ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανάπτυξη της δημιουργικότητας μέσα από πρόγραμμα
δημιουργικής γραφής εστιασμένο στα έργα του Ευγένιου Τριβιζά
Ακαδημαϊκό έτος: 2016-2017
Εξάμηνο:7°
Επιβλέπουσες: Μαρίτα Παπαρούση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
Κατερίνα Βούλγαρη, Ε.ΔΙ.Π. ΠΤΔΕ
Φοιτήτρια: Ελένη Χιωτέλη (ΑΜ:0113032 )

Βόλος, 2017

1

Αν θέλεις το παιδί σου να γίνει έξυπνο, διάβασέ του παραμύθια.
Αν θέλεις να γίνει εξυπνότερο, διάβασέ του περισσότερα παραμύθια.
Άλμπερτ Αϊνστάιν

2

Ευχαριστίες
Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, σημαντικό ρόλο έπαιξαν ορισμένα
πρόσωπα που θα ήθελα να ευχαριστήσω. Πρόσωπα που έδωσαν σε εμένα την
«μαγική πένα» της φαντασίας και με εμπιστεύθηκαν σε αυτό το εγχείρημα.
Ευχαριστώ, λοιπόν την κυρία Μαρίτα Παπαρούση, για την πολύτιμη καθοδήγησή
της, τις υποδείξεις και τα πάντα εύστοχα σχόλιά της. Παράλληλα, θέλω να
ευχαριστήσω και την κυρία Κατερίνα Βούλγαρη για τις συμβουλές, τις σκέψεις και
την ενθάρρυνσή της σε όλη την πορεία της συγγραφής.
Έπειτα, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκο Χανιωτάκη για την μεσολάβησή του,
για την εύρεση του σχολείου στο οποίο θα διεξαγόταν η έρευνα. Επιπλέον, από αυτήν
την λίστα των ανθρώπων που βοήθησαν, δεν θα μπορούσα να παραλείψω την
διευθύντρια του 4ου Δημοτικού Βόλου, κυρία Ελένη Κυριέρη, για την άριστη
συνεργασία και συνεννόηση καθώς και τους μικρούς συγγραφείς με τους οποίους
εργάστηκα το διάστημα αυτό, ώστε να ολοκληρώσω την εργασία.
Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά μου και ιδιαιτέρως την αδερφή μου, Δήμητρα, για
την αγάπη και την βοήθεια που άλλοτε ακούσια και άλλοτε ηθελημένα μου
προσέφερε.

Είθε οι μαγικές πένες σας να είναι αιχμηρές!

2

Περιεχόμενα
Ευχαριστίες....................................................................................................... 2
Π ερίληψη...........................................................................................................5
A bstract..............................................................................................................6
Κεφάλαιο 1: Δημιουργικότητα....................................................................... 8
1.1 Τι είναι δημιουργικότητα....................................................................... 9
1.2 Δημιουργικότητα: εγγενές ή επίκτητο γνώρισμα.............................12
Κεφάλαιο 2: Δημιουργική γραφή: η τέχνη του να γράφεις διαφορετικά. 14
2.1 Προσεγγίζοντας την έννοια................................................................. 15
2.2 Ιστορική προέλευση και χαρακτηριστικά..........................................17
2.3 Δημιουργική Γραφή και σχολείο.........................................................19
2.4 Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής............................................ 27
2.4.1 Δίνοντας στα παιδιά την «μαγική πένα».....................................28
2.4.2 Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής για πεζά κείμ ενα........ 30
2.4.3 Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής για ποιήματα............... 35
Κεφάλαιο 3: Ευγένιος Τριβιζάς: «ποιητής παραμυθιών»......................... 37
3.1 Γνωριμία με τον συγγραφέα................................................................37
3.2 Τα χαρακτηριστικά των έργων τ ο υ ....................................................38
Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία της Έ ρευνας.....................................................43
4.1 Στόχοι και ερευνητικές υποθέσεις...................................................... 43
4.2 Ερευνητική μέθοδος και ερευνητικά εργαλεία.................................44
4.3 Συμμετέχοντες και πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας....................... 47
4.4 Σχεδιασμός των «δημιουργικών» παρεμβάσεων............................. 47
1η « δ η μ ιο υ ρ γ έ » παρέμβαση: Γνωριμία και λεκτικά διώ νυμα....... 48
2η «δημιουργική» παρέμβαση: Τα τρία μικρά λυκάκια (παραλλαγές
παραμυθιών)............................................................................................ 48
3η « δ η μ ιο υ ρ γ έ » παρέμβαση: Πινεζοβροχή.......................................49
4η « δ η μ ιο υ ρ γ έ » παρέμβαση: Ο μάγειρας του μαγεμένου τσίρκου.50
5η « δ η μ ιο υ ρ γ έ » παρέμβαση: Τα 88 ντολμαδάκια........................... 50
4.5 Θέματα δεοντολογίας.......................................................................... 50
3

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων.................................51
5.1 Αποτελέσματα της δίωρης παρακολούθησης....................................51
5.2 Αποτελέσματα από την πρώτη διδακτική παρέμβαση: Λεκτικό
διώνυμο........................................................................................................ 52
5.3 Αποτελέσματα από τη δεύτερη διδακτική παρέμβαση: Τα τρία
μικρά λυκάκια..............................................................................................60
5.4 Αποτελέσματα από τη τρίτη διδακτική παρέμβαση: Πινεζοβροχή.64
5.5 Αποτελέσματα από τη τέταρτη διδακτική παρέμβαση: Ο μάγειρας
του μαγεμένου τσίρκου...............................................................................69
5.6 Αποτελέσματα από τη πέμπτη διδακτική παρέμβαση: Τα 88
ντολμαδάκια.................................................................................................73
Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα - Συζήτηση....................................................77
6.1 Περιορισμοί της έρευνας..................................................................... 81
6.2 Διδακτικές προεκτάσεις....................................................................... 82
Βιβλιογραφία.................................................................................................. 83
Οπτικοακουστικές Π η γές.......................................................................... 87
Πλάνα και δραστηριότητες δημιουργικής γραφής..................................... 89

4

Περίληψη
Το βασικό στοιχείο που εξετάζεται στην παρούσα εργασία είναι η δημιουργική γραφή
και ο ρόλος της στην ανάπτυξη. Στην ουσία, παρουσιάζεται μια εναλλακτική μορφή
διδασκαλίας, ή, καλύτερα, προτάσεις για τη σημασία μιας εναλλακτικής μορφής
διδασκαλίας, που, εκτός από μαθησιακά οφέλη, θα συντελέσει πολλαπλώς στην
ανάπτυξη της προσωπικότητας ενός παιδιού, λαμβανομένων υπόψη των ταλέντων και
των ιδιαιτεροτήτων του. Η δημιουργική γραφή δεν είναι μια «συνταγή» που
προσφέρεται σε όλους. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια, και, πρωτίστως, θέληση
από το ίδιο το άτομο, ώστε να ασχοληθεί ενεργά με αυτή.
Στην αρχή εξηγείται και παρουσιάζεται η σημασία και ο ρόλος της
δημιουργικής

γραφής,

αφού

προηγηθεί

μια

αναφορά

στην

έννοια

της

δημιουργικότητας. Έπειτα, ύστερα από προσπάθειες ορισμού της έννοιας και
εντοπισμού των βασικών χαρακτηριστικών της, ακολουθούν προτάσεις δημιουργικών
δραστηριοτήτων, με βάση τις οποίες θα μπορούν να σχηματιστούν διδακτικές
παρεμβάσεις με σκοπό την καλλιέργεια της δημιουργικής γραφής. Η δημιουργική
γραφή, στην περίπτωσή μας, συνδυάζεται με το όνομα ενός σύγχρονου Χανς
Κρίστιαν Αντερσεν, ενός μεγάλου παραμυθά, του Ευγένιου Τριβιζά. Τα έργα του
αποτελούν αστείρευτη πηγή γέλιου, ενθουσιασμού και πολύτιμων εικόνων, στοιχεία
ικανά να βοηθήσουν ένα παιδί να εκφράσει σκέψεις και ιδέες για να γράψει το δικό
του παραμύθι.
Βασισμένοι, λοιπόν, στον Τριβιζά και στη δημιουργική γραφή, οργανώσαμε
παρεμβάσεις σε μια τάξη του δημοτικού, ώστε να διαπιστώσουμε με έμπρακτο τρόπο
κατά πόσο βοηθά η ενασχόληση με ασκήσεις δημιουργικής γραφής την ανάπτυξη της
φαντασίας, αλλά και τη βελτίωση του τρόπου γραφής των παιδιών. Τα πορίσματα της
έρευνας υπήρξαν ελπιδοφόρα, καθώς παρατηρήθηκε σημαντική άνοδος της ποιότητας
των γραπτών κειμένων των μαθητών, σε σχέση με το λεξιλόγιο, την πρωτοτυπία στην
πλοκή και τους χαρακτήρες, καθώς και την περιγραφική τους δεινότητα.
Συνεπώς, θα λέγαμε ότι η συστηματική εφαρμογή μιας τέτοιας προσέγγισης
για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να αποφέρει μαθησιακά κέρδη στους μαθητές,
πέρα από την απόλαυση της ίδιας της συγγραφής δικών τους μοναδικών ιστοριών.
Λέξεις-Κλειδιά: δημιουργικότητα, δημιουργική γραφή, φαντασία, ρητορεία, Ευγένιος
Τριβιζάς, δημιουργική παρέμβαση
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Abstract
The key element that is examined in this thesis is creative writing and its role in
development. In essence, an alternative kind of teaching or, rather, suggestions are
presented on the importance of an alternative form of teaching which, in addition to
learning benefits, will contribute, in multiple ways, to the personality development of
a child, taking into account his/her talents and skills. Creative writing is not a "recipe"
offered to everyone. It takes a particular effort, and, above all, the will of the
individual to actively deal with it.
In the beginning, the importance and the role of creative writing are explained
and presented, after a reference to the concept of creativity. Then, after attempts to
define the concept and identify its basic characteristics, suggestions for creative
activities follow, on the basis of which it is possible to form teaching interventions in
order to cultivate creative writing. Creative writing, in our case, is combined with the
name of a modern Hans Christian Andersen, a great storyteller, Evgenios Trivizas.
His works are an inexhaustible source of laughter, excitement and valuable images,
elements that can help a child express thoughts and ideas in order to write his/her own
fairytale.
Based on Trivizas and creative writing, we organized classroom interventions
in a primary school class, to find out in practice how creative writing exercises help
children develop imagination and improve the way they write. The findings of the
research were promising, as there was a significant increase in the quality of students’
written texts, in terms of vocabulary, novelty in plot and in characters, and their
descriptive skill.
Therefore, we would say that systematically applying such an approach for a
long period of time can bring learning gains to students, beyond the pleasure of
writing their own unique stories.

Keywords: creativity, creative writing, imagination, rhetoric, Evgenios Trivizas,
creative intervention
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Κεφάλαιο 1: Δημιουργικότητα
«Ας παίξουμε ένα παιχνίδι: θα σου δώσω έναν συνδετήρα και εσύ θα μου πεις τι θα
μπορούσες να κάνεις με αυτόν.»
«Θέλει και ερώτημα; Θα το βάλω στις φωτοτυπίες μου, για να μου τις κρατάει
ενωμένες.»
«Κάτι άλλο που θα μπορούσες να κάνεις;»
«Σαν τι άλλο;»
Η παραπάνω συζήτηση, μας φαίνεται απλή, συνηθισμένη, κάτι που όλοι θα
σκεφτόμασταν. Και η απάντηση θα ήταν περίπου ίδια κατά το μεγαλύτερο ποσοστό
των ατόμων που ερωτήθηκαν για τη χρήση του συνδετήρα. Ας παρακολουθήσουμε
την ίδια συζήτηση μεταξύ άλλων ατόμων.
«Τι θα μπορούσες να κάνεις με έναν συνδετήρα;»
«Θα τον άνοιγα, ώστε να γίνει μια ίσια συρμάτινη γραμμή και θα το τύλιγα γύρω από
τα μαλλιά μου, για να διώξω αυτήν την ενοχλητική τούφα από τα μάτια μου. Ή θα
τον έβαζα γύρω από το δάχτυλό μου, σαν δαχτυλίδι. Και μετά θα έπαιρνα και άλλους
συνδετήρες και θα τους άνοιγα και θα τους ένωνα με τέτοιο τρόπο ώστε να
δημιουργήσω και ένα ίδιο βραχιόλι.»
Περίεργη συζήτηση, θα έλεγε κανείς. Ποιος άλλωστε να σκεφτεί κάτι τόσο
εξεζητημένο, για ένα υλικό που φτιάχτηκε για να εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό. Η
απάντηση είναι απλή. Άνθρωποι με δημιουργική σκέψη, ή δημιουργικότητα. Το
«τεστ του συνδετήρα»1 είναι μία μέθοδος μέσα από την οποία έχουν γίνει κατά
καιρούς διάφορα τεστ ανίχνευσης δημιουργικών ατόμων. Οι περισσότεροι, είναι σε
θέση να κατονομάσουν περίπου πέντε με δέκα χρήσεις του συνδετήρα. Αν ένα άτομο
καταφέρει να παρουσιάσει πάνω από εκατόν σαράντα πέντε χρήσεις, τότε θεωρείται
ότι διαθέτει ένα είδος δημιουργικής ευφυΐας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα
1 Πρόκειται για μια ιδέα που προτάθηκε από τον Ken Robinson, ως ένα τεστ που εφαρμόστηκε σε
παιδιά νηπιαγωγείου. Το 98% των παιδιών, μπόρεσε να καταταχθεί σε ένα άριστο επίπεδο («genius
level
ίδια παιδιά που πραγματοποιήθηκε το τεστ, τα αποτελέσματα μειώθηκαν κατά πολύ. Περισσότερες
πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://cafephilosophy.org/2014/08/do-schools-kin-creativtty-a-responseto-ken-robinson/ (βλ. βιβλιογραφία)
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μικρότερα παιδιά, ηλικίας περίπου πέντε ετών, κατάφεραν να αναφέρουν αρκετές
χρήσεις, πέρα από την καθιερωμένη, χρησιμοποιώντας την φαντασία τους.
Το ίδιο τεστ που έγινε σε παιδιά ηλικίας οχτώ ετών, δεν έφερε τα ίδια
αποτελέσματα, γεγονός που έκανε τους μελετητές να καταλήξουν ότι προς το τέλος
της παιδικής ηλικίας (προεφηβική περίοδος και έπειτα) παρατηρείται σημαντική
πτώση της δημιουργικότητας, που εξαλείφεται σχεδόν ολοκληρωτικά μετά την
ενηλικίωση. Πράγματι, τα αποτελέσματα του τεστ αυτού σε ενηλίκους, ήταν μια
πλήρης αποτυχία, καθώς κανένας από τους μεγάλους δεν άφησε την φαντασία του να
ξεφύγει αλλά παρέμεινε στην κυριολεκτική χρήση του συνδετήρα2.

1.1 Τι είναι δημιουργικότητα
Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω απάντηση, θα λέγαμε πως ένας δημιουργικός
άνθρωπος, έχει μεγάλη φαντασία. Η φαντασία όμως δεν είναι το μόνο στοιχείο που
καθορίζει τον ορισμό της δημιουργικότητας. Ένα άτομο μπορεί και σκέφτεται
δηλαδή διαφορετικούς τρόπους για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης. Συνεπώς, η
δημιουργικότητα, ως χαρακτηριστικό, παρέχει στον άνθρωπο την δυνατότητα, να
βρίσκει πρωτότυπες ιδέες και λύσεις και συνδέεται με την εφευρετικότητα και την
καινοτομία. Ωστόσο, παρά τις διάφορες προσπάθειες και τις μελέτες που έχουν γίνει
γύρω από τη συγκεκριμένη έννοια, δεν μπορεί να δοθεί με ευκολία ένας ξεκάθαρος
ορισμός της

δημιουργικότητας.

Σύμφωνα

με τον

Bohm

(1968:

137) η

δημιουργικότητα «είναι αδύνατο να οριστεί με λέξεις» κι αυτό γιατί με διαφορετικό
τρόπο δημιουργεί ένας καλλιτέχνης, ένας εργάτης ή ένας επιστήμονας. Έτσι ο ίδιος
συσχέτισε τον ορισμό της δημιουργικότητας με βάση ορισμένα κριτήρια που θα
χαρακτηρίζουν ή όχι ένα έργο δημιουργικό. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν να
κάνουν με συγκεκριμένες έννοιες με τις οποίες το τελικό προϊόν πρέπει να συμφωνεί.
Οι έννοιες αυτές είναι: η τάξη (order), η δομή (structure) και η αρμονία (harmony).
Επίσης, τόνισε μέσα από το έργο του ότι η δημιουργικότητα είναι μια έννοια αρκετά
2 Η συγκεκριμένη έρευνα, αναφέρθηκε από τον Ευγένιο Τριβιζά, στο TEDxAthens (2013), σε μία
Let’s Imagine
μέσα από τη δική του μοναδική σκοπιά και με βάση τις διαπιστώσεις σημαντικών προσώπων της
επιστήμης (A.Einstein, A. Turing) τη σημασία της ανάπτυξης και καλλιέργειας της δημιουργικότητας,
από μικρή ηλικία, μέσα από ανάλογες δραστηριότητες και παραμύθια. Το βίντεο της ομιλίας αυτής
είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο βλ. βιβλιογραφία.
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υποκειμενική, στηρίζοντας ακόμη πιο έντονα την θέση ότι δεν μπορεί να
προσδιοριστεί (Bohm, 1968).
Κατά

καιρούς,

πολλοί

αναπτυξιακοί

ψυχολόγοι

και

κοινωνιολόγοι,

αναφέρθηκαν σε αυτή, προσπαθώντας να την ορίσουν και να προσδιορίσουν τα
χαρακτηριστικά της. Ο Piaget (I960)3 για παράδειγμα συνδέει την δημιουργικότητα
με την εξερεύνηση και την προσπάθεια του ατόμου να δρα διαφορετικά μέσα από τον
πειραματισμό. Ο Torrance (1966)4 συμπληρώνοντας τον ορισμό του Piaget, φέρει στο
προσκήνιο δυο άλλες έννοιες που συνδέονται με τη δημιουργικότητα, την
μεθοδικότητα και την ηρεμία. Από όποιον όμως κι αν εκφράστηκε ο ορισμός της
δημιουργικότητας, περιείχε πάντα την έννοια του διαφορετικού και του καινούριου.
Στοιχεία όπως η προσαρμοστικότητα και η πρωτοτυπία, η φαντασία και η
επινοητικότητα, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά ενός δημιουργικού ατόμου και
ένας τρόπος για να προσεγγίσουμε την έννοια της δημιουργικότητας. «Δεν υπάρχει
μια λύση για κάθε πρόβλημα», είναι η φράση που χαρακτηρίζει τα δημιουργικά
άτομα. Η λύση μπορεί να μην είναι καινούρια, με την έννοια της παρθενογένεσης,
είναι όμως χρήσιμη, προσφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα και ίσως ξεφεύγει από την
τυπική οδό. Αυτό είναι προϊόν δημιουργικής σκέψης. Ο καθένας μπορεί να το
πετύχει.
Παραδείγματα του σήμερα επιβεβαιώνουν την παραπάνω άποψη. Οι Steve
Jobs και Bill Gates εξέπληξαν τον κόσμο με τις ανατρεπτικές ιδέες και το σχεδιασμό
νέων προϊόντων, ακολουθώντας αφενός την κοινή σε όλους «θεωρία των
υπολογιστών», την οποία όμως προσάρμοσαν μέσα από μία πιο διαφορετική
προσέγγιση. Εξάλλου, η καθιερωμένη γνώση είναι η βάση για να γίνει το άλμα. Δεν
γίνεται να δημιουργηθεί κάτι «εν κενώ». «Η δημιουργικότητα είναι η τέχνη του να
σκέφτεσαι έξω από το κουτί», να παράγεις κάτι νέο βασιζόμενος σε κάτι που ήδη
υπάρχει. «Η δημιουργικότητα δεν έχει ως αφετηρία μηδενικές καταστάσεις. Μπορεί
να δομηθεί σε προϋπάρχουσες γνώσεις ή και εμπειρίες» (Σιούτας , Ζημιανίτης και
συν., 2008:12). Για την ακρίβεια οι προϋπάρχουσες εμπειρίες είναι στην ουσία αυτές
που κρίνουν την πορεία που θα ακολουθήσει ένα άτομο, για την επίλυση μιας
κατάστασης. Συνεπώς, δημιουργικός δεν είναι μόνο κάποιος που έχει μια προσέγγιση
3 'Οπως αναφέρεται στο
Εκπαίδευσης Ενηλίκων II,
4 Όπως αναφέρεται στο
Εκπαίδευσης Ενηλίκων II,

εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα
βλ. βιβλιογραφία
εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα
βλ. βιβλιογραφία
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διαφορετική από αυτήν της συγκλίνουσας- αποδεκτής σκέψης, αλλά και αυτός που
εντοπίζει κάτι που

οι

άλλοι δεν

μπορούν.

Δηλαδή,

στην

σφαίρα της

δημιουργικότητας, ανήκει και κάποιος που πρόσεξε και διατύπωσε μια εναλλακτική
λύση για ένα θέμα που κανείς άλλος δεν είχε σκεφτεί αν και είχε δει.
Ήδη από πολύ παλιά, έχουμε δείγματα ανθρώπων που εξέπληξαν τους
μελετητές με το μυαλό και τη δημιουργική τους σκέψη. Πιο γνωστό παράδειγμα, ο
Λεονάρντο ντα Βίντσι. Υπήρξε πολυπράγμων άνθρωπος, που μπορούσε να φέρει σε
πέρας οτιδήποτε με το οποίο καταπιανόταν. Πέρα από αυτό, χάραξε τη δική του
πορεία στον τότε επιστημονικό κόσμο και σύμφωνα με ό,τι σώθηκε σήμερα από τα
αρχεία του, κατανοούμε πως ήταν πολύ

μπροστά από την εποχή του.

Χρησιμοποιώντας μια πιο ανοιχτή και ολόπλευρη προσέγγιση, σχεδίασε εργαλεία και
μηχανές που τέθηκαν σε εφαρμογή αιώνες αργότερα. Το γεγονός ότι μπόρεσε να
φανταστεί και να σχεδιάσει τόσα πράγματα, έκανε τους μελετητές να πιστεύουν για
μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι η δημιουργικότητα είναι προσόν συγκεκριμένων
ανθρώπων και δεν διδάσκεται παρά είναι ένα έμφυτο ταλέντο των λίγων. Και σε
αυτήν την κατηγορία, εντάχθηκαν ο Μότσαρτ, ο Αϊνστάιν και πολλοί άλλοι.
Η δημιουργικότητα, λέγεται αλλιώς και αποκλίνουσα ή παραγωγική σκέψη.
Και ο χαρακτηρισμός αυτός παίζει σημαντικό ρόλο στο να την προσεγγίσουμε, γιατί
στην ουσία μας δηλώνει τη σημασία της. Αποκλίνει κάποιος από κάτι, όταν το βλέπει
με μια διαφορετική ματιά, όταν η οπτική του δεν ακολουθεί το συνηθισμένο μοτίβο,
αλλά διαφέρει. Αυτό ακριβώς είναι και το νόημα της έννοιας. Τα άτομα με
αποκλίνουσα σκέψη αρνούνται να μπουν σε «καλούπια». Δεν ακολουθούν την
συγκλίνουσα, λογική σκέψη αλλά κάνουν καινοφανή βήματα. Παράγουν και
πρωτοτυπούν. Χαράζουν ένα δικό τους δρόμο και πάντα βρίσκουν εναλλακτικές
ιδέες. Χρησιμοποιώντας ως όπλο τη φαντασία, οδηγούνται σε λύσεις, που μια
ορθολογική καθαρά προσέγγιση, δεν θα πλησίαζε ούτε κατά διάνοια. Κι αυτό γιατί οι
δημιουργικοί άνθρωποι, όταν έχουν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση, δεν
αρκούνται σε αναμενόμενες κινήσεις, αλλά ξεπερνούν τα όριά τους και επιλέγουν
συνειδητά να ακολουθήσουν κάτι πρωτότυπο και ιδιαίτερο. Δημιουργικός, λοιπόν
είναι ένα άνθρωπος που δεν εφησυχάζει: αυτός που «αρνείται το κωδικοποιημένο,
που

ξαναχειρίζεται

αντικείμενα

και

έννοιες

χωρίς

να

εμποδίζεται

από

κομφορμισμούς» (Ροντάρι, 1970: 204).
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Συνεπώς, αν μπορούσαμε να ορίσουμε τη δημιουργικότητα με μια πρόταση θα
λέγαμε τελικά ότι είναι «ικανότητα του ανθρώπινου νου να αναζητεί και να βρίσκει
πολλές πρωτότυπες - καινοτόμες εναλλακτικές, για την επίλυση των διαφόρων
προβλημάτων, ιδέες - λύσεις» (Παρασκευόπουλος, 2004:6).

1.2 Δημιουργικότητα: εγγενές ή επίκτητο γνώρισμα
Η πεποίθηση ότι η δημιουργικότητα είναι προνόμιο λίγων και εκλεκτών, έκανε τους
ανθρώπους να καταλάβουν ότι δεν διδάσκεται και επομένως δεν μπορεί να
καλλιεργηθεί αντίστοιχα και σε άλλους ανθρώπους. Τη θεωρούσαν δηλαδή ένα
εγγενές χαρακτηριστικό, ένα έμφυτο ταλέντο με το οποίο ήταν «οπλισμένοι» λίγοι
άνθρωποι, οι οποίοι ξεχώριζαν και άνηκαν σε μια ανώτερη πνευματική κατάσταση.
Μάλιστα, από την Ars Poetica5 του Οράτιου, παίρνουμε πληροφορίες ότι η
δημιουργικότητα, που εμπνέει τους συγγραφείς είναι ιδιότητα που δεν κληροδοτείται
ούτε διδάσκεται. Συνεπώς , ποιητής δεν γίνεται κάποιος αλλά γεννιέται (Κωτόπουλος,
2012).
Με το πέρασμα των χρόνων και τα πορίσματα άλλων ερευνών που
ακολούθησαν, αποδείχθηκε ότι τα δημιουργικά άτομα δεν είναι μια ομάδα ευφυών
ατόμων που ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους λόγω υψηλής εφευρετικότητας και
φαντασίας. Αντίθετα, σύμφωνα με την σύγχρονη θεώρηση, όλοι οι άνθρωποι είναι
δυνάμει δημιουργικοί, που με την κατάλληλη καθοδήγηση μπορούν να αναπτύξουν
μια πιο αφαιρετική και ευρεία σκέψη, που θα τους βοηθήσει να βρούνε πρωτότυπες
ιδέες για την επίλυση προβλημάτων (Σιούτας , Ζημιανίτης και συν., 2008).
Η δημιουργικότητα συνεπώς, δεν έχει ούτε γενετήσια προέλευση (δεν είναι
δηλαδή κληρονομική) ούτε είναι απαραιτήτως έμφυτη. Ο καθένας μπορεί να γίνει
δημιουργικός: η πραγμάτωση όμως της συγκεκριμένης ικανότητας εξαρτάται από το
περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει και αναπτύσσεται. Εξάλλου «(...) η
δημιουργικότητα είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ύπαρξης, το οποίο
μπορεί κάτω από ιδιαίτερες συνθήκης να απελευθερώνεται ή αντίθετα να ατροφεί»

5 Όπως αναφέρεται στο Κωτόπουλος (2012) σχετικά με το διδακτό η όχι της δημιουργικότητας και
συνεπώς της δημιουργικής γραφής.
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(Κωτόπουλος,2012: 3). Ένα περιβάλλον που δεν ευνοεί την πρωτοπορία και την
καινοφάνεια, δεν δίνει τα απαραίτητα εφόδια και ερεθίσματα σε ένα άτομο για να
εξελιχθεί και να κάνει το παραπάνω βήμα. Καλλιεργείται και διδάσκεται, λοιπόν,
απλώς όχι με τον παραδοσιακό τρόπο. Μέσα από καταστάσεις που βιώνει το κάθε
άτομο, έρχεται αντιμέτωπο με προβλήματα τα οποία καλείται να λύσει.
Με άλλα λόγια, αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες και επιτρέπουν σε έναν
άνθρωπο να δουλέψει πάνω σε κάτι με τρόπο διαφορετικό απ’ ότι έχει συνηθίσει, θα
είναι εύκολο να αναπτύξει την αποκλίνουσα σκέψη, αποφεύγοντας κομφορμισμούς
και κοινοτυπίες. Ιδίως αν κάποιος συνηθίσει από μικρή ηλικία σε τρόπους σκέψης
που ξεφεύγουν από τις νόρμες, τότε είναι ευκολότερο να υιοθετήσει δημιουργική
προσέγγιση

διαφόρων ιδεών

και

στην

μετέπειτα

ζωή

του.

Εξάλλου,

η

δημιουργικότητα είναι μια διαδικασία που συνεχώς ανανεώνεται και μάλιστα απαιτεί
συνειδητή προσπάθεια και εξάσκηση.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, το γεγονός ότι σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, η
δημιουργική γραφή εφαρμόζεται από τις μικρότερες τάξεις του δημοτικού, ενώ
συναντάται και στις Ανώτατες Τριτοβάθμιες Σχολές ως διδακτικό αντικείμενο. Και η
πορεία αυτή δεν σταματάει εκεί, καθώς υπάρχουν αντίστοιχα Μεταπτυχιακά και
Διδακτορικά προγράμματα που εντρυφούν την δημιουργική γραφή, τις πρακτικές και
τις εφαρμογές της. Αν και στη χώρα μας, δεν είναι τόσο διαδεδομένη στο δημοτικό
σχολείο, γίνονται κατά καιρούς προσπάθειες για να την εντάξουν μέσα από το
Ανθολόγιο ή από project. Αλλά μέσα από αυτήν την παραδοχή, προκύπτει ένα άλλο
ερώτημα, το αν για να διδάξει κάποιος τη δημιουργική γραφή, χρειάζεται να
παρακολουθήσει συγκεκριμένα μαθήματα ή όχι (Κωτόπουλος, 2012). «Σκοπός της
γνώσης αυτής [θεσμοθετημένου μαθήματος] είναι να δώσει πρόσβαση σε ιδέες και
νέες προσεγγίσεις στον τρόπο της γραφής στον ασκούμενο. Οι καλλιτέχνες έξω από
ένα θεσμοθετημένο ακαδημαϊκό πλαίσιο μπορεί να κάνουν κάτι αντίστοιχο
σποραδικά ή συστηματικά, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι ενδιαφέρονται για την διάχυση
των ευρημάτων τους, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό σ’ ένα σύνολο γνώσεων, ως
πρωταρχικό τους σκοπό. Μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο οι συγγραφείς
λειτουργούν ταυτόχρονα στην θεσμική σφαίρα ως δάσκαλοι, αλλά και στην ευρύτερη
δημόσια ως συγγραφείς» (Κωτόπουλος, 2012: 9).
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Μπορούμε δηλαδή να υποστηρίξουμε ότι η δημιουργικότητα είναι μια
διαδικασία μάθησης και συνεχούς ανάπτυξης. Αν και δεν υπάρχει «συνταγή» για την
καλλιέργεια της αποκλίνουσας σκέψης, είναι ευρέως αποδεκτό, ότι μέσα από μια πιο
εναλλακτική και βιωματική διαδικασία, αναπτύσσεται και καλλιεργείται (Lassig,
2009 στο Μαλαφάντης, 2011: 5). Επίσης, η έννοια της δημιουργικότητας συνδέεται
με την φιλοπεριέργεια, την ανάγκη για εξερεύνηση, επομένως εξαρτάται και από το
ίδιο το άτομο. Θα λέγαμε δηλαδή ότι η δημιουργικότητα είναι προϊόν που προκύπτει
μέσα από μάθηση αλλά και προσωπική θέληση.
Ιδίως αν η «εκμάθηση» της δημιουργικότητας ξεκινήσει από μικρή ηλικία,
τότε τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά. Καθώς τα παιδιά όταν είναι μικρά έχουν
την τάση να σκέφτονται συνεχώς πιο εναλλακτικά και έξω από τα πλαίσια της
λογικής - επειδή διαβάζουν παραμύθια και δεν έχουν κατανοήσει απόλυτα τις νόρμες
γύρω τους - είναι πιο εύκολο να καλλιεργηθεί η δημιουργικότητα και να διατηρηθεί
και στην ενήλικη ζωή τους. Καθώς η παιδική είναι η ηλικία όπου ένα άτομο
βρίσκεται στο αποκορύφωμα της δημιουργικής του σκέψης, είναι απαραίτητο να
αποτελέσει αφορμή για συνεχή εξάσκηση. Το παιδικό μυαλό μπορεί να αποτελέσει τη
βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί ένας μαγικός κόσμος με ρεαλιστικά και μη
στοιχεία, που θα συντελέσουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του
κάθε παιδιού και παράλληλα στην ανεξαρτησία της σκέψης, την πρωτοτυπία και την
ιδέα ότι το διαφορετικό είναι σημαντικό για την επίτευξη διαφόρων στόχων. Το
οικογενειακό περιβάλλον, αρχικά, και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να οπλίσουν το
παιδί με όλα εκείνα τα στοιχεία για την ανακάλυψη και την εξερεύνηση νέων
καταστάσεων, που θα αποτελέσουν ευκαιρία για να μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν
διάφορες συνθήκες στο μέλλον.

Κεφάλαιο 2: Δημιουργική γραφή: η τέχνη του να
γράφεις διαφορετικά
Εφόσον διευκρινίστηκε η έννοια της δημιουργικότητας και δόθηκαν λεπτομέρειες
πάνω στα βασικά της χαρακτηριστικά, είναι σημαντικό να αναφέρουμε μία από τις
εκφάνσεις: τη δημιουργική γραφή.
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Πόσες φορές έχουμε διαβάσει λογοτεχνικά έργα και έχουμε αναρωτηθεί πώς
δημιουργούνται αυτές οι συναρπαστικές ιστορίες; Πόσες φορές σκεφτήκαμε πόσο
ταλαντούχος είναι ο συγγραφέας; Και πραγματικά, πόσες φορές σκεφτήκαμε και
εμείς να γράψουμε κάτι, αλλά σταματήσουμε πριν καν ξεκινήσουμε; Οι απαντήσεις
στα παραπάνω ερωτήματα, μάλλον είναι κοινές για τους περισσότερους από εμάς.
Συχνά μια λευκή σελίδα φαντάζει πιο απειλητική από οτιδήποτε άλλο. Είναι
αρκετά δύσκολο να βάλουμε σε τάξη το μυαλό μας και να σκεφτούμε κάτι
πρωτότυπο και τόσο καλά οργανωμένο, ώστε να μπορούμε να βγάλουμε νόημα και
να οδηγηθούμε σε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Αξίζει όμως σίγουρα την προσπάθεια,
γιατί ύστερα από τα πρώτα αισθήματα «φόβου» που ίσως μας κατακλύζουν, μια
μεγάλη ευχαρίστηση θα μας προκληθεί. Κι αυτό γιατί μια ιστορία, ή ένα προσωπικό
βίωμα που αποφασίσαμε να καταγράψουμε, λειτουργεί απελευθερωτικά και έχει
άμεση επίδραση στην ψυχολογία μας.
Ιδίως όταν ζητάμε από ένα μικρό παιδί να αφήσει τις σκέψεις του να
«τρέξουν» και να γράψει αυτά που φαντάστηκε, το αποτέλεσμα μόνο θετικό μπορεί
να είναι. Εξάλλου, η συγγραφή είναι ένας από τους βασικότερους τρόπους έκφρασης
της φαντασίας και συνεπώς της δημιουργικότητας.

2.1 Προσεγγίζοντας την έννοια
Ο όρος «δημιουργική γραφή», προέρχεται από την ακριβή μετάφραση του αγγλικού
όρου «creative writing» και εννοεί την συγγραφή κειμένων, που χαρακτηρίζονται από
πρωτοτυπία και φαντασία, αν λάβουμε υπόψη τον ορισμό της δημιουργικότητας.
Κατά καιρούς έχουν γίνει προσπάθειες να προσδιοριστεί ο συγκεκριμένος όρος, με
όσο το δυνατόν περισσότερη ακρίβεια, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερη επιτυχία. Αυτό
συμβαίνει γιατί είναι μια σύνθετη έννοια, που διαθέτει πολλά διαφορετικά στοιχεία
και χαρακτηριστικά που με τη σειρά τους οδηγούν σε κάτι πολύπλευρο. Αυτό
επιβεβαιώνεται με τον εξής τρόπο: ας σκεφτούμε πόσες νοητικές λειτουργίες και
πόσα πνευματικά αποθέματα θα χρειαστεί να τεθούν σε λειτουργία, για να γράψουμε
κάτι. Να σκεφτούμε μια συνέχεια σε μια ιστορία, να περιγράφουμε έναν ήρωα, να
μιλήσουμε για κάτι που μας έκανε εντύπωση. Για να ξεκινήσει κάποιος να συγγράφει
από την αρχή, έχοντας μια μικρή έμπνευση ή αφορμή, χρειάζεται προσήλωση και
πειραματισμό, εφευρετικότητα αλλά και κριτική, φαντασία και πρωτοπορία. Η
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δημιουργική γραφή, είναι η «γραπτή τέχνη» και χαρακτηρίζεται από μοναδικότητα
και αυθορμητισμό.
Καθώς όμως αναφερόμαστε σε γραφή, δεν γίνεται να μην τονίσουμε, ότι
χρειάζεται κανείς να γνωρίζει και να χειρίζεται καλά τον λόγο, την γλώσσα, τις λέξεις
και τα συντακτικά στοιχεία που συνιστούν τη γλώσσα, γιατί η δημιουργική γραφή
έχει ως βάση της «το παιχνίδι με τις λέξεις» και την ποιητική χρήση της γλώσσας.
Συνεπώς ένα από τα βασικά στοιχεία που οφείλει να διαθέτει κάποιος για να
ασχοληθεί ενεργά με τη δημιουργική γραφή είναι να γνωρίζει τις συμβάσεις της
γλώσσας. Μέσα από την γλώσσα μπορεί κανείς να βασιστεί και να δώσει στις ιδέες
και σκέψεις του, οντότητα και υπόσταση. Και όταν πλέον την χειρίζεται καλά, είναι
σε θέση να ξεφύγει από τα όρια αυτά, να ξεπεράσει τον εαυτό του και να
δημιουργήσει δικές του συμβάσεις. Από αυτές τις καινούριες συμβάσεις, μπορεί να
εμπνευστούν άλλα πρόσωπα και με τη σειρά τους να κάνουν κι εκείνοι κάτι
διαφορετικό και να ξεκινήσει έτσι μια αλυσιδωτή συγγραφική δημιουργία. Ένα είδος
γραπτής επικοινωνίας που έχει κενό το όνομα του παραλήπτη γιατί απευθύνεται σε
όλους. Και όλοι αυτοί μπορούν να παρασυρθούν, να σκεφτούν και να θέσουν σε
λειτουργία τα «γρανάζια» της φαντασίας τους.
Σύμφωνα με τον Καρακίτσιο (2012: 1) «ο όρος [δημιουργική γραφή] υπονοεί
σήμερα τουλάχιστον, τη διδασκαλία της λογοτεχνικής γραφής αλλά εμπεριέχει την
ευρεία του σημασία και το σύνολο των διαφορετικών εκπαιδευτικών πρακτικών και
τεχνικών που στοχεύουν στην κατάκτηση συγγραφικών (λογοτεχνικών) δεξιοτήτων».
Σύμφωνα με σχετική ομιλία του Ευγένιου Τριβιζά6, η φαντασία είναι αυτό
που χαρακτηρίζει τη δημιουργικότητα και συνδέεται άμεσα μαζί της. Αυτή εξάλλου
είναι και το κύριο συστατικό των παραμυθιών, διότι χαράζει μια διαφορετική πορεία
και δίνει το έναυσμα για να ξεδιπλώσει το «κουβάρι» της κάθε ιστορίας. Ενώ η
γνώση βασίζεται σε υπαρκτά στοιχεία και σε στοιχεία που ήδη έχουμε γνωρίσει, η
φαντασία μας επιτρέπει όχι να ακολουθήσουμε ή να «υπηρετήσουμε» την
πραγματικότητα, αλλά να την ανατρέψουμε και να την αλλάξουμε. Αυτό είναι η
ουσία της συγγραφής και της ανάπτυξης νέων ιστοριών. Όπως άλλωστε υποστήριζε

6 Στο TEDxAthens, όπου μίλησε για την φαντασία και το πώς βοηθά στην ανάπτυξη της
δημιουργικότητας. Στην ομιλία αυτή, θίγει θέματα που αφορούν τους γονείς και τους δασκάλους, αλλά
και καθέναν ξεχωριστά καθώς η δημιουργικότητα είναι η κινητήρια δύναμη για να γίνει κάτι
πρωτοποριακό και καινούριο. Τις απόψεις του, στηρίζει μέσα από λόγια μεγάλων προσώπων της
επιστήμης και όχι μόνο, που δήλωναν την σημασία της ανάγνωσης βιβλίων και παραμυθιών και τη
συμβολή τους στην μετέπειτα ζωή τους.
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και ο ίδιος «η γνώση περιορίζεται σε αυτό που καταλαβαίνουμε, ενώ η φαντασία
αγκαλιάζει αυτό που θα κατανοήσουμε στο μέλλον».
Μέσα από τη δημιουργική γραφή και δραστηριότητες που την προάγουν, το
κάθε άτομο μαθαίνει να σκέφτεται διαφορετικά, να εμπνέεται από κάτι που σε πρώτη
φάση φαντάζει κοινότυπο και να κάνει πράξη τις ιδέες του. παράλληλα μαθαίνει να
χρησιμοποιεί την ποιητική χρήση της γλώσσας αλλά και να εκφράζει τις ενδόμυχες
σκέψεις του. Η δημιουργική γραφή λειτουργεί αγχολυτικά και αποτελεί έναν τρόπο
εκτόνωσης και ψυχικής χαλάρωσης. Επιπρόσθετα, είναι ένας αποτελεσματικός
τρόπος ψυχαγωγίας και προσωπικής κατανόησης του εαυτού (Καρακίτσιος, 2012).
Ακόμη, η δημιουργική γραφή συνδέεται με τη λογοτεχνία και την μελέτη
διαφόρων κειμένων. Μέσα από την επαφή του με τη λογοτεχνία, το άτομο
αναγνωρίζει και μαθαίνει το ύφος, τη δομή και τη σκέψη μεγάλων εκπροσώπων των
λογοτεχνικών ρευμάτων που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς, υιοθετώντας όποτε
χρειαστεί τα στοιχεία αυτά για τα δική του έργα. Σταδιακά μιμείται τα
χαρακτηριστικά μεγάλων συγγραφέων και αρχίζει να βελτιώνεται και να μαθαίνει
μέσα από τα λάθη του (Σουλιώτης, 2012).

2.2 Ιστορική προέλευση και χαρακτηριστικά
Αν και τα οφέλη της δημιουργικής γραφής είναι αναμφισβήτητα, η έννοια αυτή δεν
υπήρχε, παρά έκανε την εμφάνισή της τον 20ό αιώνα. Μάλιστα, ορισμένοι θεώρησαν
ότι προέρχεται από τον αγγλοσαξονικό χώρο. Σύμφωνα με τον Καρακίτσιο (2012) η
δημιουργική γραφή έχει τις ρίζες της στην Αρχαία Ελλάδα. Συγκεκριμένα μέσα από
σχετική μελέτη παραθέτει πληροφορίες που συνδέουν την δημιουργική γραφή με την
ρητορική. Η διαδικασία που ακολουθούσαν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι για να
εκφράσουν τις ιδέες τους και να μιλήσουν για διάφορα θέματα αποτελούνταν από
συγκεκριμένα στάδια, τα οποία ταυτίζονται με αυτά της δημιουργικής γραφής. Η
κλασική ρητορική αποτελούνταν από πέντε διακριτά στάδια, σε καθένα από τα οποία
ο ρήτορας εκτελούσε μια συγκεκριμένη διαδικασία: αρχικά αναζητούσε ιδέες, έπειτα
τις οργάνωνε, στη συνέχεια τις έκανε πράξη χρησιμοποιώντας λέξεις και φράσεις, τις
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αποστήθιζε και τις εκφωνούσε (Καρακίτσιος, 2012)7. Με παρόμοιο τρόπο λειτουργεί
και η δημιουργική γραφή, με τη διαφορά ότι δεν χρειάζεται η αποστήθιση. Στην
αρχαιότητα αλλά και μέχρι τον Μεσαίωνα υπήρχε η ιδέα ότι η δημιουργικότητα δεν
ήταν διδακτή, αλλά ταλέντο λίγων ανθρώπων.
Τον 19° αιώνα, στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα, υπήρχε μάθημα
Ρητορικής, που στόχευε στη διδασκαλία της γραφής. Την περίοδο αυτή, που
κυριαρχεί ο

ρομαντισμός, η λογοτεχνία

μυθοποιείται και ο συγγραφές

αντιμετωπίζεται ως ο απόλυτος δημιουργός, μια θεϊκή οντότητα που υπερέχει. «Είναι
η εποχή της απόλυτης κυριαρχίας του Ρομαντισμού που εξιδανικεύει και τη
λογοτεχνία και το συγγραφέα και καθιστά και το δημιουργό και το δημιούργημα
δυσπρόσιτα στο ευρύ κοινό» (Καρακίτσιος, 2012: 6). Έπειτα η Ρητορική πλέον είναι
επίσημο μάθημα και θεωρείται πολύ σημαντικό. Η σημασία του μαθήματος, όμως,
αρχίζει να φθίνει τον 20ό αιώνα και μάλιστα η έννοια της ρητορικής συνδέεται με την
πολυλογία. Την θέση της καταλαμβάνει ενεργά η διδασκαλία της λογοτεχνίας, που
πλέον παίρνει ιδεολογικές, κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις (Καρακίτσιος,
2012).
Στον αγγλοσαξονικό χώρο, η εμφάνιση προγραμμάτων δημιουργικής γραφής
ξεκίνησε από τις αρχές του 2000 αιώνα., αλλά θεσμοθετείται ως μάθημα από το 1939.
Την περίοδο αυτή ξεκινάει η δράση εργαστηρίων δημιουργικής γραφής που δέχεται
υποψήφιους, μόνο αφού αποδείξουν την αξία τους. Αυτό, όμως, που έχει
περισσότερη σημασία είναι η αλλαγή οπτικής γωνίας όσον αφορά στις απόψεις πάνω
στη λογοτεχνία. Πλέον, η φιλολογική ανάλυση κειμένων, που μέχρι τότε έμενε μόνο
στα στοιχεία δομής και αφηγηματικότητας, αντικαθίσταται σταδιακά από μια mo
κριτική προσέγγιση της λογοτεχνίας. Σε αυτό ωφέλησε και η εμφάνιση (και
εδραίωση) της Κριτικής Παιδαγωγικής, που ανέτρεψε τα παραδοσιακά πρότυπα στην
διδασκαλία και την προσέγγιση των διδακτικών αντικειμένων (Κωτόπουλος, 2012).
Η δημιουργική γραφή, μπορεί να μην υπάρχει ως ξεχωριστό μάθημα σήμερα
στα σχολεία, αποτελεί, όμως, μια εξαιρετική διαδικασία ανάπτυξης λογοτεχνικών και
γλωσσικών δυνατοτήτων.
Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για την πορεία που ακολουθεί ένα άτομο με
σκοπό να σκεφτεί νέες ιδέες και να τις καταγράψει, κάνουμε λόγο για «κύκλο

7 Σύμφωνα με την εργασία του «Δημιουργική Γραφή: μια άλλη προσέγγιση της λογοτεχνίας η η
επιστροφή της Ρητορικής;» τα πέντε στάδια της ρητορικής είναι τα εξής: 1. Εύρεσις (invention) 2.
Τάξις (disposition) 3. Λέξις (elocution) 4. Μνήμη (memoria) και 5. Υπόκρισις (action).
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δημιουργικής γραφής», τα βήματα, δηλαδή, που ακολουθεί από τη σύλληψη μιας
ιδέας μέχρι την αποτύπωσή της στο χαρτί. Σύμφωνα με τον Wallas (1925)8 τα στάδια
είναι τέσσερα και είναι τα εξής: το στάδιο της προπαρασκευής, της επώασης, της
έμπνευσης και της αξιολόγησης.
Αρχικά λοιπόν, όταν παραθέτουμε ένα ερέθισμα σε ένα άτομο, καλείται να
σκεφτεί και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που του δίνονται, να τις οργανώσει και
να καταλάβει το γενικό πλαίσιο. Είναι η φάση όπου το άτομο δέχεται ένα σύνολο
πληροφοριών όπου γίνεται προϊόν επεξεργασίας. Έπειτα, στο δεύτερο στάδιο «όλο το
υλικό που συγκεντρώθηκε από το στάδιο της προπαρασκευής φαίνεται σαν να
«κοιμάται» στο μυαλό του εν δυνάμει δημιουργού τόσο στο προ-συνειδητό επίπεδο
όσο και στο ασυνείδητο. Συμβαίνει μια ασύνειδη εσωτερική διαδικασία σε στιγμές
που το άτομο χαλαρώνει, βλέποντας τηλεόραση, διαβάζοντας ένα βιβλίο, κάνοντας
έναν περίπατο, ακόμα κι όταν κοιμάται» (Σιούτας, Ζημανίτης και συν., 2008 : 46).
Με άλλα λόγια οι ιδέες του ατόμου δείχνουν να είναι ανενεργός και όχι πλήρως
σχηματισμένες. Την δουλειά αυτή αναλαμβάνει το άτομο στο τρίτο στάδιο, όπου
τελικά «γεννιέται» μια ιδέα, κάτι φωτίζει στο μυαλό του και βρίσκει τη λύση. Και
έτσι αισίως το άτομο οδηγείται στο τελευταίο στάδιο που δεν είναι άλλο από την
εφαρμογή αυτής της ιδέας, την επαλήθευση: αν δηλαδή η λύση που βρέθηκε είναι
τελικά ορθή. Αν εξακριβωθεί η αποτελεσματικότητά της τότε εφαρμόζεται στην
εκάστοτε περίπτωση.

2.3 Δημιουργική Γραφή και σχολείο
«Η δημιουργικότητα είναι η ύψιστη ανθρώπινη πνευματική λειτουργία. Πηγάζει μέσα
από την ανάγκη του ανθρώπου να ξεδιπλώσει τις ιδέες, τις σκέψεις του καθιστώντας
το δημιουργικό εργάτη στην εξελικτική πορεία της προόδου» (Σιούτας , Ζημιανίτης
και συν., 2008:46). Συνεπώς η δημιουργική σκέψη είναι προσόν όλων των ανθρώπων
και όχι των λίγων, όπως προαναφέρθηκε. Ωστόσο, χρειάζεται καλλιέργεια, άσκηση
και αγωγή, ώστε να μπορεί να εφαρμόζεται συνέχεια και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.
Η καλλιέργεια αυτή επιτυγχάνεται μέσω της διδασκαλίας, που ξεκινά από τα πρώτα
σχολικά χρόνια. Το μάθημα της λογοτεχνίας του δημοτικού αποτελεί έναν άριστος

8 Όπως αναφέρεται στο εκπαιδευτικό υλικό των Σιούτας, Ζημανίτης και συν.(2008)
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τρόπο για να μυηθεί το παιδί στις τεχνικές της δημιουργικής σκέψης και της
φαντασίας.
Μια τέτοια διαδικασία είναι απαραίτητη σε παιδιά δημοτικού. Με την
δημιουργική απασχόληση και συγκεκριμένα με ασκήσεις δημιουργικής γραφής, οι
μαθητές κατανοούν βιωματικά τις πολλαπλές χρήσεις της γλώσσας, διδάσκονται
τεχνικές συγγραφής και σκέψης και φυσικά έρχονται σε επαφή με λογοτεχνικούς
θησαυρούς και - γιατί όχι; - γράφουν και τους δικούς τους. «Η δημιουργική γραφή
αποκαλύπτει στους μαθητές τους μηχανισμούς συγγραφής και κατασκευής ενός
κειμένου- όχι μόνο του λογοτεχνικού. Τους δείχνει στην πράξη χωρίς τη σκωρία της
θεωρίας, πόση σημασία έχει η επιλογή του χρόνου της αφήγησης αλλά και η οπτική
γωνία, η επιλογή της κατάλληλης λέξης αλλά και η σημασία του κόμματος σε μια
φράση» (Νικολαϊδου, 2012 :7). Επίσης, η διδασκαλία δημιουργική γραφής, δίνει σε
όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως ταλέντου και σχολικής επίδοσης, την ευκαιρία να
εκφραστούν, να φανταστούν και να δημιουργήσουν. Οι δάσκαλοι, αποκτούν τον ρόλο
του καθοδηγητή, γίνονται συνένοχοι με τους μαθητές και συνταξιδιώτες στο ταξίδι
της φαντασίας και της τέχνης. Και επειδή η συγγραφή συνδέεται με την ανάγνωση,
συνιστώνται τα προγράμματα φιλαναγνωσίας. Πάνω σε λογοτεχνικά έργα που τα
παιδιά καλούνται να διαβάσουν (τα οποία μπορούν να επιλέξουν και μόνα τους),
μπορούν να «δουλέψουν» , να εφαρμόσουν δηλαδή παιχνίδια- δραστηριότητες
δημιουργικής γραφής.
Σύμφωνα με τον Steven King9, οι δημιουργικοί άνθρωποι και κατά κύριο
λόγο οι συγγραφείς, είναι καλοί αναγνώστες. Συνεπώς η λογοτεχνία του σχολείου θα
πρέπει να δίνει στα παιδιά ερεθίσματα, ώστε να ασχοληθούν ενεργά με αυτή. «Το να
θέλει κάποιος να γράψει χωρίς να διαβάζει είναι το ίδιο σαν να θέλει να γίνει σεφ
χωρίς να γνωρίζει τις βασικές συνταγές των προγόνων του και των άλλων
πρωτοπόρων της μαγειρικής10». Και φυσικά να συνειδητοποιήσουν ότι ο δάσκαλος
δίνει το ερέθισμα, ώστε έπειτα μόνα τους να πάνε ένα βήμα παρακάτω και να
διαβάζουν λογοτεχνία και εκτός σχολείου. Δυστυχώς όμως ένα από τα λάθη της
εκπαίδευσης, είναι ότι το Ανθολόγιο δεν δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να
γνωρίσουν τη λογοτεχνία, αλλά να αρκεστούν στη στείρα αποστήθιση και στο να
κάνουν ασκήσεις κατανόησης με τον ίδιο τρόπο που θα έλυναν μια μαθηματική
9 Σύμφωνα με συνέντευξη που έδωσε αναρτημένη στο διαδίκτυο, βλ. βιβλιογραφία
10 Σύμφωνα με τον Προβιά, η άποψη αυτή είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να
προσέξει κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με τη συγγραφή. Αυτό όπως και άλλα «μυστικά»
αναφέρονται στο άρθρο του, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο βλ. βιβλιογραφία.
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άσκηση: νομίζοντας ότι μόνο μια είναι η σωστή απάντηση. Αντί λοιπόν ο δάσκαλος
να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, καθηλώνει τους μαθητές και δεν τους αφήνει να
εκφράσουν την αποκλίνουσα σκέψη τους. Σύμφωνα με τον Αμερικανό ψυχολόγο
Anderson

«στα παιδιά η δημιουργικότητα είναι παγκόσμια, ανάμεσα στους

ενήλικους σχεδόν ανύπαρκτη»11. Ενώ πρέπει να γίνονται προσπάθειες ανάδειξης της
δημιουργικότητας, το εκπαιδευτικό σύστημα αρνείται να γίνει «δημιουργικό» και
παραμένει

προσκολλημένο

στις

παραδοσιακές

αξίες.

Για

το

θέμα

της

δημιουργικότητας των παιδιών και τη συμβολή του σχολείου σε αυτήν, μίλησε ο
Ευγένιος Τριβιζάς σε μια συνέντευξή του. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «η ενθάρρυνση
της δημιουργικότητας και η καλλιέργεια της φαντασίας είναι από τις πιο
παραμελημένες πλευρές της ανατροφής των παιδιών μας. Τα παραγεμίζουμε σαν
γαλοπούλες με γνώσεις και πληροφορίες, ενώ αφήνουμε τη φαντασία τους να
λιμοκτονεί. Τα παιδιά εισέρχονται στο σχολείο προικισμένα με πλούσια φαντασία
και αποφοιτούν με φαντασίες ατροφικές ή στραγγαλισμένες. Μαθαίνουν να
υπηρετούν την πραγματικότητα, ενώ θα έπρεπε να μαθαίνουν να την ξεπερνάνε.
Δεδομένου του κρίσιμου ρόλου της φαντασίας στη δημιουργικότητα και την
καινοτομία, ο αρνητικός αντίκτυπος στην κοινωνία είναι τεράστιος12». Μάλιστα, όλοι
οι άνθρωποι έχουν την προδιάθεση να γίνουν δημιουργικοί, αλλά συχνά αδυνατούν,
γιατί δεν το επιτρέπει το σχολείο και η οικογένεια.
Τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, δεν αναγνωρίζουν τη
δημιουργική γραφή ως ξεχωριστό μάθημα, που θα διδάσκεται στα σχολεία, αλλά την
θεωρούν έναν τρόπο για να έρθουν οι μαθητές πιο κοντά στη λογοτεχνία και να
μάθουν πώς να χειρίζονται διάφορες τεχνικές και μεθόδους (Κιοσσές, 2013)13.
Τα τελευταία χρόνια ωστόσο γίνονται διάφορες προσπάθειες να αναπτυχθεί η
αποκλίνουσα σκέψη των μαθητών, μέσα από ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα που
εφαρμόζονται κατά καιρούς στα σχολεία, όπως η μέθοδος project και η
διαθεματικότητα. Αυτά δίνουν τόσο στο μαθητή όσο και στο δάσκαλο την ευκαιρία
να γνωρίσουν την χαρά της ανάγνωσης, της λογοτεχνικής περιπέτειας και των
ιδιόμορφων χαρακτήρων. Αναγνωρίζουν το μεγαλείο της λογοτεχνίας μέσα από

11 Φράση που αναφέρεται στο εκπαιδευτικό υλικό για τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων II
(βλ,βιβλιογραφία), ως εισαγωγική για να αναπτυχθεί το θέμα της «ανθρώπινης δημιουργικότητας»
12 Απόσπασμα από την συνέντευξη του Ευγ. Τριβιζά στην Μαρία Παναγιώτου, όπως αναφέρεται στην
εφημερίδα: «Ο Φιλελεύθερος» βλ. βιβλιογραφία
13 Όπως αναφέρει ο Σ. Κιοσσές στην εργασία του με θέμα «Προς μια «παιδαγωγική» της δημιουργικής
γραφής» διαθέσιμη διαδικτυακά βλ. βιβλιογραφία.
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μικρά μυθιστορήματα και διηγήματα, που διαβάζονται από όλους τους μαθητές και
έπειτα γίνονται διάφορες δραστηριότητες που αφορούν τη δημιουργικότητα.
Η δημιουργική γραφή συνδέεται απόλυτα με το μάθημα της Λογοτεχνίας στα
σχολεία. Η δημιουργική γραφή και οι δραστηριότητες γύρω από αυτήν, χρειάζονται
τη λογοτεχνία ως βάση για να εφαρμοστούν και να δουλέψουν σωστά. Σαφώς και το
Ανθολόγιο του δημοτικού, παρέχει πλήθος λογοτεχνικών αριστουργημάτων,
προσαρμοσμένα και διαχωρισμένα ανάλογα με την ηλικία στην οποία απευθύνονται.
Με βάση αυτά τα κείμενα, μπορούν οι μαθητές να δημιουργήσουν από το μηδέν μια
νέα ιστορία και όχι μόνο. Η δημιουργική γραφή δεν κάνει αποκλειστικά τον μαθητή
«συγγραφέα» αλλά του επιτρέπει να αναπτύξει τη φαντασία του, να καλλιεργήσει τα
ταλέντα του και να απελευθερωθεί σε έναν ιδανικό κόσμο που ο ίδιος θα
δημιουργήσει. Ωστόσο, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι ποιο διαθεματικό ή να
εμπλουτίσουμε τα ήδη υπάρχοντα κείμενα του Ανθολογίου, δεν έχουμε παρά να
συμβουλευτούμε βιβλία της παιδικής λογοτεχνίας και να δουλέψουμε πάνω σε αυτά.
Αυτό που πρέπει να προσέξουν οι δάσκαλοι, είναι να παρουσιάσουν λογοτεχνικά
έργα, που αφορούν τα παιδιά και ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία και τα ενδιαφέροντά
τους. Βιβλία που περιέχουν με κωμικό τρόπο διάφορες καταστάσεις, με ήρωες όπου
μπορούν τα παιδιά να ταυτιστούν και ίσως μηνύματα με ηθικό χαρακτήρα.
Ωστόσο, αν προσπαθούσαμε να αποτυπώσουμε την άποψη των παιδιών για
την λογοτεχνία, θα διαπιστώναμε ότι δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να έχουν. Μπορεί
να έχουν ένα «δέος» απέναντι στους συγγραφείς -χωρίς όμως να γνωρίζουν
ουσιαστικά πράγματα γι’ αυτούς- επειδή χρησιμοποιούν «ωραία γλώσσα» και
«περίτεχνο ύφος», αλλά δεν παύουν να τη θεωρούν πληκτική και ένα κομμάτι που
ανήκει στο παρελθόν και δεν ταιριάζει με το δικό τους παρόν και μέλλον (Φρυδάκη,
2003). Μπορούμε όμως, να δούμε αυτήν την αρνητική άποψη και να την αλλάξουμε,
με τέτοιον τρόπο ώστε να λειτουργήσει η λογοτεχνία υπέρ των παιδιών. Η
απασχόληση με γραπτά κείμενα που έχουν αποδεδειγμένη αξία, είναι ένας τρόπος για
να ενθαρρυνθεί με τη σειρά του το κάθε παιδί, ώστε να δημιουργήσει μια καινούρια
ιστορία. Τα κείμενα αυτά θα τοποθετήσουν το παιδί στο προπαρασκευαστικό στάδιο
στον κύκλο της δημιουργικότητας, δίνοντας τα απαραίτητα στοιχεία για να κάνουν
μόνα τους το επόμενο βήμα και να καλλιεργήσουν διάφορες ιδέες. Το σημαντικότερο
είναι να ανακαλύψουν οι μαθητές ότι «η ανάγνωση της λογοτεχνίας δεν είναι
αγγαρεία αλλά χαρά, δεν είναι (και ούτε μπορεί να είναι) μια ακόμη ανιαρή
υποχρέωση, αλλά πρωτίστως και κυρίως απόλαυση» (Καλογήρου, 2009: 26).
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Αυτό που χρειάζεται να κατανοηθεί πλήρως, ώστε η δημιουργική γραφή να
αρχίζει να εφαρμόζεται σε μια πιο συχνή βάση, είναι τα πλεονεκτήματα που
προσφέρει τόσο στον δάσκαλο όσο και τους μαθητές. Η δημιουργική γραφή είναι μια
μορφή τέχνης, όπως η συγγραφή κειμένων και ποιημάτων. Συνεπώς, επιφέρει
συνέπειες ανάλογες με αυτές που δίνει η τέχνη σε όλους όσους ασχολούνται με αυτή.
Μια τέτοια προσέγγιση, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα σε μια σχολική τάξη,
όπου θα υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας, προσανατολισμένη σε
μαθητοκεντρικό επίπεδο. Η δημιουργική γραφή δεν μπορεί να εφαρμοστεί αν στο
επίκεντρο της διδασκαλίας, είναι ο δάσκαλος. Σκοπός της είναι να προκαλέσει τα
παιδιά να τολμήσουν κάτι διαφορετικό, να ξεφύγουν από την κλασική και
παραδοσιακή διδασκαλία, να έχουν το δάσκαλο σύμμαχο και όχι αυθεντία, να μάθουν
αλλά και να διδάξουν, να δημιουργήσουν και να φανταστούν. Εξάλλου, «η φαντασία
έχει τη δική της θέση στη διαπαιδαγώγηση (...) [ενώ απαραίτητη είναι και] η
εμπιστοσύνη στην παιδική δημιουργικότητα» (Ροντάρι, 1970: 17). Συνεπώς, αν ο
δάσκαλος αναγνωρίσει την αξία της δημιουργικής γραφής και αποφασίσει να την
εφαρμόσει στην τάξη του, οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να γίνουν
αρκετές αλλαγές. Κατανοώντας ότι ο ρόλος του θα πρέπει να είναι καθοδηγητικός,
χρειάζεται να συντονίσει τους μαθητές, να συγκεντρώσει το κατάλληλο υλικό, τα
απαραίτητα μέσα και να πιστέψει ότι το μάθημα της Λογοτεχνίας δεν πρέπει να
αντιμετωπίζεται όπως αυτό της Γλώσσας, αλλά να «δουλεύεται» μέσα από πολλές και
διαφορετικές προσεγγίσεις. Ένα λάθος που γίνεται συχνά είναι ότι πολλοί ταυτίζουν
την λογοτεχνία με την διδασκαλία της γλώσσας ή την ενσωματώνουν στην γλωσσική
διδασκαλία (Σουλιώτης, 2012) γι’ αυτό και είναι σημαντικό ο δάσκαλος να είναι
ανοιχτόμυαλος και δημιουργικός. Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, θα προκόψει
σταδιακά μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής και παιχνίδια, που θα
βασίζονται αφενός στα λογοτεχνικά κείμενα, αλλά αφετέρου θα διακρίνονται από
μοναδικότητα και αυθορμητισμό.
Τέτοιου είδους προγράμματα, καθίσταται αναγκαίο να ξεκινούν από τις
μικρές τάξεις του δημοτικού, γιατί τότε τα παιδιά βρίσκονται στην πιο δημιουργική
περίοδο της ζωής τους. Έρχονται σε επαφή με τον κόσμο των παραμυθιών και των
λαϊκών αφηγήσεων από μικρή ηλικία και όταν μαθαίνουν να διαβάζουν, είναι σε
θέση να επεξεργαστούν μόνα τους τα αριστουργήματα της παιδικής λογοτεχνίας. Η
βάσεις, λοιπόν, ξεκινούν από το δημοτικό. Ακολουθώντας τις πρακτικές των
εργαστηρίων δημιουργικής γραφής που υπάρχουν, ο δάσκαλος υιοθετεί ρόλο μέντορα
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και παραμυθά και καλείται να βάλει τους μαθητές του, τους «μικρούς αναγνώστες»
στο παιχνίδι της συγγραφής και της δημιουργίας. Κάθε δάσκαλος οφείλει να «ξεκινά
με την πεποίθηση ότι όλοι μπορούν να γράψουν αρκεί να το θέλουν πραγματικά. Η
συγγραφή είναι τέχνη, η οποία προϋποθέτει τεχνική, που μαθαίνεται και εξελίσσεται
συνεχώς» (Καραγιάννης, 2010)14. Ο μαθητής δεν είναι παθητικός δέκτης
λογοτεχνικών πληροφοριών, αλλά ενεργεί και αλλάζει τις πληροφορίες αυτές.
Κατανοεί τη σημασία της λογοτεχνίας και τα οφέλη που του προσφέρει, ξεδιπλώνει
τα ταλέντα του, πειραματίζεται και δεν εφησυχάζει. Αυτό όμως που πρέπει να
κατανοηθεί πλήρως είναι ότι δεν αρκεί μόνο το ταλέντο, για να γίνουν
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. Χρειάζεται δέσμευση και αφοσίωση,
προσπάθεια και σκληρή δουλειά. Την φράση αυτή επιβεβαιώνει ο Seven King στο
έργο του «Περί Συγγραφής» (1999)15 όπου αναφέρει: «η έμπνευση θα σε βρει στο
γραφείο σου αν βρίσκεσαι σε αυτό εφτά με τρεις κάθε μέρα» υπονοώντας ότι μόνο
μέσα από πρόγραμμα και συνέπεια θα είναι σε θέση ένα άτομο να γράψει.
Η διαδικασία της δημιουργικής γραφής, ωστόσο, δεν παύει να είναι
απαιτητική και χρονοβόρα. Χωρίζεται σε τρία στάδια με τη σειρά της, καθένα από τα
οποία αποτελεί προϋπόθεση για ένα σωστό και άρτιο αποτέλεσμα. Τα στάδια αυτά
είναι το προ-κειμ^ικό,

to κειμενικό

και το μετά- κειμενικό. Με βάση την ονομασία

τους, κατανοούμε την λειτουργία του καθενός από αυτά.
Στο προ-κειμενικό στάδιο, ο ρόλος του δασκάλου ενισχύεται γιατί καλείται να
οργανώσει δραστηριότητες ώστε να ενεργοποιήσει τους μαθητές του. Είναι το σημείο
όπου θα δοθούν τα ερεθίσματα για να αρχίσουν οι μαθητές να επεξεργάζονται και να
συζητούν. Μια φράση γραμμένη στον πίνακα, ένα ζευγάρι λέξεων χωρίς φαινομενική
σύνδεση, μια εικόνα, σκόρπιες λέξεις ή αλυσιδωτά σχήματα, μπορούν να δώσουν την
ευκαιρία στο κάθε παιδί ξεχωριστά να σκεφτεί κάτι και να θελήσει να το αναπτύξει.
Παιχνίδια όπως το «λεκτικό διώνυμο», ο «καταιγισμός ιδεών», «αστείες λέξεις» και
«κατευθυντήριες ερωτήσεις» (Ροντάρι, 1970) είναι μερικές μόνο από τις ιδέες που

14 Όπως αναφέρει ο ίδιος στην διάλεξή του με τίτλο «Η Δημιουργική Γραφή ως Καινοτόμος Δράση
στο Σχολείο: όψεις μιας Παιδαγωγικής Εμπειρίας» βλ. βιβλιογραφία
15 Περί Συγγραφής (On writing): to σχεδόν βιογραφικό έργο του Steven King μέσα στο οποίο
αναφέρει τα μυστικά της γραφής του. Όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται κάποιος για να γίνει
συγγραφέας. Με ύφος απλό και κατανοητό, παραδείγματα και εκφράσεις με νόημα, ο King ωθεί τον
καθένα από εμάς να πιάσουμε την πένα και ένα χαρτί και να ξεδιπλώσουμε την φαντασία μας, ώστε να
δημιουργήσουμε. Προχωρώντας σε καθαρά εκπαιδευτικό επίπεδο, ο δάσκαλος, μπορεί να
χρησιμοποιήσει το εγχειρίδιο αυτό, για να πάρει συμβουλές ώστε να υιοθετήσει απόψεις και τρόπους
για να κάνει μάθημα δημιουργικής γραφής στα παιδιά. Αν και δεν δίνει δραστηριότητες δημιουργικής
γραφής για εφαρμογή τους, αποτελεί τρόπο καθοδήγησης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας.
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μπορεί να χρησιμοποιήσει ο δάσκαλος για να ξεκινήσει την δημιουργική διδασκαλία.
Ακολουθεί το επόμενο στάδιο το οποίο αφορά στην «πρώτη γραφή των κειμένων , ή
το στάδιο της κειμενοποίησης των ιδεών. Είναι η φάση όπου οι άυλες ιδέες του προκειμενικού σταδίου αποκτούν μέσω των λέξεων υλική υπόσταση» (Καραγιάννης,
2010)16. Τέλος, υπάρχει η αξιολόγηση, όπου γίνεται η βελτιστοποίηση των κειμένων,
η συζήτηση και ο αναστοχασμός.
Γενικά, μια τέτοια προσέγγιση λογοτεχνικών κειμένων, στα πλαίσια του
σχολικού περιβάλλοντος αποτελεί μια εναλλακτική μορφή διδασκαλίας: ο μαθητής
μπορεί να μην αποστηθίζει κανόνες, αλλά μαθαίνει βιωματικά ό,τι χρειάζεται,
βελτιώνεται μέσα από την προσπάθεια και ασχολείται με κάτι που του αρέσει και τον
συναρπάζει. Νιώθει δημιουργός, φτιάχνει κάτι νέο που αν και βασίζεται σε ήδη κάτι
που υπάρχει, δεν παύει να είναι ξεχωριστό και να φέρει την προσωπική του
σφραγίδα. Και μάλιστα το κάνει αυτό, με προτροπή αφενός του δασκάλου, αλλά το
απολαμβάνει και το διασκεδάζει, αφού του δίνεται η ευκαιρία να αλλάξει τα
δεδομένα της πραγματικότητας. Και υπάρχουν πολλά παιχνίδια γραφής που το
κάνουν αυτό.
Κατ’ αρχάς, ο μαθητής μέσα από τη δημιουργική γραφή, γίνεται κάτι που
θαυμάζει από παιδί: γίνεται τρανός παραμυθάς που ταξιδεύει -έστω νοητικά- στον
κόσμο και λατρεύεται για τις ιστορίες του. Γίνεται δηλαδή, «συγγραφέας στη θέση
του συγγραφέα17». Παράλληλα, «χτίζει» τον ιδανικό κόσμο από τη μια μεριά ή τον
πιο εφιαλτικό, από την άλλη. Κατασκευάζει ήρωες και κατευθύνει συμπεριφορές,
βιώνει μέσα από αυτούς διάφορα συναισθήματα και την όποια εξέλιξή τους.
Μαθαίνει για το «καλό» και το «κακό», τα δύο βασικότερα αρχέτυπα στον κόσμο και
τα «χαρακτηριστικά» τους. Ή δημιουργεί νέα χαρακτηριστικά. Κάνει παιχνίδια με τις
λέξεις και μαθαίνει καλύτερα τη γλώσσα, αφού για να αλλάξει κανείς τους κανόνες
και τις συμβάσεις της, οφείλει πρώτα να τα γνωρίζει όλα αυτά. «Σύμφωνα με τον
King, το γράψιμο πρωταρχικά είναι μια μορφή αποπλάνησης, και όχι ακρίβειας»18.
Και φυσικά κάνει λάθη, δημιουργικά λάθη. Τέτοια που δεν θα κάνουν τον δάσκαλο
να εκνευριστεί ή να απελπιστεί, αλλά από αυτά που θα του δώσουν το έναυσμα να
16 'Οπως αναφέρει στην διάλεξή του: «Η Δημιουργική Γραφή ως Καινοτόμος Δράση στο Σχολείο:
όψεις μιας Παιδαγωγικής Εμπειρίας» βλ. βιβλιογραφία
17 Σύμφωνα με την Ντάγιου Ευγενία, στην αναρτημένη στο διαδίκτυο παρουσίασή της «Καλλιέργεια
της φαντασίας με όχημα τη δημιουργική γραφή: Το παιδί ως δημιουργός ποιητικών κειμένων» βλ.
βιβλιογραφία
18 Συμβουλές Δημιουργικής Γραφής από τον Stephen King, του Παντελή Λιάκα, διαθέσιμο στην
ιστοσελίδαώάρ^/νννννν.ΙϊΐβΓαΐιΐΓβ^/ βλ. βιβλιογραφία
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φτιάξει μια ιστορία. Μάλιστα, ο εντοπισμός τυπογραφικών ή ορθογραφικών λαθών
αποτελεί την βάση για το «δημιουργικό λάθος» ένα παιχνίδι που «μπορεί να
δημιουργήσει κάθε είδους κωμικές και μορφωτικές ιστορίες» (Ροντάρι, 1970: 50).
Για παράδειγμα η λέξη «γλυκοπατάτα» απέχει πολύ από την «λυκοπατάτα» την οποία
όποιος τρώει, μεταμορφώνεται σε λύκο19. Επιπλέον, «μέσα από τα λάθη επινοούμε»
(Ροντάρι, 1970: 52). Αυτού του είδους οι δραστηριότητες οξύνουν την νοητική
δύναμη των παιδιών και βοηθούν στην κατανόηση της δύναμης της γλώσσας. Δίνουν
στα παιδιά την ευκαιρία να σπάσουν τα όρια της γλώσσας, να νιώσουν
αυτοπεποίθηση και να τολμήσουν να κάνουν παρεμβάσεις, παιχνίδια και
«διαστρεβλώσεις» της γλώσσας.
Αλλά και από ψυχοπαιδαγωγική πλευρά κι αν δούμε την έννοια της
δημιουργικής γραφής -και συνεπώς της δημιουργικότητας- παρατηρούμε ότι
στοχεύει στην πολύπλευρη ανάδειξη των ταλέντων των μαθητών και την αξιοποίηση
της νοημοσύνης του κάθε παιδιού. Με βάση την θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης,
που εισήγαγε ο Gardner20, η δημιουργικότητα επιτρέπει σε όλους, ανεξαρτήτως
φύλου, ηλικίας ή κατάστασης να ασχοληθούν με τη συγγραφή.
Η δημιουργική γραφή περιλαμβάνει την χρήση διαφορετικών οπτικών για ένα
θέμα και συνεπώς επιτρέπει τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν το είδος της
νοημοσύνης που τους διακρίνει. Σύμφωνα με την έρευνα της Καζταρίδου21, το
σχολείο ενθαρρύνει την λογική και γλωσσική αντίληψη των μαθητών μέσα από τα
διάφορα σχολικά μαθήματα, αγνοώντας τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα των
μαθητών.

Μέσα

από

ειδικά

σχεδιασμένα

προγράμματα

δημιουργικότητας,

καλλιεργείται ο κάθε τύπος νοημοσύνης που κάνει το κάθε παιδί να ξεχωρίζει και
ταυτίζεται με τις κλίσεις του. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται έμφαση στο ξεχωριστό
δυναμικό του κάθε παιδιού. Αν και η ιδέα του να γράφει κανείς, ταυτίζεται
19 Όπως παραδέχεται ο Ευγένιος Τριβιζάς σε συνέντευξή του, σχετικά με την έμπνευση και τα έργα
του βλ. βιβλιογραφία
20 Σύμφωνα με τον Howard Gardner κάθε άνθρωπος διαθέτει πολλαπλά είδη νοημοσύνης (βλ.
πολλαπλή θεωρία νοημοσύνης) και όχι μόνο μία όπως υπονοούν τα ευρέως γνωστά τεστ IQ, που
μελετούν μόνο μια πλευρά της ανθρώπινης νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, ο Gardner υποστήριξε στο
βιβλίο του «Frames of Mind» ότι ο καθένας από εμάς διαθέτει εννιά είδη νοημοσύνης, καθένα από τα
οποία εδράζει στα διαφορετικά είδη του εγκεφάλου: 1. Λεκτική/Γλωσσική Νοημοσύνη 2. Λογικομαθηματική Νοημοσύνη 3. Σωματική /Κιναισθητική Νοημοσύνη 4. Μουσική Νοημοσύνη 5.
Διαπροσωπική Νοημοσύνη 6. Ενδοπροσωπική Νοημοσύνη 7. Χωρική Νοημοσύνη 8. Υπαρξιακή
Νοημοσύνη 9. Φυσιοκρατική Νοημοσύνη. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή όλοι έχουμε μια τάση προς μία
ή/και περισσότερες αλλά είμαστε σε θέση να τις αναπτύξουμε όλες, καθώς αλληλεπιδρούν μεταξύ
τους.
21«Παιδαγωγική αξιοποίηση της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης στα προγράμματα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Το παράδειγμα του νερού» μια εργασία της Αλίκης Καζταρίδου
αναρτημένη στο διαδίκτυο βλ. βιβλιογραφία
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αποκλειστικά και μόνο με την γλώσσα, δεν ωφελούνται μόνο οι μαθητές που
σημειώνουν υψηλές επιδόσεις στα γλωσσικά μαθήματα. Η ιδέα της δημιουργικότητας
δεν έγκειται μόνο στην γραφή, αλλά και στην τέχνη, την μουσική, την οπτική
αντίληψη και την κίνηση. Εξάλλου και το θέατρο είναι μια μορφή δημιουργικότητας.
Η δημιουργική γραφή λειτουργεί αγχολυτικά. Επιτρέπει στο παιδί να
εκφράσει τους ενδόμυχους φόβους του, να εξερευνήσει τα «μύχια της ψυχής» του,
μέσα από τις λέξεις και τις εικόνες που δημιουργεί με το λόγο του. είναι ένας τρόπος
για να έρθει σε επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο, να κάνει πράξη τα όνειρα και τις
σκέψεις του, να ξεφύγει από την πεζή πραγματικότητα και να κατασκευάσει μία νέα.
Κρατώντας το μολύβι, είναι σαν να κρατάει το κλειδί που ανοίγει σε έναν άλλο
κόσμο, με χαρακτηριστικό γνώρισμα τη φαντασία, το παιχνίδι και την παντελή
απουσία ρεαλισμού. Το παιδί, παύει να σκέφτεται με τον καθορισμένο τρόπο,
πιστεύει στον εαυτό του και ξεκινάει να οραματίζεται πώς θα θεμελιώσει τον
φανταστικό κόσμο που σκέφτηκε.
Μέσω της δημιουργικής γραφής, το παιδί, επιλέγει πώς θα οργανώσει τις
σκέψεις του, τι γνωρίσματα θα έχουν οι ήρωές του και πώς θα κινούνται μέσα στον
προσωπικό του κόσμο. Κατά κάποιον τρόπο, ακολουθεί την προσέγγιση των
υπερρεαλιστών ποιητών, που γράφουν χωρίς να εφαρμόζουν τους κανόνες της
λογικής. Χαράζει την δική του ξεχωριστή πορεία, αδιαφορώντας για τον καθιερωμένο
τρόπο γραφής και μαθαίνει με βιωματικό τρόπο.
Η δημιουργική γραφή, ξεκινά από τη στιγμή που ένα παιδί αποφασίζει να
καταγράψει κάτι που σκέφτηκε, βίωσε ή φαντάστηκε. Η καθημερινή γραφή
ημερολογίου, αποτελεί δείγμα δημιουργικής γραφής, που σε μια άλλη φάση μπορεί
να οδηγήσει στην συγγραφή ενός παραμυθιού, μιας ιστορίας, ενός ποιήματος ή
οποιασδήποτε άλλης μορφής γραπτής τέχνης.

2.4 Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής
«Τον κόσμο μπορείς να τον κοιτάξεις από το ύψος ενός ανθρώπου αλλά και από εκείνο
ενός σύννεφου. Στην πραγματικότητα, μπορείς να μπεις από την κεντρική πόρτα ή να
χωθείς -είναι πιο διασκεδαστικό- από &α παραθυράκι. »Gianni Rodari22

22 Όπως αναφέρει σε μια συνέντευξη του σχετικά με τις ιστορίες και τα δημιουργικά του παιχνίδια (βλ.
βιβλιογραφία)
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Αν και η δημιουργική γραφή είναι πλέον εξειδικευμένος κλάδος σπουδών, όλοι είναι
σε θέση να εμπνευστούν παιχνίδια - δραστηριότητες πάνω σε αυτόν τον τομέα. Αρκεί
να διαβάσουμε ένα βιβλίο, ένα άρθρο στην εφημερίδα, έναν τίτλο, για να
δημιουργηθούν συνειρμοί και σκέψεις που θα οδηγήσουν στο να ξετυλίξουμε το
κουβάρι και να δούμε τι παραπάνω θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε,
προσθέσουμε, διορθώσουμε και ό,τι άλλο αυτά συνεπάγονται. Μία λέξη είναι αρκετή
για να πυροδοτήσει ένα σωρό αλυσιδωτών αντιδράσεων και να οδηγηθεί ένα άτομο
στο να γράψει κάτι πραγματικά ξεχωριστό και μοναδικό.
Σε συνέντευξή του ο Ευγένιος Τριβιζάς, όταν ερωτήθηκε τι είναι αυτό που του
δίνει έμπνευση να δημιουργήσει μια ιστορία, είναι η πεποίθηση ότι οι ήρωες δεν
σταματούν να δρουν και να υπάρχουν μετά το «και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς
καλύτερα». Συγκεκριμένα ανέφερε ότι: «άλλοτε καλούσα σε μονομαχία τον πρίγκιπα
που είχε παντρευτεί τη Χιονάτη, άλλοτε έτρεχα στη σκοτεινή σπηλιά κι έβαζα
οξυζενέ στις πληγές του νικημένου δράκου και άλλοτε πάλι έβρισκα όλες τις
μυστικές φλογέρες του φλογεροπαίχτη, όχι μόνο εκείνη που όταν την παίζεις σε
ακολουθούν ποντίκια, αλλά και την άλλη που όταν την παίζεις σε ακολουθούν
πεταλούδες, χαρταετοί και ζαχαροπλάστες. Αυτή ήταν η αφορμή να αρχίσω να
γράφω σιγά-^γά

to

δικά μου παραμύθια23» εννοώντας ότι το τέλος της κάθε

ιστορίας, αποτελεί αφορμή για μια νέα αρχή. Αυτού του είδους η προσέγγιση είναι
μόνο μία από τις πολλές πρακτικές, για να εφαρμόσουμε εμπράκτως το δημιουργικό
γράψιμο, ξεκινώντας από το δημοτικό και προχωρώντας έπειτα σε όλες τις υπόλοιπες
σχολικές βαθμίδες με παρόμοιο τρόπο (λαμβάνοντας υπόψη εννοείται και την ηλικία,
για την εκάστοτε εφαρμογή μιας δραστηριότητας). Παρακάτω θα εξετάσουμε και θα
αναλύσουμε κάποιες από τις πιο ευχάριστες και εύκολες πρακτικές δημιουργικής
γραφής.

2.4.1 Δίνοντας στα παιδιά την «μαγική πένα»
Με τον συγκεκριμένο τίτλο, προσπαθούμε να δώσουμε μια ευρύτερη σημασία στην
δημιουργική γραφή και τη σχέση της με τα παιδιά και την ανάπτυξη της φαντασίας. Η
«μαγική πένα» δεν είναι άλλη από την δυνατότητα που οφείλει να δώσει ο κάθε
δάσκαλος στα παιδιά, να αφήσουν ελεύθερη τη φαντασία τους να ταξιδέψει και να
23 Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Ε. Τριβιζά, αναρτημένη στο διαδίκτυο βλ. βιβλιογραφία
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εκφραστούν μέσα από τις λέξεις, ώστε να χαράξουν τα ίδια μια καινούρια
συγγραφική πορεία.
Ανάλογα με την τάξη των παιδιών, τη θεματολογία που πραγματεύεται το
Ανθολόγιο αλλά και το γενικότερο αντικείμενο πραγμάτευσης των κειμένων του
γλωσσικού μαθήματος, ο δάσκαλος μπορεί να οργανώσει project ή απλές ασκήσεις
δημιουργικής γραφής, που θα στοχεύουν στην ανάδειξη συγκεκριμένων ικανοτήτων
των μαθητών, αλλά και στην δημιουργική τους απασχόληση. Ορμώμενος από τα
προσωπικά ενδιαφέροντα και ταλέντα των μαθητών, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και
την ηλικία τους, ο δάσκαλος είναι σε θέση να ορίσει στόχους και διδακτικό πλαίσιο,
μέσα από το οποίο θα καλέσει τα παιδιά να γράψουν, να σχεδιάσουν και να
τελειοποιήσουν μια δική τους ιστορία ή ένα ποίημα, σε ατομικό ή συνεργατικό
επίπεδο.
Μέσα από αυτού του είδους τις δραστηριότητες, το παιδί, πέρα από την
ανάπτυξη συγγραφικών δεξιοτήτων, θα γνωρίσει καλύτερα την λογοτεχνία, θα
«συνδεθεί» μαζί της και θα μάθει τα γνωρίσματά της. Ύστερα από την ανάγνωση
παραμυθιών για παράδειγμα, θα οικειοποιηθεί τον τρόπο και τα χαρακτηριστικά
αυτού του λογοτεχνικού είδους και θα είναι σε θέση να τα συγκρίνει με άλλα
λογοτεχνικά έργα. Επίσης, θα έρθει σε επαφή με τον θαυμαστό κόσμο των λίμερικ
και των χαϊκού, που δυστυχώς δεν εξετάζονται ενδελεχώς στο δημοτικό. Και θα
πάρουν ιδέες να συντάξουν και οι ίδιοι οι μαθητές κάτι από αυτά.
Για να ωθήσουμε τα παιδιά να ασχοληθούν ενεργά με τη δημιουργική γραφή,
πρέπει να τους προσφέρουμε το κατάλληλο ερέθισμα. Στην περίπτωση των παιδιών
που βρίσκονται στο δημοτικό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως βάση της
διδασκαλίας, τα παραμύθια. Τα παραμύθια, αποτελούν τα πρώτα αναγνώσματα του
παιδιού, την πρώτη του επαφή με τη λογοτεχνία και την αφήγηση. Αποτελούν ένας
είδος έκφρασης των επιθυμιών και των φαντασιώσεών τους. Οι ήρωες στις ιστορίες
είναι δυνατοί και γενναίοι, δεν φοβούνται αλλά έχουν θάρρος και αστείρευτη
ζωντάνια. Ακόμη και οι πιο αδύναμοι ήρωες βγαίνουν με τον ένα ή με τον άλλο
τρόπο νικητές μέσα από τις διάφορες δύσκολες καταστάσεις που βιώνουν. Τα
στοιχεία αυτά είναι δείγματα ενθάρρυνσης του παιδιού και μια ευκαιρία να σκεφτούν
πέρα από τα όρια του λογικού. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι στην νηπιακή
και παιδική ηλικία, τα παιδιά τείνουν να παίζουν με κούκλες και άλλα παιχνίδια,
δίνοντας ζωή στα αντικείμενα αυτά, μιλώντας μόνα τους και δημιουργώντας
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φανταστικές καταστάσεις, που προσπαθούν άλλοτε να μιμηθούν την πραγματικότητα
και άλλοτε να την ανατρέψουν.
Οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής είναι πολλές. Και κάθε φορά,
δημιουργούνται κι άλλες. Τόσο ο Σουλιώτης (2012) όσο και ο Ροντάρι (1970),
ασχολήθηκαν με την εύρεση και την ανάλυση δημιουργικών παιχνιδιών. Κάθε
δραστηριότητα τέτοιου είδους, αποτελεί αφορμή για σκέψη και ψυχαγωγία
ταυτόχρονα. Ανάλογα με το τι θέλει ο δάσκαλος να εξετάσει και να καλλιεργήσει για
τους μαθητές του, προτείνονται διαφορετικές εργασίες που προκαλούν τα παιδιά να
μάθουν και να δημιουργήσουν. Έτσι, οι δραστηριότητες αυτές, ομαδοποιούνται
νοητά σε κατηγορίες που αφορούν το είδος του κειμένου με το οποίο θα δουλέψουν
(αν δηλαδή είναι αφηγηματικό κείμενο ή ποίημα), το στάδιο στο οποίο θα
εφαρμοστεί η δραστηριότητα (άλλες είναι οι δραστηριότητες που εγείρουν τη
φαντασία και δίνουν το ερέθισμα και χρησιμοποιούνται στο προ-συγγραφικό στάδιο,
άλλες έχουν ως στόχο την γραπτή εφαρμογή των ιδεών και άρα εφαρμόζονται στο
συγγραφικό στάδιο κοκ), αλλά και τα συστατικά μιας ιστορίας τα οποία θέλει να
δουλέψει (υπόθεση, σκηνικό, χαρακτήρες).

2.4.2 Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής για πεζά κείμενα
Αν ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στην δομή των παιδικών - και όχι μόνο ιστοριών ή στα παραμύθια, θα καταλήξουμε στην παραδοχή ότι σε γενικές γραμμές,
υπάρχουν αρκετά κοινά στοιχεία, μια κοινή δομή θα λέγαμε, με βάση την οποία
εξελίσσεται η πλοκή. Η ιστορία ξεκινάει με την παρουσίαση των κεντρικών
προσώπων και την τοποθέτησή τους σε ένα ευρύτερο σκηνικό. Τα πρόσωπα βιώνουν
μια συγκεκριμένη κατάσταση (αρχική κατάσταση) μέσα από την οποία τους
γνωρίζουμε και αναμένουμε να δούμε τη συνέχεια. Η σχετικά ήρεμη πρώτη φάση της
ιστορίας, αλλάζει και μεταβαίνουμε στο κύριο μέρος της, δηλαδή την περιπέτεια,
στην οποία εξελίσσεται η δράση. Κατά κανόνα, στη φάση της «περιπέτειας», οι
ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με ένα εμπόδιο που ανατρέπει την μέχρι τότε τάξη των
πραγμάτων. Σε όλη αυτή τη κατάσταση, προσπαθούν να επαναφέρουν την τάξη και
να αντιμετωπίσουν την εκάστοτε δυσκολία24.
24 Να αναφέρουμε ότι η ύπαρξη αυτού του κανόνα, όσον αφορά στην πλοκή ενός έργου, προϋποθέτει
και εξαιρέσεις. Σε αρκετές ιστορίες βλέπουμε ότι το ξεκίνημα της πλοκής δεν επιμένει στην
παρουσίαση προσώπων/ καταστάσεων, αλλά οδηγεί τον αναγνώστη κατευθείαν στη δράση. Επιπλέον,
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Συνήθως, υπάρχει η κλιμάκωση της περιπέτειας, που είναι το σημείο καμπής
(κορύφωση της ιστορίας), στο οποίο υπάρχει μια έκδηλη ένταση στα συναισθήματα,
την προσπάθεια και τη δύναμη που καταβάλουν οι ήρωες για να αντιμετωπίσουν το
πρόβλημα. Από το μέρος αυτό, οι ήρωες οδηγούνται στη λύση του προβλήματος και
συνεπώς στην έκβαση της ιστορίας.
Έχοντας ως αφορμή αυτά τα δεδομένα μπορούμε να οργανώσουμε μια σειρά
δημιουργικών παιχνιδιών. Η «συνταγή» είναι απλή. Δραστηριότητες, που στοχεύουν
στην καλλιέργεια και την επίγνωση των χαρακτηριστικών του πεζού λόγου (πλοκή ήρωες) είναι ό,τι χρειάζονται οι μικροί αναγνώστες για να αγαπήσουν το διάβασμα
και να ενισχύσουν την επινοητική τους ικανότητα. Τα όρια της φαντασίας τους θα
διευρύνονται όλο και περισσότερο κάθε φορά, ενώ παράλληλα θα μαθαίνουν διάφορα
πράγματα και θα διασκεδάζουν. Ορισμένα από τα δημιουργικά παιχνίδια, που
συνίστανται, αναλύονται παρακάτω:
Λεκτικό Αιώνυαο: πρόκειται για ένα παιχνίδι, που προτείνει ο Ροντάρι (1970) στο
έργο του η «Γραμματική της Φαντασίας», μέσα από το οποίο το κάθε άτομο
εξελίσσει τη δημιουργική του ικανότητα, καθώς καλείται να συνδυάσει δύο
φαινομενικά άσχετες μεταξύ τους λέξεις και να κάνει μια ιστορία από το μηδέν.
Στο βιβλίο αυτό, αναφέρει ότι όπως μια πέτρα που πέφτει στο νερό
δημιουργεί ομόκεντρους κύκλους, που διαταράσσουν την ηρεμία, έτσι και μια λέξη,
είναι ικανή να δημιουργήσει μια σειρά ιδεών και σκέψεων, που μπορούν να σταθούν
ως αφορμή για να ξεκινήσει το δημιουργικό γράψιμο. Αν μία απλή λέξη μπορεί να
προκαλέσει στα παιδιά μια σειρά συνειρμών και σκέψεων, η χρήση δύο λέξεων
μπορεί να τα οδηγήσει να σκεφτούν πολλές διαφορετικές αλλά και αντίθετες
καταστάσεις, που ενώνονται μεταξύ τους με τρόπους που μόνο τα παιδιά μπορούν να
σκεφτούν, ανατρέποντας τους κανόνες της λογικής. Το αποτέλεσμα της σύνδεσης
αυτής, μπορεί να είναι ρεαλιστικό, φανταστικό ή υπερρεαλιστικό. Να ακολουθεί
δηλαδή το μοτίβο μιας βιωματικής αφήγησης - που περιλαμβάνει πραγματικά
στοιχεία - ενός παραμυθιού ή μιας λογοτεχνικής ιστορίας, ή της αυτόματης γραφής,
όπου δηλαδή θα καταγράψει με τελείως προσωπικό τρόπο μια σειρά σκέψεων που θα
βγάζουν νόημα μόνο στον μικρό συγγραφέα.

υπάρχουν και ιστορίες που ξεκινούν in medias res και σταδιακά μαθαίνουμε πώς ο ήρωας οδηγήθηκε
στην κατάσταση αυτή.
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Το παιχνίδι αυτό, λέγεται «λεκτικό διώνυμο» και στην ουσία ζητά από τον
καθένα να κάνει μια ιστορία, με τη χρήση λέξεων που δεν συνδέονται με κάποιον
εμφανή τρόπο (πχ ελέφαντας - πορτοκάλι). Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, τα
παιδιά, μαθαίνουν πέρα από τη δομή και τον τρόπο οργάνωσης μιας ιστορίας, να
χρησιμοποιούν τη φαντασία τους και να πλάθουν ιστορίες από το μηδέν, έχοντας ως
αφετηρία δύο λέξεις. Το παιχνίδι αυτό, διαθέτει παραλλαγές και έτσι μπορεί να γίνει
«λεκτικό τριώνυμο» κ,ο.κ. ανάλογα με τις λέξεις που δίνουμε κάθε φορά στα παιδιά.

Ειιπλουτισιιόα κειαένου: όπως το μαρτυράει και το όνομά της, η παρούσα
δραστηριότητα, (προ)καλεί τα παιδιά να κάνουν δημιουργικές παρεμβάσεις και να
αλλάξουν την ιστορία. Παίρνοντας μια ήδη υπάρχουσα και δομημένη ιστορία (μπορεί
να είναι ένα παραμύθι, ένα απόσπασμα παιδικού διηγήματος ή και ολόκληρο το
διήγημα), ζητάμε να αλλάξουν, να μεταβάλλουν και να δρομολογήσουν την πορεία
της πλοκής, με διαφορετικό τρόπο, προσθέτοντας ή αφαιρώντας στοιχεία που
αφορούν τους ήρωες, την πλοκή και την ευρύτερη πορεία του έργου.
Αυτή η διαδικασία, μπορεί να επιφέρει ευχάριστες αλλαγές σε ήδη γνωστές
ιστορίες και να δείξει στα παιδιά την δύναμη της σκέψης και της διάδρασης, με κάθε
ιστορία. Ξεκινώντας από λαϊκές αφηγήσεις και παραμύθια, και λαμβάνοντας υπόψη
το ηλικιακό επίπεδο των μαθητών, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη δίκιά μας ιστορία,
βασισμένοι σε έργα με διαχρονική ισχύ. Η δημιουργία μιας εναλλακτικής ιστορίας,
μπορεί να πάρει διάφορες προεκτάσεις. Μπορούμε για παράδειγμα να αλλάξουμε
μόνο την αρχή του έργου ή μόνο το τέλος. Να κρατήσουμε την ιστορία αυτούσια
μέχρι ένα σημείο και να ανατρέψουμε τα δεδομένα, μετά από αυτό. Ή να
δημιουργήσουμε εναλλακτικό «τέλος» ή διαφορετική «αρχή» στην ιστορία. Απ’ την
άλλη, μπορούμε να αλλάξουμε τον κορμό της ιστορίας, δηλαδή την περιπέτεια.

Τι θα συνέΒαινε αν...: πρόκειται για ένα παιχνίδι που χρησιμοποιείται και στην
ιστορία. Στην δραστηριότητα αυτή, οι μαθητές κάνουν υποθέσεις. Σκέφτονται τι θα
μπορούσε να γίνει αν ανατρεπόταν μια κατάσταση, ένα πρόσωπο... Ας πάρουμε για
παράδειγμα ένα παραμύθι, την Κοκκινοσκουφίτσα. Με βάση αυτό το παιχνίδι,
αναρωτιόμαστε για το τι θα γινόταν αν η Κοκκινοσκουφίτσα έπαιρνε άλλο δρόμο, αν
δεν συναντούσε το λύκο, αν δεν μπορούσε να σώσει τη γιαγιά, ή αν έφτανε πριν το
λύκο σε εκείνη. Οι μαθητές καλούνται να υιοθετήσουν τη σκέψη ότι όλα είναι ρευστά
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και μπορούν να αλλάξουν, πράγμα που φέρνει ανατροπές και συνέπειες και σε άλλα
στοιχεία της ιστορίας.
Αν ένας ήρωας, αντιδρά με διαφορετικό τρόπο απ’ τον προκαθορισμένο, τότε
θα υπάρξει μεταβολή της ιστορίας; Ή αν ο κακός της υπόθεσης γινόταν καλός και δεν
ήθελε να «καταστρέψει τον κόσμο», τότε πώς θα εξελισσόταν το κουβάρι της
ιστορίας; Σε αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα, απαντούν οι μαθητές μέσα από μια
δίκιά τους προσέγγιση, που ενθαρρύνει τη δημιουργική σκέψη και τους οδηγεί σε μια
mo «ανοιχτόμυαλη» παρουσίαση της εκάστοτε ιστορίας.

Το αυθαίρετο ποόθειια: επειδή τα παιχνίδια με τις λέξεις, είναι μια διαδικασία που
συναρπάζει τα παιδιά (ιδίως τα μικρότερα), υπάρχει ένα παιχνίδι, που τους δίνει την
ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους φανταστικό λεξιλόγιο, ορμώμενα από ήδη
υπάρχουσες λέξεις. Η πορεία του παιχνιδιού αυτού είναι απλή: το παιδί παίρνει μια
λέξη και βάζοντας μια επιπλέον συλλαβή (αυθαίρετο πρόθεμα) αλλάζει τη σημασία
της, με έναν συνειρμικό τρόπο, φτιάχνοντας μια ιστορία πίσω από τη δημιουργία της.
Το παιχνίδι αυτό πάει κόντρα στην ίδια τη γλώσσα και αντικρούει τις συμβάσεις της,
δίνοντας την ευκαιρία διαστρέβλωσής της. Η συλλαβή που προσθέτουμε, αλλάζει τη
λέξη: τη διαμορφώνει με τον τρόπο που θέλουμε και μας δίνει αφορμίσεις για νέες
«λεξιλογικές» ιστορίες.
Έτσι, το «ξεμολύβι», δεν γράφει, αλλά ξεγράφει, το «εφταπόδι» είναι ένα
χταπόδι, που αντί για οχτώ έχει εφτά πόδια, ύστερα από τον τραυματισμό που είχε
στον πόλεμο των θαλασσών. Οι ιστορίες προκύπτουν αβίαστα. Μια λέξη μπορεί να
επιφέρει άπειρους συνδυασμούς και να προσφέρει ιδέες για όλους.

Σαλάτα παοαιιυθιών (Ροντάρι, 1970): η «παραμυθοσαλάτα» δίνει στα παιδιά την
ιδέα να ανακατέψουν όλους τους χαρακτήρες των γνωστών παραμυθιών και των
ιστοριών, την πλοκή και το χωροχρόνο και να δημιουργήσουν κάτι πρωτότυπο. Στην
«σαλάτα»

αυτή,

ήδη

προϋπάρχοντες

χαρακτήρες

συμπρωταγωνιστούν

και

συγκρούονται μέσα σε μια πλοκή που μπορεί να μας θυμίζει μια άλλη ιστορία, μπορεί
και όχι. Έτσι, ο παπουτσωμένος γάτος, καθώς προχωράει στο δρόμο συναντά την
Σταχτοπούτα, η οποία περπατάει μαζί με τη Χιονάτη για να βρουν τον κακό λύκο και να
τον οδηγήσουν στον βασιλιά, για να δικαστεί για τις κακές του πράξεις. Οι ιστορίες
αυτές μπορούν να γίνουν ευφάνταστες, με χιούμορ και έντονες περιγραφές και να
φέρουν στο προσκήνιο, διαφορετικές προσεγγίσεις και ανατροπές.
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Οι καοτέλκα του Ποοπ (Ροντάρι, 1970): ο Ρώσος θεωρητικός Βλαντιμίρ Προπ,
ύστερα από έρευνες και μελέτες των παιδικών ιστοριών (παραμύθια και λαϊκές
αφηγήσεις), εντόπισε κάποια μοτίβα που επαναλαμβάνονται σε αυτές. Δεν είναι
απαραίτητο να συγκεντρώνονται όλα σε κάθε παραμύθι, αλλά ορισμένα από αυτά
υπάρχουν και στην ουσία δίνουν μια κατεύθυνση και μια ροή στην πλοκή του έργου.
Ο Προπ, στο βιβλίο του «Μορφολογία του παραμυθιού» (1991) σημειώνει τριάντα
διακριτές «ενέργειες / λειτουργίες προσώπων25», τις οποίες μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε ως βάση για την κατασκευή μιας δικής μας ιστορίας. Το παιχνίδι
αυτό λειτουργεί ως εξής: οι λειτουργίες προσώπων, στις οποίες αναφέρεται ο Προπ,
είναι καταγεγραμμένες σε μια σειρά καρτών, τις οποίες μπορούμε να μοιράσουμε
στους μαθητές και με αφορμή αυτές να υφάνουν τον ιστό μιας δικής τους ιστορίας.
Τα στάδια δημιουργίας μια ιστορίας, βασίζονται στις λειτουργίες του Προπ.
Στην αρχή ορίζουμε τα πρόσωπα, που θα πρωταγωνιστούν στην ιστορία, δηλαδή τον
ήρωα, τον ανταγωνιστή του και όλους όσους πλαισιώνουν τα πρόσωπα αυτά (πχ ο
μάγος που βοηθάει τον ήρωα, ο δράκος που θέλει να τον σκοτώσει κοκ). Έπειτα,
ακολουθεί η περιγραφή του ευρύτερου πλαισίου και η ανατροπή της τάξης των
πραγμάτων μαζί με την αντίδραση του ήρωα, απέναντι στον ανταγωνιστή, που
επιφέρει τα προβλήματα. Στη συνέχεια, γίνεται η πάλη μεταξύ των δύο
αντιμαχόμενων δυνάμεων, που ολοκληρώνεται συνήθως με την νίκη του ήρωα και
την επιστροφή του στο μέρος απ’ όπου ξεκίνησε (Δημήτριος, 2012)26.

25 Σύμφωνα με τον Προπ, οι λειτουργίες αυτές είναι οι εξής: απομάκρυνση, απαγόρευση, παράβαση,
έρευνα, προδοσία, παγίδα, συνενοχή, ζημιά ή έλλειψη, μεσολάβηση, συγκατάθεση του πρωταγωνιστή,
αναχώρηση του πρωταγωνιστή, ο πρωταγωνιστής υποβάλλεται σε δοκιμασία από το δωρητή,
αντίδραση του πρωταγωνιστή, κατοχή του μαγικού μέσου, μεταβίβαση του πρωταγωνιστή, πάλη
της δυστυχίας ή της αρχικής έλλειψης, επιστροφή του πρωταγωνιστή, διωγμός του, ο πρωταγωνιστής
γλιτώνει, ο πρωταγωνιστής φτάνει ινκόγκνιτο στο σπίτι, απαιτήσεις του ψεύτικου πρωταγωνιστή, στον
πρωταγωνιστή ανατίθεται ένα δύσκολο καθήκον, επιτέλεση του καθήκοντος, αναγνώριση του
πρωταγωνιστή, αποκάλυψη του ψεύτικου πρωταγωνιστή ή ανταγωνιστή, μεταμόρφωση του
πρωταγωνιστή, τιμωρία του ανταγωνιστή, γάμος του πρωταγωνιστή. Τα στοιχεία αυτά ομαδοποιούνται
από
την
Αθηνά
Πετούλη,
όπως
αναφέρονται
στην
ιστοσελίδα:
http://enakeimenomiaeikona.blogspot. gr/2016/05/blog-post 24.html
26 Στο άρθρο που ανάρτησε, με θέμα τις καρτέλες του Προπ βλ. βιβλιογραφία
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2.4.3 Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής για
ποιήματα
Με τον τρόπο που λειτουργούμε για να καλλιεργήσουμε στα παιδιά την τάση να
ασχοληθούν με τη λογοτεχνία και να αναπτύξουν την φαντασία τους, μπορούμε να
δουλέψουμε και με τα ποιήματα.
Η κατασκευή ενός ποιήματος, δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Αλλά ο
δάσκαλος, είναι σε θέση να δημιουργήσει το ιδανικό κλίμα, για να ξεδιπλώσουν τα
παιδιά την ικανότητά τους για τη συγγραφή ποιημάτων. Για την καλύτερη οργάνωση
του δυναμικού της τάξης, με σκοπό οι μαθητές να γίνουν «μικροί ποιητές», είναι
σημαντικό να υπάρξει μια συγκεκριμένη διαδικασία, μια σειρά βημάτων, που θα
εισάγουν με ομαλό τρόπο τους μαθητές στην κατασκευή ποιημάτων και θα τους
οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. «Ως ολοκληρωμένη διαδικασία η δημιουργία
ποιημάτων από τα παιδιά μπορεί να περιλαμβάνει τις εξής φάσεις:
•

Ανεύρεση του θέματος (και της μορφής)

•

Καταιγισμό ιδεών (brainstorming)

•

Σύνθεση του ποιήματος

•

Ξαναδιάβασμα, αναθεώρηση, διορθώσεις πάνω στο κείμενο

•

Τελική παρουσίαση και δημοσίευση του ποιήματος» (Καλογήρου, 2009: 28).

Η πρώτη φάση, ενεργοποιείται με την παροχή ποικίλων ερεθισμάτων στους μαθητές,
ώστε να κινητοποιηθούν και να σκεφτούν τι θα μπορούσαν να γράψουν. Σημαντικός
είναι ο ρόλος του δασκάλου στην όλη διαδικασία. «Με την προσωπικότητά του ο
διδάσκων, με το γενικότερο τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάσει και θα “εμψυχώσει”
το θέμα, με τη θερμή σχέση που θα έχει αναπτύξει με τα παιδιά, θα έχει τη
δυνατότητα να αποφύγει τις μηχανιστικές συνδέσεις του τύπου ερέθισμα αντίδραση, πράγμα που, ενδεχομένως, οδηγεί και στη βεβιασμένη ή στερεοτυπική
ανταπόκριση από την πλευρά των παιδιών» (Καλογήρου, 2009: 28).
Τα ερεθίσματα αυτά προέρχονται από πολλές πηγές. Η προσωπική εμπειρία
και τα βιώματα των μαθητών, ένα ποίημα ή ένα άλλο λογοτέχνημα, μια εικόνα ή
φωτογραφία ή ακόμη και μια λέξη, μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για την
δημιουργία ενός ποιήματος. «Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιδέα της
απομόνωσης φράσεων ή στίχων ενός κειμένου, τα οποία χρησιμοποιούνται ως τίτλος
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ή ως πρώτος στίχος ή δίνουν τη βασική ιδέα του νέου ποιήματος» (Καλογήρου, 2009:
30).
Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών, είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα για να
εκφράσουν οι μαθητές άμεσα τις σκέψεις τους, με κωδικοποιημένο τρόπο, ώστε
έπειτα να τις βάλουν σε τάξη και να γράψουν το δικό τους ποίημα. Καλούνται
δηλαδή να καταγράψουν στον πίνακα ή σε ένα χαρτί, τις ιδέες τους πάνω σε μια λέξη,
φράση ή συζήτηση που ειπώθηκε, με βάση το βίωμα και τους συνειρμούς. Η τεχνική
αυτή, μπορεί να χρησιμεύσει στην εκμαίευση πληροφοριών που κρατά μέσα του το
κάθε παιδί, όχι μόνο σε λογοτεχνικό επίπεδο, αλλά και σε κάποιο άλλο μαθησιακό.
Οι επόμενες φάσεις, αποτελούν το κομμάτι στο οποίο συντάσσεται, ελέγχεται
και διορθώνεται το ποίημα. Την καταγραφή, ακολουθεί η παρουσίαση του ποιήματος
στην τάξη, την οικογένεια και συνεπώς και ένα πιο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.
Πώς όμως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λογοτεχνία, για να
επηρεάσουμε δημιουργικά και με χιούμορ ένα παιδί ώστε να καθίσει και να
ασχοληθεί ενεργά με την συγγραφή ενός ποιήματος; Η απάντηση είναι απλή και
βρίσκεται στην εύκολη - αλλά αξιοσημείωτη - λύση: τα λίμερικ, τα χαϊκού και
φυσικά τα λεξιλογικά παιχνίδια. Ας τα εξετάσουμε, πιο προσεκτικά:

Λίιιεοικ: ο θαυμαστός κόσμος των λίμερικ, αποκαλύπτεται στα παιδιά από τις mo
μικρές κιόλας τάξεις, μέσα από το γλωσσικό μάθημα και το Ανθολόγιο. Τα λίμερικ27
είναι μικρά πεντάστιχα ποιήματα, με παράλογο περιεχόμενο στα οποία συνήθως ο
πρώτος στίχος χρησιμοποιείται και στον τελευταίο. Τα ποιήματα αυτά είναι
ανάλαφρα, σχεδόν παιδικά με μια χιουμοριστική πινελιά, στοιχεία που συναρπάζουν
τους μικρούς αναγνώστες.
Η δομή των λίμερικ είναι επίσης απλή: ο πρώτος στίχος παρουσιάζει τον
πρωταγωνιστή, ενώ ο δεύτερος μας δίνει ορισμένα χαρακτηριστικά του. Στον τρίτο
και τον τέταρτο στίχο παρατηρούμε την δράση, την «άλογη» πλοκή και στον
τελευταίο στίχο συναντούμε μια εύστοχη παραλλαγή του πρώτου στίχου28.

Χαϊκού: «είναι ένα υπερβολικά σύντομο ποίημα. Πρόκειται για ένα ποιητικό είδος
που προέρχεται από την ιαπωνική λογοτεχνία και λόγω της συντομίας του μπορεί να
27 «Τομή» στην Ποίηση που αφορά τα λίμερικ, υπήρξε το έργο του Edward Lear «The book o f
Nonsense» (1846), δηλ. «Το βιβλίο των Ανοησιών».
28
Όπως
αναφέρει
η
Μαρία
Παπαλεοντίου
στην
ιστοσελίδα:
http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/ekpaid yliko/logot dimotiki/limerick haikou.pdf
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χαρακτηριστεί «ακαριαίο» ποίημα» (Παρίσης, 2004). Ακολουθεί την σειρά των 5-7-5
συλλαβών, ανά στίχο. Βασική θεματική των χαϊκού είναι η φύση, τα χρώματα και οι
εποχές. Βασικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα, ο Γ. Σεφέρης.

Φυσικά δεν μπορούμε να παραβλάψουμε την δύναμη των λέξεων και να μη
βασιστούμε σε αυτήν. Η χρήση ομόηχων λέξεων, οι «δημιουργικά λαθεμένες»29
λέξεις, οι παρηχήσεις, η χρήση συνώνυμων και αντίθετων λέξεων είναι στοιχεία που
θα λειτουργήσουν θετικά στην συγγραφή ποιημάτων (Καλογήρου, 2009). Μέσα από
αυτές τις δραστηριότητες, αποσκοπούμε στο να δείξουμε στους μαθητές τη σημασία
της επιλογής των λέξεων στην κατασκευή ενός ποιήματος, το πώς οι λέξεις
δημιουργούν ρυθμό και μουσικότητα και πώς μας βοηθούν να εκφράσουμε τις ιδέες
μας στο χαρτί.

Κεφάλαιο 3: Ευγένιος Τριβιζάς: «ποιητής
παραμυθιών»30
3.1 Γνωριμία με τον συγγραφέα
Ο Ευγένιος Τριβιζάς, ένας από τους μεγαλύτερους «παραμυθάδες» του
σήμερα, αποτελεί παράδειγμα δημιουργικού ανθρώπου, με ένα σωρό βιβλία και
παραμύθια στο δυναμικό του, που διαβάζονται σε όλο τον κόσμο. «Το παραμύθι του
Ευγένιου Τριβιζά διαβάζεται. Αποτελεί ανάγνωσμα περισσότερο παρά ακρόαμα,
διότι αποτελεί διαμόρφωση ενός προσωπικού ύφους. Ένας καινούριος κόσμος, ο
παραμυθικός κόσμος του, ξεκινά από τη σύγχρονη πραγματικότητα' το φανταστικό,
το μαγικό, το ονειρικό, αποτελούν συστατικά στοιχεία του παραμυθιού του,
υπάρχουν και συγχρωτίζονται με το ρεαλιστικό στοιχείο, μέσα σε μια αφήγηση που
χαρακτηρίζεται από φυσικότητα και αληθοφάνεια» (Ακριτόπουλος, 2007: 1-2).

29 Το παιχνίδι «δημιουργικό λάθος» αναφέρεται από τον Ροντάρι στη βιβλίο του «Η γραμματική της
φαντασίας» (1970). Με βάση αυτό, οι λέξεις που γράφονται με λάθος τρόπο από τα παιδιά, μπορούν
να γίνουν η αφορμή για ευφάνταστες ιστορίες. Έτσι, το «αυτιπλάνο» μπορεί να είναι ένα αεροπλάνο
που έχει φτερά σε σχήμα αυτιού ενώ η «κυψέλα» είναι μια γιγάντια κυψέλη.
30 Ως «ποιητή παραμυθιών» χαρακτήρισε ο Γ. Μπαμπινιώτης τον Ευγένιο Τριβιζά σε συνέντευξή του,
τονίζοντας τον διττή σημασία του όρου «ποιητής», αφενός αυτός που παράγει και δημιουργεί και
αφετέρου αυτός που χαρακτηρίζεται από ποιητικότητα στον τρόπο γραφής και έκφρασης. Η
συνέντευξή του έγινε στα πλαίσια της εκπομπής «Στα Άκρα» με την Βίκυ Φλέσσα.
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Ο Τριβιζάς γεννήθηκε το 1946 και «είναι πτυχιούχος της Νομικής και των
Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου των Αθηνών, διδάκτωρ της Νομικής του
Πανεπιστημίου του Λονδίνου και καθηγητής της Συγκριτικής Εγκληματολογίας του
Πανεπιστημίου Reading της Αγγλίας31».
«Η σπουδή του εγκλήματος και η απονομή της δικαιοσύνης έδωσαν στο
συγγραφέα τη ρεαλιστική ματιά. Τον πραγματικό όπως είναι κόσμο. Τη βία που τον
χαρακτηρίζει. Τη βαθιά τραγική του υπόσταση, του καλού και του κακού. Από την
άλλη πλευρά, η ομορφιά της ζωής, η απίστευτη και ανόθευτη πηγή κάθε αξίας, τον
έστρεψε στην παιδική ηλικία, τον ανθό της ζωής, τη φυσική συνέχεια. Εδώ, νομίζω,
συναντήθηκε ο συγγραφέας με το παραμύθι, το πιο αγαπητό λογοτεχνικό είδος των
παιδιών. Το είδος που μιλάει για το καλό και το κακό με πολύ απλό τρόπο. Σ’ αυτό,
λοιπόν, έδωσε νέα πνοή, στηριγμένος στην παραδοσιακή λαϊκή μορφή του. Το
επέλεξε, γιατί αυτό μιλά στις καρδιές των παιδιών, έχει τεράστια ψυχαγωγική και
παιδαγωγική δύναμη και επομένως διαμορφωτική αξία» (Ακριτόπουλος, 2007: 1).
Από πολύ μικρή ηλικία ο Τριβιζάς, άρχισε να γράφει, να αφηγείται και να
δημιουργεί αμέτρητες ιστορίες και παραμύθια, τις οποίες συνεχίζει μέχρι σήμερα. Τα
βιβλία του χαρακτηρίζονται από όλα τα στοιχεία που ζητάει ένα παιδί από ένα βιβλίο
για να διαβάσει: χιούμορ, λόγος που ρέει και συναρπάζει, ενδιαφέροντες ήρωες και
δυναμική πλοκή. Και επειδή ακριβώς διαθέτουν και ηθοπλαστικό χαρακτήρα τα
βιβλία του, αποτελούν την νούμερο ένα επιλογή των ενηλίκων για τα παιδιά τους. Οι
αφηγήσεις του γίνονται με κωμικό τρόπο, οι περιγραφές δεν κουράζουν, αλλά δίνουν
όσες πληροφορίες χρειάζεται ο αναγνώστης για να δημιουργήσει την εικόνα στο
μυαλό του και να αντιληφθεί πλήρως το σκηνικό.

3.2 Τα χαρακτηριστικά των έργων του
Η καινοτομία του όμως δεν σταματάει εκεί: το μυστικό ίσως των έργων του, είναι ο
συνδυασμός του παραδοσιακού παραμυθιού με πολλά νεωτερικά στοιχεία. Δεν
ξεκινάει τις ιστορίες του πάντα με το κλασικό ξεκίνημα «μια φορά κι έναν καιρό» και
δεν αρκείται στο «τυπικό» λεξιλόγιο των παραμυθιών. Πρωτοτυπεί όχι μόνο μέσα
από την πλοκή και τους χαρακτήρες, αλλά κυρίως μέσα από τη γλώσσα. Γίνεται

31 Απόσπασμα από την βιογραφία του, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του «Το σεντούκι με τις πέντε
κλειδαριές»
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«γλωσσοπλάστης»: χρησιμοποιεί την ομοιοκαταληξία, φτιάχνει νέες λέξεις με
επιπλέον προθήματα που αλλάζουν τη σημασία τους και λαμβάνει σοβαρά υπόψη του
το παιχνίδι «δημιουργικό λάθος». Κάθε λέξη είναι μια νέα ιστορία και κάθε όνομα
είναι χαρακτηρισμός. Ο «Κορδόνε Νε» ο ένας από τους δύο πειρατές στο έργο «Οι
πειρατές της καμινάδας» είναι ένας ψηλός, ξερακιανός άνδρας, όπως ένα κορδόνι, η
«Λιλιπλίφ» είναι μια μικροκαμωμένη, αδύνατη ακροβάτισσα ενώ ο «Τίλιος
Ξεφτίλιος» είναι το δεξί χέρι και συμβουλάτορας του βασιλιά «Αρπατίλαου», στα
«Μαγικά Μαξιλάρια». «Η μυθοπλασία κινείται σ’ έναν κόσμο ονειρικής φαντασίας
και καθημερινής πραγματικότητας. Πέρα από την επιλογή ή τη σύνθεση των
ονομάτων, στην οποία ήδη αναφερθήκαμε, στο έργο υπάρχει ανατρεπτική και
υπονομευτική διάθεση - χωρίς βέβαια να λείπει το χιούμορ - και αποσκοπεί όχι μόνο
στο να προκαλέσει το γέλιο, αλλά και να καταγγείλει πρόσωπα και πράγματα, να
ελέγξει τη διεφθαρμένη κρατική εξουσία, να διορθώσει τα κακώς κείμενα. Η σάτιρα
δεν είναι πάντοτε εξόφθαλμη. Λειτουργεί υπόγεια με βάση την αρνητική παρουσίαση
καταστάσεων, φανταστικών, μαγικών ή και πραγματικών, σε απλή αλλά έντονα
συμβολιστική γλώσσα» (Ακριτόπουλος, 2007: 8-9). Ο λόγος του έχει ροή, είναι
επικοινωνιακός και κρατά το ενδιαφέρον του αναγνώστη αμείωτο. Επιπρόσθετα,
όπως τονίζει η Ζέρβου « [ο Τριβιζάς] μπορεί να κρατάει για αρκετή ώρα μαγεμένα
πολυπληθή ακροατήρια από πιτσιρίκια και ενηλίκους που διασκεδάζουν με την
καρδιά τους και συμμετέχουν συναισθηματικά» (Ζερβού, 2007: 4) ή/και να
ταυτίζονται με τους ήρωες των έργων του.
Επιπλέον, χρησιμοποιεί το παραδοσιακό παραμύθι για να ανατρέψει τους
κανόνες του και να κατασκευάσει κάτι διαφορετικό. Κύριο παράδειγμα είναι το έργο
του «Τα τρία μικρά λυκάκια», στο οποίο αντιστρέφονται οι ρόλοι των ηρώων. «Η
αντιστροφή

στοχεύει

ρηξικέλευθα

στην

ανανέωση

του

περιεχομένου

του

παραμυθικού είδους. Αντιστρέφονται τα πρότυπα του καλού και του κακού. Ο κακός
της παράδοσης λύκος γίνεται καλός και το άκακο γουρουνάκι «ύπουλο κακό
γουρούνι», για να τελειώσει το παραμύθι όχι με πόλεμο αλλά με την ειρηνική
συνύπαρξη των δύο αντίθετων συμβολισμών καλού και κακού» (Ακριτόπουλος,
2007: 6). Παράλληλα, δεν δημιουργεί μόνο ιστορίες: δημιουργεί κόσμους και
προορισμούς, κάνοντας λεξιλογικά παιχνίδια με ήδη υπαρκτές χώρες. Έτσι, μαζί την
Ισπανία υπάρχει η Ισπεπονία, η Νορμανδία συνορεύει με την Ντολμανδία, αντί για
Αφγανιστάν υπάρχει το Αβγατηγανιστάν και στην Νότια Αμερική δεν υπάρχει το
Περού, αλλά το Πιπερού. Μέσα από τις διηγήσεις του, χαρτογραφεί ένα νέο κόσμο,
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μια νέα υδρόγειο στην οποία οι χαρακτήρες του ζουν και δρουν. Οι περιπέτειες τους
λαμβάνουν χώρα σε περιοχές μαγικές, με περίτεχνα ονόματα που ταιριάζουν κάθε
φορά με το περιεχόμενο της ιστορίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σειρά
βιβλίων «Φρουτοπία» στην οποία κατοικούν φρούτα και λαχανικά και προσπαθούν
να ξεφύγουν απ’ τον κακό μανάβη, στο «Νησί των Πυροτεχνημάτων» συμβαίνουν
διάφορα ευτράπελα τα οποία περιγράφονται από μια σειρά βιβλίων με ομώνυμο τίτλο
και οι ιστορίες δεν τελειώνουν εδώ.
Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει τα βιβλία του ανάρπαστα στους μικρούς
αναγνώστες, είναι η επιλογή του να χρησιμοποιεί μικρά παιδιά σε νευραλγικούς
ρόλους. Στο βιβλίο του «Οι πειρατές της καμινάδας» ο μικρός Φουντούλης
αναλαμβάνει να βοηθήσει τον Άγιο Βασίλη και να σώσει τα Χριστούγεννα από τους
δύο αλλοπρόσαλλους πειρατές, ενώ στα «Μαγικά Μαξιλάρια» παιδιά δημοτικού
κάνουν επανάσταση κατά του δυνάστη Αρπατίλαου και κρυφά από τους μεγάλους
που είναι υπνωτισμένοι, σώζουν τον κόσμο και φέρνουν την ελευθερία.
Καθώς ένα βιβλίο, εξαρτάται απόλυτα από τον τίτλο του, ο Τριβιζάς φροντίζει
να «εισάγει» τους αναγνώστες στον κόσμο του, με χιουμοριστικούς τίτλους, λέξεις
και φράσεις που χαρακτηρίζονται από μουσικότητα και ρυθμό, κυρίως λόγω της
επανάληψης κάποιων γραμμάτων και φράσεις που δίνουν μια «πρώτη γεύση» για το
τι έπεται. Για παράδειγμα η σειρά εκπαιδευτικών βιβλίων «Τα παραμύθια με τους
Αριθμούς», που στοχεύουν σε πολύ μικρούς αναγνώστες γιατί τους βοηθούν (μέσα
από μια παραμυθιακή ατμόσφαιρα) να μάθουν τους αριθμούς, έχουν τίτλους που
συνδυάζουν τις λέξεις με τον ρυθμό: «Άρης ο τσαγκάρης», «Η Φίφη και η Φωφώ- οι
φαντασμένες φάλαινες». Ταυτόχρονα, η σειρά βιβλίων «Παραμύθια Ντορεμίθια»
διαθέτει τίτλους με κύριο φαινόμενο την παρήχηση, -ώστε να μένει στο μυαλό του
παιδιού ο ήχος του εκάστοτε γράμματος- και την ομοιοκαταληξία («Ποιος έκανε πιπί
στον Μισισιπί;», «Ποτέ μη γαργαλάς ένα γορίλα», «Ο Αναστάσης και η ουρά της
στάσης»).
Μία άλλη καινοτομία που εισήγαγε ο Τριβιζάς στο χώρο της λογοτεχνίας,
είναι η δημιουργία των «πολυπαραμυθιών». Στα πολυπαραμύθια ο αναγνώστης
επιλέγει πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Ξεκινώντας από μια ήδη κατασκευασμένη
αφετηρία (την αρχή της ιστορίας) επιλέγει μέσα από ερωτήσεις κάθε φορά, πώς θα
ήθελε να αντιδράσει ο ήρωας, τι δρόμο θα πρέπει να ακολουθήσει και να ξεδιπλώσει
κάθε φορά διαφορετικά το κουβάρι της ιστορίας. Ο αναγνώστης κρατά ένα
«πολυεργαλείο», που κάθε φορά είναι σαν να το χρησιμοποιεί πρώτη φορά, αφού
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είναι σε θέση να διαβάζει μια καινούρια ιστορία. Κι αν το τέλος της περιπέτειας που
προέκοψε δεν είναι το επιθυμητό, ο αναγνώστης δεν έχει παρά να διαβάσει το βιβλίο
από την αρχή ξανά και ξανά, επιλέγοντας διαφορετικές συνέχειες32 .
Αυτού του είδους τα βιβλία μπορούν να αποτελέσουν έναν έξοχο τρόπο για να
οξύνουν τα παιδιά την φαντασία τους, να γίνουν δραστηριότητες δημιουργικής
γραφής και - γιατί όχι; - να κάνουν και τα ίδια μια τέτοια ιστορία.
Αυτό στο οποίο εντέλει θέλουμε να καταλήξουμε, είναι ότι μια ιδέα, μια
εικόνα, μια μουσική είναι υπεραρκετή για να δώσει δύναμη και έμπνευση σε όλους,
να κάνουν κάτι καινούριο και πρωτότυπο: να γίνουν δημιουργικοί. Ο Τριβιζάς δείχνει
το δρόμο και κάθε φορά, με κάθε νέα ιστορία, χαράζει έναν καινούριο. Στο χέρι μας
είναι να χαράξουμε τους δικούς μας δρόμους και να δημιουργούμε κάθε φορά κάτι
νέο.

32 Όπως αναφέρεται στο οπισθόφυλλο του βιβλίου «Τα 33 ροζ ρουμπίνια», ενός από τα δύο
πολυπαραμύθια του Ε. Τριβιζά. Το δεύτερο είναι «τα 88 ντολμαδάκια». Ο τίτλος φαντάζει άσχετος με
το ευρύτερο περιεχόμενο των έργων, αλλά ο αριθμός που αναφέρεται δηλώνει πιθανόν τις πολλαπλές
ιστορίες που μπορεί να δημιουργήσεις ο αναγνώστης, απαντώντας στις ερωτήσεις που υπάρχουν στο
τέλος κάθε σελίδας, ώστε να «υφάνει» το νήμα της κάθε πλοκής. Τα βιβλία αυτά είναι επίσης
εικονογραφημένα, γεγονός που δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες να φανταστούν ακόμη πιο
περιγραφικά την εκάστοτε ιστορία. Τα «88 ντολμαδάκια» αφορούν την μικρή Έμμα που βρίσκεται
μόνη στο σπίτι και ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο. Στο σημείο αυτό ο αναγνώστης επιλέγει αν θα
σηκώσει ή όχι το τηλέφωνο που χτυπάει και ανάλογα με την απάντησή του, προχωρά στην αντίστοιχη
σελίδα. Τα «33 ροζ ρουμπίνια» αναφέρονται στον ιππότη Ροδόλφο Ρουλεμάν που μια μέρα ξεκινά για
να κυνηγήσει περιπέτειες και να βρει την τύχη του.
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Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία της Έρευνας
4.1 Στόχοι και ερευνητικές υποθέσεις
Μέσα από την έρευνα αυτή, θέλουμε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να
ξεδιπλώσουμε τη δημιουργικότητα των παιδιών μέσα από προγραμματισμένες
ασκήσεις δημιουργικής γραφής, οι οποίες έχουν ως βάση τους τα έργα του Ευγένιου
Τριβιζά. Με ευφάνταστες δραστηριότητες, διάλογο και συζήτηση αλλά και την
ενεργό συμμετοχή των μαθητών, πιστεύουμε ότι η δημιουργικότητα θα διανθίσει και
θα αυξήσει τα επίπεδά της σε όλους αλλά και σε κάθε μαθητή ξεχωριστά.
Στόχοι δηλαδή της έρευνας, είναι οι μαθητές:
•

αφενός να καλλιεργήσουν την συγγραφική τους ικανότητα, όσον αφορά στον
πεζό κυρίως λόγο χωρίς ωστόσο να αποκλείσουμε και τις δραστηριότητες
που αφορούν στην ποίηση και

•

αφετέρου να νοηματοδοτήσουν τα έργα του Τριβιζά μέσα από τις διάφορες
δημιουργικές δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, θέλουμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο η συστηματική
εφαρμογή δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής, μπορεί να βοηθήσει στην
καλλιέργεια της φαντασίας των παιδιών. Θέλουμε να επικεντρωθούμε στο αν η
προσέγγιση παιδικών λογοτεχνικών έργων του Τριβιζά, από μαθητές δημοτικού, μέσα
από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, είναι ικανή να καλλιεργήσει τη φαντασία
και τη δημιουργική σκέψη.
Επομένως, τα ερωτήματα που μας οδήγησαν στην εκπόνηση της παρούσας
έρευνας είναι τα εξής:
•

Μπορεί η ενασχόληση με τη δημιουργική γραφή να βοηθήσει στην
καλλιέργεια της φαντασίας των παιδιών;

•

Μπορούν τα έργα του Τριβιζά να αποτελέσουν αφόρμηση για ευρύτερη
δημιουργική ενασχόληση των παιδιών;

Υποθέτουμε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Συγκεκριμένα, στηριζόμενοι στην
βιβλιογραφία, μπορούμε να παρατηρήσουμε την σταδιακή βελτίωση της συγγραφικής
ικανότητας των μαθητών μέσα από αντίστοιχα προγράμματα φιλαναγνωσίας και
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δημιουργικής γραφής που έχουν γίνει κατά καιρούς σε διάφορα σχολεία. Συνεπώς,
θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο θα ισχύσει και στη δική μας περίπτωση. Πιθανόν οι αρχικές
ανταποκρίσεις να μην είναι οι αναμενόμενες και ίσως οι μαθητές να δυσκολευτούν να
προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα «δημιουργική διδασκαλία», αλλά με το πέρας των
συναντήσεων και των δραστηριοτήτων, θα εξοικειώνονται στο στοιχείο αυτό και θα
αρχίζουν να το αγαπούν και να το αποζητούν.
Σταδιακά, λοιπόν, αναμένουμε οι μαθητές να αρχίζουν να βελτιώνουν τα έργα
τους, να αυξάνουν το βαθμό της δημιουργικότητάς τους και να δίνουν έμφαση σε
λεπτομέρειες που θα αφορούν στην περιγραφή και την αφήγηση, πράγμα που
πιθανότατα να μην κάνουν στις πρώτες συναντήσεις. Ξεκινώντας από μικρές
ιστορίες, με δρομολογημένες ερωτήσεις και συζήτηση, πιστεύουμε ότι στην
τελευταία μας συνάντηση, οι μαθητές θα είναι σε θέση να γράψουν μόνοι τους μια
ιστορία, χωρίς τη δική μας καθοδήγηση.

4.2 Ερευνητική μέθοδος και ερευνητικά εργαλεία
Για την πραγματοποίηση της έρευνας και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της,
επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση. Καθώς έχουμε να κάνουμε με δραστηριότητες
που αφορούν το λόγο και μια τόσο ρευστή έννοια, όπως είναι η δημιουργικότητα, δεν
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ποσοτική μέθοδο, διότι δεν θα μελετήσουμε
αριθμητικά ποσοστά και δεδομένα, αλλά την βελτίωση και πρόοδο του κάθε μαθητή
ξεχωριστά μέσα από αυτά που θα γράφει. Άλλωστε οι αναλύσεις της δημιουργικής
γραφής δεν μπορούν να συνάδουν με στατιστικές και αριθμητικές μετρήσεις, καθώς
δεν μας ενδιαφέρει η εύρεση του μέσου όρου, αλλά η προσωπική εξέλιξη του κάθε
μαθητή και πώς αυτή θα επιτευχθεί. Ο στόχος μας είναι να διαπιστώσουμε αν και
κατά πόσο μπορούν συγκεκριμένες δραστηριότητες να καλλιεργήσουν την φαντασία
των παιδιών. Για την διαδικασία αυτή κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή ποιοτικής
προσέγγισης, καθώς μας ενδιαφέρει η προβολή της εξέλιξης των μαθητών. Εξάλλου,
«η ποιοτική έρευνα παράγει γνώση τοπική και συγκεκριμένη, που χαρτογραφεί τις
ατομικές αντιδράσεις και αναζητεί τη σημασία τους, αναφερόμενη πάντα στα
συγκεκριμένα υποκείμενα και στις ιδιαίτερες συνθήκες, στο πλαίσιο των οποίων
εξετάζονται» (Σαραφίδου, 2011: 16).
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Στην ποιοτική έρευνα, υποστηρίζεται ότι η κοινωνική πραγματικότητα δεν
είναι

μια

αντικειμενική

σταθερά,

αλλά

επηρεάζεται,

κατασκευάζεται

και

ανακατασκευάζεται από τους ανθρώπους. Συνεπώς, δεν πρέπει να την λαμβάνουμε
υπόψη μας ως ένα σύστημα που διέπεται από συγκεκριμένους νόμους, αναλλοίωτους
και σταθερούς, αλλά ως μια μεταβλητή, που δομείται με βάση τον τρόπο που τη
νοηματοδοτούν τα άτομα που τη βιώνουν (Σαραφίδου, 2011).
Οι παρεμβάσεις μας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υιοθετούν σε κάποιο βαθμό
την προσέγγιση μιας έρευνας -

δράσης, καθώς διαθέτουν ορισμένα κοινά

χαρακτηριστικά - στόχους. «Η Έρευνα - Δράση (Action - Research) είναι
εφαρμοσμένη έρευνα, εστιασμένη στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
συγκεκριμένοι επαγγελματίες στην εργασία τους μέσω δράσης την οποία
αναλαμβάνουν οι ίδιοι. (...) Εμπλέκει τους επαγγελματίες ενός συγκεκριμένου
εργασιακού πλαισίου στη διερεύνηση λύσεων και είναι συνήθως συμμετοχική
(Σαραφίδου, 2011: 82). Με άλλα λόγια, και για να «φέρουμε» αυτό το είδος έρευνας
στα δικά μας δεδομένα, η έρευνα - δράσης, περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων
- με βάση ένα στόχο - οι οποίες μελετούνται, καταγράφονται και αξιολογούνται
αναλόγως. Μέσα από αυτήν την αξιολόγηση, εντοπίζονται τυχόν προβλήματα που
προέκοψαν κατά τη διαδικασία. Έπειτα, με βάση τα πορίσματα της αξιολόγησης,
επιχειρείται εκ νέου μια άλλη προσέγγιση, ώστε να οδηγηθούμε πιο κοντά στον στόχο
που εξαρχής είχαμε θέσει, λαμβάνοντας υπόψη μας τα προβλήματα που
εντοπίστηκαν, ώστε να επιλυθούν. «Πρόκειται για μια σπειροειδή διαδικασία, όπου
κάθε κύκλος εστιάζει σε διαφορετικό πρόβλημα» (Σαραφίδου, 2011: 83).
Σε παρόμοιο επίπεδο, δουλέψαμε κι εμείς, για την εκπόνηση της παρούσας
έρευνας. Μέσα από την συζήτηση και την πρώτη δραστηριότητα δημιουργικής
γραφής, παρατηρήσαμε τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών για την συγγραφή
ιστοριών και ήμασταν σε θέση να διαπιστώσουμε τα προβλήματα που προέκοψαν,
μέσα από αυτά που έγραψε κάθε παιδί. Ύστερα από την πρώτη ανάλυση των
δεδομένων αυτών, είμαστε σε θέση να δούμε πού υπάρχει κάποιο πρόβλημα και τι να
λάβουμε υπόψη μας στην επόμενη παρέμβαση, για το κάθε παιδί. Κάθε φορά,
προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να βελτιώσουν την «επίδοσή» τους και
να αναπτύξουν την δημιουργική τους ικανότητα. Συνεπώς, «η έρευνα δράσης είναι
ένα πρακτικός τρόπος να εξετάσει κάποιος την πρακτική του με στόχο να ελέγξει αν
είναι όπως θα ήθελε και στη συνέχεια να τη βελτιώσει» (McNiff, 1995: 3). Σύμφωνα
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με τον Δαφέρμο (2017)33 η έρευνα - δράσης αντιμετωπίζεται «ως μια μορφή
αναστοχαστικής, κριτικής παρέμβασης στα εκπαιδευτικά δρώμενα». Η βασική
διαφορά της ερευνάς μας, από την έρευνα - δράσης, είναι ότι στην παρούσα έρευνα,
δεν θα χρησιμοποιήσουμε καθόλου την μέθοδο της κυκλικής ομαδικής εργασίας.
Για τη συλλογή δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε μια σειρά μεθόδων, ώστε να
επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή προσέγγιση και ανάλυση των αποτελεσμάτων. Σε
πρώτη φάση, εφαρμόστηκε η παρατήρηση των συμμετεχόντων, σε ώρα μαθήματος,
ώστε να γίνει η γνωριμία με τα παιδιά. Μέσα από την παρατήρηση, ο ερευνητής
παρακολουθεί

«δραστηριότητες

και

συμπεριφορές,

τυπικές

και

άτυπες

αλληλεπιδράσεις, πώς γίνεται η λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία» (Σαραφίδου,
2011: 54). Συγκεκριμένα, ύστερα από συνεννόηση με την διευθύντρια του σχολείου,
που διδάσκει γλώσσα και ευέλικτη ζώνη στο τμήμα αυτό, έγινε η παρακολούθηση
των παιδιών σε δύο δίωρα γλώσσας. Πρακτικά, ο ρόλος που υιοθετήθηκε ήταν αυτός
του παρατηρητή, του αμέτοχου θεατή, ο οποίος χωρίς να αντιδρά ή να διακόπτει το
μάθημα, «γνώριζε» καλύτερα τους μαθητές. Στα δύο, αυτά δίωρα, η διδάσκουσα,
έκανε ευέλικτη ζώνη και συγκεκριμένα, ένα είδος δημιουργικού παιχνιδιού και
ανάγνωσης, βασισμένο σε ποιήματα που έχουν ως θεματική τους τη θάλασσα.
Ύστερα, από τις παρατηρήσεις αυτές, είδαμε ότι οι μαθητές είναι αρκετά
εξοικειωμένοι με την ποίηση και γενικότερα με την συγγραφή κειμένων.
Οι παρεμβάσεις, θεωρήθηκε αναγκαίο να ηχογραφούνται, ώστε να είμαστε σε
θέση να μελετήσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια, όλες τις ιδέες - απόψεις των
μαθητών, τα λεπτά νοήματα που εκφέρονται αλλά και όποια σχόλια προκόψουν κατά
τη διάρκεια από τους μαθητές. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων οι
συζητήσεις μας καταγράφονταν. Επίσης, για προσωπική διευκόλυνση, κρίθηκε
αναγκαίο να καταγράφονται κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων διάφορα σχόλια,
σχετικά με την «επίδοση» των μαθητών, στις δραστηριότητες δημιουργικής γραφής.

33 'Οπως αναφέρει στην παρουσίαση του βιβλίου της Ελένης Κατσαρού με τίτλο «"Εκπαιδευτική
Έρευνα Δράση. Πολυπαραδειγματική διερεόνηση για την αναμόρφωση της εκπαιδευτικής πράξης",
βλ. βιβλιογραφία.
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4.3 Συμμετέχοντες και πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας
Η παρούσα έρευνα, διεξάχθηκε τη σχολική χρονιά 2016 - 2017 και
συγκεκριμένα τον Μάιο - Ιούνιο, στο 40 Δημοτικό Βόλου. Τους τελευταίους μήνες
της σχολικής χρονιάς έγινε η έρευνα, στην Γ’ τάξη, τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης.
Ύστερα από σχετική συζήτηση με τη διευθύντρια του σχολείου, έμαθα ότι οι μαθητές
του συγκεκριμένου τμήματος είχαν ήδη ασχοληθεί με την φιλαναγνωσία και τον
Τριβιζά. Μάλιστα, είχαν επισκεφθεί έκθεση των έργων του Τριβιζά στη
Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Επομένως, θεωρούμε ότι οι
μαθητές θα έχουν ήδη γνωρίσει ορισμένα έργα του Τριβιζά και έχουν ήδη κάνει μια
πρώτη προσέγγιση σε αυτά.
Στην έρευνα συμμετείχαν 17 μαθητές (9 αγόρια και 8 κορίτσια). Η έρευνα
ξεκίνησε στις 29/05 και ολοκληρώθηκε στις 06/06. Καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας
προσπαθήσαμε να τους κεντρίσουμε το ενδιαφέρον πάνω στα λογοτεχνικά παιδικά
βιβλία και να τους δώσουμε την ευκαιρία να σκεφτούν λίγο mo «ανοιχτόμυαλα»
ώστε να κάνουν τις δικές τους ιστορίες. Στην έρευνά μας, χρησιμοποιήθηκαν
ορισμένα βιβλία του Τριβιζά, πάνω στα οποία έγιναν διάφορες δραστηριότητες.
Κάθε συνάντηση, δομήθηκε με τον παρακάτω τρόπο: διαβάσαμε δυνατά ένα
απόσπασμα ή και ολόκληρο το παραμύθι του Τριβιζά που επιλέξαμε για την κάθε
μέρα και έπειτα μέσα από συζήτηση και σχολιασμό, καταλήγαμε σε διάφορα
συμπεράσματα. Μάλιστα, οι μαθητές καλούνταν κάθε φορά να εκπονήσουν μια
δραστηριότητα δημιουργικής γραφής, πάνω σε αυτό το οποίο είχαμε διαβάσει. Σε
κάθε μαθητή δίνονταν κάθε φορά, το «προσωπικό του βιβλιαράκι», στο οποίο
κατέγραφε τις δραστηριότητες που ζητούσαμε κάθε φορά.

4.4 Σχεδιασμός των «δημιουργικών» παρεμβάσεων34
Οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν να γίνουν, ήταν εστιασμένες στα έργα του
Ευγένιου Τριβιζά και αφορούσαν κυρίως τον πεζό λόγο, με εξαίρεση την τελευταία
παρέμβαση, που ασχολείται με τον ποίημα «Πινεζοβροχή». Κάθε παρέμβαση, ήταν
δομημένη με τέτοιον τρόπο, ώστε να αρχίζει και να τελειώνει με συζήτηση: αρχικά
34 Τα πλάνα των παρεμβάσεων, οι δραστηριότητες και οι φωτογραφίες των τελικών προϊόντων των
μαθητών, παρουσιάζονται στο παράρτημα της εργασίας.
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για να εισαχθούν οι μαθητές στο θέμα και έπειτα για να εκφράσουν τις απόψεις τους
πάνω στο συνολικό κομμάτι της διδασκαλίας. Επίσης, το κεντρικό μέρος της
διδασκαλίας, περιλάμβανε την ενασχόληση των μαθητών με την κατασκευή
ιστοριών, στις πρώτες συναντήσεις μέσα από κατευθυντήριες ερωτήσεις / ιδέες, ενώ
όσο προχωρούσαμε με την δική τους προσωπική προσπάθεια.

«δυαχουονικύ» παοέιιΒαση: Γνωριμία και λεκτικά διώνυμα
Στην πρώτη μας συνάντηση με τους μαθητές, μιλήσαμε γενικά για τις έννοιες
με τις οποίες ασχοληθήκαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταξύ μας συνεργασίας.
Αφού εξηγήσαμε στους μαθητές τον λόγο για τον οποίο είμαστε στην τάξη τους,
καθώς και την πορεία που θα ακολουθούμε στις διδασκαλίες μας, κάναμε ορισμένες
ερωτήσεις, ώστε να εισαχθούμε ομαλά στον κόσμο των παραμυθιών και της
φαντασίας. Βασικός μας στόχος, ήταν να διαπιστώσουμε τις απόψεις και τις στάσεις
των μαθητών πάνω στη λογοτεχνία. Παράλληλα, προσπαθήσαμε να εκμαιεύσουμε
εναλλακτικές ιδέες των μαθητών πάνω στα παραμύθια και γενικότερα στη
λογοτεχνία.
Στη συνέχεια, φέραμε στο προσκήνιο την εξής ερώτηση: «Είναι δύσκολο να
φτιάξει κανείς ένα δικό του παραμύθι;». Καταγράψαμε τις απαντήσεις των μαθητών
στον πίνακα και με βάση αυτές, κάναμε μια συζήτηση πάνω στα δύο νευραλγικά
στοιχεία μιας ιστορίας: την πλοκή και τους χαρακτήρες. Δεν χρησιμοποιήσαμε
ορισμούς και ορολογίες, παρά με απλά λόγια προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε τις
έννοιες

και

να

φέρουμε

διάφορα

παραδείγματα.

Χρησιμοποιήσαμε

σχεδιαγραμματικές απεικονίσεις των εννοιών αυτών και έπειτα, μοιράσαμε στους
μαθητές τα βιβλιαράκια τους, ώστε να αποπειραθούν να κάνουν μια δική τους
ιστορία. Για να δώσουμε μια πιο παιχνιδιάρικη υφή στη διδασκαλία μας, δείξαμε
στους μαθητές δύο μεγάλα χάρτινα ζάρια που είχαμε φτιάξει, όπου κάθε τους πλευρά
έχει γραμμένη επάνω της μια λέξη. Κάθε μαθητής λοιπόν, έριχνε τα ζάρια και με τις
λέξεις των πλευρών που φαίνονταν, κλήθηκε να γράψει μια ιστορία. Το δημιουργικό
αυτό παιχνίδι, είναι το λεκτικό διώνυμο.

2η

«δτΐίΐτουηνικύ» παοέιιβασυ: Τα τρία μικρό λυκόκια (παραλλαγές παραμυθιών)
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Στην δεύτερη συνάντηση, μιλήσαμε για τον Ευγένιο Τριβιζά στους μαθητές.
Για την ακρίβεια, θα ρωτήσαμε τι ξέρουν οι ίδιοι γι’ αυτόν και έπειτα διαβάσαμε ένα
«περίεργο βιογραφικό» που επιμελήθηκε ο ίδιος και σχολιάσαμε αναλόγως. Στη
συνέχεια, προχωρήσαμε στην ανάγνωση του έργου του, «Τα τρία μικρά λυκάκια».
Αρχικά, γράψαμε στον πίνακα τον τίτλο και περιμέναμε τις πρώτες αντιδράσεις των
παιδιών. Αναμέναμε να συνδυάσουν τον τίτλο με το παραμύθι «Τα τρία
γουρουνάκια» και να ακούσουμε τις ιδέες τους πάνω στο τι ακολουθεί.
Αφού ακούσαμε τις πρώτες ανταποκρίσεις, προχωρήσαμε στην ανάγνωση του
βιβλίου. Ανά διαστήματα, σταματούσαμε και με ερωτήσεις προσπαθούσαμε να δούμε
τι αναμένουν οι μαθητές να ακολουθήσει. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκαμε να
κινήσουμε αφενός το ενδιαφέρον τους και αφετέρου να διαπιστώσουμε τον τρόπο
σκέψης και προσέγγισης των έργων. Μόλις ολοκληρώθηκε η ανάγνωση, συζητήσαμε
πάνω σε αυτό και αναφέραμε την έννοια των λογοτεχνικών παραλλαγών: πώς δηλαδή
μια ιστορία μπορεί να πάρει διαφορετική τροπή αν αλλάξουν τα συστατικά της
στοιχεία (πλοκή ή/και χαρακτήρες). Τέλος, οι μαθητές κατέγραψαν μια δική τους
παραλλαγή, ακολουθώντας τις ερωτήσεις που τους παρείχαμε.

3*ι «δτιιιιουονικύ» παοεαθαστι: Πινεζοβροχή
Στο βιβλιαράκι τους, το κάθε παιδί είχε φωτογραφίες, όπως παρουσιάζονται
στο ποίημα του Τριβιζά «Πινεζοβροχή», με μορφή κόμικ. Ζητήσαμε να γράψουν μια
μικρή ιστορία με βάση αυτές τις εικόνες, ώστε να αποδώσουμε με λόγια το
περιεχόμενό τους. Μόλις ολοκληρώθηκε η πρώτη αυτή φάση, τότε μόνο κάναμε
ανάγνωση του ποιήματος και αναμέναμε τις ιδέες και τα σχόλια των μαθητών.
Αφού αναφέραμε τα βασικά χαρακτηριστικά του ποιήματος, συζητήσαμε για
τις εντυπώσεις των μαθητών πάνω σε αυτό. Μέσα από ερωτήσεις προσπαθήσαμε να
εκμαιεύσουμε απόψεις και ενδόμυχες σκέψεις. Έπειτα, κάναμε τους μαθητές μικρούς
ποιητές, οι οποίοι ακολουθώντας τα βήματα του Τριβιζά προσπάθησαν να συνθέσουν
ένα δικό τους ποίημα. Συγκεκριμένα, ζητήσαμε να φανταστούν τι θα γινόταν αν μια
μέρα, αντί να βρέξει στη γη νερό, όπως συμβαίνει, έριχνε ο ουρανός κάτι άλλο. Με τι
λογική του ότι πέφτει κάτι περίεργο στη γη, δώσαμε την ευκαιρία στα παιδιά να
φανταστούν κάτι πολύ πρωτότυπο και να διατυπώσουν το δικό τους ποίημα.

49

4η

«δτΐίΐτουηνικύ» παηέίΐβαστι: 0 μάγειρας του μαγεμένου τσίρκου
Όπως και στην προηγούμενη συνάντησή

μας, έτσι και σε αυτή,

χρησιμοποιήσαμε ένα παραμύθι του Τριβιζά, ώστε να ξεκινήσουμε την διδασκαλία
μας.

Συγκεκριμένα, μας απασχόλησε το βιβλίο «Ο μάγειρας του μαγεμένου

τσίρκου», στο οποίο ο Τριβιζάς αναφέρεται στην σημασία της σωστής διατροφής,
μέσα από μια διασκεδαστική ιστορία, που διαδραματίζεται σε ένα τσίρκο. Έγινε
επιλεκτική ανάγνωση, συγκεκριμένων κεφαλαίων (των τεσσάρων πρώτων) και έπειτα
συζητήσαμε πάνω σε αυτά. Όπως και την προηγούμενη φορά, έτσι και στην
περίπτωση αυτή, τη στιγμή που γινόταν η μεγαλόφωνη ανάγνωση, σταματούσαμε σε
στρατηγικά σημεία και αναμέναμε απαντήσεις και τις απόψεις των μαθητών.
Για να ολοκληρώσουμε, στα βιβλιαράκια τους, οι μαθητές έγραφαν πώς
φαντάζονται ότι θα καταλήξει η ιστορία που διαβάσαμε, με βάση εικόνες που
παρείχαμε, από το ίδιο το βιβλίο. Παράλληλα, είχαμε και συνοδευτικές ερωτήσεις,
ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά να εκφράσουν με μεγαλύτερη ευκολία τις ιδέες τους.
Αναμέναμε να εμπνευστούν από τις εικόνες και να σκεφτούν την υπόλοιπη πλοκή

5η

«δτΐίΐιουονικύ» παοέαβαστι: Τα 88 ντολμαδάκια
Χρησιμοποιώντας το βιβλίο αυτό, δημιουργήσαμε ατμόσφαιρα παραμυθιού,

με το να καθίσουμε όλοι σε έναν κύκλο και να αφήσουμε την ιστορία «να υφάνει τον
ιστό της», μέσα από τις δικές μας επιλογές. Αφού διαβάσαμε μία από τις ιστορίες του
βιβλίου και συζητήσαμε πάνω σε αυτό, ζητήσαμε να προσπαθήσουν και οι ίδιοι οι
μαθητές να κάνουν μόνοι τους μια ιστορία. Το ερέθισμα δόθηκε από εμάς και
αφήσαμε τους μικρούς συγγραφείς να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους.

4.5 Θέματα δεοντολογίας
Για την εκπόνηση της παρούσας έρευνας, τόσο η διευθύντρια του σχολείου
όσο και οι γονείς των μαθητών - συμμετεχόντων ήταν ενήμεροι για τις συναντήσεις
που πραγματοποιήσαμε. Επίσης, γνώριζαν ότι οι συναντήσεις μας θα ηχογραφούνταν
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και δεν έφεραν κάποια αντίρρηση. Τα ονόματα των μαθητών στην ανάλυση των
παρεμβάσεων, δεν θα αναφερθούν για προφανείς λόγους.

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων
5.1 Αποτελέσματα της δίωρης παρακολούθησης
Για να δούμε και να γνωρίσουμε τα παιδιά, κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν ορισμένες
παρακολουθήσεις του τμήματος. Οι παρατηρήσεις αυτές, έγιναν δύο φορές,
συγκεκριμένα τα δύο πρώτα δίωρα των μαθημάτων, στις 15 και 16 Μαΐου. Τις ώρες
αυτές οι μαθητές έκαναν Ευέλικτη Ζώνη και συγκεκριμένα, ασχολούνταν με την
συγγραφή και τον σχολιασμό ποιημάτων σχετικά με τη θάλασσα.
Οι παρατηρήσεις, ήταν διαφωτιστικές και πρόσφεραν τροφή για σκέψη, αλλά
και μια ευρύτερη εικόνα της τάξης και των παιδιών. Δεν έλειπε κανένας μαθητής και
έτσι μπορούσαμε να διαπιστώσουμε διάφορα στοιχεία για το κάθε παιδί ξεχωριστά.
Από την αρχή, έγινε ξεκάθαρο ότι στην πλειονότητα των μαθητών άρεσε η
ενασχόληση με την ποίηση και γενικότερα με την συγγραφή ποιημάτων και μικρών
ιστοριών. Έδειχναν μεγάλο ζήλο και ήθελαν να διαβάσουν τα ποιήματα που έγραψαν.
Από τους 17 μαθητές, οι 9 είχαν πολύ καλές ιδέες και σκάρωναν ποιήματα με
ομοιοκαταληξία. Οι δύο από αυτούς, χρησιμοποιούσαν πλούσιο λεξιλόγιο και ωραίες
περιγραφές. Από τους υπόλοιπους μαθητές, οι 4 έγραφαν χαϊκού, γιατί γενικά όπως
υποστήριξε ένας από αυτούς «καλό είναι να γράφουμε λίγα και καλά, παρά πολλά
που κουράζουν», ενώ οι υπόλοιποι, προτιμούσαν να γράφουν σε ελεύθερο στίχο. Δύο
παιδιά, έδειξαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στο γράψιμο. Ο λόγος τους ήταν
χαοτικός και όταν - ύστερα από συνεννόηση με τη διευθύντρια - είδα τα γραπτά των
παιδιών - ώστε να επεξεργαστώ προσωπικά, όλα όσα έγραψαν - παρατηρήθηκε ότι
τα συγκεκριμένα παιδιά έκαναν πολλά μορφολογικά λάθη και τα γράμματά τους ήταν
δυσνόητα. Επίσης, δεν ολοκλήρωναν τις λέξεις, «έκοβαν» στην μέση διάφορες
προτάσεις και δύσκολα μπορούσε κάποιος να τα διαβάσει. Κατά τ’ άλλα, τα γραπτά
των μαθητών στο σύνολό τους ήταν καθαρογραμμένα και ευανάγνωστα.
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5.2 Αποτελέσματα από την πρώτη διδακτική παρέμβαση:
Λεκτικό διώνυμο35
Καθώς η γνωριμία με τους μαθητές είχε ήδη προηγηθεί στις συναντήσεις παρατηρήσεις που έγιναν, όταν ήρθε η ώρα της πρώτης παρέμβασης, ξεκινήσαμε
αμέσως με μια συζήτηση με κύριο περιεχόμενο τα παραμύθια και την ανάγνωση
παιδικής λογοτεχνίας. Από το σημείο αυτό, αρχίσαμε να καταγράφουμε με το
μαγνητόφωνο τις απαντήσεις των παιδιών.
Η πρώτη ερώτηση, για το αν οι μαθητές διαβάζουν παραμύθια, έτυχε μεγάλης
αποδοχής καθώς όλοι έδωσαν θετική απάντηση. Ένα από τα παιδιά μάλιστα, είπε ότι
με τη μαμά του διαβάζουν ποιήματα. Στην ερώτηση για το ποια παραμύθια ή παιδικά
βιβλία είναι τα αγαπημένα τους, όλοι ήθελαν να μιλήσουν για τις δικές τους
προσωπικές εμπειρίες με βιβλία. Η πλειονότητα των παιδιών, έμεινε στο άκουσμα της
λέξης «παραμύθια» και έτσι οι απαντήσεις τους, είχαν ως βασικό άξονα την αναφορά
πολλών παραμυθιών από τους αδελφούς Γκριμ και τον Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Τα
παραμύθια που αναφέρθηκαν ήταν τα εξής: «Σταχτοπούτα», «η Χιονάτη και 7
νάνοι», «Κοκκινοσκουφίτσα», «Το ασχημόπαπο» και «Η τοσοδούλα». Δύο μαθητές
ανέφεραν παιδικές ταινίες, αντί για παραμύθια και μόνο όταν έγινε η διευκρίνιση
σχετικά με το τι ζητούσε η ερώτηση, απάντησαν «Ο Τζακ και η φασολιά» και «Ο
κοντορεβιθούλης». Μια μαθήτρια, εξήγησε ότι βαριόταν τα παραμύθια, γιατί δεν
έχουν πολλές ανατροπές και αποκρίθηκε ότι προτιμά να διαβάζει τα έργα του
Τριβιζά, γιατί «έχουν ενδιαφέρον και προκαλούν γέλιο». Μάλιστα, ανέφερε
παραδειγματικά την «Φρουτοπία» και την «Δόνα Τερηδόνα και το μυστικό της
γαμήλιας τούρτας». Η απάντησή της, λειτούργησε σαν μοχλός, που ενεργοποίησε
τους συμμαθητές της και άρχιζαν όλοι να σηκώνουν το χέρι τους για να μιλήσουν για
έργα του Τριβιζά που είχαν διαβάσει. Ένας μαθητής ανέφερε το παραμύθι «Τα τρία
μικρά λυκάκια» και έκανε ένα σχόλιο σχετικά με το πόσο ο τίτλος αυτός μοιάζει με
το παραμύθι «Τα τρία γουρουνάκια».
Η ερώτηση που ακολούθησε, είχε να κάνει με τον αγαπημένο ήρωα ενός
βιβλίου καθώς και μια εξήγηση για τον λόγο που τον προτιμούν. Το μεγαλύτερο
ποσοστό μαθητών έμεινε στο να αναλώνει τους ήρωες των κλασικών παραμυθιών. Τα
κορίτσια, έδειξαν την προτίμησή τους, απέναντι σε γυναικείες μορφές ενώ τα αγόρια
35 Οι απαντήσεις των μαθητών και οι συνολικές αποκρίσεις τους, θα είναι δοσμένες σε εισαγωγικά,
χωρίς την αναφορά στα ονόματά τους, για λόγους δεοντολογίας.
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απέναντι σε αντρικές. Η «Σταχτοπούτα» ήταν η ηρωίδα που έδειχναν να λατρεύουν
τα κορίτσια, για τον λόγο ότι είναι όμορφη και δυνατή, αφού κατάφερε να πάει στο
χορό, παρά την απαγόρευση της κακιά μητριάς. Η «Κοκκινοσκουφίτσα» ήταν επίσης
μια από τις κύριες επιλογές των κοριτσιών, γιατί ενώ ήταν μικρό κοριτσάκι, κατάφερε
με δόλο να νικήσει τον κακό λύκο. Τα αγόρια, δεν έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στην
ερώτηση και άρχισαν να αναφέρουν ήρωες παιδικών ταινιών και όχι βιβλίων, με
εξαίρεση έναν μαθητή που μου ανέφερε ότι του άρεσαν οι ήρωες της μυθολογίας. Με
πολύ ξεκάθαρο τρόπο, μου έδωσε να καταλάβω ότι η ανάγνωση μυθολογικών
ιστοριών ήταν πολύ ενδιαφέρουσες γιατί οι ήρωες είναι απλοί άνθρωποι που
προσπαθούν να νικήσουν θεούς. Εξήγησε ότι δύο είναι οι αγαπημένοι του ήρωες: ο
Ηρακλής και ο Οδυσσέας. Ο πρώτος γιατί ήταν πολύ δυνατός και γενναίος, ενώ ο
δεύτερος γιατί αν και δεν είχε ισάξια δύναμη «είχε κοφτερό μυαλό». Για άλλη μια
φορά, οι υπόλοιποι μαθητές, μόλις άκουσαν την μυθολογία και θυμήθηκαν κάποια
πράγματα, άρχισαν με τη σειρά τους να μου αναφέρουν μυθολογικούς ήρωες, που
συμπαθούσαν ή/και θα ήθελαν να μοιάσουν, με δύο από αυτούς να συγκεντρώνουν
τις περισσότερες προτιμήσεις: ο Ηρακλής και ο Θησέας. Ο βασικός λόγος επιλογής
τους ήταν η δύναμη και η ικανότητά τους να νικούν τέρατα και να βγαίνουν νικητές
από διάφορες δύσκολες καταστάσεις, που άλλοι τους έχουν τοποθετήσει.
Στην ερώτηση που σχετιζόταν με τη σημασία των βιβλίων και τι προσφέρουν
στους αναγνώστες, οι μαθητές είχαν να προσθέσουν και να μιλήσουν για πολλά
πράγματα. Κατ’ αρχάς, ανέφεραν ότι τα βιβλία διακρίνονται για το ωραίο λεξιλόγιο
και τις πλούσιες περιγραφές. Οι περισσότεροι μαθητές, έμειναν αρχικά στα εξωτερικά
χαρακτηριστικά ενός βιβλίου (μορφή και τρόπος γραφής). Δηλαδή, σχολίασαν τη
σημασία των πολλών νέων λέξεων που μάθαιναν και το πόσο αυτό τους βοηθάει στην
βελτίωση του δικού τους τρόπου γραφής (ενδεικτικά καταγράφουμε την απάντηση
μιας μαθήτριας πάνω στην ερώτηση αυτή «Τα βιβλία μου μαθαίνουν να γράφω
σωστά. Γιατί ποτέ δεν έχουν ορθογραφικά λάθη»). Οι υπόλοιποι που θέλησαν να
εκφράσουν τη γνώμη τους, μίλησαν για το ρόλο της λογοτεχνίας ως μια μορφή
τέρψης και ηρεμίας, καθώς θεωρούν ότι ένα βιβλίο «μας βοηθά να χαλαρώσουμε, να
γελάσουμε και να περάσουμε καλά». Ένας μαθητής ισχυρίστηκε ότι το βιβλίο, είναι
ένα μέσο για να γνωρίσουμε πολλούς διαφορετικούς κόσμους και να έρθουμε σε
επαφή με τον κόσμο των παραμυθιών και της φαντασίας.
Η τελευταία ερώτηση, αναφερόταν στο αν οι μαθητές θεωρούν αν είναι
δύσκολη η συγγραφή ενός βιβλίου και αν οι ίδιοι θα τολμούσαν ένα τέτοιο εγχείρημα.
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Οι μαθητές φάνηκαν πολύ άνετοι και ορισμένοι από αυτούς εξήγησαν ότι ο καθένας
μπορεί να γράψει ένα βιβλίο, αρκεί να το θέλει πραγματικά. Δύο μαθήτριες
συμφώνησαν και πρόσθεσαν ότι και οι ίδιες έχουν προσπαθήσει κατά καιρούς να
γράψουν μια μικρή ιστορία. Ένα παιδί, διαφώνησε με τους συμμαθητές του και είπε
ότι είναι δύσκολο να γραφεί ένα βιβλίο, γιατί ο συγγραφέας «πρέπει να σκεφτεί πολύ
καλά πώς θα φτιάξει την ιστορία, πώς θα αρχίζει, θα συνεχίζει και θα τελειώνει». Μία
μαθήτρια, αφού συμφώνησε με την άποψη αυτή, τόνισε ότι θεωρεί πιο δύσκολη τη
συγγραφή ενός ποιήματος, παρά μιας οποιασδήποτε άλλης ιστορίας. Όταν τη ρώτησα
το λόγο, για τον οποίο πιστεύει κάτι τέτοιο, η απάντησή της ήταν η εξής: «Θεωρώ ότι
το ποίημα είναι πιο δύσκολο, γιατί πρέπει μέσα σε λίγο χώρο να γράψεις πολλές ιδέες
και πρέπει να ακολουθείς πολλούς κανόνες και να υπάρχει και ομοιοκαταληξία». Σε
εκείνο το σημείο, οι υπόλοιποι μαθητές αντέδρασαν και αποκρίθηκαν ότι η
ομοιοκαταληξία, «μπορεί να ακούγεται πιο καλά» αλλά δεν είναι απαραίτητη η
ύπαρξή της σε ένα ποίημα. Καθώς σε εκείνο το σημείο, οι μαθητές δεν θέλησαν να
προσθέσουν κάτι άλλο, ρωτήσαμε θα πρέπει να προσέξουν σε περίπτωση που θα
ήθελαν να γράψουν ένα πεζό κείμενο, ώστε να οδηγηθούν σε ένα άρτια δομημένο
αποτέλεσμα.
Μέσα από την παραπάνω ερώτηση, μας δινόταν η ευκαιρία να αναφερθούμε
στην έννοια της πλοκής και των χαρακτήρων. Οι απαντήσεις των μαθητών, ήταν κατά
κύριο λόγο επαναλαμβανόμενες. Αναφέρθηκαν στο λεξιλόγιο, στην σημασία ύπαρξης
τίτλου και προσπάθησαν περιγραφικά να προσεγγίσουν την έννοια της πλοκής,
λέγοντας ότι «ο συγγραφέας πρέπει να έχει στο μυαλό του τη σειρά που θα ακολουθεί
η ιστορία, ώστε να βγαίνει νόημα». Έτσι, λοιπόν, αρχίσαμε να μιλάμε για την πλοκή
και τους χαρακτήρες, χρησιμοποιώντας τις φράσεις «γεγονότα της ιστορίας» και
«ήρωες» για να αποδώσουμε με τον mo εύκολο τρόπο τα νοήματα των βασικών
εννοιών αντίστοιχα.
Όταν ρωτήθηκαν, ποια είναι τα γεγονότα που συνθέτουν μια ιστορία, οι
μαθητές αδυνατούσαν να σκεφτούν κάποια απάντηση. Μόνο όταν αναφέραμε ότι μια
ιστορία έχει πάντα μια αρχή, τα παιδιά θέλησαν να δώσουν απαντήσεις. Η απάντηση
που ακούστηκε από όλους, ήταν ότι «μια ιστορία έχει αρχή - μέση - τέλος». Πάνω σε
αυτήν τους την απόκριση, προσθέσαμε την ιδέα ότι μια ιστορία είναι σημαντικό να
έχει την εμφάνιση ενός προβλήματος, που ανατρέπει και αλλάζει την πορεία της και
τοποθετεί τους ήρωες σε δύσκολες καταστάσεις. Και η ιστορία ολοκληρώνεται
συνήθως με την επίλυση αυτού του προβλήματος. Μία μαθήτρια ρώτησε τι μπορεί
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να είναι ένα τέτοιο πρόβλημα και για να βοηθηθεί φέραμε ως παράδειγμα το
παραμύθι της «Σταχτοπούτας». Αντέστρεψα την ερώτηση, ώστε να απευθυνθεί σε
όλους και ανέμενα τις ανταποκρίσεις τους. Οι απαντήσεις «η κακιά μητριά της
απαγόρεψε να πάει στο χορό» ή «δεν μπορούσε να πάει στο χορό, γιατί δεν είχε
ρούχα» υπήρξαν δείγμα ότι οι μαθητές κατανόησαν αυτό που μπορεί να θεωρηθεί ως
πρόβλημα σε μια ιστορία. Έπειτα, ανέφεραν μόνοι τους διάφορα παραμύθια και τα
προβλήματα που εμφανίζονταν. Οι απαντήσεις τους ήταν τεκμηριωμένες και ακριβείς
και έτσι καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα, τα οποία γράψαμε στον πίνακα:

«Κοκκινοσκουφίτσα»: εμφάνιση κακού λύκου (πρόβλημα) > θάνατος του λύκου από
τον κυνηγό (επίλυση του προβλήματος)
«Ο Τζακ και η φασολιά»: εμφάνιση κακού γίγαντα (πρόβλημα) > θάνατος του
γίγαντα μέσα από το κόλπο του Τζακ (επίλυση προβλήματος)
«Τα τρία γουρουνάκια»: εμφάνιση κακού λύκου (πρόβλημα) > ο λύκος πέφτει από
την καμινάδα και καίγεται μέσα στην φωτιά (επίλυση προβλήματος)

Η αναφορά στο γεγονός ότι το πρόβλημα είναι συνήθως η εμφάνιση ενός
κακού χαρακτήρα, αποτέλεσε την αφορμή, με την οποία θα μιλούσαμε στους μαθητές
για τη σημασία των ηρώων σε μια ιστορία. Οι μαθητές στην ερώτηση ποια μπορεί να
είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ήρωα σε μια ιστορία, απάντησαν ότι η δύναμη
είναι η πιο σημαντική. Για να κατανοήσουν καλύτερα την ερώτηση, προσθέσαμε ότι
με τη λέξη «χαρακτηριστικά» αναφερόμαστε στο «πακέτο» που μας παρουσιάζει ο
συγγραφέας, όταν θέλει να μας γνωρίσει τον ήρωα. Μία μαθήτρια αποκρίθηκε ότι
«καταλαβαίνουμε αν κάποιος ήρωας μας αρέσει από την εμφάνιση» και με αυτόν τον
τρόπο είδαμε ένα από τα βασικά σημεία που πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ένας
συγγραφέας ώστε να παρουσιάσει έναν ήρωα σε κάποιο βιβλίο του. τα παιδιά,
παρατήρησαν, ύστερα από βοηθητικές ερωτήσεις, ότι η εμφάνιση είναι συνήθως
δείγμα του χαρακτήρα ενός ήρωα. Η ομορφιά δηλαδή, αποτελεί προνόμιο των καλών
ηρώων, ενώ οι δύσμορφες παρουσίες, σχετίζονται συνήθως με το κακό. Έχοντας
σημειώσει λοιπόν δύο από τα βασικά στοιχεία που συντελούν το πορτρέτο του ήρωα.
(εμφάνιση και χαρακτήρας), οι μαθητές δεν ήταν σε θέση να αναφέρουν κάποιο άλλο.
Έτσι, αρκεστήκαμε στο να γράψουμε στον πίνακα τα άλλα δύο, δηλαδή
συναισθήματα και συμπεριφορά, λέξεις που μόλις διάβασαν οι μαθητές, τους έκαναν
να χαμογελάσουν και να παραδεχτούν ότι τα στοιχεία αυτά τα ήξεραν.
55

Με την ύπαρξη των στοιχείων αυτών στον πίνακα, αλλά και την συζήτηση
που προηγήθηκε, παρουσιάσαμε τους μαθητές τα ζάρια με τις λέξεις και εξηγήσαμε τι
έπρεπε να κάνουν. Έδειξαν να εντυπωσιάζονται με το γεγονός ότι θα έπρεπε να
γράψουν μια δική τους ιστορία, αλλά θεώρησαν δύσκολο το να γράψουν μια ιστορία
με δύο άσχετες μεταξύ τους λέξεις. Η πρώτη αυτή παρέμβαση, ολοκληρώθηκε σε μία
ώρα και ένα τέταρτο.
Η ανάλυση των ιστοριών των μαθητών, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.
Ξεκινώντας από τις ανταποκρίσεις των αγοριών, ελάχιστες ήταν οι ιστορίες που
ξεχώρισαν ως προς την πρωτοτυπία τους. Επτά αγόρια, ξεκίνησαν την ιστορία τους
με την τυπική φράση «μια φορά κι έναν καιρό», ενώ δύο από αυτά την ολοκλήρωσαν
με την φράση «και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα».
Οι περισσότεροι, περιορίστηκαν στο να χρησιμοποιήσουν ως τίτλο της
ιστορίας τους το λεκτικό διώνυμο που τους έτυχε (πχ. Η μάγισσα κι ο ελέφαντας),
παρά το γεγονός, ότι εξαρχής τους ζητήθηκε να μην χρησιμοποιήσουν απλώς τις δύο
αυτές λέξεις. Μόνο ένα παιδί έδειξε μεγαλύτερη πρωτοτυπία στον τίτλο του. Αντί να
χρησιμοποιήσει, απλώς τις λέξεις «νάνος» και «θησαυρός» (το λεκτικό διώνυμο που
του έτυχε) όπως έκαναν οι συμμαθητές του, έβαλε ως τίτλο της ιστορίας του «Ο
μαγεμένος νάνος και ο θησαυρός της γοργόνας». Παράλληλα, το συγκεκριμένο παιδί,
δεν ξεκίνησε την ιστορία του με την τυπική παραμυθιακή φράση, αλλά έβαλε τον
αναγνώστη απευθείας στο κλίμα της ιστορίας, ξεκινώντας με μια εξήγηση, που θα τον
τοποθετούσε στον χωροχρόνο της αφήγησης και μας παρουσιάζει με έναν γενικό
τρόπο τους ήρωες.

Συγκεκριμένα:
«Πέρα από το ουράνιο τόξο, υπάρχει ένας κόσμος που μόνο στα παραμύθια
βλέπουμε. Εκεί ζουν οι νάνοι που σκάβουν ώρες ατελείωτες κάτω από τη γη...».
Ο συγκεκριμένος μαθητής, για να γράψει την ιστορία του επηρεάστηκε από τη
μυθολογία, που όπως είχε αναφέρει και στην συζήτησή μας, ήταν κάτι που του άρεσε
να διαβάζει. Έτσι, η πλοκή του διανθίστηκε από μυθολογικά στοιχεία («...Ένα
δυνατό φως έκανε τον νάνο, να καλύψει τα μάτια του και όταν τα άνοιξε μπροστά του
στεκόταν ένας άγγελος ντυμένος στα άσπρα και του είπε να πάει να βρει τις γραίες
που ζούσαν σε ένα σπήλαιο και είχαν ένα μάτι...» και «... Του είπαν ότι έπρεπε να
πάει στο βυθό του Αιγαίο. Εκεί θα βρει τον θησαυρό όπου τον φυλάει μια σειρήνα με
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χρυσή ουρά...»). Μπορούμε να διακρίνουμε ότι οι τρεις γραίες ήταν οι Μοίρες36
σύμφωνα με τους μύθους που έδιναν χρησμούς ενώ η γοργόνα - σειρήνα, θυμίζει τις
σειρήνες από την Οδύσσεια.
Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει να δείξουμε και στην ιστορία ενός άλλου παιδιού,
που όχι μόνο δεν χρησιμοποίησε το λεκτικό του διώνυμο ως τίτλο (αντί για
ελέφαντας - μαξιλάρι, έγραψε «Ο ελέφαντας και η φυλή του μαξιλαροπόλεμου»),
αλλά προτίμησε να κάνει την αφήγησή του πρωτοπρόσωπη, βάζοντας τον ελέφαντα πρωταγωνιστή να διηγείται τις περιπέτειές του.

Συγκεκριμένα:
«Γεια σας, είμαι ο κύριος ελέφαντας και τώρα δέχομαι επίθεση από τους μαγικούς
αγγέλους, γιατί φυλάκισα το σκύλο τους...».

Ένας άλλος μαθητής, στον τίτλο του, συνοψίζει όλο το νόημα της ιστορίας
που έγραψε («Ο νάνος που νίκησε τη μάγισσα»). Η ιστορία του, θυμίζει λίγο το
παραμύθι «Χάνσελ και Γκρέτελ», μόνο που αντί για τα δύο μικρά αδέλφια, ορίζει ως
πρωταγωνιστή της ιστορίας τον νάνο («Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένας νάνος,
που πήγε μια βόλτα στο δάσος. Εκεί συνάντησε ένα σπίτι που ήταν μπισκοτένιο και
άρχισε να το τρώει. Όμως, σε αυτό το σπίτι έμενε μια μάγισσα η οποία μόλις τον είδε
θέλησε να τον μεταμορφώσει σε μπανάνα. Ο νάνος της έβαλε περδίκλα και άρχισε να
τρέχει. Έτσι σώθηκε»).
Δύο από τους μαθητές που έτυχαν τη λέξη «μπανάνα» έμειναν στην
κυριολεκτική της σημασία και παρουσίασαν μια ιστορία, στην οποία ο κεντρικός
ήρωας, τρώει τη μπανάνα και λερώνεται («Μια φορά, ένα άτσαλο αγόρι έριξε στο
μαξιλάρι του την μπανάνα που έτρωγε και έλιωσε...») ή πατάει την μπανανόφλουδα
και πέφτει («Μια φορά κι έναν καιρό, ένας ελέφαντας γλίστρησε πάνω σε μια
μπανανόφλουδα»). Αντίθετα, ένας άλλος μαθητής, κάνει αναφορά στην μαγική
μπανάνα, που με το που κάποιος την τρώει εμφανίζει έναν ελέφαντα («Μια φορά κι
έναν καιρό, ήταν μια μάγισσα που έφαγε μια μπανάνα και εμφανίστηκε ένας
ελέφαντας...»)
36 Σύμφωνα με την αρχαιότητα, οι μοίρες ήταν θεότητες, κόρες του Δία, υπεύθυνες για τη ζωή, το
πεπρωμένο και το θάνατο του ανθρώπου. Ήταν τρείς: η Κλωθώ, η Λάχεσις και η Άτροπος. Σε
ορισμένες παιδικές ταινίες με μυθολογικό περιεχόμενο, οι μοίρες παρουσιάζονται ως τρεις ηλικιωμένες
τυφλές γυναίκες, που έχουν ένα μόνο μάτι και το μοιράζονται ώστε να βλέπουν εκ περιτροπής.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παιδική ταινία «Περσέας και Ανδρομέδα», από την οποία εικάζεται ότι
ο συγκεκριμένος μαθητής μάλλον επηρεάστηκε.
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Όσον αφορά στην πλοκή, οι ιστορίες ήταν μικρές, απλές αλλά γενικά
ακολουθούσαν μια ορθά δομημένη πορεία, με αρχή - μέση - τέλος. Τέσσερα αγόρια,
ολοκλήρωσαν την ιστορία τους μέσα σε τέσσερις με πέντε σειρές κάνοντας μια
μεγάλη περίοδο λόγου, χωρίς τελεία («Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας μεγάλος
γίγαντας που πείνασε και έφαγε μια μπανάνα, η οποία όταν τελείωσε την πέταξε και
επειδή δεν πρόσεξε πολύ ο γίγαντας πάτησε τη φλούδα της και έπεσε κάτω και έβαλε
τα κλάματα, αλλά σηκώθηκε και έφυγε πολύ προσεκτικά μετά από λίγο»). Σε μια
άλλη από τις ιστορίες, ο μαθητής, έγραψε μια μικρή ιστορία, η οποία αν και μικρή θα
μπορούσε να αποτελέσει την αρχή μόνο μιας ευρύτερης πλοκής, καθώς έχει
ενδιαφέρον και θυμίζει ιστορία αναζήτησης και περιπέτειας («Μια φορά κι έναν
καιρός ζούσε ένα ξίφος, που έψαχνε ένα μαγικό κλειδί για να βγάλει από την φυλακή
την αγαπημένη του, την Ξιφένια»). Ενώ η παρούσα ιστορία θα μπορούσε να
αναπτυχθεί, ο μαθητής επέλεξε να την ολοκληρώσει σε αυτό το σημείο.
Οι χαρακτήρες και οι ήρωες των ιστοριών, παρουσιάζονταν επίπεδοι, χωρίς
ιδιαίτερη περιγραφή και παραμένουν ανώνυμοι. Δεν μαθαίνουμε στοιχεία γι’ αυτούς,
παρά μόνο τις πράξεις τους μέσα από την πλοκή της ιστορίας.
Οι ιστορίες των αγοριών έβγαζαν νόημα, ήταν ολοκληρωμένες σε γενικά
επίπεδα, αλλά οι περισσότερες στερούνταν περιγραφικών στοιχείων, κοσμητικών
επιθέτων και αναλύσεων των χαρακτήρων.
Η περίπτωση των κοριτσιών, παρουσίαζε επίσης μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς
απέδειξαν ότι μπορούν να σκεφτούν πιο πρωτότυπες ιδέες, επηρεασμένες βέβαια από
ιστορίες και παραμύθια που ήδη γνώριζαν.
Από τις 8 μαθήτριες, οι μισές ξεκίνησαν την ιστορία τους με την φράση «μια
φορά κι έναν καιρό», οι δύο με τη φράση «μια φορά ήταν» και οι υπόλοιπες με την
λέξη «κάποτε», ενώ μόνο δύο ολοκλήρωσαν την ιστορία τους με την τυπική
παραμυθιακή φράση. Με εξαίρεση τρεις μαθήτριες, που στον τίτλο τους έβαλαν μόνο
το λεκτικό τους διώνυμο, οι υπόλοιπες χρησιμοποίησαν τίτλους που απέδιδαν με
λίγες λέξεις την ιστορία που επρόκειτο να γράψουν («Ο Γερογίγαντας και ο ταύρος
που πάλεψαν», «Ο κρυμμένος θησαυρός», «Ο νάνος συναντάει έναν ταύρο από την
Ταυροχώρα»). Οι ιστορίες στο σύνολό τους, παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη και
άρτια προσπάθεια, με σωστή πλοκή. Εξαίρεση, παρουσιάζει το γραπτό μιας
μαθήτριας, η οποία δεν χρησιμοποίησε και τις δύο λέξεις που της δόθηκαν (μπανάνα
- κλειδί), για να κάνει την ιστορία και παράλληλα, το τέλος της ήταν απότομο.
Παρουσίασε

μια

κυριολεκτική

κατάσταση

της

καθημερινότητας

και

δεν
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συμπεριέλαβε παραμυθιακά στοιχεία («Μια φορά ζούσε ένα άτσαλο κορίτσι, η
Ελεονόρα. Στο μαξιλάρι του κρεβατιού της έπεσε μπανάνα και μύριζε το δωμάτιο
τροπικά. Η μαμά Κατερίνα αναρωτιόταν τι μύριζε. Την Παρασκευή κάλεσε την
καθαρίστρια και τελικά το βρήκε»).
Οι ιστορίες που περιλάμβαναν τη λέξη «μάγισσα» ακολούθησαν το μοτίβο
παραμυθιών, σύμφωνα με το οποίο, η εμφάνιση της μάγισσας, αποτελεί το πρόβλημα
(«.. .ζούσε μια μάγισσα που ήταν πολύ κακιά και ήθελε να βρει ένα μαγικό κλειδί που
θα την οδηγούσε σε ένα σεντούκι») και εμποδίζει την πλοκή. Ανατρεπτική υπήρξε η
πλοκή μιας μαθήτριας που βάζει τη μάγισσα να παίρνει τη μορφή της όμορφης
πριγκίπισσας και να προσπαθεί να ξεγελάσει το βασιλιά και τους αυλικούς του, αλλά
και το μήνυμα που πολύ απλά περνάει, ότι η εμφάνιση μπορεί να μην παίζει ρόλο αν
δεν υπάρχει καλός χαρακτήρας («...Ο βασιλιάς είπε ότι θα κερδίσει όποια κοπέλα
έχει το πιο καλό χαμόγελο. Η μάγισσα προσπάθησε να γελάσει αλλά ήταν κακιά και
δεν ήξερε πώς να γελάσει. Έτσι, ο βασιλιάς την κατάλαβε και ανακάλυψε την
πραγματική πριγκίπισσα που χαμογελούσε και την αγαπούσαν όλοι»). Εξαίρεση
αποτελούσε μια ιστορία, στην οποία η μάγισσα σε ρόλο καλής νεράιδας, βοηθά τον
πειρατή που μεταμορφώθηκε σε κολοκύθα, να πάρει την κανονική του μορφή.
Ωστόσο, με μία μόνο εξαίρεση, οι μαθήτριες, δεν έδωσαν όνομα στους χαρακτήρες
τους, ούτε μια ιδιαίτερη περιγραφή της εμφάνισής τους, παρά χρησιμοποιούσαν λίγα
επίθετα για να τους χαρακτηρίσουν («όμορφη πριγκίπισσα», «ένας γίγαντας πολύ
γέρος», «καλόκαρδος ταύρος»).
Σε μια από τις ιστορίες, γινόταν ένας μικρός διάλογος ανάμεσα στην μικρή
συγγραφέα και τους αναγνώστες, καθώς σε ένα σημείο αναφέρει «Α! Δεν σας το είπα
φίλοι μου, πως ο γίγαντας της ιστορίας μας ήταν πολύ μεγάλος, ψηλός και γέρος και
αυτό δεν του άρεσε». Επίσης, κάτι που δεν παρατηρήθηκε στις ιστορίες των αγοριών,
αλλά το εξέφρασε στην ιστορία της μια μαθήτρια, ήταν η ύπαρξη του χιούμορ.
Συγκεκριμένα, η μαθήτρια ανέφερε πως ένας πειρατής τρώει μια μπανάνα, η οποία
τον μεταμορφώνει σε κολοκύθα και από τότε δεν ξαναέφαγε μπανάνα («.. .Βρήκε και
έφαγε μια μπανάνα, όμως τον μεταμόρφωσε σε κολοκύθα» και «...Όταν έγινε πάλι
πειρατής, γύρισε σπίτι του και από τότε δεν ξαναέφαγε μπανάνα για 100 μέρες!»).
Επιρροές από κλασικά παραμύθια, είχαμε και σε αυτήν την περίπτωση. Οι δυο
mo ξεκάθαρες, ήταν οι ιστορίες που βασίστηκαν στο «Ασχημόπαπο» και στο «Ο
βάτραχος που έγινε πρίγκιπας». Από τη μία είχαμε τον άσχημο, γέρο γίγαντα, που
ύστερα από μια μάχη με έναν νάνο, γίνεται αυτό που θέλει («...έγινε αμέσως νάνος,
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μικρός και κοντός») και από την άλλη, τον ταύρο που ύστερα από ένα ταξίδι με
πολλές περιπέτειες, βρήκε το μαγικό ραβδί που τον μεταμορφώνει σε πρίγκιπα («Ο
ταύρος πήρε την οδό Ραβδούλι και κατάλαβε ότι βρισκόταν πολύ κοντά...» και
«.. .μόλις επιτέλους βρήκε το ραβδί, έγινε ένας ωραίος πρίγκιπας»),
Η ιστορία μιας μαθήτριας, με το λεκτικό διώνυμο «νάνος - ταύρος»,
αποτέλεσε αξιέπαινη προσπάθεια, καθώς περιλαμβάνονταν ονόματα χαρακτήρων,
που δήλωναν και κάποια στοιχεία για τους ήρωες, διάλογος μεταξύ των προσώπων
και η δημιουργία ενός κόσμου στον ύπνο του ήρωα - νάνου.

Συγκεκριμένα:
«...Ο νάνος, ονειρεύτηκε το παραμύθι που διάβαζαν οι φίλοι του πριν κοιμηθεί και
έτσι στο όνειρό του, βρέθηκε στην Ταυροχώρα. Ένας ταύρος που τον έλεγαν
Αγριοχορόταυρο, τον πλησίασε και του είπε:
-

Πώς σε λένε και τι κάνεις εδώ;

-

Με λένε Νανοαρχηγούλη και ήθελα να γίνω φίλος με κάποιον, απάντησε»

Γενικά, οι πρωτότυπες ιδέες δεν έλειπαν, αλλά και οι ιστορίες των κοριτσιών,
περιορίζονταν σε λίγες περιγραφές. Όμως, παρατηρήθηκε πιο ανοιχτή πλοκή με
περισσότερους χαρακτήρες.

5.3 Αποτελέσματα από τη δεύτερη διδακτική παρέμβαση: Τα
τρία μικρά λυκάκια
Η δεύτερη παρέμβαση, έβαλε τους μαθητές στη διαδικασία γνωριμίας των
παραλλαγών και διήρκησε περίπου μιάμιση ώρα. Ειδικότερα, ήταν η συνάντηση,
στην οποία «συστήσαμε» τον Τριβιζά, πράγμα που αποδείχθηκε περιττό, καθώς όλοι
οι μαθητές γνώριζαν τον συγγραφέα και μάλιστα ήταν σε θέση να κατονομάσουν
διάφορα έργα του.
Στην ερώτηση, λοιπόν, για το ποιος είναι και τι πληροφορίες μπορούσαν να
προσφέρουν γι’ αυτόν, οι απαντήσεις τον παιδιών ήταν πολλές. Παρακάτω
παρουσιάζονται ορισμένες από αυτές:
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■ «Ο Τριβιζάς είναι ένας συγγραφέας αλλιώτικος από τους άλλους, γιατί στα
έργα του έχει πολύ χιούμορ»
■ «Ο Τριβιζάς έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί δίνει στους ήρωές του πολύ ωραία
ονόματα»
■ «Μου αρέσει επειδή γράφει αστεία»
■ «Χρησιμοποιεί πολύ ωραίες λέξεις και μου δημιουργεί πολλές εικόνες στο
μυαλό μου».

Στην ερώτηση, σχετικά με τα έργα που έχει γράψει, αν δηλαδή γνωρίζουν
κάποιο από όλα αυτά, η πλειοψηφία των μαθητών αναφέρθηκε στην «Φρουτοπία»
και τα «88 ντολμαδάκια» και ο λόγος προτίμησής τους ήταν επειδή «ο κόσμος που
φτιάχνει ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι παιδικός και όμορφος».
Όταν ήρθε η ώρα να διαβάσουμε το «βιογραφικό» του, οι μαθητές έδειξαν τη
δυσαρέσκειά τους, γιατί δεν ήθελαν να ακούσουν πολλές πληροφορίες για τον τόπο
γέννησης και τη ζωή του. Η απόφαση αυτή, άλλαξε μόλις άκουσαν τον τρόπο με τον
οποίο ο Τριβιζάς παρουσιάζει τον εαυτό του. Τόνισαν ότι το βιογραφικό του είναι
πολύ έξυπνο και περιέγραψαν πόσο θα ήθελαν να τον γνωρίσουν, για να μάθουν τις
περιπέτειές του.
Την ιστορία του, «τα τρία μικρά λυκάκια» την είχε διαβάσει το μεγαλύτερο
μέρος των μαθητών. Συνεπώς η ανάγνωση του κειμένου έγινε mo γρήγορα απ’ ότι
είχε προγραμματιστεί, χωρίς, ωστόσο, να περιορίσουμε τις συχνές παρεμβάσεις των
παιδιών πάνω στο πώς πίστευαν ότι θα εξελιχθεί η ιστορία. Ο τίτλος της ιστορίας,
έδωσε στους μαθητές τροφή για σκέψη και έτσι εξήγησαν πως τους θυμίζει το
παραμύθι «τα τρία γουρουνάκια». Αφού, δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις σχετικά
με το τι θεωρείται παραλλαγή μιας ιστορίας και πώς αυτή μπορεί να δημιουργηθεί, η
«σκυτάλη» δόθηκε στα παιδιά, ώστε να καταγράψουν τη δική τους παραλλαγή.
Από την οπτική γωνία των αγοριών, το εγχείρημα φάνηκε δύσκολο. Οι μισοί
περίπου, επέλεξαν να παραλλάξουν μια παιδική ταινία και όχι ένα παραμύθι, όπως
τους είχε ζητηθεί. Εκτός όμως από αυτό, οι σκέψεις τους ήταν λίγο ανοργάνωτες και
ενώ υπήρχαν βοηθητικές ερωτήσεις, απαντούσαν στην καθεμία ξεχωριστά, χωρίς να
προσπαθούν να τις ενώσουν ώστε να βγαίνει νόημα, στο σύνολό του. Τρία άτομα,
χρησιμοποίησαν ως βάση της παραλλαγής τους, το παραμύθι «Τα τρία γουρουνάκια»,
διανθίζοντάς το με περισσότερες λεπτομέρειες και αλλάζοντας κάποια στοιχεία τόσο
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στην πλοκή όσο και στους χαρακτήρες. Για παράδειγμα, ένας μαθητής, έβαλε ως
πρωταγωνιστή τον ίδιο τον λύκο που είναι καλός και βοηθάει τον κόσμο («Μια φορά
ήταν ένα λύκος, που έκανε καλές πράξεις») και για να ανατρέψει την αρχική αυτή
κατάσταση ανέφερε ότι κάτι έκανε τον λύκο να αλλάξει και να γίνει εχθρικός και
βίαιος («Ξαφνικά κάτι συνέβη και ο λύκος που βοηθούσε τους ανθρώπους, άρχισε να
τους κυνηγά και να τους τρώει»). Ως επίλυση τους προβλήματος αυτού,
χρησιμοποίησε την εμφάνιση μιας «καλόκαρδης» νεράιδας που επαναφέρει το λύκο
στην αρχική του κατάσταση («...εμφανίστηκε μια καλόκαρδη νεράιδα και έκανε το
λύκο καλό ξανά»). Ωστόσο, επέλεξε να ολοκληρώσει την ιστορία του με τον τρόπο
που τελείωνε και το παραμύθι «τρία γουρουνάκια», δηλαδή με το θάνατο του λύκου
(«Η νεράιδα φεύγει, αλλά οι άνθρωποι επειδή θύμωσαν με την κακία του λύκου τον
σκότωσαν»), Ο μαθητής επέλεξε ένα ανατρεπτικό τέλος, σε σχέση πάντα με την
πορεία της πλοκής που έχει σχεδιάσει και ενώ ο λύκος παρά την μεταστροφή του,
μετανιώνει και γίνεται καλός, το μίσος και η κακία των ανθρώπων του δίνουν το
οριστικό τέλος.
Σε μια άλλη παραλλαγή του ίδιου παραμυθιού, τα ζωάκια - πρωταγωνιστές,
γίνονταν «μαϊμουδάκια» («...που παίζουν στο πάρκο χαρούμενα») και ο κακός
λύκος, αντικαθίσταται από τον κακό κυνηγό που θέλει να τα σκοτώσει. Τελικά τα
καταφέρνει («ήρθε ένας κυνηγός και με την καραμπίνα του τα σκότωσε»), αλλά
επέρχεται τιμωρία για τον κυνηγό, που φυλακίζεται («ήρθαν όμως οι αστυνόμοι και
τον συνέλαβαν. Ο κυνηγός μπήκε φυλακή για πάντα»). Οι ιστορία δήλωνε μια μορφή
δικαιοσύνης που ήθελε ο μαθητής να τονίσει. Οι καλοί της ιστορίας δεν σώζονται,
αντίθετα πεθαίνουν και μάλιστα ο υπαίτιος τιμωρείται.
Ένας

άλλος

μαθητής,

επέλεξε

να

γράψει

την

ιστορία

της

«Γαλαζοσκουφίτσας», την ιστορία δηλαδή της «Κοκκινοσκουφίτσας» με αλλαγές
τόσο στην πλοκή, όσο και στους χαρακτήρες. Η Γαλαζοσκουφίτσα δεν επισκέφθηκε
την άρρωστη γιαγιά, αλλά τον κουρασμένο παππού («...πάει να δει τον παππού που
είχε καιρό να επισκεφθεί») και δεν συνάντησε λύκο, αλλά αρκούδα («συναντά μια
μεγάλη και κακιά αρκούδα»). Η ιστορία δεν ολοκληρώθηκε με το θάνατο αλλά με τη
σύναψη φιλικών σχέσεων ανάμεσα στο κοριτσάκι και την αρκούδα («...τελικά
μίλησαν μαζί και τα βρήκαν και αποφάσισαν να γίνουν καλοί φίλοι»), Παρότι δεν
χρησιμοποιήθηκε διάλογος, η τελευταία φράση της ιστορίας του μαθητή, υπονοούσε
ότι η αρκούδα έχει ανθρώπινα στοιχεία όπως η φωνή και η ομιλία.
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Ο μόνος ίσως μαθητής που χρησιμοποίησε τις ερωτήσεις απλώς ως βοήθεια
για να οργανώσει την ιστορία του και όχι ως αυτοτελή κομμάτια με βάση τα οποία θα
απαντήσει, δεν επηρεάστηκε από κάποιο γνωστό παραμύθι. Ωστόσο, οι περιγραφές
του ήταν πιο γλαφυρές σε σχέση με αυτές των υπολοίπων και η πλοκή του ήταν mo
κατανοητή και «περιπετειώδης». Η αρχική περιγραφή του, θύμιζε λίγο την
«Τοσοδούλα» καθώς πρωταγωνιστικός χαρακτήρας στην ιστορία του ήταν μια
«νεράιδα μικρή, μελαχρινή και αδύνατη, που γεννήθηκε με σπασμένα φτερά» και
προσπαθούσε να προσαρμοστεί στον μαγικό κόσμο γύρω της.
Οι ιστορίες των μαθητριών υπήρξαν εμπνευσμένες και βασίστηκαν στα
παραμύθια «Το ασχημόπαπο», «Η Πεντάμορφη και το τέρας», «Ο λύκος και τα 7
κατσικάκια», «Η Κοκκινοσκουφίτσα», «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων και «Ο
μάγος του Οζ». Οι ιστορίες μόνο δύο κοριτσιών δεν επηρεάστηκαν από παραμύθια,
αλλά από παιδικές ταινίες. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, οι μαθήτριες, δεν έγραψαν μια
ολοκληρωμένη ιστορία με «δεμένη» πλοκή, αλλά αρκέστηκαν στο να απαντούν στις
ερωτήσεις και να παρουσιάζουν την πλοκή της εκάστοτε ταινίας. Επίσης, για την
περίπτωση της μαθήτριας που βασίστηκε στο παραμύθι «Η Αλίκη στη χώρα των
θαυμάτων», είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν έκανε αυτό που της ζητήθηκε,
καθώς δεν πήρε χαρακτηριστικά του παραμυθιού ώστε να συνθέσει κάτι διαφορετικό,
αλλά έκανε εξ ολοκλήρου μια ιστορία βασισμένη σε ένα προσωπικό γεγονός, που της
συνέβη πρόσφατα. Η μαθήτρια περιέγραψε ένα ατύχημα που είχε στην ενόργανη
γυμναστική, όπως θα το περιέγραφε στο ημερολόγιό της ή σε κάποια φίλη της. Η
σχέση ανάμεσα σε αυτό που έκανε και σε αυτό που της ζητήθηκε ήταν ανύπαρκτη και
ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρηθεί το τελικό προϊόν αποτελεσματικό με βάση τον
αρχικό στόχο.
Οι υπόλοιπες ιστορίες ανταποκρίθηκαν πλήρως σε αυτό που τους είχε ζητηθεί.
Με μικρές αλλαγές κυρίως στους χαρακτήρες των παραμυθιών, δημιούργησαν εκ
νέου διάφορες ιστορίες. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια προσέγγιση του
«ασχημόπαπου». Η διαφορετικότητα που παρουσιάζει ο κεντρικός ήρωας απέναντι
στους γύρω του, αλλά και ο χλευασμός που δέχεται για το λόγο αυτό, αποτυπώθηκε
και στην ιστορία την μικρής μαθήτριας, με τη μόνη διαφορά ότι πρωταγωνιστής ήταν
μια «κόκκινη ριγέ μπανάνα» που αποτελούσε πόλο έλξης αρνητικών σχολίων από τις
υπόλοιπες κίτρινες κανονικές μπανάνες. Η ανατροπή έγινε στο τέλος, όταν
αποκαλύφθηκε πως η κόκκινη ριγέ μπανάνα ήταν στην πραγματικότητα ένα
νεροπίστολο, που βρέθηκε τυχαία δίπλα σε μπανάνες («Τελικά όταν η μπανάνα
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άνοιξε τα μάτια της βρισκόταν σε μια παραλία και κατάλαβε ότι δεν ήταν μπανάνα
αλλά ένα κόκκινο ριγέ νεροπίστολο, που είχε κατά λάθος αφήσει ένα μικρό παιδί»).
Αλλαγές, λοιπόν, παρατηρήθηκαν στα πρόσωπα της ιστορίας και τα
χαρακτηριστικά τους. Η πλοκή δεν διαταράχθηκε, ή όταν αυτό έγινε, η αλλαγή δεν
ήταν

μεγάλη.

Για

παράδειγμα,

η

«Κοκκινοσκουφίτσα»

που

έγινε

«Πρασινοσκουφίτσα», μπορεί να άλλαξε εμφάνιση αλλά η ιστορία ήταν η ίδια, με
μόνη διαφορά την μετάλλαξη του κακού λύκου σε καλό, στο τέλος και τη
συμφιλίωσή του με τη γιαγιά. Τα «7 κατσικάκια» στο ομώνυμο παραμύθι, έγιναν «3
προβατάκια» στην ιστορία μιας μαθήτριας και τη θέση του κακού λύκου, μπήκε η
πονηρή αλεπού. Με όμοιο τρόπο εκτυλίχθηκε και η ιστορία «Η Σταχτοπούτα και ο
λύκος», μια παραλλαγή του παραμυθιού «Η Πεντάμορφη και το τέρας». Η όμορφη
Σταχτοπούτα αποφασίζει να ζήσει ευτυχισμένα με το λύκο, που αρχικά είναι άγριος
αλλά μετά ημερεύει («Η Σταχτοπούτα έζησε μαζί με το λύκο και έζησαν αυτοί καλά
και εμείς καλύτερα»).
Περίπου ο μέσος όρος των μαθητών, έδειχνε να βελτιώνει με αργό και
σταθερό ρυθμό τα έργα του. Οι χαρακτηρισμοί αυξήθηκαν, οι περιγραφές των
προσώπων ήταν πιο γλαφυρές, αλλά η πλοκή παρέμενε μονότονη και δύσκολα
άλλαζε. Επιπλέον, φάνηκε πως όταν τους δόθηκε η ευκαιρία να γράψουν και έπρεπε
να ακολουθήσουν κάποιους κανόνες για την συγγραφή αυτή (όπως στην περίπτωση
των παραμυθιών), δυσκολεύτηκαν αρκετά. Περισσότεροι, όμως, από τους μισούς
μαθητές συμμετείχαν ενεργά και έβαλαν τα δυνατά τους για να «αλλάξουν» τα
κλασικά παραμύθια.

5.4 Αποτελέσματα από τη τρίτη διδακτική παρέμβαση:
Πινεζοβροχή
Η τρίτη παρέμβαση ήταν ίσως η αγαπημένη των παιδιών και αυτό γιατί κλήθηκαν να
γράψουν

ποίημα.

Προτού,

βέβαια

οδηγηθούμε

στο

συγκεκριμένο

στάδιο

καταγράψαμε τον τίτλο του ποιήματος στον πίνακα και αναμέναμε τις πρώτες
αντιδράσεις. Τα παιδιά είχαν ξαναδουλέψει πάνω στο προηγούμενο ποίημα και
συνεπώς τους ήταν γνωστό. Οι ανταποκρίσεις τους ήταν θετικές και περιέγραφαν
γιατί τους άρεσε τόσο πολύ το συγκεκριμένο ποίημα («έχει πλάκα η ιστορία έτσι
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όπως περιγράφεται», «μου αρέσει γιατί με την ομοιοκαταληξία μπορεί να γίνει και
τραγούδι», «είναι μια ιστορία που έχει ρυθμό»).
Ακολούθησαν ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με το ίδιο το ποίημα - εφόσον
ήδη γνώριζαν σε τι αναφέρεται. Η πρώτη ερώτηση («Τι περιγράφεται στο ποίημα») αρκετά εύκολη για όλους - είχε απαντήσεις μαθητών που την κάλυπταν πλήρως.
Όλοι ανέφεραν την ξαφνική πινεζοβροχή που ανατρέπει τη ζωή των μπαλονιών στη
Μπαλονοχώρα και τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα μπαλόνια.
Στη δεύτερη ερώτηση («Τι θα συνέβαινε αν ξαφνικά ξεσπούσε στην πόλη μας
πινεζοβροχή») οι απαντήσεις των μαθητών ήταν εύστοχες και χιουμοριστικές («Θα
τρέχαμε να κρυφτούμε στα σπίτια μας και θα βάζαμε το αυτοκίνητό μας στο γκαράζ,
για να μην σκιστούν τα λάστιχα», «Θα κρυβόμασταν όχι κάτω από τέντες γιατί οι
πινέζες θα τις έσκιζαν και θα μαζεύαμε αμέσως τα πράγματά μας», «θα
προστατεύαμε τις μπάλες μας γιατί χωρίς αυτές δεν θα μπορούμε να παίξουμε
ποδόσφαιρό, όταν η πινεζοβροχή θα σταματήσει»).
Μοιράσαμε τα βιβλιαράκια τους και έπρεπε να συμπληρώσουν τα συννεφάκια
δίπλα από κάθε εικόνα που υπήρχε. Οι εικόνες απεικόνιζαν φάσεις πριν - κατά τη
διάρκεια - έπειτα της πινεζοβροχής, όπου θα έπρεπε να καταγράψουν με μορφή
ιστορίας αυτό που έβλεπαν. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες, ώστε να
υπάρχει κάποιος βαθμός ελευθερίας στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά θα
οργανώσουν την ιστορία τους.
Από τα αγόρια, τρία μόνο έγραψαν πιστά αυτά που έβλεπαν στις εικόνες, με
μια δύο κατατοπιστικές προτάσεις, χωρίς να επεκταθούν σε περιγραφικά στοιχεία.
Αντίθετα, τα υπόλοιπα έδειξαν να εξοικειώνονται λίγο περισσότερο με τις
λεπτομέρειες που είναι καλό να παρέχονται σε μια ιστορία, γιατί κατατοπίζουν τον
αναγνώστη. Ένας μαθητής, ξεκίνησε την ιστορία του υπονοώντας ότι πριν λίγα λεπτά
έπεσε πινεζοβροχή και αναμένεται να ακολουθήσει και επόμενη («Η πινεζοβροχή
που ήταν πολύ καταστροφική στη Μπαλονοχώρα, επιτέλους σταμάτησε και τα
μπαλόνια ήταν πολύ χαρούμενα που γλίτωσαν. Ξαφνικά, άρχισαν να ξαναπέφτουν
πινέζες...»). Η πρωτοβουλία αυτή κρίθηκε ενδιαφέρουσα, γιατί είναι σαν να υπονοεί
ότι προηγείται άλλο κομμάτι της ιστορίας, που αφήνεται στην φαντασία του
αναγνώστη.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ορισμένοι
μαθητές χρησιμοποίησαν διάλογο, για να δώσουν μεγαλύτερη ζωντάνια και
παραστατικότητα στο κείμενό τους («Βοήθεια, φίλοι μου! Βρέχει πινέζες! Τρέξτε να
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σωθείτε», «Μπαλόνια προσέξτε, πέφτουν πινέζες»), ενώ ένας μαθητής, παρουσίασε
την ιστορία του μόνο μέσα από διάλογο, περιγράφοντας μέσα από τις αντιδράσεις
των μπαλονιών την κατάσταση που επικρατεί («Φίλε μου έχει ωραίο καιρό πάμε να
παίξουμε; Ωχ, όχι! Πάλι ρίχνει πινέζες. Δες αν υπάρχει κάποιο μεταφορικό μέσο για
να μας πάει σπίτια μας. Κακή ιδέα το παιχνίδι»). Επιπρόσθετα, υπήρχαν ορισμένα
«ονόματα»

στους

χαρακτήρες

(«Οι

κυρίες

Νερομπάλονα

και

οι

κύριοι

Αερομπαλονάδες πήγαν μια φορά βόλτα. Εκείνη τη στιγμή πέφτει πινεζοβροχή και οι
κύριοι και κυρίες τρέχουν να σωθούν από αυτή») και οι περιγραφές ήταν mo
γλαφυρές.

Συγκεκριμένα:
«Μια φορά κι έναν καιρό στην Μπαλονοχώρα, μπαλόνια κόκκινα, κίτρινα,
πορτοκαλί, πράσινα, μπλε και μοβ ζουν ευτυχισμένα. Αποφασίζουν να πάνε να
κάνουνε πικνίκ. Όμως εκεί που περπατούσαν, άρχισε να βρέχει πινέζες. Τα μπαλόνια
φοβήθηκαν και άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητα. (...) Τελικά η πινεζοβροχή
σταμάτησε και ένα πανέμορφο ουράνιο τόξο γεμάτο χρώματα, εμφανίζεται στον
ουρανό.»

Σε παρόμοιο επίπεδο κινήθηκαν και τα κορίτσια του τμήματος, τα οποία,
ωστόσο, εξηγούσαν τις εικόνες με περισσότερες φράσεις και περιγραφές,
προσπαθώντας να κάνουν ένα ολοκληρωμένο παραμύθι. Χρησιμοποίησαν επίσης
διάλογο στο κείμενό τους και έκαναν ενδιαφέρουσες επισημάνσεις («Πάλι καλά που
ήταν κοντά ο Ερυθρός Σταυρός και βοήθησε ένα μπαλόνι που είχε τρυπηθεί από τις
πινέζες», «Το νοσοκομείο έκανε πολύ δουλειά για να ξαναφουσκώσει ένα χτυπημένο
μπαλόνι»).
Μόλις ολοκληρώθηκαν οι ιστορίες των παιδιών - και ύστερα από δική τους
προτροπή - διαβάσαμε το ποίημα μια φορά. Και τότε προέκυψε μια ερώτηση που δεν
είχαμε προγραμματίσει, μια ερώτηση που απηύθυνε ένας μαθητής σε όλους: «Τι είναι
ποίημα;». Καθώς δεν θέλαμε να μπερδέψουμε τα παιδιά με ορισμούς, ρωτήσαμε όλα
τα παιδιά ποια είναι η δική τους απάντηση στην παρούσα ερώτηση. Οι απαντήσεις
ήταν ποικίλες. Τα παιδιά είχαν ασχοληθεί πολλές φορές με τα ποιήματα και σίγουρα
είχαν μιλήσει για το τι είναι ένα ποίημα. Οι απαντήσεις τους, σε μεγάλο βαθμό ήταν
αφοπλιστικές. Ενδεικτικά παραθέτουμε:
•

«Ποίημα είναι μια ιδέα που γράφεται με λίγες γραμμές»
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•

«Ποίημα είναι μια ιστορία που μπορεί να γίνει μουσική»

•

«Ποίημα είναι ένα χρώμα, ένας ήχος και μια ιδέα»

•

«Ποίημα είναι κάτι φράσεις που φτιάχνουν στίχους και έχουν ρυθμό»

•

«Ποίημα είναι ένας τρόπος για να δείξουμε σε κάποιον τα συναισθήματά
μας».

Μέσα σε λίγες φράσεις προσπάθησαν να ορίσουν μια πολύ ρευστή έννοια,
όπως αυτή της ποίησης και τα κατάφεραν. Μπορεί να μην έδωσαν ακριβείς ορισμούς
- και δεν χρειάζεται να δίνουν - αλλά εξέφρασαν μέσα από τα δικά τους μάτια κάτι
τόσο δύσκολο.
Ύστερα από τη συζήτηση αυτή, ακολούθησε η συγγραφή ποιημάτων. Το θέμα
ήταν το εξής: Επηρεασμένοι από την πινεζοβροχή, θα έπρεπε να σκεφτούν και να
αποδώσουν το τι θα γινόταν αν ξαφνικά άρχιζε να βρέχει στον κόσμο μας κάτι άλλο
αντί για νερό. Ενώ προφορικά οι μαθητές εξέφρασαν πολύ ωραίες ιδέες στο τέλος
πολλοί βασίστηκαν σε μία μόνο θεματική, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Κάποιοι
χρησιμοποίησαν ομοιοκαταληξία κάποιοι επέλεξαν να οργανώσουν το λόγο τους
χωρίς αυτή. Και στις δύο περιπτώσεις τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.
Παράλληλα, αρκετοί προσπάθησαν να μιμηθούν τα χαϊκού και να γράψουν μικρά
ποιήματα.
Οι θεματικές κινούνταν γύρω από συγκεκριμένα πλαίσια: τόσο ορισμένα
αγόρια όσο και κορίτσια, φαντάστηκαν τι θα γινόταν αν κάποια μέρα έβρεχε
χρήματα:
«Βρέχει ολόκληρη η γη,
λεφτά πολλά
για να αγοράσουν οι φτωχοί»

« Βρέχει, βρέχει
πράγματα ακριβά
διαμάντια και χρυσά λεφτά
Βρέχει, βρέχει
πράγματα καλά
παλάτια, στέμματα και
επίσημα φορέματα καλά!»
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«Χρήματα, χρήματα βρέχει πολλά
όλοι οι άνθρωποι πλουτίζουν
έτσι ξαφνικά»

Παράλληλα, υπήρχαν άτομα που αναφέρθηκαν σε μια βροχή με βαριά
αντικείμενα, όπως κιθάρες, παιχνίδια και ξύλα, περιγράφοντας μια ολόκληρη εικόνα
σύμφωνα με την οποία ξυπνούν και σηκώνονται από το κρεβάτι τους και αντικρίζουν
την περίεργη βροχή:

«Ξυπνάω και βλέπω κιθάρες πολλές
να πέφτουν και να σπάνε στη γη
πιάνω μια πριν πέσει και αρχίζω να παίζω μουσική.
Και η γη τρέμει»

«Παιχνίδια, παιχνίδια πέφτουν στη γη
όλη την ημέρα παίζουμε μαζί
παιχνίδια στη γη πέφτουν βροχή
και με έχουν καταπλήξει πολύ!»

«Μια μέρα πρωί πρωί
Ξυπνώ και βλέπω διατακτική.
Απορώ τι γίνεται έξω,
Λες να βρέχει ξυλοβροχή;
Όλοι οι άνθρωποι πανικοβλημένοι
Να καταφέρουν να σωθούν προσπαθούν
Και τρέχουν τρέχουν και κάποιοι είναι κρυμμένοι
Έξω από την ξυλοβροχή καταφέρνουν να σωθούν»

Αρκετά πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα, αποτέλεσε η προσέγγιση ενός μαθητή,
σύμφωνα με την οποία βρέχει χρωματιστές φλόγες με περίεργες συνέπειες:

«Βρέχει, βρέχει
Μα τι βρέχει τελικά;
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Χρωματιστές φλόγες βρέχει τελικά
Όλοι τρέχουν να κρυφτούν
Κάτω από ομπρέλες κάτω από αυτοκίνητα
Μέσα στα σπίτια προσπαθούν.
Όποιον ακουμπούν πυρετό ανεβάζει
Και χρώματα αλλάζει
Στο λεπτό.
Μα... όταν σταματούν οι χρωματιστές φλόγες
Ήλιος λαμπερός
βγαίνει στον καταγάλανο ουρανό!»

Το συνολικό αποτέλεσμα των μαθητών υπήρξε άρτιο και πολύ πρωτότυπο.
Ωστόσο, ενώ τους ζητήθηκε και ένας τίτλος, όλοι αρκέστηκαν στο να γράψουν απλώς
την φράση «Βρέχει...» και να προσθέσουν τα αντικείμενα που έπεφταν από τον
ουρανό κάθε φορά. Επίσης, μια μαθήτρια δεν έγραψε ποίημα, αλλά μια ιστορία με το
ίδιο θέμα. Αν και η ιδέα της ήταν αρκετά δημιουργική και έξυπνη, δεν ολοκλήρωσε
αυτό που είχε ζητηθεί εξαρχής.

5.5 Αποτελέσματα από τη τέταρτη διδακτική παρέμβαση: Ο
μάγειρας του μαγεμένου τσίρκου
Στην συγκεκριμένη συνάντηση, ασχοληθήκαμε με το βιβλίο του Τριβιζά «Ο μάγειρας
του μαγεμένου τσίρκου», που αναφέρεται στη σημασία της υγιεινής διατροφής, μέσα
από τους πρωταγωνιστές ενός τσίρκου, οι οποίοι εξαιτίας του σαμποτάζ του μάγειρα,
αρχίζουν να παχαίνουν με αποτέλεσμα το τσίρκο να χάνει τη δόξα του. Η παρέμβαση
περιλάμβανε πρωτίστως την ανάγνωση των τεσσάρων πρώτων κεφαλαίων του
βιβλίου, ώστε έπειτα οι μαθητές, με βάση το ερέθισμα που δέχτηκαν, να συνεχίσουν
όπως θέλουν την ιστορία, με βάση μια σειρά εικόνων που τους παρείχαμε. Ο στόχος
ήταν διπλός: αφενός να συνεχίσουν την ιστορία, με βάση της αρχή που είχαμε
διαβάσει και αφετέρου να δημιουργήσουν αυτήν την συνέχεια, μέσα από
συγκεκριμένες εικόνες (παρμένες από το ίδιο το βιβλίο).
Πριν ακόμη ξεκινήσουμε την ανάγνωση, κάναμε ορισμένες ερωτήσεις γύρω
από τον τίτλο του βιβλίου και αναμέναμε διάφορες απαντήσεις. Δείξαμε μια εικόνα
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από το βιβλίο, στην οποία απεικονίζονταν διάφοροι ακροβάτες, κλόουν, ζογκλέρ και
πολλοί θεατές να παρακολουθούν τα κόλπα του κάθε ήρωα του τσίρκου, χαρούμενοι.
Με βάση την εικόνα αυτή θέσαμε την πρώτη ερώτηση («Τι σας προκαλεί αυτή η
εικόνα;»). Οι απαντήσεις των μαθητών περιέγραφαν συναισθήματα χαράς,
ενθουσιασμού και θετικής διάθεσης. Οι περισσότεροι επέλεξαν να μιλήσουν για τα
έντονα χρώματα και τις περίτεχνες στολές των μελών του τσίρκου. Κάποιοι εξήγησαν
πως νιώθουν χαρούμενοι, και θα ήθελαν να είναι και εκείνοι μέλη του τσίρκου.
Στην δεύτερη ερώτηση («Πώς θα μπορούσε ένα τσίρκο να είναι μαγεμένο;»)
δώσαμε έμφαση στον τίτλο και περιμέναμε τις ανάλογες αντιδράσεις. Οι μαθητές
αποκρίθηκαν ότι η μαγεία προήρθε από μια κακιά μάγισσα ή κάποιον δράκο που
ήθελε να το καταστρέφει. Πολλές επιρροές από κλασικά παραμύθια, έδωσαν τροφή
για σκέψη στα παιδιά, ώστε να απαντήσουν στο παρόν ερώτημα. Δράκοι, μάγισσες,
κακές νεράιδες και χαιρέκακα ξωτικά ήταν η αιτία, σύμφωνα με τα παιδιά, για την
κακή κατάσταση του τσίρκου. Κανένας μαθητής, ωστόσο, δεν εξήγησε τι είδους
μαγικό θα μπορούσε να διατρέχει το τσίρκο. Επομένως, η ερώτηση αυτή δεν
καλύφθηκε πλήρως.
Στην τελευταία ερώτηση («Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος ενός μάγειρα στην
πορεία ενός τσίρκου;»), το γεγονός ότι δεν απέδωσαν στον μάγειρα κυριολεκτική
σημασία, αποτελεί δείγμα βελτίωσης της φαντασίας τους. Κάποιοι μαθητές, λοιπόν,
είπαν ότι ήταν ίσως ένας μάγειρας φίλτρων που κάνει ξόρκια και κακές πράξεις, με
σκοπό να καταστρέψει τους ανθρώπους του τσίρκου. Μόνο όταν το σκέφτηκαν λίγο
περισσότερο, απάντησαν ότι ίσως αν είναι κανονικός μάγειρας μάλλον νοθεύει υα
φαγητά του τσίρκου.
Έπειτα από την συζήτηση, αρχίσαμε την ανάγνωση των πρώτων κεφαλαίων
με διάφορες ερωτήσεις, ανάμεσα σε κάποια κομμάτια, ώστε να βεβαιωθούμε ότι οι
μαθητές παρακολουθούν και συνεχίζουν να έχουν αμείωτο ενδιαφέρον και στη
συνέχεια, προχωρήσαμε στη δραστηριότητα. Και αυτή τη φορά, υπήρχαν μαθητές
(τέσσερα αγόρια και ένα κορίτσι) που αρκέστηκαν στο να αποδώσουν απλώς το
περιεχόμενο των εικόνων, χωρίς να λάβουν υπόψη τους όλα όσα είχαμε διαβάσει.
Πέρα, όμως από αυτά, οι υπόλοιποι έκαναν μια αξιόλογη προσπάθεια. Στο σύνολό
τους, τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια, ο λόγος ήταν πιο οργανωμένος και πιο
περιγραφικός. Η πλοκή «έδενε» με όλα όσα είχαμε διαβάσει και παρουσίαζε σε
πολλές περιπτώσεις, πρωτοτυπία και δημιουργικές ιδέες.
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Στην πρώτη εικόνα, που απεικονιζόταν - σύμφωνα με το βιβλίο - ο μαγικός
φλογεροπαίκτης που σώζει το τσίρκο, θέλαμε να δούμε πώς οι μαθητές, θα τον
χαρακτήριζαν, πώς θα τον περιέγραφαν, αν θα του έδιναν όνομα και ποιον ρόλο θα
έπαιζε στην ιστορία. Η πλειοψηφία των παιδιών έγραψαν ότι ήταν ένα είδος
αυτόκλητου σωτήρα, ενός ήρωα, που θα προσπαθούσε να διορθώσει την κατάσταση
στο τσίρκο («Την άλλη μέρα, εμφανίστηκε ένας φλογερότας, με σκοπό να βοηθήσεις
το τσίρκο να βγει από την κακή κατάσταση», «Μια μέρα εμφανίστηκε στο τσίρκο
ένας παράξενος κύριος, που έπαιζε φλογέρα και είπε ότι ήθελε να βοηθήσει στην
κουζίνα»). Οι μαθητές χρησιμοποίησαν ως σήμα κατατεθέν την φλογέρα του
χαρακτήρα αυτού και έκαναν διάφορα λογοπαίγνια πάνω σε αυτό («φλογερότας»,
«κύριος Φλογέρας», «κύριο Λούτσιο Φλογερομουσικούλη») ενώ υπήρχαν και
μαθητές που έδωσαν βάση στην περιγραφή των ρούχων του και της στάσης του («...
ένας καλοντυμένος κύριος με μπότες, καπέλο με φτερό και μια φλογέρα...», «...
φορούσε ένα λίγο αστείο σακάκι που πάνω είχε μια πασχαλίτσα, καπέλο με φτερό,
ένα παντελόνι με δύο χρώματα και δύο μπότες με διαφορετικό χρώμα...»). Κάποιοι
άλλοι μαθητές ανέφεραν ότι ήταν ένας νέος ακροβάτης που έψαχνε δουλειά («.. .ήταν
κάποιος καινούριος ακροβάτης του τσίρκου, που ήρθε από ένα άλλο, πολύ γνωστό
επίσης), άλλοι ένας μάγειρας («...ο κύριος είναι ένας μάγειρας που ήθελε να
δουλέψει στο τσίρκο...») και άλλοι ένας από τους κλόουν του τσίρκου που αδυνάτισε
και ήθελε να βοηθήσει τους άλλους («... ήταν ο κλόουν που αδυνάτισε και κρατούσε
μια φλογέρα κι όταν έπαιζε όλα τα έντομα κολλούσαν πάνω του...». Μόνο ένας
μαθητής έδωσε στον χαρακτήρα «κακό ρόλο»: τον περιέγραψε ως κατάσκοπο που
ήθελε να καταστρέψει αντί να σώσει το τσίρκο («...ο βασικός ρόλος αυτού του
ανθρώπου ήταν να κατασκοπεύσει τον ιδιοκτήτη του τσίρκου...»).
Στην δεύτερη εικόνα που απεικόνιζε τον ίδιο περίεργο άνθρωπο, να ψάχνει
κάτι στην κουζίνα του τσίρκου, κρυφά από τον μάγειρα, οι μαθητές εξήγησαν ότι
προσπαθούσε να βρει υλικά ώστε να φτιάξει ένα μαγικό φίλτρο, που θα αποτελούσε
τη σωτηρία του τσίρκου. Η εικόνα αυτή, όμως, μπέρδεψε και κάποιους μαθητές οι
οποίοι ανέφεραν ότι τελικά ήταν ο μάγειρας και όχι αυτός που στην αρχή είχαν
παρουσιάσει. Οι περισσότεροι, συμπεριέλαβαν το «μαγικό , εξωπραγματικό»
στοιχείο, -που είναι βασικό χαρακτηριστικό των παραμυθιών - γράφοντας ότι
προετοιμάζει μια μαγική συνταγή («... προσπάθησε να ετοιμάσει ένα φίλτρο για να
κάνει όλους τους ακροβάτες αδύνατους ξανά...», «... μετά έψαχνε τα κατάλληλα
εργαλεία, για να κάνει ένα μαγικό ζωμό για τους αθλητές του τσίρκου...»). Η
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μαθήτρια που τον θεώρησε κατάσκοπο, συνέχισε με ενδιαφέρον την ιστορία της,
γράφοντας ότι προσπαθούσε να κλέψει τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει τα άτομα
του τσίρκου («Ο κύριος Κατάσκοπος, ψάχνει στις κατσαρόλες που ήταν στο
ψηλότερο ράφι, για να βρει αν έχουν κρυμμένο κάποιον θησαυρό...»).
Στην τρίτη κατά σειρά εικόνα, φαινόταν ο ίδιος χαρακτήρας να ανάβει ένα
κερί και να κοιτάει με περιέργεια γύρω του. Και στην εικόνα αυτή, οι περισσότερες
απαντήσεις ήταν ίδιες: ο κύριος με τη φλογέρα έψαχνε τα υλικά για το φίλτρο του.
Διαφορετική, ήταν η προσέγγιση ενός μαθητή, όπου εξηγούσε ότι ο κύριος αυτός
βρέθηκε φυλακισμένος σε μια αποθήκη και κοιτούσε για να βρει έναν τρόπο
διαφυγής («Μετά, το λιοντάρι του τσίρκου, τον έσυρε και τον έκλεισε στην αποθήκη
για οχτώ χρόνια. Έτσι, κοιτούσε συνεχώς γύρω του, για να δει πώς θα ξεφύγει»).
Η τέταρτη εικόνα, έδειχνε πάλι τον περίεργο κύριο, να παίζει μες στην νύχτα
την φλογέρα του και με έναν περίεργο τρόπο, να αιωρούνται οι κατσαρόλες και τα
φαγητά, που έκαναν παχύσαρκους τους ανθρώπους του τσίρκου, ώστε να οδηγηθούν
στον γκρεμό και να τα πετάξει, ενώ η επόμενη τον έδειχνε να στέκεται πάνω από το
γκρεμό. Οι μαθητές ανέφεραν, σε πλειοψηφία, ότι πήγε να δει τα αστέρια, αφού
πρώτα είχε πετάξει τα φαγητά του τσίρκου («Τότε ο φλογερίστας, έπαιξε την
φλογέρα του και όλα τα φαγητά άρχιζαν να πετάνε και να τον ακολουθούν», «Τα
υλικά μαγεύτηκαν από το άκουσμα του ήχου της φλογέρας και σηκώθηκαν μόνα τους
στον αέρα»). Ενδιαφέρον ήταν το σχόλιο της μαθήτριας που ανέφερε τον χαρακτήρα
ως «κύριο Κατάσκοπο». Δίπλα από την πέμπτη εικόνα έγραψε: «Αφού περπάτησε
πολύ ώρα, ο κύριος Κατάσκοπος έφτασε σε ένα γκρεμό. Αλλά δυστυχώς δεν έπεσε!».
Δεν έβαλε τον «κακό» της υπόθεσης να πέσει από τον γκρεμό, αλλά ταυτόχρονα
εξέφρασε και την δυσαρέσκειά της γι’ αυτό.
Η τελευταία εικόνα, απεικόνιζε τον φλογεροπαίχτη να υποκλίνεται μπροστά
στον μάγειρα και τον διευθυντή του τσίρκου, επειδή έλυσε την περίεργη αυτή
υπόθεση. Οι μαθητές κατέγραφαν τα συμπεράσματά τους, που ήταν όλα στο ίδιο
μήκος κύματος, με τον φλογεροπαίχτη να ρίχνει φως στην υπόθεση και να εξηγεί ότι
όλα είναι πλέον καλά (« Πήγε στον μάγειρα και του έδειξε πώς να κάνει σωστά
φαγητά και αφού έκανε μια υπόκλιση στο τέλος, αυτοί ζήσαν καλά κι εμείς
καλύτερα», «Ο μάγειρας θύμωσε που ο πρίγκιπας ζογκλέρ του πέταξε τα φαγητά,
αλλά επειδή ήταν ευγενικός και του υποκλίθηκε, τον συγχώρεσε και του έκανε το
τραπέζι»).
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Όλες οχ ιστορίες, τελείωσαν με ένα χαρούμενο γεγονός κοινό για όλους. Το
τσίρκο σώθηκε από τον κύριο Φλογέρα/ ακροβάτη/ ζογκλέρ/ βοηθό μάγειρα και όλα
έγιναν όπως πριν. Ακόμη και στην ιστορία του κοριτσιού με τον κατάκοπο, το τέλος
είναι ευχάριστο, αφού υπάρχει συμφιλίωση ανάμεσα σε αυτόν και τον ιδιοκτήτη του
τσίρκου. Ιδιαίτερα πρωτότυπη, ήταν η αντιμετώπιση των εικόνων από έναν μαθητή, ο
οποίος τονίζει εξ αρχής ότι ο κεντρικός ήρωας είναι ένας μάγος που θέλει να
εξαφανίσει το τσίρκο και στο τέλος τα καταφέρνει. Η κάθε εικόνα, είναι μια κακή
πράξη του χαρακτήρα, με σκοπό να εξαφανίσει σταδιακά το τσίρκο.

Συγκεκριμένα:
«Το βράδυ, όταν όλοι είχαν πάει για ύπνο, πήγε στο δωμάτιο των ακροβατών και
έπαιξε με την φλογέρα του. Τότε οι ακροβάτες εξαφανίστηκαν! (...) Πήγε έπειτα
στην κουζίνα όπου έφτιαξε ένα μαγικό φίλτρο και το έδωσε στα ζώα, τα οποία έγιναν
πολύ πολύ μικρά και έφυγαν από το τσίρκο. (...) Στο εργαστήριό του, ετοίμασε μια
σκόνη που θα έκανε και τον ιδιοκτήτη του τσίρκου πολύ χοντρό. (...) Στον γκρεμό
εμφάνισε μια ρουφήχτρα που άρχιζε να τραβάει κομμάτι κομμάτι το τσίρκο, μέχρι να
το εξαφανίσει. (...) Μόλις ο μάγειρας του τσίρκου τον βλέπει, εκείνος υποκλίνεται
και τότε ο μάγειρας πετρώνει. Έτσι ο κύριος με την φλογέρα τελειώνει την αποστολή
του».

Η βελτίωση των γραπτών των μαθητών ήταν σαφής. Οι ιδέες ήταν mo
ευρείες, το λεξιλόγιό τους mo περιγραφικό, ενώ παράλληλα έδιναν ονόματα στους
χαρακτήρες τους. Εκτός από μια μαθήτρια, οι υπόλοιποι δεν ολοκλήρωσαν την
ιστορία τους με την τυπική παραμυθιακή φράση, αλλά επέλεξαν να την τελειώσουν
διαφορετικά. Το μαγικό στοιχείο έπαιξε κυρίαρχο ρόλο, αλλά και η εναλλαγή των
ρόλων (καλού κακού) άρχισε να κάνει την εμφάνισή της, με τους μαθητές να
καταλαβαίνουν πως η ύπαρξη μόνο του καλού, δεν μπορεί να υφίσταται απόλυτα.

5.6 Αποτελέσματα από τη πέμπτη διδακτική παρέμβαση: Τα 88
ντολμαδάκια
Η τελευταία διδακτική παρέμβαση, αποτέλεσε το τελικό δείγμα με βάση το
οποίο κρίθηκε η συνολική πορεία των μαθητών. Γράψαμε τον τίτλο του βιβλίου που
73

θα διαβάζαμε στον πίνακα και αμέσως οι μαθητές αντέδρασαν θετικά καθώς το
συγκεκριμένο βιβλίο, «Τα 88 ντολμαδάκια» ήταν πολυδιαβασμένο απ’ όλους. Δεν
μπορέσαμε να κρίνουμε συνεπώς αν οι μαθητές ήταν σε θέση να «προβλέψουν» τη
συνέχεια της ιστορίας, ή να σκεφτούν μία δική τους, καθώς γνώριζαν όλα τα
γεγονότα και τις εναλλακτικές που περιγράφονται στο συγκεκριμένο βιβλίο.
Μόλις ολοκληρώσαμε την ανάγνωση (η οποία συνοδεύτηκε από σχόλια
μαθητών που έλεγαν τι θα ακολουθήσει κάθε φορά), προχωρήσαμε στο τελευταίο
γραπτό κομμάτι που θα έπρεπε να γράψουν. Τους ζητήθηκε να γράψουν μια δική
τους

μικρή ιστορία -

αφήγηση.

Κάποιοι

μαθητές ήταν παραπάνω

από

ενθουσιασμένοι γι’ αυτό, αλλά ορισμένοι, ζήτησαν να τους δοθεί κάποιο υποθετικό
σενάριο. Γι’ αυτό το λόγο, καταγράψαμε στον πίνακα τρία υποθετικά σενάρια για να
διαλέξουν. Τα σενάρια αυτά ήταν τα εξής:
•

Ταξίδι στον χωροχρόνο: σε τι κόσμους θα ήθελες να ταξιδέψεις αν σου
δινόταν η ευκαιρία να πας πίσω στο χρόνο ή μπροστά στο μέλλον;

•

Μαγικά γυαλιά: τι θα γινόταν αν με το που φορούσες τα μαγικά γυαλιά της
σκέψης, μπορούσες να διαβάσεις όσα σκέφτονται οι άνθρωποι γύρω σου;

•

Φίλτρο μεταμόρφωσης: τι δυνάμεις θα αποκτούσες αν ξαφνικά έπινες το
φίλτρο της γιαγιάς;

Από τα εννιά αγόρια, τα τρία έγραψαν μια δική τους ιστορία, ενώ τα υπόλοιπα
υιοθέτησαν ένα από τα υπαρκτά σενάρια. Οι περισσότεροι χρησιμοποίησαν τίτλο και
ως χαρακτήρα - πρωταγωνιστή, επέλεξαν όλοι τον εαυτό τους. Οι τρεις μαθητές που
αποφάσισαν να γράψουν μια δική τους ιστορία, βασίστηκαν στον κόσμο των
παραμυθιών, όπως άλλωστε έκαναν και τις προηγούμενες φορές. Η διαφορά ήταν ότι
αυτή τη φορά, ήταν πιο περιγραφικοί και mo αναλυτικοί σε διάφορα στοιχεία της
ιστορίας τους («Στο όνειρο που είδα ήμουν ένας πολύ πλούσιος πρίγκιπας. Φορούσα
χρυσή στολή και είχα ψηλές μαύρες μπότες. Το σπαθί μου ήταν μεγάλο και το είχα
ονομάσει «Κατακτητή», γιατί με είχε βοηθήσει να νικήσω τους εχθρούς του
βασιλείου μου, που ήθελαν να μου πάρουν το θρόνο...»). Συμπεριέλαβαν στις
ιστορίες τους γνωστούς ήρωες παραμυθιών, αλλά έδωσαν στον εαυτό τους
πρωταγωνιστικό ρόλο και διαφορετική ροή («Ο Κοντορεβιθούλης ζήτησε τη βοήθειά
μου, επειδή φοβόταν να αντιμετωπίσει τους πανύψηλους γίγαντες. Κι εγώ επειδή
ήμουν δυνατός αποφάσισα να τον βοηθήσω»).
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Οι μαθητές που επέλεξαν το πρώτο υποθετικό σενάριο (ταξίδι στο χρόνο),
επέλεξαν να ταξιδέψουν σε κόσμους που κατά κύριο λόγο είχαν γνωρίσει μέσα από
το μάθημα της ιστορίας. Έτσι, υπήρχαν ιστορίες μαθητών που ταξίδεψαν στην
Νεολιθική Εποχή («Μια φορά κι έναν καιρό, έφτιαξα μια χρονομηχανή και ξαφνικά
πήγα στη Νεολιθική Εποχή και είδα τους τεχνίτες, τους γεωργούς, τους εργάτες και
τους κτηνοτρόφους») και την προϊστορία («Πήγα στην εποχή των δεινοσαύρων και
φορούσα πρωτόγονα ρούχα από δέρματα ζώων και τα μαλλιά μου δεν ήταν κοντά,
όπως τώρα, αλλά μακριά και είχα και μια κορδέλα γύρω από αυτά. Είδα ένα
δεινόσαυρο τότε και ήθελα να τον χτυπήσω. Πηγαίνω λοιπόν κρυφά από πίσω του
και μόλις τον χτύπησα, άρχισα να τρέχω. Βγήκα στο δωμάτιο της γιαγιάς φορώντας
τα κανονικά μου ρούχα. Επιτέλους βρέθηκα στη διάστασή μου»). Ένας μαθητής,
επέλεξε να γράψει για ένα ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών («Βρέθηκα αμέσως
στο παλάτι που βρισκόταν η Ωραία Κοιμωμένη, αλλά ήταν πολύ διαφορετικό από
αυτό που φανταζόμαστε. Υπήρχαν μεγάλα αγάλματα λιονταριών τα οποία
ζωντάνευαν μόλις κάποιος τα ακουμπούσε κατά λάθος. Εγώ περπατούσα αθόρυβα,
αλλά έπεσα και με το πόδι μου ξύπνησα ένα από τα λιοντάρια αυτά») ενώ ένας άλλος
έγραψε για ένα ταξίδι στο μέλλον («Εγώ φορούσα καλά ρούχα, αλλά όλοι γύρω μου
ήταν ασημένια ρομπότ»).
Το δεύτερο σενάριο, δεν επιλέχθηκε από κανένα μαθητή, καθώς οι υπόλοιποι
επέλεξαν το τρίτο (ρόφημα μεταμόρφωσης). Οι απαντήσεις των μαθητών αυτής της
περίπτωσης, ήταν σχεδόν πανομοιότυπες. Το φίλτρο έδινε σε όλους συγκεκριμένες
υπερδυνάμεις. Εξαίρεση αποτέλεσε ένας μαθητής, όπου έβαλε την γιαγιά του να
παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιστορία του και να του φτιάχνει ένα μαγικό φίλτρο,
που όμως αντί για υπερδυνάμεις του δίνει τη δυνατότητα να μεταμορφώνει όποιον
θέλει σε όποιο αντικείμενο θέλει. Ο τρόπος με τον οποίο περιέγραφε τα υλικά του
φίλτρου, θυμίζουν λίγο το βιβλίο του Τριβιζά «Οι πειρατές της καμινάδας», όπου σε
μια αντίστοιχη σκηνή η μάγισσα φτιάχνει ένα φίλτρο («Η γιαγιά μου είναι μια
περίεργη μάγισσα, που αγαπάει μόνο εμένα και κανέναν άλλο. Μια μέρα, λοιπόν, μου
φτιάχνει ένα φίλτρο που θα μου δώσει τη δύναμη να μεταμορφώνω τους φίλους μου
σε διάφορα αντικείμενα. Έριξε πολλά υλικά: δόντια δράκου, φτερά νυχτερίδας,
δηλητήριο βατράχου, λιωμένα έντομα και πολλά άλλα αηδιαστικά τέτοια»).
Ενδιαφέρον ήταν το τέλος που έδωσε στην ιστορία του ο συγκεκριμένος μαθητής,
καθώς έβαλε τον εαυτό του να κάνει το λάθος και να πιει ο ίδιος το φίλτρο αυτό
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(«Μόλις το ήπια, κατάλαβα ότι έκανα λάθος γιατί αμέσως μεταμορφώθηκα σε ένα
μικρό μαχαίρι τσέπης. Πάλι μπερδεύτηκα!»).
Η περίπτωση των κοριτσιών κινήθηκε σε παρόμοια πλαίσια. Δύο μαθήτριες
επέλεξαν να γράψουν μια δική τους ιστορία, που σχετιζόταν πολύ με τα παραμύθια,
ενώ οι υπόλοιπες βασίστηκαν κυρίως στο πρώτο σενάριο. Η μαγική χρονομηχανή
έδωσε την ευκαιρία στις μαθήτριες να γράψουν για το ταξίδι τους στον κόσμο των
παραμυθιών και της μαγείας («Ξαφνικά βρέθηκα στο παλάτι της πριγκίπισσας Σίσι
και φορούσα μακριά λαμπερά φορέματα»). Μία μαθήτρια έκανε μέσα από την
ιστορία της ένα είδος εσωτερικού μονολόγου, καθώς αναρωτιόταν σε ποιο παραμύθι
θα ήθελε να ταξιδέψει αν η μαγική χρονομηχανή, μπορούσε να την εισάγει σε ένα
παραμύθι («Εγώ πάντα ήθελα να πάω στον κόσμο των παραμυθιών. Μα σε ποιο
παραμύθι, άραγε;»). Οι υπόλοιπες, προτίμησαν το τρίτο σενάριο. Το ρόφημα των
υπερδυνάμεων, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και δημιουργίας πολλών ιστοριών. Και σε
αυτήν την περίπτωση, οι μαθήτριες έβαλαν τον εαυτό τους σε ρόλο πρωταγωνιστικό
και τον περιέγραψαν με πολύ παραστατικό τρόπο («Μόλις ήπια μια γουλιά από το
ρόφημα αυτό, ξαφνικά ένιωσα τον εαυτό μου να αλλάζει. Ξαφνικά, έγινα πιο ψηλή,
πιο αδύνατη αλλά την ίδια στιγμή πολύ δυνατή. Μπορούσα να σηκώσω ένα
αυτοκίνητο με το ένα μου χέρι, ενώ κάθε φορά που ήθελα να πάω κάπου σήκωνα το
χέρι μου και πετούσα»).
Αν και οι περισσότερες μαθήτριες ξεκινούσαν απότομα την ιστορία τους,
υπήρξαν ορισμένες που τοποθέτησαν τον αναγνώστη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο
προτού εμβαθύνουν την ιστορία τους («Κάθε καλοκαίρι πηγαίνω διακοπές και κάνω
μπάνιο σε μεγάλες παραλίες. Πέρσι, στην αμμουδιά, βρήκα ένα μπουκάλι με ένα
πρασινωπό υγρό, που έγραφε «Δροσιά». Ήμουν περίεργη και αποφάσισα να το
δοκιμάσω, παρά το ότι οι γονείς μου, μου είπαν να μην το κάνω»).
Τόσο στην περίπτωση των αγοριών, όσο και σε αυτή των κοριτσιών τα
αποτελέσματα ήταν θετικά. Η βελτίωση των ιστοριών ήταν εμφανής, οι χαρακτήρες
αν και παρέμειναν απλοί απέκτησαν πιο πολλά χαρακτηριστικά και περισσότερες
αναλύσεις. Ωστόσο, στις ιστορίες τους, τα παιδιά δεν συμπεριελάμβαναν πολλούς
ήρωες, παρά μόνο έναν ή δύο.
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η ενασχόληση με τα έργα μεγάλων
συγγραφέων, όπως ο Ευγένιος Τριβιζάς στην περίπτωσή μας, αποτελούν ευκαιρίες
που δεν πρέπει να χάνονται, αλλά αντίθετα να εκμεταλλεύονται συχνά από τους
εκπαιδευτικούς, στον χώρο του δημοτικού. Από μικρή ηλικία, είναι σημαντική η
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καλλιέργεια της δημιουργικότητας και μάλιστα ακόμη καλύτερη, η καλλιέργεια, μέσα
από παιδικά μυθιστορήματα και παραμύθια. Οι μαθητές έδειχναν να απολαμβάνουν
τις παρεμβάσεις και παρά τις αρχικές δυσκολίες και προβλήματα το αποτέλεσμα
υπήρξε λυτρωτικό για όλους μας. Η επαφή με τον κόσμο που ύφανε ο Τριβιζάς αλλά
και τους μικρότερους κόσμους που οι μικροί μαθητές δημιούργησαν, μπορεί να
αποτελέσει σημαντικό κομμάτι μάθησης και ψυχαγωγίας με θετικές συνέπειες σε
πολλαπλά επίπεδα.

Κ εφάλαιο 6: Σ υμπεράσματα - Συζήτηση
Η σημασία της δημιουργικής γραφής, αναδεικνύεται μέσα από πολλές
βιβλιογραφικές πηγές και άλλες μελέτες που έχουν προηγηθεί. Αν και στον χώρο του
σχολείου, δεν υιοθετείται πάντα, είναι γεγονός ότι αρχίζει να εδραιώνεται σε πολλούς
χώρους. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι υπάρχουν διάφορα κέντρα δημιουργικής γραφής
στην Ελλάδα, που «ετοιμάζουν» μελλοντικούς συγγραφείς. Η δημιουργική γραφή δεν
έχει κανόνες, αλλά ούτε όρια. Δεν δείχνει τι είναι σωστό και τι λάθος, αλλά δίνει
κατευθύνσεις ώστε ο κάθε άνθρωπος να καλλιεργήσει την ικανότητα αυτή, να
σκέφτεται έξω από τα συνηθισμένα.
Η έρευνα που κάναμε απέδειξε ότι κάθε άτομο, μέσα από την απαραίτητη
καθοδήγηση αλλά και τις αρμόδιες ασκήσεις δημιουργικής γραφής, μπορεί να
βελτιώσει τη συγγραφική του ικανότητα. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με μαθητές
δημοτικού, υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα καλλιέργειας της δημιουργικότητας,
καθώς η ηλικία τους καθίσταται η mo γόνιμη. Επιπλέον, το περιβάλλον της σχολικής
τάξης αποτελεί χώρο πολλαπλών αλληλεπιδράσεων, στοιχείο που ενθαρρύνει τη
συνεργασία και ένα πλαίσιο με βάση το οποίο οι μαθητές θα μπορούν να
ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν πάνω σε διάφορα βιβλία.
Η βελτίωση των γραπτών υπήρξε μικρή, σταδιακή αλλά εμφανής, γεγονός που
υποδεικνύει για άλλη μια φορά τη σημασία της δημιουργικής γραφής. Καθώς οι
μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν ήδη μια σχετική επαφή με την ποίηση
και το γραπτό λόγο, ίσως οι δραστηριότητες, να φάνηκαν mo εύκολες. Ωστόσο, στις
πρώτες μας συναντήσεις, υπήρχαν ελλείψεις οι οποίες με σταθερό ρυθμό
βελτιώθηκαν. Η βελτίωση αυτή δεν ήταν σε όλους κοινή ούτε στον ίδιο βαθμό.
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Ορισμένοι μαθητές από την πρώτη κιόλας στιγμή έδειξαν ενδιαφέρον και θέληση να
ασχοληθούν ενεργά με τη συγγραφή, ενώ άλλοι ήταν mo δύσπιστοι απέναντι σε αυτή.
Παράλληλα, υπήρξαν και μαθητές οι οποίοι ξεκίνησαν και ολοκλήρωσαν τις
παρεμβάσεις κρατώντας ένα καλό και σταθερό επίπεδο ανάπτυξης της φαντασίας,
ενώ υπήρξαν άλλοι (σε μεγαλύτερο ποσοστό) που έδειξαν ανοδική πορεία σε επίπεδο
συγγραφής. Τέλος, υπήρξαν σαφώς κάποιοι μαθητές οι οποίοι δεν ακολουθούσαν
πιστά αυτό που τους ζητούνταν εξαρχής να κάνουν ή όταν τελικά το έκαναν τα
αποτελέσματα δεν ήταν τόσο επιτυχημένα. Σε γενικές γραμμές φάνηκε να υπάρχει
εμπλουτισμός και διόρθωση, από τα ίδια τα παιδιά, γεγονός που χρειάζεται να
επισημανθεί.
Ελέγχοντας την πορεία της έρευνας και την ανταπόκρισή της ή όχι στους
αρχικούς στόχους, θα λέγαμε ότι μάλλον οι αρχικές επιδιώξεις επιτεύχθηκαν - ίσως
όχι σε απόλυτο βαθμό, αλλά σίγουρα σε γενικά πλαίσια. Οι μαθητές ανακάλυψαν
εμπράκτως τον τρόπο σύνθεσης μιας ιστορίας, τις προϋποθέσεις που χρειάζεται να
γνωρίζει κανείς, αλλά και τον τρόπο που θα συμπεριλάβει διαφορετικές παραμέτρους,
ώστε να οδηγηθεί σε ένα τελικό προϊόν που θα τον δικαιώσει. Ο ρόλος του σχολείου
στην πορεία αυτή, είναι νευραλγικός. Πολλάκις έχει αναφερθεί η σημασία του
συγκεκριμένου φορέα, διότι - μετά την οικογένεια -

παίζει καίριο ρόλο στην

ανατροφή του παιδιού. Η προσέγγιση βέβαια του σχολείου στο θέμα της λογοτεχνίας
δεν είναι η αναμενόμενη και αυτό άλλωστε φαίνεται και στο γεγονός ότι οι μαθητές
στις πρώτες συναντήσεις ήταν περιορισμένοι στην έκφραση και τον τρόπο γραφής
τους.
Ο τρόπος που επεξεργάζεται το σχολείο τα στοιχεία αυτά, είναι δυστυχώς τις
περισσότερες φορές ατελέσφορος. Η συγγραφή ιστοριών στην σχολική τάξη, γίνεται
συνήθως μόνο σε περιπτώσεις που ζητείται ως άσκηση από το σχολικό εγχειρίδιο,
ώστε να καλυφθεί κάποιος διδακτικός στόχος. Με άλλα λόγια, δεν δίνεται η δέουσα
σημασία στο ρόλο της καλλιέργειας της δημιουργικότητας των παιδιών, γιατί το
σχολείο αρκείται σε μεθόδους στείρας αποστήθισης και ασκήσεων που ελέγχονται ως
προς την ορθότητά τους. Δηλαδή, οι ασκήσεις που περιλαμβάνουν γραπτά κείμενα, ή
τη συγγραφή γραπτών ιστοριών βαθμολογούνται, καθώς είναι δομημένες έτσι ώστε
να έχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε το γεγονός, ότι οι
μαθητές κατά την διάρκεια των συναντήσεών μας, ιδίως τις πρώτες φορές, ρωτούσαν
συχνά αν είναι λάθος να γράψουν κάτι που σκέφτηκαν έτσι όπως το σκέφτηκαν.
Μόνο όταν ξεκαθαρίσαμε ότι τα γραπτά τους δεν βαθμολογούνται, αλλά διαβάζονται
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άρχισαν να μετριάζουν, το «καταστροφικό» αυτό - για τη δημιουργικότητα ερώτημα.
Σύμμαχος για την ενδυνάμωση της δημιουργικής σκέψης, δεν είναι τίποτα
άλλο, παρά η λογοτεχνία. Η ενασχόληση με τα παραμύθια αρχικά και με τα έργα της
παιδικής λογοτεχνίας στη συνέχεια, αποτελεί κομβικό κομμάτι για την ευρύτερη
ανάπτυξη του παιδιού, αλλά και της δημιουργικότητάς του, ειδικότερα. Μέσα από
αυτό το «ταξίδι» στον ευφάνταστο κόσμο του Ευγένιου Τριβιζά, οι μαθητές
διδάχτηκαν όχι μόνο τον τρόπο συγγραφής μιας ιστορίας, αλλά και τον ίδιο τους τον
εαυτό. Οι επιλογές τους στο πώς θα παρουσιάσουν τους ήρωές τους, η επιλογή του
«ευτυχισμένου τέλους» αλλά και του «δυστυχισμένου» («το τσίρκο εξαφανίστηκε και
όλοι πέτρωσαν») καθώς και λεπτομέρειες που δόθηκαν - άλλοτε λίγες άλλοτε
περισσότερες - φανερώνουν με τη σειρά τους πολλά στοιχεία για το κάθε παιδί.
Μπορεί, καθώς ακόμη βρίσκονται σε μικρή ηλικία, να μην κατανοούν ορισμένα
πράγματα πάνω στη λογοτεχνία και την συγγραφική έκφραση. Αυτό είναι απολύτως
φυσιολογικό. Σταδιακά όμως, μεγαλώνοντας και με την προϋπόθεση να συνεχιστεί η
ενασχόλησή τους με την λογοτεχνία, ο τρόπος γραφής τους θα αλλάξει και θα
βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Θεωρούμε ότι μέσω αυτής της έρευνας, τοποθετήσαμε
το «σπόρο» στην φαντασία των παιδιών, όπου ύστερα από προσωπική φροντίδα και
καλλιέργεια θα δημιουργηθεί ο καρπός που θα ενισχύσει τη δημιουργικότητά τους
καθώς μεγαλώνουν.
Η λογοτεχνία, δηλαδή, αποτελεί το στοιχείο εκείνο που θα αποτελέσει την
πηγή έμπνευσης, ώστε οι μαθητές να μιμηθούν αρχικά και έπειτα να ξεφύγουν από το
πρότυπο αυτό, χαράζοντας τα δικά τους βήματα. Στην περίπτωσή μας, τα έργα του
Τριβιζά λειτούργησαν με αυτόν τον τρόπο, ώστε να ενεργοποιηθούν οι μαθητές, να
δεχτούν το βασικό ερέθισμα και να επιλέξουν πώς θα κινηθούν και τι θα κάνουν στην
δική τους ιστορία. Ο Τριβιζάς, αποτελεί μια έξοχη προσωπικότητα μίμησης για τα
παιδιά καθώς τα χαρακτηριστικά των έργων του, δίνουν πολλαπλές αφορμές για να
γραφτούν νέες ιστορίες. Το αστείρευτο χιούμορ, οι αναλυτικές περιγραφές, η
εναλλακτική πλοκή και οι λογικά παράλογοι χαρακτήρες του εμπνέουν, διδάσκουν
και βοηθούν τα παιδιά να κάνουν τη δική τους απόπειρα και να προσφέρουν κι αυτά
με τη σειρά τους κάτι στον χώρο της λογοτεχνίας.
Μέσα από τις παρεμβάσεις μας, δώσαμε στα παιδιά την ευκαιρία να δουν
ορισμένα πράγματα μέσα από μια άλλη οπτική γωνία. Στην πρώτη μας συνάντηση,
ρωτήσαμε πόσο εύκολο θεωρούν ότι είναι η συγγραφή μιας ιστορίας ή ενός
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ποιήματος. Οι απαντήσεις των περισσότερων μαθητών, περιέγραφαν την συγγραφή
ως μια εύκολη διαδικασία και πως το μόνο που χρειαζόταν ήταν η καλή θέληση. Την
ίδια ερώτηση, επαναλάβαμε στο πέρας της τελευταίας μας συνάντησης, απλώς για να
διαπιστώσουμε αν ύστερα από τη δική τους ενασχόληση με τη συγγραφή, η άποψή
τους παρέμενε ίδια.
Οι απαντήσεις τους ήταν τελείως διαφορετικές, καθώς όλοι ανεξαιρέτως οι
μαθητές, εξήγησαν ότι είναι πολύ δύσκολο να γράψει κάποιος και πως το ταλέντο
μόνο ή η θέληση δεν μετράει. Συγκεκριμένα, καθώς πέρασαν την ίδια διαδικασία που
περνά ένας συγγραφέας, είδαν τα πράγματα με διαφορετικό βλέμμα. Ανέφεραν ότι
τελικά πολλά πράγματα πρέπει να σκεφτούν ταυτόχρονα για να βγει ένα αποτέλεσμα
που αξίζει να διαβαστεί.
Ειδικότερα:
•

«Είναι δύσκολο να γράψω μόνος μου μια ολόκληρη ιστορία γιατί πρέπει να
βρω πρώτα όλους τους ήρωες που θα πρωταγωνιστούν»

•

«Δεν μπορώ να γράψω πολύ εύκολα μια ιστορία γιατί πρέπει να προσέχω τις
λέξεις που χρησιμοποιώ, πρέπει να ξέρω τους χρόνους των ρημάτων και
επίσης πρέπει να κάνω πολλές περιγραφές για να δώσω όλες τις πληροφορίες
που χρειάζονται στον αναγνώστη»

•

«Όλοι μπορούμε να γράψουμε μια ιστορία, αλλά θα πρέπει να κάνουμε πολλή
προετοιμασία και να οργανωθούμε. Πρέπει να προσέξουμε τα γεγονότα, τους
ήρωες της ιστορίας και χρησιμοποιούμε πολύ τη φαντασία μας»

Έχοντας λοιπόν επίγνωση της διαδικασίας που ακολουθεί ένας συγγραφέας,
βεβαιώθηκαν οι μαθητές για το πόσο δύσκολο είναι να γραφεί μια ιστορία και πόσα
πολλά στοιχεία χρειάζονται να ληφθούν υπόψη ώστε το αποτέλεσμα να είναι άρτιο
και ολοκληρωμένο.
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6.1 Περιορισμοί της έρευνας
Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να αναφερθούμε στους περιορισμούς της έρευνας.
Οι περιορισμοί, είναι τα στοιχεία που μπορούν να στερήσουν από την έρευνα την
εγκυρότητα ή την αξιοπιστία των ευρημάτων της.
Πρωτίστως, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα συμπεράσματά της δεν είναι και
δεν μπορούν να θεωρηθούν γενικεύσιμα. Εφαρμόσαμε την έρευνά μας σε μία μόνο
τάξη ενός συγκεκριμένου σχολείου για μόνο οκτώ ώρες. Επομένως, δεν μπορούμε να
θεωρήσουμε τα αποτελέσματά μας ως κανόνα για το σύνολο των τάξεων, όλων των
ελληνικών σχολείων. Επίσης, οι συγκεκριμένοι μαθητές ασχολήθηκαν από την αρχή
χρονιά με την ποίηση σε γενικές γραμμές και έτσι θεωρούμε ότι γνώριζαν εξαρχής
κάποια πράγματα γι’ αυτήν, κάτι που σε άλλες τάξεις να μην ισχύει.
Στο σημείο αυτό, περιοριστικά λειτούργησε και το γεγονός ότι δεν ήμουν
δασκάλα του τμήματος, ούτε υπήρχε η ευελιξία να επεκτείνω την έρευνα
χρησιμοποιώντας περισσότερες ώρες από άλλα μαθήματα Με τους μαθητές
συναντηθήκαμε τέσσερις φορές από δύο ώρες, για να κάνουμε τις διδασκαλίες και
μόνο τέσσερις για να γνωρίσουμε την τάξη. Το σύνολο των 12 ωρών δεν είναι
δείκτης αξιολόγησης της πορείας των παιδιών με απόλυτα αντικειμενικό τρόπο, διότι
ο χρόνος συνεργασίας με τα παιδιά ήταν ελάχιστος.
Παράλληλα, δεν γνωρίζαμε τα παιδιά πέρα πριν από τις συναντήσεις μας και
δεν συνεργαστήκαμε σε κάποιο άλλο σχετικό πρόγραμμα. Άρα, δεν είχαμε
προσωπικές σχέσεις με τους μαθητές πριν από αυτό, στοιχείο που μας παρουσιάζει ως
«ξένους» απέναντι στα μάτια τους. Αυτό μπορεί να είχε ως αποτέλεσμα να
ντρέπονταν ίσως να εκφράσουν ανοιχτά την άποψή τους ή να μην απαντούσαν όπως
θα ήθελαν, γιατί απλούστατα δεν γνωριζόμασταν καλά.
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6.2 Διδακτικές προεκτάσεις
Η παρούσα έρευνα ήταν μία από τις πολλές που έχουν πραγματοποιηθεί στα ελληνικά
σχολεία σχετικά με τη δημιουργική γραφή. Παρά τους περιορισμούς, τα
αποτελέσματά της υπήρξαν ελπιδοφόρα και έδειξαν ότι η άσκηση πάνω σε
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής είναι ικανή να βελτιώσει την αποκλίνουσα
σκέψη των παιδιών και τη φαντασία τους.
Σε ένα παρόμοιο πλαίσιο μπορούν να βασιστούν πολλοί ερευνητές και
μάλιστα να επεκτείνουν το ερευνητικό μέρος, με το να εφαρμόζουν δημιουργικές
δραστηριότητες για μεγάλο χρονικό διάστημα σε όλες τις τάξεις του δημοτικού. Από
τα ευρήματα αυτά, μπορεί να προκόψει συγκριτική μελέτη, η οποία θα έχει ως βασικό
της ερώτημα κατά πόσο τα επίπεδα δημιουργικής σκέψης των παιδιών διαφορετικών
τάξεων συγκλίνουν ή αποκλίνουν μεταξύ τους. Η έρευνα μπορεί να προχωρήσει πιο
μακριά ακόμη, με το να εμπλακούν παιδιά διαφορετικών βαθμιδών εκπαίδευσης και
να προσπαθούν να σκεφτούν δημιουργικά.
Οριοθετώντας, όμως, το θέμα καθαρά σε επίπεδο δημοτικού σχολείου, ο
δάσκαλος θα μπορούσε να εφαρμόσει σε συνεργασία με υπόλοιπους εκπαιδευτικούς
- και γιατί όχι όλο το σχολείο; - διαθεματικά προγράμματα δημιουργικής γραφής,
διδακτικές μεθόδους που αφήνουν ελεύθερη τη φαντασία (όπως η μέθοδος project)
πάνω σε λογοτεχνικά έργα αλλά και προγράμματα φιλαναγνωσίας. Τα προγράμματα
αυτά θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή όλη τη χρονιά ή και περισσότερο διάστημα,
όπου τα παιδιά θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο να αφομοιώσουν και να
επεξεργαστούν τα νέα δεδομένα.
Τέλος, σε ένα πιο ιδεατό (αλλά όχι ουτοπικό πλαίσιο), θα μπορούσαμε να
δώσουμε στους μαθητές κεντρικό ρόλο στην επιλογή βιβλίων λογοτεχνίας με βάση τα
οποία θα οργανωθούν προγράμματα σκυταλοδρομίας ανάγνωσης και θα γίνουν
διάφορες δραστηριότητες. Εκτός δηλαδή από την «μαγική πένα της φαντασίας», ο
εκπαιδευτικός μπορεί να εμπιστευτεί στους μαθητές του, ακόμη και την οργάνωση
ενός πλαισίου λογοτεχνικής, σκέψης, έκφρασης και συγγραφής.
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Πλάνα και δραστηριότητες δημιουργικής γραφής
Στόχος των παρεμβάσεων στο σύνολό τους, είναι στην ουσία οι στόχοι της
παρούσας εργασίας, δηλαδή η καλλιέργεια της φαντασίας των παιδιών μέσα από
δραστηριότητες της δημιουργικής γραφής, εμπνευσμένες και βασισμένες στο πλούσιο
υλικό που μας παρέχουν τα έργα του Ε. Τριβιζά.

1η δημιουργική παρέμβαση: Γνωριμία και λεκτικά διώνυμα
Α ’ ωάση: Προετοιμασία περιβάλλοντος - Πρώτες ανταποκρίσεις
Αρχικά θα γίνει η γνωριμία μας με τα παιδιά και θα εξηγήσουμε τους λόγους
για τους οποίους θα κάνουμε τις συναντήσεις. Έπειτα, θα ακολουθήσουν ορισμένες
ερωτήσεις, για να «σπάσει ο πάγος», αλλά και να πάρουμε τις πρώτες πληροφορίες
που χρειαζόμαστε, για να εντοπίσουμε τις ιδέες και απόψεις τους, απέναντι στη
λογοτεχνία.
«Διαβάζετε παραμύθια ή/και λογοτεχνικά βιβλία;»
«Ποια είναι τα αγαπημένα σας; Για πιο λόγο;»
«Πείτε μου κάποιους ήρωες που θαυμάζετε; Γιατί;»
«Τι πιστεύετε ότι προσφέρουν τα βιβλία σε έναν άνθρωπο;»
«Έχετε σκεφτεί να φτιάξετε ένα δικό σας παραμύθι; Πιστεύετε ότι είναι
δύσκολο; Τι πρέπει να προσέχουμε;»

Β ’ ωάση: Επέκταση ανταποκρίσεων και δραστηριότητες
Καταρχάς, ακούμε προσεκτικά τις απόψεις των μαθητών και συζητάμε πάνω
σε αυτές. Κάποιες τις καταγράφουμε και στον πίνακα. Στη συνέχεια, με βάση αυτές
τις απαντήσεις, αρχίζουμε να μιλάμε στα παιδιά για την έννοια και τη σημασία των
χαρακτήρων και της πλοκής, για τη δημιουργία ενός γραπτού έργου. Αντί για τη λέξη
«πλοκή» μιλάμε για τα γεγονότα της ιστορίας, ενώ για να μιλήσουμε για
«χαρακτήρες» χρησιμοποιούμε τις λέξη «ήρωας». Κάνουμε σχεδιάγραμμα στον
πίνακα, με τα δύο αυτά βασικά στοιχεία που συντελούν στη δημιουργία μιας
ιστορίας. Το σχεδιάγραμμα αυτό, θα έχει ως εξής:
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Γεγονότα μιας ιστορίας
1.

Εμφάνιση προβλήματος

προσπάθεια επίλυσης προβλήματος

συναισθήματα

συμπεριφορά

Ήρωες
εμφάνιση

Μόλις τελειώσουμε, προ(σ)καλούμε τους μαθητές με βάση τις σημειώσεις στον
πίνακα και τη συζήτηση που προηγήθηκε, να γράψουν τη δική τους ιστορία,
χρησιμοποιώντας τα χάρτινα ζάρια με τις λέξεις, ώστε να σχηματίσουν το λεκτικό
διώνυμο και την ιστορία γύρω από αυτό. Στο κίτρινο ζάρι υπάρχουν οι λέξεις:
«ταύρος, ξίφος, μπανάνα, θησαυρός, μάγισσα, μαξιλάρια» ενώ στο πράσινο υπάρχουν
οι λέξεις: «ραβδί, γίγαντας, κλειδί, νάνος, ελέφαντας, πειρατής»37.

37 Οι περισσότερες λέξεις, είναι συνδεδεμένες με έργα του Τριβιζά. Ο «ταύρος» από το «Ο ταύρος που
έπαιζε πίπιζα», η «μπανάνα» από το «Η νύχτα της μπανανόφλουδας», η «μάγισσα» και ο «πειρατής»
από το «Οι πειρατές της καμινάδας», τα «μαξιλάρια» από «Τα μαγικά μαξιλάρια», το «κλειδί» από
«Το σεντούκι με τις πέντε κλειδαριές» κοκ. Α ν οι μαθητές έχουν διαβάσει κάποιο από αυτά τα έργα,
πιθανότατα να τα συνδυάσουν και να κάνουν κάτι παρόμοιο, ή να ξεφύγουν τελείως από αυτό και να
κάνουν κάτι πολύ διαφορετικό.
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2η δημιουργική παρέμβαση: Τα τρία μικρά λυκάκια
Α ’ ωάση: Προετοιμασία περιβάλλοντος - Πρώτες ανταποκρίσεις
Θα κάνουμε μια εισαγωγή για τον Ευγένιο Τριβιζά, αλλά με διαφορετικό από
τον αναμενόμενο, ίσως, τρόπο. Επειδή οι μαθητές ήδη γνωρίζουν πράγματα γι’ αυτόν,
αναμένουμε να είναι σε θέση να μας απαντήσουν στην ερώτηση «Ποιος είναι ο
Ευγένιος Τριβιζάς;». Αναμένουμε τις απαντήσεις τους και έπειτα προχωράμε.
Ως απάντηση, διαβάζουμε δυνατά ένα «βιογραφικό» του Τριβιζά, διαφορετικό
από τα άλλα - με μορφή παραμυθιού -

και κάνουμε συζήτηση με βάση αυτό.

Συγκεκριμένα αναφέρουμε ότι: «Ο Ευγένιος Τριβιζάς δεν γεννήθηκε στο Περού και
δεν σπούδασε Γαλακτοκομία στη Γουαδελούπη. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο παππούς του
δεν ήταν ένας κοκκινομάλλης παραγεμιστής μαξιλαριών από τον Άγιο Δομίνικο, ούτε
ένας αιωνόβιος μελισσοκόμος. Δεν έγραψε ποτέ το πρώτο του βιβλίο. Έγραψε
απευθείας το δεύτερο. Μετά έγραψε το εικοστό τέταρτο. Δεν είναι σίγουρο πού ζει.
Μπορεί να ζει στη Χώρα της Πρωταπριλιάς ή στη Χώρα των Χαμένων Χαρταετών, σε
ένα μυστικό δωμάτιο γεμάτο με μοβ και ασημένιες πεταλούδες. Του αρέσει να πίνει
βυσσινάδα με παγάκια από δροσοσταλίδες και να καλλιεργεί γιγάντια ηλιοτρόπια.
Μετακινείται με ένα ιπτάμενο κρουασάν και γράφει τα βιβλία του με φτερό παγονιού
βουτηγμένο σε μελάνι ασημένιας σουπιάς. Σπάνια τον βλέπει κανείς. Την τελευταία
φορά, ένας κυνηγός κορυδαλλών τον είδε σε ένα δάσος με μπλε κάκτους να μοιράζει
πασταφλώρες σε δώδεκα κίτρινες αλεπούδες, ενώ λίγο παραπέρα ένας λαγός έπαιζε
έναν χαρούμενο σκοπό με το ακορντεόν του»38. Έπειτα ρωτάμε τι μαθαίνουμε για
εκείνον με βάση το βιογραφικό αυτό. Με βάση αυτήν τη συζήτηση, παρουσιάζουμε
στα παιδιά ένα από τα έργα του, αυτό δηλαδή με το οποίο θα ασχοληθούμε σε αυτήν
την παρέμβαση.
Έπειτα, ρωτάμε αν γνωρίζουν κάποια έργα που έχει γράψει ο Τριβιζάς.

Β ’ ωάση: Επέκταση ανταποκρίσεων και δραστηριότητες
Γράφουμε τον τίτλο στον πίνακα και αναμένουμε αντιδράσεις. Με βοηθητικές
ερωτήσεις δρομολογούμε τη συζήτηση.:
38 Το συγκεκριμένο βιογραφικό, το ανέφερε ο Ευγένιος Τριβιζάς, όταν του ζητήθηκε να παρουσιάσει
τον εαυτό του σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», βλ. βιβλιογραφία.
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«Σας θυμίζει κάτι αυτός ο τίτλος;»
«Έχετε διαβάσει το παραμύθι αυτό; Αν όχι, τι φαντάζεστε θα
επακολουθήσει;»
Προχωράμε στην ανάγνωση.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάγνωσης, σταματάμε και ρωτάμε τους μαθητές τι
περιμένουν στη συνέχεια ή τι έχουν να παρατηρήσουν μέχρι το εκάστοτε σημείο, στο
οποίο έχουμε φτάσει (π.χ. «Τι φαντάζεστε ότι έκαναν τότε τα λυκάκια;», «Θα βρουν
άραγε λύση στο πρόβλημά τους;»). Μόλις τελειώσουμε, περιμένουμε αντιδράσεις και
ανάλογα με τις απαντήσεις τους εξηγούμε την έννοια των παραλλαγών σε γνωστά
παραμύθια και ιστορίες. Αφού παρουσιάσουμε πώς λειτουργούν (αλλαγή στην πλοκή
ή τους χαρακτήρες μιας ήδη γνωστής ιστορίας), παροτρύνουμε τους μαθητές να
προσπαθήσουν να γράψουν τη δική τους παραλλαγή. Στα βιβλιαράκια τους, θα
υπάρχει το παρακάτω σχήμα, πάνω στο οποίο θα δομήσουν την δική τους ιστορία.

Τίτλος παραμυθιού:
0

δικός

μου

τίτλος

στο

παραμύθι:
Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής:

Τι συνέβη αρχικά;

Πότε αρχίζει το πρόβλημα;

Τι έγινε έπειτα;

Πώς λύθηκε το πρόβλημα;

Πώς τελειώνει η ιστορία;
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3η δημιουργική παρέμβαση: Πινεζοβροχή
Α ’ ωάσπ: Προετοιμασία περιβάλλοντος - Πρώτες ανταποκρίσεις
Μοιράζουμε στα παιδιά τα βιβλιαράκια τους. Σε κάθε σελίδα, θα υπάρχουν οι
εικόνες που παρουσιάζονται στο ποίημα του Τριβιζά «Πινεζοβροχή». Δίπλα από κάθε
εικόνα, υπάρχει ένα μικρό συννεφάκι, στο οποίο θα πρέπει να γράψουν οι μαθητές
μέσα σε δυο τρεις προτάσεις, αυτό που βλέπουν σε καθεμία. Πριν από την ίδια την
καταγραφή, εξηγούμε την πλοκή του ποιήματος, με τη μορφή ενός παραμυθιού,
ξεκινώντας με την κλασική φράση «Μια φορά κι έναν καιρό, στην Μπαλονοχώρα,
που ζουν μόνο μπαλόνια...». Μόλις τελειώσουμε την αφήγησή μας, αφήνουμε τα
παιδιά να προχωρήσουν στην καταγραφή. Αφού γίνει αυτό και μαζέψουμε τα
τετράδια τότε προχωράμε στην μεγαλόφωνη ανάγνωση του ποιήματος.

Β ’ ωάσπ: Επέκταση ανταποκρίσεων και δραστηριότητες
Ύστερα, δίνουμε το λόγο στους μαθητές ώστε να εκφράσουν τις σκέψεις τους
πάνω στο ποίημα. Ρωτάμε:
«Τι περιγράφεται στο ποίημα;»
«Τι θα συνέβαινε αν ξαφνικά ξεσπούσε στην πόλη μας πινεζοβροχή;»
Τις καταγράφουμε στον πίνακα. Μας ενδιαφέρει να τονίσουν την μουσικότητα και
την ομοιοκαταληξία. Έπειτα, τους παραχωρούμε τη σκυτάλη!
Ζητάμε να σκεφτούν, να φανταστούν και να εξηγήσουν τι θα γινόταν αν
ξαφνικά μια μέρα, αντί να βρέξει νερό, «ανοίξουν οι ουρανοί» και πέσει κάτι άλλο
(πχ «Βρέχει κεφτέδες» από το ομώνυμο παιδικό έργο). Οι ιδέες που εκφράστηκαν
προφορικά, εξηγούμε πως θέλουμε να εκφραστούν και γραπτώς μέσα από την
συγγραφή ενός ποιήματος, όπως αυτό που διαβάσαμε.
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4η δημιουργική παρέμβαση: Ο μάγειρας του μαγεμένου τσίρκου
Α ’ ωάση: Προετοιμασία περιβάλλοντος - Πρώτες ανταποκρίσεις
Γράφουμε τον τίτλο του παραμυθιού με το οποίο θα ασχοληθούμε, στον
πίνακα και να αναμένουμε τις πρώτες αντιδράσεις. Έπειτα δείχνουμε το εξώφυλλο
και την κεντρική εικόνα του βιβλίου στους μαθητές και σε συνδυασμό με
καθοδηγητικές

ερωτήσεις,

προσπαθούμε

να

μαντέψουμε

τι

πρόκειται να

ακολουθήσει. Ενδεικτικά παραθέτουμε τις εξής:
«Τι σας προκαλεί αυτή η εικόνα που βλέπετε;»
«Τι θα μπορούσε να συμβαίνει σε ένα τσίρκο και να το κάνει μαγικό;»
«Τι ρόλο μπορεί ένας μάγειρας να παίζει στην πορεία ενός τσίρκου;»

Β ’ ωάση: Επέκταση ανταποκρίσεων και δραστηριότητες
Διαβάζουμε μεγαλόφωνα τα τέσσερα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου. Στα
σημεία όπου αναφέρονται τα μέλη που δουλεύουν στο τσίρκο (κλόουν, ζογκλέρ,
σχοινοβάτισσα κοκ.) δείχνουμε τις αντίστοιχες εικόνες, ώστε να αποχτήσουν οι
μαθητές μια γενικότερη ιδέα για όλα όσα διαδραματίζονται καθώς και για τα
πρόσωπα της ιστορίας.
Χρησιμοποιούμε την ίδια τακτική που χρησιμοποιήσαμε και στο κείμενο «τα
τρία μικρά λυκάκια»: δηλαδή τις ερωτήσεις που θα μας βοηθούν να δούμε τι
πιστεύουν οι μαθητές μας για τη συνέχεια της πλοκής (π.χ. «Τι θα μπορούσε να
συμβεί σε ένα τόσο μεγάλο και διάσημο τσίρκο;», «Ποιος μπορεί να είναι ο
μυστήριος επισκέπτης που ήρθε στο τσίρκο;» κοκ.).
Έπειτα, μοιράζουμε στα παιδιά τα βιβλιαράκια τους, στα οποία, θα υπάρχουν
οι εικόνες του βιβλίου, με βάση τις οποίες θα συνεχίσουν την ιστορία τους. Επίσης,
θα έχουμε γράψει λέξεις - κλειδιά ή/και ερωτήσεις, ώστε να βοηθήσουμε τους
μαθητές να σχεδιάσουν την πορεία της ιστορίας, όπως τη φαντάζονται.
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5η δημιουργική παρέμβαση: Τα 88 ντολμαδάκια
Α ’ ωάση: Προετοιμασία περιβάλλοντος - Πρώτες ανταποκρίσεις
Γράφουμε τον τίτλο του βιβλίου στον πίνακα. Αν οι μαθητές έχουν ήδη
διαβάσει το συγκεκριμένο βιβλίο, πιθανόν να είναι σε θέση να πουν το περιεχόμενό
του. Αν πάλι δεν το γνωρίζουν, τότε θα περιμένουμε να ακούσουμε ό,τι περνάει από
το μυαλό τους για το συγκεκριμένο τίτλο. Μπορεί να πιστεύουν ότι πρόκειται για ένα
βιβλίο μαγειρικής, ή κάποιου είδους οδηγός για συνταγές, γενικότερα. Αυτό που θα
προσπαθήσουμε να πετύχουμε μέσα από ερωτήσεις και επιπλέον εξηγήσεις, είναι το
ότι ο αριθμός στον τίτλο και η άσχετη (με το περιεχόμενο) λέξη του, έχει να κάνει με
τη δύναμη της φαντασίας και της δυνατότητας διαμόρφωσης του περιεχομένου, μέσα
από τις επιλογές του αναγνώστη για την πορεία της ιστορίας.

Β ’ ωάση: Επέκταση ανταποκρίσεων και δραστηριότητες
Θα διαβάσουμε μεγαλόφωνα το βιβλίο, επιτρέποντας στους μαθητές να
διαλέγουν πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Η ανάγνωση θα συνεχιστεί μέχρι να φτάσουμε
σε ένα συγκεκριμένο τέλος. Αν η ιστορία που διαλέξαμε ολοκληρωθεί σύντομα, θα
δοκιμάσουμε και μια δεύτερη φορά. Αφού, διαπιστώσουμε τον μοναδικό αυτό τρόπο
δημιουργίας μιας ιστορίας, θα δώσουμε στους μαθητές την ευκαιρία, ομαδικά αυτή
τη φορά να «υφάνουν» το δικό τους κουβάρι. Κρατώντας, λοιπόν, την εισαγωγή του
βιβλίου του Τριβιζά, αφήνουμε κάθε ομάδα να αφήσει ελεύθερη τη φαντασία της και
να γράψει ένα νέο «βιβλίο». Σε περίπτωση που οι μαθητές αδυνατούν να
ανταπεξέλθουν, τότε προσφέρουμε στους μαθητές ενδεικτικά σενάρια, ώστε να
αναπτύξουν.
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Τα ζά ρια μ ε β ά σ η τα ο π ο ία σχηματίστηκαν τα λεκ τικ ά διώ νυμ α:
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Τα τρία μικρά λυκάκια
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν τρία μικρά λυκάκια με φουντωτές ουρές και
μυτερά αυτάκια. Το πρώτο ήταν άσπρο, το δεύτερο μαύρο και το τρίτο γκρίζο με
πράσινη ουρά. Η μαμά τους όμως αρρώστησε βαριά και τους είπε ότι έπρεπε να
χτίσουν το δικό τους σπίτι.
-Καλά μου λυκάκια, μεγαλώσατε πια κι έφτασε ο καιρός να χτίσετε δικό σας σπίτι.
Άντε λοιπόν στο καλό κι ένα σας λέω: να φυλαγόσαστε από τον Ρούνι Ρούνι ,το
ύπουλο, κακό γουρούνι!
-Μείνε ήσυχη, μανούλα, θα έχουμε τα μάτια μας δεκατέσσερα, υποσχέθηκαν τα
λυκάκια και πήραν το δρομάκι. Εκεί που πηγαίνανε, ανταμώσανε ένα καγκουρό που
έσπρωχνε ένα καρότσι γεμάτο κόκκινα και γκρίζα τούβλα.
-Να ζήσεις καλό μας καγκουρό! Του είπανε. Μας δίνεις λίγα τούβλα να χτίσουμε
σπιτάκι;
-Μετά χαράς! Αποκρίθηκε το καγκουρό, που το λέγανε ΖιπΖιπΖορό. Και τους χάρισε
όσα τούβλα θέλανε και τρία παραπάνω. Τα λυκάκια στρωθήκανε στη δουλειά και
χτίσανε ένα τούβλινο σπιτάκι. Την άλλη μέρα εκεί που παίζανε στον κήπο, τι να
δούνε; Τι μ π ο ρ ε ί να είδ α ν τα λυκ ά κ ια ;
Τον Ρούνι-Ρούνι, το ύπουλο καλό γουρούνι!
Αμέσως τρέξανε και κλειστήκανε στο σπιτάκι τους. Ο Ρούνι-Ρούνι, το ύπουλο κακό
γουρούνι, χτύπησε την πόρτα και είπε:
-Λυκάκια μου γλυκά, λυκάκια φοβισμένα, ανοίξτε μου την πόρτα, ανοίξτε μου
και μένα!
-Δεν τρελαθήκαμε! απαντήσανε τα λυκάκια.
-Αν δεν ανοίξετε αμέσως τώρα, θα φυσήξω με θυμό και φόρα. Με θυμό και φόρα θα
φυσήξω το σπιτάκι θα το ρίξω!
-Και δεν πα να φυσήξεις ; είπανε τα λυκάκια.
Φύσα, φύσα, φύσα! Φύσα με θυμό και λύσσα! Φύσα σαν το φυσερό, το σπιτάκι το
γερό!
Και πράγματι, ο Ρούνι-Ρούνι, το ύπουλο, κακό γουρούνι, πήρε μια ανάσα και
μετά φύσηξε. Φύσηξε δυνατά σαν σίφουνας, δυνατά σαν ανεμοθύελλα, ορμητικά σαν
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δέκα τυφώνες φύσηξε. Κάπως έτσι δηλαδή Φουουουυουουου! Τι πιστεύετε ότι
σ υνέβη τότε;

Φύσηξε, ξεφύσησε αλλά τίποτα! Το σπιτάκι ούτε που κουνήθηκε! Το κακό
γουρούνι έφυγε με κατεβασμένα τα μούτρα. Σε λίγο ξαναγύρισε με ένα μεγάλο
σφυρί, γκρέμισε το σπίτι και πήρε στο κυνήγι τα λυκάκια! Τα λυκάκια κρυφτήκανε
πίσω από ένα πηγάδι φοβισμένα, με μουσούδια σκονισμένα.
-Τι κάνουμε τώρα? Είπε το άσπρο λυκάκι.
-Έλα ντε! Είπε το μαύρο.
-Πρέπει να χτίσουμε mo γερό σπίτι! Είπε το γκρίζο λυκάκι. Πάνω στην ώρα είδανε
ένα μάστορα-κάστορα. Σιγοσφύριζε ανέμελα και ανακάτευε πηχτό και γλιστερό
τσιμέντο σε μια μπετονιέρα.
-Να ζήσεις, μάστορα-κάστορα, του είπανε. Μας δίνεις λίγο τσιμέντο να χτίσουμε
σπιτάκι?
-Μετά χαράς! είπε ο κάστορας, ο μάστορας. Και τους έδωσε όσους κουβάδες πηχτόπηχτό και γλιστερό τσιμέντο θέλανε. Τα μικρά λυκάκια στρώθηκαν στη δουλειά.
Την άλλη μέρα εκεί που έπαιζαν στον κήπο τη να δουν τον Ρούνι Ρούνι το
ύπουλο κακό γουρούνι αμέσως τρέξανε και κλειστήκανε στο τσιμεντένιο τους
σπιτάκι. Ο Ρούνι-Ρούνι, το ύπουλο κακό γουρούνι, χτύπησε την πόρτα και είπε:
-Λυκάκια μου γλυκά, λυκάκια φοβισμένα, ανοίξτε μου την πόρτα, ανοίξτε μου
και μένα!
-Να πας να πνιγείς! απαντήσανε τα λυκάκια.
-Αν δεν ανοίξετε αμέσως τώρα, θα φυσήξω με θυμό και φόρα! Με θυμό και φόρα θα
φυσήξω το σπιτάκι θα το ρίξω!
-Και δεν πα να φυσήξεις ; είπανε τα λυκάκια. Φύσα, φύσα, φύσα! Φύσα με θυμό και
λύσσα! Φύσα σαν το φυσερό, το σπιτάκι το γερό!
Και πράγματι, ο Ρούνι-Ρούνι, το ύπουλο, κακό γουρούνι, πήρε μια ανάσα και
μετά φύσηξε. Φύσηξε δυνατά σαν σίφουνας ,αργιά σαν ανεμοθύελλα, ορμητικά σαν
δέκα

τυφώνες

φύσηξε

.Κάπως

έτσι

δηλαδή

Φουουουυουουου!

Φουουουυουουου!Φουουουυουουου! Φύσηξε, ξεφύσησε αλλά τίποτα! Το σπιτάκι
ούτε που κουνήθηκε! Το κακό γουρούνι έφυγε με κατεβασμένα τα μούτρα. Σε λίγο
ξαναγύρισε με ένα κομπρεσέρ, γκρέμισε το σπίτι και πήρε στο κυνήγι τα λυκάκια! Τα
λυκάκια με τρεμουλιαστές ουρίτσες και μουσούδια σκονισμένα κρυφτήκανε πίσω
από ένα φράχτη φοβισμένα.
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-Τι κάνουμε τώρα? Είπε το μαύρο λυκάκι.
-Έλα ντε! Είπε το γκρίζο.
-Πρέπει να χτίσουμε ακόμα mo γερό σπίτι! Είπε το άσπρο λυκάκι. Ά ρ α γε τα
λυ κ ά κ ια θα β ρ ο υ ν λύσ η και αυτή τη φ ορά;

Πάνω στην ώρα είδανε ένα φορτηγό που το οδηγούσε ένας ρινόκερος. Ήταν
φορτωμένο με πλάκες από ατσάλι συρματόπλεγμα και αλυσίδες. Τα λυκάκια κάνανε
οτοστόπ.
-Να ζήσεις, καλέ μας ρινόκερε του είπανε. Μας δίνεις λίγες πλάκες από ατσάλι
συρματόπλεγμα και αλυσίδες;
-Μετά χαράς! είπε ο ρινόκερος Πόπο Λιμπόπο. Και τους έδωσε απ όλα. Και ατσάλι
συρματόπλεγμα και αλυσίδες. Τα μικρά λυκάκια στρώθηκαν στη δουλειά και χτίσανε
ένα ατσαλένιο σπίτι. Την άλλη μέρα εκεί που έπαιζαν στον κήπο τι να δουν: τον
Ρούνι Ρούνι το ύπουλο κακό γουρούνι αμέσως τρέξανε και κλειστήκανε στο
ατσαλένιο τους σπιτάκι. Ο Ρούνι-Ρούνι, το ύπουλο κακό γουρούνι, χτύπησε την
πόρτα και είπε:
-Λυκάκια μου γλυκά, λυκάκια φοβισμένα, ανοίξτε μου την πόρτα, ανοίξτε μου
και μένα!
-Να πας να πνιγείς! απαντήσανε τα λυκάκια.
-Αν δεν ανοίξετε αμέσως τώρα, θα φυσήξω με θυμό και φόρα! Με θυμό και φόρα θα
φυσήξω το σπιτάκι θα το ρίξω!
-Και δεν πα να φυσήξεις; είπανε τα λυκάκια. Φύσα, φύσα, φύσα! Φύσα με θυμό και
λύσσα! Φύσα σαν το φυσερό, το σπιτάκι το γερό!
Και πράγματι, ο Ρούνι-Ρούνι, το ύπουλο, κακό γουρούνι, πήρε μια ανάσα και
μετά φύσηξε. Φύσηξε δυνατά σαν σίφουνας ,δυνατά σαν ανεμοθύελλα, ορμητικά σαν
δέκα τυφώνες φύσηξε. Κάπως έτσι δηλαδή: Φουουουυουουου! Φουουουυουουου!
Φουουουυουουου! Φύσηξε, ξεφύσησε αλλά τίποτα! Το σπιτάκι ούτε που κουνήθηκε!
Το κακό γουρούνι έφυγε με κατεβασμένα τα μούτρα. Σε λίγο ξαναγύρισε με ένα
δυναμίτη, ανατίναξε το σπίτι και πήρε στο κυνήγι τα λυκάκια! Τα λυκάκια με
τρεμουλιαστές ουρίτσες και μουσούδια σκονισμένα κρυφτήκανε σε μια κουφάλα
φοβισμένα.
-Τι κάνουμε τώρα? Είπε το μαύρο λυκάκι.
-Έλα ντε! Είπε το γκρίζο.

99

-Πρέπει να χτίσουμε ακόμα πιο γερό σπίτι! Είπε το άσπρο λυκάκι.

να β ρ ο υ ν κ ά π ο ιο υ λικ ό π ιο δυνα τό για ν α στή σουν το σπίτι τους;
Πάνω στην ώρα είδανε ένα φλαμίνγκο που το λέγανε Φιγκο-Μιγκο και
έσπρωχνε ένα καρότσι με λουλούδια.
-Να ζήσεις, καλό μας φλαμίνγκο του είπανε. Μας δίνεις λίγα λουλούδια να χτίσουμε
σπιτάκι?
-Μετά χαράς! είπε το φλαμίνγκο. Και τους έδωσε όσα λουλούδια θέλανε.
Τα τρία λυκάκια στρωθήκανε στη δουλεία και χτίσανε ένα λουλουδένιο σπίτι:
έναν τοίχο από κρινάκια και βιολέτες δροσερές , έναν τοίχο από χρυσάνθεμα και
πασχαλιές , έναν τοίχο από κυκλάμινα και γιασεμιά κι έναν τοίχο από ανεμώνες και
τριαντάφυλλα κόκκινα σαν τη φωτιά . Του βάλανε σκεπή από ηλιοτρόπια και μια
καμπανούλα για κουδούνι. Έστρωσαν χαλί από χαμομήλια στο σαλόνι και στο μπάνιο
γέμισαν την μπανιέρα τους με νούφαρα. Δεν ήτανε βέβαια πολύ γερό, ήταν όμως το
πιο όμορφο σπιτάκι του κόσμου.
Την άλλη μέρα εκεί που έπαιζαν στον κήπο τη να δουν τον Ρούνι Ρούνι το
ύπουλο κακό γουρούνι αμέσως τρέξανε και κλειστήκανε στο λουλουδένιο τους
σπιτάκι. Ο Ρούνι-Ρούνι, το ύπουλο κακό γουρούνι, χτύπησε την καμπανούλα και
είπε:
-Λυκάκια μου γλυκά, λυκάκια φοβισμένα, ανοίξτε μου την πόρτα, ανοίξτε μου και
μένα! Αν δεν ανοίξετε αμέσως τώρα, θα φυσήξω με θυμό και φόρα! Με θυμό και
φόρα θα φυσήξω το σπιτάκι θα το ρίξω!

Το σπιτάκι ά ρ α γε θα α ντέξει;

Και πράγματι, ο Ρούνι-Ρούνι, το ύπουλο, κακό γουρούνι, πήρε μια ανάσα και
ένιωσε την ευωδία των λουλουδιών να τον πλημμυρίζει. Μύριζε και ξαναμύριζε. Τα
λυκάκια τους άρχισαν να τρέμουν από το φόβο τους γιατί θα έπεφτε το σπιτάκι.

Πραγματικά ο Ρούνι - Ρούνι πήρε μια βαθιά ανάσα και ένιωσε τη μυρωδιά από τα
λουλούδια να τον πλημμυρίζει. Αντί να φυσάει άρχισε να μυρίζει. Μ π ο ρ ε ί η
μ υ ρ ω δ ιά εν ό ς λ ο υ λ ο υ δ ιο ύ να επ η ρεά σ ει το γο υ ρ ο ύ νι; Τι λέτε;

Όσο μύριζε τόσο πιο πολύ του άρεσε ώσπου ένιωσε την καρδιά του τρυφερή
σα λουλουδάκι. Ο Ρούνι - Ρούνι έβαλε μια μαργαρίτα στο αυτί κι άρχισε να
χορεύει. Τα λυκάκια που τον παρακολουθούσαν κατάλαβαν ότι από ύπουλο κακό
γουρούνι, έγινε ένα θαυμάσιο καλό γουρούνι.Έγιναν φίλοι κι έπαιξαν όλοι μαζί.

Από τότε ζήσανε όλοι μαζί, το θαυμάσιο, καλό γουρούνι Ρούνι - Ρούνι και τα τρία
μικρά λυκάκια.
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Πινεζοβροχή
Όταν βρέχει πινέζες στην Μπαλονοχώρα
κι η πινεζοψιχάλα γίνεται πινεζομπόρα,
και πέφτουν οι πινέζες απ’ τα σύννεφα με φόρα
και βροντάει και βροντάει κι η βροχή δεν σταματάει
τα μπαλόνια τα καημένα
τρέχουν στους δρόμους φοβισμένα,
ταραγμένα και στο δάκρυ βουτηγμένα
Μπαλόνια πολλά, μπαλόνια χιλιάδες
με σηκωμένους τους γιακάδες
παππούδες, γιαγιάδες
αγόρια, κοπέλες
με ανοιχτές ομπρέλες
Κι αν κανένα άτυχο μπαλόνι
που ρούχα απλώνει
το χωράφι του οργώνει
και στη στάση περιμένει το μπαλονοτράμ
δεν προλάβει την ομπρέλα του να ανοίξει
ακούγεται ένα ΜΠΑΜ!!
και πέφτει το μπαλόνι τέζα
τρυπημένο απ’ την πινέζα
Έρχεται αμέσως το φορείο
το πηγαίνει στο νοσοκομείο
και μπαλονογιατροί μεγάλοι
εγχείρηση του κάνουν πλαστική
και το φουσκώνουν πάλι με τεχνητή αναπνοή
-Που οφείλεται κύριε Γιατρέ αυτή μου η αδιαθεσία;
-Στις πινέζες φαίνεται ότι έχεις μεγάλη ευαισθησία
Μη σε νοιάζει όμως θα αναρρώσεις
αν στο κρεβάτι σου ξαπλώσεις
μείνεις ξαπλωμένο εκεί
ως την άλλη Κυριακή
κι μ’ένα φυσερό παίρνεις αέρα καθαρό
κάθε μέρα το πρωί
Αυτά κι άλλα πολλά
τέτοια ωραία και τρελά
συμβαίνουν το χειμώνα
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στην Μπαλονοχώρα
αλλά όταν σταματάει η πινεζομπόρα
όλα τα μπαλόνια κάνουν ολόθερμη ευχή
ποτέ ποτέ μη ξαναβρέξει πινεζοβροχή!

Ε ικ ό ν ες π ου χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή θ η κ α ν για ν α δ η μ ιο υρ γή σ ο υν ο ι μ α θ η τές μ ια
ιστορία:
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Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν ο ι εικ ό ν ες του β ιβ λ ίο υ « Ο μ ά γειρ α ς του μ α γεμ ένο υ
τσ ίρκ ου» π ά νω στις ο π ο ίες ο ι μ α θ η τές έγρ α ψ α ν μ ια δική τους σ υ νέχεια
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Τα β ιβ λ ια ρ ά κ ια της συγγραφής:
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