{επιμέλεια παρουσίασης:
Μαρία Παπαλεοντίου}

Εξ αφορμής των λογοτεχνικών κειμένων (ποιητικών ή πεζών)
που έτυχαν επεξεργασίας στην τάξη και με βάση την ίδια
θεματική και προβληματισμό, μπορούν να ανατεθούν στους
μαθητές ποικίλες εργασίες δημιουργικής φύσεως που
καλλιεργούν τη φαντασία, την πρωτοτυπία και την
αποκλίνουσα σκέψη.
 Οι εργασίες αυτές μπορούν να ανατεθούν κατ’ επιλογήν και
σε προαιρετική βάση, ως κατ’ οίκον εργασία ή/και να γίνουν
ομαδοσυνεργατικά στο πλαίσιο ενός λογοτεχνικού
εργαστηρίου -της λέσχης ανάγνωσης, κατά τη διάρκεια του
μαθήματος. Επίσης, ορισμένες μικρής έκτασης μπορούν να
γίνουν και προφορικά κατά την επεξεργασία των κειμένων.


Εισαγωγή (β)
 Στην περίπτωση που γίνεται με βάση ένα λογοτεχνικό είδος«πρότυπο», η δεξιότητα της δημιουργικής γραφής απαιτείται να είναι
καθοδηγούμενη από τον διδάσκοντα, να αναπτύσσεται σε στάδια και,
σε κάθε περίπτωση, οφείλει να είναι προαιρετική.
 Στάδια:
 Επιλέγεται το λογοτεχνικό γένος και είδος
 Γίνονται κατανοητά τα διακριτικά του γνωρίσματα
 Σχεδιάζεται η άσκηση σε συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικού
 Γίνεται η παραγωγή του κειμένου από τους ενδιαφερόμενους
μαθητές ατομικά ή σε ομάδες, στην τάξη ή ως κατ’ οίκον εργασία.
 Η αξιολόγηση του αποτελέσματος γίνεται με κριτήρια:
 την αντιστοιχία του κειμένου με το λογοτεχνικό «πρότυπό» του
(κατά πόσο ανταποκρίνεται στις συμβάσεις/στους κανόνες του
είδους)
 την πρωτοτυπία του.







Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αντλήσει ιδέες για ασκήσεις
δημιουργικής γραφής από το βιβλίο «Δημιουργική γραφή:
Οδηγίες πλεύσεως» (βιβλίο εκπαιδευτικού, εκδ. Υ.Α.Π., 2012). Το
βιβλίο στάλθηκε τυπωμένο στα σχολεία το 2012. Επιπλέον,
βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα Λογοτεχνίας Μ.Ε.
Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής έχουν συμπεριληφθεί και
στα βιβλία Ο λόγος ανάγκη της ψυχής (τεύχη εκπαιδευτικού) για
κάθε θεματική ενότητα. Είναι σχετικές με τα κείμενα που
περιλαμβάνει το αντίστοιχο βιβλίο του μαθητή.
Ενδεικτικές δραστηριότητες παρατίθενται και στις διαφάνειες
που ακολουθούν, καθώς επίσης δείγματα μαθητικών
δημιουργιών, οι οποίες φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα
Λογοτεχνίας. Οι δραστηριότητες βρίσκονται, επίσης, αναρτημένες
στην ιστοσελίδα (βλ. παιδαγωγικό σενάριο στο Επικουρικό υλικό).

πηγές
i.

«Δημιουργική γραφή: Οδηγίες
πλεύσεως» (βιβλίο
εκπαιδευτικού, εκδ. Υ.Α.Π.,
2012)

ii.

βιβλία Ο λόγος ανάγκη της
ψυχής (τεύχη εκπαιδευτικού)

iii.

«Η ανθρωπιστική –
διαπολιτισμική διάσταση της
Λογοτεχνίας: ένα
παιδαγωγικό σενάριο»

iv.

Μαθητικές δημιουργίες

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata
/logotechnia/didaktika_encheiridia.html
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata
/logotechnia/epikouriko_yliko.html

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata
/logotechnia/vivlia_anaforas.html

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata
/logotechnia/dimiourgiki_grafi.html

Ιδέες για ασκήσεις δημιουργικής γραφής (1)
Οι μαθητές γίνονται «ποιητές»:







γράφουν ένα δικό τους ποίημα με ομοιοκαταληξία ή σε
ελεύθερο στίχο.
γράφουν δικά τους χαϊκού ή λίμερικ, με βάση τις ποιητικές
συμβάσεις των ειδών αυτών του λόγου.
δημιουργούν ένα νέο ποίημα με αφετηρία έναν στίχο ή
λέξη/λέξεις του ποιήματος/των ποιημάτων που έχουν
επεξεργαστεί στην τάξη.
δημιουργούν ακροστιχίδα από μια λέξη του ποιήματος.
φτιάχνουν παιχνιδόλεξα με ομόηχες λέξεις μιας λέξης του
ποιήματος.

Ιδέες για ασκήσεις δημιουργικής γραφής (2)







δημιουργούν άλλα δικά τους παιχνίδια ομοιοκαταληξίας.
συνδέουν το ποίημα (όπου αυτό προσφέρεται) με τη λαϊκή
γλωσσοπλαστική δημιουργία (γράφουν λ.χ. δικούς τους
γλωσσοδέτες και λαχνίσματα).
μετασχηματίζουν το ποίημα (μεταγράφουν λ.χ. το ποίημα σε
πεζό, αντικαθιστούν λέξεις του ποιήματος με άλλες συγγενείς
σημασιολογικά ή και άσχετες, κατά το πρότυπο της τεχνικής
«frame poetry» κτλ.).
εμπνέονται με βάση το θέμα του ποιήματος υπερρεαλιστικά
ποιητικά παιχνίδια, τα οποία μπορούν να «παίξουν» στην τάξη,
σε ένα λογοτεχνικό δημιουργικό εργαστήρι (λ.χ. παιχνίδι με
χαρτάκια ερωταποκρίσεων, παιχνίδι με το Αν και με το Όταν,
παιχνίδι με το «διπλωμένο χαρτί» κ.ά.).

Ιδέες για ασκήσεις δημιουργικής γραφής (3)





φτιάχνουν κολάζ εμπνευσμένο από το ποίημα/τα ποιήματα ζωγραφίζουν «εικόνες» του ποιήματος – εικονογραφούν
ολόκληρο το ποίημα – αποδίδουν «σχηματικά» το ποίημα ή
φτιάχνουν ένα δικό τους καλλιγράφημα – δημιουργούν
σελιδοδείκτη, τον οποίο «κοσμούν» με στίχο/ους του ποιήματος
και διακοσμούν με δική τους ζωγραφιά.
μελοποιούν ένα ποίημα ή το επενδύουν με δικές τους μουσικές
επιλογές.
γράφουν ένα δικό τους δημοτικό τραγούδι -σύμφωνα με την
τυπολογία και τα μοτίβα του είδους- και με βάση μια
συγκεκριμένη θεματική (λ.χ. την ξενιτιά - τη νοσταλγία της
πατρίδας, την αγάπη, τη φιλία κτλ.).

Ιδέες για ασκήσεις δημιουργικής γραφής (4)






δημιουργούν ένα ποιητικό ανθολόγιο της τάξης, με τίτλο
λ.χ. «Οι ποιητικές μας δημιουργίες» (με πρωτότυπα
ποιήματα των παιδιών).
ετοιμάζουν ένα πολυπολιτισμικό ποιητικό ανθολόγιο της
τάξης με συγκεκριμένη θεματική (λ.χ. ένα απάνθισμα
δημοτικών τραγουδιών των βαλκανικών λαών).
Ενδεικτικοί τίτλοι-ερεθίσματα: «Δημοτικά τραγούδια από
τις πατρίδες μας», «Τα τραγούδια του λαού μας – των
λαών μας», «Εδώ κι εκεί …ο ίδιος καημός», «Εγώ κι εσύ
…στην ίδια διαδρομή» κτλ. (τα ποιήματα του ανθολογίου
αυτού θα είναι γραμμένα στη μητρική γλώσσα του κάθε
μαθητή και ταυτόχρονα μεταφρασμένα στην ελληνική).

Ιδέες για ασκήσεις δημιουργικής γραφής (5)






δημιουργούν μια δική τους παρουσίαση σε power point ή
ένα φιλμάκι (με τη βοήθεια του movie maker) που θα
συνδυάζει λόγο – εικόνα – ήχο (με στίχους, κατάλληλη
μουσική υπόκρουση ή αποσπάσματα σχετικών τραγουδιών
και κατάλληλα επιλεγμένες εικόνες ή /και σχετικούς πίνακες
ζωγραφικής).
δημιουργούν ένα μουσικό άλμπουμ -μια πολυπολιτισμική
συλλογή τραγουδιών που σχετίζονται με την ίδια θεματική
(λ.χ. τραγούδια της ξενιτιάς, της αγάπης)
Ενδεικτικοί τίτλοι της δραστηριότητας /δράσης: «Μουσικές
γέφυρες», «Ρίξε μια γέφυρα να πάω και να ’ρθώ», «Το
αλφαβητάρι της αγάπης», «Λόγια της καρδιάς», «Ένα
μπουκέτο …τραγούδια» κ.ά.

Ιδέες για ασκήσεις δημιουργικής γραφής (6)
Οι μαθητές γίνονται «πεζογράφοι»:






γράφουν ένα δικό τους πεζό κείμενο (μύθο, παραμύθι, διήγημα,
χρονογράφημα, ημερολόγιο, απομνημονεύματα κτλ.), με
δοσμένα ή όχι τα δομικά του στοιχεία και με καθορισμένο ή όχι
το ύφος του κειμένου (χιουμοριστικό-σκωπτικό, σοβαρόδραματικό κτλ.).
γράφουν μια δική τους συνέχεια σε ένα πεζό κείμενο που έχουν
επεξεργαστεί στην τάξη.
αλλάζουν την αρχή /το τέλος της ιστορίας του διδαγμένου
κειμένου.
«παρεμβαίνουν» στην πλοκή της ιστορίας του κειμένου
(αλλάζουν τα δεδομένα και τα γεγονότα και διαχειρίζονται οι
ίδιοι την τύχη των προσώπων και την εξέλιξη των γεγονότων).

Ιδέες για ασκήσεις δημιουργικής γραφής (7)








αλλάζουν το πρόσωπο της αφήγησης του κειμένου και την
οπτική γωνία (μετατρέπουν λ.χ. μια τριτοπρόσωπη αφήγηση
ενός παντογνώστη αφηγητή σε πρωτοπρόσωπη, αποδίδοντας
τη σκοπιά και τα συναισθήματα του πρωταγωνιστή της
ιστορίας).
επεκτείνουν τον χρόνο αφήγησης του κειμένου (μετατρέπουν
λ.χ. μια συνοπτική αφήγηση σε εκτεταμένη, προσθέτοντας
δικά τους επεισόδια).
εμπλουτίζουν ένα αφηγηματικό – περιγραφικό κείμενο με
μονολόγους, διαλογικές σκηνές, απόδοση των συναισθημάτων
των προσώπων της ιστορίας κτλ.
γράφουν θεατρικό διάλογο εξ αφορμής ενός κειμένου (και
σκηνοθετικές οδηγίες).

Ιδέες για ασκήσεις δημιουργικής γραφής (8)







γίνονται σεναριογράφοι και γράφουν –με βάση έναν τίτλο ή
ένα θέμα που τους δίνεται- ένα σενάριο για διήγημα
/μυθιστόρημα (με την προοπτική μιας κινηματογραφικής
απόδοσής του).
πλάθουν μια ιστορία με την τεχνική των συσχετιζόμενων
λέξεων (π.χ. θάλασσα – ναυάγιο – μάνα), την οποία μπορούν
να εικονογραφήσουν.
μετατρέπουν ένα πεζό κείμενο σε κωμικογράφημα (κόμικς).
«φτιάχνουν» μια μυθοσαλάτα /παραμυθοσαλάτα με
ανατρεπτικό χαρακτήρα (αναμειγνύουν ήρωες και
καταστάσεις γνωστών παραμυθιών ή μύθων, ανατρέπουν
ρόλους – στερεότυπα, ανατρέπουν το γνωστό τέλος της
ιστορίας κτλ.).

Ιδέες για ασκήσεις δημιουργικής γραφής (9)




γράφουν ένα δικό τους παραμύθι, με βάση την τυπολογία
και τα μοτίβα των παραμυθιών –όπως απαντώνται στην
παγκόσμια λογοτεχνία (βλ. και «λειτουργίες» παραμυθιών,
του Ρώσου μελετητή παραμυθιών Vladimir Propp).
γράφουν ένα μοντέρνο παραμύθι /μια ιστορία με επίκαιρο
προσανατολισμό και προβληματισμό, σχετικά με
σύγχρονα κοινωνικά θέματα – προβλήματα που
απασχολούν ιδιαίτερα τους εφήβους (λ.χ. κοινωνική
δικτύωση - ηλεκτρονικός εκφοβισμός {cyber bullying}, το
πρόσωπο της βίας στον σχολικό χώρο, η αποδοχή της
ταυτότητας και η διαχείριση της διαφορετικότητας πρώτα
από τα ίδια τα άτομα-φορείς της κ.ά.).

Ιδέες για ασκήσεις δημιουργικής γραφής (10)




δημιουργούν ένα λογοτεχνικό ανθολόγιο της τάξης -με
τίτλο, λ.χ., «Ιστορίες από τις πατρίδες μας», «Μια αγκαλιά
…παραμύθια»- το οποίο μπορούν να εικονογραφήσουν (το
ανθολόγιο θα περιλαμβάνει μύθους, θρύλους, παραμύθια
κτλ. των χωρών όλων των μαθητών μιας
πολυπολιτισμικής τάξης, γραμμένα στη μητρική γλώσσα
του καθενός και ταυτόχρονα μεταφρασμένα –στην
περίπτωση ξένων παραμυθιών- στην ελληνική).
δημιουργούν ένα λογοτεχνικό απάνθισμα δικών τους
πρωτότυπων δημιουργιών πάνω στην ίδια θεματική και
προβληματική (υπό τον γενικό τίτλο, λ.χ., «Ο άλλος, ο
δικός μου άνθρωπος», «Όλοι ήμασταν, είμαστε και θα
είμαστε κάποτε ξένοι», «Στους δρόμους της ξενιτιάς» κ.ά.).

δείγματα
μαθητικών
δημιουργιών

Θ.Ε. Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Καλλιγράφημα
για το ποίημα
του Ν. Καββαδία
«Mal du depart»

Μαργαρίτα Γεωργαλλίδου
Β1, 2012-13
Γυμν. Αγ. Ιωάννη Χρυσοστόμου
Διδάσκουσα: Σύλβια Νικολάου

*Ποίημα της Δήμητρας Χ.
Χριστοδούλου, από το βιβλίο Ο λόγος
ανάγκη της ψυχής, Β΄ Γυμνασίου)

Μεταγραφή πεζού κειμένου
σε ποίημα
Πεζό κείμενο: Το νησί της Αφροδίτης,
Ν. Καζαντζάκη
(Ο λόγος ανάγκη της ψυχής, Β΄ Γυμνασίου)

Μερόπη Κατελάρη,
B6, 2012-13
Γυμν. Αγ. Ιωάννη Χρυσοστόμου
Διδάσκουσα: Πόπη Μπίσσα

Γυμνάσιο «Βεργίνα», 2013-14
Διδάσκουσα: Φωτεινή Θεοδούλου

[…]

Ραφαέλλα Γεωργίου
Α5, 2012-2013
Περιφ. Γυμν. Αγ. Μάμαντος
Τραχωνίου
Διδάσκουσα: Νίνα Πέτρου

Αλεξάνδρα Γιατσμενίοβα
Β3, 2012-13
Περιφ. Γυμν. Πέρα Χωρίου &
Νήσου
Διδάσκουσα: ‘Ελενα Μαρίνου

