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Κάποιες διαπιστώσεις

• Μια πρόσφατη:

• Κεν Ρόμπινσον: «Αν το σκεφτείτε, όλο το σύστημα 
της δημόσιας εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο 
είναι μια παρατεταμένη διαδικασία εισαγωγής 
στο πανεπιστήμιο. Με συνέπεια πολλοί, 
εξαιρετικά ταλαντούχοι, ευφυείς, δημιουργικοί 
άνθρωποι να νομίζουν πως δεν είναι, επειδή 
αυτό στο οποίο ήταν καλοί, δεν είχε καμιά αξία 
στο σχολείο και στιγματίζονταν.»

• (Από τη διάλεξη: «Πώς το σχολείο σκοτώνει τη 
δημιουργικότητα» TED Conferences, 2006)



• Μια ακόμα πιο πρόσφατη:

• Ευγένιος Τριβιζάς: «Το εκπαιδευτικό σύστημα θα 
έπρεπε να δίνει έμφαση στην καλλιέργεια της 
δημιουργικότητας και της φαντασίας. 
Μεγαλώνοντας, χάνουμε τη φαντασία μας. Τα 
παιδιά μπορούν να σκεφτούν 145 χρήσεις του 
συνδετήρα. Οι ενήλικες, μόλις 10-15. Το σχολείο 
θα έπρεπε να καλλιεργεί τη φαντασία, τα παιδιά 
μας αποφοιτούν αγχωμένα, σαν ρομπότ.»

• «Τα παιδιά μπαίνουν στην εκπαίδευση με φουλ 
φαντασία και μετά από λίγο η φαντασία τους 
λιμοκτονεί.»

• (Από την ομιλία του στο TEDxAthens, 2013)



• Και μια παλιότερη:

• Πωλ Βαλερύ: «Τα παιδιά ρωτούν Γιατί; Τότε τα 
στέλνουν στο σχολείο που τα θεραπεύει από το 
ένστικτο αυτό και θριαμβεύει πάνω στην 
περιέργεια με την πλήξη.»

• «Μια εκπαίδευση που δεν σου διδάσκει να θέτεις 
στον εαυτό σου ερωτήματα είναι κακή. Ο μαθητής 
πρέπει να ρωτά, όχι ο δάσκαλος.»



Με άλλα λόγια

Από το σχολείο λείπει η δημιουργικότητα, 
η φαντασία, η έμπνευση, η αναζήτηση.



Στην πραγματικότητα, βέβαια, η δημιουργικότητα και η αναζήτηση, η 
περιέργεια και η αυτό-έκφραση, αλλά, φυσικά και η κρίση, αποτελούν 
βασικούς παιδευτικούς στόχους του σχολείου, που σκοπό έχει (Νόμος 
1566/1985):

«να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των 
διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, 
ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν 
σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά».

«… να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη και αντίληψη 
συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας…»



Ωστόσο

• Το σχολείο συνδέεται με παθογένειες, 
όπως :

• Εμμονή στη μηχανική αποστήθιση 

• Κυριαρχία της μετωπικής διδασκαλίας 

• Αδυναμία σύνδεσης σχολικής γνώσης με 
ζωή

• Εύκολη προσφυγή στο φροντιστήριο και 
στην έτοιμη λύση.

Μπραντ Σπένσερ 



Επίσης

• Από το σχολείο συνήθως λείπει 
η ενασχόληση με την τέχνη, οι 
ευκαιρίες για το διαφορετικό.

• Κυριαρχεί η ανάγκη 
ομογενοποίησης.

• Επικρατεί διαρκώς η ανάγκη του 
σωστού.

• Η δημιουργικότητα όμως αγαπά 
και το λάθος.



Τι είναι, όμως, η 
δημιουργικότητα;

• Δεν είναι εύκολο να οριστεί.

• Μπορούν να δοθούν ποικίλοι ορισμοί.

• Υποστηρίζεται ακόμη και η αδυναμία 
ορισμού (Amabile).

• Λέγεται (Meusburger) πως πάνω από 
εκατό διαφορετικές αναλύσεις της 
δημιουργικότητας μπορούν να 
βρεθούν, βασισμένες σε διαφορετικές 
ψυχολογικές θεωρίες και θεωρίες 
μάθησης.

• Θα μπορούσε κάποιος να κάνει λόγο 
για δημιουργικότητα στον ορισμό.



Κάποιες προσεγγίσεις

• Παρασκευόπουλος: Ικανότητα για πρωτότυπες 
και εναλλακτικές ιδέες ή λύσεις.

• Διαδικασία αιφνιδιαστικού μετασχηματισμού 
των γνώσεων που προϋπάρχουν σε ένα νέο 
πλαίσιο.

• Ικανότητα προσαρμογής των γνώσεων και 
δεξιοτήτων σε μια νέα κατάσταση.

Βλάντιμιρ Κους



• Ρόμπινσον: η διαδικασία του να έχεις 
πρωτότυπες ιδέες που έχουν αξία.

• Η δημιουργικότητα συχνά έρχεται μέσω 
της αλληλεπίδρασης διαφορετικών 
τρόπων θεώρησης των πραγμάτων.

Γιάτσεκ Γιέρκα



• Η δημιουργικότητα συνδέεται με τη 
φαντασία, την ευρηματικότητα, την 
ευελιξία, την πρωτοτυπία, τη 
συγκεκριμένη στόχευση. 

• Η δημιουργικότητα συνδυάζει παλιά 
δεδομένα με νέους τρόπους ή  συνδέει 
φαινομενικά «ξένα» πεδία (π.χ. όπερα με 
φυσικές επιστήμες) 

Giuseppe Sticchi



• Gardner: «Ένα δημιουργικό άτομο λύνει 
προβλήματα, σχεδιάζει προϊόντα ή θέτει νέα 
ερωτήματα εντός ενός πεδίου με τρόπο που 
αρχικά θεωρείται ασυνήθης αλλά καθίσταται 
περιστασιακά αποδεκτός τουλάχιστον για μια 
πολιτισμική ομάδα»…

• ...«Τα άτομα δεν είναι δημιουργικά (ή μη 
δημιουργικά) εν γένει - είναι δημιουργικά σε 
συγκεκριμένα πεδία πραγμάτωσης». 

• Σύνδεση δημιουργικότητας με θεωρία πολλαπλής 
νοημοσύνης (Gardner 1983).

Βλάντιμιρ Κους



• Συνήθως η δημιουργικότητα συνδέεται 
με την αποκλίνουσα σκέψη, (ο τρόπος 
σκέψης που χρησιμοποιείται όταν η 
απάντηση ή η λύση απαιτεί μια πιο 
ελαστική και δημιουργική προσέγγιση)

• σε αντίθεση με τη συγκλίνουσα σκέψη, 
(ο τρόπος σκέψης που χρησιμοποιείται 
για την επίλυση προβλημάτων που 
επιδέχονται μόνο μια σωστή απάντηση 
ή περιορισμένο αριθμό σωστών 
απαντήσεων) – κριτική σκέψη.

Γιάτσεκ Γιέρκα



Κριτική σκέψη vs
Δημιουργική σκέψη

• Η κριτική σκέψη αναλύει, επεξεργάζεται τα 
δεδομένα ώστε να οδηγηθεί κατά κανόνα στην 
ορθή, λογική λύση. Μοιάζει με κοίλο κάτοπτρο.

• Η δημιουργική σκέψη είναι πιο ελεύθερη και 
ανατρεπτική διεργασία και οδηγεί σε 
περισσότερες πιθανές λύσεις. Μοιάζει με κυρτό 
κάτοπτρο.



Κριτική
vs
Δημιουργική 
σκέψη

• Κριτική σκέψη

• Πιθανότητα

• Εστίαση

• Αντικειμενικότητα

• Μονοδιάστατη

• Λογική

• Κυριολεκτική

• Δημιουργική σκέψη

• Δυνατότητα

• Διάχυση

• Υποκειμενικότητα

• Πολυδιάστατη

• Καινοτομική

• Παραστατική

Πικάσο: «Ο κύριος εχθρός της δημιουργικότητας είναι η 
ορθή λογική»



Συνιστώσες δημιουργικότητας

• Διαδικασία δημιουργικής σκέψης
• Δημιουργικό προϊόν - Το παραγόμενο 

αποτέλεσμα
• Δημιουργικό άτομο - Τα πρόσωπα που  

δημιούργησαν
• Δημιουργικό περιβάλλον (Brown)
• Η αντίδραση που ένα προϊόν δημιουργεί 

στον παρατηρητή.

Γιάτσεκ Γιέρκα (Yacek Yerka)



Κριτήρια δημιουργικότητας

• Η ατομική: σε συνάρτηση με τις 
προηγούμενες επιδόσεις του ατόμου

• Η σχετική: σε συνάρτηση με την ομάδα 
συνομήλικων του

• Η ιστορική: σε συνάρτηση με τα 
επιτεύγματα της κοινωνίας ως τη 
δεδομένη ιστορική στιγμή που 
εκφράζεται η δημιουργικότητα μέσω 
σκέψεων ή παραγόμενων. 

Βλαντιμίρ Κους (Vladimir Kush)



Μοντέλο 
δημιουργικότητας 
4c (Kaufman –
Beghetto, 2009): 
Big-C, little-c, mini-
c, Pro-C

Το Big-C (Big Creativity) αναφέρεται σε ένα σπουδαίο 
δημιούργημα/επίτευγμα (π.χ. Νόμπελ).

Το little-c αναφέρεται στην καθημερινή δημιουργικότητα 
(εύρεση λύσης σε προβληματικές καταστάσεις, μέσο 
έκφρασης συναισθημάτων και σκέψεων).

Το mini-c (mini creativity) αναφέρεται στη μαθησιακή 
δημιουργικότητα (δημιουργικές ιδέες μαθητών).

Το Pro-C (Professional Creativity) αναφέρεται στην 
επαγγελματική δημιουργικότητα (μάγειρας με έμπνευση, 
καθηγητής που σχεδιάζει κάθε φορά διαφορετικά το μάθημα 
δημιουργώντας δικό του υλικό).



Θα 
μπορούσαμε 
να 
αρκεστούμε 
σε δύο 
κατηγορίες:

Μικρή δημιουργικότητα (καθημερινότητα) 
και Μεγάλη δημιουργικότητα (νέοι δρόμοι 
για ανθρωπότητα)

Ή Προσωπική (προσωπικά 
δημιουργήματα) και Ιστορική (ιστορικά 
δημιουργήματα)

Ή Υψηλή και Δημοκρατική (Κεν Ρόμπινσον)



Σήμερα

Η εστίαση δίνεται στη 
μικρή / δημοκρατική 
δημιουργικότητα και 

εμάς ως εκπαιδευτικούς 
και σχολεία αυτή μας 

ενδιαφέρει

Guilford: αποσύνδεση 
δημιουργικού ταλέντου 
από υψηλή νοημοσύνη

Δημιουργικότητα για 
όλους, για τον μέσο 

άνθρωπο

Βασισμένη στην αντίληψη 
ότι όλοι οι άνθρωποι 
έχουν δημιουργικές 

δυνατότητες και όχι μόνο 
κάποιες εξέχουσες 
προσωπικότητες.



• Η δημιουργικότητα χρειάζεται 
χρόνο και δουλειά, δεν είναι 
μόνο μια αυθόρμητη 
διαδικασία για λίγους.

Κάτια Βαρβάκη



Εντέλει, αυτή είναι η κανονικότητα για τον άνθρωπο.

Είναι θέμα οντολογικό: Δημιουργώ άρα υπάρχω

Ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος είναι / πρέπει να είναι 
δημιουργικός

Η δημιουργικότητα είναι το οξυγόνο της ψυχής και του πνεύματος.

Η δημιουργικότητα των πολλών / όλων δεν είναι η 
δημιουργικότητα των μετρίων, δεν υποτιμάται – αντιθέτως. Είναι 
η κανονικότητα.



Προσεγγίσεις για τη δημιουργικότητα

• Συμπεριφοριστική (Skinner)

• Για να αναπτυχθεί απαιτείται η 
δημιουργία κατάλληλου 
περιβάλλοντος.

• Προσωπικότητας (Maslow)

• Συσχέτιση με προσωπικότητα, δεν 
μπορεί να αναπτυχθεί σε όλους.

• Γνωστική (Guilford)

• Αποτελεί νοητική λειτουργία και 
μπορεί να διδαχθεί. Αξιοποιήσιμη 
προσέγγιση στην εκπαίδευση.

Κάτια Βαρβάκη



Παραδοσιακή άποψη: μόνο μερικοί προικισμένοι 
άνθρωποι είναι δημιουργικοί, τα έμφυτα ταλέντα 
(π.χ. συγγραφικό ταλέντο)

Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να φθάσουν σε έναν 
βαθμό δημιουργικότητας – δημιουργικότητα 
μπορεί να καλλιεργηθεί (π.χ. εργαστήρια 
δημιουργικής γραφής)

Η εκπαίδευση οφείλει να πιστεύει το δεύτερο.



• Κεν Ρόμπινσον:

• Ο ρόλος  μιας δημοκρατικής εκπαίδευσης 
είναι να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλα 
τα παιδιά να αναπτύξουν τις δημιουργικές 
τους ικανότητες και να προετοιμαστούν για 
την παραγωγική και δημιουργική ζωή. 

• Τα περισσότερα από τα άτομα μιας 
κοινωνίας δεν είναι σήμερα δημιουργικά, 
γιατί η δημιουργικότητα δεν αποτελούσε 
στόχο των εκπαιδευτικών συστημάτων. 

Alireza Darvish 



Η Ε.Ε. θεωρεί την προώθηση της δημιουργικότητας 
στην εκπαίδευση  αναγκαία προϋπόθεση για

την εξεύρεση καινοτόμων και πρωτότυπων λύσεων 
στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή, 

την τόνωση της αισθητικής ευαισθησίας, της 
συναισθηματικής ανάπτυξης, της δημιουργικής 
σκέψης και της διαίσθησης σε όλα τα παιδιά από τα 
πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους.



Αλλά γιατί η 
δημιουργικότητα 
να συνδέεται 
μόνο με το άτομο;

Λέγεται ότι η δημιουργικότητα στη Δύση 
σχετίζεται με τα ατομικά χαρακτηριστικά 
(ευελιξία), ενώ στην Ανατολή (Κίνα) με τα 
κοινωνικά χαρακτηριστικά (προσφορά στην 
κοινωνία). 

Άλλωστε, η λ. «δημιουργικότητα»
σχετίζεται με τον δήμο, με την κοινότητα. 
Στην αρχαιότητα μια από τις σημασίες της 
λ. «δημιουργώ» ήταν «εργάζομαι για τον 
λαό», γι’ αυτό «δημιουργός» ήταν 
ονομασία αρχόντων.



Η δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση

• Για την καλλιέργεια της 
δημιουργικότητας στην Εκπαίδευση 
απαιτείται:

• Συστηματικότητα

• Ανεκτικότητα και ενθάρρυνση 
απέναντι στο διαφορετικό, το 
ανατρεπτικό, το πρωτότυπο 

• Μέθοδοι διδασκαλίας και τεχνικές 
που να επιτρέπουν στη 
δημιουργικότητα να διατρέχει όλα 
τα μαθήματα.

Κάτια Βαρβάκη



• Η δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση 
πετυχαίνει:

• Ενεργοποίηση μαθητών

• Αξιοποίηση προσωπικών ενδιαφερόντων 
τους

• Προαγωγή διαλόγου (δι-
υποκειμενικότητας)

• Συνεργασία

• Ισότιμη επικοινωνία στην έκφραση της 
δημιουργικότητας

Κάτια Βαρβάκη



• Συμβάλλει στη:

• Διασύνδεση σχολικής γνώσης με 
κοινωνικές ανάγκες και εξελίξεις.

• Διάπλαση ολοκληρωμένων 
πολιτών.

Giuseppe Sticchi



• Η σχολική δραστηριότητα γύρω από τη 
δημιουργικότητα πρέπει να αφορά κάθε 
παιδί χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς 
και πρέπει να οργανώνεται με τέτοιο τρόπο 
ώστε κάθε παιδί να μπορεί να ωφεληθεί 
από αυτή. 

• Χρέος της κοινωνίας και του σχολείου είναι 
η εκπλήρωση στο μέγιστο δυνατό βαθμό 
των δυνατοτήτων κάθε παιδιού. 

Βλαντιμίρ Κους



Αντίδοτο στην «τραπεζική αντίληψη» της εκπαίδευσης 
(κατά Φρέιρε)

• Η εκπαίδευση γίνεται μια πράξη 
αποταμίευσης, όπου οι μαθητές είναι 
τα ταμιευτήρια κι ο δάσκαλος ο 
καταθέτης. Οι μαθητές περιορίζονται 
στο να  αποταμιεύουν τις καταθέσεις 
του δασκάλου και κατά καιρούς να 
κάνουν ανάληψη γνώσεων.

• Ελαχιστοποιεί ή και εκμηδενίζει τη 
δημιουργική δύναμη των μαθητών.

• Η τραπεζική εκπαίδευση τους θέλει 
παθητικούς δέκτες της όποιας 
κατευθυνόμενης γνώσης και τους 
καθιστά τελικά ανίκανους να 
επηρεάσουν τις επιλογές της ζωής τους.



Η απελευθερωτική ή προβηματίζουσα αγωγή
Η διάσταση του ενεργού πολίτη

Ο Freire γράφει ότι «οι μαθητές, καθώς έρχονται όλο και περισσότερο αντιμέτωποι με προβλήματα 
αναφερόμενα στις σχέσεις τους μέσα στον κόσμο, και με τον κόσμο, αισθάνονται όλο και 

περισσότερο την πρόκληση και το χρέος να δώσουν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα.»

Η «προβληματίζουσα εκπαίδευση» βασίζεται στη δημιουργικότητα και καθιστά τον άνθρωπο 
ενεργητικό υποκείμενο που σκέφτεται και δρα.

Ο Φρέιρε προτείνει την απελευθερωτική ή προβληματίζουσα αγωγή, που δεν είναι μια νέα 
«κατάθεση» αλλά μια πράξη: η δράση και ο στοχασμός.



Χαρακτηριστικά ενεργού πολίτη

Υπευθυνότητα απέναντι σε περιβάλλον, κοινωνία, (εαυτό)

Αίσθηση ανήκειν σε κοινότητα, «εμείς»

Ενδιαφέρον για τους άλλους

Συμμετοχή στα κοινά - Κοινωνία πολιτών, συλλογικότητες

Έκφραση άποψης (δημόσια)

Γνώση δικαιωμάτων – υποχρεώσεων

Κρίνει, Προσφέρει, Σέβεται 



Ο ενεργός
μαθητής που  
συνειδητά
συμμετέχει στα 
σχολικά 
δρώμενα 
(Π.Ι. Κύπρου)

Υπεύθυνος για τον 
εαυτό του

Συνειδητός για τον τόπο 
του

Δημιουργικός για τον 
κόσμο



Σημαντικός ο 
ρόλος του 
σχολείου

Ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργατικότητας, επικοινωνίας

Ευαισθητοποίησης απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον, τα 
προβλήματα, ανάπτυξη ενδιαφέροντος, υπέρβαση ατομικισμού

Καλλιέργεια επιθυμίας συμμετοχής σε δραστηριότητες 
(ελκυστικότητα)

Διάθεση για δράση, υπευθυνότητα - κίνητρο για δράση, συμμετοχή

Ανάπτυξη κριτικής, αλλά και δημιουργικής σκέψης 

Καλλιέργεια ικανότητας στην επίλυση προβλήματος, ικανοί για 
πρόταση λύσεων – εδώ τόσο η κρίση όσο και η φαντασία

Καλλιέργεια εθελοντισμού, αλληλεγγύης

Ανάπτυξη δράσεων, βιώματα

Βιωματική εκμάθηση δημοκρατίας



Τριπλή στόχευση προγραμμάτων σπουδών

Γνώσεις (δικαιώματα, 
ιστορία, κλπ.)

Δεξιότητες 
(συνεργατικότητα, 

επικοινωνία, επίλυση 
προβλήματος, λήψη 
αποφάσεων, κλπ.)

Στάσεις (σεβασμός, 
προθυμία, συμμετοχή, 

κλπ.)



Η έννοια του 
πολίτη

Ολοκλήρωση έννοιας ανθρώπου 

Από την αρχαιότητα άχρηστος (αχρείος) 
όποιος δεν μετείχε στα κοινά (ιδιώτης) στο 
πλαίσιο της πόλης.

Στη νεότερη φιλελεύθερη παράδοση στο 
επίκεντρο τα δικαιώματα και οι ελευθερίες 
του ατόμου.

Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία 
η έννοια του πολίτη αποκτά μια ευρύτερη 
διάσταση (οικουμενική, κοσμοπολιτική) 
παγκόσμια κοινωνία πολιτών.



Σύνδεση δημιουργικότητας με ενεργό πολιτότητα

2 τρόποι Διαδικασία Περιεχόμενο



Η διαδικασία

Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας συνδέεται με την 
ανάπτυξη και καλλιέργεια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών:

Συνεργατικότητα, συλλογικότητα, ενδιαφέρον, αφύπνιση για 
τα προβλήματα, αναζήτηση λύσεων, κλπ.

Τα στοιχεία αυτά σχετίζονται με την κοινωνική 
υπευθυνότητα



Το περιεχόμενο

Ανάλογα με το περιεχόμενο 
μπορεί να συσχετιστεί και 

πολύ άμεσα.

Εργασίες και δράσεις που 
συνδέονται με την κοινωνία, 

την τοπική κοινότητα, την 
ανάπτυξη ενδιαφέροντος για 

τα κοινά, την προώθηση 
λύσεων. 



Ο ρόλος του σχολείου

Σχολική τάξη 
(μάθημα, 

πρόγραμμα 
σπουδών)

Σχολική κοινότητα 
– κουλτούρα

Ευρύτερη 
κοινότητα



Ο ρόλος του σχολείου

Προσωπικό –
κοινωνικό

Διάσταση χώρου 
– διάσταση 

χρόνου

Ολιστική 
προσέγγιση 

γνώσης

Γνωρίζω, 
κατανοώ, 

επιλέγω, δρω

Σύνδεση 
σχολείου -
κοινότητας



Παιδαγωγική Φρενέ

• Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση που συνδέει τη 
δημιουργικότητα με την πολιτειότητα.

• Βασικά στοιχεία:

• Άνοιγμα σχολείου - Σύνδεση με κοινότητα

• Επικοινωνία – Συνεργασία στην τάξη (διάλογος, 
αλληλεγγύη) 

• Δημιουργία – Έκφραση – έργα με νόημα (π.χ. 
εφημερίδα)

• Συνεταιριστική οργάνωση σχολικής ζωής (ευθύνες 
σε μαθητές – Συμβούλιο: συλλογική διαχείριση 
των σχέσεων ή και των συγκρούσεων της τάξης)

• Έρευνα – πειραματικός ψηλαφισμός



Δυνατότητες

• Μαθητικά συμβούλια

• Μαθητικές κοινότητες

• Μαθητικά συνέδρια

• Όμιλοι

• Εκπαιδευτικά προγράμματα

• Λέσχες ανάγνωσης

• και πολλά άλλα



Εκπαίδευση και βίωση 
δημοκρατίας

• Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι καθοριστικός και 
στην εκμάθηση της δημοκρατίας, δηλαδή στο να 
δημιουργεί ένα περιβάλλον στα σχολεία μέσα 
στο οποίο οι δημοκρατικές αρχές βιώνονται 
έμπρακτα, ώστε να κατανοούνται. 

• «Καθήκον του δημοκρατικού σχολείου είναι να 
αναπτύξει ελεύθερα και ανεξάρτητα άτομα, για 
τα οποία η συνεργασία είναι αναγκαιότητα και 
ευχαρίστηση» (από διακήρυξη για το σουηδικό 
σχολείο του 1948). 



Σχολείο και δημοκρατία

• Τα σχολεία αποτελούν  εργαλείο στην 
ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του 
ενεργού πολίτη.

• Η καλλιέργεια των δημοκρατικών 
πεποιθήσεων είναι μια σύνθετη 
διαδικασία, που περιλαμβάνει 
συναγωνισμό, όχι αποκλεισμούς, 
ανοχή, συμβιβασμούς, διαβούλευση, 
αλληλεγγύη, γενναιοδωρία, φροντίδα. 



Σχολείο και δημόσιος χώρος

• Τα σχολεία συνδέονται με την έννοια του 
δημόσιου χώρου. 

• Το σχολείο συνιστά έναν δημόσιο 
οργανωμένο χώρο, όπου μέσω της 
ενεργού δράσης και της συμμετοχής των 
εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών και 
άλλων διαμορφώνεται ένα δίκτυο 
σχέσεων (αλληλεγγύης, ισοτιμίας, 
συνύπαρξης), αλλά και διατύπωσης 
δημόσιου λόγου.



Ο «δημόσιος χώρος» 
των σχολείων

• Εκπαιδευτικοί και μαθητές εργάζονται 
από κοινού, αναπτύσσοντας τις 
απαραίτητες δεξιότητες για κοινωνική 
δράση και διαμορφώνοντας την 
ταυτότητα του ενεργού πολίτη. 

• Διαφορετικά και χωρίς έναν τέτοιο 
«δημόσιο χώρο» οι μαθητές θα 
τελειώνουν το σχολείο χωρίς αυτές τις 
δεξιότητες και την επιθυμία να τις 
χρησιμοποιήσουν.



Το αντίστροφο: Από τη 
δημοκρατία στη 
δημιουργικότητα
• Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές σε 

συμμετοχικά περιβάλλοντα αυξάνουν 
την παραγωγή ιδεών, γεγονός που 
επιδρά θετικά στην ποιότητα και το 
αποτέλεσμα της διδασκαλίας. 

• Η από κοινού αντιμετώπιση και 
επίλυση προβλημάτων ενθαρρύνει  τις 
καινοτόμες πρακτικές με συνέπεια και 
την υψηλή επίδοση σε ομαδικό 
επίπεδο. 



Ο ρόλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας

• Στρατηγικές μάθησης

• Επίλυση προβλημάτων

• Αμφιλεγόμενα ζητήματα

• Σχέδια δράσης

• Ευθύνη μαθητών – αίσθηση 
προσωπικής ευθύνης

• Διερευνητικό πνεύμα 

• Αναγωγή στο ευρύτερο πλαίσιο

• Εκπαίδευση στο συγκεκριμένο

Βλαντιμίρ Κους



Οι δυνατότητες του σχολείου

• Εντός του Προγράμματος Σπουδών

• Δημιουργικές ερωτήσεις, 
δραστηριότητες

• Δημιουργικές εργασίες στο πλαίσιο του 
μαθήματος

• Βιωματικές μέθοδοι μάθησης

• Πλάι στο Πρόγραμμα Σπουδών

• Προγράμματα

• Δραστηριότητες

Βλαντιμίρ Κους



Ανοίγοντας ένα παράθυρο



Ταράζοντας τα νερά

Κάτια Βαρβάκη



• Αξιοποίηση   
διαφοροποιημένης 
διδακτικής / μαθησιακής 
διαδικασίας (με ποικίλες 
μεθόδους και τεχνικές) –
προσαρμογή στις 
ιδιαίτερες ανάγκες του 
παιδιού.

Βλαντιμίρ Κους



Παιδαγωγικές τεχνικές 

• Δημιουργική γραφή

• Εκπαιδευτική επίσκεψη

• Συνέντευξη από ειδικό

• Μελέτη περίπτωσης

• Προσομοίωση

• Καταιγισμός ιδεών

• Δημιουργική επίλυση προβλήματος

• Ομάδες εργασίας

Giuseppe Sticchi



Ασκήσεις δημιουργικότητας

• Μεταμορφώσεις αντικειμένων

• Συνειρμοί (από μια λέξη, από μια φράση)

• Συμπλήρωση οπτικών ερεθισμάτων με 
ανοιχτές γραμμές

• Ερωτήσεις τύπου:

• Πόσα πράγματα μπορώ να κάνω με ένα 
άδειο ποτήρι, με μια εφημερίδα, κλπ.;

• Ερωτήσεις που εξάπτουν φαντασία (αν 
δεν υπήρχε βαρύτητα, αν τα δέντρα ήταν 
μπλε, κ.ά.)  

Giuseppe Sticchi



Ασκήσεις δημιουργικότητας

• Με πόσα επίθετα μπορώ να συνοδεύσω το 
ουσιαστικό «καρέκλα», κλπ.;

• Χρήση τίτλων – σημασίες (όσο 
περισσότερες σημασίες για «τόλμη»)

• Προσαρμογές (τι σας θυμίζει ένα 
ηλιοβασίλεμα;)

• Τροποποιήσεις (πώς μπορεί να αποκτήσει 
αξία μια οδοντογλυφίδα;)

Βλαντιμίρ Κους



Σημαντικός ο 
ρόλος της τέχνης

Σύνδεση με 
δημιουργικότητα

Βλαντιμίρ Κους



Οι δημιουργικές εργασίες στο Ελληνικό Λύκειο

Alireza Darvish 



Βασικά χαρακτηριστικά της 
Δημιουργικής Εργασίας 

• Πρόκειται για μια μορφή των σχεδίων εργασίας 
(project). 

• Βασίζεται στη δημιουργική αξιοποίηση των 
γνώσεων – αυτενέργεια.

• Ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργική σκέψη και 
δράση, πρωτοτυπία και ευρηματικότητα. 

• Προωθεί ερευνητικό πνεύμα

• Καλλιεργεί ομαδικότητα

• Υλοποιείται στο σχολείο.

• Στο πλαίσιο ενός μαθήματος ή διαθεματική –
διεπιστημονική.

Βλαντιμίρ Κους



• Η Δημιουργική Εργασία μπορεί να μας 
βοηθήσει να σχεδιάσουμε πρακτικές και 
μαθησιακά περιβάλλοντα που είναι πιο 
πιθανό να ενισχύσουν τη φαντασία των 
μαθητών. 

• Ο ρόλος της φαντασίας παιδαγωγικά 
σημαντικός.

Βλαντιμίρ Κους



Οι εκπαιδευτικοί καλούνται

• Να διαμορφώσουν κατάλληλο κλίμα στη 
σχολική τάξη 

• Να προσφέρουν κατάλληλα θέματα, 
υποστηρικτικό υλικό, εποπτεία, 
ενθάρρυνση

• Να ενσωματώσουν δραστηριότητες που 
συνδέουν το μάθημα με τη ζωή και τις 
εμπειρίες μαθητών.

• Να αντιμετωπίσουν εμπεδωμένες στενά 
χρησιμοθηρικές αντιλήψεις σχετικά με την 
αποτελεσματική διδασκαλία (ενδεχομένως 
από μαθητές, γονείς, κλπ.).

• Να συνδυάσουν δημιουργικές προσεγγίσεις 
με επιστημονικές απαιτήσεις

Γιάτσεκ Γιέρκα



Δημιουργικές προσεγγίσεις & Επιστημονικές 
απαιτήσεις

Δημιουργική 
γραφή

Ρητορικές τεχνικές
θεατρικές  
τεχνικές 

Εικαστικές 
απεικονίσεις

Κριτήρια 
αξιολόγησης 
πηγών (ιδίως 

διαδικτυακών)

Παραπομπές 
Αναφορά 

βιβλιογραφίας
Έλεγχος, 

αξιοπιστία πηγών



Η εκπόνηση των δημιουργικών εργασιών

Κάθε μαθητής Α΄ και Β΄ τάξης συμμετέχει στην εκπόνηση 2 δημιουργικών 
εργασιών, 1 σε θεωρητικό και 1 σε θετικό γνωστικό αντικείμενο.

Η επεξεργασία και υλοποίηση γίνεται μέσα στην τάξη σε διάστημα περίπου 3 
εβδομάδων (σχεδιασμός, υλοποίηση, παρουσίαση).

Το παραγόμενο αποτέλεσμα μπορεί να είναι πραγματεία, καλλιτεχνικό έργο, 
κατασκευή, ακόμα και κοινωνική παρέμβαση.

Δεν είναι εργασία εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα ούτε απλή παράθεση 
πληροφοριών. Το ζητούμενο είναι ο δημιουργικός τρόπος.



Παραδείγματα θεμάτων

Alireza Darvish 



Επιτάφιος
• Μπορεί να μας διδάξει σήμερα ο Επιτάφιος; 

Σύγχρονες εφαρμογές αρχαίων ιδεών

• Για τη σχετικότητα του δικαίου. Αφορά τους 
δυνατούς ή τους αδύνατους; Τότε και σήμερα.

• «Ανειμένη δίαιτα» με ματιά στο μέλλον: πότε 
πρέπει να ανησυχούμε;

• «Διά δέος»: ο εσωτερικός σεβασμός και οι 
σύγχρονες πολιτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις. 
Φοβόμαστε  ή σεβόμαστε τους νόμους;

• Μια ματιά στις σύγχρονες διεθνείς σχέσεις μέσα 
από το πρίσμα της θουκυδίδειας αντίληψης για 
την πολιτική και τους δυνατούς. Νόμος- ηθική-
ισχύς- αντίποινα - τιμωρία.

Ρούμπενς: «Θέμις και Αθηνά»



Τραγωδία

• Αξιοποίηση μεταγραφών του μύθου, 
χρήσης του συμβόλου.

• Ανακατασκευή του έργου από τους 
μαθητές – χρήση του συμβόλου

• Αναζήτηση ή δημιουργία αφίσας

• Καταγραφή συνέντευξης με ήρωες 

• Αναζήτηση παραστάσεων –
Διερεύνηση δυνατοτήτων, ποικιλίας

• Αναζητήσεις όψεως (κοστούμια, 
πρόσωπα…)   



Ιστορία
• Παρουσίαση έργου τέχνης

• Εικονογράφηση, κόμικς, ψηφιακή αφήγηση για κάποιο 
γεγονός

• Καθημερινή ζωή μιας εποχής μέσα από μελέτη εικόνων και 
όχι μόνο (διατροφή, ενδυμασία, κλπ.) – Ποικίλες 
αναπαραστάσεις 

• Σύνδεση περιόδου (γεγονότα, φαινόμενα) με εικαστικά

• Αξιοποίηση ενός επεισοδίου / γεγονότος της ιστορίας ή 
αξιοποίηση της δράσης μιας ιστορικής προσωπικότητας για 
γραφή  μικρού λογοτεχνικού κειμένου ή αφιερώματος

• Δημιουργική γραφή με υιοθέτηση ρόλων

• Τι θα γινόταν αν….  Εναλλακτική Ιστορία

• Γύρω από ένα γεγονός: Γιατί έγινε; Αν δεν γινόταν έτσι; 
Πώς αλλιώς θα μπορούσε να εξελιχθεί; Με ποιες 
συνέπειες; Φθάνουν στο σήμερα;

Πάρις Πρέκας, Νικητής και Ηττημένος 



Λογοτεχνία
• Σύνδεση λογοτεχνικών έργων με εικαστικά.

• Ένα σύμβολο ή αντικείμενο ή μύθος σε ποιητές -
ποιήματα (π.χ. φεγγάρι, Ιθάκη, Ελένη, θάλασσα, κλπ.)

• Διερεύνηση μελοποίησης ποιημάτων

• Παραλληλισμός με τραγούδια ή άλλα έργα τέχνης 

• Παραλληλισμός Ελλήνων και ξένων δημιουργών 

• Συνεξέταση ποιημάτων ή πεζογραφημάτων (όχι κατ’ 
ανάγκην παράλληλα αλλά συγγενικά σε κάποιον 
άξονα)

• Διερεύνηση εικονογράφησης του εγχειριδίου 
Λογοτεχνίας.

Alireza Darvish 



Λογοτεχνία

• Δημιουργική γραφή

• Γραφή ποιήματος με στίχους από διάφορα ποιήματα 
ή με μίμηση ύφους ενός ποιητή. 

• Τροποποίηση του τέλους μιας ιστορίας, προέκταση 
ζωής ηρώων, επινόηση νέου χαρακτήρα, νέοι 
διάλογοι όπου συμμετέχει.

• Η αξιοποίηση ενός περιστατικού από την 
επικαιρότητα ή της δράσης ενός λογοτεχνικού ήρωα 
για το γράψιμο ενός μικρού λογοτεχνικού κειμένου, 
ενός αφιερώματος…

• Θεατρικά έργα εγχειριδίων (και όχι μόνο), θεατρικά 
αναλόγια, δραματοποιήσεις, σκηνικά, κοστούμια, 
δραματουργική ανάλυση, σκηνοθεσία, κινήσεις, 
μουσική, φωτισμός, κλπ. 

Alireza Darvish 



Γλώσσα

• Εργαστήριο μικρο-αφήγησης

• Η μικρή φόρμα, σύντομη 
ιστορία, πολύ σύντομο 
αφήγημα, tweet story (140 
χαρακτήρες), ποιητικές καρτ 
ποστάλ, flash fiction…

Alireza Darvish 



Δείγμα μικρο-αφήγησης

• Ένα πρωί, ο εξαντλημένος ναυαγός σηκώθηκε με τρελό 
καρδιοχτύπι. Αποφάσισε ότι έπρεπε να αντιδράσει. «Δεν 
πάει άλλο.» Ξάπλωσε στη σκιά του φοίνικα και έγραψε 
ένα σύντομο μήνυμα, που το τύλιξε και το παράχωσε σ’ 
ένα μπουκάλι. Το έκλεισε βιαστικά, το κοίταξε για μια 
στιγμή, γύρισε προς το πέλαγος και το πέταξε όσο πιο 
μακρια είχε τη δύναμη.

• Έπειτα πήγε στην κουζίνα. Τηγάνισε ένα αυγό και 
περίμενε τρώγοντάς το. Το τηλέφωνο δεν χτύπησε μέχρι 
αργά το βράδυ.

• Γιάννης Γιαννουλέας: Σε 45 τετραγωνικά (από την 
ομώνυμη συλλογή, εκδ. Απόπειρα, 1997)



Δείγματα ιστοριών με 140 χαρακτήρες

Καθώς έγραφε το συντομότερο παραμύθι της ζωής του, ο 
θάνατος έγραψε ένα άλλο, πιο σύντομο ακόμη: έλα. (Juanjo
Ibanez)

Έχω ένα πόδι. Κι ένα δεκανίκι. Πόλεμος, Νάρκη, Κόλαση. Σε 
βλέπω στα φανάρια. Σου χαμογελώ – μα μέσα μου πεθαίνω. 
Είμαι η Μαρία η Σέρβα. (Βάσω Αποστολοπούλου-Αναστασίου)



Η Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στα ΕΠΑΛ
• Α΄ τάξη, 3ώρες την εβδομάδα

• Διατμηματικές ομάδες (12 - 18 μαθητές) 

• Ποικίλα θέματα (πολιτισμός, περιβάλλον, υγεία,  
αγωγή σταδιοδρομίας, αθλητισμός,  καλλιέργεια 
κοινωνικών αξιών, τοπική παραγωγή, κλπ.)

• Μέθοδος πρότζεκτ - «Δημιουργώ και ...μαθαίνω»)

• Σχεδιασμός από τη σχολική κοινότητα 
(συνεργασία  Συλλόγου Διδασκόντων & 
εκπροσώπων των μαθητών). 

• Σκοπός η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και η 
αξιοποίηση των κλίσεων και των δεξιοτήτων των 
μαθητών,  ώστε το σχολείο να μετατραπεί σε 
χώρο δημιουργίας.



Παραδείγματα εντός Ωρολογίου Προγράμματος



Χρήση από τον 
εκπαιδευτικό

• Αξιοποίηση τέχνης

• Αφόρμηση, χρήση, παραγωγή

• Εικαστικά

• Μουσική

• Θεατρικές τεχνικές

• Οπτικοακουστικά

• Η εικόνα ως αφορμή για δημιουργία 
και σκέψη

• Αναζήτηση προσωπικού νοήματος



Με οπτικοακουστικά μέσα

• Ταινία: «Ξένοι στην ίδια πόλη»

• Για διαπολιτισμική εκπαίδευση

• Η ταινία παρακολουθεί μια αντιπροσωπευτική 
ομάδα μαθητών (μετανάστες, ομογενείς, 
πρόσφυγες) σε μια διαδρομή, τόσο φυσική 
όσο και συμβολική, και καταγράφει μέσα από 
τις μαρτυρίες τους τις δυσκολίες προσαρμογής 
τους και το ρόλο του σχολείου στη διαδικασία 
της ένταξής τους εστιάζοντας κυρίως στο θέμα 
της γλώσσας.

• Δραστηριότητες:

• Ταυτιστείτε με κάποιο παιδί και γράψτε το 
ημερολόγιό του

• Φανταστείτε το παιδί σήμερα.



Με οπτικοακουστικά μέσα

• Ταινία: «Σεφέρης – Διαμαντής: Ο κόσμος της 
Κύπρου»

• Να συνταιριάξετε πίνακες του Διαμαντή με 
κυπριακά ποιήματα του Σεφέρη (ή στίχους).

• Να επιλέξετε μια φιγούρα από τον «Κόσμο της 
Κύπρου» και να γράψετε την ιστορία του.

• Να ανασυστήσετε την ατμόσφαιρα της δεκαετίας 
του 50 με χαρακτηριστικά αντικείμενα και στοιχεία 
της εποχής. Να παρουσιάσετε μια σκηνή εκείνων 
των χρόνων (αστική, αγροτική, ιστορική, κλπ.).

• Να χωριστείτε σε ομάδες (Κύπριοι, Ελλαδίτες, 
Άγγλοι) και, αφού μελετήσετε την εποχή, να 
αναπτύξετε ένα δρώμενο ή μια ανταγωνιστική 
συζήτηση. 



Με εικαστικά
Σύνδεση με Λογοτεχνία, Ιστορία, Αρχαία Ελληνικά



Με εικαστικά

• Αφορμή για δημιουργική γραφή



Με εικαστικά
Για σύγκριση, ευαισθητοποίηση



Με θέατρο

• Θεατρικές τεχνικές για ερμηνεία 
και εμβάθυνση

• Εκτιμώντας την ανθρώπινη 
συμπεριφορά
Κατανοώντας τον εαυτό μας και τη 
σχέση με τον κόσμο

• Δραματοποιήσεις κειμένου, 
ιστορίας, έργου τέχνης, 
επεισοδίου

• Χρήση σώματος, κίνηση



Με δημιουργικές εργασίες 
εντός των μαθημάτων

Με ομαδοσυνεργατικές
μεθόδους



Με ρητορικές τεχνικές Αγώνες λόγων

Επιχειρηματολογία



Με ελεύθερη έκφραση 
των μαθητών

• Πρόσληψη – Μετουσίωση των μαθημάτων 

• Αυτό-έκφραση

• Τέχνη 

• Μελοποιήσεις

• Εικαστικά 

• Θέατρο

• Βίντεο

• Χορός

• Ελεύθερο κείμενο 



Το ελεύθερο κείμενο σε μια τάξη Φρενέ στη Γαλλία

• Μια εφαρμογή:

• Τα παιδιά γράφουν ελεύθερο κείμενο κάθε Δευτέρα 
πρωί. 

• Το θέμα τους είναι ελεύθερο, αλλά μπορεί να υπάρχει 
και πλαίσιο. 

• Διαβάζουν όποια παιδιά θέλουν και ένα παιδί σχεδιάζει 
στον πίνακα κάτι σχετικό με την ιστορία που ακούγεται.

• Αφού τελειώσει η ανάγνωση των ιστοριών τα παιδιά 
ψηφίζουν με 2 ψήφους το καθένα ποια τους άρεσε 
περισσότερο. 

• Αυτή η ιστορία θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του 
σχολείου ή θα χρησιμεύσει ως αφορμή διδασκαλίας στο 
μάθημα της Γλώσσας ή άλλο. 



Παραδείγματα εκτός Ωρολογίου Προγράμματος



Η κινηματογραφική ομάδα του 7ου Λυκείου Ν. Σμύρνης

• Υπεύθυνος καθηγητής: Πέτρος Μούγιος, Χημικός

• 3 παραγωγές της περσινής χρονιάς βραβεύτηκαν.

• Και οι 3 είχαν σχέση με την κοινωνία

• 1. «Το παιδί θύμα του Ολοκαυτώματος»

• https://www.youtube.com/watch?v=OebnfyL_2Bk

• 2. «Δεξαμενή αγάπης»

• https://www.youtube.com/watch?v=Q54nXAJUppU

• 3. Σποτ για τον διαγωνισμό «Φύλ(λ)α περιβάλλοντος»

• https://www.youtube.com/watch?v=KgHsNtt4fnQ&feat
ure=youtu.be

Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά σε κάθε φάση της παραγωγής.

https://www.youtube.com/watch?v=OebnfyL_2Bk
https://www.youtube.com/watch?v=Q54nXAJUppU
https://www.youtube.com/watch?v=KgHsNtt4fnQ&feature=youtu.be


«Το παιδί θύμα του Ολοκαυτώματος»

• Μια μαθήτρια γράφει ένα γράμμα στη 13χρονη 
Πολωνή, Krystyna Trzesniewska, που βρήκε το 
θάνατο στο στρατόπεδο του Άουσβιτς.

• Έχει γεμίσει το δωμάτιό της με αποκόμματα 
από εφημερίδες και φωτογραφίες της εποχής, 
ενώ ανακαλύπτει και ιστορίες άλλων 
Εβραιόπουλων που έπεσαν θύματα της 
ναζιστικής θηριωδίας. 

• Η ταινία αποτελεί μια ψιθυριστή κραυγή κατά 
της θηριωδίας, προκαλεί ευαισθητοποίηση, 
κινητοποίηση.



«Δεξαμενή αγάπης»

• Η ταινία γυρίστηκε στο ίδρυμα φροντίδας 
ηλικιωμένων "Οίκος Γαλήνης" της Εστίας Νέας 
Σμύρνης. 

• Λόγω της οικονομικής κρίσης, δοκιμάζεται 
πιλοτικά η συγχώνευση οίκων ευγηρίας με 
ορφανοτροφεία... 

• Όλο τον χειμώνα οι μαθητές επισκέπτονταν 
τους ηλικιωμένους. Αναπτύχθηκαν σχέσεις 
στοργής μεταξύ των ενοίκων και των παιδιών.

• Στην ταινία συμμετείχαν 15 ηλικιωμένοι ένοικοι.



Σποτ «Τα φύλ(λ)α του περιβάλλοντος

• Διερεύνηση του ρόλου των φύλων στην 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 

• Τα γυρίσματα του σποτ έγιναν στη Νέα Σμύρνη και 
στο Νέο Κόσμο, σε στάσεις του μετρό, του τραμ και 
των λεωφορείων. 

• Το σποτ δείχνει ότι οι άντρες, εκπληρώνοντας 
στερεότυπο ρόλο, χρησιμοποιούν πολύ 
περισσότερο το ιδιωτικό τους αυτοκίνητο για τις 
μετακινήσεις τους σε σχέση με τις γυναίκες. Έτσι 
συμβάλλουν περισσότερο στην υπερθέρμανση του 
πλανήτη, αφού εκπέμπουν μεγαλύτερες 
ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. 



Η ομάδα Δημιουργικής Γραφής 
του Εσπερινού Λυκείου Καλλιθέας

• Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ξανθή Νοέα, 
φιλόλογος

• Βιβλίο «Μη μετράς τα χρόνια», Νυχτερινά 
διηγήματα, Μάιος 2014

• Διηγήματα με θέμα το νυχτερινό σχολείο

• Στο βιβλίο περιλαμβάνονται 24 διηγήματα 
από τα οποία τα 14 είναι μαθητών 1 
απόφοιτης και 9 καθηγητών.

• Συνοδεύονται από σκίτσα μαθητή.



Ένα δείγμα

….Κι έγινε φάρος μέσα στη νύχτα για να φωτίζει όλους αυτούς 
που έχουν κατέβει από το δικό τους τρένο της γνώσης και να 
τους λέει πως ποτέ δεν είναι αργά ,για να ανέβουν ξανά στο 
τρένο και να συνεχίσουν το ταξίδι…κι όπου τους βγάλει! Κι εγώ 
ήμουν τόσο υπερήφανη που ήμουν πάνω του, που έκανα την 
προσπάθειά μου, που απέδειξα πως ποτέ δεν είναι αργά!
Είναι, τελικά, η μάθηση ένα τρένο που έχει πολλούς σταθμούς 
που ποτέ δεν τελειώνουν. Ο καθένας σταματά σ’αυτόν που 
θέλει ή που αναγκάζεται. Όμως, το τρένο πάντα περνά και 
πάντα μπορείς να πηδήξεις πάνω του, έστω και την τελευταία 
στιγμή…!

Σοφία Αθανάσογλου



Από την παρουσίαση 



• Βιβλίο «Ο τόπος μέσα από τα μάτια μου» 
(Μάιος 2016)

• 16 κείμενα στην ενότητα «Ο τόπος μέσα 
από τα μάτια μου»

• 6 κείμενα και 32 αποφθέγματα στην 
ενότητα «Για μένα πατρίδα είναι…»

• 10 κείμενα στην ενότητα «Διευθύνσεις 
που έχω αποκαλέσει σπίτι μου» 



• Βιβλίο Η απάντηση, φίλε, είναι μέσα σου. 
Η απάντηση, φίλε, είσαι εσύ», Ποιητική 
έκφραση Μάρτιος 2016

• Κείμενα γραμμένα την παγκόσμια ημέρα 
της ποίησης και παγκόσμια ημέρα κατά 
του ρατσισμού και των φυλετικών 
διακρίσεων.

• Δράση «Με την ποίηση πολεμάμε τον 
ρατσισμό»



Δράσεις με πρόσφυγες

• Γυμνάσιο Ευαγγελικής 
Σχολής Σμύρνης 

• Υπεύθυνη 
καθηγήτρια: Ελένη 
Γκόνου, φιλόλογος

• Οι Μονόλογοι έγιναν 
διάλογοι…



Οι Μονόλογοι έγιναν 
διάλογοι…

• Με αφορμή τους Μονόλογους από το Αιγαίο  
έγραψαν κείμενα συνομιλίας με τα γράμματα 
των προσφυγόπουλων.

• Επισκέφθηκαν το Welcommon, κέντρο υποδοχής 
και ένταξης προσφύγων. 

• Έπαιξαν θεατρικά παιχνίδια, τραγούδησαν  
αραβικά και ελληνικά, έγραψαν στα  φοινικικά, 
χάρισαν ευχές σε χάρτινα καραβάκια και κάρτες 
που είχαν φιλοτεχνήσει τα παιδιά στα ελληνικά, 
στα αραβικά και στα αγγλικά. 

• Τα προσφυγάκια ήρθαν στο σχολείο τη μέρα της 
γιορτής, τραγούδησαν, χάρηκαν.



Οι 
Μονόλογοι 
έγιναν 
διάλογοι…

• Το όνομά μου είναι 
Χαμίντ, είμαι 16 
χρονών, από το 
Πακιστάν.

• Γράφω αυτό το 
γράμμα-φυλαχτό

• Και το γράφω με 
ελευθερία, όχι με ζόρι 

• Αν ζήσω, θα σε δω 

• Aν πεθάνω, θα έχεις το 
φυλαχτό μου… Ιούλιος 
2016

• Γράφω ένα ποίημα στον 
δεκαεξάχρονο Χαμίτν από το 
Πακιστάν. 

• Ένα ποίημα-απάντηση για 
εσένα…

• ….

• Και  επίσης, φυλαχτό θα σου 
φτιάξω

• να έχεις πάντα μαζί. 

• Θα ’χει όμορφο σχήμα.

• Καράβι να ‘ναι  ή πουλί;

•

• Δε θα ‘ναι όμως από μάλαμα 

• μήτε χρυσάφι, 

• μονάχα από ένα κομμάτι ξύλο

• γεμάτο ελπίδα και αγάπη.

• …

• Φωτεινή



Παρουσιάζοντας τους 
διαλόγους



Μουσικό Σχολείο Αλίμου

• Γραφή και παρουσίαση του θεατρικού 
έργου «Οικογένεια Σιμαντώβ» για τη 
διάσωση μιας Εβραιοπούλας από μια 
δασκάλα Μουσικής (Πέμπτη, 22 
Φεβρουαρίου 2018)

• Απονομή του τίτλου του "Δικαίου των 
Εθνών" του Yad Yashem.



Δημοτικά Μαθητικά Συμβούλια στον Δήμο Καλλιθέας
Θέμα: Τα ιστορικά κτίρια προτάσεις αξιοποίησης



Ευχαριστώ!


