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Έχει ειπωθεί ήδη αρκετές φορές πως ο όρος «Δηµιουργική Γραφή» επιχειρεί να αποδώσει
στα ελληνικά τον αγγλοσαξωνικό “creative writing” και παραπέµπει σε µία σειρά
διφορούµενων νοηµάτων που προκαλούν σύγχυση και αµηχανία όχι µόνο λόγω των
πολλαπλών σηµασιοδοτήσεών τους, αλλά κυρίως για τις αξιολογικές τους προεκτάσεις
(Κωτόπουλος 2012, Κωτόπουλος, Βακάλη, Ζωγράφου 2013, 13).
Σήµερα τον
χρησιµοποιούµε διττά, αναφερόµενοι στην ικανότητα να ελέγχει κανείς τις δηµιουργικές
σκέψεις και να τις µετατρέπει σε γραφή, αλλά και στην ευρεία του σηµασία, όπου εµπεριέχει
το σύνολο των διάφορων εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνικών που στοχεύουν στην
κατάκτηση συγγραφικών (κυρίως λογοτεχνικών) δεξιοτήτων, δηλαδή τις εκπαιδευτικές
διαδικασίες κατά τις οποίες διεγείροντας κατάλληλα τη δηµιουργικότητα, οδηγούµαστε στην
παραγωγή λόγου µε τρόπο ελκυστικό και παιγνιώδη. Η ολιστική οπτική της Δηµιουργικής
Γραφής δεν περιορίζεται στην αναζήτηση των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν ένα άτοµο ως
δηµιουργικό, αλλά διερευνά τις ιδιαίτερες συνθήκες µέσα στις οποίες η δηµιουργικότητα του
ατόµου απελευθερώνεται. Ο γράφων υιοθετεί µια ενεργή κριτική προσέγγιση για να είναι σε
θέση να συγγράψει, να επανεξετάσει, να αναθεωρήσει και να διασκευάσει µέρος της δουλειάς
του, καθώς λειτουργεί ταυτόχρονα σε δύο αλληλοσυµπληρούµενα πεδία: την πράξη του να
γράφεις (δηµιουργικά) και την πράξη να σκεφτείς κριτικά την πράξη της γραφής και τα
αποτελέσµατά της. Η µέθοδος αυτή προσεγγίζει βιωµατικά το λόγο και τις δυνατότητές του
και στηρίζεται στην αναδόµηση του, µε σκοπό της παραγωγή νέων κειµένων. Για το παιδί η
περιπέτεια της Δηµιουργικής Γραφής είναι ένας τρόπος να βιώσει τη γραφή. Η εξοικείωση
του µε το λόγο, η εξερεύνηση των δυνατοτήτων του και η ανακάλυψη του προσωπικού του
ύφους συνδυάζεται µε ένα δηµιουργικό παιχνίδι και έτσι η γραφή και η ανάγνωση γίνονται
δηµιουργικές απασχολήσεις. Μέσα από το διδακτικό αντικείµενο της Δηµιουργικής Γραφής
οι µαθητές πειραµατίζονται σε ποικίλα λογοτεχνικά είδη χωρίς το φόβο σωστού ή λάθους
(Morley 2009, 6), ενώ ταυτόχρονα δίνεται έµφαση στη δηµιουργική δραστηριότητα, στην
αυτο-αποκάλυψη µέσω της γλώσσας και στην ευφάνταστη αξιοποίηση προσωπικών
εµπειριών και συναισθηµάτων (Protherough 1983, 56).
Η Δηµιουργική Γραφή θα µπορούσε να ενταχθεί στο στο χώρο της Φιλολογίας ως
λογοτεχνική γραφή, ως τέχνη της συγγραφής και ως λογοτεχνική θεωρία της ανάγνωσης, στο
χώρο της Παιδαγωγικής ως βιωµατική εκπαιδευτική µέθοδος διδασκαλίας, κυρίως, αλλά όχι
αποκλειστικά, της Λογοτεχνίας και της Γλώσσας και στο χώρο της Ψυχολογίας ως
θεραπευτική µέθοδος. Τα πεδία και οι χώροι εγγραφής της δεν σταµατούν (για παράδειγµα οι
Γραφιστικές Τέχνες και η Διαφήµιση την εντάσσουν στα γνωστικά τους πεδία), καθώς η
σύγχρονη θεωρητική και ερµηνευτική αντιµετώπιση της Δηµιουργικής Γραφής διεκδικεί
επιστηµονική εγκυρότητα και οδηγεί σταδιακά σε µία αποδεκτή διάκρισή της από την έννοια
της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας ή της θεωρίας της. Το γεγονός, ωστόσο, ότι στην Ελλάδα
µια ανάλογη θεωρητική και ποιοτική διαφοροποίηση δεν είχε καταστεί µέχρι σήµερα
εµφανής και δεν είχε καταγραφεί ως άµεσα αναγνωρίσιµη δε συνάδει µε τη διεθνή
πραγµατικότητα.
Η ιστορία της Δηµιουργικής Γραφής
Η ιστορία της Δηµιουργικής Γραφής ξεκινά ουσιαστικά στην Αθήνα µε τον Αριστοτέλη,
αλλά έχει τις ρίζες της πίσω και από αυτόν, καθώς το έργο του Περί Ποιητικής αποτελεί
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ουσιαστικά έναν ερµηνευτικό απολογισµό εκείνων των δηµιουργικών πρακτικών που
συνέλεξε και µελέτησε και που στο µεταξύ είχαν γίνει αποδεκτές και αριθµούσαν ήδη αρκετά
χρόνια εφαρµογής. Ο Αριστοτέλης υποδεικνύει στους µαθητές του τι να αναζητήσουν και τι
να αποφύγουν στην σύνθεση των ποιητικών τους δραµάτων, το αποτέλεσµα στο οποίο πρέπει
να στοχεύουν τέτοια είδους κείµενα, τα µέσα που θα τους βοηθήσουν να το
πραγµατοποιήσουν, το πώς η επίτευξη των στόχων προσδιορίζει και καθορίζει την µορφή του
δραµατικού κειµένου, αλλά και ποιες ελλείψεις µπορούν να οδηγήσουν έναν δραµατουργό
σε µια αποτυχία. Τη µοναδική πάντως ως τώρα µελέτη για την ιστορία της Δηµιουργικής
Γραφής αποτελεί το έργο του Myers The Elephants Teach: Creative Writing Since
1880 (2006). Σύµφωνα µε τον Myers η απαρχή της, αρκετά περίπλοκη και συνδεδεµένεη µε
πολλαπλούς εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και επιστηµονικούς παράγοντες, σχετίζεται σε
κάθε περίπωση άµεσα µε την ανάπτυξη του κινήµατος της «προοδευτικής εκπαίδευσης» σε
αµερικάνικα Γυµνάσια και Λύκεια στον εικοστό αιώνα. Είχαν προηγηθεί όµως, στα
αµερικάνικα Πανεπιστήµια, από τις δεκαετίες 1870-1880, πολλαπλές εκφράσεις
αµφισβήτησης της κρατούσας σχολαστικής, φιλολογικής προσέγγισης της Λογοτεχνίας, που
την αντιµετώπιζε ως ένα αποστεωµένο ιστορικό και γλωσσικό corpus, παραγνωρίζοντας τη
ζωτική δυνατότητά της να συµπληρώνεται διαρκώς και να ανανεώνεται από ζώντες
συγγραφείς. Απότοκη αυτής αµφισβήτησης, η αναµόρφωση του προγράµµατος, η εισαγωγή
του νέου µαθήµατος υπό τον τίτλο «Σύνθεση Λόγου» που εστίαζε στην αυτοέκφραση και
περιείχε ασκήσεις γραφής, που απέβλεπαν στην κριτική κατανόηση «µέσα από την άσκηση
της λογοτεχνικής πρακτικής» (Myers 2006, 133). Στο Πανεπιστήµιο του Harvard τη
συναντούµε ήδη από το 1870 ως εκπαιδευτικό πειραµατισµό, ως µέθοδο βιωµατικής µάθησης
στη θέση της αποµνηµονευτικής µάθησης.
Ιδρυτικό κείµενο του µαθητοκεντρικού κινήµατος της «προδευτικής εκπαίδευσης)
ήταν το Creative Youth του Hughes Mearns, ο οποίος πρώτος χρησιµοποίησε τον όρο
«δηµιουργική γραφή» ως µία νέα µέθοδο διδασκαλίας, που αποσκοπούσε στην ενίσχυση της
αυτο-έκφρασης και στην ελεύθερη ανάπτυξη της γλωσσικής και λογοτεχνικής ικανότητας
των µαθητών (Mearns 1958) Ο Mearns δούλεψε µε τη Δηµιουργική Γραφή στο Lincoln
school, το οποίο διηύθυνε, όχι µόνο περιορίζοντας την κανονιστική διδασκαλία της γλώσσας,
αλλά και ορίζοντας την ελεύθερη παραγωγή γραπτού λόγου ως παιδευτικό αυτοσκοπό, µη
υποκείµενο σε κανόνες και αξιολογήσεις. Έπρεπε όµως να φτάσουµε στα 1930 για να
ενταχθεί η Δηµιουργική Γραφή ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο στο Πανεπιστήµιο της
Iowa, εµπνεόµενο από τις αρχές της Νέας Κριτικής. Ο Norman Foerster, ο οποίος ανέλαβε
εκεί διδακτικά καθήκοντα, διαφωνούσε τόσο µε την περιχαράκωση των φιλολογικών
µελετών από τη σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή όσο και µε την γραµµµατολογική άγνοια
πολλών συγγραφέων, που ενδιαφέρονταν αποκλειστικά για «τα προβλήµατα τεχνικής» και
τους τρόπους βελτίωσης της προσωπικών τους εκφραστικών µέσων (Myers 2006, 134-5). Σε
προπτυχιακό επίπεδο, τα µαθήµατα της Δηµιουργικής Γραφής σύντοµα έγιναν πολυάριθµα
και δηµοφιλή παραµένοντας πιστά στον ιδρυτικό παιδαγωγικό στόχο της βαθύτερης
κατανόησης µέσω της δηµιουργικής άσκησης. Όταν, µετά τα µέσα της δεκαετίας του ‘60,
πολλαπλασιάστηκαν, άρχισαν πια να λειτουργούν ως τµήµατα προετοιµασίας επίδοξων
συγγραφέων, να δέχονται και να προσκαλούν συγγραφείς ως διδάσκοντες. Σε µεταπτυχιακό
επίπεδο η Δηµιουργική Γραφή αποτέλεσε αρχικά επαγγελµατική µαθητεία. Η πλατειά
ανάπτυξη της Δηµιουργικής Γραφής τα επόµενα χρόνια - όχι µόνο στις ΗΠΑ - θα µπορούσε
να ερµηνευτεί σ’ αυτό το πλαίσιο, ως αντίδραση ενάντια στην κυριαρχία της Θεωρίας (είναι η
εποχή που η Θεωρία αντιµετωπίζεται στις ανθρωπιστικές σπουδές ως lingua franca), ενάντια
στην κυριαρχούµενη από αυτήν προσέγγιση, η οποία παραγνωρίζει την αισθητική αξία και
την αυτονοµία της λογοτεχνικής γραφής.
Μερικά χρόνια αργότερα και συγκριµένα το 1992 στο Times Literary Supplement o Sir
Malcolm Bradbury (καθηγητής από το 1965 στο East Anglia) δήλωνε πως η Βρετανία, από
την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ως και τα Πανεπιστήµιά της υποδέχτηκε ένα γνωστικό

αντικείµενο, φερµένο από την Αµερική και ύποπτο όσο το χάµπουργκερ. Η Δηµιουργική
Γραφή µαζί µε άλλα σύγχρονα, µεταµοντέρνα γνωστικά αντικείµενα όπως τα Μέσα
Ενηµέρωσης ή οι Σπουδές Φύλου έγιναν περιζήτητα, κατάκτησαν βαθιά και ουσιαστική
ακαδηµαϊκή αναγνώριση και εξαπλώθηκαν µε τροµακτική ταχύτητα και µε τη µορφή
σεµιναρίων ή τη διδασκαλίας εξ αποστάσεως και µε τη συνοδό παραγωγή πολλών
ευπώλητων εγχειριδίων. Αξίζει να σηµειώσουµε πως το 2000 λειτουργούσαν 40
µεταπτυχιακά Τµήµατα Δηµιουργικής γραφής στη Βρετανία, που έφτασαν τα 90 το 2011, ενώ
τα µικρότερης διάρκειας ιδιωτικά σεµινάρια ανέρχονταν την ίδια χρονιά στις 10.000. Στο
Πανεπιστήµιο του East Anglia (έτος ίδρυσης 1962) κατοχυρώθηκε σε θεσµικό επίπεδο το
«πνεύµα της µη συµµόρφωσης και της ανοιχτής σκέψης», όπως αποτυπώνεται και στο
σύνθηµά του «Δοκίµασε διαφορετικά», στην έµπρακτη ανάπτυξη της διεπιστηµονικότητας,
της οµαδικής εργασίας και της διαλογικής µάθησης (ιδέες που ευνοούν και την αποδοχή
συγγραφέων ως διδασκόντων
Λογοτεχνία και
την επιλογή του εργαστηρίου ως
παιδαγωγικού τρόπου). Το 1963 προσελήφθη ο Angus Wilson, µυθιστοριογράφος, σε θέση
πανεπιστηµιακού Καθηγητή. Η πρόσληψή του θεωρήθηκε τόσο ανορθόδοξη, που
αναφέρθηκε ως εθνική είδηση στην εφηµερίδα Guardian. Από κοινού µε τον Bradbury –
φέροντας αµφότεροι αµερικάνικη εµπειρία- επεξεργάστηκαν και εισηγήθηκαν τη δοµηµένη
ένταξη µαθηµάτων Δηµιουργικής Γραφής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Το 1970
εγκρίθηκε η Δηµιουργική Γραφή ως προαιρετικό και συµπληρωµατικό µάθηµα του
Προγράµµατος. Αυτό το προαιρετικό και συµπληρωµατικό µάθηµα ευτύχησε να έχει πρώτο
και µοναδικό µαθητή του τον µετέπειτα διάσηµο συγγραφέα Ian Russell McEwan. Όταν
όµως, ένας άλλος απόφοιτος, ο Kazuo Ishiguro κέρδισε το Βραβείο Booker το 1989, οι
αιτήσεις για το µεταπτυχιακό εκτινάχθηκαν αριθµητικά. Ταυτόχρονα ενισχύθηκε µε την
πάροδο των ετών η τάση διεύρυνσης της διδασκαλίας της Δηµιουργικής γραφής στη
Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (http://www.theguardian.com/education/2011/may/10/creativewriting-courses). Στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη η Δηµιουργική Γραφή έχει, τηρουµένων
των αναλογιών της χρήσης της αγγλικής γλώσσας, αντίστοιχη εξέλιξη, ενώ η Αυστραλία και
η Ασία αριθµούν πάρα πολλά πλέον προπτυχιακά και µεταπτυχιακά Τµήµατα.
Όµως, παρά την κατακόρυφη αύξηση της δηµοτικότητάς της και του ενδιαφέροντος
που εκδηλώνεται γι’ αυτήν, δεν απουσιάζουν από την ακαδηµαϊκή κοινότητα αντιλήψεις που
πλαισιώνουν έναν παλιοµοδίτικο σκεπτικισµό. Αφορούν κυρίως τη «νοµιµοποίησή» της ως
επιστηµονικού κλάδου και περιστρέφονται γύρω από την απλουστευτική πολεµική που
αποκρυσταλλώνεται στο ερώτηµα: µπορεί να διδαχτεί η «γραφή»; και το συνακόλουθό του:
πρέπει να διδάσκεται; Ένας τέτοιος όµως προβληµατισµός συνεχίζει ουσιαστικά τη δηµόσια
συζήτηση γύρω από τη Λογοτεχνία που ξεκινά από την αρχαιότητα. Φυσικό ταλέντο ή
καλλιεργηµένη δεξιότητα; Ή και τα δύο; Ο Dawson, ξεπερνά αυτά τα ερωτήµατα και τις
διιστάµενες απόψεις και εξετάζει τη Δηµιουργική Γραφή, όχι ως πρακτική (δηµιουργικότητα)
ή ως ένα συνώνυµο της Λογοτεχνίας, αλλά ως ένα επιστηµονικό πεδίο, ως ένα σώµα γνώσης
και ένα σύνολο εκπαιδευτικών τεχνικών για τη µετάδοση αυτής της γνώσης (2005). Οι
φιλολογικές σπουδές εστιάζουν στο προϊόν, το κείµενο. Η Δηµιουργική Γραφή εστιάζει στη
διαδικασία, τη γραφή. Το διδακτό της λογοτεχνικής γραφής τίθεται ακόµη υπό αίρεση, η
άσκησή της στηλιτεύεται ως βιοποριστικό καταφύγιο των συγγραφέων που σαν νέοι σοφιστές
πωλούν, ως µη δικαιούνται, µια αβέβαιη γνώση, ενώ οι ίδιοι οι διδάσκοντες αναδεικνύουν και
συζητούν σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά ποικίλα ερωτήµατα διδακτικής. Οι σπουδές
Δηµιουργικής γραφής απαιτούν ως προαπαιτούµενο ή ως παραπλήρωµα τη µελέτη της
λογοτεχνικής γραµµατείας, αλλά διεκδικούν και µια αυτόνοµη περιοχή άσκησης της γραφής,
που ως άσκηση καλλιτεχνική, ακολουθεί αυτόνοµη και δυσεξήγητη διαδροµή.
Σε όλες πάντως τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης, από το δηµοτικό σχολείο ως και τις
προπτυχιακές σπουδές, η χρήση της Δηµιουργικής Γραφής ως διδακτικής προσέγγισης της
Λογοτεχνίας αποδεικνύεται οµόθυµα επωφελής, σύµφωνα µε όλες τις ερευνητικές µελέτες
(Συµεωνάκη 2013). Επιβεβαιώνεται ότι η Δηµιουργική Γραφή µπορεί πολλαπλά να

υπηρετήσει την ανακαλυπτική, παιδοκεντρική, βιωµατική αλλά και συνεργατική µαθητεία,
καθώς µετατρέπει την κατά κανόνα παθητική πρόσληψη της Λογοτεχνίας σε ενεργητική·
παρέχει την ευκαιρία καλλιτεχνικής έκφρασης και αναδηµιουργίας του πραγµατικού κόσµου
από τους µαθητές, εξοικειώνοντάς τους ταυτόχρονα µε τους τρόπους και τις τεχνικές της
λογοτεχνικής γραφής και όχι µε την αυστηρή της αντιµετώπισης ως διδακτέας ύλης.
Η Δηµιουργική Γραφή στη σύγχρονη ελληνική εκπαδευτική πραγµατικότητα
Η ενασχόληση των Ελλήνων ερευνητών µε τη Δηµιουργική Γραφή µέχρι τις αρχές του 21ου
αιώνα χαρακτηρίζεται ως σποραδική και µη συστηµατική, αφού εξαντλείται συνήθως σε
σεµιναριακά µαθήµατα –αρκετές φορές αµφίβολης ποιότητας και µεθοδολογίας- που
προκηρύσσουν είτε συγγραφείς είτε φορείς που αποσκοπούν περισσότερο σε οικονοµικά
οφέλη και λιγότερο ενδιαφέρονται για τη διάχυση της παραγόµενης γνώσης και των γόνιµων
προβληµατισµών που αναδεικνύονται µέσα από την εργαστηριακή λογική. Η ελληνική
επιστηµονική κοινότητα µόλις πρόσφατα άρχισε να συνειδητοποιεί την ύπαρξη αυτού του
νέου, αλλά τόσο παλαιού στην πραγµατικότητα επιστηµονικού πεδίου. Τα θεµελιώδη
ερωτήµατα για τη φύση της Δηµιουργικής Γραφής, τι ορίζουµε ως δηµιουργικότητα και
δηµιουργία, ζητήµατα ποιητικής και λογοτεχνικότητας, αφήγησης και παιδαγωγικής αρχίζουν
να απασχολούν την ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα σε επίπεδο θεσµοποιηµένης
εκπαίδευσης µόλις την τελευταία δεκαετία. Με τη µορφή σεµιναρίων διδάσκεται στην
Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 1980 στην άτυπη εκπαίδευση (ΧΕΝ Αθηνών µε τον
ποιητή Νίκο Φωκά το 1983) προσανατολισµένη κυρίως στην υπόσχεση της ανάπτυξης ενός
συγγραφικού ταλέντου. Το 1996 διδάσκεται για πρώτη φορά ως σεµιναριακό πανεπιστηµιακό
µάθηµα σε Τµήµατα ξένων φιλολογιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (Ντιούδη 2012, 74-75).
Μέχρι το 2013 έχουν καταγραφεί 24 προσφερόµενα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά
µαθήµατα που ενστερνίζονται τη λογική της Δηµιουργικής Γραφής (Φιλιπποπούλου 2013, 915) Το τοπίο µεταβάλλεται δραστικά µε τη θεσµοθέτηση του 1ου Μεταπτυχιακού
Προγράµµατος Σπουδών «Δηµιουργική Γραφή» στην Ελλάδα κατά την ακαδηµαϊκή χρονιά
2008-2009. Δηµιουργός και εµπνευστής του ο αείµνηστος Καθηγητής της Ελληνικής
Φιλολογίας Μίµης Σουλιώτης στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας. Η Δηµιουργική
Γραφή συγκροτείται πλέον σε αναγνωρισµένο και από την ελληνική πολιτεία γνωστικό
αντικείµενο. Διπλωµατικές µεταπτυχιακές εργασίες και οι πρώτες διδακτορικές διατριβές
αναδεικνύουν τις διαστάσεις του «φαινοµένου» της Δηµιουργικής Γραφής και τη διερευνούν
σε βάθος. Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι διδάσκοντες και απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού
Προγράµµατος στελεχώνουν προγράµµατα Δηµιουργικής Γραφής που εκπονούνται από
δηµόσιους ή και ιδιωτικούς οργανισµούς στην τυπική ή µη τυπική µορφή εκπαίδευσης, ενώ
αρκετοί από αυτούς έχουν πλέον ιδρύσει δικές τους σχολές.
Από το σχολικό έτος 2010-2011 το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Δηµιουργικής Γραφής
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Εκπαίδευσης
Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και µε σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θράκης και της
υπόλοιπης Ελλάδας εφαρµόζει ένα πρόγραµµα διδασκαλίας της Δηµιουργικής Γραφής στην
Πρωτοβάθµια και τη Δευτεροβάθµια εκπαίδευση στο πλαίσιο της διδασκαλίας της
Λογοτεχνίας (στο Γυµνάσιο και το Λύκειο) και του ενιαίου γλωσσικού µαθήµατος (στο
Δηµοτικό). Μεταπτυχιακοί φοιτητές συνεργάζονται µε τους διδάσκοντες των σχολείων, και
σε συνεργασία µε τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο του Προγράµµατος (Κωτόπουλο Η.
Τριαντάφυλλο) και την Υπεύθυνη των Πρακτικών Ασκήσεων (Άννα Βακάλη),
προετοιµάζουν, σχεδιάζουν και διδάσκουν Δηµιουργική Γραφή υπό την εποπτεία του Π.Μ.Σ.
σε επιλεγµένες σχολικές τάξεις. Κατά την πρώτη χρονιά, 17 φοιτητές µας επισκέφτηκαν 15
σχολεία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κοζάνη, τη Φλώρινα και την Πάρο. Ειδικότερα,
όσον αφορά το Πρότυπο Πειραµατικό Σχολείο του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
µεταπτυχιακοί φοιτητές δίδαξαν Δηµιουργική Γραφή στη Γ΄ Γυµνασίου και στα δύο τµήµατα
της Α΄ Γυµνασίου αντίστοιχα, καθώς και στην Ε΄ Δηµοτικού. Τη σχολική χρονιά 2011-2012
το πρόγραµµα πρακτικής άσκησης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Δηµιουργική Γραφή» επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις και σε άλλες τάξεις: µεταπτυχιακοί
φοιτητές και απόφοιτοι του οικείου Μεταπτυχιακού συνεργάστηκαν µε περισσότερα σχολεία,
και σε Κόρινθο, Πάτρα, Βόλο -ενώ ξεκίνησε και µια συνεργασία µε τη Κοβεντάρειο
Δηµοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης, για το συντονισµό µαθηµάτων σε σχολεία της Κοζάνης27 φοιτητές σε 35 σχολεία. Οι τάξεις που εντάχθηκαν στο πρόγραµµα ήταν οι: Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄,
ΣΤ΄ Δηµοτικού, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυµνασίου και Α΄ Λυκείου. Κατά την ίδια σχολική χρονιά 20112012, εφαρµόστηκε σε ένα τµήµα της Α΄ Γυµνασίου του Π.Π.Σ.Π.Θ. πιλοτικό εκπαιδευτικό
πρόγραµµα διδασκαλίας της Δηµιουργικής Γραφής, µε τον παράλληλο σχεδιασµό και
υλοποίηση της διδασκαλίας των φιλολογικών µαθηµάτων στο Α2 τµήµα του Γυµνασίου του
Π.Π.Σ.Π.Θ. Η διδακτέα ύλη των φιλολογικών µαθηµάτων (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και
Γραµµατεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία) οργανώθηκε και εµπλουτίστηκε µε
άξονα τη Δηµιουργική Γραφή σε συνεργασία µε την εκπαιδευτικό – συγγραφέα και υπεύθυνη
της δράσης, Σοφία Νικολαΐδου. Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης, φιλοξενήθηκαν στην
έδρα του οικείου Μεταπτυχιακού στη Φλώρινα (Παιδαγωγική Σχολή) 70 µαθητές Γυµνασίου
– Λυκείου από σχολεία της Θεσσαλονίκης για να διδαχθούν δηµιουργική γραφή από τους
µεταπτυχιακούς µας φοιτητές. Και το σχολικό έτος 2012- 13 η επαφή µας µε τα σχολεία
συνεχίστηκε. Είκοσι πέντε φοιτητές και απόφοιτοι δούλεψαν σε τάξεις από Νηπιαγωγείο
µέχρι και σχολεία ενηλίκων όπως Εσπερινά Γυµνάσια – Λύκεια και Δεύτερης Ευκαιρίας.
Άξια αναφοράς είναι η συνεργασία µας µε το 3ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης,
ουσιαστικά των Δικαστικών Φυλακών Διαβατών, όπου για τρίτη χρονιά φέτος διδάσκεται σε
εβδοµαδιαία βάση Δηµιουργική Γραφή από διδάσκοντες και απόφοιτους του οικείου
Μεταπτυχιακού. Συντονιστές της συγκεκριµένης δράσης είναι ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος
Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος και οι Μαρία Γιαπαλάκη, Μαυρουδής Αστέρης, απόφοιτοι
του Προγράµµατος. Θέλοντας να δώσουµε µια νέα διάσταση στις δράσεις µας, διευρύναµε
τις διδασκαλίες µε τη συµµετοχή και των συνεργατών µας- συγγραφέων, ποιητών,
σεναριογράφων και στιχουργών. Στο σχολικό έτος 2013-14 συνεχίστηκαν οι συνεργασίες
µας. Ο Όµιλος Δηµιουργικής Γραφής του 2ου Πειραµατικού Γυµνασίου Θεσσαλονίκης, µε
υπέυθυνη την κ. Νίκη Δρούγκα, φιλοξένησε και φιλοξενεί στα µαθήµατά του τόσο φοιτητές
µας, όσο και συνεργάτες - διδάσκοντες του Μεταπτυχιακού Πρόγράµµατος. Παράλληλα
ξεκίνησαν συνεργασίες µε διάφορους φορείς, όπως στο «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων
Ατόµων» στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, όπου µε υπεύθυνους οργάνωσης της δράσης τους
φοιτητές µας Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου και Χρήστο Μαρτίνη, δηµιουργήθηκε
εκπαιδευτική οµάδα Δηµιουργικής Γραφής µε εβδοµαδιαίες συναντήσεις.
Στα πλαίσια όλων των προαναφερόµενων δράσεων, οι µαθητές των σχολείων
παρήγαγαν κείµενα ποιητικού και πεζού λόγου και οι δραστηριότητες ποικίλαν ανάλογα µε
τη βαθµίδα εκπαίδευσης και το σχολείο:
•παιγνιώδεις δραστηριότητες, όπως η αλλαγή γραµµάτων, λέξεων, φράσεων,
καταλήξεων, οµοιοκαταληξιών
•πιο πολύπλοκα ζητούµενα, όπως η αλλαγή της οπτικής γωνίας του αφηγητή, η
προσθήκη περιγραφικών δεδοµένων, ή η κατασκευή νέων σκηνών
•πιο απαιτητικές εργασίες, όπως η αναδόµηση του κειµένου σε µια νέα διάταξη των
επεισοδίων του, η σύνθεση ενός εντελώς νέου κειµένου που να σχετίζεται µε το αρχικό,
αλλά µε διαφορετική πλοκή και κατάληξη (τέλος), ή η συνέχιση του κειµένου µετά το
πέρας της ιστορίας.

Η διοργάνωση µε εξαιρετική επιτυχία και τη συµµετοχή πολλών εκαντοντάδων συνέδρων του
1ου Διεθνούς Συνεδρίου Δηµιουργικής Γραφής στην Αθήνα σε συνεργασία µε το
Ελληνοαµερικανό Εκπαιδευτικό Ίδυµα Κολλέγιο Αθηνών – Κολλέγιο Ψυχικού τον Οκτώβριο
του 2013 έδωσε το βήµα για µία σειρά γόνιµων προβληµατισµών και την ανταλλαγή

απόψεων σε ένα πολύ υψηλό επιστηµονικό επίπεδο µε την παρουσία κορυφαίων Καθηγητών
από σπουδαία Πανεπιστήµια όλου το κόσµου και εκπρόσωπο της OuLiPo (Andrew Cowan –
East Anglia, La Samantha Chang – Iowa, Anthony Caleshu – Plymouth, Robin Hemley –
Yale, Hervé Le Tellier – OuLiPo). Να σηµειώσουµε πως ανάµεσα στα εκατοντάδες, αν όχι
χιλιάδες πλέον εγχειρίδια Δηµιουργικής Γραφής, τα περισσότερα από αυτά αντιγραφές της
λογικής των αντίστοιχων καθηγητών – συγγραφέων του εξωτερικού, αρχίζουν πλέον να
κατατίθενται πιο σοβαρές και επιστηµονικά τεκµηριωµένες δουλειές πολλές και πάλι από
διδάσκοντες και αποφοίτους του Π.Μ.Σ. «Δηµιουργική Γραφή». Ο εντυπωσιακός πλέον ο
αριθµός των φορέων τυπικής και µη-τυπικής εκπαίδευσης που προσφέρουν µαθήµατα και
σεµινάρια Δηµιουργικής Γραφής στον ελλαδικό χώρο από Πανεπιστήµια και Σχολεία, από
Δηµοτικές Βιβλιοθήκες, Μουσεία και Εκκλησιαστικά Κέντρα Νεότητας µέχρι Βιβλιοπωλεία,
Περιοδικά και Ψυχοθεραπευτικά κέντρα, αποτυπώνεται στις δύο διπλωµατικές εργασίες που
εκπονήθηκαν στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας (Ντιούδη 2012 – Φιλιπποπούλου
2013).
Η Δηµιουργική Γραφή στην ελληνική Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση
Ο ρόλος του σχολικού εγχειριδίου στην εκπαιδευτική διαδικασία και η εµπλοκή του στην
παραγωγή της γνώσης είναι αναµφίβολα ιδιαίτερα σηµαντικός και κοινωνικοποιητικός, αφού
αντικατοπτρίζει τις στάσεις, τις ιδέες, τις αξίες και τις αντιλήψεις της κοινωνίας στην οποία
παράγεται. Από την περίοδο της Τουρκοκρατίας και τα εκκλησιαστικά βοηθήµατα
(Οκτώηχος, Ψαλτήρι, Απόστολος) όπου τα πρώτα αναγνωστικά και χρησιµοποιούνταν ως
κύρια βιβλία για τη στοιχειώδη εκπαίδευση (Πατρινέλης 1989, 65) µέχρι σήµερα οι
προσπάθειες για την οργάνωση και ανάπτυξης ενός αποτελεσµατικού εκπαιδευτικού
συστήµατος ακουµπούν στην έκδοση διδακτικών εγχειριδίων. Είτε τα σχολεία
υποχρεώνονται να χρησιµοποιούν µόνο βιβλία των κρατικών εκδόσεων (θεσµοθέτηση
ουσιαστικά κρατικού µονοπωλίου) είτε επικρατεί η λογική του ελεύθερου ανταγωνισµού (στη
χώρα µας γαι δύο περιόδους ουσιαστικά 1838-1882 και στα 1997, ανεπιτυχώς και τις δύο)
ζητούµενο παραµένει θεωρητικά η βέλτιστη ποιότητα των σχολικών εγχειριδίων. Η Ελλάδα
εξακολουθεί ακόµα και σήµερα να αποτελεί εξαίρεση ανάµεσα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
χώρες, καθώς διατηρεί το ένα και µοναδικό βιβλίο για όλα τα σχολικά µαθήµατα (Βέικου,
Βαρέση, Πατούνα 2008, 103). Σε αντίθεση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην Ελλάδα οι
µαθητές εξαρτώνται αναπόφευκτα από τη µονοµερή άποψη µιας συγγραφικής οµάδας και δεν
ενθαρρύνονται καινοτόµες, διαφορετικές και εναλλακτικές απόψεις ούτε δίνεται η
δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επιλέξει ανάλογα µε τις ανάγκες της τάξης του το
εκπαιδευτικό του υλικό.
Τα Νεοελληνικά Κείµενα εισάγονται για πρώτη φορά στο Ελληνικό Σχολείο το 1884
µέσα από την πρώτη σειρά Νεοελληνικών Αναγνωσµάτων στην οποία περιλαµβάνονται έργα
κυρίως ιστορικά, αποµνηµονεύµατα και ρητορικοί λόγοι και καθαρά ιστορικό και γλωσσικό
σκοπό διδασκαλίας. Τα επόµενα χρόνια η µία σειρά διαδέχεται την άλλη µέχρι την τελική
διαµόρφωση των σχολικών εγχειριδίων που γνωρίζουµε σήµερα. Το 1976 αποτελεί
χρονολογία σταθµό, καθώς ανατίθεται από τον Αλέξανδρο Καρανικόλα, πρόεδρο του
Κ.Ε.Μ.Ε. (Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιµόρφωσης) σε συγγραφική οµάδα έξι
φιλολόγων η σύνταξη νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων και η συγγραφή νέων εγχειριδίων
για τις τάξεις Α’, Β’, Γ’ Γυµνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου. Τα νέα εγχειρίδια της περιόδου
1976-2001 ονοµάζονται πλέον Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και η συγγραφή τους
ξεκίνησε το 1977 και ολοκληρώθηκε το 1983. Η σειρά αυτή αντικαταστάθηκε το 2001 από
νέα σειρά Κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, η οποία ωστόσο δεν παρουσίασε ουσιώδεις
διαφορές µε την προϋπάρχουσα. Να αναφέρουµε ότι στα βιβλία της Α’ και Β΄ Γυµνασίου
ακολουθείται θεµατική διάταξη της ύλης (Ο άνθρωπος και η φύση, Οικογενειακές σχέσεις,
Εθνική ζωή κ.τ.λ.), ενώ για τις υπόλοιπες τάξεις ο διαχωρισµός του περιεχοµένου γίνεται µε
βάση ιστορικές περιόδους σε συνδυασµό µε ειδολογική κατάταξη. Αξιοσηµείωτο είναι πως
σε όλα τα εγχειρίδια Κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας όλων των τάξεων Γυµνασίου και

Λυκείου περιλαµβάνονται τα βιογραφικά σηµειώµατα των δηµιουργών των έργων που
ανθολογούνται, τα οποία θεωρητικά βοηθούν στην καλύτερη ερµηνεία τόσο του
περιεχοµένου του κάθε έργου όσο και των χαρακτηριστικών της κάθε γενιάς και των
επιρροών του κάθε ποιητή και συγγραφέα.
Το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ) για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία του
Γυµνασίου προβλέπει, µεταξύ άλλων, οι µαθητές να είναι σε θέση µέσα από το µάθηµα αυτό
να αντιµετωπίζουν τα λογοτεχνικά κείµενα ως έργα τέχνης, να κατανοούν την ιδιαιτερότητα
της λογοτεχνικής γλώσσας, να συµµετέχουν, να ερµηνεύουν και να ανακαλύπτουν, µέσα από
δραστηριότητες, τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες. Επιπλέον, όσον αφορά τη διδακτική
µεθοδολογία, προτείνεται µια πρώτη ανάγνωση του κειµένου, η οποία ακολουθείται από µια
ερµηνευτική προσέγγιση. Καθώς οι µαθητές δεν έχουν αποκτήσει τριβή µε τα λογοτεχνικά
κείµενα επιδιώκεται σταδιακά να κατορθώσουν να γίνουν ενεργητικοί αναγνώστες. Η
ερµηνευτική µέθοδος ακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας, ώστε να
προσεγγιστεί πληρέστερα το σύνολο του κείµενου και να γίνει η επεξεργασία τόσο των
ενδοκειµενικών όσο και των εξωκειµενικών στοιχείων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέσα από το
µάθηµα της Λογοτεχνίας δεν επιδιώκονται πρωτίστως γνωστικοί στόχοι, αλλά κυρίως αξιακοί
και αισθητικοί, γι’ αυτό και οι ερωτήσεις ελέγχου γνώσεων δεν έχουν τόση βαρύτητα στη
διαδικασία της αξιολόγησης όσο οι ερωτήσεις κατανόησης και εφαρµογής γνώσεων,
ανάλυσης ή σύνθεσης στοιχείων. Οι µαθητές, τέλος, µέσα από το µάθηµα της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας επιδιώκεται να τηρούν κριτική στάση απέναντι σε βασικά ζητήµατα της ζωής
τους, να διαµορφώνουν συνειδητά και εκφράζουν τις προσωπικές τους στάσεις και
πεποιθήσεις (http://www.pi-schools.gr).
Γενικότερος σκοπός της Λογοτεχνίας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο νέο
Πρόγραµµα Σπουδών της Α’ Λυκείου, είναι «η κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισµό».
Μέσα από αυτή τη φράση υπονοείται ότι η προσέγγιση και η ερµηνεία των κειµένων
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο για να κατανοήσουν οι
µαθητές καλύτερα τον κόσµο, τις αξίες, τον πολιτισµό και την ταυτότητά τους και να είναι σε
θέση να τηρούν κριτική στάση σε όσα µηνύµατα λαµβάνουν. Ειδικότεροι σκοποί του
µαθήµατος της Λογοτεχνίας στο Λύκειο είναι, αρχικά, οι µαθητές να κατανοήσουν ότι
υπάρχει ένα µεγάλο εύρος ερµηνειών κάθε κειµένου και ότι το ιστορικό πλαίσιο και άλλοι
εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν σηµαντικά ένα κείµενο και άρα πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη κατά την ερµηνεία του. Επιπλέον, ζητούµενο είναι να µπορούν να εντοπίζουν τις
αρχές και αξίες που ενυπάρχουν στα κείµενα και να εξοικειωθούν µε τα διάφορα λογοτεχνικά
είδη, ρεύµατα και εποχές, ώστε να είναι σε θέση να εµβαθύνουν σε κάθε θέµα. Έτσι, καθώς
οι µαθητές µεταβαίνουν από τη µία τάξη του Λυκείου στην άλλη αποκτούν πλήρη εικόνα της
εξέλιξης της Λογοτεχνίας και διαπιστώνουν ότι η µετάβαση από τη µία εποχή στην άλλη δεν
γίνεται αυθαίρετα, αντίθετα υπάρχει ιστορική συνέχεια. Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρά την
ιστορική διάταξη της ύλης στο Λύκειο, το ΠΣ της Α’ Λυκείου προτείνει η διδασκαλία του
µαθήµατος να βασίζεται στην θεµατική ή ειδολογική κατάταξη, καταδεικνύοντας µ’ αυτό τον
τρόπο την αναντιστοιχία των σχολικών εγχειριδίων µε τις ανάγκες της σύγχρονης
πραγµατικότητας (http://www.pi-schools.gr).
Όπως έχει προαναφερθεί, µέσα από το µάθηµα της Λογοτεχνίας οι µαθητές
καλλιεργούν το ήθος και τις αξίες τους, γνωρίζουν τον πολιτισµό τους και την ταυτότητά
τους και αναπτύσσουν κριτική σκέψη. Σύµφωνα µε το ΠΣ της Α’ Λυκείου ο µαθητής
αποτελεί το επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα µε τη
χρήση της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, αλλά και την εφαρµογή της µεθόδου project που
ωθούν το µαθητή στη δράση και τη συµµετοχή. Είναι όµως εύκολο να παρατηρήσουµε πως οι
µαθητές στη χώρα µας ασκούνται σχεδόν αποκλειστικά στη γραφή πεζού κειµένου και όχι
ποιητικού. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα ακόµα και µε τα νεότερα προγράµµατα
επιµένει σε συγκεκριµένα είδη κειµένων, δίνει όµως ελευθερία και αφορµές για ελεύθερη
έκφραση των προσωπικών ιδεών, των συγκινήσεων και των συναισθηµάτων του µαθητή. Η

παραγωγή λόγου, η έκθεση, όπως ακόµα τη λέµε -µέρος της γλωσσικής διδασκαλίαςδιατρέχει όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, όλα τα εξεταστικά συστήµατα και η έκφραση
των µαθητών εντάσσεται σε µια τέτοια λογική. Από τη µια λοιπόν η διδασκαλία της
γλώσσας. Η ύλη. Η παραγωγή λόγου. Οι ανάγκες. Κι από την άλλη, όλα αυτά µε εργαλεία τις
λέξεις. Η επικοινωνία. Η τέχνη. Η λογοτεχνία. Ο λόγος, η σκέψη, η απόλαυση. Πού
συναντάται η Δηµιουργική Γραφή µε τη Γραφή στο σχολικό επίπεδο; Και πόσο µπορούµε
στο γλωσσικό µάθηµα να ελπίζουµε πως θα καταφέρουµε να ξεφύγουµε από τα
συγκεκριµένα πλαίσια που µέχρι τώρα ονοµάζουµε “έκθεση” και να αφήσουµε τους µαθητές
µας να γράψουν Λογοτεχνία; Η γνώση των λειτουργιών ενός κειµένου και η προσέγγιση της
σύνθεσής του µπορεί να οδηγήσει στην αναδηµιουργία του και από αυτή τη σκέψη ξεκινάει η
Δηµιουργική Γραφή, ενώ ταυτόχρονα ο µαθητής αναπαριστά τη ζωή µε τις αντιφάσεις και τις
ασυνέπειές της (Κωτόπουλος, 2012).
Για την παραγωγή λόγου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα έχουν χρησιµοποιηθεί
διαφορετικές διδακτικές. Τα προγράµµατα σπουδών µιλούν κατά καιρούς για «συνθέσεις»,
«εκθέσεις» γενικότερα ή «έκθεση ιδεών», και τώρα τελευταία για «παραγωγή γραπτού
λόγου», ενώ έχουν αρχίσει να εµφανίζονται και ασκήσεις για «Δηµιουργική γραφή»
εννοώντας πότε κάτι ευρύτερο, πότε απλώς µετονοµάζοντας την «παραγωγή γραπτού λόγου».
Ενώ λοιπόν τα Αναλυτικά Προγράµµατα άρχισαν να κάνουν λόγο για δηµιουργικότητα και
να θίγουν την επικοινωνιακή διάσταση της Λογοτεχνίας από το 1998 (µε το Ενιαίο Πλαίσιο
Προγραµµάτων Σπουδών), οι τάσεις αυτές επικυρώνονται δυναµικά µόλις στα τελευταία
πιλοτικά προγράµµατα. Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στην αδηµοσίευτη διατριβή της κ.
Βακάλη (2014). Το οξύµωρο που παρατηρείταιι ανάµεσα στο Πρόγραµµα Σπουδών του 2000
και στο αντίστοιχο βιβλίο οδηγιών του εκπαιδευτικού όσον αφορά τη Δ. Γ. είναι ότι ενώ στο
πρώτο προτείνονται ποικίλες ασκήσεις Δ. Γ., στο εγχειρίδιο για τον διδάσκοντα δεν υπάρχουν
παρόµοιες υποδείξεις, ενώ στα σχολικά εγχειρίδια οι αντίστοιχες ασκήσεις είναι ελάχιστες,
συνήθως προαιρετικές και σπάνια πραγµατοποιούνται (Μουλά 2012, 8). Από το 2001 τα
Αναλυτικά Προγράµµατα µιλούν για «Προφορικό λόγο» και «Γραπτό λόγο»- µέρος του
οποίου είναι η «Γραφή και Παραγωγή γραπτού λόγου» και πλέον σχετικά µε τα γραπτά των
µαθητών αναφέρεται σε «κείµενα» και συχνά σε «γραπτή επικοινωνία», όπου ο µαθητής
αντιµετωπίζεται και ως ποµπός και ως δέκτης. Σε αυτά και σε νεότερα αναλυτικά
προγράµµατα γίνεται και αναφορά σε κειµενικά είδη και είδη γραπτού λόγου, όπως και σε
πολυτροπικά κείµενα. Στη Δευτεροβάθµια εκπαίδευση στα Αναλυτικά Προγράµµατα µετά το
2002 (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. 2002) συναντούµε ως στόχο την προαγωγή της
δηµιουργικότητας, την ανάπτυξη της ατοµικής έκφρασης, την απόλαυση της ανάγνωσης και
την πνευµατική περιπέτεια της Λογοτεχνίας. Παραγωγή λόγου θεωρείται κάθε κείµενο,
προφορικό και γραπτό, που παράγουν οι µαθητές σε συγκεκριµένη περίσταση επικοινωνίας,
µε συγκεκριµένο σκοπό.
Στα Αναλυτικά Προγράµµατα για το Γυµνάσιο του 2011 προτείνεται η αφήγηση
γεγονότων από διαφορετικές οπτικές γωνίες στο πλαίσιο δραστηριοτήτων δηµιουργικής
γραφής (Α΄ Γυµνασίου), οι µετασχηµατισµοί λογοτεχνικών και µη κειµένων, η µετατροπή
προφορικού λόγου σε γραπτό µε την επισήµανση των διαφορών που προκύπτουν µεταξύ των
δύο κατηγοριών λόγου (Β΄ Γυµνασίου), η συµπλήρωση ηµιτελών κειµένων, η κατασκευή
πολυτροπικών κειµένων σε συγκεκριµένους αποδέκτες, η σύνταξη και επεξεργασία κειµένων
σε διαφορετικό ύφος, οι επαναδιατυπώσεις κειµένων ως προς τις λεξικολογικές
µορφοσυντακτικές και υφολογικές επιλογές (Γ΄ Γυµνασίου). Στα εγχειρίδια του Γυµνασίου
µετά το 1975 συναντάµε 65 τέτοιες δραστηριότητες. 23 από αυτές είναι στα πρώτα
εγχειρίδια, 14 στην αναθεωρηµένη έκδοση και 28 στα νέα βιβλία. Με αυτές ο µαθητής
καλείται
• να διηγηθεί παίρνοντας το ρόλο ενός αντικειµένου
• να µιλήσει για εικόνες ή σκίτσα
• να συνεχίσει ιστορίες

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

να διηγηθεί από άλλη οπτική γωνία
να διηγηθεί σα να ζούσε σε άλλη εποχή
να διηγηθεί φανταστικές ή υποθετικές ιστορίες
να δώσει λεζάντες σε εικόνες ή σκίτσα
να φτιάξει διαλόγους
να σχεδιάσει µια αφίσα
να φτιάξει ένα κόµικ
να σκεφτεί µια διαφήµιση
να δώσει τίτλους σε κείµενα
να πάρει µια φανταστική συνέντευξη
να γράψει στίχους
να αλλάξει διαλόγους σε άλλο ύφος
να συνεχίσει ένα ποίηµα
να γράψει κείµενο σε άλλο ύφος
να φτιάξει συνθήµατα
να φτιάξει ένα φανταστικό βιογραφικό

Στο Πρόγραµµα Σπουδών του 2011 για την Α’ Λυκείου (ΦΕΚ 1562/27-6-11) για πρώτη
φορά εµφανίζεται επίσηµα η Δηµιουργική Γραφή στο ελληνικό σχολείο, µε προτεινόµενες
δραστηριότητες και υποδείξεις προς τον εκπαιδευτικό για να συµπεριληφθούν στη µαθησιακή
πράξη και η φιλοσοφία του Προγράµµατος κατευθύνει στην εξάσκηση των µαθητών σε
κειµενικούς τύπους που εντάσσονται σε µια συγκεκριµένη κάθε φορά κοινωνική
πραγµατικότητα.
Είναι χαρακτηριστικό πως στα σχολικά εγχειρίδια καταγράφεται αναλυτικά η διαρκώς
µειούµενη εµφάνιση δρατηριοτήτων δηµιουργικής γραφής από το Γυµνάσιο στο Λύκειο,
καθώς όσο µεγαλώνει η βαθµίδα της εκπαίδευσης, τόσο λιγότερο δηµιουργικά πράγµατα
ζητάµε από τους µαθητές (Βακάλη 2014). Αυτά που θεωρήσαµε ασκήσεις Δηµιουργικής
Γραφής και τα συναντάµε στα εγχειρίδια του Λυκείου είναι 20 ασκήσεις. Οι 12 βρίσκονται
στην παλαιότερη έκδοση και οι 8 στη νεώτερη, από τις οποίες απουσιάζει τελείως η
παραγωγή ποιητικού κειµένου. Οι ασκήσεις αυτές ζητάνε από τους µαθητές:
φανταστικούς διαλόγους
•
ένα γράµµα όπου «να ξαναζωντανέψτε την αφήγησή σας παρεµβάλλοντας
•
κάποια διαλογικά µέρη»,
«τρεις ξεχωριστές αφηγήσεις» από τρεις διαφορετικές οπτικές,
•
«να γράψετε µια κωµική ιστορία (ευθυµογράφηµα), µια σάτιρα, µια παρωδία»
•
«να επινοήσετε ένα λογοπαίγνιο, ένα ανέκδοτο»
•
«µια γελοιογραφία»
•
τίτλους σοβαρούς, δραµατικούς, χιουµοριστικούς για το ίδιο κείµενο
•
κείµενο σε ποιητική µορφή
•
αυθόρµητες απαντήσεις σε καταιγισµό ιδεών
•
ηµερολογιακές σελίδες για κάποιο θέµα
•
Αντί επιλόγου ή συµπερασµατικών παρατηρήσεων
Η Δηµιουργική Γραφή ως διδακτικό αντικείµενο δεν επιδιώκει σε καµία περίπτωση την
ανεύρεση συγγραφικών ταλέντων. Στον χώρο της εκπαίδευσης αντιµετωπίζεται ως µια
ελεύθερη έκφραση της προσωπικότητας του παιδιού που γραπτά, αλλά και προφορικά
αποτυπώνει ιδέες, συναισθήµατα και εντυπώσεις µε τον δικό του τρόπο. Οι µαθητές στη
σχολική τάξη πειραµατίζονται σε ποικίλα λογοτεχνικά είδη χωρίς το φόβο σωστού ή λάθους
και πρέπει να τονιστεί εµφατικά πως η µέχρι σήµερα εµπειρία της Δηµιουργικής Γραφής
αποδεικνύει ότι καλλιεργεί πολύπλευρα το παιδί, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του, ενώ
ταυτόχρονα δρα ως υποστήριξη σε άλλα γνωστικά αντικείµενα, βελτιώνοντας κατά πολύ τη
γλωσσική, διανοητική και συναισθηµατική εξέλιξη του µαθητή.

Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση η Δηµιουργική Γραφή ως αυτόνοµο µάθηµα διδάσκεται
µόνο στα Καλλιτεχνικά Γυµνάσια. Οι προβλέψεις των ΠΣ για το µάθηµα της Νεοελληνικής
λογοτεχνίας, αν και προκρίνουν την ερµηνευτική προσέγγιση, δεν αποκλείουν τη
Δηµιουργική Γραφή, εφόσον εντάσσουν στους στόχους του µαθήµατος και την
«καλλιτεχνική έκφραση» των µαθητών. Είναι φανερό ότι ο διεθνής απόηχος και οι εγχώριες
προσπάθειες άρσης της µίας και αποκλειστικής προσέγγισης των λογοτεχνικών και όχι µόνον
κειµένων, αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Η Δηµιουργική Γραφή εισάγεται στη διδασκαλία
της Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου µε τα νέα ΠΣ (ΦΕΚ 1562/27-6-11), τα οποία όµως
διακόπτονται αδόξως στην επόµενη τάξη. Διδάσκεται δε αυτόνοµα σε όλες τις σχολικές
τάξεις στην Κύπρο, εγχείρηµα που αξιοποίησε και απέδωσε το πολύτιµο διδακτικό βιβλίο
Οδηγίες πλεύσεως του Μίµη Σουλιώτη. Θεωρούµε ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα
Σπουδών «Δηµιουργική Γραφή», που αναπτύσσεται σήµερα σ’ ένα περιβάλλον κριτικής
αυτογνωσίας, έναν προνοµιακό χώρο, µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά τους θεσµικά
ασκούµενους, υπό την αιγίδα του Πανεπιστηµίου, και να τους µεταδίδει έµπρακτα γνώσεις
για τη Δηµιουργική Γραφή. Η ένταξη στο θεσµικό αυτό περιβάλλον, που έχει σαφώς
συνδεθεί µε την επίτευξη µαθησιακών αποτελεσµάτων και τη µεταβίβαση δεξιοτήτων, δεν
αίρει σε καµία περίπτωση το γεγονός ότι η λογοτεχνική γραφή είναι από τη φύση της µια
επαρκώς κριτική διαδικασία, µια έµπρακτη διερεύνηση της φύσης και των ορίων της
γλώσσας και της Λογοτεχνίας. Ο δρόµος που µένει να διανυθεί είναι µακρύς και είµαστε
σίγουροι ότι κρύβει παγίδες που πολλές φορές δεν αφορούν µόνο την εχθρική αντιµετώπιση
της λογικής της Δηµιουργικής Γραφής από τους πολέµιούς της, οι οποίοι όµως και
λιγοστεύουν σταδιακά και εκτίθενται πλέον ανεπανόρθωτα µε τις αναχρονιστικές και
αβάσιµες επιστηµονικά απόψεις τους, αλλά και από την υπερβολή που επιδεικνύουν συχνά οι
ζηλωτές και οι νεοφώτιστοι του χώρου.
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