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Περίληψη 

Η εισήγηση αυτή παρουσιάζει ένα παράδειγμα αξιοποίησης της Δημιουργικής Γραφής και 
των ΤΠΕ για την υλοποίηση του πολιτιστικού προγράμματος «Η λογοτεχνική παραγωγή της 
Θεσσαλονίκης. Λογοτεχνία και Δημιουργική Γραφή» στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το σχολικό έτος 2013-14. Η Δημιουργική Γραφή και οι ΤΠΕ 
ως διδακτικά εργαλεία ενίσχυσαν τη βιωματική πρόσληψη των λογοτεχνικών κειμένων, ανέ-
δειξαν το μηχανισμό συγγραφής τους και ευνόησαν τον πειραματισμό με τις λέξεις και τις 
επάλληλες γραφές των μαθητικών κειμένων. Οι ΤΠΕ διευκόλυναν την έρευνα, καταγραφή και 
μελέτη της συγγραφικής παραγωγής της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο μιας απόπειρας διαθεμα-
τικής πολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμμα-
τος, ενώ η δημιουργική γραφή αποτέλεσε έναυσμα οι μαθητές να παράγουν πρωτότυπο λογο-
τεχνικό έργο με ανάλογο θέμα και τεχνοτροπία. 
 
Λέξεις κλειδιά: Πολιτιστικό πρόγραμμα, Λογοτεχνία, Δημιουργική Γραφή, ΤΠΕ. 
 

1. Εισαγωγή: Δυο λόγια για το πλαίσιο  
Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, 
ισχύει η Υπουργική Απόφαση Γ2/4867/28-8-1992, (ΦΕΚ 629 τ. Β/ 23-10-1992), στην 
οποία για πρώτη φορά ορίζονται ο θεσμός, οι κατηγορίες, το περιεχόμενο και ο τρό-
πος υλοποίησης. Εκεί, τα πολιτιστικά προγράμματα θεσμοθετούνται ως δημιουργική 
διαδικασία που έχει στόχο την καλλιέργεια της αισθητικής των μαθητών μέσα από 
έρευνα, μελέτη, ανάδειξη και προώθηση στοιχείων πολιτισμού. Οι εκπαιδευτικοί που 
υλοποιούν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, αφού συγκροτήσουν την εθε-
λοντική μαθητική ομάδα, επιλέγουν σε συνεργασία με τους μαθητές το θέμα του 
προγράμματος. Στη συνέχεια προχωρούν στο σχεδιασμό του, ο οποίος περιλαμβάνει 
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τον τίτλο, τα υποθέματα, τους στόχους, το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, τα εκπαι-
δευτικά εργαλεία, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, τις συνεργασίες με φορείς και ει-
δήμονες, τα πεδία σύνδεσης με τα αναλυτικά προγράμματα. Η διάρκεια ενός προ-
γράμματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) μήνες. Καθώς τα πολιτιστικά 
προγράμματα εντάσσονται στις καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές και είναι άμεσα 
συνυφασμένα με την προώθηση νέων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, οι συντο-
νιστές και υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί του προγράμματος «Η λογοτεχνική παραγωγή 
της Θεσσαλονίκης. Λογοτεχνία και Δημιουργική Γραφή»  αποφασίσαμε να συνδέ-
σουμε την δημιουργική γραφή με τις ΤΠΕ. Η υλοποίηση και τα αποτελέσματά του 
επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες μας για μια καινοτόμο, πιο συμμετοχική, ανάγνωση και 
συγγραφή λογοτεχνικών κειμένων.  

Η δημιουργική γραφή έδωσε στους μαθητές το έναυσμα και την συγγραφική τεχνο-
γνωσία, να παράγουν πρωτότυπα λογοτεχνικά κείμενα στο ίχνος του έργου θεσσαλο-
νικέων συγγραφέων. Οι ΤΠΕ διευκόλυναν την έρευνα, καταγραφή και μελέτη της 
συγγραφικής παραγωγής της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο μιας διαθεματικής πολιτι-
σμικής εκπαίδευσης, την διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, ενώ η 
χρήση τους κατά την συγγραφή πρωτότυπων λογοτεχνικών κειμένων ανέδειξε την 
γραφή ως δυναμική πολυτροπική διαδικασία. Οι μαθητές αξιοποίησαν τις ΤΠΕ για 
την αναζήτηση λογοτεχνικού υλικού, την ανασύνθεση του ευρύτερου γραμματολογι-
κού και ιστορικοκοινωνικού περικειμένου των έργων που χρησιμοποιήθηκαν ως λο-
γοτεχνικές μήτρες, καθώς και την δημιουργία βίντεο και PowerPoint για την συγγρα-
φή και παρουσίαση των εργασιών τους. Οι εργασίες εκπονήθηκαν και παρουσιάστη-
καν ψηφιακά, συζητήθηκαν στην ολομέλεια και αναρτήθηκαν σε οικεία ιστοσελίδα 
(http://dimgrafi.blogspot.gr/). Τα λογοτεχνικά κείμενα των μαθητών  εκδόθηκαν σε e-
book. Αποσπάσματά τους ενσωματώθηκαν σε 3D βίντεο που αποτελεί εικονική πε-
ριήγηση στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. 

Ενδεικτικά, η χρήση των ΤΠΕ κατά την υλοποίηση του προγράμματος αφορά στην 
αξιοποίηση διαδικτυακών βάσεων δεδομένων, ιστότοπων λογοτεχνικού ενδιαφέρο-
ντος, ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών, καθώς και στη χρήση λογισμικών για την συγγρα-
φή ψηφιακής λογοτεχνίας, υπερλογοτεχνίας, πολυτροπικών κειμένων. Παράλληλα 
χρησιμοποιήθηκαν το λογισμικό SMART Notebook για δημιουργία υλικού για δια-
δραστικό πίνακα, λογισμικά 3D μοντελοποίησης (Google SketchUp), λογισμικά DTP 
για δημιουργία e-book (Adobe InDesign), λογισμικά επεξεργασίας γραφικών (GIMP, 
Adobe Photoshop) για τη δημιουργία αφίσας και τρίπτυχου και διαδικτυακές εφαρ-
μογές για τη δημιουργία ηλεκτρονικού φωτο-άλμπουμ. 

2. Στόχοι και υλοποίηση του Πολιτιστικού Προγράμματος 
Ως βασικοί στόχοι της αξιοποίησης των ΤΠΕ και της Δημιουργικής Γραφής για την 
υλοποίηση του πολιτιστικού προγράμματος «Η λογοτεχνική παραγωγή της Θεσσαλο-
νίκης. Λογοτεχνία και Δημιουργική Γραφή» ορίστηκαν οι ακόλουθοι: 
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• να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι ο χρόνος και ο τόπος της συγγρα-
φής ενός λογοτεχνικού έργου συχνά σχετίζεται με συγκεκριμένες αφη-
γηματικές και υφολογικές επιλογές.  

• να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της λογοτεχνίας για την κατανόηση 
του κόσμου και του εαυτού τους (γνώση) (Ροντάρι, 2003; Σουλιώτης, 
2012). 

• να κατανοήσουν τη λογοτεχνική χρήση της γλώσσας και να αποκτήσουν 
μέσα από τη λογοτεχνία πολλαπλές γλωσσικές εμπειρίες (δεξιότητα). 

• να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τη σχετικότητα και την πολλαπλό-
τητα των ερμηνευτικών προσεγγίσεων.  

• να συνειδητοποιήσουν ότι τα λογοτεχνικά είδη διακρίνονται με βάση 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και κειμενικές συμβάσεις.  

• να μελετήσουν λογοτεχνικά έργα με ελεύθερο και δημιουργικό τρόπο. 
• να καλλιεργήσουν την φαντασία και την αφηγηματική ικανότητά τους. 

Παράλληλα, ως βασικοί στόχοι της αξιοποίησης των ΤΠΕ τέθηκαν οι ακόλουθοι: 
• να αποκτήσουν οι μαθητές ποικίλες τεχνολογικές δεξιότητες. 
• να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ για την συγγραφή ψηφιακής λογοτεχνίας, υ-

περλογοτεχνίας, αλλά και για την δημιουργία πολυτροπικών κειμένων. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων πραγματοποιήθηκαν είκοσι δύο (22) δίωρες 
συναντήσεις μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος.  Αρχικά χωρίστηκαν οι 
συμμετέχοντες σε ομάδες. Στη συνέχεια οι ομάδες αναζήτησαν πηγές με την χρήση 
και αξιοποίηση του διαδικτύου (λογοτεχνικά κείμενα, γραμματολογικό περικείμενο 
κ.τ.λ.). Επιλέχθηκαν λογοτεχνικά έργα προς μελέτη, έγινε καταμερισμός εργασιών 
και διανομή καθηκόντων. Η διαδικασία προετοιμασίας περιελάμβανε ερωτήματα 
προβληματισμού, ερευνητικές δραστηριότητες με αξιοποίηση των ΤΠΕ, παιχνίδια 
ρόλων, δημιουργικές δραστηριότητες, ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Ακολούθησε 
επεξεργασία και ψηφιακή παρουσίαση των δραστηριοτήτων των μαθητών. Καταλη-
κτικά συγκεντρώθηκε και καταγράφηκε ψηφιακά το υλικό, έγιναν παρουσιάσεις με 
την χρήση ΤΠΕ και οργανώθηκαν εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος. 

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του πολιτιστικού προγράμματος, επιχειρήθηκε και η σύν-
δεσή του με γνωστικά αντικείμενα που περιέχονται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Πιο 
συγκεκριμένα, η διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των λογοτεχνικών κειμένων 
συνδέθηκε με την Νεοελληνική Λογοτεχνία, τη Νεοελληνική Γλώσσα, την Τοπική 
Ιστορία. Σ’ αυτά προστέθηκε η Δημιουργική Γραφή και η Ιστορία του ΠΠΣΠΘ (με-
λετήθηκαν λογοτέχνες που δίδαξαν ως δάσκαλοι ή φοίτησαν ως μαθητές στο σχολεί-
ο: η περίπτωση του Αναγνωστάκη, για παράδειγμα, είναι εμβληματική). Οι μαθητές 
μελέτησαν κείμενα Θεσσαλονικέων συγγραφέων (Μ. Αναγνωστάκη, Γ. Θέμελη, Γ. 
Ιωάννου, Ζ. Καρέλλη, Ν.Α. Ασλάνογλου, Γ. Σκαμπαρδώνη, Ι. Ζουργού, Σ. Σερέφα, 
Σ. Νικολαΐδου) και ακολούθως κλήθηκαν να γράψουν λογοτεχνία στο ίχνος των κει-
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μένων αυτών. Η λογοτεχνική περιήγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης βασίστηκε στο 
έργο του Σάκη Σερέφα Μια πόλη στη Λογοτεχνία: Θεσσαλονίκη, στο οποίο ανθολο-
γούνται 55 συγγραφείς που γράφουν για την πόλη. Τα λογοτεχνικά κείμενα, που με-
λετήθηκαν από τους μαθητές, ήταν διαφορετικού είδους, ύφους και τεχνοτροπίας. Οι 
υπεύθυνες εκπαιδευτικοί επέλεξαν από τον θησαυρό των λογοτεχνικών κειμένων ε-
κείνα που θεώρησαν ότι μπορούσαν να ερεθίσουν την φαντασία και την γλωσσική 
επινοητικότητα των μαθητών τους ή εκείνα που ακουμπούσαν στην ανθρώπινη ε-
μπειρία, με τρόπο που να εξάπτει το αναγνωστικό ενδιαφέρον της ηλικιακής ομάδας, 
στην οποία απευθύνονταν (Νικολαΐδου, 2014β).  

3. Παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου: πώς, πού και με ποια δι-
αδικασία γράφτηκαν τα κείμενα των μαθητών  
Κάθε δραστηριότητα δημιουργικής γραφής προϋποθέτει ένα αναγνωστικό στάδιο, το 
οποίο προετοιμάζει την συγγραφική άσκηση (Νικολαΐδου, 2014α; 2014β). Στο στάδιο 
αυτό διερευνήθηκε, καταγράφηκε και μελετήθηκε η λογοτεχνική παραγωγή της Θεσ-
σαλονίκης με έμφαση όχι μόνο στην ανάγνωση της λογοτεχνίας, αλλά και στην συ-
νομιλία των τεχνών. Στην περίπτωση αυτή, οι ΤΠΕ αξιοποιήθηκαν ιδιαίτερα. Η συ-
στηματική άσκηση στη δημιουργική γραφή αποκάλυψε στους μαθητές τη χαρά της 
συγγραφής ενός (λογοτεχνικού) κειμένου και την διανοητική πρόκληση της κατα-
σκευής ενός μυθοποιημένου κόσμου. Μετά από εστιασμένη συζήτηση, με αντικείμε-
νο κάποια συγγραφική τεχνική ή αφηγηματικό τέχνασμα ακολούθησαν οι ασκήσεις 
δημιουργικής γραφής. Μέσω αυτής της διαδικασίας, αποκαλύφθηκαν στους μαθητές 
μηχανισμοί συγγραφής και κατασκευής κειμένων, χωρίς την σκωρία και τις αγκυλώ-
σεις της θεωρίας. Οι μαθητές κατάλαβαν πόση σημασία έχει η επιλογή του χρόνου 
αφήγησης, η οπτική γωνία, η χρήση ενός κόμματος. Κατανόησαν τα πολλαπλά συγ-
γραφικά στάδια και επιχείρησαν πολλαπλές αναγνωστικές προσεγγίσεις. Παρά τις 
ενστάσεις, που έχουν διατυπωθεί, για τους περιορισμούς στην λογοτεχνική φόρμα και 
κατά πόσο εγκλωβίζουν τον μαθητή, η εκπαιδευτική πράξη αποδεικνύει ότι οι περιο-
ρισμοί λειτούργησαν ως συγγραφικά καύσιμα, αποτέλεσαν συγγραφικό εργαλείο και 
απέδωσαν τα μέγιστα (Νικολαΐδου, 2014α; 2014β). 

Ακολούθησε το πιο σημαντικό στάδιο της δραστηριότητας: η παρουσίαση και η συ-
ζήτηση των μαθητικών δοκιμίων. Οι ΤΠΕ αναδείχθηκαν σε πολύτιμο εργαλείο ελέγ-
χου, επαναγραφής, παρουσίασης των κειμένων. Έγινε συντονισμένη συζήτηση, με 
στόχο να εντοπιστούν σημεία, στα οποία μπορούσαν να γίνουν αντικαταστάσεις λέ-
ξεων στο συνταγματικό ή τον παραδειγματικό άξονα, μικροαλλαγές στη δομή ή άλ-
λες γλωσσικές ή αφηγηματικές βελτιωτικές παρεμβάσεις (Νικολαΐδου, 2014α; 
2014β). Με την χρήση των ΤΠΕ, αξιοποιήθηκαν οι συγγραφικές τεχνικές που είχαν 
μελετηθεί και αναδείχθηκαν οι λογοτεχνικές δεξιότητες των μαθητών. Αξίζει βέβαια 
να μνημονευτεί και η πτυχή της διασκέδασης, καθώς «η δημιουργική γραφή δεν είναι 
μάθημα, είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό: είναι παιχνίδι» (Νικολαΐδου, 2014α). Τα λογο-
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τεχνικά κείμενα των μαθητών είναι, πράγματι, γραμμένα με συγγραφικό κέφι, ανα-
γνωστική όρεξη και δημιουργική φαντασία (βλ. το οικείο e-book). 

4. ΤΠΕ και Δημιουργική Γραφή. Δύο πολυεργαλεία για την υλο-
ποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων. 
Η Δημιουργική Γραφή είναι αναμενόμενο στην εποχή της διαδικτυακής λογοτεχνίας, 
να προσεγγίζει την τεχνολογία και να την ενσωματώνει στις συγγραφικές και ανα-
γνωστικές της πρακτικές, τόσο ως εργαλείο διδασκαλίας, όσο και ως αναπόσπαστο 
κομμάτι της συγγραφικής τέχνης και τεχνικής (Αποστολίδου, 2012). Η συστηματική 
άσκηση των μαθητευόμενων συμπεριλαμβάνει πλέον και τα διαθέσιμα τεχνολογικά 
μέσα. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσαρμοστούν στη νέα αυτή πραγματικότητα, 
υπερκερνώντας τους παράγοντες που δυσχεραίνουν την αξιοποίησή τους, τόσο εξω-
γενείς (χαμηλή διείσδυση των ΤΠΕ στα σχολεία), όσο και εσωγενείς (έλλειψη κατάρ-
τισης, αδυναμία παρακολούθησης τεχνολογικών εξελίξεων) (Balanskat, 2009; 
Somekh, 2008; Wastiau et al., 2013). To νέο συγγραφικό και αναγνωστικό περιβάλ-
λον (Νικολαΐδου & Γιακουμάτου, 2001; 2004) αναμορφώνει την Δημιουργική Γραφή 
ως θεωρία και πράξη. 

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος η χρήση των ΤΠΕ και της δημιουργικής 
γραφής δεν εξαντλήθηκε στην ανάκτηση πληροφοριών και στην ανασύσταση του 
περικειμενικού πλαισίου του έργου, αλλά  αξιοποιήθηκε για την ερασιτεχνική ανά-
πλαση του λογοτεχνικού κειμένου. Η δημιουργική γραφή που αξιοποιεί τον επεξερ-
γαστή οργανώνει τις πολλαπλές εκδοχές του κειμένου: αναδεικνύει τη ρευστότητά 
του, αποκαλύπτει με διαφάνεια τη συγγραφική διαδικασία, διδάσκει πολλά και σημα-
ντικά πράγματα για τη λογοτεχνία, την κατασκευή και τη λειτουργία της, στους μα-
θητές (Νικολαΐδου, 2008). Οι ΤΠΕ πρόβαλαν συστατικά χαρακτηριστικά του λογοτε-
χνικού κειμένου, τα οποία συχνά παραγνωρίζονται ή, ακόμα χειρότερα, αφαλατώνο-
νται, όταν εξετάζονται με στενά φιλολογικό τρόπο μέσα στη σχολική τάξη (Νικολαΐ-
δου, 2008) και ταυτόχρονα ανέδειξαν τη συγγραφή πρωτότυπων λογοτεχνικών κειμέ-
νων σε μια δυναμική πολυτροπική διαδικασία, καθιστώντας την εξαιρετικά ελκυστι-
κή στους μαθητές. Έτσι η παραγωγή γραπτού λόγου δεν αντιμετωπίστηκε ως απο-
κομμένη διαδικασία, αλλά ως μέρος μιας κοινωνικής πρακτικής, στην οποία κλήθη-
καν τα παιδιά να συμμετάσχουν.  

Αρχικά, μυήθηκαν σε διάφορα εργαλεία ψηφιακής αφήγησης και εφαρμογές Web 2.0 
για τη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων και ψηφιακής λογοτεχνίας (π.χ. Storybird, 
Animoto, MapSkip, κ.τ.λ.). Τους δόθηκε η δυνατότητα να παράγουν πρωτότυπα λο-
γοτεχνικά κείμενα αξιοποιώντας τα παραπάνω εργαλεία. Στη συνέχεια, παρουσίασαν 
τα ευρήματα της έρευνάς τους, τα πολυτροπικά κείμενα και τα τελικά παραγόμενα 
στον διαδραστικό πίνακα. Ο διαδραστικός πίνακας αποδείχθηκε ιδιαίτερα προσφιλής 
στους μαθητές και ταυτόχρονα εξαιρετικά αποτελεσματικός ως εκπαιδευτικό εργα-
λείο όσον αφορά στην παρουσίαση και συζήτηση των επάλληλων γραφών ενός λογο-
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τεχνικού κειμένου (Higgins et al., 2007). Μέσω της αξιοποίησης του λογισμικού 
SMART Notebook - και σε συνεργασία και αλληλεπίδραση με τους μαθητές - δόθηκε 
η δυνατότητα να αναζητηθούν εναλλακτικές συγγραφικές εκδοχές σε πραγματικό 
χρόνο. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές μυήθηκαν στα επάλληλα στάδια της συγγρα-
φής ενός λογοτεχνικού κειμένου (εικόνα 1). 

 
Εικόνα 1. Επάλληλες γραφές σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση του SMART Notebook 

Μόλις τα κείμενα των μαθητών πήραν την τελική τους μορφή, ακολούθησε η επιλογή 
αποσπασμάτων από τη μαθητική ολομέλεια, τα οποία ενσωματώθηκαν σε βίντεο που 
δημιουργήθηκε με τη χρήση του SketchUp, ενός ελεύθερου, ισχυρού και εύχρηστου 
λογισμικού 3D μοντελοποίησης της Google. Οι χρήστες του δημιουργούν και ανεβά-
ζουν μοντέλα κτιρίων σε μια βάση δεδομένων που έχει δημιουργήσει ειδικά γι' αυτό 
το σκοπό η Google, την 3D Warehouse. Από εκεί αντλήσαμε 3D μοντέλα εμβληματι-
κών κτιρίων της Θεσσαλονίκης και τα ενσωματώσαμε σε ένα ενιαίο μοντέλο, αναπα-
ριστώντας ένα μέρος του ιστορικού κέντρου της πόλης (εικόνα 2).  

 
Εικόνα 2. Πανοραμική άποψη του 3D μοντέλου στο οποίο βασίστηκε το βίντεο 

Το SketchUp μας προσέφερε τη δυνατότητα να επιλέξουμε "σκηνές" (still images) 
και με τη χρήση τους ως ενδιάμεσων προορισμών να κατασκευάσουμε βίντεο με μια 
εικονική περιήγηση στην πυρίκαυστο ζώνη της Θεσσαλονίκης, ενσωματώνοντας α-
ποσπάσματα κειμένων των μαθητών (εικόνες 3, 4). Η επιλογή των κτιρίων, των σκη-
νών και των αποσπασμάτων και η τοποθέτησή τους στον τρισδιάστατο καμβά έγινε 
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σε συνεννόηση με τους μαθητές, μέσω του διαδραστικού πίνακα. Έτσι, εξοικειώθη-
καν με εξειδικευμένα λογισμικά, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο τυπικό αναλυτι-
κό πρόγραμμα, απέκτησαν διευρυμένο ψηφιακό γραμματισμό, διασκέδασαν και σύ-
σφιξαν τις σχέσεις μεταξύ τους και με τους διδάσκοντες. 

  

Εικόνα 3. Άποψη από την κορυφή του 
Πύργου του ΟΤΕ 

Εικόνα 4. Άποψη από την κορυφή του 
Λευκού Πύργου 

Παράλληλα, τα κείμενα των μαθητών συμπεριλήφθηκαν σε e-book που δημιουργή-
θηκε με τη χρήση ενός λογισμικού DTP (Adobe InDesign), με σκοπό την διάχυση 
των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές εξοικειώθη-
καν με την κατασκευή ενός βιβλίου, με τη διαδικασία σελιδοποίησης, αντιλήφθηκαν 
τη σημασία διαφορετικών τυποτεχνικών επιλογών (γραμματοσειρά, φόντο σελίδας 
κ.τ.λ.). Μεγάλο ζητούμενο της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι η εξοι-
κείωση των μαθητών με τις δυνατότητες που αυτές τους παρέχουν για να δημοσιεύ-
σουν τον λόγο τους (Κουτσογιάννης κ.α., 2011)· σε αυτή την κατεύθυνση, αποφασί-
στηκε η δημοσίευση του e-book στην ψηφιακή πλατφόρμα δημοσίευσης Issuu, λόγω 
της απλότητας στην χρήση της, της τεράστιας απήχησής της και της καλαίσθητης 
υπηρεσίας embedding, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ανάρτησή του e-book στην 
ιστοσελίδα του Ομίλου Δημιουργικής Γραφής του ΠΠΣΠΘ. Η δυνατότητα ψηφιακού 
ξεφυλλίσματος του e-book (page flip effect) προσέδωσε μια αίσθηση παραδοσιακής 
ανάγνωσης σε ένα βιβλίο καθ' όλα ψηφιακό. 

Για την καλύτερη προβολή του πολιτιστικού προγράμματος στις εκδηλώσεις παρου-
σίασης που ακολούθησαν, οι διδάσκοντες σε συνεργασία με τους μαθητές δημιούρ-
γησαν μια αφίσα και ένα τρίπτυχο χρησιμοποιώντας proprietary (Adobe Photoshop) 
και open source (GIMP) λογισμικά επεξεργασίας γραφικών. Η συμμετοχή των μαθη-
τών στη διαδικασία βοήθησε τόσο να αντιληφθούν τους τρόπους με τους οποίους 
μπορούν να διαφημίσουν την δουλειά τους, όσο και να γνωρίσουν τα εργαλεία που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τον σκοπό αυτό. 

5. Συμπεράσματα 
Το παιδαγωγικό όφελος από την αξιοποίηση της Δημιουργικής Γραφής και των ΤΠΕ 
για την υλοποίηση του πολιτιστικού προγράμματος προσμετρήθηκε με βάση άτυπες 
ημιδομημένες προφορικές, διαμορφωτικές και τελικές, συνεντεύξεις, σχεδιασμένες 
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για να απαντηθούν και από μεμονωμένους μαθητές και από τις ομάδες εργασίας. Η 
αποφώνηση και επεξεργασία των συνεντεύξεων συνοψίζεται στα εξής: 
1. Η πλειονότητα των μαθητών τόνισε ότι η Δημιουργική Γραφή και οι ΤΠΕ προσέλ-
κυσαν το έντονο ενδιαφέρον τους και προκάλεσαν την ενεργητική συμμετοχή τους 
στις δραστηριότητες του προγράμματος. Ενδεικτική είναι η απάντηση ενός μαθητή 
που χαρακτηριστικά υπογράμμισε ότι ανακάλυψε στην πράξη πως «ένα κείμενο δε 
γράφεται μια φορά και τέλος». Όλες οι απαντήσεις που δόθηκαν συντείνουν στο 
συμπέρασμα ότι επάλληλες γραφές απέκτησαν νόημα και οι διορθώσεις το ίδιο. Όσον 
αφορά την συνδρομή των ΤΠΕ το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών επεσήμανε με εν-
θουσιασμό ότι η χρήση του υπολογιστή διευκόλυνε τη διαδικασία και διεύρυνε το 
φάσμα της έρευνας και των επιμέρους δράσεων. 
2. Στο ερώτημα που τέθηκε αναφορικά με τη διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής 
και την αξιοποίηση των ΤΠΕ για την παραγωγή γραπτού λόγου, έκπληξη 
προκάλεσαν οι απαντήσεις μαθητών χαμηλών επιδόσεων, οι οποίοι λειτουργούσαν 
πιο περιθωριακά στην τάξη και απέκτησαν, με βάση τα λεγόμενά τους, φωνή, 
ακροατήριο και αναδείχθηκαν σε πρωταγωνιστές στο πολιτιστικό πρόγραμμα: «τε-
λευταίος στην τάξη, πρώτος στο πρόγραμμα» ή «πρώτη φορά έγραψα κάτι διαφορε-
τικό από διαγώνισμα» ή «δημιουργική γραφή είναι το αντίθετο της έκθεσης» ή «στην 
αρχή νόμιζα ότι θα τα παρατήσω. Τελικά πέρασα τέλεια». Οι απαντήσεις αυτές, 
μολονότι ενδεικτικές, καταδεικνύουν ότι ο συνδυασμός Δημιουργικής Γραφής και 
ΤΠΕ ανακατένειμε τις παγιωμένες ισορροπίες της σχολικής τάξης. 
3. Σε σχέση με τη διασύνδεση προσωπικών βιωμάτων και σχολικής ζωής, οι μαθητές 
σημείωσαν ότι για πρώτη φορά «μπόρεσαν να κάνουν τη ζωή τους ποίημα». Είναι 
εμφανές ότι η Δημιουργική Γραφή εισάγει μια καινοτόμα αντίληψη για τη 
διδασκαλία της λογοτεχνίας. Οι μαθητές επεξεργάζονται και αξιοποιούν τις εμπειρίες 
και τις γνώσεις τους, για να αποτυπώσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει. 
4. Τέλος, με σημείο αναφοράς την τελική αποτίμηση του προγράμματος από τους 
ίδιους τους μαθητές, με βάση το υλικό που παρήγαγαν αλλά και τον επακόλουθο α-
ναστοχασμό της εκπαιδευτικής δράσης, οι απαντήσεις τους συγκλίνουν στο εξής: 
«γίναμε συγγραφείς, όπως αυτοί που διαβάζουμε».  

6. Επίλογος 
Η υλοποίηση του πολιτιστικού προγράμματος «Η λογοτεχνική παραγωγή της Θεσ-
σαλονίκης. Λογοτεχνία και Δημιουργική Γραφή» αποτέλεσε πρόκληση για διδάσκο-
ντες και διδασκόμενους. Μια τέτοια διαδικασία προαπαιτεί αναγνωστική σκευή, έ-
μπεδες γνώσεις, αλλά και ανάλογη τεχνογνωσία από τους διδάσκοντες. Δεν καταργεί 
τους παραδοσιακούς τρόπους ανάγνωσης, συγγραφής και διδασκαλίας της λογοτε-
χνίας, αλλά τους διευρύνει. Διδάσκοντες και διδασκόμενοι κλήθηκαν να ανταπεξέλ-
θουν στα νέα ψηφιακά δεδομένα συγγραφής και πρόσληψης της λογοτεχνίας, να υ-
περνικήσουν κινδύνους που ελλοχεύουν, αλλά ταυτόχρονα απέκτησαν πρόσβαση σε 
ένα ισχυρό συγγραφικό και εκδοτικό εργαλείο. Οι ΤΠΕ εισάγουν νέες συγγραφικές 
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και αναγνωστικές συνήθειες. Ποιες από αυτές θα καταφέρουν να επιβιώσουν μένει να 
φανεί.  
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Abstract 

This paper illustrates an example of the adoption of creative writing and ICTs during the exe-
cution of the cultural program "The literary production of Thessaloniki. Literature and Crea-
tive Writing" at the Model Experimental School of the University of Thessaloniki (academic 
term 2013-14). Creative Writing and ICTs as teaching tools enhanced the experiential intake 
of literary texts, revealed their writing mechanism and encouraged experimentation with 
words and the successive writing of the student texts. ICTs facilitated the research, documen-
tation and study of Thessaloniki's authorial production in the context of an attempted interdis-
ciplinary cultural education, as well as the dissemination of the project's outcomes, while crea-
tive writing incited students to produce original literary work of comparable theme and style. 
  
Keywords: Cultural Project, Literature, Creative Writing, ICTs 
 


