήνη-Μαρία, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ΄/θμιας Β΄Αθήνας
Κούρτης Παρασκευάς, Υπ. Δρ, ΠΤΔΕ –ΑΠΘ, M.Sc.MIS
Κουτρομάνος Γεώργιος, Δρ στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Κωσταρής Χριστόφορος, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, MSc e-Learning
Κωτσίδης Κωνσταντίνος, Υπ. Δρ Παν. Κρήτης, Επιμορφωτής Β΄ Επιπέδου, δάσκαλος στο 18ο
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου
Λουτριανάκη Βάλια, Φιλόλογος (Αρσάκειο Ψυχικού), DEA, υπ. Δρ, πρόεδρος Ένωσης για την
Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση
Μαλάμου Μυρτώ, Φιλόλογος, 1ο Γυμνάσιο Ν. Ηρακλείου, ΜΑ, υπ. Δρ, μέλος ΔΣ Ένωσης για την
Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση
Μπαλούμη Τζωρτζίλια, Εκπαιδευτικός, PIERCE-Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Μπίκος Γεώργιος Δ., Δ/ντής 3ου ΓΕΛ Καλλιθέας, Δρ Κοινωνιολόγος και Πολιτικός Επιστήμων
Μυλωνάς Δημήτριος, Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων, Οικονομολόγος, Νομικός, Λογιστής Α΄
τάξης
Φαλούκας Αθανάσιος, Διευθυντής Β΄/θμιας Β΄ Αθήνας

Γραμματεία: Άλκηστις Γεωργούλη, Ισαάκ Στόγιος, Θάνος Φουργκατσιώτης
Ιστοσελίδα: Βάλια Λουτριανάκη
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Περιεχόμενα τόμου Εργαστηρίων

Βορύλλα Βαρβάρα, Κουράκη Χρύσα
«Περπατώ, περπατώ μες στο….»: Δραστηριότητες έξω από την τάξη
για την ανάπτυξη γλωσσικών ‒ επικοινωνιακών δεξιοτήτων

σελ. 5

Γεωργούλη Άλκηστις-Κυριακή
Οι ιστορίες που αφηγούνται οι εικόνες των παλιών αναγνωστικών στα παιδιά:
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα αναγνωστικά και τα αλφαβητάρια
στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

σελ. 14

Δουζίνα Μαρίλη
Ας γίνουμε για λίγο ποιητές… Εξερευνώντας την Ποιητική Γραμματική του Οδ. Ελύτη
μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής

σελ. 21

Καβαλλάρη Ισμήνη, Ψυχογυιοπούλου Παναγιώτα
Εργαστήριο δημιουργικής γραφής: Τα εκθέματα του Μουσείου Παιδείας
ως ερεθίσματα δημιουργικής γραφής

σελ. 36

Καλογήρου Τζίνα, Πολυζώη Γεωργία
Από την αναζήτηση του ποιητικού νοήματος στην υποκειμενική αναδημιουργία
του ποιήματος: εφαρμογή στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου

σελ. 43

Καμπούρμαλη Ιωάννα, Γιάχου Πολυξένη
Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής: Εξερευνώντας τις δυνατότητες της λέξης –
Ελεύθερη ποίηση: «Από την τυποποίηση στην ποίηση: ταξίδι στα μονοπάτια της
φαντασίας με όχημα τη λέξη»

σελ. 52

Καμπούρμαλη Ιωάννα, Χασίδου Μελανία
Εργαστήρι: Αξιοποιώντας την τέχνη του κινηματογράφου για την παραγωγή γραπτού λόγου
Με αφορμή μια κινηματογραφική ταινία
σελ. 62
Κάντζου Νίκη
Τα αντικείμενα αφηγούνται ιστορίες!

σελ. 70

Τσίγκα Δήμητρα, Φερεντίνου Αικατερίνη
Διδάσκοντας ελκυστικά τον αρχαιοελληνικό λόγο:
Σενάριο διδασκαλίας για την Α' Γυμνασίου

σελ. 76
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«Περπατώ, περπατώ μες στο….»:
Δραστηριότητες έξω από την τάξη για την ανάπτυξη
γλωσσικών ‒ επικοινωνιακών δεξιοτήτων
Βορύλλα Βαρβάρα 1, Κουράκη Χρύσα 2
1
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής
2
Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής
1
veravorylla@sch.gr, 2ckouraki@hotmail.gr
Περίληψη
Η απόκτηση γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων αποτελεί ζητούμενο κάθε αναλυτικού προγράμματος
τόσο στην Π/θμια όσο και στη Δ/θμια Εκπαίδευση κυρίως μέσω των διδακτικών εγχειριδίων. Ζητούμενο
αυτού του εργαστηρίου είναι να προταθούν τρόποι, ώστε η καλλιέργεια των συγκεκριμένων δεξιοτήτων να
επιτευχθεί όχι μόνο εκτός σχολικών βιβλίων αλλά και εκτός τάξης. Η δημιουργική γραφή, η ενεργοποίηση
όλων των αισθήσεων και της φαντασίας, η λογοτεχνία, το παιχνίδι, η φωτογραφία αποτελούν μερικές από τις
τεχνικές που θα αξιοποιηθούν βιωματικά για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων, ενώ πολλές ακόμη
ιδέες θα προταθούν για υλοποίηση σε ποικίλους εξωτερικούς χώρους.
Λέξεις-κλειδιά: υπαίθρια τάξη, εξωτερικός χώρος, γλωσσικές, επικοινωνιακές δεξιότητες, δημιουργική γραφή

1. Μάθηση σε εξωτερικό χώρο: η «υπαίθρια τάξη»
Η μάθηση σε εξωτερικό χώρο, καθώς ταυτίζεται με την ενεργό, βιωματική μάθηση,
υποστηρίζεται διεθνώς από πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα και παιδαγωγικές
προσεγγίσεις, όπως «learning out of classroom», «learning through landscapes», «gardenbased learning», «outdoor education» κ.λπ. Ο εξωτερικός χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως πεδίο για πολλά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος και, βέβαια, διαθεματικά.
Συνεπώς, η γλώσσα ως εργαλείο έκφρασης και επικοινωνίας μπορεί επιτυχημένα να
αναπτυχθεί στην υπαίθρια τάξη. Με τον όρο «υπαίθρια τάξη» εννοούμε οποιονδήποτε
χώρο εκτός της σχολικής αίθουσας (φυσικό-ανθρωπογενές περιβάλλον). Το εξωτερικό
περιβάλλον χρησιμοποιείται ως ερέθισμα για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων
στον γραπτό ή/και στον προφορικό λόγο. Προσφέρεται για την καλλιέργεια της φαντασίας
μέσω δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής και έκφρασης, καθώς και για την ανάπτυξη
συνεργατικών δεξιοτήτων με ομαδοσυνεργατικές διαδραστικές δραστηριότητες.
Στο ερώτημα γιατί ο εξωτερικός χώρος μπορεί να στηρίξει θετικά τη μάθηση
γενικότερα, οι απαντήσεις είναι ποικίλες και ενδιαφέρουσες. Κατά πρώτον, η μάθηση σε
εξωτερικό χώρο αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών/-τριών για ενεργητική συμμετοχή,
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αδράνειας. O Wilson από το 1984 είχε επισημάνει την έννοια της
«βιοφιλίας», δηλαδή της εγγενούς ανάγκης του ανθρώπου να συνδέεται με τη φύση
(Wilson, 1984, Kellert και Wilson, 1993).
Δεύτερον, ο χρόνος που περνούν τα παιδιά σε εξωτερικό χώρο, ιδιαίτερα στις
μεγαλουπόλεις εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου ζωής, έχει μειωθεί δραστικά στερώντας
τους ευκαιρίες για εμπειρίες που θα τους ενδυναμώσουν ως άτομα και θα τους
ενθαρρύνουν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην προστασία της φύσης (UN Committee on the
Rights of the Child, 2013: 12).
Έρευνες αποδεικνύουν ότι η σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση προάγει τη
συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών (Thompson και Thompson, 2007) και
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μειώνει τα επίπεδα άγχους (Bird, 2007, Αspinall et al., 2013). Επίσης με τη θεωρία της
Αποκατάστασης της Προσοχής (Attention Restoration Theory) οι Kaplan και Kaplan (1989)
συνέδεσαν την έκθεση σε φυσικό περιβάλλον με τη βελτίωση της συγκέντρωσης και τη
μείωση της πνευματικής κόπωσης. Συνεπώς είναι σημαντικό οι μαθητές να καλλιεργούν τη
σχέση τους με το περιβάλλον και κυρίως με το φυσικό περιβάλλον.
Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η έκθεση του Γραφείου για την Ποιότητα στην
Εκπαίδευση (της Μεγάλης Βρετανίας) (OFSTED Report, 2008: 5) επισημαίνοντας ότι «στις
περιπτώσεις που η μάθηση εκτός τάξης έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σωστά, συμβάλλει
σημαντικά στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και στη βελτίωση της
προσωπικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών». Αναλυτική
παρουσίαση των ωφελειών από την ενασχόληση των παιδιών σε εξωτερικό χώρο σε
γνωστικό, συναισθηματικό, κοινωνικό, σωματικό επίπεδο υπάρχει στην έκθεση της
βρετανικής Ορνιθολογικής Εταιρείας TheRSPD «Όλα τα παιδιά έξω!» (Every child outdoors!)
(2010).
Η διδασκαλία εκτός τάξης αναφέρεται και στους Δείκτες του Αειφόρου Σχολείου.
Συγκεκριμένα στον παιδαγωγικό τομέα ο πρώτος δείκτης «Εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές
ή μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τους διδάσκοντες προκειμένου να γίνει το μάθημα
πιο ελκυστικό και πιο αποδοτικό» περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές μεταξύ των οποίων τη
βιωματική προσέγγιση «το περιβάλλον ως τάξη», μάθημα στην ύπαιθρο, στην αυλή του
σχολείου κ.λπ. (www.aeiforum.eu) .
Και ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η όγδοη μορφή ευφυΐας που πρόσθεσε ο Gardner
(1999) στο μοντέλο των 7 στη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης: η φυσιογνωστική
(naturalistic intelligence). Πρόκειται για την ικανότητα να εντοπίζεις και να κατηγοριοποιείς
σχέσεις στο οικοσύστημα, να προσδιορίζεις αλλαγές στο περιβάλλον, να χρησιμοποιείς τις
αισθήσεις σου. Τα παιδιά που έχουν καλλιεργημένη αυτήν τη νοημοσύνη αρέσκονται να
περνούν χρόνο στην ύπαιθρο εξερευνώντας, να παρατηρούν ζωντανούς οργανισμούς και
φυσικά φαινόμενα και είναι ικανά να βλέπουν το δάσος και τα δέντρα ταυτόχρονα.
Τέλος, με δραστηριότητες στην ύπαιθρο ενισχύεται ο περιβαλλοντικός γραμματισμός,
δηλαδή «η ικανότητα να χρησιμοποιούμε την οικολογική κατανόηση, σκέψη και συνήθειες
του μυαλού για να ζούμε, να απολαμβάνουμε και να μελετάμε το περιβάλλον» (Berkowitz,
Ford και Brewer, 2005: 228).
1.1. Η ανάπτυξη γλωσσικών ‒ επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην «υπαίθρια τάξη»
Ιδιαίτερα στο θέμα της ανάπτυξης των γλωσσικών δεξιοτήτων, η «υπαίθρια τάξη» μπορεί
να προσφέρει πολλά ερεθίσματα για διάλογο, κριτική προσέγγιση ή ανάπτυξη νέου
λεξιλογίου. Για παράδειγμα, στην περίπτωση επεξεργασίας της έννοιας του καιρού τα
παιδιά μπορούν να σκεφτούν, να συζητήσουν και να αναζητήσουν το «γιατί» και το «πώς»
δημιουργούνται τα καιρικά φαινόμενα ή το κλίμα, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να
χρησιμοποιήσουν ειδική ορολογία και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. Τα ερεθίσματα
μπορούν να ενεργοποιήσουν τους μαθητές να συμμετέχουν σε δραστηριότητες
(προφορικής ή γραπτής) έκφρασης. Η ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων και η δυνατότητα
σωματικής και πνευματικής «ανάπτυξης» στη φύση προσφέρουν μεγάλη ευχαρίστηση
στους μαθητές. Επίσης, τα φυσικά υλικά αποτελούν ερεθίσματα για δραστηριότητες όπου ο
λόγος συνυπάρχει με την πράξη. Τέλος, οι δραστηριότητες που συνδέονται με τον χώρο
αποκτούν ρεαλιστικό χαρακτήρα και αποκτούν νόημα.
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Ο πρώτος και πιο εύχρηστος εξωτερικός χώρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
προώθηση του γλωσσικού εγγραμματισμού είναι η αυλή του σχολείου. Ο περιβάλλων
χώρος του σχολικού κτηρίου μπορεί να προσφέρει πολλές ευκαιρίες, όπως οι παρακάτω:
Η υπαίθρια βιβλιοθήκη: μια πρόχειρη κατασκευή με δυνατότητες τοποθέτησης
μερικών βιβλίων τα οποία οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να ξεφυλλίζουν και να
διαβάζουν, ιδιαίτερα τις ζεστές μέρες του έτους. Στην Ελλάδα οι μέρες του έτους που
επιτρέπουν ευχάριστα την παραμονή σε εξωτερικό χώρο είναι πολλές και δίνουν τη
δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να τις εκμεταλλευτούν. Τη διαχείριση της βιβλιοθήκης
μπορούν να την αναλάβουν οι ίδιοι οι μαθητές με τη μεταφορά και το στήσιμο των βιβλίων
κάθε πρωί. Στη γωνιά αυτή μπορεί επίσης να υπάρχει και γραφική ύλη (ρολά χαρτιού,
κιμωλίες για γραφή στο πάτωμα κ.λπ.), ώστε οι μαθητές να μπορούν να γράφουν ή να
ζωγραφίζουν.
Λόγος παντού!: πινακίδες που σηματοδοτούν τους χώρους, που ορίζουν τα στοιχεία
του χώρου (π.χ. είδη δέντρων, υλικά), πινακίδες με ποιήματα ή φράσεις από βιβλία
μπορούν να τοποθετηθούν σε όλους τους χώρους του σχολείου.
Το δέντρο των μηνυμάτων: σε ένα δέντρο μπορούμε κάθε φορά να κρεμάμε σε
καρτελάκια διαφορετικά μηνύματα-σκέψεις: π.χ. το δέντρο των ευχών, της φιλίας, των
βιβλίων (με μίνι κριτικές βιβλίων σε μορφή tweet) κ.ά.
Σε επέκταση των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων στον προαύλιο χώρο του
σχολείου, άλλοι χώροι που μπορούν να αξιοποιηθούν είτε με τη μελέτη πεδίου, είτε με
επισκέψεις είναι τα μουσεία, τα δάση, οι λίμνες, οι παραλίες, τα μνημεία, οι πλατείες, τα
πάρκα και οποιοσδήποτε άλλος χώρος ενδείκνυται στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται
κάθε σχολείο. Έτσι, δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν εκτός σχολικού χώρου
είναι οι εξής:
Αναγνώσεις βιβλίων σε εξωτερικό χώρο: κάθε βιβλίο που διαβάζεται στη φύση
μπορεί να είναι μία απολαυστική εμπειρία. Ιδιαίτερα τα βιβλία που αναφέρονται
σεσυγκεκριμένο πλαίσιο ‒ σκηνικό (π.χ. δάσος) μπορούν να αποτελέσουν μια χωροχρονική
εμπειρία. Χαρακτηριστικές τέτοιες δράσεις υλοποιούν οι ακτιβιστές-αναγνώστες από τον
Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (Greek IBBY), οι οποίοι επιλέγουν έναν ανοιχτό
τόπο, όπως πλατείες ή παιδικές χαρές, και διαβάζουν βιβλία σε παιδιά. Άλλο σχετικό
παράδειγμα αποτελούν οι δράσεις «Παίζουμε με βιβλία στην φύση» και «Παίζουμε με
βιβλία στην πόλη» που υλοποιήθηκε σε σχολεία της Δ/νσης Α΄/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής
στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μέρες βιβλίου» κατά τα έτη 2014 και 20151. Στις δράσεις
αυτές την ανάγνωση λογοτεχνικού βιβλίου σε σχετικό εξωτερικό χώρο (π.χ. δάσος,
θάλασσα, μουσείο, δημοτική βρύση) ακολουθούσαν φιλαναγνωστικές δραστηριότητες που
συνέδεαν το μυθοπλαστικό θέμα του βιβλίου με τον πραγματικό χώρο και χρόνο .

1

Για περισσότερα βλ. http://lesxhanagnosis.blogspot.gr/2015/05/blog-post_20.html,
Φιλαναγνωσίας, Παίζουμε με βιβλία στην πόλη, Λαογραφικό μουσείο Ζυγομαλά.
http://lesxhanagnosis.blogspot.gr/2015/05/blog-post_12.html, Λέσχη Ανάγνωσης
Παίζουμε με βιβλία στην πόλη, Μουσείο Βορρέ.
http://lesxhanagnosis.blogspot.gr/2015/04/blog-post_23.html, Λέσχη Ανάγνωσης
Παίζουμε με βιβλία στην πόλη, Η βρύση στην πλατεία της Μαλακάσας.
http://lesxhanagnosis.blogspot.gr/2014/05/blog-post_19.html, Λέσχη Ανάγνωσης
Παίζουμε με βιβλία στη Φύση (βουνό και θάλασσα).
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Λογοτεχνικός περίπατος: μετά την ανάγνωση βιβλίου ή βιβλίων ακολουθεί ένας
περίπατος-μονοπάτι με στάσεις σε σημεία σχετικά με αυτά που αναφέρονται στην ιστορία
ή σχετίζονται με τη ζωή του συγγραφέα.
2. Δραστηριότητες για την ανάπτυξη γλωσσικών ‒ επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε
εξωτερικό χώρο
Παρακάτω παρατίθενται δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν στο εργαστήριο και
κάποιες που προτάθηκαν επιπλέον. Οι δραστηριότητες αυτές προορίζονται για εφαρμογή
σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον είτε ως ερέθισμα, είτε ως εργαλείο. Η
επιλογή των δραστηριοτήτων έγινε με τα εξής κριτήρια:
 Να είναι εύκολα εφαρμόσιμες.
 Να είναι μικρής διάρκειας (δηλαδή που να μπορούν να υλοποιηθούν σε μία διδακτική
ώρα).
 Να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής σε διάφορες ηλικίες.
 Να εξυπηρετούν επιμέρους στόχους, όπως το να λειτουργούν ως συμπληρωματικές σε
μία διδακτική ώρα (time-fillers), ως έναυσμα για περαιτέρω ενασχόληση στην τάξη, να
προάγουν τον περιβαλλοντικό γραμματισμό (environmental literacy), να μπορούν να
ενταχθούν σε διάφορα projects, να συνδυαστούν με άλλα μαθήματα ή θέματα του
αναλυτικού προγράμματος.
Βασικός στόχος των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων είναι η ανάπτυξη γλωσσικών και
επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε προφορικό ή/και γραπτό λόγο. Παράλληλα, στηρίζεται η
ανάπτυξη και άλλων δεξιοτήτων, όπως η δημιουργικότητα, η φαντασία, η συνεργατικότητα,
η αυτοπεποίθηση και η ενσυναίσθηση. Έτσι, εκτός από τον γλωσσικό γραμματισμό
καλλιεργείται και ο περιβαλλοντικός γραμματισμός. Ας τις δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά:
Βλέπω μέσα; Βλέπω έξω; (δραστηριότητα φαντασίας και δημιουργικής γραφής)
Χωριζόμαστε σε ζευγάρια. Στεκόμαστε έξω από ένα κτίριο και βλέπουμε μια πόρτα ή ένα
παράθυρο. Ανά ζευγάρια παίρνουμε μια λέξη-κλειδί από ένα σακουλάκι (π.χ. μουσείο,
βιβλιοθήκη, φυλακή, ζωολογικός κήπος κ.λπ.). Κάθε λέξη αντιστοιχεί σε έναν χώρο, στον
οποίο ανήκει η πόρτα ή το παράθυρο. Χωρίς να αποκαλύψουμε τη λέξη-κλειδί στις άλλες
ομάδες, το ένα μέλος του ζευγαριού μένει έξω, φαντάζεται και καταγράφει (σε α΄ ή γ΄
πρόσωπο) τι μπορεί να συμβαίνει πίσω από την πόρτα ή από το παράθυρο. Το άλλο μέλος
μπαίνει από τη μέσα μεριά του παραθύρου ή της πόρτας και φαντάζεται και καταγράφει τι
μπορεί να συμβαίνει έξω από την πόρτα ή το παράθυρο. Στη συνέχεια, ενώνοντας το
κείμενο του «μέσα» με το κείμενο του «έξω» οι άλλες ομάδες προσπαθούν να μαντέψουν
τον χώρο για τον οποίο μιλάμε.
Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία… (δραστηριότητα δημιουργικής γραφής)
Βλέπουμε το όνομα του δρόμου στον οποίο βρισκόμαστε. Φανταζόμαστε μια ιστορία που
να σχετίζεται με το όνομα του δρόμου ή να ξεκινά από αυτό ή να εξηγεί την ονοματοδοσία.
Αν θέλουμε να δώσουμε και μια λογοτεχνική προέκταση στη συγκεκριμένη δραστηριότητα,
μπορούμε να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το λογοτεχνικό βιβλίο της Αθηνάς Μπίνιου,
Η κυρά της Αιξωνής, εκδ. Πατάκη, το οποίο αναφέρεται σε έναν δρόμο της αρχαιότητας που
αποκαλύφθηκε μετά από ανασκαφές στην περιοχή της Γλυφάδας.
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Γράφω την ιστορία μου μέσα από φωτογραφίες… (δραστηριότητα δημιουργικής γραφής
και φωτογραφίας)
Διαλέγουμε τον ήρωα του αγαπημένου μας παραμυθιού ή βιβλίου. Με βάση το αρχικό του
ονόματός του (π.χ. Κοκκινοσκουφίτσα, «Κ») κινούμαστε στον χώρο του σχολείου (μέσα και
έξω) ή και φωτογραφίζουμε ό,τι σχετικό με το γράμμα αυτό (π.χ. τα κλαδιά ενός δέντρου
που σχηματίζουν το Κ ή (για πιο εύκολα) αντικείμενα που αρχίζουν από το γράμμα αυτό
κ.λπ.). Εναλλακτικά φωτογραφίζουμε ό,τι έχει σχέση με τον χαρακτήρα ή την υπόθεση του
βιβλίου. Στη συνέχεια βάζοντας τις φωτογραφίες αυτές στη σειρά γράφουμε μια νέα
ιστορία με πρωταγωνιστή τον ήρωα του βιβλίου. Οι φωτογραφίες μπορούν να αποτελέσουν
το οπτικό υλικό για μια ψηφιακή αφήγηση, χρησιμοποιώντας λογισμικά όπως Power Point,
Windows Movie Maker.
Αν επιλέξουμε να κάνουμε την ίδια δραστηριότητα χωρίς βιβλίο, βγάζουμε όποιες
φωτογραφίες θέλουμε, για να γράψουμε την ιστορία μας.
Ένα ποίημα με… αισθήσεις! (δραστηριότητα περιγραφής και ενεργοποίησης των
αισθήσεων)
Βγαίνουμε έξω, κάνουμε ησυχία και νιώθουμε ό,τι μας περιβάλλει (πόλη, δάσος κ.λπ.).
Καθένας συμπληρώνει στο ατομικό του καρτελάκι τα ρήματα αίσθησης Βλέπω…, Ακούω….,
Μυρίζω…, Αγγίζω… , χρησιμοποιώντας περιγραφικές φράσεις από το περιβάλλον. Π.χ.
Βλέπω το καταπράσινο δάσος, Ακούω το θρόισμα των φύλλων, Μυρίζω το βρεγμένο χώμα,
Αγγίζω τα ξεραμένα φύλλα.
Στη συνέχεια επιλέγουμε μια από τις προσωπικές μας φράσεις και τη συμπληρώνουμε
στο χαρτόνι της τάξης σχηματίζοντας έτσι ένα ποίημα σε ελεύθερη μορφή.
Ένα ποίημα ή κείμενο που νιώθει… (δραστηριότητα έκφρασης συναισθημάτων με
αφορμή ένα λογοτεχνικό κείμενο)
Διαβάζουμε ένα ποίημα ή αποσπάσματα περισσότερων ποιημάτων ή ένα απόσπασμα από
ένα βιβλίο. Στη συνέχεια βγαίνουμε έξω και ο καθένας φέρνει ένα αντικείμενο ή βγάζει μια
φωτογραφία που θα μπορούσε να «απεικονίσει» το συναίσθημα που του γεννήθηκε.
Ιδανικά η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Μουσείο, Πινακοθήκη κ.λπ., όπου
υπάρχουν καλλιτεχνικές δημιουργίες έκφρασης. Φέρνοντας το αντικείμενο στην ομάδα ή
δείχνοντάς το σε μία περιήγηση, το κάθε μέλος της μαθητικής ομάδας εξηγεί την επιλογή
του. Ακολουθεί συζήτηση για τα συναισθήματα που γεννήθηκαν στον καθένα, για τις
ομοιότητες και τις διαφορές στην έκφρασή τους. Εναλλακτικά, με βάση το αντικείμενο ή τη
φωτογραφία και το συναίσθημα, μπορεί να γραφτεί μια καινούρια ιστορία ή ένα νέο
ποίημα.
Αυτό δεν είναι ξυλάκι. Είναι… (δραστηριότητα προφορικής έκφρασης)
Μια δραστηριότητα για τη χρήση μεταφορών. Παίρνουμε ξυλάκια από τον εξωτερικό χώρο.
Στη συνέχεια ο καθένας επιλέγει ένα και με μεταφορικό λόγο λέει «Αυτό δεν είναι ξυλάκι,
είναι…». Στις μεγαλύτερες ηλικίες τα παιδιά μπορούν να πλάσουν μια ιστορία για αυτό2:
Π.χ. Αυτό δεν είναι ξυλάκι….είναι το ραβδί μιας νεράιδας που ζει στον κορμό του δέντρου…

2

Δες αναλυτικά την περιγραφή της δραστηριότητας στο http://creativestarlearning.co.uk/literacyoutdoors/not-a-stick-making-sense-of-metaphors/
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Εναλλακτικά, καθισμένοι σε κύκλο, μπορούμε να συνεχίσουμε την ιστορία που ξεκίνησε ο
πρώτος προσθέτοντας ο καθένας τη δική του εκδοχή για το δικό του ξυλάκι. Π.χ.:
‒ Αυτό δεν είναι ξυλάκι…είναι το ραβδί μιας νεράιδας που ζει στον κορμό ενός μαγεμένου
δέντρου… (μόλις τελειώσει τοποθετεί το ξυλάκι μπροστά του).
‒ Σε αυτό το δέντρο αποφάσισε να ζήσει, όταν έσπασε το μεγάλο κλαδί (και δείχνει το
ξυλάκι του) του δικού της δέντρου. Ενός δέντρου, στο οποίο ζούσαν πολλά πλάσματα του
δάσους… (μόλις τελειώσει τοποθετεί το ξυλάκι μπροστά του)
‒ Ένα από αυτά ήταν και ο βασιλιάς των φιδιών (και δείχνει το ξυλάκι του), ο οποίος ήταν ο
προστάτης όλων των ερπετών του δάσους… (μόλις τελειώσει τοποθετεί το ξυλάκι μπροστά
του) κ.λπ.
Ποιήματα «χώρου» (δραστηριότητα δημιουργικής γραφής με τη χρήση γλωσσικών
στοιχείων)
Επιλέγουμε ένα αντικείμενο ή ένα κτίριο και φτιάχνουμε ένα ποίημα για αυτό με τη μορφή:
Επίθετο: πυκνό
Αντικείμενο / κτήριο: δάσος
2 Επίθετα ή μετοχές για το αντικείμενο / κτήριο: καταπράσινο, κρυμμένο
3 Μετοχές ενεστώτα που αντιστοιχούν στο αντικείμενο / κτήριο: απολαμβάνοντας,
τρέχοντας, ηρεμώντας
4 Ουσιαστικά. 2 για το πρώτο ρήμα και 2 για το τελευταίο: τον ήλιο, τις φυλλωσιές, τους
ήχους, την ησυχία
3 Μετοχές ενεστώτα για την τελευταία λέξη: ησυχάζοντας, μη μιλώντας, αγαλλιάζοντας
2 φράσεις (με προθέσεις) για το τελευταίο ρήμα: με το τιτίβισμα των πουλιών, με το
θρόισμα των φύλλων
1 Αντικείμενο / κτήριο αντίθετο με το αρχικό, ώστε να ξεκινήσει κάποιος άλλος ένα άλλο
ποίημα: πόλη
Δάσος
Πυκνό
Καταπράσινο, κρυμμένο
Απολαμβάνοντας, τρέχοντας, ηρεμώντας
Τον ήλιο,τις φυλλωσιές,τους ήχους, την ησυχία
Ησυχάζοντας, μη μιλώντας, αγαλλιάζοντας
Με το τιτίβισμα των πουλιών, με το θρόισμα των φύλλων
Πόλη3
Οι ντετέκτιβ της φύσης (δραστηριότητα δημιουργικότητας και επινοητικότητας)
Σε ομάδες δημιουργούμε αινίγματα ή γρίφους για συγκεκριμένες ή αφηρημένες έννοιες
του περιβάλλοντός μας, π.χ. για δέντρα, ζώα, κτίρια κ.λπ. Ανταλλάσουμε τους γρίφους με
την αντίπαλη ομάδα και προσπαθούμε να τους λύσουμε. Η ομάδα που τελειώνει πρώτη,
κερδίζει.

3

Προσαρμοσμένη δραστηριότητα στην ελληνική γλώσσα στο http://creativestarlearning.co.uk/literacyoutdoors/what-about-the-royal-wedding/
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Παραμυθένια τοπία (δραστηριότητα εικαστικών και δημιουργικής γραφής)
Σε μακέτα με φυσικά υλικά που έχουμε μαζέψει από το χώρο στον οποίο βρισκόμαστε
φτιάχνουμε ένα τοπίο, το οποίο θα αποτελέσει το χωροχρονικό πλαίσιο της ιστορίας που
θα πλάσουμε. Στο τοπίο μπορούν να μπουν και ανθρώπινες φιγούρες, οι πρωταγωνιστές
της ιστορίας. Σημείωση: διευκρινίζουμε στα παιδιά ότι δεν μετακινούμε ζωντανούς
οργανισμούς από το περιβάλλον.
Το λεξόδεντρο (δραστηριότητα δημιουργικής γραφής και αφηγηματολογικής
προσέγγισης)
Χωριζόμαστε σε ομάδες. Κάθε ομάδα παίρνει και μια αφηγηματολογική κατηγορία
(χαρακτήρας, τόπος-χρόνος, πρόβλημα, βοηθός ή μαγικό αντικείμενο, λύση). Ο καθένας
γράφει στο καρτελάκι του λέξεις ή φράσεις ή μικρό κειμενάκι, ανάλογα με την κατηγορία
στην οποία ανήκει εμπνευσμένες από το φυσικό περιβάλλον. Σε ένα δέντρο της αυλής
κρεμάμε τα καρτελάκια μας. Στη συνέχεια, ανά δύο, διαλέγουμε δύο καρτελάκια από
διαφορετικές κατηγορίες και ξεκινάμε την ιστορία μας.
Βρες κάτι… (παιγνιώδης δραστηριότητα περιγραφής με μορφή «κρυμμένου θησαυρού» ή
bingo)
Χωριζόμαστε σε ομάδες. Κάθε ομάδα περιηγείται στον χώρο και εντοπίζει 6 ή 9
αντικείμενα. Στη συνέχεια σε χαρτί ή χαρτόνι με μορφή πίνακα, περιγράφουμε με ένα
επίθετο και ένα ουσιαστικό ή με μια φράση τα αντικείμενα που έχουμε εντοπίσει.
Ανταλλάσουμε τα χαρτιά μας με μια άλλη ομάδα, η οποία προσπαθεί να εντοπίσει και να
φέρει τα αντικείμενα της περιγραφής.
Π.χ. Βρες…
 ένα άχρηστο αντικείμενο
 μια περίεργη πετρούλα
 ένα ξεραμένο φύλλο
 κάτι που θα μπορούσε να είναι ο τίτλος ενός ποιήματος
 κάτι που θα μπορούσε να είναι το σπίτι μιας νεράιδας
 κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει ανάμνηση της σημερινής ημέρας
 κ.λπ.
Εναλλακτικά, παίζουμε το ίδιο παιχνίδι ως bingo. Δίνουμε στα παιδιά έτοιμο τον
πίνακα για να τον συμπληρώσουν. Ο πρώτος που θα τον συμπληρώσει, φωνάζει Bingo!
Συνέντευξη από ένα έμβιο ή ένα άβιο στοιχείο του περιβάλλοντος (δραστηριότητα
συνεργασίας και επικοινωνίας)
Με αφορμή ένα απόσπασμα από το βιβλίο Στη σκιά της πράσινης βασίλισσας της Λότης
Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου (εκδ. Πατάκη) ή από το Φιλενάδα φουντουκιά μου της
Αγγελικής Βαρελλά (εκδ. Πατάκη) παίρνουμε συνέντευξη από ένα έμβιο ή ένα άβιο στοιχείο
του περιβάλλοντος, π.χ. από ένα δέντρο ή ένα βράχο. Η μία ομάδα φτιάχνει τις ερωτήσεις
και η άλλη απαντά στη θέση του ερωτώμενου.
Διαβάζοντας τα σύννεφα (δραστηριότητα παρατήρησης και φαντασίας)
Παρατηρούμε τα σύννεφα που σχηματίζονται στον ουρανό. Φανταζόμαστε μια μορφή για
κάθε σύννεφο. Της δίνουμε όνομα και φτιάχνουμε την ιστορία της. Η ίδια δραστηριότητα
μπορεί να γίνει επιλέγοντας μόνο μια μορφή σύννεφου και διαδοχικά σε κύκλο, δίνοντας ο
καθένας μια φράση να σχηματιστεί η ιστορία της.
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Άσκηση φαντασίας (δραστηριότητα δημιουργικής γραφής και παρατήρησης τοπίου)
Χρησιμοποιώντας τη μασκότ-κούκλα της τάξης φτιάχνουμε μια ιστορία με αυτήν. Αφού
έχουμε περιηγηθεί στον χώρο, π.χ. δάσος-πάρκο, καθένας από την ομάδα επιλέγει ένα
αντικείμενο και το παίρνει μαζί του. Καθόμαστε σε κύκλο. Η μασκότ μαζί με ένα σακούλι
ξεκινά από τον πρώτο, ο οποίος, για παράδειγμα, λέει:
Η κα κουκουβάγια (ή οποιαδήποτε μορφή έχει η μασκότ) πήγε βόλτα σήμερα. Στη
βόλτα της βρήκε μια πετρούλα (βάζει την πετρούλα στο σακούλι και το δίνει στον διπλανό
του μαζί με τη μασκότ). Μια που την πέταξε σε ένα δέντρο. Απ’ το δέντρο έπεσε ένα φύλλο
(βάζει το φύλλο στο σακούλι και το δίνει στον διπλανό του μαζί με τη μασκότ). Το φύλλο
περιπλανήθηκε στον αέρα και κάθισε πάνω σε ένα ξερό κλαδάκι (βάζει το ξυλάκι στο
σακούλι και το δίνει στον διπλανό του μαζί με τη μασκότ).
Οι πέτρες της ιστορίας ‒ Storystones (δραστηριότητα δημιουργικής γραφής και
αφηγηματολογικής προσέγγισης)
Μαζεύουμε βότσαλα ή πέτρες και ζωγραφίζουμε πάνω τους γράμματα της αλφαβήτας.
Διαλέγουμε κάποια από αυτά και τα τοποθετούμε σε τρεις κύκλους:
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ‒ ΜΕΤΑ ‒ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
Χρησιμοποιούμε τα γράμματά τους για να συμπληρώσουμε την ιστορία σε κάθε
κύκλο, ως αρχικά του ήρωα, του τόπου, του προβλήματος που αντιμετωπίζει, της δράσης
που αναλαμβάνει κ.λπ.
Εναλλακτικά, οι πέτρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν έχοντας ζωγραφισμένες πάνω
τους εικόνες (για μικρότερες ηλικίες) ή λέξεις που αντιστοιχούν στον ήρωα, στον χρόνο,
στον τόπο, στο πρόβλημα, στον «κακό», στο μαγικό αντικείμενο, στον βοηθό. Βάζοντάς τις
σε σειρά, χτίζουμε την ιστορία μας.
Κλείσε τα μάτια και… φωτογράφισε! (δραστηριότητα παρατήρησης, μνήμης,
περιγραφής)
Χωριζόμαστε σε ζευγάρια. Ο ένας δένει τα μάτια του άλλου και τον οδηγεί σε ένα σημείο.
Του ξεδένει τα μάτια για τρία δευτερόλεπτα και του τα ξαναδένει. Αυτός που έχει κλειστά
τα μάτια, προσπαθεί να περιγράψει το τοπίο που είδε.
3.Επίλογος
Συμπερασματικά, η εκπαιδευτική διαδικασία «εκτός των τειχών» αποκτά άλλη διάσταση:
ενεργοποιεί τους μαθητές, ώστε να εμπλακούν ενεργά, αφού το εξωτερικό περιβάλλον
προσφέρει μία πληθώρα ερεθισμάτων που απευθύνονται σε όλες τις αισθήσεις. Αυτή η
ενεργοποίηση μπορεί να ενισχύσει ιδιαίτερα τη χρήση της γλώσσας για δημιουργική
έκφραση και επικοινωνία. Έτσι το μάθημα γίνεται απόλαυση και εμπειρία για τους μαθητές
/ μαθήτριες όλων των ηλικιών. Ειδικά στην Ελλάδα, οι καιρικές συνθήκες μπορούν να
επιτρέψουν μια μεγάλη ποικιλία σε δραστηριότητες και στη συχνότητα εφαρμογής τους
στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Για επιτυχή αποτελέσματα, όμως, κάθε «μάθημα» εκτός τάξης χρειάζεται και κάποιες
προϋποθέσεις: ακριβή στοχοθεσία με εστιασμένες δραστηριότητες, καλή οργάνωση και
προετοιμασία, ορισμό πλαισίου συμπεριφοράς κατά την έξοδο από την τάξη, κατάλληλο
ρουχισμό-εξοπλισμό κ.ά. Οι προϋποθέσεις εξασφαλίζουν την ποιότητα και την
αποδοτικότητα του μαθήματος, ώστε τα οφέλη να είναι εμφανή και να εκτιμώνται ανάλογα
από τους μαθητές και τους γονείς.
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Ολοκληρώνοντας θα θέλαμε να παραθέσουμε την παραδοχή από τη βρετανική
Διακήρυξη «Μάθηση εκτός της σχολικής αίθουσας» (Learning outside the classroom
Manifesto, 2006: 1): «Κάθε νέος άνθρωπος θα πρέπει να βιώνει τον κόσμο πέρα από τη
σχολική αίθουσα ως ένα ουσιαστικό μέρος της μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης
ανεξαρτήτως ηλικίας, ικανότητας και συνθηκών».
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Οι ιστορίες που αφηγούνται οι εικόνες των παλιών
αναγνωστικών στα παιδιά:
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα αναγνωστικά και
τα αλφαβητάρια στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
Γεωργούλη Άλκηστις-Κυριακή
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, ΕΚΠΑ
Συνεργάτης Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
geor.alkistis@gmail.com
Περίληψη
Πώς φαντάζουν σήμερα οι έγχρωμες εικόνες που ζωγράφισε ο Κ. Γραμματόπουλος για τα αλφαβητάρια της Α΄
Δημοτικού το 1949 και το 1955; Πώς κατάφεραν ο Μίμης, η Άννα, ο Ρήγας και η Λόλα να μείνουν ζωντανοί στη
μνήμη των μαθητών που έμαθαν γραφή και ανάγνωση μαζί τους; Και ακόμα περισσότερο, πώς γίνεται οι
σημερινοί μαθητές να γνωρίζουν και να διαβάζουν ως λογοτεχνικά βιβλία αυτά τα αλφαβητάρια και να
ενθουσιάζονται βλέποντας την Άννα να δίνει ένα μήλο στον Μίμη; Το πρόγραμμα «Ο Μίμης και η Άννα πάνε…
στο Μουσείο», που πραγματοποιείται στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και υλοποιήθηκε ως
εργαστήριο στο πλαίσιο του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Προγράμματα Σπουδών ‒ Σχολικά εγχειρίδια: Από
το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον», σκοπεύει στην εξοικείωση των μαθητών με την εικονογράφηση των
παλιών αναγνωστικών. Πέρα από την επαφή με την τέχνη της εικονογράφησης αναμένεται ότι αυτή θα
αποτελέσει το έναυσμα για την περαιτέρω ενασχόληση των μαθητών με το αναγνωστικό στην ολότητά του.
Λέξεις-κλειδιά: εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλφαβητάρια, Αισθητική Αγωγή

1. Εισαγωγή
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να γίνει βιωματική προσομοίωση ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος για μαθητές Δημοτικού, που πραγματοποιείται στο Μουσείο Σχολικής
Ζωής και Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα «Ο Μίμης και η Άννα πάνε… στο Μουσείο», που θα
υλοποιηθεί με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων, σκοπεύει στην εξοικείωση των
μαθητών με την εικονογράφηση των παλιών αναγνωστικών και πιο συγκεκριμένα του
εικονογράφου Κ. Γραμματόπουλου. Πέρα από την επαφή με την τέχνη της
εικονογράφησης αναμένουμε ότι αυτή θα αποτελέσει το έναυσμα για την περαιτέρω
ενασχόληση των μαθητών με το κείμενο και το αναγνωστικό στην ολότητά του. Επομένως
ο στόχος είναι διττός: αφενός η αισθητική καλλιέργεια και η καλλιτεχνική
ευαισθητοποίηση που συχνά παραμελούνται στο σχολείο και αφετέρου η αντιμετώπιση
του αναγνωστικού ως λογοτεχνικού αναγνώσματος. Μέσω της επαφής με την
εικονογράφηση αναμένεται η αισθητική απόλαυση, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας,
της εφευρετικότητας, της παρατηρητικότητας αλλά και της φαντασίας των μαθητών. Η
εικονογράφηση σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να προσεγγιστεί διαθεματικά, με τη
συνεισφορά άλλων γνωστικών αντικειμένων, προσφέροντας έτσι στους μαθητές ποικίλες
μαθησιακές εμπειρίες και ολιστική μάθηση.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί περιέχει ποικίλες
ομαδοσυνεργατικές παιγνιώδεις δραστηριότητες, όπως συναρμολόγηση εξωφύλλων
14

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον»

αναγνωστικών, δημιουργία ιστοριών με τη βοήθεια εικόνων παλιών αναγνωστικών
(λειτουργίες παραμυθιού του V. Propp), σχεδιασμό παζλ κτλ. Απώτερος σκοπός είναι οι
δραστηριότητες αυτές να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές και να τους παρέχουν
περισσότερα κίνητρα. Επίσης τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν μεταξύ
τους αλλά και με τα υλικά που θα τους δοθούν, να συνεργαστούν, να ανακαλύψουν και να
αποκτήσουν νέες γνώσεις πατώντας στις ήδη υπάρχουσες.
Το εργαστήριο θα εμπλουτιστεί με επιπλέον δραστηριότητες πέραν από αυτές που
προβλέπει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να
εξοικειωθούν περισσότερο με την εικονογράφηση των παλιών αναγνωστικών. Επίσης,
αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για τους δασκάλους,
προκειμένου να τις εφαρμόσουν και οι ίδιοι στην τάξη τους.
2. Η Αισθητική καλλιέργεια στον χώρο του Σχολείου και του Μουσείου
Το Σχολείο πολύ συχνά, δίνοντας βαρύτητα στα γνωστικά αντικείμενα, παραμελεί την αξία
και την αναγκαιότητα της αισθητικής εκπαίδευσης και της καλλιτεχνικής
ευαισθητοποίησης. Ωστόσο, η επαφή με την Τέχνη από μικρή ηλικία κρίνεται απαραίτητη
για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών και μάλιστα την ανάπτυξη
της δημιουργικότητας, της εφευρετικότητας και της φαντασίας. Επίσης, πέρα από την
αισθητική απόλαυση και καλλιέργεια η καλλιτεχνική παιδεία μπορεί να αποτελέσει και ένα
εν δυνάμει παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών. Μάλιστα τα αντικείμενα
του υλικού πολιτισμού που αποτελούν έργα τέχνης μπορούν να προσεγγιστούν
διαθεματικά και να αλληλοσυμπληρωθούν με άλλα γνωστικά αντικείμενα. Επομένως, η
Τέχνη είναι σε θέση να προσφέρει ποικίλες μαθησιακές εμπειρίες και ολιστική μάθηση
(Τζιαφέρη, 2005: 30-45, Νικονάνου, 2005: 18-25).
Ως εκ τούτου, τα Μουσεία είναι ο κατεξοχήν χώρος στον οποίο μπορεί να
καλλιεργηθεί η αισθητική παιδεία και να αντισταθμισθούν οι ελλείψεις και οι αδυναμίες
του Σχολείου στον τομέα αυτό. Για τον λόγο αυτό τις τελευταίες δεκαετίες τα Μουσεία
παρουσιάζουν θεαματική ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών υπηρεσιών
που προσφέρουν στο παιδικό κοινό και συνηθέστερα σε σχολικές ομάδες. Στην κατεύθυνση
αυτή κινείται το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, το οποίο επιχειρεί μέσα από
ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα να προαγάγει την αισθητική ευαισθησία, την
ικανοποίηση της περιέργειας, την ανάπτυξη της μνήμης, της παρατηρητικότητας, της
εφευρετικότητας και της προσωπικής έκφρασης, προκαλώντας νέες εντυπώσεις, γνώσεις
και εμπειρίες (Καλούρη-Αντωνοπούλου, 1988: 42-46).
2.1. Περιγραφή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ‒ Θεωρητικό Υπόβαθρο
Το θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος επιλέχθηκε με γνώμονα την καθημερινότητα
των μαθητών και το περιβάλλον στο οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται. Η σχολική
καθημερινότητα και το σχολικό περιβάλλον είναι οικεία σε αυτούς.
Η συγκεκριμένη θεματική ενδείκνυται για διαθεματική προσέγγιση, καθώς μπορεί να
μελετηθεί από την οπτική διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, όπως της ιστορίας /
μυθολογίας, της γλώσσας, της λογοτεχνίας και της τέχνης. Έτσι οι μαθητές θα είναι σε θέση
να διαμορφώσουν μια σφαιρική εικόνα και να αποκομίσουν ολιστικές γνώσεις και αξίες, οι
οποίες δεν θα είναι ξεκομμένες αλλά ενταγμένες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.
Οι ομαδοσυνεργατικές παιγνιώδεις δραστηριότητες, η ανακάλυψη της βαλίτσας, η
συναρμολόγηση των εξωφύλλων των αναγνωστικών, η δημιουργία ιστοριών και η
συμπλήρωση ενός πάζλ που θα πάρουν μαζί τους αναμένεται ότι θα αυξήσουν τα κίνητρα
15

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον»

των μαθητών και θα τους ευαισθητοποιήσουν ακόμα περισσότερο. Μέσα από αυτές τις
δραστηριότητες οι μαθητές θα ανακαλύψουν οι ίδιοι τις γνώσεις αλληλεπιδρώντας τόσο με
τους συμμαθητές τους όσο και με το περιβάλλον του Μουσείου.
Το σενάριο σχεδιάστηκε πάνω στις αρχές του εποικοδομισμού και της ανακαλυπτικής
μάθησης. Οι μαθητές, κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής τους με τις δραστηριότητες που
έχουν σχεδιαστεί, θα έχουν την ευκαιρία να χτίσουν μόνοι τους νέες γνώσεις στηριζόμενοι
στις ήδη υπάρχουσες. Επίσης, η νέα γνώση θα κατακτηθεί μέσω της συνεργασίας και της
αλληλεπίδρασης των μαθητών με τους συμμαθητές τους αλλά και με τα αντικείμενα του
Μουσείου, σύμφωνα με τις αρχές των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών. Σε αυτήν την φάση
ο Μουσειοπαιδαγωγός θα αναλάβει ρόλο εμψυχωτή, συνεργάτη και διευκολυντή.
2.2. Σκοποί και Στόχοι του Προγράμματος
Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Ο Μίμης και η Άννα πάνε στο… Μουσείο» είναι
να γνωρίσουν οι μαθητές με βιωματικό και ευχάριστο τρόπο διάφορες όψεις του παλιού
σχολείου και να συγκρίνουν τη σχολική τους καθημερινότητα με εκείνη των παλαιότερων
χρόνων.
Γνωστικοί Στόχοι
Στο τέλος αυτού του Εκπαιδευτικού Προγράμματος αναμένεται οι μαθητές:
 Να γνωρίσουν μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα και δραστηριότητες το παλιό
σχολείο.
 Να έρθουν σε επαφή και να αναγνωρίζουν το υλικό των παλαιότερων σχολείων.
 Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους μαθαίνοντας τα παλιά σχολικά αντικείμενα,
όπως την ποδιά, το πηλίκιο, την πλάκα, το κοντύλι κτλ.
 Να συνειδητοποιήσουν και να μπορούν να εκφράσουν ομοιότητες και διαφορές της
σχολικής ζωής του παρόντος και του παρελθόντος.
 Να εξοικειωθούν με την εικονογράφηση των παλιών αναγνωστικών.
 Να καλλιεργήσουν τη δημιουργική σκέψη, την αυτενέργεια και τη φαντασία
δημιουργώντας ιστορίες με ολοκληρωμένη πλοκή, αξιοποιώντας τα δομικά μέρη
των παραμυθιών.
 Να γνωρίσουν παλαιότερα παιχνίδια.
Στόχοι Ικανοτήτων / Δεξιοτήτων
Οι μαθητές μετά το πέρας των δραστηριοτήτων θα μπορούν:
 Να συνεργάζονται.
 Να κατανέμουν εργασίες και αρμοδιότητες.
 Να εκτελούν εργασίες που απαιτούν λεπτές κινήσεις.
Στόχοι Στάσεων / Αξιών (Τριλιανός, 2008)
Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού σεναρίου επιδιώκεται οι μαθητές:
 Να ευαισθητοποιηθούν.
 Να εκφράσουν τις σκέψεις, τις εντυπώσεις και τα συναισθήματά τους για όσα
έμαθαν.
 Να εκφραστούν καλλιτεχνικά ζωγραφίζοντας το εξώφυλλο του αναγνωστικού που
θα επιθυμούσαν να έχουν.
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2.3. Υλοποίηση Προγράμματος
Πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα προηγείται ένα παιχνίδι γνωριμίας, το οποίο μπορεί να
ποικίλλει κάθε φορά. Ενδεικτικά προτείνεται, καθώς οι μαθητές κάθονται σε έναν μεγάλο
κύκλο, να λένε δυνατά τα ονόματά τους κρατώντας ένα αντικείμενο, όπως μια σβούρα. Στη
συνέχεια ο Μουσειοπαιδαγωγός κάνει μερικές ανοιχτές ερωτήσεις στα παιδιά με σκοπό να
παρατηρήσουν και να εξοικειωθούν με τον χώρο. Μέσα από αυτόν τον καταιγισμό ιδεών,
εκτός των άλλων, θα καταφέρει να αντιληφθεί τη δυναμική της ομάδας και να διακρίνει
πιθανές ιδιαιτερότητες.
Ενδεικτικές ερωτήσεις:
 Σε ποιο Μουσείο έχετε έρθει;
 Τι περιμένετε να δείτε εδώ μέσα;
 Έχετε επισκεφθεί ποτέ ένα αντίστοιχο Μουσείο; Πού;
 Από όσα βλέπετε τι σας κάνει εντύπωση;
Για να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών, ο Μουσειοπαιδαγωγός ξεκινά το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την εξής ιστορία (τα κενά της οποίας θα συμπληρώνουν οι
μαθητές):
«Σήμερα το πρωί επισκέφθηκαν το Μουσείο δυο παιδιά… οι γονείς και οι παππούδες
σας τα γνωρίζουν σίγουρα, μπορεί και εσείς! Είναι ο Μίμης και η Άννα! Τους ξέρετε;
(βλέπουν την εικόνα τους). Αυτοί ήταν οι ήρωες ενός παλιού αναγνωστικού και μαζί με τους
μαθητές μάθαιναν τα γράμματα, ανάγνωση, έπαιζαν και πήγαιναν εκδρομές. Εσείς ξέρετε
κανέναν ήρωα από το δικό σας βιβλίο της Γλώσσας; (Β΄ Δημοτικού: Λουκάς, Χαρά, Γαλήνη,
Αρμπέν, Γ΄ Δημοτικού: Σωκράτης, Σοφοκλής, Πηνελόπη, Σοφούλα, Αρίστος, Εύρυς, Δήμος,
Τίμος)
Και γιατί άραγε ήρθαν ο Μίμης και η Άννα σε αυτό το Μουσείο; (οι μαθητές
εκφράζουν τις ιδέες τους και μετά ο Μουσειοπαιδαγωγός τους αποκαλύπτει τον
πραγματικό λόγο). Τα δύο παιδιά επισκέφθηκαν πολλά σχολεία…. μπορεί να ήρθαν και στο
δικό σας και συνειδητοποίησαν ότι είναι πολύ διαφορετικά από το δικό τους, το παλιό
σχολείο. Και μάλιστα κάτι άφησαν στο Μουσείο! Έκρυψαν ένα βαλιτσάκι. Θέλετε να το
βρούμε;».
Οι μαθητές σηκώνονται και προσπαθούν να βρουν το κρυμμένο βαλιτσάκι μέσα στη
αίθουσα όσο παίζει το τραγούδι της Λιλιπούπολης «Μες στο Μουσείο». Αφού το βρουν
κάθονται πάλι σε έναν μεγάλο κύκλο και κάνουν υποθέσεις για το περιεχόμενό της.
1η Δραστηριότητα
Το βαλιτσάκι ανοίγει και ο Μουσειοπαιδαγωγός ξεκινά να δουλεύει με το υλικό που
βρίσκεται μέσα σε αυτό. Πρώτα βγάζει ένα παλιό τετράδιο του Μίμη, μέσα στο οποίο ο
Μίμης μάς δείχνει εικόνες των δικών του μαθητικών χρόνων σε αντιδιαστολή με τη
σημερινή σχολική πραγματικότητα. Οι εικόνες που αφορούν το παλιό σχολείο προέρχονται
από το αναγνωστικό.
1η σελίδα: Ο Μίμης και η Άννα μαθητές, καθώς πηγαίνουν στο σχολείο. Με αφορμή αυτήν
την εικόνα ο Μουσειοπαιδαγωγός δείχνει στους μαθητές τις παλιές μαθητικές ποδιές, το
πηλίκιο και την σχολική τσάντα.
2η σελίδα: Η δασκάλα και η σχολική τάξη. Ο δάσκαλος δείχνει την πλάκα και το κοντύλι με
το οποίο έγραφαν παλιά οι μαθητές. Τα παιδιά παρατηρούν διαφορές με τη σύγχρονη
σχολική υποδομή.
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3η σελίδα: Η οικογένεια. Η οικογένεια παλιά και σήμερα παίζει καθοριστικό ρόλο στην
εκπαίδευση και την αγωγή των παιδιών.
4η σελίδα: Παλιά παιχνίδια. Ομοιότητες και διαφορές με τα σημερινά παιχνίδια. Οι
μαθητές βλέπουν και πιάνουν την παλιά σβούρα, τους βόλους και μαθαίνουν πώς παιζόταν
το κουτσό.
5η σελίδα: Οι εκδρομές. Πού και πώς πήγαιναν τότε και σήμερα;
6η σελίδα: Έλεγχος και απολυτήριο.
Μέσα από αυτήν τη δραστηριότητα και τη συζήτηση οι μαθητές όχι μόνο γνωρίζουν
την εικονογράφηση του παλιού αναγνωστικού αλλά κάνουν και συγκρίσεις και σημειώνουν
τις ομοιότητες και τις διαφορές του παλιού και του σημερινού σχολείου.
2η Δραστηριότητα
«Ο Μίμης και η Άννα έφεραν μαζί τους ένα παλιό παιχνίδι για να παίξουμε!».
Ο Μουσειοπαιδαγωγός μοιράζει τυχαία στους μαθητές καρτελίτσες με διαφορετικές
εικόνες και έτσι σχηματίζονται έξι ισάριθμες ομάδες. Κάθε ομάδα παίρνει 12 κύβους, οι
οποίοι, αν τοποθετηθούν σωστά, απεικονίζουν ένα εξώφυλλο αναγνωστικού. Κάθε ομάδα
έχει διαφορετικό εξώφυλλο. Δίνεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση
του παιχνιδιού και πάλι ακούγεται το τραγούδι της Λιλιπούπολης. Ένα παιδί από κάθε
ομάδα, όταν θα αρχίσει να σχηματίζεται το εξώφυλλο, θα αναλάβει να κινηθεί μέσα στην
αίθουσα για να βρει το αντίστοιχο αναγνωστικό.
Μόλις τελειώσει ο χρόνος, μαζεύονται όλες οι ομάδες στον κύκλο και παρουσιάζουν
τα εξώφυλλα που συναρμολόγησαν στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. Εκεί μπορούν να
συζητήσουν τι τους κάνει εντύπωση, τι απεικονίζουν, αν μοιάζουν με τα δικά τους βιβλία
και ποιο τους αρέσει περισσότερο.
3η Δραστηριότητα
«Η Άννα σκέφτηκε να μας φέρει μερικές εικόνες και από άλλα αναγνωστικά, για να
γνωρίσουμε τους ήρωες τους. Με αυτές μπορούμε να φτιάξουμε ιστορίες». Οι μαθητές
χωρίζονται σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα παίρνει εφτά κάρτες, μία από κάθε χρώμα: κόκκινη,
κίτρινη, ροζ, πράσινη, μπλε, γαλάζια και μπεζ. Σε αυτές εικονίζονται αντίστοιχα: ο ήρωας, ο
τόπος που ζει, το όνειρό του / η επιθυμία του, ο αντίπαλος του ήρωα, ο σύμμαχος, ένα
μαγικό αντικείμενο που θα τον βοηθήσει να νικήσει τον κακό και το τέλος. Οι μαθητές με
βάση αυτά φτιάχνουν τη δική τους ιστορία. Οι εικόνες προέρχονται από διάφορα παλιά
αναγνωστικά. Η ιστορία κάθε ομάδας παρουσιάζεται στην ολομέλεια. Η δραστηριότητα
αυτή στηρίζεται στο παιχνίδι «Η τράπουλα του Propp» ή αλλιώς «Κάθε φορά… μια
ιστορία».
4η Δραστηριότητα
«Αφού είδαμε πολλά αναγνωστικά, τι θα λέγατε να φτιάξουμε το εξώφυλλο του
αναγνωστικού που θα θέλαμε να έχουμε του χρόνου στο σχολείο μας;».
Ανά δύο οι μαθητές παίρνουν ένα κομμάτι μακετόχαρτο σε σχήμα πάζλ και
ζωγραφίζουν ό,τι θα επιθυμούσαν να έχει το εξώφυλλο του βιβλίου τους. Αφού
τελειώσουν, ο Μουσειοπαιδαγωγός τους καλεί να ενώσουν τα κομμάτια του πάζλ. Έτσι
σχηματίζεται ένα μωσαϊκό διαφορετικών εξωφύλλων από τη μια μεριά και από την άλλη
εικονίζεται ο Μίμης και η Άννα. Καθώς μάλιστα είναι από χοντρό χαρτόνι, μπορεί να σταθεί
όρθιο. Όλη αυτήν την κατασκευή την παίρνουν μαζί τους οι μαθητές στο σχολείο.
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Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τελειώνει με ένα τραγούδι. Επίσης
Μουσειοπαιδαγωγός μπορεί να κάνει μια ανακεφαλαίωση κάνοντας ερωτήσεις:




ο

Τι σας έκανε εντύπωση από αυτά που μάθατε σήμερα;
Θα σας άρεσε το σχολείο σας να είναι σαν το παλιό σχολείο του Μίμη και της Άννας;
Αν μπορούσατε να πάρετε ένα αντικείμενο του παλιού σχολειού μέσα από το
Μουσείο, ποιο θα παίρνατε;

Στο εργαστήριο του συνεδρίου παρουσιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν από τους
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς επιπλέον δραστηριότητες, με τις οποίες θα μπορούσαν οι
μαθητές να ασχοληθούν μετά την επίσκεψή τους στο Μουσείο μαζί με τον δάσκαλό τους.
Οι δραστηριότητες αυτές έχουν τη μορφή της ανατροφοδότησης, της εφαρμογής των νέων
γνώσεων και της αξιολόγησης:
1η Δραστηριότητα
Σε ομάδες οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν ένα domino εξωφύλλων παλιών
αναγνωστικών. Στόχος είναι η καλή παρατήρηση των σχεδίων, των χρωμάτων, των στυλ
ζωγραφικής και η σύνδεση των εξωφύλλων βάσει ενός ή περισσότερων κοινών
χαρακτηριστικών. Στο τέλος κάθε ομάδα παρουσιάζει στις υπόλοιπες το δικό της domino
εξηγώντας το σκεπτικό της.
2η Δραστηριότητα
Σε ομάδες οι μαθητές κατασκευάζουν με υλικά που θα τους δοθούν (χρώματα, χαρτόνια,
ψαλίδια, εικόνες από περιοδικά και εφημερίδες) το αναγνωστικό που θα επιθυμούσαν να
διδάσκονται στο σχολείο. Εκτός από το εξώφυλλο μπορούν οι ομάδες να φτιάξουν
ενδεικτικά και μερικές σελίδες από το εσωτερικό του αναγνωστικού.
3η Δραστηριότητα
Οι ομάδες καλούνται να συναρμολογήσουν παζλ με εικόνες από το αναγνωστικό. Ένα από
τα κομμάτια που είναι λευκό πρέπει να το ζωγραφίσουν μιμούμενοι το στυλ ζωγραφικής
του αντίστοιχου αναγνωστικού.
Επίσης, ο Μουσειοπαιδαγωγός μπορεί να προτείνει στον δάσκαλο τις εξής
δραστηριότητες:
 Τη δημιουργία μιας «γωνιάς Μουσείου» μέσα στην τάξη, την οποία οι μαθητές θα
αναλάβουν να τη διαμορφώσουν συλλέγοντας από το οικογενειακό τους περιβάλλον
αντικείμενα από τα μαθητικά χρόνια των γονιών και των παππούδων τους.
 Τη συλλογή προφορικών μαρτυριών από μεγαλύτερους συγγενείς ή γνωστούς.
 Ένα παιχνίδι ρόλων, με διαλόγους φτιαγμένους από τους μαθητές, σχετικά με τα παλιά
σχολικά χρόνια.
Σε περίπτωση που οι μαθητές επιθυμούν να ασχοληθούν με αυτές τις δραστηριότητες
ή να παραγάγουν οποιοδήποτε άλλο σχετικό έργο, αυτό θα αποσταλεί στο Μουσείο
Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
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3. Συμπεράσματα
Μετά από αρκετές εφαρμογές και εμψυχώσεις του προγράμματος γίνεται αντιληπτό ότι τα
παιδιά ανταποκρίνονται θετικά. Το γεγονός ότι στο Μουσείο ξεφεύγουν από το σχολικό
κλίμα και τους δίνονται άλλες δυνατότητες, όπως οι παιγνιώδεις δραστηριότητες, η
συνεργασία, η παροχή ίσων ευκαιριών και η ανακάλυψη της γνώσης, επιδρούν θετικά.
Επίσης, γίνεται σαφές ολοένα και περισσότερο ότι η συνεργασία του Σχολείου με το
Μουσείο και του Εκπαιδευτικού με τον Μουσειοπαιδαγωγό / Μουσειολόγο είναι αδήριτη
ανάγκη για την αποτελεσματικότερη εκπαιδευτική λειτουργία και αξιοποίηση των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Μουσείων.
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Ας γίνουμε για λίγο ποιητές…
Εξερευνώντας την Ποιητική Γραμματική του Οδ. Ελύτη μέσω της
δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής
Δίωρο εργαστήριο
Δουζίνα Μαρίλη
Φιλόλογος, ΜΑ, Υποψ. Διδάκτωρ ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ
marilidouzinas@yahoo.gr
Περίληψη
Μπορούν η δημιουργική ανάγνωση και γραφή να αξιοποιηθούν ουσιαστικά στο μάθημα της Λογοτεχνίας;
Πώς; Μπορεί να συστηματοποιηθεί μια τέτοια «ελεύθερη» και δημιουργική προσέγγιση του ποιητικού
κειμένου; Ποιο είναι το όφελος, το μαθησιακό κέρδος από μια δημιουργική προσέγγιση της λογοτεχνίας; Ποια
τα υπέρ; Ποια τα κατά; Στο εργαστήριο αυτό επιχειρείται να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα διαμέσου
προτεινόμενων εναλλακτικών προσεγγίσεων ποιημάτων του Οδ. Ελύτη (ανθολογημένων στα σχολικά
εγχειρίδια Γυμνασίου-Λυκείου και μη ανθολογημένων), στις οποίες αξιοποιείται η δημιουργική ανάγνωση και
η δημιουργική γραφή. Στόχος του εργαστηρίου είναι να καταδείξει πως μια διαφορετική, βιωματική και
δημιουργική - και την ίδια στιγμή συστηματοποιημένη και ήπια καθοδηγούμενη- προσέγγιση της ποίησης του
Ελύτη είναι εφικτή και μπορεί να συμβάλει στη γόνιμη και ουσιαστική επικοινωνία του αναγνώστη με την
ποίησή του, που είναι και το ζητούμενο κατά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο σχολείο. Στο εργαστήριο θα
παρουσιαστούν συγκεκριμένες, δοκιμασμένες και αξιολογημένες στο περιβάλλον της τάξης εναλλακτικές
προσεγγίσεις της ποίησης του Ελύτη, στις οποίες αξιοποιούνται η δημιουργική ανάγνωση και γραφή, και θα
γίνει εφαρμογή από τους συμμετέχοντες εναλλακτικών προσεγγίσεων ποιημάτων του Ελύτη μέσω της
δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής.
Λέξεις-κλειδιά: δημιουργική ανάγνωση, δημιουργική γραφή, Οδ. Ελύτης

1. Εισαγωγή
Η διδασκαλία της ποίησης, και μάλιστα της μοντέρνας, είναι, κατά γενική ομολογία, ένας
από τους προβληματικότερους τομείς στον χώρο της διδακτικής της λογοτεχνίας (Βασιλάκη,
2002, Καπλάνη, 2006). Ο νεαρός αναγνώστης, ο μαθητής του Γυμνασίου, αισθάνεται πολύ
γρήγορα αμηχανία απέναντι στη μοντέρνα ποίηση, τη χαρακτηρίζει σκοτεινή και δύσκολη
και, εν τέλει, αδυνατεί να έρθει σε επαφή μαζί της ‒ ενίοτε μάλιστα εκφράζει την
περιφρόνησή του απέναντί της. Έως έναν βαθμό η αρνητική αντίδραση των μαθητών
απέναντι στη μοντέρνα ποίηση είναι αναμενόμενη, γιατί συνήθως προσπαθούν με τους
όρους της παραδοσιακής ποίησης να αποκωδικοποιήσουν ορθολογικά το πιθανό νόημα του
κειμένου (Πεσκετζή, 2002). Μερίδιο ευθύνης φέρει και ο τρόπος με τον οποίο η ποίηση
προσεγγίζεται στην τάξη: στη διδασκαλία της ποίησης ο προσανατολισμός παραμένει τις
περισσότερες φορές καθαρά ερμηνευτικός. Ο δάσκαλος καλείται να δώσει την έγκυρη
ερμηνεία του ποιήματος. Ο μαθητής περιορίζεται στον ρόλο του ακροατή-αποδέκτη, οι
συναισθηματικές και διανοητικές του δυνατότητες παραμένουν σχεδόν αδρανείς κατά τη
διάρκεια του μαθήματος, η δημιουργικότητά του στην καλύτερη περίπτωση περιορίζεται
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στη διατύπωση κάποιας άποψης, ικανής να προκαλέσει διάλογο με τους συμμαθητές του
και τον δάσκαλο. Σε κάθε περίπτωση στόχος παραμένει η εύρεση του νοήματος ή των
νοημάτων σε κάθε ποίημα, η ανεύρεση της μιας και μοναδικής ερμηνείας (Χαραλαμπάκης,
2002).
Τα τελευταία χρόνια εκφράζεται έντονα η επιθυμία για ριζική αναμόρφωση και
ανακαίνιση του μαθήματος της λογοτεχνίας (Αποστολίδου, Χοντολίδου, Καπλάνη, 2004,
Καλογήρου και Λαλαγιάννη, 2007), θέτοντας στο επίκεντρο τον μαθητή-αναγνώστη που δεν
είναι ο ιδανικός αναγνώστης του κάθε κειμένου ούτε φιλόλογος αλλά ένας έφηβος που
βρίσκεται σε μια διαδικασία αναζήτησης προσανατολισμού και προσωπικής ταυτότητας
(Καπλάνη και Κουντουρά, 2004). Η εναλλακτική προσέγγιση της ποίησης του Οδ. Ελύτη
μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής εφαρμόζεται πειραματικά στο πλαίσιο
εκπαιδευτικής έρευνας σε μαθητές Α’ και Β’ Γυμνασίου στο Α’ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού.
Στην εργασία που ακολουθεί παρατίθενται δοκιμασμένες και αξιολογημένες εναλλακτικές
προσεγγίσεις της Ποιητικής Γραμματικής του Οδ. Ελύτη, που εφαρμόστηκαν τόσο στο
πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (για την Α’ Γυμνασίου) όσο και στο
πλαίσιο Ομίλου Δημιουργικής γραφής (για τη Β’ Γυμνασίου)· η δημιουργική ανάγνωση και
γραφή αξιοποιούνται ως εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης και συναλλαγής των μαθητών με
την ποιητική τέχνη του Οδ. Ελύτη, ως μέσα αφύπνισης ή όξυνσης της ποιητικής νοημοσύνης
(Ελύτης, 2009) των μαθητών.
2. Δημιουργική ανάγνωση και δημιουργική γραφή
Ο όρος creative writing ακούγεται για πρώτη φορά από τον Emerson στην ομιλία του με
τίτλο The American Scolar το 1837 στη διατύπωση «υπάρχει επομένως δημιουργικό
διάβασμα μαζί με δημιουργική γραφή» («There can be creative reading as well as creative
writing»). Η δημιουργική ανάγνωση είναι ουσιαστικά η δημιουργική πρόσληψη και
ανταπόκριση προς το κείμενο. Η ανάγνωση είναι δημιουργική, όταν οι νεαροί αναγνώστες
μπορούν να αρθρώνουν λόγο για το νόημα και τη μορφή του κειμένου χρησιμοποιώντας
ποικίλα εκφραστικά μέσα και όχι μόνον τη γλώσσα, συνδέοντάς τα με τις εμπειρίες τους,
χωρίς να ευθυγραμμίζονται με το νόημα που ο εκπαιδευτικός θεωρεί ότι κρύβει το κείμενο
(Αποστολίδου, 2003). Η δημιουργική ανάγνωση απορρέει από τη διδασκαλία του
λογοτεχνικού κειμένου σύμφωνα με τη θεωρία της αισθητικής της πρόσληψης (Σπανός,
2010). Στη νοηματοδότηση του κειμένου ο μαθητής αναγνώστης κατέχει έναν ρόλο τόσο
σημαντικό όσο και το ίδιο το κείμενο. Γι’ αυτό κατά τη διδασκαλία ο δάσκαλος δίνει χώρο
για δράση στον μαθητή υποβάλλοντας εκείνα τα ερωτήματα που τον διευκολύνουν στη
συνάντησή του με τον κόσμο του κειμένου αλλά σε καμία περίπτωση δεν εμπεριέχουν
έτοιμες απαντήσεις ή δεν περιχαρακώνουν την αποκλίνουσα σκέψη του μαθητή.
Η δημιουργική γραφή στη διδακτική πράξη είναι μια συγγραφική πρακτική με την
οποία οι μαθητές οδηγούνται στο να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στη διαδικασία της
λογοτεχνικής γραφής και γενικά της καλλιτεχνικής έκφρασης ως τρόπου με τον οποίο τα
άτομα (οι δημιουργοί) δεν «περιγράφουν» απλώς το περιβάλλον τους, αλλά παρεμβαίνουν
δυναμικά σε αυτό και το ανα-δημιουργούν (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2010). Η
«διδασκαλία» της δημιουργικής γραφής στο σχολείο δεν έχει ως στόχο να δημιουργήσει
νέους συγγραφείς. Με τη δημιουργική γραφή ο διδάσκων δίνει την ευκαιρία στους μαθητές
να χρησιμοποιήσουν ένα κείμενο για να παραγάγουν και ένα καινούριο· ένα κείμενο«απάντηση» στο προηγούμενο, «μεταμόρφωση» ή παραλλαγή του. Έτσι, οι μαθητές
κατανοούν τις κειμενικές κατασκευές και παράγουν, ταυτόχρονα, δικό τους λόγο, μέσα από
τον οποίο διαλέγονται και με το αρχικό κείμενο (Φρυδάκη, 2003). Με τον τρόπο αυτόν,
22

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον»

όταν δηλαδή ο μαθητής είναι συν-παραγωγός γνώσης, όταν παράγει τον δικό του λόγο για
τη λογοτεχνία, αυτό που πραγματοποιείται μέσα στην τάξη είναι πολύ πιο πέρα από την
αντικειμενική γνώση που απλώς αναπλαισιώνεται: είναι δημιουργία γνώσεων, είναι
παραγωγή βιωματικού και «αυθεντικού» λόγου για τη λογοτεχνία με την καθοδήγηση του
εκπαιδευτικού (Χοντολίδου, 2006).
Η συστηματική αξιοποίηση της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής στη Λογοτεχνία
δεν «νομιμοποιείται» από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και τα Αναλυτικά
Προγράμματα Σπουδών (2003), αν και εντοπίζονται δραστηριότητες δημιουργικού
προσανατολισμού σε ασκήσεις στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Η είσοδός της στην
εκπαιδευτική πράξη ως προέκταση της μαθησιακής διαδικασίας, τόσο για την εμπέδωση
του θεωρητικού πλαισίου όσο και για τη διεύρυνσή του, ενθαρρύνεται από τα Νέα Πιλοτικά
Προγράμματα Σπουδών (2011), παραμένει ωστόσο σε εμβρυακή κατάσταση και
«κυοφορείται» σε συγκεκριμένα (Πειραματικά και Καλλιτεχνικά) Σχολεία ή εφαρμόζεται
πειραματικά από ορισμένους εκπαιδευτικούς. Σημειώνουμε, ωστόσο, τη δυναμική και
γόνιμη είσοδο της δημιουργικής γραφής στο Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας της Κύπρου
από το 2010 (Σουλιώτης, 2012). Σύμφωνα με τον Μ. Σουλιώτη (2012: 13), «η επιτυχία της
διδασκαλίας της δημιουργικής γραφής […] κρίνεται από το αν και κατά πόσο μπορεί να
διαμορφώσει (περισσότερους) και επαρκέστερους αναγνώστες της λογοτεχνίας. Οι
συγγραφικές ασκήσεις […] καλλιεργούν το γλωσσικό γούστο, διαπλάθουν απαιτητικότερους
αναγνώστες».
3. Θεωρητικό υπόβαθρο
Η πρόταση που παρουσιάζεται αξιοποιεί τη λογοτεχνική θεωρία, αναπλαισιώνοντάς την και
προσαρμόζοντάς την στα δεδομένα της τάξης (Φρυδάκη, 2003, Χοντολίδου, 2006). Στη
συγκεκριμένη εναλλακτική προσέγγιση της ποίησης του Οδ. Ελύτη αξιοποιούνται η
Ερμηνευτική Μέθοδος (που προκρίνεται από τα Προγράμματα Σπουδών), η Συγκριτική
Μέθοδος και οι Αναγνωστικές θεωρίες, που συνδέονται άμεσα με τη δημιουργική
ανάγνωση και τη δημιουργική γραφή. Ειδικότερα, στη μεθοδολογική προσέγγιση των
ποιημάτων υιοθετούνται και προσαρμόζονται στα δεδομένα της τάξης (δυνατότητες και
διαθέσεις των μαθητών) και στη στοχοθεσία της διδασκαλίας στοιχεία της μεθοδολογίας
των Benton και Fox (1985) (Καλογήρου και Βησσαράκη, 2007)· οι Benton και Fox προτείνουν
τέσσερα στάδια στην προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου: προετοιμασία
περιβάλλοντος, αρχική ανταπόκριση των μαθητών, τελειοποίηση της ανταπόκρισης,
έκφραση της ανταπόκρισης. Από τα προτεινόμενα στάδια αξιοποιούνται κυρίως τα τρία
τελευταία: η αρχική ανταπόκριση υλοποιείται μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης ή της
ελεύθερης καταγραφής των σκέψεων που γεννά η ανάγνωση του ποιήματος σε πρωτοαναγνωστικό και πρωτο-ερμηνευτικό στάδιο, η τελειοποίηση της ανταπόκρισης επιδιώκεται
μέσω της φθίνουσας καθοδήγησης των μαθητών και της δημιουργικής γραφής, ενώ η
έκφραση της ανταπόκρισης «ενσαρκώνεται» στις δημιουργίες των μαθητών μετά την
προσέγγιση των ποιημάτων.
4. Ποιητική Γραμματική του Οδ. Ελύτη
Τα χαρακτηριστικά της ποιητικής γραφής του Ελύτη, τα στοιχεία της ποιητικής του
γραμματικής, προσδιορίζονται και από τον ίδιο στα δοκίμιά του Εν λευκώ (2011) και
Ανοιχτά χαρτιά (2009), όπου κωδικοποιεί την ποιητική εκφραστική άλλων ποιητών, έμμεσα
όμως περιγράφει και τη δική του. Έτσι, στην ποίηση του Ελύτη κυριαρχεί η πρισματική
μορφή του λόγου: πρόκειται για έναν λόγο πολυεπίπεδο με προεξοχές, που διατηρεί τη
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δύναμή του ακόμα κι αν απομονωθούν αποσπάσματα από το όλον του ποιήματος. Ένας
λόγος που βρίθει από «πλέγματα γλωσσικής γοητείας» (Ελύτης, 2001: 237), όπου στη
σύμπηξη της φραστικής μονάδας συλλειτουργούν ο γλωσσικός, εικονιστικός, συλλογιστικός
και ηχητικός συντελεστής, όπου οι φράσεις είναι αντιγραμματικές αλλά καθόλα νόμιμες
ποιητικά, όπου συναντά κανείς ζεύγη ασύνδετα εκ πρώτης όψεως, όπου η στίξη φέρει κι
αυτή τη σημασία της, όπου ο λόγος είναι αφαιρετικός, όπου οι λέξεις εμπλουτίζονται με
άλλες σημασίες και γίνονται «λέξεις-πεταλούδες, ρουκέτες, χειροβομβίδες» (Ελύτης, 2009:
180).
5. Εναλλακτική προσέγγιση του Οδ. Ελύτη στην Α΄ Γυμνασίου
Πριν την προσέγγιση του Οδ. Ελύτη (και δεδομένου ότι οι μαθητές είχαν ήδη προσεγγίσει
δημιουργικά την παραδοσιακή ποίηση δια μέσου του Γ. Δροσίνη), οι μαθητές κλήθηκαν να
απαντήσουν σε αναγνωριστικές ερωτήσεις επάνω σε δύο ποιήματα του Ελύτη, αδίδακτα,
και διαφορετικά ως προς την τεχνοτροπία τους: ένα απόσπασμα από το «Θαλασσινό
τριφύλλι» και «Το παιδί με το γρατσουνισμένο γόνατο». Ο στόχος αυτού του διαγνωστικού
τεστ, της διαγνωστικής δομικής, ήταν να ιχνηλατηθούν οι γνώσεις των μαθητών για την
ποίηση του Ελύτη. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν απλές, όχι όμως αυτονόητες για τους
νεαρούς μαθητές της Α΄ Γυμνασίου:
1.Σε ποιο γραμματειακό είδος (πεζό, ποίημα) ανήκει το Κείμενο 1 και το Κείμενο 2; Γιατί;
2.Ποιο είναι το θέμα του κειμένου 1; Ποιο το θέμα του κειμένου 2;
3.Ποιο κείμενο σας δυσκολεύει στην κατανόηση; Γιατί;

Εικόνα 1. Το pre-test που δόθηκε στους μαθητές

Ενδιαφέρουσα, αν και αναμενόμενη, η απάντηση στην ερώτηση 1: 19/23 μαθητές της
Πειραματικής Ομάδας δήλωσαν ότι το κείμενο 2 είναι πεζό.
Η εναλλακτική προσέγγιση του Οδ. Ελύτη μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης και
γραφής οργανώθηκε σε 3 φάσεις: α) τη φάση της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής, β)
τη φάση της συγκριτικής ανάγνωσης, και γ) τη φάση της αξιολόγησης.
5.1. Η φάση της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής
Στη φάση της δημιουργικής ανάγνωσης (3 διδακτικές ώρες) πραγματοποιήθηκε μέσω ήπια
κατευθυντικών ερωτήσεων η επαφή των μαθητών με το ποίημα σε δομή «επιφανείας» και
στο επίπεδο της «βαθιάς δομής». Αποφεύχθηκαν οι ρητορικές ερωτήσεις «κλειστού τύπου»
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(ως πιο «βατές», κατά την ισχύουσα πρακτική αλλά μάλλον απλουστευτικές για τη
νοημοσύνη των μαθητών) και τέθηκαν ερωτήσεις διερευνητικής μάθησης ή
κατευθυνόμενης «κρίσεως», που λειτούργησαν ως οδηγοί δράσης: υπέδειξαν στοιχεία του
κειμένου –και εξωκειμενικά στοιχεία όπου χρειάζεται– που πρέπει να προσεχθούν, να
επιλεγούν ή να συνδυαστούν για να αναδυθεί μια νέα σημασία και ενεργοποιούν τη
στρατηγική της ανάγνωσης που υποβάλλει το κείμενο: το κείμενο «προγραμματίζει» τις
αναγνώσεις του, κατασκευάζει τη θέση από την οποία «θα ήθελε» να διαβαστεί
(Οικονομίδου, 2000). Ο προσανατολισμός των ερωτήσεων ήταν τέτοιος, ώστε οι μαθητές να
βοηθηθούν στο να εντοπίσουν και να ανταποκριθούν στις «νύξεις» (cues) και «ενδείξεις»
(clues), στα «κειμενικά σήματα» (textual signs) μορφής και περιεχομένου και να
ενεργοποιήσουν τις «μνημονικές αποσκευές» του (mnemonic baggage) (Rosenblatt, 1994),
δηλαδή τις αναμνήσεις τους από παρελθούσες λογοτεχνικές αναγνώσεις ή εμπειρίες της
ζωής του, καθώς και το σύνολο της προσωπικότητά τους (Καλογήρου και Βησσαράκη,
2007). Οι ερωτήσεις που τέθηκαν από τον καθηγητή στη φάση της δημιουργικής
ανάγνωσης των ποιημάτων είναι αυτονόητο ότι εξειδικεύτηκαν στα ποιήματα, ότι δεν ήταν
προκατασκευασμένες και ότι συνδιαμορφώθηκαν κατά την αλλεπίδραση καθηγητή –
μαθητών. Αξιοποιήθηκαν ερωτήσεις που αφορούσαν: α) στο «πώς» του ποιήματος: στη
μορφή και στη δομή των ποιημάτων (ομοιοκαταληξία ή απουσία της, στίξη, στροφική
οργάνωση, αρχιτεκτονική ποιήματος, μοτίβο επανάληψης, παραλληλισμοί, εικόνες κ.ά.) και
που είχαν ως στόχο να ενθαρρύνουν την οπτική βίωση του ποιήματος και να ακονίσουν την
παρατηρητικότητα των μαθητών, β) στο «τι» του ποιήματος (θέμα, τόπος, χρόνος, τόνος,
συνειρμοί κ.ά.), και γ) στην πρόσληψή του από τους μαθητές (δημιουργούμενα
συναισθήματα, κρίσεις για το ποίημα κ.ά.). Ενθαρρύνθηκε δηλαδή η φορμαλιστικήγλωσσική, ρητορική, ερμηνευτική και ψυχαναλυτική προσέγγιση (Πεσκετζή, 1995) των
ποιημάτων. Απεφεύχθη η συστηματική ιστορική προσέγγιση των ποιημάτων, καθώς δεν
δόθηκαν ‒ή δόθηκαν ελάχιστες‒ πληροφορίες που αφορούσαν στο ιστορικό τους πλαίσιο.
Ακολουθούν ενδεικτικές ερωτήσεις που τέθηκαν στο ποίημα «Όλα τα πήρε το
καλοκαίρι»:
• Τι παρατηρείτε όσον αφορά στα σημεία στίξης;
• Τι παρατηρείτε αναφορικά με την ομοιοκαταληξία;
• Τι διαφορές εντοπίζετε ως προς τη μορφή σε σχέση με το προηγούμενο ποίημα του Ελύτη
που προσεγγίσατε;
• Ποιο είναι το θέμα του ποιήματος;
• Σε ποιον αναφέρεται το β’ ενικό και το α’ πληθυντικό πρόσωπο;
• Εντοπίστε τις εικόνες που υπάρχουν στο ποίημα. Τι παρατηρείτε;
• Στο ποίημα υπάρχει το σχήμα της επανάληψης. Ποιος / ποιοι στίχος / στίχοι
επαναλαμβάνεται / επαναλαμβάνονται; Ποια η λειτουργία του / τους;
• Παρατηρήστε τη δομή κάθε στροφής. Τι διαπιστώνετε;
• Εντοπίζετε ασυνήθιστους συνδυασμούς λέξεων; Ποια η λειτουργία τους;
• Παρατηρήστε τους στίχους 2-3, 4-6 της 2ης στροφής. Μπορείτε να εντοπίσετε
συσχετισμούς ανάμεσα σε άσχετα εκ πρώτης όψεως στοιχεία (όπως π.χ. τα μισόλογα και τα
καραβόπανα); Πώς μπορεί να οδηγήθηκε σε αυτούς τους συσχετισμούς η σκέψη του
ποιητή;
• Τι «γεύση» σας αφήνει το ποίημα; Αισιόδοξη, απαισιόδοξη; Γλυκιά, πικρή;
• «όλα τα πήρε τα πήγε πέρα»: τι μπορεί να σημαίνει η φράση «τα πήρε πέρα»;
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• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: Δημιουργήστε ένα δικό σας ποίημα αξιοποιώντας το μοτίβο της
επανάληψης, τη συσσώρευση εικόνων, ασυνήθιστα ονοματικά σύνολα και την τεχνική των
συνειρμών.
5.2. Η φάση της συγκριτικής ανάγνωσης
Στη φάση της συγκριτικής ανάγνωσης (3 διδακτικές ώρες) οι μαθητές προσέγγισαν ως
παράλληλο κείμενο το απόσπασμα «Κάτω στης μαργαρίτας το αλωνάκι». Αρχικά ζητήθηκε
από τους μαθητές να γράψουν σε μορφή ελεύθερων σημειώσεων (free jotting) (Καλογήρου
και Βησσαράκη, 2007) σκέψεις, συναισθήματα και ερμηνείες που τους γεννούσε το ποίημα.
Ακολούθησε συζήτηση και ενεργοποιήθηκαν βοηθητικές ερωτήσεις όπως:
• Ποιο είναι ο τόπος και ο χρόνος του ποιήματος;
• Ποια χρώματα κυριαρχούν στο ποίημα; Ποιοι ήχοι;
• Εντοπίστε στο κείμενο τις εικόνες. Χαρακτηρίστε τες (εικόνες οπτικές, ηχητικές,
οσφρητικές, κινητικές, γευστικές). Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η λειτουργία τους;
• Εντοπίστε στο ποίημα αταίριαστα σύνολα λέξεων. Τι παρατηρείτε; Είναι πολλά ή λίγα; Τι
πετυχαίνει ο ποιητής με τη χρήση τους;
• Παρατηρήστε τις σύνθετες λέξεις που χρησιμοποιεί ο ποιητής; Είναι συνηθισμένες; Τι
πετυχαίνει ο ποιητής με τη χρήση
• Ακρόαση της μελοποιημένης εκδοχής του ποιήματος. Η μελοποίηση του ποιήματος είναι
η αναμενόμενη; Σας άρεσε; Γιατί;
• Διαβάστε στην ολομέλεια εκφραστικά το ποίημα, ώστε να αποδώσετε τα νοήματά του.
• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: Αντλώντας έμπνευση από τις «συνεικόνες» του Ελύτη,
δημιουργήστε ένα ποιητικό κείμενο σε ομοιοκαταληξία ή ελεύθερο στίχο συνδυάζοντας
αταίριαστες λέξεις και εικόνες που παραπέμπουν σε όνειρο ή δεν εξηγούνται με τη λογική.

Εικόνα 2. Δημιουργία μαθήτριας αντλώντας έμπνευση από συνεικόνα του Ελύτη

5.3. Η φάση της αξιολόγησης
Στη φάση της αξιολόγησης (1 διδακτική ώρα) αξιοποιήθηκαν τα αποσπάσματα του pre-test·
οι μαθητές της Πειραματικής Ομάδας και της Ομάδας Ελέγχου αρχικά προσέγγισαν ξανά το
αρχικό ερώτημα (Σε ποιο γραμματειακό είδος [πεζό, ποίημα] ανήκει το Κείμενο 1 και το
Κείμενο 2; Γιατί;). Ενώ οι μαθητές της Πειραματικής Ομάδας απάντησαν στην πλειοψηφία
τους ότι και τα δύο κείμενα είναι ποιητικά, βελτιώνοντας τις αρχικά λανθασμένες
απαντήσεις τους (20/23 μαθητές), αρκετοί μαθητές της Ομάδας Ελέγχου έδωσαν
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λανθασμένη απάντηση εκ νέου (14/24 μαθητές). Στη συνέχεια, διευκρινίστηκε στους
μαθητές των δύο ομάδων ότι τα κείμενα είναι ποιήματα του Ελύτη και δόθηκαν δύο νέες
ερωτήσεις:
1. Διαβάζοντας τα δύο αποσπάσματα, ποιο πιστεύετε ότι ανήκει στη συλλογή του Ελύτη
«Τα ρω του έρωτα» και ποιο στη συλλογή «Ήλιος ο πρώτος»; Να δικαιολογήσετε την
απάντησή σας.
2. Ποιο ποιητικό απόσπασμα σας αρέσει περισσότερο και γιατί;
Οι μαθητές της Πειραματικής Ομάδας απάντησαν ικανοποιητικά. Οι απαντήσεις τους
ήταν εύστοχες και σχετικά πλήρεις, φανέρωναν ότι είχαν συνειδητοποιήσει στοιχεία της
«ποιητικής γραμματικής» του Οδ. Ελύτη. Αντίθετα, οι απαντήσεις των μαθητών της Ομάδας
Ελέγχου ήταν στην πλειοψηφία τους ελλιπείς, απλοϊκές και λανθασμένες· δεν ήταν σε θέση
να αναγνωρίσουν χαρακτηριστικά της ποιητικής γραφής του Ελύτη σε κανένα από τα δύο
αποσπάσματα.
6. Εναλλακτική προσέγγιση του Οδ. Ελύτη στη Β΄ Γυμνασίου
6.1. Όμιλος Δημιουργικής Γραφής
Στον Όμιλο Δημιουργικής Γραφής της Β΄ Γυμνασίου του Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού
συμμετέχουν, κατόπιν ελεύθερης επιλογής, 13 μαθητές και μαθήτριες. Ο Όμιλος
Δημιουργικής Γραφής εντάσσεται στο πλαίσιο του ημιτυπικού σχολικού γραμματισμού και
συγκεκριμένα στη Ζώνη Πολιτισμού και Αθλητισμού που λειτουργεί στο σχολείο μία φορά
την εβδομάδα, για μία διδακτική ώρα. Στη ζώνη αυτή ο προγραμματισμός των μαθημάτων
καθορίζεται από τους διδάσκοντες· αυτό σημαίνει πως παραμερίζονται οι περιορισμοί που
υπεισέρχονται στο κανονικό μάθημα, πως ο διδάσκων έχει μεγαλύτερα περιθώρια
αυτενέργειας. Στη σχολική χρονιά 2015-2016 αποφασίστηκε από κοινού με τους μαθητές ο
Όμιλος Δημιουργικής Γραφής να ασχοληθεί για τουλάχιστον ένα τετράμηνο με την ποίηση
του Οδ. Ελύτη. Αυτό εξασφάλισε τη χρονική άνεση για να υλοποιηθούν αρκετές
εναλλακτικές προσεγγίσεις της ποίησης του Ελύτη μέσω της δημιουργικής γραφής και να
συγκεντρωθεί πλούσιο υλικό για να αξιολογηθεί αυτή η διαφορετική προσέγγιση.
Παράλληλα, οι συνθήκες εργαστηρίου που διαμορφώνονται (που πρέπει να
διαμορφώνονται) στον Όμιλο Δημιουργικής Γραφής αποτελούν άλλο ένα σημείο
διαφοροποίησης, μεγαλύτερης ή μικρότερης, από την παραδοσιακή τάξη. Το περιβάλλον
μέσα στο οποίο εξελίσσεται ένα μάθημα δημιουργικής γραφής είναι το λεγόμενο
εργαστήριο (workshop). Πρόκειται για ένα περιβάλλον στο οποίο συλλειτουργούν η μονάδα
και η ομάδα. Ένα περιβάλλον στο οποίο συναντώνται άνθρωποι, συναισθήματα, ιδέες,
φιλοδοξίες (Harper, 2010). Εξυπακούεται ότι ένα τέτοιο μάθημα δεν μπορεί να επιτύχει, αν
δεν εδράζεται σε κλίμα εμπιστοσύνης, ιδεολογικής ελευθερίας και αποδοχής. Είναι
αξιοσημείωτο πως παιδιά εν γένει διστακτικά και συνεσταλμένα εξωτερικεύονται με έναν
ολότελα διαφορετικό και μη αναμενόμενο τρόπο και θαρρετά εκφράζουν την ποίησή τους.
Τα μαθήματα αυτά αναπροσαρμόζουν ισορροπίες, καθώς δεν ισχύει η συνήθης κατάταξη
σε καλούς και κακούς μαθητές με βάση τη σχολική επίδοση. Αντιθέτως, είναι σύνηθες
μαθητές με χαμηλές επιδόσεις να δημιουργούν πρωτότυπα, αυθεντικά και αισθητικά άρτια
ποιήματα. Κάποιοι άλλοι, εθισμένοι στον έπαινο και στα αριστεία μαθητές, δέχονται
συχνότερα απ’ ό,τι έχουν συνηθίσει βελτιωτικές προτάσεις (Συμεωνάκη, 2013).
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6.2. Ο Οδ. Ελύτης στον Όμιλο Δημιουργικής Γραφής
Στη διδακτική πρόταση αξιοποιούνται καταρχάς τα ανθολογημένα στα σχολικά εγχειρίδια
λογοτεχνίας Α’ και Β’ Γυμνασίου ποιήματα του Οδ. Ελύτη: απόσπασμα από τη συλλογή
«Ήλιος ο πρώτος» με τίτλο «Κάτω στης μαργαρίτας το αλωνάκι», το τραγούδι «Όλα τα πήρε
το καλοκαίρι» από τη συλλογή «Τα Ρω του έρωτα» (Α’ Γυμνασίου) και απόσπασμα από τη
συλλογή «Ήλιος ο πρώτος», που φέρει τον τίτλο (αν και άτιτλο στην πρωτότυπή του μορφή)
«Πίνοντας ήλιο κορινθιακό» (Β’ Γυμνασίου). Οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου που συμμετείχαν
στον όμιλο δημιουργικής γραφής δεν είχαν προσεγγίσει την προηγούμενη σχολική χρονιά
(Α’ Γυμνασίου) κανένα από τα ανθολογημένα ποιήματα του Οδ. Ελύτη στο αντίστοιχο
βιβλίο, ούτε προβλέπεται από τον τρέχοντα προγραμματισμό του μαθήματος της
Λογοτεχνίας να τον προσεγγίσουν κατά τη φετινή σχολική χρονιά. Αυτό ενδεχομένως να
οφείλεται στο ότι η ποίηση του Οδ. Ελύτη παρουσιάζει δυσκολίες για τους μαθητές της Α’
και Β’ Γυμνασίου, γιατί η ελλειπτική ποιητική γραφή του Ελύτη, η οποία στηρίζεται κυρίως
στον ελεύθερο συνειρμό εικόνων, αντιστέκεται σε μια ορθολογιστική αντιμετώπιση
(Πεσκετζή, 2002), την οποία συνήθως υιοθετούν οι νεαροί μαθητές κατά την προσέγγιση
της ποίησης. Την ίδια στιγμή όμως η ιδιομορφία της ποίησης αυτής εμπεριέχει
χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν στην παιδική δεκτικότητα (έκπληξη, ανοίκειες εικόνες
κ.ά.) (Παπαδάτος, 2002).
Κατά την προσέγγιση της ποίησης του Οδ. Ελύτη οι μαθητές «συνομίλησαν» με όλα τα
ανθολογημένα αποσπάσματα στα σχολικά εγχειρίδια Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου
αλλά και με άλλα ποιήματα-αποσπάσματα του Ελύτη από τις συλλογές «Ήλιος ο πρώτος»,
«Τα Ρω του έρωτα», «Το φωτόδεντρο και η δέκατη τέταρτη ομορφιά», «Προσανατολισμοί»
(Ελύτης, 2005) και «Σηματολόγιον» (Ελύτης, 2001). Να σημειωθεί ότι αξιοποιήθηκαν επίσης
μελοποιημένες αποδόσεις των ποιημάτων του Ελύτη, τις οποίες σχολίασαν οι μαθητές και
από τις οποίες εμπνεύστηκαν, αλλά και οι συνεικόνες του Ελύτη, ως μοχλοί έμπνευσης.
Αξιοποιήθηκαν διαφορετικές δραστηριότητες δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής,
όπως: α) η ήπια κατευθυνόμενη πρόσληψη ποιημάτων, β) η ελεύθερη καταγραφή
σημειώσεων, γ) δραστηριότητες υπερρεαλιστικής περιγραφής, δ) δραστηριότητες
αυτόματης γραφής, ε) υπερρεαλιστικά παιχνίδια, στ) ασκήσεις δημιουργικής μίμησης, και ζ)
δραστηριότητες ελεύθερης δημιουργίας με αφορμή έναν στίχο του Ελύτη και συνεικόνες
του.

Εικόνα 3. Οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής που πραγματοποιήθηκαν.

Αρχικά, η προσέγγιση των ποιημάτων του Ελύτη έγινε μέσω της δημιουργικής
ανάγνωσης με ερωτήσεις ήπια καθοδηγητικές που εξοικείωσαν σταδιακά τους μαθητές με
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την τέχνη της αναγνωστικής ανίχνευσης και της οπτικής βίωσης του ποιήματος
‒εξασκήθηκαν δηλαδή στο να σαρώνουν οπτικά το ποίημα και να εντοπίζουν στοιχεία στην
ομοιοκαταληξία, στη στροφική του οργάνωση, στη χρήση της στίξης που είχαν ερμηνευτικό
ενδιαφέρον‒ και στη συνέχεια καθοδηγήθηκαν στον εντοπισμό των σημείων εκείνων του
ποιήματος που θα βοηθούσαν στην αποκωδικοποίησή του (για παράδειγμα την υφή και τη
λειτουργία των εικόνων, των σύνθετων λέξεων κ.λπ.). Δεν αποτέλεσε στόχο η αναζήτηση
της μιας και μοναδικής ερμηνείας, απεφεύχθη όμως η παγίδα της ερμηνευτικής
αυθαιρεσίας με τεκμηρίωση των απόψεων μέσα από το κείμενο.
Σε αρκετά ποιήματα του Ελύτη, όπως στο ποίημα «Μικρή Πράσινη Θάλασσα»
(Ελύτης, 2005), μετά την πρώτη ανάγνωση, χωρίς να προηγηθούν σχόλια, ενθαρρύνθηκαν
οι μαθητές να καταγράψουν τις αυθόρμητες σκέψεις τους. Η καταγραφή έγινε υπό μορφήν
«ελεύθερων σημειώσεων» (free jotting) πάνω στη σελίδα του κειμένου και γύρω από αυτό
(Καλογήρου και Βησσαράκη, 2007). Συγκρίνοντας κανείς τις αρχικές τους ελεύθερες
σημειώσεις με επόμενες, διαπιστώνει τη σταδιακή άρση της αμηχανίας απέναντι στα
ποιήματα και την όλο και πιο γόνιμη και άνετη αποκωδικοποίησή τους.
Προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν τον τρόπο περιγραφής του Ελύτη,
εξασκήθηκαν στην υπερρεαλιστική περιγραφή. Τους δόθηκαν φωτογραφίες προσώπων και
τους ζητήθηκε να τις περιγράψουν χωρίς να χρησιμοποιήσουν αναμενόμενες εκφράσεις.

Εικόνα 4. Υπερρεαλιστική περιγραφή

Για να εξοικειωθούν και να καταλάβουν έως έναν βαθμό οι μαθητές τον
υπερρεαλιστικό τρόπο γραφής, ασκήθηκαν στην αυτόματη γραφή, στην αυτόματη
καταγραφή σκέψεων και συναισθημάτων, για να αποκτήσουν «το θάρρος να επιχειρείς
τους πιο απίθανους γάμους των στοιχείων του κόσμου» (Ελύτης, 2009: 139).
Ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του Αντρέ Μπρετόν (1983) από το πρώτο μανιφέστο του
σουρρεαλισμού. Η άσκηση είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας, καθώς έπρεπε να παραμερίσουν
το φίλτρο της λογικής και να ενεργοποιήσουν την ασυδοσία των συνειρμών.
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Εικόνα 5. Αυτόματη γραφή

Τα υπερρεαλιστικά παιχνίδια είναι μια διαδικασία που καταγράφεται από τον Ελύτη
στα Ανοιχτά χαρτιά (2009). Τα παιχνίδια αυτά οργανώθηκαν ανά ζεύγη και βοήθησαν στην
απελευθέρωση της φαντασίας των μαθητών και στην εξοικείωση με την αναζήτηση
ανοίκειων λεκτικών συσχετισμών. Έτσι ένας συμμαθητής έγραφε σε ένα χαρτί μια φράση
ερωτηματική, το χαρτί αυτό κατέληγε τυχαία σε έναν άλλο συμμαθητή, ο οποίος
συμπλήρωνε ποιητικά τη φράση. Πιο συναρπαστική ήταν για τους μαθητές μια παραλλαγή
του παιχνιδιού αυτού. Ένας συμμαθητής σε ένα χαρτί έγραφε μια υποθετική φράση,
δίπλωνε το χαρτί ώστε να μη φαίνεται, και ένας άλλος συμμαθητής συμπλήρωνε στα τυφλά
τη φράση, χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό της. Ήταν πραγματική έκπληξη για τους
μαθητές όταν διαβάστηκε στην τάξη το αποτέλεσμα.

Εικόνα 6. Υπερρεαλιστικά παιχνίδια

Κατά την προσέγγιση της ποιητικής του Ελύτη και προκειμένου να συνειδητοποιήσουν
οι μαθητές στοιχεία της γραφής του, καταπιάστηκαν με ασκήσεις μίμησης: εφαρμογής
δηλαδή ορισμένων ποιητικών τρόπων του Ελύτη, όπως το μοτίβο της επανάληψης, η χρήση
αιφνιδιαστικών συνδυασμών λέξεων κ.ά.
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Εικόνα 7. Άσκηση μίμησης με αναφορές στο ποίημα «Μικρή Πράσινη Θάλασσα»

Μια άλλη δραστηριότητα δημιουργικής γραφής ήταν να γράψουν ένα δικό τους
ποίημα, αξιοποιώντας διάφορους στίχους του Ελύτη που δόθηκαν, τοποθετώντας τους στην
αρχή ή μέσα στο ποίημά τους.

Εικόνα 8. Με αφορμή έναν στίχο του Ελύτη

Επίσης, δημιούργησαν ποιήματα αξιοποιώντας στοιχεία της ποιητικής του Ελύτη και
αντλώντας έμπνευση από τις συνεικόνες του.

Εικόνα 9. Με αφορμή μια συνεικόνα του Ελύτη

Αντίστοιχα διαβάζοντας ποιητικές ρήσεις από το «Σηματολόγιον» και παρατηρώντας
όχι μόνο το ύφος αλλά και την αρχιτεκτονική τους, έγραψαν τα δικά τους σύντομα κείμενα.
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Εικόνα 10. Με αφορμή το «Σηματολόγιον»

7. Συμπεράσματα
Η παρατήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια των εναλλακτικών παρεμβάσεων
προσέγγισης της ποίησης του Ελύτη (τηρήθηκε ημερολόγιο παρατήρησης), η αξιολόγηση
των κειμένων που έγραψαν και οι απόψεις που διατύπωσαν στο πλαίσιο συζήτησης και
ορισμένων ημιδομημένων συνεντεύξεων κατά την ολοκλήρωση του δημιουργικού αυτού
κύκλου οδηγούν στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
Οι μαθητές πέτυχαν:
• να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες «λογοτεχνικού γραμματισμού», να κατακτήσουν
βασικά κλειδιά ανάλυσης ενός ποιητικού κειμένου (στοιχεία «γραμματικής» της ποιητικής
γλώσσας) (Αθανασοπούλου, 2010) και συγκεκριμένα να κατανοήσουν την ποιητική
γραμματική του Ελύτη (χρήση παραλληλισμών, Μπαμπινιώτης, 2002), «κρυφή
αρχιτεκτονική» ποιημάτων (Δανιήλ, 2002), πρωτότυπες και ανοίκειες εικόνες, ελεύθερος
στίχος, ανάμειξη πραγματικών με ονειρικά-φανταστικά στοιχεία, συνειρμική λειτουργία
(Κουνέλη, 2002) κ.λπ.,
•να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους μέσω της βαθμιαίας
εξοικείωσής τους με συγγραφικές πρακτικές (δημιουργική γραφή), να καλλιεργήσουν την
«ποιητική νοημοσύνη» τους (Ελύτης, 2009: 479), την «ευφυία του συναισθήματος» (Witkin,
1974),
• να βιώσουν την αναγνωστική απόλαυση (Καλογήρου και Λαλαγιάννη, 2007) και να
αποκαταστήσουν ή να εγκαθιδρύσουν την επικοινωνία τους με την ποίηση.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η εναλλακτική προσέγγιση της ποίησης του Οδ. Ελύτη στην
Α’ Γυμνασίου, στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, αποδείχτηκε
γόνιμη αλλά χρονοβόρα (7-8 διδακτικές ώρες).
Οι μαθητές προσέγγισαν την ποιητική τέχνη του Ελύτη μέσα από το δημιουργικό
παιχνίδι της γραφής, με τη διακριτική καθοδήγηση που εκπορεύτηκε από τον διδάσκοντα
αλλά και τα ίδια τα ποιητικά κείμενα. Βίωσαν τα ποιήματα, έπαιξαν με τις λέξεις, τις
φράσεις, τις εικόνες, τους συνειρμούς: «Εξόν από το ότι δεν είναι άσχημο να παίζει κανείς
από καιρό σε καιρό, η αλήθεια είναι πως τα παιχνίδια τούτα κρύβουνε βαθιά τους μια
σοβαρότατη αρχή: χτυπούνε την πόρτα του Αγνώστου, εμπιστεύονται στην αξία της Τύχης,
δημιουργούνε μια καινούρια προοπτική, λύνουν τα δάχτυλα του ποιητή που τόσους αιώνες
κρατήθηκαν μακριά απ' τον πλούτο του κόσμου των παρομοιώσεων» (Ελύτης, 2009: 144145).
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Περίληψη

Το παρόν εκπαιδευτικό εργαστήριο με θέμα «Τα εκθέματα του Μουσείου Παιδείας ως ερεθίσματα
δημιουργικής γραφής» αφορά σε ένα μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε δασκάλους
και καθηγητές όλων των ειδικοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν εφοδιάζονται με πρακτικές
μεθόδους και εργαλεία για μια δημιουργική προσέγγιση του μουσείου, η οποία έχει ως σκοπό να τους
εξοικειώσει με τα εκπαιδευτικά τεκμήρια του μουσείου, να τα συνδέσει με τον μαγικό κόσμο της γραφής και
να προβάλει τον παιδαγωγικό ρόλο του μουσείου στη σύγχρονη κοινωνία.
Το Μουσείο Παιδείας είναι ένας χώρος εξερεύνησης για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί είναι
πλούσιο σε ερεθίσματα, κινεί την περιέργεια και ενεργοποιεί τις αισθήσεις τους. Οι εκπαιδευτικοί με την
αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής, της τέχνης και τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους διαθεματικής
προσέγγισης καθίστανται ικανοί να καλλιεργήσουν τη μουσειοπαιδαγωγική συνείδηση των μαθητών.
Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται με την εμπλοκή των τεχνών δραστηριότητες
δημιουργικής γραφής σχετικές με την επίσκεψη των μαθητών στο Μουσείο Παιδείας Πατρών. Mε αυτόν τον
τρόπο δημιουργείται ένα περιβάλλον μάθησης το οποίο οδηγεί στην προσωπική έκφραση και την ανάδειξη
της δημιουργικότητας. Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα ασχοληθούν
με φύλλα εργασίας ατομικής, εταιρικής και ομαδικής γραφής, μέσα από ποικιλία ερεθισμάτων και
πληροφοριών που συνδέονται με τη σχολική ζωή. Με τα ποικίλα οπτικά και αισθητικά ερεθίσματα
εμπλουτίζεται ο τρόπος σκέψης και έκφρασης, απελευθερώνεται η φαντασία και αποκαλύπτεται η μοναδική
χαρά που προσφέρει ο δημιουργικός κόσμος του μουσείου, της γνώσης και της γραφής.
Λέξεις-κλειδιά: Μουσείο Παιδείας, εκθέματα, δημιουργική γραφή

1. Εισαγωγή
Η μουσειακή εκπαίδευση είναι ένα πεδίο που παρουσιάζει ολοένα και αυξανόμενο
ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό βοήθησε ιδιαίτερα η στροφή στη βιωματική
μάθηση, η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία
της μάθησης. Μέσω αυτής επιδιώκεται η διανοητική και συναισθηματική κινητοποίηση του
μαθητή, στοχεύοντας στην απαρτίωση της νοητικής και συγκινησιακής διεργασίας
(Δεδούλη, 2002). Στο εργαστήριο αυτό παρουσιάζονται δραστηριότητες δημιουργικής
γραφής με αφορμή τα εκπαιδευτικά τεκμήρια του Μουσείου Παιδείας Πάτρας.
Η έννοια του Μουσείου εμφανίστηκε με το τέλος του Μεσαίωνα και την αρχή της
αναγέννησης και στηρίχτηκε στις συλλογές των πριγκιπικών οικογενειών, οι οποίες
αποτελούνταν από αριστουργήματα τέχνης. Σήμερα ο όρος «Μουσείο», όπως καθορίζεται
από το άρθρο 3 του Kαταστατικού του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ΙCOM) καθορίζεται
ως «ένα ίδρυμα μόνιμο, μη κερδοσκοπικό, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξης,
ανοικτό στο κοινό, το μουσείο κάνει έρευνες σχετικές με τα υλικά τεκμήρια του ανθρώπου
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και του περιβάλλοντός του, τα συλλέγει, τα διατηρεί, τα κοινοποιεί και ιδίως τα εκθέτει για
μελέτη, παιδεία και ψυχαγωγία» (Μαυροπούλου – Τσιούμη, 1991).
Τα μουσειακά αντικείμενα και στη συγκεκριμένη περίπτωση τα εκπαιδευτικά
τεκμήρια του Μουσείου Παιδείας είναι προϊόντα κοινωνικό – ιστορικής εξέλιξης. Κάθε
αντικείμενο σχολικής ζωής, λοιπόν, με κάποια ιστορία και όχι μόνο έργο τέχνης, μπορεί να
αποτελέσει έκθεμα μουσείου.
Η μουσειακή εκπαίδευση διαφέρει από την τυπική εκπαίδευση, επειδή χρησιμοποιεί
και ασκείται με βάση το ίδιο το αντικείμενο, στην περίπτωσή μας τα εκπαιδευτικά τεκμήρια
του Μουσείου Παιδείας. Πρωταρχικό περιβάλλον της είναι το Μουσείο και η λογική που
διέπει την εκπαίδευση είναι να χρησιμοποιεί το ίδιο το αντικείμενο και να μεταφέρει την
πρόσληψή του σε άλλες εφαρμογές. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και θέλει να
συνεχίζεται σε όλη την ζωή του επισκέπτη. Δεν προσφέρει εξειδικευμένη γνώση βάσει ενός
επίσημου προγράμματος, στόχος της είναι να προκαλέσει συγκρίσεις, κρίσεις, να συμβάλει
στον σχηματισμό απόψεων, στάσεων-αξιών αισθητικών και πολιτισμικών. Για να το πετύχει
αυτό, στηρίζεται στην αυθόρμητη συμμετοχή των επισκεπτών, προσπαθεί να τους ξυπνήσει
νέα ενδιαφέροντα και να πλέξει τις νέες πληροφορίες με τις παλιές εμπειρίες
(Παπαντωνίου, 2003).
Ο ρόλος του σύγχρονου μουσείου είναι πάνω από όλα εκπαιδευτικός. Η φιλοσοφία
της διά βίου μάθησης αποτελεί τον πυρήνα του και ο χαρακτήρας του είναι πλέον
ανθρωποκεντρικός σε αντίθεση με την παλιότερη αντικειμενο-κεντρική θεώρησή του. Η
εκπαιδευτική διαδικασία και ο καρπός της, η μάθηση, μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο σε
σχολεία, αλλά και σε πολιτιστικά ιδρύματα ή φορείς, με το μουσείο να βρίσκεται σε
σημαντική θέση ανάμεσά τους.
Η μάθηση εντός του Μουσείου Παιδείας Πατρών θεωρείται σημαντική, καθώς οι
επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί έχουν μια προσωπική σχέση με τα εκπαιδευτικά τεκμήρια,
ανακαλούν μνήμες και έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν το γνωστικό τους υπόβαθρο μέσα
από ουσιαστική διερεύνηση σε συνάρτηση με τη δημιουργία και την αξιοποίηση νέων
εμπειριών.
Η μνήμη αποτελεί ουσιαστικό συστατικό της προσωπικότητας και χωρίς αυτήν ο
άνθρωπος χάνει την ταυτότητά του. Η συλλογική μνήμη αποτελεί αντίστοιχα στοιχείο της
εθνικής υπόστασης ή, έστω, της συλλογικής συγκρότησης μιας ομάδας ανθρώπων και
αποκτά υπόσταση μέσα από τα κατάλοιπα του παρελθόντος.
Επιπλέον, η επαφή των εκπαιδευτικών με τα εκπαιδευτικά τεκμήρια μπορεί να
θεωρηθεί ως ερέθισμα στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου εργασίας με στόχο την
οργάνωση επίσκεψης των μαθητών τους στο Μουσείο Παιδείας. Η επίσκεψη μπορεί να
προγραμματιστεί και να προετοιμαστεί με αφορμή κάποια από τα Κείμενα Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας που συναντούν οι μαθητές στα σχολικά βιβλία για τη σχολική ζωή, να γίνει
σύνδεση με όσα έχουν προηγηθεί στη σχολική ύλη και με όσα πρόκειται να ακολουθήσουν
αλλά και συμπληρωματικά με τα Αναλυτικά Προγράμματα των επιμέρους γνωστικών
αντικειμένων (διαθεματική προσέγγιση) και τη δημιουργία των δικών τους φύλλων
εργασίας πριν, κατά και μετά την επίσκεψη σε αυτό.
2. Το Μουσείο Παιδείας Πατρών
Το Μουσείο Παιδείας αποτελεί μονάδα του Εργαστηρίου του Ιστορικού Αρχείου
Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης. Το Εργαστήριο του Ιστορικού Αρχείου ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1996.
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Ιδρυτής του εργαστηρίου και του μουσείου είναι ο καθηγητής Σήφης Μπουζάκης. Η
λειτουργία του μουσείου ξεκίνησε από το 2007 και στοχεύει:
 Στη συγκέντρωση, διάσωση, ταξινόμηση και προβολή ιστορικών εκπαιδευτικών
τεκμηρίων, στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και της ευρύτερης κοινότητας
σε ανάλογα θέματα.
 Στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στον τομέα της παιδείας και
εκπαίδευσης.
 Στη μελέτη και έρευνα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο της ιστορίας της
παιδείας και της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τον διεθνή χώρο.
 Στην κατάρτιση των αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε ζητήματα μουσειοπαιδαγωγικής.
 Στην καταγραφή και συντήρηση αρχειακού υλικού που υπάρχει στα σχολεία της
Περιφέρειας.
Στο χώρο του μουσείου εκτίθενται ιστορικά εκπαιδευτικά τεκμήρια που
συγκεντρώθηκαν τόσο από σχολεία της περιοχής όσο και από άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Στο υλικό αυτό συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων, φωτογραφίες από τη σχολική ζωή, σχολικά
βιβλία, μαθητολόγια, χάρτες, αντικείμενα του σχολικού περιβάλλοντος, θρανία, εποπτικά
μέσα διδασκαλίας, σχολικοί τίτλοι, τετράδια, σημαίες κ.ά. Ακόμη, φυλάσσονται έντυπα που
αφορούν εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Το μουσείο
στεγάζεται στο κτήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών, στον δεύτερο
όροφο της Νότιας Πτέρυγας.
3. Δημιουργική Γραφή
Το βιωματικό εργαστήριο πραγματεύεται τον συνδυασμό της δημιουργικής γραφής με τη
μουσειακή εκπαίδευση στο πλαίσιο των σύγχρονων μουσειοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων,
δίνοντας νέες διαστάσεις στην επίσκεψη της εκπαιδευτικής κοινότητας στο Μουσείο
Παιδείας. Σύμφωνα με τους Ροντάρι (2001), Τσιλιμένη και Παπαρούση (2010), όλα τα
παιδιά είναι ικανά να γράψουν μια καλή ιστορία, αρκεί να ανοίξουμε τους κατάλληλους
δρόμους και να τα βοηθήσουμε να διαβούν τα δικά τους μονοπάτια. Οι εκπαιδευτικοί
οφείλουν να έχουν πάντα στο μυαλό τους την άποψη αυτή και να στοχεύουν να διδάσκουν
τους μαθητές και να τους εξοικειώνουν σιγά-σιγά με τις τεχνικές παραγωγής και οργάνωσης
ιδεών (προσυγγραφικό στάδιο) αλλά και με συγγραφικές πρακτικές (συγγραφικό στάδιο).
Επίσης θα πρέπει να προωθούν και να ενθαρρύνουν την προσωπική βελτίωση όλων
ανεξαιρέτως των μαθητών. Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δώσουν στους μαθητές
να καταλάβουν ότι αυτό που μετράει είναι η διαδικασία του γραψίματος και όχι το
αποτέλεσμα (Freeman, 2013).
Η εισαγωγή δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής στο σχολείο και στο Μουσείο έχει
στόχο, μεταξύ άλλων, να καταρρίψει ρομαντικές αντιλήψεις του παρελθόντος, που ήθελαν
την έμπνευση προνόμιο και υπόθεση περιορισμένων εκλεκτών ή «προικισμένων» ατόμων,
ενώ αντίθετα χαρακτηρίζει δυνάμει οποιονδήποτε άνθρωπο (Carter, 2004). Τα μαθήματα
και τα εργαστήρια δημιουργικής γραφής συνεισφέρουν στην κατάρριψη και διάψευση του
μύθου πως η συγγραφή δεν μπορεί να διδαχθεί και παραμένει κάτι που εμπνέεται από
μούσες και πραγματώνεται από ιδιοφυΐες (Κωτόπουλος, 2012).
Η δημιουργική γραφή ως όρος υπονοεί τη διδασκαλία της λογοτεχνικής γραφής, αλλά
εμπεριέχει στην ευρεία του σημασία και το σύνολο των διάφορων εκπαιδευτικών
πρακτικών και τεχνικών που στοχεύουν στην κατάκτηση συγγραφικών (λογοτεχνικών)
δεξιοτήτων (Καρακίτσιος, 2012).
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4. Περιγραφή εργαστηριακής παρουσίασης
Το παρόν Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής στο χώρο του μουσείου είναι μια
πρόταση πάνω στις τεχνικές γραφής, έκφρασης και επικοινωνίας μέσω του γραπτού λόγου
και σύνδεσής του με το Μουσείο.
Ένα πρώτο βήμα προκειμένου ο εκπαιδευτικός-εμψυχωτής να εισαγάγει τους
συμμετέχοντες στη δημιουργική γραφή είναι η γνωριμία μεταξύ τους μέσα από βιωματικές
ασκήσεις που φέρνουν κοντά τα μέλη της ομάδας. Η εμψύχωση είναι εξ ορισμού μια
διαδικασία, στόχος της οποίας είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των
εκπαιδευομένων δια μέσου διαφόρων δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν
την μορφή παιχνιδιού, που είναι σημαντικός μηχανισμός με τον οποίο μαθαίνουν παιδιά
και ενήλικες να επικοινωνούν και να δημιουργούν.
Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο δημιουργικής γραφής έχουν την ευκαιρία μέσα από
διάφορα εναύσματα να γίνουν συνοδοιπόροι σε μια δημιουργική πορεία γνώσης και
έκρηξη της φαντασίας. Λειτουργούν με όλες τις αισθήσεις: ακούγοντας, βλέποντας,
δρώντας και με την παράλληλη αξιοποίηση των τεχνών (τραγούδι, φωτογραφία, πίνακες),
οι οποίες εγείρουν συναισθήματα, μνήμες, βιώματα που οδηγούνται στην προσωπική
έκφραση και γραφή.
Η εκπαίδευση που βασίζεται στη σχέση ερεθίσματος-αντίδρασης έχει ως βάση τη
συμπεριφορική θεωρία και τα μουσεία που είναι σχεδιασμένα για αυτή τη μορφή
εκπαίδευσης εξυπηρετούν την ενίσχυση του ερεθίσματος, έτσι ώστε να προκαλείται η
ανάλογη αντίδραση από τους επισκέπτες. Σε αυτή την περίπτωση μάλιστα, η τοποθέτηση
των εκθεμάτων είναι τέτοια, ώστε να προκαλούν προκαθορισμένες παρατηρήσιμες
συμπεριφορές (Screven, 1974).
Η βιωματική ‒ συνεργατική προσέγγιση της διαδικασίας γραφής έχει ως κύριο στόχο
την κατανόηση, τη διαδικασία ένταξης δημιουργικών δραστηριοτήτων στο μάθημα, στα
πολιτιστικά προγράμματα, στις εκπαιδευτικές επισκέψεις στα μουσεία και στις εκφραστικές
δυνατότητες αυτής της τεχνικής.
Οι επιμορφούμενοι συμπληρώνουν δημιουργικά φύλλα εργασίας γράφοντας μικρές
ιστορίες, μονολόγους, διαλόγους, ποιήματα κ.ά. και ανταλλάσσουν μεταξύ τους σκέψεις
και χρήσιμα συμπεράσματα. Όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι συγχρόνως συγγραφείςδημιουργοί αλλά και ακροατές-σχολιαστές των δημιουργιών των άλλων συμμετεχόντων. Ο
στόχος του βιωματικού εργαστηρίου είναι: η γνωριμία με το Μουσείο Παιδείας και τα
εκπαιδευτικά τεκμήρια που φιλοξενούνται σε αυτό, η δημιουργική έκφραση και η
ανατροφοδότηση μέσα από τη συμμετοχή όλων σε δημιουργικές ασκήσεις. Το εργαστήριο
στηρίζει την ελεύθερη έκφραση και υποστηρίζει τις ιδέες όσων συμμετέχουν, γεγονός που
βοηθάει σε μια δημιουργική συνεργασία, με σκοπό την απελευθέρωση της αυτοέκφρασης
και της φαντασίας. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες προετοιμάζονται για να συντάξουν τα
φύλλα εργασίας που θα υποστηρίξουν μια επίσκεψη στο Μουσείο με τους μαθητές τους.
Η ενασχόληση των μαθητών με δραστηριότητες δημιουργικής γραφής οξύνει την
ικανότητα έκφρασής τους, αναπτύσσει την εφευρετικότητά τους και τους δίνει την ευκαιρία
να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν με σιγουριά τη δημιουργική γραφή, τις δυνατότητες
του γραπτού λόγου και να κατανοήσουν πως η γλώσσα πλάθεται κάθε στιγμή που τη
γράφουμε ή τη μιλάμε (Πασσιά και Μανδηλαράς, 2001).
5. Προαπαιτούμενα
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Σημαντικό για ένα τέτοιο εργαστήριο είναι να στηθεί με τα πιο απλά μέσα και με
δημιουργική φαντασία, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να ασκηθούν σε δομημένα φύλλα
εργασίας, αλλά και να αφεθούν σε ομαδικά παιχνίδια γνωριμίας, να φτιάξουν τις δικές τους
ιστορίες και ποιήματα και να εξελιχθεί η δημιουργική τους ικανότητα, ώστε να οδηγηθούν
στη δημιουργία δικών τους φύλλων εργασίας με ασκήσεις δημιουργικής γραφής, οι οποίες
καλλιεργούν τη φαντασία των μαθητών, είναι εργαλείο στα χέρια του δασκάλου και, όπως
επισημαίνει ο λογοτέχνης και γλωσσολόγος Τζιάνι Ροντάρι, «Για να αποκτήσει η φαντασία
τη θέση της στην εκπαίδευση. Σε όσους πιστεύουν στη δημιουργικότητα των παιδιών. Σε
όσους ξέρουν την απελευθερωτική δύναμη του λόγου… Όχι για να γίνουν όλοι καλλιτέχνες,
αλλά για να μην είναι κανένας δούλος». Τα εκθέματα, τα τραγούδια, οι πίνακες
ζωγραφικής, οι φωτογραφίες ξυπνούν τη φαντασία, δίνουν πνοή στα αντικείμενα και
ξετυλίγουν συναισθήματα. Άψυχα και έμψυχα μεταπλάθονται σε λόγο δημιουργικό και ο
λόγος ανάλογα γίνεται μονόλογος, διάλογος, ποίημα ανασύροντας μια αλυσίδα βιωμάτων,
καταστάσεων και εμπειριών σχολικής ζωής.
6. Εργαστηριακά μέσα
Το βιωματικό εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α΄/θμιας και Β΄/θμιας
εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για τη συνολική πρόοδο του μαθητή (γνωστική,
συναισθηματική και ψυχοκινητική), προωθούν την καινοτομία και αναζητούν εργαλεία που
θα εμπλουτίσουν τον τρόπο παρέμβασής τους. Έχει διάρκεια 2 ωρών και απαιτείται
αίθουσα, η οποία μπορεί να διαμορφωθεί για εργασία σε ομάδες, ένας υπολογιστής, ένας
βίντεο-προβολέας (projector), και σύνδεση με το διαδίκτυο. Μέγιστος αριθμός
συμμετεχόντων είναι τα 15 άτομα. Κατά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου οι επιμορφούμενοι
εργάζονται ατομικά, σε ζευγάρια και σε ομάδες των τριών ατόμων η καθεμιά, μιας και η
δημιουργική γραφή προσφέρεται για εργασία σε ομάδες και στοχεύει στη συνεργατική
μάθηση και διερεύνηση. Το σχέδιο δράσης προβλέπει την ολοκλήρωση των
δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένο χρόνο.
7. Φάσεις υλοποίησης του βιωματικού εργαστηρίου
Η υλοποίηση του βιωματικού εργαστηρίου περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση:
α) πραγματοποιείται ενημέρωση για το Μουσείο Παιδείας Πατρών και οπτική επαφή με τα
ποικίλα εκθέματα του Μουσείου μέσα από προβολή παρουσίασης, β) γίνεται αναφορά
στον όρο «δημιουργική γραφή» και τη συνεισφορά της στη διδακτική πράξη. Στη δεύτερη
φάση γίνονται ασκήσεις- παιχνίδια γνωριμίας, επικοινωνίας, ζεστάματος της ομάδας,
χωρίζονται οι επιμορφούμενοι σε υποομάδες και διανέμονται δραστηριότητες
δημιουργικής γραφής. Στην τρίτη φάση παρουσιάζουν το έργο τους και ακολουθεί το
κλείσιμο της ομάδας.
8. Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής
Α. Γράφω μια ιστορία με αφορμή δύο αντικείμενα του Μουσείου Παιδείας ή δύο
φωτογραφίες με θέμα τη σχολική ζωή (αυτόματη γραφή)
Β. Τα αντικείμενα του Μουσείου Παιδείας ζωντανεύουν
Γ. Διαφήμιση (σχολικά αντικείμενα)
Δ. Γράφω μια γαστριμαργική ιστορία σχολείου (συσσίτιο)
Ε. Δημιουργία μονόλογου
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Στ. Γράφω ιστορία ή ποίημα με αφορμή ένα πίνακα με θέμα τη σχολική ζωή (Winslow
Homer, 1871 [Αγροτικό σχολείο]).
Ζ. Δημιουργώ ιστορία με αφορμή ένα τραγούδι: α) «Μικρό παιδί», μουσική / στίχοι:
Κόκοτος Λίνος / Βεργόπουλος Αργύρης, τραγούδι: Ζωγράφος Γιώργος. β) «Όταν πηγαίναμε
μαζί σχολείο», μουσική / στίχοι / τραγούδι: Πασχάλης.
9. Συμπεράσματα
Στο συγκεκριμένο βιωματικό εργαστήριο, βασικότερος στόχος είναι να δοθεί στους
εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να προσεγγίσουν τα ποικίλα εκθέματα του Μουσείου
Παιδείας Πατρών βιωματικά-δημιουργικά με την τέχνη του λόγου και να έχουν την ευκαιρία
να αντιληφθούν την πραγματικότητα μιας άλλης εποχής μέσα από την ερμηνεία τους. Ένας
δεύτερος στόχος είναι η εξοικείωσή τους με τον χώρο ενός Μουσείου Σχολικής Ζωής, τις
δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν σε αυτό και ειδικότερα στην περίπτωσή μας
με το Μουσείο Παιδείας Πάτρας.
Μέσω της επαφής τους με τα εκθέματα οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν την
ευκαιρία να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη, δεδομένου ότι εμπλέκονται σε
ενεργητική παρατήρηση η οποία δίνει μια διαφορετική και πιο χειραφετητική ώθηση στη
σκέψη τους (Κόκκος, 2011).
Μέσα από τη παρουσίαση-ξενάγηση αναδύονται συναισθήματα κατά την
αλληλεπίδρασή τους με τα εκθέματα και ενεργοποιείται η φαντασία τους. Αυτή η
διαδικασία τούς βοηθάει να εμπλακούν σε κριτικό στοχασμό, να ανακαλύψουν και να
κατανοήσουν τα βαθύτερα νοήματα και μηνύματα που εμπεριέχονται στα εκθέματα. Έτσι,
τα νοήματα που ανακαλύπτουν συμβάλλουν στον μετασχηματισμό της συλλογιστικής τους
διεργασίας και τη συνακόλουθη μάθησή τους.
Η σύγχρονη οπτική της μάθησης σε έναν μουσειακό χώρο προωθεί τον αναστοχασμό,
καθώς το επιμορφούμενο υποκείμενο είναι άτομο που βλέπει και σκέφτεται και είναι σε
θέση να αναστοχαστεί, τόσο τα αντικείμενα που υπάρχουν γύρω του όσο και τις απόψεις
και τα συναισθήματά του.
Θεωρούμε ότι μέσω της συγκεκριμένης προσέγγισης οι στόχοι που θέτουμε
επιτυγχάνονται. Οι εκπαιδευτικοί μέσα από την αξιοποίηση των εκθεμάτων παράγουν λόγο
και στη συνέχεια μπορούν να σχεδιάσουν τις δικές τους δραστηριότητες προσαρμοσμένες
στις δικές τους ομάδες. Επιδίωξή μας είναι να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον τους για το
Μουσείο Παιδείας ως χώρου αναψυχής και δημιουργικής γραφής.
Οι δραστηριότητες που θα επιλέξει κάθε εκπαιδευτικός-εμψυχωτής απαιτείται να
ταιριάζουν στο επίπεδο της τάξης του ή της ομάδας που θέλει να επισκεφθεί το Μουσείο
Παιδείας και να προσαρμόζονται στον χρόνο που εκείνος διαθέτει για την άσκηση των
μαθητών του στη δημιουργική γραφή πριν, κατά και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο. Το
βασικό πλεονέκτημα που έχει ένας εκπαιδευτικός είναι ότι γνωρίζει τους μαθητές του, τα
ενδιαφέροντά τους και τις γνωστικές τους ικανότητες.
Επιπρόσθετα, η δημιουργική γραφή ανοίγει τον δρόμο στους εκπαιδευτικούς αρχικά
και στη συνέχεια στους μαθητές τους να συνθέσουν εμπειρίες ζωής με τις γνώσεις που
αποκτούν κατά την επίσκεψη-ξενάγηση στο Μουσείο Παιδείας και να συνδυάσουν την
ατομική εμπειρία της σχολικής ζωής με τις γνώσεις που αποκτούν στο Μουσείο σε ένα
φαντασιακό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο εμπλέκονται συναισθηματικά, άρα εκτιμούν τον
χώρο του μουσείου, που αποτελεί ένα από τα ζητούμενα του βιωματικού σεμιναρίου.
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Μέσα από την καθοδήγηση των υπευθύνων του εργαστηρίου και την ζωντανή,
διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευτικών, ο πίνακας, το πηλήκιο, το αριθμητήριο, η πένα,
το μελανοδοχείο και τα άλλα αντικείμενα σχολικής ζωής θα αφηγηθούν την ιστορία τους,
με έναν τρόπο θα ζωντανέψουν και θα βγουν έξω από τις προθήκες του Μουσείου. Αυτός
είναι ο ουσιαστικός στόχος του εργαστηρίου: να αναστηθούν οι ιστορίες της τέχνης, να
ζωντανέψει μέσα στη φαντασία των εκπαιδευτικών η σχολική ζωή.
Εν κατακλείδι, οι εκπαιδευτικοί εξοικειώνονται με τα εκθέματα, πλουτίζουν τον
οπτικό τους ορίζοντα, οξύνουν την ευαισθησία και τη φαντασία τους, καθώς στον χώρο του
Μουσείου Παιδείας ανακαλούν ή δημιουργούν μνήμη και εκφράζουν «κομμάτια του
εαυτού τους» με πολλές και ποικίλες εικόνες από τη σχολική ζωή.
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Περίληψη
Η επικράτηση των αναγνωστικοκεντρικών θεωριών σηματοδοτούν την πρωτοκαθεδρία της ανταπόκρισης του
αναγνώστη τον οποίο καθορίζουν ως νοηματοδότη του κειμένου. Στο πλαίσιο αυτό, με βασική την παραδοχή
ότι το λογοτεχνικό έργο δεν υφίσταται ανεξάρτητο από το υποκείμενο της ανάγνωσης, κατέχει ιδιαίτερη θέση
η θεωρία της κριτικής υποκειμενικής προσέγγισης. Η θεωρία αυτή, θεμελιωμένη από τον D. Bleich,
επικεντρώνεται στην αναζήτηση του λογοτεχνικού νοήματος, δηλαδή την «υποκειμενική ανα-δημιουργία»
(subjective re-creation) του, και προτάσσει τη μελέτη της αισθητικής εμπειρίας με επίκεντρο τη
συναισθηματική ανταπόκριση του αναγνώστη.
Στην προσπάθεια γεφύρωσης της υποκειμενικής κριτικής προσέγγισης με την αυθεντικότητα της
διδακτικής πράξης, το παρόν εργαστήριο θα επιχειρήσει την εφαρμογή της θεωρίας του D. Bleich, εκκινώντας
από την ανάγνωση αποσπασμάτων από το έργο του Γ. Ρίτσου Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού (1938). Στο
ποίημα αυτό αντανακλώνται με αμεσότητα και αποδίδονται με λυρικότητα τα χαρακτηριστικά της
εξωραϊσμένης παιδικής ηλικίας μέσα από εικόνες υπερρεαλιστικής φαντασίας που προκαλούν τη νοσταλγία
της επιστροφής στο χλωρό παράδεισο των παιδικών χρόνων. Με σκοπό τη διασύνδεση των εμπειριών αυτών
με τη λογοτεχνική εμπειρία που προκαλείται στον αναγνώστη, θα ακολουθηθεί, στη συνέχεια, με συνέπεια η
θεωρία του D. Bleich και θα αναζητηθούν τα στάδια πραγμάτωσης του νοήματος, καθώς και η κοινή
υποκειμενική αξία (common subjective value) της αναγνωστικής κοινότητας.
Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, οι ατομικές ανταποκρίσεις διαμοιράζονται στην ομάδα, οι
διαφορετικές εκδοχές της αναγνωστικής εμπειρίας τελούν υπό διαπραγμάτευση, εξετάζονται και
δικαιολογούνται, δοκιμάζονται και τελειοποιούνται (ή και αναθεωρούνται) κατάλληλα. Ο αναγνώστης ως
δημιουργός της δικής του ανάγνωσης επικεντρώνεται στο «γιατί είδα το κείμενο με αυτόν τον τρόπο»,
ερώτημα που παραμένει κυρίαρχο στην προσέγγιση του D. Bleich και στην παρούσα διδακτική αξιοποίησή
της: ο κάθε αναγνώστης ερευνά τι τον κινητοποίησε και, ταυτόχρονα, διερευνά τον εαυτό του, επιτρέποντας
στον δάσκαλο να τον κατανοήσει βαθύτερα και να βρει γέφυρες που ενδυναμώνουν την παιδαγωγική του
σχέση με τους μαθητές.
Λέξεις-κλειδιά: ποίηση, διδακτική, υποκειμενική, κριτική προσέγγιση

1. Εισαγωγή
Η εμπλοκή με τα ποιητικά κείμενα βασίζεται στην ανταπόκριση του αναγνώστη, η οποία
εμπεριέχει τη σταδιακή εμβάθυνση στο ποιητικά νοούμενο. Πρόκειται για διαδικασία η
οποία αποτελεί προϊόν εξάσκησης και εκπαίδευσης και η υποκειμενική κριτική θεωρία
συμβάλλει προς αυτόν τον σκοπό. Οι λέξεις, οι ποιητικές συμβάσεις και τα σχήματα λόγου
ανακαλύπτονται και κατανοούνται με βάση μια προσέγγιση που κινητοποιεί την προσωπική
συμμετοχή του αναγνώστη. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγνωση μπορεί να δημιουργήσει
συνθήκες για βαθύτερη αυτο-κατανόηση και του ίδιου του αναγνώστη, ο οποίος σχηματίζει
μια ιδέα για το κείμενο, εστιάζοντας σε ό,τι του προκαλεί εντύπωση (λέξεις, φράσεις κ.λπ.).
Η ερμηνεία του ποιήματος, παρά την υποκειμενικότητα που τη διέπει, συγκροτεί το νόημα
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κάθε κειμένου μεθοδικά και στοχευμένα και παρέχει στον αναγνώστη τη δυνατότητα
παραγωγής γνώσης, εξαγωγής συμπερασμάτων και επίγνωσης της διαδικασίας μάθησής
του. Η ανάγνωση, η οποία θα προκαλέσει μια συναισθηματική συναλλαγή με το κείμενο,
αποτελεί και το σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία σχολίων στην κοινότητα της
ανάγνωσης (π.χ. τους μαθητές σε μια τάξη). Η υποκειμενική και ατομική ανταπόκριση κάθε
αναγνώστη αποτελεί το σημείο διαπραγμάτευσης, την αυθεντικότητα της οποίας θα
επεξεργαστούν περαιτέρω οι συν-αναγνώστες του και θα αποδεχτούν, όταν τους ικανοποιεί
και όταν δικαιολογείται επαρκώς.
Η προσέγγιση αυτή διαφοροποιείται από άλλες αναγνωστικοκεντρικές θεωρίες
κοινωνικού προσανατολισμού, επειδή ακριβώς επικεντρώνεται στον πραγματικό
αναγνώστη (actual reader), δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στη συναισθηματική
ανταπόκριση που προσδιορίζει πώς διαβάζεται ένα κείμενο. Η συμβολή της στη διδακτική
προσέγγιση και πράξη είναι πλήρως αξιοποιήσιμη στον βαθμό που και ο εκπαιδευτικός τη
γνωρίζει και δύναται να την εφαρμόσει σε πλήθος λογοτεχνικών κειμένων. Στην ποίηση,
όπου η συγκινησιακή λειτουργία της γλώσσας επιτελείται στον μέγιστο βαθμό (Richards,
1924/1963: 256), δημιουργούνται οι πλέον κατάλληλες συνθήκες, ώστε η ποιητική εμπειρία
(ως εμπειρία του αναγνώστη και όχι του ποιητή) να διαφοροποιηθεί από άλλες εμπειρίες
(μη αισθητικές), βασιζόμενη κατεξοχήν στο συναίσθημα.
2. Η υποκειμενική κριτική προσέγγιση του D. Bleich
Η παιδαγωγικά εμπνευσμένη θεωρία του D. Bleich διατυπώνεται κυρίως σε δύο έργα του,
στο Readings and Feelings: An Introduction to Subjective Criticism (1975) και στο Subjective
Criticism (1978). Πρόκειται για προσέγγιση ψυχαναλυτικού χαρακτήρα που βασίζεται στην
«υποκειμενική ανα-δημιουργία» (subjective re-creation) του κειμένου από τον αναγνώστη
και τη δημόσια παρουσίαση της αναδημιουργίας αυτής. Η υποκειμενική κριτική
προσέγγιση, με επίκεντρο την ατομική ανταπόκριση εκείνων που το μελετούν, προτάσσει τη
μελέτη της αισθητικής εμπειρίας στο αντικείμενο (εδώ το ποίημα του Γ. Ρίτσου Όνειρο
καλοκαιρινού μεσημεριού) μέσω της αφομοίωσης (assimilation), μιας διαδικασίας
ενσωμάτωσης των νέων αντιληπτικών δεδομένων στα υπάρχοντα νοητικά σχήματα.
H ανταπόκριση για τον D. Bleich λογίζεται ως αντιληπτική πράξη μετατροπής μιας
εμπειρίας των αισθήσεων στη συνείδηση (Bleich, 1978: 97). Παρά την υποκειμενικότητά
της, η ανταπόκριση της λογοτεχνικής ανάγνωσης αντικειμενικοποιείται, χάρη της
«συμβολοποίησης» και της «επανασυμβολοποίησης» της (ποιητικής) εμπειρίας, οι οποίες
συνθέτουν τα δύο βασικά στάδια της υποκειμενικής ανταπόκρισης. Συγκεκριμένα,
α) ως συμβολοποίηση (symbolization) νοείται η αντίληψη και ταυτοποίηση των εμπειριών,
και
β) ως επανασυμβολοποίηση (resymbolization) η ερμηνεία και εξήγηση των εμπειριών, η
οποία προκύπτει στον αναγνώστη ως προσωπική απαίτηση και ανάγκη για κατανόηση και
σύλληψη των εννοιών του ποιήματος (Bleich, 1978: 39).
Η υποκειμενική ανταπόκριση ενεργοποιείται από τις πρώτες αντιληπτικές παραδοχές
ενός συμβόλου (ως σύμβολο μπορεί να αξιοποιηθεί μια λέξη, μια φράση κ.λπ.), που
αξιολογείται με ένα συγκεκριμένο συναισθηματικό φορτίο και δημιουργεί προϋποθέσεις
περαιτέρω συνομιλίας με το κείμενο. Αυτή η αρχική υποκειμενική ανταπόκριση απαιτεί μια
εξήγηση, η οποία προκύπτει ως δημιουργική ατομική ερμηνεία (Bleich, 1978: 67). Οι
αναγνώστες είναι γνώστες μόνο των δικών τους (ατομικών) συμβολοποιήσεων, οι οποίες
σαφώς δεν θα πρέπει να συγχέονται με τα αντικείμενα αυτά καθεαυτά, τα αντικείμενα,
δηλαδή, όπως τα γνωρίζουμε (ό.π.: 98). Στην ουσία, οι ερμηνείες ενός κειμένου αποτελούν
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ερμηνείες των ανταποκρίσεων του συγκεκριμένου αναγνώστη τη στιγμή (ή αμέσως μετά)
της ανάγνωσης και όχι γενική ερμηνεία του κειμένου.
Ένα τρίτο στάδιο αφορά στο πέρασμα από την ατομική ανταπόκριση στη «συλλογική
υποκειμενικότητα». Οι ατομικές και προσωπικές ερμηνείες, διαπραγματευόμενες στο
πλαίσιο της κοινότητας (π.χ. της τάξης), αποκτούν εγκυρότητα και γενική συναίνεση στο
τελευταίο αυτό (τρίτο) στάδιο της «κριτικής ανταλλαγής». Στο στάδιο αυτό, η εμπειρία του
αναγνώστη καθίσταται αντικειμενική, καθώς ο αναγνώστης, ως υποκείμενο, διαμοιράζεται
τις αντιλήψεις του με τον εαυτό του και τα άλλα μέλη της κοινότητας και τις οριοθετεί,
θέτοντάς τις υπό διαπραγμάτευση. Μέσα από αυτή την κοινοτική πράξη (communal act), το
υποκειμενικό παράδειγμα γίνεται κυρίαρχο και η προσπάθεια αντικειμενικοποίησής του
μία υποστηρικτική λειτουργία που κινητοποιεί την υποκειμενική πρωτοβουλία και την
υπευθυνότητα των μαθητών (Bleich, 1976a, 1976b). Επιπλέον, ικανοποιεί τις ανάγκες της
κοινότητας (Bleich, 1978: 39, 65, 67), που δομείται (και συναινεί) σε κοινές μνήμες,
ενδιαφέροντα και εμπειρίες.
Η προβληματική, η οποία εγείρεται κυρίως στην ομάδα της τάξης, σχετίζεται με την
ερμηνεία που αντανακλά την κοινή υποκειμενική αξία (common subjective value) της
αναγνωστικής κοινότητας –συλλογικά συμφωνημένων διαδεδομένων υποκειμενικών
συναισθημάτων– και όχι ένα εξωτερικό απόλυτο πρότυπο της αλήθειας (Bleich, 1975). Κάθε
μέλος μιας ομάδας δημιουργεί «μια αλήθεια» μέσα από την ανταπόκρισή του σε άλλες
ανταποκρίσεις, μια πεποίθηση που επικυρώνεται από τη σύμφωνη γνώμη της ομάδας ή
άλλων ατόμων (π.χ. του εκπαιδευτικού), η οποία είτε διευκολύνει είτε εμποδίζει τον
αναγνώστη να έχει μια ικανοποιητική εμπειρία. Το σημαντικό, κατά τον D. Bleich, είναι να
κατανοηθεί το υποκειμενικό πλαίσιο που συμβάλλει στη διαμόρφωση των πεποιθήσεων
εκείνων στις οποίες καταλήγουν τα άτομα. Τα συναισθήματα κάθε ατόμου, όπως
κοινοποιούνται σε μια δημόσια συζήτηση, τελικά αντιστοιχούν στην υποκειμενική αίσθηση
της ιδιωτικής πραγματικότητας και οι άλλοι (οι συν-αναγνώστες στο πλαίσιο της ομάδας της
τάξης ή της αναγνωστικής κοινότητας) επιτελούν ένα είδος «κοινωνικής εξουσίας» (social
authority), υπενθυμίζοντας στον αναγνώστη τις κοινές αρχές και αξίες που διαμοιράζεται
μαζί τους (Bleich, 1975: 93-95). Πρόκειται για εξελισσόμενη και συνεχή «ανταλλαγή»
(exchange), που συντελείται σταδιακά και μπορεί να περικλείει άλλες αναγνώσεις του ίδιου
κειμένου από τους ίδιους αναγνώστες κάτω από άλλες συνθήκες ή ανταποκρίσεις άλλων
αναγνωστών, ποικίλες επαναναγνώσεις (rereadings) που ενδυναμώνουν την αναγνωστική
κοινότητα και διασφαλίζουν την κοινωνική βάση, η οποία βασιζόμενη στη διυποκειμενική
ανάγνωση αυτού του τύπου θέτει τις βάσεις για άλλες συναλλαγές με άλλες κοινότητες και
ευρύτερους πληθυσμούς (Bleich, 1986).
3. Η διδακτική προσέγγιση
3.1. Το Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού
Στο Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού (1938) μέσα από το ονειρικό ταξίδι –το ονειρικό
ταξίδι ως φυγή από την καθημερινότητα και την αδυσώπητη πραγματικότητα–
αναδεικνύεται και ιδεάζεται ο «κόσμος» του ποιητή, η αθωότητα της παιδικής ηλικίας και η
έκπαγλη ωραιότητα του ελληνικού τοπίου4. Το ποίημα αυτό γράφτηκε σε μια δύσκολη
περίοδο της προσωπικής του ζωής, όταν ο Γ. Ρίτσος νοσηλευόταν στο σανατόριο της
4

Όπως καταδεικνύει πανελλήνια έρευνα, ο Γ. Ρίτσος συγκαταλέγεται σε υψηλή θέση (κατατάσσεται
τέταρτος) στις προτιμήσεις των μαθητών (Αργυροπούλου, 2009: 14).
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Πάρνηθας5. Πρόκειται για περίοδο του ποιητή την οποία χαρακτηρίζει έντονα η λυρικότητα
και ο συμβολιστικός τρόπος γραφής. Με το πολύστιχο αυτό ποίημα αναπολείται η παιδική
ηλικία και αποτυπώνονται στιγμιότυπα της παιδικής ζωής, δομημένα ως αυτοτελή
δραματικά επεισόδια, γεγονός που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να προσεγγίσει το έργο
ακόμα και στο πλαίσιο μιας ωριαίας διδασκαλίας (στην περίπτωση εκείνη που ο ίδιος
επιλέξει το έργο να μελετηθεί μόνο αποσπασματικά, εξαιτίας του μεγέθους του).
Ανεξάρτητα, όμως, από την επιλογή των αποσπασμάτων, με την υποκειμενική κριτική
προσέγγιση, όχι μόνο δοκιμάζεται η τεχνική αυτή στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά
δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να προσεγγίσει ατομικά τον κάθε μαθητή ως
αναγνώστη και, επιπλέον, με την επικέντρωση του αναγνώστη στις ατομικές του εμπειρίες,
να αναδειχτούν διαφορές, ομοιότητες και ταυτίσεις με την ποιητική εμπειρία και να
δικαιολογηθεί η συναισθηματική του κινητοποίηση.
3.2. Η συμβολοποίηση της εμπειρίας
Στην παρούσα διδακτική προσέγγιση ενδιαφέρουν πρωτίστως τα συναισθήματα που
δημιουργούνται στον αναγνώστη από την ανάγνωση και την εμπειρία του ποιήματος. Η
αρχική ανάγνωση του κειμένου εισάγει άμεσα τον αναγνώστη στον ονειρικό διάκοσμο του
καλοκαιρινού τοπίου, τον οποίο μοιράζεται μαζί του ο ποιητής, σαν ένα παιδί ο ίδιος:
«ΑΝΕΒΗΚΑΜΕ στα φτερά των χελιδονιών για να κόψουμε / λουλούδια από τον ουρανό. /
Δεν έχει ο αγέρας του καλοκαιριού κανένα μυστικό για μας που / περπατάμε ξυπόλυτοι στα
χόρτα και μιλάμε στα τζιτζίκια τη γλώσσα / του ήλιου» (σ. 8)6.
Οι αναγνώστες, αφού διαβάσουν το ποίημα και το μεταγράψουν προφορικά σε πεζό
7
λόγο , καταγράφουν τα συναισθήματα που τους δημιουργούνται, προκειμένου να
διερευνηθεί, στη συνέχεια, το πώς και το γιατί ο αναγνώστης ανταποκρίθηκε με τον
συγκεκριμένο τρόπο. Η ένταση των συναισθημάτων αποδίδεται εξολοκλήρου μέσα από την
εικονοποιία, που αποτελεί εξέχουσα αισθητική ιδιότητα στην ποίηση του Γ. Ρίτσου. Η
εικονική απόδοση των αναμνήσεων αυτών (του καλοκαιριού, της ανέμελης παιδικότητας
και της ελληνικής εξοχής) αφήνει τον αναγνώστη να διεισδύσει στο υποσυνείδητο και στον
ονειρικό κόσμο του ποιητή.
Οι πρώτες ανταποκρίσεις ταυτοποιούν στον αναγνώστη την αντίληψή του για το
περιεχόμενο του ποιήματος με εικόνες οικείες, που τον κινητοποιούν να ανασύρει
προσωπικές του αναμνήσεις και εικόνες από την παιδική του ηλικία και τις καλοκαιρινές
διακοπές. Καθώς δημιουργεί συνθήκες που του επιτρέπουν να προβάλει τον εαυτό του σε
όσα διαβάζει, αναζητεί παραλληλισμούς με τις δικές του εμπειρίες, τις οποίες, επίσης,
περιγράφει ατομικά. Συγκρίσεις και συσχετίσεις έπονται, αναδεικνύοντας ομοιότητες και
διαφορές, τόσο σε ό,τι αφορά τη χρήση σχημάτων λόγου, την εικονοποιία, την απόδοση
λεπτομερειών, όσο και από πλευράς περιεχομένου.
Με τον τρόπο αυτό γίνεται κατανοητό το πώς η ποιητική φαντασία αποδίδει με τρόπο
λυρικό την παιγνιώδη φύση της παιδικής ηλικίας και, παράλληλα, το φυσικό κόσμο των
παιδικών αναμνήσεων: «Σαν την καρδιά μικρού χελιδονιού που τρέμει στην παλάμη της
αυγής γίνηκε η μνήμη σου μόλις βγήκε το πρώτο πράσινο φύλλο» (σ. 18). Η αναγνωστική
ανταπόκριση ως κατανόηση και σύλληψη των εμπειριών αυτών έπεται, καθώς οι εικόνες, οι
5

6
7

To Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού ως αυτοτελή έκδοση «για παιδιά» κυκλοφόρησε πολύ αργότερα, το
6
1981, εικονογραφημένο από τη Τζένη Δρόσου (Καλογήρου, 2005 : 157).
Οι παραπομπές αφορούν στην πρώτη αυτοτελή έκδοση του έργου από τις εκδόσεις «Κέδρος» (1981).
Η μεταγραφή του ποιήματος σε πεζό λόγο αφορά στα αποσπάσματα που διαβάστηκαν, τα οποία
ενθέτονται μερικώς στο παρόν κείμενο.
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λέξεις και οι φράσεις αποτελούν σύμβολα ενός παρελθόντος χρόνου που επαναβιώνεται
μέσω του ονειρικού ταξιδιού και διεγείρει τη μνήμη: «Κανένας δεν θυμάται πως μίλησε με
την αυγή τότε που τα λουλούδια / ξέραν τη φωνή του και τα πουλιά κρατούσανε σημαίες
και σάλπιγγες και / πέρναγαν σαν μολυβένια στρατιωτάκια στο δρόμο της πρωινής αχτίνας.
/ Εμείς κάτι θυμόμαστε όταν ανοίγει τα παράθυρα η άνοιξη και τινάζει / τα σεντόνια του
ύπνου μες στο φως» (σ. 12). Ο μεταφορικός λόγος διεγείρει τις αισθήσεις («Ο αντίλαλος του
πηγαδιού ακούει κι οι σπηλιές ξαναλέν τη φωνή μας», σ. 16) και συμπληρώνει το σκηνικό,
συνενώνοντας την προσωπική με την κοινωνική πραγματικότητα που δείχνει το
ασυμβίβαστο της παιδικότητας («Μήτε στιγμή δε μένουμε στο σπίτι», σ. 34). Η φαντασία
του αναγνώστη αναζητά να δημιουργήσει αναπαραστάσεις, να ανακαλέσει τις προσωπικές
του εμπειρίες, να νοηματοδοτήσει το κείμενο, να ταυτοποιήσει το ποιητικά νοούμενο. Η
προσέγγιση αυτή είναι υποκειμενική και δημιουργική στον βαθμό που διασφαλίζεται η
αυτονομία κάθε ανάγνωσης και συνθέτει το πραγματικό (παρόν) αναγνωστικό βίωμα.
3.3. Η επανασυμβολοποίηση της εμπειρίας
Μέσα από τα σύμβολα (αντίληψη και ταυτοποίηση της προκείμενης εμπειρίας) της
ποιητικής φαντασίας δημιουργούνται συνειρμικές εικόνες που εξάπτουν τη φαντασία του
αναγνώστη. Η επιστροφή στα παιδικά χρόνια ταυτίζεται με την επιστροφή στη φύση. Η
εγγύτητα με τη φύση, που εγγίζει το αρχέτυπο της Μητέρας, αντικατοπτρίζει τη φυσική
γαλούχηση: «ΜΗΤΕΡΑ, μη θυμώνεις μαζί μας που δεν μπορούμε να κάτσουμε σπίτι. / Ο
ήλιος μάς φωνάζει» (σ. 36). Ο πληθυντικός υποδεικνύει τη συλλογικότητα της εμπειρίας,
ενώ η ονειρική αναδρομή αποστρέφει τον αναγνώστη από το παρόν και υποσυνείδητα τον
«ταξιδεύει» στον εναγκαλισμό του με το παρελθόντα χρόνο (παιδική ηλικία, καλοκαιρινές
διακοπές).
Η αισθητική εμπειρία αναδιπλώνει σκιές θλίψης και μελαγχολίας που βαρύνουν τη
μνήμη και αντιδιαστέλλονται με τη χαρά και την αθωότητα, αποδίδοντας ένα σύνολο
εικόνων βαθιά εσωτερικευμένων και ανάστροφων προς τις συμβάσεις της ενήλικης ζωής:
«Άνοιγαν τότε μικρά παράθυρα που σκύβαν στα περβάζια οι / μαργαρίτες να χαιρετήσουν
την αυγή που πέρναγε στο δρόμο χωρίς / φορτίο σκιάς και θύμησης./ Αργότερα έμαθες να
χαιρετάς μονάχα τους ανθρώπους βγάζοντας το / καπέλο, κι έλεγες μόνο τα λουλούδια
‟ευχαριστώ” κάθε φορά που δεν σ’ / άκουγε κανένας» (σ. 18). Τα παιδιά ανατρέπουν την
καθιερωμένη τάξη των πραγμάτων και αμφισβητούν τον ορθολογισμό και «τα όρια μεταξύ
φυσικού και ανθρώπινου κόσμου ρευστοποιούνται» (Καλογήρου, 20056: 165-166).
Ο παιδικός ανιμισμός συνεκφράζεται από τον ποιητή που δεν φαντασιώνεται το
παιδί, γίνεται το παιδί που μιλά: «Τα τριαντάφυλλα τρελάθηκαν και κάνουν τούμπες μέσα
στο νερό» (σ. 28) και αλλού «ΚΑΝΑΜΕ τόπι εμείς κείνη τη σφαίρα που ‘χε ο δάσκαλος για
το/μάθημα της γεωγραφίας και την κυλάμε στον πράσινο κάμπο με τα/μικρά χαμομήλι» (σ.
30). Υπερρεαλιστικές και παραμυθικές εικόνες αποτυπώνουν το πέρασμα στον κόσμο των
ενηλίκων. Το δάσος αντικατοπτρίζει τον χώρο του ονείρου, της μαγείας και της ερωτικής
αφύπνισης (Καλογήρου, 20056: 164): «Φτιάχνουμε λουλουδένια δαχτυλίδια κι
αρραβωνιαζόμαστε με τα / δέντρα, με τον αέρα, με την πρώτη σιωπή» (σ. 8) και «Όλο το
δάσος μύριζε γυμνή γυναίκα» (σ. 14).
Οι εικόνες αυτές και οι συμβολοποιήσεις της υποκειμενικής ανάγνωσης διαγράφονται
ως επανασυμβολοποιήσεις (ερμηνεία και εξήγηση των προσκείμενων εμπειριών) που
λειτουργούν διαμεσολαβητικά στη σχέση του αναγνώστη με τον ονειρικό κόσμο του ποιητή
«Εμείς είμαστε τ’ όνειρο μας» (σ. 38).
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Οι ερωτήσεις που ακολουθούν είναι καίριες για την προώθηση της διδακτικής
προσέγγισης: «γιατί το νομίζεις αυτό; γιατί εστιάζεις σε αυτό το σημείο; γιατί ερμηνεύεις το
κείμενο με αυτόν τον τρόπο;». Η υποκειμενική κριτική προσέγγιση διερευνά την
ανταπόκριση στην ποικιλία των απαντήσεων και αποδέχεται αυτήν την ποικιλομορφία. Ο
αναγνώστης, στο πλαίσιο της ομάδας, αναδημιουργεί το κείμενο με βάση το διακριτό και
ατομικό υπόβαθρό του. Κατ’ ουσία, δεν επιζητείται η «ερμηνεία του κειμένου», ως
απόλυτα αντικειμενική ερμηνεία, αλλά μια ερμηνεία που συνδιαμορφώνεται ως γνώση για
τα συναισθήματα και τις αξίες της ομάδας (εδώ της τάξης).
Η αφήγηση αποκαλύπτει τρεις φωνές:
α) Η α΄ φωνή είναι ο αφηγητής που μοιράζεται τις κοινές συλλογικές παιδικότροπες
εμπειρίες του, αλλά και ξαναζεί τη νιότη του: «ΑΝΕΒΗΚΑΜΕ στα φτερά των χελιδονιών για
να κόψουμε / λουλούδια από τον ουρανό.[…] Η φωτιά κάηκε ολόκληρη και γίνηκε πάλι
φωτιά» (σ. 8).
β) Η β΄ φωνή είναι ο αφηγητής που απευθύνεται με έναν γνωμικό τόνο (όπως
συναντάται συνήθως στα γνωμικά ή τις παροιμίες) στον απόδεκτη της αφήγησης. Η
γενικευτική χρήση του β΄ ενικού προσώπου αποδίδει τον τόνο αυτό: «Θα ήταν άδικο να
πεις πως δεν κάναμε τίποτα και πως αφήσαμε το σπίτι να ρημάξει. / Κοίταξε τον κήπο μας
και πες. / Δεν το ξέρεις τάχα πως κι αν πέσει το σπίτι, θα μείνει το φως να μας / δείξει να
χτίσουμε σ’ ένα καλύτερο σχέδιο το καινούριο σπίτι;» (σ. 50).
γ) Η γ΄ φωνή (η αφήγηση σε γ΄ πρόσωπο) λειτουργεί αποκλειστικά για την εξέλιξη της
αφήγησης και την περιγραφή της «δράσης» του ονείρου, π.χ. «Τα περιστέρια κυνηγούν τις
σαπουνόφουσκες. / Το φως χειρονομεί μαλώνοντας τ’ αγουροξυπνημένα χελιδόνια. / Κι
όμως με τόσο θόρυβο, κοιμούνται ακόμα οι μεγάλοι» (σ. 32) ή «Τα περιστέρια παίζουνε
πλάι στο ποτάμι, πηδάει το ένα πάνου / στη ράχη του αλλουνού, κ’ έτσι δυο δυο περπατάνε
στην / όχθη παραπέφτοντας σα να ζητάνε να ψηλώσουν για να / δουν πιο πέρα τι γίνεται
αύριο» (σ. 56).
Οι φωνές αυτές αναδιπλώνονται πολλαπλά, αναδεικνύοντας τις σχέσεις των παιδιών:
α) με τον εαυτό τους (τη φύση τους): «ΑΤΑΧΤΑ, σιωπηλά και πεισματάρικα παιδιά,
που δεν ακούσαμε / ποτέ κανέναν, ακούσαμε τη σιωπή μες στη νύχτα και μιλή- / σαμε
αγνώριστα λόγια. / Μάθαμε κείνο που ‘ναι πιο πολύ απ’ όλα και δε μαθαίνεται πά- / νου
στα θρανία, έξω απ’ τα φωτεινά σχολεία των δέντρων» (σ. 50).
β) με τους άλλους: «Γι’ αυτό τα παιδιά κρύβουνε τα χρυσωμένα χέρια τους στις /
άδειες τσέπες, μην τα μαλώσει η μάνα τους που όλη τη νύ- / χτα παίζανε κρυφά με το
φεγγάρι» (σ. 10), συμπεριλαμβανομένης και της αντίθεσης που φέρει ο «κόσμος των
μεγάλων» σε αντίθεση με τον «κόσμο των μικρών» και, τέλος,
γ) με τη φύση, ως φυσικό περιβάλλον: «Περπατάμε ξυπόλητοι στο ζεστό χώμα,
γδυνόμαστε κάτου απ’ τα / πλατάνια και παλεύουμε, παίζουμε πετροπόλεμο, αμολάμε /
χαρταϊτούς και λουζόμαστε στο ποτάμι μαζί με τα κοτσύφια / και τις πέρδικες. / Έχουμε
κρύψει στη σάκα του σχολείου ένα κουτί χρυσόμυγες και τις / ακούμε να βουίζουν στο
μάθημα της αριθμητικής. / Μήτε στιγμή δε μένουμε στο σπίτι» (σ. 34), αναδεικνύοντας και
το υπερρεαλιστικό άλογο στοιχείο του ονείρου «Στην φωτογραφία δεν ήταν τίποτ’ άλλο
παρά λουλούδια, πετα- / λούδες και ήλιος. / Γέλασε κι η γιαγιά μαζί με τον παππού γιατί
δεν είμαστε παρά / λουλούδια, πεταλούδες και ήλιος» (σ. 48).
Η συμβολική χρήση των λέξεων και η αποσύνδεση από το νόημά τους αίρει τους
ορθολογικούς νόμους: «Τώρα, δυό λουλούδια και δυό αχτίνες δεν κάνουνε τέσσερα – κά- /
νουνε την ψυχή μας. / Κι ένα τριαντάφυλλο και μια πεταλούδα δεν κάνουν δυό – κά- / νουν
ένα Θεό. / Κι ένας Θεός κάνει όλα. / Λοιπόν, η ψυχή μας μαζί με την ψυχή του Θεού πόσα
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κάνει; / Ο δάσκαλος δεν ξέρει. / Εμείς το ξέρουμε πως κάνει: ένα. / Το διαβάσαμε σήμερα
στο ανοιχτό βιβλίο του ήλιου, σήμερα που / ξεχάσαμε όλα τα βιβλία» (σ. 70).
Στο πλαίσιο αυτό ο αναγνώστης αναδημιουργεί ό,τι αισθάνεται και η ανταπόκρισή
του αναδεικνύει πώς είναι δυνατόν ακόμη και μία μοναδική επίδραση να «εξηγηθεί», αν
συσχετιστεί με διαφορετικούς τρόπους (Bleich, 1975: 38). Ο αναγνώστης εδώ, όμως,
συναλλασσόμενος με τις φωνές του ποιήματος, αφήνει τη φωνή του να εκφραστεί είτε
περιγράφοντας το σχολείο σαν την «τιμωρία» της παιδικής ηλικίας και την καταδυνάστευση
της ανεμελιάς, της μόνης ξέγνοιαστης περιόδου του δικού του κόσμου είτε μέσα από ένα
ρεπερτόριο ποικίλων αναμνήσεων και εμπειριών που τον ωθούν να μεγαλώσει.
3.4. Η κοινοτική πράξη (communal act)
Στην ουσία, οι ερμηνείες ενός κειμένου αποτελούν ερμηνείες των ανταποκρίσεων του
συγκεκριμένου αναγνώστη και όχι γενική ερμηνεία του κειμένου. Τα κίνητρα που
κινητοποιούν τις εσωτερικές παρορμήσεις κάθε ατόμου εκκινούν από τις ενστικτώδεις
ανησυχίες του να νιώσει ζωντανός, να απολαύσει, να ικανοποιήσει την αυτοεκτίμησή του,
την ευφυΐα και τα συναισθήματά του. Κάθε αναγνώστης προσεγγίζει με απόλυτα
προσωπικό και μοναδικό τρόπο το ποίημα. Οι υποκειμενικές ερμηνείες είναι αποδεκτές στο
πλαίσιο της ομάδας, όταν βασίζονται στην ερμηνεία της ανταπόκρισής του. Δεν πρόκειται
για στρατηγικές και τεχνικές εύρεσης του «ορθού» νοήματος και της απόδοσης του με
άλλους όρους, αλλά εύρεσης του νοήματος που δημιουργεί η αισθητική (και προσωπική)
εμπειρία ανάγνωσης.
Όλοι οι αναγνώστες, για παράδειγμα, δεν κατανοούν με τον ίδιο τρόπο την ανάγνωση
του παρακάτω αποσπάσματος: «ΔΕΝ ΑΓΑΠΑΜΕ, αυτή την ώρα, τα βιβλία με τους λιγνούς
καλό- / γερους των στίχων» (σ. 34). Οι «στίχοι» είναι απλές «γραμμές» των σχολικών
βιβλίων που δείχνουν την αποστροφή της αφηγούμενης πρωτοπρόσωπης φωνής προς το
σχολείο ή είναι ο κόσμος του ποιητή που είναι μοναχικός; Μία ακόμη ανταπόκριση
δημιουργεί αντιγνωμίες: «Η φωτιά κάηκε ολόκληρη και γίνηκε πάλι φωτιά» (σ. 8). Η σκέψη
οδηγεί συνειρμικά στον ήλιο ως φυσική κατάσταση και στον φοίνικα που αναγεννιέται από
τις στάχτες του. Μόνο αν επισημανθεί η αυτο-αναφορικότητα του λόγου του ποιητή
προσδιορίζεται και επανασυμβολοποιείται η φράση ως τη νιότη που ξαναβρίσκεται και
επιτελείται η σύλληψη και η κατανόηση των προκείμενων εννοιών.
4. Σχολιασμός της διδακτικής εφαρμογής
Σκοπός της προσέγγισης είναι η διερεύνηση της υποκειμενικής ανταπόκρισης των μαθητών
και η παροχή αναγνωστικών κινήτρων, ώστε μελετώντας οι ίδιοι την ατομική τους
ανταπόκριση και την ερμηνεία τους να ασκηθούν στην ερμηνεία των κειμένων. Ο
εκπαιδευτικός, αποδεχόμενος την προσωπική εκδοχή, προωθεί τον αναγνώστη να αναζητά
την ποιητική εικόνα και τις λέξεις που τη σημαδοτούν, προκειμένου να περιγραφούν, να
κατανοηθούν και να διασυνδεθούν με την προσωπική μνήμη και τα προσωπικά βιώματα.
Το κείμενο, στη συνέχεια, αναδημιουργείται στο μυαλό του αναγνώστη, καθοδηγώντας τον
σε μια συντεταγμένη, συνεκτική και σκοποθετημένη διερεύνηση της ανταπόκρισής του.
Η συνειρμική απάντηση δείχνει με τον πλέον σαφή τρόπο ότι κάθε άτομο
επεξεργάζεται ένα ποίημα σύμφωνα με την προσωπικότητά του, τη στιγμή της ανάγνωσης,
και είναι αντιπροσωπευτική της συνολικής εικόνας του εαυτού, επίσης τη στιγμή της
ανάγνωσης. Καθώς κάθε ατομική ανταπόκριση διαφοροποιείται και δεν εγγυάται
αντικειμενικότητα, αυτό που ενδιαφέρει είναι η κατίσχυση της ανταπόκρισης ως
διαδικασίας, η σύγκρισή της με άλλες στο πλαίσιο της ομάδας της τάξης ή με άλλες
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παλαιότερες, η διείσδυση και η αναγνώριση των παραμέτρων εκείνων που διαμορφώνουν
τις κρίσεις των αναγνωστών και, τελικά, η διαμόρφωση του αισθητικού κριτηρίου των
μαθητών.
Η συνολική αναγνωστική δραστηριότητα γίνεται διαπροσωπική υπόθεση «δούναι και
λαβείν» και εξαρτάται από την πειστική ικανότητα του κριτικού αναγνώστη, ο οποίος δεν
εφησυχάζει σε αυτό που εκ των προτέρων ορίζεται (π.χ. από τον δάσκαλο) ως «σημαντικό».
Στην τάξη, η ερμηνεία αποτελεί κοινοτική πράξη (communal act), που εξυπηρετεί την
συλλογική υποκειμενικότητα και όχι ένα εξωτερικό απόλυτο πρότυπο της αλήθειας. Κάθε
μέλος μίας ομάδας δημιουργεί «μία αλήθεια» μέσα από την ανταπόκρισή του σε άλλες
ανταποκρίσεις, μια πεποίθηση που επικυρώνεται από τη σύμφωνη γνώμη της ομάδας ή
άλλων ατόμων, η οποία είτε διευκολύνει είτε εμποδίζει τον αναγνώστη να έχει μια
ικανοποιητική εμπειρία. Η υποκειμενική κριτική προσέγγιση στη διδασκαλία εστιάζει στον
«πραγματικό» αναγνώστη (actual reader), προϋποθέτει, ωστόσο, έναν διδάσκοντα
εκπαιδευμένο, καταρτισμένο και ευαίσθητο, ο οποίος θα πείσει αβίαστα τον μαθητή να
συμμετάσχει στο μάθημα και θα τον μετατρέψει σταδιακά σε έναν κριτικό αναγνώστη.
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Περίληψη
Η Δημιουργική Γραφή αποτελεί μια σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδο, διαδεδομένη στις ευρωπαϊκές χώρες, η
οποία φιλοδοξεί να αποδώσει τον πρωτεύοντα ρόλο της έκφρασης, της γραφής και του λόγου στους μαθητές.
Με την κατάλληλη διέγερση της παιδικής δημιουργικότητας προκαλείται η παραγωγή λόγου με παιγνιώδη και
απαλλαγμένο από αυστηρά μαθησιακά και αξιολογικά πλαίσια τρόπο (Σουλιώτης, 1995 στο Κωτόπουλος,
2014). Ο μαθητής ενθαρρύνεται «να γίνει συγγραφέας στη θέση του συγγραφέα», ανακαλύπτει τις τεχνικές
της γραφής, τη λεκτική του επινοητικότητα και φαντασία και ενεργοποιεί όλες τις πνευματικές, ψυχικές και
συναισθηματικές του δυνάμεις. Ως αναγνώστης και ως δημιουργός ποιητικών κειμένων πρέπει να αισθάνεται
την ελευθερία να βιώνει συναισθήματα, να σκέφτεται, να ονειρεύεται και, στη συνέχεια, να εκφράζεται δίχως
περιορισμούς και δίχως τον φόβο αρνητικών επικρίσεων ή απόρριψης.
Με αφετηρία λέξεις και εικόνες, ήχους, μυρωδιές, συναισθήματα… που εκφράζονται από αυτές, οι
συμμετέχοντες στο εργαστήριο, αρχικά στην ολομέλεια και στη συνέχεια χωρισμένοι σε ομάδες, εμπλέκονται
σε παιχνίδια δημιουργικής γραφής. Εξερευνούν τις δυνατότητες των λέξεων, πειραματίζονται με
διαφορετικούς συνδυασμούς, συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν, εκφράζουν ιδέες, σκέψεις, συναισθήματα…
και δημιουργούν στίχους που σπάνε τους κανόνες της λογικής χωρίς τον φόβο του λάθους. Χτυπούν την πόρτα
του αγνώστου, εμπιστεύονται την αξία της τύχης, συνθέτουν δικά τους ποιήματα γεμάτα εικόνες, μουσική,
κίνηση, φως, χρώματα και αρώματα… απολαμβάνουν το αισθητικό αποτέλεσμα και μοιράζονται τη χαρά της
ομαδικής τους δημιουργίας.

Λέξεις-κλειδιά: δημιουργική γραφή, ποίηση, λέξη, σύνθεση, ομαδική δημιουργία

1. Εισαγωγή
Πολλοί εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πριν από την πραγματοποίηση
δειγματικών διδασκαλιών σε σχολικές τάξεις εκφράζουν έλλειψη αυτοπεποίθησης και
δηλώνουν πως αποφεύγουν να εμπλέξουν τους μαθητές σε δραστηριότητες δημιουργικής
γραφής ποίησης, καθώς αισθάνονται ότι δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις. Η
εμπειρία της δημιουργικής γραφής που μοιράζονται με τους μαθητές, όπως μας λένε,
αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποκαλυπτική για τις δυνατότητες των μαθητών και τις δικές τους.
Στόχος του εργαστηρίου ήταν η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και ο εμπλουτισμός των
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διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών μέσα από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες
δημιουργικής γραφής ποίησης. Ως αφόρμηση των δραστηριοτήτων αξιοποιήσαμε ποιήματα
που έχουν γραφτεί από ομάδες μαθητών με ανάλογο τρόπο.
Οι δραστηριότητες που θα σας παρουσιάσουμε στη συνέχεια υλοποιήθηκαν σε
εργαστήριο για εκπαιδευτικούς που λειτούργησε στο πλαίσιο του 1ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου με θέμα: «Προγράμματα Σπουδών – Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο
παρόν και το μέλλον».
2.1. Η δημιουργία ποιήματος
Το δομικό στοιχείο που χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί ένα ποίημα είναι η λέξη. Ο
ποιητής συγκεντρώνει και διευθετεί λέξεις. Το ποιες λέξεις θα ενταχθούν στο ποίημα είναι
μια δευτερεύουσα επιλογή, καθώς αρχικά χρειάζεται να αναδειχθεί η αυθύπαρκτη αξία της
κάθε λέξης (Συμεωνάκη, 2013).
«Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις. Να μην τις παίρνει ο άνεμος»
(Αναγνωστάκης, 2000). Μια λέξη που πέφτει τυχαία στο μυαλό προκαλεί μια σειρά
αντιδράσεων, παρασύροντας στην πτώση της ήχους και εικόνες, αναμνήσεις και αναλογίες,
σημασίες και όνειρα… (Rodari, 1994). Ο Ελύτης (1985) αναγνωρίζει τον πρωτεύοντα ρόλο
των λέξεων για τη δημιουργία του ποιήματος, καθώς, πριν από έναν αλφαβητικό κατάλογο
λέξεων που παραθέτει, σημειώνει: «Όταν άνοιξα τον Οδηγό μου κατάλαβα. Μήτε
σχεδιαγράμματα μήτε τίποτα. Μόνο λέξεις. Αλλά λέξεις που οδηγούσαν με ακρίβεια σ’ αυτό
που γύρευα. Έτσι, σιγά-σιγά, φυλλομετρώντας, είδα να σχηματίζεται ο χώρος, όπως το
δάκρυ από τη συγκίνηση, κι εγώ μέσα του».
H γλώσσα ζωντανεύει μέσα στα ποιήματα, αλλά η ζωντανή γλώσσα της ποίησης δεν
εξαρτάται μόνο από την έννοια των λέξεων και τη σύνθεσή τους σε στίχους και στροφές. Οι
λέξεις είναι γεμάτες νόημα, έχουν ιστορία, δημιουργούν συσχετισμούς και ζωντανεύουν με
την επιλογή και το συνδυασμό τους (Morley, 2007). Σύμφωνα με τον Hughes (1967), το
ποίημα αποτελείται από ζωντανά μέλη, που κυβερνώνται από ένα και μόνον πνεύμα. Τα
ζωντανά μέλη είναι οι λέξεις, οι εικόνες, οι ρυθμοί και πνεύμα είναι η ζωή που κατοικεί
μέσα τους, ώστε να μπορούν να συλλειτουργούν. Δεν είναι εύκολο να ορίσει κάποιος αν
προηγούνται τα μέλη ή το πνεύμα, αλλά αν κάποιες λέξεις ή εικόνες ή ρυθμοί δεν
ζωντανεύουν με την ανάγνωση, τότε το πλάσμα είναι ακρωτηριασμένο και το πνεύμα
άρρωστο. Ζωντανές είναι οι λέξεις που σχετίζονται με τις αισθήσεις, λέξεις που βλέπουμε,
γευόμαστε, μυρίζουμε, χαϊδεύουμε, ακούμε ή λέξεις που υποδηλώνουν δράση. Αν όλες μας
οι αισθήσεις είναι συγκεντρωμένες σ’ αυτό που θέλουμε να πούμε, τότε οι λέξεις ξέρουν
και φροντίζουν τον εαυτό τους. Διαφορετικά, σκοτώνουν η μια την άλλη. Η αισθητική
απόλαυση που προκαλείται από την ανάγνωση ενός ποιήματος, αρκετά συχνά,
δημιουργείται από τη γειτνίαση φαινομενικά αταίριαστων ή απρόσμενων λέξεων
(Σουλιώτης, 2012).
2.2. Τα παιδιά ως δημιουργοί ποίησης
Τα παιδιά, όταν τους δοθεί η ευκαιρία, επιδεικνύουν ένα φυσικό ταλέντο να γράφουν
ποιήματα, καθώς μπορούν να παίζουν με τις λέξεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που παίζουν
με τον πηλό ή τα χρώματα. Δημιουργούν ευφάνταστους και απρόσμενους συνδυασμούς
λέξεων και δυνατές εικόνες παρακάμπτοντας τους κανόνες της λογικής. Σε αρκετές
περιπτώσεις σταματούν να λειτουργούν ως ποιητές, όταν αρχίζουν να μαθαίνουν για τις
μορφές και τους κανόνες της ποίησης και για τους σωστούς ή λάθος τρόπους σκέψης ή
έκφρασης των εμπειριών της δικής τους ζωής (Koch, 1970).
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Καθώς η δημιουργικότητα ανθεί σε περιβάλλοντα που προσφέρουν δυνατότητες
πειραματισμού και ανεξαρτησίας, σε περιβάλλοντα που το πρωτότυπο και το αυθεντικό
ενθαρρύνονται και εκτιμώνται (Amabile, 1996), κατά τα πρώτα στάδια της δημιουργικής
διαδικασίας δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να ανακαλύψουν κάτι που ήδη
διαθέτουν. Προχωρούμε στην άρση εμποδίων που προβληματίζουν και διακόπτουν τη
λεπτή ροή των ιδεών, όπως η ανάγκη για ομοιοκαταληξία, μέτρο, ορθογραφία, στίξη κ.λπ.
Τα παιδιά, για παράδειγμα, μπορεί να αποφύγουν τη χρήση μιας λέξης, διότι δεν ξέρουν
πώς να τη γράψουν ορθογραφημένα, δεν ομοιοκαταληκτεί με την τελευταία λέξη του
προηγούμενου στίχου ή δεν ταιριάζει μετρικά. Παράλληλα αποφεύγουμε τη χρήση όρων,
όπως προσωποποίηση, παρομοίωση, μεταφορά κ.λπ. και τα ωθούμε να χρησιμοποιήσουν
τέτοιου είδους λογοτεχνικά στοιχεία μιλώντας τους περιγραφικά, π.χ. «Στον κόσμο του
ποιητή τα πάντα μπορούν να έχουν ζωή! Μιλούν, σκέφτονται αισθάνονται…». Με τη
δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας τα ενθαρρύνουμε να εξωτερικεύσουν ιδέες,
σκέψεις και συναισθήματα, με τον αυθορμητισμό, την ευαισθησία, την ξεγνοιασιά και την
ευρηματικότητά τους.
Η απαγγελία ποιημάτων από τον δάσκαλο ή από μαθητή που τα έχει μελετήσει ώστε
να τα απαγγείλει με εκφραστικό τρόπο, αποτελεί άριστη αφόρμηση για τις δραστηριότητες
δημιουργικής γραφής ποίησης. Η απόλαυση της ποίησης στην προφορική της μορφή
ξεκινάει πολύ πριν την εκμάθηση της γραφής. Αρχίζει με την ακοή και συνεχίζεται με τη
χρήση της προσωπικής φωνής. Οι λέξεις δοκιμάζονται, αρθρώνονται, απαγγέλλονται
ρυθμικά. Ωστόσο, καθώς τα παιδιά προχωρούν στη σχολική τους ζωή η επαφή τους με τα
ποιήματα γίνεται όλο και πιο συχνά μέσω εκτυπωμένων κειμένων που καλούνται να
διαβάσουν σιωπηρά και να επεξεργαστούν χάνοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλο μέρος της
απόλαυσης (Nathan, 2013).
Με την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες ακρόασης, ανάγνωσης και δημιουργικής
γραφής ποίησης ασκούνται στην προσεκτική χρήση της γλώσσας, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό
τους, μαθαίνουν να πειραματίζονται με τη σύνταξη και τη δομή των προτάσεων, ώστε να
οδηγηθούν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ζυγίζουν την κάθε λέξη, προσέχοντας και την
παραμικρή λεπτομέρεια, κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο οι λέξεις μεταφέρουν απλές ή
σύνθετες έννοιες και βιώνουν την αισθητική απόλαυση που προκαλείται από τις
απρόσμενες συναντήσεις τους. Οι γλωσσικές δεξιότητες που αποκτούν μεταφέρονται σε
όλους τους τομείς του προγράμματος σπουδών.
Η δημιουργία του ποιήματος γίνεται δυναμική διαδικασία με συνεχή
διαπραγμάτευση και επαναδιαπραγμάτευση ζητημάτων που αφορούν τόσο το ποίημα όσο
και... ηγετικούς ρόλους και την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ τους. Η επικοινωνία
που λαμβάνει χώρα δεν αφορά μόνο στο ίδιο το έργο αλλά και στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα
στο οποίο συντελείται η δραστηριότητα, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο και την
καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων (Beck, 1993).
3. Συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων
3.1. Απαγγελία ποιημάτων που έχει γραφεί από μαθητές των τάξεων Δ΄, Ε΄ και Στ΄ με
ανάλογο τρόπο
Δίπλα από κάθε πίνακα υπήρχε ένας πίνακας με λέξεις χωρισμένες σε τρεις στήλες.
Ενδεικτικά παρουσιάζουμε δύο από τα έξι ποιήματα που απαγγείλαμε. Κάτω από το
δεύτερο ποίημα υπάρχουν οι λέξεις του πίνακα που το συνόδευε.
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Όνειρο και φαντασία
Ο βοριάς κι ο νοτιάς ανταμώθηκαν στο μονοπάτι.
Η σιωπηλή φωνή της νύχτας άπλωσε το πέπλο της.
Το παγερό χιόνι σκέπαζε τα όρη και το αγιάζι χάιδευε τα μαλλιά της
σκοτεινιάς.
Αστέρια φωτεινά έκαναν τη γη ν’ αποκοιμηθεί.
Ο φάρος της φαντασίας μας έλαμψε.
Το ρολόι της καρδιάς μας σήμανε μεσάνυχτα.
Μια αόρατη ασπίδα πάλευε να ζεστάνει την ευτυχία μας.
Ξαφνικά το πεφταστέρι που περιμέναμε σημάδεψε τον ορίζοντα!
Οι ευχές μας πραγματοποιήθηκαν.
Το βόρειο σέλας καθοδηγεί πια την αγάπη.
Ένας χρυσός καβαλάρης σέρνει πίσω του τον Ήλιο.
Η πρώτη ακτίνα φαίνεται στον ορίζοντα.
Τα λουλούδια ξεπροβάλλουν δειλά μέσα απ’ το χιόνι.
Η ροδαυγή φέρνει για όλους μια καινούρια αρχή.
Και τότε οι άνεμοι κόπασαν για ν’ ακουστεί το κελάηδημα των πουλιών.
Οι ευτυχισμένες νότες της αγάπης
Κάτω απ’ την πανσέληνο κυλούν τα κύματα της ευτυχίας.
Τα άστρα τραγουδούν τη μελωδία της αγάπης.
Το χαμομήλι ελάφρυνε την καρδιά του καταπιεσμένου ηφαιστείου
και ο μοσχομυριστός αέρας νίκησε τον πόνο της μοναξιάς.
Το άρωμα της αγάπης ξετύλιξε το θλιμμένο χαμόγελο της ανθρωπότητας.
Το γέλιο των αηδονιών φύτεψε τα λουλούδια της ελπίδας.
Στη χιονισμένη πλαγιά αντήχησαν φωνές ενθουσιασμού!
Το ουράνιο τόξο έδιωξε μακριά τις κραυγές του μίσους
και το θρόισμα της γαρδένιας εξαφάνισε κάθε ενόχληση.
Με τις νότες του ηλιοβασιλέματος χόρευαν οι γλάροι στον ουρανό…
Εικόνες – Μυρωδιές: ηλιοβασίλεμα, ουράνιο τόξο, άστρα, χαμομήλι, πανσέληνος,
χιονισμένη πλαγιά, γαρδένια, ηφαίστειο, μοσχομυριστός, άρωμα αγάπης, γλάρος.
Ήχοι: κύματα, αέρας, νότες, θρόισμα, ξετύλιγμα (λάκτας), αηδόνι, κραυγές, μελωδία,
φωνές, γέλιο.
Συναισθήματα: ξετύλιγμα αγάπης, αναστεναγμός, αγάπη, χαρά, πόνος, μοναξιά,
ενόχληση, εμπιστοσύνη, καταπίεση, μίσος, ενθουσιασμός, θλίψη, πίστη, χαμόγελο, ελπίδα,
ευτυχία.
Μετά από προσεκτική παρατήρηση και τη δική μας καθοδήγηση οι εκπαιδευτικοί
οδηγήθηκαν στη διαπίστωση πως για τη δημιουργία του κάθε στίχου χρησιμοποιείται
τουλάχιστον μία λέξη από κάθε στήλη και ότι σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε για τις
ανάγκες του στίχου ένα ουσιαστικό να μετατραπεί σε επίθετο ή ρήμα. Στη συνέχεια οι
συμμετέχοντες εργάστηκαν όπως οι μαθητές.
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3.2. Δημιουργία πίνακα με λέξεις
Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην ολομέλεια να προτείνουν λέξεις που εκφράζουν
εικόνες που θα ήθελαν να ζωγραφίσουν, ήχους και μυρωδιές που απολαμβάνουν και
συναισθήματα ευχάριστα ή δυσάρεστα. Οι λέξεις γράφτηκαν στον πίνακα χωρισμένες σε
τρεις στήλες ως εξής:
Εικόνες: παιχνίδι, θάλασσα, βουνό, σχολείο, ουρανός, λουλούδι.
Ήχοι – μυρωδιές, γεύσεις: γιασεμί, ταμπούρλο, νυχτολούλουδο, ορχήστρα, γλυκός.
Συναισθήματα: ανακούφιση, ενθουσιασμός, πόνος, έκπληξη, ενσυναίσθηση, φόβος.
3.3. Σύνθεση στίχων
Εργαζόμενοι στην ολομέλεια επιλέγουν εναλλάξ μία λέξη από κάθε στήλη, πολύ γρήγορα,
ώστε να μην προλάβουν να κάνουν λογικούς συνδυασμούς των λέξεων, και στη συνέχεια
πειραματίζονται με διαφορετικούς συνδυασμούς των τριών λέξεων και δημιουργούν τον
πρώτο στίχο που καταγράφεται στον πίνακα. Η πίεση του χρόνου ερεθίζει τον εγκέφαλο και
πολύ σύντομα πράγματα κρυμμένα έρχονται στην επιφάνεια (Hughes, 1967). Η διαδικασία
συνεχίστηκε με τις υπόλοιπες λέξεις και οδηγήθηκαν στη σύνθεση των παρακάτω στίχων:
Ανακουφίζομαι όταν ακούω τον ήχο της βροχής να κατεβαίνει σαν ταμπούρλο από τον
ουρανό, νιώθω τη θάλασσα γλυκιά μέσα μου σαν έκπληξη, η συμμετοχή στην ορχήστρα του
σχολείου μου δημιουργούσε μεγάλο φόβο σαν βουνό.
3.4. Επεξεργασία δομής – Επιλογή τίτλου
Τέλος ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν τη σειρά που θεωρούσαν καλύτερη
να τοποθετηθούν οι στίχοι για να δημιουργηθεί το ποίημα, να προβούν στις απαραίτητες
διορθώσεις, αν το κρίνουν απαραίτητο και να επιλέξουν ένα τίτλο για το ποίημα.
Εργαζόμενοι στην ολομέλεια οδηγήθηκαν στο παρακάτω αποτέλεσμα:
Συναισθήματα
Στην ορχήστρα του σχολείου μου; Ο φόβος μου βουνό!
Γλυκιά ανακούφιση ο ήχος της βροχής
που κατέβαινε σαν ταμπούρλο από τον ουρανό!
Η θάλασσα μέσα μου γλυκιά ενσυναίσθηση.
4. Η τεχνική του World Café
Η μέθοδος του Word Café είναι μια είναι μια καινοτόμος διαδικασία ανάδειξης και
συγκέντρωσης της συλλογικής γνώσης μέσα από διαδικασίες ενεργητικής ακρόασης και
ουσιαστικού διαλόγου, που προορίζεται να διευκολύνει μια μεγάλη ομάδα συμμετεχόντων
να εμπλακεί σε ανοικτή συζήτηση. Η προσέγγιση αυτή προωθεί τη σύνδεση των ιδεών
μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων, εμπλέκει και διευκολύνει να αλληλεπιδράσουν, να
συζητήσουν, να επεξεργαστούν αποτελεσματικά και να εξετάσουν σε βάθος τις ιδέες και τις
προτάσεις τους γύρω από ένα θέμα (Brown, 2002:12). Η τεχνική αυτή ξεκίνησε στην
Αμερική το 1995 από τον Brown (Brown & Isaacs, 2005), διαδόθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο,
με σημαντικό στοιχείο της εκπαιδευτικής αυτής μεθόδου την εργασία σε ομάδες.
4.1. Τα στάδια εφαρμογής της μεθόδου.
Καταρχάς επιλέγεται από τους εμψυχωτές η κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου, ώστε να
είναι ευχάριστος, φιλόξενος και οικείος. Χρησιμοποιούνται τραπεζάκια, ντυμένα με χαρτί
του μέτρου, πάνω στο οποίο γράφουν οι συμμετέχοντες, και τρεις μαρκαδόροι
διαφορετικού χρώματος για κάθε τραπέζι.
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Οι εμψυχωτές διαμορφώνουν τρεις ερωτήσεις οι οποίες αποκαλύπτονται σταδιακά
γύρω από ένα θέμα που έχουν επιλέξει, τις οποίες θα επεξεργαστούν σταδιακά οι
συμμετέχοντες. Η διαμόρφωση των ερωτήσεων είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς οι
ερωτήσεις θα είναι το ερέθισμα για εμβάθυνση, συζήτηση, επεξεργασία του θέματος.
Βασικό χαρακτηριστικό στην επιλογή των ερωτήσεων είναι το γεγονός ότι σταδιακά
οδηγούνται οι εμπλεκόμενοι στην εστίαση και εμβάθυνση σε ένα θέμα.
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται τυχαία σε ομάδες των 3 ή 4 ατόμων, εκ των οποίων ο
ένας παραμένει ως «οικοδεσπότης» σταθερός σε κάθε τραπέζι, κατόπιν κοινής απόφασης
της ομάδας. Γνωρίζονται μεταξύ τους και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες αλλάζουν και
μετακινούνται σε νέα τραπέζια-ομάδες εργασίας.
Ο ρόλος του «οικοδεσπότη» είναι να υποδέχεται τα νέα μέλη των ομάδων και να τα
συνδέει με τις εργασίες και τη συζήτηση των προηγούμενων ομάδων.
Μετά τη γνωριμία και τον ορισμό του οικοδεσπότη στην πρώτη φάση του
εργαστηρίου αρχίζουν να επεξεργάζονται την 1η ερώτηση για περίπου 30 λεπτά. Οι
απαντήσεις, οι σκέψεις και οι απόψεις για την κάθε ερώτηση αποτυπώνονται με ένα
συγκεκριμένο χρώμα μαρκαδόρου. Για παράδειγμα, όλες οι απαντήσεις της 1ης ερώτησης
αποτυπώνονται με μλε χρώμα, όλες οι απαντήσεις της 2η ερώτησης με πράσινο και όλες οι
απαντήσεις της τρίτης ερώτησης με κόκκινο, στο ίδιο χαρτί.
Όλες οι ιδέες γίνονται αποδεκτές και καταγράφονται, με την προϋπόθεση ότι
ακούγονται όλες οι απόψεις και οι συμμετέχοντες αναλύουν την άποψη τους. Οι σκέψεις
των συμμετεχόντων αποτυπώνονται στο χαρτί μέτρου και μπορούν να έχουν οποιαδήποτε
μορφή π.χ. λέξεις, φράσεις, σχήματα, εικόνες, συνθήματα κ.λπ.
Μόλις περάσουν 30 λεπτά ή o χρόνος επεξεργασίας της κάθε ερώτησης που έχει
καθοριστεί από τους διοργανωτές λαμβάνοντας διάφορους παράγοντες υπόψη ή οι
εμψυχωτές διαπιστώσουν ότι η πρώτη ερώτηση έχει ήδη αναλυθεί σε ικανοποιητικό
βαθμό, με ένα ηχητικό σήμα, π.χ. ένα καμπανάκι, όλοι οι συμμετέχοντες αλλάζουν τραπέζιομάδα (εκτός από τους οικοδεσπότες), με τον όρο να φροντίσουν να πάνε σε μια ομάδα η
οποία θα περιλαμβάνει άτομα με τα οποία δεν έχουν συνεργαστεί.
Αφού επεξεργαστούν και τις τρεις ερωτήσεις, ο εμψυχωτής ζητάει από τους
συμμετέχοντες να σηκωθούν και να περπατήσουν στον χώρο, ώστε να δουν τις απαντήσειςαπόψεις όλων των ομάδων όπως έχουν αποτυπωθεί στα χαρτιά μέτρου που βρίσκονται στα
τραπεζάκι με τους τρεις διαφορετικούς μαρκαδόρους.
Λίγα λεπτά αργότερα μοιράζει έξι μικρά αυτοκόλλητα σε κάθε συμμετέχοντα και ζητά
να ψηφίσουν τις απόψεις με τις οποίες συμφωνούν περισσότερο σε όλα τα τραπέζιαομάδες. Δίνονται δύο ψήφοι ανά ερώτηση. Δηλαδή ο καθένας θα ψηφίσει τις δύο
σημαντικότερες για τον ίδιο απαντήσεις του 1ου ερωτήματος, τις δύο σημαντικότερες του
2ου και αντίστοιχα του 3ου.
Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας μια μικρή ομάδα εθελοντών αναλαμβάνει
την επεξεργασία των απαντήσεων μετρώντας ψήφους.
Πραγματοποιείται μια βασική οργάνωση των απαντήσεων, η οποία καταγράφεται σε
ένα ξεχωριστό χαρτόνι, και ακολουθεί συζήτηση γύρω από τις απαντήσεις. Ο στόχος της
συζήτησης διαφοροποιείται ανάλογα με το θέμα και τους στόχους του εργαστηρίου.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπάρχει η διάσταση της οργάνωσης δράσεων ως αποτέλεσμα
του εργαστηρίου.
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4.2. Ενδεικτικοί στόχοι της εφαρμογής της τεχνικής του World Café στο Εργαστήρι
Δημιουργικής Γραφής του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
 Να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα των βιωματικών εκπαιδευτικών τεχνικών, μέσα
από ένα ευέλικτο σχήμα εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων.
 Να εξοικειωθούν με τα χαρακτηριστικά της τεχνικής του World Café και να
αναγνωρίσουν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της τεχνικής.
 Να αλληλεπιδράσουν και να επικοινωνήσουν πολυεπίπεδα μεταξύ τους.
 Να συγκροτήσουν την ομάδα τους και να συνδεθούν μεταξύ τους ώστε να είναι σε
θέση να παράγουν ελεύθερη ποίηση.
Διάρκεια: 2 ώρες. Η διάρκεια εφαρμογής της τεχνικής προσαρμόστηκε στις ανάγκες και τις
δυνατότητες του συνεδρίου, διότι αφενός ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν
περιορισμένος και αφετέρου παρίστατο διερμηνέας για συμμετέχοντες με προβλήματα
ακοής.
Υλικά-προϋποθέσεις: Η διαμόρφωση του χώρου έγινε σε ομάδες των 3 ατόμων και κάθε
ομάδα κάθισε γύρω από 3 τραπέζια. Χαρτί μέτρου κάλυπτε κάθε τραπέζι ως
τραπεζομάντηλο, μαρκαδόροι κόκκινου, πράσινου και μπλε χρώματος τόσοι όσες οι
ομάδες.
4.3. Σύνθεση ποιημάτων από ομάδες συμμετεχόντων
Ως εμπεδωτική δραστηριότητα, ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα, τριμελείς ομάδες
εκπαιδευτικών δημιούργησαν και παρουσίασαν στην ολομέλεια τα δικά τους ποιήματα. Για
εξοικονόμηση χρόνου δόθηκε στις ομάδες πίνακας με λέξεις επιλεγμένες από τον οδηγό
του Ελύτη που παρουσιάζεται στο έργο του «Ο μικρός Ναυτίλος» (σ. 71) χωρισμένες από
εμάς σε τρεις στήλες ως εξής: εικόνες, ήχοι, συναισθήματα. Καθώς στον οδηγό
αναφέρονταν λίγες λέξεις που εκφράζουν συναισθήματα, η στήλη συμπληρώθηκε από τους
συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδες των 3 ατόμων, εκ των οποίων ο ένας
παρέμεινε ως «οικοδεσπότης» σταθερός σε κάθε τραπέζι και οι υπόλοιποι μετακινούνταν
σε νέες ομάδες εργασίας. Ο κάθε «οικοδεσπότης» υποδεχόταν τα νέα μέλη, ανέλυε και
συνέδεε τις εργασίες των προηγούμενων ομάδων.
Μετά τη γνωριμία και τον ορισμό του οικοδεσπότη στην πρώτη φάση του
εργαστηρίου άρχισαν να επιλέγουν λέξεις από τον «Μικρό Ναυτίλο» του Ελύτη για περίπου
30 λεπτά. Κατόπιν με το μπλε χρώμα έγραψαν στίχους στο χαρτί του μέτρου. Όλες οι ιδέες
και οι απόψεις ακούστηκαν και συνέβαλαν όλοι στην καταγραφή των στίχων.
Μετά τα καθορισμένα από τους διοργανωτές 30 λεπτά με ένα ηχητικό σήμα όλοι οι
συμμετέχοντες άλλαξαν τραπέζι-ομάδα (εκτός από τους οικοδεσπότες) με τον όρο να
φροντίσουν να πάνε σε μια ομάδα η οποία θα περιελάμβανε άτομα με τα οποία δεν είχαν
συνεργαστεί ήδη. Στη δεύτερη ομάδα συνέχισαν το ποίημα της προηγούμενης ομάδας με
κόκκινο χρώμα μαρκαδόρου, αφού πρώτα γνωρίστηκαν και ο οικοδεσπότης τους ανέλυσε τι
έγραψε η πρώτη ομάδα. Μετά από 30 λεπτά άλλξαν πάλι ομάδα και με πράσινο χρώμα
συνέθεσαν και συνέχισαν το ποίημα της προηγούμενης, επιλέγοντας λέξεις από τις τρεις
στήλες που τους εδόθησαν.
Κατόπιν, ο εμψυχωτής ζήτησε από τους συμμετέχοντες να σηκωθούν και να
διαβάσουν τα τελικά ποιήματα των ομάδων, όπως είχαν αποτυπωθεί στα χαρτιά μέτρου
που βρίσκονταν στα τραπεζάκια με τους τρεις διαφορετικούς μαρκαδόρους.
Στο τέλος δόθηκαν τίτλοι στα ποιήματα.
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4.4. Απαγγελία των ποιημάτων των τριών ομάδων
1η ομάδα
Ο χορός των ανέμων
Στο ζέφυρο η χρυσόμυγα χορεύει,
της αυγής τη χαρά σμιλεύει.
Της νεράιδας το ραβδί προστάζει
κι ο λεβάντες στο χορό κατασταλάζει…
Ο ρυθμός των γιασεμιών
ήχος στ αυτιά μου σαν χρησμός μυστικός!
Κι ο πουνέντες φουρτουνιάζει
Το φιλί του Μάη αγκαλιάζει.
Παρανάλωμα αγάπης η τρικυμία της αστροφεγγιάς!
Μα ο λυσσασμένος μπάτης μέσα απ΄ τη μπουρού
ηθελημένα φιλιά δίνει
σα φυλαχτό τ΄ ουρανού…
2η ομάδα
Τρικυμία αγάπης
Τρελό πέταγμα του γλάρου
ασημένιο φιλί στον ήλιο.
Χαρά της αυγής το πέταγμα του χελιδονιού
από τη ρεματιά στο ξάγναντο.
Και συνεχίζω ως τη θαλασσοσπηλιά
φουσκώνει το κύμα στη στεριά
κι εγώ…
σαν φυλαχτό σ΄ έχω αγκαλιά.
Τρικυμία αγάπης ηχεί
το φως του λυχναριού στην αστροφεγγιά
μοναστήρι τα όνειρά μου
για σένα ανείπωτη μοναξιά μου!
3η ομάδα
Νεραϊδοψιθυρίσματα
Μέσα από τα βράχια της θαλασσοσπηλιάς
ο ψίθυρος της νεράιδας
ηχεί σαν φυλαχτό
στην τρικυμία του βυθού μου.
Τα κρίνα του γιαλού φέρουν μυστικούς χρησμούς
στον σαγηνευτικό ρυθμό της μπουρού…
Στο παρανάλωμα της αγάπης
βάλσαμο το φιλί!
Στου πόθου την αστροφεγγιά
θαλασσοπούλια μαγικά
σκορπάνε τη γαλήνη….
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4.5. Αξιολόγηση
Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν
σκέψεις και συναισθήματα από αυτήν την εμπειρία. Είναι σημαντικό τόσο για τους ίδιους,
επειδή τους δίνεται η δυνατότητα αναστοχαζόμενοι να αναπτύξουν μεταγνωστικές
δεξιότητες, όσο και για τον εκπαιδευτικό, επειδή αυτή η κατάθεση σκέψεων και
συναισθημάτων αποτελεί για τον ίδιο, όχι μόνο ανατροφοδότηση αλλά και μια μορφή
αξιολόγησης για το όλο εγχείρημα. Στη συνέχεια διαβάστηκαν τα ποιήματα και ήταν έκδηλα
τα θετικά συναισθήματα. Ως αναγνώστες και ως δημιουργοί ποιητικών κειμένων οι
συμμετέχοντες βίωσαν συναισθήματα, κινητοποιήθηκαν στο να σκέφτονται, να
ονειρεύονται και στη συνέχεια να εκφράζονται δίχως περιορισμούς και δίχως τον φόβο
αρνητικών επικρίσεων ή απόρριψης.
Το περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται η δημιουργική γραφή είναι το λεγόμενο
«εργαστήριο» στο οποίο συλλειτουργούν η μονάδα και η ομάδα και συναντώνται
άνθρωποι, συναισθήματα, ιδέες, φιλοδοξίες (Harper, 2010). Σε ένα τέτοιο περιβάλλον
ενθαρρύνεται η διαφορετικότητα και ο πλουραλισμός των απόψεων (Ηairston, 1992), οι
μαθητές είναι διαρκώς ανοιχτοί στην διαφορετική επιλογή, μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν
από το διαφορετικό, αλλά και να επισημαίνουν τα σημεία σύγκλισης που τους συνδέουν. Σε
ένα τέτοιο περιβάλλον ο ρόλος του δασκάλου είναι να συντονίσει, να εμφυσήσει
ενθουσιασμό για τις δυνατότητες της δημιουργικής γραφής (Rein, 2011: 101, όπως
αναφέρεται στο Συμεωνάκη, 2013).
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Παράρτημα
Όταν άνοιξα τον Οδηγό μου κατάλαβα. Μήτε σχεδιαγράμματα μήτε τίποτα. μόνο λέξεις.
Αλλά λέξεις που οδηγούσαν με ακρίβεια σ’ αυτό που γύρευα. Έτσι, σιγά-σιγά,
φυλλομετρώντας, είδα να σχηματίζεται ο χώρος όπως το δάκρυ από τη συγκίνηση, κι εγώ
μέσα του (Οδ. Ελύτης)
Εικόνες

Ήχοι

πυγολαμπίδα

ρολόι

αγάπη

αγιόκλημα, αμπέλι

γλάρος

εικόνισμα

αγριοπερίστερο

ζέφυρος

μοναστήρι

αλογάκι της Παναγίας

ηχώ, ρεματιά

οχιά

παπαρούνα

φουρτούνα

τρελός

πεντόβολο

θαλασσοπούλι

Ύψιστος

αστροφεγγιά

καρδερίνα

φυλαχτό

βάρκα βράχος

καμπάνα

χαρά της αυγής

θάλασσα, νεράιδα

κελάηδημα

φιλί

βυθός, πέλαγος

λεβάντες

χρησμόςμυστικός

χελιδόνι, ασημένια

αγιάζι

παρανάλωμα

γιασεμί, δεντρολίβανο

μπάτης

ηθελημένο

Δελφίνι, φράχτης

πουνέντες

κατασταλάζω

μαγκανοπήγαδο

ρεματιά

κρήνη, κάστρο

σπουργίτης

ελιά, λεύκα, πεταλούδα

σύρτης

Ήλιος, ξάγναντο

τρικυμία

θαλασσοσπηλιά

χαλίκι

Μάης, πρωινό

ψίθυρος

κοπέλα, κερί

ρυθμός

κρίνο του γιαλού

κύμα

χαμομήλι, χαλάσματα

μπουρού

λύχνος

μέλισσα

μαργαρίτα, χρυσόμυγα

γρύλος
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Εργαστήρι: Αξιοποιώντας την τέχνη του κινηματογράφου για την
παραγωγή γραπτού λόγου
Με αφορμή μια κινηματογραφική ταινία
Καμπούρμαλη Ιωάννα 1, Χασίδου Μελανία 2
1
Σχ. Σύμβουλος ΠΕ7044ης Περ. Δημοτ. Εκπ. Αττικής, Π.Μ.Σ. Ε.Κ.Π.Α,
ΠΜΣ Πανεπιστημίου Αιγαίου
2
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ΠΜΣ ΕΚΠΑ, Δρ Επιστημών της Αγωγής
1

kampourmali@hotmail.com, 2melchas@otenet.gr
Περίληψη

Με αφορμή μια κινηματογραφική ταινία… Παρακολουθούμε αποσπάσματα από μια κινηματογραφική ταινία,
συζητούμε, μοιραζόμαστε σκέψεις και συναισθήματα, δουλεύουμε ομαδικά και παράγουμε γραπτό λόγο.
Επιχειρούμε την ανάπτυξη των συγγραφικών δεξιοτήτων, της φαντασίας και της δημιουργικότητας με όχημά
μας την τέχνη του κινηματογράφου και παράλληλα την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη μέσα από την
καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, ενσυναίσθησης και κριτικής σκέψης.
Λέξεις-κλειδιά: παραγωγή γραπτού λόγου, τέχνη του κινηματογράφου, οπτικοακουστικός εγγραμματισμός,
ομαδική δημιουργία, φαντασία, κριτική σκέψη, βιωματική εκπαίδευση

1. Εισαγωγή
Καθώς οι συνθήκες που κυριαρχούν σε κάθε τάξη ποικίλλουν ανάλογα με το κοινωνικόοικονομικό-πολιτισμικό πλαίσιο της περιοχής του σχολείου και του μαθητικού πληθυσμού,
η διδακτική προσέγγιση δύναται να διαφοροποιείται και να προσαρμόζεται στις
διαφορετικές ανάγκες της κάθε τάξης. Εδώ παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιες
δραστηριότητες οι οποίες λειτούργησαν θετικά στο πλαίσιο που εμείς τις επιχειρήσαμε.
Αυτό δεν σημαίνει πως ο κάθε εκπαιδευτικός δεν έχει την ελευθερία να τις
αναπροσαρμόζει, διαφοροποιεί και να τις επεκτείνει όπως εκείνος κρίνει και όπως η τάξη
του και οι ανάγκες της τον οδηγούν.
Η στρατηγική την οποία ακολουθούμε στο παράδειγμά μας είναι η ενεργητικήβιωματική προσέγγιση και σε αυτήν ακριβώς υπακούουν οι τεχνικές που ακολουθούμε
(καταιγισμός ιδεών, συζήτηση, ομάδες εργασίας, παιχνίδι ρόλων, ατομική εργασία
αναστοχασμού). Η ελκυστικότητα του μέσου του κινηματογράφου φιλοδοξούμε ότι θα
προκαλέσει το ενδιαφέρον και την προσοχή όλων των μαθητών και θα τους κινητοποιήσει
να συμμετάσχουν ενεργά και να συνεργαστούν αρμονικά, ώστε να φτάσουν στο
αποτέλεσμα που αναμένουμε. Η αξιοποίηση κάθε μορφής τέχνης στην εκπαιδευτική
διαδικασία μέσα σε ένα δομημένο πλαίσιο που προβλέπει στοχευμένες δραστηριότητες,
επιτυγχάνει με τον καλύτερο κατά τη γνώμη μας τρόπο τόσο τη συναισθηματική εμπλοκή
των συμμετεχόντων και την καλλιέργεια και ανάπτυξη της ενσυναίσθησης όσο και την
ανάπτυξη ορθολογικών διεργασιών και κριτικής σκέψης.

62

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον»

2. Παραγωγή γραπτού λόγου
Η παραγωγή τόσο του προφορικού όσο και γραπτού λόγου αποτελούν πολυσύνθετες και
πολύπλοκες διαδικασίες στις οποίες οι μαθητές καλούνται να μυηθούν μέσα από
αποτελεσματικές αλλά και διδάξιμες δημιουργικές και καινοτόμους τεχνικές και μεθόδους,
με βασικό στόχο την ανάπτυξη της μεταγνώσης, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της
επικοινωνιακής λειτουργίας.
Οι Graves (1994) και Σπαντιδάκης (1998α και 2004) τονίζουν την έμφαση που πρέπει
να δίδεται στην ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Για να μπορέσει ο μαθητής να
μάθει να χειρίζεται το γραπτό λόγο είναι αναγκαίο ο εκπαιδευτικός να τονίζει την
επικοινωνιακή λειτουργία της γραφής μέσα από αυθεντικές καταστάσεις. Με αυτόν τον
τρόπο θα μπορεί ο μαθητής να μετασχηματίζει τη σχολική μάθηση και την προσωπική του
εμπειρία σε καθημερινή και αργότερα σε επαγγελματική δεξιότητα .
Τα παραγόμενα γραπτά κείμενα θα πρέπει να υπακούουν σε συμβάσεις, οι οποίες
έχουν προκαθοριστεί τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τον αποδέκτη και το
κειμενικό είδος που υπηρετείται. Η διδακτική μεθοδολογία που εισάγεται οφείλει να
εξυπηρετεί τους βασικούς στόχους διδασκαλίας και άσκησης των μαθητών στην παραγωγή
γραπτού λόγου μέσα από καινοτόμες επιλογές που διεγείρουν τη φαντασία των
εμπλεκόμενων και συμβάλλουν στην υπέρβαση παγιωμένων τακτικών όσον αφορά τη
διδακτική πρακτική.
Ο μαθητής είτε ως έμπειρος αναγνώστης-θεατής, είτε ως έμπειρος συγγραφέας
επεξεργάζεται και αξιολογεί την εικόνα για να παραγάγει νέα γνώση Ο αναγνώστης ενός
πολυ-τροπικού κειμένου και ο συγγραφέας συνθέτουν τις σχέσεις ανάμεσα στο κείμενο και
σε αυτά που γνωρίζουν, αισθάνονται και πιστεύουν. Οι προγενέστερες γνώσεις, εμπειρίες,
συναισθήματα, προσδοκίες, κίνητρα και στόχοι παρωθούν τον μαθητή μέσα από τον
οπτικοακουστικό εγγραμματισμό, ώστε να παραχθεί γραπτός λόγος με νόημα.
3. Τέχνη και εκπαίδευση ‒ Παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο
H πραγματικότητα, την οποία βιώνουμε καθημερινά, αποτελείται από εικόνες οι οποίες
καταλαμβάνουν όλο και περισσότερο την προνομιακή θέση που κατείχε μέχρι τώρα ο λόγος
και μέσα από αυτές επικοινωνούμε, ανταλλάσσουμε ιδέες και αποκτούμε / συνειδητοποιούμε την ύπαρξή μας, εμπλουτίζοντας την πολιτισμική μας ταυτότητα με την
ανάπτυξη άλλου κώδικα επικοινωνίας, μιας άλλης γλώσσας, της γλώσσας των εικόνων. Η
εικόνα αποτελεί «γλώσσα» στον βαθμό που με τη χρήση σημείων μπορεί να παράγει και να
μεταδίδει ιδέες και σημασίες. Ο ρόλος του κινηματογράφου ως πολιτιστικού προϊόντος και
ως μέσου μαζικής επικοινωνίας είναι σημαντικός. Η Διακήρυξη της UNESCO για την
Εκπαίδευση στα ΜΜΕ το 2001 προτείνει: είναι προτιμότερο από το να καταδικάσουμε την
αναμφισβήτητη δύναμη των ΜΜΕ, να δεχτούμε τις σημαντικές τους συνέπειες και τη
διείσδυση σε όλο τον κόσμο ως ένα εδραιωμένο γεγονός και, επίσης, να εκτιμήσουμε τη
σημασία τους ως ενός στοιχείου του πολιτισμού στο σημερινό κόσμο.
Στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση αξιοποιείται ο οπτικοακουστικός
εγγραμματισμός, μέσω της αξιοποίησης της τέχνης του κινηματογράφου στην εκπαιδευτική
διαδικασία, η αισθητική απόλαυση, καθώς επίσης και η βιωματική προσέγγιση, ώστε να
αναπτυχθούν οι ψυχοσυναισθηματικές λειτουργίες των μαθητών και να εμπλακούν σε έναν
κριτικό αναστοχασμό της προσωπικής τους αντίληψης για την πραγματικότητα και την
καθημερινότητα μέσα από τη διερευνητική μάθηση και την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση.
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Τα πορίσματα άλλωστε τόσο της κοινωνικής ψυχολογίας όσο και της θεωρίας μάθησης του
εποικοδομητισμού, αλλά και της παιδαγωγικής και διδακτικής έρευνας, συντείνουν μεταξύ
άλλων ότι η αποτελεσματικότητα της μάθησης εξαρτάται από την ενεργοποίηση του
ενδιαφέροντος των μαθητών, την εμπλοκή τους στη διαδικασία, την ανάπτυξη των κριτικών
τους ερωτημάτων και την αξιοποίηση εναλλακτικών καινοτόμων τρόπων αναπαράστασης
και παρουσίασης της σχολικής γνώσης, ώστε να λάβουν ώθηση για αυτονομία και
αυτορρύθμιση στην κατανόηση της ύλης, να σκέφτονται, να δρουν και να συμπεριφέρονται
ως ενεργοί πολίτες.
Οι μαθητές, καθώς επεξεργάζονται την κινηματογραφική ταινία, αναπτύσσουν τις
προσωπικές τους εμπειρίες και συνδιαλέγονται με αυτές για να δημιουργήσουν προσωπική ανταπόκριση, με στόχο την κριτική αξιολόγηση των μηνυμάτων. Έτσι οι μαθητές
μετατρέπονται από παθητικούς αποδέκτες σε ενεργητικούς συμμετέχοντες και, αντί να
απορροφούν απλώς το μήνυμα, εμπλέκονται σε προσωπικές ερμηνείες και συσχετισμούς
με προγενέστερες εμπειρίες σε σχέση με τη μήνυμα, συγκρίνουν επίσης τις εμπειρίες τους
με αυτές των άλλων μαθητών και καλλιεργούν δεξιότητες ενσυναίσθησης.
Ο κινηματογράφος, ο οποίος είναι παρών στη ζωή των ανθρώπων, κατ΄ επέκταση και
των μαθητών, αποτελεί μια κοινή παγκόσμια γλώσσα με τεράστια απήχηση και δύναμη,
που ασκεί πολλαπλή επίδραση στους ανθρώπους και διαμορφώνει την αντίληψή τους για
τον κόσμο, σε μια εποχή πολλαπλών και περίπλοκων μορφών επικοινωνίας και ανάγκης
καλλιέργειας πολύμορφων γραμματισμών.
Οι νέοι αντλούν πληροφορίες και ψυχαγωγούνται από την κινούμενη εικόνα, ζουν με
αυτήν και γοητεύονται. Για τον λόγο αυτό σε πολλές χώρες η εκπαίδευση έχει αναγνωρίσει
ότι η κριτική κατανόηση της κινηματογραφικής ταινίας, όπως και του βίντεο και του
τηλεοπτικού προγράμματος, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του γραμματισμού.
Η κινηματογραφική γλώσσα, είναι γλώσσα με υλικά δομής και προβολής από το
σύνολο των τεχνών και της τεχνολογίας, όπως ο φωτισμός, ο ήχος και η θέση της κάμερας,
που οικοδομούν το τελικό προϊόν σε συνεργασία, όπου η γλώσσα «δείχνει» αντί να «λέει»
με ξεχωριστή δυναμικότητα.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι μαθητές και οι μαθήτριες έρχονται σε επαφή με
πλήθος πηγών οπτικοακουστικής έκφρασης και καλούνται να εμπλακούν σε
δραστηριότητες αναζήτησης, διαχείρισης, επεξεργασίας και επικοινωνίας. Η χρήση και η
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπερκειμένου επιτρέπουν στους μαθητές και τις
μαθήτριες να έρθουν σε επαφή με την πολυμορφία των αναπαραστάσεων ενός θέματος
τέχνης.
4. Η τέχνη του κινηματογράφου στην εκπαίδευση
Η εισαγωγή της κινηματογραφικής γλώσσας κατά την παραγωγή γραπτού λόγου συνδέεται
με το πνεύμα του πολυγραμματισμού με τη βοήθεια των πολυμέσων, που διαχέεται στο
Νέο Σχολείο. Πρόκειται για την άσκηση των μαθητών στη χρήση διαφορετικών τρόπων και
συμβόλων με στόχο την αναδόμηση και τη μεταγραφή τους σε περισσότερο κατανοητές
μορφές σε σχέση με τις πρωτογενείς με τη δική τους παρέμβαση (Cope και Kalatzis, 2000:
187-188, Kress, 2000: 337-340).
Η εμπλοκή της τέχνης του κινηματογράφου στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να
αποτελέσει δυναμικό μέσο με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψη του παιδιού,
εμπλέκοντάς το σε καινοτόμες και δημιουργικές και ευφάνταστες δράσεις.
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Η στρατηγική την οποία ακολουθούμε στο παράδειγμά μας είναι η ενεργητικήβιωματική προσέγγιση και σε αυτήν ακριβώς υπακούουν οι τεχνικές που ακολουθούμε
(καταιγισμός ιδεών, συζήτηση, ομάδες εργασίας, παιχνίδι ρόλων, ατομική εργασία
αναστοχασμού). Η ελκυστικότητα του μέσου του κινηματογράφου φιλοδοξούμε ότι θα
προκαλέσει το ενδιαφέρον και την προσοχή όλων των μαθητών και θα τους κινητοποιήσει
να συμμετάσχουν ενεργά και να συνεργαστούν αρμονικά ώστε να φτάσουν στο
αποτέλεσμα που αναμένουμε. Η αξιοποίηση κάθε μορφής τέχνης στην εκπαιδευτική
διαδικασία μέσα σε ένα δομημένο πλαίσιο που προβλέπει στοχευμένες δραστηριότητες,
επιτυγχάνει με τον καλύτερο, κατά τη γνώμη μας, τρόπο τόσο τη συναισθηματική εμπλοκή
των συμμετεχόντων και την καλλιέργεια και ανάπτυξη της ενσυναίσθησης όσο και την
ανάπτυξη ορθολογικών διεργασιών και κριτικής σκέψης.
Η επιλογή της συγκεκριμένης κινηματογραφικής ταινίας δεν είναι διόλου τυχαία,
καθώς πρόκειται για μια αναγνωρισμένης αξίας μικρού μήκους ταινία, η αισθητική και η
διάρκεια της οποίας πληρούν στο ακέραιο τα κριτήριά μας για την αξιοποίησή της στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Τα κριτήρια επιλογής μιας ταινίας για να επιτελέσει αυτόν τον
σκοπό αποτελούν η γλωσσική της καινοτομία και ο αντισυμβατικός της χαρακτήρας, η
εκφραστική οικονομία και αρτιότητα, οι πολλαπλές ερμηνείες που μπορεί να επιδέχεται, η
ουσιαστική διερεύνηση των συνθηκών και των εμπειριών της ανθρώπινης ύπαρξης και
φυσικά η δυνατότητά της να κινητοποιήσει και να εμπλέξει τους μαθητές σε ένα
δημιουργικό παιχνίδι μέσα από το οποίο θα αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και θα
επιχειρήσουν να αποδομήσουν αποκρυσταλλωμένες απόψεις και στερεότυπα (Αλ. Κόκκος,
2011, Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 2011).
Πρόκειται για την ταινία του Αλμπέρ Λαμορίς (1922-1970) «Το κόκκινο μπαλόνι» (Le
Ballon Rouge). Είναι μια μαγική ιστορία για τη φιλία ανάμεσα σε ένα μικρό αγόρι και ένα
μπαλόνι, με φόντο το Παρίσι της δεκαετίας του 1950. Ένα αγόρι, καθώς τριγυρίζει στους
δρόμους, βρίσκει ένα κόκκινο μπαλόνι δεμένο σε έναν στύλο. Από εκείνη τη στιγμή το
μπαλόνι ακολουθεί το παιδί στους δρόμους του Παρισιού, προκαλώντας έκπληξη σε όλη τη
γειτονιά αλλά και τη ζήλια των φίλων του. Η ταινία, την οποία ο δημιουργός της
σκηνοθέτησε το 1956, διακρίθηκε την ίδια χρονιά με το Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες και έναν
χρόνο αργότερα με το βραβείο Σεναρίου στα βραβεία Oscar. Εκτός από την αναγνώριση και
την εξαιρετική υποδοχή που έτυχε η ταινία από τους κριτικούς, είχε και εξαιρετικά
εμπορική πορεία όπου και αν προβλήθηκε. «Το κόκκινο μπαλόνι» είναι μια ταινία που
έχουν λατρέψει πολλές γενιές παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο με πρωτοποριακά οπτικά
εφέ για την εποχή του: «Ένα καθ' όλα γοητευτικό, τρυφερό και χιουμοριστικό δράμα… μια
οδυνηρή απεικόνιση των ονείρων» (Bosley Crowther, THE NEW YORK TIMES).
5. Περιγραφή σχεδίου μαθήματος
Η διάρκεια του προτεινόμενου σχεδίου είναι 2-4 διδακτικές ώρες. Τα μέσα που
απαιτούνται είναι ένας υπολογιστής, ένας βιντεοπροβολέας, ένας πίνακας με χαρτί του
μέτρου για την καταγραφή των απόψεων των μαθητών από τον εκπαιδευτικό, χαρτιά για
τις σημειώσεις, τα κείμενα και τις ζωγραφιές των μαθητών, μαρκαδόροι διαφόρων
χρωμάτων.
Σκοπός: η αξιοποίηση του κινηματογράφου για την παραγωγή γραπτού λόγου μέσα από
μια ενσυναισθητική προσέγγιση
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Στόχοι: Ο μαθητής:
1. να αναπτύξει ενσυναίσθηση διατυπώνοντας θέσεις από τη σκοπιά του άλλου,
2. να αναδιηγηθεί το περιεχόμενο της ταινίας και να εκφράσει το μήνυμά της,
3. να αποκωδικοποιήσει τα σύμβολα με τα οποία εκφράζονται σκέψεις και
συναισθήματα ασκώντας την κριτική του ικανότητα,
4. να αναγνωρίσει τα συναισθήματα των δρώντων προσώπων,
5. να εκφράσει σκέψεις και συναισθήματα που βιώνει μέσα από τις καταστάσεις στις
οποίες τον μεταφέρει η ταινία,
6. να συνεργάζεται ανταλλάσσοντας απόψεις για το μήνυμα της ταινίας και τις
επιλογές των ηρώων,
7. να διατυπώνει τις σκέψεις του με μια λογική αλληλουχία,
8. να δραστηριοποιεί τη φαντασία του, ώστε να δώσει τη δική του συνέχεια στην
εξέλιξη της ιστορίας της ταινίας,
9. να δικαιολογήσει με επιχειρήματα τις επιλογές του σκηνοθέτη,
10. να αναστοχαστεί πάνω σε θέματα που πραγματεύεται η ταινία.
6. Δραστηριότητες
Καθώς ένα από τα κύρια θέματα που πραγματεύεται η ταινία είναι η αξία της φιλίας,
μπορούμε να αρχίσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία, αξιοποιώντας την τεχνική του
καταιγισμού των ιδεών, με έναν προβληματισμό πάνω στο θέμα: «τι σημαίνει ‟καλός
φίλος”;». Το θέμα αυτό απασχολεί τους μαθητές και το επεξεργάζονται μέσα από
αντίστοιχες ενότητες στα βιβλία της Γλώσσας και του Ανθολόγιου οι οποίες και αποτελούν
το εφαλτήριο για αυτήν τη διδακτική μας πρόταση. Οι σκέψεις των μαθητών
καταγράφονται, ώστε να επανέλθουμε σε αυτές στο τέλος της διαδικασίας.
Στη συνέχεια, αφού κάνουμε μια εισαγωγή για το τι πρόκειται να
παρακολουθήσουμε, προβάλλουμε αποσπάσματα από την ταινία (για την οικονομία του
χρόνου) ή αν είναι εφικτό ολόκληρη την ταινία (διάρκεια: 34.30 λεπτά).
Μετά το τέλος της προβολής γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης πάνω σε
θέματα, σκέψεις και συναισθήματα που αναδύθηκαν από την ταινία, καθώς και σε κάποια
μορφολογικά στοιχεία που τα υποστηρίζουν. Όταν και εφόσον χρειαστεί, προβάλλουμε
ξανά κάποιες από τις σκηνές, για να τις εξετάσουμε καλύτερα. Καταγράφουμε τις
απαντήσεις των μαθητών και αναρτούμε αυτές τις καταγραφές σε εμφανή σημεία στην
τάξη, ώστε να μπορούν να τα συμβουλευτούν οι μαθητές, όταν και αν τα χρειαστούν
αργότερα. Προτείνουμε η συζήτηση να ακολουθήσει την εξής πορεία (αναφέρουμε
ενδεικτικά κάποιες ερωτήσεις):
Ποιο είναι το πρώτο συναίσθημα που σας γεννήθηκε μετά την προβολή; Τι σας έκανε
εντύπωση στην ταινία; Ποιο είναι το θέμα της; Μπορείτε με μια λέξη να πείτε τι
πραγματεύεται η ταινία; Τι απορίες έχετε; Γιατί ο σκηνοθέτης επέλεξε για φίλο του παιδιού
ένα κόκκινο μπαλόνι; Τι μπορεί να συμβολίζει το μπαλόνι; Τι θα μπορούσε να είναι στη
θέση του; Αν το μπαλόνι ήταν άνθρωπος, πώς θα περιγράφατε το χαρακτήρα του; Σε τι
μοιάζουν και σε τι διαφέρουν το παιδί και το μπαλόνι; (μορφολογικά ‒ χαρακτήρας); Ποια
είναι η σχέση του παιδιού με το μπαλόνι; Πώς νομίζετε ότι αισθάνονται αρχικά οι
πρωταγωνιστές της ταινίας; Υπάρχει κατανόηση και επικοινωνία μεταξύ τους; Πώς
συμπεριφέρονται οι άλλοι άνθρωποι (οι μεγάλοι) στο μπαλόνι; Πώς αισθάνονται το παιδί
και το μπαλόνι με αυτούς; Όταν το παιδί έσωσε το μπαλόνι την πρώτη φορά, πώς νομίζετε
ότι αισθάνθηκαν οι δυο τους; Στη σκηνή της βίαιης σύγκρουσης των άλλων παιδιών με το
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παιδί και το μπαλόνι, γιατί νομίζετε ότι επιτίθενται τα άλλα παιδιά; Γιατί το χτυπάνε; Τι
μπορεί να τους έχει θυμώσει; Πώς αισθάνονται; Τι γνώμη έχετε για αυτά τα παιδιά; Στην
ίδια σκηνή πως αισθάνεται το παιδί και πώς το μπαλόνι; Η ταινία γυρίστηκε (πού;) στο
Παρίσι (πότε;) το 1956, δέκα χρόνια περίπου μετά το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Τι
στοιχεία μας δίνει η ταινία για την κοινωνία του Παρισιού τη δεκαετία του 1960; Μετά από
αυτήν την πληροφορία πιστεύετε ότι μπορείτε να βρείτε και άλλους συμβολισμούς μέσα
στην ταινία; (Σκεφτείτε: Μετά από έναν πόλεμο, πώς θα ήταν ο κόσμος; Ποιες ανάγκες
νομίζετε ότι θα είχαν οι άνθρωποι;) Τι νομίζετε ότι θα γίνει στη συνέχεια; Τι θα θέλατε να
συμβεί; Τι σημαίνει για εσάς το τέλος που έδωσε ο σκηνοθέτης;
(Σχετικά με τα μορφολογικά στοιχεία): Τι παρατηρήσατε σε σχέση με τα χρώματα της
ταινίας; Υπάρχουν διάλογοι; Γιατί ο σκηνοθέτης λέτε να έκανε αυτήν την επιλογή; Πού
γυρίστηκε η ταινία; Τι εντύπωση σας δημιουργεί αυτός ο χώρος; Ποιοι ήχοι ακούγονται στην
ταινία; Πότε γίνονται πιο έντονοι; Τι ρόλο έπαιξε η μουσική υπόκρουση της ταινίας; Η
μουσική είναι αργή ή γρήγορη; Σε ποιες σκηνές η μουσική είναι πιο έντονη; Πώς σας φάνηκε
το φως στην ταινία; Από πού έρχεται;
Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες ακολουθώντας τις αρχές της
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να γράψει ένα κείμενο με
διαφορετικό θέμα. Οι μαθητές συνεργάζονται, καταγράφουν τις απόψεις όλων των μελών
της ομάδας και συνθέτουν ένα ομαδικό κείμενο το οποίο και παρουσιάζουν στο τέλος
αυτής της διαδικασίας στην ολομέλεια. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διάρκεια της
εργασίας των ομάδων είναι καθοδηγητικός και εμψυχωτικός.
Σε αυτήν τη φάση η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να καταθέσει σκέψεις και
συναισθήματα μπαίνοντας στη θέση ενός από τους ήρωες της ταινίας. Η ταύτιση με τον
ήρωα, η υπεράσπιση των απόψεών του και η κατάθεση των συναισθημάτων του
πιστεύουμε ότι αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την παραγωγή γραπτού λόγου από τους
μαθητές. Με την ανάγνωση των κειμένων στην ολομέλεια η οποία και ακολουθεί,
ακούγονται όλες οι «φωνές» των ηρώων, ακούγεται η «φωνή» του Άλλου, διαφαίνονται οι
διαφορετικές οπτικές και οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν και κάποιες
πτυχές της πραγματικότητας τις οποίες ούτε καν είχαν σκεφτεί πρωτύτερα.
Εναλλακτικά, θα μπορούσε η κάθε ομάδα να αναλάβει να παίξει ένα παιχνίδι ρόλων
πριν από την παραγωγή γραπτού λόγου, ώστε να έχει πρώτα προσεγγίσει βιωματικά τη
θέση του άλλου και στη συνέχεια να καταγράψει σκέψεις και συναισθήματα. Η προσέγγιση
αυτή υποστηρίζει ταυτόχρονα την παραγωγή προφορικού λόγου, ωστόσο απαιτεί
περισσότερο χρόνο για προετοιμασία και υλοποίηση και εναπόκειται στον εκπαιδευτικό να
αποφασίσει πώς θα το χειριστεί ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Οι εργασίες που δίνονται στις ομάδες είναι οι εξής: Η καθεμιά από τις τρεις πρώτες
ομάδες μπαίνει στη θέση ενός από τους πρωταγωνιστές της ταινίας (μπαλόνι, παιδί, άλλα
παιδιά) και μέσα από την οπτική του κάθε ρόλου αναλαμβάνει να συνθέσει ένα κείμενο, σε
πρώτο πρόσωπο, στο οποίο καταθέτει σκέψεις και συναισθήματα για τον εαυτό και τους
άλλους. Η 4η ομάδα αναλαμβάνει να συνθέσει ένα κείμενο μέσα από την οπτική των
θεατών με θέμα: «Τι νομίζετε ότι θα γίνει στη συνέχεια; Τι θα θέλατε εσείς να συμβεί;»
Αφού τελειώσουν οι μαθητές την εργασία τους, η κάθε ομάδα διαβάζει το κείμενό της
στην ολομέλεια της τάξης. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με το πώς οι μαθητές βλέπουν τη
θέση του Άλλου και πώς αισθάνονται μετά από αυτό. Στη συνέχεια προβάλλεται το τέλος
της ταινίας και συνεχίζεται η συζήτηση όπου εκφράζονται σκέψεις και συναισθήματα για
την οπτική του σκηνοθέτη σε σχέση με την οπτική των μαθητών. Τέλος, οι μαθητές μπορούν
με την ομάδα τους να ζωγραφίσουν όποια σκηνή της ταινίας επιλέξουν.
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7. Αξιολόγηση
Ως αξιολόγηση της διδακτικής προσέγγισης προτείνουμε οι μαθητές να στοχαστούν επάνω
σε ένα θέμα της καθημερινότητας το οποίο γίνεται συχνά αντικείμενο αντιπαραθέσεων και
πηγή δυσάρεστων συναισθημάτων: το θέμα της αποκλειστικότητας σε μια φιλική σχέση.
Συνδέουμε με αυτόν τον τρόπο τις αξίες της φιλίας και του σεβασμού της ελευθερίας του
Άλλου με τις οποίες ασχοληθήκαμε κατά την επεξεργασία της ταινίας. Αφού ξαναγυρίσουμε
στις πρώτες σκέψεις που κατέθεσαν με τον καταιγισμό ιδεών σχετικά με το θέμα της φιλίας
και συζητήσουμε αν θα πρόσθεταν ή θα άλλαζαν κάτι σε αυτές, ζητούμε από τους μαθητές,
σε ατομικό επίπεδο αυτή τη φορά, να καταγράψουν τις σκέψεις τους προβληματιζόμενοι
πάνω στο εξής θέμα:
«Η Μ. και η Γ. είναι πολύ καλές φίλες και περνούν όμορφα πολλές ώρες μαζί. Κάποια
άλλα παιδιά της τάξης τους ζηλεύουν τη σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στα δύο
κορίτσια και προσπαθούν με κάθε τρόπο να διαλύσουν αυτήν τη φιλία. Προσπαθούν αλλά
δεν καταφέρνουν να μπουν στην παρέα τους. Έτσι κατηγορούν τη μία στην άλλη,
προσπαθούν να πάρουν με το μέρος τους κάποια από τις δύο και απειλούν ότι δεν θα τις
έχουν φίλες. Πώς σχολιάζετε τη συμπεριφορά αυτών των παιδιών;»
Σημαντικό είναι στο τέλος της όλης διαδικασίας οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να
καταθέσουν σκέψεις και συναισθήματα από αυτήν την εμπειρία. Είναι σημαντικό τόσο για
τους ίδιους, επειδή τους δίνεται η δυνατότητα αναστοχαζόμενοι να αναπτύξουν
μεταγνωστικές δεξιότητες, όσο και για τον εκπαιδευτικό, επειδή αυτή η κατάθεση σκέψεων
και συναισθημάτων αποτελεί για τον ίδιο όχι μόνο ανατροφοδότηση αλλά και μια μορφή
αξιολόγησης για το όλο εγχείρημα.
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Τα αντικείμενα αφηγούνται ιστορίες!
Κάντζου Νίκη
Νηπιαγωγός στο 2ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω, Med
nkantzou@yahoo.gr
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία θα περιγράψουμε εκπαιδευτική δράση που βοηθά την ανάπτυξη επικοινωνιακών
σχέσεων μεταξύ των μελών μιας ομάδας χρησιμοποιώντας ως όχημα τη μάθηση μέσω των αντικειμένων.
Χρησιμοποιώντας διδακτικές τεχνικές όπως οπτική παρατήρηση, συζήτηση, οπτικοακουστική έκφραση,
αυτοσχεδιασμό και βίωμα, τα παιδιά αντιλαμβάνονται το διαχρονικό ταξίδι των αντικειμένων από το
παρελθόν στο παρόν.
Λέξεις-κλειδιά: ομάδα, επικοινωνία, μάθηση μέσω των αντικειμένων, οπτική παρατηρητικότητα,
διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση

1. Εισαγωγή
Είναι γνωστό ότι η συμμετοχή των παιδιών σε ομάδες συνεργασίας στην καθημερινή
εκπαιδευτική πρακτική ενεργοποιεί τη δημιουργική μάθηση και βοηθά στην ολόπλευρη
ανάπτυξή τους. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα και προσεγγίζουν τα
ποικίλα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος, καθώς συσχετίζονται,
αλληλεξαρτώνται και συναλλάσσονται μεταξύ τους (Πολέμη-Τοδούλου, 2011).
Η συγκεκριμένη μαθησιακή εμπειρία έχει σκοπό να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των
επικοινωνιακών σχέσεων των παιδιών μέσα από τη συμμετοχή τους σε μικρές ομάδες στην
προσπάθειά τους να προσεγγίσουν αντικείμενα του παρελθόντος. Ως βασικό εκπαιδευτικό
εργαλείο χρησιμοποιείται η μάθηση μέσω των αντικειμένων του παρελθόντος. Όταν
διατυπωθούν οι κατάλληλες ερωτήσεις, τα αντικείμενα αποκαλύπτουν πληροφορίες για τις
φυσικές τους ιδιότητες, την παραγωγή και τη χρήση τους, τους διαφορετικούς τρόπους με
τους οποίους γίνονται αντιληπτά από διαφορετικούς ανθρώπους (Sieber, 2001).
Αποκαλύπτουν, ακόμη, πληροφορίες για την ιστορική διαδρομή που διένυσαν ως τις μέρες
μας, τη χρήση και την αξία που προσέλαβαν στο πλαίσιο διαφορετικών κοινωνικών
σχηματισμών (Hooper-Greenhill, 2007). Για παράδειγμα ενδεικτικές ερωτήσεις που
μπορούμε να κάνουμε είναι (Scottish Museums Council, 2007):
ΤΑΞΙΝΟΜΩ
- Μοιάζει με άλλα αντικείμενα
που βλέπετε εδώ τριγύρω σας
(τάξη, μουσείο);
- Σε τι μοιάζουν;
- Σε τι διαφέρουν;
- Γιατί έχει τοποθετηθεί μαζί με
αυτά τα αντικείμενα στην ίδια
έκθεση;

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ
- Τι χρώμα έχει;
- Τι μέγεθος έχει;
- Τι σχήμα έχει;
- Από τι υλικό είναι φτιαγμένο;
- Τι σχέδια έχει πάνω του; Πώς
είναι διακοσμημένο;
- Από πόσα υλικά είναι φτιαγμένο;
- Για ποιον σκοπό χρησιμοποιείται;
- Τι ήχο βγάζει;
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ΕΡΜΗΝΕΥΩ
- Τι θα έκανες, εάν
χρησιμοποιούσες αυτό το
αντικείμενο;
- Έχεις δει άλλα αντικείμενα
φτιαγμένα από πηλό;
- Μπορούμε να το
χρησιμοποιήσουμε για άλλο
σκοπό, εκτός από παιχνίδι;

ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΩ
- Ποιος το έφτιαξε;
- Ποιος το χρησιμοποίησε;
- Ποιος το έφερε στο μουσείο ή
εδώ που βρισκόμαστε;
- Από πού προέρχεται, κατάγεται,
είναι η πατρίδα του;
- Πώς λειτουργεί;

Παράλληλα ενθαρρύνονται οι συναισθηματικές αντιδράσεις απέναντι σε αντικείμεναεκθέματα και προσφέρεται στα παιδιά η δυνατότητα να μάθουν να αντλούν πληροφορίες
μέσα από την παρατήρηση και τη χρήση των αισθήσεων. Μια μαθησιακή εμπειρία αυτής
της μορφής ενθαρρύνει την ανάδυση νέων ιδεών, συναισθημάτων και σκέψεων και οδηγεί
στη διερεύνηση, την ανακάλυψη και την ερμηνεία των αντικειμένων μέσα από την
επικοινωνιακή αλληλεπίδραση. Τα αντικείμενα μετατρέπονται σε κείμενα που επιδέχονται
πολλαπλές αναγνώσεις και ερμηνείες (ΥΠΕΠΘ, ΥΠΠΟ, ICOM, 2002).
2. Εξέλιξη μαθησιακής εμπειρίας
1ο στάδιο
Υλικά: 5 αντικείμενα (π.χ. αρχαία παιγνίδια, αντικείμενα λαϊκού πολιτισμού)
Περιγραφή: Τοποθετούμε τα αντικείμενα (π.χ. 1 σβούρα, 1 πλαγγόνα, 1 ίυγγα, 1 πλαταγή, 1
πήλινο ζωάκι) σε τραπέζια σε διάφορα σημεία της αίθουσας. Στερεώνουμε στο πέτο κάθε
παιδιού μια κονκάρδα με ένα αντικείμενο και τα παροτρύνουμε με το ξεκίνημα της
μουσικής (Π. Καλατζόπουλος, Soundtrack: Νικόστρατος, ο πελεκάνος, track: Les toutous, les
tourists) να βρουν ποια άλλα παιδιά έχουν το ίδιο αντικείμενο, ώστε να σχηματίσουν
ομάδες. Οι ομάδες που σχηματίζονται είναι πέντε και αποτελούνται από πέντε μέλη). Στη
συνέχεια, ζητάμε από κάθε ομάδα να βρει το αντικείμενο που φορά στο πέτο και να καθίσει
κοντά του, χωρίς να το αγγίξει.
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Εικόνα 1
«Καρδάρα»

2ο στάδιο

Υλικά: ένα αντικείμενο για κάθε ομάδα, ένα χαρτί Α3 για κάθε ομάδα, μαρκαδόροι
Περιγραφή: Τα μέλη κάθε ομάδας παρατηρούν αρχικά το αντικείμενο τους χωρίς να
μιλούν. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός τα καλεί να κρατήσουν με τη σειρά το αντικείμενο
τους και να πουν μία λέξη για αυτό (π.χ. Παρατηρώντας μια πλαγγόνα, μια ομάδα πέντε
παιδιών μπορεί να πει λέξεις όπως: κούκλα, πηλός, καμπάνα, μαλλιά, παιχνίδι). Καμία λέξη
δεν πρέπει να επαναληφθεί. Κάθε μέλος της ομάδας συμβολίζει με ένα σκίτσο τη λέξη που
είπε σε ένα χαρτί Α3, ώστε να τη θυμάται.
Σημείωση: Στο τέλος του συγκεκριμένου σταδίου, αν το αντικείμενο έχει μια ειδική
ονομασία, ο εκπαιδευτικός την αναφέρει στα παιδιά και εξηγεί γιατί λέγεται έτσι.

Εικόνα 2
«Αρχαία κουκουβάγια»
3ο στάδιο
Υλικά: ένα αντικείμενο για κάθε ομάδα
Περιγραφή: Τα μέλη κάθε ομάδας κρατούν με τη σειρά το αντικείμενο και λένε μια φράση
για αυτό. Η φράση μπορεί να περιέχει τη λέξη που έχουν πει στο προηγούμενο στάδιο και
μπορεί να περιγράφει το αντικείμενο, τη λειτουργία του ή τα συναισθήματα που προκαλεί
ή που απεικονίζονται σε αυτό (π.χ. παρατηρώντας μια πλαταγή [κουδουνίστρα] τα μέλη
μιας ομάδας μπορούν να πουν φράσεις όπως: 1. Η σβούρα είναι παιχνίδι. 2. Μου αρέσει να
παίζω με τη σβούρα. 3. Αυτή η σβούρα είναι φτιαγμένη από πηλό και έχει πάνω σχέδια. 4.
Η δική μου η σβούρα είναι φτιαγμένη από ξύλο. 5. Η σβούρα αυτή έχει μύτη).
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Εικόνα 3
«Πλαγγόνα»
4ο Στάδιο
Υλικά: ένα αντικείμενο για κάθε ομάδα, χαρτί Α3, μαρκαδόροι, ψηφιακό μαγνητόφωνο ή
σημειωματάριο
Περιγραφή: Κάθε ομάδα δημιουργεί μια ιστορία για το αντικείμενο. Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και οι φράσεις που είπαν τα μέλη της ομάδας στο προηγούμενο στάδιο,
χωρίς να είναι υποχρεωτικό. Η ιστορία μπορεί να απεικονιστεί εικαστικά, ώστε να τη
θυμούνται τα παιδιά. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός περνά από το σημείο που κάθεται
κάθε ομάδα και ζητά από έναν εκπρόσωπο της ομάδας να αφηγηθεί την ιστορία τους, ώστε
εκείνος να τη μαγνητοφωνήσει ή να την καταγράψει σε ένα σημειωματάριο.

Εικόνα 4
«Τσίγκινο βατραχάκι»

5Ο Στάδιο
Υλικά: ένα αντικείμενο για κάθε ομάδα, ηχητικά αντικείμενα ή μουσικά όργανα
Περιγραφή: Κάθε ομάδα επενδύει κινητικά και ηχητικά την ιστορία της. Συμμετέχουν όλα
τα μέλη της ομάδας παίρνοντας διάφορες στάσεις με το σώμα τους.
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Εικόνα 5
«Ίππος»
6ο Στάδιο
Υλικά: ένα αντικείμενο για κάθε ομάδα, ηχητικά αντικείμενα ή μουσικά όργανα
Περιγραφή: Το αντικείμενο κάθε ομάδας τοποθετείται σε ένα εμφανές σημείο, ώστε να
μπορούν να το δουν οι υπόλοιπες ομάδες. Κάθε ομάδα παρουσιάζει την ιστορία του
αντικειμένου της με αφήγηση, κίνηση και ηχητικά αντικείμενα ή μουσικά όργανα. Κάθε
μέλος της ομάδας λέει μια φράση της ιστορίας και όλοι μαζί την επενδύουν κινητικά και
ηχητικά. Η δράση κάθε ομάδας βιντεοσκοπείται από τον εκπαιδευτικό, ώστε στη συνέχεια
να δημιουργηθεί ένα βίντεο στο Windows Media Player με το υλικό όλων των ομάδων.

Εικόνα 6
«Ταγάρι»

3. Συμπεράσματα
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βιωματικής δράσης επιτρέπει στους
συμμετέχοντες να κατανοήσουν την πολιτιστική συνέχεια και το έργα των ανθρώπων σε
διαφορετικές εποχές και χώρους, αλλά και ενθαρρύνει την εμπειρία με διαφορετικά
συμβολικά συστήματα, την ανάπτυξη των αισθητικών προτιμήσεων και την ενσωμάτωση
ερεθισμάτων και ιδεών στις δικές τους δημιουργίες. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της
δράσης λαμβάνεται υπόψη η θεωρία του εποικοδομητισμού που στηρίζεται στην αντίληψη
ότι τα άτομα διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην εξαγωγή του νοήματος από τις
πληροφορίες.
Επιπρόσθετα, σε κάθε ομάδα είτε παιδιών, είτε ενηλίκων είναι σημαντικό να
μάθουμε να εκτιμάμε και να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Και αυτό μπορεί να
επιτευχθεί όταν μάθουμε να συνεργαζόμαστε και να αλληλοεπιδρούμε σε μικρές ομάδες.
Αν μάθουμε να ενδιαφερόμαστε για τους άλλους, όπως και για τον εαυτό μας, θα είναι πιο
εύκολο να μπορούμε να φροντίζουμε ο ένας τον άλλο και να επιτυγχάνουμε στόχους όλοι
μαζί (Κάντζου, 2009). Συνεπώς, όταν εργαζόμαστε σε ομάδες, μαθαίνουμε να είμαστε
προσκεκλημένοι ο ένας του άλλου.
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Διδάσκοντας ελκυστικά τον αρχαιοελληνικό λόγο:
Σενάριο διδασκαλίας για την Α' Γυμνασίου
Τσίγκα Δήμητρα, Φερεντίνου Αικατερίνη
φιλόλογοι ΠΜΓΠ
ts.dimado@yahoo.com, renafere@yahoo.gr

Περίληψη
Σε μια προσπάθεια βελτίωσης της διδασκαλίας του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο η
ακόλουθη διδακτική πρόταση στοχεύει να κάνει το μάθημα πιο ελκυστικό και σύμφωνο με την ηλικία και τα
ενδιαφέροντα των παιδιών. Οι μαθητές, μέσα από τα στάδια της εξοικείωσης, της αναγνώρισης, της
εκμάθησης και της συστηματοποίησης, οδηγούνται ομαλά στην κατανόηση και την επικοινωνία με τον
αρχαιοελληνικό λόγο, ώστε να εκτιμήσουν σε βάθος την ελληνική γλώσσα, αναπτύσσοντας παράλληλα τη
γλωσσική τους ικανότητα με την κινητοποίηση όλων τους των αισθήσεων στη διαδικασία της μάθησης. Πιο
συγκεκριμένα: δίνεται ανθολόγιο κειμένων που η επιλογή τους στηρίζεται στο πλαίσιο του αναλυτικού
προγράμματος της Α΄ Γυμνασίου. Η εκκίνηση γίνεται από κείμενα που βρίσκονται σε μικρότερη γλωσσική
απόσταση από την ομιλουμένη νεοελληνική και καταλήγουν σε κείμενα της αρχαίας αττικής διαλέκτου.
Λέξεις-κλειδιά: εγχειρίδια, Αρχαία Ελληνικά, Γυμνάσιο, διδακτική πρόταση

1. Εισαγωγή
1.1. Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο
Το προτεινόμενο σενάριο κινείται στους άξονες του ρόμβου της γλωσσικής εκπαίδευσης
(Κουτσογιάννης, 2012), στοχεύοντας να καλλιεργήσει στους μαθητές ταυτότητα κριτικής
σκέψης, ώστε να καταστεί πεπαιδευμένος πολίτης. Μέσω των διαχρονικών μηνυμάτων και
των διασυνδέσεων με την τέχνη και την πληροφορική, επιδιώκεται η ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης και της ελεύθερης και υπεύθυνης προσωπικότητας. Εφαρμόζονται οι παιδαγωγικές
αρχές της βιωματικότητας και της αυτενέργειας, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου οι
μαθητές «επιλύουν» ένα πρόβλημα που έχει τεθεί με τη μορφή (διλημματικού)
ερωτήματος. Επιδιώκεται, επίσης, η ανακαλυπτική μάθηση και η δημιουργία και ανάγνωση
πολλαπλών κειμένων (Cope & Kalantzis, 2000, Kress & van Leeuwen, 2001). Ο δάσκαλος
παραμένει καθοδηγητής και συνεργάτης (Vygotsky).
Ούτως ή άλλως οι Όμιλοι στα Πειραματικά Γυμνάσια έχουν ως κύρια θεματική τους
τις εκπαιδευτικές καινοτομίες που αφορούν ευρείας έκτασης παρεμβάσεις και συνιστούν
πρωτοπόρες και πρωτότυπες παιδαγωγικές αρχές και ιδέες, με τις οποίες επέρχονται
σημαντικές αλλαγές στη νοοτροπία, στις πρακτικές, στους ρόλους και στη γενικότερη
κουλτούρα του σχολείου. Με αυτό ακριβώς το πνεύμα ο Όμιλος διδακτικής της Αρχαίας
Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του Μουσικού Πειραματικού Γυμνασίου Παλλήνης, στο
πλαίσιο της διερεύνησης της εκπαιδευτικής καινοτομίας, ήδη από το σχολικό έτος 2014-15,
αλλά κυρίως κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2015-16, προσεγγίζει την αρχαία αττική
διάλεκτο με την προσδοκία να οδηγηθούν οι μαθητές:
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 στην απαλλαγή από τα συναισθήματα της αμηχανίας, του φόβου ακόμη και της
συμπλεγματικότητας έναντι του μεγέθους και της δυσκολίας της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας και πολιτισμού,


στην παιγνιώδη αντίληψη και απόλαυση των κειμένων,



στην πρόσληψη της συνέχειας της ελληνικής γλώσσας,



στην ομαλή και σταδιακή τους γνωριμία με τον αρχαίο ελληνικό λόγο.

1.2. Μέθοδος διδασκαλίας
Καθαρά κειμενοκεντρική και ομαδοσυνεργατική:
1) Τα παιδιά ασκούνται κατ’ αρχάς στην επαρκή ανάγνωση. Στη συνέχεια, με βιωματικές
μεθόδους προσεγγίζουν το κείμενο: από στήθους απαγγελία, δραματοποίηση, χρήση
«διερμηνέων», εργαστήρια μετάφρασης από και προς τα Αρχαία Ελληνικά, εργαστήρια
δημιουργικής γραφής.
Διερεύνηση του κειμένου ως ιστορικής, κοινωνικής και πνευματικής μαρτυρίας.
Συζήτηση πάντα σε σχέση με τους σύγχρονους προβληματισμούς των μαθητών.
2) Όσον αφορά τα λεξιλογικά ‒ ετυμολογικά, επιλέγονται λέξεις από τα κείμενα σχετικές με
τα ενδιαφέροντα και τη ζωή των εφήβων και δημιουργούνται οι «οικογένειές» τους.
3) Για την Α' Γυμνασίου η ενασχόληση με τη γραμματική συνίσταται στην αναγνώριση: α)
κλιτών και άκλιτων τύπων, β) ονοματικών και ρηματικών τύπων, και γ) των χρονικών
βαθμίδων του ρήματος (σε αντιστοιχία με εκείνες της Νεοελληνικής), καθώς και στην άριστη
γνώση της α' και της β' κλίσεως, των προσωπικών αντωνυμιών, του ρήματος «ειμί» και της
οριστικής ενεργητικής φωνής των φωνηεντόληκτων βαρύτονων ρημάτων.
4) Το συντακτικό νοείται ως ένα επιτραπέζιο παιχνίδι λογικής, ερωτήσεων και ορθών
απαντήσεων. Για την Α' Γυμνασίου αρκούν η κατανόηση του νευραλγικού ρόλου του
ρήματος και των υπόλοιπων κυρίων όρων της πρότασης. Τα παιδιά διερευνούν και
ανακαλύπτουν, με την καθοδήγηση του φιλολόγου, πώς συνδέονται η γραμματική με το
συντακτικό για να παραγάγουν σημασία και πώς συνδέεται η μορφή με το περιεχόμενο.
5) Η κάθε ενότητα μελετάται με το ανθολόγιο κειμένων από την αρχαία, μεσαιωνική και
λόγια γλώσσα, φύλλα μελέτης και επεξεργασίας και το σχολικό εγχειρίδιο.
1.3. Γραμματισμοί
Επιδιώκεται οι μαθητές:
 Να είναι σε θέση να διαμορφώνουν άποψη χειριζόμενοι ποικίλες ‒και συχνά
αντικρουόμενες‒ πληροφορίες και να διατυπώνουν τη γνώμη τους με επιχειρήματα.
 Να παίρνουν πρωτοβουλίες και να αυτενεργούν στην παραγωγή κειμένων,
ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες, απέναντι στις οποίες να στέκονται κριτικά· να
παρουσιάζουν την εργασία τους αξιοποιώντας τις ΤΠΕ με ακρίβεια, σαφήνεια και
λακωνικότητα.
 Να κρίνουν και να αξιολογούν τεκμηριωμένα θέσεις και απόψεις· να συνειδητοποιούν
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τον υποκειμενισμό και τη διαφοροποίηση που μπορεί να υπάρχει· να αποδέχονται τη
διαφορετική άποψη· να ασκούνται στον εποικοδομητικό διάλογο.
 Να αξιοποιούν πληροφορίες από το διαδίκτυο· να χρησιμοποιούν το ιστολόγιο για
αναζήτηση κατευθύνσεων αλλά και την ανάρτηση εργασιών· να συνειδητοποιήσουν ότι
το διαδίκτυο δεν είναι πάντοτε ασφαλής και έγκυρη πηγή πληροφοριών.
1.4.Διδακτικές πρακτικές
Επιδιώκεται οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και κριτικής σκέψης. Να
μάθουν να ακούν τις απόψεις ή/και τις πληροφορίες των άλλων, να τις συμπληρώνουν
ή/και να διαφοροποιούνται τεκμηριωμένα και να παίρνουν θέση σε ένα ερώτημα που
τίθεται. Στόχος είναι και η ανάπτυξη γνωστικών αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων, ώστε να
επιτυγχάνεται η ομαλή προσαρμογή των μαθητών στην ομαδική ζωή της τάξης και η
ανάληψη συγκεκριμένων ρόλων και πρωτοβουλιών όπου απαιτείται.

2. Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης
2.1. Αφετηρία
Η παραδοσιακή διδασκαλία του κειμένου της κάθε ενότητας στην αρχαία ελληνική γλώσσα
εστιάζεται στη νοηματική απόδοση του κειμένου (μετάφραση) και στην εξέταση
συντακτικών σχέσεων και γραμματικών φαινομένων που ο διδάσκων θεωρεί ότι πρέπει να
επισημανθούν. Η έλλειψη χρόνου, η αποσπασματικότητα των κειμένων και η
εξεταστικοκεντρική αντιμετώπιση της ύλης (επεξεργασία με βάση τα ζητούμενα στην τελική
αξιολόγηση: εξετάσεις Ιουνίου, ωριαίες γραπτές δοκιμασίες τριμήνων) περιορίζουν
σημαντικά την εμβάθυνση στο κείμενο, την επεξεργασία των εννοιών που αναδεικνύονται
κατά περίπτωση και τη συσχέτισή τους με το σήμερα αλλά και με γνώσεις / πεδία άλλων
γνωστικών αντικειμένων. Το συγκεκριμένο σενάριο στοχεύει να λειτουργήσει
συμπληρωματικά στην κατανόηση του αρχαίου κειμένου και να προχωρήσει ένα βήμα
παραπέρα, από τη νοηματική απόδοση στην επεξεργασία και στον ερμηνευτικό σχολιασμό
των θεμάτων / εννοιών, χωρίς σημαντική απώλεια διδακτικού χρόνου.
2.2. Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο
H επεξεργασία του αρχαίου κειμένου, ως προς την απόδοση και την ερμηνεία του και η
διαθεματική προσέγγισή του εντάσσεται στη σχολική ύλη του μαθήματος της Αρχαίας
Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών. Στη συγκεκριμένη διδακτική
πρόταση γίνεται προσέγγιση των νοηματικών αξόνων του κειμένου από τους μαθητές, οι
οποίοι συμμετέχουν ενεργά και βιωματικά, για να γνωρίσουν έναν σημαντικό μύθο του
Αισώπου, και
1. Να συναγαγάγουν συμπεράσματα: α) για τον ρόλο των τεχνασμάτων αλλά και της
διδακτικής στην αισώπεια μυθοπλασία, β) την προσωπικότητα του Αισώπου, γ) τα
συμπεράσματα από τη σύγκριση των τεσσάρων μύθων: «Αίσωπος, Κάλαμος και ελαία»,
«Αίσωπος, Δρυς και κάλαμος», «Αίσωπος, Οδοιπόροι και Πλάτανος» και «Γεωργός και
φυτόν», δ) τη μορφή της ελληνικής γλώσσας στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, αλλά και
2. Γενικότερα με την προσέγγιση των «Υπό την βασιλικήν δρυν» του Αλ. Παπαδιαμάντη να
συνειδητοποιήσουν την ενότητα της ελληνικής γλώσσας, αρχαίας και νέας.
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2.3. Αξιοποίηση των ΤΠΕ
Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πολυτροπικών κειμένων (παρουσιάσεις,
βίντεο, μουσική, εικαστικά, ποιητικό ή πεζό κείμενο, εικόνα), γεγονός που καλλιεργεί τη
δημιουργικότητα και τη φαντασία των μαθητών. Με την κατευθυνόμενη πλοήγηση στο
διαδίκτυο σε ανοιχτά περιβάλλοντα και τη χρήση λογισμικών γενικής χρήσης, οι μαθητές
διερευνούν διάφορες πηγές, συγκεντρώνουν πληροφορίες, τις αξιολογούν, αποδελτιώνουν
τα χρήσιμα και κατόπιν αυτενέργειας αλλά και συνεργασίας ‒δυνατότητα που προσφέρει η
χρήση ιστολογίου‒ «δημιουργούν» τη δική τους εργασία. Η προβολή και η παρουσίαση των
εργασιών, καθώς και η συνακόλουθη ετεροαξιολόγησή τους, συμβάλλουν στην
ανακαλυπτική μάθηση, στην εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων ‒πολλές φορές
μάλιστα και αντικρουόμενων‒ και, συνεπώς, στη σφαιρική προσέγγιση και ερμηνεία των
νοηματικών αξόνων του κειμένου. Οπτικοποιώντας, μάλιστα, πληροφορίες σχετικές με τα
προς εξέταση κείμενα, επιτυγχάνουν την εις βάθος κατανόηση, ακόμη και μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες.
4. Φάσεις της διδασκαλίας
3.1. Α΄ Φάση [3 διδακτικές ώρες (τουλάχιστον) στο σχολικό εργαστήριο υπολογιστών]
Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες ανάλογα με την προτίμησή τους. Ο διδάσκων
φροντίζει, ώστε σε κάθε ομάδα να υπάρχει ένας τουλάχιστον μαθητής εξοικειωμένος
αρκετά με την ανάγνωση. Κάθε ομάδα έχει έναν υπολογιστή. Οι μαθητές μεταβαίνουν στη
σελίδα του τεύχους και ταυτόχρονα ανοίγουν τον φάκελο με το Φύλλο Εργασίας με τις
απαραίτητες οδηγίες. Μέσα στον φάκελο οι μαθητές μπορούν να βρουν και τoν σύνδεσμο
(link) για το σχολικό εγχειρίδιο, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο αρχαίο κείμενο και
στα γλωσσικά σχόλια (πολλές φορές αξιοποιούνται οι πίνακες γραμματικής και συντακτικού
του βιβλίου). Η κάθε ομάδα καλείται να βρει πληροφορίες για το θέμα της και να συνθέσει
μια παρουσίαση. (Χρήσιμη θα ήταν και η παρουσία του καθηγητή της πληροφορικής, για να
κατευθύνει τους μαθητές στη δημιουργία των δικών τους παρουσιάσεων εμπλουτίζοντάς
τες με βίντεο, χάρτες [όπου και αν χρειάζεται], τρισδιάστατες παρουσιάσεις κ.λπ.) Ο τρόπος
που θα επιλέξουν να παρουσιάσουν τις πληροφορίες τους είναι ελεύθερος. Τα μέλη της
κάθε ομάδας καλούνται να περιγράψουν το περιεχόμενο και τους ήρωες / πρόσωπα του
μύθου της ομάδας τους. Οι μαθητές φτιάχνουν μια παρουσίαση που θα προβάλουν στους
συμμαθητές τους με την περιγραφή ή, καλύτερα, την αναπαράσταση του μύθου, τους
ρόλους των «προσώπων», τον λόγο για τον οποίο αυτά προέβησαν σε αυτή ή την άλλη
πράξη / ενέργεια και το αποτέλεσμα (αν τελικά δικαιώθηκε η επιλογή τους ή όχι). Στο τέλος
κλείνουν την παρουσίαση με τη γενικότερη τοποθέτηση της ομάδας με επιχειρήματα
σχετικά με το ερώτημα αν ο μύθος συμπληρώνει ή αναιρεί το σωστό και το πρέπον στη ζωή.
Η φάση αυτή ολοκληρώνεται με την εκτύπωση των πληροφοριών που έχουν συλλέξει
και την αποθήκευση των αρχείων τους στον φάκελό τους, προκειμένου να ακολουθήσει η
παρουσίαση στην ολομέλεια. Μετά την προβολή των παρουσιάσεων των ομάδων
ακολουθεί συζήτηση καθώς και τοποθέτηση και της ολομέλειας στα διλημματικού τύπου
ερωτήματα που έχουν προκύψει. Σκοπός είναι να εμπλακεί όλη η τάξη στην παρουσίαση
και την αξιολόγηση της πειστικότητάς της και όχι μόνο οι μαθητές της ομάδας που
παρουσιάζει κάθε φορά τη δουλειά της. Ο διδάσκων αξιολογεί τις παρουσιάσεις ως προς
την επάρκεια των πληροφοριών με βάση τα ζητούμενα των Φύλλων Εργασίας.
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3.2. Β΄ Φάση [2 διδακτικές ώρες (τουλάχιστον] στο σχολικό εργαστήριο υπολογιστών]
Σε αυτήν τη φάση οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις νέες ομάδες, οι οποίες
αποτελούνται από ένα μέλος των προηγούμενων ομάδων. Στόχος είναι η εμπλοκή όλων των
μαθητών στις πληροφορίες όλων των ομάδων. Οι μαθητές δουλεύουν με κοινό Φύλλο
Εργασίας και ο στόχος είναι να συνθέσουν ένα κείμενο-απολογία, που θα εκφωνηθεί /
απαγγελθεί από τον μυθοπλάστη Αίσωπο, θεωρητικά, στο Θέατρο των Δελφών. Πιο
συγκεκριμένα, υποθέτουμε ότι ο Αίσωπος κατηγορείται από τους ιεροδικαστές για
αλαζονεία και κακοήθεια, λόγω των μύθων που χρησιμοποιούσε για να στηλιτεύσει /
διδάξει τους πολίτες, αυτός ως απελεύθερος... Η κάθε ομάδα, ως Αίσωπος, καλείται να
φτιάξει την απολογία της. Ο κάθε μαθητής θα χρησιμοποιήσει το υλικό που συγκέντρωσε
από την προηγούμενή του ομαδική εργασία και, αφού αναζητήσει στοιχεία για τη ζωή του
Αισώπου στη διεύθυνση:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82, θα
συνθέσει ένα επιχείρημα. Στο τέλος, όλα τα μέλη της ομάδας θα συνεργαστούν για να
φτιάξουν το τελικό κείμενο-απολογία, το οποίο θα εκφωνηθεί στην ολομέλεια της τάξης. Οι
μαθητές, ως άλλοι ένορκοι, θα αποφασίσουν αν αθωώνουν ή όχι τον Αίσωπο. Αφού
ακουστούν και τα τέσσερα κείμενα, μετά τη συζήτηση η τάξη θα αποφασίσει ποιο κείμενοαπολογία θεωρεί πιο αποτελεσματικό και θα προσπαθήσει να απαντήσει στο ερώτημα: «Σε
τι υπερτερεί των υπολοίπων το κείμενο που αναδείχθηκε στην ψηφοφορία;». Με αυτόν τον
τρόπο, όλοι οι μαθητές θα εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία και θα συνειδητοποιήσουν τις
αρετές του «πειστικού» λόγου και τη μεγάλη σημασία της εκφραστικής ανάγνωσης.
Πρόκειται για έναν έμμεσο τρόπο ετεροαξιολόγησης των εργασιών. Ο διδάσκων αξιολογεί
διαμορφωτικά το σύνολο της διαδικασίας και, στο τέλος, συγκεντρώνει τους λόγους και
αξιολογεί το κείμενο της απολογίας ως προς την επαρκή αξιοποίηση των πληροφοριών που
είχαν στη διάθεσή τους οι μαθητές από την Α΄ Φάση του σεναρίου.
4. Φύλλα εργασίας
4.1. Α΄ Φάση
ΟΜΑΔΑ 1 ΚΑΙ 2: Κείμενα: Αἰσώπου, α) Δρῦς καὶ κάλαμος, β) Κάλαμος καὶ ἐλαία

α) Αἴσωπος, Δρῦς καὶ κάλαμος: Δρῦς καὶ κάλαμος ἤριζον περὶ ἰσχύος. Ἀνέμου δὲ σφοδροῦ
γενομένου, ὁ μὲν κάλαμος σαλευόμενος καὶ συγκλινόμενος ταῖς τούτου πνοαῖς τὴν
ἐκρίζωσιν ἐξέφυγεν, ἡ δὲ δρῦς ἀντιστᾶσα ἐκ ῥιζῶν ἔπεσεν. Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι οὐ δεῖ τοῖς
κρείττοσιν ἐρίζειν ἀντίστασθαι.
β) Αἴσωπος, Κάλαμος καὶ ἐλαία: Διὰ καρτερίαν καὶ ἰσχὺν καὶ ἡσυχίαν κάλαμος καὶ ἐλαία
ἤριζον. Τοῦ δὲ καλάμου ὀνειδιζομένου ὑπὸ τῆς ἐλαίας ὡς ἀδυνάτου καὶ ῥᾳδίως
ὑποκλινομένου πᾶσι τοῖς ἀνέμοις, ὁ κάλαμος σιωπῶν οὐκ ἐφθέγξατο. Καὶ μικρὸν
ὑπομείνας, ἐπειδὴ ἄνεμος ἔπνευσεν ἰσχυρός, ὁ μὲν κάλαμος ὑποσεισθεὶς καὶ ὑποκλινθεὶς
τοῖς ἀνέμοις ῥᾳδίως διεσώθη·ἡ δ᾿ ἐλαία, ἐπειδὴ ἀντέτεινε τοῖς ἀνέμοις, κατεκλάσθη τῇ βίᾳ.
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι οἱ τῷ καιρῷ καὶ τοῖς κρείττοσιν αὐτῶν μὴ ἀνθιστάμενοι κρείττους εἰσὶ τῶν
πρὸς μείζονας φιλονεικούντων.
1. Φύλλο επεξεργασίας και μελέτης
Διαβάζουμε με προσοχή τα κείμενα. Ποια είναι τα «πρόσωπα» που εμφανίζονται; Ποιος
είναι ο κοινός ήρωας και στα δύο; Ας δούμε πιο αναλυτικά:
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(1η περίοδος, α’ κείμενο) Ποιοι ἤριζον και για ποιον λόγο;
(2η περίοδος, α’ κείμενο) Ενώ ἤριζον:
‒ Ποιο φυσικό φαινόμενο εκδηλώθηκε;
‒ Ποια συνέπεια είχε για τη δρῦν;
‒ Γιατί;
‒ Ποια ήταν η τύχη του καλάμου;
‒ Με ποιους τρόπους τα κατάφερε;
Ας πάμε τώρα στο μεγαλύτερο κείμενο β’: Κάλαμος καὶ ἐλαία
Εδώ το μῆλον τῆς ἔριδος δεν είναι μόνον ἡ ἰσχὺς.
Για ποιους άλλους λόγους ἤριζον;
Επιπλέον η ἐλαία εδώ κατηγορεί (= ὀνειδίζει) τον κάλαμον.
Τι του επιρρίπτει ως κατηγορία; Πώς αντιδρά ο κάλαμος; Από εδώ και πέρα τα πράγματα
εξελίσσονται περίπου με τον ίδιο τρόπο και στα δύο κείμενα. Αντιστοίχισε μόνη/-ος σου τα
αποσπάσματα των κειμένων που αφορούν: α) στο φυσικό φαινόμενο και τη δύναμή του, β)
στην τύχη του καλάμου, γ) στην τύχη της δρυός / ελαίας. Τέλος, αφηγήσου την ιστορία με
τα δικά σου λόγια. Τελειώσαμε; Σχεδόν… Ας σημειώσουμε κάποιες σημαντικές λέξεις:
Ὀνειδίζω = μέμφομαι, ψέγω( σήμερα πού και πού ακούμε τη φράση: «αυτό είναι όνειδος»,
δηλ. αφορμή ντροπής, βαριά κατηγορία).
Σφοδρῶς (επίρρημα): ισχυρά, ορμητικά, βίαια → φτιάξε το επίθετο στο αρσενικό γένος.
Ῥαδίως (επίρρημα): εύκολα ≠ χαλεπῶς: δύσκολα → φτιάξε το επίθετο στο ουδέτερο γένος.
(Κατ-)εκλάσθην ( αόριστος του ρήματος κλάω-ῶ): τσακίζω, κόβω με ορμή και θόρυβο.
Σκέψου: κλάσμα, κλάδος, … όλα παράγωγα αυτού του ρήματος. Να συμπληρώσετε και με
άλλες παράγωγες, αξιοποιώντας πληροφορίες από την ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddellscott/index.html και http://www.greek-language.gr/greekLang/medieval_greek/kriaras/
2. Εργασίες – Θέματα
Ομάδα 1:
1. α) Να βρείτε τα δύο ουσιαστικά της β΄ κλίσης που υπάρχουν στα κείμενα και να τα
κλίνετε στον άλλο αριθμό. β) Να εντοπίσετε στα δύο κείμενα από ένα χαρακτηριστικό
επίθετο για το καθένα από τα παραπάνω ουσιαστικά. Να κλίνετε τις συνεκφορές και στους
δύο αριθμούς. 2. α) Προσπάθησε να μιλήσεις με τα λόγια του κειμένου μετατρέποντάς τα
λιγάκι ώστε να απευθύνονται άμεσα στον κάλαμο, σαν να είσαι η ελαία. Τι θα της
απαντούσε ο κάλαμος; Να γράψεις τον διάλογο. β) Ποιο επιμύθιο θα δίνατε στους μύθους;
Να δραματοποιήσετε τον διάλογο με τη βοήθεια ενός αφηγητή και ενός διερμηνέα (Ο
αφηγητής μπορεί να χρησιμοποιήσει και στοιχεία από το κείμενο δρῦς καὶ κάλαμος. Ο
διερμηνέας θα δώσει και το επιμύθιο που συμφωνήσατε.)
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Ομάδα 2:
1. Τα θηλυκά ουσιαστικά ἐλαία, βία, καρτερία, ἡσυχία ανήκουν στην α’ κλίση των
ουσιαστικών που δεν διδαχτήκατε ακόμα. Μπορείτε να σχηματίσετε τον ενικό αριθμό του
ουσιαστικού ἐλαία παίρνοντας βοήθεια από όλα τα παραπάνω ουσιαστικά στο κείμενο
κάλαμος καὶ ἐλαία; Στη συνέχεια, αφού δείτε στο βιβλίο σας «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα», (σ.
50) πώς κλίνεται ο πληθυντικός αριθμός των ουσιαστικών α’ κλίσεως, να σχηματίσετε το
ουσιαστικό και στον πληθυντικό αριθμό. Τι παρατηρείτε;
2. Ο ποιητής Αργύρης Χιόνης στη συλλογή του εσωτικά τοπία, γράφει:
«Σαν τρυφερό κλαδί λυγίζει η ψυχή μου στην ορμητική
πνοή του απείρου, λυγίζει αλλά δε σπάει. Για πόσο ακόμη;
Το τρυφερό κλαδί σκληραίνει και ξύλο γίνεται που δε λυγίζει,
αλλά σπάει.»
Στο ολιγόστιχο αυτό ποίημα δίνεται μια άλλη διάσταση στον μύθο που διδαχθήκατε.
α) Να εντοπίσετε τις αντίστοιχες φράσεις στο κείμενο του Αισώπου:

Εσωτικά τοπία

Δρῦς καὶ κάλαμος

σαν τρυφερό κλαδί λυγίζει η ψυχή μου
στην ορμητική πνοή του απείρου *
λυγίζει,
αλλά δε σπάει.
β) Στο ποίημα εσωτικά τοπία η διάσταση του χρόνου δηλώνεται με μια ερώτηση ιδιαίτερης
βαρύτητας για την ερμηνεία του ποιήματος. Αφού διαβάσετε και τους τελευταίους δύο
στίχους να συνθέσετε ένα κείμενο που θα μπορούσε να αποτελεί το επιμύθιό του.
Προαιρετική εργασία ‒ Προσωπικό ανθολόγιο
«στην ορμητική πνοή του απείρου»: Να διαβάσετε προσεκτικά το στίχο. Τι σημαίνει για
εσάς; εκφραστείτε ελεύθερα. (Γράψτε μια ιστορία ή στίχους για τον άνεμο, ζωγραφίστε...)
Να εκτυπώσετε το υλικό σας για κάθε μέλος της ομάδας και να αποθηκεύσετε την
παρουσίασή σας στον φάκελό σας.
ΟΜΑΔΑ 3 ΚΑΙ 4:
Κείμενα: Αισώπου: α) Ὁδοιπόροι και πλάτανος. β) Γεωργός και φυτόν (1,2) α) Αἴσωπος,
Ὁδοιπόροι καὶ πλάτανος
Ὁδοιπόροι θέρους ὥρᾳ περὶ μεσημβρίαν ὑπὸ καύματος τρυχόμενοι, ὡς ἐθεάσαντο
πλάτανον ὑπὸ ταύτην καταντήσαντες καὶ ἐν τῇ σκιᾷ κατακλιθέντες ἀνεπαύοντο.
Ἀναβλέψαντες δὲ εἰς τὴν πλάτανον ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους ὡς ἀνωφελές ἐστιν ἀνθρώποις
τοῦτο ἄκαρπον τὸ δένδρον. Ἡ δὲ ὑποτυχοῦσα ἔφη· Ὦ ἀχάριστοι, ἔτι τῆς ἐξ ἐμοῦ εὐεργεσίας
ἀπολαύοντες, ἀχρείαν με καὶ ἄκαρπον ἀποκαλεῖτε.
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Οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων τινὲς ἀτυχεῖς εἰσιν ὡς καὶ εὐεργετοῦντες τοὺς πέλας ἐπὶ τῇ
χρηστότητι ἀπιστεῖσθαι.
β) Αἴσωπος, Γεωργὸς καὶ φυτόν (1)
Φυτὸν ἦν εἰς γεωργοῦ χώραν, καρπὸν μὴ φέρον, ἀλλὰ μόνον στρουθῶν καὶ τεττίγων
κελαδούντων ἦν καταφυγή. Ὁ δὲ γεωργὸς ὡς ἄκαρπον ἐκτεμεῖν ἤμελλεν. Καὶ δὴ τὸν
πέλεκυν λαβὼν ἐπέφερε τὴν πλήγην. Οἱ δὲ τέττιγες καὶ οἱ στρουθοὶ ἱκέτευον τὴν καταφυγὴν
αὐτῶν μὴ ἐκκόψαι, ἀλλ᾿ ἐᾶσαι, ὥστε ᾄδειν ἐν αὐτῷ καὶ σὲ τὸν γεωργὸν τέρπειν. Ὁ δὲ μηδὲν
αὐτῶν φροντίσας, καὶ δευτέραν πληγὴν καὶ τρίτην ἐπέφερε. Ὡς δὲ ἐκοίλανε τὸ δένδρον,
σμῆνος μελισσῶν καὶ μέλι εὗρε. Γευσάμενος δὲ τὸν πέλεκυν ἔρριψε καὶ τὸ φυτὸν ἐτίμα ὡς
ἱερὸν καὶ ἐπεμελεῖτο.
Ὅτι οὐ τοσοῦτον οἱ ἄνθρωποι φύσει τὸ δίκαιον ἀγαπῶσι καὶ τιμῶσιν ὅσον τὸ κερδαλέον
ἐπιδιώκουσι.
β) Αἴσωπος, Γεωργὸς καὶ φυτόν (2)
Φυτὸν δέ ποτε γεωργοῦ ἦν εἰς χώραν
καρπὸν μὴ φέρον τὸ τοιοῦτον μηδ᾿ ὅλως.
Τοῦτο δ᾿ ὑπῆρχε στρουθῶν κατοικεσία
ἅμα τεττίγων φωνούντων, κελαδούντων.
Ὁ οὖν γεωργὸς ὡς ἄχρηστον ὑπάρχον
ἤθελε τεμεῖν τὸ ἄκαρπον ἐκεῖνο.
Καὶ δὴ, συλλαβόντος πέλεκυν τοῦ πλῆξαι,
στρουθοὶ ἅπαντες καὶ τέττιγες ἐθρήνουν
ταῦτα βοῶντες καὶ τῷ ἀνδρὶ λαλοῦντες·
Ἄκουσον ἡμῖν, ὦ κύριε τοῦ δένδρου,
γνώμην ἱκετεύουσιν τὴν σὴν καλλίστην·
μὴ ἐκκόψῃς τὴν σεμνὴν κατοικεσίαν.
Εἰ δέ γε τοῦτο θελήσειας ποιῆσαι,
τί σοι τὸ κέρδος ἐκγενήσεται τούτου;
Ὃς μὴ οἰκτείρας, μὴ τούτους ἐλεήσας
τρισσῶς ἔπληξε μετ᾿ ἀξίνης τὸ δένδρον.
Ὡς δὲ ῥαγάδα εὐθέως πεποιήκει,
σμῆνος μελισσῶν καὶ μέλι εὐθὺς εὗρεν·
οὗ γευσάμενος τὸν πέλεκυν προσρίπτει
καὶ τοῦ δένδρου εὐθέως ἐπεμελεῖτο
πλεῖον τῶν δένδρων ὧν εἶχε τῶν ἐγκάρπων.
1. Φύλλο επεξεργασίας και μελέτης
Διαβάζουμε προσεκτικά το α΄ κείμενο:
1η περίοδος: Σε ποιους αναφέρεται το απόσπασμα; Σε ποια χρονική στιγμή της μέρας και
της εποχής του χρόνου βρίσκονται; Τι έκαναν; Πού; Γιατί;
2η περίοδος:
‒ Τι συζητούσαν μεταξύ τους; (ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους) Πότε έγινε αυτή η συζήτηση;
‒ Πώς χαρακτήρισαν «τὴν πλάτανον»; Γιατί;
3η-4η περίοδος:
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‒ Πώς αποκάλεσε τους ανθρώπους αυτούς η «πλάτανος»; Γιατί; Είχε δίκιο;
Διαβάζουμε με προσοχή το β΄ κείμενο (1):
1η περίοδος:
‒ Πού βρισκόταν το φυτό; Ποιοι έβρισκαν καταφύγιο στα κλαδιά του;
2η περίοδος:
‒ Τι σκόπευε να κάνει στο δένδρο ο γεωργός; Γιατί;
3η περίοδος:
‒ Τι εργαλείο χρησιμοποίησε ο γεωργός; Τι έκανε με αυτό;
4η περίοδος:
‒ Ποιοι αντέδρασαν στην πράξη αυτή του γεωργού; Με ποιον τρόπο;
‒ Ποιο θα ήταν το κέρδος, εάν γλύτωνε το δένδρο;
5η περίοδος:
‒ Έδωσε σημασία στις ικεσίες τους ο γεωργός; Τι έκανε;
6η περίοδος:
‒ Τι βρήκε μέσα στον κορμό του δένδρου ο γεωργός; Πότε;
7η περίοδος:
‒ Τι έκανε ο γεωργός όταν δοκίμασε το μέλι;
α)....................................β).................................... γ).....................................
Ας σημειώσουμε κάποιες σημαντικές λέξεις:
ἐκτεμεῖν (ἐκ+τέμνω = αποκόβω, αφαιρώ κάτι με προσοχή): ………………..…
πλεῖον (πλέον = περισσότερο):…………………………………………………………
ἔπνευσεν (πνέω = φυσώ):…………………………………………………………………
Να συμπληρώσετε με άλλες παράγωγες ή σύνθετες αξιοποιώντας πληροφορίες από την
ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
Παρατηρήσατε στα κείμενα τη λέξη ὡς, μικρή και πολυσήμαντη; Ας εξετάσουμε τη σημασία
της στα αποσπάσματα:
1. Ὁδοιπόροι, […] ὡς ἐθεάσαντο πλάτανον= ………………… Δηλώνει:……..
2. Ἀναβλέψαντες δὲ εἰς τὴν πλάτανον ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους ὡς ἀνωφελές ἐστιν
ἀνθρώποις= ………………………………………………….
ΙΙ. Εργασίες- Θέματα
Ομάδα 3
1. Από τους ρηματικούς τύπους: ἱκέτευον, ᾄδειν, τέρπειν, ὑπῆρχε, προσρίπτει, να
σχηματίσετε το α΄ ενικό πρόσωπο του ρήματος στην οριστική του ενεστώτα και μέλλοντα
της ενεργητικής φωνής. Εγώ……
2. Αξιοποιώντας και τη 2η παραλλαγή του μύθου γεωργός και φυτόν να εντοπίσετε το
διάλογο που υπάρχει εκεί. Ποιο επιμύθιο θα δίνατε στους μύθους; Να δραματοποιήσετε
τον διάλογο με τη βοήθεια ενός αφηγητή και ενός διερμηνέα (ο αφηγητής μπορεί να
χρησιμοποιήσει και στοιχεία από τα δυο κείμενα. Ο διερμηνέας θα δώσει και το επιμύθιο
που συμφωνήσατε.)
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Ομάδα 4
1. Να μεταφέρετε στον άλλο αριθμό τη φράση: Οἱ στρουθοί και οἱ τέττιγες ἱκετεύουσιν τὸν
γεωργόν μὴ ἐκκόψαι τὸ δένδρον ἀλλά ὁ γεωργός τρισσῶς πλήττει τοῦτο μετ΄ ἀξίνης.
2. Στο κείμενο Ὁδοιπόροι και πλάτανος γίνεται φανερό ότι για τον γεωργό ισχύει η εξίσωση
ἄκαρπον δένδρον = ..................................Να αναζητήσετε αυτό το δεύτερο σκέλος της
εξίσωσης. Στη συνέχεια, αφού διαβάσετε το παρακάτω ποίημα του Νικηφόρου Βρεττάκου,
θα διαπιστώσετε πως για τον ποιητή ισχύει η εξίσωση: δένδρον (μυγδαλιά) = …………………..
«Μιὰ μυγδαλιὰ καὶ δίπλα της,
ἐσύ. Μὰ πότε ἀνθίσατε;
Στέκομαι στὸ παράθυρο
καὶ σᾶς κοιτῶ καὶ κλαίω.
Τόση χαρὰ δὲν τὴν μποροῦν
τὰ μάτια.
Δός μου, Θεέ μου,
ὅλες τὶς στέρνες τ' οὐρανοῦ
νὰ στὶς γιομίσω.»
Να προβληματιστείτε για τη διαφορετική στάση του γεωργού και του ποιητή και να
γράψετε μια ιστορία ‒σαν παραμύθι‒ για ένα δένδρο.
Προαιρετική εργασία: Να δώσετε ένα άλλο τέλος σε όποια από τις δύο ιστορίες θέλετε
προσπαθώντας να το αποδώσετε σε απλά Αρχαία Ελληνικά. Θα σας βοηθήσει να
ανατρέξετε στις λέξεις που έχουμε ερμηνεύσει σε προηγούμενες ενότητες. Να εκτυπώσετε
το υλικό σας για κάθε μέλος της ομάδας και να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας στον
φάκελό σας.
4.2. Β΄ Φάση
Κοινό Φύλλο Εργασίας
Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Αισώπου τον κατηγορούν για αλαζονεία και κακοήθεια. Εσείς,
ως Αίσωπος, καλείστε να ετοιμάσετε ένα κείμενο-απολογία που θα εκφωνήσετε στο
Θέατρο των Δελφών, για να υποστηρίξετε την επιλογή σας και να δηλώσετε «Αθώος». Το
κείμενό σας στο Κύριο Μέρος του πρέπει να αποτελείται από τρεις παραγράφους. Στην
κάθε παράγραφο θα αναπτύξετε ένα επιχείρημα, σχετικό με τις πληροφορίες που
συλλέξατε στις τέσσερις ομάδες, όπου ανήκατε στην προηγούμενη φάση της
δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, η 1η παράγραφος θα αναπτύσσει τη θέση / επιμύθιο
του α' και του β’ μύθου. Στη 2η θα γίνεται λόγος για τη θέση/επιμύθιο του γ' μύθου και στην
3η τη θέση/επιμύθιο του δ' μύθου. Η ομάδα πρέπει να εκφωνήσει στο τέλος ένα κείμενοαπολογία με ενιαίο ύφος και ξεκάθαρα επιχειρήματα, προκειμένου να πείσει τους
ενόρκους του δικαστηρίου, δηλαδή τους υπόλοιπους συμμαθητές σας. Μπορείτε να βρείτε
βιογραφικά στοιχεία του Αισώπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
Στο τέλος οι ένορκοι θα ψηφίσουν «αθώος» ή «ένοχος» για τον Αίσωπο. και μετά την
παρουσίαση όλων των απολογιών, όλοι μαζί θα ψηφίσουμε ποιο κείμενο ήταν πιο πειστικό
και, συνεπώς, πιο αποτελεσματικό και σε τι υπερείχε από τα υπόλοιπα ή τι το βοήθησε να
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ξεχωρίσει. Εντοπίζετε στοιχεία μόνο στο περιεχόμενο ή και στην απαγγελία της απολογίας;
Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων, θα είναι βοηθητικό να κρατάτε σημειώσεις στα
ζητήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω.
4.3. Άλλες εκδοχές
Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί με τον σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής εκδρομής στο μέρος
όπου έγινε η δολοφονία του Αισώπου (Δελφοί) και την επιτόπια έρευνα του φυσικού
ανάγλυφου της περιοχής. Μπορεί ακόμη να αποτελέσει αφορμή για ένα πολιτιστικό project
που θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα τμήματα του σχολείου ή να γίνουν παρουσιάσεις σε
κεντρική εκδήλωση ή κάποια δημόσια «αντιπαράθεση» (debate) (π.χ. χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας του ικανού ρήτορα, αλαζονεία, ρατσισμός κ.λπ.).
4.4. Κριτική
Μια ενδεχόμενη δυσκολία του παρόντος σεναρίου είναι η απαραίτητη εξοικείωση των
μαθητών με το κειμενικό είδος του προσχεδιασμένου προφορικού λόγου και την
εκφραστική ανάγνωση. Επίσης, στοιχείο προβληματισμού αποτελεί και το αν θα δοθούν τα
νεοελληνικά κείμενα για μελέτη στο σπίτι ή θα προσεγγιστούν στην τάξη.
Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε θερμά τη σύμβουλο φιλολογικών μαθημάτων Ανατολικής Αττικής Στέφου
Λουκία για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη σε αυτήν την προσπάθεια.
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ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η ρητορική στην εκπαίδευση: Αναπτύσσοντας τις επικοινωνιακές δεξιότητες με
παιγνιώδη τρόπο
Βάλια Λουτριανάκη (σχεδιασμός), Ελένη Αντωνίου, Μαρία Καλούδη, Αντιγόνη Κουτίνη, Λένα
Λουκοπούλου, Αντώνης Σταυριανός, Σπυριδούλα Τσούμπα, Δόμνα Χατζηγιαννaκού
Στόχος του εργαστηρίου είναι η επαφή των συμμετεχόντων με ποικίλες δραστηριότητες και
παιχνίδια, ατομικά και ομαδικά, που αποβλέπουν στην καλλιέργεια του προφορικού λόγου,
της δημιουργικής σκέψης και των δεξιοτήτων ζωής (life skills). Δραστηριότητες αφήγησης,
λεξιλογικά παιχνίδια και ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής, θεατρικές τεχνικές και
αυτοσχεδιασμοί, παιχνίδια επικοινωνίας και πειθούς, ασκήσεις ομαδικότητας και
συνεργασίας, ρητορικά αγωνίσματα, τεχνικές παραγωγής ιδεών και προσομοιώσεις
δημιουργικής επίλυσης συγκρούσεων θα εισαγάγουν ομαλά τους συμμετέχοντες σε μια
διεπιστημονική προσέγγιση-πρόταση σύγχρονης ρητορικής παιδείας. Το εργαστήριο
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων και σε εμψυχωτές
ομάδων.

Υποστηρίζω την άποψή μου με επιχειρήματα. Μήπως διαφωνείς…;
Φωτεινή Εγγλέζου (σχεδιασμός), Κωνσταντίνος Αντωναρόπουλος, Κωνσταντίνα
Αντωνοπούλου, Λυδία Γαλίτη, Μαριλένα Δημητρίου, Γεωργία Καραμήτρου, Κατερίνα
Κοτσίρα, Ζωή Κοτσίρα, Ελένη Λαμπρινάκου, Κωνσταντίνα Σπηλιοπούλου
Το να μιλάς με ευχάριστο και πειστικό τρόπο, να διατυπώνεις μια τοποθέτηση με σαφήνεια
και να αντιπαραθέτεις τη γνώμη σου με σεβασμό και ευγένεια προς τον συνομιλητή, στο
πλαίσιο ενός διαλόγου ή διττού λόγου, αποτελούν χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πρακτικές
σε κάθε τομέα της ζωής: σε μια φιλική παρέα, στο οικογενειακό περιβάλλον, στη σχολική ή
ακαδημαϊκή αίθουσα, σε αγώνες αντιλογίας, στον χώρο εργασίας, στην αίθουσα του
δικαστηρίου, στο βήμα της Βουλής… και όχι μόνο… Η τέχνη του ρητορικού επιχειρήματος
πρωταγωνιστεί σε όλες τις παραπάνω μορφές επικοινωνίας. Επομένως, στόχος του
εργαστηρίου είναι να δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να επιχειρηματολογήσουν,
να διαφωνήσουν και να πείσουν το ακροατήριο για την αλήθεια των ισχυρισμών τους μέσα
από ποικίλες παιγνιώδεις βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια επιχειρηματολογικών
διαλόγων. Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. και εμψυχωτές
ρητορικών ομίλων.

Human Rights Education through Games and Films. Εκπαίδευση στις δεξιότητες ζωής και
στα Ανθρώπινα Δικαιώματα μέσα από το παιχνίδι και την εικόνα (στα Αγγλικά)
Mary Marin
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις για το πώς να διδάξουν Ανθρώπινα
Δικαιώματα και δεξιότητες ζωής μέσα από βιωματικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες με
παιγνιώδη τρόπο, ώστε να μυήσουν τους μαθητές στα βασικά Ανθρώπινα Δικαιώματα, να
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προάγουν το πνεύμα συνεργασίας και κριτικής σκέψης, σεβασμού στη διαφορετικότητα και
συμμετοχής σε δημοκρατικές διαδικασίες. Η ικανότητα να ζούμε μαζί σε μια δημοκρατία
δεν έρχεται εκ φύσεως. Η γνώση, οι ικανότητες και οι αξίες που αποτελούν τις
προϋποθέσεις για να ζούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία θα πρέπει να μαθαίνονται και να
τροφοδοτούνται σε ολόκληρη τη ζωή μας. Καθώς βασικές έννοιες, όπως η δημοκρατία και
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, πρέπει να γίνονται κατανοητές από τα παιδιά, αξίες, όπως η
αξιοπρέπεια, η ανεκτικότητα και ο σεβασμός προς τους άλλους, και ικανότητες, όπως η
συνεργασία, η κριτική σκέψη και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων ενός ατόμου δεν
μπορούν να διδάσκονται με τους παραδοσιακούς τρόπους. Θα πρέπει να μαθαίνονται
μέσω εμπειριών και πρακτικής, μέσω βιώματος και συμμετοχής σε ένα δημοκρατικό
περιβάλλον και σε όσο το δυνατόν νεαρότερη ηλικία. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί έντυπο
με οδηγίες, πλάνα μαθήματος, δραστηριότητες και πλούσια ηλεκτρονική βιβλιογραφία για
τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών σεναρίων. Το εργαστήριο απευθύνεται σε καθηγητές
Αγγλικής και εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. όλων των ειδικοτήτων με επίπεδο Αγγλικών
τουλάχιστον Β2 (Lower).

Η Δημιουργική Γραφή στη διδασκαλία της Γλώσσας
Ασπασία Βασιλάκη
Η χρήση μορφών τέχνης (όπως είναι και ο λόγος) στην εκπαίδευση μπορεί ως μια
διαφορετική εκπαιδευτική τεχνική να φανεί – κάτω από συγκεκριμένες διαδικασίες –
χρήσιμη, καθώς τα παιδιά αποκτούν τη γνώση, ενώ εκφράζονται και αντίστροφα. Οι
μαθητές μπορούν να διευρύνουν το πεδίο αντίληψής τους, να αναγνωρίσουν καινούργιες
δυνατότητες και, κυρίως, να επικοινωνούν, επειδή οι διανοητικές, συναισθηματικές,
φυσικές και δημιουργικές διαδικασίες που περιλαμβάνει η παραγωγή της τέχνης βοηθούν
το παιδί να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη και άρτια προσωπικότητα. Πρόκειται για
αντίληψη που, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, συνδέει δύο θεμελιώδεις
λειτουργίες: τη δημιουργικότητα και τη μάθηση. Ένα καίριο σημείο στον σχεδιασμό κάθε
εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι το περιεχόμενό της να ενδιαφέρει και να διεγείρει την
περιέργεια των μαθητών. Στο σημείο αυτό, προνομιακή θέση κατέχουν οι τέχνες, επειδή
συνθέτουν ένα πεδίο στο οποίο η γνώση, η εμπειρία και το συναίσθημα συνδέονται
αβίαστα. Έτσι, εκπαίδευση, γραφή και πολιτισμός αποκτούν μια δυναμική σχέση
ενεργητικής συμμετοχής, στοχαστικής διάθεσης, ολιστικής ανάπτυξης της προσωπικότητας,
μέσα από την οποία παράγονται νέα «προϊόντα» πολιτισμού. Στο βιωματικό εργαστήριο με
θέμα «Η Δημιουργική Γραφή στη διδασκαλία της Γλώσσας» στόχος μας είναι η ενεργός
συμμετοχή εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής.
Με την αξιοποίηση πολιτισμικών στοιχείων (μουσική, θέατρο, εικαστικά), ο διδακτικός
στόχος μας είναι η προσέγγιση γλωσσικών φαινομένων (Γραμματικής και Συντακτικού)
μέσα από την τέχνη της γραφής. Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε.
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Τα αντικείμενα αφηγούνται ιστορίες!
Νίκη Κάντζου
Ένα από τα βασικά εργαλεία της Μουσειακής Εκπαίδευσης αποτελεί η μάθηση μέσω των
αντικειμένων του παρελθόντος. Μέσα από την παρατήρηση, τα αντικείμενα αποκαλύπτουν
πληροφορίες για τις φυσικές τους ιδιότητες, την παραγωγή και τη χρήση τους, τους
διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους γίνονται αντιληπτά από διαφορετικούς
ανθρώπους. Αποκαλύπτουν, ακόμη, πληροφορίες για την ιστορική διαδρομή που διένυσαν
έως τις μέρες μας, τη χρήση και την αξία που προσέλαβαν στο πλαίσιο διαφορετικών
κοινωνικών σχηματισμών. Τα αντικείμενα μετατρέπονται σε κείμενα που επιδέχονται
πολλαπλές αναγνώσεις και ερμηνείες. Γίνονται αφηγήματα που μπορούν να πουν πολλές
διαφορετικές ιστορίες. Το συγκεκριμένο εργαστήριο έχει σκοπό να ενθαρρύνει τις
συναισθηματικές αντιδράσεις απέναντι σε αντικείμενα-εκθέματα και προσφέρεται στους
συμμετέχοντες η δυνατότητα να μάθουν να αντλούν πληροφορίες μέσα από την
παρατήρηση και τη χρήση των αισθήσεων. Παράλληλα, μέσα από την συμμετοχή των
ατόμων σε μικρές ομάδες, αναπτύσσονται επικοινωνιακές σχέσεις. Οι ομάδες,
ακολουθώντας μια σειρά από στάδια, παρατηρούν αντικείμενα και εκφράζουν απόψεις και
ερμηνείες για αυτά, χρησιμοποιώντας τεχνικές, όπως εργασία σε ομάδες, οπτική
παρατηρητικότητα, συζήτηση, θεατρική-κινητική έκφραση και Δημιουργική Γραφή. Αρχικά,
οι ομάδες περιγράφουν τα αντικείμενα μόνο με λέξεις, στη συνέχεια με φράσεις και, τέλος,
μέσα από τη συγγραφή μιας μικρής ιστορίας. Στο τελικό στάδιο, οι ομάδες παρουσιάζουν
ένα μικρό θεατρικό δρώμενο που αφορά στο αντικείμενο ανάλυσης. Μια μαθησιακή
εμπειρία αυτής της μορφής ενθαρρύνει την ανάδυση νέων ιδεών, συναισθημάτων και
σκέψεων και οδηγεί στη διερεύνηση, την ανακάλυψη και την ερμηνεία εκθεμάτων. Κατά τη
διάρκεια του εργαστηρίου θα χρησιμοποιηθούν αντίγραφα μουσειακών αντικειμένων. Το
εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων Δημοτικού.

Δημιουργική προσέγγιση ενός θέματος με τη χρήση ταινιών μικρού μήκους
Χαρούλα Τερζητάνου
Η ενσωμάτωση των παραγώγων της έβδομης τέχνης στην εκπαιδευτική πράξη έχει
αποδειχτεί ότι ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών, μέσω ποικίλων αισθητηριακών
καναλιών, διευκολύνοντας την επίτευξη διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων. Τα
ευρήματα έρευνας με τίτλο «Η χρήση της κινηματογραφικής ταινίας ως εποπτικό μέσο στο
Δημοτικό Σχολείο», που διεξήχθη από την υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2013 σε δημόσια
Δημοτικά Σχολεία γενικής αγωγής του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή
αντιπροσωπευτικού δείγματος 70 εκπαιδευτικών από 35 σχολικές μονάδες, κατέδειξαν ότι
οι εκπαιδευτικοί, παρόλο που αναγνωρίζουν σε μεγάλο ποσοστό την παιδαγωγική αξία της
χρήσης της κινηματογραφικής ταινίας στην τάξη, δεν τη χρησιμοποιούν, κυρίως λόγω
έλλειψης επάρκειας, ετοιμότητας και διαθέσιμου χρόνου. Η υπεύθυνη προχώρησε έκτοτε
στον σχεδιασμό σχετικών επιμορφωτικών συναντήσεων, υποστηρικτικού υλικού και
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων με θετικά αποτελέσματα, όπως προκύπτει από την τελική
αξιολόγηση των δράσεων. Σκοπός του παρόντος εργαστηρίου είναι η κοινωνία ενός μέρους
της δουλειάς αυτής με τους συμμετέχοντες. Ειδικότερα, το εργαστήριο στοχεύει: α) στην
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εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την κινηματογραφική γλώσσα και β) στην παροχή
βασικών τεχνικών ένταξης των ταινιών μικρού μήκους στη διδακτική διαδικασία για την
προσέγγιση του ενδεικτικού θέματος «Ανθρώπινα Δικαιώματα». Με τη χρήση πέντε ταινιών
μικρού μήκους χωρίς λόγια, πραγματοποιείται στο εργαστήριο η δημιουργική
διαπραγμάτευση
των
εννοιών
«αγάπη»,
«προσφορά»,
«ανεξιθρησκία»,
«διαφορετικότητα», «ρατσισμός», «στερεότυπα», «προκαταλήψεις», «υποχρεώσεις» και
«δικαιώματα» μέσα από δραστηριότητες της οπτικοακουστικής, της καλλιτεχνικής και της
γλωσσικής παιδείας. Το εργαστήριο έχει βιωματικό και συνεργατικό χαρακτήρα και
στηρίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα του
κάθε συμμετέχοντα, προσπαθεί να ενισχύσει τις υπάρχουσες θετικές / αποτελεσματικές
θέσεις και να προκαλέσει την υιοθέτηση νέων στάσεων και απόψεων μέσα από
εκπαιδευτικές τεχνικές ενθάρρυνσης για ενεργητική συμμετοχή και αλληλεπίδραση με το
κινηματογραφικό υλικό, την εμψυχώτρια και τους άλλους συνεπιμορφωνόμενους. Όλες οι
δραστηριότητες στηρίζονται σε βασικές αρχές: α) των σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων
προσέγγισης, αποκωδικοποίησης και δημιουργίας οπτικοακουστικών έργων, β) του
θεατρικού παιχνιδιού, του εκπαιδευτικού δράματος και του θεάτρου Forum, γ) της
δημιουργικής ακρόασης και θέασης, δ) της Δημιουργικής Γραφής και ε) της εκπαίδευσης
στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε.

Θυματοποίηση και σχολική βία: Από τη θεωρία στην πράξη
Ιωάννα Κουτρολού
Στόχος του εργαστηρίου είναι να αναδειχθεί ο σχολικός εκφοβισμός ως όρος, αρχικά, σε
θεωρητικό επίπεδο, και να αποκαλυφθεί μέσω των διάφορων μορφών που λαμβάνει η
πολυπλοκότητα του φαινομένου στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και οι συνέπειες που
επιφέρει τόσο στους μαθητές όσο και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Να καταδειχθεί ο ρόλος
των εκπαιδευτικών, των γονέων και κυρίως του Διευθυντή της σχολικής μονάδας ως
διαμεσολαβητών για την επίλυση των συγκρούσεων και την ειρηνική συνύπαρξη της
σχολικής κοινότητας. Και δεύτερον, σε πρακτικό επίπεδο, να αναδειχθούν μοντέλα
δραστηριοτήτων στην τάξη για την πρόληψη της σχολικής βίας, μέσω ερωτηματολογίων,
προτάσεων-συστάσεων για ανάπτυξη πολιτικής κατά του φαινομένου του εκφοβισμού.
Τέλος, να μετέχουν οι εκπαιδευτικοί σε role plays σεναρίων συγκρούσεων και διαφωνιών
στις σχολικές αίθουσες με αναπαράσταση τρόπων επίλυσης υποτιθέμενων περιστατικών.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε.

Από την αναζήτηση του ποιητικού νοήματος στην υποκειμενική αναδημιουργία του
ποιήματος: Εφαρμογή στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου
Τζίνα Καλογήρου, Γεωργία Πολυζώη
Η επικράτηση των αναγνωστικοκεντρικών θεωριών σηματοδοτούν την πρωτοκαθεδρία της
ανταπόκρισης του αναγνώστη τον οποίο καθορίζουν ως νοηματοδότη του κειμένου. Στο
πλαίσιο αυτό, με βασική την παραδοχή ότι το λογοτεχνικό έργο δεν υφίσταται ανεξάρτητο
από το υποκείμενο της ανάγνωσης, κατέχει ιδιαίτερη θέση η θεωρία της κριτικής
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υποκειμενικής προσέγγισης. Η θεωρία αυτή, θεμελιωμένη από τον o D. Bleich,
επικεντρώνεται στην αναζήτηση του λογοτεχνικού νοήματος, δηλαδή την «υποκειμενική
ανα-δημιουργία» (subjective re-creation) του, και προτάσσει τη μελέτη της αισθητικής
εμπειρίας στο αντικείμενο, με επίκεντρο τη συναισθηματική ανταπόκριση του αναγνώστη.
Στην προσπάθεια γεφύρωσης της υποκειμενικής κριτικής προσέγγισης με την
αυθεντικότητα της διδακτικής πράξης, το παρόν εργαστήριο θα επιχειρήσει την εφαρμογή
της θεωρίας του D. Bleich, εκκινώντας από την ανάγνωση αποσπασμάτων από το έργο του
Γ. Ρίτσου «Ὄνειρο καλοκαιρινοῦ μεσημεριοῦ» (1938). Στο ποίημα αυτό, αντανακλώνται με
αμεσότητα και αποδίδονται με λυρικότητα τα χαρακτηριστικά της εξωραϊσμένης παιδικής
ηλικίας, μέσα από εικόνες υπερρεαλιστικής φαντασίας που προκαλούν τη νοσταλγία της
επιστροφής στον παράδεισο των παιδικών χρόνων. Με σκοπό τη διασύνδεση των
εμπειριών αυτών με τη λογοτεχνική εμπειρία που προκαλείται στον αναγνώστη, θα
ακολουθηθεί, στη συνέχεια, με συνέπεια η θεωρία του D. Bleich και θα αναζητηθούν τα
στάδια πραγμάτωσης του νοήματος, καθώς και η κοινή υποκειμενική αξία (common
subjective value) της αναγνωστικής κοινότητας. Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, οι
ατομικές ανταποκρίσεις διαμοιράζονται στην ομάδα, οι διαφορετικές εκδοχές της
αναγνωστικής εμπειρίας τελούν υπό διαπραγμάτευση, εξετάζονται και δικαιολογούνται,
δοκιμάζονται και τελειοποιούνται (ή και αναθεωρούνται) κατάλληλα. Ο αναγνώστης, ως
δημιουργός της δικής του ανάγνωσης, επικεντρώνεται στο «Γιατί είδα το κείμενο με αυτόν
τον τρόπο;», ερώτημα που παραμένει κυρίαρχο στην προσέγγιση του D. Bleich και την
παρούσα διδακτική αξιοποίησή της: ο κάθε αναγνώστης ερευνά τι τον κινητοποίησε και,
ταυτόχρονα, διερευνά τον εαυτό του, επιτρέποντας στον δάσκαλο να τον κατανοήσει
βαθύτερα και να βρει γέφυρες που ενδυναμώνουν την παιδαγωγική του σχέση με τους
μαθητές. Τo εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε.

Διδακτικές προσεγγίσεις ενός χώρου μνήμης: Η περίπτωση του Άουσβιτς ‒ Μπιρκενάου
Χαρά Ανδρεάδου, Στέλλα Καλλέ
Έχει εκδηλωθεί πρόσφατα μεγάλο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα σχετικά με
τους τόπους μνήμης ή λήθης, καθώς και με τους τρόπους μετάδοσης της «κοινωνικής
μνήμης», όπως εύστοχα έχει αυτή οριστεί. Η σχέση της μνήμης (ή της λήθης) με την ιστορία
είναι σαφώς μια σχέση διαλεκτική. Τα ίχνη της μνήμης διαφωτίζουν το παρελθόν,
οπτικοποιούν κάποιες όψεις του και συχνά επιχειρούν να επικαιροποιήσουν τη σχέση του
παρόντος με τα υλικά ή μη απομεινάρια του. Στο εργαστήριο, θα επιχειρήσουμε διδακτικές
προσεγγίσεις ενός γνωστού χώρου μνήμης που συνδέεται στενά με την ιστορία του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου και θα αναδείξουμε διαφορετικές αφηγήσεις που προκύπτουν από
τη διερεύνηση της μνήμης του τόπου αυτού. Πόσες μνήμες φέρει ο κάθε τόπος; Μπορούν
να αναδειχθούν όλες οι μνήμες του σε ένα σχολικό περιβάλλον; Ποιος είναι ο ρόλος του
εκπαιδευτικού στη διατήρηση ή αποσιώπηση της μνήμης; Βασικός σκοπός μας είναι να
προτείνουμε ένα πλαίσιο διδακτικής δράσης και αξιοποίησης των τόπων μνήμης στην
εκπαιδευτική διαδικασία, στην κατεύθυνση σχεδιασμού ενός διδακτικού σεναρίου από τον
εκπαιδευτικό, προσαρμοσμένου στις ανάγκες και τις ιστορικές περιέργειες των μαθητών
και των μαθητριών. Θα αξιοποιηθούν πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, θα
αναπτυχθούν ιδέες και θα δοθούν κατευθύνσεις και για τη χρήση κατάλληλων ψηφιακών
εργαλείων, με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του θέματος. Ο τόπος που επιλέξαμε να
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προσεγγίσουμε είναι το στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Άουσβιτς ‒ Μπιρκενάου
στην Πολωνία, καθώς θεωρείται ένας τόπος που συγκεντρώνει διαφορετικού τύπου
αφηγήσεις, αντιφατικές ιστορίες και εκδηλώσεις μνήμης. Το εργαστήριο απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε.

Boys Reading: Kίνητρα για ανάγνωση για τα αγόρια στην εφηβεία
Σοφία Σαλιάρη, Σταυρούλα Κολιοπούλου, Ελένη Μπονάνου
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο,
τα έφηβα αγόρια ηλικίας 11 με 15 ετών φαίνεται να απέχουν συστηματικά από το
διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων ή άλλου γενικού περιεχομένου υλικό. Οι διαφορές ως
προς το φύλο σε ό,τι αφορά την ανάγνωση, καθώς και η χαμηλότερη επίδοση των αγοριών,
φαίνεται να αποτελούν ανησυχητικό θέμα. Το πρόγραμμα Boys Reading έχει ως στόχο να
ενσωματώσει την ανάγνωση στην καθημερινή ζωή των αγοριών ηλικίας 11-15 ετών. Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν τα έφηβα αγόρια είναι σε θέση να επιλέξουν τι διαβάζουν
από μια ποικιλία βιβλίων που απευθύνεται στις πραγματικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντά
τους. Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρουσιάσει υλικό ανάγνωσης που απευθύνεται σε
αγόρια εφηβικής ηλικίας και να προτείνει τρόπους και δραστηριότητες που θα
αποτελέσουν κίνητρο για τα αγόρια να διαβάσουν. Θα παρουσιάσουμε έρευνες που έχουν
γίνει σχετικά με την ανάγνωση, καθώς και αποτελεσματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Επίσης, θα αναλύσουμε συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνικές, οι οποίες μπορούν να έχουν
διαθεματικό χαρακτήρα και να λειτουργήσουν θετικά ως προς την παρακίνηση των
αγοριών. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δικές τους
διδακτικές ενότητες, οι οποίες θα βασίζονται στις προτεινόμενες δραστηριότητες. Το
εργαστήριο απευθύνεται σε δασκάλους Στ΄ Δημοτικού και καθηγητές Γυμνασίου και Α΄
Λυκείου.

Ας γίνουμε για λίγο ποιητές… Εξερευνώντας την Ποιητική Γραμματική του Οδυσσέα Ελύτη
μέσω της Δημιουργικής Ανάγνωσης και Γραφής
Μαρίλη Δουζίνα
Μπορούν η Δημιουργική Ανάγνωση και Γραφή να αξιοποιηθούν ουσιαστικά στο μάθημα
της Λογοτεχνίας; Πώς; Μπορεί να συστηματοποιηθεί μια τέτοια «ελεύθερη» και
δημιουργική προσέγγιση του ποιητικού κειμένου; Ποιο είναι το όφελος, το μαθησιακό
κέρδος από μια δημιουργική προσέγγιση της Λογοτεχνίας; Ποια τα υπέρ; Ποια τα κατά; Στο
εργαστήριο αυτό, επιχειρείται να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα διαμέσου
προτεινόμενων εναλλακτικών προσεγγίσεων ποιημάτων του Οδ. Ελύτη (ανθολογημένων
στα σχολικά εγχειρίδια Γυμνασίου-Λυκείου και μη ανθολογημένων), στις οποίες
αξιοποιείται η Δημιουργική Ανάγνωση και η Δημιουργική Γραφή. Στόχος του εργαστηρίου
είναι να καταδείξει πως μια διαφορετική, βιωματική και δημιουργική ‒ και την ίδια στιγμή
συστηματοποιημένη και ήπια καθοδηγούμενη ‒ προσέγγιση της ποίησης του Ελύτη είναι
εφικτή και μπορεί να συμβάλει στη γόνιμη και ουσιαστική επικοινωνία του αναγνώστη με
την ποίησή του, που είναι και το ζητούμενο κατά τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο
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σχολείο. Στο εργαστήριο, θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες, δοκιμασμένες και
αξιολογημένες στο περιβάλλον της τάξης εναλλακτικές προσεγγίσεις της ποίησης του
Ελύτη, στις οποίες αξιοποιούνται η Δημιουργική Ανάγνωση και Γραφή, και θα γίνει
εφαρμογή εναλλακτικών προσεγγίσεων ποιημάτων του Ελύτη μέσω της Δημιουργικής
Ανάγνωσης και Γραφής. Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής: Εξερευνώντας τις δυνατότητες της λέξης – Ελεύθερη
ποίηση: «Από την τυποποίηση στην ποίηση: Ταξίδι στα μονοπάτια της φαντασίας με
όχημα τη λέξη»
Πολυξένη Γιάχου, Ιωάννα Καμπούρμαλη
«Μια λέξη που πέφτει τυχαία στο μυαλό μας δημιουργεί κύματα, προκαλεί μια σειρά
αντιδράσεων, παρασύροντας στην πτώση της ήχους και εικόνες, αναμνήσεις και αναλογίες,
σημασίες και όνειρα…» (G. Rodari, Η Γραμματική της Φαντασίας). Με αφετηρία λέξεις και
εικόνες, ήχους, μυρωδιές, συναισθήματα που εκφράζονται από αυτές, οι μαθητές, αρχικά
στην ολομέλεια και στη συνέχεια χωρισμένοι σε τετραμελείς ομάδες, εμπλέκονται σε
παιχνίδια Δημιουργικής Γραφής. Εξερευνούν τις δυνατότητες των λέξεων, πειραματίζονται
με διαφορετικούς συνδυασμούς, συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν, εκφράζουν ιδέες,
σκέψεις, συναισθήματα… και δημιουργούν στίχους που σπάνε τους κανόνες της λογικής
χωρίς τον φόβο του λάθους. Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε.

Αξιοποιώντας την τέχνη, τη δημιουργική, τη συνδυαστική και την κριτική σκέψη για
παραγωγή λόγου
Δώρα Μαργέλη και Παιδαγωγική Ομάδα από το Εργαστήρι Λόγου, Σκέψης και Τεχνών
Μπορεί ένα έργο τέχνης να είναι πηγή έμπνευσης για παραγωγή προτρεπτικού λόγου,
αυθόρμητου λόγου, ελεύθερου κειμένου, επιχειρήματος; Οι συμμετέχοντες θα γίνουν
ομάδα, θα συμμετέχουν σε ασκήσεις και δραστηριότητες σχετικές με τον αυθόρμητο, τον
προτρεπτικό λόγο, τη νοηματική ανάγνωση, τους διττούς λόγους, την παραγωγή ελεύθερου
κειμένου. Μαθητές του Εργαστηρίου Λόγου, Σκέψης & Τεχνών θα βοηθήσουν στον
συντονισμό του εργαστηρίου. Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε.
και σε εμψυχωτές ομάδων.

«Περπατώ, περπατώ μες στο….»: Δραστηριότητες έξω από την τάξη για την ανάπτυξη
γλωσσικών δεξιοτήτων
Βαρβάρα Βορύλλα, Χρύσα Κουράκη
Η απόκτηση γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων αποτελεί ζητούμενο κάθε
Αναλυτικού Προγράμματος τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, κυρίως μέσω των διδακτικών εγχειριδίων. Στόχος αυτού του εργαστηρίου
είναι να προταθούν τρόποι, ώστε η καλλιέργεια των συγκεκριμένων δεξιοτήτων να
επιτευχθεί όχι μόνο εκτός σχολικών βιβλίων, αλλά και εκτός τάξης. Η Δημιουργική Γραφή, η
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ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων και της φαντασίας, η λογοτεχνία, το παιχνίδι, η
φωτογραφία αποτελούν μερικές από τις τεχνικές που θα αξιοποιηθούν βιωματικά για την
επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων, ενώ πολλές ακόμη ιδέες θα προταθούν για
υλοποίηση σε ποικίλους εξωτερικούς χώρους. Το εργαστήριο απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε.

Οι ιστορίες που αφηγούνται οι εικόνες των παλιών Αναγνωστικών στα παιδιά:
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα Αναγνωστικά και τα Αλφαβητάρια στο Μουσείο
Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
Άλκηστις Γεωργούλη
Πώς φαντάζουν σήμερα οι έγχρωμες εικόνες που ζωγράφισε ο Κ. Γραμματόπουλος για τα
Αλφαβητάρια της Α΄ Δημοτικού το 1949 και το 1955; Πώς κατάφεραν ο Μίμης, η Άννα, ο
Ρήγας και η Λόλα να μείνουν ζωντανοί στη μνήμη των μαθητών που έμαθαν γραφή και
ανάγνωση μαζί τους; Και ακόμα περισσότερο, πώς γίνεται οι σημερινοί μαθητές να
γνωρίζουν και να διαβάζουν ως λογοτεχνικά βιβλία αυτά τα Αλφαβητάρια και να
ενθουσιάζονται βλέποντας την Άννα να δίνει ένα μήλο στον Μίμη; Σκοπός του εργαστηρίου
είναι να γίνει βιωματική προσομοίωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές
Δημοτικού, που πραγματοποιείται στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης. Το
πρόγραμμα «Ο Μίμης και η Άννα πάνε… στο Μουσείο», που θα υλοποιηθεί με τη
συμμετοχή των επιμορφούμενων, σκοπεύει στην εξοικείωση των μαθητών με την
εικονογράφηση των παλιών Αναγνωστικών, και πιο συγκεκριμένα του εικονογράφου Κ.
Γραμματόπουλου. Πέρα από την επαφή με την τέχνη της εικονογράφησης αναμένουμε ότι
αυτή θα αποτελέσει το έναυσμα για την περαιτέρω ενασχόληση των μαθητών με το κείμενο
και το Αναγνωστικό στην ολότητά του. Επομένως, ο στόχος είναι διττός: αφενός, η
αισθητική καλλιέργεια και η καλλιτεχνική ευαισθητοποίηση, που συχνά παραμελούνται στο
σχολείο, και, αφετέρου, η αντιμετώπιση του Αναγνωστικού ως λογοτεχνικού
αναγνώσματος. Μέσω της επαφής με την εικονογράφηση, αναμένεται η αισθητική
απόλαυση, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της εφευρετικότητας, της παρατήρησης,
αλλά και της φαντασίας των μαθητών. Η εικονογράφηση, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί
να προσεγγιστεί διαθεματικά, με τη συνεισφορά άλλων γνωστικών αντικειμένων,
προσφέροντας, έτσι, στους μαθητές ποικίλες μαθησιακές εμπειρίες και ολιστική μάθηση.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί περιέχει ποικίλες ομαδοσυνεργατικές
παιγνιώδεις δραστηριότητες, όπως συναρμολόγηση εξωφύλλων Αναγνωστικών, δημιουργία
ιστοριών με τη βοήθεια εικόνων παλιών αναγνωστικών (λειτουργίες παραμυθιού του V.
Propp), σχεδιασμό παζλ κ.λπ. Απώτερος σκοπός είναι οι δραστηριότητες αυτές να
ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές και να τους παράσχουν περισσότερα κίνητρα. Επίσης, τα
παιδιά έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν, αλλά και, με τα υλικά που θα τους
δοθούν, να συνεργαστούν, να ανακαλύψουν και να αποκτήσουν νέες γνώσεις, πατώντας
στις ήδη υπάρχουσες. Το εργαστήριο θα εμπλουτιστεί με επιπλέον δραστηριότητες πέραν
από αυτές που προβλέπει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες
εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν περισσότερο με την εικονογράφηση των παλιών
Αναγνωστικών. Επίσης, αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για
τους δασκάλους, προκειμένου να τις εφαρμόσουν και οι ίδιοι στη τάξη τους. Το εργαστήριο
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Νηπιαγωγείου και Πρώτων Τάξεων Δημοτικού.
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Με αφορμή μια κινηματογραφική ταινία…
Μελίνα Χασίδου, Ιωάννα Καμπούρμαλη
Παρακολουθούμε αποσπάσματα από μια κινηματογραφική ταινία, συζητούμε,
μοιραζόμαστε σκέψεις και συναισθήματα, δουλεύουμε ομαδικά και παράγουμε γραπτό
λόγο. Επιχειρούμε την ανάπτυξη των συγγραφικών δεξιοτήτων, της φαντασίας και της
δημιουργικότητας, με όχημά μας την τέχνη του κινηματογράφου και παράλληλα την
κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας,
ενσυναίσθησης και κριτικής σκέψης. Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε.

Λογοτεχνικοί Κύκλοι (Literature Circles)
Έφη Αργυρίου
Η μέθοδος των λογοτεχνικών κύκλων ανήκει στην διδακτική προσέγγιση της
διαφοροποιημένης μάθησης, διότι απευθύνεται κατεξοχήν σε ομάδες μαθητών με
διαφορετικό γνωστικό αλλά και συναισθηματικό επίπεδο, μια τυπική δηλαδή σχολική τάξη.
Σκοπό έχει την προαγωγή της ανάγνωσης λογοτεχνικών και όχι μόνο έργων, την εξοικείωση
με την επεξεργασία των ιδεών και την αξιολόγηση των αντιδράσεων των ηρώων.
Αντιμετωπίζει το λογοτεχνικό έργο ως ένα κομμάτι εμπειρίας το οποίο αντιλαμβάνεται ο
αναγνώστης και συμμετέχει με τα δικά του βιώματα, εμπλέκεται συναισθηματικά και το
αξιολογεί με βάση τις δικές του επιλογές και εμπειρίες. Το εργαστήριο απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε.

Ενισχύοντας δημιουργικά τον λεκτικό μας πλούτο και την προφορική έκφραση: Ρητορικά
παιχνίδια και ασκήσεις με λέξεις και λεξικά για μαθητές όλων των ηλικιών
Μανώλης Πολυχρονίδης
Αξιοποιώντας ένα λεξικό τσέπης, λευκές κόλλες χαρτί και μολύβι/στυλό, μπορούμε να
δημιουργήσουμε για τους μαθητές και τους εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας έναν ολόκληρο
κόσμο λέξεων και κειμένων, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν δημιουργικές αφορμές για
σύντομες ευχάριστες ασκήσεις και παιχνίδια εκφραστικής ανάγνωσης, αυθόρμητου λόγου
και δημιουργικής έκφρασης. Οι μαθητές μας θα το απολαύσουν και θα μάθουν να αγαπούν
τις λέξεις, ξεπερνώντας παράλληλα τον φόβο της δημόσιας ομιλίας. Το εργαστήριο
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. Απαραίτητο υλικό: Λεξικό τσέπης (όχι
μαθητικό)
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Σιωπηλοί, θορυβώδεις και υπερκινητικοί μαθητές: Διασαλευτές της αρμονίας της τάξης ή
πολλαπλές νοημοσύνες εν δράσει;
Ευαγγελία Τρούλλου
Σε αυτό το πειραματικό-βιωματικό εργαστήριο, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε
κάποιες από τις παραμέτρους της διαχείρισης της τάξης (class management) σε σχέση με
τον τρόπο διδασκαλίας, που αποτελεί και το πιο δύσκολο πεδίο της διδακτικής πράξης.
Αντλώντας πληροφορίες από την προσωπική μας εμπειρία ως παιδαγωγών, αλλά και από
τα μοντέλα διδασκαλίας που απορρέουν από την επιστημονική έρευνα για τις Mαθησιακές
Διαφορές (Learning Differences and Learning Styles) και τις Πολλαπλές Νοημοσύνες
(Μultiple Intelligences), θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις στο ερώτημα
που θέτουμε ως τίτλο του εργαστηρίου μας και θα προτείνουμε ένα καθημερινό μοντέλο
διδασκαλίας για το μάθημα των μαθητών και όχι μόνο. Το εργαστήριο αυτό απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς με γνώση της Αγγλικής και, ειδικότερα, σε όσους έχουν στόχο να διδάσκουν
όλους τους μαθητές (Ιnclusive Learning – Humanistic Education) και όχι μόνο εκείνους που
συμπεριφέρονται «σωστά» και μαθαίνουν «εύκολα» και «γρήγορα». Το εργαστήριο
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε.

Η Δημιουργική Γραφή στο πλαίσιο διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας και
Λογοτεχνίας Γυμνασίου ‒ Λυκείου. Πρακτικές εφαρμογές με στόχο την ανάπτυξη του
λεξιλογίου και την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης.
Σοφία Χατζή και Παιδαγωγική Ομάδα του φιλολογικούεργαστηρίου «Η Σοφία του Λόγου»
Οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν στις δεξιότητες του λόγου και θα έρθουν σε επαφή με
ποικίλες μορφές του, μέσα από δραστηριότητες γραπτής και προφορικής έκφρασης, με
στόχο την καλλιέργεια της γλώσσας, την ανάπτυξη του λεξιλογίου, την αγωγή στην τέχνη
του επιχειρηματολογικού λόγου και τη βελτίωση της ρητορικής και επικοινωνιακής
ικανότητας. Τo εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε.

Προκαταρκτικές ασκήσεις για την παραγωγή λόγου
Γιάννης Παρίσης
Παρουσίαση συγκεκριμένων γλωσσικών και κειμενικών ασκήσεων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε τάξη Γυμνασίου ή Λυκείου, με στόχο να προετοιμάσουμε τους
μαθητές για την παραγωγή λόγου. Οι συγκεκριμένες ασκήσεις εστιάζουν σε ζητήματα,
παραγράφου και παραγραφοποίησης, δομής και οργάνωσης κειμένου, στίξης κ.λπ. Τo
εργαστήριο απευθύνεται σε φιλολόγους.

96

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον»

Τα εκθέματα του Μουσείου Παιδείας Πανεπιστημίου Πατρών ως ερεθίσματα
Δημιουργικής Γραφής
Ισμήνη Καβαλλάρη, Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου
Το παρόν εκπαιδευτικό εργαστήριο αφορά σε ένα μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα. Οι
εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν εφοδιάζονται με πρακτικές μεθόδους και εργαλεία για μια
δημιουργική προσέγγιση του μουσείου, η οποία έχει ως σκοπό να εξοικειώσει το μαθητικό
κοινό με τα εκθέματα του μουσείου, να τα συνδέσει με τον μαγικό κόσμο της γραφής και να
προβάλει τον παιδαγωγικό ρόλο του μουσείου στη σύγχρονη κοινωνία. Το Μουσείο
Παιδείας Παν/μίου Πατρών είναι ένας χώρος εξερεύνησης για τους μαθητές, γιατί είναι
ζωντανό, πλούσιο σε ερεθίσματα, τους κινεί την περιέργεια και ενεργοποιεί τις αισθήσεις
τους. Με την αξιοποίηση της Δημιουργικής Γραφής, των νέων τεχνολογιών και κατάλληλων
εκπαιδευτικών
μεθόδων
διαθεματικής
προσέγγισης,
η
καλλιέργεια
της
μουσειοπαιδαγωγικής συνείδησης των μαθητών μπορεί να αποτελέσει μέρος της
μαθησιακής διαδικασίας σε κάθε σχολείο. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκαν και
υλοποιούνται, με την εμπλοκή των τεχνών, δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής πριν,
κατά τη διάρκεια και μετά την επίσκεψη των μαθητών στο Μουσείο. Mε αυτόν τον τρόπο,
δημιουργείται ένα περιβάλλον μάθησης που οδηγεί στην προσωπική έκφραση και την
ανάδειξη της δημιουργικότητας. Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θα ασχοληθούν, κατά τη
διάρκεια του εργαστηρίου, με φύλλα εργασίας ατομικής, εταιρικής και ομαδικής γραφής,
εμπνευσμένα από τα εκθέματα του Μουσείου Παιδείας Παν/μίου Πατρών. Με τα ποικίλα
οπτικά και αισθητικά ερεθίσματα, εμπλουτίζεται ο τρόπος σκέψης και έκφρασης,
απελευθερώνεται η φαντασία και αποκαλύπτεται η μοναδική χαρά που προσφέρει ο
δημιουργικός κόσμος του μουσείου, της γνώσης και της γραφής. Το αντικείμενο-έκθεμα
που συσσωρεύει τη γνώση, τα αισθήματα και το κάλλος του πνεύματος μετατρέπεται σε
εργαλείο δημιουργίας, ως πηγή πληροφόρησης, ως το μέσον που θα επιτρέψει στους
εκπαιδευόμενους να προσεγγίσουν, χρησιμοποιώντας τη σκέψη και την κριτική τους
δυνατότητα, τον κόσμο του μουσείου, να γνωρίσουν το παρελθόν και να συνδιαλεχθούν
μαζί του. Για την υλοποίηση του εργαστηρίου προτείνονται αφηγηματικές και θεατρικές
τεχνικές, καθώς και παιχνίδια ρόλων, ώστε οι επιμορφούμενοι να ανακαλύψουν και να
επεξεργαστούν ιστορίες, πρόσωπα, συλλογισμούς και σχέσεις, που βρίσκονται κρυμμένα
στα εκθέματα, να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες, ποιήματα, παραμύθια,
θεατρικούς διαλόγους κ.ά. με έναν άμεσο και βιωματικό τρόπο. Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι
έχουν την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν σε πραγματικότητες και αντιλήψεις του
παρελθόντος σχετικά με τη σχολική ζωή και να τις συγκρίνουν με τις αντίστοιχες
πραγματικότητες και αντιλήψεις της σημερινής εποχής, αλλά και να εκφράσουν τις δικές
τους προσδοκίες για το σχολείο του μέλλοντος. Παράλληλα, δίνεται αφορμή να εκφράσουν
προσωπικά τους βιώματα και αισθήματα, να σχηματίσουν με τη φαντασία τους ένα σύνολο
εικόνων τις οποίες μπορούν να καταθέσουν με δημιουργικό τρόπο και να ζωντανέψουν το
σχολικό παρελθόν μέσα από σύγχρονες μεθόδους βιωματικής και συνεργατικής μάθησης.
Τo εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε.
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Πρακτικές συμβουλές για τη δημιουργία μαθητικών ταινιών
Nίκος Θεοδοσίου, Χρήστος Ραχιώτης
Μια παρουσίαση-οδηγός για εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν την
εκπαιδευτική διαδικασία με σύγχρονες μορφές τεχνολογίας, όπως η χρήση βίντεο για
δημιουργία μαθητικών ταινιών. Η παρουσίαση θα κινηθεί σε δυο επίπεδα: Το αισθητικό: τα
εκφραστικά μέσα του κινηματογράφου (τα πλάνα, οι σκηνές, οι σεκάνς, ο ήχος, οι θέσεις
και οι κινήσεις της κάμερας κ.λπ.). Το πρακτικό: σειρά χρηστικών πληροφοριών για τη
διαδικασία παραγωγής μιας ταινίας. Από τη στιγμή της «σύλληψης» της ιδέας, την επιλογή
σεναρίου και τη συγγραφή, τη προετοιμασία και τα στάδια των γυρισμάτων μέχρι το τελικό
στάδιο της επεξεργασίας (μοντάζ) και εξαγωγής της ταινίας. Το εργαστήριο απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε.

Φιλοτεχνώντας τα συναισθήματα
Τζωρτζίνα Καλέργη και Παιδαγωγική Ομάδα του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου «Τα
Μανταλάκια»
Παράλληλα εικαστικά δρώμενα με μεικτές τεχνικές, που ξετυλίγουν τον κόσμο των
συναισθημάτων. Συναισθήματα άλλοτε κατανοητά και ρεαλιστικά και άλλοτε περίπλοκα ή
ονειρικά, μας φέρνουν σε επαφή με την καθημερινή ζωή. Ποια συναισθήματα μας
ταιριάζουν και γιατί επιλέγουμε τα συγκεκριμένα; Το εργαστήριο απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. και εμψυχωτές ομάδων.

Αναπτύσσοντας και λειτουργώντας στο σχολείο μια ομάδα Παραδοσιακού Χορού
Αικατερίνη Τσιούφη
Στα σχολεία των αστικών κέντρων, η ανάγκη προσέγγισης του Παραδοσιακού Χορού
αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των μαθητών
και μαθητριών. Στο εργαστήριο θα επιχειρήσουμε να καταθέσουμε σκέψεις και προτάσεις
που θα βοηθήσουν εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και πιθανώς άλλων ειδικοτήτων να
καταστρώσουν τρόπους ανάπτυξης ομάδας Παραδοσιακού Χορού στο πλαίσιο των
σχολικών μονάδων τους. Αρχικά, θα αναδείξουμε τρόπους με τους οποίους μπορεί να δοθεί
το έναυσμα για τη δημιουργία σχετικής ομάδας, ακολούθως θα συζητήσουμε για μοντέλα
ανάπτυξης της ομάδας, στη συνέχεια θα διαπραγματευτούμε τρόπους λειτουργίας της
ομάδας και, τέλος, θα παρουσιάσουμε δράσεις της ομάδας που μπορούν να προσφέρουν
ευκαιρίες ανάδειξης τόσο των μαθητών όσο και της ίδιας της σχολικής μονάδας. Στο
πλαίσιο του εργαστηρίου, θα προσεγγιστεί το ζήτημα του διαφορετικού επιπέδου γνώσεων
και ικανοτήτων των μαθητών, της διαφορετικής ηλικίας και φύλου, ώστε η ομάδα να
λειτουργεί με ενδιαφέρον και αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, θα εστιάσουμε στο θέμα της
διδασκαλίας και της σταδιακής διαβάθμισης του βαθμού δυσκολίας και ταυτόχρονα στο
ζήτημα της μελωδίας που είναι απαραίτητο να προκαλεί τους μαθητές και να τους αρέσει.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε., κυρίως, Φυσικής Αγωγής.
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Διδάσκοντας ελκυστικά τον αρχαιοελληνικό λόγο
Αικατερίνη Φερεντίνου, Δήμητρα Τσίγκα
Με στόχο να κάνουμε το μάθημα της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας ελκυστικό και προσιτό στην
ηλικία, την ωριμότητα και τα ενδιαφέροντα των σύγχρονων μαθητών του Γυμνασίου, ώστε
αυτοί σταδιακά να οδηγηθούν στην κατανόηση του αρχαιοελληνικού λόγου, αλλά και την
κατανόηση μορφής και λειτουργίας των δομικών του στοιχείων, παράλληλα προς τα
διδακτικά εγχειρίδια κάθε τάξης, σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας, που από το
σχολ. έτος 2015-16 υλοποιούμε στην Α’ τάξη ως εξής: Δίνεται Ανθολόγιο που, εκκινώντας
από κείμενα μικρότερης γλωσσικής απόστασης από την ομιλούμενη Νεοελληνική (π.χ. του
Παπαδιαμάντη, του Ροΐδη), καταλήγει σε κείμενα της αρχαίας αττικής διαλέκτου και
περιλαμβάνει τις ενότητες: μύθοι για ζώα και φυτά, μυθικοί ήρωες και πλάσματα της
φαντασίας. Μέθοδος διδασκαλίας: κειμενοκεντρική και ομαδοσυνεργατική. 1. Τα παιδιά
ασκούνται, κατ’αρχάς, στην επαρκή ανάγνωση. Στη συνέχεια, με βιωματικές μεθόδους,
προσεγγίζουν το κείμενο: από στήθους απαγγελία, δραματοποίηση, χρήση «διερμηνέων»,
εργαστήρια μετάφρασης από και προς τα Αρχαία Ελληνικά, εργαστήρια Δημιουργικής
Γραφής. Διερεύνηση του κειμένου ως ιστορικής, κοινωνικής και πνευματικής μαρτυρίας.
Συζήτηση πάντα σε σχέση με τους σύγχρονους προβληματισμούς των μαθητών. 2. Όσον
αφορά στα Λεξιλογικά-Ετυμολογικά, επιλέγονται λέξεις από τα κείμενα σχετικές με τα
ενδιαφέροντα και τη ζωή των εφήβων και δημιουργούνται οι «οικογένειες» τους. 3. Για την
Α΄, η ενασχόληση με τη Γραμματική συνίσταται στην αναγνώριση: α) κλιτών και άκλιτων
τύπων, β) ονοματικών και ρηματικών τύπων και γ) των χρονικών βαθμίδων του ρήματος (σε
αντιστοιχία με αυτές της Νεοελληνικής), καθώς και στην άριστη γνώση της α΄ και της β΄
κλίσεως, των προσωπικών αντωνυμιών, του ρήματος εἰμί και της οριστικής ενεργητικής
φωνής των φωνηεντόληκτων βαρύτονων ρημάτων. 4. Το Συντακτικό νοείται ως ένα
επιτραπέζιο παιχνίδι λογικής, ερωτήσεων και ορθών απαντήσεων. Για την Α΄ Γυμνασίου,
αρκούν η κατανόηση του νευραλγικού ρόλου του ρήματος και των υπόλοιπων κυρίων όρων
της πρότασης. Τα παιδιά διερευνούν και ανακαλύπτουν, με την καθοδήγηση του
φιλολόγου, πώς συνδέονται η Γραμματική με το Συντακτικό για να παράξουν σημασία, πώς
συνδέεται η μορφή με το περιεχόμενο. 5. Η κάθε ενότητα μελετάται με το Ανθολόγιο
κειμένων από την αρχαία, μεσαιωνική και λόγια γλώσσα, φύλλα μελέτης και επεξεργασίας
και το σχολικό εγχειρίδιο. Τι ελπίζουμε και τι προσδοκούμε; Να απαλλαγούν από τα
συναισθήματα της αμηχανίας έναντι του κύρους και της δυσκολίας της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας και του πολιτισμού. Να «παίζουν» και να απολαμβάνουν τα κείμενα. Να
αντιληφθούν τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. Να γνωριστούν ομαλά και σταδιακά με
τον αρχαίο ελληνικό λόγο. Το εργαστήριο απευθύνεται σε φιλολόγους.
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