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Κείκελν:
Τν ζρνιείν ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο
Τν ζρνιείν πνπ ζέιεη λα αλαπηύμεη ηε δεκηνπξγηθόηεηα ησλ καζεηώλ ηνπ ζα
πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ θιίκαηνο θαη επλντθώλ
ζπλζεθώλ. Πξνγξάκκαηα, βηβιία, κέζνδνη δηδαζθαιίαο, δάζθαινη θαη καζεηέο ζα
πξέπεη λα πξνζαξκνζηνύλ θαη λα ζηξαθνύλ πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Η
κεραληθή κάζεζε, ε ηππνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ε παζεηηθή επαλάιεςε, ε
παηδαγσγηθή ηνπ «θάλε ην όπσο ζνπ ην ιέσ» ζα απνθιεηζηνύλ θαη ζα
αληηθαηαζηαζνύλ κε κεζόδνπο όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξν ελεξγεηηθέο. Η
ζεκαηνινγία ησλ καζεκάησλ ζα αιιάμεη θαη ζα ζηξαθεί ζε ζέκαηα πνπ ε
πξαγκαηνπνίεζή ηνπο ελδηαθέξεη έλα καζεηή ή κηα νκάδα καζεηώλ.
Σπρλά εξσηήκαηα όπσο «ηη ζα ήζειεο λα θάλεηο» θαη «πσο ζθέπηεζαη λα
εξγαζηείο» βξίζθνληαη ζηε βάζε κηαο δεκηνπξγηθήο παηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ
ζέβεηαη ηελ αηνκηθόηεηα ηνπ καζεηή θαη πηζηεύεη ζηηο δεκηνπξγηθέο ηνπ
δπλαηόηεηεο. Από ηηο κεζόδνπο κάζεζεο ζεκαληηθόηεξε είλαη ε δηεξεπλεηηθή θαηά
ηελ νπνία ε νξγάλσζε ηεο ύιεο θαη ε ζύλδεζε ησλ γλσζηηθώλ ηκεκάησλ
επαθίεηαη ζηνλ ίδην ην καζεηή, ώζηε ε κάζεζε λα παίξλεη κηα δεκηνπξγηθά
εμαηνκηθεπκέλε κνξθή ζρεηηδόκελε άκεζα κε ηελ εξγαζία, λα είλαη δειαδή κάζεζε
πξαγκαηηθή.
Ο δάζθαινο εμάιινπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επαλαηνπνζεηήζεη ηνλ
παξαδνζηαθό ηνπ ξόιν, λα ηνλ αλαζεσξήζεη θξηηηθά θαη λα παξακεξίζεη ην
κνληέιν ηνπ παξαδνζηαθνύ δαζθάινπ. Θα πξέπεη λα κείλεη αλνηρηόο θαη επέιηθηνο,
λα νξγαλώλεη, λα εκςπρώλεη, λα ελζαξξύλεη, λα δίλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ρξεηάδεηαη ν καζεηήο γηα ηε δνπιεηά ηνπ ή λα ηνλ θαηεπζύλεη ζσζηά ζηελ
αλαδήηεζε θαη ηελ αλεύξεζή ηνπο. Με άιια ιόγηα, ζα πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο
δεκηνπξγηθό άηνκν.
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζρνιηθή δσή ζην δεκηνπξγηθό ζρνιείν ζα κπνξνύζε λα
νξγαλσζεί κε ηξόπνπο πνπ λα επλννύλ ηηο πξσηνβνπιίεο, ηηο επηινγέο, ηηο εξγαζίεο
ησλ καζεηώλ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Να αλαηίζεηαη γηα παξάδεηγκα
ζηνπο καζεηέο ε νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε νξηζκέλσλ καζεκάησλ,
δηαθόξσλ εθζέζεσλ, έθδνζεο πεξηνδηθνύ ή εθεκεξίδαο, ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ,
νκηιηώλ γηα ζέκαηα επηθαηξόηεηαο, θνηλσληθά, πνιηηηθά, επηζηεκνληθά.κηιηώλ γηα
Σην δεκηνπξγηθό ζρνιείν πξέπεη λα ελζαξξπλζεί ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζην
δηάινγν. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εθηξνπή από ηε δηδαζθαιία πνπ έρεη
ζρεδηάζεη ν δάζθαινο. Ο θαιόο δάζθαινο πνηέ δελ μέξεη πνύ ζα βγάιεη ηειηθά ην
κάζεκα, θαη ζε απηό ηειηθά βξίζθεηαη ε γνεηεία ηνπ έξγνπ ηνπ. Έλα κάζεκα πνπ
νδεγεί εθεί πνπ απηόο έρεη ζρεδηάζεη, δελ είλαη πάληα ην θαιύηεξν κάζεκα.
Σην δεκηνπξγηθό ζρνιείν πξέπεη λα πξνζερηεί ηδηαίηεξα ν ηξόπνο ππνβνιήο ησλ
εξσηήζεσλ. Θα κπνξνύζακε λα δηαθξίλνπκε ηηο εξσηήζεηο ζε εξσηήζεηο θιεηζηέο
θαη αλνηρηέο. Κιεηζηέο είλαη εθείλεο πνπ ν δάζθαινο μέξεη ηελ απάληεζε θαη ηελ
πεξηκέλεη. Αθνύεη αδηάθνξα ή δελ αθνύεη θαζόινπ ηηο άιιεο απαληήζεηο. Ο
καζεηήο δελ απνξεί, δελ ξσηάεη, δελ ελζαξξύλεηαη ζηελ απνξία ή ζηελ εξώηεζε,
δελ βιέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ε πξνζπάζεηα ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ
δηαθηλδπλεύεη κηα απάληεζε ιαζεκέλε. Ο δεκηνπξγηθόο καζεηήο δπζθνξεί ζε
ηέηνηεο ζπλζήθεο καζήκαηνο θαη αληηδξά ζπρλά κε απξέπεηα ή κε εηξσλεία.
«Να θάλεηε εξσηήζεηο πνπ λα κελ μέξεηε ηελ απάληεζε», απηό είλαη ην αίηεκα
ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο. Η ζηελή όκσο αληίιεςε γηα ηελ αγσγή, πνπ πεξηνξίδεη ην
ξόιν ηεο ζην γλσζηηθό πιηθό απνθιεηζηηθά, δελ αθήλεη ην δάζθαιν λα θηλεζεί ζην
ρώξν ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο. Ο δάζθαινο δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα
εθκεηαιιεπηεί ηηο δεκηνπξγηθέο πξννπηηθέο πνπ δίλνπλ νη αλνηρηέο εξσηήζεηο.
Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ε δεμηόηεηα ηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ. Ο
θηιόινγνο δεηάεη από ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ έλα θείκελν πάλσ ζ’ έλα ζέκα κε
ζρεδόλ δεδνκέλε ηελ απάληεζε. Γηαηί δε δεηάεη ηε γλώκε ηνπο πάλσ ζ’ έλα
πξαγκαηηθό εξώηεκα; Γηαηί δελ ηνπο αζθεί ζηε ζπγγξαθή ελόο ζπιινγηθνύ
θεηκέλνπ; Αιιά θαη γεληθά ην ζρνιείν γηαηί δε βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα
ρξεζηκνπνηνύλ ηα ρέξηα ηνπο, λα θαηαζθεπάδνπλ, λα εξεπλνύλ, λα απνθηνύλ
πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη γλώζεηο; Πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε νθείιεη λα θηλείηαη
ην δεκηνπξγηθό ζρνιείν.

Κώζηαο Μπαιάζθαο

Παξαηεξήζεηο:
Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 100-120 ιέμεηο πεξίπνπ.
Μνλάδεο 25
Β1. Να βξείηε από έλα ζπλώλπκν γηα θάζε ιέμε πνπ ζαο δίλεηαη:
κεξηκλήζεη, ζα απνθιεηζηνύλ, άκεζα, θαηεπζύλεη, λα εθκεηαιιεπηεί.
Μνλάδεο 5
Β2. Από ην δεύηεξν ζπλζεηηθό ησλ ιέμεσλ λα γξάςεηε κηα λέα ζύλζεηε ιέμε:
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επαλάιεςε, παηδαγσγηθή, ζπκκεηνρή, δπζθνξεί, αληηδξά.
Μνλάδεο 5
Β3. Πνηα είλαη ε ζπιινγηζηηθή πνξεία ηεο έθηεο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ;
Μνλάδεο 5
Β4. α. Πνηνο είλαη ν ηξόπνο θαη ην κέζα πεηζνύο ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ ηνπ
θεηκέλνπ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
β. Πνηα ε δνκή ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ;
Μνλάδεο 10
Β5. "Σην δεκηνπξγηθό ζρνιείν πξέπεη λα ελζαξξπλζεί ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ
ζην δηάινγν". Σε κηα παξάγξαθν 80-100 ιέμεσλ πεξίπνπ λα επηζεκάλεηε ηε
ζεκαζία ηνπ δηαιόγνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε.
Μνλάδεο 10
Γ΄ Παξαγσγή ιόγνπ:
« Σην πλεπκαηηθό θέληξν ηνπ δήκνπ ζαο εθπαηδεπηηθνί θνξείο ηεο πεξηθέξεηάο ζαο
δηνξγαλώλνπλ εκεξίδα κε ζέκα ¨Εθπαίδεπζε: Πξνβιήκαηα θαη λέεο πξννπηηθέο¨.
Σηε ζπλάληεζε απηή θαιείζηε σο εθπξόζσπνο ηεο ηάμεο ζαο θαη κέινο ηνπ
δεθαπεληακεινύο ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ ζαο λα δηαηππώζεηε ηηο απόςεηο ζαο
πάλσ ζηα εξσηήκαηα:
α) Πνηα ζεσξείηε εζείο σο ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα ζηε κέζε εθπαίδεπζε
ζήκεξα;
β) Πώο ζα ζέιαηε λα είλαη ην ζρνιείν ηνπ κέιινληνο; » . (500-600 ιέμεηο πεξίπνπ).
Μνλάδεο 40
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