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«Εωγραθεγήζεης» 

ΒΗΩΜΑΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗ ΜΔ ΣΖ ΛΖΓΑ ΒΑΡΒΑΡΟΤΖ 

 
Πώο ε βησκαηηθή ηερληθή ησλ «Εσγξαθεγήζεσλ» (ηαπηόρξνλε εηθνλνπνίεζε ηεο 
αθήγεζεο, κε πνιύ ρηνύκνξ) κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο επθαηξία γηα ζπιινγηθή δεκηνπξγία 
θαη έθθξαζε θαη πώο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα πξνγξάκκαηα ζρνιηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ. 
 
 

«Από έλα παρακύζη θηηάτλεης 1002 άιια θη άιιες ηόζες 
δωγραθηές» 

ΒΗΩΜΑΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗ ΜΔ ΣΖ ΛΗΑΝΑ ΓΔΝΔΕΑΚΖ 

 
Οη εθπαηδεπηηθνί ζα παξαθνινπζήζνπλ, από ηε ζπγγξαθέα θαη εηθνλνγξάθν Ληάλα 
Γελεδάθε, ηε δηαδηθαζία ελόο Δξγαζηεξίνπ Μπζνπιαζίαο θαη Δηθνλνγξάθεζεο γηα παηδηά. 
Με αθνξκή έλα αγαπεκέλν παηδηθό βηβιίν, ζα δνπλ πώο ηα παηδηά εξγάδνληαη ζε κηθξέο 
νκάδεο, δεκηνπξγνύλ λένπο ήξσεο, γξάθνπλ θαη εηθνλνγξαθνύλ κηα θαηλνύξηα ηζηνξία, 
θαζνξίδνληαο εθ λένπ ηελ πινθή θαη ηελ εμέιημή ηεο, θαη ηε δσληαλεύνπλ κε πνιινύο θαη 
πνηθίινπο ηξόπνπο. Σηόρνο ηνπο, ε δεκηνπξγία ελόο βηβιίνπ θαη ε θαηαλόεζε ησλ ζηαδίσλ 
παξαγσγήο ηνπ. Θα αθνινπζήζεη Βησκαηηθό Δξγαζηήξην. 
 
 

«Σο τηούκορ ζηελ εθπαίδεσζε: Σρόποη αλάγλωζες ώζηε λα 
αλαδεηθλύεηαη ε αζηεία πιεσρά ηωλ θεηκέλωλ θαη λα 
τρεζηκοποηείηαη ηο γέιηο ως εργαιείο θαιιηέργεηας ηες 
θηιαλαγλωζίας» 

ΒΗΩΜΑΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗ ΜΔ ΣΟΝ ΒΑΓΓΔΛΖ ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ 

 
Τα θείκελα ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο πνιιέο θνξέο πεξηέρνπλ εύζηνρν ρηνύκνξ, ην νπνίν 
αλ αλαδπζεί θαη πξνβιεζεί ζσζηά, κέζα από ηελ αλάγλσζε, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 
θαηαιπηηθά.  
 
Τν γέιην είλαη γλσζηό όηη είλαη έλα πνιύηηκν εθπαηδεπηηθό εξγαιείν. Γηαηί, ινηπόλ, λα κελ 
πξνέιζεη από ηα ινγνηερληθά θείκελα θαη έηζη λα θαιιηεξγήζεη θαη ηελ αγάπε ησλ παηδηώλ 
γη’ απηά; Με πνηεο ηερληθέο αλάγλσζεο κπνξεί λα γίλεη απηό; 
 
Μεηά ηε ζύληνκε ζεσξεηηθή εηζήγεζε, ζα αθνινπζήζεη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ηερληθώλ, 
κε αλαγλώζεηο εθπαηδεπηηθώλ. 
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«Ζ κολατηθή δεκηοσργία ηοσ ζσγγραθέα θαη ε ζσιιογηθή 
ζσλεργαζία ηοσ κε ηα παηδηά» 

ΒΗΩΜΑΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗ ΜΔ ΣΖΝ ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΜΟΤΡΗΚΖ 

 
Τν πξώην ζθέινο ηνπ εξγαζηεξίνπ αλαθέξεηαη ζηα ζηάδηα ηεο ζπγγξαθηθήο δεκηνπξγίαο, 
από ηε ζύιιεςε ηεο ηδέαο κέρξη ηε ζύλζεζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο ηζηνξίαο. Τα ζηνηρεία 
πνπ απαζρνινύλ ηνλ δεκηνπξγό, όπσο ν ρεηξηζκόο ηεο γιώζζαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ζέκα 
αιιά θαη ηελ ειηθία  ησλ αλαγλσζηώλ, ην ύθνο θαη ην είδνο ηεο αθήγεζεο,  ε νηθνλνκία ηνπ 
ιόγνπ θ.ιπ. 
 
Σην δεύηεξν ζθέινο ηνπ εξγαζηεξίνπ αλαπηύζζεηαη ε δηαδηθαζία ζύλζεζεο κίαο ηζηνξίαο 
κέζα ζηελ ηάμε. Πώο νη καζεηέο κε ηελ εκςύρσζε ελόο δαζθάινπ, ινγνηέρλε θ.ιπ. 
κπνξνύλ λα ζπλζέζνπλ νκαδηθά κία ηζηνξία κε αξρή-κέζε-ηέινο αιιά θαη κε -θαηά ην 
δπλαηόλ ελδηαθέξνπζα- πινθή. 
 
Σην ηέινο ηεο εηζήγεζεο γίλεηαη ζπγγξαθηθό εξγαζηήξη. Τν αθξναηήξην ζπλζέηεη κία 
ηζηνξία, ηελ νινθιεξώλεη θαη ηελ επεμεξγάδεηαη κέζα ζηα δηαζέζηκα ρξνληθά πιαίζηα, ελώ 
έλαο εηθνλνγξάθνο  ηελ θαιύπηεη εηθαζηηθά.  
 
 

«Από ηελ απόιασζε ηες αλάγλωζες, ζηελ απόιασζε ηες 
γραθής» 

ΒΗΩΜΑΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗ ΜΔ ΣΟΝ ΑΝΣΩΝΖ ΠΑΠΑΘΔΟΓΟΤΛΟΤ 

 
Όινη ην μέξνπκε όηη ην δηάβαζκα αλαπηύζζεη ηε θαληαζία καο, ηηο γλώζεηο καο, ηελ 
ελζπλαίζζεζή καο θαη ηόζα άιια. Τν γξάςηκν όκσο;  
 
Ζ δηαδηθαζία ηνπ γξαςίκαηνο όπσο θαη απηή ηεο αλάγλσζεο έρεη λα καο πξνζθέξεη 
απόιαπζε θαη ςπραγσγία.  
 
Από ηελ αλαδήηεζε ηεο ηδέαο, σο ηε δεκηνπξγία ησλ ραξαθηήξσλ, ην ζηήζηκν ηεο πινθήο 
θαη ηηο επηινγέο ηεο αθήγεζεο, ε δεκηνπξγία κηαο ηζηνξίαο κπνξεί λα απνηειέζεη αθνξκή 
γηα πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο, δηαζθεδαζηηθέο θαη πνιύ ρξήζηκεο δξαζηεξηόηεηεο ζηε 
ζρνιηθή ηάμε. 
 
Μέζα από κηθξέο δξάζεηο, παηρλίδηα θαη παξάμελεο αθεγήζεηο (κε νξηγθάκη, ζρνηληά, 
καληήιηα, εηθόλεο θαη ιέμεηο) ζα εμεξεπλήζνπκε ην πώο ε δηαδηθαζία ηνπ λα γξάθεηο ηζηνξίεο 
κπνξεί λα γίλεη ηόζν δηαζθεδαζηηθή θαη ρξήζηκε όζν θαη ην λα ηηο δηαβάδεηο. 

 

«Μαγεηρεύοληας ηζηορίες» 

ΒΗΩΜΑΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΔΝΖ ΒΟΡΩΝΟΤ 

Σην εξγαζηήξην απηό ζα αζθεζνύκε ζηελ ηέρλε ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο γηα παηδηά.  
Σηόρνο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζην δεκνηηθό ζρνιείν είλαη ε ...δηαζθέδαζε! 
 
Πώο δεκηνπξγνύκε θίλεηξν ζηα παηδηά λα γξάςνπλ; Πώο αμηνπνηνύκε ηε θπζηθή ηάζε πνπ 
έρεη ν άλζξσπνο λα ιέεη ηζηνξίεο, γηα λα κεηαβνύκε ζην θείκελν; 
 
Σην εξγαζηήξην απηό ζα πεηξακαηηζηνύκε κε δηαθνξεηηθά είδε γξαθήο. Θα 
κεηακνξθσζνύκε ζε ήξσεο, ζα δνθηκάζνπκε "εαπηνύο", ζα ηαμηδέςνπκε, ζα δήζνπκε 
πεξηπέηεηεο θαη ζα δεκηνπξγήζνπκε θαληαζηηθνύο θαη απόιπηα αιεζηλνύο ζηελ εζσηεξηθή 
ηνπο ζπλέπεηα θόζκνπο!  Όπσο αθξηβώο ζα δεηήζνπκε θαη από ηα παηδηά λα θάλνπλ 
κεζαύξην ζηελ ηάμε. 


