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Δημιοςπγική γπαθή ζεναπίος
Όιγα Ινύζηνπ-Ιπισλά, ρνιηθή ύκβνπινο 1εο Γθπαηδεπηηθήο
Πεξηθέξεηαο Φιώξηλαο
Ηπξηαθή Ακαξαληίδνπ, δαζθάια ηνπ Πεηξακαηηθνύ Δεκνηηθνύ
ρνιείνπ Φιώξηλαο
Γ’ θαη η’ Δεκνηηθνύ
Αλώηαηνο αξηζκόο 16 καζεηέο/ηξηεο. ε πεξίπησζε πνπ
ππάξμνπλ πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο, ζα δηελεξγεζεί θιήξσζε.
2 x 45’ θάζε Πέκπηε 17:00-19:00
Οη καζεηέο/ηξηεο:
 λα αζθεζνύλ ζηελ πνιπηξνπηθή αθήγεζε
 λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ ηδηαίηεξε «γιώζζα» ηεο
θηλεκαηνγξαθηθήο αθήγεζεο
 λα αζθεζνύλ ζηε ζύλζεζε αθεγήζεσλ κε επθάληαζην
γξάςηκν, δειαδή ζηελ Σέρλε ηεο επηλόεζεο
 λα θαιιηεξγήζνπλ ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ζθέςε θαη λα
απειεπζεξώζνπλ δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο
 λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη ηδέεο, απζόξκεηα θαη
πεγαία
 λα εθηνλσζνύλ ςπρηθά θαη λα εθθξάζνπλ ηελ έκπλεπζή
ηνπο ζε έλα πιαίζην απαιιαγκέλν από θαλόλεο θαη
ζπλζήθεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία ζθέςεο θαη ηε
δεκηνπξγηθή δηάζεζε
 λα ςπραγσγεζνύλ κε δεμηόηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ
ζπλαληώληαη θαη ζην παηρλίδη, όπσο είλαη ε αίζζεζε ηεο
πεξηπέηεηαο, ηεο θαληαζίαο, ηνπ πεηξακαηηζκνύ, ηεο
πεξηέξγεηαο
 λα θαηαλνήζνπλ ηα θεηκεληθά είδε θαη ηηο ζπκβάζεηο ηνπο
 λα γλσξίζνπλ ηηο ηερληθέο θαη ηε δνκή ηνπ ζελαξίνπ
 λα εμνηθεησζνύλ κε πθνινγηθά θαη ινγνηερληθά ζρήκαηα

Αναλςηικό ππόγπαμμα
διδαζκαλίαρ - δπάζεων

ηνπ ζελαξίνπ
 λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο δεμηόηεηεο γξαθήο θαη θπξίσο λα
πεηξακαηηζηνύλ κε ηε γξαθή
 λα έξζνπλ ζε επαθή κε πνιπδηάζηαηεο αλαγλώζεηο ζηα
πιαίζηα ηνπ πνιπηξνπηθνύ γξακκαηηζκνύ
 λα αζθεζνύλ ζε άιινπ ηύπνπ ρξήζεηο ησλ ιέμεσλ,
γισζζηθέο
αλαηξνπέο,
απνθιίλνπζεο
επηινγέο,
πξσηνηππία, θαηλνύξγηνπο δξόκνπο πξνζσπηθήο γξαθήο
θαη έθθξαζεο
 λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο νπηηθναθνπζηηθήο αγσγήο
 λα ζπλεξγαζηνύλ κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηνπ
Ομίλος Ππογπαμμαηιζμού κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία
δηαδξαζηηθώλ (αιιειεπηδξαζηηθώλ) ηζηνξηώλ
Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα βαζίδεηαη θπξίσο ζηε «Ιέζνδν Γξαθήο
ελαξίνπ» ηεο Υξηζηίλαο Kallas-Ηαινγεξνπνύινπ, πνπ είλαη
απόηνθν ηεο πνιύρξνλεο δηδαθηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο
εκπεηξίαο ηεο. Γίλαη επλόεην όηη ε Ιέζνδόο ηεο πξνζαξκόζηεθε
ζηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία απεπζύλεηαη ν Όκηινο θαη
εκπινπηίζηεθε κε ηδέεο πνιιώλ αλζξώπσλ: ηνπ Σξηαληάθπιινπ
Ησηόπνπινπ, ηνπ ηαύξνπ Γξόζδνπ, ηνπ Σδάλη Ρνληάξη, ηεο
νθίαο Κηθνιαΐδνπ, ηνπ ηάζε Βαινύθνπ, ηνπ Αλδξέα
Ηαξαθίηζηνπ θ.ά. (βι. παξαθάησ Βιβλιογπαθία)
Γλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
 Γληνπηζκόο δνκηθώλ ζηνηρείσλ ζελαξίνπ (ρσξνρξόλνο,
πξόζσπα, εμέιημε, αλαηξνπή, ιύζε).
 Αλάιπζε ησλ βαζηθώλ παξακέηξσλ δεκηνπξγίαο ελόο
ζελαξίνπ, κε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ηεο «βαζηθήο
ζύγθξνπζεο», ησλ «ζθελώλ» θαη ησλ «πξάμεσλ».
 Αζθήζεηο «απηόκαηεο γξαθήο».
 Αθεγεκαηηθέο νπηηθέο θαη ηξόπνη. Ε αθεγεκαηηθή θσλή,
ηξόπνη ελίζρπζεο ηεο πξνζσπηθήο θσλήο.
 Δηάινγνη. Γξαθή «αιεζηλώλ» δηαιόγσλ πνπ λα
ιεηηνπξγνύλ κέζα ζην έξγν. Έληαζε, ππεξβνιή, ξεαιηζκόο,
αλαηξνπή, έθπιεμε, αγσλία, αλαδξνκέο ζην παξειζόλ.
 Από ηηο ζειίδεο ελόο βηβιίνπ ζηηο ζειίδεο ελόο ζελαξίνπ.
 Αιιαγή αθεγεηή, πξόζζεζε ή αθαίξεζε επεηζνδίσλ ζηελ
πινθή, αιιαγή ηέινπο. Πξόθεηηαη γηα πξαθηηθή πνπ ηα
ηειεπηαία ρξόληα έρεη δηαδνζεί ηδηαίηεξα ζην δηαδίθηπν,
γλσζηή σο fanfiction: κπζνπιαζία ηελ νπνία ζπλζέηνπλ νη
ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ μεθηλώληαο από έλα ππαξθηό
ινγνηερληθό έξγν (είηε βηληενπαηρλίδη, θηλεκαηνγξαθηθή
ηαηλία, θόκηθ θιπ) θαη «κεηαγξάθνληάο» ην. Ε δηαζθεπή
απηή κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζε ζπκπιήξσκα ηεο πινθήο ή
ζηε δηαγξαθή ηκήκαηνο πνπ ζεσξείηαη επνπζηώδεο ή ζηελ
ηξνπνπνίεζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ή ζε κίμε ζθελώλ θαη
κνηίβσλ από δηαθνξεηηθά έξγα.
 πιινγηθέο ηζηνξίεο: έρεη ήδε δνθηκαζηεί από γλσζηνύο
ζπγγξαθείο (πρ Το μςθιζηόπημα ηυν ηεζζάπυν, από ηνπο

Διδακηικό Υλικό
Παπαδοηέα – ηελικό
αποηέλεζμα

Σςνεπγαζίερ

. Ιπξηβήιε, Ι. Ηαξαγάηζε, Ά. Σεξδάθε, Ε. Βελέδε θαη Το
παισνίδι ηυν ηεζζάπυν, από ηνπο Η. Ινπξζειά, Γ.
θνύξηε, Α. νπξνύλε, Π. Σαηζόπνπιν). Πξόθεηηαη γηα κηα
ζπγγξαθηθή πξαθηηθή θαηά ηελ νπνία έλαο ζπγγξαθέαο
αξρίδεη κηα ηζηνξία θαη θαιεί θάπνηνπο άιινπο λα ηε
ζπλερίζνπλ. Ζδηαίηεξε αλαθνξά ίζσο αμίδεη ζην Global
novel, ην κπζηζηόξεκα πνπ γξάθηεθε ην 2003 θαη
εθδόζεθε ζηα ειιεληθά κε αθνξκή ηελ Πνιηηηζηηθή
Οιπκπηάδα, ζπιινγηθό κπζηζηόξεκα γξακκέλν από 14
ζπγγξαθείο από όινλ ηνλ θόζκν.
 «Φεθηαθέο ηζηνξίεο» (digital storytelling): ζύληνκα
ςεθηαθά θηικάθηα 2-5 ιεπηώλ πνπ δεκηνπξγνύληαη κε
ζθνπό λα αθεγεζνύλ κηα αιεζηλή ή κηα επηλνεκέλε
ηζηνξία. Βαζίδνληαη ζηελ αξρέγνλε δύλακε ηεο αθήγεζεο
θαη ηνπ παξακπζηνύ, επελδπκέλε όκσο κε εηθόλεο, βίληεν,
κνπζηθή θαη ερεηηθά εθέ. Βι. ζρεηηθό βίληεν:
https://www.youtube.com/watch?v=dKZiXR5qUlQ.
 Από ηε δεκηνπξγία ηνπ ζελαξίνπ ζηε δηαδξαζηηθήβησκαηηθή ηζηνξία. Αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ
ησλ δύν Οκίισλ, ζπλεξγαζία ζε κηθηέο νκάδεο.
Γπηιεγκέλα απνζπάζκαηα ηαηληώλ ή/θαη ηαηλίεο κηθξνύ κήθνπο
Γπηιεγκέλα ινγνηερληθά έξγα, ζελάξηα, ζεαηξηθά έξγα
 Αηνκηθά θαη νκαδηθά θείκελα
 Δεκηνπξγία ηαηλίαο κηθξνύ κήθνπο
 Σν ηειηθό απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δύν Οκίισλ
αλακέλεηαη λα είλαη δηαδξαζηηθέο ηζηνξίεο, ε εμέιημε ησλ
νπνίσλ ζα θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ
αιιειεπίδξαζε ησλ αηόκσλ πνπ ηηο βηώλνπλ. Οη
δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πινθή αλάινγα κε ηηο απνθάζεηο
ησλ ζπκκεηερόλησλ, ηα κέζα αλαπαξάζηαζεο ησλ
ηζηνξηώλ,
νη
ηξόπνη
αιιειεπίδξαζεο
κε
ηνπο
ζπκκεηέρνληεο, αθόκα θαη ν θπζηθόο ρώξνο ζηνλ νπνίν
δηαδξακαηίδνληαη, ζα πξνθύςνπλ από ηε ζπλεξγαζία ησλ
καζεηώλ ησλ δπν Οκίισλ θαη δελ έρεη λόεκα λα νξηζηνύλ
εθ ησλ πξνηέξσλ από ηνπο δηδάζθνληεο. Βαζηθόο ζθνπόο
από ηερλνινγηθήο πιεπξάο είλαη ε κεγαιύηεξε δπλαηή
ελζσκάησζε ησλ ηζηνξηώλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ
ζηνλ ρώξν θαη ζε αληηθείκελα πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα
κε ηνλ ππνινγηζηή. Οη ηειηθέο ηζηνξίεο ζα πξέπεη λα
δεκηνπξγνύλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ ςεπδαίζζεζε όηη
δελ ππάξρεη πξνθαζνξηζκέλε πινθή, θαζώο επίζεο θαη ηελ
ςεπδαίζζεζε όηη δελ αιιειεπηδξνύλ κε έλαλ ππνινγηζηή.
 πλεξγαζία κε ηνλ Όκηιν Πξνγξακκαηηζκνύ
 πλεξγαζία κε ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο, ζπγγξαθείο,
επηζηήκνλεο εηδήκνλεο ζην πεδίν ηεο δεκηνπξγηθήο
γξαθήο,
αλζξώπνπο
πνπ
αζρνινύληαη
κε
ηνλ
θηλεκαηνγξάθν (ζελάξην, ζθελνζεζία, εζνπνηία θ.ά.)

 πλεξγαζία κε άιια Δεκνηηθά ρνιεία ηεο ρώξαο
Βιβλιογπαθία
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