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Ση είλαη Γεκηνπξγηθή Γξαθή;

« Η γξαθή είλαη δεκηνπξγηθή έηζη ή αιιηώο» 
Μίκεο νπιηώηεο

«δεκηνπξγηθή γξαθή ζεκαίλεη πάλσ απ’ όια  
ην δεκηνπξγηθό ζβήζηκν» Μίκεο νπιηώηεο



Γεκηνπξγηθή Γξαθή

Η δεκηνπξγηθή γξαθή είλαη κηα ζύγρξνλε εθπαηδεπηηθή 
κέζνδνο πνπ πξνζεγγίδεη κε βησκαηηθό ηξόπν ην ιόγν θαη ηηο 
δπλαηόηεηεο ηνπ, ζπλδπάδνληαο ην παηρλίδη κε ηε κάζεζε. 

Σα παηδηά αζρνινύληαη  δεκηνπξγηθά κε ηηο ιέμεηο θαη ηνλ 
ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηέο ζπλδπάδνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ 
έλα νκνηνγελέο ζύλνιν, ε ελαζρόιεζή ηνπο κε ηηο ιέμεηο 
νμύλεη ηελ ηθαλόηεηα έθθξαζήο ηνπο, αλαπηύζζεη ηελ 
εθεπξεηηθόηεηά ηνπο θαη ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία λα 
αλαθαιύςνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ κε ζηγνπξηά ηηο 
δπλαηόηεηεο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ θαη λα θαηαλνήζνπλ πσο ε 
γιώζζα πιάζεηαη θάζε ζηηγκή πνπ ηε γξάθνπκε ή ηε κηιάκε. 
(Παζζηά, Μαλδειαξάο, 2001:17-18). 



Γεκηνπξγηθή Γξαθή

«Η δεκηνπξγηθή γξαθή είλαη κηα δηαδηθαζία 
γέλλεζεο ηδεώλ ζην πξνζπγγξαθηθό ζηάδην 
ηεο γξαθήο. Η γέλλεζε ηδεώλ δελ απνηειεί 
απηνκαηνπνηεκέλε ηθαλόηεηα έκπλεπζεο 
αιιά πξνϋπνζέηεη έλα ηζρπξό εξέζηζκα. Η 
δεκηνπξγηθή γξαθή είλαη ειεύζεξε γξαθή 
θαη θαη’ εμνρήλ δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία» 
(Γξόζδνο 2014). 



Γεκηνπξγηθή Γξαθή

«Ο όξνο δεκηνπξγηθή γξαθή ρξεζηκνπνηείηαη 
δηηηά θαη αλαθέξεηαη από ηε κία πιεπξά ζηελ 
ηθαλόηεηα λα ειέγρεη θαη λα δακάδεη θαλείο ηηο 
δεκηνπξγηθέο ηνπ ζθέςεηο θαη λα ηηο κεηαηξέπεη 
ζε γξαθή θαη από ηελ άιιε, ζηελ επξεία ηνπ 
ζεκαζία, όπνπ εκπεξηέρεη ην ζύλνιν ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ πνπ νδεγνύλ ζηελ 
παξαγσγή ιόγνπ κε ηξόπν ειθπζηηθό θαη 
παηγληώδε» (Κσηόπνπινο, 2014).



Η Γεκηνπξγηθή γξαθή ζηε Γεπηεξνβάζκηα 
Δθπαίδεπζε: πξνγξάκκαηα πνπδώλ θαη 

θαζεκεξηλή πξάμε



Δημιοσργική γραθή & ΝΠ

Η δεκηνπξγηθή γξαθή σο κηα θαηεμνρήλ 

δεκηνπξγηθή – εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο, ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ θαη ηελ πξνώζεζε ηεο 

θηιαλαγλσζίαο πνπ είλαη ν γεληθόο ζθνπόο ησλ 

ΝΠ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο θαη 

παξάιιεια κπνξεί λα θαιύςεη έλα επξύ θάζκα 
γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ΩΠ ζην 

Δεκνηηθό- Γπκλάζην & ην Λύθεην. 



Γεκηνπξγηθή Γξαθή & ΝΠ

Η πξώηε νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα πξνο ηελ θαηεύζπλζε 
ηεο εηζαγσγήο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζην ζρνιείν 
δηαθαίλεηαη ζηα πξόζθαηα ΑΠ  (2011-2012), ηόζν 
ζηα πηινηηθά, ηα νπνία ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή ζε 
επηιεγκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο, όζν θαη ζ’ απηά γηα ηε 
δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο ζηελ Α’ Λπθείνπ. 
Η ρξήζε πνηθηιίαο «θεηκέλσλ», ε ζύλδεζε ηεο 
Λνγνηερλίαο κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο, ε εηζαγσγή ησλ 
Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηε 
δηδαζθαιία, ε δεκηνπξγία πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ, ε 
αμηνπνίεζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ γηα δεκηνπξγηθή 
γξαθή είλαη θάπνηεο από ηηο πξνηάζεηο πνπ νδεγνύλ 
πξνο κηα λέα αληηκεηώπηζε ηνπ καζήκαηνο ηεο 
Λνγνηερλίαο ζην ζρνιείν, ε νπνία παξέρεη έδαθνο & 
ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο. 



Δημιοσργική Γραθή & ΝΠ

ύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΝΠ γηα ηα 
ΠΓ & ηελ Α΄ Λπθείνπ, ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαη ε

απηνλόκεζε ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο  
θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 
(καζαίλσ «πώο λα καζαίλσ») θαη ε 

ρξήζε ησλ βησκαηηθώλ κεζόδσλ είλαη 
απαξαίηεηε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 
ηδηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ 
πνπ απαηηνύληαη ζηνλ 21ν αηώλα.



Γ΄ Φάζε: Μεηά ηελ αλάγλσζε

ηε θάζε απηή νη καζεηέο/ηξηεο  παξάγνπλ ην δηθό 
ηνπο ιόγν όρη πηα γύξσ από ηα θείκελα, αιιά γύξσ 
από ην ζέκα ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο κε ηελ νπνία 
αζρνιήζεθαλ. Ο ζθνπόο ηεο θάζεο απηήο είλαη λα 
δηαπηζηώζνπλ όινη, δηδάζθνληεο & δηδαζθόκελνη:
•ηη θαηλνύξην έκαζαλ, 
•πνηεο αληηιήςεηο ζρεκάηηζαλ, 
•πνηα ζπλαηζζήκαηα έλησζαλ κέζα από ηηο 
αλαγλώζεηο & ηηο ζπδεηήζεηο ηνπο. 
Η παξαγσγή ιόγνπ λνείηαη σο έθθξαζε 
πξνζσπηθώλ αληηιήςεσλ & ζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα 
επηηεπρζεί κε γισζζηθέο αιιά & κε γισζζηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο.



Γ΄ Φάζε: Μεηά ηελ αλάγλσζε

’ απηή ηε θάζε δεηείηαη από ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα 
γξάςνπλ, αηνκηθά ή νκαδηθά, έλα θείκελν αλάινγν ηνπ 
είδνπο πνπ δηάβαζαλ, λα θάλνπλ έξεπλα & λα γξάςνπλ 
κηα ζπλζεηηθή εξγαζία. 
ηηο εξγαζίεο απηήο ηεο θάζεο αμηνπνηνύληαη ζπλήζσο 
κνηίβα, ινγνηερληθνί ραξαθηήξεο & επεηζόδηα από ηα 
βηβιία πνπ δηαβάζηεθαλ αιιά & νη εηδηθόηεξεο γλώζεηο 
γύξσ από ην ινγνηερληθό είδνο ή θαηλόκελν πνπ 
κειέηεζαλ. Με ηηο ηειηθέο απηέο δξαζηεξηόηεηεο, άιινηε 
πην «θαιιηηερληθέο» (όπσο είλαη ε ζπγγξαθή ή δηαζθεπή 
πνηεκάησλ, ζεαηξηθώλ έξγσλ) θαη άιινηε πην 
«επηζηεκνληθέο» (όπσο είλαη ε ζπγγξαθή ζπλζεηηθώλ 
εξγαζηώλ), νινθιεξώλεηαη ε δηδαθηηθή ελόηεηα, δει. ην 
project. 



Αλάγθε γηα αιιαγή δηδαθηηθήο 
κεζνδνινγίαο

Από ην παξαδνζηαθό κνληέιν
θαζεγεηήο : πεγή γλώζεο

δεισηηθή γλώζε

ζ’ έλα λέν κνληέιν 
θαζεγεηήο: ζρεδηαζηήο/ζπληνληζηήο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 
δηαδηθαζηηθή γλώζε



Ο δάζθαινο κεηακνξθώλεηαη ζε
“εκςπρσηή”

 Δλζαξξύλεη ηε δεκηνπξγηθόηεηα 

 Γελ κεηαδίδεη ηε γλώζε έηνηκε

 Δθθξάδεη ό,ηη θαιύηεξν έρεη, γηα λα       
αλαπηύμεη θαη ζηνλ ίδην ηνλ εαπηό ηνπ ηηο 
έμεηο ηεο δεκηνπξγίαο, ηεο θαληαζίαο, 
ηεο επνηθνδνκεηηθήο απαζρόιεζεο ζε κηα 
ζεηξά από δξαζηεξηόηεηεο».

(Σδάλη Ρνληάξη, Η γξακκαηηθή ηεο θαληαζίαο) 



ΕΜΕΙ ΣΟΣΕ….

ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑ ΣΩΡΑ…



Η Δημιοσργική Γραθή ζηο ζτολείο

ύκθσλα κε ηνλ Tompkins ε εκπινθή ηεο 
δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 
είλαη απαξαίηεηε γηαηί:

•Σα παηδηά δηαζθεδάδνπλ

•Καιιηεξγνύλ ηελ θαιιηηερληθή ηνπο έθθξαζε

•Δηεξεπλνύλ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο αμίεο ηεο γξαθήο

•Δηεγείξνπλ ηε θαληαζία ηνπο

•Απνζαθελίδνπλ ηε ζθέςε ηνπο

•Αλαδεηνύλ ηελ ηαπηόηεηά ηνπο

•Μαζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ 



Η Γεκηνπξγηθή Γξαθή ζην ζρνιείν
Πξνζδνθώκελνη ηόρνη

• Να αλαπηύμεη, πξνσζήζεη, εμειίμεη ηε δεκηνπξγηθή 
θαληαζία ηνπ παηδηνύ

• Να πξνζδώζεη θίλεηξα γηα λα αγαπήζνπλ ηα παηδηά ηε 
δηαδηθαζία ηνπ γξαςίκαηνο αιιά θαη ηεο αλάγλσζεο 
(θηιαλαγλσζία)

• Να πξνζθέξεη δεκηνπξγηθέο δηεμόδνπο ζηηο αλεζπρίεο, 
ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηα αδηέμνδα ησλ 
καζεηώλ/ηξηώλ

• Να σζήζεη ηα παηδηά ώζηε λα εκπιαθνύλ ζπλαηζζεκαηηθά 
κε ην θείκελν ππνδπόκελα ξόινπο όρη κόλνλ ζηα 
ινγνηερληθά θείκελα αιιά θαη ζε ηζηνξηθά

• Να ραξίζεη ζηηγκέο δεκηνπξγηθήο επραξίζηεζεο θαη 
εθηόλσζεο ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο



Σα ζηάδηα ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο

• Πξνπαξαζθεπή ή πξνεηνηκαζία: ε εκθάληζε ηνπ 
εξεζίζκαηνο, ε δεκηνπξγία εξσηεκάησλ, ν αξρηθόο 
πξνβιεκαηηζκόο

• Παξαγσγή ή επηλόεζε: ε ηέρλε ηεο εύξεζεο (γέλλεζεο) 
ηδεώλ

• Οξγάλσζε ή δηάηαμε: ε ηέρλε ηεο ηαμηλόκεζεο ησλ ηδεώλ 
θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζρεδίνπ. Η ηέρλε ηεο επηινγήο θαη ηεο 
λνεκαηνδόηεζεο ησλ γισζζηθώλ ζηνηρείσλ: ιέμεσλ, 
θξάζεσλ, πξνηάζεσλ, πεξηόδσλ θαη ε κεηαμύ ηνπο ζύλδεζε

• πγγξαθή ή παξνπζίαζε: Η δεκηνπξγία ηνπ θεηκέλνπ
(Γξόζδνο η. 2014) 



Αμηνιόγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 
δηαδηθαζίαο

εκαληηθή ε ελζάξξπλζε ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο 
παξά ε επηζήκαλζε ησλ ιαζώλ

Οη όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύκε:  «πξνηηκόηεξν», 
«θαιύηεξν», «πην σξαίν», «πην ελδηαθέξνλ», 
«ιηγόηεξν βαξεηό», «μαλαγξάςηε ην» θ.η.ό. 

Η ηάμε σξηκάδνληαο αθήλεη πίζσ ηεο ηνπο 
αηνκηθηζκνύο θαη δηακνξθώλεη ηα δηθά ηεο 
ζπιινγηθά αηζζεηηθά θξηηήξηα (νπιηώηεο Μ. 2012)



ΦΩΣΟΔΕΝΣΡΟ: ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ 
ΠΑΘΥΝΘΔΘ  & ΔΗΜΘΟΤΡΓΘΚΗ ΓΡΑΦΗ

Μαζεζηαθά αληηθείκελα ζηελ εηζαγσγή θάζε 

ελόηεηαο Γιώζζαο & Λνγνηερλίαο Γπκλαζίνπ 

•ΠΟΘΟ ΘΕΛΕΘ ΝΑ ΓΘΝΕΘ ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΘΟΤΥΟ 

(Γιώζζα & Λνγνηερλία)

•ΛΟΓΟΓΡΑΦΗΜΑΣΑ (ΛΟΓΟΣΕΥΝΘΑ)

•ΔΩΜΑΣΘΟ ΣΟΤ ΠΑΘΖΩ-ΓΡΑΦΟΤ  

(ΝΕΟΕΛΛΗΝΘΚΗ ΓΛΩΑ)



ΛΟΓΟΓΡΑΦΗΜΑΣΑ
http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/3993

http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/3993


http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/3993

http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/3993










Δξγαιεία Web2.0

Σα εξγαιεία Web2.0 απνηεινύλ πνιύ ρξήζηκεο 
εθαξκνγέο, πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηελ 
εθπαηδεπηηθή πξάμε. Η επθνιία ζηε ρξήζε ηνπο, ε 
πξνζβαζηκόηεηά ηνπο από παληνύ, ε θαηλνηνκία 
ηνπο, ε αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηώλ θαη ε ελίζρπζε 
ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, ε νηθνδόκεζε ηεο 
γλώζεο ζε θνηλσληθό πιαίζην, ε δεκνζίεπζε θαη ε 
άκεζε αλάξηεζε ησλ δεκηνπξγεζέλησλ έξγσλ, 
ζεσξνύληαη θάπνηα κόλν από ηα πιενλεθηήκαηά 
ηνπο, ηα νπνία κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηε 
βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο, λα πξνθαιέζνπλ ην 
έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαη λα 
επηθέξνπλ θαιύηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα.



Εθαξκνγή ςεθηαθνύ θνιάδ



Εθαξκνγή: ζπλλεθόιεμα ζην πνίεκα  
Πξσηνβξόρηα ηνπ Γ. Δξνζίλε

(ζέκα- ζπλαηζζήκαηα)







ΣΟ ΔΩΜΑΣΘΟ ΣΟΤ ΠΑΘΖΩ-ΓΡΑΦΟΤ
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

B110/244/1805,5787/

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1805,5787/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1805,5787/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1805,5787/


http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7048?locale=el

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7048?locale=el








ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΙΑ

(ΑΚΡΟΣΙΥΙΓΑ,ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΙ, 
ΥΑΪΚΟΤ, ΛΙΜΔΡΙΚ κ.ά.)



ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ: όπωσ δθλώνει & το όνομά τθσ, θ ακροςτιχίδα 
είναι μια μορφι ποιιματοσ όπου τα άκρα των ςτίχων του – το 
αρχικό ι το τελικό τουσ γράμμα – ςχθματίηουν κακζτωσ μια 
ολοκλθρωμζνθ λζξθ  ι φράςθ, θ οποία ςυνδζεται νοθματικά με 
το ποίθμα και ςυνικωσ αποτελεί και τον τίτλο του (Παςςιά & 
Μανδθλαράσ, 2000).

Μπορείτε να δθμιουργιςετε ζνα κείμενο ποίθμα, αφοφ 
πρώτα ορίςετε τθ λζξθ που κα εμφανίηεται κάκετα. Οι λζξεισ 
αυτζσ μποροφν να είναι ονόματα προςώπων, ηώων ι φυτών ι 
και κάποιων εννοιών. 

Προςοχι!  Σθμαςία ζχει το περιεχόμενο του ποιιματοσ άμεςα 
να ςχετίηεται  με τθ λζξθ τθσ ακροςτιχίδασ..

Σχθμάτιςε τθ δικι ςου ακροςτιχίδα αφοφ επιλζξεισ μια από 
τισ παρακάτω λζξεισ: Θρανίο, ςχολείο, Μουςείο, ρατςιςτισ, 
μετανάςτθσ, ξενοφοβία (ι κάτι άλλο).



Μαθξηλόο ν δξόκνο ηεο επηζηξνθήο

Έξεκε πηα  ε γε ηεο αληνρήο

Σπξαλλία ε δηαθνξεηηθόηεηά  κνπ

Ακέζσο ηελ θάλσ πξαγκαηηθόηεηά κνπ

Νηξνπή, θόβν θαη πείλα παληνύ ζπλαληώ

Αθόκα ςάρλσ κηα παηξίδα λα βξσ

ηέγε έρσ κνλάρα ηνλ νπξαλό

Σαμίδη νλείξνπ ην γπξηζκό

Ήιην ςάρλσ λα βξσ κεο ζην ζθνηάδη

ηνξγή γπξεύσ κεο ησλ αλζξώπσλ ην θνπάδη….

(καζήηξηα Α΄ΓΕ.Λ)



ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ
Αξρηθή ιέμε (επίιεμε κηα από ηηο πην θάησ 
ιέμεηο)
ΑΓΡΙΟΛΟΤΛΟΤΓΟ, ΓΑΟΦΤΛΑΚΑ, 
ΡΑΣΙΣΗ, ΑΝΣΙΡΑΣΙΣΗ, 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΟ

Βάιε ηα γξάκκαηα ηεο ιέμεο (πνπ 
επέιεμεο) ζε αιθαβεηηθή ζεηξά:

Γξάςε ηηο λέεο ιέμεηο πνπ ζρεκαηίδνληαη 
από ηε ιέμε πνπ επέιεμεο:

Αλάπηπμε  έλα θείκελν πνπ ζρεκαηίδεηαη 
κε  ηηο πην πάλσ ιέμεηο (κέρξη 100 ιέμεηο):



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΜΕ ΣΗ ΛΕΞΗ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

1ε θάζε: ΒΒΗΗΘΙΙΚΛΟ

2ε θάζε: ΚΗΛΗ, ΗΛΙΟ, ΒΙΒΛΙΟ, ΗΘΙΚΗ, ΗΘΙΚΟ, ΒΟΛΙΚΗ, ΗΛΙΘΙΟ, ΚΙΛΟ, 
ΒΙΒΛΟ, ΘΗΚΗ, ΛΗΘΗ, ΒΟΗ, ΘΟΛΗ, ΒΟΛΙ, ΒΟΛΗ.

3ε θάζε:  ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΙΣΟΡΙΑ

Ο θπζηθόο επηζηήκνλαο είρε έξζεη ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ ΚΗΛΗ ηνπ κα νη 
εμεηάζεηο δηέγλσζαλ πσο ην ΒΟΛΙ ηεο θνβεξήο αξξώζηηαο ηνλ είρε ιαβώζεη. 
Δλώ ε καηηά ηνπ είρε θαξθσζεί ζηελ νξνθή ηνπ δσκαηίνπ εθείλνο ζθεθηόηαλ 
πσο είρε μνδέςεη ηε δσή ηνπ κε ην ΗΛΙΟ θαη ηα άιια  ζηνηρεία ηεο Φπζηθήο. 
ην βξαβεπκέλν ΒΙΒΛΙΟ ηνπ αθύξσλε θάζε πίζηε ζε νπνηαδήπνηε ζξεζθεία. Η 
ΗΘΙΚΗ ηεο πξνγνληθήο πίζηεο είρε εθκεδεληζηεί καδί κε ηα παξαδνζηαθά ΗΘΗ. 
Σν ΗΘΙΚΟ πνπ πηπίιηδαλ κε ην ΚΙΛΟ νη θάζε ινγήο παπάδεο ήηαλ ιέμε
ΒΟΛΙΚΗ ζε έλαλ θόζκν ΗΛΙΘΙΟ γηα κηθξνύο  θαη αδύλαηνπο. Η ΒΟΛΗ ηεο 
αζζέλεηαο ήηαλ άζρεκε. Άζειά ηνπ ε καηηά ηνπ έπεζε ζηε ΒΙΒΛΟ πνπ 
θνζκνύζε κηα ΘΗΚΗ ζην ηξαπεδάθη. Με κηαο αλέζπξε από ηε ΛΗΘΗ ηε ΘΟΛΗ
εηθόλα κηαο πίζηεο πνπ ε επηζηήκε ηνπ είρε απνθεξύμεη. Μέζα ζε κηα ΒΟΗ
μεραζκέλσλ ήρσλ θάπνην Πάηεξ Ηκώλ ζηγνκνπξκνύξηζε ζαλ ηε κάλα ηνπ ζε 
δύζθνιεο ζηηγκέο. Έλα βάιζακν ζηελ ςπρή έλησζε πνπ θακηά επηζηεκνληθή 
ζεσξία ζηελ παγθόζκηα ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ δε ζα έδηλε (Λεβεληνπνύινπ Μαξία).



http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6672
Μαζεζηαθό αληηθείκελν & δξαζηεξηόηεηα δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο: αλαγξακκαηηζκόο

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6672


http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6672

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6672




http://photodentro.edu.gr/lor/han
dle/8521/5987

http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/5987
http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/5987


ΜΑΘΗΙΑΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΥΑΪΚΟΤ



ΜΑΘΗΙΑΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΥΑΪΚΟΤ



ΜΑΘΗΙΑΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΥΑΪΚΟΤ



ΜΑΘΗΙΑΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΥΑΪΚΟΤ



ΜΑΘΗΙΑΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΥΑΪΚΟΤ



ΜΑΘΗΙΑΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΑΪΚΟΤ
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6529

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6529


ΥΑΪΚΟΤ-ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ

Η παπαξνύλα

πξνθιεηηθόο ν αλζόο

ζε καγλεηίδεη

Eίναι μια ιαπωνική ποιηηική θόρμα.  Παραδοζιακά αποηελείηαι  από ηρεις ομάδες

ηων 5, 7, 5 ζσλλαβών , οι οποίες ηοποθεηούνηαι ζε ηρεις ζηίτοσς για έμθαζη ή 

ζε έναν, τωριζμένο με κενά.  Σο ταϊκού είναι με ζσνολικά 17 ζσλλαβές η πιο

ζύνηομη μορθή ποίηζης ζηον κόζμο. Περιγράθει μια εικόνα ηης θύζης και 

δίνει ζηοιτεία για ηην εποτή ηοσ τρόνοσ μέζα από εποχιακέρ λέξειρ



Κρίμα ηης άμμοσ

πάμηα ήθελα μα δω

και μα μπροζηά μοσ



Σν ζρνιείν κνπ

είλαη θπςέιε όιν

κέιηζζεο - κέιη



ΣΑΝΚΑ (κε κέηξν 31 ζπιιαβώλ ζε δύν 
νκάδεο ησλ 5-7-5 θαη 7-7)

Από ινπινύδη

ζε ινπινύδη γπξίδνπλ

νη πεηαινύδεο.

Πεηαξίδεη ε θαξδηά

δσεξεύεη ην βιέκκα



ΛΙΜΔΡΙΚ ή ιεξνινγήκαηα
ην ρώξν ηεο ζύγρξνλεο πνίεζεο ππάγνληαη θαη ηα 
ιίκεξηθ ή ιεξνινγήκαηα. Σν όλνκά ηνπο ην 
νθείινπλ αθ’ ελόο ζηηο ιέμεηο ιήξνο, ιεξνινγώ 
(εκπαίδσ, θνξντδεύσ) θαη αθ’ εηέξνπ ζηνλ Άγγιν 
πνηεηή θαη παηέξα ηνπ πνηεηηθνύ απηνύ είδνπο 
Edward Lear, ν νπνίνο έγξαςε (Σhe book of 
Nonsense, 1846).Δηζεγεηήο ησλ ζύληνκσλ απηώλ, 
ζαηηξηθώλ ή απιώο θσκηθώλ, ρσξίο λόεκα 
ηξαγνπδηώλ ζηελ Διιάδα ππήξμε ν εθέξεο κε ηα 
Πνηήκαηα κε δσγξαθηέο γηα ηα παηδηά (1975).  
Πξόθεηηαη γηα ζηηρνπξγήκαηα κε ζηαζεξή δνκή, πνπ 
δηεγείξνπλ ηελ ινγνπιαζηηθή ηθαλόηεηα δίλνληαο 
πεξηζζόηεξε αμία ζηνλ παξαγόκελν  ήρν παξά ζην 
λόεκα. Κάπνην λόεκα πξέπεη λα πξνθύπηεη, αιιά νη 
νξίδνπζεο είλαη ην ρηνύκνξ θαη ην nonsense. Η 
ζηηρνπξγηθή ηνπ θόξκα είλαη πεληάζηηρε (αα-ββ-α). 



ΛΙΜΔΡΙΚ ή ιεξνινγήκαηα

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιίκεξηθ:

● πεληάζηηρα πνηήκαηα

● δεπγαξσηή νκνηνθαηαιεμία

● πέκπηνο ζηίρνο: επαλάιεςε ηνπ πξώηνπ

● ηνπσλύκην

Ήηαλ κηα θνπέια από ηε άκν
πνπ έρσζε ην δεμί ηεο ζηελ άκκν
θαη κε η' άιιν ρέξη
εθξαηνύζε έλα αζηέξη
εηνύηε ε θνπέια απ' ηε άκν.

(Γ. εθέξεο, Πνηήκαηα κε δσγξαθηέο ζε κηθξά παηδηά)



ΛΙΜΔΡΙΚ

Μηα άηαθηε καζήηξηα όηαλ πήγαηλε ζρνιείν

ζεκείσλε κε ηελ πέλα ζην βηβιίν

έγξαθε απξόζεθηα θαη βηαζηηθά

θη έζπαζε ην κειαλνδνρείν ηειηθά

Η αηζνύκπαιε καζήηξηα πνπ πήγαηλε ζρνιείν

(Ψπρνγπηνπνύινπ Π.)



Γεκηνπξγία πνηήκαηνο κε ηίηινπο 
εηδήζεσλ (ειεύζεξνο ζηίρνο)

Αγέλλεην κσξό ζηέιλεη ζήκαηα εηξήλεο
Κόληξεο ζηε ιεσθόξν ηεο Βνπιηαγκέλεο
Οη θόξνη απμάλνληαη νινέλα
Υηιηεηία ηεο εηξήλεο
Σα κπιόθα ησλ αγξνηώλ μαλαξρίδνπλ
Κίλδπλνη ζην δηαδίθηπν
Όρη ζηνπο λένπο θόξνπο
Ξαθληθό κπνπξίλη ζηελ Αηηηθή
Γύν άλεξγνη απηνθηόλεζαλ ζην δξόκν

(καζεηέο 3νπ Γπκλαζίνπ Καιακάηαο)



Απηνθίλεην παξέζπξε κηθξό θνξίηζη

Πηώζεηο δέλδξσλ ζηηο πόιεηο

Οη κηζζνί ζα κεησζνύλ θη άιιν

Γύζθνιε έμνδνο γηα ηελ νκάδα

Γύζθνιε έμνδνο γηα ηνλ θαζέλα καο

Η ηέρλε θιεξνλνκείηαη ζηνπο αηώλεο

Υηιηεηία ηεο ειπίδαο
(καζεηέο 3νπ Γπκλαζίνπ Καιακάηαο)

Δεκηνπξγία πνηήκαηνο κε ηίηινπο 
εηδήζεσλ (ειεύζεξνο ζηίρνο)



http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1818
Μαζεζηαθό αληηθείκελν & δξαζηεξηόηεηα δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο: ηα έξγα ηέρλεο δσληαλεύνπλ ή πηνζεηώ έλα έξγν 
ηέρλεο

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1818
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Δπραξηζηώ γηα ηελ 
πξνζνρή ζαο!

Η υαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση.

Αλβέπτορ Αϊνστάιν


