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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η ολική ή μερική αναπαραγωγή
του παρόντος έργου με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό
και ηχογράφησης, ή όπως αλλιώς, χωρίς προηγούμενη
γραπτή άδεια του εκδότη.

στους μικρούς δημιουργικούς

συγγρ
αφείς...

Βλέποντας την ανάγκη για δημιουργία και παραγωγή
γραπτού λόγου να γίνεται καθημερινά πιο ισχυρή στο σχολικό
πλαίσιο και έχοντας να αντιμετωπίσουμε ένα αντίστοιχο κενό στα
Αναλυτικά Προγράμματα, οδηγηθήκαμε στη δημιουργία ενός έργου προσιτού στον εκπαιδευτικό και στον μαθητή, με ιδέες πρωτότυπες και διασκεδαστικές, με εικόνες χαρούμενες και χρωματιστές,
που θα καλύψει το κενό αυτό γεμίζοντας την τάξη μας με χαρά,
σκέψη, καινοτομία και οδηγώντας τα παιδιά στο μονοπάτι της
δημιουργικής γραφής. Πέρα από τις έτοιμες δραστηριότητες, τα
παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν δικές τους, ενώ στο τέλος του
βιβλίου ο κάθε μικρός συγγραφέας εκφράζει τη γνώμη του για τα
οφέλη που αποκόμισε από την καθεμία. Ευχόμαστε οι εκπαιδευτικοί να βρουν σε αυτόν τον οδηγό έναν πολύτιμο βοηθό στο
εκπαιδευτικό τους έργο και οι μαθητές ένα διασκεδαστικό απόθεμα
ιδεών και ευκαιριών για δημιουργία.
Η συγγραφική ομάδα
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H Δημιουργική Γραφή συνδέεται με τη διδασκαλία της λογοτεχνικής γραφής και έχει ως στόχο να κατακτήσουν οι μαθητές συγγραφικές (λογοτεχνικές) δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα, η Δημιουγική Γραφή αποτελείται από ένα σύνολο τεχνικών και κανόνων που
αναπτύσσουν τη δημιουργική έκφραση και γραφή του μαθητή.
Ως διδακτικό αντικείμενο δεν επιδιώκει σε καμία περίπτωση
την ανεύρεση συγγραφικών ταλέντων. Στο χώρο της εκπαίδευσης
αποτελεί ελεύθερη έκφραση της προσωπικότητας του κάθε παιδιού, το οποίο με τη χρήση του γραπτού και προφορικού λόγου μπορεί να απελευθερώνεται, να εκφράζει συναισθήματα, σκέψεις, εντυπώσεις, να ενεργοποιεί τη δημιουργική του διάθεση και να παράγει
ένα κείμενο αναζητώντας τα δικά του προσωπικά μονοπάτια
γραφής και έκφρασης. Οι μαθητές πειραματίζονται σε ποικίλα λογοτεχνικά είδη, χωρίς να έχουν το φόβο σωστού ή λάθους και δεν
αντιμετωπίζουν πλέον τη γραφή ως μια διαδικασία μοναχική,
βασανιστική και προσωπική.
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Αντίθετα, αναπτύσσουν διάφορες στρατηγικές επίλυσης
προβλημάτων, ελέγχουν την δράση τους και αναστοχάζονται.
Επίσης, αξιοποιούν δεξιότητες και λειτουργίες που συναντώνται και
στο παιχνίδι, όπως είναι η αίσθηση της περιπέτειας, του πειραματισμού και της εναλλαγής ρόλων, με αποτέλεσμα να ενθαρρύνεται η παραγωγή λόγου με τρόπο παιγνιώδη και απαλλαγμένο
από αυστηρά μαθησιακά και αξιολογικά πλαίσια.
Ταυτόχρονα, η Δημιουργική Γραφή παρέχει την ευκαιρία
καλλιτεχνικής έκφρασης, εξοικειώνοντας τους μαθητές με τους
τρόπους και τις τεχνικές της λογοτεχνικής γραφής και όχι με την
αυστηρή αντιμετώπιση της διδακτέας ύλης. Επιπλέον, μέσα από τη
συγγραφή και την ανάγνωση των διαφόρων κειμένων στην ομάδα
των μαθητών, βελτιώνεται η συνεργασία μεταξύ τους, μειώνεται ο
κοινωνικός αποκλεισμός ή ακόμα και η περιθωριοποίηση κάποιων
παιδιών, δηλαδή πετυχαίνεται η επικοινωνία, η ένταξη και η αποδοχή από και προς την ομάδα.
Τέλος, η Δημιουργική Γραφή καλλιεργεί πολύπλευρα το παιδί
αυξάνοντας την αυτοπεποίθησή του, δρώντας παράλληλα ως υποστήριξη και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, βελτιώνοντας έτσι τη
γνωστική, διανοητική και συναισθηματική εξέλιξή του.
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