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 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής 

 

1. Εισαγωγή 

 

Η ενασχόληση με τη γραφή στην εκπαιδευτική δραστηριότητα που παρουσιάζουμε 

ξεκινά από δύο θέσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την χρήση της γραφής στις 

εγγράμματες κοινωνίες, στον τρόπο με τον οποίο αυτές χειρίζονται τη γνώση (Ong 

1982). Η δεύτερη από το χώρο της διδασκαλίας της γλώσσας, βλέπει τη γλώσσα ως 

αυτό που διδάσκεται μέσα στην τάξη αλλά και ως το μέσο με το οποίο διδάσκεται 

(Allwright 1991). 

 

Προσεγγίσαμε τη γραφή ως πολιτιστικό επίτευγμα, μία από τις 

σημαντικότερες εφευρέσεις της ιστορίας (Robinson 1995) και θελήσαμε να 

αναδείξουμε τα διάφορα είδη γραφής από διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμούς, 

γεωγραφικές περιοχές και χρονικές περιόδους. Επιπλέον αντιμετωπίσαμε τη γραφή 

και ως φορέα πολιτισμού, μέσο καταγραφής και μετάδοσης πολιτιστικών αγαθών και 

εννοιών. Έτσι προέκυψε και ο τίτλος του προγράμματος, που παραπέμπει και στη 

διαδικασία της μάθησης, αφού η γραφή δε κατακτιέται με φυσικό τρόπο όπως η 

γλώσσα, αλλά αποκτιέται με τη μάθηση (Παπαναστασίου 2001). Ο κεντρικός ρόλος 

της γραφής στο περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης, το σχολείο, συνδέει τη γραφή 

με το γραμματισμό και την κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου. 

 

Για την ανάγκη να κατανοήσουμε τόσο εμείς όσο και οι μαθητές και οι 

μαθήτριές μας τη σχέση της γραφής και του γραπτού λόγου, κινηθήκαμε ανάμεσα 

στα επίπεδα του «κοινωνικού γραμματισμού» και του «σχολικού γραμματισμού» 

(Μητσικοπούλου 2011). Από τη μία, αναδείξαμε τη γραφή μέσα από την παραγωγή 

και κατανόηση διαφορετικών ειδών κειμένων και το ρόλο που παίζουν στην 

επικοινωνία. Από την άλλη, ερευνήσαμε την εξέλιξη της γραφής, συζητήσαμε για 

την αποκωδικοποίηση των αρχαίων γραφών, συγκρίναμε τα διάφορα είδη γραφής 

και χρησιμοποιήσαμε διαφορετικά υλικά για να γράψουμε. Τα παιδιά αξιοποίησαν 

την εμπειρία τους από διαφορετικά μαθήματα του σχολικού τους προγράμματος 

όπως η Γλώσσα, η Ιστορία, η Αγγλική Γλώσσα και τα Εικαστικά. 

 

Βιώνοντας την εμπειρία του «γραφέα» αλλά και του «γλωσσολόγου» είχαμε 

τη δυνατότητα να διακρίνουμε τις αλλαγές που προκάλεσε, ιδιαίτερα η εφεύρεση του 

αλφάβητου, και η διάδοση τη μάθησής του στις κοινωνίες και στην εκπαίδευση. Δεν 

έχουμε πλέον την ανάγκη των γραφέων (Donoughue 2007), αφού μαθαίνουμε στο 

σχολείο γραφή, αλλά και ανάγνωση.  

Στη συζήτηση με τους μαθητές και τις μαθήτριές μας για τη σχολική 

διάσταση της γραφής, και αναγνωρίζοντας ότι η γραφή «ως σημειωτικό σύστημα 

αντιπροσωπεύει ένα υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης από ό,τι η προφορική γλώσσα» 

(Γλαράκη 2001) αναφερθήκαμε στις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από τη 

γραπτή αξιολόγηση των παιδιών στο σχολείο. 
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Επιπλέον, η άποψη ότι η εκπαίδευση στηρίζεται κυρίως στη μάθηση 

διαμέσου του γραπτού λόγου (Πόρποδας 1995) καθιστά την εκμάθηση της γραφής 

καθοριστικό παράγοντα της σχολική επιτυχίας. Την επιτυχία αυτή την είδαμε ως το 

δικαίωμα του παιδιού να μαθαίνει με την ιδιότητα ενός μοναδικού ατόμου αλλά και 

κοινωνικού όντος, ικανού να «παίρνει στα σοβαρά» τη μάθησή του και να 

αποφασίζει ανεξάρτητα, ως ένας επαγγελματίας της μάθησης (practitioner of 

learning) που ολοένα αναπτύσσεται (Allwright & Hanks 2009). Αυτή η θέση της 

«διερευνητικής πρακτικής» (exploratory practice) ήταν ο δικός μας «γρίφος» αλλά 

και οδηγός σε όλη τη διάρκεια του προγράμματός μας. 

 

2. Στόχοι του προγράμματος 

 

Με αφετηρία εκπαιδευτικό υλικό από τη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου 

οργανώσαμε τις δραστηριότητες του προγράμματός μας.  

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος ήταν:  

α) να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας σε θέματα της 

γλώσσας, γραφής και του γραπτού λόγου, της σχέσης μεταξύ τους αλλά και μέσα 

από την ιστορική αναδρομή της ανακάλυψης της γραφής και των διαφορετικών 

ειδών γραφής, 

β) να αποκωδικοποιήσουμε την ίδια τη μορφή της γραφής ως αναπαράστασης της 

γλώσσας, των γραπτών συμβόλων και την κατασκευή των σημείων, συλλαβών, 

λέξεων και κειμένων, και 

γ) να εμπλουτίσουμε τις διδακτικές μας μεθόδους με την οργάνωση βιωματικών 

εργαστηρίων, εισηγήσεων και συζητήσεων, ατομικών και ομαδικών εργασιών 

 

3. Υλοποίηση του προγράμματος 

 

Το πρόγραμμα χωριζόταν σε πέντε ενότητες. Η ιστορία της γραφής ήταν το κοινό 

θέμα και των πέντε ενοτήτων, μια και το εκπαιδευτικό υλικό που διαθέταμε αρχικά 

αφορούσε την ιστορία και την τεχνολογία της γραφής. Οι τάξεις που συμμετείχαν 

ήταν η Γ’(21 παιδιά ηλικίας 8-9 ετών) και η Δ’ (23 παιδιά ηλικίας 9-10 ετών) και οι 

εκπαιδευτικοί που συνεργάστηκαν ήταν η εκπαιδευτικός της Αγγλικής Γλώσσας των 

δύο τάξεων, η δασκάλα του Τμήματος Ένταξης, η δασκάλα της Γ’ τάξης και η 

δασκάλα που διδάσκει το μάθημα των Εικαστικών και στις δύο τάξεις. Το 

πρόγραμμα σχεδιάστηκε να διαρκέσει δύο μήνες. 

Η πρώτη ενότητα αποτέλεσε την εισαγωγή στο πρόγραμμα και είχε γενικό 

θέμα τη γραφή και το γραπτό λόγο. Τα παιδιά της Γ’ τάξης υποδύθηκαν ρόλους σε 

δραματοποιημένα κείμενα από τη ζωή των γραφέων στην Αρχαία Αίγυπτο, την 

Αρχαία Ρώμη, στην Ευρώπη το Μεσαίωνα και στη σύγχρονη Κίνα. Τα παιδιά της Δ’ 

τάξης παρακολούθησαν παράσταση κουκλοθέατρου βασισμένη στο κείμενο του 

διαλόγου του Πλάτωνα Φαίδρο για την εφεύρεση της γραφής και την αναζήτηση της 

αλήθειας. 

Στην δεύτερη ενότητα με θέμα τη συμβολή του γραπτού λόγου στη ζωή του 

ανθρώπου, τα παιδιά και των δύο τάξεων χωρίστηκαν σε ομάδες και συζήτησαν το 

γιατί οι άνθρωποι γράφουν, και στη συνέχεια έφτιαξαν δικά τους κείμενα. Τα 

κείμενα εξυπηρετούσαν διάφορους σκοπούς επικοινωνίας που τα παιδιά επέλεξαν 

στις ομάδες τους. 

Η τρίτη ενότητα αποτέλεσε τον κεντρικό θεματικό άξονα της ιστορίας της 

γραφής και χωρίζονταν σε δύο θεωρητικές εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν με τη 

βοήθεια της νέας τεχνολογίας στις δύο τάξεις, και δύο εργαστήρια πρακτικής 
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εφαρμογής και χρήσης διαφορετικών υλικών γραφής. Η πρώτη εισήγηση 

αναφερόταν στην ιερογλυφική γραφή της Αρχαίας Αιγύπτου και τη σφηνοειδή 

γραφή των Σουμέριων. Μεσολάβησαν τα εργαστήρια ιερογλυφικής με πένα και 

μελάνι, και της σφηνοειδούς σε πηλό με γραφίδα. Στη δεύτερη εισήγηση με την 

οποία έκλεισε αυτή η ενότητα ασχοληθήκαμε με την εφεύρεση του αλφάβητου, την 

εξέλιξη και τη διάδοσή του, αλλά και τις σύγχρονες μη αλφαβητικές γλώσσες όπως 

είναι η Κινέζικη και Ιαπωνική γλώσσα.  

Η τέταρτη ενότητα είχε θέμα τη διάδοση της εκμάθησης των αλφαβητικών 

κυρίως γραφών και της παροχής μόρφωσης ως αγαθού της δημοκρατίας και 

δικαιώματος στον πολιτισμό. Τα παιδιά συζήτησαν και κατέγραψαν τις απόψεις τους 

σε ομάδες.  

Στην πέμπτη και τελευταία ενότητα τα παιδιά συζήτησαν την εμπειρία τους 

από το σχολείο, το δικαίωμά τους στη γραφή και ανάγνωση αλλά και την 

υποχρεωτική διαδικασία της αξιολόγησής τους μέσα από τα γραπτά διαγωνίσματα.  

 

4. Αξιολόγηση 

 

Ζητήσαμε από τα παιδιά να απαντήσουν σε τέσσερα ερωτήματα για την εμπειρία 

τους από το πρόγραμμα. 

Τα ερωτήματα αυτά ήταν: 

Τι θυμάμαι 

Τι μου άρεσε 

Τι θα άλλαζα 

Θα επέλεγα ξανά το πρόγραμμα και γιατί 

Το ενδιαφέρον από τις απαντήσεις που πήραμε δεν επικεντρώνεται μόνο στο 

τι έγινε αλλά και στο τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στο μέλλον.  

 

5. Επίλογος 

 

Οργανώσαμε το πρόγραμμά μας γύρω από ένα εκπαιδευτικό υλικό και 

δραστηριότητα σχετικά με τη γραφή. Οι δημιουργοί του, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, του 

έδωσαν το όνομα «Ταξιδιώτης της Γραφής». Το δικό μας ταξίδι μόλις έφτασε στον 

προορισμό του και μιλούσε για το παρελθόν και το παρόν της γραφής. Θα μπορούσε 

να είναι ο ενδιάμεσος σταθμός από τον οποίο θα προκύψουν και άλλοι προορισμοί 

για την επινόηση του μέλλοντος της γραφής. Στην επιλογή των προορισμών αυτή τη 

φορά είμαστε σε θέση να ζητήσουμε και από τους μαθητές και τις μαθήτριές μας να 

διατυπώσουν τους δικούς τους «γρίφους» για τη γραφή. Η ιστορία της γραφής εκτός 

από «διερευνητική» μπορεί να γίνει και «μη συμβατική», ως συνύπαρξη εικονικής 

(visual) και λεκτικής (verbal) αναπαράστασης (Kress & Van Leeuwen, 1996). 

Άλλωστε, οι εικόνες, όταν συνοδεύουν μία ταξιδιωτική ιστορία, αποδεικνύουν πόσο 

συναρπαστικό και αληθινό ήταν το ταξίδι!  
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