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Περίληψη 

Στις «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας 
στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020» επισημαίνεται πως οι 
εκπαιδευτικοί και στις τρεις τάξεις πρέπει να εστιάζουν σε δραστηριότητες 
Δημιουργικής Γραφής. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να ενημερώσει τους 
φιλολόγους για τη διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής στο Γυμνάσιο, για τη 
μορφή των ασκήσεων που πρέπει να δίδονται στους μαθητές, όπως και για την 
αξιολόγηση των ασκήσεων αυτών στις τελικές εξετάσεις σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Ι.Ε.Π. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια το μάθημα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας συνεξετάζεται με το μάθημα της Λογοτεχνίας, στην 
αξιολόγηση της οποίας δίνεται άσκηση Δημιουργικής Γραφής, κρίνεται 
αναγκαία η διερεύνηση του θέματος, αλλά και η διατύπωση προβληματισμού 
σχετικά με την αναγκαιότητα ή την απουσία αξιολόγησης στις ασκήσεις 
Δημιουργικής Γραφής. 
 Λέξεις-κλειδιά: Νεοελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Δημιουργική Γραφή, 
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Abstract 

           In the “Guidelines for Teaching Modern Greek Language and Literature at 
Gymnasium in the school year 2019-2020” it is pointed out that teachers in all 
three classes of Gymnasium, that is the Junior High School, should focus on 
Creative Writing activities. Purpose of this article is to inform the philologists 
about the teaching of Creative Writing at Gymnasium, the types of exercises to 
be taught to students, as well as the assessment of those exercises in the final 
exams, in accordance with the guidelines of the Institute of Educational Policy 
(I.E.P.). Considering that in recent years the course of Modern Greek Language 
is examined along with the course of Literature, in the assessment of which an 
exercise of Creative Writing is given, it is deemed necessary to investigate this 
matter as well as to raise concerns on the necessity or absence of assessment in 
the exercises of Creative Writing. 
 Keywords: Modern Greek Language, Literature, Creative Writing, Assessment, 
Gymnasium. 

Εισαγωγή 

Ο όρος «Δημιουργική Γραφή», μετάφραση του αγγλοσαξωνικού όρου 
«Creative Writing» (Κωτόπουλος, 2012; Καρακίτσιος, 2013; Γρόσδος, 2014) 
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χρησιμοποιείται σήμερα διττά, σημαίνει δηλαδή την έμπνευση δημιουργικών 
σκέψεων και τη μεταφορά αυτών στο χαρτί (Σουλιώτης, 1995), αλλά και το σύνολο 
των εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνικών που στοχεύουν στην ανάπτυξη 
συγγραφικών δεξιοτήτων (Καρακίτσιος, 2012).  

Ο όρος, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στα όρια της συγγραφής, αλλά αποτελεί 
και μία σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδο, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της 
ατομικής γραπτής έκφρασης του ανθρώπου (Ντίνας, Μούσιου-Μυλωνά & 
Αντωνογιάννη, 2013) μέσω της δημιουργικότητας και της βιωματικής 
δραστηριότητας (Αρτζανίδου & Κουράκη, 2013; Κιοσσές, 2018). Ειδικότερα, η 
Δημιουργική Γραφή για παιδιά ορίζεται από τον Μανδηλαρά (Στο Τσιλιμένη & 
Παπαρούση, 2010) «ως μία σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδος, η οποία προσεγγίζει 
με βιωματικό τρόπο τον λόγο και τις δυνατότητές του, συνδυάζοντας το παιχνίδι 
με τη μάθηση». 

Τα τελευταία χρόνια, η Δημιουργική Γραφή έχει εισαχθεί ως μέθοδος στη 
διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο και στους 
μαθητές δίνονται τέτοιου είδους ασκήσεις προς αξιολόγηση τόσο μέσα στα 
τετράμηνα, όσο και στις τελικές εξετάσεις. Τα ερωτήματα που τίθενται, είναι αν θα 
πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση στη Δημιουργική Γραφή και αν ναι, με ποια κριτήρια 
πρέπει αυτή να γίνεται;  

Πάνω στο ζήτημα αυτό στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία έχουν 
διατυπωθεί διάφορες θεωρίες. Ο Robinson (2011), για παράδειγμα, θεωρεί ότι η 
αξιολόγηση της Δημιουργικής Γραφής απαιτεί μελέτη, οργάνωση και η δυσκολία 
της έγκειται στον καθορισμό  των κριτηρίων αξιολόγησης των μαθητικών 
κειμένων. Όσον αφορά τα κριτήρια, η Leahy (2007) πιστεύει ότι η αξιολόγηση θα 
πρέπει να εστιάζεται στο κείμενο, στις επιλογές και στις τεχνικές γραφής που 
χρησιμοποίησε ο μαθητής. Αντίθετος με την αξιολόγηση είναι ο Cowan (2012), ο 
οποίος υποστηρίζει ότι ο  διδάσκων δε θα πρέπει να διατυπώνει οδηγίες, αλλά να 
υποδεικνύει δυνατότητες, δε θα πρέπει να επικαλείται κανόνες γραφής, αλλά να 
εμπλέκει τους μαθητές  στην προσέγγιση του κειμένου. Στην Ελλάδα, οι 
Αναγνώστου & Κιοσσές  (2015) θεωρούν ότι τα στοιχεία που μπορούν να 
αξιολογηθούν σ’ ένα κείμενο ποικίλουν ανάλογα με τα ζητούμενα, όπως είναι η 
σωστή επιλογή της φωνής και εστίασης του αφηγητή, η δομή, η πλοκή και η συνοχή 
της ιστορίας, η δημιουργία χαρακτήρων, η πρωτοτυπία και η ευρηματικότητα. 
Στόχος της αξιολόγησης της Δημιουργικής Γραφής θα πρέπει να είναι η βελτίωση 
των μαθητικών κειμένων. Η αξιολόγηση δε θα πρέπει να εστιάζει στον εντοπισμό 
των λαθών των κειμένων, αλλά να λειτουργεί υποστηρικτικά, να λαμβάνει υπόψη 
τα στάδια προόδου του μαθητή, να πραγματοποιείται σε εξατομικευμένη και 
συνεργατική μορφή, ώστε οι μαθητές να εκφέρουν άποψη για τα ίδια τα κείμενά 
τους, αλλά και για κείμενα των συμμαθητών τους, ώστε να βελτιώνονται συνεχώς 
στη γραφή. Τέλος, η Αναγνώστου (2017) θεωρεί ότι η  διδασκαλία της 
Δημιουργικής Γραφής απαιτεί ένα σύνολο γνώσεων σχετικά με τα κείμενα και τον 
τρόπο γραφής, αλλά και δεξιότητες παραγωγής λόγου. Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, 
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κατά την αξιολόγηση της Δημιουργικής Γραφής πρέπει να αξιολογεί όχι μόνο τις 
συγγραφικές τεχνικές, αλλά και τις δεξιότητες του μαθητή στα παραπάνω 
συγγραφικά στάδια.  

Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, στο  παρόν άρθρο 
παρουσιάζουμε ενδεικτικές ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής που δίδονται στους 
μαθητές Γυμνασίου, όπως και τον ενδεικτικό τρόπο αξιολόγησής τους σύμφωνα με 
τις οδηγίες του ΙΕΠ. Παράλληλα, διατυπώνουμε τον προβληματισμό μας σχετικά με 
την αναγκαιότητα αξιολόγησης των κειμένων των μαθητών.  

Η Δημιουργική Γραφή στο Γυμνάσιο 

Το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο διδάσκεται 
σύμφωνα με τις «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και 
Γραμματείας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020» (ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
143773/Δ2/17-09-2019) δύο (2) ώρες την εβδομάδα με ελεύθερη επιλογή 
κειμένων από τους διδάσκοντες.   

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν για τη διδασκαλία του 
μαθήματος το αντίστοιχο για κάθε τάξη Γυμνασίου εγχειρίδιο «Κειμένων 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας», τα διαδραστικά σχολικά εγχειρίδια, το εγχειρίδιο 
«Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» και το «Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων». Σε 
όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι φιλόλογοι καλούνται να διδάξουν 
τουλάχιστον δέκα (10) κείμενα και να αφιερώσουν πέντε (5) διδακτικές ώρες σε 
κάθε κείμενο.  

Βάσει των παραπάνω οδηγιών οι εκπαιδευτικοί σε όλες τις τάξεις πρέπει να 
εστιάζουν σε δραστηριότητες παραγωγής λόγου που απορρέουν από το εκάστοτε 
λογοτεχνικό κείμενο που διδάσκονται οι μαθητές και οι οποίες μπορεί να είναι 
δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής. Σύμφωνα με το Ι.Ε.Π. (2017) προτείνονται 
οι παρακάτω ασκήσεις: «α) αναδιήγηση τμήματος ιστορίας από άλλον αφηγητή, β) 
δημιουργία και ένταξη νέας σκηνής μέσα στο κείμενο, γ) αλλαγή τους τέλους της 
ιστορίας, δ) αλλαγή κειμενικού είδους (π.χ. να αναδιηγηθούν οι μαθητές την ιστορία 
ως παρωδία, να μετατρέψουν το πεζογραφικό κείμενο σε ποίημα ή το αντίστροφο 
κ.ά.)». 

Η φιλαναγνωσία μπορεί, επίσης, να συνδυαστεί με τις παραπάνω ασκήσεις. 
Σύμφωνα με το ΥΠ.Π.Ε.Θ. (143773/Δ2/17-09-2019) σε όλες τις τάξεις του 
Γυμνασίου προτείνεται να οργανώνονται δραστηριότητες που να την προωθούν. 
Την ανάγνωση του βιβλίου προτείνεται να ακολουθούν δραστηριότητες 
Δημιουργικής Γραφής που να περιλαμβάνουν θέματα, όπως: «α) Συναντώ τον ήρωα 
του κειμένου, β) Αλλάζω το τέλος της ιστορίας, γ) Μεταφέρω τον αφηγηματικό 
λόγο σε θεατρικό, δ) Αφηγούμαι χρησιμοποιώντας κείμενο και εικόνα, κ.λπ.». 

Σύμφωνα, επίσης, με το Διαθεματικό  Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος 
Σπουδών Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο (∆.Ε.Π.Π.Σ.,  
http://ebooks.edu.gr), στις ενδεικτικές δραστηριότητες για τη θεματική ενότητα 

http://ebooks.edu.gr/
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«Γνωριμία με τον τόπο μας και άλλους  τόπους» της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου προτείνεται 
«Καταγραφή ηθών και εθίµων της περιοχής, στην οποία γίνεται η διδασκαλία, µε 
στόχους την ανασύνθεση της τοπικής ιστορίας και την άσκηση του µαθητή σε 
Δηµιουργική Γραφή (Τοπική Ιστορία)». 

Ακόμη, στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου του 2011, στο 
πλαίσιο δραστηριοτήτων Δημιουργικής Γραφής, προτείνεται για την Α΄ Γυμνασίου 
η αφήγηση γεγονότων από διάφορες οπτικές γωνίες. Στη Β΄ Γυμνασίου 
προτείνονται ασκήσεις μετασχηματισμού λογοτεχνικών και μη κειμένων, η 
μετατροπή του προφορικού σε γραπτό λόγο και ο εντοπισμός των διαφορών 
ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο είδη λόγου. Τέλος,  στη Γ΄ Γυμνασίου προτείνεται η 
συμπλήρωση ημιτελών κειμένων, η δημιουργία πολυτροπικών κειμένων, η αλλαγή 
ύφους ενός κειμένου και η επαναδιατύπωσή του ως προς τις λεξιλογικές, 
μορφοσυντακτικές και υφολογικές επιλογές.  

Σχετικά με την έννοια και τη φιλοσοφία των παραπάνω ασκήσεων 
(Κατσίκη-Γκίβαλου & Πολίτης, 2013) τονίζεται ότι σκοπός τους είναι να βοηθήσουν 
στην ανάπτυξη της συγγραφικής απόλαυσης και στην καταπολέμηση της 
αυτολογοκριτικής λογικής, αφήνοντας πιο ελεύθερη τη φαντασία  των μαθητών, 
απαλλάσσοντάς τους από το φόβο του «σωστού και λάθους» (Κωτόπουλος & 
Παπαντωνάκης, 2011). Την ίδια άποψη έχει και ο Μανδηλαράς (Στο Τσιλιμένη & 
Παπαρούση, 2010), ο οποίος πιστεύει ότι το σημαντικότερο στοιχείο της 
Δημιουργικής Γραφής ως διδακτικής μεθόδου είναι η απουσία του διπολικού 
σχήματος «σωστού-λάθους», αφού όλες οι απαντήσεις θεωρούνται «σωστές». 
Έτσι, το παιδί επικεντρώνεται στο περιεχόμενο του κειμένου και όχι στον τρόπο 
γραφής, αξιοποιώντας όλες τις δημιουργικές του ικανότητες.  

Οι παραπάνω θέσεις, εγείρουν νέους προβληματισμούς. Αν όντως είναι έτσι, 
αν δηλαδή η Δημιουργική Γραφή αποτελεί μια συγγραφική απόλαυση, ένα παιχνίδι 
συγγραφικής έκφρασης του κάθε μαθητή, το οποίο καθιστά τη διδασκαλία του 
μαθήματος της Λογοτεχνίας πιο ευχάριστη, τότε τίθεται το ερώτημα, μήπως η 
αξιολόγηση της Δημιουργικής Γραφής καταστρέφει τη δημιουργική της φύση και 
την καθιστά άλλο ένα «φιλολογικό» αντικείμενο προς εξέταση (Κωτόπουλος & 
Βακάλη, 2017; Χαρακόπουλος & Τσιλιμένη, 2018). Παρακάτω, παρουσιάζουμε τις 
ασκήσεις που προτείνονται από το Ι.Ε.Π. για την αξιολόγηση της Δημιουργικής, 
όπως και τον προβληματισμό μας για την αναγκαιότητα της αξιολόγησής της.  

Η αξιολόγηση της Λογοτεχνίας και Δημιουργικής Γραφής στο Γυμνάσιο 

Τα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (Γλωσσική 
Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία) συνεξετάζονται από το σχολικό έτος 2016-
2017, αλλά ως δύο διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα. Βάσει του Νέου Προεδρικού 
Διατάγματος (Φ.Ε.Κ. 126/Α΄/11-11-2016) "Περί σχολικού και διδακτικού έτους και 
της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου" για πρώτη φορά προστίθενται 
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ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής στις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του μαθήματος 
της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο. 

Για τον παραπάνω λόγο, το Ι.Ε.Π (2017) προχώρησε στη σύνταξη κριτηρίων 
αξιολόγησης, ένα για τη Νεοελληνική Γλώσσα και ένα για τη Νεοελληνική 
Λογοτεχνία, για κάθε τάξη Γυμνασίου. Τα κριτήρια αυτά διατίθενται για κάθε 
ενδιαφερόμενο/-η στον ιστότοπο του Ι.Ε.Π. (www.iep.gr).  

Η εξέταση στο τέλος της σχολικής χρονιάς και στις τρεις τάξεις Γυμνασίου 
διαρκεί συνολικά τρεις ώρες και για τα δύο διδακτικά αντικείμενα. Μιάμιση ώρα 
(1:30΄) διαρκεί η εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας και μιάμιση ώρα (1:30΄) η 
εξέταση της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε 
ξεχωριστά φύλλα για κάθε διδακτικό αντικείμενο και λαμβάνουν διακριτό βαθμό 
για καθένα από αυτά. Ειδικότερα, στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
δίνεται στους μαθητές ένα ποιητικό ή πεζό κείμενο, από αυτά που έχουν διδαχτεί 
στην τάξη και οι μαθητές κατά τη διάρκεια της εξέτασης πρέπει να απαντήσουν σε 
τρία θέματα. Στο τρίτο θέμα, που αναφέρεται στην παραγωγή λόγου, προτείνεται 
ένα θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης, ένα θέμα Δημιουργικής Γραφής και ο 
μαθητής επιλέγει ένα από τα δύο (Κωτόπουλος & Βακάλη, 2017).  

α) Η αξιολόγηση της Λογοτεχνίας στην Α΄ Γυμνασίου 

Η δομή των θεμάτων και ο τρόπος αξιολόγησής τους και για τις τρεις τάξεις 
Γυμνασίου είναι ο ίδιος. Πιο αναλυτικά, στην αξιολόγηση της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου, το 1ο θέμα (Μονάδες 6)  αφορά στην κατανόηση του 
κειμένου, το 2ο θέμα (Μονάδες 6) στη δομή και γλώσσα του κειμένου και στο 3ο 
θέμα, που αφορά στην παραγωγή λόγου (Μονάδες 8), ο μαθητής καλείται να 
επιλέξει και να απαντήσει σ’ ένα από  δύο ερωτήματα.  Στο πρώτο ερώτημα ο 
μαθητής καλείται να αναπτύξει σ’ ένα κείμενο 60 περίπου λέξεων μία απάντηση 
σχετικά με το κείμενο, για παράδειγμα τα συναισθήματα του ήρωα, ενώ στο 
δεύτερο ερώτημα, ζητείται από το μαθητή να απαντήσει σε μία άσκηση 
Δημιουργικής Γραφής, όπως να προσθέσει μία στροφή, αν πρόκειται για ποίημα, να 
μετατρέψει ένα ποιητικό κείμενο σε πεζό και αντίστροφα, να αλλάξει το τέλος του 
κειμένου. Ενδεικτικά παραδείγματα ασκήσεων Δημιουργικής Γραφής από τα 
κριτήρια αξιολόγησης του Ι.Ε.Π. για την Α΄ Γυμνασίου, βλ. Παράρτημα Α, 1.α.β.  

Άλλες ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής που μπορεί να υιοθετήσει ο/η 
εκπαιδευτικός στις εξετάσεις της Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου είναι: α) να 
αναδιηγηθούν οι μαθητές απόσπασμα μιας ιστορίας από την οπτική γωνία ενός 
προσώπου με τη μορφή ημερολογίου, επιστολής κ.ά., β) να αλλάξουν ή να 
συμπληρώσουν δημιουργικά το κείμενο με τη δημιουργία διαλόγων, νέας σκηνής, 
στοιχείων περιγραφής και εικόνων, γ) να καταγράψουν σκέψεις και συναισθήματα 
που τους ενεργοποιεί η ανάγνωση του λογοτεχνικού κειμένου σ’ ένα πεζό ή 
ποιητικό κείμενο, που ορίζεται από τον εκπαιδευτικό (Χαρακόπουλος, 2016; 
Γεωργιάδου & Δεμερτζή, 2017).  

http://www.iep.gr/
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β) Η αξιολόγηση της Λογοτεχνίας στη Β΄ Γυμνασίου 

Στην αξιολόγηση της Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου, όπως και στην Α΄ 
Γυμνασίου, δίδονται ασκήσεις κατανόησης κειμένου (1ο θέμα, Μονάδες 6), 
ασκήσεις σχετικές με τη γλώσσα του κειμένου (2ο θέμα, Μονάδες 6), ενώ στο 3ο 
θέμα (Μονάδες 8) ο μαθητής καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε άσκηση 
αναγνωστικής ανταπόκρισης ή Δημιουργικής Γραφής. Πιο συγκεκριμένα, στο 
κριτήριο αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου του Ι.Ε.Π. δίνεται απόσπασμα από «Το 
Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ». Στο 3ο θέμα ο μαθητής καλείται στην πρώτη 
περίπτωση να καταγράψει και να δικαιολογήσει τα συναισθήματα της Άννας 
Φραγκ ή να τα συσχετίσει με αυτά που αισθάνονται οι έφηβοι σήμερα. Στη δεύτερη 
περίπτωση, ο μαθητής καλείται να απαντήσει σε άσκηση Δημιουργικής Γραφής, 
όπως να αναδιηγηθεί ένα περιστατικό με την οπτική γωνία της μεγάλης αδελφής 
της Άννας ή να γράψει έναν υποθετικό διάλογο ανάμεσα στην Άννα και στον πατέρα 
της. Ενδεικτικά παραδείγματα ασκήσεων για την αξιολόγησης της Δημιουργικής 
Γραφής στη Β΄ Γυμνασίου, βλ. Παράρτημα Α, 2.α. 

Άλλες ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής που μπορούν να δοθούν στις 
εξετάσεις της Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου είναι, οι μαθητές: α) να αλλάξουν τον 
αφηγητή επιλέγοντας ένα από τα πρόσωπα της ιστορίας, β) να υποδυθούν έναν 
από τους ήρωες του κειμένου και να γράψουν μια σελίδα στο ημερολόγιό τους 
εκφράζοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, γ) να μετατρέψουν ένα 
ποιητικό κείμενο σε πεζό και αντίστροφα, δ) να γράψουν διαλόγους μεταξύ δύο 
προσώπων, ε) να υποδυθούν κάποιον ήρωα και να γράψουν την ιστορία του σε μία 
επιστολή και στ) να συνεχίσουν και να δώσουν ένα άλλο τέλος στην ιστορία 
(Γεωργιάδου & Δεμερτζή, 2017).  

γ) Η αξιολόγηση της Λογοτεχνίας στη Γ΄ Γυμνασίου 

Παρόμοιος είναι ο τρόπος αξιολόγησης και στη Γ΄ Γυμνασίου. Στο 1ο θέμα 
(Μονάδες 6) οι  μαθητές καλούνται να απαντήσουν σ’ ένα θέμα κατανόησης 
κειμένου, στο 2ο θέμα (Μονάδες 6) σ’ ένα θέμα που αφορά τη γλώσσα του κειμένου 
και στο 3ο θέμα παραγωγής λόγου (Μονάδες 8) να επιλέξουν ανάμεσα σ’ ένα θέμα 
ανάπτυξης κειμένου και σ’ ένα θέμα Δημιουργικής Γραφής. Ενδεικτικό παράδειγμα 
τέτοιων ασκήσεων από τα κριτήρια αξιολόγησης του Ι.Ε.Π. βλ. Παράρτημα Α, 3.α.  

Πιο αναλυτικά, οι μαθητές καλούνται α) να αλλάξουν ή να συμπληρώσουν το 
υπάρχον κείμενο με μία νέα σκηνή, με διαλόγους, με περιγραφές και εικόνες, β) να 
συντάξουν ένα κείμενο, ποιητικό ή πεζό, στο οποίο να εκφράζουν τα συναισθήματα 
που τους δημιουργεί το εξεταζόμενο κείμενο ή γ) να αναδιηγηθούν με τη μορφή 
ημερολογίου ή επιστολής τμήμα της ιστορίας του κειμένου από την οπτική γωνία 
ενός συγκεκριμένου ήρωα (Γεωργιάδου & Δεμερτζή, 2017; Λεϊμονής, 2018). 

 Η κλίμακα αξιολόγησης των κειμένων των μαθητών σύμφωνα με το Ι.Ε.Π. 
παρατίθεται στο Παράρτημα Β. 
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Συζήτηση 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η αξιολόγηση στο μάθημα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας απαιτεί νέα μορφή ασκήσεων, τις οποίες 
πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι εκπαιδευτικοί που προετοιμάζουν μαθητές, για να 
εξεταστούν στο παραπάνω μάθημα, το οποίο σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 126/Α΄/11-11-
2016 συνεξετάζεται.  

Πιο συγκεκριμένα, στο μάθημα της Λογοτεχνίας οι ασκήσεις θα πρέπει να 
εστιάζουν στην κατανόηση, στη δομή, στη γλώσσα, στην παραγωγή κειμένου και 
στη Δημιουργική Γραφή (Ι.Ε.Π. 2017).  Συνεπώς, οι φιλόλογοι οφείλουν να εντάξουν 
τις ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής στο πρόγραμμα διδασκαλίας τους με σκοπό να 
προετοιμάσουν επιτυχώς τους μαθητές γι’ αυτήν την εξέταση.  Σύμφωνα με το Ι.Ε.Π. 
(2017) το θέμα της Δημιουργικής Γραφής στην εξέταση της Λογοτεχνίας 
βαθμολογείται, αντίθετα με την άποψη των Μανδηλαρά (Στο Τσιλιμένη & 
Παπαρούση, 2010), Κωτόπουλου & Παπαντωνάκη (2011) και Κωτόπουλου & 
Βακάλη (2017). 

Το θέμα που τίθεται, λοιπόν, για συζήτηση είναι, αν θα πρέπει η Δημιουργική 
Γραφή να αξιολογείται, τόσο σε επίπεδο μαθήματος, κριτηρίου αξιολόγησης 
τετραμήνου, όσο και τελικών εξετάσεων. Η Δημιουργική Γραφή, όπως αναφέρθηκε 
πιο πάνω, δεν αποτελεί μάθημα, για να απαιτεί εξέταση με τεκμηριωμένη 
απάντηση, αλλά τέχνη, έμπνευση, χαρά, παιχνίδι, δημιουργική προσέγγιση και 
αισθητική απόλαυση του μαθήματος της Λογοτεχνίας τόσο εκ μέρους των 
μαθητών, όσο και των καθηγητών. Αν αξιολογηθεί, μετατρέπεται σε μάθημα, χάνει 
τη δημιουργική της πνοή, την καλλιτεχνική, και συνεπώς εγείρει νέα ερωτήματα,  
όπως:  

α) Με ποια κριτήρια μπορεί (;) ο φιλόλογος να βαθμολογήσει το κείμενο ενός 
παιδιού, στο οποίο - σύμφωνα με τις αρχές της Δημιουργικής Γραφής - πρέπει να 
παρέχεται η ελευθερία να φαντάζεται και να γράφει απαλλαγμένο από το φόβο της 
κριτικής και της βαθμολόγησης;  

β) Είναι οι φιλόλογοι της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης καταρτισμένοι 
επαρκώς, ώστε να διδάξουν και πολύ περισσότερο να αξιολογήσουν ασκήσεις 
Δημιουργικής Γραφής;  

γ) Μήπως με την αξιολόγηση η Δημιουργική Γραφή κινδυνεύει να 
καταντήσει άλλο ένα διδακτικό αντικείμενο, το οποίο θα απολέσει μ’ αυτόν τον 
τρόπο τη βασική του ουσία, που είναι η δημιουργικότητα και αν ναι, πώς μετριέται, 
αξιολογείται αυτή η δημιουργικότητα; Μπορεί να αξιολογηθεί;   

Όλα τα παραπάνω ερωτήματα μπορούν και πρέπει να βρουν απαντήσεις. 
Αυτό προτείνεται να γίνει με τη διεξαγωγή μελλοντικής έρευνας και με τη στροφή 
του ενδιαφέροντος των ιθυνόντων προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευελπιστούμε, 
επίσης, ότι θα υπάρξει γόνιμος διάλογος του Ι.Ε.Π. με την επιστημονική κοινότητα 
και με τους εκπαιδευτικούς της τάξης σχετικά με το θέμα.   
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 Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, επισημαίνουμε ότι χρέος του σύγχρονου 
εκπαιδευτικού είναι να ενημερώνεται συνεχώς, τόσο για τις αλλαγές που αφορούν 
τα αναλυτικά προγράμματα, όσο και να επιμορφώνεται σχετικά με τη διδακτική 
των μαθημάτων της ειδικότητάς του. Ειδικότερα στους φιλολόγους, η εισαγωγή 
νέων δεδομένων και μεθόδων στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, όπως αυτή της 
Δημιουργικής Γραφής, καθιστούν επιτακτική την παρακολούθηση επιμορφωτικών 
σεμιναρίων και αντίστοιχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ώστε το μάθημα στην 
τάξη να διεξάγεται όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένα, ευχάριστα και δημιουργικά, 
όσο δημιουργική είναι και η φύση της Δημιουργικής Γραφής. 
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Παράρτημα Α 

1.α. Παραδείγματα ασκήσεων Δημιουργικής Γραφής Α΄ Γυμνασίου: 

 

 «Θαλασσινά τραγούδια», Γεωργίου Δροσίνη 

 

β) Να προσθέσεις  στο ποίημα του Δροσίνη μία στροφή ή μία μικρή παράγραφο με 
περιεχόμενο  μία οπτική και μία ακουστική εικόνα  με ανάλογο θέμα και ανάλογη 
στάση στην απόδοση της φύσης. Το ποίημά σου μπορεί να διατηρεί την 
ομοιοκαταληξία, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.  
 
Η απάντησή σου να είναι σε πεζό ή ποιητικό κείμενο  40 περίπου λέξεων. 

 

 

1.β. Παράδειγμα άσκησης Δημιουργικής Γραφής Α΄ Γυμνασίου: 

 

«Η Νέα Παιδαγωγική», Νίκου Καζαντζάκη 

 

http://www.textjournal.com.au/april12/cowan.htm
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β) Ο πατέρας και ο δάσκαλος έχουν ένα σύντομο διάλογο με θέμα τον τρόπο 
εκπαίδευσης των παιδιών. Ποιες σκέψεις και ποια συναισθήματα γεννά στον μικρό 
μαθητή αυτός ο διάλογος;  Καταγράφεις τις σκέψεις και τα συναισθήματά του σ’ 
έναν εσωτερικό μονόλογο με αφηγητή τον  μικρό μαθητή.  
Η απάντησή σου να είναι  κείμενο 120 περίπου λέξεων. 

 

2.α. Παραδείγματα ασκήσεων Δημιουργικής Γραφής Β΄ Γυμνασίου: 

 
«Το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ» 
β) “Η μητέρα είναι τρομερά εκνευρισμένη...αδικήσει.” Να αναδιηγηθείτε το 
περιστατικό σε 100 -120 λέξεις με την οπτική γωνία της μεγάλης αδερφής.  
ή 
β) “Η μητέρα είναι τρομερά εκνευρισμένη...αδικήσει.” Να συνεχίσετε την αφήγηση 
της ιστορίας, κατασκευάζοντας έναν υποθετικό διάλογο 100-120 λέξεων, ανάμεσα 
στην Άννα και τον πατέρα της, με τον οποίο θα λύνεται η μεταξύ τους παρεξήγηση. 
 

3.α. Παράδειγμα άσκησης  Δημιουργικής Γραφής Γ΄ Γυμνασίου: 

 

«Τα ζα»,  Στρατή Μυριβήλη 
β. «Ένας ημιονηγός, μόλις άρχισε ο βομβαρδισμός, βάλθηκε να τρέχει σαστισμένος. 
Βαστούσε γερά το χαλινάρι του γαϊδάρου του κι έτρεχε σαν τρελός. Έφτασε έτσι 
ως τ' αμπριά των Φραντσέζων ψωμάδων. Εκεί πια, μέσα στα γιούχα της φανταριάς, 
πήρε είδηση πως έσερνε πίσω του το κεφάλι του γαϊδάρου θερισμένο απ' το λαιμό».  
 
Είσαι ο ημιονηγός σε μεγάλη ηλικία που αφηγείσαι το παραπάνω περιστατικό στα 
εγγόνια σου, που δεν έχουν εμπειρίες από πολέμους, και θέλεις με αυτή την ιστορία 
να δείξεις τη φρίκη του πολέμου (100-200 λέξεις).    

 
Παράρτημα Β 

 
Κλίμακα Αξιολόγησης Δημιουργικής Γραφής στο Γυμνάσιο σύμφωνα με το 

Ι.Ε.Π. 
 

 8 7-6 5-4 3-2 1 
 
 
 
 
 

Π 
Ε 

Ο/Η 
μαθητής/ 
τρια 
έχει 
κατανοήσει  
άριστα το 
κείμενο 

Ο/Η 
μαθητής/τρι
α έχει 
κατανοήσει 
πολύ καλά 
το κείμενο 
και έχει 

Ο/Η 
μαθητής/τρι
α έχει 
κατανοήσει 
επαρκώς 
το κείμενο 
και έχει 

Ο/Η 
μαθητής/τρι
α έχει 
κατανοήσει  
στοιχειωδώς 
το κείμενο  

Ο/Η 
μαθητής/τρι
α έχει 
κατανοήσει  
ελάχιστα και 
ανεπαρκώς 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  72 
 

 

Ρ 
Ι 
Ε 
Χ 
O 
M 
E 
N 
O 

και έχει 
αναπτύξει 
άριστα, με  
πληρότητα, 
το  
συγκεκριμέν
ο 
περιστατικό. 
Το  
κείμενο 
υπηρετεί 
άριστα τον 
αντιπολεμικό 
στόχο. 

αναπτύξει 
πολύ καλά το 
συγκεκριμέν
ο 
περιστατικό. 
Το κείμενο 
υπηρετεί 
πολύ καλά το 
αντιπολεμικό 
μήνυμα 
του 
αποσπάσματ
ος.  

αναπτύξει 
επαρκώς το 
συγκεκριμέν
ο 
περιστατικό. 
Το κείμενο 
υπηρετεί με 
επάρκεια τον 
αντιπολεμικό 
χαρακτήρα 
της ιστορίας. 

και έχει 
αναπτύξει με  
αρκετές 
ελλείψεις το 
συγκεκριμέν
ο 
περιστατικό. 
Το  
αντιπολεμικό 
μήνυμα 
 του κειμένου 
δεν είναι 
ξεκάθαρο. 
 

τη σκέψη του 
συγγραφέα  
και έχει 
αναπτύξει με  
πολλές 
ελλείψεις το 
συγκεκριμέν
ο 
περιστατικό. 
Δεν 
υπάρχει 
αντιπολεμικό 
μήνυμα. 
 

 
Δ 
Ο 
Μ 
Η 
 

κ 
α 
ι 
 

Ο 
Ρ 
Γ 
Α 
Ω 
Ν 
Ω 
Σ 
Η 

 
 
Η ιστορία 
είναι άριστα 
οργανωμένη 
και 
διαθέτει όλα 
τα 
χαρακτηριστ
ικά της 
αφήγησης 
(πλοκή, 
χρονική 
σειρά,  
ακολουθία 
χρόνων,  
αιτιατές 
σχέσεις).  

 
 
Η ιστορία 
είναι πολύ 
καλά 
οργανωμένη 
και 
διαθέτει  τα 
χαρακτηριστ
ικά της 
αφήγησης 
(πλοκή, 
χρονική 
σειρά,  
ακολουθία 
χρόνων,  
αιτιατές 
σχέσεις). 

 
 
Η ιστορία 
είναι καλά 
οργανωμένη 
και 
διαθέτει  
κάποια από  
τα 
χαρακτηριστ
ικά της 
αφήγησης 
(πλοκή, 
χρονική 
σειρά,  
ακολουθία 
χρόνων,  
αιτιατές 
σχέσεις). 

 
 
Η ιστορία 
είναι μέτρια 
οργανωμένη 
και 
διαθέτει  
λίγα από  τα 
χαρακτηριστ
ικά της 
αφήγησης 
(πλοκή, 
χρονική 
σειρά,  
ακολουθία 
χρόνων,  
αιτιατές 
σχέσεις). 

 
 
Η ιστορία δε  
διαθέτει 
στοιχεία 
οργάνωσης 
και  
χαρακτηριστ
ικά της 
αφήγησης 
(πλοκή, 
χρονική 
σειρά,  
ακολουθία 
χρόνων,  
αιτιατές 
σχέσεις). 

 
 

Υ 
Φ 
Ο 
Σ 
- 
Χ 
Ρ 

 
 
Δεν 
υπάρχουν 
γραμματικά 
και  
ορθογραφικά 
λάθη. Η 
έκφραση 

 
 
Υπάρχουν 
λίγα 
γραμματικά 
ή/και  
ορθογραφικά 
λάθη. Η 
έκφραση 

 
 
Υπάρχουν 
αρκετά 
γραμματικά 
ή/και  
ορθογραφικά 
λάθη. Η 
έκφραση 

 
 
Υπάρχουν 
πολλά 
γραμματικά 
ή/και  
ορθογραφικά 
λάθη. Η 
έκφραση 

 
 
Το κείμενο 
είναι 
δυσνόητο, 
γεμάτο 
ορθογραφικά 
και 
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Η 
Σ 
Η 
 

Γ 
Λ 
Ω 
Σ 
Σ 
Α 
Σ 
 

είναι σωστή 
και  
το λεξιλόγιο 
πλούσιο.  
 
Ύφος 
κατάλληλο: 
Η ιστορία 
διαθέτει 
στον μέγιστο 
βαθμό 
λογοτεχνικό 
ύφος και 
λογοτεχνικά 
στοιχεία 
(εκφραστικά 
μέσα,  
αφηγηματικο
ί τρόποι). 

είναι 
ικανοποιητικ
ή και  
το λεξιλόγιο 
πολύ καλό.  
 
Ύφος 
κατάλληλο: 
Η ιστορία 
διαθέτει σε 
μεγάλο 
βαθμό 
λογοτεχνικό 
ύφος και 
λογοτεχνικά 
στοιχεία. 
 

είναι 
ικανοποιητικ
ή και  
το λεξιλόγιο 
είναι καλό.  
 
Ύφος 
κατάλληλο: 
Η ιστορία 
διαθέτει σε 
ικανοποιητικ
ό βαθμό 
λογοτεχνικό 
ύφος και 
λογοτεχνικά 
στοιχεία. 

παρουσιάζει 
ασάφειες και  
το λεξιλόγιο 
είναι φτωχό.  
 
Ύφος 
αποδεκτό: 
Η ιστορία 
διαθέτει σε 
μέτριο βαθμό 
λογοτεχνικό 
ύφος και 
λογοτεχνικά 
στοιχεία. 

εκφραστικά 
λάθη.  
 
Ακατάλληλο 
ύφος. Η 
ιστορία 
διαθέτει 
στοιχειώδες 
λογοτεχνικό 
ύφος και 
λογοτεχνικά 
στοιχεία.  

 
 
 
 

 
 


