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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΧΑΡΙΤΟΣ92 
 
«Μια πρόταση Δημιουργικής διδασκαλίας του Γλωσσικού 
μαθήματος στο Ολιγοθέσιο σχολείο» 
 
    
Η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης στα σχολεία μας τα τελευταία 
χρόνια αποτελεί ουσιαστικό ζητούμενο δεδομένου ότι τα πορίσματα των 
ερευνών αποδεικνύουν  αναμφισβήτητα ότι έτσι  πετυχαίνουμε όχι μόνο 
ποιοτική και ποσοτική αύξηση ιδεών αλλά συγχρόνως προετοιμάζουμε 
ανθρώπους με ανεπτυγμένη διανοητική παραγωγή. Οι μαθητές πρέπει να  
αναπτύξουν δημιουργική και κριτική σκέψη και αντίληψη93 συλλογικής 
προσπάθειας, πράγμα που σημαίνει πως πρέπει να επέμβουμε δυναμικά 
στην αναζήτηση πρωτοβουλιών και προοπτικών παρασκευής ευέλικτα 
σκεπτόμενων ατόμων, με ισχυρή αυτοπεποίθηση και ποικιλία 
ενδιαφερόντων. 
 Ας εξετάσουμε όμως σύντομα ποια είναι η έννοια του όρου  
δημιουργικότητα ή δημιουργική σκέψη  ή αποκλίνουσα νόηση κατά τον  Ρ. 
J. Guilford. Δημιουργώ λοιπόν σημαίνει ότι κατασκευάζω κάτι εκ του μη 
όντος, κάτι πρωτότυπο, που μπορεί μάλιστα να έχει και μεγάλη 
καλλιτεχνική αξία.94  Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται ο J. Bruner που 
θεωρεί πως είναι μία πράξη από την οποία παράγεται μια αποτελεσματική 
έκπληξη και o Taylor που ορίζει τη δημιουργικότητα ως μια νοητική 
διαδικασία που παράγει καινούριες και χρήσιμες ιδέες. Ο E. P. Torrance 
υποστηρίζει ότι το άτομο που μπορεί να αντιμετωπίζει με ευαισθησία και 
πρωτοτυπία τα προβλήματα της ζωής, να αναζητεί λύσεις σε κάθε δυσκολία 
και να συμπληρώνει τις γνώσεις του με μεθοδικότητα και τάξη, είναι 
δημιουργικό. Κατ’ αυτή τη νοητική διεργασία ανακαλύπτονται έννοιες και 
σχέσεις που είναι νέες όχι τόσο για τον πολιτισμό αλλά και  γι’ αυτόν που 
μαθαίνει.95    
 Από τη διδακτική εμπειρία μου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό ο δημιουργικός μαθητής έχει πολλά χαρακτηριστικά που τον 
κάνουν να ξεχωρίζει έντονα από τους συμμαθητές του αν και πιστεύω πως 
όλα σχεδόν τα παιδιά έχουν την προδιάθεση να αναπτύξουν τέτοιου είδους 
συμπεριφορά φτάνει να βρεθούν στο κατάλληλο περιβάλλον. Άλλωστε 
σύμφωνα με έρευνα των J. W. Getzels και P. W. Jackson96 η 
δημιουργικότητα δεν συμβαδίζει με τη νοημοσύνη. 
           Η αίθουσα διδασκαλίας είναι καθοριστική για τη σπουδαιότητα και 
τη λειτουργία της φαντασίας.97  Όσο περισσότερο ένας εκπαιδευτικός 
αποδέχεται την επικοινωνία με το μαθητή τόσο εκείνος δραστηριοποιείται 
στην άσκηση της ελεύθερης  σκέψης.  Με άλλα λόγια η μαθησιακή 
διαδικασία επηρεάζεται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος κι εξαρτάται 

                                                           
92  Δάσκαλος στο 1/θέσιο Πειρ/κό Δημ. Σχ. Μαρασλείου του Π.Τ.Δ.Ε.Π.Α. 
93  Ν. 1566/85, άρθρο 1, παράγραφος1 
94  Πάπυρος- Λαρούς. Εγκυκλοπαιδικό και Ερμηνευτικό λεξικό της Ελληνικής γλώσσας. σ. 353. 
95  Β. Μαssialas-J. Zevin., Δημιουργική εργασία στο σχολείο, μετάφραση Κ. Τσιμπούκη, Αθήνα 1975., 
σ.32. 
96  J. W. Getzels and Ph. W. Jackson, Creativity and Intelligence. Explorations with gifted students, 
New York, J. Wiley and sons, 1962. 
97  G. Castillo, Left Handed Teaching, New York, Praeger Publishers 1974, σ. 60  
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από εμάς εάν θα  δώσουμε έμφαση στη δημιουργικότητα αποδεχόμενοι τη 
συγκεκριμένη μορφή μάθησης.98  
 Στα  στοιχεία της προσωπικότητας του δημιουργικού ατόμου συχνά  
διακρίνει κανείς ασυνήθιστη περιέργεια που εκδηλώνεται  με πλήθος 
αποριών και ερωτήσεων,  ζωηρή φαντασία που θέλει να εκφράζεται 
ποικιλοτρόπως σε κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται, εμφανίζονται λύσεις σε 
προβλήματα που τίθενται. Άλλες φορές είναι προσαρμοστικός, 
αμφισβητίας, αντισυμβατικός, καινοτόμος, αισιόδοξος ενίοτε εγωιστής και 
αντικοινωνικός ή επιπόλαιος πάντα όμως γεμάτος αυτοπεποίθηση, με 
προσήλωση στους στόχους που έχει θέσει, με ενεργητικότητα, 
εργατικότητα και ελευθερία έκφρασης. 
  Στο σημείο αυτό αξίζει να υπενθυμίσουμε και την εμπλοκή της 
οικογένειας που όταν συμβαίνει να έχει αντιληφθεί τη διαφορετικότητα 
ενδιαφέρεται να αναπτύξει την ευρύτερη προσωπικότητα του παιδιού όχι 
για να βελτιώσει τη σχολική του επίδοση αλλά για να καλλιεργήσει ταλέντα 
ή ενδιαφέροντα.99  
Η δημιουργική λειτουργία εξελίσσεται σε τέσσερα στάδια. Πρώτα είναι το 
στάδιο της προετοιμασίας όπου έχουμε διερεύνηση του ζητήματος που 
τίθεται, ανάλυση, συλλογή υλικού, αξιολόγηση εμπειριών και διατύπωση 
υποθέσεων. Ακολουθεί  το στάδιο της επώασης όπου οι ιδέες κάνουν 
ασυνείδητους συνδυασμούς και συσχετίσεις. Τρίτον είναι το στάδιο της 
ενόρασης ή της έμπνευσης όπου ανέλπιστα φανερώνεται η λύση του 
προβλήματος και τέταρτον η επαλήθευση ή αξιολόγηση ή απολογισμός ή 
επικύρωση, που η λύση δοκιμάζεται στην πράξη.100  
Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας δεν εξαντλείται στα στενά περιθώρια 
του σχολικού περιβάλλοντος παρά εκτείνεται σε ένα ευρύτατο παραγωγικό 
πεδίο όπως είναι η χρήση του λόγου και η λογοτεχνία, η καλλιτεχνική 
έκφραση και η πρωτοτυπία, το παιχνίδι, οι ασκήσεις, η μουσική, το θέατρο 
και η μίμηση, η χρήση μιας συσκευής , η προσαρμογή σε νέο περιβάλλον 
κ.ά. 
Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν το σχολείο βοηθάει ώστε οι μαθητές να 
εξελιχθούν σε δυναμικά- παραγωγικά άτομα διότι για να αξιοποιηθεί το 
ειδικό ταλέντο απαιτείται ιδιαίτερη μεταχείριση και καθοδήγηση εκ μέρους 
του σχολείου και της οικογένειας.101  
Υπάρχουν ατομικοί και κοινωνικοί ανασταλτικοί παράγοντες που 
δυσκολεύουν την ανάπτυξη αυτής της συμπεριφοράς. Η αίσθηση της 
ανασφάλειας, η αυταρχική συμπεριφορά του δασκάλου, το άγχος του 
λάθους, η ανυπαρξία επιβράβευσης κι ενθάρρυνσης, οι επικρίσεις και η 
απογοήτευση από τους γονείς και από το δάσκαλο , η έλλειψη 
εμπιστοσύνης στον εαυτό μας και στις δυνάμεις μας, η τελειοθηρία, η 
ασφάλεια της χαμηλής προσπάθειας, η αδιαφορία στην αντιμετώπιση 
προβλημάτων που παρουσιάζονται γύρω μας, ο φόβος της τιμωρίας ή του 

                                                           
98     Γ. Δράκος. Ζητούμενα ζητήματα Εκδόσεις Ατραπός  1999, σ. 124-125. 
99     Η. Μυλωνάκου- Κεκέ., Σχολείο και οικογένεια, Αθήνα 2004, σ.218. 
100  Αθ. Τριλιανός., Μεθοδολογία της Διδασκαλίας ΙΙ, Κριτική προσέγγιση της αποτελεσματικής 
διδασκαλίας με βάση τα πορίσματα της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας., Εκδόσεις Τολίδη 1992, 
σ.36 
101    Ι. Παρασκευόπουλος., Εξελικτική Ψυχολογία, Αθήνα 1982., σ.105. 
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να φανούμε ανόητοι ή γελοίοι102 κ.ά είναι καθοριστικές ενέργειες στο να 
στερήσουν από το παιδί την ανάπτυξη της δημιουργικότητας. 
Ο ρόλος του δασκάλου συνεπώς αν πραγματικά ενδιαφέρεται να εφαρμόσει 
στην τάξη του τη διδασκαλία της δημιουργικότητας είναι αρχικά να 
εξαλείψει τους παράγοντες που παρεμποδίζουν την εκδήλωσή της, αρκεί να  
είναι σε θέση να διακρίνει με σαφήνεια τις ξεχωριστές επινοητικές 
ικανότητες των παιδιών, να τις αποδέχεται και να μην τις θεωρεί ως 
παρεκτροπές ή ανοησίες και στη συνέχεια να κάνει κτήμα του και να 
εφαρμόζει στη διδακτική πράξη κάποιες βασικές ενέργειες ή αρχές. 
Οι αποκλίνουσες ερωτήσεις που απαντούν σε μεγάλο αριθμό λύσεων και 
συνδυασμών και που δεν έχουν σχέση με τις τυπικές ερωτήσεις που 
απαιτούν κατανόηση και μνήμη είναι  η βάση της καλλιέργειας της 
δημιουργικής σκέψης. Η αναζήτηση διαφορετικών τρόπων εκτέλεσης 
εργασιών, η άσκηση με τη χρήση ποικιλίας εναλλακτικών απόψεων και η 
μεταφορά των γνώσεών τους σε νέες καταστάσεις, η ενθάρρυνση στη 
διατύπωση της διαφωνίας και της ασυνήθιστης ιδέας, η κατάργηση της 
απειλής της βαθμολογίας,  η πρόκληση του ενδιαφέροντος για πολλές 
δραστηριότητες, η τόνωση της αυτοπεποίθησης, η μείωση της σημασίας 
των λαθών,103 οι ελεύθερες εργασίες, η αφιέρωση χρόνου για τις εργασίες, 
είναι τεχνικές στη διδασκαλία που δίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα 
θεαματικά αποτελέσματα προς αυτή την κατεύθυνση. 
Στα ολιγοθέσια σχολεία στα οποία διδάσκω από το 1992 και στο 1/θέσιο104 
της Μαρασλείου που υπηρετώ από το 1997 και μέχρι σήμερα, έχω κάνει 
μεγάλη προσπάθεια να εφαρμόσω τα τελευταία κυρίως χρόνια δημιουργική 
κατεύθυνση στη διδασκαλία μου, αν και στην αρχή συνάντησα δυσκολίες 
στην παροχή εργασιών όχι τόσο λόγω ανεπάρκειας χρόνου για τον έλεγχο 
και την προετοιμασία τους,105 όσο στο να συνηθίσω να σκέπτομαι εγώ ο 
ίδιος με αυτόν τον τρόπο, να κατασκευάζω ή να τροποποιώ τις ασκήσεις, 
να απευθύνω τις κατάλληλες ερωτήσεις, να ξεφεύγω όσο είναι εφικτό από 
την ομοιομορφία, την επανάληψη την αποστήθιση. Δυσκολίες ακόμη 
συνάντησα και στην τροποποίηση της συμπεριφοράς μου απέναντι στους 
μαθητές, αν και ποτέ δεν ήμουν οπαδός της αυταρχικής αγωγής. 
Πριν ξεκινήσω να παρουσιάζω στοιχεία από την καθημερινή διδακτική 
πράξη και συγκεκριμένα από το γλωσσικό μάθημα είναι χρήσιμο να 
υπενθυμίσω δύο βασικές ιδιαιτερότητες του 1/θέσιου σχολείου, οι οποίες 
στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως μειονεκτήματα, που ωστόσο έχουν 
θετικές πλευρές και αντικρούονται από τους υποστηρικτές του σχολείου 
αυτού  του τύπου. 
Αναφέρομαι στη συνδιδασκαλία των τάξεων και στις σιωπηρές εργασίες. 
Στην  περίπτωση της συνδιδασκαλίας που καθιερώθηκε για εξοικονόμηση 
χρόνου, η ύλη προσφέρεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι μαθητές να 
διδάσκονται το ένα έτος την ύλη της ανώτερης τάξης και το επόμενο της 

                                                           
102    Ι. Παρασκευόπουλος., ο.π., σ. 106. 
103    Αθ.. Τριλιανός, Η Κριτική Σκέψη και η Διδασκαλία της, Αθήνα 2002, σ.107-108. 
104    Προσαρτήθηκε μαζί με ένα 6/τάξιο σχολείο στο Μαράσλειο Διδασκαλείο με το Νόμο 3692 το 
έτος 1910 για να αποδοθεί  έτσι ίση αξία στη θεωριτική και πρακτική κατάρτιση των δασκάλων. Δ. 
Τσου- 
ρέκης., Το χρονικό του Μαρασλείου διδασκαλείου. Ελληνοχριστιανική Αγωγή, Ιούνιος 1992, σ. 187   
105    Χρ. Σαίτης., Λειτουργικά προβλήματα των Ολιγοθέσιων σχολείων της χώρας με βάση τα 
δεδομένα στο νομό Αιτωλίας και Ακαρνανίας., Ατραπός 2000, σ.31. 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ. 
Ι. Ε. Π. ΕΚ.), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Κριτική, Δημιουργική, Διαλεκτική Σκέψη 
στην Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη», Αθήνα, 13‐14 Μαΐου 2006. 

 

ISSN: 1790-8574 326

κατώτερης, με συνέπεια μερικές φορές να έχουμε δυσκολία και 
αναποτελεσματικότητα στην αφομοίωσή της. Ο αντίλογος εδώ είναι η 
σημασία, η αναγκαιότητα και τα πλεονεκτήματα της αλληλοδιδακτικότητας 
υπό την καθοδήγηση του δασκάλου.106  Οι μεγαλύτεροι μαθητές βοηθούν 
τους μικρότερους, αναπτύσσεται πάντα πνεύμα συνεργασίας σε ζεστή και 
φιλική ατμόσφαιρα και συνηθίζουν να επικοινωνούν καλύτερα και μεταξύ 
τους και με το δάσκαλο. Μαθαίνουν αβίαστα με έναν ιδιαίτερο τρόπο και 
συμμετέχουν όλοι ομαδικά και συνειδητά στα δρώμενα της σχολικής ζωής. 
Σύμφωνα με τον Κυργιάννη107 τα παιδιά που τελειώνουν μονοθέσιο 
σχολείο έχουν περισσότερες γνώσεις και μάλιστα δημιουργικές και 
καλύτερες δεξιότητες. Να επισημάνω όμως εδώ ότι ενώ είναι απαραίτητες 
ορισμένες τεχνικές στην κατανομή κυρίως του χρόνου και στη διοχέτευση 
της ύλης, οι συνάδελφοι που αποφοιτούν από τα Π.Τ.Δ.Ε. και στα πλαίσια 
των πρακτικών τους ασκήσεων, δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι για τις 
συνδιδασκόμενες τάξεις των ολιγοθέσιων σχολείων.108 Μόνο τα τελευταία 
χρόνια με τη σύμφωνη γνώμη της εποπτείας των Πειραματικών σχολείων 
είχα τη χαρά να επιδείξω, σε ορισμένους εν ενεργεία συναδέλφους, μερικά 
χρήσιμα βήματα της καθημερινής πρακτικής.   
Στη δεύτερη περίπτωση των σιωπηρών εργασιών, έχουμε το αντιστάθμισμα 
για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου οι οποίες συμβαδίζουν με τη 
σύγχρονη τάση για εξατομίκευση της διδακτικής προσπάθειας. Αυτό που 
πρέπει να κάνει ο δάσκαλος είναι να οργανώνει και να συντονίζει τις 
εργασίες αυτές, αφού προηγουμένως τις έχει προετοιμάσει κατάλληλα με 
ευρηματικότητα και δεξιοτεχνία, λαμβάνοντας υπ όψιν τις μαθησιακές 
ικανότητες των παιδιών. Άλλωστε πάντοτε ο αριθμός είναι μικρός κι αυτό 
βοηθάει και την εξατομικευμένη διδασκαλία και την πρωτοβουλία και την 
αυτενέργεια και  να γίνεται το μάθημα καλύτερα. 
Λαμβάνοντας υπ όψιν τα προηγούμενα στα οποία αναφέρθηκα με συντομία 
θέλω να τονίσω την αξία των σιωπηρών εργασιών στην εφαρμογή μιάς 
δημιουργικής κατεύθυνσης. 
 Οι μαθητές στις σιωπηρές εργασίες  μπορούν να γράφουν το «σκέφτομαι 
και γράφω»,την ορθογραφία τους, να λύνουν ασκήσεις όλων των 
μαθημάτων, να κάνουν επανάληψη ή σιωπηρή ανάγνωση, χειροτεχνίες, 
χρήση των  ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου ή της βιβλιοθήκης, 
συγκέντρωση υλικών109 κά. Σε αυτό λοιπόν το σημείο ο δάσκαλος του 
ολιγοθέσιου σχολείου ελέγχεται για την ευελιξία και τη μεθοδικότητά του. 
Το κατάλληλο συνεργατικό περιβάλλον υπάρχει στο σχολείο, όπως και ο 
χρόνος για την επώαση λύσης προβλημάτων δημιουργικής σκέψης είναι 
εύκολο να αντληθεί μέσα από τον προσεκτικό καταμερισμό των ασκήσεων 
στις σιωπηρές εργασίες. Εμείς αυτό το χρόνο έχουμε τη δυνατότητα να τον 
εκμεταλλευτούμε προτείνοντας εργασίες δημιουργικού χαρακτήρα. 
Η Γλώσσα μου, μέρος 2ο, Δ΄ Τάξη 
Ενότητα: «Μέσα στη σπηλιά». 

                                                           
106    Χρ. Σαίτης., ο.π. σ.29-30. 
107    Μ. Κυργιάννης., Πώς έζησα, στοχάστηκα, έλυσα τα προβλήματα του 1/ταξίου και άλλων 
σχολείων στο χωριό και στην πόλη., Αθήνα 1960. 
108    Αδ. Παπασταμάτης., Τα ολιγοθέσια σχολεία της Ελληνικής υπαίθρου., Εκδόσεις Γρηγόρη, σ. 111. 
109    Χρ. Ίντος., Το μονοθέσιο σχολείο, Περιοδικό Σχολείο και Ζωή, 1991, τεύχος 4, σ. 168-169. 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ. 
Ι. Ε. Π. ΕΚ.), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Κριτική, Δημιουργική, Διαλεκτική Σκέψη 
στην Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη», Αθήνα, 13‐14 Μαΐου 2006. 

 

ISSN: 1790-8574 327

Α. Ενδεικτικές ερωτήσεις προσανατολισμού κι ενδιαφέροντος σχολιάζοντας 
ελεύθερα την επικεφαλίδα και τις εικόνες: 
1. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι βρίσκονται μέσα στη σπηλιά; 
2. Ζουν μόνοι τους ή μαζί με άλλους; 
3. Τι σκέπτεται να κάνει ο άνθρωπος που είναι κρυμμένος πίσω από 
τα χόρτα; 
4. Υπάρχουν άλλα είδη όπλων εκτός από αυτά που βλέπουμε; 
5. Γιατί φαίνονται τόσο άγριοι και δυνατοί; 
6. Πώς ζωγράφισαν τα σχέδια στους βράχους; Τι φανερώνουν; 
Με τις ερωτήσεις επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση των παιδιών στην εικόνα 
και στη φάση αυτή της εξέλιξης του ανθρώπου. Όλες οι απαντήσεις 
κρίνονται θετικά, δημιουργούνται απορίες, ενεργοποιείται η φαντασία και 
ακολουθεί σιωπηρή ανάγνωση. 
 Β. Διερεύνηση και επεξεργασία του κειμένου.  
1. Γιατί τα ρούχα τους, όπως λέει το κείμενο, ήταν φτιαγμένα από 
δέρματα ζώων; 
2. Τι θα συνέβαινε αν δεν μπορούσαν να ανάψουν  φωτιά; 
3. Αν δεν σκότωνε το ελάφι υπήρχε άλλος τρόπος να εξασφαλίσει 
τροφή για την οικογένειά του; 
4. Αν ζούσες εσύ στη σπηλιά θα ήθελες να ζωγραφίσεις κάτι άλλο 
εκτός από αυτά που έχουν φτιάξει εκείνοι; 
5. Θεωρείτε ότι είναι εύκολη η ζωή εκείνα τα χρόνια; 
6. Νομίζετε ότι θα μπορούσατε να επιβιώσετε εσείς κάτω από αυτές 
τις συνθήκες; 
7.  Μπορείτε να περιγράψετε με λεπτομέρεια το εσωτερικό της 
σπηλιάς; Τι υπάρχει έξω από αυτήν; 
8. Υπάρχει κάτι που κάνει τον άνθρωπο να φοβάται ή είναι 
παντοδύναμος; 
Με τις ερωτήσεις αυτού του τύπου δεν έχουμε απλή ανάκληση δεδομένων 
ή απομνημόνευση στοιχείων του κειμένου. Επιδιώκεται δημιουργική 
διερεύνηση, παραγωγή νέων ιδεών και επεξεργασία ασυνήθιστων 
συνδυασμών. Η προσοχή αποκεντρώνεται και στρέφεται σε ποικίλες 
παραστάσεις ανοργάνωτες και αποσπασματικές. 
Γ.  Έκφραση:  
Εδώ μπορούμε να ζητήσουμε από τους μαθητές να συνεχίσουν την ιστορία 
από εκεί που τελειώνει το κείμενο προτρέποντάς τους να σκεφτούν μια 
περιπετειώδη εξέλιξη ή να περιγράψουν τι θα συνέβαινε στους ανθρώπους 
αυτούς εάν μπορούσαμε ξαφνικά να τους μεταφέρουμε στη δική μας 
εποχή.  

Στη δημιουργική σκέψη οι μαθητές μπορούν να αναπλάθουν το κείμενο με 
πρωτοτυπία και φαντασία, δίνοντας νέες μορφές προσέγγισης του ίδιου 
προβλήματος ή κάνοντας καινοτομίες, που μπορούν να έχουν σημασία για 
τις θέσεις και όχι τις απαντήσεις που προσδοκά το πρόγραμμα.110  

            Δ. Ενδεικτικές ασκήσεις.- Εργασίες111 
Το φαινόμενο της συγκεκριμένης ενότητας είναι ο εμπρόθετος 
προσδιορισμός. Εξηγούμε στα παιδιά ότι είναι ένα σύνολο λέξεων που 
                                                           
110    Α. Παπάς., Διδακτική γλώσσας και κειμένων-Επικοινωνιακή μέθοδος διδασκαλίας, Τόμος Γ΄, 
ΑΘΗΝΑ 1995, σ.84 
111    Α. Παπάς., ο.π., σ.69-70. 
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αποτελείται από πρόθεση και τη λέξη ή τις λέξεις που η πρόθεση αυτή 
συνοδεύει, δίνοντας έναν επαρκή αριθμό παραδειγμάτων. 

1. Συμπληρώνω τις προτάσεις με εμπρόθετους προσδιορισμούς 
επιλέγοντας τα υλικά της παρένθεσης. Χρησιμοποιώ περισσότερα από ένα 
βάζοντας κόμμα. (πέτρα, μαλλί, γυαλί, ξύλο, δέρμα, μέταλλο, μάρμαρο ). 
Ο χάρακας είναι από…… 

Το γλυπτό είναι……. 

Τα τείχη είναι……… 

Η κανάτα είναι…….. 

Το δάπεδο είναι……. 

Το γραφείο είναι…… 

Η μπλούζα είναι……. 

Η κορνίζα είναι…….. 

Το σταχτοδοχείο είναι……. 

Το τσεκούρι είναι….. 

Το πιάτο είναι……. 

Το σπίτι είναι……. 

 

2. Βρίσκω επίθετα από εμπρόθετους προσδιορισμούς: 
Εάν το κηροπήγιο είναι από πηλό, το λέμε………. 

Εάν το γάλα είναι από πρόβατο, το λέμε……….. 

Εάν η φορεσιά είναι από το Τρίκερι, τη λέμε………. 

      Εάν το κρασί είναι από τη Νεμέα, το λέμε………. 

      Εάν το κόσμημα είναι από χρυσάφι, το λέμε………. 

      Εάν η ζακέτα είναι από βαμβάκι, τη λέμε………. 

      Εάν το παιχνίδι είναι από αλουμίνιο, το λέμε………. 

      Εάν το λουκούμι είναι από τη Σύρο, το λέμε……… 

      Εάν ο άνεμος είναι από το Νότο, το λέμε………. 

 

3. Λέξεις για την καρτέλα: τσεκούρι, κερί, αγελάδα, πέτρα- 
πέτρινος, -η, -ο. 
                  Από τα ουσιαστικά δημιουργώ επίθετα και σχηματίζω 
προτάσεις. 

 

Με τον ίδιο τρόπο και στο χρόνο που διατίθεται στο ολιγοθέσιο σχολείο,  
γίνεται και στα άλλα μαθήματα προσπάθεια άσκησης δημιουργικής σκέψης. 
Στα βιβλία της γλώσσας υπάρχουν ασκήσεις που χαρακτηρίζονται 
δημιουργικές. O δάσκαλος, ως ένα βαθμό, έχει τη δυνατότητα να 
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παρεκκλίνει από την προκαθορισμένη πορεία και να παίρνει πρωτοβουλίες 
εισάγοντας ευρηματικές παραλλαγές. Δυσκολίες υπάρχουν λόγω του 
βάρους της προγραμματισμένης ύλης, του σχολικού βιβλίου και του 
αναλυτικού προγράμματος κι έτσι ελλοχεύει  ο κίνδυνος οποιαδήποτε 
παρέμβαση, από μέρους των συναδέλφων, να είναι αποσπασματική και 
ανεπαρκής. Αξίζει τον κόπο διότι κατά τον Θ. Γέρου το «πιο πολύτιμο δώρο 
που φέρνει το παιδί μαζί του στον κόσμο είναι η δημιουργική του 
φαντασία, που θα πρέπει να προσεχτεί σαν κόρη οφθαλμού. Είναι ο 
εφευρέτης, ο δημιουργός μέσα στον άνθρωπο. Είναι η πρωτοτυπία του, ό,τι 
τον ξεχωρίζει κυρίως από τους άλλους».112  
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