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Μια ιδέα για δημιουργική γραφή και πώς εξελίχτηκε 

Αρχικοί στόχοι: 

1. Παραγωγή γραπτού κειμένου για την καλλιέργεια γραπτού λόγου 

2. Εργασία πάνω σε φόρμα με βοηθητικές οδηγίες για την συγγραφή ενός 

κειμένου με μορφoλογική δομή παραμυθιού από τα στάδια του Propp 

3. Καλλιέργεια της αυτοέκφρασης 

4. Τόνωση της αυτοπεποίθησης και προσωπικής αξίας του παιδιού 

Η αρχική ιδέα: 

Στον περσινό όμιλο παραμυθιού η Αργυρώ  μας είχε ενθουσιαστεί και με δική της 

πρωτοβουλία είχε ξεκινήσει να γράφει ένα παραμύθι με ήρωες από όλα τα 

παραμύθια. 

Τη φετινή χρονιά αποφασίσαμε να την καθοδηγήσουμε στη συγγραφή κάνοντας 

ερωτήσεις ώστε να φτιάξει μόνη της το αρχικό πλάνο σχεδιασμού της ιδέας της, και 

να εκφράσει το πού ήθελε να την κατευθύνει. Αφού σκέφτηκε τα πρόσωπα του 

έργου, της ζητήθηκε να τους δώσει ονόματα και μετά να επιλέξει το χώρο που αυτά 

θα δρούσαν. Μίλησε για την κατάσταση εμπόδιο που τα πρόσωπα της θα είχαν, για 

τον βοηθό και την ανατροπή που τα γεγονότα θα έπαιρναν. Αφού έγραψε πρώτα 

στο τετράδιο το παραμύθι της μετά της ζητήθηκε να το γράψει στον υπολογιστή για 

να το αναρτήσουμε στο ιστολόγιο, ώστε να μπορούν να το διαβάζουν όλοι οι 

συμμαθητές της και άλλα παιδιά. Με αυτό στοχεύαμε στην τόνωση της 

αυτοπεποίθησής της. 

Το απρόοπτο (ολιστική προσέγγιση) 

Από το εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης, είχε έρθει η ιδέα να φτιάχνουν τα 

παιδιά τους ήρωες των παραμυθιών που αφηγούμαστε κάθε Παρασκευή στην ώρα 

της «κυρά Παραμυθούς». Μόλις το παραμύθι της Αργυρώς  ολοκληρώθηκε και το 

δείξαμε στην υπεύθυνη των εργαστηρίων και παραμυθιού, μας πληροφόρησε πως 

τα παιδιά είχαν φτιάξει στα εργαστήρια για άλλες δράσεις το σκηνικό και τους 

ήρωες που το παιδί είχε τυχαία διαλέξει να βάλει στο έργο του. Επιπλέον,  η 

Παρασκευή της 14ης Φεβρουαρίου, έτυχε να συμπίπτει με την ολοκλήρωση της 

συγγραφής του παραμυθιού της Αργυρώς, την ημέρα του Βαλεντίνου και την ώρα 

της «κυρά Παραμυθούς». 

Έτσι γεννήθηκε η ιδέα να παρουσιαστεί στον κύκλο σαν αφήγηση το παραμύθι της 

Αργυρώς, να διαβαστεί το όνομά της ως συγγραφέως του έργου, και να της 
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αφιερώσουμε την ώρα της «κυρά Παραμυθούς» για την Παρασκευή 14 

Φεβρουαρίου. 

Τα αποτελέσματα : 

 Η υπερηφάνεια και η ικανοποίηση του παιδιού γιατί ήταν η συγγραφέας του 

παραμυθιού της Παρασκευής ήταν απερίγραπτη 

 Ήρθε σε επαφή αρχικά με την ιδέα να φτιάχνει ένα αρχικό σχεδιάγραμμα για 

αυτό που θέλει να γράψει  

 Απέκτησε γνώσεις με λειτουργικό τρόπο για το πώς να αποθηκεύει το 

έγγραφό της στον υπολογιστή, να γράφει στο word, να χρησιμοποιεί τον 

αυτόματο διορθωτή. 

 Εμείς αντλήσαμε για μια ακόμη φορά ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία 

του προγράμματος γραφής, βλέποντας πως το παιδί γράφει ορθογραφημένα 

χωρίς λάθη. 

 Τέλος, μας δημιουργήθηκε η ιδέα να δώσουμε σε άλλο παιδί που έχει 

ταλέντο στη ζωγραφική να εικονογραφήσει σκηνές του παραμυθιού για να 

το μετατρέψουμε σε εικονογραφημένο και να «μπουν» τα παιδιά στη 

διαδικασία δημιουργίας ενός εικονογραφημένου βιβλίου.   

Μπορείτε να δείτε το παραμύθι εδώ. 

Μαρία Γιαννουσοπούλου 

Παιδαγωγός Ειδικής Αγωγής 
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