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 «Η ποίησις είναι ανάπτυξη στίλβοντος ποδηλάτου.






Μέσα της όλοι μεγαλώνουμε»
Α. Εμπειρίκος
«Ποίηση είναι το χρυσό δίχτυ όπου τα πράγματα
σπαρταρούν σαν ψάρια»
Γ. εφέρης
«Κατά βάθος η ποίηση είναι μια ανθρώπινη
καρδιά, φορτωμένη όλο τον κόσμο» Ν. Βρεττάκος
«Η ποίηση είναι η ανάπτυξη ενός επιφωνήματος
και το ποίημα είναι ένας παρατεταμένος
δισταγμός ανάμεσα στον ήχο και στο νόημα»
P. Valery
«Σο ποίημα δεν γίνεται με ιδέες αλλά με λέξεις»
Mallarme
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Παραδοςιακή ποίηςη
Ζμμετροσ ςτίχοσ
Στίχοσ φορτωμζνοσ με
ςτολίδια, «ποιθτικι» λζξθ
Στίξθ κανονικι
Διατιρθςθ νοθματικισ
ταυτότθτασ των λζξεων
Λογικι ανάπτυξθ του
κζματοσ
Ευπρόςλθπτθ ποίθςθ
Τίτλοσ προϊδεαςτικόσ,
δθλωτικόσ περιεχομζνου

Νεοτερική ποίηςη
Ελεφκεροσ ςτίχοσ
Στίχοσ λιτόσ και πυκνόσ,
«κακθμερινι» λζξθ
Ακανόνιςτθ ςτίξθ
Πολυςθμία, νζα νοθματικι
φόρτιςθ λζξεων
Υποδιλωςθ ι απόκρυψθ
του κεματικοφ κζντρου
Δυςνόθτθ ποίθςθ
Τίτλοσ προβλθματικόσ,
νοθματικά ανενεργόσ
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Διδαςκαλία ποίηςησ
 Ζμφαςθ ςτθν ορκοφωνία και ςτθν αγωγι του λόγου









γενικότερα. Ακρόαςθ θχογραφθμζνθσ απαγγελίασ
/μελοποιθμζνων ζργων.
Προςζγγιςθ ποιιματοσ ωσ ολότθτασ.
Συνεξζταςθ μορφισ και περιεχομζνου.
Καταγραφι βαςικϊν ςτοιχείων ςτον πίνακα και
αποφυγι περίπλοκων ςχεδιαγραμμάτων.
Αποφυγι μθχανιςτικοφ χωριςμοφ ςε ενότθτεσ.
Επεξεργαςία με βάςθ ςκθνζσ /εικόνεσ.
Μεταςχθματιςμοί ποιιματοσ (π.χ. αντικατάςταςθ
λζξεων του ποιιματοσ με άλλεσ).
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Πρωτοβάθμια πρόσληψη ποιήματος

ημεία εστίασης:
 Πρόσωπα
 κηνικό
 Εικόνες
 Ήχοι
 Χρώματα
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Διδαςκαλία ποίηςησ...
Ανάλυςη ποιήματοσ:
 Επιςιμανςθ των ιδιαίτερων λεκτικϊν τρόπων του ποιθτι
και γενικότερα των μζςων εκείνων που ςυνιςτοφν τθ
ςυγκινθςιακι-ποιθτικι γλϊςςα (εικονοπλαςία, ςφμβολα,
μεταφορζσ, παρομοιϊςεισ, ςχιματα λόγου, επιλογι λζξεων
κτλ.) ςε ςυνάρτθςθ πάντοτε με το αιςκθτικό αποτζλεςμα.
 Παράλλθλα, εξζταςθ και τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν
(ομοιοκαταλθξία, μζτρο, ςτροφικά ςχιματα κτλ.).
 Προςδιοριςμόσ των διαφοροποιθτικϊν ςτοιχείων τθσ
νεοτερικισ ποίθςθσ ςε ςφγκριςθ με τθν παραδοςιακι
(όπωσ το ςπάςιμο τθσ μορφισ, θ πεηολογία, ο πυκνόσ και
λιτόσ ςτίχοσ, θ υποδιλωςθ ι απόκρυψθ του κεματικοφ
κζντρου κ.ά.).
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Διδαςκαλία ποίηςησ...
 Κυρίωσ βιωματικι και αιςκθτικι επαφι με τθν ποίθςθ

και όχι ςχολαςτικι-ανατομικι ανάλυςθ. Το ίδιο το
ποίθμα, βεβαίωσ, προςφζρει τισ λαβζσ από τισ οποίεσ κα
κρατθκοφν εκπαιδευτικόσ και μακθτζσ για ζνα «ταξίδι»
με το κείμενο.
 Αποφυγι εκβιαςτικισ αναηιτθςθσ «κεντρικισ ιδζασ»,
«διδάγματοσ» και «μθνυμάτων», εκτόσ εάν κάποια
ςτοιχεία προκφπτουν αβίαςτα από το ποίθμα.
 Φπαρξθ πολλϊν ερμθνευτικϊν εκδοχϊν δεδομζνθσ τθσ
πολυςθμίασ και του ερμθτιςμοφ ςτθ ςφγχρονθ ποίθςθ.
Μπορεί, ενδεχομζνωσ, να υιοκετθκεί μία ερμθνευτικι
γραμμι και να αναφερκοφν απλϊσ οι άλλεσ παραλλαγζσ,
με τθν παράκεςθ απόψεων ζγκυρων μελετθτϊν.
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«Η ποίησις είναι ανάπτυξη στίλβοντος ποδηλάτου.
Μέσα της όλοι μεγαλώνουμε.
Οι δρόμοι είναι λευκοί. Τ’ άνθη μιλούν.
Από τα πέταλά τους αναδύονται συχνά μικρούτσικες
παιδίσκες.
Η εκδρομή αυτή δεν έχει τέλος.»
(Α. Εμπειρίκος)
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Διδασκαλία νεοτερικού ποιήματος
 Κατά τη διδασκαλία νεοτερικού /υπερρεαλιστικού

ποιήματος δίνεται έμφαση σε παιγνιώδεις
δραστηριότητες που σχετίζονται με
υπερρεαλιστικά στοιχεία και οι οποίες
περιλαμβάνουν λόγο – εικόνα – ήχο – κίνηση.
 Πολλά υπερρεαλιστικά στοιχεία
ανταποκρίνονται στην παιδική
ψυχοσύνθεση (π.χ. το στοιχείο του
παραλόγου, της φαντασίας, του
ονείρου, το παιχνίδι με τις λέξεις,
η αυτόματη γραφή).
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Διδασκαλία νεοτερικού ποιήματος
 Ενδιαφέρουσες - δημιουργικές δραστηριότητες

και παιχνίδια λέξεων μπορεί να εμπνευστεί ο
εκπαιδευτικός από το βιβλίο του Gianni Rodari
Γραμματική της φαντασίας (π.χ. το φανταστικό
διώνυμο, που περιλαμβάνει απροσδόκητους
συνδυασμούς λέξεων και το λίμερικ, το χωρίς
νόημα ποίημα).
 τα βιβλία του δημοτικού (γλώσσας και
ανθολόγια) ανθολογούνται νεοτερικά ποιήματα
με υπερρεαλιστικά στοιχεία των Οδυσσέα
Ελύτη, Γιώργου
εφέρη, Γιάννη Ρίτσου,
Νικηφόρου Βρεττάκου και Αντρέα Εμπειρίκου.
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Ενδεικτική πορεία διδαςκαλίασ
 Προετοιμαςία περιβάλλοντοσ – εμπλουτιςμόσ αίκουςασ

με ςχετικά ερεκίςματα (εικόνεσ, κολάη, θχογραφθμζνο
/οπτικογραφθμζνο υλικό, ςχετικά βιβλία).
 Αφόρμθςθ από τα πιο πάνω ερεκίςματα ι από εμπειρίεσ
μακθτϊν ι από τον ποιθτι. Ανάγνωςθ ποιιματοσ από
εκπαιδευτικό με φυςικό φφοσ.
 Διερεφνθςθ τθσ ανταπόκριςθσ των μακθτϊν Ιδεοκφελλα: ςκζψεισ, εικόνεσ, εντυπϊςεισ,
γενικά πρϊτεσ αντιδράςεισ /ςυνειρμοί
των παιδιϊν με βάςθ το ποιθτικό
ερζκιςμα (πρβλ. με αυτόματθ γραφι).
13

Αυτόματη γραφή…
 «Γράψτε γρήγορα χωρίς προσχεδιασμένο

θέμα, αρκετά γρήγορα, ώστε να μη
συγκρατήσετε και να μη βρεθείτε στον
πειρασμό να ξαναδιαβάσετε αυτά που έχετε
γράψει. Η πρώτη φράση θα έρθει τελείως
μόνη…»
(Α. Μπρετόν, Μανιφέστα του σουρρεαλισμού,
εκδ. Δωδώνη 1983, σ. 33)
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Ενδεικτική πορεία διδασκαλίας...
 Επεξεργασία ποιήματος, νοηματική

και

εκφραστική.
 υνανάγνωση άλλων ομόθεμων ποιημάτων
του ποιητή ή άλλων νεοτερικών ποιητών ή
και παραδοσιακών.
 Απαγγελία από τα παιδιά με διάφορους
τρόπους (ατομικά, εν χορώ, ένας στίχος ανά
παιδί κτλ.).
 Ακρόαση σχετικών μελοποιημένων έργων.
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Ενδεικτική πορεία διδασκαλίας...

Παιγνιώδεισ δραςτηριότητεσ με ζμφαςη ςε
ςτοιχεία μορφήσ και όχι τόςο περιεχομζνου:
 Δθμιουργία άλλου ποιιματοσ ι μικροφ κειμζνου με

αφετθρία ςτίχο /λζξθ του ποιιματοσ που εξετάςτθκε.
 Σφνκεςθ νζου ποιιματοσ με επιλογι και τυχαίο
ςυνδυαςμό ςτίχων από ποιιματα του ίδιου ποιθτι (οι
ςτίχοι είναι γραμμζνοι ςε χαρτόνια).
 Επεξεργαςία μιασ λζξθσ /ενόσ δοςμζνου ςτίχου, ϊςτε
να βρεκοφν όλεσ οι δυνατότθτεσ τθσ θχθτικισ αλυςίδασ
(πρβλ. G. Rodari, «Η πζτρα ςτθ λίμνθ»)
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Η πέτρα στη λίμνη
(G. Rodari, Η Γραμματική της Φαντασίας)
«Μια πέτρα που ρίχνουμε στα νερά μιας λίμνης
προκαλεί ομόκεντρα κύματα που απλώνονται
στην επιφάνεια παρασέρνοντας στην κίνησή
τους […] το νούφαρο και το καλάμι, τη χάρτινη
βαρκούλα και το φελλό του ψαρά […].
Με τον ίδιο τρόπο, μια λέξη που πέφτει τυχαία
στο μυαλό μας δημιουργεί κύματα,
προκαλεί μια σειρά αντιδράσεων,
παρασύροντας στην πτώση της
ήχους και εικόνες,
αναμνήσεις και αναλογίες,
σημασίες και όνειρα…»
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Πέφτοντας στο μυαλό η λέξη «πέτρα» παρασύρει…











λέξεις που αρχίζουν
από π
λέξεις που αρχίζουν
από πε
λέξεις που λήγουν σε
-έτρα
λέξεις συγγενικές με
τη λέξη «πέτρα»
αναμνήσεις σχετικές
κτλ.

Π - Πέντε
Ε - ελέφαντες
Σ - τρώνε
Ρ - ρίζες
Α - ακακίας
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Λεκτικά παιχνίδια
 Σύνθεση ποιήματος /ιστορίας με βάση ένα ζεύγος

λέξεων αταίριαστων μεταξύ τους (βλ. G. Rodari το
φανταστικό διώνυμο λάμπα – παπούτσια).
 Αντικατάσταση λέξεων του ποιήματος με άλλες
συγγενείς σημασιολογικά ή και άσχετες.
 Δημιουργία ακροστιχίδας από μια λέξη του ποιήματος.
 Παιχνιδόλεξα με ομώνυμα, συνώνυμα κτλ. – π.χ.
Άλαλος αλλόκοτος
αλαλούμ αλάλαζε
αλλού αλλιώς αλλιώτικος
άλλες λαλιές
παράλλαζε
αλάργα η αλλαξοκαιριά
κι αυτός αλλάζει αλλαξιά
(Θ. Χορτιάτη, Παιχνιδόλεξα)
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Τπερρεαλιστικά ποιητικά παιχνίδια
 Παιχνίδι με χαρτάκια ερωταποκρίσεων - π.χ.:

«Ερ. – Σι είναι το κόκκινο χρώμα;
Απ. – Ένα χαστούκι από παπαρούνες.»
 Παιχνίδι με το Αν - π.χ.:
«- Αν δεν είχαμε μικρά παιδιά
- Σα λιβάδια μας θα ήταν ορφανά»
 Παιχνίδι με το Όταν - π.χ.:
«Όταν τα παιδιά γρονθοκοπήσουν τον πατέρα
τους, οι νέοι θα έχουν όλοι λευκά μαλλιά.»
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Παιγνιώδεις – δημιουργικές δραστηριότητες
 Παιχνίδι με το «διπλωμένο χαρτί». Κάθε παιδί






γράφει μια φράση, διπλώνει το χαρτί, ο επόμενος
γράφει νέα φράση μη γνωρίζοντας την
προηγούμενη, διπλώνει το χαρτί κ.ο.κ.
ύνθεση ενός λίμερικ – χωρίς νόημα ποιήματος
ύνθεση ποιήματος με ανακατεμένους τίτλους
εφημερίδων.
Κατασκευή κολάζ με ετερόκλητα στοιχεία.
Ζωγραφική εμπνευσμένη από το ποίημα που
έχουν επεξεργαστεί.
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Μία επισήμανση...
 Σα

υπερρεαλιστικά
αυτά
ποιητικά
παιχνίδια δεν είναι απλά παιχνιδίσματα.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ελύτης:
 «Κρύβουνε βαθιά τους μια σοβαρότατη
αρχή: χτυπούνε την πόρτα του
Αγνώστου, εμπιστεύονται στην
αξία της τύχης, δημιουργούνε
μια καινούρια προοπτική»
(Οδ. Ελύτης, Ανοιχτά χαρτιά,
γ΄ έκδοση 1987, σ. 144)
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Υπερρεαλισμός και Τέχνη

 Δήλος

πίνακας του
υπερρεαλιστή
ποιητή και
ζωγράφου Νίκου
Εγγονόπουλου
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