


Ψηφιακή εποχή – «Νέα επικοινωνιακή τάξη 
πραγμάτων»

Διείσδυση σε κάθε πεδίο της καθημερινότητας 
(εργασία, ψυχαγωγία, ενημέρωση, επιστήμη, 

εκπαίδευση, τέχνη, κτλ)

Μέσο παραγωγής, επικοινωνίας, πληροφόρησης

Απαιτούνται σύγχρονες και σύνθετες δεξιότητες



¤ Εξαιρετικά εξοικειωμένοι με τη χρήση των ΤΠΕ

¤ Συνέχεια συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο

¤ «Τρέχουν» πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα (multi –
tasking)

¤ Ευρεία διάδοση της ανάγνωσης στην οθόνη του 
υπολογιστή

¤ Η σύγχρονη αναγνωστική συμπεριφορά  παραπέμπει 
όλο και περισσότερο σε ξεφύλλισμα



¤ Νέα πολυτροπικά κειμενικά είδη

¤ Αποσταθεροποίηση κειμενικών ειδών

¤ Συγκερασμός ενδοκειμενικότητας και 
υπερκειμενικότητας

¤ Οθονική ανάγνωση 

στροφή σε μικρές φόρμες

Sms poetry
flash fiction

video - poetry
multimedia poems
interactive novels

blognovels



Νέα Πιλοτικά Προγράμματα
Σπουδών για το Γυμνάσιο

Βασικοί στόχοι των εργασιών 
(γραπτών και προφορικών, 
ομαδικών και ατομικών) στα 
νέα Πιλοτικά Προγράμματα 
Σπουδών:

¤ να αποκτήσουν οι μαθητές 
ποικίλες δεξιότητες

¤ νέος γραμματισμός: 
ψηφιακή λογοτεχνία, 
υπερλογοτεχνία, δημιουργία 
πολυτροπικών κειμένων

¤ να έρθουν οι μαθητές σε 
ελεύθερη και ακολούθως 
δημιουργική επαφή με 
λογοτεχνικά έργα

¤ καλλιέργεια της κριτικής 
ικανότητας, της φαντασίας 
και της δημιουργικής 
ικανότητας των μαθητών

¤ συνειδητοποίηση της 
σχέσης της λογοτεχνίας με 
την ανθρώπινη εμπειρία, 
της σημασία της για την 
κατανόηση του κόσμου στον 
οποίο ζούμε, ακόμα και του 
ίδιου του εαυτού μας



¤ να ξεκινούν οι μαθητές ως ερμηνευτές ενός 
κειμένου ή μίας ομάδας κειμένων 
(συναισθηματική και γνωστική προσέγγιση)

και

¤ να γίνονται στη συνέχεια ερμηνευτές της 
ερμηνείας τους και της ερμηνείας των 
συμμαθητών τους (βιωματική αυτενέργεια)

Εντέλει είναι σημαντικό:



¤ Χαμηλή διείσδυση της 
τεχνολογίας στα ελληνικά 
σχολεία όλων των βαθμίδων 

¤ Έλλειψη κατάρτισης στις ΤΠΕ

¤ Αδυναμία παρακολούθησης 
των τεχνολογικών εξελίξεων

¤ Φυσική τάση των διδασκόντων 
να προσαρμόζουν τα εργαλεία 
της διδασκαλίας, ακόμα και 
όσα είναι πρωτοποριακά, σε 
ένα είδος «γραφειοκρατικής» 
προσέγγισης, που τα ακυρώνει 
εν πολλοίς

¤ Η παραγωγή γραπτού λόγου 
αντιμετωπίζεται ως 
αποκομμένη διαδικασία και 
όχι ως μέρος μιας κοινωνικής 
πρακτικής, στην οποία 
καλούνται τα παιδιά να 
συμμετέχουν. 





¤ Δυνατότητα εξατομίκευσης της παιδαγωγικής διαδικασίας με 
βάση τις μαθησιακές προτιμήσεις και τους ξεχωριστούς 
τύπους νοημοσύνης των μαθητών. 

¤ Δημιουργία αυθεντικών περιστάσεων επικοινωνίας. 

¤ Προώθηση της μάθησης μέσα από την επικοινωνία και τη 
σύσφιξη των σχέσεων. 

¤ Δυνατότητα δημοσίευσης των μαθητικών κειμένων.

¤ Η συζήτηση των μαθητών για τη λογοτεχνία, δε γίνεται 
ευκαιριακά ή μόνο στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 
μαθήματος, αλλά απλώνεται στο χώρο και στο χρόνο. 



Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

¤ Μετάπλαση ιστοριών: αλλάζουμε το τέλος τους, το ύφος 
τους, τις μεταφέρουμε σε άλλη εποχή 

¤ Αναδιήγηση τμήματος της ιστορίας από την οπτική 
γωνία τρίτου

¤ Συγγραφή προσωπικών κειμένων (ημερολόγια, 
αυτοβιογραφίες, επιστολές) με εμπειρίες ετερότητας 

¤ Μετατροπή αφηγηματικού κειμένου σε θεατρικό και 
θεατρικού σε αφηγηματικό έργο 

¤ Πρόσθεση ή αφαίρεση χαρακτήρων από θεατρικό έργο 
¤ Συγγραφή θεατρικού μονόπρακτου
¤ Μεταφορά του αφηγηματικού κειμένου σε πολυτροπικό







Κάθε δραστηριότητα δημιουργικής γραφής προϋποθέτει 
ένα αναγνωστικό στάδιο, το οποίο προηγείται της 
συγγραφικής άσκησης. 

Οι μαθητές μελετούν κείμενα του είδους, του ύφους ή της 
τεχνοτροπίας που θα κληθούν να γράψουν. 

Ακολουθεί εστιασμένη συζήτηση στην τάξη (συγγραφικές 
τεχνικές, αφηγηματικά τεχνάσματα κτλ).



Ο διδάσκων δίνει στους μαθητές την άσκηση και ορίζει με 
σαφήνεια τα ζητούμενά της. 

Το ζητούμενο κείμενο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 100 – 150 
λέξεις.



Παρουσίαση των μαθητικών δοκιμών στη σχολική τάξη. 

Συντονισμένη συζήτηση.

Μικροαλλαγές της δομής ή άλλες γλωσσικές ή/και 
αφηγηματικές βελτιωτικές παρεμβάσεις.



Ένα διαδραστικό και δυναμικό, επικοινωνιακό μοντέλο 
συγγραφής και πρόσληψης της λογοτεχνίας.

Η γραφή καθίσταται μια δυναμική πολυτροπική διαδικασία. 

Οι μαθητευόμενοι στη δημιουργική γραφή δοκιμάζονται ως 
σχεδιαστές και όχι απλά ως κριτικοί αναγνώστες ή/και 
παραγωγοί λογοτεχνικού λόγου. 



¤ Διαδίκτυο

¤ Βάσεις δεδομένων

¤ Κοινωνικά μέσα δικτύωσης

¤ Ηλεκτρονική πλατφόρμα 
μάθησης

¤ Επεξεργαστής κειμένου

¤ Ψηφιακές εφαρμογές 
δημιουργίας πολυτροπικών
κειμένων

¤ Ψηφιακά περιβάλλοντα 
συνεργατικής συγγραφής 
κειμένου



¤ Ιστολόγιο

¤ Λογισμικά ηλεκτρονικής 
τυπογραφίας

¤ Κοινωνικά μέσα δικτύωσης

¤ Ηλεκτρονική πλατφόρμα 
μάθησης

¤ Λογισμικά παρουσίασης

¤ Διαδικτυακή δημοσίευση







Διδάσκουσα: Σοφία Νικολαΐδου
Τάξη: Α’ Γυμνασίου
Αριθμός μαθητών: 25
Ώρες διδασκαλίας: 2

Προαπαιτούμενα τεχνολογικά 
και διδακτικά μέσα:

¤ Βιντεοπροβολέας

¤ Ψηφιακές φωτογραφίες και 
ψηφιακά ερεθίσματα ειδικά 
επιλεγμένα για το θέμα

¤ Φύλλο σημειώσεων

¤ Φύλλο εργασίας με τη 
δραστηριότητα



¤ Εξοικείωση με τον λογοτεχνικό ήρωα (και τον τρόπο 
κατασκευής του από το συγγραφέα).

¤ Ικανότητα χρήσης των δομικών συστατικών μίας ιστορίας, 
ιδίως των στοιχείων εκείνων που αφορούν την κατασκευή 
του λογοτεχνικού ήρωα

¤ Αξιοποίηση οπτικών και ψηφιακών ερεθισμάτων για την 
παραγωγή πρωτότυπου συγγραφικού υλικού. Εισαγωγή στη 
μυθοπλασία, με αξιοποίηση συγκεκριμένου οπτικού 
ερεθίσματος. 

¤ Οπτικός και ψηφιακός γραμματισμός. Ανάγνωση και 
έμμεσος σχολιασμός οπτικών και ψηφιακών ερεθισμάτων.



Διδάσκουσα: Αλεξάνδρα 
Μαυρίδου
Τάξη: Β’ Γυμνασίου
Αριθμός μαθητών: 25
Ώρες διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα τεχνολογικά 
και διδακτικά μέσα:

¤ Φύλλα σημειώσεων

¤ Φύλλα δραστηριοτήτων

¤ Βιντεοπροβολέας

¤ Διαδίκτυο

¤ Λογισμικά κόμικς

¤ Διαδραστικός πίνακας



¤ Κατανόηση των βασικών στοιχείων ενός λογοτεχνικού 
είδους (χαρακτήρες, θεματολογία, πλοκή, αφηγηματικές 
τεχνικές κ.τ.λ.).

¤ Αναζήτηση, εντοπισμός και σχολιασμός λογοτεχνικών και 
αφηγηματικών στοιχείων σε κόμικς και graphic novels.

¤ Κατανόηση των κωδίκων αφήγησης των κόμικς και graphic
novels (ηχητικοί, οπτικοί, ψυχολογικοί), όπου υπάρχει 
αλληλεπίδραση λόγου και εικόνας και κριτική αντιπαράθεσή 
τους με τις αφηγηματικές τεχνικές διαφόρων 
παραδοσιακών λογοτεχνικών κειμενικών ειδών.

¤ Οπτικός και ψηφιακός γραμματισμός των μαθητών.



Διδάσκων: Γιώργος Ρουβάς
Τάξη: Όμιλος Δημιουργικής 
Γραφής
Αριθμός μαθητών: 27
Ώρες διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα τεχνολογικά 
και διδακτικά μέσα:

¤ Διαδραστικός πίνακας

¤ Λογισμικό SMART Notebook

¤ Χάρτες εκτυπωμένοι σε 
χαρτί μεγέθους Α3

¤ Μινιατούρες - πιόνια 
λογοτεχνικών ηρώων

¤ Φύλλα σημειώσεων

¤ Φύλλα δραστηριοτήτων



¤ Κατανόηση των βασικών 
συστατικών ενός 
μυθιστορήματος και της 
αλληλεπίδρασής τους κατά 
το σχεδιασμό της πλοκής

¤ Άσκηση στην κατασκευή 
λογοτεχνικών χαρακτήρων, 
στην ονοματοδοσία τους και 
στην ύφανση της πλοκής

1. Επιλογή τεσσάρων 
λογοτεχνικών ηρώων και 
σκιαγράφηση του προφίλ τους

2. Επιλογή σκηνικού από 
προσχεδιασμένους χάρτες

3. Χωρισμός σε ομάδες των 
τεσσάρων και μοίρασμα χάρτη 
και πιονιών

4. Κατασκευή ιστορίας
5. Παρουσίαση στην ολομέλεια
6. Συγγραφή



¤ Η δημιουργική γραφή και οι ΤΠΕ λειτουργούν ως δόλωμα για 
τους μαθητές και τη διδασκαλία.

¤ Δημιουργική γραφή και ΤΠΕ ανακατανέμουν τις παγιωμένες 
ισορροπίες στην τάξη. Οι μαθητές με τις υψηλότερες σχολικές 
επιδόσεις δε γράφουν, αυτονοήτως, τα καλύτερα κείμενα. 

¤ Τα πιο θεαματικά αποτελέσματα σε σχέση με την παραγωγή 
γραπτού λόγου, παρατηρήθηκαν στους μαθητές με δυσλεξία, 
δυσορθογραφία ή χαμηλές σχολικές επιδόσεις.

¤ Η δημιουργική γραφή σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των 
ΤΠΕ για την παραγωγή λόγου, εισάγουν μια καινοτόμα 
αντίληψη για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, αλλά και τη 
διδασκαλία γενικότερα. 




