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Η δημιουργική γραφή στη Λογοτεχνία και τη Γλώσσα

Έργο του Ιρανού Alireza Darvish



Διδάσκοντας και εμπνέοντας τους εφήβους

Anselm Kiefer, 2004



Αναλογιζόμενοι: 
Τι είδους δάσκαλοι θέλουμε να είμαστε;

Προφανώς, όχι τέτοιοι.



Τι είδους μαθητές θέλουμε να έχουμε;

Προφανώς όχι τέτοιους.



Πάντοτε μπορούμε να 
ανοίξουμε ένα παράθυρο…



Πιστεύοντας στη 
δουλειά μας 
και στο μαγικό άγγιγμα

Κάτια Βαρβάκη, 2015



Πάντα υπάρχει τρόπος να
εκμεταλλευτείς τη ρωγμή

Δημιουργική ζωγραφική σε τοίχο με ρωγμή



…και να φωτίσεις το δρόμο



Μπορεί να έχει ρόλο η δημιουργική γραφή;

• Μπορεί να δώσει φτερά στα κείμενα, στους μαθητές; 

Anselm Kiefer: «Βιβλίο με φτερά», γλυπτό, 1992-94



Εισαγωγικά ερωτήματα για τη δημιουργική γραφή

• Έχει θέση η (ίσως όχι τόσο νέα, αλλά 
πάντως μοντέρνα) κυρία των γραμμάτων 
στο σχολείο;

• Μπορεί να περάσει από την κεντρική 
είσοδο ή από την πίσω πόρτα (ή το 
παράθυρο);

• Τη δεχόμαστε όπως είναι; Ή πρέπει να 
φοράει τα καλά της; 

• Μήπως είναι απλώς μια μόδα (ή κάτι 
παραπάνω); 

Ζωγραφική πάνω σε βιβλία από τον Mike Stilkey



• Μπορεί να επικοινωνήσει, να συνδεθεί με όσα 
συμβαίνουν στο σχολείο (προγράμματα σπουδών, 
μαθήματα);

• Μήπως είναι απλώς μια επίσκεψη που βγάζει τα 
πράγματα από τη ρουτίνα, που καθιστά τη μάθηση ναι 
μεν πιο ευχάριστη αλλά όχι κατ’ ανάγκην πιο 
ουσιαστική; 

• Μήπως, εντέλει, προσβάλλει τη λογοτεχνία (την 
παλαιά κυρία των γραμμάτων), αποτελεί ύβρη 
απέναντί της;

• Μήπως υπάγεται άκριτα στο μεταμοντέρνο 
οικοδόμημα, όπου τα πάντα (και οι πάντες) γίνονται 
δεκτά; 

Απεικόνιση της Σαπφώς 
σε ρωμαϊκή οικία



Κάποιες διευκρινίσεις πριν τις απαντήσεις

• Ασφαλώς, πρέπει να μας απασχολήσει ο 
προβληματισμός

• Ασφαλώς, πρέπει ν’ αναρωτιόμαστε για το 
νόημα των ασκήσεων και των δραστηριοτήτων 
που επιλέγουμε (το «δίνω νόημα στη 
διδασκαλία»)

• Ασφαλώς, υπάρχουν θεωρητικές και ερευνητικές 
απαντήσεις

• Η ασφαλής και ουσιαστική απάντηση δίνεται 
στην πράξη, με τη δοκιμή

• Γι’ αυτό ό,τι ακολουθεί είναι εφαρμοσμένο

Rick Beerhorst: «Μέσα στο βιβλίο της»



Ξεκινώντας από τον ορισμό
Τι είναι η δημιουργική γραφή

• Ευρύτητα στην έννοια

• Λογοτεχνική παραγωγή (επιστημονικός κλάδος από τις αρχές του 20ού αι. 
στις Η.Π.Α. για να προκύψουν συγγραφείς). 

• Πρωτότυπη γραπτή σύνθεση ή ανασύνθεση σε ευρύ φάσμα ειδών 
κειμένου χωρίς υποχρεωτική σύνδεση με τη λογοτεχνία.

• Η γραφή που ξεφεύγει από τον τυπικό, ακαδημαϊκό, δημοσιογραφικό 
λόγο.

Alireza Darvish



Η δημιουργική γραφή στο σχολείο

• Δύο δυνατότητες:

• Αυτοτελώς (σε εργαστήριο, σε πρόγραμμα) ως 
ανεξάρτητη παιδαγωγική πρακτική

• Στο πλαίσιο του μαθήματος

• Δύο τρόποι:

• Γράφουμε εξαρχής (η με αφορμή ένα κείμενο/ 
εικόνα)

• Γράφουμε επεμβαίνοντας σε ένα κείμενο 
(συνήθως στη Λογοτεχνία)

• Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος δεν είναι να 
γίνουν συγγραφείς οι μαθητές

Yuko Shimizu



Η παιδαγωγική σημασία της δημιουργικής γραφής

• Ενεργοποίηση της ανταπόκρισης των μαθητών –
ενεργητική πρόσληψη - αυτενέργεια.

• Βιωματική και αυθεντική μάθηση

• Επικοινωνιακή λειτουργία της διδασκαλίας. 

• Άσκηση στη γλώσσα. Καλλιέργεια της 
ικανότητας και ανάδειξη της έκφρασης, της 
γραφής, του λόγου.

• Ανάπτυξη φαντασίας και δημιουργικότητας.



• Οι μαθητές δουλεύουν με την πρώτη ύλη, με τα 
συστατικά του λογοτεχνικού (και όχι μόνο) λόγου.

• Εξοικείωση με συγγραφικές πρακτικές.

• Εκλεκτική συγγένεια με γλωσσικές ασκήσεις παρά τη 
διαφορά.

• Επαφή με τη λογοτεχνία με ευθείες και τεθλασμένες 
γραμμές. 

Anselm Kiefer



• Πειθαρχημένη διαδικασία, σε καθορισμένα κάθε φορά πλαίσια, που 
σχετίζονται τόσο με κανόνες στιχουργικούς, αφηγηματικούς ή 
άλλους.

• Ταυτόχρονα απελευθερωτική…

Anselm Kiefer: «Η γλώσσα των πουλιών»



• Ελκυστικότερη η μαθησιακή 
περιπέτεια Εισάγεται το στοιχείο 
της ευχαρίστησης.

• Προβάλλεται η λογοτεχνία και ως 
μορφή τέχνης.

• Δυνατότητα στον κάθε μαθητή να 
εκφραστεί και προσωπικά. 



• Αντίδοτο στην έκθεση, στον στερεότυπο 
λόγο.

• Εκλείπει ο φόβος του σωστού – εδώ δεν 
υπάρχει απόρριψη.

• Τα κείμενα κρίνονται από όλη την τάξη. 

• Εξοικείωση, σταδιακή αγάπη για 
γράψιμο, διάβασμα. Καλύτεροι 
αναγνώστες.



Συνάντηση με τη φιλαναγνωσία

• Στόχος: 

• Η διαμόρφωση περισσότερων και επαρκέστερων αναγνωστών της 
λογοτεχνίας μέσω της βιωματικής δραστηριότητας. 

• «Καλλιεργεί το γλωσσικό γούστο, διαπλάθει απαιτητικότερους 
αναγνώστες και εκλεπτύνει τη λογοτεχνική ανάγνωση.» (Μίμης 
Σουλιώτης).



Οι έρευνες δείχνουν ότι η δημιουργική γραφή

• Είναι επωφελής για όλους

• Βοηθά στην ένταξη συχνά αδιάφορων ή 
διαφορετικών μαθητών  

• Συμβάλλει στη χειραφέτηση του μαθητή (βλ. 
Σελεστέν Φρενέ)

• Έχει ιδιαίτερη αξία για τα παιδιά με μαθησιακές 
δυσκολίες.

• Έχει απελευθερωτική δύναμη και αποκαλύπτει 
νοητικές δεξιότητες.

• Αποτελεί διαδικασία θεραπευτική (ενίσχυση 
αυτοεικόνας, αποδυνάμωση φόβου και 
συναισθηματικών διαταραχών)



Το παράδειγμα του Εσπερινού ΓΕΛ Καλλιθέας 

• Γραφή διηγημάτων με θέμα το νυχτερινό σχολείο 

«Η ανάπτυξη της δυναμικής των 
παιδιών εξαρτάται από τη δική μας 
ικανότητα να δημιουργούμε 
περιβάλλοντα και μορφές διάδρασης
και υποστήριξης του παιδιού, 
εργαλεία που θα επιτρέψουν σε όλα 
τα παιδιά να δώσουν νόημα σε όσα 
μαθαίνουν. Πέρα από τις γνώσεις, να 
αποκτούν δεξιότητες οντολογικές και 
πρακτικές». (Παιδαγωγική αντίληψη 
του Σελεστέν Φρενέ, από την 
παιδαγωγική ομάδα «Το 
σκασιαρχείο»)



Στο βιβλίο περιλαμβάνονται 
24 διηγήματα από τα 

οποία τα 14 είναι μαθητών 1 
απόφοιτης και 9 καθηγητών.

Φιλολογική καθοδήγηση 
και επιμέλεια :

ΞΑΝΘΗ ΝΟΕΑ και 
ΓΙΟΥΛΗ 

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Επιμέλεια εξωφύλλου
ΜΑΡΚΕΛΛΑ 

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ και 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΟΝΤΙΤΣΗΣ

Σκίτσα
ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ 
ΜΠΑΧΤΣΙΑ



• «Η δημιουργική γραφή είναι το καθαρό αεράκι που θέλουμε να 
πνεύσει στο σχολείο, να ανακατέψει τις σελίδες των βιβλίων, να 
ξεσηκώσει τα μυαλά των παιδιών. Να τους δείξει στην πράξη πως η 
δημιουργία μέσα από τις λέξεις, η συγγραφή και η ανάγνωση της 
λογοτεχνίας μπορούν να τους μάθουν πολλά κι ενδιαφέροντα 
πράγματα για τη ζωή και τον κόσμο.»

• Σοφία Νικολαΐδου



• Δραστηριότητα καθοδηγούμενη από τον διδάσκοντα (εναύσματα και 
οικείωση με διαφορετικά είδη ή τεχνικές, ώστε οι μαθητές να 
γράψουν σύμφωνα με αφομοιωμένους κανόνες) και «προαιρετική», 
δηλαδή πρέπει να δίνονται εναλλακτικές. (Μίμης Σουλιώτης)

• Συμμετοχή και του καθηγητή κατά διαστήματα



Η δημιουργική γραφή στη Λογοτεχνία

• Οι αναγνωστικές θεωρίες διανοίγουν νέους ορίζοντες στην 
πρόσληψη και νομιμοποιούν τη δημιουργική επέκταση των 
κειμένων. 

• Κάθε έργο μπορεί να επικαιροποιηθεί και να ζήσει μια διαφορετική 
ζωή στη συνείδηση του κάθε αναγνώστη του (Θεωρία αναγνωστικής 
ανταπόκρισης, Iser).

Σαλβαντόρ Νταλί: Ένα βιβλίο μετατρέπεται σε γυμνή 
γυναίκα, 1940



Η εφαρμογή στην εκπαιδευτική πράξη

• Βιωματική τεχνική – Σύνδεση με το 
παρόν:

• Ο μαθητής προσεγγίζει το κείμενο 
όχι απλώς με τις ερμηνευτικές 
υποδείξεις του καθηγητή ή της 
τάξης αλλά με τα βιώματα και την 
ιδιοσυγκρασία του.

• Η δημιουργική ανάγνωση 
εμπλουτίζεται με τη δημιουργική 
γραφή και έκφραση με την αφορμή 
του κειμένου. 



• Ο δημιουργικός αναγνώστης 
μετατρέπεται σε δημιουργό, εφόσον 
προσκαλείται να ξαναγράψει τρόπον 
τινά το έργο (με νέα ανάγνωση και νέα 
γραφή).

• Η παιδαγωγική διάσταση της 
δημιουργικής γραφής έγκειται επίσης 
στο ότι απαιτείται η γνώση του τρόπου 
σύνθεσης και των λειτουργιών ενός 
κειμένου για να προκύψει η 
«δημιουργική υπονόμευση και 
αναδημιουργία του».  



Κάτια Βαρβάκη 2014



«Το λογοτεχνικό έργο δεν είναι ένα αντικείμενο που υφίσταται καθαυτό  
και που προσφέρει σε κάθε εποχή την ίδια πάντα εικόνα στον αναγνώστη 
του. … Όπως μια παρτιτούρα, βασίζεται πολύ περισσότερο στους πάντοτε 
νέους ήχους μιας εκτέλεσης, της ανάγνωσης, η οποία απελευθερώνει το 
κείμενο από το υλικό βάρος των λέξεων και καθιστά επίκαιρη την ύπαρξή 
του.»

Hans-Robert Jauss

François Knopf: Η απόκρημνη ακτή του βιβλίου



Παιχνίδια με την ανάγνωση

• Βίωση ρυθμού

• Με χαρούμενο τρόπο

• Με λυπημένο τρόπο

• Με ρυθμό

• Γρήγορα – αργά

• Δραματοποιημένη - κινήσεις

Emmanuel Thévot : «Ανάγνωση που αναπαύεται»



Δημιουργική γραφή και λογοτεχνία

• Δυνατότητες

• Εκμάθηση τεχνικής

• Επεμβάσεις σε κείμενο

• Τα παιδιά εισάγονται αβίαστα στις 
αφηγηματικές τεχνικές ενός κειμένου και στα 
βασικά δομικά του στοιχεία (πλοκή, 
χαρακτήρες, χωρο-χρονικό πλαίσιο).



Εκμάθηση τεχνικής

• Δημιουργία πεζών / ποιητικών κειμένων

• Δίνονται «συνταγές παρασκευής» (σύντομων ή όχι) αφηγήσεων

• Παρουσιάζονται τα υλικά της ποίησης 



• Τεχνική ομοιοκαταληξίας

• Δημιουργία - Παιχνίδια 
ομοιοκαταληξίας

• Συμπληρώνουμε λέξεις που 
λείπουν

• Παρουσίαση ποιήματος σε 
μορφή πεζογραφήματος 
(συζήτηση για το αν είναι ή όχι 
ποίημα)

Ρενουάρ: «Μικρό αγόρι που γράφει»



• Πειραματισμοί με 
περιορισμούς: 

• Σονέτα

• Χαικού (3στιχα: 5-7-5 συλλαβές)

• Λίμερικ (5στιχα: αα-ββ-α) 
αστεία / παράλογα

• Μαντινάδες  (2στιχα, 
15σύλλαβα, ομοιοκατάληκτα)

• …
Alireza Darvish



• Δημιουργία στίχων με τη 
βοήθεια της επανάληψης 
στοιχείων

• Δημιουργία στίχων με τη 
βοήθεια της μεταφοράς

Jodi Harvey-Brown Γλυπτική σε βιβλία



• Συγγραφή διηγήματος με δοσμένα τα δομικά στοιχεία (τόπος, 
χρόνος, πρόσωπα, θέμα: ποιος, πού, πότε, πώς, κλπ.)

• Ή ζητούμε να τα επινοήσουν ή προκύπτουν από όλη την τάξη με 
καταιγισμό ιδεών



Τεχνικές πλάγιας «αυτοβιογραφίας»* 

• Λίστες κατά Ζωρζ Περέκ:

• Όλοι οι τόποι όπου έχω κοιμηθεί

• Τι βρίσκεται στο γραφείο μου

• Ό,τι μπορώ να θυμηθώ

• Όλες οι διευθύνσεις που έχω 
αποκαλέσει σπίτι μου

• 5 πράματα που με 
απογοητεύουν

• ….

Vladimir Kush*Πρόταση: Μαρέττα Σιδηροπούλου



• Αν ήμουν (ήσουν) χρώμα… αν 
ήμουν (ήσουν) εποχή…

• Κινέζικο πορτρέτο – τα 4 
στοιχεία της φύσης (αν ήμουν 
νερό, θα… και.., αν ήμουν 
αέρας, θα… και…, αν ήμουν 
φωτιά, θα … και…, αν ήμουν γη, 
θα … και…)



«Εργαστήρι Δυνητικής Λογοτεχνίας»

• OULIPO: Ouvroir de Litterature Potentielle

• Ιδρύθηκε το 1960 από τον Γάλλο συγγραφέα Ραιημόν
Κενώ και τον μαθηματικό Φρανσουά λε Λιοναί. Μέλη της 
ομάδας υπήρξαν και οι Μαρσέλ Ντυσάν, Ίταλο Καλβίνο, 
Ζωρζ Περέκ, κ.ά.

• Στόχος: Η λογοτεχνία ως πεδίο παιχνιδιού και 
πειραματισμού, παραγωγή έργων με γλωσσικούς και 
μεθοδολογικούς περιορισμούς.



• Χαρακτηριστικά έργα:

• «Ασκήσεις ύφους» (99 διαφορετικά 
είδη ύφους για την εξιστόρηση ενός 
περιστατικού) του Κενώ

• «Η εξαφάνιση» του Περέκ, απ’ όπου 
απουσιάζει το γράμμα e (μεταφορά για 
την εξαφάνιση των Εβραίων στον β’ 
παγκόσμιο ο ή την εξαφάνιση του 
επίσης Εβραίου συγγραφέα, που το 
όνομά του έχει (George Perec) έχει 4 e. 

• Αντίστροφα, η νουβέλα του «Les
revenentes» είναι ένα μονοφωνηεντικό
έργο, στο οποίο το μοναδικό φωνήεν 
είναι το e.



Τεχνικές
Λιπόγραμμα (ένα κείμενο από το οποίο λείπουν ένα ή περισσότερα 
γράμματα της αλφαβήτου)
Ακροστιχίδες (τα πρώτα γράμματα κάθε στίχου, πρότασης ή 
παραγράφου σχηματίζουν μια λέξη ή φράση)
Αναγραμματισμοί( λέξεις ή φράσεις που σχηματίζονται από γράμματα 
άλλων λέξεων)
Χιονόμπαλα (ένα ποίημα του οποίου ο κάθε στίχος είναι 1 μόνο λέξη και 
κάθε επόμενη λέξη είναι κατά ένα γράμμα μεγαλύτερη) ή κατά μία λέξη 
μεγαλύτερος
Περιορισμοί στη στίξη (κείμενα από τα οποία λείπουν κάποια σημεία 
στίξης ώστε να δημιουργείται το εφέ της προφορικότητας) .



• «Μίμηση ύφους» (a la manière de): Οι μαθητές 
γράφουν (από κοινού) ποιήματα ανάλογου ύφους.

• Με τον τρόπο π.χ. της Δημουλά (μετωνυμική 
μεταφορά), Με τον τρόπο του Καβάφη, του 
Καρυωτάκη, κλπ.

• Εσωτερικός μονόλογος

• Καταγραφή (εν είδει αυτόματου/ αυθόρμητου 
λόγου) της αδιάκοπης ροής σκέψεων, εικόνων, 
αναμνήσεων, συνειρμών και εντυπώσεων που 
διατρέχουν την ψυχή και το νου του ήρωα.

• Παρωδία

• Μεταγραφή του τραγικού σε κωμικό



Ταξίδι με το κείμενο – Ποικίλες δυνατότητες

• Παρεμβάσεις – τροποποιήσεις στην πλοκή 
ή/και τους χαρακτήρες

• Στα πεζά

• Διαφορετικό τέλος στην ιστορία 

• Δίνουμε το διήγημα χωρίς το τέλος και το 
διαμορφώνουν οι μαθητές

• Δίνουμε το τέλος και φαντάζονται την αρχή

• Επέκταση διηγήματος (συνεχίζουμε μετά το 
τέλος του)



• Προσθήκη χαρακτήρα και οι 
ενδεχόμενες αλλαγές

• Μετά από χρόνια.. Η ιστορία ενός 
ήρωα μετά από χρόνια

• Μεταφορά σε άλλη εποχή



• Το ημερολόγιο ενός χαρακτήρα ή μια 
επιστολή(αποκάλυψη προσωπικών στάσεων)

• Νέο διήγημα (ή ελεύθερο κείμενο) με τον ίδιο τίτλο 
ή με την ίδια θεματική

• Αλλαγή προσώπου – αλλαγή εστίασης (μιλά άλλο 
πρόσωπο ή οπτική γωνία άλλου προσώπου, π.χ. αντί 
γ΄ εν. α΄ εν.)

• «Εκτροχιασμός» («εκτροχίαση») ιστορίας: μικρή ή 
μεγάλη αλλαγή σε περιστατικό ή λόγια κάποιου



• «Παραγέμιση» ιστορίας: προσθέτουμε στο κύριο επεισόδιο σκέψεις, 
σχόλια ή ενέργειες, που διανθίζουν, στηρίζουν, εξηγούν, 
«υποστυλώνουν» (προηγούνται ή έπονται)

• Ξεκινάμε την αφήγηση από το τέλος ή από τη μέση της ιστορίας

• Μετατροπή διαλόγου σε αφήγηση και το αντίστροφο

• Εύρεση άλλων τίτλων

• Με αφορμή τον τίτλο ή κάποια φράση δημιουργία νέου διηγήματος 



• Αξιοποίηση διακειμενικότητας

• Μετά τη μελέτη έργων με παρόμοιο θέμα ή 
μύθο, οι μαθητές καλούνται να γράψουν 
έναν διάλογο (ή/και να στήσουν μια σκηνή) 
ανάμεσα σε ήρωες των διαφορετικών 
έργων.

• Μια τέτοια συνάντηση: (διάλογος – σκηνή) 
Αρετή («Του νεκρού αδερφού») με την 
Αρετούσα («Ερωτόκριτος»)

• Συμφυρμός μύθων



• Συνομιλία ηρώων. Ένας αγαπημένος ήρωας (λογοτεχνικός ή μη) 
συνομιλεί με ήρωα της ιστορίας – δραματοποίηση

• Συνέντευξη από ήρωα/ες - δραματοποίηση / καυτή καρέκλα

• Υποδύονται οι μαθητές τον ήρωα και στέλνουν γράμμα στους 
αναγνώστες

• Με ποιον ήρωα θα ήθελαν να βρεθούν; Τι θα έλεγαν;



Γράμμα σ’ έναν λογοτεχνικό ήρωα

• Το παράδειγμα της Εφημερίδας των Συντακτών

• «Άνθρωποι της γραφής (ποιητές, πεζογράφοι, κριτικοί, πανεπιστημιακοί) 
στέλνουν γράμμα στον αγαπημένο λογοτεχνικό τους ήρωα.» 



Ο Γιώργης Γιατρομανωλάκης στον Αλέξη Ζορμπά (13/9/2105)

• Προς τον κύριο Γιώργη-Αλέξη Ζορμπά,
Ενταύθα,
Αγαπητέ Γιώργη-Αλέξη,

• Δεν με ξέρεις, αλλά εγώ σε ξέρω πολύ καλά. Σε γνώρισα σε ένα 
βιβλίο του πατέρα μου, το 1949. Τον έλεγαν Νίκο. Γιατρονικολή. 
Ήταν οδηγός λεωφορείου και σε κουβαλούσε πάνω-κάτω, χωριό-
Ηράκλειο. Κάθε μέρα. Στις συχνές στάσεις της διαδρομής άνοιγε το 
βιβλίο, όπως ανοίγουν τους τάφους, και έριχνε μια κλεφτή ματιά. 
Φτάναμε όλοι καθυστερημένοι στον προορισμό μας.

• Προφανώς δεν το ξέρεις αλλά αυτό το βιβλίο-τάφο το έγραψε ένα 
παλιό σου αφεντικό. Θυμάσαι κάποιο κύριο Νίκο Καζαντζάκη, ένα 
γραφιά, όπως τον έλεγες; Το 1915 ο κύριος Νίκος άνοιξε μια 
επιχείρηση εκμετάλλευσης ξυλείας στο Άγιο Όρος και σε έκανε 
αρχιεργάτη. Εντάξει;

• …..



• Στα ποιήματα

• Αρκτικόλεξα με τον τίτλο του ποιήματος ή 
μια λέξη – κλειδί, που θα αποδίδουν 
στοιχεία του νοήματος

• Ακροστιχίδα: από το πρώτο γράμμα κάθε 
στίχου με νόημα

• Μονόστιχα, δίστιχα (με διάφορες τεχνικές)



• Δίνονται λέξεις και χρησιμοποιούνται σε 
ποίημα ή ελεύθερο κείμενο

• Χρήση συμβόλων (π.χ. από το μύθο του 
ποιήματος, αν υπάρχει)

• Με τον ίδιο τίτλο δημιουργία νέου 
κειμένου (ποιητικού ή ελεύθερου)

• Ελεύθερες σκέψεις από ένα ποίημα



Με αφορμή ένα στίχο

• Με αφορμή ένα στίχο επιλογής 
των μαθητών από ένα ποίημα ή 
από πολλά νέο ποίημα ή 
ελεύθερο κείμενο ή και άλλου 
είδους πρόσληψη

• (ανάλογος διαγωνισμός 2015 του 
«Αναγνώστη»: «Με αφορμή ένα 
στίχο του Αναγνωστάκη»)

Κάθε πρωί καταργούμε τα 
όνειρα

Το θέμα είναι τώρα τι 
λες

Γιατί κανένας πόλεμος δεν τέλειωσε 
ποτέ

Για όλα όσα τέλειωσαν 
χωρίς ελπίδα πια



• Μετατροπή παραδοσιακού ποιήματος σε μοντέρνο (και αντίστροφα)

• Άσκηση στην ομοιοκαταληξία (π.χ. ανάμεσα σε διαφορετικά μέρη 
του λόγου, σβήνουμε τη λέξη και τη συμπληρώνουν, κλπ)

• Διαφορετικό τέλος σε «αφηγηματικά» ποιήματα (και άλλα ανάλογα 
με τις ασκήσεις στα πεζά, συνομιλία με ήρωες, κλπ.)



• Ποιήματα (ή ποιητική επιστολή) συνομιλίας με τον ποιητή (αντίρρηση, 
σχόλιο, απορία, συμφωνία…)

• Χρήση περσόνας (προσωπείου) (ο μαθητής είναι ένα αντικείμενο, ένα 
πρόσωπο του ποιήματος, κλπ.)

• Αυτόματη γραφή

• Ομαδικά ποιήματα – ντανταϊστικές συγκολλήσεις

• Ποιήματα μόνο με κυριολεξία – μετατροπή σε μεταφορικά



• Διάσπαση ποιήματος, ανάμειξη ποιημάτων

• Εικονοποίηση (και ψηφιακή)

• Τι εικόνες φαντάζεστε διαβάζοντας το κείμενο;

( Ζωγραφική ή περιγραφή)



• Οπτικά ποιήματα

• Καλλιγραφήματα – σχηματοποιήματα
(συναίρεση σχήματος – νοήματος)

Ζητούμε από τα παιδιά

να μετατρέψουν  ένα ποίημα

σε σχηματοποίημα

Γκυγιώμ Απολλιναίρ: «Το λαβωμένο 
περιστέρι και το συντριβάνι» και το 
«Βρέχει» 



«Καλλιγράφημα» Σεφέρη

Πανιά στο Νείλο,

πουλιά χωρίς κελάιδισμα με μια φτερούγα

γυρεύοντας σιωπηλά την άλλη

ψηλαφώντας στην απουσία τ’ ουρανού

το σώμα ενός μαρμαρωμένου εφήβου

γράφοντας με συμπαθητικό μελάνι στο γαλάζιο

μιαν απελπιστική κραυγή.

• Νείλος, «Τα Περιστέρια», 22 Νεοεμβρίου 1942

• Ημερολόγιο Καταστρώματος Β΄ 



Ομαδοσυνεργατικά κείμενα

• Αφηγηματικά, Ποιητικά

• Ενεργητική προσέγγιση των 
συγγραφικών πρακτικών από τους 
μαθητές μέσα από τη συγγραφή 
δικών τους ιστοριών βασισμένων 
σε ερεθίσματα, εμπειρίες, 
ενδιαφέροντα του δικού τους 
κόσμου



• Μπορούμε να δώσουμε την αρχή

• «Είμαστε κάτι…»

• «Όσο μπορείς..»

Πειραματικό ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων 2012-13
«Συμπληρώνοντας τα αποσιωπητικά – «Είμαστε κάτι…»



Μεταποιήματα

• Ποίημα που προκύπτει μέσα 
από άλλο ποίημα

• Διαλέγουμε λέξεις από το 
ποίημα και τις χρησιμοποιούμε 
ως υλικό για το νέο ποίημα

• Μπορούμε να κρατήσουμε τις 
ομοιοκαταληξίες

• Ή μόνο τα ρήματα ή μόνο τα 
επιρρήματα ή μόνο τα 
ονόματα…

Ζωγραφική πάνω σε βιβλία από την Ekaterina Panikanova



Μια αναλογία
Δημιουργική μετα-ζωγραφική πάνω στον πίνακα 
του Εντουάρ Μανέ «Πρόγευμα στη χλόη» (1863)



Πικάσο 1960, 1970



Richard Colescott (1979)

Γλυπτό στο Κατοβίτσε της Πολωνίας



Δημιουργική γραφή και  Γλώσσα

• Εξαρχής δημιουργία

• Συνειρμοί: μικρές ιστορίες ή περίοδοι και προτάσεις 
των οποίων το τέλος της μιας είναι η αρχή της άλλης 
(συνήθως κλείνουν κυκλικά)

• Δημιουργία ιστορίας με υποχρεωτική επιλογή 
ομάδας λέξεων

• Δημιουργία ιστορίας με ποσοτικό ή ποιοτικό 
περιορισμό ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων

• Δίνουμε την πρώτη φράση και συνεχίζουν



• Ασκήσεις ύφους
• Ερωτηματικό, θαυμαστικό, άρνηση (τι δεν είναι αυτό που θα 

αφηγηθούμε)…  (Κατά τον Ραιημόν Κενώ)
• Μέρη του λόγου (π.χ. χρησιμοποιούμε αριθμητικά, σβήνουμε ή 

προσθέτουμε επιρρήματα, φτιάχνουμε περίοδο με πολλά 
ρήματα, κλπ.)

• Τηλεγραφική διατύπωση (μικρές – κοφτές προτάσεις)

Una Keeley 



• Αφήγηση

• Εξιστόρηση ενός συμβάντος με σειρά χρονική, αναχρονισμένη, αιτιακή, 
λογική, παράλογη

• (στήριξη στα τρία βασικά συστατικά ιστορίας: υπόθεση / πλοκή - μύθος, 
χαρακτήρες, σκηνικό / χωροχρονικό πλαίσιο)

• (Απαντάμε στις ερωτήσεις: ποιος, τι, πού, πότε, πώς γιατί;)

• Καταιγισμός ιδεών με ονόματα, επαγγέλματα, αντικείμενα, κλπ.

• Τα δένουμε σε ιστορία

• Επιλέγουμε αφηγηματική σκοπιά



• Περιγραφή

• «Στο καβαλέτο» (σα να ζωγραφίζουμε): σκόρπιες 
εντυπώσεις, μετά σε σειρά - ίσως αρκούν λίγες 
χαρακτηριστικές λεπτομέρειες

• Αφηγηματική περιγραφή

• Στήσιμο – χτίσιμο χαρακτήρα (συνήθεια/ες, 
γνώρισμα που ερεθίζει κάποια αίσθηση, λόγια ή 
σκέψεις (δικές του ή τρίτων), αντιδράσεις (ή 
συγκρούσεις) προς ερεθίσματα



• Παιχνίδια με τις λέξεις

• Π.χ. δελτίο καιρού με άλλα λόγια (και λογοτεχνικά/ 
μεταφορικά, ώστε να ξεφύγουν από το στερεότυπο)

• «Πες μου μια λέξη»: ανάδειξη σημασιολογικού 
φορτίου, προτείνουν λέξεις και 
επιχειρηματολογούν, διαγωνισμός – επιλέγεται η 
επικρατέστερη – αναπτύσσεται σε κείμενο –
γλωσσική μελέτη (λέξεις εφήμερες, λέξεις αρχαίες, 
λέξεις ξένες, κλπ.)

• Ασκήσεις με σχήματα λόγου (μεταφορές, κλπ.)



Πώς ένα άρθρο γίνεται ποίημα
Η ποίηση της συσκότισης (Black out poetry)*

• Εναλλακτική ανάγνωση κειμένου (ίσως ενός 
άρθρου που δίνουμε για παραγωγή λόγου).

• Πηγάζει από την καθημερινότητα, βασίζεται στην 
αφαίρεση και χρησιμοποιεί απλά εργαλεία για τη 
δημιουργία της.

• Ποιητική ανάγνωση επικαιρότητας, εκφραστικός 
μετασχηματισμός.

*Πρόταση Μαρέττας Σιδηροπούλου



• Μπορεί να μετατρέψει την 
αρνητική είδηση σε θετικό 
μήνυμα, να βγάλει φως 
μέσα από το μαύρο (όπως 
κάνει και σε επίπεδο 
εικαστικό, αφού παραμένει 
είδος οπτικής ποίησης).

• Στην τάξη, εκτός από 
άρθρο, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και 
οποιοδήποτε άλλο κείμενο 
(π.χ. λογοτεχνικό) σε 
φωτοτυπία. 



Το μικρό βιβλίο*
• Βασίζεται στην παιδαγωγική του 

Σελεστέν Φρενέ, που εισήγαγε στο 
σχολείο το τυπογραφείο (1923), για 
να τυπώσει κείμενα των παιδιών. 

• Οι μαθητές μπορούν να μελετήσουν 
– ερευνήσουν ένα θέμα, να 
εκφραστούν ελεύθερα, να 
διατυπώσουν τις απόψεις τους 
χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους, 
να λειτουργήσουν αυτόνομα, 
χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη.

• Επιλέγεται το εκάστοτε θέμα,   
δημιουργείται ένα έργο (με κείμενα 
και εικόνες) και απευθύνεται σε 
αληθινό κοινό. *Πρόταση της παιδαγωγικής ομάδας «Σκασιαρχείο»

και της ιστοσελίδας http://www.petitslivres.free.fr

http://www.petitslivres.free.fr/


Τα δυνατά σημεία του «Μικρού Βιβλίου»

• Ελεύθερη έκφραση, χαρά  
δημιουργίας
• Κίνητρο για μάθηση
• Κριτικό – δημιουργικό 
πνεύμα 

Το «Μικρό Βιβλίο» είναι μια 
ιδέα  συνεργασίας και να 
έκφρασης (συνήθως 
δουλειά σε μικρές ομάδες).



Δημιουργική γραφή από εικόνα

Vladimir Kush



• Η εικόνα μπορεί να αποτελέσει πλαίσιο για δημιουργική ανάμειξη με τη 
συγγραφή. Η οπτική γωνία, ο χρόνος, ο χώρος, τα πρόσωπα, η χρήση 
συμβόλων, οι λεπτομέρειες αποτελούν κοινούς τόπους στη γραφή.  

Eastman Johnson:
«Γράφοντας στον πατέρα» 1863 Αχιλλέας Χρηστίδης 2007



• Εκκινώντας από έναν πίνακα ή φωτογραφία ζητούμε να γράψουν τα 
συναισθήματα και τις σκέψεις που τους γεννά (ποιητικά, πεζά, 
ελεύθερα)

Ονορέ Ντωμιέ: «Το βάρος», 1850-53



Θέτουμε ερωτήσεις:

• Τι σκέφτεται το κορίτσι;

• Τι πήρε μαζί της; Τι 
άφησε;

• Τι σημείωμα άφησε 
πίσω της;

Από την έκθεση «90 επιστολικά δελτάρια από τη Σμύρνη», Ιανός 2012

Έργο του Κωνσταντίνου Έσσλιν



Περιμένει; Τι; Θα έρθει; 

Έντβαρντ Μουνκ: «Γυναίκα στη βεράντα», 1924 Γιώργος Σικελιώτης: «Γυναίκα στο παράθυρο»



• Ήρθε ή φεύγει; 

• Τι περιέχει η βαλίτσα;

• Σχετίζεται με το 
αυτοκίνητο;

• Τι περιμένει;

Έντουαρντ Χόπερ: «Μοτέλ στη Δύση», 1957



Τι διαβάζει άραγε;
Τι σκέφτεται;

Jean Baptiste Camille Corot, Κοπέλα που διαβάζει

Emile Béranger, Γυναίκα που καθαρίζει, 1848



• Τους καλούμε να μπουν σε έναν πίνακα (τι μυρίζουν, τι αισθάνονται, 
τι θα μπορούσαν να κάνουν, να πουν, αν βρίσκονταν εκεί, κλπ.)

Ενρί Ματίς: «Το τραπέζι του δείπνου» Έντβαρντ Μουνκ: «Η κραυγή»



• Ζητούμε να «εξηγήσουν» αυθαίρετα έναν σουρεαλιστικό πίνακα

• Επίσης να γράψουν τις σκέψεις τους ελεύθερα με τη μέθοδο της αυτόματης 
γραφής

Vladimir Kush: «Ημερολόγιο ανακάλυψης»



Yacek Yerca: «Βιβλιοθήκη»



Μαρκ Σαγκάλ: «Πάνω από την πόλη», 1914-18



• Με αφορμή έναν πίνακα που απεικονίζει ανθρώπινη μορφή γράφουν ιστορία 
ή ένα γράμμα προς το πρόσωπο ή το ημερολόγιό του ή έναν εσωτερικό 
μονόλογο.

Πικάσο: «Αγόρι με πίπα» 1905Γιοχάνες Βερμέερ: «Η γαλατού» (περ. 1658-60)

http://blogs.sch.gr/14nipathin/files/2012/02/2.-blueboy.jpg


• Ζητούμε να βρουν το πριν και το μετά ενός αφηγηματικού πίνακα (και όχι μόνο)

Ζαν Λουί Τεοντόρ Ζερικώ: «Η 
σχεδία της Μέδουσας», 1819



Έντουαρντ Χόπερ: «Δωμάτιο στη Νέα Υόρκη»

Χόπερ: «Σέλφ σέρβις», 1927



Νικηφόρος Λύτρας: «Αναμονή ή Προσμονή» 1895 -1900                   «Το φίλημα» πριν το 1878



Μικρές (και όχι μόνο) ιστορίες από έναν πίνακα, 
ένα γλυπτό, μια φωτογραφία

Henry Mosler: «Μόλις μετακόμισαν», 1870Πωλ Σεζάν: «Οι χαρτοπαίκτες»



Μια Μουσουλμάνα 
«Παναγιά» τα 
Χριστούγεννα στη 
Μυτιλήνη



Παράδειγμα: 
«Μεταξύ συρμού και αποβάθρας» της Έλενας Μαρούτσου

Ιστορίες πάνω σε 50 πίνακες του Μαγκρίτ, που 
μάλιστα ξεκινούν από ένα μάθημα δημιουργικής 
γραφής και εντάσσονται σε μιαν ευρύτερη 
εξιστόρηση.

«Καλά, σε παραδέχομαι», ήταν η αντίδραση του 
Αλ, μόλις του έστειλα με φαξ την ιδέα μου για το 
σεμινάριο «Ζωγραφική και Δημιουργική Γραφή»….
Θα μπορούσε, είπα, ο καθένας από εμάς, τους 
φοιτητές του, να διαλέξει ένα ζωγράφο και να 
γράψει εμπνευσμένος απ’ τους πίνακές του μιαν ή 
περισσότερες ιστορίες… Του ανακοίνωσα με ποιο 
ζωγράφο, φυσικά, θα ασχολιόμουν εγώ…



Ρενέ Μαγκρίτ: «Φόρος τιμής στον 
Μακ Σένετ», 1934

• Ο μεγάλος έρωτας της μαμάς μου δεν ήταν ο 
πατέρας μου. Ο μεγάλος έρωτας της μαμάς μου 
ήταν ένα αγόρι στο Γυμνάσιο ονόματι Μακ 
Σένετ. Το πραγματικό του όνομα ήταν Μάκης 
Σενετίδης, αλλά επειδή τύγχανε καλός στα 
Αγγλικά κι όλη η τάξη αντέγραφε απ’ αυτόν, δεν 
το γλύτωσε το παρατσούκλι. Στο πρώτο τους 
ραντεβού αποφάσισαν να πάρουν απ’ την 
Ομόνοια τον ηλεκτρικό και να πάνε κάπου 
ρομαντικά. Ώσπου ν’ αποφασίσουν το τρένο είχε 
φτάσει στην Κηφισιά, αλλά εκείνοι δεν 
κατέβηκαν γιατί έβρεχε και επιπλέον δεν ήξεραν 
κάποιο μέρος στην Κηφισιά…



Θεματικές αφορμές 

Έργο του Σύριου 
καλλιτέχνη  
Nizar Ali Badr, 
που κάνει τις 
πέτρες να 
μιλούν, να 
αφηγούνται, να 
πονούν

Η προσφυγιά





Η ανεργία

Μνημείο Φραγκλίνου Ρούσβελτ, Ουάσιγκτον 
Ουρά για ψωμί στη Μεγάλη Ύφεση



Η απομόνωση / αποξένωση

Τζακομέτι: «Πλατεία» 



Σκίτσα του Pawel Kuczynski για τον πόλεμο

Ο πόλεμος



«Διακειμενικές» συνομιλίες
Με αφορμή μια συζήτηση του σκηνοθέτη Λάκη 
Παπαστάθη με τον ζωγράφο Γιώργο Ρόρρη*

• Γιώργος Ρόρρης: «Όταν φεύγω, αισθάνομαι 
πως τα ζωγραφισμένα πρόσωπα τα αφήνω 
μόνα τους, τα τρώει η μοναξιά και μοιραία, 
όπως στα παραμύθια του Αντερσεν, είτε 
κουβεντιάζουν μεταξύ τους είτε κατεβαίνουν 
και κυκλοφορούν στα δωμάτια. Και όταν 
ακούνε την πόρτα που έρχομαι, 
ξαναμπαίνουν στα τελάρα τους.»

*Εφημερίδα των Συντακτών, 6/2/2016



Θεατρική σκηνογραφία

• Λάκης Παπαστάθης: «Μου αρέσουν πολύ και οι ντυμένες γυναίκες 
σου, που ρεμβάζουν στη μεσημεριανή ανάπαυλα, που διαβάζουν με 
ένα χάδι φωτός στα μαλλιά, που περιμένουν στο ημίφως κάτι 
μυστηριακό, που στέκονται στις γρίλιες του παραθύρου σαν να 
προσπαθούν να ακούσουν έναν μακρινό ήχο. Σε αυτές τις
περιπτώσεις το φως που τις φωτίζει μοιάζει να είναι θεατρικό, 
μετατρέπει το ατελιέ σου σε σκηνές εξαίσιων έργων με υπέροχες 
ηρωίδες. Θυμάμαι το μικρό έργο σου που φωτίζεις μόνο τον λευκό 
γιακά, ενώ το πρόσωπό της είναι σχεδόν σκοτεινό. Πόσο θα ταίριαζε 
ένας τέτοιος φωτισμός σε ένα έργο του Τσέχοφ!»





Βίνσεντ Βαν Γκογκ

Ζητούμε να δημιουργήσουν χαρακτήρα ή ιστορία από 
αντικείμενα ή από το χώρο 



Δίνουμε εικόνες (ουδέτερες) και τους καλούμε να 
γράψουν μια ιστορία χρησιμοποιώντας όλες τις εικόνες
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• Δίνουμε πορτρέτα (φωτογραφικά ή ζωγραφικά) και φαντάζονται 
χαρακτήρες (άσκηση και για λογοτεχνικούς χαρακτήρες)

• Τοποθετούν τα πρόσωπα στον χώρο και στον χρόνο 

• Φαντάζονται επάγγελμα, κοινωνική τάξη, οικογένεια, συναισθηματική 
κατάσταση, χαρακτήρα, συνθήκες …

• Δημιουργούν ιστορία, αφήγηση



Άσκηση: «Παιδικά δωμάτια»

• Αφού μελετήσετε τις φωτογραφίες που παρουσιάζουν παιδιά πλάι στα 
δωμάτιά τους (φωτογραφική έρευνα του Τζέιμς Μόλισον με θέμα «Πού 
κοιμούνται τα παιδιά»), να γράψετε μια ιστορία γι’ αυτά, απαντώντας στις 
παρακάτω ερωτήσεις: 

• Ποια είναι τα πρόσωπα των φωτογραφιών;

• Ποια η οικογένειά τους, ποια η ιστορία τους;

• Ποιο το μέλλον τους;

• Ποιο το αγαπημένο τους αντικείμενο και πώς το απέκτησαν ή τι θα ήθελαν 
να αποκτήσουν;

• (Εναλλακτικά γράψτε μια ιστορία από την πλευρά ενός αντικειμένου.)











Εν συνεχεία

• Τοποθετήστε τα παιδιά σε μια σχολική τάξη ή σε μια άλλη ομάδα. 
Πώς τα διαχειρίζεστε; Τι φαντάζεστε ότι προκύπτει; 

• Προβληματιστείτε για τη σχέση τους. Φανταστείτε διαλόγους μεταξύ 
τους, που να αναδεικνύουν ζητήματα πολιτικά, οικονομικά, 
κοινωνικά, διαφορές ή ομοιότητες σε αντιλήψεις, κουλτούρα, 
συνήθειες, κλπ. Σκεφτείτε με ποιο θα ταίριαζε το καθένα.

• Ταυτιστείτε με κάποιο παιδί και γράψτε το ημερολόγιό του ή το 
ημερολόγιό του μετά από 10 χρόνια (προβολή στο μέλλον).



• Η άσκηση χρησιμοποιεί ανθρωπολογικά “εργαλεία” για τη συγγραφή 
ιστοριών συνδέοντας τη δημιουργικότητα με την εξερεύνηση 
διαφορετικών οπτικών.

• Δίνεται η δυνατότητα ερμηνείας και κατανόησης στοιχείων από 
διάφορες κουλτούρες και μέσα από τα αντικείμενα.

• Αναπτύσσονται μορφές ενσυναίσθησης μέσα από τη διερεύνηση του 
μη οικείου άλλου.

• Αποκτάται κριτική αντίληψη αλλά και συνειδητοποίηση των 
ανισοτήτων, που πιθανόν οδηγεί σε προσωπική κινητοποίηση.



Από φωτογραφία

• Λεζάντες σε φωτογραφίες, αφηγήσεις (περιγραφή σκηνής, 
φανταστική ιστορία, βιογραφία, επιστολή), σκέψεις ή διαλόγους των 
προσώπων που απεικονίζονται

• Ή αφήγηση με φωτογραφίες

• Εκκίνηση, αφόρμηση, έμπνευση από μια φωτογραφία για παραγωγή 
λόγου ενταγμένου σε θέμα, αλλά και ευαισθητοποίηση.

• Άσκηση και στην παρατήρηση.

• Επιχειρούμε μία μετάβαση από το φωτογραφικό στο λογοτεχνικό 
χαρακτήρα.



Αρχές 20ού αιώνα 
Τα παιδιά εργάτες που «έχτισαν» την Αμερική
από τον κοινωνιολόγο Λιούις Χάιν



Σύγχρονη παιδική εργασία
φωτογράφος Στιβ Μακ Κάρυ «Κλεμμένη παιδικότητα» 



Η ζωή πριν                                     Η ζωή μετά
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Από το σπίτι στο σχολείο



Από το σπίτι(;) στο σχολείο (;)

Το σχολείο της γέφυρας στο Νέο Δελχί



Διαφορετικά σχολεία (σύγκριση – αντίθεση)

Αιθιοπία



Αγ. Πετρούπολη - Ρωσία



Αφορμή για προβληματισμό,
για σχόλιο, για γραφή

• Για την απώλεια;

• Για τον πόλεμο;

• Για την ανάγκη;

• Για την αφοσίωση;





Αξιοποίηση του εικαστικού υλικού σχολικών βιβλίων

• Λογοτεχνίας, Γλώσσας κ.ά.

• Γράψτε – δραματοποιήστε μια ιστορία με 
αφορμή μια εικόνα από το βιβλίο

• Γράψτε ένα ποίημα με αφορμή μια εικόνα 
από το βιβλίο



Άλλες δυνατότητες

• Ταιριάστε ποιήματα σε πίνακες (που δίνονται)

• Υπομνηματίστε με ποιητικές λεζάντες (αποσπάσματα από ποιήματα) 
έργα τέχνης (που δίνονται)

• Βάλτε δικές σας λεζάντες σε εικόνες.

Από την έκθεση του Anselm Kiefer στην Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Γαλλίας με τίτλο «Η αλχημεία του βιβλίου» 
(Οκτώβριος 2015- Φεβρουάριος 2016)



Ευχαριστώ


