
Γεια σε όλους, 

Όλοι ξέρουμε πόσο βαριόμαστε στο σπίτι αυτές τις μέρες. 

Τι θα λέγατε να κάναμε μια σκυταλοδρομία δημιουργικής γραφής διαδικτυακά; 

Καλώ λοιπόν όσους θέλουν να συμμετέχουν, να πατήσουν πάνω στο σύνδεσμο που θα σας στείλω 

με προσωπικό μήνυμα και να αρχίσετε να γράφετε μια ΙΣΤΟΡΙΑ όλοι μαζί στη σελίδα που θα σας 

ανοίξει.  

Πρόκειται για ένα κοινό έγγραφο στο google docs (για όποιον θέλει να δει τι είναι ή οδηγίες χρήσης 

μπορεί να δει εδώ:  

Είναι το ίδιο με τις ιστορίες που δημιουργούμε στην τάξη προφορικά όπου ο ένας συμπληρώνει αυτό 

που λέει ο άλλος με σκοπό να φτιάξουμε μια ιστορία. 

• Το κείμενο που θέλουμε να γράψουμε είναι μια ιστορία. Αν δε θυμάστε πώς λέω ή γράφω 

μια ιστορία, μπορείτε να κάνετε επανάληψη κοιτώντας εδώ:  

https://www.schoolessons.gr/data-general/stories/docs/writing-stories/writing-stories.pdf 

(Μαρία Ζάππα Κασαπίδη) 

https://www.slideshare.net/NansyTzg/ss-25812165 (από Nansy Tzg) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

• Πατήστε πάνω στον σύνδεσμο που σας έχω στείλει με προσωπικό μήνυμα και θα ανοίξει μια 

σελίδα με ένα έγγραφο. 

• Διαβάστε τι έχουν γράψει ως τώρα οι συμμαθητές σας. 

• Συμπληρώστε την ιστορία συνεχίζοντας ό,τι έχουν γράψει οι προηγούμενοι γράφοντας μια ή 

δύο προτάσεις ο καθένας (ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ). Δεν μας ενδιαφέρει το θέμα της ιστορίας ούτε 

αν θα είναι πραγματική ή φανταστική. Προσέξτε αυτό που θα γράψετε να συνδέεται με τα 

προηγούμενα και να υπάρχει συνέχεια. 

• Φροντίστε οι προτάσεις που θα γράψετε να είναι σχετικές με ό,τι έχει ήδη γραφτεί και να 

εξελίσσουν την ιστορία. 

• Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε περιγραφή αν είναι απαραίτητο. 

• Θα αφήσω το έγγραφο ανοικτό για μια εβδομάδα. Οπότε από σήμερα έως την επόμενη 

Κυριακή μπορείτε να μπείτε όσες φορές θέλετε και να γράψετε από μια πρόταση αρκεί να 

έχουν γράψει και άλλοι πριν από εσάς. 

• Οδηγίες για το πώς μπορείτε να μπείτε από το κινητό μπορείτε να δείτε εδώ: 

https://drive.google.com/file/d/1cBgOzyc9DqAVfmF_3GNAGaviDlQrn_Dl/view 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Επειδή το έγγραφο είναι κοινό, προσέξτε μην σβήσετε ό,τι έχουν γράψει οι προηγούμενοι. 

Πάντα να γράφετε σε ξεχωριστή σειρά. 

https://www.schoolessons.gr/data-general/stories/docs/writing-stories/writing-stories.pdf
https://www.slideshare.net/NansyTzg/ss-25812165
https://drive.google.com/file/d/1cBgOzyc9DqAVfmF_3GNAGaviDlQrn_Dl/view

