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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση έχει ως στόχο να αποτυπώσει την εμπειρία από τη  διδασκαλία της 

Δημιουργικής Γραφής σε μαθητές Λυκείου, μέσω ενός πολιτιστικού προγράμματος σχολικών 

δραστηριοτήτων, το οποίο εφαρμόστηκε επί δύο σχολικά έτη σε μαθητές της Β’ Λυκείου. Ξεκινώντας 

από τη στοχοθεσία του προγράμματος, περιγράφεται η πορεία υλοποίησής του και παρατίθενται 

ενδεικτικές προτάσεις δημιουργικών δραστηριοτήτων στις οποίες ασκήθηκαν οι μαθητές. Τέλος, 

διατυπώνονται κάποια συμπεράσματα, που προέκυψαν από την ποιοτική αποτίμηση του 

προγράμματος, η οποία  πραγματοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του. 

 

1. Εισαγωγή 

Ο όρος «δημιουργική γραφή», μετάφραση του ξενόγλωσσου «creative writing», 

υπονοεί τη διδασκαλία της λογοτεχνικής γραφής, αλλά εμπεριέχει και ένα σύνολο 

εκπαιδευτικών πρακτικών, οι οποίες στοχεύουν στην κατάκτηση συγγραφικών 

δεξιοτήτων (Καρακίτσιος 2012). Στον χώρο της εκπαίδευσης, η δημιουργική 

γραφή μοιάζει να απομακρύνεται από την αντίληψη που την θεωρεί συνώνυμη 

της λογοτεχνικής παραγωγής και προσιδιάζει μάλλον σε μια διαδικασία ελεύθερης 

έκφρασης της δημιουργικότητας του μαθητή (Κωτόπουλος 2012), καθώς  

αναφέρεται  στην ικανότητά του να φαντάζεται και να δημιουργεί, να αισθάνεται 

και να εκφράζεται ελεύθερα, αυθεντικά και πρωτότυπα για τη δική του 

ικανοποίηση και ευχαρίστηση (Maker 1993), βοηθώντας τον να ανακαλύπτει, να 

βιώνει και να ερμηνεύει καταστάσεις και γεγονότα (Κατσίκη- Γκίβαλου 1995). 

Η έννοια της δημιουργικότητας, ως ένα φαινόμενο πολύπλοκο που αφορά 

τη λειτουργία πολλαπλών επιρροών, καθώς προχωράμε από την αρχική γένεση 
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μιας ιδέας στην παραγωγή ενός νέου προϊόντος (Mumford 2003), συνδέεται στενά 

και με την εκπαίδευση. Αν και η δημιουργική σκέψη σχετίζεται με θετικά 

μαθησιακά αποτελέσματα όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, ωστόσο 

είναι γεγονός ότι στο σχολείο  άτομα με τέτοιον τρόπο σκέψης συνήθως δεν 

ενθαρρύνονται, αφού υπάρχει μια διάχυτη τάση για υποτίμηση της δημιουργικής 

σκέψης, έναντι της κριτικής (Sternberg & Spear-Swerling 1996). Από αυτόν τον 

κανόνα δεν θα μπορούσε να αποκλίνει και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το 

οποίο τείνει γενικά να μην ενθαρρύνει την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης 

των μαθητών (ΥΠΕΠΘ 1998α). 

Υπό αυτό το πρίσμα δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η δημιουργική 

γραφή δεν διδάσκεται, ούτε ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο, με εξαίρεση τα 

καλλιτεχνικά σχολεία της χώρας, ούτε στο πλαίσιο του μαθήματος της 

λογοτεχνίας, αφού επί σειρά ετών το μάθημα υπήρξε σταθερά προσανατολισμένο 

στη γλωσσική εκπαίδευση και την απόκτηση γνώσεων δια της λογοτεχνίας, 

υπηρετώντας έναν ηθικοδιδακτικό ενίοτε σκοπό και προβάλλοντας ως βασικούς 

πόλους της διδασκαλίας τόσο τη γραμματολογική/βιογραφική εξέταση 

(Κωτόπουλος 2012), όσο και την ερμηνεία και αναζήτηση νοήματος (Καρακίτσιος 

2012). 

Μικρή στροφή στη στοχοθεσία του μαθήματος διαφαίνεται αρχικά  με την 

εισαγωγή του Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΥΠΕΠΘ 1998 β), στο 

οποίο αναφέρεται ότι το περιεχόμενο των σπουδών πρέπει να υπηρετεί τον 

γενικότερο σκοπό της καλλιέργειας της σκέψης και να συμβάλλει στο να 

εξελιχθούν οι μαθητές σε άτομα με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, 

αυτοπεποίθηση και δημιουργική σκέψη. 

Ακολουθεί το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του 

2002, όπου γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη  της ατομικής έκφρασης και 

δημιουργικότητας των μαθητών και προτείνονται ασκήσεις δημιουργικής γραφής 

(επί παραδείγματι εικασίες για πιθανή εξέλιξη της ιστορίας ή αλλαγή του τέλους 

της, συμπλήρωση της αφήγησης και άλλα). Ωστόσο, οι υποδείξεις αυτές 

απουσιάζουν από τα εγχειρίδια οδηγιών για τους διδάσκοντες και αντιστοίχως 

από τα σχολικά εγχειρίδια. 
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Η πρώτη ουσιαστικά προσπάθεια προς την κατεύθυνση της εισαγωγής της 

δημιουργικής γραφής στο σχολείο διαφαίνεται στα πρόσφατα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών (2011-2012), τόσο στα πιλοτικά, τα οποία τέθηκαν σε 

εφαρμογή σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες, όσο και σε αυτά για τη διδασκαλία 

της Λογοτεχνίας στην Α’ Λυκείου. Η χρήση ποικιλίας «κειμένων», η σύνδεση της 

Λογοτεχνίας με άλλες μορφές τέχνης, η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας 

και Επικοινωνίας στη διδασκαλία, η δημιουργία πολυτροπικών κειμένων, η 

αξιοποίηση του επεξεργαστή κειμένου για δημιουργική γραφή είναι κάποιες από 

τις προτάσεις που οδηγούν προς μια νέα αντιμετώπιση του μαθήματος της 

Λογοτεχνίας στο σχολείο, η οποία παρέχει έδαφος και στην ανάπτυξη της 

δημιουργικής γραφής. Δεδομένης, όμως, της περιορισμένης εφαρμογής των νέων 

Π.Σ., ο διδάσκων οφείλει να βρει άλλους τρόπους για να φέρει τους μαθητές σε 

επαφή με τη δημιουργική γραφή. Ένας απ’ αυτούς είναι τα Πολιτιστικά 

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, στη θεματική των οποίων, μεταξύ 

άλλων, προβλέπεται και η λειτουργία Λογοτεχνικού Εργαστηρίου για διδασκαλία 

δημιουργικής γραφής. 

Όπως είναι  γνωστό στους εκπαιδευτικούς, ένα  πολιτιστικό πρόγραμμα, το 

οποίο εντάσσεται στα ευρύτερα προγράμματα  σχολικών δραστηριοτήτων, είναι 

μία δημιουργική διαδικασία που έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων,  την καλλιέργεια 

της αισθητικής μέσα από την έρευνα, τη μελέτη, την ανάδειξη και την προώθηση 

στοιχείων πολιτισμού. Δεν αποτελεί τυπικό μάθημα, αλλά μέσω των πεδίων 

σύνδεσής του με το Αναλυτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια θεματικών 

δραστηριοτήτων, τα οποία συνιστούν συγκροτημένες δράσεις παιδαγωγικού 

χαρακτήρα που με διαφορετική προσέγγιση κεφαλαιοποιούν τους βασικούς 

άξονες – στόχους του κάθε προγράμματος. 

 

2. Το πρόγραμμα και η εφαρμογή του 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε δύο σχολικά έτη, επί 14 εβδομάδες (από τον 

Δεκέμβρη έως τον Απρίλη), με μια δίωρη συνάντηση εβδομαδιαίως. Η συνολική 

του διάρκεια ήταν 28 ώρες. Την πρώτη χρονιά συμμετείχαν 12 μαθητές της Β’ 

Λυκείου και τη δεύτερη χρονιά 18 μαθητές. 



4 

 

 
 

Στόχος του προγράμματος ήταν, μέσω της καθοδήγησης από τη 

διδάσκουσα, να δοθούν στους μαθητές εναύσματα που να τους παρωθούν προς 

μια συγκεκριμένη λογοτεχνική γραφή, έτσι ώστε στο τέλος της δραστηριότητας 

να έχουν προσοικειωθεί ένα συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος ή μια συγγραφική 

τεχνική και να αισθάνονται ικανοί να γράψουν ένα κείμενο, σύμφωνα με τους 

κανόνες που έχουν αφομοιώσει (Σουλιώτης 2012). Επιπλέον, μέσω της βαθμιαίας 

εξοικείωσής τους με συγγραφικές πρακτικές, να έχουν την ευκαιρία να 

αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, παράγοντας τα δικά τους κείμενα, με 

αφορμή κάποιο συγκεκριμένο ερέθισμα, αποπειρώμενοι ενίοτε και μια 

διασύνδεση του λόγου με άλλες μορφές τέχνης. Τέλος, αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε., να 

δουν την παραγωγή κειμένων από μια διαφορετική οπτική, η οποία τους επιτρέπει 

συνάμα να αντιληφθούν τους μηχανισμούς κατασκευής αλλά και πρόσληψης της 

λογοτεχνίας.  Η εξοικείωση, εξάλλου, των μαθητών με τον λόγο, η ενθάρρυνση 

ώστε να εκφραστούν δημιουργικά, εξερευνώντας τις δυνατότητές τους και 

ανακαλύπτοντας τον προσωπικό τους τρόπο γραφής, αποτελούν, κατά τους 

Πασιά και Μανδηλαρά (στο Κωτόπουλος 2012) έναν από τους βασικούς στόχους 

της δημιουργικής γραφής στο σχολείο. 

 

Περιεχόμενο 

Οι μαθητές ασκήθηκαν στη συγγραφή διαφόρων ειδών κειμένων, κάποια από τα 

οποία αποτελούσαν προτάσεις της διδάσκουσας και κάποια από τα οποία 

συνδιαμορφώθηκαν με βάση προτάσεις μελών της ομάδας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για 

την επιλογή δραστηριοτήτων υπήρξε το εγχειρίδιο που εκπονήθηκε από τον Μίμη 

Σουλιώτη και τη συγγραφική του ομάδα για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας 

και Πολιτισμού της Κύπρου, το οποίο αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τον 

εκπαιδευτικό, αφού του παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξει ασκήσεις 

δημιουργικής γραφής, μέσα από μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων. Επελέγησαν 

διάφορες δραστηριότητες, με βάση ένα συγκεκριμένο σκεπτικό, που αναφέρεται 

παρακάτω ανά περίπτωση. Έτσι, οι μαθητές δημιούργησαν ακροστιχίδες, χαϊκού, 

headline poetry, ποιήματα σε αυτόματη γραφή και ελεύθερο στίχο, ποιήματα ή 

πεζά με βάση συγκεκριμένη θεματική, με αφορμή ένα έργο ζωγραφικής ή 

χρησιμοποιώντας τις Τ.Π.Ε., ποιήματα ποιητικής. 
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Ενδεικτικές δραστηριότητες 

Ακροστιχίδες 

Η δημιουργία ακροστιχίδας επιλέχθηκε ως πρώτη δραστηριότητα, καθώς 

αποτελεί ένα εύκολο και παιγνιώδες μέσο γνωριμίας. Οι μαθητές έγραψαν 

ακροστιχίδες με το όνομά τους, με τις οποίες αυτοσυστήθηκαν στην ομάδα. 

Κάποιοι δήλωσαν μέσω αυτών τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους ή, εφαρμόζοντας  

στην πράξη το «προαιρετικόν» του πράγματος και υιοθετώντας την αρχή της 

«φιλαλληλίας» με τον διδάσκοντα (Σουλιώτης 2012), τροποποίησαν τις δοθείσες 

οδηγίες και δημιούργησαν ακροστιχίδες με άλλες λέξεις, εξηγώντας στην ομάδα 

την επιλογή τους. 

 

Χαϊκού 

Το ποιητικό αυτό είδος από την Ιαπωνία, με τη σταθερή δομή 5-7-5, αντλεί τη 

θεματική του από τη φύση και αποτελεί ένα στιγμιότυπο το οποίο εκφράζεται 

άλλοτε με λυρική άλλοτε με χιουμοριστική διάθεση, εμπεριέχοντας συχνά το 

στοιχείο της έκπληξης. Πειραματιζόμενοι με τη συγγραφή χαϊκού, οι μαθητές 

ασκήθηκαν στην αυστηρή φόρμα που επιβάλλει το είδος και στην πειθαρχία που 

απαιτεί. 

 

Headline poetry 

Οι μαθητές έφεραν στην τάξη αποκόμματα από εφημερίδες ή περιοδικά. Επέλεξαν 

κάποιες «κοινές» λέξεις και προσπάθησαν να τις συνδυάσουν με τρόπο ώστε να 

πετύχουν ένα ποιητικό αποτέλεσμα. Με τη συγκεκριμένη άσκηση 

προβληματίστηκαν για τη λειτουργία της λέξης μέσα στο ποίημα, ως δομικής 

μονάδας του, και είδαν στην πράξη ότι η ποίηση γίνεται με λέξεις, ενίοτε αυτές που 

και οι ίδιοι χρησιμοποιούν στον καθημερινό τους λόγο, οι οποίες, αν συνδυαστούν 

με φαντασία και παιγνιώδη διάθεση, μπορούν να δώσουν ένα ποιητικό 

αποτέλεσμα. 

 

Υπερρεαλιστικά παιχνίδια– αυτόματη γραφή 
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Οι μαθητές ανά ζεύγη διατύπωσαν ο ένας στον άλλον ερωτήσεις και απαντήσεις, 

των οποίων αγνοούσαν αμοιβαία το περιεχόμενο, κατά το πρότυπο των 

ερωταπαντήσεων που αναφέρονται από τον Ελύτη στα «Ανοιχτά Χαρτιά». Η 

ερώτηση ξεκινούσε με το «τι είναι…;» ή σε μια παραλλαγή του ίδιου παιχνιδιού με 

το «όταν…» ή το «αν…».  Σε μια άλλη εκδοχή, προφορική, ο ένας υπέβαλλε 

ερωτήσεις, χωρίς τον περιορισμό της πρώτης λέξης, και ο άλλος απαντούσε 

προφορικά, χωρίς να του δοθεί χρόνος να σκεφτεί. Με τον τρόπο αυτό, 

«δοκιμάζοντας την επίσκεψη του απροσδόκητου κάτω από τη μορφή παιχνιδιού» 

(Ελύτης 1987), οι μαθητές έγραψαν και εκφράστηκαν χωρίς δεσμεύσεις, 

απελευθερώνοντας τη φαντασία τους. 

 

Ελεύθερος στίχος 

Δόθηκε στους μαθητές ένα ποίημα γραμμένο στη ροή του πεζού λόγου και 

ζητήθηκε να το χωρίσουν σε στίχους κατά βούληση. Επιπλέον, οι μαθητές 

έγραψαν δικά τους ποιήματα, με αφορμή ένα στοιχείο του δοθέντος ποιήματος 

που τους άρεσε (μια λέξη, μια εικόνα, έναν στίχο). Με τον τρόπο αυτό, ο στίχος 

που δεν υποτάσσεται σε συγκεκριμένη ποιητική φόρμα και προκαθορισμένη δομή 

συνήθως αφήνει τον μαθητή ελεύθερο να δημιουργήσει υποκινούμενος από μια 

εσωτερική παρόρμηση, χωρίς μορφικούς περιορισμούς και κανόνες, 

επιτυγχάνοντας έτσι μια απροσχεδίαστη και αυθεντική έκφραση. 

 

Δημιουργία ποιήματος ή πεζού με βάση συγκεκριμένη θεματική 

Οι μαθητές, συνοδευόμενοι από τη διδάσκουσα, επισκέφτηκαν το Κέντρο Ιστορίας 

και Πολιτισμού Κλιάφα, μια εστία πολιτισμού στην πόλη των Τρικάλων, το οποίο 

προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα με ποικίλη θεματολογία, τα περισσότερα από τα οποία σχετίζονται 

με πτυχές της τοπικής ιστορίας. Παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Τα μνημεία της 

πόλης μας και η ιστορία τους». Στόχος ήταν να γνωρίσουν παλιότερες μορφές της 

πόλης, να μάθουν την ιστορία της, γεγονότα που συνδέονται με τη ζωή στην πόλη 

στο πέρασμα του χρόνου, συνομιλώντας έτσι με το παρελθόν της και 

επιχειρώντας διασυνδέσεις με το παρόν, παίρνοντας  ερεθίσματα, ώστε να δουν 

τους χώρους στους οποίους καθημερινά κινούνται υπό μια διαφορετική οπτική. 
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Μετά την παρακολούθηση του προγράμματος, έγραψαν κείμενα τα οποία 

αποτύπωναν την προσωπική τους συνομιλία με την πόλη. Με τον τρόπο αυτό η 

διάσταση του χώρου, και εν προκειμένω του χώρου όπου καθημερινά ζούνε και 

κινούνται, μια διάσταση υπαρκτή, αλλά ίσως παραγνωρισμένη ενίοτε,  

ενσωματώθηκε με ποικίλους τρόπους στα παραγόμενα από τους μαθητές κείμενα. 

Τους έδωσε έτσι την ευκαιρία, παράλληλα με την πραγματική πόλη που βλέπουν 

και βιώνουν ως μόνιμοι κάτοικοί της, να προτείνουν μέσα από τις λέξεις μια δική 

τους οπτική αυτής της πόλης, η οποία ενδεχομένως διαφοροποιείται από άλλες 

καταθέσεις. 

Δημιουργώντας κείμενα με συγκεκριμένη θεματική την «πόλη», οι μαθητές 

δεν περιγράφουν απλώς το περιβάλλον, αλλά παρεμβαίνουν σ’ αυτό και το 

αναδημιουργούν, προτείνουν τη δική τους προσωπική εκδοχή για την πόλη, 

συνθέτοντας γνώσεις και εμπειρίες ζωής (Σουλιώτης 2012), για την 

ανακατασκευή της πραγματικότητας ή μάλλον  τη δημιουργία μιας δικής τους, 

μέσα από τις λέξεις, οι οποίες λειτουργούν ως ιδρυτικές ενός καινούριου 

σύμπαντος,  με τη σελίδα να  είναι το σύνορο ανάμεσα στο πραγματικό και το 

επινοημένο σύμπαν (Καλογήρου 2004, στο Κωτόπουλος 2012). 

 

Δημιουργία ποιήματος ή πεζού με αφορμή ένα έργο  ζωγραφικής 

Οι μαθητές, συνοδευόμενοι από τη διδάσκουσα, επισκέφτηκαν την έκθεση 

ζωγραφικής Παναγιώτη Τέτση στο Ίδρυμα Λεωνίδα Κ. Μακρή – Ιατρού, ένα 

κοινωφελές Ίδρυμα με φιλανθρωπική, κοινωνική και πολιτιστική δράση στον 

νομό Τρικάλων, το οποίο  λειτουργεί ως πολυχώρος πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

Ξεναγήθηκαν από τη μουσειολόγο και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τόσο για 

ζητήματα που αφορούν την τεχνοτροπία του ζωγράφου,  όσο και για γενικότερα 

ζητήματα που άπτονται της τέχνης. 

Με το πέρας της ξενάγησης, δημιούργησαν τα προσωπικά τους κείμενα, 

ποιήματα ή πεζά,  με βάση έναν συγκεκριμένο πίνακα ζωγραφικής ή με  αφορμή το 

σύνολο του έργου του καλλιτέχνη, με στόχο να αντιληφθούν τη σχέση της ποίησης 

και γενικά του λόγου με τις εικαστικές τέχνες. Το ζητούμενο ήταν, 

«ονειροπολώντας με αφορμή αινιγματικές ζωγραφιές», όπως ο  Henri Michaux,  να 

προκύψει ένα κείμενο ως έκφραση της εντύπωσης ή του συναισθήματος που 
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δημιουργεί ένα έργο τέχνης. Εξάλλου, η δημιουργική γραφή στο πλαίσιο του 

σχολείου δεν στοχεύει στο να κάνει τους μαθητές συγγραφείς, αλλά να τους δώσει 

ερεθίσματα για έκφραση και δημιουργία. H ώσμωση μεταξύ των διαφορετικών 

μορφών Τέχνης μπορεί να αποτελέσει πρόσφορο πεδίο πειραματισμού και 

έκφρασης των δημιουργικών ταλέντων των μαθητών (Σουλιώτης 2012). 

 

Δημιουργία ποιήματος ή πεζού με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

Οι μαθητές χρησιμοποίησαν  τις Τ.Π.Ε. για την παραγωγή κειμένων, μέσα από μια 

ποικιλία δραστηριοτήτων. Τους δόθηκε ένα ποίημα με τους στίχους 

ανακατεμένους. Αξιοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου, πρότειναν ανά ομάδες 

τη δική τους εκδοχή του ποιήματος. Στη συνέχεια, επέλεξαν μια φράση και 

χρησιμοποιώντας την ως εναρκτήρια φράση δημιούργησαν το δικό τους ποίημα. 

Τέλος δημιούργησαν πολυτροπικά κείμενα. 

Δραστηριότητες με χρήση των Τ.Π.Ε. μπορούν να αποβούν πολλαπλώς 

ωφέλιμες για τους μαθητές, καθώς συμβάλλουν στη μεταβολή της έννοιας της 

λογοτεχνίας, δίνοντας έμφαση σε νέες μορφές κειμενικότητας και σε νέες 

αναγνωστικές πρακτικές (Ακριτίδου 2011). 

Καταστροφή και επανασυναρμολόγηση της δομής του κειμένου, με χρήση 

του επεξεργαστή κειμένου, επιτρέπει να αναδειχθούν συστατικά χαρακτηριστικά 

του και μπορεί να καταδείξει ότι η λογοτεχνία είναι ένα lego  που κατασκευάζεται 

με οικεία υλικά. Οι μαθητές μπορούν να πειραματιστούν με τη δομή ενός κειμένου, 

έχουν τη δυνατότητα μέσα   από προσωπικές αναγνωστικές διαδρομές να 

πειραματιστούν με επάλληλες γραφές και διορθώσεις, με ποικίλες εκδοχές 

νοηματοδότησης του κειμένου, δουλεύοντας έτσι πάνω στα κείμενα και 

προσεγγίζοντας την ποιητική τους με τρόπους που δεν είναι πάντα εφικτοί με τα 

συμβατικά μέσα. Όσο ανακατασκευάζουν  αυτό το lego, όσο παίζουν με τις 

πολλαπλές εκδοχές και δυνατότητές του, τόσο καλύτερα κατανοούν τους 

μηχανισμούς κατασκευής και λειτουργίας της λογοτεχνίας (Νικολαΐδου 2009 και  

2011). Συγχωνεύοντας γόνιμα τα στοιχεία του κειμένου με την εμπειρία τους, 

απολαμβάνουν τα κείμενα μέσα από μια διαδικασία δημιουργικής ανάγνωσης, η 

οποία αποκτά τον χαρακτήρα δημιουργίας και αναδημιουργίας και δεν 

περιορίζεται σε επανάληψη των λόγων που εκφέρουν άλλοι (Νέζη 2000). 
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Επιπλέον, μέσα από μια  ουσιαστική και συμμετοχική αξιοποίηση των 

Τ.Π.Ε.  χρησιμοποιούνται τα πολυμέσα για την κατασκευή πολυτροπικών  

κειμένων, αφού έτσι μεταφέρονται οι γλωσσικοί τρόποι του λογοτεχνικού 

κειμένου σε άλλους σημειωτικούς πόρους, αναδεικνύοντας το ολιστικό μοντέλο 

πρόσληψης και παράστασης του κόσμου που κατασκευάζει η λογοτεχνία,   και 

επιτρέποντας παράλληλα σε άλλα μέσα και άλλες τέχνες να συνομιλήσουν με το 

λογοτεχνικό κείμενο (Νικολαΐδου 2009 και  2011). 

 

Δημιουργία ποιημάτων ποιητικής 

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον ποιητή Ηλία Κεφάλα, ο 

οποίος, αποδεχόμενος την πρόσκλησή μας, μάς επισκέφτηκε στην τάξη και 

συζήτησε μαζί τους για θέματα που αφορούν την ιδιαίτερη φύση και ιδιοσυστασία 

της ποίησης, καθώς και τη διαδικασία της γραφής. Μπαίνοντας στο εργαστήρι του 

ποιητή, προβληματίστηκαν για την πράξη της συγγραφής και για το πώς ένα 

ποίημα, μέσα από αλλεπάλληλες ενδεχομένως γραφές, καταλήγει στην τελική 

μορφή του, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και η αρχική. Με 

αφορμή αυτή τη συνάντηση, αλλά και την εν γένει εμπειρία τους από το 

πρόγραμμα, αποπειράθηκαν να γράψουν ποιήματα ποιητικής, προσπαθώντας να 

αποδώσουν μέσα από τις λέξεις την προσωπική τους αίσθηση για την εμπειρία της 

γραφής. 

 

3. Αποτίμηση του προγράμματος– Συμπεράσματα 

Η ενασχόληση με τη δημιουργική γραφή μπορεί να βοηθήσει πολλαπλά τους 

μαθητές, προσφέροντάς τους την ευχαρίστηση της δημιουργίας. Εμπεριέχει μια 

ψυχαγωγική διάσταση και έναν παιγνιώδη χαρακτήρα, αφού συναρτάται με 

λειτουργίες που συναντώνται στο παιχνίδι, όπως ο πειραματισμός και η  

φαντασία. Αποκτά έτσι μια διάσταση ψυχικής απελευθέρωσης. Παράλληλα, μέσω 

της ανάγνωσης των κειμένων που παράγονται και της ανατροφοδότησης από την 

ομάδα, μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως προς τη δημιουργία ενός 

κλίματος αποδοχής από και προς την ομάδα και ένταξης σ’ αυτή (Καρακίτσιος 

2012). Επιπλέον, βελτιώνει τις γλωσσικές ικανότητες των μαθητών και 

συμβάλλει, μέσα από τον πειραματισμό με τις λέξεις,  στην ανάπτυξη ικανοτήτων 
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χειρισμού της γλώσσας.  Ταυτόχρονα ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους και τους 

προσφέρει πολύπλευρη καλλιέργεια (Benton 1999). 

Η Skelton (2006), εφαρμόζοντας  ένα πρόγραμμα με  ασκήσεις ποιητικού 

λόγου σε μια περιοχή της  Αλάσκα, διατύπωσε την άποψη ότι  η ενασχόληση με το 

γράψιμο, και δη με την ποίηση, μέσω ασκήσεων δημιουργικής γραφής, δεν 

ενισχύει απλώς την άνεση στον γραπτό λόγο, αλλά οξύνει την ικανότητα των 

παιδιών να σκέφτονται. Η έκθεσή τους σε τέτοιου είδους ερεθίσματα και 

δραστηριότητες τούς επιτρέπει να αποκτήσουν μια ποιητική ματιά,  να 

καθορίσουν την έννοια του εαυτού μέσα στον χώρο και να δουν την ποίηση όχι ως 

ένα πολύπλοκο και ασυνήθιστο φαινόμενο, αλλά ως συστατικό της καθημερινής 

ζωής τους. 

Είναι γεγονός ότι οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής συντελούν στην 

καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικότητας των μαθητών. Άλλωστε, η 

ενασχόληση με την καλλιτεχνική έκφραση μπορεί να οδηγήσει στην καλλιέργεια  

αυτού που ο Οδυσσέας Ελύτης (1987) ονόμαζε «ποιητική νοημοσύνη», η οποία 

«μπορεί να έχει σχέση με την ύπαρξη μιας καλής ποιότητας ευαισθησίας, με την 

παρουσία μιας ανάγκης πραγματικής για ποιητικό πέταγμα». 

Για τον λόγο αυτό, παρά τους περιορισμούς που επιβάλλει ο σχολικός 

χρόνος, η ενασχόληση με την ποίηση σε μια πιο συστηματική βάση, μέσω της 

δημιουργικής γραφής, είναι μια δημιουργική πρακτική  που συντελεί στην 

ανάπτυξη του μαθητή και όχι μόνο τον μυεί στα μυστικά της γραφής, αλλά τον 

κάνει πιο υποψιασμένο αναγνώστη (Dymoke 2001). 

Εξάλλου, όπως έχει προαναφερθεί, στόχος της διδασκαλίας της 

δημιουργικής γραφής στο σχολείο δεν είναι, βέβαια, να μετατραπούν οι μαθητές 

σε συγγραφείς ή να δημιουργήσουν υψηλή λογοτεχνία, αλλά να προσεγγίσουν τη 

συγγραφική διαδικασία, να προβληματιστούν για την κατασκευή της λογοτεχνίας 

και τη λειτουργία της και να τους δοθεί η δυνατότητα να ανακαλύψουν και να 

ασκήσουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες, να εκφραστούν δημιουργικά μέσα 

από μια ευχάριστη και παιγνιώδη διαδικασία. 

Όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η ποιοτική του αποτίμηση, η 

οποία πραγματοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του, έδειξε ότι οι 

μαθητές εργάστηκαν με ενδιαφέρον, ασκήθηκαν στη δημιουργία ποικίλων 
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κειμένων, είδαν την παραγωγή αλλά και την πρόσληψη της λογοτεχνίας από μια 

διαφορετική οπτική  και  είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά. Κάποιος 

απ’ αυτούς δήλωσε ότι αγάπησε τη λογοτεχνία, κάποιοι ίσως έλαβαν ερεθίσματα 

για να διερευνήσουν τις δυνατότητές τους στον γραπτό λόγο -έχω τη βάσιμη 

υποψία ότι μία τους θα γίνει  συγγραφέας- κάποιοι ίσως γίνουν καλύτεροι 

αναγνώστες, αλλά όλοι τους ευχαριστήθηκαν τη διαδικασία, έπαιξαν με τις λέξεις, 

δημιούργησαν. Όπως εύστοχα σημειώνει η Νικολαΐδου (2012), «όσοι από μας 

γνωρίζουμε την αρένα της σχολικής τάξης ξέρουμε πως δεν είναι λίγο αυτό». 
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