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Περίληψη 

Η εισήγηση που ακολουθεί παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο εφαρμογής και το παρά-
δειγμα της αξιοποίησης των ΤΠΕ, της Δημιουργικής Γραφής, της Εναλλακτικής Αξιολόγησης 
και του Κριτικού Γραμματισμού για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και την παραγωγή συνε-
χούς γραπτού λόγου στο πλαίσιο της εφαρμογής Πιλοτικών Προγραμμάτων Σπουδών στο 
Γυμνάσιο και του Ομίλου Δημιουργικής Γραφής στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

Λέξεις - κλειδιά: Δημιουργική Γραφή, ΤΠΕ, Κριτικός Γραμματισμός, Εναλλακτική Αξιολόγηση 

Εισαγωγή 

Το γεγονός ότι μετά από την καταιγιστική εξέλιξη της γλωσσολογίας κατά τον 20ό αιώνα η 
διδακτική της γλώσσας έχει δομηθεί συστηματικά και κατά ένα βαθμό αποτελεσματικά για 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης δεν δύναται να αποτελέσει σε καμία περίπτωση πρό-
σχημα για την υπαγωγή της λογοτεχνίας στην ύλη της γλωσσικής διδασκαλίας.  

Στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων ΠΣ για τη ΝΕΓ, η εκλεκτική συγγένεια των συγγραφικών 
με τις γλωσσικές ασκήσεις που σχεδιάζονται στο πλαίσιο της δημιουργικής γραφής αποβαί-
νει πολλαπλά ωφέλιμη για τους μαθητές, στο μέτρο που οι οπτικές γωνίες της διδασκαλίας 
της γλώσσας και του λογοτεχνικού γραμματισμού παραμένουν διακριτές. Συνακόλουθα, η 
πρόσληψη της λογοτεχνίας και η παραγωγή της γλώσσας από αποκλειστικά παθητικές γίνο-
νται δυναμικά ενεργητικές διεργασίες (Σουλιώτης 2012· Νικολαΐδου 2012). Σε αυτή τη με-
ταστροφή έχει συμβάλλει και η διείσδυση της τεχνολογίας στο χώρο της λογοτεχνίας η ο-
ποία τείνει να την μεταμορφώσει εκ βαθέων (Νικολαΐδου, 2008). 
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Δημιουργική γραφή: Εννοιολογική αποσαφήνιση 

Η δημιουργική γραφή στηριγμένη στη δραστηριοκεντρική θεωρία (TaskBasedLearning, εφε-
ξής TBL) εστιάζει σύμφωνα με τους Richards και Rodgers (2001) στα στάδια μέσα από τα 
οποία περνούν οι μαθητές για να καταλήξουν στην επισήμανση στοιχείων για τη γλώσσα-
στόχο, παρά στο ίδιο το λογοτεχνικό κείμενο και/ή γλωσσικό φαινόμενο από την αρχή. Κι-
νείται δε στο πλαίσιο δυο κατηγοριών δραστηριοτήτων: (1) Unfocused: Προδιαθέτουν τους 
μαθητές να επιλέξουν από ένα φάσμα γλωσσικών και/ή εκφραστικών τύπων, αλλά δεν εί-
ναι σχεδιασμένες ειδικά για να εκμαιεύσουν ένα συγκεκριμένο τύπο και (2) Focused: Σχε-
διάζονται βάσει κλίμακας αυξανόμενης δυσκολίας και διοχετεύουν την προσοχή των μαθη-
τών σε στοιχεία πραγματολογικά, συνομιλιακά, δομικά ή γραμματικά. 

Οι βασικές θεωρητικές αρχές αυτών των δραστηριοτήτων συνοψίζονται στα εξής 
(Lightbown & Spada, 1999): (1) Έμφαση στη διαδικασία, όχι στο τελικό προϊόν, (2) Εκμάθη-
ση της γλώσσας μέσω λεκτικής και επικοινωνιακής διεπίδρασης, και (3) Έμφαση των δρα-
στηριοτήτων στη σημασία και στην επικοινωνία. Παράλληλα, η ταυτόχρονη επεξεργασία 
της σημασίας, της λειτουργίας και της γραμματικής, βασική αρχή του TBL, έχει ως αποτέλε-
σμα η προσοχή στους γλωσσικούς τύπους να μην διακόπτει την επεξεργασία της σημασίας 
και της λειτουργίας των λογοτεχνικών στοιχείων (Ηλιοπούλου, 2010). 

Παιδαγωγικό πλαίσιο αναφοράς 

Η δημιουργική γραφή συνάδει με την ύπαρξη διαφορετικών μαθησιακών προτιμήσεων/ 
στυλ και ξεχωριστών τύπων νοημοσύνης των μαθητών (Gardner, 1983; 1999). Ειδικότερα, η 
παραγωγή γραπτού λόγου ανταποκρίνεται εξατομικευμένα στο επίπεδο των μαθητών, με-
ριμνά για όλα τα μαθησιακά προφίλ και διευρύνει όλους τους τύπους νοημοσύνης. Επιπλέ-
ον, ερευνητικά δεδομένα στο χώρο της ψυχολογίας καταδεικνύουν ότι η διαδικασία και οι 
τεχνικές της δημιουργικής γραφής προωθούν την ανάπτυξη και εξέλιξη μιας ισχυρής προ-
σωπικότητας («θεωρία της αφήγησης», narrative theory) και βοηθούν στην αποκατάσταση 
δυσλειτουργιών σε γνωστικό επίπεδο («θεωρία της γνωστικής αποκατάστασης», King, 
Neilsen & White, 2013). 

Συγκεκριμένα, μέσα από την καλλιέργεια των τεχνικών της δημιουργικής γραφής και την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ για την παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου, προάγονται οι στρατηγι-
κές ανάκλησης αποθηκευμένης γνώσης και πειραματισμού με γλωσσικές δομές, για να ανι-
χνευθεί ποια ταιριάζει περισσότερο στο εκάστοτε επικοινωνιακό περιβάλλον καθώς και οι 
αντισταθμιστικές στρατηγικές (Oxford, 2003). 

Την ίδια στιγμή τα κίνητρα αποτελούν την πλέον ερευνηθείσα περιοχή στο χώρο της εκμά-
θησης και/ή καλλιέργειας μιας γλώσσας. Μολονότι το περιεχόμενό τους ποικίλει ανάλογα 
με την προσωπικότητα του μαθητή και το κοινωνικoπολιτισμικό και εκπαιδευτικό υπόβα-
θρό του καθώς και την απουσία μίας κοινώς αποδεκτής θεωρίας αξιολογικής διαβάθμισής 
τους,θεωρούνται ως ο παράγοντας κλειδί όχι απλά για την επιτυχή ή όχι έκβαση της επικοι-
νωνιακής και ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας των μαθητών αλλά για την μαθησιακή 
τους πορεία γενικότερα (Sougari & Iliopoulou, 2011). Η δημιουργική γραφή, αλλά και η 
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χρήση των ΤΠΕ ως συγγραφικού δολώματος και συγγραφικού εργαλείου είναι ακριβώς τα 
κίνητρα που ωθούν τους μαθητές στην παραγωγή γραπτού λόγου.  

Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα: Νέα Αναλυτικά Προγράμματα στη Λογοτεχνία 
και Γλώσσα 

Τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα στο μάθημα της Γλώσσας έχοντας συμπεριλάβει στη γενι-
κότερη φιλοσοφία και στοχοθεσία τους την έννοια του κριτικού γραμματισμού (Προγράμ-
ματα Σπουδών 2011, Εγκύκλιος 139610/ Γ2/ 01-10-2013) στοχεύουν στην ανάπτυξη της ικα-
νότητας των μαθητών να χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε πραγματικές επικοινωνιακές κατα-
στάσεις, σε προβλέψιμα και μη προβλέψιμα συγκείμενα, σε βραχυπρόθεσμα και μακρο-
πρόθεσμα πλαίσια και ταυτόχρονα να μπορούν να την αναδομούν και να την αναπροσαρ-
μόζουν (Ηλιοπούλου & Αναστασιάδου, υπό δημ). Επιπλέον, τονίζεται ότι ο γραπτός λόγος 
(λογοτεχνικός, ακαδημαϊκός και προφορικός) δεν είναι απόλυτα οριοθετημένος ούτε έχει 
ομοιόμορφες γλωσσικές μορφές, αλλά χαρακτηρίζεται από γλωσσική και κειμενική ποικιλό-
τητα. Κατά συνέπεια οι μαθητές χρειάζεται να τον χειρίζονται ανάλογα με τις αναδυόμενες 
απαιτήσεις της περίστασης επικοινωνίας. 

Η δημιουργική γραφή, απόλυτα εναρμονισμένη με τις αρχές και τη φιλοσοφία του κριτικού 
ψηφιακού γραμματισμού, δημιουργεί, μέσα από τη συνένωση και μείξη των διακριτών κει-
μενικών συμβάσεων κείμενα με εύκαμπτα όρια (Χατζησαββίδης, 2007). Έτσι, ενώ η εμπει-
ρία που έχει ως τώρα συσσωρευθεί καταδεικνύει ότι το κείμενο εκλαμβάνεται ως προϊόν 
προτυποποίησης καθορισμένων κειμενικών μορφών, αποκομμένων από κοινωνικοπολιτι-
σμικές παραμέτρους και ανακύπτουσες στην τάξη ανάγκες, με τη δημιουργική γραφή και 
την αξιοποίηση του υπολογιστή ως συγγραφικού εργαλείου οι μαθητές/δημιουργοί δεν 
«περιγράφουν» απλώς το περιβάλλον τους, αλλά παρεμβαίνουν δυναμικά σε αυτό και το 
ανα-δημιουργούν. Την ίδια στιγμή εφαρμόζοντας παιγνιώδεις ψηφιακές διαδικασίες συλ-
λογής, σύγκρισης, καταγραφής και αναθεώρησης του περιεχομένου και της γλωσσικής δια-
τύπωσης ενός αρχετυπικού κειμένου εμπλέκονται ενεργά σε συνεργατικούς, δασκαλομα-
θητικούς και διαμαθητικούς διαλόγους για την (συν)οικοδόμηση νέων γραπτών κειμένων 
(Χατζηλουκά-Μαυρή, 2010: 118). 

Στο ίδιο θεσμικό πλαίσιο υποδηλώνεται ότι η καταδίκη του γλωσσικού λάθους και η επιθυ-
μία εξοστρακισμού του από τη διδακτική πράξη στο πλαίσιο της παραδοσιακής παιδαγωγι-
κής οδήγησε στη συσσωρευτική αντίληψη για τη γνώση και σε μια αδυναμία να του ανα-
γνωριστεί ένας περισσότερο δυναμικός και δημιουργικός ρόλος στη μάθηση (Ηλιοπούλου, 
2008). Άλλωστε, η εμπειρία καταδεικνύει ότι οι μαθητές δε δυσκολεύονται στη συγκρότηση 
μεμονωμένων ορθών προτάσεων, αλλά στη σύνταξη κειμένου. Τούτο, επειδή οι δυσκολίες 
τους δεν οφείλονται στην άγνοια εφαρμογής των κανόνων του γλωσσικού συστήματος, αλ-
λά στην έλλειψη επαρκούς εμπειρίας στην οργάνωση του κειμένου τους με τρόπο ανταπο-
κρινόμενο στις απαιτήσεις του θέματος, της περίστασης και του κοινωνικού πλέγματός τους 
(Ηλιοπούλου, 2009). Κινούμενες σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο οι βασικές αρχές αξιολόγη-
σης παραγωγής γραπτού λόγου των νέων ΠΣ για τη ΝΕΓ εστιάζουν στην αξιοποίηση των ΤΠΕ 
για την παραγωγή λόγου και συνοψίζονται στα εξής: (1) Επικεντρώνονται στα στάδια της 
προπαρασκευής, σύνθεσης και επανεξέτασης, (2) Εκπαιδεύουν τους μαθητές να συμπερι-
φέρονται σαν πραγματικοί συγγραφείς, και (3) Προκρίνουν την εναλλακτική αξιολόγηση. 
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Απόλυτα εναρμονισμένες με το πνεύμα αυτό η δημιουργική γραφή και η αξιοποίηση των 
ΤΠΕ για την παραγωγή λόγου επιτρέπουν στο μαθητή να νιώθει όχι μόνο ότι έχει δικαίωμα 
στο λάθος αλλά και ότι το λάθος του αναδεικνύεται σε πολύτιμο εργαλείο μάθησης. Αυτή η 
προσέγγιση υπαγορεύεται από το γεγονός ότι αυτό που εξετάζεται δεν είναι η ορθότητα 
αλλά η καταλληλότητα για την περίσταση και η επίτευξη του λογοτεχνικού και/ή επικοινω-
νιακού στόχου (Χατζησαββίδη, 2009), καθώς και οι επάλληλες γραφές του κειμένου με την 
αξιοποίηση του επεξεργαστή. 

Παράλληλα, η εναλλακτική αξιολόγηση ενσωματωμένη στην διδακτική διαδικασία, λαμβά-
νει υπόψη την διαφορετική νοημοσύνη του μαθητή και δεν επικεντρώνεται στην γραπτή 
εξέτασή του. Παρέχει τη δυνατότητα στις πρακτικές της δημιουργικής γραφής σε ψηφιακά 
συγγραφικά περιβάλλοντα: (1) να αναδεικνύουν την επινοητικότητα των μαθητών, (2) να 
ελέγχουν τη συγκράτηση των πληροφοριών και τους συσχετισμούς δεδομένων, και (3) να 
καθιστούν τις διαδικασίες αξιολόγησης κτήμα των μαθητών (Ηλιοπούλου, 2013). 

ΤΠΕ και Εκπαίδευση 

Εκτός από τον κριτικό γραμματισμό και τη δημιουργική γραφή, τα Νέα Αναλυτικά Προ-
γράμματα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση και στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Αυτή είναι 
μια πανευρωπαϊκή πραγματικότητα, όπως φαίνεται και από την πρωτοβουλία «Opening Up 
Education» στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ατζέντας της ΕΕ «Europe 2020» (Νικολαΐδου, Μαυρί-
δου & Ρουβάς, 2014). Με αφετηρία τα παραπάνω, παρατηρείται μια μετατόπιση της διδα-
σκαλίας από την απομνημόνευση στη κριτική σκέψη, από την μηχανική γραφή στη δη-
μιουργία, από την παθητική παρακολούθηση στην ενεργητική συμμετοχή, από το αποτέλε-
σμα στην διαδικασία, από την συγκλίνουσα στην αποκλίνουσα σκέψη. 

Αν και οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να έχουν μια θετική στάση απέναντι στις ΤΠΕ, η διείσδυση 
τους παραμένει προβληματική, κυρίως λόγω της έλλειψης κατάρτισης και της αδυναμίας 
παρακολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων.Αυτό που συνήθως παρατηρείταιείναι ένα 
είδος «γραφειοκρατικής» προσέγγισης που ακυρώνει τον πρωτοποριακό χαρακτήρα τους 
(Σουλιώτης, 2010· Νικολαΐδου, 2008).  

Η Δημιουργική Γραφή στο ΠΠΣΠΘ – T.Π.Ε.  και δημιουργική γραφή 

Η Δημιουργική Γραφή στο ΠΠΣΠΘ αξιοποιήθηκε ως διδακτικό εργαλείο για πρώτη φορά το 
σχολικό έτος 2010 - 2011. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, εφαρμόστηκε πιλοτικό εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα σε ένα τμήμα της Α Γυμνασίου του ΠΠΣΠΘ που απέβλεπε στον ε-
μπλουτισμό και την οργάνωση της διδακτέας ύλης των φιλολογικών μαθημάτων με άξονα 
τη Δημιουργική Γραφή και αξιοποιούσε τις ΤΠΕ για την παραγωγή των δημιουργικών κειμέ-
νω των μαθητών (Νικολαΐδου, 2012).Τα εξαιρετικά αποτελέσματα των δράσεων όσον αφο-
ρά την παραγωγή γραπτού λόγου και οι προοπτικές περαιτέρω επέκτασης οδήγησαν στην 
απόφαση δημιουργίας Ομίλου Δημιουργικής Γραφής. Ο πολυπληθής Όμιλος απέκτησε ι-
στοσελίδα (dimgrafi.blogspot.gr),στην οποία οι μαθητές δημοσιεύουν ηλεκτρονικά τα κεί-
μενά τους, με απώτερο σκοπό την πιο ενεργητική εμπλοκή τους και τη δημιουργία μιας αί-
σθησης διαδικτυακής κοινότητας (Νικολαΐδου, 2008). Ταυτόχρονα, συνεχίζεται ως σήμερα 
το επιτυχές πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποίησης της δημιουργικής γραφής για τη διδασκαλία 
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των φιλολογικών μαθημάτων με την αξιοποίηση των ΤΠΕ (http://a2gymnasiou.blogspot.gr). 
Επιπλέον, επιχειρήθηκε διδακτική παρέμβαση και εναλλακτική αξιολόγηση στα μαθήματα 
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Γλώσσας Β΄και Γ΄ Γυμνασίου, όπου εφαρμόστηκαν τεχνι-
κές εξατομικευμένης και ομαδοσυνεργατικής εργασίας των μαθητών και παρουσίασης των 
εργασιών τους και αξιοποιήθηκαν οι ΤΠΕ και η δημιουργική γραφή κατά τις φάσεις του 
σχεδιασμού και της παραγωγής του πρωτότυπου υλικού (Νικολαΐδου, Μαυρίδου & Ρουβάς, 
2014).  

Στο ΠΠΣΠΘ, στις τάξεις που αξιοποιείται η δημιουργική γραφή ως διδακτικό εργαλείο υιο-
θετείται ένα συνδυαστικό μοντέλο αξιολόγησης, το οποίο επιχειρεί να καρπωθεί τα πλεο-
νεκτήματα της περιγραφικής αξιολόγησης, του φακέλου εργασιών και της αυτοαξιολόγησης 
του μαθητή/τριας. Όσο μάλιστα η τάξη ωριμάζοντας αφήνει πίσω της τους ατομικισμούς, 
διαμορφώνει τα δικάτης συλλογικά αισθητικά κριτήρια. 

Σε γενικές γραμμές, η πολυτροπική και υπερκειμενική (Νικολαΐδου, 2008) φύση της Λογο-
τεχνίας ενίσχυσε την πεποίθησή μας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει την κατάλληλη πλατ-
φόρμα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ταυτόχρονα, η χρήση 
βιωματικών μεθόδων μάθησης δεν θα μπορούσε να παραβλέψει το γεγονός ότι απευθυνό-
μαστε σε μια γενιά μαθητών, που είναι εξοικειωμένη με τη χρήση της τεχνολογίας σε κάθε 
έκφανση της καθημερινότητάς τους (Νικολαΐδου & Γιακουμάτου, 2004).  

Συμπεράσματα- Σκέψεις 

1. Mε το βλέμμα στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα, κατορθώσαμε να έχουμε καλύτε-
ρα αποτελέσματα στην παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου από αυτά που θα μπορούσαμε 
να περιμένουμε. Ειδικότερα, μέσα από τις δραστηριοκεντρικές ασκήσεις (TBL) πετύχαμε να 
συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την αναγκαιότητα της πολυπρισματικής έμφασης κατά την 
αποκωδικοποίηση λεκτικών μηνυμάτων.  

2. Παράλληλα η ανάπτυξη πολύπτυχων κειμενικών τύπων μάς έδωσε τη δυνατότητα να α-
ξιοποιήσουμε όλα τα μαθησιακά προφίλ των μαθητών μας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην συν-
εκτίμηση και προαγωγή των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης τους. 

3. Η αναζήτηση κατάλληλων για κάθε κειμενική περίσταση σημαινόντων και η χρησιμοποί-
ησή τους με πολλαπλά μέσα στο ίδιο περικείμενο σημαινόμενα και συχνά «ανατρεπτικά» 
ως προς τις παγιωμένες κοινωνικές λεκτικές φόρμες συνέβαλε στην καλλιέργεια του κριτι-
κού γραμματισμού, βασικού άξονα αναφοράς των νέων ΑΠΣ. 

4. Η παράλληλη εμβάθυνση των μαθητών στο θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο των αρχών 
στο θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο των αρχών της εστίασης στη μορφή (focusonform) και 
στο περιεχόμενο (focusonmeaning) λειτούργησαν επικουρικά στην ανάπτυξη ανακλητικών 
και αντισταθμιστικών στρατηγικών.  

5. Η ενασχόληση με σύγχρονες μορφές ψηφιακής λογοτεχνίας στα πλαίσια του Ομίλου Δη-
μιουργικής Γραφής μας έδωσε την δυνατότητα να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των μα-
θητών σ’ αυτή καθαυτή τη Λογοτεχνία, επενεργώντας θετικά στη συμμετοχή τους στα πλαί-
σια του οικείου μαθήματος στο Γυμνάσιο και Λύκειο. Έτσι, με τη χρήση των ΤΠΕ, κατορθώ-
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σαμε να παρέχουμε συγγραφικά ερεθίσματα που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μαθησια-
κών προτιμήσεων/στυλ και τύπων νοημοσύνης, σεβόμενοι την ατομικότητα του κάθε μαθη-
τή, επιτρέποντας του να λειτουργεί με βάση τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του.  

6. Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία του πειράματος είναι η αξιοποίηση της δη-
μιουργικής γραφής σε τμήματα μαθητών που προήλθαν από κλήρωση και σε τμήματα μα-
θητών που προήλθαν από τις εξετάσεις στα ΠΠΣ. Μέσα στα επόμενα χρόνια θα είμαστε πι-
θανόν σε θέση να γνωρίζουμε κατά πόσον η δημιουργική γραφή μπορεί να αξιοποιηθεί ως 
συγγραφικό εργαλείο και ως αναγνωστική σκευή για μαθητές διαφορετικών σχολικών επι-
δόσεων. 
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