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Δημιοςπγική Γπαθή
Σηάδια μεθοδεςμένηρ ανάπηςξήρ ηηρ

Επιλογι

• λογοηεσνικού γένοςρ & είδοςρ, π.σ. ποίηζη ζε
15ζύλλαβο, σαϊκού, παπαμύθι, διήγημα, ζάηιπα,
και διδαζκαλία διακπιηικών γνωπιζμάηων ηος

• αζκήζειρ δημιοςπγικήρ γπαθήρ μέζα ζηην
Κατανόθςθ/ ηάξη, με ηην καθοδήγηζη ηος εκπαιδεςηικού
ςχεδιαςμόσ

• από ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ μαθηηέρ, αηομικά ή
Παραγωγι
ομαδικά
κειμζνου

• Αςηοαξιολόγηζη / εηεποαξιολόγηζη (κπιηήπια:
ανηαπόκπιζη ζηιρ ζςμβάζειρ ηος είδοςρ,
Αξιολόγθςθ ππωηοηςπία)
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Πώρ αθηγούμαζηε μια ιζηοπία
Τι ςυνκζτει μια ιςτορία:
Τα πρόςωπα
• Ποιοσ αφθγείται τθν ιςτορία;
• Ποιοσ είναι ο ιρωασ; Υπάρχουν δευτερεφοντεσ ιρωεσ;
Το ςκθνικό (χωροχρόνοσ)
• Ποφ εξελίςςονται τα γεγονότα;
• Πότε;
Η δράςθ – θ πλοκι – τα επειςόδια
• Τι γενικά ςυμβαίνει;
• Τι προκφπτει ξαφνικά; (πρόβλθμα, ανατροπι)
• Πώσ επθρεάηει το γεγονόσ τον ιρωα;
• Τι κάνει ο ιρωασ για να αντιμετωπίςει το πρόβλθμα;
• Ευτυχώσ εμφανίηεται …(ςφμμαχοσ)
• Τι κάνει τώρα ο ιρωασ;
• Πώσ τελειώνει θ ιςτορία;
• Πώσ αιςκάνεται ο ιρωασ;
Γιατί ςυμβαίνουν όλα αυτά;
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Γημιοςπγία κειμένος με αξιώζειρ
μιαρ ζηοισειώδοςρ ποιηηικόηηηαρ
Aποφάςεισ για τθ φωνι, τθ δομι, το λ ε κ τ ι κ ό:
• Ποιο είναι το ποιθτικό υποκείμενο (εγώ, εμείσ;) και ςε
ποιον απευκφνεται (εςφ; εκείνθ; κλπ.)
• Το ποιθτικό υποκείμενο κα κατονομάηεται ι κα
εννοείται;
• Μικροί/ μεγάλοι ςτίχοι, ομοιοκαταλθξία,
διαςκελιςμόσ; Ελεφκεροσ ςτίχοσ;
• Πόςο ελλειπτικόσ κα είναι ο λόγοσ. Αςφνδετα
ςχιματα, ςτίξθ;
• Επίκετα; Με ποια λειτουργία («κοςμθτικά»; δυνατά;)
• Σε ποιουσ χρόνουσ κα βρίςκονται τα ριματα (παρόν,
παρελκόν, μζλλον;) Ενεργθτικι φωνι ι πακθτικι;
• Να προτιμθκεί επίρρθμα ι ζνα πιο ιςχυρό ριμα;
• Πώσ κα δθμιουργιςουμε αντικζςεισ;

4

Αζκήζειρ ύθοςρ
 Κϊνουμε όλο το διόγημα διϊλογο.
 Γρϊφουμε όλα τα διαλογικϊ μϋρη ςε ευθύ
λόγο.
 Κϊνουμε όλο το διόγημα ςυνεχό αφόγηςη
(χωρύσ διαλόγουσ, ςε πλϊγιο λόγο).
 Εντοπύζουμε χνϊρια προφορικότητασ ςτον
αφηγηματικό λόγο.

 Ξαναγρϊφουμε ςε ϊλλη μορφό τησ ελληνικόσ
(ςε καθαρεύουςα, ςε λαώκό-μϊγκικη γλώςςα,
ςε διϊλεκτο, π.χ. ςε κυπριακϊ, κρητικϊ…)
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Αζκήζειρ ύθοςρ
 Αντικαθιςτούμε ςημεύα ςτύξησ με ϊλλα
(π.χ. τα κόμματα με τελεύεσ ό το ανϊποδο,
τισ τελεύεσ με θαυμαςτικό κτλ).
 Κϊνουμε την ιςτορύα ν’ αρχύζει από το
τϋλοσ προσ την αρχό.
 Ξαναγρϊφουμε την ιςτορύα
παραλλϊζοντασ ςε μελοδραματικό ύφοσ.
 Γρϊφουμε ςτύχουσ (π.χ. ςε ιαμβικό
δεκαπενταςύλλαβο, ριμαριςμϋνον ό όχι)
παραλλϊζοντασ φρϊςεισ του διηγόματοσ.
 Παρουςιϊζουμε την υπόθεςη/τον μύθο του
κειμϋνου μασ ςε διαφορετικό μορφό:
πούημα, τηλεγρϊφημα, κόμικ κλπ.
6

Αζκήζειρ για ηοςρ σαπακηήπερ
 Αφαιρούμε ό προςθϋτουμε ϋναν όρωα και
ξαναγρϊφουμε την ιςτορύα.
 Κϊνουμε πιο ϋκδηλη την ψυχολογικό
κατϊςταςη ενόσ από τα πρόςωπα του
κειμϋνου προςθϋτοντασ λϋξεισ ό φρϊςεισ.
 Συνδυϊζουμε μια φωναχτό δόλωςη/πρϊξη
με μια ενδόμυχη ςκϋψη του/μια ςύγκρουςη
και ςτόνουμε ϋνα νϋο επειςόδιο με αυτόν ωσ
πρωταγωνιςτό.
 Στόνουμε καλύτερα ϋναν χαρακτόρα με
βϊςη κϊποιεσ ςυνόθειϋσ του/ γνωρύςματα
προςθϋτοντασ και ϊλλα που του ταιριϊζουν.
 Γρϊφουμε τι ςκϋφτηκε και δεν εύπε ο
όρωασ…
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Αζκήζειρ για ηην πλοκή
 Γρϊφουμε μιαν εντελώσ διαφορετικό ιςτορύα
με τον ύδιο αφηγητό/πρωταγωνιςτό.

 Γρϊφουμε ϋνα κεύμενο κρατώντασ το ύδιο
επιμύθιο (με αυτό του κειμϋνου-πηγό), με
διαφορετικό αφηγηματικό πλοκό.
 Γρϊφουμε ϋνα εκτονωτικό/δυςϊρεςτο/το πιο
πιθανό/χαριτωμϋνο/ςυγκινητικό/μακϊβριο/
ρεαλιςτικό ό ςύγχρονο τϋλοσ για την ιςτορύα.
 Μπαύνουμε ςτην ιςτορύα ωσ όρωεσ και
αλλϊζουμε την πλοκό…
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Αζκήζειρ για ηην αθηγημαηική ζκοπιά
 Ξαναγρϊφουμε την ιςτορύα αλλϊζοντασ το

πρώτο πρόςωπο του αφηγητό ςε τρύτο και
μετϊ ςε δεύτερο ενικό, προςϋχοντασ ιδιαύτερα
τισ αντωνυμύεσ.
 Ξαναγρϊφουμε την ιςτορύα με ϊλλον αφηγητό
κϊθε φορϊ.
 Αφηγούμαςτε την ιςτορύα θεωρώντασ ότι ο
πρωτοπρόςωποσ αφηγητόσ εύναι ςημερινόσ
νϋοσ (ό ηλικιωμϋνοσ).
 Γρϊφουμε την ιςτορύα ςαν ςύντομη εύδηςη ςε
μονόςτηλο εφημερύδασ.
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Αζκήζειρ για ηο λεξιλόγιο
 Προςθϋτουμε επύθετα ςτο κεύμενο.
 Προςθϋτουμε κοινότοπεσ ό
εξεζητημϋνεσ παρομοιώςεισ ςτο
κεύμενο.

 Εμπλουτύζουμε το κεύμενο με
μεταφορϋσ.
 Μετατρϋπουμε τισ κυριολεξύεσ ςε
μεταφορϋσ και αντιςτρόφωσ.
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Αζκήζειρ για ηην ποίηζη
 Ξαναγρϊφουμε το (ομοιοκατϊληκτο)
πούημα ςε ελευθερωμϋνο ςτύχο
αφαιρώντασ την ομοιοκαταληξύα,
ςπϊζοντασ τισ ςτροφϋσ,
προςθαφαιρώντασ λϋξεισ -ό ωσ διόγημα.
 Δύνουμε ϋνα πούημα γραμμϋνο χωρύσ
ςτύχουσ, ςτη ροό του πεζού λόγου, για να
χωριςτεύ ςε ςτύχουσ κατϊ βούληςη.

 Δύνουμε ςτουσ μαθητϋσ ποιόματα,
ϊγνωςτϊ τουσ, από τα οπούα ϋχουν
αφαιρεθεύ λϋξεισ. Οι μαθητϋσ
ςυμπληρώνουν τα κενϊ ςεβόμενοι όχι
μόνο το νόημα αλλϊ και τον ρυθμό.
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Αζκήζειρ για ηην ποίηζη
 Συνομιλοφμε με τον λογοτζχνθ μζςα από τθ δικι μασ
ποιθτικι δθμιουργία ςε ελεφκερο ποιθτικό λόγο
(προβάλλουμε αντίρρθςθ/ ςχολιάηουμε/ αποροφμε/
ηθτοφμε εξθγιςεισ) ι γράφουμε μια «ποιθτικι επιςτολι»
ςτον λογοτζχνθ, με αφορμι ποίθμά του που μελετιςαμε.
 Συγκεντρώνουμε ςυνκιματα, διαφθμίςεισ, επιγραφζσ
καταςτθμάτων κλπ. και μζςα από αυτό το ςυλλογικό υλικό
επιχειροφμε να καταςκευάςουμε ςτιχουργιματα είτε
χιουμοριςτικά είτε ςατιρικά είτε δραματικά.
 Σθμειώνουμε τισ λζξεισ ι τισ φράςεισ ςε κάποιο ποίθμα
Έλλθνα ποιθτι που κεωροφμε ότι κα προκαλζςουν
πονοκζφαλο ςτον πικανό μεταφραςτι του. Τι είδουσ
μεταφραςτικζσ δυςκολίεσ κα ςυναντιςει; Λεξιλογικζσ;
Υφολογικζσ; Συντακτικζσ; Απόδοςθ εςωτερικοφ ρυκμοφ;
Απόδοςθ λεξιλογικών ι ιςτορικών ςυμπαραδθλώςεων;
Άλλεσ;
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Γιάθοπερ αζκήζειρ
 Κϊνουμε την ιςτορύα λεζϊντεσ για κόμικ.
 Βρύςκουμε δύο-τρεισ ϊλλουσ τύτλουσ για το

κεύμενο.
 Τι εξώφυλλο θα ταύριαζε ςε μια αυτοτελό

ϋκδοςη του κειμϋνου;
 Βϊζουμε τη δικό μασ μουςικό υπόκρουςη

ςτην ανϊγνωςη τησ ιςτορύασ.
 Αποδύδουμε εικαςτικϊ κϊποιο ποιητικό

ςτιγμιότυπο ό το αντύθετο: παρατηρώντασ
ϋναν πύνακα, γρϊφουμε ϋνα πούημα
 Προτεύνουμε ϋναν τύτλο ό μια λεζϊντα ό

γρϊφουμε ϋνα κειμενϊκι με το θϋμα του
πύνακα ό ψϊχνουμε για κϊποιο λογοτεχνικό
ϋργο με ςυναφϋσ θϋμα.
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Γιάθοπερ αζκήζειρ
 «Τεμαχύζουμε» το κεύμενο ςε πλϊνα
κινηματογραφικού μοντϊζ (π.χ. Πώσ ϋγινε
ϋνασ κακόσ ϊνθρωποσ, Ιερϊ Οδόσ).
 Βαςιςμϋνοι ςε μια φωτογραφύα φτιϊχνουμε
μια γραπτό αφόγηςη (εύτε εύναι η περιγραφό
μιασ ςκηνόσ, ό η ανϊπτυξη μιασ φανταςτικόσ
ιςτορύασ, μιασ βιογραφύασ, μιασ επιςτολόσ).
 Γρϊφουμε διαλόγουσ για τα πρόςωπα των
φωτογραφιών.
 Γρϊφουμε λεζϊντεσ ό ομαδοποιούμε μια
ςειρϊ από φωτογραφύεσ προκειμϋνου ν’
αποτελϋςουν διαφορετικϊ επειςόδια μύασ
ιςτορύασ.
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Γιαγωνιζμόρ Γημιοςπγικήρ Γπαθήρ
• Οι μαθητϋσ
καλούνται να
δημιουργόςουν
ποιόματα με τον
τρόπο και το
ύφοσ των
«Στιγμών» του
Κώςτα Μόντη.
Οι μαθητικϋσ
δημιουργύεσ θα
πρϋπει να
αποςταλούν
μϋχρι 10.3.2014
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