
Συνεκπαίδευση & δημιουργική γραφή.  

    

   Κουτσουρά Ζωή  ΠΕ70 

   Τσιρίκας Κωνσταντίνος  ΠΕ70 



Με φαντασία …. 
 



12ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης 
 

Τάξη: Δ1 
 

Αριθμός μαθητών/τριών: 18 (3 στο Τ.Ε.) 
 

Χρόνος: 2 ώρες την εβδομάδα 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Συγγραφείς ¨οι μαθητές του Δ2¨ του 12 ου Δημοτικού 
Σχολείου Κατερίνης 

Γεννηθήκαμε στην Κατερίνη το 2006 είμαστε 10 χρονών 

Μας αρέσει ο αθλητισμός και να διαβάζουμε βιβλία . 

Από το νηπιαγωγείο μας άρεσαν τα παραμύθια και οι 
όμορφες ιστορίες και αποφασίσαμε όταν μάθουμε να 
γράφουμε και να διαβάζουμε να γίνουμε κι εμείς 
συγγραφείς 

Καθώς μεγαλώναμε,  με μεγάλη χαρά και προσπάθεια 
αρχίσαμε να γράφουμε τις δικές μας ιστορίες σαν 
μεγάλοι συγγραφείς , πιο κάτω θα σας 
παρουσιάσουμε τις ιστορίες μας 

Είμαστε οι καλύτεροι συγγραφείς της πόλης μας 

 

 



Γνωστικοί στόχοι 

Να αποκτήσουν  την ανάγκη να μιλούν και να 
γράφουν, δηλαδή να παράγουν λόγο έχοντας ένα 

φυσικό αποδέκτη. 
Να μάθουν να συζητούν μεταξύ τους, να 

δερευνούν, να προτείνουν, να εκφράζουν και να 
υποστηρίζουν τις απόψεις τους,να συμφωνούν ή να 

διαφωνούν, να διατυπώνουν συμπεράσματα, να 
ανακοινώνουν. 



Ψυχοκινητικοί στόχοι 

 Να μάθουν να συνεργάζονται. 

 Να αναλαμβάνουν ρόλους στην ομάδα και 
να τους φέρνουν σε πέρας προς όφελός της. 

 Να αναπτύξουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ 
τους. 

 Να  συμφιλιωθούν με τον εαυτό τους και να 
ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους. 

 

 



Ψυχοκινητικοί στόχοι 

 Να νιώσουν εμπιστοσύνη και ασφάλεια. 

 Τα παιδιά δε που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να 

αισθανθούν ότι μπορούν. 

 Διαδραματίζουν ρόλο  στην ομάδα και 

συνεχίζουν με επιτυχία να προσπαθούν. 



Ποιες προϋποθέσεις θεωρήσαμε 

 απαραίτητες για την ανάδυση της 

δημιουργικότητας των παιδιών. 



1. Θετικό και ανοικτό ψυχολογικό κλίμα 
της τάξης. 

 1.1. Οργάνωση σχολικής αίθουσας 

 Χωρισμός σε ομάδες. 

 Διάταξη θρανίων. 

 Η λειτουργία της βιβλιοθήκης και η ανάπτυξη 
φιλαναγνωσίας. 

«Αν δεν έχετε χρόνο για διάβασμα, τότε δεν έχετε 
χρόνο ούτε και εργαλεία για να γράψετε» (King, 
2006) 

 



 
Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ο 
εμψυχωτής/δάσκαλος/α παραχωρεί το 
προβάδισμα στα παιδιά. Επεμβαίνει μόνο, όταν οι 
μαθητές/τριες χρειάζονται βοήθεια. Η βοήθεια  
ελαττώνεται όσο  αυξάνεται η αυτονομία των 
μαθητών/τριών να αυτενεργούν, να δοκιμάζουν, να 
ερευνούν, να ανακαλύπτουν και να δημιουργούν. 

1.2. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού 

 



2. Ζητήματα οργάνωσης του παραγόμενου  
κειμένου 

 Δομή : ποιος, πού, πότε, τι, γιατί, απρόσμενο γεγονός, 
κλείσιμο. 

 Μικρές προτάσεις, σωστός χωρισμός 
παραγράφων,επαναλήψεις,  σαφήνεια. 

 Χρήση επιθετικών προσδιορισμών. 

 Χρονική ακολουθία παραγράφων. 

 Δημιουργία αισθητηριακών εικόνων. 

 Κατάλληλη επιλογή τίτλου στο τέλος της 
δραστηριότητας. 

 



3. Τεχνικές δημουργικής γραφής  

 Καταιγισμός ιδεών. 

 Τα παιδιά διακοσμούν 4 κουτιά που περιέχουν 
υλικό το οποίο τα ίδια έχουν εφοδιάσει :  το 
κουτί «ποιος», το κουτί «πού», το κουτί «πότε», 
το κουτί «τι συνέβη». 

 Δίνουμε ένα δικό μας τέλος στην ιστορία. 

 Δίνουμε μια δική μας αρχή στην ιστορία. 

 



3. Τεχνικές δημουργικής γραφής  

 Καταιγισμός ιδεών. 

 Τα παιδιά διακοσμούν 4 κουτιά που περιέχουν 
υλικό το οποίο τα ίδια έχουν εφοδιάσει :  το 
κουτί «ποιος», το κουτί «πού», το κουτί «πότε», 
το κουτί «τι συνέβη». 

 Δίνουμε ένα δικό μας τέλος στην ιστορία. 

 Δίνουμε μια δική μας αρχή στην ιστορία. 

 





3. Τεχνικές δημουργικής γραφής  

 Τα ζωγραφικά έργα 

(Η παιδική συναυλία του Γ. Ιακωβίδη. 

Το κόκκινο ποδήλατο του Αλέκου Φασιανού. 

Οι 4 εποχές, του Γιάννη Τσαρούχη. 

Τα κάλαντα  του Νικηφόρου Λύτρα. 

 Τα πρώτα βήματα του Γ.  Ιακωβίδη. 

Το εργαστήρι του Χατζηκυριάκου- Γκίκα.) 

 

 

 
 
. 









3. Τεχνικές δημουργικής γραφής  

 Μετατροπή δευτερεύοντα ήρωα σε 
πρωταγωνιστή της  ιστορίας  

 Όλες οι παραπάνω τεχνικές εφαρμόστηκαν 

ομαδοσυνεργατικά, εκτός της τελευταίας 

όπου τα παιδιά δούλεψαν ατομικά. 



4. Τα στάδια εκδήλωσης της 
δημιουργικότητας 

1. Η επώαση  φωτό 



4. Τα στάδια εκδήλωσης της 
δημιουργικότητας 

2. Η έμπνευση φωτό 











Το πιο όμορφο όνειρο του κόσμου 
 

Μια βροχερή μέρα οι τρεις καλές φίλες Ελπίδα, 
Έλενα και Λιάνα ξεκίνησαν  να πάνε  στο σχολείο.  
Όταν σχόλασαν πήραν τα μπογαλάκια τους και τα 
ζωάκια τους και πήραν το δρόμο για το δάσος. Στο 
δάσος που πηγαίνανε άρχισε να βρέχει και άνοιξαν 
τις ομπρέλες. Μόλις βρήκαν ένα μέρος για να 
περάσουν τη νύχτα, είδαν ένα ξωτικό να τρέχει στο 
δάσος. Έτσι λοιπόν, αυτές πέταξαν τα πράγματά 
τους κάτω και άρχισαν να το ακολουθούν. Το ξωτικό 
τους οδήγησε σε ένα κάστρο, που από έξω είχε μια 
πινακίδα που έγραφε: το βασίλειο των σύννεφων. 
Ανέβηκαν τις σκάλες, χτύπησαν την πόρτα και τους 
καλωσόρισε ένα όμορφο ξωτικό, που τους οδήγησε 
στον βασιλιά και ξαφνικά ξύπνησαν και κατάλαβαν 
πως αυτό που είδαν ήταν όνειρο. 

Ραφαέλα, Ελπίδα, Γεωργία και Ιωάννα 





Το όνειρο στη χώρα του ΠΟΤΕ 

Ήταν πρωί όταν η μαμά μου με ξύπνησε για το σχολείο ντύθηκα και 
έφυγα! 
Αφού τελείωσα από το σχολείο, ήρθε ο πατέρας μου να με πάρει. 
Έκανα τις σχολικές ασκήσεις αλλά όταν τις τελείωσα είχε κιόλας 
βραδιάσει. Τη νύχτα είδα ένα όνειρο στη χώρα του ποτέ… 

-Πο ,πο , ένα μαγικό ζουμπούλι που μιλάει. 
Γεια σου, φιλενάδα, τι χαμπάρια; 
-Tι; 
- Είμαι ένα ζουμπούλι που μιλάει! 
- Ωραία, θέλεις να παίξουμε 

Παίξαμε μέχρι που το χαλασμένο μου ξυπνητήρι  χτύπησε δυνατά! 
Η ώρα ήταν δέκα! Άργησα για το σχολείο. Ντύθηκα και έφυγα 
τρέχοντας! Στον δρόμο από το σπίτι προς το σχολείο έπεσα και 
χτύπησα το πόδι μου, το έσπασα! 
Ευτυχώς που από εκεί περνούσε ο μπαμπάς μου για να πάει στη 
δουλειά και με πήγε στο νοσοκομείο! Θα χρειαστώ θεραπείες, αλλά 
στον ύπνο μου θέλω να ξαναδώ το ζουμπούλι, που μιλάει!!! 
Θέλω να ξαναδώ το ΜΑΓΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ 

Μικροί συγγραφείς: 
Ράνια Κιτσούλη 

Έλενα Παπούκα 

Ηλίας Τραχίδης 

Άννα Βαρνά  







Το κείμενο δημιουργήθηκε στις 3.3.2016, έπειτα από 
παρατήρηση του έργου του Χατζηκυριάκου – Γκίκα.  

Ο μανιακός ζωγράφος 

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένα μικροκαμομένο παιδάκι που 

λάτρευε πάρα πάρα πολύ την ζωγραφική. Είχε τόση μεγάλη 

φαντασία που ότι έβλεπε το ζωγράφιζε. Μια Κυριακή που του 

είχαν τελιώσει τα χρώματα τρελάθηκε τελίως! Δεν ήξερε τινα 

κάνει. Μέχρι   που ξαφνικά του άναψε ένα λαμπάκι στο μυαλό 

του. 

Γιατί δεν πάω σε ένα μαγαζί για να πάρω χρώματα που 

χρειάζομε;  

Το μικροκαμομένο παιδάκι πήγε στο μαγαζί. Όταν έφτασε τη 

να δεί. Θημίθικε πως όλα τα μαγαζιά είναι κληστά τις 

Κυριακές. 

Έτσι άρχισε να κόβει βόλτες στην πλατία μέχρι που βρήκε ένα 

ανοιχτό μαγαζί, ήταν το μόνο ανοιχτό και ήταν 

βιβλιοχαρτοπολίο. Ήταν πολύ τυχερός, είχε ακριβός τα 

χρήματα που ήθελε. Τα πήρε και πήγε στο σπίτι του. Όταν 

έφτασε ζωγράφισε τους καλύτερους πίνακες που μπορείς να 

φανταστείς. 

Μικροί συγγραφείς 

Χρήστος  

Ελπίδα 

Έλενα 

Στυλιανή 























Το κείμενο παράχθηκε στις 3.3.2016,  έπειτα από παρατήρηση 
του πίνακα του Γεωργίου Ιακωβίδη «Τα πρώτα βήματα». 

Συνέντευξη στο μουσείο! 

Σε μια φανταστική πόλη κοντά στη χώρα των ζωγράφων ζούσε 

ο καλλιτέχνης, διάσημος και πλούσιος Λεονάρντο Νταυίντση. 

Όλοι οι πολίτες έχτισαν ένα μουσείο που έδωσαν το όνομα 

Λεονάρντο Νταυίντση. Το μουσείο μέσα είχε μόνο πίνακες του 

Λεονάρντο. Στις 23 Ιουνίου 1982 ήρθε ένας διμοσιογράφος ο 

Τζον Τζιμπούκη να πάρει μια σινέντευξη για τον καινούριο του 

πίνακα. Ο πίνακας ήταν πολύ φτωχικός αλλά εντιποσιακός. Ο 

Τζον Τζιμπούκη τον ρωτάει: Γιατί ο πίνακας είναι τόσο 

φτωχικός; Γιατί έτσι έζεισα στα παιδικά μου χρόνια αλλά δεν 

μπορώ να τα ξεχάσω. Γιατί η αδερφή σου χαιρετάει; Γιατί είπα 

το όνομά της. Γιατί ο παππούς σου χαίρεται; Γιατί έμαθα να 

περπατάω. 

Όταν έφυγε ο δημοσιογράφος ο Λεονάρντο που κοιτούσε τον 

πίνακα με προσοχή και ενδιαφέρον είπε:  Πώς περνάν τα 

χρόνια! Γέλασε και σκεφτόταν τον παππού και την αδελφή του 

που μένουν σε άλλη πόλη. 

Σάββας 

Ιωάννα 

Ελευθερία 

Κων/να 







Το κείμενο παράχθηκε στις 3.3.2016,  έπειτα 
από παρατήρηση του πίνακα του Γεωργίου 
Ιακωβίδη «Τα πρώτα βήματα». 

Ωραίες στιγμές 

Τον πολύ παλιό καιρό θυμάμαι, πηγαίναμε στον παππού 

και στη  γιαγιά. Αφού περνούσαμε δύσκολα εκείνη την 

εποχή, αποφασίσαμε να μείνουμε μόνιμα στο σπιτικό 

τους!!! Βλέπετε τις καρέκλες στην εικόνα;  έχουν μείνει 

μέχρι σήμερα και είναι δύο αντίκες.! Το σπίτι ήταν 

μικρό αλλά συμπαθητικό. Ο παππούς μας έκανε 

χαρούμενες, μας έπερνε αγκαλιά και μας έδινε 

καραμέλες.! Επίσης ακούγαμε μουσική και χορεύαμε το 

αγαπημένο τραγούδι της μικρής αδερφούλας μου!!! 

Όλα αυτά τα παλιά πράγματα έχουν μείνει ακόμα στο 

μυαλό μου. ήταν ωραίες στιγμές! 

Για όσους έχουν παππούδες και γιαγιάδες να ξέρετε πως 

είναι πολύ σημαντικοί για τη ζωή μας. Γιατί βοηθάν 

πάντα στις δύσκολες στιγμές!!! 

Ράνια 

Ηλίας 

Άννα 

Ραφαέλα 



Η αξιολόγηση ως μεταγνωστική προσέγγιση δίνει 
έμφαση όχι τόσο στο τελικό κείμενο όσο και στη 

διαδικασία συγγραφής. 







Αυτοαξιολόγηση προγράμματος 

 Δε με δυσκόλεψε καθόλου, μέσα από το πρόγραμμα έμαθα να γράφω, να 
διαβάζω κι ελπίζω να το συνεχίσουμε την επόμενη χρονιά (Γεωργία) 

Αγάπησα τα γράμματα ,  έμαθα να διαβάζω καλά και να δουλεύω καλά με 
όλες τις ομάδες (Παναγιώτα) 

Μάθαμε να συνεργαζόμαστε σε ομάδες, αγαπήσαμε τα κείμενα και μάθαμε 
διάφορες γνώσεις και τεχνικές στο να κάνουμε όμορφες ιστορίες (Έλενα) 

Κέρδισα στην ανάγνωση, να φτιάχνω ιστορίες και να σκέφτομαι καλύτερα. Θα 
άλλαζα τη συνεργασία με την ομάδα μου (Μάγδα) 

Με δυσκόλεψε όταν ήμουν με παιδιά στην ομάδα που δεν τα ήξερα καλά,κι 
αυτό μας βοήθησε να γνωριστούμε καλύτερα (Ράνια) 

Έμαθα να κάνω φανταστικές ιστορίες, να γράφω σωστά και να χρησιμοποιώ  
παραγράφους 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μάθαμε να γράφουμε πολλές αστείες , μυστηριώδες και ταξιδευτικές ιστορίες 

Όταν γράφαμε ταξιδεύαμε σε μαγικά μέρη 

Μας δυσκόλεψε όταν δεν μπορούσαμε να ταιριάξουμε τις ιδέες μας 

Στην ομάδα ήμασταν όλοι συνεργάσιμοι, είχαμε πολύ φαντασία και είχαμε διαφορετικές 
ιδέες 

Μάθαμε να κάνουμε παραγράφους στη σωστή στιγμή, να γράφουμε σωστά  

Συνεργαζόμασταν στην ομάδα μας και γράφαμε σαν μεγαλοι συγγραφείς 

 

 

 

Ιωάννα,  Κωνσταντίνα 

 





«Άσε με να διαβάσω ιστορίες, για να ανακαλύψω 
πόσο αληθινα γράφουν οι συγγραφείς. Άσε με να 
συζητήσω ιστορίες, για να μάθω τα μυστικά της 
δημιουργίας τους.  Άσε με να γράψω  ιστορίες, για 
να μεγαλώσω και να ωριμάσω στη γραφή. Άσε με 
να μοιραστώ τις ιστορίες με άλλους και να 
απολαύσω την ευχαρίστηση της συγγραφής» (Terry, 
1987). 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 

 


