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Πρόλογος 

Συμπληρώνω φέτος δέκα χρόνια επαγγελματικής παρουσίας στη δημόσια εκπαίδευση 

ως αναπληρώτρια φιλόλογος σε Γυμνάσια και Λύκεια  της επικράτειας, και «γηράσκω 

αεί διδασκομένη» από τις εμπειρίες μου, αναθεωρώ και αναπροσαρμόζω μεθόδους και 

τακτικές, μαθαίνω από τα λάθη μου, αξιοποιώ τις αλληλεπιδράσεις με μαθητές και 

συναδέλφους, και προχωρώ με ανάμικτα συναισθήματα στο επισφαλές περιβάλλον που 

διαμόρφωσε για το επαγγελματικό μέλλον των Ελλήνων εκπαιδευτικών η κρίση και η 

«αλλαγή προτεραιοτήτων» της νέας εποχής.  

Ανάμεσα στα αντικείμενα που κλήθηκα να διδάξω αυτά τα χρόνια και η Λογοτεχνία, 

από τα πιο αγαπημένα μαθήματα της δικής μου παιδικής και εφηβικής ηλικίας, και 

ειδίκευση των προπτυχιακών σπουδών μου, μα παραδόξως και το μάθημα που 

εφάρμοσα τις πιο αποτυχημένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, από το να υποχρεώνω τα 

παιδιά να αντιγράφουν στα τετράδιά τους διαγράμματα και θεωρία (δυστυχώς όχι μόνο 

για την πανελλαδικώς εξεταζόμενη τότε Λογοτεχνία Κατεύθυνσης, αλλά και για τις 

μικρότερες τάξεις) ως το άλλο άκρο, την μη ολοκληρωμένη και επιφανειακή ανάγνωση 

των εκτενών αποσπασμάτων, ελλείψει χρόνου και λόγω της διαρκούς πίεσης να 

«βγάλουμε την ύλη» είτε την ανοχή στην αδιαφορία και την χαλαρότητα που έδειχναν 

οι μαθητές κατά τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας Γενικής Παιδείας στην τελευταία τάξη 

του Λυκείου. 

Όλα αυτά τα χρόνια, η μοναδική χρονιά που έλαβα στήριξη και καθοδήγηση για τη 

διδασκαλία του μαθήματος ήταν η χρονιά που το δίδαξα στην Α΄ Λυκείου με βάση το 

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Ήταν η χρονιά που άφησα τους άναρχους και 

ανολοκλήρωτους αυτοσχεδιασμούς και ακολούθησα τους σαφείς παιδαγωγικούς και 

διδακτικούς άξονες του νέου προγράμματος σπουδών, η χρονιά που η συνεργασία με 

τους άλλους διδάσκοντες δεν περιορίστηκε στον προγραμματισμό της ύλης στην αρχή 

και τον ορισμό των θεμάτων για τις εξετάσεις στο τέλος, αλλά ήταν συνεχής και 

ουσιαστική, η χρονιά που οι μαθητές μου αντί να αντιγράφουν από τα βοηθήματα 

έτοιμες τις απαντήσεις σχεδίασαν και έφεραν εις πέρας δημιουργικές δραστηριότητες.  

Στο μεταξύ η διδακτική μου μαθητεία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έμελλε να  

συμπληρωθεί από την εισαγωγή μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα παιδαγωγικών και 

ανθρωπιστικών σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όταν πραγματικά 

αισθάνθηκα να ενώνονται τα κομμάτια του παζλ και να προβάλλει το «όλον» μέσα από 

τη συγκεχυμένη ως τότε διδακτική πραγματικότητα. Τότε ένιωσα ότι μαθαίνω με 

σφαιρικό και τεκμηριωμένο τρόπο, ευρισκόμενη σε συνεχή αλληλεπίδραση με τους 
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συμφοιτητές και τους καθηγητές μου όσα -μάταια- προσπαθούσα κατά καιρούς να 

αφομοιώσω για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ των εκπαιδευτικών και μόνο περιστασιακά 

αποθηκεύονταν στη μνήμη μου. Η ομαδική δουλειά και η βαθύτερη επαφή με  

διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους και αρχές υπήρξε για μένα μια εμπειρία 

απελευθέρωσης από αγκυλώσεις και παγιωμένες αντιλήψεις του παρελθόντος σχετικές 

με τη διδακτική διαδικασία.   

Στο ίδιο πνεύμα της συμπλήρωσης και αξιοποίησης όσων έμαθα με απώτερο στόχο την 

παιδαγωγική και διδακτική μου επάρκεια κινήθηκε και η επιλογή του θέματος της 

διπλωματικής μου εργασίας. Το μεγαλύτερο κέρδος από αυτήν την επιλογή, η οποία 

οδήγησε στη στοχευμένη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την 

πραγμάτωση του πιο καινοτόμου και προσαρμοσμένου στους νέους προσανατολισμούς 

της διδακτικής προγράμματος σπουδών που εφαρμόστηκε ποτέ στην ελληνική 

εκπαίδευση, υπήρξε η γόνιμη επικοινωνία με συναδέλφους που έχουν τις ίδιες 

ανησυχίες και προσδοκίες με εμένα και η αποθησαύριση των πολλαπλών 

μετασχηματισμών που έλαβαν στη ζωντανή διδακτική διαδικασία οι βασικές αρχές και 

προτάσεις του προγράμματος.   

Για την πολύτιμη αρωγή και τη στήριξη στην επιλογή του θέματος και σε όλα τα στάδια  

εκπόνησης της εργασίας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας τον επόπτη καθηγητή μου 

Αλέξανδρο Ακριτόπουλο, καθώς και τις επιβλέπουσες καθηγήτριές μου Ελένη Γρίβα 

και Αγγελική Σακελλαρίου. Ευχαριστώ  τις συμβούλους των φιλολόγων νομού 

Φλώρινας  Άννα Πολατίδου, και Δυτικής Θεσσαλονίκης Λίνα Κουντουρά (η κυρία 

Κουντουρά συμμετείχε στον σχεδιασμό του ΝΠΣ), καθώς και τον Χρήστο Γεωργίου 

προϊστάμενο στην Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης, για την 

ουσιαστική βοήθειά τους στο στάδιο της προπαρασκευής.  Ευχαριστώ τους διευθυντές 

των σχολείων που με έφεραν σε επαφή με συναδέλφους οι οποίοι συμμετείχαν στην 

πιλοτική εφαρμογή. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τους συναδέλφους, γνώριμους και φίλους ή 

άγνωστούς μου, που συμμετείχαν στην έρευνα συμπληρώνοντας τα ηλεκτρονικά 

ερωτηματολόγια και αποστέλλοντάς τα σε άλλους εμπλεκόμενους και όσους είχαν την 

ευγενή καλοσύνη να παραχωρήσουν συνεντεύξεις πέρα από την συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου. Το ενδιαφέρον που έδειξαν και η ενθάρρυνση που πρόσφεραν 

ξεπέρασε κατά πολύ την απλή θετική ανταπόκριση στο κάλεσμά μου για συμμετοχή 

στην έρευνα. Τέλος ευχαριστώ την φίλη και συνάδελφο Ελένη Λασκαράκη (την πιο 

ανεκτίμητη γνωριμία από την εισαγωγή μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών), 
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χωρίς τη βοήθεια της οποίας αυτή η εργασία δεν θα είχε αξιοποιήσει όλες τις 

δυνατότητες που προσφέρονται. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Βασικός σκοπός αυτής της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με το Νέο  Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της 

Λογοτεχνίας, και συγκεκριμένα η έρευνα αποτελεί μια προσπάθεια αποτίμησης του 

τρόπου με τον οποίον εφαρμόστηκε πιλοτικά για δύο σχολικά έτη στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση  (2011-2012, 2012-2013) και στην Α΄ Λυκείου από το 2011 έως την 

περσινή σχολική χρονιά. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα είδος αξιολόγησης της πρώτης 

προσπάθειας να εφαρμοστεί στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα ένα 

πρόγραμμα το οποίο στηρίζεται στις ίδιες σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και 

διδακτικές μεθόδους, και εν γένει έχει ενιαία φιλοσοφία από τις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού έως και την Α΄ Λυκείου. 

Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε εκτενές ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις 

ανοικτού και κλειστού τύπου (με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια), ενώ για λόγους 

συμπλήρωσης και διασταύρωσης των ποσοτικών δεδομένων πραγματοποιήθηκαν δέκα 

ημιδομημένες συνεντεύξεις από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βάση το ερωτηματολόγιο, οι οποίες ηχογραφήθηκαν 

και καταγράφηκαν. 

Η έρευνα επιχειρεί να δώσει απάντηση στα παρακάτω βασικά ερωτήματα: α) Είναι 

ικανοποιημένοι οι εκπαιδευτικοί της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που συμμετείχαν στην 

πιλοτική εφαρμογή και οι φιλόλογοι που δίδαξαν το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α΄ 

Λυκείου με το υποστηρικτικό δίκτυο που οργανώθηκε γύρω από το ΝΠΣ; β) Ποιες 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις, διδακτικές στρατηγικές και παιδαγωγικές αρχές του 

προγράμματος εφάρμοσαν περισσότερο και ποιες λιγότερο;  Διαφοροποιούνται ανά 

βαθμίδα (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο); γ) Πως αξιολογούν τα αποτελέσματα της 

πιλοτικής (στην υποχρεωτική εκπαίδευση) και γενικής (στο Λύκειο) εφαρμογής 

αναφορικά με τους μαθητές τους; δ) Ποια θεωρούν ότι είναι τα πλεονεκτήματα και 

ποια τα μειονεκτήματα της εφαρμογής;  

Για λόγους πρακτικούς και μεθοδολογικούς η εργασία διαρθρώνεται -μαζί με την 

εισαγωγή της- σε έξι μέρη.  Αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο αναφορικά 
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με την ένταξη της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στις πολιτισμικές σπουδές, τη 

στοχοθεσία των προγραμμάτων σπουδών για το μάθημα της λογοτεχνίας τις τελευταίες 

δύο δεκαετίες, και τις βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στις οποίες 

στηρίζεται το ΝΠΣ. Γίνεται επίσης μνεία για την ανάγκη οργανωμένου υποστηρικτικού 

δικτύου για την επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος, και παρουσιάζονται οι 

διδακτικές προσεγγίσεις και οι αναστοχαστικές πρακτικές που προτείνει το ίδιο το 

πρόγραμμα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται η ταυτότητα και η μεθοδολογία της έρευνας 

με την παρουσίαση των ερευνητικών εργαλείων και του δείγματος. Ακολουθεί η 

παράθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας, τόσο της ποσοτικής (ερωτήσεις κλειστού 

τύπου), όσο και της ποιοτικής (συνεντεύξεις, ερωτήσεις ανοιχτού τύπου), με σύντομο 

και εκτενή σχολιασμό αντίστοιχα. Με τα συμπεράσματα που ακολουθούν, επιχειρείται 

μία συνθετική αποτίμηση των τελικών παρατηρήσεων και διαπιστώσεων. Τέλος 

παρουσιάζονται οι παράγοντες που λειτούργησαν περιοριστικά στην εφαρμογή της 

έρευνας και κάποιες σκέψεις και προτάσεις της ερευνήτριας για το μέλλον της 

διδασκαλίας της Λογοτεχνίας στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Tην 

εργασία ολοκληρώνει παράρτημα, με το ερωτηματολόγιο, τις γραπτές απαντήσεις που 

έδωσαν οι εκπαιδευτικοί στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου του ερωτηματολογίου, καθώς 

και δέκα συνεντεύξεις από εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν (και μέσω 

ερωτηματολογίου) στην έρευνα, δύο του δημοτικού, τέσσερις του Γυμνασίου και 

τέσσερις του Λυκείου. 

Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για βελτιώσεις και παρεμβάσεις στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ανταπόκριση από πλευράς 

εκπαιδευτικών για την οργανωμένη εφαρμογή των αρχών και την καλύτερη επίτευξη 

των στόχων του προγράμματος. Επιδιώκει ακόμη να λειτουργήσει συμπληρωματικά 

στην -μάλλον ελλιπή- αξιολόγηση της όλης προσπάθειας. Χαρακτηριστικό είναι πως 

για το Λύκειο δεν υπήρξε καμιά οργανωμένη επισήμως ενέργεια, προκειμένου να 

γνωρίσουν σε βάθος οι εκπαιδευτικοί τις πτυχές του προγράμματος και να 

ενημερωθούν ως προς το υλικό και τις διδακτικές μεθόδους, ούτε βέβαια και 

αξιολόγηση. Παρόλα αυτά εφαρμόζεται -όπως εφαρμόζεται- επί έξι συναπτά έτη. Για 

την υποχρεωτική εκπαίδευση φαίνεται πως προηγήθηκε επιμόρφωση και ενημέρωση, 

και συμπληρώθηκαν φόρμες αξιολόγησης, οι οποίες εξ όσων γνωρίζουμε δεν 

χρησιμοποιήθηκαν επισήμως από τις εκάστοτε ηγεσίες του υπουργείου παιδείας, ώστε 

να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα. Σύμφωνα με την Βενετία Αποστολίδου που 

συμμετείχε στον σχεδιασμό του, «ούτε η πιλοτική εφαρμογή έγινε όπως θα θέλαμε ούτε 
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η αξιολόγησή της (εξάλλου η ομάδα σχεδιασμού δε ρωτήθηκε για κανένα ζήτημα που 

αφορούσε την εφαρμογή του νέου ΠΣ στην υποχρεωτική εκπαίδευση ή στην Α΄ 

Λυκείου)». Συγκεντρώθηκε ωστόσο υλικό με συνεντεύξεις από εκπαιδευτικούς 

δεκαπέντε Γυμνασίων στο τέλος του πρώτου χρόνου εφαρμογής του προγράμματος. Η 

Νικολίνα Κουντουρά που ήταν υπεύθυνη για τη συγκέντρωση και μελέτη των 

εκθέσεων εφαρμογής πήρε με δική της πρωτοβουλία μερικές επιπλέον συνεντεύξεις 

στο τέλος της δεύτερης χρονιάς, και συγκέντρωσε παραδείγματα εφαρμογών από 

φιλολόγους που ακολούθησαν βασικές προτάσεις του προγράμματος χωρίς τα σχολεία 

τους να είναι ενταγμένα στο πιλοτικό πρόγραμμα» (Αποστολίδου, 2013: 87). 

Φαίνεται όμως πως αυτή η φιλότιμη αλλά μεμονωμένη προσπάθεια δεν ήταν επαρκής. 

Μεταφέρουμε σε αυτό σημείο ένα μικρό απόσπασμα μίας εκ των συνεντεύξεων της 

έρευνας. Η συμμετέχουσα, φιλόλογος σε Γυμνάσιο εκφράζει την ικανοποίησή της που 

έστω και μετά από τέσσερα χρόνια «κάποιος ενδιαφέρθηκε να ρωτήσει για το 

πρόγραμμα». Και όταν η ερευνήτρια της αναφέρει πως -εξ όσων γνωρίζει- έγινε 

αξιολόγηση, απαντά: «Κανείς…επαναλαμβάνω κανείς…δεν ήρθε να αποτιμήσει την 

προσπάθεια και τα αποτελέσματά της. Συμπληρώσαμε κάτι τυπικά ερωτηματολόγια, 

που θεωρώ ότι δεν τα είδε κανείς, γιατί αν τα έβλεπε κάποιος, θα μας έλεγε κάτι. Θα 

υπήρχε μια διαδραστικότητα, τι κάνουμε εμείς ακολουθώντας το πρόγραμμα, κάποιες 

συμβουλές για την αποφυγή των σκοπέλων μετά την πρώτη εφαρμογή. 

Κανείς…Τίποτα… Κάναμε έναν αγώνα, μεγάλον αγώνα, γιατί αλλάξαμε άρδην τον 

τρόπο της διδασκαλίας μας, και δεν δεχθήκαμε καμία ανατροφοδότηση». 

Αν αυτή η έρευνα γίνει αφορμή να «απαντηθούν» με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο 

τέτοιου είδους προβληματισμοί, θα έχει πετύχει τον στόχο της.  

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2.1 Η φιλοσοφία των νέων προγραμμάτων σπουδών για τη 
διδασκαλία της Λογοτεχνίας 
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έγινε αντιληπτή και στη χώρα μας η ανάγκη 

αλλαγής του παιδαγωγικού πλαισίου αναφορικά με τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και 

εμφανίστηκε επιτακτικό το αίτημα για εκ βάθρων αναδιοργάνωση των συνθηκών 

διεξαγωγής του μαθήματος στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στο 

πρόγραμμα σπουδών που ετοιμάστηκε από εξαμελή ομάδα έρευνας (Αποστολίδου, 

Καπλάνη, Κουντουρά, Πασχαλίδης, Τσαρμποπούλου, Χοντολίδου) λίγα χρόνια 
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αργότερα, η προσέγγιση είναι πολιτισμική, στηρίζεται δηλαδή στις θεμελιακές αρχές 

των Πολιτισμικών Σπουδών, οι οποίες θεωρούν τον πολιτισμό όχι διαχρονικό 

αισθητικό επίτευγμα ή μορφωτικό ιδεώδες, ούτε συγκερασμό των στοιχείων που 

κάνουν μια κοινότητα ομοιογενή και ιστορικά διακριτή, ούτε ιδεολόγημα της 

κυρίαρχης τάξης κατά τη μαρξιστική θεωρία, αλλά «ως το συνολικό κοινωνικό πεδίο 

παραγωγής νοήματος» (Πασχαλίδης, 2004: 23). 

Το πεδίο αυτό το οποίο χαρακτηρίζεται από ένα σύνθετο πλέγμα ανομοιογενών 

σχέσεων, έχει ως αποτέλεσμα, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τη μελέτη των ποικίλων 

αλληλεπιδράσεων της τέχνης με την κοινωνία, και όσον αφορά την διδασκαλία της 

λογοτεχνίας τη μελέτη όλων των κειμένων, συμπεριλαμβανομένων των έργων του 

λαϊκού πολιτισμού  και των περιθωριοποιημένων ομάδων, αλλά ακόμη και κειμένων 

μαζικής κουλτούρας, ώστε να αποκαλυφθούν οι πρακτικές κοινωνικής χειραγώγησης 

που αυτά υποκρύπτουν (Φρυδάκη, 2003: 174 και 176) 

Η πολιτισμική θεωρία αντιλαμβάνεται την κουλτούρα ως ένα «διαρκώς 

αναπτυσσόμενο ζωντανό σύστημα» (Χοντολίδου, 2004: 39). Κατά τον ίδιο τρόπο και 

η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν 

θα πρέπει να στηρίζεται σε κλειστούς καταλόγους κειμένων και «μετρήσιμων» με 

θετικιστική διαστροφή στόχων, αλλά -αν δεχτούμε ως εξίσου σημαντικό σκοπό με την 

ανάπτυξη πολιτισμικής ταυτότητας, τη συγκρότηση της κοινωνικής ταυτότητας του 

μαθητή- να δίνει περιθώριο για την αποκρυπτογράφηση και κριτική κατανόηση του 

πολύπλοκου δικτύου των ευρισκόμενων σε συνεχή σύγκρουση και αλληλεπίδραση 

πολιτισμικών αναπαραστάσεων (Φρυδάκη, 2003: 179). 

Στον τομέα αυτό έρχεται να δώσει λύσεις η κριτική παιδαγωγική που επιδιώκει να 

χειραφετήσει μαθητές και εκπαιδευτικούς από παγιωμένες αντιλήψεις και αγκυλώσεις 

του παρελθόντος, εφοδιάζοντάς τους με τα απαραίτητα μέσα-εργαλεία για 

αναστοχασμό και κριτικές αναθεωρήσεις. Η κριτική παιδαγωγική αντιλαμβάνεται τη 

γνώση όχι ως μεταφορά ενός δεδομένου αθροίσματος-πακέτου γνώσεων προς 

απορρόφηση από τους μαθητές, αλλά ως παραγωγή νέας γνώσης, μέσα από σύντονη 

και συντονισμένη κοινή προσπάθεια εκπαιδευτικών και μαθητών (Χοντολίδου, 1999: 

381).  

Η διδασκαλία, ενταγμένη σε επικοινωνιακό πλαίσιο, είναι σε θέση να ανασχηματίσει 

και να αναδιαρθρώσει τους αναπαραστατικούς κώδικες της ανθρώπινης επικοινωνίας 

μέσω μιας διαρκούς αντιπαράθεσης με τις εξουσιαστικές δομές είτε ως περιεχόμενο 

είτε ως μέθοδος. Ο εκπαιδευτικός κατά τη διδακτική διαδικασία, με τους κατάλληλους 
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χειρισμούς, μπορεί να αναδεικνύει τις παραγκωνισμένες από την ισχύουσα τάση 

οπτικές κάποιου ζητήματος, αντί να την αναπαράγει,  να ενισχύει τη «φωνή» ασθενών 

κοινωνικών ομάδων, και εν τέλει να μαθαίνει στους μαθητές του να σέβονται τη 

διαφορετικότητα, να απορρίπτουν στερεότυπα και προκαταλήψεις, και να υιοθετούν 

καταγγελτική στάση απέναντι σε κάθε είδους αδικία. Για να πραγματοποιηθούν όλα 

αυτά εκπαιδευτικοί και μαθητές πρέπει να αποκτήσουν «κριτικό γραμματισμό». 

(Φρυδάκη, 2003:202). 

Αν τα παραπάνω ισχύουν για την διδακτική πρακτική εν γένει, είναι απολύτως 

εφαρμόσιμα στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας, που εκ των πραγμάτων 

αποτελούν κώδικες επικοινωνίας οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως δυνάμεις 

συντήρησης ή ανατροπής αξιολογικών συστημάτων και νοηματοδοτήσεων. Ειδικότερα 

για τη λογοτεχνία, η ανάγνωσή της υπό το πρίσμα του κριτικού γραμματισμού 

προϋποθέτει εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης της εμπειρίας των μαθητών γύρω από 

τα κείμενα, ούτως ώστε να είναι σε θέση να εντοπίσουν τις πολιτισμικές, πολιτικές και 

ιστορικές διαστάσεις τους και να συνειδητοποιήσουν τον αντίκτυπο που έχουν στην 

δική τους ζωή. Επομένως στο συγκεκριμένο πλαίσιο το μάθημα της Λογοτεχνίας 

αντιμετωπίζεται σαν ένα βήμα κριτικών συζητήσεων και ερμηνειών, όπου 

εκπαιδευτικοί και μαθητές διαπραγματεύονται τα νοήματα, έχοντας πάντα κατά νου 

ότι δεν υπάρχει καμία ουδέτερη, ανεξάρτητη από τα συγκείμενα κατασκευή του 

νοήματος (Παπαρούση, 2014: 2-3). 

Σε μια τέτοιου είδους αντίληψη για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας είναι σκόπιμη η 

επιλογή και μελέτη προκλητικών και αιρετικών κειμένων που μας φέρνουν σε 

αμηχανία, είτε κειμένων από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, ώστε να 

καλλιεργηθεί η διαπολιτισμική συνείδηση και να διευρυνθεί ο ορίζοντας κατανόησης 

«του Άλλου, που είναι πια δίπλα μας» (Φρυδάκη, 2003: 71), και όταν μιλάμε για τη 

σχολική πραγματικότητα, κάποιες φορές μοιραζόμαστε μαζί του το ίδιο θρανίο.  

Εύκολα γίνεται κατανοητό ότι η ένταξη της διδασκαλίας της λογοτεχνίας σε 

επικοινωνιακό πλαίσιο και η σύνδεσή της με την πολιτισμική θεωρία και τον κριτικό 

γραμματισμό προϋποθέτει την σύνταξη προγραμμάτων σπουδών, τα οποία να 

στηρίζονται στα νέα δεδομένα που εμφανίζονται σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης 

σκέψης και δραστηριότητας (φιλοσοφία, επιστημολογία, κοινωνιολογία, ψυχολογία). 

Ο όρος πρόγραμμα σπουδών (διεθνώς curriculum) αναφέρεται, σύμφωνα με τον 

ορισμό του Westphalen, σε «ένα παιδαγωγικό μέσο σχεδιασμού, με τη βοήθεια του 

οποίου περιγράφεται εκ των προτέρων μια μελλοντική διδασκαλία» (Westphalen 1998: 
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83 στο Μπουζάκης & Φωτεινός (n.d.:1). Είναι με άλλα λόγια η γραπτή επιτομή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, ένας από τους κρισιμότερους και αποφασιστικότερους 

παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Τα Προγράμματα Σπουδών, που εμπεριέχουν συγκεκριμένους άξονες για τους 

σκοπούς, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της διδασκαλίας, είναι ανοιχτά σε 

αναθεωρήσεις και αναπροσαρμογές, καθώς πέρα από την προκαταρκτική εκτίμηση των 

αναγκών της κοινωνίας και του ίδιου του διδακτικού αντικειμένου πριν από την 

σύνταξη και δοκιμαστική εφαρμογή τους, τίθενται κανονικά σε δημόσια διαβούλευση 

στην οποία συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και ερευνητές, και υποβάλλονται σε 

τροποποιήσεις με βάση τις παρατηρήσεις και τις επιμέρους αξιολογήσεις όλων των 

εμπλεκομένων μετά την εφαρμογή (Δημητριάδου, 2016: 58-59).  

Ένα πρόγραμμα σύγχρονο και βασισμένο σε μετανεωτερικές αρχές εξάλλου, αντί να 

προβάλλει την εκπαιδευτική διαδικασία ως ένα σύνολο από μετρήσιμες και 

προβλέψιμες δεξιότητες και τεχνικές κατά τα θετικιστικά νεωτερικά πρότυπα, 

λαμβάνει υπόψη του την πολυπλοκότητα της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης και δίνει 

προτεραιότητα στη διαλεκτική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και τον 

κόσμο (Δημητριάδου, 2016: 63). 

Ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός στην διαμόρφωση ενός τέτοιου 

προγράμματος είναι καταλυτικός. Κατ’ αρχάς, επειδή μόνο αυτός μπορεί να διακρίνει 

στην πράξη τις διαφορές ανάμεσα στο επίσημο και το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα και 

να προτείνει βελτιώσεις και αναπροσαρμογές, έχει εν δυνάμει τη δυνατότητα να 

αναβαθμιστεί από απλό διεκπεραιωτή, σε σχεδιαστή και αναμορφωτή του 

προγράμματος, και να δώσει βήμα και στους μαθητές, ώστε να ακουστεί και η δική 

τους φωνή αμφισβήτησης στα παραδεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλλει στην 

αναδόμηση όχι μόνο της διδακτικής διαδικασίας, αλλά και της αντίληψης που έχουν οι 

μαθητές του και ο ίδιος για τον κόσμο. Υπ’ αυτή την έννοια η συγκρότηση αναλυτικών 

προγραμμάτων πρέπει να ακολουθεί την πορεία από τη βάση στην κορυφή, και ο 

εκπαιδευτικός ως στοχαζόμενος επαγγελματίας να δοκιμάζει ο ίδιος την 

αποτελεσματικότητά τους, ευρισκόμενος σε διαρκή αλληλεπίδραση με τους μαθητές 

και τους συναδέλφους του μέσα στη σχολική μονάδα, όπως και στο δίκτυο 

συνεργασίας μεταξύ των σχολικών μονάδων (Τσάφος, 2014: 307-315). 

Οι ρηξικέλευθες προτάσεις για την διδακτική του μαθήματος, αλλά και η ίδια η εστίαση 

και οι θεωρητικές προσεγγίσεις της μεταμοντέρνας συνθήκης για την λογοτεχνία, όπως 

εύλογα συμπεραίνουμε, δεν θα είχαν θέση σε τυχόν επιφανειακές αναπροσαρμογές των 
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παλαιότερων προγραμμάτων σπουδών, στα οποία καταγράφονταν σκοποί και στόχοι 

σχετιζόμενοι με την «εισαγωγή των μαθητών στον νεοελληνικό κόσμο και πολιτισμό, 

όπως αυτός […] διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε βαθμιαία από τους τελευταίους 

βυζαντινούς αιώνες και ως σήμερα» ή την ανάπτυξη της καλαισθησίας τους «ώστε να 

καταστούν ικανοί να εκτιμούν και να χαίρονται το ωραίο στα έργα του λόγου» (σαν να 

ήταν η αίσθηση του ωραίου μια καταναγκαστικά υπαγορευμένη ιδιότητα) (Π.Σ. 1985). 

Δεν θα μπορούσαν επίσης να συνυπάρξουν με κανονιστικά κείμενα που 

αντιμετωπίζουν την λογοτεχνία ως μέσο ηθικής διαπαιδαγώγησης,  μεταβίβασης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και εμφύσησης εθνικών αξιών στους μαθητές (Πεσκετζή, 

1995:53-54). Και όμως η τάσεις αυτές διατηρήθηκαν σχεδόν για μια δεκαπενταετία. 

Ακόμη και στο καινοτόμο για την εποχή του πρόγραμμα του 1998 που εντάσσεται στο 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών εμφανίζονται λανθάνουσες αξιολογικές 

κατασκευές που έχουν σχέση με παλαιότερες θεωρήσεις. Η αποδοχή ότι «η λογοτεχνία 

ως μάθημα συνιστά ειδικής ποιότητας μορφωτικό αγαθό, που αποσκοπεί όχι τόσο στην 

παροχή γνώσεων όσο στη διαμόρφωση στάσεων και συστήματος αξιών με την 

καλλιέργεια της ευαισθησίας, τον εμπλουτισμό της εμπειρίας και την ανάπτυξη της 

φαντασίας» συνοδεύεται από τον στόχο της δημιουργίας επαρκών αναγνωστών που η 

διδασκαλία της λογοτεχνίας τους φέρνει σε επαφή με «ποιοτικά έργα», χωρίς ωστόσο 

να διευκρινίζονται τα κριτήρια που τα καθιστούν ποιοτικά. 

Η μεγάλη τομή γίνεται στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν μετά από διεργασίες που 

κρατούν πέντε και πλέον έτη εμφανίζεται φως στον ορίζοντα των προσδοκιών για την 

ριζική αναδιάρθρωση της διδασκαλίας. Η παρουσίαση μιας νέας διδακτικής πρότασης, 

που μάλιστα δεν υποβάλλεται στο υπουργείο παιδείας, αλλά σε όλη την εκπαιδευτική 

κοινότητα, γίνεται μέσω δύο συλλογικών έργων. Το πρώτο είναι το «Λογοτεχνία και 

Εκπαίδευση» και το δεύτερο το «Διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο». Το 

πρόγραμμα συντάσσεται από την ομάδα έρευνας για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, 

που συγκροτήθηκε το 1994. Στα εισαγωγικά κείμενα του «Διαβάζοντας Λογοτεχνία 

στο Γυμνάσιο» φαίνεται ότι η ομάδα έχει σχεδιάσει, δουλεύοντας εντατικά για πέντε 

χρόνια και χωρίς να έχει προηγηθεί ανάθεση από επίσημο κρατικό φορέα, ένα 

καινούριο Πρόγραμμα Σπουδών, μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση, ανοιχτή 

στη βάσανο της κριτικής και οργανωμένη έτσι ώστε να μπορεί να μεταφερθεί με 

επιτυχία στην πράξη. Στο πρώτο από αυτά τα κείμενα ορίζεται ρητά ότι βασικές 

προκείμενες της προσπάθειας υπήρξαν οι θεμελιακές συλλήψεις των πολιτισμικών 

σπουδών σχετικά με τρεις πολυσήμαντες έννοιες. Με τον πολιτισμό, ως συνολικό 
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κοινωνικό πεδίο παραγωγής νοήματος, με την υποκειμενικότητα, βάσει της οποίας 

ατομικές και συλλογικές ταυτότητες φύλου, φυλής, έθνους, τάξης, μετασχηματίζονται 

στο συγκρουόμενο πλέγμα των σχέσεων,  και με την παιδαγωγική, που δεν στέκεται 

αδιάφορη, αλλά παρεμβαίνει κριτικά στις δημιουργικές συγκρούσεις του πολιτισμικού 

πεδίου (Πασχαλίδης, 2004: 23-24).  

Στο δεύτερο εισαγωγικό κείμενο (Χοντολίδου, 2004: 44), δηλώνεται ότι βασικός 

σκοπός του νέου προγράμματος είναι η «Κριτική Αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό» (με 

τη διατύπωση που είχε χρησιμοποιήσει και ο Πασχαλίδης στο έργο αναφοράς 

«Λογοτεχνία και Εκπαίδευση» το 1999) και διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα δεν 

αποσκοπεί στην απόκτηση εκ μέρους των μαθητών «λογοτεχνικής παιδείας» ούτε πολύ 

περισσότερο «ιδεολογικής προπαιδείας». Ως τότε επιδιωκόμενος σκοπός των ΠΣ για 

τη Λογοτεχνία ήταν η απόκτηση μιας γενικής κουλτούρας (παιδείας), στα πλαίσια της 

οποίας επιδιωκόταν η γνωριμία των μαθητών με έργα σταθμούς, με δεσπόζουσα θέση  

στον λογοτεχνικό κανόνα, ως φορείς καθολικών αξιών και υψηλής αισθητικής 

(Φρυδάκη, 2003: 96). Συνεπώς, βασικός στόχος της διδασκαλίας της λογοτεχνίας ήταν 

η διαπαιδαγώγηση με βάση τις θεμελιακές αξίες της κοινωνικής ομάδας ενώ 

συγχρόνως τονιζόταν η αισθητική υπεροχή ως ένα από τα βασικότερα κριτήρια 

συμπερίληψης στο σώμα των διδασκομένων έργων (Αποστολίδου, Πασχαλίδης & 

Χοντολίδου, 1995). 

Αντιθέτως, η κριτική αγωγή ως «ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή στον σύγχρονο 

πολιτισμό» φιλοδοξεί να καταστήσει το μάθημα της Λογοτεχνίας προνομιακό μέσο για 

την κατανόηση της κοινωνικής, ιστορικής και πολιτισμικής εμπειρίας και την 

διαμόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας των μαθητών. Μέσω αυτής, η σχολική τάξη  

ανασυγκροτείται σε κριτική δημόσια σφαίρα, στην οποία τα δρώντα υποκείμενα 

καθίστανται ικανά να συμβάλλουν κριτικά, ισότιμα και δημιουργικά στην διαμόρφωση 

μιας δημοκρατικής κοινωνίας (Πασχαλίδης, 1999: 323). 

Ο όρος «αγωγή», που προτιμήθηκε από την ομάδα έρευνας για τη διδασκαλία της 

λογοτεχνίας, από αυτόν της θεσμοθετημένης «εκπαίδευσης» συμπεριλαμβάνει, 

επικαιροποιημένος, το σύνολο των επιδράσεων που δέχεται το άτομο, ανεξαρτήτως αν 

αυτές προέρχονται από προγραμματισμένες προσπάθειες ενήλικων ή ανηλίκων ή από 

αυθόρμητη διαπροσωπική επικοινωνία και αλληλεπίδραση ή από κοινωνικές και 

πολιτισμικές επιρροές. H Αγωγή αποτελεί λοιπόν συνισταμένη ενός πολύπλοκου 

πλέγματος διαπροσωπικών επιδράσεων και επιρροών του περιβάλλοντος 

(Πυργιωτάκης, 2011:56). Από την άλλη μεριά το επίθετο «κριτικός» δείχνει προσωπική 
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και δημιουργική εμπλοκή και σημασιοδότηση -πάντα με βάση τη λογική- νοημάτων, 

στάσεων, ιδεών και απόψεων. Άρα η φράση «κριτική αγωγή» σηματοδοτεί εντέλει μια 

διαδικασία χειραφέτησης.  

Στην επεξήγηση του όρου ορίζεται ως αυτόνομος στόχος του προγράμματος «η 

συνομιλία των μαθητών με τα κείμενα μέσω του εκπαιδευτικού» και επισημαίνεται ότι 

οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με τα κείμενα με την υποκειμενικότητά τους ως φορείς 

μιας ταυτότητας που καθορίζεται εν γένει από την κοινωνική τάξη, την εθνικότητα, το 

φύλο, την ηλικία, τα ενδιαφέροντα, την οικογενειακή κατάσταση και την προσωπική 

τους συγκρότηση, και όχι «ως σπουδαστές φιλολογίας» (Χοντολίδου, 2004: 44). Η 

διευκρίνηση αυτή έχει να κάνει με την τάση που είχε επικρατήσει και στην Ελλάδα τη 

δεκαετία του ’90, να μαθαίνουν οι μαθητές κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

όχι «για ποιο πράγμα μιλούν τα έργα, αλλά για πιο πράγμα μιλούν οι κριτικοί» και η 

ανάγνωση και μελέτη λογοτεχνικών κειμένων να οδηγεί στον στοχασμό όχι για την 

ανθρώπινη κατάσταση, το άτομο ή την κοινωνία, αλλά για πολύπλοκες έννοιες και 

θεωρήσεις των λογοτεχνικών σπουδών, παραδοσιακές ή μοντέρνες (Τοντόροφ, 2013: 

32). 

«Τα παλαιότερα προγράμματα σπουδών δίνουν την εντύπωση ότι οι λογοτεχνικές 

σπουδές έχουν ως κύριο στόχο να μας γνωρίσουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούν» 

γράφει ο Τοντόροφ. Η ομάδα έρευνας αντιτίθεται σε αυτήν την τάση, όπως ο μεγάλος 

διανοητής, και ορίζει πως  μια τέτοια διάσταση αφορά την επαγγελματική μελέτη και 

σπουδή της Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο, ενώ στις άλλες βαθμίδες η αξία της 

Λογοτεχνίας είναι ένα στοίχημα που μπορεί να κερδηθεί προς όφελος της 

χειραφέτησης και της απελευθέρωσης των μαθητών (Χοντολίδου, 2004: 44). 

Αντιλαμβανόμαστε ότι η διδασκαλία της λογοτεχνίας δεν γίνεται εδώ αντιληπτή ως 

άθροισμα «αντικειμενικών» γνώσεων και «αναλλοίωτων» αξιών που πρέπει να 

μεταδοθούν αυτούσιες στους μαθητές, αλλά ως πολιτισμική διαδικασία που προσφέρει 

τα εργαλεία κατανόησης του σύνθετου και δυσνόητου κόσμου και συγκρότησης της 

ατομικής τους ταυτότητας. Και ενώ προτείνεται η υιοθέτηση κριτικής στάσης απέναντι 

σε παραδόσεις και κρατούσες πολιτικές και ιδεολογικές αξιολογήσεις, ο πολιτισμός 

νοείται ως «σύγχρονος» όχι με την έννοια ότι βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τον 

πολιτισμό άλλων εποχών και με την παράδοση, αλλά με την έννοια ότι είναι ζωντανός 

και γίνεται αντιληπτός από τον άνθρωπο ως ένα διαρκές παρόν στο οποίο 

αναμειγνύονται και διαλέγονται ατομικές και συλλογικές εμπειρίες του παρελθόντος 

με οράματα και προσδοκίες για το μέλλον (Αποστολίδου, 2013:82- 83). 
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Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, και στη χώρα μας, τα προγράμματα σπουδών 

που εφαρμόζονται ακολουθούν τη λογική του curriculum (καθορισμένοι σκοποί και 

στόχοι, περιεχόμενο, διαδικασίες, αξιολόγηση) με σαφείς οδηγίες που 

περιλαμβάνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και στο Διαθεματικό Ενιαίο 

Πρόγραμμα Σπουδών (ολιστική προσέγγιση της γνώσης). Τα Α.Π.Σ και Δ.Ε.Π.Σ 

ενσωματώνονται το 2011 στο λεγόμενο Ψηφιακό Σχολείο (Δημητριάδου, 2016: 65). Σε 

αυτό φαίνεται πως υιοθετούνται όλες οι προτάσεις της ομάδας έρευνας για τη 

διδασκαλία της λογοτεχνίας με συνολική ανασύνταξη του παιδαγωγικού πλαισίου, 

ανασύνταξη που δεν έχει ως αφετηρία μόνο τον εκσυγχρονισμό των διδακτικών 

πρακτικών μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών, αλλά και την κοσμογονία των 

προτάσεων, απόψεων, καινοτομιών που έφερε η εξέλιξη των παιδαγωγικών και 

λογοτεχνικών σπουδών στην Εκπαίδευση.   

2.2 Η απουσία οργανωμένου υποστηρικτικού δικτύου ως 
ανασταλτικός παράγοντας για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του 
ΝΠΣ 
Καθώς το πρόγραμμα όχι απλά απηχεί, αλλά κατά δήλωση των σχεδιαστών του ανήκει 

στην μακρά παράδοση των προγραμμάτων διαδικασίας/ μεθόδου, επικεντρώνεται στη 

μέθοδο διδασκαλίας και στην διαδικασία ανάπτυξης και διάδοσής του, που αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του. Συνεπώς δίνει μεγάλη 

βαρύτητα στην  ετοιμότητα για πρωτοβουλίες από όλους τους εμπλεκομένους, και στην 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που πρέπει να είναι οικειοθελής, επισταμένη και 

συνεχής, μιας και «η μάθηση του εκπαιδευτικού είναι εξίσου χρήσιμη με τη μάθηση 

του μαθητή» (Χοντολίδου, 2004: 43). 

Ο σχεδιασμός για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, εν προκειμένω για την 

υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος, αντανακλά και αντίστοιχη άποψη για τους 

εκπαιδευτικούς, ως φορείς της αλλαγής. Είναι περισσότερες οι πιθανότητες για 

ουσιαστική συμμετοχή των εκπαιδευτικών, όταν η πολιτική αυτή έχει νόημα για 

αυτούς που καλούνται να την εφαρμόσουν, όταν θεωρούν ότι κινείται προς τη σωστή 

κατεύθυνση και την επικροτούν. Επιπλέον, ένα πρόγραμμα επιμορφωτικής πολιτικής 

δεν έχει καμία πιθανότητα μετασχηματιστικής παρέμβασης εάν δεν υπάρχει σεβασμός 

και αναγνώριση του εκπαιδευτικού και του έργου του. Οι αλλεπάλληλες εκπαιδευτικές 

αλλαγές που εισάγονται, μεταξύ άλλων και στα αναλυτικά προγράμματα 

προϋποθέτουν επαναπροσδιορισμό των εργασιακών του σχέσεων και προοπτικών και 

πρέπει να εξετάζονται όχι μόνο σε σχέση με τα αναμενόμενα εκπαιδευτικά 
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αποτελέσματα, αλλά και σε σχέση με την επαγγελματική του ανάπτυξη. Και αυτή όμως 

η ανάπτυξη με τη σειρά της έχει ως κεντρικό άξονα τους μαθητές, και την 

αλληλεπίδραση του σχολείου με την κοινωνία, με πεδίο διαπραγμάτευσης τη 

διαμόρφωση δημοκρατικής εκπαιδευτικής ατζέντας (Μαυρογιώργος, 1999).    

Στο «Σχέδιο δράσης για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και την επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο» (2011:25/τα προγράμματα σπουδών και άλλες 

μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις) εξαγγέλλεται μια νέα πολιτική για την επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών η οποία επικεντρώνεται στην αναβάθμιση του κύρους και του 

έργου των εκπαιδευτικών, στα πλαίσια της μετάβασης από το παλιό στο Νέο Σχολείο 

και την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που χρειάζονται για να 

προσαρμόζουν οι ίδιοι τα περιεχόμενα των Προγραμμάτων Σπουδών στις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες συνθήκες και ανάγκες. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εξάλλου 

αναμένεται να οδηγήσει σε διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές που εξυπηρετούν τις 

αρχές και τους στόχους του Νέου Σχολείου (βιωματική μάθηση, συνεργατική 

διδασκαλία, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, διαφοροποιημένη διδασκαλία), και για 

τον λόγο αυτό προαναγγέλλεται ότι θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια 

πριν από την πιλοτική εφαρμογή του. Πράγματι στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του τότε (2011) Υπουργείου 

Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχεδιάστηκε το «Μείζον Πρόγραμμα 

Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» που δέχθηκε σφοδρή κριτική για εμφιλοχώρηση 

πολλών τεχνοκρατικών, αλλά και νεοφιλελεύθερων στοιχείων σε ό,τι αφορά τον 

πολιτικό του προσανατολισμό (Παπαποστόλου, 2016).  

Ήδη από εκείνη την εποχή εκφραζόταν προβληματισμός για τη λογική της «άναρχης, 

αδιαβάθμητης και μη συντονισμένης προσφοράς επιμορφωτικών προγραμμάτων» που 

κυριαρχούσε ως τότε στην εκπαιδευτική πραγματικότητα και της απουσίας επιτελικού 

σχεδιασμού και συντονισμού. Σήμερα και ενώ οδεύουμε πλέον προς το τέλος της 

δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, οι σχετικές εκτιμήσεις δεν διαφέρουν και πολύ από 

τις τότε εκτιμήσεις, μια και δεν κατέστη ακόμη δυνατό να συγκροτηθεί ένα 

αναγνωρίσιμο, δυναμικό, με κύρος και αποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα 

επιμορφωτικό δίκτυο τυπικής-θεσμοθετημένης επιμόρφωσης. Συγκεκριμένη 

διαδικασία επιλογής, διαρκούς εκπαίδευσης και ανανέωσης των προσόντων των 

εκπαιδευτών-επιμορφωτών δεν υφίσταται, ενώ ο πιο σταθερός και οικείος για τους 

εκπαιδευτικούς πόλος του υποστηρικτικού δικτύου, οι σχολικοί σύμβουλοι, είτε 
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αγνοούνται, είτε αποκλείονται θεσμικά από την επικαιροποίηση των επιμορφωτικών 

δεξιοτήτων τους (Μπαγάκης, 2011). 

Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας ένας φαύλος κύκλος δημιουργείται από 

τη μη ενσωμάτωση της έρευνας σε αυτήν, και την απόσταση ανάμεσα στους 

«θεωρητικούς» της διδακτικής της Λογοτεχνίας και τους «μάχιμους» δασκάλους και 

φιλολόγους της τάξης. Το έλλειμμα επιστημονικής καθοδήγησης οδηγεί τους 

εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην εμμονή σε 

εμπειρικές και μη αποδοτικές μεθόδους διδασκαλίας, ενώ τα ιδρύματα της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, εξαιτίας των 

γραφειοκρατικών μηχανισμών της διοίκησης και των στεγανών που συνεχίζουν να 

υφίστανται μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθμίδων, αποκλείονται από  τον σημαντικό 

υποστηρικτικό, διαμεσολαβητικό και καθοδηγητικό ρόλο που μπορούν να 

διαδραματίσουν (Αθανασοπούλου & Μπαζούκης, 2013: 34- 35). Εν τέλει, ακόμη και 

για τους εκπαιδευτικούς που δέχονται επιμόρφωση (και για την περίπτωσή μας που 

δέχθηκαν επιμόρφωση πριν την εφαρμογή του ΝΠΣ για τη λογοτεχνία) δεν υπάρχει 

πλήρης και στοιχειοθετημένη αποτίμηση για το αν αξιοποίησαν όσα βίωσαν και 

έμαθαν κατά τη διάρκειά της,  στην πράξη, με θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές 

τους. 

2.3 Μεθοδολογικές προσεγγίσεις, διδακτικές στρατηγικές, 
παιδαγωγικές αρχές του ΝΠΣ 
Ο αρχικός σχεδιασμός των εμπνευστών του προγράμματος, η εφαρμογή του οποίου 

αποτελεί και το αντικείμενο αυτής της έρευνας, περιλαμβάνει και την άρθρωσή του σε 

τρεις ενότητες ανά σχολική τάξη. Η διδακτική ενότητα επιδιώκει την όσο το δυνατόν 

πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση ενός θέματος είτε ενός λογοτεχνικού είδους και είναι 

το υπερσύνολο, το οποίο καθορίζεται από τους συγγραφείς των Προγραμμάτων 

Σπουδών. Η ενότητα δίνει το γενικό πλαίσιο και είναι «γεννήτρια σεναρίων», δηλαδή 

παιδαγωγικών προσεγγίσεων που συμπεριλαμβάνουν τη χρήση πολυτροπικών 

κειμένων και ΤΠΕ στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, εκτός από τη μελέτη του ίδιου του 

λογοτεχνικού κειμένου και του συγγραφέα. Το γεγονός της αντικατάστασης των πάλαι 

ποτέ «υποδειγματικών» διδασκαλιών από τα «παραδειγματικά» σενάρια είναι 

δηλωτικό της αλλαγής που συντελέστηκε στη διδακτική κουλτούρα. Τα σενάρια που 

απαρτίζουν την διδακτική ενότητα είναι τα υποσύνολα της ενότητας, ετοιμάζονται 

συνήθως από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
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και απευθύνονται στην κοινότητα των εν ενεργεία συναδέλφων τους (Χοντολίδου, 

2016: 16-17).  

Τα σενάρια προέκυψαν από τις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών και ουσιαστικά 

αντικατέστησαν τις διδακτικές προτάσεις που παλαιότερα δημοσιεύονταν σε 

φιλολογικά κυρίως περιοδικά, με θεωρητικές αναλύσεις κειμένων της ύλης των 

ανθολογίων της Λογοτεχνίας. Βέβαια η αλλαγή του μέσου με το οποίο φτάνουν τα 

σενάρια αυτά στους δυνητικούς αποδέκτες τους και η κουλτούρα της διαδικτυακής 

επικοινωνίας οδήγησε στην αύξησή τους, και συνεπώς στον πλουραλισμό και την 

ποικιλία διδακτικών προσεγγίσεων που είναι διαθέσιμες για οποιονδήποτε 

ενδιαφέρεται, οποιαδήποτε στιγμή. Καθώς είναι ανοιχτά σε αλλαγές και εκτεταμένες 

αναπροσαρμογές, είτε σε κριτικές αναγνώσεις και σταχυολόγηση συγκεκριμένων 

στοιχείων και προτάσεών τους από τους εκπαιδευτικούς, έχουν αλλάξει άρδην το τοπίο 

αναφορικά με την αναζήτηση βοηθητικού υλικού για το μάθημα της Λογοτεχνίας από 

τους διδάσκοντες. Ο όρος διδακτικά «σενάρια» υποδηλώνει ότι έχουν τον χαρακτήρα 

της εν δυνάμει εφαρμογής. Όταν συνιστούν πρόταση που έχει εφαρμοστεί και 

δοκιμαστεί στην πράξη αποτελούν «καλές πρακτικές» (Χοντολίδου, 2016:16-17). 

Κατά τη διαδικασία της διδακτικής μετάθεσης της Λογοτεχνίας, μεγάλη βαρύτητα έχει 

η επιλογή των έργων που θα μελετηθούν στη σχολική τάξη. Από τη διαπραγμάτευση 

των κειμένων, πεζών είτε ποιητικών, που καθιερώθηκαν ως «λογοτεχνικός κανόνας» 

με αναθεωρήσεις και αξιολογικές αναπροσαρμογές ανά περιόδους, αναμένεται η 

εκπλήρωση συγκεκριμένων παιδαγωγικών στόχων. Η «μορφωτική» και «αισθητική» 

αξία ως γενικόλογα κριτήρια επιλογής δεν επαρκούν πλέον. Τα θέματα των κειμένων 

πρέπει να σχετίζονται με τις εμπειρίες των μαθητών, να τους ωθούν σε προβληματισμό,  

και να αναδεικνύουν τις διαφορετικές απόψεις υποκινώντας τον διάλογο. Η μορφή και 

η γλωσσική ποικιλία πάλι, που αναγκαστικά σχετίζεται και με την ηλικία και την 

εκπαιδευτική βαθμίδα, είναι σκόπιμο να διαφοροποιούνται έτσι ώστε να 

δημιουργούνται διαφόρων βαθμών δυσκολίες και να επιστρατεύονται διαφόρων ειδών 

δεξιότητες για την προσέγγιση κάθε κειμένου. Η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία 

των κειμένων, ποικιλία ως προς τις διαφορετικές εποχές, κουλτούρες, γλωσσικά 

ιδιώματα, φέρνει αντιμέτωπους τους μαθητές με διαφορετικά αξιακά συστήματα και  

ευνοεί την κριτική τους θεώρηση μέσα στο ιστορικό και κοινωνικό γίγνεσθαι 

(Αποστολίδου, 1999: 338- 334). 

Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας παραμένει τυποποιημένη και άνευρη όταν αγνοεί ή 

παραγνωρίζει τις διαφορετικές, ετερόκλητες και συχνά ασύμβατες μεταξύ τους 
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νοητικές αναπαραστάσεις που έχουν γι’ αυτήν οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Το τι συνιστά λογοτεχνία για κάθε άνθρωπο είναι συνισταμένη πολλών 

παραγόντων. Τα προγράμματα σπουδών και το γενικότερο οργανωτικό πλαίσιο, δεν θα 

πρέπει να θεωρούν εκ προοιμίου υποδεέστερες τις αναγνωστικές  προτιμήσεις των 

μαθητών, και να αδιαφορούν γι’ αυτές. Ούτε από την άλλη είναι σκόπιμο να 

αντικατασταθούν όλα τα έργα του λογοτεχνικού κανόνα από έργα εκτός λογοτεχνικού 

κανόνα, με μόνο κριτήριο ότι αυτά συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των μαθητών. 

Αντίθετα προτείνεται τα «αναγνωρισμένα» λογοτεχνικά έργα να συνυπάρχουν και 

συνεξετάζονται με «άλλα», τα οποία ξεχωρίζουν για την σύγχρονη αισθητική τους είτε 

κρίνονται ως αντιπροσωπευτικά του είδους τους και της εποχής τους. Γενικότερα θα 

πρέπει να υιοθετηθεί μια ευρεία αναγνωστική προοπτική και να δοθεί στους μαθητές 

το έναυσμα για πιο ενεργητική στάση απέναντι τα κείμενα. Αν οι μαθητές 

συνειδητοποιήσουν τους λόγους που τους οδηγούν στις συγκεκριμένες αναγνωστικές 

προτιμήσεις τους, θα μειωθεί το χάσμα ανάμεσα στις ιδιωτικές και τις σχολικές 

αναγνώσεις, που δυστυχώς παραμένουν ξεκομμένες από την καθημερινότητα των 

μαθητών και ανενεργές μετά την ενηλικίωσή τους (Φρυδάκη, 2003: 101-103).  

Στην διευρυμένη λογική της συνεξέτασης ποικιλίας λογοτεχνικών κειμένων στις 

διδακτικές ενότητες, θεματικές και ειδολογικές, δεν έχει ασφαλώς θέση η χρήση του 

ενός και μοναδικού εγχειριδίου για κάθε τάξη. Οι πιο προφανείς εναλλακτικές 

προτάσεις είναι η απεξάρτηση από το ανθολόγιο της συγκεκριμένης τάξης και  

συμπερίληψη κειμένων και από τα ανθολόγια των υπόλοιπων τάξεων στην διδακτική 

διαδικασία, όπως και η χρησιμοποίηση κειμένων διαθέσιμων στο διαδίκτυο σε 

ψηφιακή μορφή (από εγκεκριμένες σελίδες). Μια άλλη πρόταση είναι η περιοδική 

έκδοση ανθολογίων, ώστε να υπάρχει ανανέωση του διδακτικού υλικού. Σε κάθε 

περίπτωση, δεν είναι καθόλου παραγωγικό να αντιμετωπίζονται τα ανθολόγια ως ένας 

«κλειστός κατάλογος κειμένων», απ’ όπου πρέπει απαρέγκλιτα να ανασύρονται τα 

διδασκόμενα κείμενα αλλά ο ρόλος τους συνίσταται στο να αποτελούν μια πρώτη βάση 

για την ανεύρεση υλικού από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους. 

Ο παραδειγματικός χαρακτήρας των επιλεγόμενων σε ένα ανθολόγιο κειμένων 

στοχεύει στην οικείωση των μαθητών με την έννοια και τα κριτήρια της 

λογοτεχνικότητας και σε καμιά περίπτωση δεν αναιρεί την ανάγκη διαφοροποίησης και 

προσαρμογής του διδακτικού υλικού στα δεδομένα της εκάστοτε τάξης 

(Αθανασοπούλου & Μπαζούκης, 2013: 56-57). 
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Αξιοποιώντας την διδακτική πρακτική των τριών φάσεων ή σταδίων πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά την ανάγνωση, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως και για τη 

διδασκαλία της Γλώσσας, το ΝΠΣ για τη Λογοτεχνία επιστρατεύει χρηστικά διάφορα 

σημειωτικά μέσα (φωτογραφίες, ψηφιακές εικόνες, σκίτσα, βιντεοπαρουσιάσεις..) σε 

μια δημιουργική συνομιλία με τα λογοτεχνικά κείμενα. Στη φάση πριν την ανάγνωση, 

που σηματοδοτεί την εισαγωγή στη διδακτική ενότητα, σκοπός είναι η διεύρυνση του 

πολιτισμικού ορίζοντα των μαθητών με  την ανάκληση προσωπικών βιωμάτων και 

γνώσεων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προβληματισμού, υποβοηθητικό για την εξαγωγή 

νοήματος. Σε αυτήν τη φάση οι δραστηριότητες και οι συζητήσεις δεν στηρίζονται 

συνήθως σε λογοτεχνικά, αλλά σε πληροφοριακά πολυτροπικά κείμενα. Στην κύρια 

φάση της ανάγνωσης προτείνεται η ομαδική διαπραγμάτευση λογοτεχνικών κειμένων 

που ξεκινούν από τα μικρότερα και λιγότερο πολύπλοκα με απώτερη επιδίωξη την 

ανάγνωση ολόκληρων μυθιστορημάτων. Εδώ ο πρωταρχικός σκοπός της απόκτησης 

αναγνωστικής ευαισθησίας και της όξυνσης της κριτικής ικανότητας, πλαισιώνεται από 

στόχους όπως την ανάπτυξη αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης προσωπικής άποψης, 

την αναγνώριση πολιτισμικών στοιχείων που υπάρχουν στα κείμενα και τον 

προσδιορισμό της ιστορικότητάς τους, την επισήμανση των συγκρουόμενων κωδίκων 

συμπεριφοράς των ηρώων. Στο τελευταίο στάδιο της κριτικής αναπλαισίωσης ζητείται 

η παραγωγή λόγου εκ μέρους των μαθητών. Βέβαια και στην παραδοσιακή διδασκαλία 

γινόταν αυτό, υπάρχει όμως μια ειδοποιός διαφορά. Οι μαθητές δεν καλούνται να 

μιλήσουν για τα κείμενα (αυτό -μεταξύ άλλων- γίνεται μέσω ειδικών φύλλων εργασίας 

στο στάδιο της κυρίως ανάγνωσης), το προσδοκώμενο είναι να εκφράσουν μέσα από 

γλωσσικές ή πιο διευρυμένες δραστηριότητες (π.χ. δραματοποίηση, πολυτροπικό 

κείμενο, εικαστική ή ψηφιακή αναπαράσταση) όσα καινούρια έμαθαν, ένιωσαν, 

υιοθέτησαν ως προσωπική στάση ζωής από αυτήν την εμπειρία. Και βέβαια η ίδια  

ευκαιρία για επαναπροσδιορισμό του εαυτού παρουσιάζεται και για τους διδάσκοντες 

μέσα από αναστοχαστικές προακτικές (Πρόγραμμα σπουδών, n.d: 8). 

 Το ΝΠΣ στηρίζεται σε δύο κυρίως διδακτικές προσεγγίσεις, την ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία και την μέθοδο πρότζεκτ. Η πρώτη συνδέεται με την κοινωνική διάσταση 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας και με έννοιες όπως η αλληλοκατανόηση και ο 

αλληλοσεβασμός. Στο πλαίσιο της άμεσης διαπροσωπικής επικοινωνίας μέσα στην 

τάξη και της κοινής διαπραγμάτευσης του νοήματος, κατανέμονται αρμοδιότητες και 

ορίζονται σχήματα που προάγουν την συνεργασία και την δυναμική εμπλοκή των 

συμμετεχόντων. Ο εκπαιδευτικός στον ρόλο του διαμεσολαβητή και εμψυχωτή 
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ενθαρρύνει τους μαθητές του για κοινή ανάληψη πρωτοβουλιών και δράση, δίνει 

οδηγίες, λύνει απορίες και διαχειρίζεται το χρόνο και τα οργανωτικά προβλήματα. 

Μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας οι μαθητές εξοικειώνονται με τις αρχές του 

δημοκρατικού διαλόγου, μαθαίνουν να σέβονται τους άλλους όταν μιλούν, να ακούν 

με προσοχή, να συνδιαλέγονται ήρεμα, να αναγνωρίζουν την συμβολή των συνεργατών 

τους στην ομάδα. Συγχρόνως, αποκτούν δεξιότητες που συνδέονται με τη σχολική 

εργασία, όπως το να συναποφασίζουν για το θέμα, να ορίζουν ρόλους στην ομάδα, να 

κρατούν σημειώσεις, να συγκροτούν σε ενιαίο σώμα το προϊόν της δουλειάς τους, να 

ανακοινώνουν με ακρίβεια και συντομία τα συμπεράσματά τους και να προβαίνουν 

στη στοχαστική ερμηνεία τους. (Δημητριάδου, 2016: 222-223). 

 Ζωτική σημασία για την αποτελεσματική λειτουργία της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου 

έχει το είδος και η ποιότητα των παρεμβάσεων του εκπαιδευτικού. Από το πρώτο 

κιόλας στάδιο της συγκρότησης των ομάδων, το στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί είναι 

η δημιουργική αξιοποίηση της ετερογένειας των σημερινών τάξεων, προκειμένου να 

αναδειχθούν διαφορετικοί κοινωνικοί προβληματισμοί. Η δημιουργία φιλικού και 

ομαδικού κλίματος, η άσκηση στον  διάλογο για την επίλυση διαπροσωπικών 

συγκρούσεων, η σταθερή στόχευση και οργάνωση της διδασκαλίας σε συνδυασμό με 

την ενθάρρυνση  της έκφρασης προσωπικών απόψεων και στάσεων είναι στοιχεία που 

συνήθως οδηγούν σε επιτυχημένη διδασκαλία (Πρόγραμμα σπουδών, n.d:: 15-17) 

Στο μάθημα της Λογοτεχνίας οι ομάδες που συγκροτούνται συνιστούν ουσιαστικά 

«ομάδες ανάγνωσης», στο εσωτερικό των οποίων οι μαθητές διαπραγματεύονται τα 

νοήματα και προσπαθούν να δώσουν ερμηνεία σε σύνθετα κοινωνικοπολιτισμικά 

φαινόμενα και ψυχολογικές αναπαραστάσεις που εμφανίζονται μέσα στα κείμενα. Η 

εξαγωγή νοήματος σε ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο καθίσταται λιγότερο περίπλοκη και 

αγχώδης διαδικασία για τους μαθητές, ενώ παράλληλα απαλλάσσονται από την αγωνία 

της ατομικής προφορικής εξέτασης από τον εκπαιδευτικό μετά το πέρας της 

ανάγνωσης, καθώς και από το άγχος της δημόσιας παρουσίασης και έκθεσης. Η 

συνεργασία στις διάφορες δραστηριότητες και εργασίες που ανατίθενται, εξάλλου, 

καλλιεργεί την αίσθηση της ατομικής και συλλογικής ευθύνης και βελτιώνει τις 

συνθήκες επικοινωνίας μέσα στην τάξη συμβάλλοντας στην αποδοχή της 

διαφορετικότητας, την γόνιμη αλληλεπίδραση μαθητών που προέρχονται από 

ετερογενή πολιτισμικά περιβάλλοντα και την ανάπτυξη θετικής κοσμοαντίληψης 

(Αποστολίδου, 1999: 344). 
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Η διδασκαλία σε οργανωμένες ολιγομελείς ομάδες στηρίζεται μεν στη δυναμική των 

διαμαθητικών σχέσεων, αλλά δεν εμποδίζει την προσωπική ανάπτυξη των μαθητών. 

Αντίθετα, η ομάδα λειτουργεί ως δημιουργός, καταλύτης και ρυθμιστής γνωστικών και 

διαπροσωπικών συγκρούσεων που αποτελούν τις «ωδίνες τοκετού της αυτόνομης και 

κοινωνικώς ανεπτυγμένης προσωπικότητας» (Ματσαγγούρας, 2000: 12).   

Μια μέθοδος που συνδυάζεται με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και προϋποθέτει 

εμπλοκή και συμμετοχή του συνόλου της τάξης στη διαμόρφωση και  διεξαγωγή της 

μαθησιακής διαδικασίας είναι και η μέθοδος πρότζεκτ. Αφορά τη διεξαγωγή 

πολλαπλών ομαδικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια της εκπόνησης συνθετικών, 

δημιουργικών,  ερευνητικών εργασιών. Η μέθοδος σχετίζεται με την αξιοποίηση 

διδακτικών μοντέλων και στρατηγικών που συνδέονται με τα μαθησιακά στυλ και τους 

πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης των μαθητών. (Δημητριάδου, 2016: 228-231). Το 

ΝΠΣ ενσωματώνει την μαθητοκεντρική και διαθεματική φιλοσοφία των σχεδίων 

συνεργατικής έρευνας στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και ακολουθεί τα στάδια 

υλοποίησής τους: επιλογή του θέματος από τους ίδιους τους μαθητές (με βάση τη 

διδακτική ενότητα), αναζήτηση πηγών, συγκέντρωση και επεξεργασία του υλικού, 

παρουσίαση τελικού προϊόντος και αξιολόγηση. Η σύνθεση και ενοποίηση της γνώσης 

που αποκτήθηκε, σε συνδυασμό με την παρουσίαση στη σχολική, ενίοτε και την 

ευρύτερη κοινότητα έχει μεγάλη παιδαγωγική αξία, ενώ η ανάπτυξη συνεργατικής 

κουλτούρας και ο αναστοχασμός, που προάγει η μέθοδος, εναρμονίζονται πλήρως με 

τις παιδαγωγικές αρχές του νέου προγράμματος.  

Η συλλογική μελέτη και επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων μέσα στην τάξη αλλάζει 

άρδην τα δεδομένα και στη διαδικασία της ανάγνωσης, η οποία παύει να θεωρείται 

«προσωπική υπόθεση» και αποκτά ευρύτερη προοπτική. Η κλασική αντίληψη για το 

λογοτεχνικό κείμενο ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ συγγραφέα και αναγνώστη 

συμπληρώνεται από την άποψη ότι ο λογοτεχνικός λόγος ανοίγει διαύλους 

επικοινωνίας και μεταξύ των αναγνωστών (θεωρία Rosenblatt). Για την 

ομαδοσυνεργατική διδακτική προσέγγιση αυτό πρακτικά σημαίνει τα εξής: Καθώς 

κάθε μαθητής ανακοινώνει στην ομάδα τις εκτιμήσεις και τις απόψεις του για τους 

ήρωες, την πλοκή, τα κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα του κειμένου, 

κοινοποιεί με άλλα λόγια την προσωπική του ανταπόκριση στα δεδηλωμένα και 

εννοούμενα στοιχεία του, οικοδομεί -με επίκεντρο το κείμενο- μια γόνιμη 

επικοινωνιακή σχέση με τους συμμαθητές του. Επειδή είναι πολύ πιθανόν οι άλλοι να 

εστιάσουν σε σημεία που ο ίδιος αγνόησε ή συνέλαβε το νόημά τους με διαφορετικό 
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τρόπο, του δίνεται η ευκαιρία να επανεξετάσει, να διασαφηνίσει, να συμπληρώσει και 

να ανανεώσει τις εκτιμήσεις του, αλλά και τις προσωπικές του λογοτεχνικές, 

κοινωνικές και πολιτισμικές προσλαμβάνουσες. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές ως εν 

εξελίξει αναγνώστες δεν περιορίζονται στο να απομνημονεύουν και να ανακαλούν 

πληροφορίες και γνώσεις, ούτε αναλώνονται στην αναζήτηση του «ενός και μοναδικού 

νοήματος», αλλά έχουν τη δυνατότητα πλέον μέσω της βιωματικής και ανακαλυπτικής 

μάθησης να δημιουργούν ουσιαστικές προσωπικές σχέσεις με τους συμμαθητές τους, 

με τους δασκάλους τους, αλλά και με τον λόγο των κειμένων (Καλογήρου & 

Βησσαράκη, 2005: 69- 70)  

Σε ένα πλαίσιο διδασκαλίας της Λογοτεχνίας που αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες και 

τις κλίσεις των μαθητών, αξιοποιεί τις ιδέες, τις εμπειρίες και τις προηγούμενες γνώσεις 

τους και αναγνωρίζει την ανάγκη τους για συντροφικότητα και αλληλεπίδραση έχει 

ιδιαίτερη βαρύτητα η χρήση της μεθόδου της δραματοποίησης. Η μέθοδος αυτή 

αποτελεί μια διαδικασία ενεργητικής μάθησης κατά την οποία μέσω θεατρικών 

τεχνικών και δραστηριοτήτων παιγνιώδους χαρακτήρα τα παιδιά ενθαρρύνονται να 

μοιραστούν ιδέες και συναισθήματα και να σκεφτούν κριτικά πάνω σε συγκεκριμένες 

οπτικές των κειμένων. Η δραματική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων προάγει 

τη βαθύτερη κατανόησή τους, προσθέτοντάς τους βάθος και φωτίζοντας την πλοκή, 

ενώ παράλληλα διευρύνει την αναγνωστική διαδικασία. Οι μαθητές  ταυτίζονται με 

εμπειρίες και βιώματα των λογοτεχνικών ηρώων και μέσω διάφορων αναγωγών 

επεξεργάζονται με κριτικό τρόπο τις προσωπικές τους αναμνήσεις και τα 

συναισθήματα, ανταλλάσσουν εμπειρίες με τους συμμαθητές τους και διαμορφώνουν 

ή αλλάζουν την αντίληψή τους για διάφορα κοινωνικά ζητήματα και για τον κόσμο που 

τους περιβάλλει (Κατσαρίδου, 2011: 85- 92). 

Το μεγαλύτερο ίσως πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι παρακάμπτοντας τα 

πιθανά προβλήματα της ανάγνωσης και την καθημερινή σχολική ρουτίνα και 

μονοτονία δίνει το σύνθημα για δράση. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι να 

δείξουν τα παιδιά ενδιαφέρον για το πολιτισμικό σύστημα στο οποίο είναι 

εγγεγραμμένα τα κείμενα, μετατρέποντας τη διαδικασία σε «πρόβα ζωής». Στο σημείο 

αυτό ο εκπαιδευτικός καλείται να βρει μεθόδους και τεχνικές που θα διεγείρουν αυτό 

το ενδιαφέρον (εικόνες, ήχοι, μουσική, άλλα κείμενα) και να βοηθήσει, αφού πρώτα 

κατανοήσει και ο ίδιος τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι θεατρικές συμβάσεις 

με το περιεχόμενο των κειμένων,  στην εξοικείωση των μαθητών του με τον θεατρικό 
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κώδικα και τη δραματουργική ανασύνθεση του λογοτεχνικού λόγου (Τσαρμποπούλου, 

1999: 373- 374). 

Βασικός στόχος του ΝΠΣ για τη Λογοτεχνία είναι η ανάπτυξη της κριτικής και 

ταυτόχρονα δημιουργικής σχέσης των μαθητών με το σύγχρονο κοινωνικό και 

πολιτισμικό περιβάλλον, με απώτερο σκοπό το να γίνουν και οι ίδιοι παραγωγοί 

πολιτισμού. Για την επίτευξη αυτού του στόχου προτείνεται η μετουσίωση των 

αισθημάτων και των ιδεών που αποκομίζουν από τα λογοτεχνικά έργα σε νέο κείμενο 

πεζό, ποιητικό, δοκιμιακό, δραματικό, είτε σε εικαστική ή ζωγραφική δημιουργία. Η 

δημιουργικότητα σαφώς δεν μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα εξωτερικών πιέσεων, 

αλλά ως ένα σύνολο εθελούσιων δραστηριοτήτων, οι οποίες στο μάθημα της 

Λογοτεχνίας μπορούν να έχουν ως αφετηρία τις διαφορετικές ερμηνείες που 

αναδεικνύονται ανάλογα την πρόσληψη των κειμένων από τους μαθητές-αναγνώστες. 

Η διερεύνηση και εξήγηση αυτών των διαφορών  προϋποθέτει συνθετικές και 

αναλυτικές ικανότητες, προκειμένου να διαφανεί πώς οργανώνεται η σκέψη μέσα από 

τη γλώσσα και πώς εγγράφονται σε αυτήν τα ιστορικά και κοινωνικά συμφραζόμενα. 

Το τελικό στάδιο είναι η σύζευξη της προσωπικής με την αναγνωστική εμπειρία και ο 

δημιουργικός μετασχηματισμός τους. Μία πτυχή αυτού του μετασχηματισμού είναι και 

η δημιουργική γραφή (Μουλά, 2012).  

Κατά την πράξη της ανάγνωσης στη λογοτεχνία και στη διδασκαλία της, η φαντασία 

ξεπερνά τους χωροχρονικούς περιορισμούς της πραγματικότητας, και μεταφέρει  τους 

αναγνώστες στο κειμενικό σύμπαν. Ο μαθητής-αναγνώστης αίρεται πάνω από την 

κοινή λογική και εισέρχεται στον επινοημένο κόσμο της μυθοπλασίας. Το επόμενο 

στάδιο της δημιουργικής ανάγνωσης των λογοτεχνικών έργων είναι η δημιουργική 

γραφή. Και πάλι εδώ όπως και στην περίπτωση της δραματοποίησης θα πρέπει να 

τονιστεί η παιγνιώδης διάσταση. Οι λέξεις απελευθερώνονται από το συμβατικό τους 

νόημα, ο λόγος αναπλαισιώνεται, μεταπλάθεται και αποκτά ποικίλες αποχρώσεις. Ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού είναι και σε αυτήν την περίπτωση χειραφετικός και 

υποστηρικτικός. Δημιουργώντας συνθήκες ελεύθερης και δημιουργικής 

διαπραγμάτευσης του νοήματος και αποδοχής της αποκλίνουσας σκέψης και γραφής 

λύνει τα δεσμά των παραδοσιακών διδακτικών προσεγγίσεων και βοηθάει τους 

μαθητές του να διερευνήσουν τις δημιουργικές δυνατότητές τους και να βρουν την 

προσωπική τους «λογοτεχνική», πρωτότυπη και αντισυμβατική έκφραση 

(Κωτόπουλος, 2011). 
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Η εφαρμογή του ΝΠΣ στη Λογοτεχνία εισηγείται ανατρεπτικές διδακτικές πρακτικές 

που  δημιουργούν νέες ευκαιρίες για μάθηση και ανάδειξη της μοναδικότητας κάθε 

παιδιού κι έρχονται σε άμεση σύγκρουση με προσεγγίσεις του παρελθόντος που 

αγνοούσαν την ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού και τυποποιούσαν τη 

μαθησιακή διαδικασία. Προβάλλει λοιπόν επιτακτική η ανάγκη για διαφοροποίηση της 

διδασκαλίας και αξιοποίηση όλων των μορφών μάθησης, προκειμένου να υλοποιηθεί 

ο βασικός στόχος της αύξησης του πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών ανεξαρτήτως 

φύλου, επίδοσης, οικονομικής κατάστασης και καταγωγής. Στη διαφοροποιημένη 

προσέγγιση αξιοποιούνται όλοι οι τύποι πολλαπλής νοημοσύνης και αναδεικνύονται οι 

δυνατότητες και τα ταλέντα όλων των μαθητών, ακόμη και αυτών που δεν έχουν 

υψηλές επιδόσεις στα γνωστικά αντικείμενα (Δημητριάδου, 2016: 191-192).  

Η σχολική τάξη, κατά γενική ομολογία, αντικαθρεφτίζει την ευρύτερη πολιτισμική 

ποικιλομορφία που παρουσιάζουν όλες οι σύγχρονες κοινωνίες. Από τη διδασκαλία της 

Γλώσσας και της Λογοτεχνίας ωστόσο απουσιάζουν αναφορές στην κουλτούρα και τις 

πολιτισμικές αναφορές των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν σημεία σύνδεσης της 

διδασκόμενης ύλης με το οικείο περιβάλλον των μαθητών, που αισθάνονται ότι 

αντιμετωπίζονται ως παρίες και ότι υποτιμάται η καταγωγή και η κουλτούρα τους και 

κατά συνέπεια και η ίδια τους η ταυτότητα. Από την άλλη μεριά η ομάδα που συνιστά 

την «πλειονότητα» ενίοτε θεωρεί ότι απειλείται από το «διαφορετικό» και το απαξιώνει 

με αστήρικτες και κούφες διακηρύξεις υπεροχής, καθώς σε μεγάλο βαθμό δέχεται 

λάθος μηνύματα από τους φορείς κοινωνικοποίησης   Η διαφοροποιημένη διδασκαλία 

σε μια διαπολιτισμική προοπτική προωθεί την ανάπτυξη μιας νηφάλιας και 

ισορροπημένης αυτοειεκόνας, εμποδίζει την περιχαράκωση γύρω από στερεότυπα και 

προάγει ένα πλαίσιο «συνέκφρασης, συνομιλίας, και συνδιαλλαγής» μεταξύ των 

μαθητών, ώστε να καθίσταται δυνατή η ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή τους σε 

όλες τις διαδικασίες και εξελίξεις του ευρύτερου κοινωνικού, πολιτικού και 

πολιτισμικού περιβάλλοντός (Αποστολίδου & Χοντολίδου, 2007).   

Η διαφοροποίηση δεν αποτελεί μια «συνταγή διδασκαλίας» αλλά έναν ολοκληρωμένο 

και δημιουργικό τρόπο μεταφοράς των αρχών του αναλυτικού προγράμματος στη 

διδακτική πράξη. Η τελική επιλογή του τρόπου με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί 

μπορεί να γίνει μόνο από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, ο οποίος γνωρίζει το μαθησιακό 

προφίλ, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις ανάγκες, καθώς και το πολιτισμικό 

υπόβαθρο των μαθητών του (Καλδή, 2013)  
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Στη διαφοροποιημένη εκπαίδευση ως εκπαίδευση που «αποκλείει αποκλεισμούς» 

υπεισέρχεται και η έννοια της εξατομικευμένης διδασκαλίας μέσα σε τάξεις μικτής 

ικανότητας. Για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες η 

διδασκαλία στρατηγικών (για την περίπτωση του μαθήματος της λογοτεχνίας ειδικών 

στρατηγικών ανάγνωσης) για τη μελέτη, οργάνωση και διαχείριση του αντικειμένου 

κρίνεται απαραίτητη. Τα εξατομικευμένα προγράμματα διδασκαλίας σε συνδυασμό με 

την διδασκαλία σε μικτές ομάδες εργασίας οδηγούν σε αισθήματα εκπλήρωσης και 

επιτυχίας τους μαθητές (Μπότσας, 2008). 

Σε κάθε περίπτωση ο εκπαιδευτικός είναι απαραίτητο να εφαρμόζει ατομοκεντρικές 

μεθόδους μάθησης, και να λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες όλων των μαθητών 

της τάξης. Έτσι, θα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζει το μάθημα σε κάθε «τύπο» 

μαθητή, και σε αυτούς που εύκολα κατακτούν τους γνωστικούς στόχους και διαθέτουν 

προχωρημένες «ακαδημαϊκές» δεξιότητες, και σε αυτούς που έχουν κοινωνική 

νοημοσύνη και είναι περισσότερο προσανατολισμένοι σε πρόσωπα. Και σε όσους 

αισθάνονται πως μειονεκτούν και έχουν ανάγκη από ενθάρρυνση και υποστήριξη, και 

σε όσους αρνούνται να συμμετάσχουν και παραμένουν σιωπηλοί και απρόθυμοι σε μια 

γωνία ή το αντίθετο κάνουν φασαρία και εκφράζονται με επιθετικότητα. Το μάθημα 

της Λογοτεχνίας προσφέρεται για τη διασφάλιση της ενεργητικής συμμετοχής όλων 

των μαθητών μέσω της παροχής εσωτερικών κινήτρων, με τις ευκαιρίες για 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και τον παιγνιώδη χαρακτήρα που μπορεί να 

λάβει η διδασκαλία (Δημητριάδου & Ευσταθίου, 2008: 67). 

2.4 Ο αναστοχασμός ως παράγοντας δημιουργικής αλλαγής στη 
διδασκαλία της Λογοτεχνίας 
Στη μελέτη της διδασκαλίας ως θεωρίας και πράξης  σπουδαίο ρόλο διαδραματίζει η 

έννοια του αναστοχασμού που συμπεριλαμβάνει διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης 

του παρεχόμενου έργου και προβάλλει το μοντέλο του εκπαιδευτικού που στοχάζεται 

κριτικά σε σχέση με τον εαυτό του, τη φύση και τις απαιτήσεις της διδακτικής πράξης, 

διαθέτει αυτοεπίγνωση και εργάζεται εντατικά για την αυτοβελτίωσή του. Η νοητική 

διεργασία του εκπαιδευτικού αναστοχασμού ενεργοποιείται «πάνω στη δράση» 

(reflection on action), ως μια διαδικασία ανασκόπησης που θα οδηγήσει σε απόσυρση 

αποτυχημένων πρακτικών, είτε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας «μέσα στη δράση» 

(reflection in action) ως σιωπηρή συνειδητοποίηση κάποιου προβλήματος στην πορεία 

της διδακτικής πράξης και αυτόματης αλλαγής πλεύσης. Επιπλέον ο στοχαζόμενος 

εκπαιδευτικός είναι συγχρόνως και ερευνητής, καθώς διερευνά προβλήματα και 
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διλήμματα που προκύπτουν από τις πρακτικές διδασκαλίας που εφαρμόζει  και 

εμπλέκεται στην εκπαιδευτική έρευνα για να αλλάξει ότι δεν είναι λειτουργικό και δεν 

έχει θετικά παιδαγωγικά αποτελέσματα. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσει 

επαγγελματική αυτονομία και υπευθυνότητα και είναι σε θέση να  αρθρώσει 

προσωπικό λόγο σε θέματα προγραμμάτων διδασκαλίας και διδακτικής (Δημητριάδου, 

2016: 304).  

Σε αυτό το πλαίσιο ο αναστοχασμός αξιοποιείται παιδαγωγικά και διδακτικά μέσω της 

έρευνας Δράσης που δεν προάγει την θεωρητική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως 

σώμα γνώσεων και πρακτικών που θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη 

διδασκαλία, αλλά αντίθετα πρεσβεύει ότι οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν διδάσκοντας και 

διδάσκουν μαθαίνοντας. Σύμφωνα με τον Habermas «αυτοαναστοχασμός σημαίνει 

ενόραση και χειραφέτηση, κατανόηση και απελευθέρωση από δογματικές εξαρτήσεις» 

(Habermas, 1972). Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται το καταλληλότερο μέσο για κάθε 

κριτική και δημιουργική αλλαγή. Πρέπει ωστόσο να προηγηθεί βαθύτερη αλλαγή των 

στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τον ρόλο τους και τον τρόπο που 

επιτυγχάνεται η μάθηση. Όσοι θεωρούν ότι μόνο τους μέλημα πρέπει να είναι η 

μεταφορά της γνώσης που παρέχεται ως ύλη στα αναλυτικά προγράμματα και 

αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους ως καταναλωτές γνώσης, αλλοτριώνονται οι ίδιοι 

και αποξενώνουν και τους μαθητές τους από την παιδαγωγική αλληλεπίδραση και 

αυτονομία (Κουτσελίνη- Ιωαννίδου, 2012). 

Η έρευνα δράσης προτείνεται και για την αξιολόγηση του Νέου Προγράμματος 

Σπουδών για τη Λογοτεχνία από τους ίδιους τους σχεδιαστές του, αφού στόχος της 

είναι «η κατανόηση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και η λήψη αποφάσεων που 

αφορούν την εκπαιδευτική πράξη και δευτερευόντως η επεξεργασία και η παραγωγή 

θεωρίας» (Χοντολίδου, 2004: 57-65 και  59-60). Σε πολλές πτυχές του προγράμματος 

και στην γενικότερη φιλοσοφία του είναι διάχυτο το πνεύμα της εκπαιδευτικής 

αλλαγής. Συγχρόνως ενδημεί και η παραδοχή ότι η αλλαγή αυτή στηρίζεται,  σε πρώτη 

φάση στη βαθύτερη κατανόηση εκ μέρους των εκπαιδευτικών του τρόπου με τον 

οποίον αντιλαμβάνονται τη διδασκαλία και στη συνέχεια στο μετασχηματισμό αυτής 

της διδασκαλίας και την απόκτηση μιας νέας παιδαγωγικής κουλτούρας. Ο 

μετασχηματισμός είναι σταδιακός και αγγίζει την ολοκλήρωση όταν «φωτίζονται  με 

ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο κομμάτια γνώσης και ενσυναίσθησης που για πρώτη φορά 

νοηματοδοτούνται ως όλο» (Κουτσελίνη- Ιωαννίδου, 2012). 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.1 Ταυτότητα της έρευνας  
 

Βασικός σκοπός αυτής της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του Νέου  Προγράμματος σπουδών για τη διδασκαλία 

της Λογοτεχνίας, με απώτερη πρόθεση να επισημανθούν τα θετικά στοιχεία, αλλά και 

οι δυσκολίες που προέκυψαν. Αφορά εκπαιδευτικούς Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων 

και Γυμνασίων που συμμετείχαν στην Πιλοτική Εφαρμογή του Νέου Προγράμματος 

(ΦΕΚ 22 Σεπτεμβρίου 2011, β΄ τεύχος,  αριθμός φύλλου 2121), τα οποία στις 

περισσότερες από τις σχολικές μονάδες που τελικά υλοποιήθηκαν ήταν σε πλήρη ισχύ 

για δύο σχολικά έτη. Αφορά επίσης φιλολόγους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν το μάθημα 

της Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου σε Δημόσια Λύκεια, από τον Σεπτέμβρη του 2011 

έως τον Ιούνιο του 2016, βάσει του Προγράμματος Σπουδών για την Λογοτεχνία της 

Α΄ Λυκείου (ΦΕΚ 27 Ιουνίου 2011, β΄ τεύχος,  αριθμός φύλλου 1562, Αριθµ. 

70001/Γ2), προγράμματος που έχει τους ίδιους στόχους και στηρίζεται στις ίδιες  

παιδαγωγικές και μεθοδολογικές αρχές με εκείνο που εφαρμόστηκε πιλοτικά για την 

υποχρεωτική εκπαίδευση, και του οποίου η εφαρμογή συνεχίζεται με αναθεωρήσεις 

μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές (άνοιξη 2017). 

Μέσω της έρευνας επιδιώχθηκε η εξαγωγή δεδομένων που αφορούν στη συνολική 

περιγραφή, επεξεργασία και αξιολόγηση της εμπειρίας εφαρμογής του ΝΠΣ ως 

διδακτικής διαδικασίας, με ερωτήσεις που επιμερίζονται σε τρία στάδια: Α΄ στάδιο, 

Προετοιμασία: υποστηρικτικό υλικό, υποστηρικτικό δίκτυο. Β΄ στάδιο, Διδασκαλία: 

επιλογή κειμένων, διδακτική μέθοδος, αναστοχασμός κατά τη διεξαγωγή της 

διδασκαλίας. Γ΄ στάδιο, Αξιολόγηση: αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους του 

μαθήματος και τις αποκτηθείσες δεξιότητες, αναστοχασμός μετά την αξιολόγηση. 

3.2 Ερευνητικά Εργαλεία 

Το βασικό ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα ήταν ένα εκτενές 

ερωτηματολόγιο, το οποίο κατασκευάστηκε για το σκοπό αυτό. Πρόκειται για ένα 

μεθοδολογικό εργαλείο το οποίο περιείχε 63 ερωτήσεις, ομαδοποιημένες σε 4 μέρη. 

Για τη διευκόλυνση της έρευνας και για να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

συμμετοχή χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονική μορφή του ερωτηματολογίου (Google 

Forms). Με ένα σύντομο εισαγωγικό σημείωμα πριν τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου, παρέχονταν διαβεβαιώσεις για την τήρηση της ανωνυμίας των 
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συμμετεχόντων και κάποιες γενικές πληροφορίες για τη συμπλήρωσή του. Για τις 

απαντήσεις χρησιμοποιήθηκαν κλίμακες ιεράρχησης (τύπου Likert), καθώς δινόταν η 

δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε βαθμίδες (καθόλου, 

λίγο, μέτρια, πολύ, πάρα πολύ), πολλαπλών επιλογών και διχοτομικές (Ναι ή Όχι). 

Συγκεκριμένα, η κατηγορία Ι των ερωτήσεων αναφέρεται στα κοινωνικά και 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών του δείγματος, τις σπουδές τους και 

τις γνώσεις τους στις ΤΠΕ. Η κατηγορία ΙΙ αφορά το Στάδιο της Προετοιμασίας και 

αποτελείται από 7 ερωτήσεις, η κατηγορία ΙΙΙ αφορά το στάδιο της Διδασκαλίας και 

αποτελείται από 29 ερωτήσεις και τέλος η κατηγορία ΙV αφορά το Στάδιο της 

Αξιολόγησης. Τα δεδομένα της έρευνας αναλύθηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα IBM 

SPSS - 21. 

Επελέγη ακόμη ως τρόπος συλλογής ποιοτικών κυρίως δεδομένων, ημιδομημένη 

συνέντευξη, βασισμένη στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, στην οποία δινόταν η 

ευκαιρία να απαντήσουν αναλυτικά οι εκπαιδευτικοί για την εμπειρία της διδασκαλίας 

του μαθήματος σύμφωνα με τις αρχές του Νέου Προγράμματος και να παραθέσουν με 

λεπτομέρειες, διδακτικές προσεγγίσεις που εφάρμοσαν, τυχόν δυσκολίες και ελλείψεις  

που αντιμετώπισαν, αλλά και πλεονεκτήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή για 

τους ίδιους και τους μαθητές.  

3.3 Δειγματοληψία 

Ο συνολικός αριθμός των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν ανέρχεται στα 68. 

Το δείγμα αποτέλεσαν δάσκαλοι και καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Τριάντα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από φιλολόγους της Α΄ τάξης του Λυκείου, 

24 από φιλολόγους των τριών τάξεων του Γυμνασίου και 14 από δασκάλους. Η 

δειγματοληψία ήταν βολική, σκοπιμότητας, με μορφή χιονοστιβάδας, ενώ υπήρξε 

αρκετή δυσκολία, ιδιαίτερα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον εντοπισμό των 

σχολείων και των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα για την 

Λογοτεχνία. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο δείγμα ανήκουν αποκλειστικά στη 

Δημόσια εκπαίδευση. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από δασκάλους και 

φιλολόγους δημοτικών και γυμνασίων  της επικράτειας που συμμετείχαν στην πιλοτική 

εφαρμογή του ΝΠΣ για τη Λογοτεχνία τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013 (σε 

μερικά από αυτά εφαρμόστηκε και την επόμενη χρονιά), καθώς και σε  λύκεια της 

Βόρειας Ελλάδος, κυρίως από την περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας από 

τον Σεπτέμβριο του 2011 έως τον Ιούνιο του 2016 (η εφαρμογή στην Α΄ Λυκείου 
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συνεχίστηκε με κάποιες αλλαγές και τη φετινή σχολική χρονιά, αλλά για ευνόητους 

λόγους δεν συμπεριλήφθηκαν εκπαιδευτικοί που δίδαξαν το μάθημα εφέτος). Όλοι οι 

εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν το ίδιο ερωτηματολόγιο, καθώς οι αρχές που διέπουν το 

νέο πρόγραμμα για την Λογοτεχνία διαπερνούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Για 

την άντληση συμπληρωματικών πληροφοριών και τη διασταύρωση των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων από τους ήδη 

συμμετέχοντες στην έρευνα. Η μορφή της συνέντευξης ήταν ημιδομημένη, για να 

μπορέσουν οι συμμετέχοντες να είναι πιο αναλυτικοί στις απαντήσεις τους, να 

δικαιολογήσουν τις επιλογές τους, να αναδείξουν το έργο τους και να καταδείξουν τις 

δυσκολίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του προγράμματος, αλλά και τα 

πλεονεκτήματά του.    

3.4 Περιγραφή του δείγματος 

Το ποσοστό των γυναικών στο δείγμα (75%) είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό τον 

ανδρών (25%). Η δυσαναλογία αυτή θεωρούμε ότι αντικαθρεφτίζει την αναλογία του 

γενικού πληθυσμού των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Πρωτοβάθμια όσο και στη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι ηλικίες που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα είναι οι εξής: 

36 έως 40 ετών (15%), 41 έως 45 ετών (23%), 46 έως 50 ετών (37%), 51 και άνω ετών 

(20%).  Μόλις δύο άτομα ήταν μεταξύ 31 και 35 ετών. Συνεπώς, το δείγμα μας 

κυριαρχείται από γυναίκες και άντρες 41 ετών και άνω με μεγαλύτερη συγκέντρωση 

στην ηλικιακή ομάδα 46 έως 50 ετών (πίνακας 1).  

 

 

Πίνακας 1: Φύλο και ηλικία του δείγματος 

Σχετικά με τα έτη υπηρεσίας έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: το 50% των 

συμμετεχόντων είχε 11-20 χρόνια υπηρεσίας, το 24% 21 – 30 χρόνια, 1-10 χρόνια 

συγκεντρώνει ποσοστό περίπου  20%  των συμμετεχόντων, ενώ άνω των 30 ετών 

εμπειρία στην εκπαίδευση διαθέτει γύρω στο 6%  (Πίνακας  2).    
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Υπηρεσία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-10χρόνια 13 19,1 19,1 19,1 

11-20 χρόνια 35 51,5 51,5 70,6 

21-30 χρόνια 16 23,5 23,5 94,1 

>30 χρόνια 4 5,9 5,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 2: Έτη υπηρεσίας  του δείγματος 

 

 Ένα ποσοστό περίπου 30% του δείγματος διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα 

εξειδίκευσης, ενώ ένα 8% διδακτορικό τίτλο. Δύο εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι έχουν 

μετεκπαιδευτεί στην Ειδική Αγωγή (Πίνακας 3).   

 

 

Πίνακας 3: Εκπαίδευση και βαθμίδα υπηρεσίας του δείγματος 

Η υπηρεσιακή τους κατάσταση για την περίοδο που αφορά την έρευνα διαμορφώνεται 

ως εξής: 
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Γράφημα 1: Υπηρεσιακή κατάσταση του δείγματος 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (96%) έχει πιστοποίηση στις ΤΠΕ, 

τουλάχιστον Α΄ επιπέδου, ενώ περίπου οι μισοί κατέχουν και Β΄ επιπέδου πιστοποίηση. 

Πάνω από 40% είναι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που θεωρούν ότι το επίπεδο των  

ψηφιακών τους δεξιοτήτων είναι από πολύ καλό έως άριστο (Πίνακας 4).  

 

Πίνακας 4: Επίπεδο γνώσεις στις ΤΠΕ 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 

4.1. Επεξεργασία και παρουσίαση των δεδομένων από τα 
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια 
Για λόγους πρακτικούς και μεθοδολογικούς, τα αποτελέσματα της έρευνας επιλέχθηκε 

να παρουσιαστούν είτε συγκεντρωτικά είτε με συγκριτικά διαγράμματα ανά  Δημοτικό, 

Γυμνάσιο και Λύκειο, με σκοπό τον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών στις 

εκτιμήσεις των επιμέρους πληθυσμών, και για να αποκαλυφθεί η δυναμική που 

αναπτύχθηκε σε κάθε βαθμίδα χωριστά.  

Α’ στάδιο: Προετοιμασία (υποστηρικτικό υλικό, υποστηρικτικό δίκτυο) 
Σε σχέση με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, χαρακτηριστικό είναι πως μόνο το 

54% παρακολούθησε σεμινάρια κατάρτισης -επιμόρφωσης από ειδικούς εκπαιδευτές 

πριν την εφαρμογή του προγράμματος. Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς που δεν 

παρακολούθησαν ειδικά σεμινάρια, ανέφερε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή 

τους, ενώ ένα μικρό ποσοστό, επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους αδυναμίας 

παρακολούθησης των σεμιναρίων (Γράφημα 2). 

 

                          Γράφημα 2: Σεμινάρια κατάρτισης- επιμόρφωσης 
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Γράφημα 3: Επιμόρφωση ανά βαθμίδα 

Παρατηρούμε ότι, ενώ στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, επιμορφώθηκαν περίπου δύο 

στους τρεις εκπαιδευτικούς, στο Λύκειο η αναλογία μετατρέπεται σε έναν προς τρεις 

(Γράφημα 3). Σε ποσοστό περίπου 65% οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι υπήρξε 

καθοδηγητική παρέμβαση του σχολικού συμβούλου, χωρίς ωστόσο να θεωρούν ότι 

τους βοήθησε πολύ στο έργο τους. Η συγκεκριμένη απάντηση στην κλίμακα Likert 

(«πολύ») έχει πάντως δοθεί από τους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν στην Α΄ Λυκείου σε 

σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ό,τι στις άλλες βαθμίδες. Ίσως το εύρημα αυτό 

σχετίζεται με το γεγονός ότι είναι σχεδόν διπλάσιο το ποσοστό αυτών που δεν 

επιμορφώθηκαν πριν την εφαρμογή του προγράμματος στην Α΄ Λυκείου.  Ωστόσο, θα 

πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πρόκειται και για την βαθμίδα στην οποία το 

πρόγραμμα ισχύει γενικά σε όλη την επικράτεια από το 2011 και εντεύθεν, χωρίς να 

έχει προηγηθεί πιλοτική εφαρμογή του και χωρίς να υφίσταται οργανωμένη 

προετοιμασία για όσους κάθε χρονιά καλούνται να το διδάξουν (Γράφημα 4 και 5). 
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Γράφημα 4: Καθοδηγητική παρέμβαση από τον σύμβουλο ανά βαθμίδα 

 

 

 

Γράφημα 5: Πόσο βοηθητική υπήρξε η καθοδήγηση από τον σύμβουλο 
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Αναφορικά με το υλικό για τον σχεδιασμό του μαθήματος, ερώτηση για την οποία 

δόθηκε στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων, οι εκπαιδευτικοί 

απάντησαν ότι άντλησαν υλικό κυρίως από προσωπική αναζήτηση, με βάση τους 

εκπαιδευτικούς στόχους του μαθήματος και τις θεματικές ενότητες σε ποσοστό άνω 

του 33%. Οι υπόλοιπες απαντήσεις κυμάνθηκαν ως εξής: από τα παραδειγματικά 

σενάρια και τις καλές πρακτικές που ήταν αναρτημένες στο διαδίκτυο, σε ποσοστό 

25%,  σε συνεργασία με τους άλλους διδάσκοντες της σχολικής μονάδας, με βάση τους 

εκπαιδευτικούς στόχους του μαθήματος και τις θεματικές ενότητες, σε ποσοστό 20%,  

από καθοδηγητικές συναντήσεις και έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό που τους δόθηκε από 

τον/την σύμβουλο σε ποσοστό περίπου 14%, από καθοδηγητικές συναντήσεις και 

έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό που τους δόθηκε από επιμόρφωση που διοργανώθηκε 

ειδικά για την εκπόνηση του προγράμματος μόλις σε ποσοστό 8% (Πίνακας 5).  

 

$Υλικό Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

$Υλικόa • από τα παραδειγματικά 

σενάρια και τις καλές 

πρακτικές 

46 25,0% 67,6% 

• από καθοδηγητικές 

συναντήσεις και έντυπο 

ή ηλεκτρονικό υλικό 

που σας δόθηκε από 

ειδικούς εκπαιδευτές. 

15 8,2% 22,1% 

• από καθοδηγητικές 

συναντήσεις και έντυπο 

ή ηλεκτρονικό υλικό 

που σας δόθηκε από 

τον/την σύμβουλο. 

25 13,6% 36,8% 

•  σε συνεργασία με τους 

άλλους διδάσκοντες της 

σχολικής μονάδας 

37 20,1% 54,4% 

• μόνοι σας με βάση τους 

εκπαιδευτικούς στόχους 

του μαθήματος,  και τις 

θεματικές ενότητες. 

61 33,2% 89,7% 

Total 184 100,0% 270,6% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίνακας 5: Συχνοτήτων για άντληση του υλικού 
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Οι λόγοι που ώθησαν τους εκπαιδευτικούς στις συγκεκριμένες αποφάσεις χωρίστηκαν 

σε τρεις κατηγορίες: α) «ανάγκη», όπου η λέξη δηλώνει κατ’ αρχάς την απουσία άλλων 

επιλογών, εφόσον δεν τους δόθηκε παραδειγματικό υλικό από εκπαιδευτές και 

συμβούλους, και εύλογα αφορά τους εκπαιδευτικούς που κατέφυγαν στα 

παραδειγματικά σενάρια του διαδικτύου και την συνεργασία με συναδέλφους τους, ή 

έψαξαν μόνοι να βρουν λύση. Αφορά επίσης σε άλλες περιπτώσεις τη βαρύτητα που 

έδωσαν οι συμμετέχοντες στη σωστή εφαρμογή του προγράμματος, βαρύτητα την 

οποία θεώρησαν «αναγκαία» («Η ανάγκη εφαρμογής νέων πρακτικών, όπως ορίζονταν 

από το πρόγραμμα», «Η ανάγκη να σταθώ αξιοπρεπώς στην τάξη και η επιθυμία να 

ανταποκριθώ και να υπηρετήσω τους στόχους του πιλοτικού προγράμματος»).  

β) «ενδιαφέρον», που νοείται εδώ ως επαγγελματικό-επιστημονικό ενδιαφέρον να 

συμπεριληφθεί στην διδασκαλία ό,τι πιο καινούριο και ριζοσπαστικό υπάρχει στη 

φιλοσοφία του προγράμματος σε σχέση με το υλικό και τις μεθόδους διδασκαλίας της 

λογοτεχνίας, καθώς και με προσωπικά κίνητρα αυτοβελτίωσης γ) «βούληση για 

συνεργασία», κατηγορία η οποία σχετίζεται με την προτελευταία επιλογή τής από 

κοινού αναζήτησης υλικού μαζί με άλλους διδάσκοντες της σχολικής μονάδας 

(Πίνακας 6).   

 

$Λόγοι Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

$Λόγοιa Ανάγκη 22 50,0% 51,2% 

Ενδιαφέρον 15 34,1% 34,9% 

Βούληση για συνεργασία 7 15,9% 16,3% 

Total 44 100,0% 102,3% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίνακας 6: Συχνοτήτων για τους λόγους επιλογής υλικού 

Οι εκπαιδευτικοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία δήλωσαν πως ήδη, όταν ανέλαβαν 

να διεκπεραιώσουν το πρόγραμμα, κατείχαν αρκετές ψηφιακές γνώσεις και σχετικές 

δεξιότητες και δεν χρειάστηκαν ειδική προετοιμασία. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

κανένας εκπαιδευτικός από τη βαθμίδα του Λυκείου δεν απάντησε θετικά σε αυτήν την 

ερώτηση (Γράφημα 6). 
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Γράφημα 6: Ψηφιακές δεξιότητες ανά βαθμίδα 

 

Β’ στάδιο: Διδασκαλία 

Α. Επιλογή κειμένων 
Αναφορικά με την επιλογή κειμένων, σχεδόν το 1/3 των εκπαιδευτικών αναλαμβάνουν 

μόνοι τους την ευθύνη της επιλογής. Και ενώ στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

φανερώνεται μία τάση για συνεργασία αποκλειστικά μεταξύ των διδασκόντων, στην 

Πρωτοβάθμια οι δάσκαλοι δεν συνεργάζονται μόνο με τους συναδέλφους τους, αλλά 

και με τους μαθητές τους (Πίνακας και Γράφημα 7). Οι επιλογές τους υπήρξαν ίδιες 

για όλα τα τμήματα της Δευτεροβάθμιας, ενώ στο Δημοτικό τα αποτελέσματα δεν ήταν 

σαφή, εύρημα που εν μέρει δικαιολογείται από την ενασχόληση του κάθε δασκάλου με 

πολλά μαθήματα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ένας δάσκαλος αναλαμβάνει ένα 

μόνο τμήμα μιας τάξης. Εφόσον λοιπόν η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος 

αφορούσε και άλλα αντικείμενα, είναι εύλογο να μην διάλεξαν όλοι οι δάσκαλοι της 

ίδιας τάξης τη Λογοτεχνία στην ίδια σχολική μονάδα (Γράφημα 8).  
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Πίνακας7: Επιλογή κειμένων ανά βαθμίδα 

  

 

Γράφημα 7: Επιλογή κειμένων ανά βαθμίδα 
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Γράφημα 8: Επιλογή για όλα τα τμήματα ανά βαθμίδα 

 

Οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν αρκετά έως πάρα πολύ τα σχολικά εγχειρίδια- ανθολόγια  

κυρίως στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τρεις από τους δασκάλους δεν συμπεριέλαβαν 

στη διδασκαλία κείμενα από τα σχολικά εγχειρίδια της τάξης στην οποία εφάρμοσαν 

το πρόγραμμα, και πέντε από τα εγχειρίδια των άλλων τάξεων. Στη Δευτεροβάθμια, οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν περισσότερο από ό,τι στην Πρωτοβάθμια τα εγχειρίδια 

άλλων τάξεων (Γραφήματα 9 και 10). 

Λογοτεχνικά κείμενα εκτός ανθολογίου χρησιμοποιήθηκαν ως επί το πλείστον  

«αρκετά», «πολύ» και «πάρα πολύ». Η τάση «πολύ» είναι κυρίαρχη στο Λύκειο, και η 

τάση «πάρα πολύ» στο Γυμνάσιο. Εντύπωση προκαλεί πάντως το γεγονός ότι 3 

δάσκαλοι από τους 14 του δείγματος δεν ανέτρεξαν καθόλου σε πηγές εκτός των 

ανθολογίων, ενώ από την άλλη μεριά κανένας από τους 54  φιλολόγους της 

Δευτεροβάθμιας δεν περιορίστηκε σε κείμενα αποκλειστικά εντός ανθολογίων 

(Γράφημα 11).   
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Γράφημα 9: Αξιοποίηση εγχειριδίων- ανθολογίων τάξης ανά βαθμίδα 

 

 

 

Γράφημα 10: Αξιοποίηση εγχειριδίων άλλων τάξεων 



40 

 

 

Γράφημα 11: Αξιοποίηση άλλων πηγών 

 

 

 

Αναφορικά με τα λογοτεχνικά κείμενα εξάλλου, κείμενα που εμπίπτουν στον 

«λογοτεχνικό κανόνα» -με την έννοια ότι έχουν δοκιμαστεί στο χρόνο- σε συνδυασμό 

με κείμενα αγαπητά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους ήταν 

η επιλογή που γνώρισε τη μεγαλύτερη προτίμηση κατά την εφαρμογή του 

προγράμματος (46%). Σημαντικό ποσοστό δίδαξε αποκλειστικά κείμενα λογοτεχνικού 

κανόνα (31%), ενώ περίπου το 23% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

αγνόησαν τον λογοτεχνικό κανόνα. Το τελευταίο εύρημα  ελέγχεται για την αξιοπιστία 

του. Ίσως οι εκπαιδευτικοί απάντησαν με βάση το τι είδους κείμενα επέλεξαν κατά 

κύριο λόγο, ή θεώρησαν πολύ περιορισμένο το εύρος τού (έτσι κι αλλιώς δύσκολα 

προσδιορίσιμου) λογοτεχνικού κανόνα (Πίνακας 8). 
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$Επιλογή Κειμένων Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

$Κείμεναa κείμενα που εμπίπτουν στον 

«λογοτεχνικό κανόνα» 
22 30,6% 32,4% 

κείμενα που δεν εμπίπτουν 

στον λογοτεχνικό κανόνα, 

αγαπητά από εσάς 

6 8,3% 8,8% 

κείμενα που δεν εμπίπτουν 

στον λογοτεχνικό κανόνα, 

αγαπητά από τους μαθητές 

σας 

3 4,2% 4,4% 

συνδυασμό των δύο 

τελευταίων κατηγοριών 
8 11,1% 11,8% 

συνδυασμό των τριών 

κατηγοριών 
33 45,8% 48,5% 

Total 72 100,0% 105,9% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίνακας 8: Συχνοτήτων για την επιλογή κειμένων 

B. Μέθοδος 
Οι εκπαιδευτικοί στην ερώτηση αν ο χρόνος τους ήταν επαρκής για την επεξεργασία 

των τριών θεματικών ενοτήτων απάντησαν αρνητικά και στις τρεις βαθμίδες. Το 

αρνητικό ποσοστό εκτοξεύεται στα ύψη για την Α΄ Λυκείου, αποτέλεσμα που εξηγεί 

την σταδιακή κατάργηση της τρίτης θεματικής ενότητας για την τάξη αυτή. Θα πρέπει 

στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε επιπλέον ότι για το Δημοτικό και την Α΄ Λυκείου 

ΕΠΑΛ το μάθημα ήταν ωριαίο (Γράφημα 12).  
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Γράφημα 12: Επάρκεια χρόνου ανά βαθμίδα 

 

Στην Α΄ Λυκείου σημειώνεται επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών που 

δεν ακολούθησαν τη διαδικασία των τριών σταδίων (πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά 

την ανάγνωση), η οποία αποτελεί βασική οδηγία του προγράμματος και συνδυάζεται 

συνήθως με τη μέθοδο  πρότζεκτ και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (Γράφημα 13).  

 

Γράφημα 13: Πραγματοποίηση διαδικασίας τριών σταδίων ανά βαθμίδα 
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Τα ποσοστά που έλαβαν οι προτεινόμενες απαντήσεις για την μη εφαρμογή της 

διαδικασίας των τριών σταδίων (έλλειψη χρόνου, πλήθος μαθητών, έλλειψη 

ενδιαφέροντος εκ μέρους των μαθητών) δίνονται στον Πίνακα 9.  

$Λόγοι Επιλογής Frequencies 

 

Responses 
Percent of 

Cases N Percent 

$Λόγοιa έλλειψη χρόνου 15 51,7% 78,9% 

πλήθος μαθητών 5 17,2% 26,3% 

έλλειψη ενδιαφέροντος εκ 

μέρους των παιδιών 
5 17,2% 26,3% 

άλλος λόγος; 4 13,8% 21,1% 

Total 29 100,0% 152,6% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίνακας 9: Λόγοι επιλογής για μη εφαρμογή  της διαδικασίας των τριών σταδίων 

Άλλοι λόγοι που προβάλλουν οι εκπαιδευτικοί είναι: α) «τράπεζα θεμάτων που πίεζε 

χρονικά» (προφανώς, αυτή η απάντηση δόθηκε από εκπαιδευτικό που εφάρμοσε το 

πρόγραμμα στην Α΄ Λυκείου το σχολικό έτος 2013-2014 ή/και το επόμενο σχολικό 

έτος, έως ότου γίνει γνωστό ότι πρόκειται να καταργηθεί. Τελικά ο θεσμός 

καταργήθηκε τον Μάρτιο του 2015 λόγω των αντιδράσεων για το μεγάλο ποσοστό 

σχολικής αποτυχίας που εμφανίστηκε συνεπεία της εφαρμογής του)  β) «Η 

προτεινόμενη πρόταση διδασκαλίας είναι εντελώς ανεδαφική για διάφορους λόγους. 

Αναφέρω τον σπουδαιότερο. Ούτε οι μαθητές ούτε οι καθηγητές έχουμε την 

κουλτούρα, ούτε το σχολείο έχει τις τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να 

εφαρμοστούν υποθέσεις εργασίες με τρόπο μάλιστα αποσπασματικό και ασυνεχή. Όλα 

τα σενάρια που δημιουργήθηκαν προϋποθέτουν την εμπέδωση αρχών και γνώσεων που 

δεν υφίστανται, ιδίως από την πλευρά των μαθητών». Όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν 

πρόκειται εδώ για απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά για μια συνολική 

κριτική του προγράμματος και των διδακτικών προσεγγίσεων που προτείνει. γ) 

«έλλειψη υποδομών». Εδώ δεν είναι σαφές τι εννοεί ο συμμετέχων. Μια υπόθεση είναι 

ότι θεωρεί πως για το «πριν την ανάγνωση στάδιο» είναι απαραίτητη η προβολή με 

τεχνολογικό μέσο, βιντεοπαρουσίασης ή ταινίας μικρού μήκους, η οποία δεν μπορούσε 

να πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης υποδομών στο συγκεκριμένο σχολείο. δ) «Στην 

αρχή δεν την ακολούθησα, γιατί οι οδηγίες ήρθαν πολύ αργά. Ήταν η πρώτη χρονιά 
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εφαρμογής. Στον νομό τους πρώτους μήνες του σχολικού έτους δεν είχε οριστεί 

σύμβουλος, όταν ορίστηκε μας βοήθησε. Πέρασε καιρός ώσπου να προσαρμοστώ». 

Εδώ, η μη έγκαιρη αποστολή των οδηγιών, προκαλεί καθυστέρηση στην εφαρμογή των 

τριών σταδίων. Και πάλι εμφανίζεται μια τάση να δοθούν απαντήσεις για άλλες 

ερωτήσεις, που αφορούν το υποστηρικτικό δίκτυο αυτήν την φορά. 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (62 από τους 68 του δείγματος) 

ακολούθησε την σαφή οδηγία του προγράμματος για ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, 

οι περισσότεροι όμως εξ αυτών δεν αποποιήθηκαν την παραδοσιακή μετωπική. Μορφή 

πρότζεκτ στην εφαρμογή του προγράμματος έδωσε το 40%. Το 48% χρησιμοποίησε 

δραματοποίηση. Στην ερώτηση «άλλες μέθοδοι και ποιες;» απάντησαν μόνο τέσσερις 

εκπαιδευτικοί, μία από την Πρωτοβάθμια (κολάζ, ζωγραφική και κατασκευές) ενώ 

στην Δευτεροβάθμια δόθηκαν οι απαντήσεις: προβολή βίντεο (ταινιών και 

ντοκιμαντέρ),  ακρόαση μελοποιημένης ποίησης και ανοιχτές συζητήσεις. Βέβαια, 

είναι σίγουρο πως χρησιμοποιήθηκαν και άλλες μέθοδοι, αλλά το ερώτημα τέθηκε 

μάλλον περιοριστικά και δεν υπήρχε ποικιλία απαντήσεων. Στον Πίνακα 10 δίνονται 

τα ακριβή ποσοστά. 

   

$Μέθοδοι Frequencies 

 

Responses 

Percent of Cases N Percent 

$Μέθοδοιa ομαδοσυνεργατική 62 37,6% 92,5% 

πρότζεκτ 27 16,4% 40,3% 

μετωπική 40 24,2% 59,7% 

δραματοποίηση 32 19,4% 47,8% 

άλλες; 4 2,4% 6,0% 

Total 165 100,0% 246,3% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίνακας 10: Συχνοτήτων των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 

 

Μετά από κωδικοποίηση των απαντήσεων, σημαντικότερος λόγος επιλογής των 

συγκεκριμένων διδακτικών προσεγγίσεων αναδείχτηκε η καλύτερη και πιο μεθοδική 

διαχείριση του μαθήματος. Η επιθυμία για ποικιλία μεθόδων είναι η δεύτερη κατά 
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σειρά επιλογή, που αφορά αυτούς που σημείωσαν πολλές από τις προτεινόμενες 

απαντήσεις, ενώ η ανάγκη να εξηγηθούν οι απορίες των μαθητών είναι μια άλλη 

σημαντική τάση που καταγράφεται (Πίνακας 15).   

 

Πιο κάτω (Πίνακες 11, 12,13,14) δίνεται ανά βαθμίδα ο αριθμός των εκπαιδευτικών 

που ακολουθεί  κάθε μέθοδο-μορφή διδασκαλίας από τις προτεινόμενες απαντήσεις 

και η αιτιολόγηση των επιλογών του γενικού δείγματος (Πίνακας 15). 

 

 

Πίνακας 11: Ομαδοσυνεργατική μέθοδος ανά βαθμίδα 

 

Πίνακας 12: Μετωπική μέθοδος ανά βαθμίδα 
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Πίνακας 13: Μέθοδος πρότζεκτ ανά βαθμίδα 

 

 

Πίνακας 14: Δραματοποίηση ανά βαθμίδα 

 

 

 

 

Responses 

Percent of Cases N Percent 

$Επιλογέςa Καλύτερη διαχείριση του 

μαθήματος 
28 68,3% 68,3% 

Ποικιλία 9 22,0% 22,0% 

Ανάγκη για εξηγήσεις στις 

απορίες των μαθητών 
4 9,8% 9,8% 

Total 41 100,0% 100,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίνακας 15: Λόγοι επιλογής μεθόδων 

 

Το μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών που δεν διαφοροποίησε την διδασκαλία του (8 εκ 

των 68 και μόνο στη Δευτεροβάθμια) το απέδωσε στον περιορισμένο χρόνο και στον 
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φόρτο εργασίας. Άλλοι λόγοι που καταγράφηκαν: «για να υπάρχει κοινή γραμμή στα 

τμήματα που είχα αναλάβει»,  «ένα μόνο τμήμα τάξη, στο οποίο υπήρχε σχετική 

συνοχή» (Γράφημα 14). 

 

 

Γράφημα 14: Διαφοροποίηση διδασκαλίας ανά βαθμίδα 

 

 

Εξατομικευμένη διδασκαλία χρησιμοποιήθηκε κυρίως στην υποχρεωτική εκπαίδευση 

και λιγότερο στην Α΄ Λυκείου με στόχο κυρίως την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος 

των αδύνατων μαθητών, καθώς και την αρωγή των μαθητών με ειδικά μαθησιακά 

προβλήματα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι 9 εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν 

τακτικές εξατομίκευσης, προκειμένου να μη χάσουν το ενδιαφέρον τους μαθητές με 

υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις (Γραφήματα 15 και 16).  
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Γράφημα 15: Εξατομίκευση διδασκαλίας ανά βαθμίδα 

 

 

Πίνακας 6: Λόγοι εξατομίκευσης διδασκαλίας 
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Τα ψηφιακά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή του προγράμματος  

κατανέμονται ως εξής (Πίνακας 17):  

 

 

Πίνακας 17: Ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

 

 

Μόλις 4 εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι χρησιμοποίησαν και άλλα ψηφιακά μέσα 

(Ηλεκτρονικά βιβλία, Tablet, κινητά τηλέφωνα, cd player) 

Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί επιδίωξαν η ανάγνωση των κειμένων να γίνεται κυρίως 

στο σχολείο (Γράφημα 16). Για να είναι σίγουροι ότι οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή 

με τα κείμενα, επειδή υπήρχε φόβος να μη διαβαστούν στο σπίτι, και για να 

διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων στο μάθημα, απάντησαν 29 εκπαιδευτικοί, ενώ 10 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν ήθελαν να επιβαρύνουν τους μαθητές τους με επιπλέον 

φόρτο στο σπίτι. Τέσσερις απαντήσεις έχουν να κάνουν με την αισθητική απόλαυση 

ή/και την εξομάλυνση για την καλύτερη κατανόηση των κειμένων:  α) για να 

μοιραστούν όλοι μαθητές την αισθητική απόλαυση της ανάγνωσης και να 

εξομαλυνθούν ορισμένα δύσκολα σημεία των κειμένων, β) η σωστή ανάγνωση 

δημιουργεί την αισθητική απόλαυση που προκαλεί η λογοτεχνία, η ερμηνεία 

ακολουθεί, γ) έτσι παρατηρώ και τις αντιδράσεις (μη λεκτική επικοινωνία) των 

μαθητών κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και υπάρχει η δυνατότητα να συζητηθούν 

απορίες που θα προκύψουν, δ) για να δοθεί το κατάλληλο ηχόχρωμα σε κάθε κείμενο. 
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Δύο απαντήσεις σχετίζονται με την λειτουργία των ομάδων και την ομαδική πρόσληψη 

των κειμενικών ειδών: α) για να γνωρίσουν όλες οι ομάδες τα κείμενα και να μπορούν 

να παρακολουθήσουν ευκολότερα την παρουσίαση της κάθε ομάδας, β) Για να γίνει η 

εξοικείωση, η επεξεργασία και η παραγωγή διαφόρων ειδών λόγου ομαδικά. Τέλος 

τέσσερις εκπαιδευτικοί συνέδεσαν την ομαδική ανάγνωση στο σχολείο με σύνθετους 

ψυχοπαιδαγωγικούς στόχους: α) για να διαβάζεται σωστά το κείμενο και να 

δημιουργείται συγκεκριμένη ατμόσφαιρα στην τάξη β) για να έχω διάδραση μεταξύ 

μαθητών και κειμένου και των μαθητών μεταξύ τους γ) για να συγκεντρώνονται τα 

παιδιά σε κάτι νέο και να αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα, δ) ένας από τους 

στόχους ήταν να γίνουν κοινότητα αναγνωστών. Οι δέκα τελευταίες πιο εξειδικευμένες 

απαντήσεις συμπεριλήφθηκαν στην ευρύτερη κατηγορία «για λόγους ελέγχου».  

 

 

Γράφημα 16: Ανάγνωση κειμένων στο σχολείο ανά βαθμίδα 
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Οι βασικότερες τάσεις παρουσιάζονται στον πίνακα 8:  

 

 

$Σχολείο Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

$Σχολείοa Για λόγους ελέγχου 39 79,6% 79,6% 

Για την μη επιβάρυνση των 

μαθητών 

 

10 20,4% 20,4% 

Total            49 100,0% 100,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίνακας 8: Λόγοι επιλογής ανάγνωσης κειμένων στο σχολείο 

 

Αντιστρόφως ανάλογη είναι βέβαια η εικόνα στην ερώτηση αν επιδίωξαν οι 

εκπαιδευτικοί να γίνεται η ανάγνωση κυρίως στο σπίτι (Γράφημα 17). Στην ερώτηση 

πάντως απάντησαν θετικά δύο καθηγητές λιγότεροι απ’ όσους απάντησαν αρνητικά 

στην προηγούμενη. Συνεπώς δύο φιλόλογοι θεώρησαν ότι η ανάγνωση πρέπει να 

λαμβάνει χώρα και στο σχολείο και στο σπίτι εξίσου. Οι λόγοι που επικαλέστηκαν όσοι 

επεδίωξαν ανάγνωση στο σπίτι ήταν η εξοικονόμηση χρόνου και η καλύτερη 

προετοιμασία του μαθήματος.  

Σε μία απάντηση υπεισέρχεται και η έννοια της ανάγνωσης ως ιδιωτικής-προσωπικής 

συνομιλίας με το κείμενο: Τα μεγαλύτερα σε έκταση κείμενα δεν ήθελα να δοθούν 

αποσπασματικά, όπως δεν ήθελα να καταναλωθεί και ο διδακτικός χρόνος στην 

ανάγνωση. Εξάλλου θεωρώ ότι πρέπει να δίνεται και χρόνος στον αναγνώστη να 

"συνομιλήσει" μόνος του με το κείμενο. 
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Γράφημα 17: Ανάγνωση κειμένων στο σπίτι ανά βαθμίδα 

 

 

 

Στην ερώτηση αν ενέταξαν ολόκληρα μυθιστορήματα στη διδασκαλία τους οι 

εκπαιδευτικοί απάντησαν στην πλειονότητά τους θετικά στην Πρωτοβάθμια, αλλά 

αρνητικά στη Δευτεροβάθμια, και μάλιστα στο Λύκειο μόνο 4 από τους 30 

ακολούθησαν αυτήν την πρόταση του προγράμματος (Γράφημα 18). Το εύρημα 

προκαλεί εντύπωση, γιατί ασφαλώς η αναγνωστική δεξιότητα είναι πιο αναπτυγμένη 

στις μεγαλύτερες τάξεις. Ωστόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση χρόνου και η 

εντατικοποίηση.  
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Γράφημα 18: Ανάγνωση ολόκληρων μυθιστορημάτων στη διδασκαλία ανά βαθμίδα 

 

Η αιτιολόγηση της αρνητικής απάντησης για την ανάγνωση ολόκληρων κειμένων είχε 

τρεις προτεινόμενες απαντήσεις που έλαβαν τα εξής ποσοστά (Πίνακας 9): 

 

 

 

$Ανάγνωση Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

$Ανάγνωσηa έλλειψη χρόνου 35 53,0% 79,5% 

δυσκολία των μαθητών μου 

στην Ανάγνωση 
10 15,2% 22,7% 

αδυναμία να ελέγξω την 

επιτυχία του εγχειρήματος 
21 31,8% 47,7% 

Total 66 100,0% 150,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίνακας 9: Λόγοι ανάγνωσης κειμένων στο σπίτι ανά βαθμίδα 
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Ακολουθεί η ερώτηση για την ανάθεση εργασιών, και συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί 

ερωτώνται αν ανέθεταν σε μεγαλύτερο βαθμό ομαδικές ή ατομικές εργασίες. Η μισοί 

και πλέον εκπαιδευτικοί αναθέτουν στον ίδιο βαθμό ομαδικές και ατομικές εργασίες 

και το 30% κυρίως ομαδικές, τακτική που εναρμονίζεται με τις προτάσεις του 

προγράμματος και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Παρόλ’ αυτά 11 εκπαιδευτικοί 

από τους 68 αναθέτουν ως επί το πλείστον ατομικές εργασίες (Πίνακας 20). 

 

$Εργασίες Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

$homeworka ατομικές 11 16,9% 19,3% 

ομαδικές 19 29,2% 33,3% 

σχεδόν ισομερώς 

καταμερισμένες σε ατομικές 

και ομαδικές 

35 53,8% 61,4% 

Total 65 100,0% 114,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίνακας 20: Συχνοτήτων ανάθεσης εργασιών 

Δεν παραθέτουν όλοι οι εκπαιδευτικοί αιτιολόγηση για την επιλογή τους. Οι 

απαντήσεις πάντως ομαδοποιήθηκαν με ποσοστά που παρουσιάζουν αναλογία με τα 

αποτελέσματα της προηγούμενης ερώτησης ως εξής. Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος 

για τις ομαδικές, διευκόλυνση ατομικής αξιολόγησης για τις ατομικές (και για κάποιους 

που μοίρασαν εξίσου ομαδικές και ατομικές εργασίες), ενώ η επιλογή για ισομοιρασμό 

ατομικών και ομαδικών εργασιών έχει μεγαλύτερη σχέση με την «προσαρμογή στις 

ιδιαίτερες ανάγκες του μαθήματος» (Πίνακας 21).  

 

$Μέθοδοι Frequencies 

 

Responses 

Percent of Cases N Percent 

$Μέθοδοιa Καλλιέργεια ομαδικότητας 13 29,5% 29,5% 

Διευκόλυνση ατομικής 

αξιολόγησης 
9 20,5% 20,5% 

Προσαρμογή στις ανάγκες 22 50,0% 50,0% 

Total 44 100,0% 100,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίνακας 21: Συχνοτήτων για τους λόγους επιλογής ανάθεσης εργασιών 
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Τα ποσοστά των προτεινόμενων απαντήσεων για το αν η εκπόνηση των εργασιών 

γινόταν κυρίως στο σχολείο ή το σπίτι καταγράφονται στον Πίνακα 22: 

 

 

$xoros Frequencies 

 

Responses 

Percent of Cases N Percent 

$xorosa στο σχολείο 19 29,7% 29,7% 

στο σπίτι 16 25,0% 25,0% 

στο σχολείο και στο σπίτι, 

με την ίδια περίπου 

συχνότητα 

29 45,3% 45,3% 

Total 64 100,0% 100,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίνακας 22: Συχνοτήτων για τον χώρο εκπόνησης των εργασιών 

Η ερώτηση για την παρουσίαση ολόκληρου βιβλίου από τους μαθητές,  η οποία 

συνδυάζεται με την ανάγνωση ολόκληρου βιβλίου απαντήθηκε θετικά  από την μεγάλη 

πλειονότητα των συμμετεχόντων της πρωτοβάθμιας και από το 60% των καθηγητών 

Γυμνασίου. Ωστόσο για τη μεγαλύτερη βαθμίδα το θετικό ποσοστό συρρικνώνεται, 

αφού μόλις 7 φιλόλογοι από τους 30 που δίδαξαν στην Α΄ Λυκείου ακολούθησαν αυτήν 

την πρόταση του προγράμματος (Γράφημα 19). 
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Γράφημα 19: Παρουσίαση ολόκληρου βιβλίου ανά βαθμίδα 

 

Οι λόγοι που επικαλέστηκαν για τη μη εφαρμογή όσοι απάντησαν αρνητικά 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 23: 

 

$Παρουσίαση Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

$Παρουσίασηa Έλλειψη χρόνου 18 60,0% 69,2% 

Αδυναμία να ανταποκριθούν 

οι μαθητές 
12 40,0% 46,2% 

Total 30 100,0% 115,4% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίνακας 23: Συχνοτήτων για τους λόγους μη παρουσίασης ολόκληρου βιβλίου 

 

Στην ερώτηση για την χρησιμοποίηση της δραματοποίησης στη διδασκαλία δεν 

υπάρχει ούτε μια αρνητική απάντηση στην Πρωτοβάθμια, ενώ κανένας δεν την 

χρησιμοποίησε «λίγο». Αντιθέτως το 1/4 των συμμετεχόντων του Γυμνασίου και του 

Λυκείου δεν την χρησιμοποίησαν καθόλου ενώ παρόμοια ποσοστά έχει και η απάντηση 

«λίγο». Στο Δημοτικό η ισχυρότερη τάση είναι «πολύ», ενώ στο Γυμνάσιο και το 
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Λύκειο αρκετά. Τέλος δεν υπάρχει ούτε ένας στο Λύκειο που να χρησιμοποίησε τη 

μέθοδο «πάρα πολύ», στο Γυμνάσιο καταγράφεται ένας στους 24, ενώ στο Δημοτικό 2 

στους 14 (Γράφημα 20).   

 

 

 

Γράφημα 20: Χρήση δραματοποίησης ανά βαθμίδα 

 

 

 

Η αιτιολόγηση των επιλογών «αρκετά, πολύ, πάρα πολύ» για την χρησιμοποίηση της 

δραματοποίησης κυμαίνεται ως εξής (Πίνακας 24):  
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$drama Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

$dramaa άρεσε στα παιδιά 32 32,3% 80,0% 

τα βοηθούσε να 

εξοικειωθούν με το 

κείμενο 

25 25,3% 62,5% 

έδινε ζωντάνια στη 

διδακτική διαδικασία 
37 37,4% 92,5% 

άλλος λόγος; 5 5,1% 12,5% 

Total 99 100,0% 247,5% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίνακας 24: Συχνοτήτων ως προς την επιλογή της δραματοποίησης 

Άλλοι  λόγοι που οδήγησαν τους εκπαιδευτικούς σε αυτή τους την επιλογή εκκινούν 

από την προσωπική προτίμηση, την επιθυμία για καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των 

μαθητών και την εξυπηρέτηση των στόχων του προγράμματος. Επιπλέον μία 

εκπαιδευτικός τονίζει ότι, παρά την διάθεση να την εφαρμόσει, τα κείμενα των 

ενοτήτων δεν προσφέρονταν πάντα. Στον Πίνακα 25 παρατίθενται αυτούσιες οι 

απαντήσεις: 

 

 

$Άλλοι λόγοι: Frequencies 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  63 92,6 92,6 92,6 

Άρεσε και στη 

διδάσκουσα. 
1 1,5 1,5 94,1 

Άρεσε σε εμένα 1 1,5 1,5 95,6 

Βοηθάει στην 

καλλιέργεια της 

ενσυναίσθησης. 

1 1,5 1,5 97,1 

Προωθούσε στόχους 

του προγράμματος 
1 1,5 1,5 98,5 
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Την χρησιμοποίησα 

αρκετά και όχι πολύ 

γιατί δεν πρόλαβα να 

διδάξω ολοκληρωμένα 

την ενότητα Θέατρο. Τα 

κείμενα των άλλων 

ενοτήτων δεν 

προσφέρονταν πάντα... 

1 1,5 1,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίνακας 25: Άλλοι λόγοι επιλογής της δραματοποίησης 

 

Απλές δραστηριότητες δημιουργικής γραφής αξιοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς 

σε όλες τις βαθμίδες. Μόνο 4 εκπαιδευτικοί από την Α΄ τάξη του Λυκείου δεν 

εξάσκησαν τους μαθητές τους στη δημιουργική γραφή (Πίνακας 26). Το εύρημα είναι 

αξιοσημείωτο, εφόσον δεν σχετίζεται μόνο με την μη εφαρμογή μιας πρότασης του 

ΝΠΣ, αλλά και με την αγνόηση των επίσημων οδηγιών αξιολόγησης για τη 

συγκεκριμένη τάξη, αφού μία εκ των τεσσάρων ασκήσεων που δίνονται στα 

διαγωνίσματα και την τελική αξιολόγηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη Δημιουργική 

Γραφή. 

 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης * Αξιοποιήσατε απλές δραστηριότητες δημιουργικής γραφής 

Crosstabulation 

Count   

 

Αξιοποιήσατε απλές 

δραστηριότητες δημιουργικής 

γραφής 

Total όχι ναι 

Βαθμίδα εκπαίδευσης Πρωτοβάθμια 0 14 14 

Δευτεροβάθμια (γυμνάσιο) 0 24 24 

Δευτεροβάθμια (Α’ λυκείου) 4 26 30 

Total 4 64 68 

 

Πίνακας 26: Αξιοποίηση δημιουργικής γραφής ανά βαθμίδα 
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Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οι μαθητές τους φάνηκε να απολαμβάνουν την 

διαδικασία της δημιουργικής γραφής. Οι λιγοστές αρνητικές απαντήσεις κατανέμονται 

ως εξής: Λύκειο:3,  Γυμνάσιο:1, Δημοτικό:1 (Πίνακας 27). 

 

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης * Τα παιδιά απολάμβαναν τη διαδικασία δημιουργικής γραφής; 

Crosstabulation 

Count   

 

Τα παιδιά απολάμβαναν τη 

διαδικασία δημιουργικής γραφής; 

Total όχι ναι 

Βαθμίδα εκπαίδευσης Πρωτοβάθμια 1 13 14 

Δευτεροβάθμια (γυμνάσιο) 1 23 24 

Δευτεροβάθμια (Α’ λυκείου) 3 27 30 

Total 5 63 68 

Πίνακας 27: Απόλαυση της διαδικασίας εκ μέρους των μαθητών ανά βαθμίδα 

Συγκριτικά με άλλες δραστηριότητες, η ανταπόκριση στις δραστηριότητες 

δημιουργικής γραφής υπήρξε μεγαλύτερη, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω 

γράφημα. Χαρακτηριστικό είναι πως και στις τρεις βαθμίδες, περίπου τα 2/3 

απάντησαν θετικά (Γράφημα 21). 

 

 

Γράφημα 21: Μέγεθος συμμετοχής στις δραστηριότητες δημιουργικής γραφής 
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Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα χαρακτηρίζονται στην πλειονότητά 

τους από ευελιξία, καθώς, κατά δήλωσή τους, αναπροσάρμοζαν την διδασκαλία τους 

όταν διαπίστωναν απουσία ενδιαφέροντος εκ μέρους των παιδιών ή μη επίτευξη 

στόχων. Μεγαλύτερη συγκέντρωση στις θετικές απαντήσεις απαντάται στην Α΄ 

Λυκείου. Στο Γυμνάσιο και το Δημοτικό το 1/3 περίπου των εκπαιδευτικών δήλωσαν 

πως δεν αναπροσάρμοζαν τον διδακτικό τους προσανατολισμό (Γράφημα 22). 

 

 

Γράφημα 22: Αναπροσαρμογή διδασκαλίας ανά βαθμίδα 

 

Οι λόγοι που επικαλούνται για τη μη αναπροσαρμογή οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν 

αρνητικά είναι καθαρά πρακτικοί, και συγκεκριμένα έχουν σχέση κυρίως με την 

έλλειψη χρόνου και δευτερευόντως με τις δυσκολίες εξεύρεσης εναλλακτικών 

μεθοδολογικών εργαλείων και την απουσία υποστηρικτικού δικτύου (Πίνακας 28). 
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$Λόγοι Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

$becausea δυσκολίας εξεύρεσης 

εναλλακτικών 

μεθοδολογικών 

εργαλείων 

4 19,0% 25,0% 

απουσία 

υποστηρικτικού δικτύου 
4 19,0% 25,0% 

έλλειψη χρόνου 12 57,1% 75,0% 

άλλου/άλλων λόγων 1 4,8% 6,2% 

Total 21 100,0% 131,2% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίνακας 28: Συχνοτήτων για τους λόγους μη αναπροσαρμογής 

 

Ένας καθηγητής της Α΄ Λυκείου επικαλείται ως λόγο μη αναπροσαρμογής την τελική 

εξέταση του μαθήματος με θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων που περιόριζε τις 

επιλογές του και του επέβαλε «να ακολουθήσει το πρόγραμμα». Με τη λέξη 

«πρόγραμμα» βέβαια δεν εννοεί το ΝΠΣ, αλλά μάλλον την διδακτική προσπέλαση 

όσο το δυνατόν περισσότερων από τα θέματα της Τράπεζας για τη Λογοτεχνία (που 

ήταν εκατοντάδες) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο αποτυχίας για τους μαθητές 

του (Πίνακας 29). 

 

Άλλοι λόγοι 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  67 98,5 98,5 98,5 

Το μάθημα εξεταζόταν 

γραπτά με θέματα δοσμένα 

από τράπεζα θεμάτων, 

επομένως ήταν 

υποχρεωτικό να 

ακολουθήσω το 

πρόγραμμα. 

1 1,5 1,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 29: Άλλοι λόγοι μη αναπροσαρμογής της διδασκαλίας 
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Γ. Στάδιο: Αξιολόγηση 
 

Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος θεωρούν ότι μέσω της διδασκαλίας τους 

βάσει του προγράμματος καλλιεργήθηκε η φιλαναγνωσία των μαθητών τους (Γράφημα 

23). Σαράντα δύο από αυτούς κατέγραψαν θετικές απόψεις και κρίσεις μεταξύ των 

μαθητών τους για συγγραφείς  με το έργο των οποίων ήρθαν σε επαφή κατά τη διάρκεια 

των μαθημάτων, 44 διαπίστωσαν ότι οι μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία να διαβάσουν 

και άλλα έργα συγγραφέων που «γνώρισαν» κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, 26 ότι 

οι μαθητές τους δανείστηκαν βιβλία από τη σχολική βιβλιοθήκη είτε από άλλες 

βιβλιοθήκες με δική τους πρωτοβουλία και 17 ότι οι μαθητές τους δανείστηκαν βιβλία 

μετά από δική τους προτροπή. Επιπλέον καταγράφηκαν 5 των οποίων οι μαθητές 

εντάχθηκαν σε πρόγραμμα φιλαναγνωσίας κάποιου σχετικού φορέα και 2 που είχαν 

στις τάξεις τους μαθητές, οι οποίοι συμμετείχαν σε  «αναγνωστικό μαραθώνιο» που 

διοργανώθηκε από σχετικό φορέα (Πίνακας 30).  

 

Γράφημα 23: Καλλιέργεια φιλαναγνωσίας ανά βαθμίδα 
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$reading Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

$readinga εξέφρασαν θετικές απόψεις 

και κρίσεις για συγγραφείς  

με το έργο των οποίων 

ήρθαν σε επαφή κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων 

42 30,9% 68,9% 

εξέφρασαν την επιθυμία να 

διαβάσουν και άλλα έργα 

συγγραφέων που 

«γνώρισαν» κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων 

44 32,4% 72,1% 

δανείστηκαν βιβλία από τη 

σχολική βιβλιοθήκη είτε από 

άλλες βιβλιοθήκες με δική 

τους πρωτοβουλία 

26 19,1% 42,6% 

δανείστηκαν βιβλία από τη 

σχολική βιβλιοθήκη είτε από 

άλλες βιβλιοθήκες μετά από 

προτροπή σας; 

17 12,5% 27,9% 

εντάχθηκαν σε πρόγραμμα 

φιλαναγνωσίας κάποιου 

σχετικού φορέα (π.χ. 

Δημοτική Βιβλιοθήκη) 

5 3,7% 8,2% 

συμμετείχαν σε  

«αναγνωστικό μαραθώνιο» 

που διοργανώθηκε από 

σχετικό φορέα 

2 1,5% 3,3% 

Total 136 100,0% 223,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίνακας 30: Συχνοτήτων για τον τρόπο που φάνηκε ότι αναπτύχθηκε η φιλαναγνωσία 

 

Ως προς την σταδιακή ανάπτυξη στρατηγικών ανάγνωσης και την απόκτηση 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων μέσω της διδασκαλίας του μαθήματος, μόνο στο Γυμνάσιο 

υπήρξαν δύο καθηγητές που απάντησαν «καθόλου». Στο Δημοτικό η διαβάθμιση 

ξεκινά από την ένδειξη «αρκετά», η οποία είναι και η κυριότερη τάση (με μεγάλη 

διαφορά) σε όλες τις βαθμίδες. Εντυπωσιακά αποτελέσματα (πάρα πολύ) 

καταγράφονται μόνο στην υποχρεωτική εκπαίδευση και αυτό σε πολύ μικρό ποσοστό 

(Γράφημα 24).  
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Γράφημα 24: Ανάπτυξη στρατηγικών ανάγνωσης ανά βαθμίδα 

 

Στην ερώτηση αν μέσω της διδασκαλίας του μαθήματος διαμορφώθηκαν είτε άλλαξαν 

οι στάσεις των μαθητών απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα που τέθηκαν κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος με τρόπο θετικό, όπως φαίνεται και στο Γράφημα 25, μόνο 11 

από τους 68 συμμετέχοντες απαντούν αρνητικά (2 στην πρωτοβάθμια, 4 στο Γυμνάσιο, 

5 στο Λύκειο). Από όσους απάντησαν θετικά ζητήθηκε τεκμηρίωση: «με ποιους 

τρόπους φάνηκε αυτό;» και δόθηκαν προτεινόμενες απαντήσεις. Τριάντα τέσσερις 

εκπαιδευτικοί (οι μισοί του δείγματος) απάντησαν ότι εκφράστηκαν σε συζητήσεις 

στην τάξη είτε σε γραπτές εργασίες κοινωνικοί προβληματισμοί από τους μαθητές τους 

και 27 αλληλεγγύη σε λαούς και πληθυσμούς που μαστίζονται από τη φτώχεια. 

Οικολογικοί προβληματισμοί και πίστη σε δημοκρατικές αξίες και την κοινωνική 

δικαιοσύνη παρατήρησαν ως στάσεις που ενδυναμώθηκαν σε παιδιά που 

παρακολούθησαν το μάθημα 20 εκπαιδευτικοί και 8 παρατήρησαν ότι οι μαθητές τους 

εξέφρασαν αλληλεγγύη σε κινήματα εναντίον ολοκληρωτικών καθεστώτων (Πίνακας 

31). 
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Γράφημα 25: Παρατήρηση αλλαγής στάσεων ανά βαθμίδα 

 

 

 

$Στάσεις Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

$valuesa εξέφρασαν σε συζητήσεις 

στην τάξη είτε γραπτές 

εργασίες την αλληλεγγύη 

τους σε λαούς και 

πληθυσμούς που 

μαστίζονται από τη φτώχεια 

27 24,5% 50,0% 
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εξέφρασαν σε συζητήσεις 

στην τάξη είτε γραπτές 

εργασίες την αλληλεγγύη 

τους σε κινήματα εναντίον 

ολοκληρωτικών 

καθεστώτων 

7 6,4% 13,0% 

εξέφρασαν σε συζητήσεις 

στην τάξη είτε γραπτές 

εργασίες τον 

προβληματισμό τους για τα 

οικολογικά ζητήματα 

21 19,1% 38,9% 

εξέφρασαν σε συζητήσεις 

στην τάξη είτε γραπτές 

εργασίες την πίστη τους στη 

δικαιοσύνη και σε 

δημοκρατικές αρχές 

21 19,1% 38,9% 

εξέφρασαν σε συζητήσεις 

στην τάξη είτε γραπτές 

εργασίες κοινωνικούς 

προβληματισμούς 

34 30,9% 63,0% 

Total 110 100,0% 203,7% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίνακας 31: Συχνοτήτων για τους τρόπους που φάνηκε η αλλαγή στάσεων 

 

Η διαπολιτισμική διάσταση της Λογοτεχνίας και η έννοια της ετερότητας έγινε 

αντιληπτή και αξιοποιήθηκε μόλις κατά το ήμισυ μεταξύ των μαθητών της Α΄ Λυκείου, 

σε μεγαλύτερο βαθμό στο Γυμνάσιο και περισσότερο στο Δημοτικό (Γράφημα 26). 

Εικοσιέξι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν ότι οι μαθητές τους έδειξαν στάση αποδοχής για 

την έννοια της ετερότητας όπως παρουσιάζεται στη λογοτεχνία, 18 ότι έδειξαν θετική 

στάση για την έννοια της διαπολιτισμικότητας και ότι εξέφρασαν ενδιαφέρον για 

άλλους λαούς και πολιτισμούς και 15 δήλωσαν ότι οι μαθητές τους βρήκαν και 

παρουσίασαν στοιχεία άλλων πολιτισμών με αφορμή τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας 

(Πίνακας 32). 
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Γράφημα 26: Διαπολιτισμική διάσταση της λογοτεχνίας ανά βαθμίδα 

 

 

 

$Διαπολιτισμικότητα-ετερότητα Frequencies 

 

Responses 

Percent of Cases N Percent 

$culturea εξέφρασαν ενδιαφέρον για 

άλλους λαούς και 

πολιτισμούς; 

18 23,4% 43,9% 

βρήκαν και παρουσίασαν 

στοιχεία άλλων πολιτισμών 

με αφορμή τη διδασκαλία 

λογοτεχνικών κειμένων; 

15 19,5% 36,6% 

συζήτησαν και έδειξαν 

θετική στάση για την έννοια 

της ετερότητας όπως 

παρουσιάζεται στη 

λογοτεχνία; 

26 33,8% 63,4% 
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συζήτησαν και έδειξαν 

θετική στάση για την έννοια 

της διαπολιτισμικότητας 

όπως παρουσιάζεται στη 

λογοτεχνία; 

18 23,4% 43,9% 

Total 77 100,0% 187,8% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίνακας 32: Συχνοτήτων για τους τρόπους που φάνηκε η αξιοποίηση της διαπολιτισμικής διάσταση της λογοτεχνίας 

 

Ως προς την εξοικείωση με τα λογοτεχνικά είδη που αποτελεί στόχο του 

προγράμματος, η ερώτηση τέθηκε ως εξής «Θεωρείτε ότι εξοικειώθηκαν οι μαθητές 

σας με τα λογοτεχνικά είδη; Η αξιολόγηση των εργασιών τους αποδεικνύει ή αποκλείει 

κάτι τέτοιο;». Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η αξιολόγηση των εργασιών των 

μαθητών δεν ήταν ικανοποιητική για 12 από τους 68 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν 

στην έρευνα (Γράφημα 27). 

 

 

Γράφημα 27: Εξοικείωση των μαθητών με τα λογοτεχνικά είδη ανά βαθμίδα 

Άλλες δεξιότητες που θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι κατέκτησαν οι μαθητές τους με 

τη συμβολή της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας ανά ποσοστό παρουσιάζονται στον 

πίνακα 33: 
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$Εξοικείωση Frequencies 

 

Responses 

Percent of Cases N Percent 

$eidia να παρουσιάζουν με 

τεκμηριωμένο τρόπο και 

αιτιολογημένα την άποψή 

τους για τα κείμενα και να 

δίνουν τη δική τους ερμηνεία 

σε αυτά; 

40 34,2% 62,5% 

να αναγνωρίζουν τα 

πολιτισμικά στοιχεία που 

υπάρχουν σε κάθε κείμενο 

και να προσδιορίζουν την 

ιστορικότητά τους; 

33 28,2% 51,6% 

να διακρίνουν τους 

συγκρουόμενους κώδικες 

συμπεριφοράς 

44 37,6% 68,8% 

Total 117 100,0% 182,8% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίνακας 33: Συχνοτήτων για τους τρόπους από τους οποίους φάνηκε η εξοικείωση των μαθητών με τα λογοτεχνικά 

είδη 

Στην ερώτηση «τι θα αποφεύγατε αν επαναλαμβάνατε το πρόγραμμα», στην οποία 

δόθηκαν προτεινόμενες απαντήσεις, η κατανομή ανά ποσοστό φαίνεται στον πίνακα 

34: 

 

$Τι θα αποφεύγατε Frequencies 

 

Responses 

Percent of Cases N Percent 

$donota θα απέφευγα κείμενα 

δύσκολα από την άποψη 

της γλώσσας 

30 30,3% 49,2% 

θα απέφευγα  κείμενα που 

δεν έχω ελέγξει ότι 

εμπίπτουν στα 

ενδιαφέροντα των μαθητών 

μου 

34 34,3% 55,7% 
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θα απέφευγα κείμενα ή 

δραστηριότητες που 

προκαλούν έντονη 

διχογνωμία και 

αντιπαράθεση 

12 12,1% 19,7% 

θα απέφευγα μεθόδους που 

αυξάνουν την φασαρία μέσα 

στην τάξη 

14 14,1% 23,0% 

Άλλο 9 9,1% 14,8% 

Total 99 100,0% 162,3% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίνακας 34: Συχνοτήτων ως προς αποφυγή κειμένων 

Ενδεικτική αιτιολόγηση για την πρώτη προτεινόμενη απάντηση είναι η εξής: «Τα 

κείμενα με δύσκολη γραφή τα παιδιά απέφευγαν να τα επεξεργαστούν ή τουλάχιστον 

δεν ήταν ίδιος ο ενθουσιασμός και η συμμετοχή τους». Για την δεύτερη: «όταν το 

κείμενο ενδιαφέρει τα παιδιά, εμβαθύνουν στην επεξεργασία», για την τέταρτη: 

«γιατί είναι απίστευτα δύσκολο να πετύχει μια τέτοιου είδους διδασκαλία». 

Οι καταγεγραμμένες απαντήσεις στην κατηγορία «άλλο» μαζί με τις αιτιολογήσεις 

τους είναι οι εξής: α) «θα διάλεγα περισσότερα ολοκληρωμένα βιβλία και θα μείωνα 

τη διδασκαλία αποσπασμάτων, επειδή μόνο η ανάγνωση ολόκληρων λογοτεχνικών 

έργων κατάλληλων για την ηλικία των μαθητών (εφηβική λογοτεχνία - young adults) 

μπορεί να καλλιεργήσει την απόλαυση της ανάγνωσης και επομένως τη φιλαναγνωσία 

» ή αντίθετα β) «θα απέφευγα μεγάλα σε έκταση κείμενα» γ) «θα απέφευγα κείμενα 

καταθλιπτικά, τα οποία αποτελούν την πλειοψηφία των κειμένων των σχολικών 

εγχειριδίων, επειδή οι μαθητές/τριες αρέσκονται σε έργα σύγχρονου προβληματισμού, 

αλλά όχι απαισιόδοξα» δ) «θα απέφευγα το διαφορετικό κείμενο σε κάθε ομάδα 

συγχρόνως», ε) «θα απέφευγα την ομαδοσυνεργατική, επειδή δεν είναι μετρήσιμα τα 

αποτελέσματα της εφαρμογής της»  στ) «θα απέφευγα την επιλογή λογοτεχνικού 

κειμένου από τους μαθητές», ζ)  «Θα απαντήσω καλύτερα, τι θα πρόσθετα. Θα ενίσχυα 

το μάθημα με τεχνικές προσέλκυσης ενδιαφέροντος. Θα χρησιμοποιούσα πιο 

συστηματικά την δραματοποίηση και άλλες "καινούριες" μεθόδους», η) «Θα 

προχωρούσα πιο σταθερά και μελετημένα. Θεωρώ ότι αιφνιδιάστηκα και δεν απέδωσα 

όσο θα έπρεπε...Θα εμπλούτιζα επίσης το υλικό μου. Όταν διδάσκεις ένα μάθημα μία 

μόνο χρονιά, δεν προλαβαίνεις να αποκτήσεις μια ρέγουλα», θ) «Δεν υπάρχει κάτι που 

θα απέφευγα». 
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Στην πέμπτη απάντηση περί «μετρήσιμων αποτελεσμάτων» φαίνεται καθαρά η 

θετικιστική τάση, η οποία πριν από δύο δεκαετίες ήταν δεσπόζουσα στις επιμορφώσεις 

για τη διδακτική όλων των μαθημάτων. Οι πρακτικές δυσκολίες με πρωταρχική την 

πίεση χρόνου, αν και δεν αναφέρονται ξεκάθαρα, υποδηλώνονται στις απαντήσεις β, δ, 

στ, ενώ οι απαντήσεις α, γ, ζ, η δείχνουν αναστοχαστική διάθεση εκ μέρους των 

διδασκόντων. Τέλος, η απάντηση θ δείχνει σαφέστατα πλήρη ενστερνισμό των αρχών 

του Προγράμματος και διδασκαλία που «δικαίωσε» τους στόχους του.  

Αναφορικά με το πόσο αυξήθηκε το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα με την 

εφαρμογή του ΝΠΣ, οι απαντήσεις «Αρκετά» και «Πολύ» εμφανίζονται σε μεγαλύτερη 

συχνότητα. Στο δημοτικό δεν υπάρχει απάντηση «λίγο» και οι απαντήσεις «πολύ» και 

«πάρα πολύ» κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα. Μόνο στο Γυμνάσιο ένας εκπαιδευτικός 

δεν θεωρεί ότι υπήρξε αύξηση του ενδιαφέροντος, ενώ δύο φιλόλογοι που δίδαξαν στην 

Α΄Λυκείου απαντούν «λίγο» (Γράφημα 28).  

 

 

Γράφημα 28: Αύξηση ενδιαφέροντος ανά βαθμίδα 

Οι ερωτήσεις για τις δυσκολίες που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του προγράμματος, 

για το τι θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ως μεγαλύτερη αδυναμία του προγράμματος και τις 
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ελλείψεις που παρατήρησαν στο πρόγραμμα, φαίνεται πως είχαν απαντήσεις που 

αλληλοεπικαλύπτονται.  

Στην ερώτηση «τι κυρίως σας δυσκόλεψε κατά την εφαρμογή του προγράμματος» 

προέκυψαν οι εξής κατηγορίες: α) επιμόρφωση: έλλειψη επιμόρφωσης, ως απουσία ή 

υπολειτουργία του υποστηρικτικού δικτύου, μη εξοικείωση των εκπαιδευτικών (και σε 

κάποιες περιπτώσεις ούτε των συμβούλων) με τη διαδικασία πριν την εφαρμογή, 

έλλειψη ανατροφοδότησης κατά την εφαρμογή β) χρόνος: όχι επαρκής χρόνος για την 

εκπόνηση τόσο πολυσύνθετων δραστηριοτήτων και σεναρίων σαν αυτά που προτείνει 

το πρόγραμμα μέσα στις προτεινόμενες διδακτικές ώρες, χρονική πίεση για την 

διδασκαλία και των τριών ενοτήτων που προβλέπονται ανά τάξη γ) υλικό: δυσκολία 

στην εξεύρεση υλικού, πλήθος κειμένων που έπρεπε να βρεθεί και να αξιοποιηθεί 

παιδαγωγικά και διδακτικά, το γεγονός ότι η όλη διαδικασία για την προετοιμασία 

φύλλου εργασίας με ένα κείμενο για κάθε ομάδα ήταν πολύ επίπονη, έλλειψη 

αντιπροσωπευτικού corpus κειμένων και εκτύπωση πολλών φωτοτυπιών δ) μαθητές: 

μη εξοικείωση των μαθητών με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, δυσκολία 

συγκρότησης ομάδων, χαμηλό επίπεδο δ) υποδομές: έλλειψη τεχνολογικών υποδομών 

και βιβλιοθηκών στα σχολεία. Οι γενικές τάσεις φαίνονται στον Πίνακα 35.  

 

$difficulties Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

$difficultiesa έλλειψη επιμόρφωσης 9 15,5% 18,0% 

χρόνος 15 25,9% 30,0% 

υλικό 12 20,7% 24,0% 

μαθητές 17 29,3% 34,0% 

υποδομές 3 5,2% 6,0% 

άλλοι λόγοι 2 3,4% 4,0% 

Total 58 100,0% 116,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίνακας 35: Συχνοτήτων για τις δυσκολίες του προγράμματος 

Οι ερωτήσεις για τη μεγαλύτερη αδυναμία και τις ελλείψεις του προγράμματος έλαβαν 

απαντήσεις οι οποίες επικεντρώθηκαν σε προβλήματα που ως επί το πλείστον δεν 

έχουν σχέση με τη βαθύτερη ουσία του, αλλά με την απουσία πρόβλεψης για την 

επιτυχή πραγμάτωσή του, την κακή εφαρμογή του, καθώς και πρακτικά-οργανωτικά 

ζητήματα. Οι απαντήσεις αυτές αφορούν κατ’ αρχάς την αποσπασματικότητα  και την 
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ασυνέχεια της πιλοτικής εφαρμογής και το γεγονός ότι δεν προβλέφθηκε ούτε καν η 

αλλαγή του τελικού τρόπου αξιολόγησης στα πιλοτικά Γυμνάσια. Αφορούν ακόμη την 

«εμβόλιμη» εφαρμογή στην Α΄ Λυκείου και τη μη αλλαγή πλαισίου για τις 

προηγούμενες και επόμενες τάξεις (τη σχολική χρονιά 2016-2017 έγιναν κάποιες 

αλλαγές που όμως δεν λαμβάνουν υπόψη βασικές παραμέτρους του Προγράμματος). 

Επίσης σχετίζονται με την απουσία πρόβλεψης για επαρκή επιμόρφωση και κατάρτιση 

των εμπλεκομένων στο πρόγραμμα. Ενδεικτικές απαντήσεις: «Θεωρώ ότι ξεκίνησε 

χωρίς υποδομή, χωρίς προετοιμασία των εκπαιδευτικών (εκτός από ελάχιστες 

επιμορφωτικές συναντήσεις), χωρίς τελικά να γνωρίζουμε τι έπρεπε να κάνουμε. 

Προσωπικά είχα την τύχη να έχω βοήθεια από τη σχολική σύμβουλο. Πιστεύω όμως 

ότι η εφαρμογή προγραμμάτων δεν πρέπει να αφήνεται στην καλή διάθεση των 

εκπαιδευτικών και των σχολικών συμβούλων», «Προχειρότητα στη διοργάνωση των 

σεμιναρίων. Έγιναν μόνο 2 διήμερα, χωρίς συζητήσεις και ανταλλαγή 

προβληματισμών και εμπειριών. Οι εκπαιδευτικοί ουσιαστικά αυτοσχεδίασαν με βάση 

- τυπικώς - μια ογκώδη και φλύαρη βιβλιογραφία και ουσιαστικώς ανάλογα με ταλέντα, 

τις γνώσεις και την καλλιέργεια που διέθετε καθένας.». Τρίτος λόγος που προβάλλεται 

είναι το γεγονός ότι είναι πολύ απαιτητικό σε σχέση με τις δύο διδακτικές ώρες την 

εβδομάδα (για τα Δημοτικά και τα ΕΠΑΛ μία) που καταλαμβάνει στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα (παράμετρος «χρόνος»). Άλλες κατηγοριοποιήσεις σχετίζονται με την 

έλλειψη υποδομών («ενημερωμένων» βιβλιοθηκών, ψηφιακών μέσων, υλικοτεχνικής 

υποδομής), είτε με αδυναμίες σε ό,τι αφορά τις διδακτικές πρακτικές και τον τρόπο 

πρόσληψης και διαχείρισης, ακόμη και πρόσβασης στο υλικό από τους μαθητές. 

Ενδεικτικές απαντήσεις:  «η αδυναμία των μαθητών να συλλάβουν θεωρίες και 

λογοτεχνικές έννοιες που πρέπει να εφαρμόσουν (π.χ. στην ποίηση) που σε συνδυασμό 

με την πιεστική ανάγνωση και επεξεργασία αρκετών κειμένων απομακρύνουν το όποιο 

ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία», «αδυναμία πρόσβασης όλων των μαθητών σε 

εξωσχολικά βιβλία». Κάποιοι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι οι τρεις θεματικές ενότητες 

-δύο για το Λύκειο τα τελευταία χρόνια- θέτουν περιορισμούς στη διεξαγωγή του 

μαθήματος (απουσία  εναλλαγής, αποκλεισμός κειμένων και θεματικών περιοχών που 

θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν). Απαντήσεις που δεν κατηγοριοποιήθηκαν είναι οι 

εξής: α) «Έλλειψη συντονισμού με συναδέλφους επειδή τα κείμενα δεν ήταν 

καθορισμένα»  β) «Έλλειψη βοηθητικών προτάσεων ως προς την επιλογή κειμένων». 

Αλλά στην ίδια απάντηση υπάρχει και η παραδοχή: «Η δουλειά που είχε γίνει στην 

Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων και τα βιβλία της Κύπρου αναπλήρωναν την 



75 

 

έλλειψη», γ) «αναντιστοιχία σχολικής πράξης κ νέων μεθόδων, δ) «έλλειψη 

συγκεκριμένων οδηγιών ως προς τη διδακτική προσέγγιση του μαθήματος» ε) 

«έλλειψη ποικιλίας κειμένων και ερεθισμάτων για τους μαθητές» στ) «…επίσης, από 

ένα σημείο και μετά οι απαντήσεις των μαθητών στην ενότητα "Φύλα στη Λογοτεχνία" 

δε χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία και αυτό παρουσιάζει δυσκολίες στη 

βαθμολόγηση..». Στον πίνακα 36 δίνονται τα ποσοστά ανά κατηγορία:  

$adinamies Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

$adinamiesa Αποσπασματικότητα 

και ασυνέχεια 
14 21,9% 34,1% 

Απουσία πρόβλεψης 

για επιμόρφωση 
16 25,0% 39,0% 

Χρόνος σε σχέση και με 

τις απαιτήσεις του 

προγράμματος (πίεση 

χρόνου, όχι συνεχόμενο 

δίωρο) 

12 18,8% 29,3% 

έλλειψη υποδομών 8 12,5% 19,5% 

Αδυναμίες σχετικές με 

τις διδακτικές πρακτικές 

και τον τρόπο 

πρόσληψης και 

διαχείρισης ακόμη και 

πρόσβασης στο υλικό 

από τους μαθητές 

6 9,4% 14,6% 

Περιοριστικές θεματικές 

ενότητες  
3 3,1% 4,9% 

Άλλες απαντήσεις 6 9,4% 14,6% 

Total 64 100,0% 156,1% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίνακας 36: Συχνοτήτων για τις αδυναμίες του προγράμματος 

 

 

Στην ερώτηση για το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του προγράμματος απάντησαν μόνο 56 

από τους 68 εκπαιδευτικούς. Οι  δώδεκα που δεν απάντησαν είτε αποτιμούν αρνητικά 

το πρόγραμμα που εφάρμοσαν είτε (και δυστυχώς δεν μπορεί να ελεγχθεί σε ποιο 

βαθμό έγινε αυτό) απλά κουράστηκαν από το μέγεθος του ερωτηματολογίου και τις 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Σημειωτέον ότι και σε άλλες ερωτήσεις δεν συμπληρώθηκε 
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το κενό της αιτιολόγησης. Επιπλέον παρατηρήθηκε η εξής τάση, ενώ η διατύπωση της 

ερώτησης είναι «ποιο θεωρείτε μεγαλύτερο πλεονέκτημα», πολλοί αναφέρθηκαν σε 

πέραν του ενός πλεονεκτήματα είτε επειδή δεν μπορούσαν να επιλέξουν, είτε γιατί 

έκαναν το διαχωρισμό που ακολουθήσαμε και εμείς (για τους μαθητές, για τους 

διδάσκοντες) και έδωσαν διπλές απαντήσεις. Για τους μαθητές, καταγράφηκαν 

απαντήσεις που σχετίζονται με τη δημιουργική εμπλοκή τους στη διαδικασία της 

μάθησης, την αυτενέργεια, την δημιουργία συνεργατικών δεξιοτήτων, την καλλιέργεια 

γραπτού και προφορικού λόγου, το ενθουσιώδες  ενδιαφέρον, την συναισθηματική και 

αισθητηριακή κινητοποίηση, την συμμετοχή  ακόμη και των πιο αδύνατων από αυτούς 

στη διδακτική διαδικασία, τη δυνατότητα να εκφραστούν για προβλήματα, ατομικά και 

κοινωνικά, τα οποία απασχολούν και τους ίδιους. Για τους ίδιους τους διδάσκοντες, τα 

πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν ήταν η ευελιξία και η αποφυγή της τυποποίησης, η 

ελευθερία στην άντληση υλικού και τη χρήση νέων παιδαγωγικών μεθόδων σε 

συνδυασμό με βασικές κατευθυντήριες γραμμές «για να μην πελαγοδρομεί ο 

εκπαιδευτικός». Στον πίνακα 37 παρουσιάζεται το ποσοστό των απαντήσεων που 

εμπίπτει στην κατηγορία «για μαθητές» και στην κατηγορία «για εκπαιδευτικούς». Στο 

παράρτημα παρατίθενται όλες οι απαντήσεις.  

 

 

Πίνακας 37: Συχνοτήτων για το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του προγράμματος 

4.2 Επεξεργασία και παρουσίαση των δεδομένων από τις 
συνεντεύξεις 
Σε μια πρώτη θεώρηση των δημογραφικών στοιχείων διαπιστώνουμε ότι δεν 

καταγράφονται ηλικίες μικρότερες των 30 ετών στο δείγμα μας, ενώ ισχνή είναι η 

παρουσία της ηλικιακής ομάδας 31-35 και μικρή της ομάδας 35-40. Η απουσία 

αναλογικής διακύμανσης που αφορά και το σύνολο του γενικού πληθυσμού των 

εκπαιδευτικών, χωρίς να συγκαταλέγεται στους κεντρικούς προβληματισμούς αυτής 

της έρευνας, δεν παύει να σχετίζεται, σε συνδυασμό με την οριακή επάρκεια των 

υποδομών και τη δραματική μείωση των δαπανών για την παιδεία, με την 
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προετοιμασία, τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα της διδακτικής διαδικασίας στα 

δημόσια σχολεία (ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ, 2016: 404- 407). 

Δεκαεννέα εκπαιδευτικοί από τους 68 του δείγματος έχουν μεταπτυχιακό και 

διδακτορικό τίτλο σπουδών. Αυτή η αναλογία, παρόλο που δεν αφορά απαραίτητα 

ειδικές σπουδές για την Λογοτεχνία και την διδασκαλία της, είναι ενδεικτική του 

υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου των εκπαιδευτικών που ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν 

το πρόγραμμα. Δείχνει επίσης την γενικότερη τάση που υπάρχει μεταξύ των 

εργαζόμενων στη Δημόσια εκπαίδευση δασκάλων και φιλολόγων για βελτίωση της 

επαγγελματικής και διδακτικής τους επάρκειας, με επιπλέον των βασικών των 

ειδικοτήτων τους σπουδές και μάλιστα σε σχετικά ώριμη ηλικία. Οι ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται είναι πολλές και εμφανίζεται πληθώρα προσφερόμενων 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ωστόσο υπάρχει μια παράμετρος η οποία θα έπρεπε να 

απασχολήσει τους ιθύνοντες. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2007: 13)  

αναφέρεται: «Η αρχική κατάρτιση δεν μπορεί να παράσχει στους εκπαιδευτικούς τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διδασκαλία καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ζωής τους. Η κατάρτιση και η επαγγελματική εξέλιξη κάθε εκπαιδευτικού πρέπει 

να ιδωθούν ως ένα διά βίου καθήκον, και να διαρθρωθούν και να εφοδιαστούν με 

πόρους ανάλογα». Στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα όμως η δια βίου μάθηση 

είναι ένα καθήκον, το οποίο καλούνται να διεκπεραιώσουν ως επί το πλείστον μόνοι 

τους οι εκπαιδευτικοί με προσωπικό αγώνα και ιδίοις πόροις. 

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στα προσόντα των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν 

στην έρευνα, δεν μπορούμε παρά να θεωρήσουμε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι 65 

στους 68 διαθέτουν πιστοποίηση στις ΤΠΕ, και μάλιστα το ήμισυ εξ αυτών 

πιστοποίηση Β΄ επιπέδου. Καταγράφηκε επίσης και μεγάλο ποσοστό  (40%) 

συμμετεχόντων με υψηλή αυτοεκτίμηση για την επάρκειά τους σε αυτόν τον τομέα. 

Και βέβαια με αυτά τα δεδομένα ήταν αναμενόμενο να μην χρειαστούν επιπλέον 

ψηφιακές δεξιότητες από αυτές που ήδη κατείχαν για τη διεξαγωγή του μαθήματος 

(παρόλο που κάποιο ποσοστό απέκτησε τις πιστοποιήσεις κατά τη διάρκεια ή μετά την 

διεξαγωγή του προγράμματος, όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις). Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ωστόσο η περίπτωση των εκπαιδευτικών που με αφορμή το πρόγραμμα 

και έχοντας ως στόχο την καλύτερη εφαρμογή του, ξεκίνησαν μια προσπάθεια 

εξοικείωσης με την ψηφιακή τεχνολογία, και αυτοβελτίωσης σε αυτόν τον τομέα που 

συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Χαρακτηριστική η απάντηση συναδέλφου που συμμετείχε 
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στο πιλοτικό: «Η δουλειά μου με ανάγκασε να αποκτήσω δεξιότητες. Δεν ξέρω αν 

όντως θα έδινα σημασία σε αυτόν τον χώρο. Διότι δεν είμαι πάντα υπέρ της 

τεχνολογίας. Όμως ανακάλυψα αυτά που μπορούσε να μου προσφέρει η τεχνολογία 

και να προσφέρω κι εγώ στα παιδιά και είπα ότι αξίζει τον κόπο. Είναι γεγονός. Και 

μόχθησα πολύ για να τα μάθω, γιατί όταν δεν ξέρεις ποιο είναι το «on» του υπολογιστή 

και μετά από πέντε χρόνια δεν έχεις κανένα πρόβλημα με οτιδήποτε ψηφιακό 

σχετίζεται με την εκπαιδευτική διαδικασία…καταλαβαίνετε…». 

Μια πτυχή της έρευνας που δεν εξετάζεται με αυτοτελή ερώτηση, είναι οι τρόποι με 

τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι ψηφιακές δεξιότητες. Για όσους φρόντισαν 

να διεξαχθεί το μάθημα με τη μέθοδο πρότζεκτ οι εφαρμογές ήταν πολλές. Γεγονός 

πάντως είναι ότι μόνο 4 εκπαιδευτικοί από τους 68 χρησιμοποίησαν άλλα μέσα εκτός 

από φορητούς ή σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και οθόνες προβολής 

(ταμπλέτες, κινητά, ηλεκτρονικά βιβλία), και 14 διαδραστικό πίνακα (που εκ των 

συνεντεύξεων προκύπτει ότι δεν υπήρχε σε όλα τα πιλοτικά σχολεία, είτε υπήρχε μόνο 

σε μια τάξη και ήταν δύσκολη η μεταφορά των μαθητών, είτε χρησιμοποιήθηκε μόνο 

ως οθόνη προβολής). Στις αναλυτικές απαντήσεις όσων παραχώρησαν συνέντευξη 

εξάλλου, διαφαίνονται οι χρόνιες παθογένειες του ελληνικού δημόσιου σχολείου, η 

έλλειψη υποδομών και τα οργανωτικά προβλήματα, αλλά από την άλλη πλευρά 

προκύπτει ότι πολλά από τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά όταν 

υπάρχει συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και αλληλοβοήθεια (και σε αυτό όπως 

και σε άλλα θέματα σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος), και όταν 

επιστρατεύονται και άλλα μέσα. Παραθέτουμε ενδεικτικά μερικές απαντήσεις:  

Δασκάλα Δημοτικού: «Δεν μπορούσαμε (να χρησιμοποιήσουμε ψηφιακά μέσα), γιατί 

το σχολείο μας είχε -και έχει- μόνο οθόνη προβολής που μπορούσαμε να συνδέσουμε 

βέβαια με δικό μας φορητό υπολογιστή. Εγώ δεν είχα, και εξάλλου ήθελε πολύ δουλειά 

από το σπίτι, γιατί σύνδεση στο διαδίκτυο δεν υπήρχε. Μόνο μεταφορά αρχείων 

μπορούσε να γίνει. Και ήταν πολύ χρονοβόρο. Να μου επιτρέψετε να πω ότι θεωρώ 

πως πρέπει να υπάρχει πάντα σε κάθε σχολείο κάποιος υπεύθυνος βιβλιοθήκης που να 

συνεργάζεται με τον δάσκαλο ή τη δασκάλα, ώστε όταν πηγαίνουν με τις ομάδες να τα 

βρίσκουν έτοιμα, και το ψηφιακό και το συμβατικό υλικό, για να μην χάνεται 

πολύτιμος χρόνος».   

Φιλόλογος ΕΠΑΛ: «Κοιτάξτε, εμείς οι καθηγητές της Γενικής Παιδείας δεν έχουμε 

καν τη δυνατότητα πρόσβασης στα εργαστήρια του σχολείου. Λόγω της έλλειψης 

αιθουσών τα εργαστήρια (δύο στον αριθμό) είναι μονίμως κατειλημμένα από τους 
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διδάσκοντες των ειδικοτήτων και τις τάξεις τους, οπότε για να τα χρησιμοποιήσουμε 

εμείς, πρέπει να υποβληθεί αίτημα μήνες πριν και να γίνει ειδικός σχεδιασμός, ο οποίος, 

οφείλω να πω, ότι συνήθως αποτυγχάνει». 

Φιλόλογος Γυμνασίου, σε ερώτηση αν πήγαινε τακτικά στο εργαστήριο: «Πήγα 

μερικές φορές, αλλά το σχολείο, όπως ξέρετε, ήταν πιλοτικό, και το εργαστήριο το 

χρησιμοποιούσαν και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Δεν είχα την ευκαιρία να πάω 

πολλές φορές. Στην τάξη μου επίσης είχαμε οθόνη […].  Έπαιρνα και τον υπολογιστή 

μου, και τους έδειχνα ό,τι ήταν να τους δείξω…Το σχολείο βέβαια είχε μια αίθουσα με 

διαδραστικό…Γενικά υπήρχαν λύσεις, αλλά και μια σχετική δυσκαμψία. Πολλά 

αντικείμενα…μεγάλη ζήτηση για τεχνολογικά μέσα. Κάτι που δεν αντιμετωπίζεται 

επαρκώς στο ελληνικό σχολείο. Θυμάμαι κάποιες φορές που έλεγα στα παιδιά να 

ανατρέξουν τα ίδια στο διαδίκτυο στο σπίτι τους για να βρουν πληροφορίες και να τις 

έχουμε έτοιμες…και μερικά μου έλεγαν ότι δεν έχουν υπολογιστή ή πρόσβαση στο 

διαδίκτυο…Έτσι κάναμε την αναζήτηση στο σχολείο […].  Χρησιμοποίησα δεξιότητες 

που ήδη είχα. Για τις πιο σύνθετες δραστηριότητες με βοήθησε ένας συνάδελφος 

φιλόλογος, που είχε βοηθήσει και όλο το σχολείο». 

Φιλόλογος Γενικού Λυκείου: «Ναι, αυτά είναι τα πρακτικά (προβλήματα), οι 

ταχύτητες, το σύστημα. Στα σχολεία δεν γίνεται τακτική ανανέωση των ηλεκτρονικών 

μέσων. Γι’ αυτό χρησιμοποιήσαμε και τα κινητά, για την επιτυχία του εγχειρήματος. 

Αλλιώς δεν μπορεί κανείς να βγάλει δουλειά […]. Κάθε χρόνο φτιάχνω μια κλειστή 

ομάδα στο Facebook και επικοινωνούν (οι μαθητές) από εκεί. Κι εγώ μαζί. Επέλεξα το 

συγκεκριμένο μέσο, γιατί όλοι έχουν πρόσβαση και όλοι «μπαίνουν» σε αυτό, οπότε 

διαβάζουν και τα μηνύματα και συνεργάζονται. Την πρώτη χρονιά είχα κάνει wiki. 

Αλλά στο wikispaces δεν μπαίναν εύκολα τα παιδιά. Δεν λειτούργησε. Στο Facebook 

αντίθετα πάντα λειτουργεί το εγχείρημα. Βλέπουν τις αναφορές και «αντιδρούν» 

κατευθείαν […]. Πιστεύω πως τα ηλεκτρονικά μέσα παρέχουν πολλές ευκαιρίες, και 

στο μέλλον θα μπορέσουμε ίσως να τα χρησιμοποιήσουμε σε ακόμη πιο ενδιαφέρουσες 

εκπαιδευτικές εφαρμογές». 

Αναφορικά με το θέμα των προπαρασκευαστικών επιμορφώσεων πριν την εφαρμογή 

του προγράμματος, αλλά και της γενικότερης στήριξης κατά την εφαρμογή, τα 

ποσοτικά δεδομένα δείχνουν ότι δύο στους τρεις στην υποχρεωτική εκπαίδευση, αλλά 

μόλις ένας στους τρεις στην Α΄ Λυκείου παρακολούθησαν επιμορφώσεις. Καθώς 

προτάθηκαν συγκεκριμένες απαντήσεις για την μη παρακολούθηση, χάθηκαν 

σημαντικές πληροφορίες. Οι συνεντεύξεις όμως είναι καταπέλτης. Σε μια πρώτη 
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εκτίμηση διαπιστώνουμε τις συνήθεις αδυναμίες του οργανωτικού πλαισίου, την 

απουσία κεντρικού σχεδιασμού, την γενικότερη απουσία μέριμνας για έγκαιρη 

τοποθέτηση και ενημέρωση όχι μόνο εκπαιδευτικών, αλλά και συμβούλων, που 

αντικαθρεφτίζει την προχειρότητα και αποσπασματικότητα των άνωθεν εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά για την Α΄ Λυκείου δεν υπήρξε καμιά 

πιλοτική εφαρμογή ή ενημέρωση, αλλά απευθείας εφαρμογή. Ανθολογούμε μερικές 

απαντήσεις:  

 Φιλόλογος στην Α΄ Λυκείου σε απομονωμένη σχολική μονάδα: «Όχι. Δεν είχαν γίνει 

σεμινάρια. Αν είχαν πραγματοποιηθεί θα πήγαινα…Βέβαια το καλοκαίρι του 2011 είχε 

ξεκινήσει το Μείζον Πρόγραμμα…, κάποια γενικά σεμινάρια για το «Νέο Σχολείο-

Σχολείο του 21ου αιώνα», όχι ειδικά για την λογοτεχνία. Και είχαν δικαίωμα να 

παρακολουθήσουν…να εγγραφούν…οι μόνιμοι συνάδελφοι, γιατί δεν υπήρχαν 

αρκετές θέσεις…Εγώ ήμουν αναπληρώτρια βέβαια και τότε, όπως και τώρα».   

Η ίδια συμμετέχουσα για το αν δέχθηκε βοήθεια από τον/την Σύμβουλο: «Ναι αλλά 

αργότερα. Τους πρώτους μήνες του 2011 δεν είχαμε καν σύμβουλο στον νομό. Όταν 

ορίστηκε, μια κυρία…δεν μπορώ να πω ότι δεν βοήθησε, βοήθησε αρκετά». Στην 

τελική αποτίμηση: «Μαθαίνω από συναδέλφους ότι πλέον έχουν μετριαστεί κατά πολύ 

οι δυσκολίες, μετά από πέντε χρόνια εφαρμογής του προγράμματος. Εγώ όμως που 

ήμουν την πρώτη χρονιά, μόνη διδάσκουσα του μαθήματος, σε απομονωμένο σχολείο 

στα σύνορα, χωρίς επιμόρφωση και ουσιαστικά χωρίς βοήθεια και καθοδήγηση, 

δυσκολεύτηκα αρκετά. Το μόνο που είχα ήταν η συνεργασία καλών συναδέλφων (σε 

άλλα σχολεία βέβαια), με τους οποίους προσπαθούσαμε να βγάλουμε συμπεράσματα». 

Φιλόλογος που δίδαξε σε επαρχιακό Γυμνάσιο: «Όχι δεν παρακολούθησα κανένα 

σεμινάριο, γιατί πήγα με μετάθεση στο συγκεκριμένο σχολείο στο οποίο 

τοποθετήθηκα, τη δεύτερη χρονιά εφαρμογής του πιλοτικού. Οι επιμορφώσεις είχαν 

γίνει την προηγούμενη χρονιά […]. Ο σύμβουλός μας μάς  παρέπεμψε στους 

συναδέλφους, γιατί δεν είχε τον χρόνο να ασχοληθεί…να κάνει από την αρχή τα ίδια 

πράγματα…Αλλά δυστυχώς, ούτε και οι συνάδελφοι δεν είχανε τον χρόνο  -ίσως και 

τη γνώση- να μας  καθοδηγήσουν. Έτσι βρεθήκαμε να ψάχνουμε μόνοι μας για το υλικό 

[…]. Μας ήρθε καθοδήγηση κάποια στιγμή, στη μέση της χρονιάς, εκ των υστέρων. 

Έγιναν κάποιες παρουσιάσεις, αλλά εμείς είχαμε ήδη προχωρήσει. Είχαμε ήδη επιλέξει 

κείμενα και είχαμε ξεκινήσει την επεξεργασία. Ουσιαστικά δεν προσέφερε τίποτα. Αν 

συνεχιζόταν η εφαρμογή του προγράμματος, ίσως βοηθούσαν για το επόμενο σχολικό 

έτος...». 



81 

 

Από άλλες συνεντεύξεις φαίνεται μια ενσυναισθητική και αναστοχαστική τάση.  

 Ερευνήτρια: (Κάποιοι συνάδελφοι) φαίνεται να αισθάνθηκαν στην αρχή 

κάπως…μετέωροι. Εσείς, υπήρξε στιγμή που να είχατε ανάλογα αισθήματα;  

Φιλόλογος στην Α΄ Λυκείου: «Εγώ όχι, επειδή είχα ήδη μια εμπειρία, ήμουν 

επιμορφωτής στα πρότζεκτ, συμμετείχα στην οργάνωση σχετικών δραστηριοτήτων, 

έφτιαχνα σενάρια στον Πρωτέα. Όλα αυτά τα χρόνια ασχολήθηκα πολύ με οτιδήποτε 

σχετικό. Αλλά καταλαβαίνω ότι αν κάποιος δεν έχει την ανάλογη στήριξη και εμπειρία, 

φυσικά και μπορεί να αισθανθεί αβοήθητος. Οι επιμορφώσεις είναι αναγκαίο και 

απαραίτητο να είναι διαρκείς και επιμελημένες, αλλά και οι εκπαιδευτικοί όλων των 

βαθμίδων πρέπει να φροντίζουν να ενημερώνονται και να δείχνουν ενδιαφέρον για τη 

δουλειά τους».  

Φιλόλογος Γυμνασίου: «Δεν υπάρχει στήριξη. Δηλαδή σου λεν «κολύμπα». Αλλά…αν 

εγώ είμαι πάνω από την Πίνδο και δεν έχω δει θάλασσα ποτέ, μέχρι να καταφέρω να 

επιπλεύσω, κάποιες παράπλευρες απώλειες θα υπάρξουν…Ας πούμε σε ό,τι αφορά 

εμένα (δείχνοντας τα γυαλιά της) να η παράπλευρη απώλεια…Παν τα μάτια…Όλη τη 

νύχτα ψάχναμε. Για ένα συνεχόμενο δίωρο -γιατί σε δίωρα τα διδάσκαμε τα μαθήματα 

του πιλοτικού- για να προετοιμάσεις λοιπόν ένα δίωρο μαθήματος χρειαζόταν δουλειά 

μίας εβδομάδας. Γι’ αυτό και την επόμενη χρονιά πήραμε τα ίδια μαθήματα. Αυτός που 

έκανε Γλώσσα ξαναπήρε Γλώσσα, αυτός που έκανε Λογοτεχνία, Λογοτεχνία, και σ’ 

όποιον καινούριο ήρθε δώσαμε με πολύ μεγάλη χαρά το υλικό μας μαζί με οδηγίες, 

γιατί ξέραμε τι τραβήξαμε εμείς οι προηγούμενοι». 

Η υπευθυνότητα και προσήλωση ορισμένων εκπαιδευτικών στο έργο τους και η 

σκληρή προσπάθεια να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του ρόλου τους σε μια 

αρνητική περιρρέουσα ατμόσφαιρα αντικατοπτρίζεται στο λόγο τους:  «Ναι…μπορώ 

να πω μάλιστα ότι η Λογοτεχνία είχε τις περισσότερες απαιτήσεις σε σχέση με τα 

υπόλοιπα μαθήματα που διδάσκονταν σύμφωνα με το πιλοτικό, τουλάχιστον τα 

φιλολογικά, για τα οποία μπορώ να μιλήσω. Για τη λογοτεχνία κάναμε τον μεγαλύτερο 

κόπο και ξοδέψαμε τον περισσότερο χρόνο, αλλά και πάλι δεν ανταποκριθήκαμε ίσως 

όσο θα έπρεπε…» 

Σε άλλη συνέντευξη: «Ερευνήτρια: Δηλαδή χρειαζόταν από την αρχή περισσότερη 

επιμόρφωση θεωρείτε;» 

 Φιλόλογος στην Α΄ Λυκείου: «Κοιτάξτε, σίγουρα θα ήταν καλύτερα, αλλά νομίζω ότι 

άσχετα με την επιμόρφωση το πρόγραμμα ούτως ή άλλως έπρεπε να δουλευτεί. Η 

δουλειά έπρεπε να γίνει. Με την εμπειρία το «κατακτάς» το πρόγραμμα όχι με τις 
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επιμορφώσεις. Είναι σαν μια διαδικασία προσωπικής αναζήτησης. Τα πρώτα χρόνια 

αφιέρωνα στην προετοιμασία του εβδομαδιαίου δίωρου έξι με εφτά ώρες. Και φυσικά 

διαβάζεις και ακούς προτάσεις». 

Το μόνο θετικό που προέκυψε από αυτήν την οργανωτική αταξία και απουσία 

σταθερού προσανατολισμού είναι η στροφή προς την συνεργασία με άλλους 

συναδέλφους διδάσκοντες του ίδιου αντικειμένου ως «αυτονόητη» ή «μονοδρομική» 

επιλογή, όπως καταγράφηκε ως απάντηση στις ανοιχτές ερωτήσεις των ηλεκτρονικών 

ερωτηματολογίων. Η συνεργασία αυτή σε πρώτη φάση αφορά την οργάνωση 

δραστηριοτήτων, την εξεύρεση υλικού και την επιλογή κειμένων, και πολλές φορές 

ξεπερνά τα όρια της σχολικής μονάδας και επεκτείνεται στον επαγγελματικό-φιλικό 

κύκλο του εκπαιδευτικού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το παρακάτω απόσπασμα από 

συνέντευξη με την ίδια φιλόλογο που δίδαξε την πρώτη χρονιά εφαρμογής σε 

απομονωμένο σχολείο, η οποία εξέφρασε τα παράπονά της για την απουσία 

επιμόρφωσης παραπάνω: 

Φιλόλογος Α΄ Λυκείου: «Στο συγκεκριμένο σχολείο που ήταν μικρό, ένα τμήμα-μία 

τάξη, μόνο εγώ δίδασκα στην Α΄ Λυκείου. Αλλά ήρθα σε επαφή με συναδέλφους από 

Λύκεια του ίδιου νομού, και με φίλους μου φιλολόγους που είχαν ανάθεση το μάθημα 

της Λογοτεχνίας Α΄». 

Ερευνήτρια: «Αναζητήσατε δηλαδή ανθρώπους που δίδασκαν το μάθημα, για να 

βγάλετε μια άκρη»;  

Φιλόλογος: «Ναι,  στην προσπάθειά μου να ξεκαθαρίσω πώς έπρεπε να κινηθώ και τι 

έπρεπε ακριβώς να κάνω στα πλαίσια του μαθήματος…» 

Δεν λείπουν βέβαια και οι ανασφάλειες που κατά περίεργο τρόπο εκκινούν από την 

ανάγκη να μην παρεκκλίνουν  οι εκπαιδευτικοί από τους στόχους του προγράμματος.  

Η ίδια Φιλόλογος: «Κάποια στιγμή ήρθαν από το υπουργείο οδηγίες και κάποια 

προτεινόμενα κείμενα. Και προτίμησα να αρκεστώ σε αυτά τα προτεινόμενα, 

προκειμένου να μην επιλέξω κάποιο «λάθος» κείμενο, που δεν θα υπηρετούσε 

ενδεχομένως τους σκοπούς». 

Χωρίς ουσιαστική «γνωριμία» με το πρόγραμμα και κατανόηση των βασικών του 

αρχών και του ανοικτού χαρακτήρα του, είναι δυνατόν να υπάρξουν τέτοιες 

παρανοήσεις που οδηγούν σε άγονους αυτοπεριορισμούς. Και αυτό σίγουρα δεν 

υπηρετεί τους σκοπούς του προγράμματος.  

Η αξιοποίηση πολλών διαφορετικών κειμένων από διάφορες πηγές είναι μια από τις 

οδηγίες που δίνονται. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι άλλοι από τους συμμετέχοντες στην 
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έρευνα αποτιμούν αυτό το χαρακτηριστικό ως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του 

προγράμματος («ελευθερία του εκπαιδευτικού να επιλέγει κείμενα πιο σύγχρονα, που 

κατά τη γνώμη του ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και το επίπεδο των μαθητών 

του», «δυνατότητα να ξεφύγει κανείς από την κυριαρχία του ξεπερασμένου σχολικού 

εγχειριδίου», «επιλέγουμε τα κείμενα που επιθυμούμε, αποφεύγουμε την τυποποίηση 

που υπήρχε πριν») και άλλοι ως δυσκολία και μειονέκτημα («δεν υπήρχε ενδεικτικό 

εγχειρίδιο», «δεν υπήρχε ένα ενδεικτικό corpus κειμένων»). Με δεδομένο ότι τα 

σχολικά ανθολόγια της Λογοτεχνίας έχει αποδειχθεί τουλάχιστον για το Δημοτικό 

Σχολείο ότι έχουν περιορισμένη ή μικρή συμβατότητα με τις αρχές του ΝΠΣ, οι 

εκπαιδευτικοί οφείλουν να στέφονται σε άλλες πηγές  (Ακριτόπουλος, 2015: Τελική 

Έκθεση Αξιολόγησης του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού για το γνωστικό 

αντικείμενο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ). 

Από την έρευνα φαίνεται ότι οι δάσκαλοι στη μεγάλη πλειονότητά τους αξιοποιούν και 

άλλα κείμενα εκτός των ανθολογίων και εκτός του λογοτεχνικού κανόνα. Στις επιλογές 

τους ωστόσο καμιά φορά υπεισέρχονται αξιολογήσεις του παρελθόντος για την εθνική 

Λογοτεχνία και τον ηθικοπλαστικό της χαρακτήρα. Ενδεικτικό είναι ότι οι ίδιες 

εκπαιδευτικοί που ακολούθησαν την φιλοσοφία του προγράμματος σε μεγάλο βαθμό, 

οργανώνοντας ευφάνταστες δραστηριότητες, διδάσκοντας με τη μέθοδο πρότζεκτ, 

χρησιμοποιώντας την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, τη δραματοποιημένη διδασκαλία, 

την δημιουργική γραφή, αξιοποιώντας όλα τα είδη νοημοσύνης, φροντίζοντας για την 

βελτίωση πλείστων δεξιοτήτων στους μαθητές τους, παράγοντας πλούσιο τελικό 

προϊόν στη φάση της αναπλαισίωσης, και το σημαντικότερο ακολουθώντας την 

κεντρική στόχευση του προγράμματος για ενθάρρυνση θετικών στάσεων απέναντι σε 

κοινωνικά ζητήματα, φαίνεται πως για την επιλογή των κειμένων ακολούθησαν πιο 

παραδοσιακά κριτήρια που εναρμονίζονται με σκοπούς παλαιότερων προγραμμάτων 

σπουδών.  Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και η κριτική των εγχειριδίων της Γλώσσας 

και η επιστροφή σε παλαιού τύπου θεωρήσεις για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία που 

συνυπάρχουν όμως με σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές. 

Ερευνήτρια: «Ωραία. Επιλέξατε λοιπόν έργο και συγγραφέα, που ανήκουν στο 

Λογοτεχνικό Κανόνα. Εννοώ η προσφορά του Παπαδιαμάντη στα Ελληνικά Γράμματα 

είναι γνωστή».  

Α΄ Δασκάλα: «Μα βέβαια! Έργο αντιπροσωπευτικό της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας, 

που δείχνει και τα έθιμά μας και τον πολιτισμό μας. Και ορισμένες φράσεις ή 

αποσπάσματα τους τα διάβασα και στην παπαδιαμαντική γλώσσα, για να γνωρίσουν 
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από μικρά τα αριστουργήματα των Ελλήνων λογοτεχνών διαχρονικά. Ακούστε εγώ 

διαφωνώ με κάποιες επιλογές που γίνονται…θα μιλήσω τώρα για το μάθημα της 

Γλώσσας, όχι για τη Λογοτεχνία…μου επιτρέπετε; Δεν μπορείς λοιπόν να διδάσκεις 

την ελληνική γλώσσα μόνο με συνταγές μαγειρικής. Πρέπει να έχουν και ένα νόημα 

αυτά που διδάσκεις. Τα εγχειρίδια της Γλώσσας, ειδικά των πρώτων τάξεων είναι 

γεμάτα με αμφιβόλου ποιότητας στιχουργήματα και συνταγές μαγειρικής. Μα δεν 

έχουμε κείμενα της ελληνικής γραμματείας, ικανά να μεταδώσουν αξίες στα παιδιά; 

Διαφωνώ καθέτως και οριζοντίως με αυτό που γίνεται». 

Η ίδια δασκάλα στο τέλος της συνέντευξης: «…Συναισθηματική και πνευματική 

κινητοποίηση των μαθητών μέσα από κείμενα αληθινού, μεστού, ελληνικού λόγου, που 

δεν έχει καμιά σχέση με…συνταγές μαγειρικής και συνθηματικές φράσεις. Η 

διαδικασία αυτή απέβη τελικώς ωφέλιμη για τα παιδιά. Ήταν μια ζωντανή διαδικασία 

που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον τους, καθώς είχε νόημα, ήταν «μάθηση με νόημα» 

για τη ζωή τους, για την πνευματική συγκρότησή τους, για την απόκτηση θρησκευτικής 

και εθνικής συνείδησης, και ήταν ένα είδος μαθητείας στην ενσυναίσθηση, που είναι 

τελείως απαραίτητη ιδιότητα στην εποχή μας». 

Β΄ Δασκάλα: «Βέβαια το πρόγραμμα εκείνο του ’11 μας έδινε περιθώριο να διαλέξουμε 

υλικό. Αλλά τα εγχειρίδια -ιδιαίτερα της Γλώσσας- δεν έχουν τα κατάλληλα κείμενα, 

είναι ιδιαίτερα «φτωχά» ως προς τα μηνύματα που μεταδίδουν. Η συγκεκριμένη 

επιλογή κειμένων έχει ως στόχο της τον εντυπωσιασμό και όχι την ευαισθητοποίηση, 

όχι την καλλιέργεια ανθρωπιστικών αξιών. Γιατί να μην μπουν κείμενα του 

Παπαδιαμάντη ή του Ξενόπουλου, διασκευασμένα; Γιατί αυτή η επιφανειακή 

προσέγγιση; Ώρες ώρες σκέφτομαι ότι είναι εσκεμμένο, για να μην αναπτύσσουν τα 

παιδιά κριτική σκέψη. Άσε που τα περισσότερα είναι αποσπάσματα. Γιατί να μην 

βλέπουμε τα έργα στην ολότητά τους; Να μπορέσουμε να συλλάβουμε τα νοήματα, τα 

κίνητρα των ηρώων για να γίνει ψυχογράφησή τους. Αποκομμένα μες στην ύλη μικρά 

μικρά αποσπάσματα. Πολλές φορές δεν προηγείται καν μια περίληψη, μια «σύνδεση 

με τα προηγούμενα», έτσι ώστε το παιδί να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα. Τι γίνεται 

πριν το απόσπασμα; Τι γίνεται μετά; Επίσης, η γλώσσα των κειμένων αυτών είναι 

φτωχή χωρίς εκφραστικό βάθος. Κάτι πρέπει να αλλάξει όσον αφορά την επιλογή των 

κειμένων και των συγγραφέων. Και οι «κλασικοί» έμειναν αναγνωρισμένοι τόσα 

χρόνια και σίγουρα η συγγραφική τους παραγωγή είναι καλύτερης ποιότητας από την 

παραγωγή των καινούριων που ακολουθούν τον συρμό». 
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Ερευνήτρια: «Μιλάμε για Νεοελληνική Λογοτεχνία τώρα, όχι για μεταφράσεις έργων 

της παγκόσμιας κλασικής λογοτεχνίας…» 

Β΄συμμετέχουσα: «Όχι, καθαρά για Νεοελληνική Λογοτεχνία. Διάβασα πριν από λίγα 

χρόνια πολλά τεύχη από την Διάπλαση των Παίδων με αφορμή την Μεταπτυχιακή μου 

Εργασία. Λοιπόν, αν δεις τι πλούτος γλωσσικός και λογοτεχνικός υπάρχει εκεί μέσα, 

τι θησαυρός! Πόσες αφορμές για να προβληματιστούν τα παιδιά, για να αποκτήσουν 

μια θετική στάση ζωής, να νιώθουν σίγουροι και ώριμοι άνθρωποι, όταν αύριο 

μεθαύριο βγουν στην κοινωνία. Και ποιο είναι τελικά το ζητούμενο; Αυτό ακριβώς! 

Από αυτό το σχολείο να βγουν χαρούμενοι άνθρωποι, καλλιεργημένοι, χρήσιμοι για 

την κοινωνία…». 

Σε άλλο σημείο η ίδια δασκάλα με αφορμή το γεγονός ότι το μάθημα της Λογοτεχνίας-

Φιλαναγνωσίας εντάχθηκε πάλι και φέτος στη Γλωσσική Διδασκαλία και δεν είναι 

αυτοτελές: «Ξέρεις όμως, Σοφία, ότι έχει αποκοπεί το μάθημα της φιλαναγνωσίας από 

το σχολικό πρόγραμμα; Και αναρωτιέμαι πώς θα φέρουμε τον μαθητή σε επαφή με τον 

κόσμο των βιβλίων, αν δεν υπάρχει μία ώρα, έστω μία ώρα, την εβδομάδα αφιερωμένη 

στη φιλαναγνωσία…Τα παιδιά δεν γνωρίζουν από μόνα τους πώς να διαλέγουν βιβλία. 

Πολλές φορές δεν ξέρουν και οι γονείς, και βλέπεις να τους αγοράζουν βιβλία όπως ο 

Σπασίκλας, τα οποία κάνουν πάταγο εμπορικό, αλλά στην ουσία δεν μπορούν να 

προσφέρουν στα παιδιά αυτά που προσφέρουν ορισμένοι κλασικοί, αλλά και νεότεροι 

Έλληνες δημιουργοί. Δεν προβληματίζουν, δεν μεταφέρουν ηθικές αξίες. Αυτό πρέπει 

να αλλάξει». 

Χωρίς να στρέφεται η κριτική μας στις συγκεκριμένες εκπαιδευτικούς που, όπως 

ειπώθηκε παραπάνω, ακολούθησαν με επιτυχία πολλές από τις νέες παιδαγωγικές 

μεθόδους και αρχές που προτείνει το πρόγραμμα, μεθόδους βασισμένες στην 

επικοινωνιακή μέθοδο, η τοποθέτησή της δημιουργεί έναν ευρύτερο προβληματισμό 

για τις παγιωμένες πολιτισμικές και γλωσσικές αντιλήψεις που συνυπάρχουν μαζί με 

καινούριες ψυχοπαιδαγωγικές σημασιοδοτήσεις (καλλιέργεια ενσυναίσθησης, θετική 

στάση στη ζωή) στις προσωπικές θεωρίες των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Επιπλέον, το 

να αγνοείται το πολιτισμικό φορτίο και οι αναγνωστικές προτιμήσεις των μαθητών 

κατά τη διδασκαλία και να μην αξιοποιείται η πολλαπλότητα των πολιτισμικών 

νοηματοδοτήσεων που υπάρχει ακόμη και σε κείμενα «φτωχά» από γλωσσικής 

απόψεως και «χωρίς εκφραστικό βάθος», ενέχει τον κίνδυνο της μετατροπής της τάξης 

σε «ευλαβικό ακροατήριο του λόγου των κλασικών συγγραφέων» από τη μια μεριά, 

και της υποβάθμισης της Λογοτεχνίας σε «μέσο διδασκαλίας της ορθοέπειας» από την 
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άλλη (Πασχαλίδης, 2004: 32-33). Έτσι όμως, αντίθετα από τις προθέσεις, δεν 

καλλιεργείται η κριτική στάση ούτε ο προβληματισμός των μαθητών για τον κόσμο 

που τους περιβάλλει, και δεν ενεργοποιούνται οι διαδικασίες που οδηγούν στην 

ωριμότητα. 

Σε μεγάλο βαθμό πάντως αναφορικά με την επιλογή κειμένων η γενικότερη πρακτική 

είναι αυτή που προτείνεται από το πρόγραμμα και από τη θεωρία της διδακτικής της 

Λογοτεχνίας, για διδασκαλία κειμένων εντός και εκτός  λογοτεχνικού κανόνα, δηλαδή 

και από σύγχρονα πρωτότυπα ή πολυτροπικά κείμενα. Επίσης, στις πιο ευφάνταστες 

εφαρμογές του προγράμματος τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στην επιλογή του «τι θα 

διδαχθεί». Παρακάτω περιγράφεται με χιούμορ, αυτή η θετική εμπειρία της εμπλοκής 

των μαθητών: 

Φιλόλογος σε Γυμνάσιο: Κοιτάξτε, μέσα στα πλαίσια του μαθήματος της Λογοτεχνίας 

της Α΄ τάξης, εγώ τους έκανα και Φιλαναγνωσία, και στη Φιλαναγνωσία 

χρησιμοποιήσαμε και δικά τους βιβλία, που τους άρεσαν και είχαν ήδη στην κατοχή 

τους. Δηλαδή τους είπα «αν νομίζετε πως κάποιο ή κάποια από τα βιβλία που έχετε 

διαβάσει εμπίπτει στην θεματολογία μας, ας εντάξουμε στο μάθημα ένα απόσπασμα 

που να σας αρέσει». Επομένως είδαμε αποσπάσματα και από τον «Μικρό Νικόλα» και 

από τον…Μικρό Σπασίκλα…και ό,τι υπάρχει από…μικρό και παράξενο (γελώντας). 

Ειδικά στην ενότητα «Η Σχολική Ζωή» που ήταν το σενάριο του Α΄ τριμήνου τα παιδιά 

είχαν πολλές προτάσεις για το τι έπρεπε να συμπεριλάβουμε. Εντάξαμε εξάλλου και 

ελληνικές ταινίες, και κινηματογράφο και θέατρο. Η λογοτεχνία γενικά ήταν (τραβά τη 

φωνή σαν να υπολογίζει) περίπου το ένα τρίτο από όλες τις τέχνες, που 

χρησιμοποιήσαμε… 

Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ως δομική διδακτική προσέγγιση του προγράμματος, 

συνδεδεμένη με τη μέθοδο πρότζεκτ είναι βέβαια όρος εκ των ων ουκ άνευ για την 

ολοκληρωμένη εφαρμογή του. Από αυτήν την άποψη το γεγονός ότι έξι από τους 68 

εκπαιδευτικούς του δείγματος δεν την χρησιμοποίησαν, μας βάζει σε σκέψεις για το αν 

δίδαξαν πραγματικά με βάση το ΝΠΣ. Ειδικές συνθήκες, όπως ο απαράδεκτος κατά 

γενική ομολογία θεσμός της τράπεζας θεμάτων το 2013-2014 δικαιολογούν ίσως σε 

κάποιο βαθμό την αγνόησή της από αυτό το μικρό ποσοστό των διδασκόντων, αλλά 

και πάλι δεν εξηγούνται ικανοποιητικά. Συνηθέστερη είναι η εναλλάξ εφαρμογή της 

με την μετωπική διδασκαλία, ενώ από τις συνεντεύξεις προκύπτει ότι η μη 

αποκλειστική χρήση και η τροποποίησή της είναι προϊόν αναστοχασμού, αλλά και ένα 
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είδος προσαρμογής στις ειδικές διδακτικές συνθήκες των τάξεων του ελληνικού 

δημόσιου σχολείου. Παραθέτουμε ανθολογημένα αποσπάσματα: 

Φιλόλογος που δίδαξε πιλοτικά σε Γυμνάσιο: Την ομαδοσυνεργατική (την 

χρησιμοποίησα) κυρίως για την πρώτη διδακτική ενότητα, και τη δραματοποίηση. Στην 

δεύτερη θεματική ενότητα η ομαδοσυνεργατική έγινε «εταιρική»-δυαδική. Τα παιδιά 

δούλεψαν σε δυάδες.  

Ερευνήτρια: Διαπιστώσατε κάποια -ας το πω- εντός εισαγωγικών «ανωμαλία», κατά 

τη διάρκεια της ομαδικής δουλειάς; Φασαρία και τα λοιπά; 

Συμμετέχων: «Η φασαρία δεν ήταν πρόβλημα, αλλά μας πίεζε ο χρόνος. Οι ομάδες 

αργούσαν να επεξεργαστούν τα φύλλα εργασίας και η παρουσίαση ήταν 

χρονοβόρα…Βλέπαμε ότι δεν προχωρούσε ομαλά η διαδικασία…και επίσης δεν 

υπήρχε ισομερής προσπάθεια από όλους τους μαθητές, δηλαδή ο καλός μαθητής της 

ομάδας αναλάμβανε το μεγαλύτερο βάρος της επεξεργασίας του υλικού και της 

εκπόνησης κάθε εργασίας, και οι υπόλοιποι «κρύβονταν» πίσω από αυτόν. Μάλιστα το 

ίδιο συνέβαινε και στις ομαδικές εργασίες που αναθέταμε για το σπίτι. Εμείς 

εφαρμόσαμε την ομαδοσυνεργατική γιατί μας είπε ο Σύμβουλος ότι αυτά τα 

προγράμματα έχουν φτιαχτεί…έχουν χτιστεί…. με αυτό το δεδομένο, για να 

εφαρμόζεται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Για εμάς ήταν κάτι εντελώς καινούριο».  

Ο ίδιος εκπαιδευτικός στη συνέχεια της συνέντευξης αναφέρθηκε στη μη αποδοχή 

μαθητή με κινητικά προβλήματα και δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού και 

προφορικού λόγου από τα μέλη της ομάδας του, και τη δύσκολη θέση στην οποία 

περιήλθε ο ίδιος προσπαθώντας να συνδυάσει το εκπαιδευτικό τάκτ με την 

αποτελεσματική παρέμβαση σε αυτό το περιστατικό. 

Συμμετέχων: «Και πέρα από το περιστατικό, θα ήθελα να πω ότι κάποιες φορές παιδιά 

που έχουν ιδιαιτερότητες, περιθωριοποιούνται μέσα στην ομάδα. Δεν αναγνωρίζεται η 

συμβολή τους. Τώρα για την περίπτωση που λέγαμε…υπήρχε ένας μαθητής που είχε 

κινητικά προβλήματα, προβλήματα στην ομιλία, έτρεμαν τα χέρια του και δεν 

μπορούσε να γράψει…Ήταν από τους καλύτερους μαθητές και έκανε υπερπροσπάθεια, 

αλλά ενώ τα περισσότερα παιδιά τον αποδέχονταν, υπήρχαν και κάποιοι που δεν τον 

ήθελαν στην ομάδα, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι «δεν μπορεί να γράψει, άρα θα 

γράφουμε για λογαριασμό του εμείς, δεν μπορεί να διαβάσει καλά, θα διαβάζουμε 

εμείς…δεν προσφέρει λοιπόν και δεν μας συμφέρει να είναι στην ομάδα»…Κι αυτά 

παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που έκανε… Ήθελε να συμμετάσχει και στο θεατρικό, 

γράφτηκε ρόλος για αυτόν, αλλά μερικά παιδιά ζήτησαν να…λιγοστέψουν οι ατάκες 
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του, να μικρύνει ο ρόλος του. Γενικά είχε από ορισμένους αρνητική αντιμετώπιση. Του 

φέρονταν σαν να ήταν υποδεέστερος. Αυτό είχε βέβαια πολύ αρνητικό αντίκτυπο στο 

παιδί. Ευτυχώς υπήρξε και θετική στάση, στάση αποδοχής από την πλειονότητα των 

παιδιών, ιδιαίτερα τα κορίτσια, και κάπως εξισορροπήθηκε η κατάσταση. Όπως σας 

είπα κάποια στιγμή οι πενταμελείς ομάδες γίνανε δυάδες, και στο τέλος της χρονιάς 

θεωρώ ότι αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά και το παιδί 

ξεπέρασε την αρνητική εμπειρία. Όμως τελικά κάποια παιδιά φαίνεται ότι δεν μπορούν  

να ξεπεράσουν την προκατάληψή τους απέναντι σε άτομα με ιδιαιτερότητες ούτε και 

μέσω τέτοιων προγραμμάτων, και η ομαδοσυνεργατική περισσότερο υπογραμμίζει 

πολλές φορές, παρά αποσοβεί τέτοιες καταστάσεις».  

Ερευνήτρια: «Ενώ η πρόβλεψη είναι αντίθετη…ότι οι διαφορές και η προκατάληψη 

ανάμεσα στα μέλη της ομάδας που συνεργάζονται, εκλείπουν…»  

Συμμετέχων: «Τι να σας πω… εγώ έκανα ότι μπορούσα για να προφυλάξω το παιδί, να 

μην πληγωθεί. Ήμουν κοντά του συνέχεια, τον έβαλα να δουλέψει με φίλο του. Εκτός 

διδακτικής ώρας δεν ξέρω βέβαια τι γινόταν…» 

Στην πιλοτική εφαρμογή για τα Γυμνάσια δεν προβλέφθηκε η αλλαγή του τρόπου 

διεξαγωγής της τελικής αξιολόγησης. Αυτή η παράλειψη φάνηκε σε μια συνέντευξη 

ότι δημιούργησε αισθήματα ματαίωσης σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

Φιλόλογος σε Γυμνάσιο:  «Θεωρώ ότι αδυναμία είναι, όλη τη χρονιά τα παιδιά να 

δουλεύουν με την ομαδοσυνεργατική και να εκπαιδεύονται σε αυτήν , και στο τέλος, 

στην αξιολόγηση, να εξετάζονται ατομικά. Κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχουν 

συνηθίσει».  

Ερευνήτρια: «Είναι μια δυσάρεστη έκπληξη αυτό για τα παιδιά…» 

Συμμετέχων: «Ναι πολύ δυσάρεστη. Ζητάς από τα παιδιά όλη τη χρονιά να είναι ομάδα 

και στο τέλος τους λες: «είστε μονάδα». Και να σας πω…και η τυπολογία των 

ερωτήσεων στις εξετάσεις ήταν η τυπολογία παλαιότερων ετών ή μη πιλοτικών 

σχολείων, ενώ κατά τη διάρκεια της χρονιάς δουλεύαμε με άλλο τρόπο, με άλλου 

είδους ερωτήσεις, πιο ανοιχτές και δημιουργικές». 

Η ανησυχία των εκπαιδευτικών να μην εκφυλιστεί η ομαδική εργασία σε απλή 

ψυχαγωγική συνεύρεση και να μην χαθεί ο έλεγχος της τάξης είναι έκδηλη σε άλλη 

συνέντευξη. 

Φιλόλογος Α΄ Λυκείου: «Ναι…και ιδίως τα δύο πρώτα χρόνια (χρησιμοποιήσαμε την 

ομαδοσυνεργατική) πάρα πολύ. Κι εκεί αρχίσαμε να βλέπουμε κάποια προβλήματα 

που προέκυπταν. Γι’ αυτό στη συνέχεια την περιορίσαμε, κατά κάποιον τρόπο. Βέβαια 
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εξαρτάται από τα τμήματα και τα παιδιά, γιατί υπάρχουν τμήματα και παιδιά που 

δουλεύουν πολύ καλά με τη μέθοδο αυτή και άλλα που τη βλέπουν σαν την κατάλληλη 

περίσταση για να συζητάνε μεταξύ τους για άσχετα θέματα. Όταν δουλεύουν τα παιδιά, 

εγώ κυκλοφορώ ανάμεσά τους και ακούω τι λένε. Το πιστεύετε ότι υπήρχαν και φορές 

που μιλούσαν για ποδόσφαιρο;   Δηλαδή άρχισαν μερικά να το βλέπουνε σαν την «ώρα 

του παιδιού». Και όταν έλεγα ότι θα δουλέψουμε σε ομάδες, χαίρονταν πάρα 

πολύ…τότε άρχισα να υποπτεύομαι τι γινόταν. Μα γιατί γελάτε, δουλειά 

είναι…Περιμένω από σας να εργαστείτε…Όταν πλησίαζα όμως λέγανε τα δικά τους. 

Τους ανακαλούσα στην τάξη και επανέρχονταν, αλλά μετά από λίγο ξανάρχιζαν τα 

ίδια. Οπότε κατάλαβα ότι δεν μπορούσαμε να δουλεύουμε συνέχεια με αυτόν τον 

τρόπο. Γιατί μια δουλειά που έπρεπε να την κάνουμε σε μία ώρα, φτάναμε σε σημείο 

να την κάνουμε σε δύο, εξαιτίας αυτής της χαλαρότητας […] έβλεπες να δουλεύουν 

ένα δύο παιδιά από κάθε ομάδα, και τα υπόλοιπα…τίποτε. Και μάλιστα είχα 

παρατηρήσει και μου έκανε πολλή εντύπωση, σε ένα τμήμα που είχε πολύ καλούς 

μαθητές (σημειωτέον ότι προσπαθούσα στις ομάδες να βάζω μαθητές όλων των 

επιπέδων) έβλεπα λοιπόν ότι στο τέλος και οι καλοί μαθητές δεν ήθελαν πλέον να 

δουλέψουνε. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά από μερικές εβδομάδες, όταν παρέδιδαν 

το τελικό αποτέλεσμα, έγραφαν πέντε σειρές κι εκείνες γενικές και αόριστες, ενώ ως 

τότε τα συγκεκριμένα παιδιά είχαν επιδείξει φοβερές ικανότητες και προθυμία. Στο 

τέλος κατάλαβα ότι και οι καλοί μαθητές μετρίασαν τον ζήλο τους, γιατί δεν ήθελαν 

να τους εκμεταλλεύονται οι υπόλοιποι της ομάδας. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα, να 

μην έχω πλέον την ομαδοσυνεργατική ως αποκλειστική μέθοδο». 

Στα παραπάνω βλέπουμε να επιβεβαιώνεται η κριτική που έχει κατά καιρούς δεχθεί η 

ομαδοσυνεργατική μέθοδος για αργούς ρυθμούς στη διεξαγωγή της διδασκαλίας και 

καλλιέργεια αργόσχολης διάθεσης, αλλά και απροθυμία των καλών μαθητών «να 

θυσιαστούν για την ομάδα» (Δημητριάδου, 2016:224). Ωστόσο από άλλες 

συνεντεύξεις φαίνεται πως σημαντικό ρόλο για την επιτυχή εφαρμογή της έχει η σωστή 

οργάνωση και προετοιμασία των ομάδων. Και σε αυτόν τον τομέα ο αναστοχασμός του 

εκπαιδευτικού, η ετοιμότητά του για αναπροσαρμογές και η καλή επικοινωνία με τους 

μαθητές του λειτουργούν πολύ θετικά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αισθήματα 

επιτυχίας και πραγμάτωσης στον ίδιο και -το σημαντικότερο-στους μαθητές του. 

Φιλόλογος σε Γυμνάσιο: «Περάσαμε «δύσκολες» στιγμές αρχικά (με επιτόνηση 

προβληματισμού), γιατί στην αρχή ζητήσαμε από τα παιδιά να χωριστούν μόνα τους 

σε ομάδες. Αμέσως παρουσιάστηκε το πρόβλημα, όλοι οι καλοί μαθητές μαζί, και όλοι 
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οι αμελείς, ή τέλος πάντων λιγότερο προσεκτικοί μαθητές σε χωριστή ομάδα. Γι’ αυτό 

άλλαξα τη σύνθεση…Αυτή ήταν η αρχή. Πριν ξεκινήσουμε. Πέρα από τα συμβόλαια 

της τάξης και τα κλασικά. Επεδίωξα να μάθω τις δεξιότητες καθενός. Τους έβαλα να 

γράψουν σε ένα χαρτάκι σε τι νομίζει ο καθένας ότι είναι καλύτερος. Γιατί, ας πούμε, 

άλλος την τεχνολογία την έπαιζε στα δάχτυλα, και άλλος δεν ήξερε να ανοίξει τον 

υπολογιστή. Όταν λοιπόν έχεις να κάνεις και μια παρουσίαση, σου χρειάζονται όλοι. 

Με βάση τις πληροφορίες που μου έδωσαν για τις δεξιότητες που κατείχαν, λοιπόν, 

έκανα τη σύνθεση των ομάδων. Για να μη λείπει από καμία ομάδα το τεχνικό μέρος, 

το γνωστικό μέρος, το εικαστικό μέρος, να μπορούν όλοι να συνεισφέρουν για να 

έχουμε στο τέλος μια εργασία της προκοπής, που να ικανοποιεί και τα ίδια τα παιδιά. 

Αυτό νομίζω ότι ήταν ένα από τα θετικότερα στοιχεία του πιλοτικού, ότι έδωσε δρόμο 

στα παιδιά που…νομίζουν ότι δεν τα καταφέρνουν -γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει 

παιδί που δεν τα καταφέρνει, όλα έχουν ταλέντα φανερά ή κρυφά- έδωσε δρόμο λοιπόν 

στα παιδιά να βρουν τις δεξιότητές τους και να ισορροπήσουν μέσα στην τάξη. Αυτό 

το πέτυχαν ισορροπώντας μες στις ομάδες. Και είχαμε παιδιά  μοναχικά, απομονωμένα 

και τα λοιπά, που στο τέλος του σεναρίου είχαν ενσωματωθεί σε παρέες και είχαν 

κοινωνικοποιηθεί. Για μένα αυτό είναι το καλύτερο αποτέλεσμα…δηλαδή να τον 

«ξεχάσω» και τον Ελύτη και τα…υψηλά γνωστικά επιτεύγματα, αν επιτευχθεί 

αυτό….» 

Η συνεχόμενη διδασκαλία του μαθήματος αποδείχθηκε πολύ βοηθητική για την 

απόκτηση εμπειρίας και την ευέλικτη, αλλά και εποικοδομητική χρήση της 

ομαδοσυνεργατικής μεθόδου. 

Φιλόλογος σε Γυμνάσιο: «Αναγκαστικά (χρησιμοποιήσαμε ομαδοσυνεργατική). Δεν 

είχε και νόημα αλλιώς. Ήταν τέτοια η δομή του προγράμματος. Την πρώτη χρονιά 

είχαμε αποκλειστικά ομαδοσυνεργατική, και κάποιες βέβαια ατομικές εργασίες. Τη 

δεύτερη χρονιά, εφαρμόζαμε ομαδοσυνεργατική όταν ήθελαν, αλλά εργάζονταν και 

μόνοι τους (μάλιστα τους έβαζα και έναν ανά θρανίο τότε). Την τρίτη χρονιά 

εφαρμόζαμε ένα τμήμα του σεναρίου με τα παιδιά μόνα τους στα θρανία, και μετά, 

ξαναστήναμε τις ομάδες όταν έπρεπε να συνεργαστούν. Σε αυτό βέβαια βοήθησε η 

επανάληψη του προγράμματος. Διαπίστωσα δηλαδή ποια σημεία μπορούν να γίνουν 

με ομαδοσυνεργατική, και σε ποια σημεία είναι καλύτερα κάθε παιδί να δουλέψει μόνο 

του». 

Η μέθοδος βέβαια εμπεριέχει στην ουσία της στοιχεία δημοκρατικού πολιτισμού και 

αποδοχής της ετερότητας. Ως εκ τούτου ανήκει στα στοιχεία του προγράμματος που 
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βοηθούν την ομαλή κοινωνικοποίηση και την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μαθητών και προάγουν την δημοκρατική κουλτούρα.  

«Ερευνήτρια: Θεωρείτε δηλαδή ότι η ομαδοσυνεργατική βοηθάει τους αδύνατους 

μαθητές και τους μαθητές με μαθησιακά προβλήματα… 

Φιλόλογος σε Γυμνάσιο: «Ναι και με μαθησιακά προβλήματα και με προβλήματα 

συμπεριφοράς θα έλεγα…αρκεί να αφήσουν περιθώριο τα ίδια τα παιδιά, να 

θελήσουν…Η ομαδοσυνεργατική βοηθάει και στην αλληλεπίδραση, βελτιώνει όχι 

μόνο τις επιδόσεις, αλλά και την κοινωνική συμπεριφορά…φέρνει τα παιδιά πιο 

κοντά… 

Ερευνήτρια: Όταν παρουσίαζε μια ομάδα, οι άλλες πρόσεχαν; Παρακολουθούσαν;  

Συμμετέχουσα: Ναι παρακολουθούσαν. Οι ομάδες λειτούργησαν πολύ καλά. Μόνο 

στην αρχή είχαμε πρόβλημα με την συγκρότησή τους, αλλά αυτό το αντιμετωπίσαμε 

συζητώντας λογικά και με επιχειρήματα. Εξάλλου, αν δεν καταφέρναμε να 

συγκροτηθούμε σε ομάδες, πώς θα μιλούσαμε έπειτα για τις διακρίσεις και τους 

αποκλεισμούς;» 

Η μέθοδος πρότζεκτ, την οποία εφάρμοσε το 40% του δείγματος, είναι και αυτή βασική 

παράμετρος του ΝΠΣ. Η μέθοδος συνδυάζεται με τα τρία στάδια της διδασκαλίας 

(πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ανάγνωση) και την χρήση πολυαισθητηριακών 

μέσων. Επίσης με δραστηριότητες που αναδεικνύουν το ιδιαίτερο μαθησιακό προφίλ 

κάθε μαθητή. Όποιος χρησιμοποίησε τη μέθοδο εντάσσοντας στην διδακτική ενότητα 

ευφάνταστα σενάρια φαίνεται πως είδε το ενδιαφέρον των μαθητών να απογειώνεται. 

Στις συνεντεύξεις φαίνεται το απίστευτο εύρος των δραστηριοτήτων που ενέταξαν στη 

διδασκαλία τους οι συμμετέχοντες. Αυτές οι δραστηριότητες άλλοτε είναι γενικού 

ψυχοπαιδαγωγικού χαρακτήρα και άλλοτε συνυφασμένες με τη φύση του αντικειμένου 

της Λογοτεχνίας.   

Δασκάλα: «…Τους επέστησα την προσοχή στην μελέτη του εξωφύλλου και του 

οπισθοφύλλου, γιατί τα περισσότερα παιδιά παίρνουν ένα βιβλίο και το κρίνουν 

επιφανειακά. Θεωρώ ότι πρέπει να μάθουν τα παιδιά να το μελετούν σε βάθος και να 

ασχολούνται και με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα, εκτός από την υπόθεση και την πλοκή. 

Είναι καλό, για να έρθουν σε επαφή με τον «πολιτισμό του βιβλίου» να γνωρίζουν και 

τους ανθρώπους που δουλεύουν για την έκδοση. Είπαμε λοιπόν για την 

εικονογράφηση, είδαμε τη χρονολογία, το όνομα του εκδότη-τυπογράφου, τον τόπο 

έκδοσης. Είδαμε τον κολοφώνα στο τέλος του βιβλίου […] Οι μαθητές συνέλλεξαν 

φωτογραφίες του Παπαδιαμάντη μέσω του διαδικτύου, τις εκτυπώσαμε και έφτιαξαν 
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ένα φωτογραφικό άλμπουμ, και ηλεκτρονικό και συμβατικό. Επίσης όλες τις 

πληροφορίες που έφεραν τις συμπεριλάβαμε σε έναν ηλεκτρονικό φάκελο, που ήταν η 

«Τράπεζα πληροφοριών μας». Την γενέτειρά του την Σκιάθο, την έψαξαν στον Χάρτη, 

τη ζωγράφισαν και αναζήτησαν πληροφορίες και φωτογραφίες, με τις οποίες επίσης 

φτιάξαμε χωριστό φάκελο και συλλογή. Τι άλλο…ταξινόμησαν κάποια από τα έργα 

του Παπαδιαμάντη, διηγήματα ποιήματα και μυθιστορήματα, και έγραψαν μικρές 

περιλήψεις.  Αυτό είναι και εξοικείωση με τα γραμματειακά είδη […] Έβαλαν τίτλο 

και  εξώφυλλο σε κάθε διήγημα και στα ποιήματα ξεχωριστά κι έφτιαξαν μικρά βιβλία. 

Κάθε «βιβλίο» είχε την δική του ταυτότητα (στο κινητό δείχνει στην ερευνήτρια 

ομοιώματα «ταυτοτήτων») με τον τίτλο, το όνομα του συγγραφέα, του Παπαδιαμάντη 

δηλαδή, το όνομα αυτού που έκανε την απόδοση (στην αρχική έκδοση), και το όνομα 

αυτού που έκανε την εικονογράφηση, εν προκειμένω των ίδιων των παιδιών […]. Μετά 

πήγαμε στην ανάγνωση και την ανάλυση του περιεχομένου των τριών διηγημάτων (που 

επιλέχθηκαν ως βασική λογοτεχνική ύλη) και στην συγκριτική μελέτη τους. Θυμίζω 

ήταν ο Αλιβάνιστος, Γουτού Γουπατού και ο Πανταρώτας. Λοιπόν αυτά τα τρία αφού 

τα μελετήσαμε ξέχωρα, μετά πήγαμε στη συγκριτική επεξεργασία και θα δεις τι 

δραστηριότητες κάναμε στο στάδιο μετά την ανάγνωση, να εντυπωσιαστείς. Αλλά και 

γενικά ασχοληθήκαμε με τον Παπαδιαμάντη, ας πούμε με κάποια ποιήματά του που 

έχουν μελοποιηθεί, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης θεώρησης του έργου του […]. 

Ψάξαμε το «φιλέρημο τρυγόνι» στο διαδίκτυο μελοποιημένο, το ακούσαμε και το 

τραγουδήσαμε, και βέβαια τα παιδιά έκαναν χρήση των δεξιοτήτων τους στις Νέες 

Τεχνολογίες για την αναζήτηση. Λοιπόν να σας πω και άλλες δραστηριότητες. 

Εικονογράφηση σκηνών του κειμένου, υποθετικές συνεντεύξεις από τους ήρωες. Να 

κι εδώ δημιουργική γραφή που μετά παρουσιάζεται και προφορικά, δραματοποίηση 

και παντομίμα, μετατροπή μιας σκηνής του διηγήματος σε κόμικ, κατασκευή 

σελιδοδείκτη με τη ζωγραφιά ενός ήρωα, παιχνίδι ρόλων: σε κάθε ομάδα κάποιος 

υποδύεται τον συγγραφέα, άλλος τον εικονογράφο, και οι υπόλοιποι τους αναγνώστες, 

οι οποίοι τους κάνουν ερωτήσεις […]. Κι εδώ βλέπετε εικόνες που ζωγραφίζουνε. Ο 

τελευταίος άξονας ήταν ο πιο σύνθετος και ο πιο ευρηματικός. Επειδή δεν υπήρχε 

κάποιο σχέδιο για να πω το είδα από κάποιον και το εφαρμόζω ως έχει. Σκεφτήκαμε 

να μελετήσουμε τις συμπεριφορές των ηρώων και να τις συγκρίνουμε. Επίσης στο 

φύλλο εργασίας έγραψαν αν θεωρούν ότι είναι ήρωες από την καθημερινή ζωή, αν είναι 

δεμένοι με τον τόπο τους. Αλλού τους δίνω στοιχεία του κειμένου και προσπαθούν να 

μαντέψουν τον ήρωα και τον τίτλο του διηγήματος. Στη δραματοποίηση είχαμε και 
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παιδιά που κατάλληλα ντυμένα «υποδύονταν» τον ήρωα. Αφηγούνταν κάτι από την 

ιστορία και τα υπόλοιπα παιδιά προσπαθούσαν να μαντέψουν ποιον από τους ήρωες 

υποδύονται. Δημιουργία ακροστιχίδας με το όνομα του συγγραφέα, δημιουργία αφίσας 

με το καλύτερο διήγημα που διάλεξε η ομάδα, δημιουργία αινιγμάτων για τους 

ήρωες...». 

Ερευνήτρια: «Στο τελικό στάδιο δηλαδή είχατε πολλές δραστηριότητες…» 

Συμμετέχουσα: «Ναι είχαμε πολλές…Σε ό,τι αφορά την Δημιουργική γραφή, 

χρησιμοποιούνται όλοι οι ήρωες των διηγημάτων. Δίνεται ένας νέος ρόλος για κάθε 

ήρωα και φτιάχνουμε εκ νέου ένα διήγημα με διαφορετική πλοκή από τα αρχικά 

διηγήματα η κάθε ομάδα. Στο τέλος διαβάζονται όλα στην τάξη». 

Ερευνήτρια: «Μα πόσο ωραία! Εμπλέξατε τους ήρωες των διηγημάτων σε ένα νέο 

διήγημα! Και είχε συνοχή; Τα κατάφεραν τα παιδιά να γράψουν κάτι συγκροτημένο»; 

Συμμετέχουσα: «Δεν θα μπορούσαν να τα καταφέρουν καλύτερα…». 

Το επιστέγασμα της δημιουργικής εφαρμογής των αρχών που διέπουν την φιλοσοφία 

των συνεργατικών σχεδίων μάθησης δεν μπορεί παρά να είναι η αίσθηση της χαράς και 

της ικανοποίησης για διδασκομένους και διδάσκοντες.   

Η μέθοδος της δραματοποίησης με τον παιγνιώδη χαρακτήρα της φαίνεται να 

χρησιμοποιήθηκε σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό από όλους σχεδόν τους συμμετέχοντες 

στην έρευνα προκειμένου να καταστήσουν πιο ελκυστική την διδασκαλία τους. Στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δεν υπάρχει ούτε ένας εκπαιδευτικός που να μην την 

χρησιμοποίησε ή να την χρησιμοποίησε λίγο. Εκεί βέβαια αξιοποιούνται όπως είδαμε 

και παραπάνω περισσότερο «παιχνίδια ρόλων» και παντομίμα. Επίσης η απλή μορφή 

της δραματοποιημένης απόδοσης των διαλόγων. Η δραματοποίηση δηλαδή συνήθως 

δεν σχετίζεται με τη δημιουργική γραφή όπως στην άλλη βαθμίδα. 

«Ερευνήτρια: Μια και μιλάμε για την δραματοποίηση, πριν παίξουνε τους ρόλους τους 

τα παιδιά είχανε κάνει διασκευή του κειμένου; Μετέτρεψαν δηλαδή την αφήγηση σε 

διαλόγους; 

Δασκάλα: Μα υπήρχαν ήδη οι διάλογοι. Σας είπα ότι υπογράμμιζαν με φωσφορούχο 

και μετά άλλαζαν την φωνή τους, ανάλογα με το πώς φαντάζονταν τον ήρωα ή την 

ηρωίδα, και αναπαριστούσαν τη σκηνή. Βέβαια δεν κάνανε κανονική παράσταση με 

σκηνικά και κοστούμια» […]έλεγα ας πούμε: «παιδιά να θυμηθούμε τι έγινε στη 

βάρκα». Και η κοπέλα που έκανε τη θειά το Μαλαμώ έλεγε: «Ω…θεέ μου, θα πνιγούμε, 

σώσε μας» ή η άλλη έλεγε «Γιατί έντυσες το παιδί σαν κρεμμύδι;». Ο παππάς έλεγε 

«Δεν έπρεπε να ξεκινήσουμε με αυτόν τον καιρό…». 
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Ερευνήτρια: «Ναι καταλαβαίνω, την ερώτηση την έκανα για να δω αν εμπλέξατε στη 

διδασκαλία σας δραστηριότητες δημιουργικής γραφής».  

Δασκάλα: «Όχι όχι…Δεν κάναμε κάτι τόσο σύνθετο. Απλά αναπαραγάγαμε προφορικά 

τους διαλόγους, και όπου υπήρχε πλάγιος λόγος τον κάναμε ευθύ. Αλλά κοιτάξτε τα 

παιδιά αυτής της ομάδας ήταν και λίγο πιο…ανεβασμένα σε επίπεδο λόγου, εκτός από 

το δραματικό τους ταλέντο. Νομίζω ότι και αν ακόμη δεν υπήρχαν ξεκάθαροι διάλογοι, 

θα μπορούσαν να τους επινοήσουν». 

Στη δευτεροβάθμια, η μέθοδος είναι πολύ δημοφιλής μεταξύ των μαθητών και 

εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την συγγραφή από τα ίδια τα παιδιά διαλόγων σχετικών 

είτε με τα εξεταζόμενα κείμενα είτε με το θέμα της διδακτικής ενότητας. 

Φιλόλογος σε Γυμνάσιο: «Την χρησιμοποιήσαμε σε μεγάλο βαθμό. Υπήρχε σε κάθε 

φύλλο εργασίας στο τέλος, και γενικά στο τέλος όλης της θεματικής ενότητας. Ήταν 

κάτι που άρεσε πάρα πολύ στα παιδιά. Το καταλάβαμε από την πρώτη εφαρμογή. Την 

ζητούσαν πάντα οι μαθητές μας και εμείς ανταποκρινόμασταν, γιατί διαπιστώναμε ότι 

η δραματοποίηση καλλιεργούσε την ενσυναίσθηση και κινητοποιούσε ακόμη και τους 

αδύνατους μαθητές. Ήταν κάτι διαφορετικό από τα κλασικά…Και γι’ αυτό κι εμείς 

φροντίσαμε να την «προωθήσουμε» αυτήν τη μέθοδο […] σε κάθε φύλλο εργασίας 

εκτός από την άσκηση της δραματοποίησης, υπήρχε και η δημιουργική γραφή. 

Μάλιστα πρώτα είχαμε την δημιουργική γραφή και μετά τη δραματοποίηση[…]. Στο 

τέλος της πρώτης θεματικής ενότητας που αφορούσε το χιούμορ και τη σάτιρα, τα ίδια 

τα παιδιά ζήτησαν να φτιάξουν ένα δικό τους θεατρικό και να το ανεβάσουν στη σκηνή. 

Όντως, κάποια παιδιά γράψανε ένα μέρος του κειμένου, άλλα το υπόλοιπο, στη 

συνέχεια τρίτη ομάδα έλεγξε για λάθη ή ασυνέπειες, μοιράστηκαν ρόλοι, έγιναν 

πρόβες... Στο τέλος βέβαια, δεν ανέβηκε παράσταση, με την έννοια της δημόσιας 

παρουσίασης, αλλά η συμμετοχή στην όλη διαδικασία πιστεύω ότι είχε πολύ θετικά 

παιδαγωγικά αποτελέσματα». 

Φιλόλογος Α΄ Λυκείου: «Ναι τη δουλεύουμε τη δραματοποίηση και αρέσει πάρα πολύ 

στα παιδιά. Σε κάποια περισσότερο σε κάποια λιγότερο. Δηλαδή αν είναι ντροπαλά τα 

παιδιά δεν πολυθέλουνε. Αν βέβαια τα παροτρύνουμε λιγάκι, ορισμένα ανοίγονται. 

Είναι ανάλογα με τον χαρακτήρα τους. Έχει επιτυχία αυτή η μέθοδος πάντως, και 

αρέσει στους περισσότερους. Εγώ την εφαρμόζω σε μεγάλο βαθμό. Στην πρώτη 

ενότητα «τα φύλα στη λογοτεχνία» μια χρονιά με ένα τμήμα κάναμε το εξής…Το 

πρότεινα εγώ και τα παιδιά δέχθηκαν. Μετά την επεξεργασία των κειμένων και ενώ τα 

παιδιά ήταν  χωρισμένα  σε ομάδες, μοιραστήκανε τα κείμενα που είχαμε δουλέψει και 
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ανάλαβε η κάθε ομάδα να γράψει διαλόγους με βάση το κείμενο και να τους 

παρουσιάσει…». 

Στη συνέντευξη με την εκπαιδευτικό που δίδαξε στα ΕΠΑΛ προκύπτει μια μορφή 

δραματικής έκφρασης, η συλλογική απαγγελία, ως στοιχείο κινητοποίησης του 

ενδιαφέροντος των μαθητών. 

Συμμετέχουσα: «Όχι, δεν κάναμε κάτι τέτοιο (δραματοποίηση), ήταν λίγο…εκτός 

δυνατοτήτων της τάξης. Στην πεζογραφία δεν είχαμε κάτι επιπλέον εκτός από την 

ανάγνωση (υπενθυμίζω πως λίγοι μαθητές διαβάζουν αβίαστα, χωρίς δυσκολία). Αλλά 

στην μοντέρνα και παραδοσιακή ποίηση, ίσως είναι άσχετο αυτό που θα πω, αλλά εκεί 

παρατήρησα ένα είδος «κινητοποίησης»…μπορώ να συνεχίσω;»  

Ε: Μα ναι, ασφαλώς! 

Σ: «Κάποια στιγμή τους ανέφερα το μέτρο και προσπάθησα να ανακαλέσω γνώσεις 

που είχαν από το δημοτικό. Τους έβαλα λοιπόν να διαβάσουν με μέτρο παραδοσιακά 

ποιήματα και είδα ότι αυτό κίνησε το ενδιαφέρον τους. Το 95 % απήγγειλε με 

προθυμία, αλλά και κάποια παιδιά πιο ντροπαλά με ενθάρρυνση δέχτηκαν κι εκείνα. 

Στο σύνολο της τάξης μόνο δύο άτομα δεν θέλησαν να συμμετάσχουν. Επίσης για ένα 

ποίημα, κάναμε ομαδική απαγγελία με μέτρο…Στην αρχή είχαμε χασμωδία, αλλά με 

την δεύτερη, τρίτη φορά τα παιδιά ακούγονταν σαν χορός αρχαίας τραγωδίας!». 

Στις περισσότερες συνεντεύξεις η Δημιουργική Γραφή αποτιμάται πολύ θετικά ως 

μέσο ενεργοποίησης της φαντασίας και δημιουργικής εμπλοκής με το μάθημα της 

Λογοτεχνίας, ακόμη και των πιο αδύνατων μαθητών: 

Φιλόλογος Α΄ Λυκείου: «Ναι…τους βάζω να γράψουν σελίδες ημερολογίου, να 

φανταστούν τι θα έγραφε ο κεντρικός ήρωας ή η ηρωίδα, ή κάποιος γενικά από τους 

ήρωες, να συντάξουν επιστολή, να αλλάξουν το τέλος κλπ. Αυτά τα κάνουν, και μπορώ 

να πω με αρκετή επιτυχία. Στην πρώτη διδακτική ενότητα έχουμε πολλές τέτοιες 

εργασίες, και επειδή αρέσουν στα παιδιά, ασχολούνται πολύ. Κάποιων παιδιών ο λόγος 

είναι εξαιρετικά ευφάνταστος και δημιουργικός…αλλά και όλοι οι μαθητές την 

δουλεύουν αυτήν την άσκηση».  

Ερευνήτρια: «Η οποία είναι και μία από τις τελικές ασκήσεις αξιολόγησης στις 

εξετάσεις». 

Συμμετέχουσα: «Ναι, και -χωρίς υπερβολή- δεν υπάρχει ούτε ένας μαθητής που να μην 

γράψει καλά αυτήν την άσκηση. Έχουν μεγάλη ευρηματικότητα τα παιδιά σε αυτήν 

την ηλικία. Σου γράφουν πράγματα που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Να 

αναρωτιέσαι πώς τα σκέφτηκαν». 
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Το εύρος των εφαρμογών και οι δυνατότητες διδακτικής αξιοποίησης της 

Δημιουργικής Γραφής είναι πολύ μεγάλες.  Σε μία συνέντευξη με Φιλόλογο που δίδαξε 

σε πιλοτικό Γυμνάσιο φαίνεται καθαρά ότι η γνώση της θεωρίας και η εντρύφηση στο 

αντικείμενο μπορεί να οδηγήσει σε πιο συστηματική διδασκαλία και αξιοποίηση 

ποικίλων τεχνικών ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των μαθητών 

Συμμετέχων: «…Και ακόμη και με τα λογοτεχνικά είδη παρατήρησα διαφορές. Άλλα 

παιδιά είχαν ταλέντο στην ποίηση, άλλα στον πεζό λόγο…Τους άφησα να εκφραστούν 

όπως ήθελαν». 

Ερευνήτρια: «Ναι…βλέπω εδώ στο βιβλιαράκι σας (τελικό προϊόν του πρότζεκτ) έχει 

ακόμη και ακροστιχίδες και χάικου. Μεγάλη ποικιλία!» 

Συμμετέχων: «Ναι, δοκιμάσαμε διάφορα είδη. Βέβαια, στόχος της Δημιουργικής 

Γραφής, δεν ήταν μόνο να εκφραστούν ελεύθερα τα παιδιά, αλλά και να κατανοήσουν 

καλύτερα τα διάφορα κειμενικά είδη. Γιατί κάποιες ασκήσεις ήταν στοχευμένες…για 

παράδειγμα σε λογοτεχνικούς όρους. Ή στις αφηγηματικές τεχνικές. Δηλαδή, να 

μάθουν τι είναι η πρωτοπρόσωπη αφήγηση και κατά πόσο παράγει άλλο λογοτεχνικό 

αποτέλεσμα από την τριτοπρόσωπη. Ή τα διαφορετικά ποιητικά είδη, σονέτο, χαϊκού. 

Άλλες ασκήσεις πάλι είχαν στόχευση στην κατανόηση του περιεχομένου. Βέβαια η 

προσωπική έκφραση είχε μεγάλη ανάδειξη…». 

Η Διαφοροποίηση ως αποτέλεσμα αναστοχασμού «πάνω στη δράση» στηρίζεται στην 

τροποποίηση της διδασκαλίας ώστε να εμπλακούν όλοι οι μαθητές στην δημιουργική 

μάθηση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το παρακάτω απόσπασμα συνέντευξης με φιλόλογο 

σε πιλοτικό Γυμνάσιο:  

Ερευνήτρια: «…Αν διαπιστώνατε απουσία ενδιαφέροντος ή μη επίτευξη στόχων, 

αναπροσαρμόζατε την διδασκαλία σας»; 

Συμμετέχων: «Φυσικά…φυσικά…Κάποιες ερωτήσεις που είχα ετοιμάσει δεν 

απαντήθηκαν και τελικά αποσύρθηκαν, είτε γιατί κάποια τμήματα δεν έδειξαν 

ενδιαφέρον είτε γιατί…δυσκολεύονταν, «χάνονταν». Έτσι έμειναν απ’ έξω. Δηλαδή τα 

φύλλα εργασίας δεν ακολουθήθηκαν πιστά σε όλα τα τμήματα…το ίδιο συνέβη και με 

τις ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Υπήρχε διαφοροποίηση…και επιλογή -ας πούμε- 

άλλων τρόπων έκφρασης. Δηλαδή κάποια παιδιά προτιμούσαν τη ζωγραφική, για 

παράδειγμα, αντί της συγγραφής…Άλλα ήθελαν να φτιάχνουν power point και 

βιντεοπαρουσιάσεις». 

Ερευνήτρια: «Αξιοποιήσατε δηλαδή τα μαθησιακά στυλ και λάβατε υπόψιν όλα τα είδη 

της νοημοσύνης»; 
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Συμμετέχων: «Ναι…γιατί κάθε παιδί είναι διαφορετικό [….]» 

Ενώ οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι διαφοροποίησαν τη 

διδασκαλία τους, στην ερώτηση για το αν χρησιμοποίησαν εξατομικευμένη διδασκαλία 

απάντησαν αρνητικά. Οι συνεντεύξεις έδειξαν ότι επιστρατεύτηκαν οι ομάδες 

προκειμένου μέσω της αλληλεπίδρασης οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και οι 

πολύ αδύνατοι μαθητές να ενταχθούν στην εφαρμογή του προγράμματος  χωρίς ειδική 

παρέμβαση του εκπαιδευτικού.  

Φιλόλογος σε Γυμνάσιο: «Είχαμε κάποια παιδιά με δυσλεξία και αδύνατους μαθητές, 

αλλά μέσα στα πλαίσια της ομάδας και με βοήθεια από τους συμμαθητές τους, 

συμμετείχαν, και προχωρούσε η διαδικασία. Δεν εφαρμόσαμε εξατομικευμένη 

διδασκαλία, επειδή δεν προβλέψαμε να ψάξουμε για το αντίστοιχο υλικό. Εδώ με 

δυσκολία βρήκαμε το υλικό για τη γενική τάξη, και, όπως σας είπα και πριν, πίεζε ο 

χρόνος». 

Φιλόλογος στην Α΄ Λυκείου: «…νομίζω ότι αν αυτή η εξατομικευμένη προσέγγιση 

γίνεται στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς ιδιαίτερο 

«κόστος», από άποψη χρόνου και κόπου για μας τους εκπαιδευτικούς, αλλά και χωρίς 

να διαταραχθεί η τάξη». 

Μια σειρά από ερωτήσεις σχετίζονται άμεσα με την ανάγνωση λογοτεχνικών έργων 

και τη μαθητική εργασία-μελέτη στο σπίτι και στο σχολείο. Αναφορικά με την πρώτη 

παράμετρο προέκυψε ότι σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί επεδίωξαν η ανάγνωση των 

λογοτεχνικών κειμένων να γίνεται κυρίως στο σχολείο. Στην αιτιολόγηση αυτής τους 

της επιλογής οι περισσότεροι αναφέρθηκαν στην παγιωμένη νοοτροπία μεταξύ 

μεγάλης μερίδας των μαθητών να μην ακολουθούν αυτήν την οδηγία, με αποτέλεσμα 

να μην μπορούν να ανταποκριθούν στη συμπλήρωση των φύλων εργασίας κατά τη 

φάση της «κυρίως ανάγνωσης». Λίγοι συνέδεσαν την στάση τους με την δημιουργική 

συνανάγνωση και τον στόχο για δημιουργία «κοινότητας αναγνωστών».  

 Φιλόλογος στην Α΄Λυκείου: «Δεν θεωρώ ότι είναι αρκετό να διαβάζεται στο σπίτι το 

κείμενο. Πρέπει να γίνει ανάγνωση οπωσδήποτε στο σχολείο. Τώρα αν θέλουν τα 

παιδιά να το δουν και στο σπίτι ξανά και ξανά, αυτό είναι άλλη ιστορία...Αλλά 

παιδαγωγικά σωστό είναι να πραγματοποιείται στο σχολείο η ανάγνωση, γιατί είναι 

μια σύνθετη ψυχοπαιδαγωγική και κοινωνική διαδικασία, δεν είναι 

απλό….επιφανειακό διάβασμα».   

Ωστόσο τα μεγάλα αφηγηματικά λογοτεχνικά κείμενα είναι δύσκολο να αναγνωστούν 

εξ ολοκλήρου στο σχολείο. Από την άλλη μεριά ο κατακερματισμός και η 
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αποσπασματική τους παρουσίαση στα σχολικά εγχειρίδια δεν συνάδει με τη φιλοσοφία 

του προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται και εδώ να δώσουν λύση με 

αναστοχαστικές πρακτικές που έχουν να κάνουν με τη σύνθεση της τάξης τους και τις 

ιδιαίτερες «σχολικές» συνθήκες. 

Φιλόλογος που διδάσκει από το 2011 έως σήμερα Λογοτεχνία στην Α΄ Λυκείου: «Τα 

πρώτα δύο χρόνια (στο πλαίσιο της διδακτικής ενότητας για τα φύλα στη Λογοτεχνία) 

είχαμε επεξεργαστεί μόνο διηγήματα και αποσπάσματα. Την τρίτη χρονιά και εκτενή 

διηγήματα, όπως τη «φόνισσα» του Παπαδιαμάντη. Εκεί προσπελάσαμε όλο το 

κείμενο, αφήνοντας πολύ λίγα κομμάτια του χωρίς αναλυτική επεξεργασία. Και τα 

παιδιά δέχτηκαν και ετοίμασαν πολύ ωραίες εργασίες. Βέβαια πρέπει να είναι ευνοϊκός 

και ο παράγοντας «τάξη». Φέτος ας πούμε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα 

διεκπεραίωσης και πιο σύνθετων εργασιών. Ό,τι τους αναθέτω το φέρνουν εις πέρας, 

οπότε μπορεί να διαβάσουμε και να παρουσιάσουμε και ολόκληρο μυθιστόρημα στο 

τέλος». 

Διάλογος με (άλλον) φιλόλογο της Α΄ Λυκείου: 

Ερευνήτρια: «Πολύ ωραία. Θέλω να μου πείτε τώρα αν εντάξατε την ανάγνωση 

ολόκληρου ή ολόκληρων μυθιστορημάτων στην διδασκαλία σας». 

Συμμετέχων: «Ναι, φυσικά, όπως προβλέπεται». 

Ερευνήτρια: «Μου κάνει εντύπωση που το λέτε αυτό. Οι περισσότεροι συνάδελφοι 

παραπονιούνται ότι δεν έχουν χρόνο να το κάνουν…Εσείς έχετε αντιμετωπίσει κάποια 

δυσκολία»; 

Συμμετέχων: «Όχι…όχι, αλλά, πρέπει να εφευρίσκεις διάφορα…τρικ. Ας πούμε 

θυμάμαι μια χρονιά έκανα την τιμή και το χρήμα, του Θεοτοκά, ενώ παράλληλα 

βλέπαμε, σχολιάζαμε και επεξεργαζόμασταν και την ταινία της Τόνιας  Μαρκετάκη «η 

τιμή της Αγάπης». Νομίζω ότι πήγε πολύ καλά, κι ούτε είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα 

με τον χρόνο». 

Η ομαδική ανάγνωση είναι μια σύνθετη ψυχοπαιδαγωγική διαδικασία, η οποία πέρα 

από το να βοηθά στην κοινωνική αλληλεπίδραση, σχετίζεται και με την κοινή 

αναζήτηση και παραγωγή νοήματος. O μαθητής συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία 

προσέγγισης ενός κειμένου, σταδιακά αποκτά την ιδιαίτερη ποιότητα του κριτικού και  

όχι περιστασιακού ή παθητικού αναγνώστη. 

Σε μία από τις συνεντεύξεις φαίνεται ότι με υποδομές που δεν απαιτούν μεγάλη δαπάνη 

μπορεί να διασφαλιστεί (τουλάχιστον για το Δημοτικό, όπου τα παιδιά εισάγονται στην 
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έννοια της ανάγνωσης) το κατάλληλο περιβάλλον για την οικείωση των παιδιών με τη 

Λογοτεχνία μέσω της ενεργητικής, συμμετοχικής ανάγνωσης.  

«Ερευνήτρια: Στην τάξη υλοποιήσατε το στάδιο της κυρίως ανάγνωσης; 

Δασκάλα: Της καθαρής ανάγνωσης στη βιβλιοθήκη του σχολείου, στην αίθουσα 

φιλαναγνωσίας. Γιατί εκεί υπήρχαν οι κατάλληλες υποδομές.  

Ερευνήτρια: Αυτό μου έλεγε και ο διευθυντής, ότι υπήρχε και υπάρχει ακόμη ειδική 

“αίθουσα φιλαναγνωσίας”. Θα μπορούσατε να μου περιγράψετε λίγο το χώρο; 

Σ: Βεβαίως, γύρω γύρω τα ράφια με τα βιβλία, κάτω στρωμένη μοκέτα, είχε πρόσφατα 

ανακαινιστεί μάλιστα, μαξιλάρια πολλά γύρω γύρω, τα παιδιά βγάζουν τα παπούτσια 

τους όταν εισέρχονται στην αίθουσα, σχηματίζουμε κύκλο, δεν είμαστε αποκομμένοι 

ο ένας από τον άλλον…να μπορούμε να κοιτιόμαστε, να επικοινωνούμε, να 

συζητάμε…Το κλίμα ήταν ιδανικό». 

 Οι σύνθετες απαιτήσεις του προγράμματος και η στοχοθεσία του προϋποθέτουν ένα 

είδος «επέκτασης» του σχολικού χρόνου και πέραν του σχολικού ωραρίου. Η εκπόνηση 

ωστόσο ομαδικών εργασιών εκτός σχολείου γνωρίζει «σθεναρή αντίσταση» εκ μέρους 

των μαθητών. Οι διαπιστώσεις των εκπαιδευτικών επί του θέματος έχουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. 

Φιλόλογος Α΄ Λυκείου: «Βάζω κυρίως ομαδικές στο σχολείο και σχεδόν αποκλειστικά 

ατομικές στο σπίτι. Διότι τα παιδιά δεν είναι εύκολο να συνεργαστούν σε εξωσχολικό 

χρόνο. Είναι άλλα από την πόλη και άλλα από τα γύρω χωριά. Πολλά μου προβάλουν 

ως επιχείρημα ότι έχουν εξωσχολικές  δραστηριότητες τα απογεύματα και δεν μπορούν 

να συναντιούνται. Βέβαια, η δραματοποίηση που τους ανέθεσα ήταν ομαδική δουλειά 

και δεν γινόταν αποκλειστικά στο σχολείο. Αλλά επειδή τους άρεσε και τους ενδιέφερε, 

βρήκαν τρόπο να συνεννοηθούν και εκτός σχολείου. Αν θεωρήσουν όμως κάτι βαρετό, 

βρίσκουν ένα σωρό δικαιολογίες για να το αποφύγουν, είτε είναι ομαδική εργασία είτε 

ατομική».   

Για τα μικρότερα παιδιά προστίθεται και η διάσταση της γονικής παρέμβασης που 

περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα.  

Δασκάλα: «Να ξεκαθαρίσω κάτι…Για μένα η ομαδοσυνεργατική για να πετύχει πρέπει 

να γίνει στον χώρο του σχολείου. Αν κάνω το τραγικό λάθος και αναθέσω δουλειά 

ομαδική στο σπίτι, το πιθανότερο είναι είτε να εμπλακούν οι γονείς, και το παιδί να 

μην αυτενεργήσει και να μην συνεργαστεί με την ομάδα του, ή να μην επικοινωνήσουν 

καν τα παιδιά, γιατί το απόγευμα έχουν και εξωσχολικές δραστηριότητες ή 

δραστηριότητες με την οικογένεια, και πολλές φορές οι γονείς δεν ανοίγουν το σπίτι 
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τους για άγνωστά τους παιδιά. Οπότε, εγώ τις ομαδικές εργασίες τις αναθέτω στο 

σχολείο. Και αν χρειαστεί να αντλήσουμε πληροφορίες από το διαδίκτυο, κανονίζω να 

πάμε στην αίθουσα της πληροφορικής, την  ώρα που είναι άδεια και δεν κάνει κάποιος 

συνάδελφος μάθημα, να ανοίξουμε τους υπολογιστές και να πάρουμε ό,τι 

χρειαζόμαστε…». 

Βεβαίως, ασχέτως αν γίνονται στο σπίτι ή στο σχολείο οι ομαδικές εργασίες 

σχετίζονται με το θέμα της αξιολόγησης. Γι’ αυτό πολλοί εκπαιδευτικοί αναθέτουν 

ομαδικές εργασίες για να ανταποκριθούν στους σκοπούς και τους στόχους του 

προγράμματος και  ατομικές για μια «δικαιότερη» βαθμολόγηση. Από μία συνέντευξη 

προκύπτει άλλος τρόπος επίλυσης του προβλήματος της αξιολόγησης.   

Φιλόλογος σε Γυμνάσιο: «Αλλά, είχαμε και δυσκολίες…όταν…κατά τη γνώμη μου δεν 

φταίνε τα παιδιά, φταίνε οι γονείς….όταν μου έλεγαν κάποια παιδιά «μα πώς 

κυρία…δεν θα πάρω είκοσι;» Ε τι να κάνουμε η εργασία βαθμολογείται συνολικά. Κι 

έφτασαν στο σημείο, να έρχονται με κλάματα, καλοί μαθητές, και να μου λένε πως 

είχαν φορτωθεί όλη τη δουλειά. Αυτό ήταν ένα θέμα…και στην αξιολόγηση μας 

δυσκόλεψε πολύ. Εμένα πάρα πολύ. Γι’ αυτό χρησιμοποιώντας ένα έντυπο που υπήρχε 

στο διαδίκτυο ζήτησα από όλους τους μαθητές να αξιολογήσουν τη συμμετοχή, τη δική 

τους και των άλλων παιδιών, μέσα στην ομάδα. “Θεωρείτε ότι εργαστήκατε 

περισσότερο από τους άλλους;” ας πούμε. Και έτσι, έβγαζες μιαν άκρη και μπορούσες 

να αξιολογήσεις και τα παιδιά καλύτερα, θέλω να πω πιο δίκαια». 

Στο τελευταίο μέρος της έρευνας ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να αναφερθούν στα 

αποτελέσματα των διδακτικών τους παρεμβάσεων. Ως προς τον στόχο της 

φιλαναγνωσίας, η συντριπτική πλειονότητα απαντά πως επιτεύχθηκε, αλλά δεν 

μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το εύρος της επιτυχίας. Εξάλλου ούτε και στις 

ερωτήσεις τίθενται αριθμητικά ή ποσοτικά κριτήρια. Σε μία συνέντευξη πάντως 

φαίνεται πως επιτυχημένη διδασκαλία αυξάνει την ευαισθησία και το ενδιαφέρον για 

τη Λογοτεχνία και δημιουργεί σταθερούς διαύλους γόνιμης και διαρκούς επικοινωνίας 

των μαθητών με το πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσω της λογοτεχνικής 

έκφρασης.  

Φιλόλογος σε Γυμνάσιο: «Ναι καλλιεργήθηκε (η φιλαναγνωσία). Όχι βέβαια σε όλους 

τους μαθητές και όχι στο ίδιο ποσοστό. Το συμπέρανα ότι καλλιεργήθηκε, επειδή τα 

παιδιά πολλές φορές έρχονταν στην τάξη και εξέφραζαν τις εντυπώσεις τους από βιβλία 

που διάβασαν. Δεν ξέρω αν διάβαζαν με τον ίδιο ρυθμό και πριν, αλλά σταδιακά μες 

στη χρονιά φάνηκε ότι το ενδιαφέρον τους γύρω από το βιβλίο είτε σε επίπεδο 
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ανάγνωσης είτε σε επίπεδο γραφής, αυξήθηκε. Άρα, θεωρώ ότι υπήρχε μια σχετική 

επιτυχία σε αυτόν τον τομέα. Τώρα το «πόσο»…δύσκολα μετριέται αυτό […]. 

Πάντως…ατάκα μαθήτριας που θα την κουβαλώ για μια ζωή….μιας μαθήτριας πολύ 

καλής, η οποία τις προηγούμενες χρονιές ήταν «πιεσμένη», δηλαδή υπήρχε πίεση από 

το σπίτι για την επίδοση…στο τέλος της χρονιάς μου είπε «Κύριε φέτος απόλαυσα το 

μάθημα, απόλαυσα τη φετινή χρονιά, γιατί είχα συντροφιά την ποίηση». Και όλα τα 

παιδιά θεωρώ ότι απόλαυσαν τη διαδικασία…και την παρουσίαση…Επίσης 

συνεργαστήκαμε με μια τοπική εφημερίδα, την εφημερίδα Π (την ονοματίζει), γιατί 

ήμασταν της άποψης ότι το πιλοτικό σχολείο πρέπει να είναι ανοιχτό στην κοινωνία. 

Οπότε ζητήσαμε και μας δόθηκε μια εβδομαδιαία στήλη, όπου δημοσιευόταν από ένα 

κείμενο των παιδιών, κάθε φορά. Η συνεργασία αυτή συνεχίζεται και σήμερα, αλλά 

είναι κάτι που θεμελιώθηκε τότε».  

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος, η Κριτική Αγωγή στον Σύγχρονο Πολιτισμό, 

ελέγχθηκε μεταξύ άλλων με μια σειρά ερωτήσεων που αφορούν το αν διαπιστώθηκε 

θετική αλλαγή της στάσης των μαθητών απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα που 

τέθηκαν κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος, τον προβληματισμό τους για τα 

οικολογικά ζητήματα, την πίστη τους στη Δημοκρατία και την κοινωνική Δικαιοσύνη, 

το πώς αντιμετωπίζουν το «ανοίκειο» και το «ξένο». Παραθέτουμε απόσπασμα από 

συνέντευξη φιλολόγου που δίδαξε στη Β΄ Γυμνασίου. Στο απόσπασμα φαίνεται πώς οι 

μαθητές, αξιοποιώντας την εμπειρία τους, αρθρώνουν τον δικό τους λόγο δίπλα στον 

λόγο των κειμένων και δημιουργούν ένα κοινό πλαίσιο παραγωγής νοήματος.  

Συμμετέχουσα: «Και κοντά στα περισσότερα κείμενα που έθιγαν τέτοιους 

προβληματισμούς είχαν να αφηγηθούν παρόμοια προβλήματα που αντιμετώπισαν και 

οι ίδιοι, ή κάποιος από το περιβάλλον τους… είτε που έπεσαν στην αντίληψή τους. Για 

το ρατσισμό, ας πούμε, διηγήθηκαν διάφορα περιστατικά […]. Τώρα για τις 

δημοκρατικές αρχές που λέτε…Αφού είχαμε θεματική ενότητα για τις διακρίσεις και 

τον ρατσισμό, καταλαβαίνετε ότι έγινε επεξεργασία αυτών των ζητημάτων σε όλο το 

φάσμα. Για τη διαπολιτισμικότητα…θυμάμαι ότι έγινε εκτενής συζήτηση για τις 

θρησκείες, με αφορμή ένα κείμενο του Λουντέμη που περιέγραφε την φιλία του μικρού 

αφηγητή με ένα Τουρκόπουλο, τον συνομήλικό του Σουκρή. Και τα παιδιά είπαν ότι 

θα μπορούσαν να κάνουν στενή παρέα με παιδιά άλλου θρησκεύματος, χωρίς κανένα 

δισταγμό. «Για ποιο λόγο να μην κάνουμε;», έτσι είπαν. Εξάλλου η ελληνική κοινωνία 

έχει από παλιά δεχθεί στους κόλπους της ανθρώπους με άλλη εθνική καταγωγή και 

θρήσκευμα. Εμείς βέβαια επεξεργαστήκαμε περισσότερο την έννοια της ανοχής στο 



102 

 

διαφορετικό μέσα από τα κείμενα που διαβάζαμε και τις συζητήσεις μας […]. Τώρα 

που το λέτε…θυμάμαι ένα κείμενο, μια επιστολή που απηύθυνε ο αρχηγός μιας φυλής 

των Ινδιάνων στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος ζητούσε να 

πουλήσουν οι Ινδιάνοι τη γη τους. Με αφορμή αυτό το κείμενο αναφερθήκαμε στη 

Γενοκτονία των Ινδιάνων, και τα παιδιά «ξεσηκώθηκαν».  

Ερευνήτρια: «Συγκινήθηκαν»;  

Σ: «Συγκινήθηκαν, θύμωσαν! Πάντα αντιδρούσαν έτσι στην ενότητα του ρατσισμού, 

και καταδίκαζαν κάθε μορφή του, τον φυλετικό, τον κοινωνικό…» 

Στις ερωτήσεις για το αν κατακτήθηκαν δεξιότητες προφορικού και γραπτού λόγου, 

αλλά και πιο σύνθετες δεξιότητες κριτικού γραμματισμού οι απαντήσεις ήταν πολύ 

ενθαρρυντικές. Αυτό αποδεικνύει, τουλάχιστον για την πιλοτική εφαρμογή, ότι τα 

φύλα εργασίας οργάνωσαν τη σκέψη και τον λόγο των μαθητών.    

Φιλόλογος σε Γυμνάσιο: «Ναι βέβαια. Μπορούσαν να κατανοούν τη δράση των 

ηρώων, τους χαρακτήρες, τις επιλογές του συγγραφέα…ας πούμε «τι πετυχαίνει με το 

να βάλει διάλογο, τι πετυχαίνει με τις παρομοιώσεις, τι πετυχαίνει με την 

πρωτοπρόσωπη αφήγηση, πώς αλλάζει το ύφος του κειμένου…». Αυτό φάνηκε 

περισσότερο (μη φανταστείτε με τις τυπικές ερωτήσεις ή σε μια κλασική αξιολόγηση) 

φάνηκε στα κείμενά τους…Γιατί έγραφαν καλύτερα…» 

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης: 

Ερευνήτρια: « Ήδη μας είπατε κάποια πράγματα, ότι φαινόταν από τις εργασίες τους η 

επίτευξη κάποιων στόχων. Εμάς όμως δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα «θεωρητικά», 

θέλω να πω αν αντιλαμβάνονταν πλέον οι μαθητές σας τη δομή των κειμένων, τη 

λειτουργία της αφήγησης, τον ρόλο του αφηγητή κλπ. Μας ενδιαφέρει πιο πολύ το αν 

έκαναν αναγωγές…δηλαδή «βλέπατε» ένα λογοτεχνικό κείμενο από το παρελθόν, στο 

οποίο παρουσιαζόταν το «παρόν» των λογοτεχνικών ηρώων, τα παιδιά έκαναν 

αναγωγές στο δικό τους παρόν;» 

Συμμετέχων: «Ναι βεβαίως…Αυτό τους έλεγα πάντα…Πλέον αφού διαβάσουμε και 

συζητήσουμε το κείμενο, δεν μας ενδιαφέρει τι είπε ο τάδε συγγραφέας. Μας 

ενδιαφέρει τι λέμε εμείς που ζούμε στο σήμερα. Οπότε και οι ασκήσεις δημιουργικής 

γραφής είχανε αυτόν τον στόχο, να γίνει αναγωγή στη δική τους είτε προσωπική είτε 

κοινωνική εμπειρία…Δηλαδή στο τι αισθάνονται…τι πιστεύουν για ένα θέμα είτε ως 

μέλη μιας κοινωνίας είτε και ατομικά, ως πρόσωπα. Ένα από τα ζητούμενα ήταν 

δηλαδή να κάνουν αναγωγή στα προσωπικά τους βιώματα». 
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Η θετική επίδραση των  διδακτικών προσεγγίσεων του προγράμματος σε ό,τι αφορά 

την διαδικασία χειραφέτησης και την εκφορά προσωπικού λόγου των μαθητών είναι 

εμφανής στο παρακάτω απόσπασμα συνέντευξης με καθηγητή που δίδαξε στην Α΄ 

Λυκείου: 

Ερευνήτρια: Θεωρείτε ότι οι μαθητές σας μέσω του μαθήματος έμαθαν να 

παρουσιάζουν με τεκμηριωμένο τρόπο τις απόψεις τους και να δίνουν την δική τους 

ερμηνεία στα ζητήματα που ανακύπτουν από τα κείμενα; 

Συμμετέχων: «Μα ναι…Ακόμη και σε ό,τι αφορά την ερμηνεία υπερρεαλιστικών 

κειμένων. Αυτό μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Αν αφεθούν ελεύθερα τα παιδιά, χωρίς 

την πίεση να κατανοήσουν με όρους αντικειμενικούς ένα κείμενο και δουλέψουν πιο 

αυθόρμητα,   προκύπτουν εντυπωσιακά πρωτότυπες προσεγγίσεις». 

Με τα τελευταία ερωτήματα έγινε προσπάθεια να αναδειχθούν οι δυσκολίες του 

προγράμματος, αλλά και τα θετικά του στοιχεία. Οι δυσκολίες φαίνεται να ταυτίζονται  

με ελλείψεις και αδυναμίες του προγράμματος, στη συνείδηση των συμμετεχόντων, και 

στο πρόγραμμα αποδίδονται τα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν από την 

έλλειψη οργανωτικού πλαισίου, την χρονική πίεση, την απουσία επιμόρφωσης, την 

έλλειψη τεχνολογικών κυρίως υποδομών και την ασυνέχεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

πιλοτική εφαρμογή σταμάτησε το 2013 και δεν ακολούθησε γενική εφαρμογή. Αλλά 

και στο Λύκειο οι συμμετέχοντες επισημαίνουν ως σοβαρή ασυνέπεια «ότι μετά την Α' 

Λυκείου η λογική άλλαζε και οι μαθητές επανέρχονταν σε έναν τρόπο προσέγγισης του 

μαθήματος εν πολλοίς ασύμβατο με αυτόν της προηγούμενης χρονιάς» 

Αλλού συναντάμε εκτιμήσεις όπως αυτή:  

Φιλόλογος σε Γυμνάσιο: «Θεωρώ ότι οι «αδυναμίες» του προγράμματος δεν έχουν να 

κάνουν με το ίδιο το πρόγραμμα, αλλά κυρίως με τις υποδομές, με την έλλειψη 

εποπτικών μέσων, την πίεση του σχολικού προγράμματος, την έλλειψη χρόνου…Το 

πρόγραμμα αυτό καθαυτό ήταν πολύ ωραίο. Σου έδινε ελευθερία να κινηθείς όπως 

θέλεις, αλλά ήταν και οργανωμένο, ώστε να μην πελαγοδρομείς…Σου έδειχνε 

τα…πρώτα βήματα, αλλά δεν σε δέσμευε…Η εφαρμογή του βέβαια θα ήταν καλύτερη 

αν είχαμε πιο πολλούς υπολογιστές, πιο πολύ χρόνο, τμήματα με λιγότερα παιδιά, για 

να το δουλέψουμε καλύτερα. Εγώ θυμάμαι ήμουν λίγο ανασφαλής στην αρχή. 

«Ανησύχησα» όταν έμαθα ότι εκείνη τη χρονιά θα ήμουν αναπληρώτρια σε πιλοτικό 

Γυμνάσιο και αναρωτιόμουν πώς θα τα καταφέρω. Αλλά στην πορεία είδα ότι δεν ήταν 

και τόσο δύσκολο να ανταποκριθώ. Με βοήθησαν και οι συνάδελφοι. Ωστόσο, αν είχα 

παραπάνω βοήθεια και επιμόρφωση, θα ήταν ακόμη καλύτερα, πιστεύω…» 
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Η αξιοποίηση της εμπειρίας εφαρμογής του ΝΠΣ με χειραφετικό τρόπο για την 

υπερνίκηση παγιωμένων αντιλήψεων και αγκυλώσεων του παρελθόντος αναφορικά με 

τo «τι πρέπει να διδαχθεί» και «πώς πρέπει να διδαχθεί» είναι εμφανής στο λόγο των 

εκπαιδευτικών:  

Φιλόλογος σε Γυμνάσιο:  «Κοιτάξτε, θεωρώ ότι πρέπει να ξεπεραστεί αυτό. Εννοώ ότι 

είμαστε συντηρητικός κλάδος και η αλλαγή μας φαίνεται “βραχνάς”. Όταν 

πρωτοακούμε για κάτι νέο που πάει να εφαρμοστεί, όλοι οι εκπαιδευτικοί αντιδρούμε. 

Αν όμως αφήσουμε περιθώριο να φανούν τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής, τα 

αποτελέσματα διαψεύδουν τις ανησυχίες». 

 Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής του ΝΠΣ  είναι όντως πολύ ενθαρρυντικά για το 

μέλλον της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρξει 

γενική (σε όλα τα σχολεία της επικράτειας) και καθολική (σε όλες τις τάξεις) επέκταση 

και αξιοποίησή του.  

Φιλόλογος σε Γυμνάσιο: «Αυτό νομίζω είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του 

προγράμματος. Και οι μαθητές μου, αλλά και εγώ προσωπικά, απολαύσαμε τα κείμενα 

και τη διαδικασία όσο καμία άλλη χρονιά. Γιατί ήτανε πολύ μεγάλη η συμμετοχή τους. 

Και εκτός του ότι ήταν μεγάλη η προφορική συμμετοχή τους για τα θέματα αυτά που 

τους αφορούσαν άμεσα -και συζητούσαμε ας πούμε για τα προβλήματα της εφηβείας 

στην τάξη, και επιδίωκαν να καταθέσουν την εμπειρία τους...κάτι που το χάρηκαν τα 

παιδιά- επιπλέον αυτό συνδυάστηκε με το γεγονός ότι βελτιώθηκαν και στο γραπτό 

λόγο. Επειδή κάθε εβδομάδα, σε κάθε ενότητα μου έφερναν τα φύλλα εργασίας όλοι 

συμπληρωμένα, ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του βέβαια, αλλά όλοι. Και τα 

παρουσίαζαν ομαδικά. Και στις ατομικές και στις ομαδικές εργασίες υπήρξε επιτυχία. 

Και ο καθένας ξεχωριστά δούλευε στο σπίτι, και συνεργάζονταν σαν “δεμένη” ομάδα 

στο σχολείο στις παρουσιάσεις». 

Φιλόλογος σε Λύκειο σε μια θετική αποτίμηση αποφαίνεται: «ότι (το πρόγραμμα) 

αξιοποιεί σύγχρονες μεθόδους και μορφές διδασκαλίας, ότι δίνει πολύ μεγάλη 

ελευθερία κινήσεων στους διδάσκοντες και τους μαθητές να επιλέξουν θέματα, κείμενα 

και τα λοιπά, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Και κυρίως, ότι είναι 

ό,τι πιο σύγχρονο εμφανίστηκε στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα τελευταία 

χρόνια, μαζί με τα πρότζεκτ. Με τα οποία έχει την ίδια φιλοσοφία, βέβαια». 

Σε μία συνέντευξη φαίνεται καθαρά πως η συνεχόμενη σε πλέον του ενός σχολικά έτη 

εφαρμογή του προγράμματος σε συνδυασμό με την αναστοχαστική πρακτική οδηγεί 
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στην σταδιακή αυτοβελτίωση με την απόκτηση ευελιξίας στις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες και αποφασιστικότητας για τη λήψη αποφάσεων.  

Φιλόλογος Γυμνασίου: «Ήδη η δεύτερη χρονιά ήταν πολύ καλύτερη από την πρώτη. 

Την πρώτη χρονιά προσπαθούσαμε να πιάσουμε έναν στόχο που δεν ήταν ξεκάθαρος. 

Αλλά επειδή δίναμε (τουλάχιστον εγώ είχα συμπληρωμένα) όλα τα σχετικά 

ερωτηματολόγια, και για την αξιολόγηση του μαθήματος, για τους μαθητές, πώς έγινε 

το μάθημα, ποια σημεία άρεσαν περισσότερο στα παιδιά και ποια καθόλου, 

απαντούσαν τα παιδιά γιατί ήταν και ανώνυμα τα ερωτηματολόγια. Λοιπόν τη δεύτερη 

χρονιά, τα έλαβα όλα υπόψη μου. Δεν τα έβαλα στο συρτάρι. Και θεωρώ ότι 

βελτιώθηκε κατά πολύ το μάθημα…γιατί καταλάβαινα, όταν τους έβαζα ένα κείμενο 

που τα δυσκόλευε ήταν φως φανάρι ότι δεν ανταποκρίνονταν. Αλλά και τα ίδια τα 

παιδιά μου έλεγαν τι τους άρεσε και τι όχι. Τη δεύτερη χρονιά λοιπόν προσάρμοσα το 

σενάριο στα νέα δεδομένα. Το ίδιο έκανα και την τρίτη χρονιά. Και επειδή η κάθε τάξη 

είναι διαφορετική, το υλικό είναι διαφορετικό, οι δυνατότητες ήταν άλλες, έκανα 

προσαρμογές και ανά τμήμα. Το ίδιο και οι συνάδελφοι. Κανείς τρία χρόνια επί 

τέσσερα τμήματα δεν έκανε το ίδιο πράγμα». 

Οι βασικές μεθοδολογικές αρχές του προγράμματος και η φιλοσοφία του, στην ίδια 

περίπτωση, αποδεικνύονται καταλυτικές για την μετέπειτα πορεία της εκπαιδευτικού. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ η πιλοτική εφαρμογή σταμάτησε πριν από αρκετά χρόνια 

η ίδια συνεχίζει να εφαρμόζει ότι «έμαθε διδάσκοντας και δίδαξε μαθαίνοντας».  

Συμμετέχουσα: «Εγώ πλέον συνηθίζω να κάνω όλα σχεδόν τα μαθήματα με τον ίδιο 

τρόπο. Και ο σύμβουλός μας μάς έχει δώσει το πράσινο φως. Φέτος πάλι διδάσκω 

Λογοτεχνία στην Α΄ Γυμνασίου, και πριν από λίγο ετοιμάζαμε το σενάριο για την 

«παιδική βιοπάλη». Με κείμενα από εγχειρίδια άλλων τάξεων, αλλά και κείμενα 

λογοτεχνικά και πολυτροπικά, εκτός σχολικών βιβλίων. Γιατί αυτός ο τρόπος 

ανάγνωσης και παρουσίασης των κειμένων, συνδυασμένων με μουσική, με εικαστικό 

ή άλλου είδους υλικό έχει «μια μαγεία». 

 Οι εκπαιδευτικοί που «κατέκτησαν» το ΝΠΣ για τη Λογοτεχνία, και το εφάρμοσαν με 

κριτικό και δημιουργικό τρόπο είναι σε θέση να κάνουν ουσιαστικές τοποθετήσεις και 

προτάσεις για την καλύτερη επίτευξη των στόχων σε επίπεδο οργάνωσης και 

διδασκαλίας του μαθήματος, αλλά και σε «εξωδιδακτικό» πλαίσιο, όσον αφορά την 

απόκτηση γενικότερης κουλτούρας, μονιμότερης και δημιουργικότερης σχέσης με τη 

λογοτεχνία των μαθητών και προβολής του έργου που έχει να παρουσιάσει το σχολείο  

στην κοινωνία.  
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Φιλόλογος σε πιλοτικό Γυμνάσιο: «Ιδέες υπάρχουν πολλές, αν θελήσεις να ψάξεις στην 

“αναζήτηση” του Google, αλλά είναι σκόρπιες στο διαδίκτυο, σε διάφορες ιστοσελίδες. 

Καλό είναι να υπάρχει ένας επίσημος κόμβος του υπουργείου, να είναι δυναμικός, να 

είναι ανοιχτός, να μπορεί ο καθένας να καταθέσει…φυσικά με κάποιον έλεγχο, με 

κάποιο φίλτρο. Αλλά επιπλέον είμαι της άποψης, και αυτό το συζητάμε συχνά με 

συναδέλφους, πως ό,τι κάνουμε στο σχολείο πιλοτικά ή μη,  πρέπει να το ανοίγουμε. 

Για πολλούς λόγους πρέπει να το ανοίγουμε. Πρώτα πρώτα για να δίνουμε ιδέες και 

στους άλλους συναδέλφους, γιατί όπως εμείς βρίσκουμε κάτι σε ένα συνέδριο, είτε 

παρακολουθώντας το είτε στα πρακτικά, όπως βρίσκουμε σε ένα εκπαιδευτικό ή 

φιλολογικό περιοδικό προτάσεις που στηρίζονται στην εμπειρία, θα πρέπει αντιστοίχως 

να καταθέτουμε και τη δική μας εμπειρία…να την πάρει άλλος να την γονιμοποιήσει. 

Πρέπει ακόμη να είμαστε ανοιχτοί, γιατί βαλλόμαστε πανταχόθεν, «δεν κάνετε τίποτε»  

κλπ… 

Ερευνήτρια: Μη συζητάτε…βαλλόμαστε ναι… 

Φιλόλογος: Άρα πρέπει να δείξουμε ότι κάνουμε πολλά, και -κατ’ εμέ- πρέπει να το 

διαφημίζουμε…Και τέλος πρέπει να ανοίξουμε το σχολείο στην κοινωνία. Να 

παρουσιάζουμε τις δράσεις μας, όχι απλά να γίνεται δουλειά, αλλά και να φαίνεται η 

δουλειά μας. Άρα είναι καλό για όλους, και για την δική μας…να το πω… 

«επαγγελματική ανέλιξη», και για το ίδιο το σχολείο και για τους μαθητές. Γιατί το 

γεγονός ότι οι δράσεις τους γίνονται γνωστές στην τοπική κοινωνία, τους δίνει κίνητρα 

για άλλες εργασίες. Στην προκειμένη περίπτωση για να γράψουν και άλλα κείμενα. 

Όταν ξεκινήσαμε την συνεργασία με την εφημερίδα δεν περιμέναμε ότι τα κείμενα που 

γράφουν οι μαθητές θα αυξάνονταν με γεωμετρική πρόοδο. Και όμως έτσι έγινε! 

Βλέπετε μεγάλοι και μικροί, όλοι θέλουμε ένα κίνητρο! Και νομίζω ότι είναι 

απαραίτητη και η καλή διάθεση. Δηλαδή να μην στεκόμαστε μόνο στις αδυναμίες και 

στα προβλήματα, αλλά να σκεφτόμαστε πιο ανοιχτά και παραγωγικά…». 

 

 

5. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την έρευνα προκύπτει ότι δεν προηγήθηκε επιμόρφωση ούτε καν για το σύνολό 

των συμμετεχόντων στην πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικών. Και αν στο πιο 

οργανωμένο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής το 1/3 των συμμετεχόντων δεν είχε 
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προκαταρκτική ενημέρωση και στήριξη, δεν πρέπει να μας ξενίζει το γεγονός ότι στην 

Α΄ Λυκείου όπου προκρίθηκε η λύση της απευθείας εφαρμογής, το ποσοστό αυτό 

διπλασιάζεται.  

Οι διορθωτικές ως προς την κατεύθυνση της οικείωσης με το πρόγραμμα 

καθοδηγητικές παρεμβάσεις εκ μέρους των συμβούλων δεν φαίνεται να ανέτρεψαν 

δραματικά το σκηνικό, αν και στην Α΄ Λυκείου καταγράφηκε η εκτίμηση ότι βοήθησαν 

«πολύ» το 40% περίπου του δείγματος. Δεν θα πρέπει βέβαια να μας διαφεύγει ότι στην 

βαθμίδα αυτή συνεχίζεται η εφαρμογή του ΝΠΣ μέχρι σήμερα, χωρίς ποτέ να 

ετοιμαστεί παραδειγματικό ή επιμορφωτικό υλικό επισήμως, και με παλινωδίες, όπως 

η «Τράπεζα Θεμάτων» που αποσυντόνισε για έναν χρόνο εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

Καθώς δεν είχαν και πολλές επιλογές οι συμμετέχοντες στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία αποδύθηκαν σε μία προσωπική αναζήτηση υλικού για τις διδακτικές 

ενότητες με βάση τους στόχους του μαθήματος. Συνδυαστικά, οι μισοί και πλέον εξ 

αυτών αναζήτησαν λύσεις σε συνεργασία με άλλους διδάσκοντες και το 70% 

αξιοποίησε παραδειγματικά σενάρια και καλές πρακτικές αναρτημένα στο διαδίκτυο. 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος αντιμετώπισαν προβλήματα διαχείρισης 

χρόνου κατά τη διδασκαλία και δεν ολοκλήρωσαν τις τρεις θεματικές ενότητες ανά 

τάξη που προτείνει το Πρόγραμμα. Στην Α΄ Λυκείου σταδιακά η τρίτη ενότητα 

καταργήθηκε (ή ενσωματώθηκε στην θεματική ενότητα των «Φύλων στη 

Λογοτεχνία»). Ωστόσο, δεν ακολουθήθηκε ούτε η διαδικασία των τριών σταδίων που 

συνδυάζεται με την εφαρμογή της μεθόδου πρότζεκτ. Προκύπτει δηλαδή από την 

έρευνα ότι η εφαρμογή στην Α΄ Λυκείου θέτει εκτός κεντρικού σχεδιασμού βασικούς 

διεκπεραιωτικούς  άξονες του ΝΠΣ.  

Στο πλαίσιο αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί άνευ ουσίας η ύπαρξη στο δείγμα 6 

εκπαιδευτικών που δεν χρησιμοποίησαν την ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας. 

Αυτή τους η επιλογή πρακτικά σημαίνει ότι δεν ακολούθησαν το ΝΠΣ, αλλά 

ενδεχομένως απλά αξιοποίησαν κάποια στοιχεία του στη διδασκαλία τους.  

Από την έρευνα αναδείχθηκαν ως κυριότερες διδακτικές πρακτικές η 

ομαδοσυνεργατική που χρησιμοποιήθηκε σε πολλές περιπτώσεις σε συνδυασμό με την 

μετωπική, και η μέθοδος πρότζεκτ (παρόλο που την ακολούθησαν λιγότεροι από τους 

μισούς του δείγματος) ενώ παράλληλα αποδείχθηκε ότι έχουν σημαντική απήχηση στο 

μαθητικό πληθυσμό όλων των βαθμίδων, η δραματοποίηση και η δημιουργική γραφή. 

Ένα εύρημα ωστόσο που, αν μη τι άλλο ξαφνιάζει, είναι το γεγονός ότι 4 διδάσκοντες 

στην Α΄ Λυκείου δεν άσκησαν τους μαθητές τους σε απλές δραστηριότητες 
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δημιουργικής γραφής, ενώ στην τελική αξιολόγηση καλούνται να συντάξουν 

μικροκείμενο δικής τους έμπνευσης με βάση το εξεταζόμενο άγνωστο κείμενο. Τη 

μικρότερη αντιπροσώπευση σε αυτές τις διδακτικές πρακτικές εκτός της δημιουργικής 

γραφής για ευνόητους λόγους (αν και στην περίπτωσή της δεν είναι δόκιμη η ορολογία 

«διδακτική πρακτική») έχει η Α΄ Λυκείου.  Τη μεγαλύτερη το Γυμνάσιο.  

Από την ποιοτική έρευνα προέκυψε ότι κάποιες φορές -χωρίς να μπορούμε να 

αντιληφθούμε σε ποια κλίμακα- η δημιουργική γραφή συνδυάζεται με την 

δραματουργική παρουσίαση σε μια γόνιμη παιδαγωγική συνεύρεση. 

Αναφορικά με την ανάγνωση και παρουσίαση ολόκληρων λογοτεχνικών έργων και 

πάλι η μοναδική βαθμίδα (θυμίζουμε ότι για τις ανάγκες της έρευνας το δείγμα 

χωρίστηκε σε τρεις βαθμίδες) στην οποία η οδηγία αυτή δεν ακολουθείται παρά μόνο 

από το 1/6 των συμμετεχόντων είναι η Α΄ Λυκείου. 

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι τη μικρότερη εναρμόνιση με τις αρχές και τις 

παιδαγωγικές-διδακτικές μεθόδους που προτείνει το πρόγραμμα έχει η Α΄ Λυκείου, η 

μόνη τάξη στην οποία συνεχίζεται ακόμη -θεωρητικά- η εφαρμογή.  

 Ωστόσο και στην Α΄ Λυκείου όπως και στο υπόλοιπο δείγμα οι εκπαιδευτικοί 

διαπίστωσαν στη μεγάλη πλειονότητά τους καλλιέργεια -μέσω του μαθήματος- της 

φιλαναγνωσίας, εξοικείωση με τα λογοτεχνικά  είδη και ανάπτυξη στρατηγικών 

ανάγνωσης σε ικανοποιητικό βαθμό από τους μαθητές τους. Παρατήρησαν επίσης 

σταδιακή διαμόρφωση και θετική αλλαγή στις στάσεις τους απέναντι σε κοινωνικά 

ζητήματα και την έννοια της ετερότητας και διαπολιτισμικότητας.  

Οι ίδιοι εξάλλου οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως διαφοροποίησαν την διδασκαλία τους 

ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης τους και αναπροσάρμοσαν τη διδακτική τους 

τακτική, όποτε χρειάστηκε.  

   Στις δυσκολίες και αδυναμίες της εφαρμογής του ΝΠΣ συγκαταλέγονται οι χρονικοί 

περιορισμοί, οι ελλείψεις σε ψηφιακά μέσα, η απουσία οργανωμένης επιμόρφωσης 

(τουλάχιστον για την Α΄ Λυκείου) και η γενικότερη ασυνέχεια και αποσπασματικότητα 

που χαρακτηρίζει το οργανωτικό πλαίσιο. Οι αδυναμίες αυτές με τη σειρά τους 

αποτέλεσαν τροχοπέδη για μια πιο εμπνευσμένη και στηριγμένη στις αρχές του 

προγράμματος διδασκαλία. Στα θετικά του προγράμματος οι περισσότερες απαντήσεις 

συμπεριλαμβάνουν την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, τη 

δημιουργική εμπλοκή τους στη διαδικασία της μάθησης και την αλληλεπίδραση μέσα 

στη σχολική τάξη. Για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, σημαντικότερο πλεονέκτημα 
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αναδεικνύεται η ελευθερία που τους δίνεται για ευέλικτη χρήση παιδαγωγικών 

μεθόδων, προκειμένου να έχουν τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα.    

Τα παραπάνω προκύπτουν κυρίως από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και την 

ποσοτική έρευνα. Η ποιοτική έρευνα έδειξε ωστόσο και άλλες πτυχές της εφαρμογής 

του προγράμματος που δικαιολογούν μεγαλύτερη αισιοδοξία. Έδειξε πως όσοι 

επέλεξαν να μην σταθούν στις δυσκολίες και τα προβλήματα, όσοι δεν κατέθεσαν τα 

όπλα, γενικεύοντας την άποψη ότι οι εξαγγελίες του είναι «ουτοπικές» και όλα όσα 

εισηγείται μη εφαρμόσιμα, αλλά πίστεψαν σε αυτό και κοπίασαν να το ακολουθήσουν 

αξιοποιώντας κάθε δημιουργική παράμετρό του, εισέπραξαν ενθουσιώδη αποδοχή από 

τους μαθητές τους, από τη μια μεριά, και  βίωσαν αισθήματα εκπλήρωσης, από την 

άλλη. Ακόμη πιο πέρα, η γόνιμη αξιοποίηση της εμπειρίας τους μέσω του 

αναστοχασμού, και οι στρατηγικές  που ανέπτυξαν επιζητώντας την καλύτερη 

εφαρμογή του Προγράμματος οδήγησαν σε αναθεώρηση παγιωμένων αντιλήψεων του 

παρελθόντος που δεν ακολουθούν τους μετασχηματισμούς της κοινωνίας και 

καθηλώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε ξεπερασμένα σχήματα και μεθόδους 

οδηγώντας την σε αποτυχία. Το επόμενο βήμα ήταν η εκ βάθρων αναπροσαρμογή του 

τρόπου διδασκαλίας, αν όχι για όλους, τουλάχιστον για κάποιους από τους 

εκπαιδευτικούς που ενεπλάκησαν, και απ’ ό,τι φαίνεται διαπίστωσαν στην πράξη ότι  

μεθοδική και εμπνευσμένη διδασκαλία δεν βρίσκονται αναγκαστικά σε σχέση 

αντίθεσης και σύγκρουσης, αλλά μπορούν αρμονικά και δημιουργικά να συνυπάρξουν. 

Η όποια αλλαγή στάσης και διδακτικής προσέγγισης πάντως ως συνέπεια της 

εφαρμογής του Προγράμματος δεν χαρακτηρίζεται από στατικότητα, αλλά πρέπει να 

νοηθεί ως εν εξελίξει προσωπική αναζήτηση σε μια ανοιχτή και δημιουργική 

επαγγελματική πορεία.  

 

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της εργασίας είναι σκόπιμο να γίνει αναφορά στους 

παράγοντες που λειτούργησαν περιοριστικά στη διεξαγωγή της έρευνας. Κατ’ αρχάς, 

επειδή ήταν εθελοντική δεν διασφαλίστηκε ίση αναλογία συμμετεχόντων στις τρεις 

(για τις ανάγκες της έρευνας) βαθμίδες (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Α΄ Λυκείου). Η 

γεωγραφική κατανομή είναι θεωρητικά για την μεν υποχρεωτική εκπαίδευση (πιλοτική 

εφαρμογή) ίδια με την γεωγραφική κατανομή των σχολείων που ακολούθησαν το 
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πρόγραμμα (περιλαμβάνει σχολεία της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας), ενώ για 

την Α΄ Λυκείου εικάζεται πως οι συμμετέχοντες είναι εκπαιδευτικοί της Δυτικής και 

Κεντρικής Μακεδονίας κυρίως, μιας και ακολουθήθηκε η μέθοδος της χιονοστιβάδας 

με αρχικούς συμμετέχοντες φιλολόγους που συνυπηρέτησαν παλαιότερα με την 

ερευνήτρια σε Λύκεια αυτών των περιφερειών. Η ερευνήτρια ανέσυρε από το ΦΕΚ της 

22ας  Σεπτεμβρίου 2011, β΄ τεύχος  αριθμός φύλλου 2121 τα ονόματα των σχολείων 

που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή και απέστειλε το ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους, μετά από τηλεφωνική συνομιλία 

με τους διευθυντές, οι οποίοι κατόπιν μερίμνησαν για την μεταβίβασή τους στους 

εμπλεκομένους διδάσκοντες. Σε έξι περιπτώσεις (2 δημοτικό, 4 Γυμνάσιο) 

παραχωρήθηκε και συνέντευξη. Τα ποιοτικά δεδομένα συμπληρώθηκαν με 

συνεντεύξεις και από 4 φιλολόγους που εφάρμοσαν το πρόγραμμα στην Α΄ Λυκείου. 

Το δείγμα της πρωτοβάθμιας είναι αρκετά μικρότερο από αυτό των δύο υποδιαιρέσεων 

της δευτεροβάθμιας, ίσως επειδή σε αυτήν την βαθμίδα είναι συχνότερες οι 

μετακινήσεις των νεαρότερων σε ηλικία εκπαιδευτικών -τουλάχιστον στην επαρχία- 

και διαφορετικό το οργανωτικό πλαίσιο. Επιπλέον, η πιλοτική εφαρμογή στο πλαίσιο 

του Νέου Σχολείου, Σχολείου του 21ου αιώνα αφορούσε και πολλά άλλα μαθήματα 

εκτός της Λογοτεχνίας, και εφόσον στην Πρωτοβάθμια οι εκπαιδευτικοί είναι 

επιφορτισμένοι με πολλά διδακτικά αντικείμενα, είναι πιθανόν να μην επιλέχθηκε από 

μεγάλο αριθμό δασκάλων η διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος.    

Δυστυχώς δεν προβλέφθηκε να υπάρξει διευκρίνηση σε ό,τι αφορά τους διδάσκοντες  

της Α΄ Λυκείου για το αν υπηρέτησαν σε ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ. Μόνο για μία συμμετέχουσα 

που παραχώρησε συνέντευξη είμαστε βέβαιοι ότι εφάρμοσε το πρόγραμμα σε 

Επαγγελματικό Λύκειο (παρόλο που η ερευνήτρια επικοινώνησε και απέστειλε 

ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σε αρκετούς διδάσκοντες της Τεχνικής Εκπαίδευσης).  

Στους περιορισμούς της έρευνας ασφαλώς πρέπει να συμπεριληφθεί το γεγονός ότι 

πέρασαν πέντε (για άλλους τέσσερα) χρόνια από την πιλοτική εφαρμογή και ως εκ 

τούτου οι συμμετέχοντες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης πρέπει να ανακαλέσουν 

γεγονότα και καταστάσεις που σημειώθηκαν με αρκετή χρονική απόσταση από το 

παρόν και είναι δυνατόν να έχουν ξεχάσει κάποιες -σημαντικές ίσως- λεπτομέρειες. Το 

ίδιο ενδεχόμενο αλλά όχι καθολικά ισχύει και για τους συμμετέχοντες της Α΄ Λυκείου. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η έρευνα αυτή θα ήταν ίσως πιο χρήσιμη, αν 

πραγματοποιούνταν αμέσως μετά το πέρας της πιλοτικής  εφαρμογή του ΝΠΣ στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση και μετά τα δύο-τρία έτη εφαρμογής στην Α΄ Λυκείου. 
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Επίσης θα ήταν πιο χρήσιμη αν έδινε έμφαση στη συλλογή δεδομένων, μέσω ικανού 

αριθμού αντιπροσωπευτικών του γενικού πληθυσμού των εκπαιδευτικών που 

εφάρμοσαν το πρόγραμμα, συνεντεύξεων (αυτή ήταν και η αρχική πρόταση του επόπτη 

καθηγητή μου, αλλά δυστυχώς για πρακτικούς λόγους δεν κατέστη εφικτή). Με αυτόν 

τον τρόπο θα είχε τη μορφή συγκέντρωσης μικρών οιονεί «ερευνών δράσης», 

πολύτιμων για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Η ανωνυμία των συμμετεχόντων θα 

οδηγούσε σε ασφαλή συμπεράσματα για τη φύση και το εύρος των εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων που συντελέστηκαν, χωρίς να επικρέμεται η δαμόκλειος σπάθη της 

εξωτερικής αξιολόγησης και δυσμενούς αλλαγής της υπηρεσιακής τους κατάστασης. 

Βέβαια, αν τελικά γενικευτεί η εφαρμογή του Προγράμματος σε όλες τις τάξεις της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα μπορούσε μια ανάλογη έρευνα 

να πραγματοποιηθεί στο μέλλον. 

Στις συνεντεύξεις που είναι βασικό κομμάτι αυτής της έρευνας, αλλά και στις 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου, έγιναν τοποθετήσεις που δείχνουν μία γενικότερη 

δυσαρέσκεια για την ασυνέχεια και την αποσπασματικότητα της εφαρμογής του ΝΠΣ. 

Μόλις φέτος έγιναν κάποιες αναθεωρήσεις στη διδασκαλία του μαθήματος στο 

Γυμνάσιο που «αγγίζουν» την πιλοτική εφαρμογή του παρελθόντος, χωρίς όμως και 

πάλι να υπάρχει πρόβλεψη και συνέπεια και χωρίς δημιουργική συνδιαπραγμάτευση 

μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Στο Λύκειο ζητήθηκε η εκπόνηση συνθετικών-

ερευνητικών εργασιών υποχρεωτικά, στη μέση της χρονιάς, αλλά δεν προηγήθηκε 

συστηματική και επιμελημένη επιμόρφωση των διδασκόντων, ώστε να είναι σε θέση 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός τόσο φιλόδοξου εγχειρήματος. Την ίδια στιγμή 

στο Δημοτικό το ωριαίο μάθημα της Λογοτεχνίας χάνει και πάλι την αυτοτέλειά του 

και «ενσωματώνεται» στο μάθημα της Γλωσσικής Διδασκαλίας, το ίδιο και στο 

Επαγγελματικό Λύκειο. Οι πληροφορίες αυτές, τυλιγμένες με πέπλο ανησυχίας και 

άγχους για το μέλλον δίνονται από εκπροσώπους των τριών βαθμίδων που 

παραχώρησαν συνέντευξη. Γιατί όμως οι άνθρωποι αυτοί ανησυχούν; Μήπως 

φοβούνται ότι θα είναι ανεπαρκείς και θα «αποτύχουν», μήπως είναι «αρνητικοί στις 

αλλαγές»;. Από τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις της έρευνας προκύπτει ότι 

διαθέτουν ευελιξία στην αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων συνθηκών και κριτική-

δημιουργική παιδαγωγική σκέψη. Είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν όλες τις 

προκλήσεις, και να ανταποκριθούν σε κάθε δυσκολία πραγματώνοντας δημιουργικά 

τον ρόλο τους. Είναι σε θέση να στοχάζονται και να αναπτύσσονται δια βίου. Δεν 

αγαπούν όμως τον αιφνιδιασμό, δεν δέχονται να περιορίζεται ο ρόλος τους σε αυτόν 
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του εκτελεστικού οργάνου. Θέλουν να διατηρούν την αυτονομία τους και, όχι απλά να 

ακολουθούν ως ουραγοί ή εκβιαστικά να συμμετέχουν, αλλά οι ίδιοι να προκαλούν την 

αλλαγή.   

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας και ιδιαίτερα στο στάδιο των συνεντεύξεων, πολλές 

φορές αναρωτήθηκα τι αποτέλεσμα θα είχε μία συνάντηση στην οποία θα 

παρευρίσκονταν όλοι όσοι συνομίλησαν μαζί μου, και μια συλλογική διαπραγμάτευση 

της ατομικής εμπειρίας του καθενός πάνω στην εφαρμογή του προγράμματος. Θα ήταν 

ένα είδος «ομαδοσυνεργατικής» εξαγωγής συμπερασμάτων που θα συνέδεε τον 

αναστοχασμό με την αλληλεπίδραση. Τα δεδομένα, μεθοδικά καταγεγραμμένα και 

κριτικά επεξεργασμένα θα έδιναν ίσως το έναυσμα για διορθωτικές παρεμβάσεις, και 

θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά και διδακτικά από τη βάση στην κορυφή 

της εκπαιδευτικής πυραμίδας. Σε μια τέτοια κοινή θεώρηση δεν θα υπήρχαν στεγανά 

μεταξύ των βαθμίδων της Εκπαίδευσης, ούτε διχαστικοί διαχωρισμοί «μάχιμων» 

εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών. Εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι, προϊστάμενοι 

διευθύνσεων, πανεπιστημιακοί, θα μπορούσαν να συνομιλούν απευθείας, χωρίς 

διαμεσολάβηση. Το «όλον» θα ένωνε τα επιμέρους σε μια δημιουργική σύνθεση.  
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Παράρτημα 
 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία σας σε 

αυτή την έρευνα, της οποίας βασικός στόχος είναι η διερεύνηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων σπουδών για τη 

Λογοτεχνία, με απώτερη πρόθεση να επισημανθούν τα θετικά στοιχεία, αλλά και οι 

δυσκολίες εφαρμογής. Το ερωτηματολόγιο αφορά τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών 

Σχολείων και των Γυμνασίων που συμμετείχαν στην Πιλοτική εφαρμογή των Νέων 

Προγραμμάτων Σπουδών για την Λογοτεχνία τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-

2014, αλλά και συναδέλφους που δίδαξαν το μάθημα της Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου 

από το 2011 και εντεύθεν, βάσει του Προγράμματος Σπουδών για την Λογοτεχνία της 

Α΄ Λυκείου, προγράμματος που έχει τους ίδιους στόχους και στηρίζεται στις ίδιες  

παιδαγωγικές και μεθοδολογικές αρχές, με εκείνα που εφαρμόστηκαν πιλοτικά.  

Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική. Όλες οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές και η 

ταυτότητα σας θα παραμείνει ανώνυμη. Αν δεν επιθυμείτε να απαντήσετε σε κάποια 

από τις ερωτήσεις για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να το κάνετε. Έχετε τη δυνατότητα 

να εγκαταλείψετε την έρευνα οποιαδήποτε στιγμή επιθυμήσετε. Η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 10 λεπτά.  

Η συμπλήρωση και η επιστροφή του ερωτηματολογίου, συνεπάγεται την αποδοχή σας 

να συμμετάσχετε στην έρευνα. Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και 

ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη βοήθεια σας. 

 

Ιωαννίδου Σοφία 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια  ΠΤΔΕ Φλώρινας  

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ακριτόπουλος Αλέξανδρος 

Καθηγητής ΠΤΔΕ Φλώρινας 

2016-2017  
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1. Φύλο:  Άνδρας   Γυναίκα 

  

2. Ηλικία:   22-30 ετών    31-35 ετών    36-40 ετών    41-45 ετών   

 46-50 ετών    51 και άνω  

 

3. Σημειώστε τα πτυχία που κατέχετε:  

 Πτυχίο ΑΕΙ   

  Πτυχίο Παιδαγ. Ακαδημίας   

  Τίτλος μετεκπαίδευσης στη Γενική Εκπαίδευση 

  Τίτλος μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (E.A.E.)  

  Mεταπτυχιακός Tίτλος Σπουδών     

  Διδακτορικό Δίπλωμα 

Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε): ………………………………….. 

 

4. Σημειώστε τα χρόνια συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας: 

 1-10χρόνια      11-20 χρόνια    21-30 χρόνια     >30 χρόνια  

5. Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία υπηρετείτε:  

 Πρωτοβάθμια   Δευτεροβάθμια (γυμνάσιο)  Δευτεροβάθμια 

(Α’ λυκείου)  

6. Μόνιμη θέση: Οργανική………………………………..     

 Μόνιμος/η, σε διάθεση          Υπηρετών/ούσα σε δύο ή περισσότερα σχολεία     

   Αναπληρωτής/τρια  

7. Συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα  (παρακαλούμε προσδιορίστε):  

   1 έτος                                2 έτη 

8. Έχετε πιστοποίηση στις ΤΠΕ       Προσδιορίστε:         

 Α΄Επιπέδου         Β΄Επιπέδου 

9.  Επιμόρφωση για το πιλοτικό πρόγραμμα   

10. Σε ποιο επίπεδο θα κατατάσσατε τις γνώσεις που έχετε σχετικά με τις 

Τεχνολογίες Πληροφορικής   και Επικοινωνιών;  

    βασικό    μέτριο      καλό    πολύ καλό     άριστο 
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Ερωτηματολόγιο 

Α΄ στάδιο Προετοιμασία (υποστηρικτικό υλικό, υποστηρικτικό δίκτυο) 

1. Παρακολουθήσατε σεμινάρια κατάρτισης-επιμόρφωσης από ειδικούς εκπαιδευτές 

πριν την εφαρμογή του προγράμματος; 

  ΝΑΙ                       ΟΧΙ 

2. Αν απαντήσατε ΟΧΙ στην προηγούμενη ερώτηση, αυτό συνέβη: 

 επειδή δεν πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή σας 

 επειδή δεν μπορέσατε να παρευρεθείτε για πρακτικούς-προσωπικούς λόγους 

2. Υπήρξε καθοδηγητική παρέμβαση από τον/την σύμβουλο της περιοχής σας; 

 ΝΑΙ                        ΟΧΙ 

3. Αν απαντήσατε ΝΑΙ, πόσο θεωρείτε ότι σας βοήθησε: 

 Πάρα πολύ       Πολύ     Αρκετά      Λίγο       Καθόλου 

4. Αντλήσατε υλικό για τον σχεδιασμό του μαθήματος: (μπορείτε να σημειώσετε 

περισσότερες από μία απαντήσεις):  

 από τα παραδειγματικά σενάρια και τις καλές πρακτικές που ήταν αναρτημένες 

στο διαδίκτυο.  

 από καθοδηγητικές συναντήσεις και έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό που σας δόθηκε 

από ειδικούς εκπαιδευτές. 

 από καθοδηγητικές συναντήσεις και έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό που σας δόθηκε 

από τον/την σύμβουλο.  

 αναζητήσατε σε συνεργασία με τους άλλους διδάσκοντες της σχολικής μονάδας 

υλικό με βάση τους εκπαιδευτικούς στόχους του μαθήματος και τις θεματικές 

ενότητες. 

(αιτιολόγηση) 

 

 

 αναζητήσατε μόνοι σας υλικό με βάση τους εκπαιδευτικούς στόχους του 

μαθήματος,  και τις θεματικές ενότητες. 

(αιτιολόγηση) 
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5. Για τον σχεδιασμό του μαθήματος  

 χρησιμοποιήσατε ψηφιακές δεξιότητες που ήδη κατείχατε  

 χρειάστηκε ειδική προετοιμασία και εκπαίδευση σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες, 

ώστε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του προγράμματος 

Β΄ στάδιο Διδασκαλία 

Α. Επιλογή κειμένων 

1. Η επιλογή λογοτεχνικών κειμένων για τις διδακτικές ενότητες έγινε (μία 

απάντηση) 

 αποκλειστικά από εσάς τον ίδιο/την ίδια; 

 σε συνεργασία με τους τους δασκάλους/ φιλολόγους που δίδασκαν στα τμήματα 

της τάξης 

 σε συνεργασία με τους μαθητές σας 

 σε συνεργασία με τους συναδέλφους σας και τους μαθητές σας 

2. Η επιλογή κειμένων ανά διδακτική ενότητα ήταν ίδια για όλα τα τμήματα της 

συγκεκριμένης τάξης της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας που 

υπηρετούσατε;   

  ΝΑΙ           ΟΧΙ 

3. Σε ποιο βαθμό αξιοποιήσατε τα υπάρχοντα εγχειρίδια-ανθολόγια της 

λογοτεχνίας 

i. της τάξης σας  

 Πάρα πολύ       Πολύ     Αρκετά      Λίγο       Καθόλου  

ii. των άλλων τάξεων 

 Πάρα πολύ       Πολύ     Αρκετά      Λίγο       Καθόλου  

4. Κατά πόσο αναζητήσατε άλλες πηγές; 

 Πάρα πολύ       Πολύ     Αρκετά      Λίγο       Καθόλου  

5. Επιλέξατε: 

 κείμενα που εμπίπτουν στον «λογοτεχνικό κανόνα» (με την έννοια ότι έχουν 

δοκιμαστεί στο χρόνο και είναι αποδεκτά από το κοινό και την κριτική) 

 κείμενα που δεν εμπίπτουν στον λογοτεχνικό κανόνα, αγαπητά από εσάς 

 κείμενα που δεν εμπίπτουν στον λογοτεχνικό κανόνα, αγαπητά από τους μαθητές 

σας; 

 συνδυασμό των δύο τελευταίων κατηγοριών 

 συνδυασμό των τριών κατηγοριών 
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Β . Μέθοδος 

6. Ήταν ο χρόνος σας επαρκής για την επεξεργασία των τριών θεματικών 

ενοτήτων 

 ΝΑΙ       ΟΧΙ 

7. Ακολουθήσατε την διαδικασία των τριών σταδίων (πριν την ανάγνωση, κατά 

την ανάγνωση, μετά την ανάγνωση) για κάθε θεματική ενότητα; 

 ΝΑΙ       ΟΧΙ 

8. Αν όχι, για ποιον/ποιους  λόγους; (μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από 

μία απαντήσεις) 

 έλλειψη χρόνου 

 πλήθος μαθητών 

 έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους των παιδιών  

 πολύ αδύνατοι μαθητές (αδύνατη η κριτική αναπλαισίωση γ΄σταδίου) 

 άλλος λόγος; ………………………………………………………………………… 

9. Ποια/ποιες μεθόδους χρησιμοποιήσατε; (μπορείτε να σημειώσετε 

περισσότερες από μία απαντήσεις) 

 ομαδοσυνεργατική 

 πρότζεκτ 

 μετωπική  

 δραματοποίηση  

 άλλες; 

…………………………………………………………………………………. 

Αιτιολόγηση 

 

 

10. Διαφοροποιήσατε τη διδασκαλία σας ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης σας; 

 ΝΑΙ       ΟΧΙ 

11. Αν όχι, για ποιον/ποιους λόγους; (μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από 

μία απαντήσεις) 

 λόγω χρονικών περιορισμών 

 λόγω φόρτου εργασίας (αδυναμία εκπόνησης εναλλακτικών σχεδίων μαθήματος) 

 για την οικονομία του μαθήματος 

 άλλος/άλλοι λόγοι;………………………………………………………………… 
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12. Χρειάστηκε να χρησιμοποιήσετε σε κάποιες περιπτώσεις εξατομικευμένη 

διδασκαλία; 

 ΝΑΙ       ΟΧΙ 

13. Αν ναι, για ποιους λόγους; (μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μία 

απαντήσεις) 

 ενεργοποίηση ενδιαφέροντος «αδύνατων» μαθητών 

 μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 μαθητές με δυσκολία να παρακολουθήσουν την τάξη 

 μαθητές που εύκολα κατακτούσαν τους γενικούς στόχους και υπήρχε κίνδυνος να 

χάσουν το ενδιαφέρον τους ακολουθώντας την τάξη 

14. Χρησιμοποιήσατε ψηφιακά εργαλεία στη διδασκαλία σας;  

 ΝΑΙ       ΟΧΙ 

15. Αν ναι, ποια; (μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μία απαντήσεις) 

 ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

 οθόνη προβολής 

 διαδραστικό πίνακα 

 φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή 

 άλλο ψηφιακό μέσο; ……………………………………………………………….. 

16. Επιδιώξατε η ανάγνωση των κειμένων να γίνεται κυρίως στο σχολείο   

 ΝΑΙ       ΟΧΙ 

Αιτιολόγηση 

 

 

17. Επιδιώξατε η ανάγνωση των κειμένων να γίνεται κυρίως στο σχολείο; 

 ΝΑΙ       ΟΧΙ 

Αιτιολόγηση 

 

 

18. Εντάξατε την ανάγνωση ολόκληρου/ολόκληρων μυθιστορημάτων στη 

διδασκαλία σας; 

 ΝΑΙ       ΟΧΙ 

19. Αν όχι, για ποιον/ποιους λόγους; (μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από 

μία απαντήσεις) 

 έλλειψη χρόνου 
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 δυσκολία των μαθητών μου στην Ανάγνωση 

 αδυναμία να ελέγξω την επιτυχία του εγχειρήματος 

 

20. Οι εργασίες που αναθέσατε ήταν κυρίως:  

 ομαδικές 

 ατομικές 

 σχεδόν ισομερώς καταμερισμένες σε ατομικές και ομαδικές 

Αιτιολόγηση 

 

 

21. Η εκπόνησή τους γινόταν κυρίως: 

 στο σχολείο 

 στο σπίτι 

 στο σχολείο και στο σπίτι, με την ίδια περίπου συχνότητα 

Αιτιολόγηση 

 

 

22. Επιδιώξατε την παρουσίαση ολόκληρου βιβλίου από τους μαθητές σας; 

 ΝΑΙ       ΟΧΙ 

23. Χρησιμοποιήσατε την μέθοδο της δραματοποίησης 

 Πάρα πολύ       Πολύ     Αρκετά      Λίγο       Καθόλου  

24. Αν ναι, για ποιον ή ποιους λόγους   

 άρεσε στα παιδιά  

 τα βοηθούσε να εξοικειωθούν με το κείμενο 

 έδινε ζωντάνια στη διδακτική διαδικασία 

 άλλος λόγος;………………………………………………………………………… 

25. Αξιοποιήσατε απλές δραστηριότητες δημιουργικής γραφής κατά τη 

διδασκαλία; (αλλαγή τέλους ιστορίας, διήγηση της ιστορίας από άλλη οπτική 

γωνία, μεταφορά της ιστορίας σε άλλο κειμενικό είδος)  

 ΝΑΙ       ΟΧΙ 

26. Τα παιδιά απολάμβαναν τη διαδικασία δημιουργικής γραφής 

 ΝΑΙ       ΟΧΙ 
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27. Η ανταπόκριση στις δραστηριότητες της δημιουργικής γραφής ήταν 

μεγαλύτερη σε σχέση με την εκπόνηση άλλου είδους ομαδικών ή ατομικών 

εργασιών; 

 ΝΑΙ       ΟΧΙ 

28. Η ανταπόκριση στις δραστηριότητες της δημιουργικής γραφής ήταν 

μικρότερη σε σχέση με την εκπόνηση άλλου είδους ομαδικών ή ατομικών 

εργασιών; 

 ΝΑΙ       ΟΧΙ 

29. Αν διαπιστώνατε απουσία ενδιαφέροντος εκ μέρους των μαθητών σας ή μη 

επίτευξη των στόχων, αναπροσαρμόζατε την διδασκαλία σας; 

 ΝΑΙ       ΟΧΙ 

30. Αν δεν την αναπροσαρμόζατε, αυτό συνέβαινε λόγω (μπορείτε να σημειώσετε 

περισσότερες από μία απαντήσεις) 

 δυσκολίας εξεύρεσης εναλλακτικών μεθολογικών εργαλείων 

 απουσίας υποστηρικτικού δικτύου 

 έλλειψης χρόνου  

 άλλοι λόγοι;………………………………………………………………………….. 

Γ΄ Στάδιο Αξιολόγηση:  

Αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους του μαθήματος και τις αποκτηθείσες 

δεξιότητες 

1. Θεωρείτε ότι καλλιεργήθηκε μέσω της διδασκαλίας του μαθήματος η 

φιλαναγνωσία των μαθητών; 

 ΝΑΙ       ΟΧΙ 

2. Αν ναι, με ποιους τρόπους; (μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μία 

απαντήσεις) 

 εξέφρασαν θετικές απόψεις και κρίσεις για συγγραφείς  με το έργο των οποίων 

ήρθαν σε επαφή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 

 εξέφρασαν την επιθυμία να διαβάσουν και άλλα έργα συγγραφέων που 

«γνώρισαν» κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 

 δανείστηκαν βιβλία από τη σχολική βιβλιοθήκη είτε από άλλες βιβλιοθήκες με 

δική τους πρωτοβουλία  

 δανείστηκαν βιβλία από τη σχολική βιβλιοθήκη είτε από άλλες βιβλιοθήκες μετά 

από προτροπή σας;  

 εντάχθηκαν σε πρόγραμμα φιλαναγνωσίας κάποιου σχετικού φορέα (π.χ. Δημοτική 

Βιβλιοθήκη) 

 συμμετείχαν σε  «αναγνωστικό μαραθώνιο» που διοργανώθηκε από σχετικό φορέα  
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3. Σε ποιο βαθμό ανέπτυξαν σταδιακά στρατηγικές ανάγνωσης οι μαθητές σας 

 Πάρα πολύ       Πολύ     Αρκετά      Λίγο       Καθόλου  

4. Πιστεύετε ότι μέσω της διδασκαλίας του μαθήματος διαμορφώθηκαν είτε 

άλλαξαν οι στάσεις των μαθητών απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα που 

τέθηκαν ή συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος, με 

τρόπο θετικό; 

 ΝΑΙ       ΟΧΙ 

5. Αν ναι, με ποιον/ποιους τρόπους φάνηκε αυτό; (μπορείτε να σημειώσετε 

περισσότερες από μία απαντήσεις) 

 εξέφρασαν σε συζητήσεις στην τάξη είτε γραπτές εργασίες την αλληλεγγύη τους 

σε λαούς και πληθυσμούς που μαστίζονται από τη φτώχεια 

 εξέφρασαν σε συζητήσεις στην τάξη είτε γραπτές εργασίες την αλληλεγγύη τους 

σε κινήματα εναντίον ολοκληρωτικών καθεστώτων  

 εξέφρασαν σε συζητήσεις στην τάξη είτε γραπτές εργασίες τον προβληματισμό 

τους για τα οικολογικά ζητήματα 

 εξέφρασαν σε συζητήσεις στην τάξη είτε γραπτές εργασίες την πίστη τους στη 

δικαιοσύνη και σε δημοκρατικές αρχές 

 εξέφρασαν σε συζητήσεις στην τάξη είτε γραπτές εργασίες κάποιον άλλον 

κοινωνικό προβληματισμό (ποιον) 

6. Πιστεύετε ότι οι μαθητές αντιλήφθηκαν και αξιοποίησαν τη διαπολιτισμική 

διάσταση της λογοτεχνίας και την έννοια της ετερότητας μέσω της 

διδασκαλίας του μαθήματος; 

 ΝΑΙ       ΟΧΙ 

7. Αν ναι με ποιον/ποιους τρόπους φάνηκε αυτό; (μπορείτε να σημειώσετε 

περισσότερες από μία απαντήσεις) 

 εξέφρασαν ενδιαφέρον για άλλους λαούς και πολιτισμούς;  

 βρήκαν και παρουσίασαν στοιχεία άλλων πολιτισμών με αφορμή τη διδασκαλία 

λογοτεχνικών κειμένων;  

 συζήτησαν και έδειξαν θετική στάση για την έννοια της ετερότητας όπως 

παρουσιάζεται στη λογοτεχνία;) 

 συζήτησαν και έδειξαν θετική στάση για την έννοια της διαπολιτισμικότητας όπως 

παρουσιάζεται στη λογοτεχνία;) 

8. Θεωρείτε ότι εξοικειώθηκαν οι μαθητές με τα λογοτεχνικά είδη; Η 

αξιολόγηση των εργασιών τους αποδεικνύει ή αποκλείει κάτι τέτοιο; 

 ΝΑΙ       ΟΧΙ 
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9. Πιστεύετε ότι μέσω του μαθήματος αποκτήθηκε η δεξιότητα/ αναπτύχθηκε-

βελτιώθηκε η ικανότητα των μαθητών (μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες 

από μία απαντήσεις) 

 να παρουσιάζουν με τεκμηριωμένο τρόπο και αιτιολογημένα την άποψή τους για 

τα κείμενα και να δίνουν τη δική τους ερμηνεία σε αυτά; 

 να αναγνωρίζουν τα πολιτισμικά στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε κείμενο και να 

προσδιορίζουν την ιστορικότητά τους; 

 να διακρίνουν τους συγκρουόμενους κώδικες συμπεριφοράς ανάμεσα στους ήρωες 

διαφορετικής ηλικίας και φύλου και να ανιχνεύουν στοιχεία της προσωπικής τους 

ταυτότητας μέσω αυτών;  

 να μετουσιώνουν τα συναισθήματα που τους προκαλεί μια λογοτεχνική ανάγνωση 

σε ένα νέο κείμενο: πεζό, ποιητικό (συμπεριλαμβανομένων και των αινιγμάτων, 

στιχουργημάτων), δραματικό, δοκιμιακό ή να τα αναπαριστούν εικαστικά και 

θεατρικά; 

10. Ποια στοιχεία της διδακτικής εμπειρίας που αποκτήσατε κατά τη διεξαγωγή 

του προγράμματος (σε σχέση με το υλικό και τις μεθόδους) θα αποφεύγατε αν 

ξαναδιδάσκατε το μάθημα; (μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μία 

απαντήσεις) 

 θα απέφευγα κείμενα δύσκολα από την άποψη της γλώσσας  

 θα απέφευγα  κείμενα που δεν έχω ελέγξει ότι εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα των 

μαθητών μου 

 θα απέφευγα κείμενα ή δραστηριότητες που προκαλούν έντονη διχογνωμία και 

αντιπαράθεση 

 θα απέφευγα μεθόδους που αυξάνουν την φασαρία μέσα στην τάξη 

 

άλλο;………………………………………………………………………………….. 

Αιτιολόγηση 

 

 

11. Διαπιστώσατε να αυξάνεται το ενδιαφέρον των μαθητών σας για το μάθημα;  

 ΝΑΙ       ΟΧΙ 

12. Αν ναι σε ποιο βαθμό 

 Πάρα πολύ       Πολύ     Αρκετά      Λίγο   

13. Σημειώστε τι κυρίως σας δυσκόλεψε στη διδασκαλία σας κατά την εφαρμογή 

του προγράμματος 
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14. Σημειώστε ποιο στοιχείο θεωρείτε αδυναμία του προγράμματος 

 

 

15. Σημειώστε ελλείψεις του προγράμματος που παρατηρήσατε 

 

 

16. Σημειώστε αυτό που θεωρείτε το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του προγράμματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ευχαριστούμε πολύ!!! 
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1. Λόγοι επιλογής για την άντληση υλικού 

 

Τι σας ώθησε σε αυτήν την επιλογή; 

Valid  

H απουσία προηγούμενης ενημέρωσης 

H ουσιαστική έλλειψη βοήθειας από τους αρμοδίους 

Tο ενδιαφέρον μου να εφαρμόσω ολοκληρωμένα τα προβλεπόμενα. 

α)το υλικό του διαδικτύου ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστικό και μας βοήθησε πολύ και β) 

όταν συνεργαζόμαστε τα αποτελέσματα είναι καλύτερα, καθώς ο ένας συμπληρώνει 

τον άλλο. 

Αναζήτησα συναδέλφους που επρόκειτο να διδάξουν το μάθημα από άλλες σχολικές 

μονάδες (το σχολείο που δίδασκα είχε μόνο ένα τμήμα στην Α΄ Λυκείου) και 

συζητήσαμε μαζί για να ξέρω πώς θα κινηθώ 

Απουσία τροφοδότησης με σχετικό υλικό από τον σύμβουλό μου. Αξιοποιήθηκε 

ωστόσο υλικό από διαδίκτυο 

Αυτονόητη επιλογή για τη διεξαγωγή του μαθήματος 

Για να γίνει καλύτερο το μάθημά μου αλλά και να ξεπεραστεί η ανασφάλειά μου επειδή 

ήταν μια καινούργια πρακτική. 

Δεν υπήρχαν άλλες επιλογές. 

Δεν υπήρχε έτοιμο υλικό που θα ικανοποιούσε τους στόχους που είχαμε θέσει 

έλλειψη χρόνου 

Επειδή τις θεωρώ ασφαλείς και επαρκείς πηγές πληροφόρησης 

Επιπλέον ενημέρωση 

Η ανάγκη 

Η ανάγκη εφαρμογής νέων πρακτικών, όπως ορίζονταν από το πρόγραμμα. 

Η ανάγκη να σταθώ αξιοπρεπώς στην τάξη και η επιθυμία να ανταποκριθώ και να 

υπηρετήσω τους στόχους του πιλοτικού προγράμματος. 

Η ανάγκη συνεργασίας με τους συναδέλφους και η έλλειψη υλικού από το υπουργείο. 

Η διάθεση να εκμεταλλευτώ την εμπειρία άλλων συναδέλφων, το ερευνητικό πνεύμα 

η δυνατότητα συζήτησης και επίλυσης προβλημάτων με τους συναδέλφους 

η επιθυμία μου να οργανώσω όσο γίνεται καλύτερα το μάθημά μου σύμφωνα με τις 

νέες οδηγίες 

Η επιμόρφωση με την κ. Χοντολίδου Ελένη στην Αλεξανδρούπολη 

Η καθοδήγηση του συμβούλου ήταν επιφανειακή, ήταν απαραίτητη η συνεργασία με 

άλλους διδάσκοντες και η προσωπική εργασία, κυρίως πάνω σε υλικό που ήταν 

αναρτημένο στο διαδίκτυο. 

Η καλύτερη δυνατή εφαρμογή του προγράμματος 

Η νέα διδακτική προσέγγιση του αντικειμένου 

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Η όσο το δυνατόν καλύτερη υλοποίηση του μαθήματος 

Η πεποίθησή μου ότι μου δίνεται η ευκαιρία να επιλέξω εγώ συγκεκριμένα κείμενα, 

ακολουθώντας βέβαια τη λογική του ΝΠΣ 

Η πίεση χρόνου για συνεργασία και το γεγονός ότι εγώ γνώριζα τις ανάγκες, τις 

δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα και τις αδυναμίες των μαθητών / τριών μου 

Η συνεργασία φέρνει καλύτερο αποτέλεσμα. Η περιέργεια. 

Ήθελα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα. 

Ήταν μονοδρομική πρακτική. Μετακινήθηκα από άλλη βαθμίδα στο Λύκειο, οι 

συνάδελφοι είχαν ήδη ετοιμάσει το υλικό τους. Βασίστηκα στη μελέτη του διατάγματος, 

στις οδηγίες που εκδίδει το Υπουργείο και στην εκπαιδευτική πείρα. 

Ήταν οι πιο προσβάσιμες. 
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Μας είχαν υποσχεθεί ότι θα υπάρξει "μέντορας" ο οποίος θα μας καθοδηγούσε, αλλά 

δεν έγινε τίποτα. Έτσι προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε μόνοι μας το Νέο Πρόγραμμα 

ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες, που είχαμε πάρει στην επιμόρφωση. 

Να καταστεί το μάθημα πιο ενδιαφέρον για τους μαθητές 

Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με την ετοιμότητα που πρέπει να δείχνει ο 

εκπαιδευτικός, όταν έρθει αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις. Επίσης, τη χρονιά που 

δίδαξα το μάθημα, τα θέματα επιλέχθηκαν από την τράπεζα θεμάτων κι έτσι όφειλα να 

έχω καλύψει όλες τις πτυχές τη ύλης. 

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΤΑ ΑΝΤΛΩ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Πήρα ιδέες, αλλά η τελική ευθύνη ήταν δική μου 

Προσπάθησα να ακολουθήσω σχέδια μαθήματος που εφαρμόστηκαν στην τάξη 

Προσωπικά κίνητρα 

Προσωπικό ενδιαφέρον να διευρύνω τη διδασκαλία μου. 

Συμμετείχα τη δεύτερη χρονιά, δεν είχα επιμόρφωση, και ο σύμβουλος έκανε απλά μια 

ενημέρωση, δεν μας έδωσε υλικό 

Το θεώρησα πιο συστηματικό και οργανωμένο 

Το προσωπικό μου ενδιαφέρον και οι μεταπτυχιακές σπουδές μου (αλλά και 

διδακτορικό) στην παιδική Λογοτεχνία 

Total 

 

2. Λόγοι επιλογής μεθόδων 

 

Λόγοι επιλογής μεθόδων 

Valid  

Εντάσσονται στο πνεύμα του Πιλοτικού 

Ανάλογα με το κείμενο και τις διδακτικές ανάγκες επιλέχθηκε και διαφορετική μέθοδος. 

Απώτερος στόχος να κρατηθεί το μάθημα ενδιαφέρον και να παρακινούνται οι 

μαθητές. 

Αποδίδει κατά τη γνώμη μου περισσότερο, και την παίρνουν τα παιδιά στα σοβαρά 

αποτελεσματικότητα, ποικιλία 

Αύξηση μαθητικού ενδιαφέροντος και συμμετοχής, διαρκέστερο και ουσιαστικότερο 

εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, ανάπτυξη κοινωνικών, συνεργατικών και δημιουργικών 

μαθητικών δεξιοτήτων, αύξηση αναγνωστικού ενδιαφέροντος, δεξιότητες δημιουργικής 

γραφής, ψηφιακός γραμματισμός και παραγωγή προσχεδιασμένου γραπτού και 

προφορικού λόγου, αλλά και δεξιοτήτων έρευνας, σύνθεσης και παρουσίασης. 

Για λόγους ποικιλίας 

Για να γίνει καλύτερη η απόδοση του κάθε κειμένου. 

Για να εξυπηρετηθούν οι σκοποί του νέου τρόπου διδασκαλίας, για να συμμετέχουν 

όλοι οι μαθητές ανάλογα με τις δεξιότητές τους και για να απολαύσουν το μάθημα. 

Για να έχω τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, ενδιαφέρον και αποτελεσματικότητα 

για να καταστεί λιγότερο βαρετό το μάθημα και ει δυνατόν περισσότερο κατανοητό 

μέσα από τον ήχο και την εικόνα. 

Για να μην είναι το μάθημα μονότονο και κουραστικό και για να κινητοποιήσω το 

ενδιαφέρον των μαθητών. 

Για να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πλευρά των μαθητών 

Για την ενεργοποίηση των μαθητών και την ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος 

Γιατί έβλεπα ότι τα παιδιά ανταποκρίνονταν καλύτερα. 

γιατί μ΄ αυτόν τον τρόπο κινητοποιούνται όλοι οι μαθητές ακόμη και οι πιο αδιάφοροι 

Γιατί πιστεύω πως ενδείκνυνται για το μάθημα και γιατί αυτές προτάθηκαν από τη 

σύμβουλο 
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Εμπλέκουν ενεργητικά τον μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία. 

Επέτρεψε τη γρήγορη προσέγγιση των κειμένων μέσω της συνεργασίας 

Ήθελα να εμπλέξω τους μαθητές ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία (για τούτο και η 

μετωπική χρησιμοποιήθηκε μόνον σποραδικά). 

ΗΤΑΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΕΣ 

Θεωρήθηκαν καταλληλότερες για την υλοποίηση των στόχων που είχαν τεθεί. 

Θεωρώ ότι είναι μαθητοκεντρικές, προωθούν τη συνεργασία και ωθούν τον μαθητή να 

"δράσει" και να μην είναι παθητικός ακροατής 

Κατά την κρίση μου ως πιο αποτελεσματικές. 

Μετωπική για να βοηθώ στην κατανόηση και να εξηγώ. Ομαδοσυνεργατική για εξέταση 

των κειμένων από διαφορετικές πλευρές. 

Μετωπική γιατί είναι παραδοσιακή και δοκιμασμένη, ομαδοσυνεργατική για να 

δοκιμαστούν οι μαθητές κυρίως ως προς τις συνεργατικές τους ικανότητες . 

μετωπική κυρίως για τη διδασκαλία των εισαγωγών των σχολικών βιβλίων, 

ομαδοσυνεργατική και πρότζεκτ για την επεξεργασία του υλικού από τους μαθητές 

μέσα και έξω από την τάξη, προκειμένου να καλλιεργηθούν αξίες όπως η συνεργασία, 

η αλληλοβοήθεια, η συμμετοχή όλων, η απονομή καθηκόντων. 

Μπορούσαν να ανταποκριθούν οι μαθητές, να προσλάβουν μηνύματα, να αισθανθούν, 

να προβληματιστούν, να αυτενεργήσουν, να δημιουργήσουν. 

Ομαδοσυνεργατική γιατί ήταν η κατευθυντήρια γραμμή που μας δόθηκε από τον 

σχολικό σύμβουλο και δραματοποίηση επειδή ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για τους 

μαθητές. 

Ομαδοσυνεργατική γιατί θεωρείται καταλληλότερη(σε κάποια τμήματα όμως με χαμηλό 

επίπεδο είναι συχνά ανέφικτη) 

Ομαδοσυνεργατική: για ανταλλαγή απόψεων και ανάπτυξη κριτικής σκέψης και 

αλληλεπίδρασης. Δραματοποίηση: για πρόκληση ενδιαφέροντος και κίνηση ψυχής των 

μαθητών. 

προσπάθειά μου να έχω ενεργό το ενδιαφέρον των μαθητών 

Προσπάθησα να υπάρχει εναλλαγή και σχετική ποικιλία για να ενεργοποιήσω το 

ενδιαφέρον των μαθητών, αλλά και για να κερδίσω χρόνο, όποτε τα χρονικά περιθώρια 

στένευαν. 

Στο συγκείμενο πανελλαδικού τύπου εξετάσεων (Τράπεζα Θεμάτων) είναι η πιο 

αποτελεσματική και λειτουργική 

Συμμετοχή των μαθητών/τριών και κατανόηση στοιχείων, εννοιών. 

Τα παιδιά δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον και τα αποτελέσματα της μάθησης είναι 

πολύ θετικά. 

Τη δραματοποίηση, γιατί ζωντάνευε το μάθημά μου 

Τη μετωπική, για να δίνω κάποιες επεξηγήσεις και κατευθυντήριες γραμμές, γιατί 

δίδασκα σε εσπερινό ΕΠΑΛ και το επίπεδο δεν ήταν υψηλό. Την ομαδοσυνεργατική, 

για να εμπλέκονται όλοι οι μαθητές και τη δραματοποίηση, για να συμμετέχουν πιο 

ενεργά, για να γίνεται το μάθημα περισσότερο ενδιαφέρον και για να κατακτούν τη 

γνώση βιωματικά. 

Την ομαδοσυνεργατική γιατί ήταν η ραχοκοκαλιά του προγράμματος, την μετωπική 

όταν έπρεπε να εξηγήσω, την δραματοποίηση γιατί άρεσε στα παιδιά 

Το μάθημα γίνεται πιο ευχάριστα και συμμετέχουν όλοι οι μαθητές ανάλογα με τις 

επιλογές τους 

Τους θεωρώ πιο αποτελεσματικούς όσον αφορά τη συμμετοχή των μαθητών και τις 

επιδόσεις τους. 

Χρόνος & Κάλυψη ύλης 

Total 

 

3. Λόγοι ανάγνωσης στο σχολείο ή στο σπίτι 
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Για ποιον/ποιους λόγους; 

Valid  

-οι μαθητές δεν έχουν τη δυνατότητα για συναντήσεις εκτός σχολείου(οι εργασίες 

δίνονται κατά ομάδες) - αποδοτικότερη η ανάγνωση στο σχολείο 

Άμεση επαφή με κείμενα 

Αρχικά στο σχολείο γιατί είχαν δυσκολίες στην κατανόηση, στο σπίτι έλεγα να τα 

ξαναδιαβάσουν 

Γατί ήταν καλύτερα να γίνεται στην τάξη αφού υπήρχε ο φόβος πως στο σπίτι δε θα το 

έκαναν κάποιοι μαθητές 

Για να γίνει η εξοικείωση, η επεξεργασία και η παραγωγή διαφόρων ειδών λόγου 

ομαδικά. 

Για να γνωρίσουν όλες οι ομάδες τα κείμενα και να μπορούν να παρακολουθήσουν 

ευκολότερα την παρουσίαση της κάθε ομάδας 

Για να διαβάζεται σωστά το κείμενο και να δημιουργείται συγκεκριμένη ατμόσφαιρα 

στην τάξη 

Για να είμαι σίγουρη ότι το κείμενο διαβάστηκε από όλους τους μαθητές 

Για να είμαι σίγουρη τι έχει διαβαστεί από όλους. 

Για να είμαι σίγουρος ότι όλοι οι μαθητές έρχονται σε μια πρώτη τουλάχιστον επαφή με 

τα κείμενα και για να κάνω σύντομο σχολιασμό. 

Για να είναι βέβαιο ότι το γνωρίζουν όλοι οι μαθητές και για να δοθεί το κατάλληλο 

ηχόχρωμα σε κάθε κείμενο. 

Για να έχω διάδραση μεταξύ μαθητών και κειμένου και των μαθητών μεταξύ τους 

Για να κερδίσουμε χρόνο. 

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Για να μοιραστούν όλοι μαθητές την αισθητική απόλαυση της ανάγνωσης και να 

εξομαλυνθούν ορισμένα δύσκολα σημεία των κειμένων. 

Για να συγκεντρώνονται τα παιδιά σε κάτι νέο και να αναπτύσσουν την κριτική τους 

ικανότητα. 

Για να συμμετέχουν και οι αδιάφοροι μαθητές 

Για να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές 

Για τη σιγουριά ότι διάβασαν και προσέλαβαν το κείμενο όλοι οι μαθητές. 

Για την καθολική συμμετοχή 

Γιατί διαφορετικά οι μαθητές δεν ενδιαφέρονταν να κάνουν ανάγνωση. 

Γιατί είναι αμφίβολο αν θα το έκαναν οι μαθητές μόνοι τους σπίτι τους ή αλλόυ 

Γιατί είχαν αυξημένο φόρτο με τα άλλα μαθήματα και δεν διάβαζαν στο σπίτι 

Γιατί ήθελα να έρθουν σε επαφή με τα κείμενα όλοι οι μαθητές και κάτι τέτοιο δε θα 

γινόταν στο σπίτι. 

Γιατί όποτε το ανέθεσα στο σπίτι, δεν είχε διαβάσει το κείμενο το σύνολο των μαθητών 

Γιατί πιστεύω πως η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να λαμβάνει χώρα κυρίως στην 

τάξη 

Γιατί στη συγκεκριμένη ομάδα άρεσε η αφήγηση και επιπλέον ήθελα να είμαι βέβαιη ότι 

όλοι άκουσαν την ιστορία. 

Γιατί τα παιδιά στο σπίτι δεν θα ασχοληθούν στο σύνολό τους 

γινόταν διπλή ή τριπλή ανάγνωση κυρίως στην ποίηση και από μαθητή και από 

μαθήτρια 

Δεν διάβαζαν όλοι οι μαθητές τα κείμενα στο σπίτι 

Διότι κάποιοι μαθητές δεν το κάνουν στο σπίτι και στη συνέχεια δε μπορούν να 

συμμετέχουν στο μάθημα μέσα στην τάξη. 

Έλλειψη χρόνου. Τα κείμενα "αφετηρίας" αναγνώστηκαν στο σχολείο. 

ένας από τους στόχους ήταν να γίνουν κοινότητα αναγνωστών 
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Επειδή δεν εξασφαλίζονταν η ανάγνωσή τους από όλους τους μαθητές/τριες εκτός 

σχολείου 

Έτσι παρατηρώ και τις αντιδράσεις (μη λεκτική επικοινωνία) των μαθητών κατα τη 

διάρκεια της ανάγνωσης και υπάρχει η δυνατότητα να συζητηθούν απορίες που θα 

προκύψουν. 

Έτσι, ήμουν σίγουρος ότι έλυνα τις απορίες των μαθητών 

Η σωστή ανάγνωση δημιουργεί την αισθητική απόλαυση που προκαλεί η λογοτεχνία. 

Η ερμηνεία ακολουθεί. 

Ήταν μικρά τα παιδιά (Γ΄ τάξη) και λειτουργούσαν καλύτερα ως ομάδα ανάγνωσης 

Θεωρώ ότι οι μαθητές είχαν ήδη αρκετές υποχρεώσεις και φόρτο εργασίας 

Να μυηθούν οι μαθητές/τριες στην εμπειρία της ανάγνωσης & να γνωρίζουν όλοι/ες το 

κείμενο. 

Ο φόρτος των μαθητών από το πλήθος των μαθημάτων και των εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων τους με ώθησε να περιορίσω τις εργασίες στο σπίτι. 

Οι εργασίες ήταν ομαδικές που έπρεπε να γίνουν μέσα στην τάξη 

Οι μαθητές έπρεπε να γνωρίζουν τα κείμενα πριν προσέλθουν στην επεξεργασία τους 

που έγινε μέσα στην τάξη. 

Οι περισσότεροι μαθητές εργάζονταν , οπότε δεν είχαν χρόνο να ασχοληθούν εκτός 

σχολείου. 

Πολλά παιδιά στο σπίτι δεν εργάζονταν με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δύο 

ταχύτητες στην τάξη: όσοι είχαν διαβάσει το κείμενο και όσοι δεν το είχαν διαβάσει. 

προκειμένου να ακούγονται τα κείμενα στην ολομέλεια της τάξης και να αποφεύγεται ο 

φόρτος εργασίας για τους μαθητές στο σπίτι 

Στόχος η εργασία στο σχολείο 

συμμετοχή όλων των μαθητών 

Τα μεγαλύτερα σε έκταση κείμενα δεν ήθελα να δοθούν αποσπασματικά όπως δεν 

ήθελα να καταναλωθεί και ο διδακτικός χρόνος στην ανάγνωση. Εξάλλου θεωρώ ότι 

πρέπει να δίνεται και χρόνος στον αναγνώστη να "συνομιλήσει" μόνος του με το 

κείμενο. 

Τα παιδιά δεν ασχολούνται στο σπίτι 

Total 

 

 

4. Λόγοι επιλογής ανάθεσης ατομικών ή ομαδικών εργασιών 

 

Για ποιον/ποιους λόγους; 

Valid  

-πιο αποτελεσματική η διδασκαλία 

Αναθέτω ατομικές εργασίες, για να αναδειχτούν οι ατομικές ικανότητες των μαθητών 

και ομαδικές, για να μάθουν τα παιδιά να συνεργάζονται αρμονικά. 

Ατομικές κυρίως στο α΄ τετράμηνο ενόψει και των βαθμών α΄ τετραμήνου & ομαδικές 

στο β΄ που υπάρχει λιγότερη πίεση χρόνου και τα παιδιά γνωρίζονται και 

συνεργάζονται καλύτερα. 

Για αποτελεσματικότερη αξιολόγηση 

Για ατομική εξάσκηση αλλά και για προώθηση της συνεργασίας 

Για καλύτερα αποτελέσματα. 

Για λόγους πολλαπλής αξιολόγησης, και των ομαδικών δεξιοτήτων και της ατομικής 

γραπτής έκφρασης και παραγωγής κριτικού λόγου. 

για να αισθάνονται καλά και οι μαθητές που τους αρέσει να εργάζονται μόνοι τους αλλά 

και αυτοί που αισθάνονται ασφαλείς ως μέλη ομάδας 

Για να διαπιστώσω πώς θα λειτουργήσει ο νέος τρόπος 



133 

 

Για να διευκολυνθώ στην αξιολόγηση των μαθητών 

Για να ελέγχω τι κάνει κάθε μαθητής 

Για να μάθουν να εργάζονται ομαδικά. 

Για να μάθουν τα παιδιά να συνεργάζονται 

Για να πετύχω και συνεργασία και συμμετοχή 

Για να υπάρχει το πνεύμα ομαδικότητας αφού αυτός ήταν ο στόχος του πιλοτικού 

σχολείου. 

Για την ατομική βαθμολογία των μαθητών 

Για την εναρμόνιση  με το πνεύμα των νέων ΠΣ 

Για την πιο αντικειμενική αξιολόγηση. Υπήρχαν και ομαδικές ασκήσεις τις οποίες 

εκπονούσαν οι μαθητές την ώρα του μαθήματος. 

Για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών 

Γιατί αυτή ήταν η προτροπή του σχολικού συμβούλου προκειμένου να προκύψουν 

περισσότερα οφέλη για τους μαθητές. 

δεν είναι εύκολη η συνεργασία μαθητών εκτός τάξης 

έλλειψη ενδιαφέροντος από τους μαθητές. 

επειδή έτσι η μάθηση γίνεται παιχνίδι 

επειδή θεωρώ ότι έτσι γίνεται καλύτερα η αξιολόγηση 

επιδιώκω η κύρια εργασία των παιδιών να ολοκληρώνεται στο σχολείο. Στο τέλος του 

κειμένου δίνω και μία ατομική εργασία για να ελέγξω τα αποτελέσματα της όλης 

δουλειάς που έγινε και παρουσιάστηκε στην τάξη 

Επιδίωξη ανάπτυξης συνεργατικών δεξιοτήτων και κριτικής ικανότητας, ώστε να 

προκύψει "κατασκευή" της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές, μέσα από 

καθοδηγούμενη διερεύνηση και επεξεργασία. 

Η ανάθεση των εργασιών γίνονταν με βάση τους στόχους αλλά και τις δυνατότητες των 

μαθητών/τριών της τάξης. Επεξεργαστήκαμε μικρά κείμενα π αραθυμιών, 

λογοτεχνικών βιβλίων με θέμα το ταξίδι και μελοποιημένα ποιήματα σε project για 

μικρές τάξεις του δημοτικού. 

Η ομαδική εργασία ήταν το επιθυμητά αλλά η νοοτροπία των "καλών" μαθητών και των 

κηδεμόνων κάποιες φορές καθώς και η ανάγκη να γνωρίζω τι ακριβώς κάνει κάθε 

μαθητής με οδήγησαν και στην ανάθεση ατομικών εργασιών. Εξάλλου με τις ατομικές 

εργασίες μπορούσα να βαθμολογήσω καλύτερα τους μαθητές. 

Η φύση κάποιων εργασιών απαιτούσε ατομική σκέψη και έκφραση π.χ τα 

συναισθήματα του αναγνώστη . 

Ήταν σε συνάρτηση με τους διδακτικούς και αξιολογικούς στόχους αλλά και σε 

συνάρτηση με τα ενδιαφέροντα των μαθητών 

ήταν στους στόχους 

Θεώρησα (και θεωρώ) ότι πέραν της ομαδικής πρέπει να ελεγχθεί και η ατομική 

εργασία των μαθητών. 

Καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικού πνεύματος 

καλύτερη συνεργασία 

Οι ατομικές προήλθαν από κατάλογο 35 περίπου θεμάτων επεξεργασίας που στόχευε 

να κινητοποιήσει τα ατομικά, αισθητικά και συναισθηματικά ενδιαφέροντα των 

μαθητών. Οι ομαδικές απευθύνονταν στις πέντε ομάδες εργασίας που είχαν 

διαφορετική στόχευση ανάλογα με πτυχές του κειμένου (-νων) 

Οι εργασίες ήταν ομαδικές για να πάρουν μέρος όλοι οι μαθητές 

οι ομαδικές βοηθούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η συνεργασία, η 

δημιουργικότητα, αλλά είναι αναγκαίες και οι ατομικές για την καλύτερη αξιολόγηση του 

μαθητή (η βαθμολογία τετραμήνου είναι ατομική) 

Οι ομαδοσυνεργατικές ήταν κατ’ ευφημισμόν  ομαδικές... 

Ομαδικές κυρίως στο σχολείο (ομαδοσυνεργατική), ατομικές στο σπίτι 
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Ομαδικές, για να μαθαίνουν να συνεργάζονται και ατομικές, γιατί η Λογοτεχνία είναι 

προσωπική υπόθεση και ως προς την πρόσληψη των νοημάτων και ως προς τη 

δημιουργία. 

Στο ασφυκτικό πλαίσιο που διαμορφωνόταν από τον όγκο της ύλης σε συνδυασμό με 

τη μεγάλη απώλεια ωρών που παρατηρείται στα σχολεία δεν υπάρχει περιθώριο να 

συνεργασίας των μαθητών, πολλοί από τους οποίους μάλιστα δυσκολεύονται είτε να 

εργαστούν ομαδικά είτε να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις που επέβαλε η 

δαμόκλειος σπάθη της τράπεζας θεμάτων 

Συμμετέχουν όλοι και μαθαίνουν να συνεργάζονται, να διαφωνούν, να 

επιχειρηματολογούν 

Τα παιδιά εκτός σχολείου αδυνατούν να έρθουν σε επαφή 

Τους προφανείς. 

Υπάρχει δυσκολία στην συνάντηση μαθητών εκτός σχολείου, στο σχολείο ο χρόνος 

(και η αίθουσα πληροφορικής) δεν επαρκούν, πολλές φορές "δυνατοί" μαθητές 

αναλαμβάνουν την εργασία και οι αδύναμοι απλώς "δίνουν το δικό τους όνομα" 

Total 

 

5. Λόγοι μη παρουσίασης ολόκληρου βιβλίου 

 

Αν όχι για ποιον/ποιους λόγους; 

Valid  

Δε γνώριζα καλά τους μαθητές 

Δεν προλάβαινα. 

Δεν υπήρχε χρόνος 

Δεν υπήρχε χρόνος. 

Διδάσκεται στη Β΄ Λυκείου 

Έλλειψη ενδιαφέροντος 

Έλλειψη ενδιαφέροντος από τους μαθητές και έλλειψη χρόνου. 

Έλλειψη χρόνου 

Έλλειψη χρόνου 

Έλλειψη χρόνου & ενδιαφέροντος. 

Έλλειψη χρόνου από την πλευρά των μαθητών 

Έλλειψη χρόνου. 

έλλειψη χρόνου. Η παρουσίαση Βιβλίου εξάλλου και εν μέρει η κριτική συνηθίζεται 

στην Β΄ Λυκείου 

Ήταν αδύνατο να υλοποιηθεί στο συγκεκριμένο πλαίσιο 

Θα έπαιρνε πολύ χρόνο και ήθελα να ασχοληθώ με αρκετά διαφορετικά κείμενα. 

θεωρώ ότι είναι δύσκολο 

Λόγω έλλειψης χρόνου 

λόγω χαμηλού επιπέδου. 

Μη επάρκεια χρόνου. 

Οι μαθητές δεν αναλαμβάνουν εύκολα κάτι τέτοιο επικαλούμενοι την έλλειψη χρόνου 

και, όταν αυτό γίνεται ομαδικά, και την αδυναμία να συναντούν τους συμμαθητές τους 

εκτός σχολείου. 

οικονομικοί λόγοι 

χρειάζεται χρόνος 

χρονοβόρο για τους μαθητές, ελλιπής διάθεση εκ μέρους τους 

Total 

 

6. Άλλοι λόγοι επιλογής της μεθόδου δραματοποίησης 
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Άλλοι λόγοι: 

Valid  

Άρεσε και στη διδάσκουσα. 

άρεσε σε εμένα 

Βοηθάει στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. 

Προωθούσε στόχους του προγράμματος 

Την χρησιμοποίησα αρκετά και όχι πολύ γιατί δεν πρόλαβα να διδάξω 

ολοκληρωμένα την ενότητα Θέατρο. Τα κείμενα των άλλων ενοτήτων δεν 

προσφέρονταν πάντα... 

Total 

 

 

 

7. Τι δυσκόλεψε τους εκπαιδευτικούς- απαντήσεις  

 

έλλειψη επιμόρφωσης 

Valid  

Ασάφεια στόχων, πολύ θεωρητική προσέγγιση, που οδηγούσε στην αίσθηση ότι 

αυτοσχεδιάζω. 

δε δόθηκαν σαφείς οδηγίες και στόχοι από το Υπουργείο 

 

η απουσία επαρκούς ενημέρωσης και υλικού (ένα ενδεικτικό corpus κειμένων) 

 

Η έλλειψη βοηθητικού υλικού και ουσιαστικής επιμόρφωσης. Από την στιγμή που 

προετοίμαζα το σενάριο- μετά από ατελείωτες ώρες προσωπικής εργασίας-η 

υλοποίησή του στην τάξη δεν παρουσίαζε δυσκολίες. 

Η ενημέρωση έγινε καθυστέρηση και στην αρχή της πρώτης, τουλάχιστον, χρονιάς 

υπήρχε μια σύγχυση στο σχολείο μας. 

Πολλά με δυσκόλεψαν. Ήμουν η μόνη διδάσκουσα, σε απομονωμένο σχολείο, την 

πρώτη χρονιά εφαρμογής, χωρίς καθοδήγηση 

Το γεγονός ότι δεν είχα επαρκή ενημέρωση, το προτεινόμενο υλικό πιστεύω ότι είχε 

υψηλό επίπεδο δυσκολίας για τους μαθητές του γυμνασίου και η πληθώρα των 

γνωστικών αντικειμένων που δίδασκα λόγω του γεγονότος ότι υπηρετώ σε σχολείο 

με μόνο άλλη μια συνάδερφο της ίδιας ειδικότητας με εμένα. 

Το γεγονός ότι δεν επιμορφώθηκα. Οι επιμορφώσεις έγιναν την πρώτη χρονιά και 

εγώ πήγα σε πιλοτικό τη δεύτερη. 

Total 

 

 

Χρόνος 

Valid  

Έλλειψη χρόνου 

Έλλειψη χρόνου 

Έλλειψη χρόνου  

Η διαχείριση του χρόνου και η εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία της 

παρουσίασης των εργασιών τους 

Ζητήματα οργανωτικά (χρήση ΤΠΕ, χρόνος που διατέθηκε κ.ά.) 

Η διαχείριση του χρόνου 
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Η έλλειψη χρόνου 

Η έλλειψη χρόνου, λόγω του μεγάλου όγκου της 

Η κατανομή χρόνου, ώστε να φτάσω και στην ενότητα ΘΕΑΤΡΟ. Δεν έφτασα καμία 

από τις δύο σχολικές χρονιές. 

Ο αρκετός χρόνος που αφιέρωνα σε κάθε λογοτεχνικό κείμενο, με αποτέλεσμα να 

μην διδάξω μεγάλο αριθμό κειμένων 

Ο ΧΡΟΝΟΣ 

ο χρόνος 

Ο χρόνος της προετοιμασίας 

Χρόνος 

Total 

 

 

Υλικό 

Valid  

Η αναζήτηση υλικού 

Η ανεύρεση των ίδιων κειμένων για κάθε ομάδα 

Η εξεύρεση κατάλληλων κειμένων. 

Η επαρκής κάλυψη των θεματικών ενοτήτων. 

Η επιλογή κειμένων και η τάση των μαθητών να 

Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα (αγοράσαμε ένα μυθιστόρημα που δανείσαμε 

σε 19 μαθητές). Τα υπόλοιπα εστάλησαν μέσω edmodo 

Με δυσκόλεψε η θεματική ενότητα που διδάσκεται στο δεύτερο τετράμηνο, γιατί 

διαπίστωσα ότι παρασυρόμουν σε μια "τεχνητή διάσπαση" μορφής και περιεχομένου 

των λογοτεχνικών κειμένων. 

Να βρω τα κατάλληλα λογοτεχνικά κείμενα 

Ο σχεδιασμός των διδακτικών σεναρίων. 

Το ότι έπρεπε να ψάχνω υλικό και να βγάζω φωτοτυπίες για όλα τα τμήματα. Το 

βιβλίο είχε σχεδόν καταργηθεί. 

Το πλήθος των κειμένων που έπρεπε να δίνω 

τράπεζα υλικού 

Το διαφορετικό κείμενο σε κάθε ομάδα συγχρόνως, όταν το επιχείρησα (στην 

ενότητα χιούμορ- σάτιρα). Είχε προταθεί σε μία επιμόρφωση, μου άρεσε σαν ιδέα, 

αλλά με δυσκόλεψε πολύ. 

Total 

 

 

Μαθητές 

Valid  

Δεν δούλευαν όλοι οι μαθητές στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο που είναι πιο 

πρόσφορη για το πρόγραμμα. 

δημιουργία ομάδων και αξιολόγηση τους 

εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία της παρουσίασης των εργασιών τους 

η αδιαφορία των μαθητών και το χαμηλό τους επίπεδο 

Η δημιουργία ομάδων και γρήγορη λειτουργία τους δε λειτούργησε αποδοτικά από 

την αρχή . Χρειάστηκε χρόνος . 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 
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Η εργασία των μαθητών σε ομάδες, διότι οι μαθητές δεν έχουν μάθει να δουλεύουν 

ομαδικά και έχουν την εντύπωση ότι κατά τη διάρκεια της ομαδικής εργασίας 

μπορούν να μιλούν για διάφορα θέματα που δεν έχουν σχέση με την εργασία που 

τους έχει ανατεθεί. Επιπλέον παρά τις υποδείξεις που τους γίνονται, ώστε να μιλούν 

χαμηλό 

η λειτουργική συγκρότηση των ομάδων(π.χ. τόπος κατοικίας), ισομερής συμβολή 

όλων των μαθητών μιας ομάδας στα φύλλα εργασίας, έλλειψη κοινού υλικού για τα 

διαγωνίσματα και τις εξετάσεις 

η μη αγάπη για την απόκτηση γνώσης. 

η μη εκπαίδευση των μαθητών σε ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας 

ο έλεγχος των ομάδων 

Ο μεγάλος αριθμός των μαθητών . 

στην αρχή κυρίως η συγκρότηση ομάδων 

Το διαφορετικό επίπεδο αισθητικής και πολιτισμικής καλλιέργειας των μαθητών που 

έγινε πολλές φορές αιτία επιβράδυνσης του μαθήματος. 

 

το να μάθουν τα παιδιά να εργάζονται στην ομάδα και να λειτουργούν ως ομάδα 

Total 

 

 

Υποδομές 

Valid  

απουσία εργαστηρίου πληροφορικής 

η μη διαθεσιμότητα εργαστηρίων πληροφορικής 

Όχι πάντα διαθέσιμοι Η/Υ 

Total 

 

 

άλλοι λόγοι 

Valid  

άρνηση συνεργασίας από εμπειρότερους συναδέλφους. 

Η προσπάθεια να εφαρμόσω μεθόδους που δεν έβρισκαν ανταπόκριση στα παιδιά 

Total 

 

8. Μεγαλύτερη αδυναμία του προγράμματος- απαντήσεις 

 

Μεγαλύτερη αδυναμία: 

Valid  

είναι εντελώς εμβόλιμο, δεν υπάρχει συνέχεια στις επόμενες τάξεις 

Αποσπασματικότητα στην εφαρμογή. Πρέπει να επεκταθεί σε περισσότερα 

μαθήματα και να διαχέεται σε όλο το πρόγραμμα σπουδών η μεθοδολογία της 

ερευνητικής εργασίας, με ανάλογη διαθεματικότητα 

Δεν εφαρμόστηκε γενικά αμέσως μετά την πιλοτική εφαρμογή 

Ενώ εφαρμόστηκε αυτό το πρόγραμμα, ο τρόπος αξιολόγησης παρέμεινε σχεδόν ο 

ίδιος. 

Η ιδέα του προγράμματος ήταν εξαιρετική. Η έλλειψη ¨ενημερωμένων¨ βιβλιοθηκών 

μέσα στα σχολεία, η έλλειψη συνεχούς δίωρου δυσκολεύει το πρόγραμμα 

Θεωρώ ότι ξεκίνησε χωρίς υποδομή, χωρίς προετοιμασία των εκπαιδευτικών (εκτός 

από ελάχιστες επιμορφωτικές συναντήσεις), χωρίς τελικά να γνωρίζουμε τι έπρεπε 
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να κάνουμε. Προσωπικά είχα την τύχη να έχω βοήθεια από τη σχολική σύμβουλο. 

Πιστεύω όμως ότι η εφαρμογή προγραμμάτων δεν πρέπει να αφήνεται στην καλή 

διάθεση των εκπαιδευτικών και των σχολικών συμβούλων. 

Μικρή επιμόρφωση 

Προχειρότητα στη διοργάνωση των σεμιναρίων. Έγιναν μόνο 2 διήμερα, χωρίς 

συζητήσεις και ανταλλαγή προβληματισμών και εμπειριών. Οι εκπαιδευτικοί 

ουσιαστικά αυτοσχεδίασαν με βάση - τυπικώς - μια ογκώδη και φλύαρη βιβλιογραφία 

και ουσιαστικώς ανάλογα με ταλέντα, τις γνώσεις και την καλλιέργεια που διέθετε 

καθένας. 

Την έλλειψη υλικού ,επιμόρφωσης και σαφώς μίας υποδειγματικής διδασκαλίας από 

συμβούλους στην τάξη. 

Τον περιορισμό του μόνο στην πιλοτική εφαρμογή του 

Υπήρξε αξιολόγηση του προγράμματος; Γνωστοποιήθηκαν στους εκπαιδευτικούς τα 

αποτελέσματά της; Επιμορφώθηκαν οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους σε 

προγράμματα φιλαναγνωσίας; 

Είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο για τον καθηγητή 

έλλειψη επαρκούς χρόνου 

έλλειψη χρόνου 

Έλλειψη χρόνου. 

η έλλειψη χρόνου 

Ο χρόνος ειναι το μεγαλύτερο ζήτημα 

Περιορισμένος χρόνος 

Πολλές απαιτήσεις λίγος χρόνος 

Το ότι διακόπηκε γρήγορα. 

Έπρεπε να υπάρχει περισσότερο διαθέσιμο υλικό ώστε να μπορούν οι εκπαιδευτικοί 

να επιλέγουν (και) μέσα από αυτό. 

Η οργάνωση των κειμένων στις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες αποκλείει τη 

διδασκαλία κάποιων κειμένων που πιθανόν να τα επέλεγα. Μου έλειψε –στην γ 

γυμνασίου- η τοποθέτηση των κειμένων στην ιστορική τους γραμμή. Θεωρώ ότι 

βοηθάει στην κατανόηση των κειμένων και η ιστορία της ΝΕΛ… 

η ύπαρξη τριών θεματικών ενοτήτων που δεν ήταν δυνατόν να διδαχθούν όλες στο 

πλαίσιο του μαθήματος 

Μεγάλη δυσκολία προκαλεί η διδασκαλία της δεύτερης ενότητας λόγω του μεγάλου 

όγκου λογοτεχνικών ρευμάτων με τα οποία πρέπει να έρθει σε επαφή ο μαθητής 

κατά τη διδασκαλία. 

πληθώρα κειμένων που πρέπει να μελετηθούν σε μικρό χρονικό διάστημα 

Στην Α' Λυκείου η αίσθησή μου είναι ότι ορισμένες δεξιότητες που επιθυμούμε να 

καλλιεργηθούν είναι πολύ απλές και εύκολες. 

Τα προτεινόμενα σενάρια τα οποία θεώρησα υπερβολικής δυσκολίας για μαθητές 

γυμνασιακών τάξεων 

Το ότι δεν υπήρχε ενδεικτικό εγχειρίδιο. 

Τον περιορισμό των τριών (δύο επί της ουσίας) θεμάτων  

Ενώ υπάρχει μεγάλη ελευθερία στη επιλογή των κειμένων και των μεθόδων 

διδασκαλίας στο τέλος τα παιδιά έδωσαν εξετάσεις με τα παλιά δεδομένα. Επίσης 

ενώ τα παιδιά δούλευαν ομαδικά όλη τη χρονιά στο τέλος του σχ. έτους κλήθηκαν να 

δουλέψουν ατομικά σε επίπεδο εξετάσεων. 

η αδυναμία των μαθητών να συλλάβουν θεωρίες και λογοτεχνικές έννοιες που 

πρέπει να εφαρμόσουν (π.χ. στην ποίηση) που σε συνδυασμό με την πιεστική 

ανάγνωση και επεξεργασία αρκετών κειμένων απομακρύνουν το όποιο ενδιαφέρον 

για τη λογοτεχνία. 

Η ενασχόληση κάθε ομάδας με το έργο ενός συγγραφέα ή με μία κατηγορία κειμένων 

για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

μαθητές που δεν έχουν διαβάσει ούτε τους μύθους του Αισώπου να έρχονται σε 

επαφή με την κλασική λογοτεχνία. 

την επιλογή των κείμενων από μαθητές και την απόπειρα να συγκρίνουμε πεζά ή 

ποιήματα που το μόνο κοινό τους στοιχείο είναι το θέμα. Εάν ένας μαθητής επιλέξει 



139 

 

 

 

9. Ελλείψεις του προγράμματος- απαντήσεις 

 

Ελλείψεις 

V

a

l

i

d 

 

Αδυναμία πρόσβασης όλων των μαθητών σε εξωσχολικά βιβλία. 

απαιτείται περισσότερος χρόνος, ευελιξία στη επιλογή θεματικών ενοτήτων, επέκταση και 

στην επόμενη τάξη 

Βοηθητικές προτάσεις ως προς την επιλογή κειμένων. Η δουλειά που είχε γίνει στην 

Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων και τα βιβλία της Κύπρου αναπλήρωναν την έλλειψη. 

Δεν είναι του προγράμματος αλλά του συστήματος, έλλειψη υποδομών, επιμόρφωσης κλπ 

Δεν προβλέφθηκε η επιμόρφωση εκπαιδευτικών που ήρθαν ως μετατιθέμενοι. 

Δεν υπάρχουν στις σχολικές βιβλιοθήκες έργα σύγχρονης Π.Λ. Δεν επενδύονται χρήματα, 

ενώ η κατάργηση του ΕΚΕΒΙ και η παλινδρόμηση στο προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών 

κατέστρεψαν ό,τι θετικό είχε να προσφέρει το νέο αναλυτικό πρόγραμμα του 2011 και πλέον 

επαφίεται στη διάθεση του εκπαιδευτικού να προωθήσει με όποιον τρόπο θεωρεί καλύτερο τη 

φιλαναγνωσία. 

Δεν υπήρξε καμία επιμόρφωση και καθοδήγηση. 

Έλλειψη ουσιαστικής επιμόρφωσης. 

Έλλειψη υποστήριξης και υποστηρικτικού υλικού. 

Έλλειψη ψηφιακών μέσων, διδασκαλία σε σπαστές ώρες 

ένα "φιλόδοξο" πρόγραμμα κατά τα άλλα που ξεκινάει και τελειώνει στην Α' Λυκείου. 

Επιμόρφωση καθηγητών. 

εποπτικό υλικό 

η ανυπαρξία ενημέρωσης από τους συμβούλους 

Η ασυνέχεια και η αδιαφορία που επακολούθησε. 

Η έλλειψη συγκεκριμένων οδηγιών ως προς τη διδακτική προσέγγιση του μαθήματος 

Η επιμόρφωσή μας έγινε πολύ αργά και ήταν στημένη στο πόδι, με προχειρότητα. Εμείς 

ξέραμε περισσότερα από τη σύμβουλο...! 

Η οργανωμένη και συστηματική επιμόρφωση καθώς υπάρξαν δυσκολίες στην υλοποίησή της. 

Η προχειρότητα με την οποία υλοποιήθηκε, η έλλειψη ουσιαστικής και χρήσιμης πρακτικά 

επιμόρφωσης, η έλλειψη σαφών οδηγιών ίσως. Συνάδελφοι που τοποθετήθηκαν τη δεύτερη 

χρονιά στα σχολεία όπου εφαρμόστηκε το πρόγραμμα, έμειναν ακάλυπτοι και αβοήθητοι να 

προσπαθούν μόνοι τους να ανακαλύψουν τι έπρεπε να κάνουν. 

πχ ένα ποίημα του Ελύτη και ένας άλλος ένα ποίημα από το φέισμπουκ (όπως μας 

είπε η σύμβουλος στην ενημέρωση) πόσα κοινά στοιχεία πρέπει να αναζητήσει; 

Το ότι εισάγεται ξαφνικά στην Α' Λυκείου και καλεί τα παιδιά σε μια ανοιχτή 

επικοινωνία με το κείμενο και το πλαίσιό του, ενώ εκείνα προέρχονται από ένα 

στατικό μάθημα λογοτεχνίας στο γυμνάσιο και ρωτούν "δε θα χωρίσουμε ενότητες 

φέτος;" 

έλλειψη υποδομών 

έλλειψη υποδομών στα σχολεία (βιβλιοθήκη, υπολογιστές, διαδίκτυο, διαδραστικοί 

πίνακες) 

Το ότι δεν υπάρχουν σε όλα τα σχολεία οι κατάλληλες υποδομές για να βοηθηθούν 

τα παιδιά με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες 

Το πρόγραμμα απαιτούσε υπολογιστές που δεν ήταν διαθέσιμοι σ’ όλες τις τάξεις 

Αναντιστοιχία σχολικής πράξης κ νέων μεθόδων 

Έλλειψη συντονισμού με συναδέλφους επειδή τα κείμενα δεν ήταν καθορισμένα 

Ο μεγάλος όγκος της ύλης. 

Ο όγκος της ύλης. 

Τη δυσκολία στη συνεργασία με συναδέλφους σε κοινή ύλη 

 

Total 
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μεγάλη ύλη 

Οι θεματικές ενότητες θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερες και οι υπάρχουσες να 

διευρυνθούν. 

Οι μαθητές περιορίζονται στις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και δεν μελετούν "κλασική" 

λογοτεχνία. 

Περισσότερη ενημέρωση και δειγματικές διδασκαλίες. 

Περισσότερη και πιο ουσιαστική επιμόρφωση 

ποικιλία κειμένων και ερεθισμάτων για τους μαθητές 

Στο σχολεία δεν υπάρχει η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την εφαρμογή των 

προτεινόμενων σχεδίων και την υλοποίηση των στόχων. Επίσης, από ένα σημείο και μετά οι 

απαντήσεις των μαθητών στην ενότητα "Φύλα στη Λογοτεχνία" δε χαρακτηρίζονται από 

πρωτοτυπία και αυτό παρουσιάζει δυσκολίες στη βαθμολόγηση. Σαφώς θα επιθυμούσα να 

έχω παρακολουθήσει, σε πραγματικές συνθήκες τάξης, την υλοποίηση μιας διδασκαλίας απο 

τους εμπνευστές του σχεδίου. 

Την έλλειψη υλικού ,επιμόρφωσης και σαφώς μίας υποδειγματικής διδασκαλίας από 

συμβούλους στην τάξη καθώς και την έλλειψη τεχνολογικής υποδομής, ειδικά την πρώτη 

χρονιά. 

Το ότι μετά την Α' Λυκείου η λογική άλλαζε και οι μαθητές επανέρχονταν σε έναν τρόπο 

προσέγγισης του μαθήματος εν πολλοίς ασύμβατο με αυτόν της προηγούμενης χρονιάς (των 

προηγούμενων ετών). 

Υλικό ανά θέμα και ηλικία οργανωμένο από φορέα επίσημο 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Total 

 

Κοινή κατηγοριοποίηση αδυναμιών-ελλείψεων 

 

 
Αποσπασματικότητα και ασυνέχεια 

1. Είναι εντελώς εμβόλιμο, δεν υπάρχει συνέχεια στις επόμενες τάξεις. 
2. Αποσπασματικότητα στην εφαρμογή. Πρέπει να επεκταθεί σε περισσότερα 

μαθήματα και να διαχέεται σε όλο το πρόγραμμα σπουδών η μεθοδολογία της 
ερευνητικής εργασίας, με ανάλογη διαθεματικότητα. 

3. Δεν εφαρμόστηκε γενικά αμέσως μετά την πιλοτική εφαρμογή 
4. Ενώ εφαρμόστηκε αυτό το πρόγραμμα, ο τρόπος αξιολόγησης παρέμεινε σχεδόν 

ο ίδιος (ασυνέπεια στην πιλοτική εφαρμογή στο Γυμνάσιο). 
5. Τον περιορισμό του μόνο στην πιλοτική εφαρμογή του. 
6. Υπήρξε αξιολόγηση του προγράμματος; Γνωστοποιήθηκαν στους εκπαιδευτικούς 

τα αποτελέσματά της; 
7. Ενώ υπάρχει μεγάλη ελευθερία στη επιλογή των κειμένων και των μεθόδων 

διδασκαλίας στο τέλος τα παιδιά έδωσαν εξετάσεις με τα παλιά δεδομένα. 
8. Το ότι εισάγεται ξαφνικά στην Α' Λυκείου και καλεί τα παιδιά σε μια ανοιχτή 

επικοινωνία με το κείμενο και το πλαίσιό του, ενώ εκείνα προέρχονται από ένα 
στατικό μάθημα λογοτεχνίας στο γυμνάσιο και ρωτούν "δε θα χωρίσουμε 
ενότητες φέτος;" 

9. Επίσης ενώ τα παιδιά δούλευαν ομαδικά όλη τη χρονιά στο τέλος του σχ. έτους 
κλήθηκαν να δουλέψουν ατομικά σε επίπεδο εξετάσεων Δεν υπάρχουν στις 
σχολικές βιβλιοθήκες έργα σύγχρονης Π.Λ. Δεν επενδύονται χρήματα, ενώ η 
κατάργηση του ΕΚΕΒΙ και η παλινδρόμηση στο προηγούμενο πρόγραμμα 
σπουδών κατέστρεψαν ό,τι θετικό είχε να προσφέρει το νέο αναλυτικό 
πρόγραμμα του 2011 και πλέον επαφίεται στη διάθεση του εκπαιδευτικού να 
προωθήσει με όποιον τρόπο θεωρεί καλύτερο τη φιλαναγνωσία. 
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10. …Επίσης ενώ τα παιδιά δούλευαν ομαδικά όλη τη χρονιά στο τέλος του σχ. έτους 
κλήθηκαν να δουλέψουν ατομικά σε επίπεδο εξετάσεων 

11. απαιτείται περισσότερος χρόνος, ευελιξία στη επιλογή θεματικών ενοτήτων, 
επέκταση και στην επόμενη τάξη 

12. ένα "φιλόδοξο" πρόγραμμα κατά τα άλλα που ξεκινάει και τελειώνει στην Α' 
Λυκείου. 

13. Η ασυνέχεια και η αδιαφορία που επακολούθησε. 
14. Το ότι μετά την Α' Λυκείου η λογική άλλαζε και οι μαθητές επανέρχονταν σε έναν 

τρόπο προσέγγισης του μαθήματος εν πολλοίς ασύμβατο με αυτόν της 
προηγούμενης χρονιάς. 

 

 

Απουσία πρόβλεψης για επιμόρφωση 

1. Θεωρώ ότι ξεκίνησε χωρίς υποδομή, χωρίς προετοιμασία των εκπαιδευτικών (εκτός 
από ελάχιστες επιμορφωτικές συναντήσεις), χωρίς τελικά να γνωρίζουμε τι έπρεπε 
να κάνουμε. Προσωπικά είχα την τύχη να έχω βοήθεια από τη σχολική σύμβουλο. 
Πιστεύω όμως ότι η εφαρμογή προγραμμάτων δεν πρέπει να αφήνεται στην καλή 
διάθεση των εκπαιδευτικών και των σχολικών συμβούλων 

2. Μικρή επιμόρφωση  
3. Προχειρότητα στη διοργάνωση των σεμιναρίων. Έγιναν μόνο 2 διήμερα, χωρίς 

συζητήσεις και ανταλλαγή προβληματισμών και εμπειριών. Οι εκπαιδευτικοί 
ουσιαστικά αυτοσχεδίασαν με βάση - τυπικώς - μια ογκώδη και φλύαρη 
βιβλιογραφία και ουσιαστικώς ανάλογα με ταλέντα, τις γνώσεις και την καλλιέργεια 
που διέθετε καθένας 

4. Την έλλειψη υλικού, επιμόρφωσης και σαφώς μίας υποδειγματικής διδασκαλίας από 
συμβούλους στην τάξη. 

5. Δεν είναι του προγράμματος αλλά του συστήματος, έλλειψη υποδομών, 
επιμόρφωσης κλπ 

6. Δεν προβλέφθηκε η επιμόρφωση εκπαιδευτικών που ήρθαν ως μετατιθέμενοι. 
7. Υπήρξε αξιολόγηση του προγράμματος; Γνωστοποιήθηκαν στους εκπαιδευτικούς τα 

αποτελέσματά της; Επιμορφώθηκαν οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους σε 
προγράμματα φιλαναγνωσίας; 

8. Έλλειψη υποστήριξης και υποστηρικτικού υλικού 
9. Περισσότερη ενημέρωση και δειγματικές διδασκαλίες. 
10. Περισσότερη και πιο ουσιαστική επιμόρφωση 
11. Επιμόρφωση καθηγητών. 
12. Η προχειρότητα με την οποία υλοποιήθηκε, η έλλειψη ουσιαστικής και χρήσιμης 

πρακτικά επιμόρφωσης, η έλλειψη σαφών οδηγιών ίσως. Συνάδελφοι που 
τοποθετήθηκαν τη δεύτερη χρονιά στα σχολεία όπου εφαρμόστηκε το πρόγραμμα, 
έμειναν ακάλυπτοι και αβοήθητοι να προσπαθούν μόνοι τους να ανακαλύψουν τι 
έπρεπε να κάνουν. 

13. η ανυπαρξία ενημέρωσης από τους συμβούλους 
14. Η επιμόρφωσή μας έγινε πολύ αργά και ήταν στημένη στο πόδι, με προχειρότητα. 

Εμείς ξέραμε περισσότερα από τη σύμβουλο...! 
15. Η οργανωμένη και συστηματική επιμόρφωση καθώς υπήρξαν δυσκολίες στην 

υλοποίησή της. 
16. …Σαφώς θα επιθυμούσα να έχω παρακολουθήσει, σε πραγματικές συνθήκες τάξης, 

την υλοποίηση μιας διδασκαλίας από τους εμπνευστές του σχεδίου 
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Χρόνος σε σχέση και με τις απαιτήσεις του προγράμματος (πίεση χρόνου, όχι συνεχόμενο 
δίωρο) 

1. είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο για τον καθηγητή 
2. έλλειψη επαρκούς χρόνου 
3. έλλειψη χρόνου 
4. έλλειψη χρόνου 
5. έλλειψη χρόνου 
6. ο χρόνος ειναι το μεγαλύτερο ζήτημα 
7. περιορισμένος χρόνος 
8. πολλές απαιτήσεις λίγος χρόνος 
9. απαιτείται περισσότερος χρόνος, ευελιξία στη επιλογή θεματικών ενοτήτων, 

επέκταση και στην επόμενη τάξη 
10. έλλειψη συνεχούς δίωρου 
11. Έλλειψη ψηφιακών μέσων, διδασκαλία σε σπαστές ώρες 
12. μεγάλη ύλη (σε σχέση με τον χρόνο) 
 

 

 

έλλειψη υποδομών 

1. Η ιδέα του προγράμματος ήταν εξαιρετική. Η έλλειψη ¨ενημερωμένων¨ 
βιβλιοθηκών μέσα στα σχολεία, η έλλειψη συνεχούς δίωρου δυσκολεύει το 
πρόγραμμα 

2. έλλειψη υποδομών στα σχολεία (βιβλιοθήκη, υπολογιστές, διαδίκτυο, 
διαδραστικοί πίνακες) 

3. Το ότι δεν υπάρχουν σε όλα τα σχολεία οι κατάλληλες υποδομές για να 
βοηθηθούν τα παιδιά με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες 

4. Το πρόγραμμα απαιτούσε υπολογιστές που δεν ήταν διαθέσιμοι σ’ όλες τις 
τάξεις 

5. Έλλειψη ψηφιακών μέσων, διδασκαλία σε σπαστές ώρες 
6. εποπτικό υλικό 
7. Στο σχολείο δεν υπάρχει η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την εφαρμογή 

των προτεινόμενων σχεδίων και την υλοποίηση των στόχων 
8. Την έλλειψη υλικού, επιμόρφωσης και σαφώς μίας υποδειγματικής διδασκαλίας 

από συμβούλους στην τάξη καθώς και την έλλειψη τεχνολογικής υποδομής, 
ειδικά την πρώτη χρονιά. 

 

 

Αδυναμίες σχετικές με τις διδακτικές πρακτικές και τον τρόπο πρόσληψης και διαχείρισης 
ακόμη και πρόσβασης στο υλικό από τους μαθητές 

1. η αδυναμία των μαθητών να συλλάβουν θεωρίες και λογοτεχνικές έννοιες που 
πρέπει να εφαρμόσουν (π.χ. στην ποίηση) που σε συνδυασμό με την πιεστική 
ανάγνωση και επεξεργασία αρκετών κειμένων απομακρύνουν το όποιο 
ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία 

2. η ενασχόληση κάθε ομάδας με το έργο ενός συγγραφέα ή με μία κατηγορία 
κειμένων για μεγάλο χρονικό διάστημα 

3. μαθητές που δεν έχουν διαβάσει ούτε τους μύθους του Αισώπου να έρχονται σε 
επαφή με την κλασική λογοτεχνία. 
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4. Επιλογή των κείμενων από μαθητές και απόπειρα να συγκρίνουμε πεζά ή 
ποιήματα που το μόνο κοινό τους στοιχείο είναι το θέμα. Εάν ένας μαθητής 
επιλέξει π.χ. ένα ποίημα του Ελύτη και ένας άλλος ένα ποίημα από το φέισμπουκ 
(όπως μας είπε η σύμβουλος στην ενημέρωση) πόσα κοινά στοιχεία πρέπει να 
αναζητήσει;  

5. Αδυναμία πρόσβασης όλων των μαθητών σε εξωσχολικά βιβλία. 
6. (έλλειψη σε) υλικό ανά θέμα και ηλικία οργανωμένο από φορέα επίσημο… 

 

Περιοριστικές θεματικές ενότητες  

1. Οι θεματικές ενότητες θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερες και οι 
υπάρχουσες να διευρυνθούν. 

2. Οι μαθητές περιορίζονται στις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και δεν 
μελετούν "κλασική" λογοτεχνία 

3. απαιτείται περισσότερος χρόνος, ευελιξία στη επιλογή θεματικών ενοτήτων, 
επέκταση και στην επόμενη τάξη 
 

 

Εκτός κατηγοριοποίησης: α) Έλλειψη συντονισμού με συναδέλφους επειδή τα κείμενα δεν 

ήταν καθορισμένα β) βοηθητικές προτάσεις ως προς την επιλογή κειμένων. Η δουλειά που 

είχε γίνει στην Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων και τα βιβλία της Κύπρου αναπλήρωναν 

την έλλειψη. γ) αναντιστοιχία σχολικής πράξης κ νέων μεθόδων δ) έλλειψη συγκεκριμένων 

οδηγιών ως προς τη διδακτική προσέγγιση του μαθήματος ε) (έλλειψη ποικιλίας κειμένων 

και ερεθισμάτων για τους μαθητές στ) επίσης, από ένα σημείο και μετά οι απαντήσεις των 

μαθητών στην ενότητα "Φύλα στη Λογοτεχνία" δε χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία και 

αυτό παρουσιάζει δυσκολίες στη βαθμολόγηση..  

 

10. Πλεονεκτήματα του προγράμματος- απαντήσεις  

 

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του προγράμματος: για μαθητές 

Valid  

1. Το αμέριστο, ζωηρό και αυθόρμητο ενδιαφέρον των μαθητών. 2. Έφερε στην 

επιφάνεια πολυποίκιλα ταλέντα, ευαισθησίες και προβληματισμούς. 3. Δεν 

"βαρέθηκαν" ποτέ. 3. Ανέτρεψε την παραδοσιακή ιεραρχία καλών - κακών μαθητών 

και αποκάλυψε κρυμμένες πτυχές στις προσωπικότητες των μαθητών που η 

παραδοσιακή διδασκαλία αποθαρρύνει από το να εκδηλωθούν. 

1.τα παιδιά αγάπησαν τη λογοτεχνία και 2. η ώθηση που έδωσε στους 

συνεσταλμένους μαθητές να "ανοιχτούν" και να ενταχθούν ομαλά σε ομάδα 

βελτιώνεται ο προφορικός και γραπτός λόγος 

Βιωματική μάθηση, μέσα από προσωπική εμπλοκή των μαθητών, 

ομαδοσυνεργατικότητα και δημιουργική έκφραση 

Ελευθερία επιλογών 

Ενεργητικότερος ο ρόλος των μαθητών σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία, 

εμπλοκή σε δημιουργικές δραστηριότητες 

ευκαιρία για τους μαθητές να εκφραστούν. 

Η αυτενέργεια των μαθητών 

η δημιουργική γραφή 

η δημιουργική γραφή 
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η δυνατότητα διδασκαλίας ολόκληρου βιβλίου που δίνει τη δυνατότητα στους 

μαθητές να δουν ένα ολοκληρωμένο λογοτεχνικό έργο κι όχι αποσπάσματα.. 

Η δυνατότητα που δίνει στο μαθητή για προσωπική ενασχόληση, τριβή και 

εμβάθυνση σε ένα κοινωνικό θέμα αλλά και το γεγονός ότι συζητούνται στην τάξη και 

"βλέπει" με τα μάτια των λογοτεχνικών ηρώων προβλήματα, συμπεριφορές και 

λύσεις σε καταστάσεις ζωής. Με τον τρόπο αυτό οδηγείται στην ενηλικίωση μέσω της 

προσομοίωσης με τη ζωή των άλλων. 

η ενασχόληση των παιδιών με τη λογοτεχνία με νέο τρόπο που μπορεί να ξένισε 

αρχικά, αλλά στη συνέχεια ενθουσίασε 

Η ενεργή εμπλοκή των μαθητών, η ανάπτυξη του προβληματισμού και η καλλιέργεια 

της φαντασίας. 

Η γνωριμία με περισσότερα κείμενα , λειτουργία των ομάδων , η προσέγγιση 

θεμάτων από τους ίδιους τους μαθητές . 

η ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η χαρά να δημιουργούν μόνα τους 

Η προσωπική εμπλοκή διδασκόντων και διδασκομένων στη μαθησιακή διαδικασία. 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Η συναισθηματική και αισθητηριακή κινητοποίηση των παιδιών 

Η συνεργασία των μαθητών 

Ήταν κάτι νέο που έδινε την δυνατότητα στα παιδιά να έρθουν σ επαφή με τη 

λογοτεχνία με έναν τρόπο διαφορετικό από τον παλιό. 

Θεώρηση ενός θέματος από πολλές οπτικές 

Θεωρώ ότι διδάσκοντας την ενότητα "Φύλα στη Λογοτεχνία" είχα την ευκαιρία να 

υπερβώ την τυποποιημένη προσέγγιση ενός λογοτεχνικού κειμένου και να δώσω την 

ευκαιρία στους μαθητές να εκφραστούν, απαλλαγμένοι από τον ακαδημαϊσμό, για 

προβλήματα, ατομικά και κοινωνικά, τα οποία απασχολούν τους ίδιους. Στην 

παραπάνω λογική διαπίστωσα ότι οι μαθητές, ιδίως οι "αδύναμοι", συμμετείχαν 

ενεργητικότερα στο μάθημα. 

Καλλιέργεια φιλαναγνωσίας 

Κινητοποιήθηκαν όλοι οι μαθητές, πολύ θετική ανταπόκριση στη δημιουργική 

γραφή(πιο συγκεκριμένα έγραψαν θεατρικό για να ανεβάσουμε παράσταση) 

Μαθαίνουν τα παιδιά ν αγαπούν τα βιβλία. 

ο ενεργός ρόλος που δίνεται στους μαθητές. 

Οι μαθητές αγάπησαν την λογοτεχνία και βρήκαν τρόπο έκφρασης και μαθητές με 

κάποιες μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης υπήρξε διάδραση μεταξύ των μαθητών και 

πιο ουσιαστική επικοινωνία. 

Οι μαθητές που ασχολούνταν το απολάμβαναν περισσότερο από το παρελθόν. 

Ομαδική εργασία 

Πρωτοτυπία 

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΑΛΛΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΦΑΙΝΟΝΤΑΙ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ 

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. 

Τη μη φορμαλιστική προσέγγιση της λογοτεχνίας και την ομαδικότητα στην εργασία 

Τη συνεργασία που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους μαθητές και ότι είχα την ευκαιρία 

επιλογής εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού. 

Την ανάγνωση ολόκληρων έργων η οποία θα έπρεπε να γίνει υποχρεωτική με την 

εισαγωγή λίστας βιβλίων από την οποία θα επέλεγαν οι μαθητές ανάλογα με την τάξη 

στην οποία φοιτούν έως τρία έργα να διαβάσουν στη διάρκεια του έτους. 

Το έκδηλο ενδιαφέρον των μαθητών και βέβαια η καλλιέργεια της δημιουργικής 

σκέψης και φαντασίας τους. 

Το ενδιαφέρον των παιδιών και η συμμετοχή τους 

Total 
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για εκπαιδευτικούς 

Valid  

  Η ευελιξία που δίνει στον εκπαιδευτικό να σχεδιάσει τη διδασκαλία του. 

-η γραμμική συνέχεια στη διδασκαλία της ποίησης 

αποφεύγεται η μετωπική διδασκαλία που ήταν αναπόφευκτη με το προηγούμενο 

σύστημα 

Αυτενέργεια εκπαιδευτικού. 

Δυνατότητα να ξεφύγει κανείς από την κυριαρχία ξεπερασμένου σχολικού εγχειριδίου 

Ελευθερία επιλογών 

Ελευθερία κινήσεων αλλά και κατευθυντήριες γραμμές για να μην 

πελαγοδρομείς...Τεχνικές που αυξάνουν το ενδιαφέρον των μαθητών, οι οποίοι σε 

αντίθεση με ό, τι συνέβαινε παλιά συμμετείχαν όλοι ανεξαιρέτως και συμπλήρωναν 

τα φύλλα εργασίας τους... 

Επιλέγουμε τα κείμενα που επιθυμούμε, αποφεύγουμε την τυποποίηση που υπήρχε 

πριν, συνδυάζουμε μεθόδους, για να κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον, τη φαντασία 

και τη δημιουργικότητα των μαθητών, το μάθημα γίνεται πιο ευχάριστο και πιο 

ελκυστικό. 

Ευελιξία και προσαρμογή στα ενδιαφέροντα των μαθητών με την αξιοποίηση 

διάφορων λογοτεχνικών και εξωλογοτεχνικών πηγών. 

Η άνεση του καθηγητή να επιλέγει κείμενα 

Η δυνατότητα επιλογής κειμένων από πολλές πηγές και η χρήση πολλαπλών 

πόρων. 

Η ελευθερία που δίνει στο δάσκαλο να θέτει στόχους και να διαμορφώνει τη 

διδασκαλία του όπως κρίνει ότι τους εξυπηρετεί. 

Η ελευθερία που δίνει στους διδάσκοντες να οργανώσουν μόνοι τους τι και πώς θα 

το διδάξουν 

Η ελευθερία στην επιλογή των κειμένων! Τα παράλληλα κείμενα! Οι ασκήσεις 

δημιουργικής γραφής! Η έκπληξη! 

Η ελευθερία του εκπ/κού να επιλέγει κείμενα πιο σύγχρονα που κατά τη γνώμη του 

ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και το επίπεδο των μαθητών του 

Η ΕΛΕΥΘΥΕΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Η ευελιξία με την οποία μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την ύλη και τα κείμενα. 

η ευελιξία που προσφέρει στην επιλογή των κειμένων. 

η ποικιλία στα κείμενα 

Η προσωπική εμπλοκή διδασκόντων και διδασκομένων στη μαθησιακή διαδικασία. 

Σχετική ελευθερία κινήσεων στην επιλογή των κειμένων, απεγκλωβισμός από το 

άγχος της διδακτέας ύλης 

Τη δυνατότητα που δίνει στον/στην εκπαιδευτικό να επιλέγει τη μέθοδο, τους 

στόχους και το περιεχόμενο για τη δική του τάξη ανταποκρινόμενος/η στις ανάγκες, 

τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους. 

Total 
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Συνεντεύξεις  

1. Δημοτικό 
1η Συνέντευξη Δημοτικού: Γυναίκα εκπαιδευτικός σε δημοτικό επαρχιακής πόλης. 

Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στην «αίθουσα του ολοήμερου» στο δεύτερο «μεγάλο 

διάλειμμα» του σχολείου… 

Ε: Καλημέρα, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην έρευνα.  

Σ: Να είστε καλά.  

Ε: Θα ήθελα, κοιτώντας το ερωτηματολόγιο, να συμπληρώσετε, προφορικά, τις 

δημογραφικές ερωτήσεις. 

Σ: Ναι. Ηλικία: 51 και άνω, πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος, είμαι μόνιμη, με 

οργανική στο σχολείο αυτό περίπου μια δεκαετία, δίδαξα σύμφωνα με το πρόγραμμα 

το 2013-2014, έχω περάσει από επιμόρφωση Α΄ επιπέδου, το επίπεδό μου 

είναι…βασικό, αλλά εμείς στο Δημοτικό χρησιμοποιούμε και πιο…απτά υλικά, εκτός 

από αυτά που βρίσκεις στο διαδίκτυο. Νομίζω ότι γνωρίζω όσον αφορά την 

τεχνολογία ό,τι μου χρειάζεται για την διδασκαλία μου.  

Ε: Ωραία. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Παρακολουθήσατε σεμινάρια 

κατάρτισης-επιμόρφωσης από ειδικούς εκπαιδευτές πριν την εφαρμογή του 

προγράμματος; 

Σ: Ναι…Εκείνη την εποχή βέβαια «έτρεχαν» πολλά. Τότε ήταν και η επιμόρφωση 

στις νέες τεχνολογίες. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς παρακολούθησα για το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα, αλλά ναι, παρακολούθησα.  

Ε: Υπήρξε καθοδηγητική παρέμβαση από τον σύμβουλο; 

Σ: Δεν θυμάμαι αν μας είχε καλέσει και ο σύμβουλος για το πρόγραμμα. Νομίζω ότι 

ήταν άλλοι επιμορφωτές.  

Ε: Λογικό, ο σύμβουλος της πρωτοβάθμιας νομίζω έχει πιο διευρυμένες 

αρμοδιότητες από ό,τι οι σύμβουλοι ειδικοτήτων στη Δευτεροβάθμια …Υλικό για το 

σχεδιασμό του μαθήματος από που αντλήσατε; 

Σ: Πήρα ιδέες από τις επιμορφώσεις και από ηλεκτρονικό υλικό που μας προτάθηκε. 

Και βέβαια είδα και το βοηθητικό υλικό από ιστοσελίδα του υπουργείου, απ’ όσο 

θυμάμαι. Δεν χρησιμοποίησα όμως αυτούσιο υλικό καθόλου. Πήρα ιδέες, αλλά δεν 

το χρησιμοποίησα.  

Ε: Την επόμενη ερώτηση ας μην την κάνω, είναι σχετική με το αν χρειάστηκαν 

επιπλέον ψηφιακές δεξιότητες από αυτές που έχετε για τον σχεδιασμό του 

μαθήματος.  

Σ: Όχι δεν χρειάστηκαν. Τα παιδιά ήταν μικρά. Το βασικό που έπρεπε να κάνω ήταν 

να τα μυήσω στο τελετουργικό της ανάγνωσης, όχι να τους μάθω διαδικτυακά 

«κόλπα». Αυτά τα μαθαίνουν και από μόνα τους.    

Ε: Ας περάσουμε τώρα στο στάδιο της διδασκαλίας. Σε ποια τάξη διδάξατε 

Λογοτεχνία σύμφωνα με το πιλοτικό;  

Σ: Στην Γ΄ τάξη.  

Ε: Το πρόγραμμα προέβλεπε τρεις θεματικές ενότητες; 

Σ: Εμείς κάναμε μία που είχε σχέση με «το ταξίδι στη Λογοτεχνία». 

Ε: Ναι…από ό,τι βλέπω εδώ στις σημειώσεις μου υπήρχε ενότητα με τίτλο 

«ταξιδεύοντας με τα βιβλία». Ωραία…η επιλογή κειμένων έγινε αποκλειστικά από 

εσάς την ίδια; 

Σ: Κοιτάξτε, εγώ, αφού χωριστήκαμε σε ομάδες είπα στα παιδιά να διαλέξουν τι από 

τα δύο θέλουν: να πάρει η κάθε ομάδα από ένα κείμενο και να το επεξεργαστεί 

ξεχωριστά ή να διαλέξουμε ένα κείμενο και η κάθε ομάδα να το δει από ξεχωριστή 

οπτική γωνία. Διάλεξαν το δεύτερο. Κάθε ομάδα λοιπόν θα μας παρουσίαζε κάτι 
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διαφορετικό. Η μία ομάδα θα μιλούσε για τα πρόσωπα, η άλλη για τα γεγονότα, η 

άλλη για τα τοπία (εκεί περιλαμβανόταν και εικονογράφηση με ζωγραφιές των 

παιδιών) και η τελευταία ομάδα θα μας παρουσίαζε  το διήγημα δραματοποιημένο. 

Είχαμε τέσσερις ομάδες επειδή ήταν λίγα τα παιδιά…δεκαοκτώ στο σύνολό τους. Τα 

παιδιά ψήφισαν και για τη διαδικασία και για το κείμενο. Επειδή ήταν μέσα 

Δεκεμβρίου και πλησίαζαν Χριστούγεννα, εγώ πρότεινα (κι εκείνα δέχτηκαν) να 

μελετήσουμε ένα διήγημα του Παπαδιαμάντη σχετικό και με τη μετακίνηση, 

συγκεκριμένα με το προσκυνηματικό ταξίδι, και με τα Χριστούγεννα. 

Ε: Ποιο ήταν αυτό; 

Σ: Το «Στο Χριστό στο Κάστρο». 

Ε: Με την τάξη σας μόνο συνεννοηθήκατε δηλαδή, τα άλλα τμήματα της Γ΄ δεν 

ασχολήθηκαν με το ίδιο διήγημα.  

Σ: Όχι, αλλά από όσο ξέρω δεν ανέλαβε συνάδελφος άλλου τμήματος της Γ΄ πιλοτική 

διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Άλλοι ασχολήθηκαν με άλλα μαθήματα, θεωρητικά ή 

θετικά…Σε άλλη τάξη πάντως, στην Πέμπτη αν δεν κάνω λάθος, επέλεξαν και πάλι 

Παπαδιαμάντη για τη Λογοτεχνία. 

Ε: Το κείμενο που επιλέξατε υπάρχει σε κάποιο από τα Ανθολόγια του Δημοτικού; 

Σ: Όχι. Βρήκαμε τη διασκευή του στα Νέα Ελληνικά από επώνυμες και έγκυρες 

εκδόσεις. Κάποια παιδιά το είχαν στη βιβλιοθήκη τους, μαζί με άλλα διηγήματα του 

Παπαδιαμάντη. Το επόμενο βήμα ήταν να απομονώσουμε τις σελίδες που είχαν τη 

συγκεκριμένη διασκευή και να κάνουμε ένα βιβλιαράκι για κάθε παιδί. Το 

πλαστικοποιήσαμε από την αρχή, και χρησιμοποιούσαν αυτό το βιβλίο, όλη η 

τάξη…Αυτό βέβαια έγινε για να μην επιβαρυνθούν οι γονείς με την αγορά 

ολόκληρου του βιβλίου.  Στο τέλος το πήραν τα παιδιά σαν αναμνηστικό στο σπίτι. 

Εξάλλου είχαν και τις παρατηρήσεις τους εκεί, και υπογραμμίσεις. Αφήσαμε και 

φύλλα στο τέλος για σημειώσεις. Δηλαδή όπως ήταν σπιράλ το βιβλιαράκι, στο τέλος 

είχε λευκές σελίδες, και εκεί η κάθε ομάδα συμπλήρωνε τις παρατηρήσεις της στα 

φύλλα εργασίας. Με βάση ό,τι αναγραφόταν εκεί η κάθε ομάδα έκανε και την 

παρουσίασή της.  

Ε: Ωραία. Επιλέξατε λοιπόν έργο και συγγραφέα, που ανήκουν στο Λογοτεχνικό 

Κανόνα. Εννοώ η προσφορά του Παπαδιαμάντη στα Ελληνικά Γράμματα είναι 

γνωστή.  

Σ: Μα βέβαια! Έργο αντιπροσωπευτικό της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας, που 

δείχνει και τα έθιμά μας και τον πολιτισμό μας. Και ορισμένες φράσεις ή 

αποσπάσματα τους τα διάβασα και στην παπαδιαμαντική γλώσσα, για να γνωρίσουν 

από μικρά τα αριστουργήματα των Ελλήνων λογοτεχνών διαχρονικά. Ακούστε εγώ 

διαφωνώ με κάποιες επιλογές που γίνονται…θα μιλήσω τώρα για το μάθημα της 

Γλώσσας, όχι για τη Λογοτεχνία…μου επιτρέπετε; Δεν μπορείς λοιπόν να διδάσκεις 

την ελληνική γλώσσα μόνο με συνταγές μαγειρικής. Πρέπει να έχουν και ένα νόημα 

αυτά που διδάσκεις. Τα εγχειρίδια της Γλώσσας, ειδικά των πρώτων τάξεων είναι 

γεμάτα με αμφιβόλου ποιότητας στιχουργήματα και συνταγές μαγειρικής. Μα δεν 

έχουμε κείμενα της ελληνικής γραμματείας, ικανά να μεταδώσουν αξίες στα παιδιά; 

Διαφωνώ καθέτως και οριζοντίως με αυτό που γίνεται.  

Ε: Για τα ανθολόγια της Λογοτεχνίας του  Δημοτικού -είναι τρία, αν δεν απατώμαι,- 

έχετε την ίδια αίσθηση. 

Σ: Δεν μπορώ να πω…Είναι πιο προσεγμένα, αλλά το πρόγραμμα ζητούσε 

ολοκληρωμένη, σφαιρική επεξεργασία μεγάλων κειμένων, και καθώς τα ανθολόγια 

περιέχουν μικρά αποσπάσματα και ποιήματα, εννοώ μικρής έκτασης υλικό, νομίζω 

δεν είναι πολύ κατάλληλα.  
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Ε: Θα ρωτήσω τώρα αν ήταν ο χρόνος σας επαρκής για την επεξεργασία της 

θεματικής ενότητας. 

Σ: Ναι…Αν και ξεκινήσαμε δυο βδομάδες πριν τα Χριστούγεννα, και το μάθημα 

ήταν μονόωρο, με πολλές καθυστερήσεις να μετακινούμαστε κάθε φορά στην 

αίθουσα της φιλαναγνωσίας και πολύ χαμένο χρόνο από εκδρομές και αργίες, μας 

έφτασε τελικά.  

Ε: Να μιλήσουμε για τις φάσεις του μαθήματος τώρα…(η ερευνήτρια ετοιμάζεται να 

ρωτήσει για τα τρία στάδια, που εκ παραδρομής ονόμασε «φάσεις», αλλά σταματά, 

καθώς η συμμετέχουσα λαμβάνει το λόγο) 

Σ: Πρωταρχική φάση ήταν η ανάγνωση. Το κείμενο διδάχτηκε αρχικά κανονικά… 

σαν κείμενο από δάσκαλο προς παιδιά. Πρώτα διάβασαν το κείμενο τα παιδιά, 

κάναμε ερμηνεία κάποιων δύσκολων λέξεων (δεν εννοώ την καθαρεύουσα… ήταν 

διασκευασμένο, αλλά είχε φράσεις στο σκιαθίτικο ιδίωμα) και αφού το έκαναν 

«κτήμα» τους, μετά αποφάσισαν ποια ομάδα θα κάνει τι. Μετά ξεκίνησε η κυρίως 

διαδικασία…η ομαδική δουλειά. Και βέβαια ομαδική δουλειά γινόταν και στο σπίτι, 

εφόσον οι ομάδες είχαν σχηματιστεί από τα ίδια τα παιδιά, με βάση τις φιλίες τους. 

Εκτός αυτού, έπαιρναν και μόνα τους πρωτοβουλίες. Έρχονταν την επόμενη 

εβδομάδα και έλεγαν «αυτό κάναμε», για παράδειγμα «αυτό ζωγραφίσαμε». Μια 

κοπέλα που είχανε εξοχικό στη Σκιάθο, μας έφερε φωτογραφίες με την οικογένειά 

της σε παραλίες κι εκκλησάκια του νησιού. Επίσης μας περιέγραφε και η ίδια από 

μνήμης τα τοπία. Γενικά υπήρχε ενδιαφέρον εκ μέρους των παιδιών. Προσφερόταν 

πολύ η τάξη, το συγκεκριμένο τμήμα.  

Ε: Ωραία…Εκτός από την ομαδοσυνεργατική ποιες άλλες μεθόδους 

χρησιμοποιήσατε. 

Σ:…(δισταγμός) 

Ε: Μας είχατε πει για ομάδα δραματοποίησης… 

Σ: Κοιτάξτε η δραματοποίηση έρχεται μετά, δεν γίνεται από την αρχή. 

Ε: Ναι συνήθως στα τελευταία στάδια, στην παρουσίαση. 

Σ: Ναι βέβαια όσοι είχαν αυτή τη διάθεση πήραν από την αρχή ένα ρόλο. Αλλά 

πρέπει να σας εξηγήσω τη διαδικασία. Το κείμενο το διαβάσαμε τέσσερις φορές. 

Λάθος..πέντε γιατί πρώτα το διάβασα εγώ, μετά τα παιδιά κάθε ομάδας. Και γινόταν 

διαφορετική εστίαση. Στην πρώτη ανάγνωση εστιάσαμε στα πρόσωπα, στη δεύτερη 

στα γεγονότα, στην τρίτη στα τοπία, και στην τελική έγινε η δραματοποίηση.  Λοιπόν 

κατά τη διάρκεια των αναγνώσεων τα παιδιά συμπλήρωναν με φωσφορούχο 

μαρκαδόρο ότι αφορούσε την ομάδα τους, για τις παρουσιάσεις. 

Ε: Μάλιστα…Λησμόνησα να σας ρωτήσω αν ακολουθήσατε τη διαδικασία των τριών 

σταδίων, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ανάγνωση. Μιλήσατε για κάτι σχετικό 

πριν την ανάγνωση, ας πούμε;  

Σ: Ναι, βέβαια. Αφού διάβασα εγώ το διήγημα την πρώτη φορά και βγάλαμε άκρη με 

τις ιδιωματικές λέξεις, μιλήσαμε για το πόσο δύσκολα ήταν τα ταξίδια παλιά, 

ιδιαίτερα τα θαλασσινά, όταν υπήρχαν μόνο ιστιοφόρα και βάρκες με κουπιά. Αλλά 

και στη στεριά, μιλήσαμε για τη δυσκολία του να ξεκινάς με πρωτόγονα μέσα ταξίδι 

μες στο χειμώνα, το πόσο δύσκολο ήταν να διανύουν οι άνθρωποι με μουλάρια, 

άλογα, και πολλές φορές με τα πόδια, ακόμη και μικρές αποστάσεις κάτω από 

δυσμενείς συνθήκες σε δύσβατες περιοχές, και πόσο απαραίτητο ήταν να βαδίζουν 

κατά ομάδες για να μην απομονωθούν και κινδυνεύσουν. Μπήκαμε γενικά στο κλίμα 

εκείνης της εποχής. Αναφερθήκαμε στις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν τότε 

στην ελληνική νησιωτική επαρχία, στο δέσιμο που είχαν οι άνθρωποι στις τοπικές 

κοινωνίες. Αλλά επειδή το διήγημα είναι χριστουγεννιάτικο, είπαμε και για τα 

χριστουγεννιάτικα έθιμα της πατρίδας μας, πώς γιορτάζονται τα Χριστούγεννα 
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σήμερα, πώς γιορτάζονταν την εποχή που εκτυλισσόταν η υπόθεση, τη βιωματική 

σχέση με τη θρησκεία που είχαν οι απλοί άνθρωποι του λαού. Είπαμε ακόμη ποιος 

ήταν ο Παπαδιαμάντης και γιατί τόσο πολύ «μιλάει», ακόμη και σήμερα, στις καρδιές 

των παιδιών, ενώ έχουν περάσει πολλές δεκαετίες από το θάνατό του. Είπαμε ότι 

έγραψε σε μια γλώσσα που τώρα τα παιδιά δεν την καταλαβαίνουν, αλλά υπάρχουν 

συγγραφείς που μεταφέρουν με ωραίο λογοτεχνικό τρόπο όσα έγραψε στα Νέα 

Ελληνικά. Και βέβαια πρέπει να επιλέγουμε την πιο εκφραστική μετάφραση-

διασκευή. Αυτά τα είπαμε στο πρώτο στάδιο, μετά οργανώσαμε τη διαδικασία και 

γράψαμε τις παρατηρήσεις μας, απαντώντας στα φύλλα εργασίας και στο τελευταίο 

στάδιο, της παρουσίασης, τα παιδιά ήταν σε θέση να τα στοιχειοθετήσουν όλα αυτά 

με στοιχεία από το κείμενο. 

Ε: Ψηφιακά μέσα χρησιμοποιήσατε σε κάποια σημεία του μαθήματος; 

Σ: Δεν μπορούσαμε, γιατί το σχολείο μας είχε -και έχει- μόνο οθόνη προβολής που 

μπορούσαμε να συνδέσουμε βέβαια με δικό μας υπολογιστή. Εγώ δεν είχα, και 

εξάλλου ήθελε πολύ δουλειά από το σπίτι, γιατί σύνδεση στο διαδίκτυο δεν υπήρχε. 

Μόνο μεταφορά αρχείων μπορούσε να γίνει. Και ήταν πολύ χρονοβόρο. Να μου 

επιτρέψετε να πω ότι θεωρώ πως πρέπει να υπάρχει πάντα σε κάθε σχολείο κάποιος 

υπεύθυνος βιβλιοθήκης που να συνεργάζεται με τον δάσκαλο ή τη δασκάλα, ώστε 

όταν πηγαίνουν με τις ομάδες να τα βρίσκουν έτοιμα, και το ψηφιακό και το 

συμβατικό υλικό, για να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος.   

Ε: Αν δεν ήταν τόσο μικρά τα παιδιά, θα μπορούσαν να ετοιμάσουν ίσως και μόνα 

τους ψηφιακό υλικό, φωτογραφίες, διαφάνειες… στη φάση της κυρίως ανάγνωσης ή 

στο τέλος στην παρουσίαση. 

Σ: Ναι…ωστόσο υπάρχει και η άποψη, και σε μεγάλο βαθμό εγώ συμφωνώ, ότι 

ασκείται η φαντασία τους, όταν διαβάζουν τις λογοτεχνικές περιγραφές, και 

αποκτούν πιο γρήγορα δεξιότητες κατανόησης του γραπτού λόγου. 

Ε: Ναι βέβαια, κάποιες έρευνες το απέδειξαν αυτό. Τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής, 

αν θυμάστε…πέρασαν και χρόνια βέβαια…να χρησιμοποιήσατε εξατομικευμένη 

διδασκαλία για κάποιον ή κάποιους από τους μαθητές σας που είχαν μαθησιακές 

δυσκολίες.  

Σ: Κοιτάξτε μέσα στους δεκαοκτώ και μέσα στις ομάδες είχαμε δυο τέτοιες 

περιπτώσεις, δηλαδή δυο παιδιά που δεν τα καταλάβαιναν όλα. «Δεν μ’ έπαιρνε» 

όμως μέσα σε μια ώρα να κάνω κάτι πιο εξατομικευμένο. Θεωρώ ότι βοηθήθηκαν τα 

παιδιά αυτά από τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων τους, και μπόρεσαν να βιώσουν με 

θετικό τρόπο τη διαδικασία, όπως και οι συμμαθητές τους.  

Σ: Θα σας ρωτούσα τώρα αν διαφοροποιήσατε τη διδασκαλία σας, αλλά από ό,τι μου 

είπατε εκτός ηχογράφησης δεν επαναλάβατε ποτέ το εγχείρημα με άλλη τάξη, ή άλλο 

τμήμα. 

Ε: Όχι…να σας πω, πρέπει να προσφέρεται το τμήμα. Τα συγκεκριμένα παιδιά χωρίς 

να είναι άριστοι μαθητές όλοι -μάλλον μέτριοι ήταν οι περισσότεροι- είχαν αυτό που 

λέμε «ομαδικό πνεύμα». Η τάξη είχε υψηλό επίπεδο συνοχής. Άκουγαν με υπομονή 

τις εργασίες των άλλων ομάδων και συμπλήρωναν, ήταν σε έναν συνεχή διάλογο 

μεταξύ τους και μαζί μου. Αυτό δεν το βρίσκεις σε όλα τα τμήματα, ούτε σε όλες τις 

τάξεις.  

Ε: Μάλιστα…συνεπώς να υποθέσω ότι οι εργασίες που αναθέσατε ήταν ομαδικές;  

Σ: Ναι ήταν κυρίως ομαδικές. 

Ε: Και γίνονταν κυρίως στο σπίτι ή στο σχολείο; 

Σ: Γίνονταν και στο σχολείο και στο σπίτι…στον ίδιο βαθμό μπορώ να πω, με την 

έννοια ότι η ανάγνωση ήταν αυτή που γινόταν κυρίως στο σχολείο… 
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Ε: Ωραία, απαντάτε και σε μια ερώτηση που…χάθηκε…εν τη ρύμη του λόγου…και 

συγγνώμη για τη διακοπή. 

Σ:Ναι…λοιπόν διαβάζαμε στο σχολείο και σχολιάζαμε. Τα φύλλα εργασίας δεν 

προλαβαίναμε να τα συμπληρώσουμε με λεπτομέρειες, και πολλές ασκήσεις έμεναν 

για το σπίτι. Αφού όμως οι ομάδες απαρτίζονταν από φίλους, υπήρχε η δυνατότητα 

της συνάντησης σε εξωσχολικό χρόνο… 

Ε: Πολύ ωραία…δεν αναθέτατε στα παιδιά λοιπόν να διαβάσουν στο σπίτι το 

διήγημα, κομμάτι κομμάτι. 

Σ: Όχι…δεν τους το ζητούσα, αλλά πολλά παιδιά μου είπαν ότι τους άρεσε το 

βιβλιαράκι μας και το διάβαζαν και στο σπίτι, ανεξάρτητα με τη σχολική εργασία. 

Δηλαδή όταν το διαβάζαμε και το επεξεργαζόμασταν εδώ, πολλοί το είχαν διαβάσει 

ήδη στο σπίτι. 

Ε: Πολύ ωραία. Περνάμε τώρα στο στάδιο της αξιολόγησης. Θεωρείτε ότι 

καλλιεργήθηκε μέσω της διδασκαλίας του μαθήματος η φιλαναγνωσία; 

Σ: Λογικά ναι. 

Ε: Θέλω να μου πείτε και με ποιον τρόπο. Εδώ η πόλη έχει παράδοση πνευματική, 

έχει και δημοτική βιβλιοθήκη… 

Σ: Δεν μας βοήθησε αυτό. Δεν μπορούμε ομαδικά να πάμε παιδιά Δημοτικού, και 

μάλιστα των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, Δεν γίνεται. 

Κατ΄ αρχάς τα παιδιά είναι πολύ ζωηρά. Ότι είναι καλό το μάθημα να γίνεται στη 

βιβλιοθήκη του σχολείου ανά τμήμα, και κάποιος υπεύθυνος να αναλάβει σε 

συνεργασία με τον διδάσκοντα την προετοιμασία του υλικού, την τροφοδοσία της 

βιβλιοθήκης με αντίτυπα βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας, τον δανεισμό….αυτό ναι, 

αλλά η Δημοτική Βιβλιοθήκη έχει κάποιους κανόνες που δεν μπορούν να 

ακολουθήσουν τα παιδιά. Τα παιδιά γελούν, σχολιάζουν, εκφράζουν τα 

συναισθήματά τους δυνατά, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, δεν μπορείς να τα 

μυήσεις με αυτόν τον τρόπο στη φιλαναγνωσία.  

Ε: Συμφωνώ. Εγώ όμως δεν ήθελα να ρωτήσω αν πήγατε όλοι μαζί στη βιβλιοθήκη… 

Σ: Ε τότε τι, αν πήγαν μόνα τους, με τους γονείς τους; Δεν το ξέρω αυτό. Και δεν 

ξέρω κατά πόσο σχετίζεται με το μάθημα. 

Ε: Μάθατε αν δανείστηκαν για παράδειγμα το βιβλίο με όλα τα «χριστουγεννιάτικα» 

διηγήματα του Παπαδιαμάντη, έδειξαν ενδιαφέρον να μάθουν την πλοκή και άλλων 

διηγημάτων του ίδιου συγγραφέα με ήρωες παιδιά… 

Σ: Δεν μπορώ να πω ότι τους επηρέασε σε τέτοιο βαθμό…Ήτανε και μικρά…Τους 

άρεσε η ανάγνωση, αλλά με τον τρόπο που την κάναμε στο σχολείο στα πλαίσια του 

μαθήματος. Με τη δραματοποιημένη ανάγνωση μάλιστα ήταν σαν να το ζούσαν το 

κείμενο. Σε ό,τι αφορά όμως την «κατά μόνας» ανάγνωση, δεν πιστεύω ότι έγινε κάτι 

σε αυτήν τη φάση. Είναι κάτι που ξεκινά στην εφηβεία αυτό, πιστεύω. Εννοώ 

συνειδητά και με κριτική στάση, γιατί τους…Ξενέρωτους και τις Ξενέρωτες τους 

διαβάζουν σίγουρα και στην Γ΄ Δημοτικού... 

Ε: (Γελώντας) Δυστυχώς… 

Σ: Τους είπα λοιπόν στο τέλος του μαθήματος: «για συγκρίνετε τώρα τι σας άρεσε 

περισσότερο, αυτό που κάναμε μαζί, ή τα αναγνώσματα της μόδας που διαβάζετε; Τι 

σας έδωσε μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση;» Τα παιδιά λοιπόν, ειδικά η 

«θεατρική» ομάδα είπαν ότι απόλαυσαν πολύ περισσότερο τον Παπαδιαμάντη! 

Ε: Μια και μιλάμε για την δραματοποίηση, πριν παίξουνε τους ρόλους τους τα παιδιά 

είχανε κάνει διασκευή του κειμένου; Μετέτρεψαν δηλαδή την αφήγηση σε 

διαλόγους; 

Σ: Μα υπήρχαν ήδη οι διάλογοι. Σας είπα ότι υπογράμμιζαν με φωσφορούχο και μετά 

άλλαζαν την φωνή τους, ανάλογα με το πώς φαντάζονταν τον ήρωα ή την ηρωίδα, και 



151 

 

αναπαριστούσαν τη σκηνή. Βέβαια δεν κάνανε κανονική παράσταση με σκηνικά και 

κοστούμια.  

Ε: Μα ναι. Και αυτό δραματοποίηση είναι. 

Σ: Ναι…έλεγα ας πούμε. Παιδιά να θυμηθούμε τι έγινε στη βάρκα. Και η κοπέλα που 

έκανε τη θειά το Μαλαμώ έλεγε: «Ω…θεέ μου, θα πνιγούμε, σώσε μας» ή άλλη έλεγε 

«Γιατί έντυσες το παιδί σαν κρεμμύδι;». Ο παππάς έλεγε «Δεν έπρεπε να 

ξεκινήσουμε με αυτόν τον καιρό»… 

Ε: Ναι καταλαβαίνω, την ερώτηση την έκανα για να δω αν εμπλέξατε στη διδασκαλία 

σας δραστηριότητες δημιουργικής γραφής.  

Σ: Όχι όχι…Δεν κάναμε κάτι τόσο σύνθετο. Απλά αναπαραγάγαμε τους διαλόγους, 

και όπου υπήρχε πλάγιος λόγος τον κάναμε ευθύ. Αλλά κοιτάξτε τα παιδιά αυτής της 

ομάδας ήταν και λίγο πιο…ανεβασμένα σε επίπεδο λόγου, εκτός από το δραματικό 

τους ταλέντο. Νομίζω ότι και αν ακόμη δεν υπήρχαν ξεκάθαροι διάλογοι, θα 

μπορούσαν να τους επινοήσουν.  

Ε: Στο ερωτηματολόγιο της έρευνας περιλαμβάνονται πολλές ερωτήσεις για τις 

δεξιότητες των παιδιών σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος. 

Προσαρμόζοντας τα δεδομένα μας στο κείμενο που διδάχθηκε, θα θέλαμε να κάνετε 

αν μπορείτε κάποιο σχόλιο για το αν μπορούσαν τα παιδιά στο τέλος του μαθήματος 

να αναγνωρίζουν τα πολιτισμικά στοιχεία της εποχής που περιγράφεται και να τα 

συγκρίνουν με ό,τι ισχύει στην σημερινή εποχή, παρουσιάζοντας με τεκμηριωμένο 

τρόπο κριτικά την άποψή τους, αλλά  και αν μπορούσαν να διακρίνουν κώδικες 

συμπεριφοράς μεταξύ ηρώων, διαφορετικού φύλου και ηλικίας.  

Σ: Στη διαγραφή των χαρακτήρων έδειξαν τα παιδιά ιδιαίτερο ζήλο και ξεδίπλωσαν 

ικανότητες περιγραφής ξεχωριστές θα έλεγα. Περιέγραψαν, συγκεκριμένα, με 

λεπτομέρειες την ευσέβεια και την απλότητα των ηλικιωμένων γυναικών, την 

υπομονή και επιμονή των προσκυνητών, που παρά τις αντίξοες συνθήκες φτάνουν 

στο έρημο ξωκλήσι για την χριστουγεννιάτικη ακολουθία, την καθημερινή πάλη των 

ανθρώπων με τα φυσικά στοιχεία και την έκθεση των ναυτικών σε διαρκή κίνδυνο. 

Και θυμάμαι ότι μιλήσαμε για την επικοινωνία και το δέσιμο που είχαν τότε οι 

άνθρωποι μεταξύ τους, για την αλληλεγγύη που έδειχναν, καθώς ο ένας εξαρτιόταν 

από τον άλλον. Πράγματα που δεν συναντάς στις μέρες μας. Οι άνθρωποι τότε 

βοηθούσαν ο ένας τον άλλον, και για λόγους επιβίωσης, πρακτικούς, αλλά και επειδή 

είχαν ένα είδος…χριστιανικής ηθικής , που σήμερα έχει εκλείψει.  

Ε: Θεωρείτε, δηλαδή, ότι τα παιδιά υιοθέτησαν θετική στάση, απέναντι σε 

ανθρωπιστικά και κοινωνικά ζητήματα που θίγονται στο διήγημα; 

Σ: Λοιπόν με τη συναισθηματική εμπλοκή των παιδιών (γιατί τα παιδιά νιώσανε την 

αγωνία των ανθρώπων, και είδαν ότι η…προνοητικότητα σώζει ζωές…υπενθυμίζω 

πως χάρη στις φωτιές που άναψαν γύρω από το μοναστήρι σώθηκε η ζωή των 

ναυτικών) πιστεύω ότι καλλιεργήθηκαν θετικές στάσεις, ας πούμε αναφορικά με το 

ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας απέναντι στον δοκιμαζόμενο συνάνθρωπο.  

Σ: Τι κυρίως σας δυσκόλεψε κατά την εφαρμογή του προγράμματος; 

Ε: Η έλλειψη χρόνου. Ήταν μονόωρο το μάθημα. Αν ήταν δίωρο θα αφιερώναμε τη 

μία ώρα στην ανάγνωση, την άλλη στην επεξεργασία. Επίσης το γεγονός ότι είχε 

καταργηθεί η θέση του υπεύθυνου βιβλιοθήκης, και τα τεχνικά ζητήματα. 

Σ: Ο μεγάλος αριθμός παιδιών; 

Ε: Μα δεν ήταν και τόσο μεγάλος. Ήταν δεκαοκτώ παιδιά, που μάλιστα 

συνεργάζονταν και δεν μάλωναν ποτέ μεταξύ τους. Αν ήταν, ας πούμε, εικοσιπέντε, 

δεν θα τα κατάφερνα. Κακά τα ψέματα, τα μεγάλα τμήματα είναι τελείως 

ακατάλληλα όταν θέλεις να κάνεις σύνθετη δουλειά.  
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Σ: (Χτυπάει το κουδούνι, και πρέπει να κλείσει η συνέντευξη, όπως ήδη έχουμε 

συνεννοηθεί με την συμμετέχουσα). Μια τελευταία ερώτηση, ποιο θεωρείτε 

μεγαλύτερο πλεονέκτημα   του προγράμματος; 

Ε: Συναισθηματική και πνευματική κινητοποίηση των μαθητών μέσα από κείμενα 

αληθινού, μεστού, ελληνικού λόγου, που δεν έχει καμιά σχέση με…συνταγές 

μαγειρικής και συνθηματικές φράσεις. Η διαδικασία αυτή απέβη τελικώς ωφέλιμη για 

τα παιδιά. Ήταν μια ζωντανή διαδικασία που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον τους, 

καθώς είχε νόημα, ήταν «μάθηση με νόημα» για τη ζωή τους, για την πνευματική 

συγκρότησή τους, για την απόκτηση θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης, και ήταν 

ένα είδος μαθητείας στην ενσυναίσθηση, που είναι τελείως απαραίτητη ιδιότητα στην 

εποχή μας.  

Σ: Ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Καλή επιτυχία στο έργο σας. 

Ε: Να είστε καλά… 

 

2η συνέντευξη Δημοτικού: Γυναίκα εκπαιδευτικός σε δημοτικό σχολείο 

επαρχιακής πόλης. Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στην τάξη της, ημέρα 

Τσικνοπέμπτη, ενώ στην αυλή του σχολείου τα παιδιά μεταμφιεσμένα τραγουδούσαν 

και χόρευαν υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής… 

Ε: Γεια σας, ευχαριστώ που με δεχθήκατε, και μάλιστα τέτοια μέρα. 

Σ: Μα τέτοιες μέρες έχουμε μεγαλύτερο περιθώριο…Χαίρομαι που βοηθάω. 

Ε: Να είστε καλά. Θα ήθελα πρώτα βλέποντας τις δημογραφικές ερωτήσεις να 

απαντήσετε.  

Σ: Μάλιστα…φύλο: γυναίκα, ετών: γύρω στα πενήντα, πτυχίο παιδαγωγικού 

τμήματος, εξομοίωση από το πανεπιστήμιο (αναφέρεται σε παιδαγωγική σχολή 

περιφερειακού πανεπιστημίου), στη συνέχεια έκανα μεταπτυχιακό στο τμήμα…(άλλο 

περιφερειακό Πανεπιστήμιο). Πριν ενάμισι χρόνο τελείωσα. Χρόνια υπηρεσίας 18. 

Βαθμίδα πρωτοβάθμια, με το πρόγραμμα ασχολήθηκα μία χρονιά μόνο, είμαι μόνιμη 

με οργανική στο σχολείο μου. Έχω πιστοποίηση Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ, και νομίζω 

ότι είναι απαραίτητη στις μέρες μας για έναν εκπαιδευτικό. Το Α΄ επίπεδο 

περιλαμβάνει μόνο τα βασικά, για τις απαιτήσεις της σύγχρονης παιδαγωγικής είναι 

απαραίτητο το β΄ επίπεδο. Αλλά τι τα θέλετε, αφού στα σχολεία μας δεν υπάρχουν 

υποδομές, πολλές φορές πάει χαμένη αυτή η γνώση…Σήμερα μόνο μέσω ενός 

μπλογκ που έχω κάνει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μπορώ να δείχνω στα παιδιά 

κάποια πράγματα. Δηλαδή να τα βλέπουν από τον υπολογιστή του σπιτιού τους. Το 

γεγονός ότι δεν υπάρχει ούτε ένας διαδραστικός στο σχολείο μού δένει τα χέρια. Θα 

ήθελα να έχω τη δυνατότητα να τους δείξω κάτι τη στιγμή που θέλω. Το να αναζητώ 

την ώρα που έχει κενό ο καθηγητής της πληροφορικής ή να είμαι συνέχεια 

στις…διαπραγματεύσεις με τους συναδέλφους που θέλουν κι αυτοί να δείξουν κάτι 

στους μαθητές τους, ε αυτό είναι κάτι που με δεσμεύει και με δυσκολεύει. Εκτός από 

γνώσεις βέβαια, η επιτυχής πραγματοποίηση ενός σεναρίου χρειάζεται και οργάνωση, 

χρειάζεται την ανάλογη προετοιμασία και προγραμματισμό. 

Ε: Για την προετοιμασία θέλω να μιλήσουμε κατ’ αρχάς κι εγώ. Παρακολουθήσατε 

σεμινάρια κατάρτισης πριν την εφαρμογή του προγράμματος; 

Σ: Κοιτάξτε, ειδικά για το πρόγραμμα δεν παρακολούθησα σεμινάρια. Πάντα όμως 

πηγαίνω σε όλες τις επιμορφώσεις που γίνονται στον νομό και σε συνέδρια, στα 

Γιάννενα και στη Θεσσαλονίκη για την δουλειά μου. Και για τη Λογοτεχνία μπορώ 

να βεβαιώσω ότι παρακολούθησα και παρακολουθώ εισηγήσεις και προτάσεις σε 

συνέδρια, συμπόσια, ενημερώσεις. 

Ε: Πολύ ωραία. Από τον σύμβουλο υπήρξε καθοδηγητική παρέμβαση; 
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Σ: Ναι, ήρθε εκείνη τη χρονιά και μας μίλησε για την πιλοτική εφαρμογή των νέων 

προγραμμάτων, όχι μόνο στη Λογοτεχνία, αλλά και στα άλλα μαθήματα. 

Ε: Θεωρείτε ότι σας βοήθησε; 

Σ: Αρκετά. 

Ε: Υλικό από που αντλήσατε; (η ερευνήτρια ετοιμάζεται να αναφερθεί στις υποθέσεις 

του ερωτηματολογίου (παραδειγματικά σενάρια διαδικτύου, καθοδηγητικό υλικό από 

τον σύμβουλο κλπ, αλλά η συμμετέχουσα λαμβάνει τον λόγο) 

Σ: Θα πρέπει πρώτα να αναφερθώ στο πώς προέκυψε η επιλογή του θέματος. 

Ε: Εντάξει, σας ακούω 

Σ: Έγινε αβίαστα μέσα στο μάθημα της φιλαναγνωσίας. Δεν ήθελα να είναι κάτι 

τυχαίο, ήθελα να είναι κάτι μελετημένο και σχεδιασμένο από πριν. Βασιστήκαμε στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο με τους κατάλληλους στόχους θα μας οδηγούσε 

κάπου. Βέβαια γνώριζα και επικροτούσα το γεγονός ότι στο τέλος, αυτό το 

πρόγραμμα θα έπρεπε να αξιολογηθεί και να βγουν συμπεράσματα σχετικά με το αν 

πέτυχε αν απέδωσε στους μαθητές, ή όχι. Έτσι λοιπόν πέρασε ως σκέψη τον 

Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο το συζητήσαμε με τα παιδιά -η θεματική μας ενότητα ήταν 

οι χιουμοριστικές ιστορίες- τους ρώτησα λοιπόν θέλετε να γνωρίσουμε έργα του 

Παπαδιαμάντη με αναπτυγμένο το χιουμοριστικό στοιχείο ή θέλετε να προτείνετε 

κάτι άλλο; Βέβαια εξήγησα στο σύνολο της τάξης, γιατί πολλά παιδιά ήξεραν κάποιες 

διασκευές διηγημάτων του (ειδικά τα χριστουγεννιάτικα και τα πασχαλινά), ενώ άλλα 

δεν είχαν πρότερη επαφή, πόσο σημαντικός συγγραφέας είναι για τα ελληνικά 

γράμματα και ότι έγραψε ιστορίες με πρωταγωνιστές παιδιά, ή καλύτερα μετουσίωσε 

τις δικές του παιδικές αναμνήσεις σε λογοτεχνικό λόγο. Έτσι αποφασίσαμε από 

κοινού, αφού τους διάβασα και κάποιες περιλήψεις να δουλέψουμε πάνω σε τρία 

διηγήματα του Παπαδιαμάντη: τον «Αλιβάνιστο», το «Γουτού Γουπατού» και τον 

«Πανταρώτα». Επίσης, μελετήσαμε και ποιήματα του Παπαδιαμάντη και έτσι, αντί να 

ασχοληθούμε αυτοτελώς με την ποίηση «ενώσαμε» κατά κάποιον τρόπο τις δύο 

ενότητες σε ενιαίο αποτέλεσμα.  

Ε: Απαντήσατε όχι μόνο σε μία, αλλά σε πολλές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

τώρα! Σε ποια τάξη διδάξατε;  

Σ: Στην πέμπτη. Αρκετά μεγάλα παιδιά, που μπορούσαν να εμπλακούν σε πιο 

σύνθετες δραστηριότητες και να τις φέρουν εις πέρας. 

Ε: Δεν δίδαξε άλλος ή άλλη συνάδελφος λογοτεχνία στην ίδια τάξη με βάση το ΝΠΣ; 

Σ: Όχι. Μόνο στην Γ΄ τάξη διδάχθηκε λογοτεχνία πιλοτικά. 

Ε: Τα κείμενα δεν ήταν από το Ανθολόγιο, ή κάνω λάθος; 

Σ: Δεν ήταν. Ήταν από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, Όχι πολύ γνωστές, αλλά έλεγξα 

τη γλώσσα και την βρήκα καλή. Και αυτός που έκανε τη διασκευή λεγόταν νομίζω 

Πούλος.  

Ε: Από τις τρεις θεματικές ενότητες, κάνατε τις δύο, απ’ ότι είπατε; 

Σ: Ουσιαστικά τη μία και μερικά ποιήματα του Παπαδιαμάντη. Αλλά προσπελάσαμε 

και άλλα διηγήματά του. Όχι μόνο τις τρεις εύθυμες ιστορίες… 

Ε: Δεν προλάβατε να ασχοληθείτε και με τις τρεις θεματικές ενότητες; 

Σ: Κοίταξε, Σοφία, η έλλειψη χρόνου ήταν από τα μεγαλύτερα προβλήματα, αλλά 

επιπλέον, όταν ξεκινήσαμε το σενάριο, είχα στο μυαλό μου το «όλον» σε ό,τι αφορά 

το έργο του Παπαδιαμάντη. Παρακολουθήσαμε και ντοκιμαντέρ για τη ζωή του. 

Δώσαμε έμφαση δηλαδή και στον δημιουργό, όχι μόνο στις θεματικές ενότητες. Η 

τρίτη ενότητα είχε τίτλο «Λογοτεχνία και κινηματογράφος».  Ως μικρό δείγμα του 

πώς η Λογοτεχνία μπορεί να «μεταφερθεί» στον κινηματογράφο, πρόβαλα στα παιδιά 

την ταινία μικρού μήκους το «μυρολόγι της φώκιας». Αυτό μόνο…Η «οικονομία» 

του σεναρίου μου δεν επέτρεψε να ασχοληθώ με κάτι άσχετο με τον Παπαδιαμάντη. 
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Αν είχα την ευκαιρία να ξαναδιδάξω Λογοτεχνία με βάση το πρόγραμμα, ίσως να 

ενέτασσα πολλά κείμενα και πολλούς συγγραφείς στον σχεδιασμό μου… 

 

Ε: Την διαδικασία των τριών σταδίων την ακολουθήσατε;  

Σ: Βεβαίως, να σου δείξω τι κάναμε; Έχω στο κινητό μου power point και 

φωτογραφίες. 

Ε: Ναι ναι…πείτε μου 

Σ: Πρώτα πρώτα καθορίσαμε τις ομάδες, τέσσερις ομάδες που δούλεψαν πάνω σε 

τέσσερις άξονες. Ο πρώτος ήταν συλλογή γενικών πληροφοριών. Τα παιδιά έψαξαν 

μόνα τους το υλικό… 

Ε: Αλήθεια; Πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω να πω ότι δεν δώσατε εσείς έτοιμο το 

υλικό! 

Σ: Μα τα ίδια τα παιδιά έπρεπε να εργαστούν. Εγώ ήμουν απλά η καθοδηγήτρια και 

εμψυχώτρια. Βασικός στόχος να αισθανθούν όμορφα και δημιουργικά, μέσα από την 

ενασχόληση με το πρόγραμμα,  ώστε αργότερα να αγαπήσουν το διάβασμα και να 

αναζητήσουν μόνα τους την επαφή με το βιβλίο. Αυτός λοιπόν είναι ο απώτερος 

στόχος και βέβαια η εσωτερική ικανοποίηση και ψυχαγωγία που προσφέρει το βιβλίο 

και περισσότερο η εμβάθυνση, η φιλοσοφική -εντός εισαγωγικών, γιατί πρόκειται για 

παιδιά- αναζήτηση στοχασμός και αναστοχασμός. Ασχοληθήκαμε αρχικά λοιπόν, 

όπως ξεκίνησα να λέω με συλλογή πληροφοριών. Τους επέστησα την προσοχή στην 

μελέτη του εξωφύλλου και του οπισθοφύλλου, γιατί τα περισσότερα παιδιά παίρνουν 

ένα βιβλίο και το κρίνουν επιφανειακά. Θεωρώ ότι πρέπει να μάθουν τα παιδιά να το 

μελετούν σε βάθος και να ασχολούνται και με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα, εκτός από 

την υπόθεση και την πλοκή. Είναι καλό, για να έρθουν σε επαφή με τον «πολιτισμό 

του βιβλίου» να γνωρίζουν και τους ανθρώπους που δουλεύουν για την έκδοση. 

Είπαμε λοιπόν για την εικονογράφηση, είδαμε τη χρονολογία, το όνομα του εκδότη-

τυπογράφου, τον τόπο έκδοσης. Είδαμε τον κολοφώνα στο τέλος του βιβλίου. Μετά 

πήγαμε στην ανάγνωση και την ανάλυση του περιεχομένου των τριών διηγημάτων 

και στην συγκριτική μελέτη τους. 

Ε: Μάλιστα.. 

Σ: Θυμίζω ήταν ο Αλιβάνιστος, Γουτού Γουπατού και ο Πανταρώτας. Λοιπόν αυτά 

τα τρία αφού τα μελετήσαμε ξέχωρα, μετά πήγαμε στη συγκριτική επεξεργασία και 

θα δεις τι δραστηριότητες κάναμε στο στάδιο μετά την ανάγνωση, να εντυπωσιαστείς. 

Αλλά και γενικά ασχοληθήκαμε με τον Παπαδιαμάντη, ας πούμε με κάποια ποιήματά 

του που έχουν μελοποιηθεί, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης θεώρησης του έργου 

του.  

Ε: Το φιλέρημο τρυγόνι; 

Σ: Ναι, το ψάξαμε στο διαδίκτυο μελοποιημένο, το ακούσαμε και το τραγουδήσαμε, 

και βέβαια τα παιδιά έκαναν χρήση των δεξιοτήτων τους στις Νέες Τεχνολογίες για 

την αναζήτηση. Εκτός από την μελοποίηση αναζήτησαν και φωτογραφικό υλικό και 

πληροφορίες για τη Σκιάθο. 

Ε: Αναγωγές έκαναν τα παιδιά; Για παράδειγμα στο Γουτού Γουπατού κεντρικός 

ήρωας είναι ένα παιδάκι με αναπηρίες. Συνέδεαν τα όσα αντιμετώπιζε εκείνη την 

εποχή με το σήμερα; 

Σ: Ε βέβαια, βέβαια...αλλά αυτό έγινε στο τέλος, αφού περάσαμε από τα στάδια της 

ανάγνωσης, της συζήτησης, της ψυχογράφησης των ηρώων. Κάναμε αναγωγές στο 

σήμερα συγκρίνοντας το σήμερα με την κοινωνία και την εποχή του Παπαδιαμάντη. 

Ε: Πόσους μήνες εφαρμόσατε το πρόγραμμα; 
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Σ:  Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε τον Νοέμβριο και έληξε στο τέλος της 

χρονιάς. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες και ορίστηκε το χρονοδιάγραμμα 

της παρουσίασης. 

Ε: Ήταν επιτυχής η εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου;  

Σ: Εγώ την εφαρμόζω πάντα, χωρίς αυτήν δεν κάνω βήμα. Ακόμη και σε απλές 

εργασίες που κάνουμε στο σχολείο, π.χ. ένα πρόβλημα μαθηματικών, μία άσκηση στη 

γλώσσα. Δηλαδή, αν είναι δέκα οι ασκήσεις την ημέρα, οι έξι ή οι εφτά γίνονται μέσα 

από τις ομάδες με ομαδοσυνεργατική. Μου αρέσει πολύ να συζητούν και να 

συνεργάζονται τα παιδιά. 

Ε: Βοηθάει πιστεύετε τους αδύνατους μαθητές αυτή η μορφή διδασκαλίας; 

Σ: Όχι μόνο τους αδύνατους, αλλά και τους πιο προχωρημένους. Αναπτύσσουν 

ικανότητες κριτικής ερμηνείας του λόγου, και επικοινωνιακές δεξιότητες. Αυτό το 

τελευταίο είναι το βασικότερο κέρδος, ότι μαθαίνουν να επικοινωνούν και να 

σέβονται ο ένας τον άλλον.  

Ε: Νομίζω ότι αν τα παιδιά το μάθουν αυτό από το Δημοτικό… 

Σ: …τους ακολουθεί για όλη τους τη ζωή…Ναι αυτό λέω κι εγώ. Λοιπόν να πω τι 

άλλο κάναμε. Οι μαθητές συνέλλεξαν φωτογραφίες του Παπαδιαμάντη μέσω του 

διαδικτύου, τις εκτυπώσαμε και έφτιαξαν ένα φωτογραφικό άλμπουμ, και 

ηλεκτρονικό και συμβατικό. Επίσης όλες τις πληροφορίες που έφεραν τις 

συμπεριλάβαμε σε έναν ηλεκτρονικό φάκελο, που ήταν η «Τράπεζα πληροφοριών 

μας». Την γενέτειρά του την Σκιάθο, την έψαξαν στον Χάρτη, τη ζωγράφισαν και 

αναζήτησαν πληροφορίες και φωτογραφίες, με τις οποίες επίσης φτιάξαμε χωριστό 

φάκελο και συλλογή. Τι άλλο…ταξινόμησαν κάποια από τα έργα του Παπαδιαμάντη, 

διηγήματα ποιήματα και μυθιστορήματα, και έγραψαν μικρές περιλήψεις.  Αυτό είναι 

και εξοικείωση με τα γραμματειακά είδη. Να σας δείξω λίγο (ανοίγει το κινητό) και 

δείχνει φωτογραφίες και power point με τις δραστηριότητες των παιδιών)  

Ε: Πολύ ωραία! Πολύ μοντέρνα πράγματα κάνατε…  

Σ: Εδώ βλέπετε φωτογραφίες  όταν ψάχναμε το σκοτεινό τρυγόνι στο διαδίκτυο. Εδώ 

τα παιδιά το τραγουδούν μαζί με τον Μάλαμα. Στη συνέχεια τους είπα να γράψουν 

και αυτοί κάποιους στίχους με τον ίδιο τίτλο. Τα ποιήματα που έγραψαν τα παιδιά τα 

βάλαμε εδώ στον «Τοίχο της ποίησης» (μου δείχνει μεγάλο πίνακα από φελό). 

Δηλαδή να…όπως βλέπεις εδώ τώρα τον τίτλο «Γνωριμία με τους Λογοτέχνες» και 

έχει καρφιτσωμένα βιογραφικά, σκίτσα και ζωγραφισμένα πορτραίτα της Πηνελόπης 

Δέλτα, της Άλκης Ζέη, της Ζωρζ Σαρρή… εκείνη την χρονιά, είχαμε τον «Τοίχο της 

ποίησης» και κολλούσαν τις δικές τους «ποιητικές δημιουργίες» τα παιδιά… 

Ε: Τέλεια…Δημιουργική γραφή, δηλαδή. 

Σ: Ναι…και δημιουργική γραφή. Εδώ (δείχνοντας στο κινητό) τους δείχνω «Το 

μυρολόγι της Φώκιας»…Όπως είπα πριν, επειδή η εστίαση αφορούσε και στην 

προσωπικότητα και το έργο του Παπαδιαμάντη, τους έδειξα και ντοκιμαντέρ για τη 

ζωή του. 

Ε: Ωραία; 

Σ: Ναι ήθελα να συμπεριλάβω και εποπτικές μεθόδους, θέλω να πω σχετικές με την 

ψηφιακή τεχνολογία, και εφόσον είχαμε προβολέα… 

Ε: Αυτά όλα έγιναν μέσα στην τάξη ή στην αίθουσα των υπολογιστών; 

Σ: Ανάλογα με τη δραστηριότητα. Η προβολή της ταινίας και του ντοκιμαντέρ έγινε, 

ας πούμε, στην αίθουσα των εκδηλώσεων. Αλλά και στην τάξη κάναμε πολλά. 

Ε: Ήταν κυρίως ομαδικές οι εργασίες ή ατομικές; 

Σ: Ομαδικές. Η κάθε ομάδα είχε να παρουσιάσει κάτι δικό της, αλλά δουλέψαμε 

ερευνητικά, δηλαδή κάθε ομάδα είχε να ετοιμάσει φύλλο εργασίας, όχι πολύ 
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κουραστικό, που ήθελε όμως δουλειά. Και πρώτα απ’ όλα προβληματιστήκαμε για 

τον τίτλο των διηγημάτων… 

Ε: Βλέπω εδώ ερώτηση «Τι σκέψεις σας γεννάει ο τίτλος;». Καταιγισμός ιδεών πριν 

την ανάγνωση; Πολύ ενδιαφέρον! 

Σ: Ναι…πριν την ανάγνωση. (Γελώντας) και αν για τον «Πανταρώτα» έκαναν 

ετοιμολογία της λέξης, για το «Γουτού Γουπατού» θεώρησαν ότι είναι κάποια 

εξωτική γλώσσα! Ήταν πολύ ωραία…Είχαμε και πολύ ωραίες ερωτήσεις, του τύπου 

«πιστεύεις ότι το θέμα του διηγήματος, έχει κάποια σχέση με τις εμπειρίες του 

συγγραφέα;». Τα παιδιά λένε την άποψή τους, για να φανεί στο τέλος ότι ένας 

λογοτέχνης δεν αποκόπτεται από το έργο  του, δεν είναι ολόκληρη η λογοτεχνική του 

παραγωγή προϊόν φαντασίας … 

Ε: Στην τάξη υλοποιήσατε το στάδιο της κυρίως ανάγνωσης; 

Σ: Της καθαρής ανάγνωσης στη βιβλιοθήκη του σχολείου, στην αίθουσα 

φιλαναγνωσίας. Γιατί εκεί υπήρχαν οι κατάλληλες υποδομές.  

Ε: Αυτό μου έλεγε και ο διευθυντής, ότι υπήρχε και υπάρχει ακόμη ειδική «αίθουσα 

φιλαναγνωσίας». Θα μπορούσατε να μου περιγράψετε λίγο το χώρο; 

Σ: Βεβαίως, γύρω γύρω τα ράφια με τα βιβλία, κάτω στρωμένη μοκέτα, είχε 

πρόσφατα ανακαινιστεί μάλιστα, μαξιλάρια πολλά γύρω γύρω, τα παιδιά βγάζουν τα 

παπούτσια τους όταν εισέρχονται στην αίθουσα, σχηματίζουμε κύκλο, δεν είμαστε 

αποκομμένοι ο ένας από τον άλλον…να μπορούμε να κοιτιόμαστε, να 

επικοινωνούμε, να συζητάμε…Το κλίμα ήταν ιδανικό.  

Ε: Μα τι ωραία πράγματα γίνονται στην πρωτοβάθμια! Όπως καταλαβαίνετε δύσκολο 

να γίνει κάτι τέτοιο με μεγαλύτερα παιδιά.  

Σ: Ξέρεις όμως, Σοφία, ότι έχει αποκοπεί το μάθημα της φιλαναγνωσίας από το 

σχολικό πρόγραμμα; Και αναρωτιέμαι πώς θα φέρουμε τον μαθητή σε επαφή με τον 

κόσμο των βιβλίων, αν δεν υπάρχει μία ώρα, έστω μία ώρα, την εβδομάδα 

αφιερωμένη στη φιλαναγνωσία…Τα παιδιά δεν γνωρίζουν από μόνα τους πώς να 

διαλέγουν βιβλία. Πολλές φορές δεν ξέρουν και οι γονείς, και βλέπεις να τους 

αγοράζουν βιβλία όπως ο Σπασίκλας, τα οποία κάνουν πάταγο εμπορικό, αλλά στην 

ουσία δεν μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά αυτά που προσφέρουν ορισμένοι 

κλασικοί, αλλά και νεότεροι Έλληνες δημιουργοί. Δεν προβληματίζουν, δεν 

μεταφέρουν ηθικές αξίες. Αυτό πρέπει να αλλάξει.  

Ε: Θεωρείς ότι μέσω της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας μπορούν τα παιδιά να 

αναπτύξουν κάποιες ηθικές αρχές; 

Σ: Ναι πώς αλλιώς θα διαμορφώσουν ηθική προσωπικότητα; Εννοώ όχι με την στενή 

έννοια της συντήρησης και της προσκόλλησης στο παρελθόν, αλλά διαχρονικές αξίες 

στη ζωή τους, πώς θα αποκτήσουν; Και να μου επιτρέψεις να πω ότι τα αναλυτικά 

προγράμματα, σε όλα τα μαθήματα, αλλά κυρίως στα γλωσσικά δεν κάνουν την τομή. 

Βέβαια το πρόγραμμα εκείνο του ’11 μας έδινε περιθώριο να διαλέξουμε υλικό. Αλλά 

τα εγχειρίδια -ιδιαίτερα της γλώσσας- δεν έχουν τα κατάλληλα κείμενα, είναι 

ιδιαίτερα «φτωχά» ως προς τα μηνύματα που μεταδίδουν. Η συγκεκριμένη επιλογή 

κειμένων έχει ως στόχο της τον εντυπωσιασμό και όχι την ευαισθητοποίηση, όχι την 

καλλιέργεια ανθρωπιστικών αξιών. Γιατί να μην μπουν κείμενα του Παπαδιαμάντη ή 

του Ξενόπουλου, διασκευασμένα; Γιατί αυτή η επιφανειακή προσέγγιση; Ώρες ώρες 

σκέφτομαι ότι είναι εσκεμμένο, για να μην αναπτύσσουν τα παιδιά κριτική σκέψη. 

Άσε που τα περισσότερα είναι αποσπάσματα. Γιατί να μην βλέπουμε τα έργα στην 

ολότητά τους; Να μπορέσουμε να συλλάβουμε τα νοήματα, τα κίνητρα των ηρώων 

για να γίνει ψυχογράφησή τους. Αποκομμένα μες στην ύλη μικρά μικρά 

αποσπάσματα. Πολλές φορές δεν προηγείται καν μια περίληψη, μια «σύνδεση με τα 

προηγούμενα», έτσι ώστε το παιδί να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα. Τι γίνεται πριν 
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το απόσπασμα; Τι γίνεται μετά; Επίσης η γλώσσα των κειμένων αυτών είναι φτωχή 

χωρίς εκφραστικό βάθος. Κάτι πρέπει να αλλάξει όσον αφορά την επιλογή των 

κειμένων και των συγγραφέων. Και οι «κλασικοί» έμειναν αναγνωρισμένοι τόσα 

χρόνια και σίγουρα η συγγραφική τους παραγωγή είναι καλύτερης ποιότητας από την 

παραγωγή των καινούριων που ακολουθούν τον συρμό. 

Ε: Μιλάμε για Νεοελληνική Λογοτεχνία τώρα, όχι για μεταφράσεις έργων της 

παγκόσμιας κλασικής λογοτεχνίας… 

Σ: Όχι, καθαρά για Νεοελληνική Λογοτεχνία. Διάβασα πριν από λίγα χρόνια πολλά 

τεύχη από την Διάπλαση των Παίδων με αφορμή την Μεταπτυχιακή μου Εργασία. 

Λοιπόν, αν δεις τι πλούτος γλωσσικός και λογοτεχνικός υπάρχει εκεί μέσα, τι 

θησαυρός! Πόσες αφορμές για να προβληματιστούν τα παιδιά, για να αποκτήσουν 

μια θετική στάση ζωής, να νιώθουν σίγουροι και ώριμοι άνθρωποι, όταν αύριο 

μεθαύριο βγουν στην κοινωνία. Και ποιο είναι τελικά το ζητούμενο; Αυτό ακριβώς! 

Από αυτό το σχολείο να βγουν χαρούμενοι άνθρωποι, καλλιεργημένοι, χρήσιμοι για 

την κοινωνία… 

Ε: Ναι και με πολιτικό αισθητήριο…εννοώ να έχουν τις προϋποθέσεις για να γίνουν 

σωστοί πολίτες… 

Σ: Ναι βέβαια, σωστοί πολίτες, υπερασπιστές της Δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, αλληλέγγυοι στους ευάλωτους και σε όσους έχουν υποστεί κοινωνικές 

αδικίες. Ειρήνη, ισότητα, αλληλεγγύη, ηθική συνείδηση, αυτά θέλουμε να 

προωθήσουμε μέσα από το σχολείο. Και θεωρώ ότι προωθούνται σε πολύ μικρό 

βαθμό, και σ’ αυτό ευθύνεται η ατολμία των ιθυνόντων και η ακαταλληλότητα του 

διδακτικού υλικού. Άρα από τους καθηγητές Πανεπιστημίων, που έχουν πιο 

διευρυμένες παιδαγωγικές απόψεις, έπρεπε κατ’ αρχήν να γίνουν προτάσεις για 

αλλαγές.  

Ε: Αν διδάξατε το «Γουτού-γουπατού» μπορώ να υποθέσω ότι τα παιδιά ήρθαν 

αντιμέτωπα με το θέμα της ετερότητας. Θεωρείτε ότι τους άγγιξε, τα 

ευαισθητοποίησε; 

Σ: Κοιτάξτε, τις τελευταίες δεκαετίες στην πρωτοβάθμια έχουμε πολλά παιδιά με 

αναπηρίες είτε παιδιά μεταναστών, παιδιά που μπαίνουν στα τμήματα ένταξης, αλλά 

με βάση την αρχή της «συνδιδασκαλίας», που ευτυχώς ακολουθείται πλέον και στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, είναι παρόντα και στην γενική τάξη, και όχι 

περιθωριοποιημένα και αποκλεισμένα. Υπ’ αυτήν την έννοια, το ζήτημα της 

ετερότητας, το ζούμε στην καθημερινότητά μας. Και σας λέω ότι τα παιδιά, χωρίς να 

χρειαστεί να τους υποδείξεις ενδεδειγμένες συμπεριφορές, κάνουν αυθόρμητα το 

σωστό, δηλαδή αγκαλιάζουν τους συμμαθητές τους και δημιουργούν φιλίες. 

Δυστυχώς όταν αναμιγνύονται οι ενήλικες, και ειδικότερα οι γονείς, ξεκινούν τα 

προβλήματα. Αλλά αυτή η συζήτηση δεν είναι του παρόντος…   

Ε: Έχτε δίκιο. Εξάλλου πρέπει να συντομεύουμε, για να παρευρεθείτε και στη γιορτή. 

Σ Μη στενοχωριέσαι, θα πάω αργότερα 

Ε: Λοιπόν, ποιο ήταν το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίσατε κατά την 

εφαρμογή του προγράμματος; 

Σ: Η έλλειψη χρόνου. Και φανταστείτε τότε είχαμε τουλάχιστον μία ώρα. Φέτος που 

και τα επτάωρα έγιναν εξάωρα, μόνο παρεμπιπτόντως στο μάθημα της Γλώσσας 

μελετάμε και Λογοτεχνία. Δηλαδή φέτος εγώ για να δουλέψω με δική μου ευθύνη ένα 

πρόγραμμα για τη λογοτεχνία, πήρα ώρες από τα καλλιτεχνικά, επειδή θεωρώ ότι και 

η ενασχόληση με τη λογοτεχνία καλλιεργεί σωστό αισθητήριο. Όμως μπορούν να 

γίνουν αλλαγές. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει μείωση των ωρών του γλωσσικού 

μαθήματος κατά μία διδακτική ώρα, και αυτή η μία ώρα να χρησιμοποιηθεί για τη 
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μελέτη της Λογοτεχνίας. Τώρα, ας πούμε, έχουμε επτά ώρες εβδομαδιαίως Γλώσσα. 

Θα μπορούσαν να είναι έξι ώρες, συν μία φιλαναγνωσίας.  

Ε: Καλό θα ήταν. Και να διδάσκεται αυτοτελώς η Λογοτεχνία. 

Σ: Συμφωνώ. Θα ήταν μεγάλο το όφελος. Ιδιαίτερα στις μεγάλες τάξεις.  

Ε: Από ό,τι καταλαβαίνω χρησιμοποιήσατε την ομαδοσυνεργατική και την μέθοδο 

πρότζεκτ. Τι άλλες δραστηριότητες είχατε; 

Σ: Τα παιδιά ζωγράφισαν το εξώφυλλο του βιβλίου... 

Ε: (Κοιτώντας το κινητό, όπου οι φωτογραφίες των παιδιών). Εδώ μάλλον 

βρισκόμαστε στο στάδιο της κριτικής αναπλαισίωσης το τελευταίο στάδιο. 

Σ: Έβαλαν τίτλο εξώφυλλο σε κάθε διήγημα και στα ποιήματα ξεχωριστά κι έφτιαξαν 

μικρά βιβλία. Κάθε βιβλίο είχε την δική του ταυτότητα (στο κινητό ομοιώματα 

«ταυτοτήτων») με τον τίτλο, το όνομα του συγγραφέα, του Παπαδιαμάντη δηλαδή, το 

όνομα αυτού που έκανε την απόδοση, και το όνομα αυτού που έκανε την 

εικονογράφηση. Εν προκειμένω των ίδιων των παιδιών. Εδώ έχει και κενό για την 

έκδοση ***Δημοτικό Σχολείο **** 

Ε: Α…μάλιστα. Εκδοτικός οίκος είναι το σχολείο σας! 

Σ: (Γελώντας) Ποιος ξέρει, μπορεί αύριο μεθαύριο κάποιο από τα παιδιά να 

ασχοληθεί με τις εκδόσεις…(Αλλάζοντας εικόνα στο κινητό). Εδώ τώρα είναι τα 

φύλλα εργασίας για κάθε διήγημα… 

Ε: Βλέπω ότι μεταξύ άλλων έχετε και τα γεγονότα «ανακατεμένα» και να τα βάλλουν 

σε χρονολογική σειρά… 

Σ: Ναι…και βλέπετε έχουμε και ερωτήσεις για την υπόθεση, τον τόπο, τον χρόνο, τα 

πρόσωπα… 

Ε: Να ρωτήσω κάτι, μέσα στην τάξη υπήρχαν παιδιά με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες, και πώς το αντιμετώπισες αυτό; 

Σ: Όχι…Εκείνη την χρονιά όχι…Άλλες χρονιές είχαμε παράλληλη στήριξη και 

συνεργαζόμασταν καλά με τους συναδέλφους. Αλλά και με την ομαδοσυνεργατική 

ξεπερνιούνται σε μεγάλο βαθμό τέτοια προβλήματα ή μάλλον οι συνέπειες τέτοιων 

προβλημάτων, που είναι κυρίως η απομόνωση και το κλείσιμο στον εαυτό των 

παιδιών. Γενικά, πάντως θυμάμαι για εκείνη τη χρονιά πως σε ό,τι πρότεινα στα 

παιδιά υπήρχε θερμή αποδοχή και στήριξη. Και δεν υπήρξαν δυσκολίες. Δηλαδή κάτι 

που να πω ότι δεν πήγε καλά 

Ε: Θα ξαναρωτήσω για την ομαδοσυνεργατική. Από συναδέλφους της 

δευτεροβάθμιας ακούσαμε παράπονα, ότι δεν δούλεψε και τόσο καλά…Εδώ βλέπω 

ότι πέτυχε απόλυτα η εφαρμογή της. 

Σ: Να ξεκαθαρίσω κάτι…Για μένα η ομαδοσυνεργατική για να πετύχει πρέπει να 

γίνει στον χώρο του σχολείου. Αν κάνω το τραγικό λάθος και αναθέσω δουλειά 

ομαδική στο σπίτι, το πιθανότερο είναι είτε να εμπλακούν οι γονείς, και το παιδί να 

μην αυτενεργήσει και να μην συνεργαστεί με την ομάδα του, ή να μην 

επικοινωνήσουν καν τα παιδιά, γιατί το απόγευμα έχουν και εξωσχολικές 

δραστηριότητες ή δραστηριότητες με την οικογένεια, και πολλές φορές οι γονείς δεν 

ανοίγουν το σπίτι τους για άγνωστά τους παιδιά. Οπότε, εγώ τις ομαδικές εργασίες τις 

αναθέτω στο σχολείο. Και αν χρειαστεί να αντλήσουμε πληροφορίες από το 

διαδίκτυο, κανονίζω να πάμε στην αίθουσα της πληροφορικής, την  ώρα που είναι 

άδεια και δεν κάνει κάποιος συνάδελφος μάθημα, να ανοίξουμε τους υπολογιστές και 

να πάρουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Νομίζω πως παίζει ρόλο και ο τρόπος προσέγγισης. 

Όταν τα παιδιά έχουν την αίσθηση ότι «λύνουν ασκήσεις» με την κλασική έννοια, 

άρα ότι κάνουν αγγαρεία, δεν ανταποκρίνονται, αλλά όταν με δημιουργικό τρόπο 

έρχονται σε επαφή με το καινούριο και «πρωτοστατούν» από την αρχή στη 

διαδικασία, τους ζητείται να κάνουν επιλογές και να πάρουν πρωτοβουλίες, είναι 
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τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Επιπλέον εκτός του ότι έχουν τη χαρά της 

δημιουργίας και της έκφρασης, πολλές δραστηριότητες τις βλέπουν σας παιχνίδι, όχι 

σαν αγγαρεία…Και σας λέω με το χέρι στην καρδιά, αν έβλεπα οποιαδήποτε στιγμή 

ότι το πρόγραμμα πήγαινε προς αποτυχία, θα το διέκοπτα αμέσως, διότι δεν θα 

υπήρχε λόγος να το συνεχίσω. Ο σκοπός μας είναι να το απολαύσουν και να το 

χαρούν τα παιδιά το πρόγραμμα. Όχι να λάβουν απογοήτευση. Σε κάθε φάση του 

αξιολογούσα άτυπα την πορεία του προγράμματος. Έβλεπα τα παιδιά μου, δούλευαν 

με όρεξη; Υπήρχε διάθεση να προχωρήσουμε παρακάτω; Αξιολογούσα τα ενδιάμεσα 

βήματα, μέχρι να φτάσουμε στην τελική αξιολόγηση στην οποία συμμετείχαν και οι 

ίδιοι οι μαθητές. Στην τελευταία φάση, δεν είχα εγώ κανένα ρόλο, ήταν τα παιδιά που 

ολοκλήρωσαν τη διαδικασία. Αν έβλεπα όμως οτιδήποτε, οποιαδήποτε μη 

αναμενόμενη αντίδραση, και δεν λάμβανα υπόψη τις απόψεις των παιδιών, δεν θα 

ήμουν συνεπής σε αυτά που πιστεύω και διδάσκω.  

Ε: Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, γι’ αυτό και απέδωσε καρπούς η 

δουλειά σας. 

Σ: Νομίζω πως κάτι κάναμε…Λοιπόν να σας πω και άλλες δραστηριότητες. 

Εικονογράφηση σκηνών του κειμένου, υποθετικές συνεντεύξεις από τους ήρωες. Να 

κι εδώ δημιουργική γραφή που μετά παρουσιάζεται και προφορικά, δραματοποίηση 

και παντομίμα, μετατροπή μιας σκηνής του διηγήματος σε κόμικ, κατασκευή 

σελιδοδείκτη με τη ζωγραφιά ενός ήρωα, παιχνίδι ρόλων: σε κάθε ομάδα κάποιος 

υποδύεται τον συγγραφέα, άλλος τον εικονογράφο, και οι υπόλοιποι τους 

αναγνώστες, οι οποίοι τους κάνουν ερωτήσεις. 

Ε: Πολύ ευρηματικό αυτό 

Σ: Κι εδώ βλέπετε εικόνες που ζωγραφίζουνε. Ο τελευταίος άξονας ήταν ο πιο 

σύνθετος και ο πιο ευρηματικός. Επειδή δεν υπήρχε κάποιο σχέδιο για να πω το είδα 

από κάποιον και το εφαρμόζω ως έχει. Σκεφτήκαμε να μελετήσουμε τις 

συμπεριφορές των ηρώων και να τις συγκρίνουμε. Επίσης στο φύλλο εργασίας 

έγραψαν αν θεωρούν ότι είναι ήρωες από την καθημερινή ζωή, αν είναι δεμένοι με 

τον τόπο τους. Αλλού τους δίνω στοιχεία του κειμένου και προσπαθούν να 

μαντέψουν τον ήρωα και τον τίτλο του διηγήματος. Στη δραματοποίηση είχαμε και 

παιδιά που κατάλληλα ντυμένα «υποδύονταν» τον ήρωα. Αφηγούνταν κάτι από την 

ιστορία και τα υπόλοιπα παιδιά προσπαθούσαν να μαντέψουν ποιον από τους ήρωες 

υποδύονται. Δημιουργία ακροστιχίδας με το όνομα του συγγραφέα, δημιουργία 

αφίσας με το καλύτερο διήγημα που διάλεξε η ομάδα, δημιουργία αινιγμάτων για 

τους ήρωες... 

Ε: Στο τελικό στάδιο δηλαδή είχατε πολλές δραστηριότητες… 

Σ: Ναι είχαμε πολλές…Σε ό,τι αφορά την Δημιουργική γραφή, χρησιμοποιούνται 

όλοι οι ήρωες των διηγημάτων. Δίνεται ένας νέος ρόλος για κάθε ήρωα και 

φτιάχνουμε εκ νέου ένα διήγημα με διαφορετική πλοκή από τα αρχικά διηγήματα η 

κάθε ομάδα. Στο τέλος διαβάζονται όλα στην τάξη. 

Ε: Μα πόσο ωραία! Εμπλέξατε τους ήρωες των διηγημάτων σε ένα νέο διήγημα! Και 

είχε συνοχή; Τα κατάφεραν τα παιδιά να γράψουν κάτι συγκροτημένο; 

Σ: Δεν θα μπορούσαν να τα καταφέρουν καλύτερα… 

Ε: Εξαιρετικά…Φαντάζομαι ότι άρεσε πολύ στους μαθητές σας όλο αυτό. 

Σ: Πιστεύω ότι αν τους βρίσκαμε τώρα, τους μαθητές και τις μαθήτριες που 

συμμετείχαν, και τους ζητούσαμε να αξιολογήσουν την εμπειρία τους, θα είχαν πολλά 

να σου πουν. Στο τέλος της χρονιάς ήταν ενθουσιασμένοι! Και πρότειναν και από 

μόνοι τους  δραστηριότητες. Και εγώ τη θυμάμαι αυτήν την εμπειρία με πολλή 

νοσταλγία. Δυστυχώς, δεν μου ξαναδόθηκε η ευκαιρία να κάνω ό,τι έκανα εκείνη τη 

χρονιά ξανά. 
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Ε: Το πιο θετικό στοιχείο εκείνης της εμπειρίας πιο είναι; 

Σ: Η ομαδικότητα. Και γενικά αυτό είναι το καλύτερο στοιχείο της διδακτικής 

διαδικασίας. Ακόμη και τώρα, σε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής στη Γλώσσα 

(φέτος σας είπα δεν έχουν φιλαναγνωσία), τους λέω σκεφτείτε μαζί, βρείτε μαζί ένα 

εναλλακτικό τέλος. Κάνετε τις προτάσεις σας και επιλέξτε…Βλέπεις Σοφία, δουλεύω 

πολύ με την ομάδα. 

Ε: Και φαίνεται ότι αποδίδει…Σ’ εσάς απέδωσε στον μέγιστο βαθμό. 

Σ: Κοίταξε, θέλει συνεχή αξιολόγηση και αναπροσαρμογή, ώστε να είναι δυνατή η 

ανατροφοδότηση. Και ακόμη συνέχεια να αναστοχάζεσαι. Γιατί δεν λειτούργησε 

αυτό; Με τι να το αντικαταστήσω; Και να αφήνεις την τελική επιλογή στους μαθητές. 

Όταν κάτι είναι «άνωθεν επιβεβλημένο» είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. 

Προτείνουμε στους μαθητές μας και εκείνοι αποδέχονται ή αντιπροτείνουν και 

συμμετέχουν στη διδακτική διαδικασία εν τη γενέσει της και μέχρι το πέρας της. 

Ε: Ποιο είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημα του προγράμματος, κατά τη γνώμη σας; 

Σ: Η διακοπή. Το ότι δεν είχαν προνοήσει να συνεχιστεί η εφαρμογή του, ούτε 

έλαβαν υπόψη τις αξιολογήσεις, που αν κρίνω από τη δική μου εμπειρία, θα ήταν 

απολύτως θετικές…Επίσης ένα ακόμη μεγάλο μείον που υπάρχει είναι ότι αυτά που 

κάνουμε περνάνε χωρίς, όχι προβολή, αλλά ούτε το αυτονόητο, μια αλληλεπίδραση 

μεταξύ συναδέλφων, να παίρνουμε ιδέες ο ένας από τον άλλον. 

Ε: Εσείς τι θα προτείνατε; 

Σ: Να ορίσει το υπουργείο μια μέρα κάθε χρόνο, να  όπως υπάρχει για παράδειγμα 

μέρα ενάντια στη σχολική βία, έτσι να υπάρχει και μέρα αφιερωμένη στην 

Λογοτεχνία. Έτσι και οι συνάδελφοι θα μπορούν να προβάλλουν δραστηριότητες που 

έχουν κάνει με την τάξη τους και να ανταλλάσσουν ιδέες, και τα παιδιά να παίρνουν 

χαρά. Σκοπός μας είναι η αλληλεπίδραση και η δημιουργία θετικών συναισθημάτων 

για επαναδραστηριοποίηση και ημών των εκπαιδευτικών. Να κάνουμε καινούρια, 

φρέσκα πράγματα, τα οποία οδηγούν σε πολλαπλά οφέλη. 

Ε: Να σας πω, εγώ τώρα από την κουβέντα μας ωφελήθηκα πάρα πολύ ως 

εκπαιδευτικός, και ας είμαι και σε άλλη βαθμίδα.  

Σ: Έχουμε όμως νομίζω ακόμη πολλή δουλειά. Θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα, 

και από μας, και από την πολιτεία…Και μερικά δεν κοστίζουν. Αλλά τι γίνεται; Το 

ανάποδο. Αντί να οργανωθεί η αυτοτελής διδασκαλία της Λογοτεχνίας, «κόπηκε» 

ακόμη και αυτή η μία ώρα της Φιλαναγνωσίας. Και αγνοήθηκε το κέρδος που έχουν 

οι μαθητές. Πώς θα εδραιωθεί στη συνείδηση των παιδιών η ανάγνωση ως 

δημιουργική διαδικασία, όταν δεν αφιερώνεται χρόνος, κλείνουν οι σχολικές 

βιβλιοθήκες, σταματάει ο εμπλουτισμός τους με βιβλία ποιότητας; Γιατί και αυτό 

είναι ένα πρόβλημα…Έχουμε πληθώρα εμπορικών βιβλίων, που δεν προσφέρουν 

αυτά που προσφέρει το καλό λογοτεχνικό βιβλίο. 

Θέλω να καταθέσω κι έναν άλλο προβληματισμό μου. Νιώθω ότι εγώ τουλάχιστον 

σαν δασκάλα…παρόλο που προσπαθώ και ενημερώνομαι πάνω στις νέες διδακτικές 

μεθόδους και τις νέες παιδαγωγικές αρχές και εργάζομαι όσο μπορώ, αφιερώνοντας 

όλες τις ζωτικές μου δυνάμεις στους μαθητές μου… νιώθω ότι δεν προσφέρω τόσα 

όσα πρέπει σε ότι αφορά την διαμόρφωση ηθικής συνείδησης. Ας μην ξεχνάμε ότι 

αυτή είναι η ηλικία που εδραιώνεται ο χαρακτήρας τους, αν κάτι πάει τώρα στραβά, 

τότε μακροπρόθεσμα θα υπάρξει πρόβλημα και σε ό,τι αφορά την ηθική ωρίμανση 

και σε ό,τι αφορά την συναισθηματική ωρίμανση.  

Ε: Η Λογοτεχνία θεωρείς ότι μπορεί να βοηθήσει, στην αποτροπή αυτού του 

κινδύνου; 

Σ: Αυτό λέω…Είναι ένα από τα όπλα μας, από τα βασικά όπλα μας, για την ηθική 

διάπλαση του ατόμου, για την απόκτηση ηθικών αξιών και αρχών…Αυτό θα ήταν το 
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μεγαλύτερο κέρδος. Η Ελλάδα χρειάζεται πρώτα απ’ όλα ανθρώπους και μετά 

επιστήμονες. Πρώτα ανθρωπιά και μετά επιστήμη και γνώση… 

Ε: Ας κλείσουμε τη συζήτηση με αυτό το μήνυμα…Ευχαριστώ πάρα πολύ, 

ευχαριστώ για όλα. 

Σ: Εγώ ευχαριστώ Σοφία. 

2. Γυμνάσιο 
 

1η Συνέντευξη Γυμνασίου: Άντρας συνάδελφος. Δίδαξε σε σχολείο στην Επαρχία.  

Δημογραφικά στοιχεία 

Ε: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε κατ’ αρχήν με τα δημογραφικά στοιχεία. Να μας πείτε 

πρώτα για την ηλικία σας.   

Σ: 41 ετών 

Ε: Τα πτυχία που κατέχετε 

Σ: Έχω πτυχίο ΑΕΙ…μόνο αυτό. (Στη συζήτηση εκτός ηχογράφησης, αποκαλύφθηκε 

ότι το πτυχίο αυτό είναι από το τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ) 

Ε: (Γελώντας) Δεν είναι λίγο…Αυτό είναι το βασικό…Πόσα χρόνια εργάζεστε στη 

δημόσια εκπαίδευση; 

Σ: Δέκα χρόνια, σε γυμνάσιο. 

Ε: Χρηματίσατε και αναπληρωτής; 

Σ: Όχι καθόλου. Δεν έχω προϋπηρεσία ως αναπληρωτής. Διορίστηκα μετά από 

επιτυχία μου στον ΑΣΕΠ το 2007. 

Ε: Πολύ ωραία…Σε Γυμνάσιο ήσασταν όλα τα χρόνια…ε. Το πρόγραμμα το 

εφαρμόσατε επί δύο χρόνια, σύμφωνα με την πιλοτική εφαρμογή;  

Σ:  Όχι…τη μία χρονιά, τη δεύτερη. 

Ε: Σε ποιο επίπεδο θα κατατάσσατε τις γνώσεις σας για τις ΤΠΕ. 

Σ: Όταν εφάρμοσα το πιλοτικό είχα πιστοποίηση Α΄ επιπέδου. Τώρα έχω Β΄. Γενικά 

τις γνώσεις μου στην τεχνολογία, θα τις έκρινα καλές έως πολύ καλές.   

Ε: Ωραία. Ας περάσουμε τώρα στην πρώτη ενότητα των ερωτήσεων, για το 

υποστηρικτικό δίκτυο και υλικό... 

Προετοιμασία. Υποστηρικτικό υλικό. Υποστηρικτικό δίκτυο.  

Ε: Παρακολουθήσατε σεμινάρια κατάρτισης από ειδικούς εκπαιδευτές, πριν την 

εφαρμογή του προγράμματος; 

Σ: Όχι δεν παρακολούθησα κανένα σεμινάριο, γιατί πήγα με μετάθεση στο 

συγκεκριμένο σχολείο, στο οποίο τοποθετήθηκα την δεύτερη χρονιά εφαρμογής του 

πιλοτικού. Οι επιμορφώσεις είχαν γίνει την προηγούμενη χρονιά.  

Ε: Συνεπώς έπρεπε μόνος σας να βγάλετε άκρη… ή με τη βοήθεια των συναδέλφων... 

Σ: Ναι…και ο σύμβουλός μας μάς  παρέπεμψε στους συναδέλφους, γιατί δεν είχε τον 

χρόνο να ασχοληθεί…να κάνει από την αρχή τα ίδια πράγματα…Αλλά δυστυχώς, 

ούτε και οι συνάδελφοι δεν είχανε τον χρόνο  -ίσως και τη γνώση- να μας  

καθοδηγήσουν. Έτσι βρεθήκαμε να ψάχνουμε μόνοι μας για το υλικό… 

Ε: Καμία βοήθεια δεν είχατε από τον σύμβουλο; 

Σ: Όπως σας είπα μας παρέπεμψε στους συναδέλφους και σε υλικό από το διαδίκτυο. 

Απ’ ό,τι θυμάμαι εκείνη την περίοδο «έτρεχε» με κάτι άλλα ζητήματα. Μας είπε 

λοιπόν κάποια -πολύ λίγα- πράγματα στην αρχή, και μας άφησε με την υπόσχεση ότι 

θα περνούσε αργότερα να διευκρινίσει απορίες και οτιδήποτε άλλο. Μας έδωσε 

βέβαια και τα τηλέφωνά του και το email του, αλλά τελικά λόγω της προτροπής του 

να ζητήσουμε βοήθεια και ενημέρωση από συναδέλφους, δεν τον ενοχλήσαμε. 

Ε: Συνεπώς, υλικό για τον σχεδιασμό του μαθήματος αντλήσατε κυρίως από το 

διαδίκτυο... 
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Σ: Ναι από το διαδίκτυο, από τις προτεινόμενες από τον σύμβουλο ιστοσελίδες, αλλά 

και από προσωπική αναζήτηση σε ηλεκτρονικές και έντυπες πηγές, με μία συνάδελφο 

που μοιραζόμασταν το μάθημα στην ίδια τάξη. Είχαμε αναλάβει τα τμήματα της Γ΄ 

Γυμνασίου…Ούτε αυτή δεν είχε επιμορφωθεί και, επομένως, ψάχναμε να βρούμε 

μαζί τρόπους να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του προγράμματος.  

Ε: Οι διδάσκοντες των άλλων τάξεων συνεργάστηκαν μαζί σας; Για την εξεύρεση 

υλικού μιλάμε πάντα (ενδεχομένως την προηγούμενη χρονιά να είχαν διδάξει αυτοί 

λογοτεχνία στην Γ΄ τάξη), αλλά και για να σας ενημερώσουν για τη βασική 

μεθοδολογία… 

Σ: Δεν συνεργάστηκαν καθόλου. Απλά μας έλεγαν «θα τα βρείτε στο διαδίκτυο, είναι 

πολύ εύκολα, δεν χρειάζεται να σας πούμε εμείς κάτι…» 

Ε: Φαντάζομαι θα είχαν και αυτοί φόρτο εργασίας… 

Σ: Ίσως…Μια συνάδελφος, η οποία κόντευε τη σύνταξη, μας είπε μάλιστα ότι αυτή 

δεν το εφαρμόζει καθόλου το πρόγραμμα, παρά τις άνωθεν εντολές…και να μην το 

εφαρμόσουμε κι εμείς. 

Ε: Μάλιστα…Δηλαδή ξεκινήσατε σχεδόν «εκ του μηδενός»… 

Σ: Ναι…δημιουργήσαμε δικά μας «δεδομένα». 

Ε: Μια άλλη ερώτηση τώρα. Για τον σχεδιασμό του μαθήματος χρησιμοποιήσατε 

τεχνολογικές γνώσεις που ήδη κατείχατε; Είπατε ότι είχατε πιστοποίηση Α΄ επιπέδου. 

Σ: Ναι…Γνώσεις που ήδη κατείχα, οι οποίες όμως δεν ήταν αρκετές, με αποτέλεσμα 

να δημιουργηθούν διάφορα προβλήματα, που προσπαθούσαμε να λύσουμε με τη 

βοήθεια «εξωσχολικών συνεργατών» ας το πούμε έτσι… 

Ε: Εννοείτε προσωπικών σας φίλων; 

Σ: Ακριβώς…φίλων και συγγενών. Δυσκολευτήκαμε πολύ. Υποχρεωθήκαμε σε 

άλλους…Και όλο αυτό υπό την πίεση του χρόνου.  

Ε: Καταλαβαίνω…Θα περάσουμε τώρα στο άλλο στάδιο, στην διδακτική διαδικασία. 

Διακόπτω για λίγο… 

 

Διδασκαλία 

Ε: Θα ήθελα  καταρχάς να σας ρωτήσω για την επιλογή κειμένων. Πώς έγινε; 

Αποκλειστικά από εσάς τον ίδιο; Σε συνεργασία με τους συναδέλφους σας; Σε 

συνεργασία με τους μαθητές σας; 

Σ: Έγινε σε συνεργασία με τη συνάδελφο που συνδιδάσκαμε στην Γ΄ Γυμνασίου το 

μάθημα της  λογοτεχνίας, αλλά υπό την πίεση του χρόνου.  

Ε: Συνεπώς η επιλογή κειμένων ήταν ίδια για όλα τα τμήματα της ίδιας 

τάξης…Είχατε κοινά κείμενα. 

Σ: Σωστά. 

Ε: Αξιοποιήσατε καθόλου τα εγχειρίδια της Λογοτεχνίας;  

Σ: Τα αξιοποιήσαμε σε μέτριο βαθμό στην διδασκαλία της πρώτης θεματικής 

ενότητας και ακόμη περισσότερο στην δεύτερη θεματική ενότητα. 

Ε: Όμως συνάδελφε, χρησιμοποιήσατε μόνο το εγχειρίδιο της τάξης σας ή και των 

άλλων τάξεων;  

Σ: Πήραμε κάποια κείμενα και από τη Β΄ Γυμνασίου…κάποια κείμενα εκτός 

βιβλίου… και από ό,τι θυμάμαι και από το εγχειρίδιο της Α΄ Λυκείου χρειάστηκε να 

φωτοτυπήσουμε ένα κείμενο. 

Ε: Κατά πόσο αξιοποιήσατε το διαδίκτυο. 

Σ: Το αξιοποιήσαμε για να βρούμε κείμενα που ήδη γνωρίζαμε και είχαν σχέση με τις 

θεματικές ενότητες, αλλά χρησιμοποιήσαμε σε μεγάλο βαθμό και τα εγχειρίδια.. 

Ε: Για να μην «μπλέξετε» με τις φωτοτυπίες ε; 
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Σ: Κοιτάξτε, εμείς φωτοτυπήσαμε ακόμη και τα κείμενα του εγχειριδίου της τάξης, 

για να είναι πιο εύχρηστα για τους μαθητές…Το θέμα είναι πως τα κείμενα εκτός 

βιβλίου είναι πάρα πολλά. Δεν ξέρεις ποιο να πρωτοεπιλέξεις. Πρέπει να τα γνωρίζεις 

καλά πριν επιλέξεις.  

Ε: Καταλαβαίνω. Τώρα μια ερώτηση που ίσως σας ξαφνιάσει. Επιλέξατε κείμενα που 

ανήκουν στο «λογοτεχνικό κανόνα» με την έννοια ότι είναι γνωστά και αποδεκτά από 

το κοινό και την κριτική ή κείμενα που άρεσαν σε εσάς και τους μαθητές σας; 

Μπήκατε στον πειρασμό να ρωτήσετε στα παιδιά ποια λογοτεχνικά κείμενα τους 

αρέσουν και να εξετάσετε κάποιο από αυτά; 

Σ: Δυστυχώς, λόγω της έλλειψης χρόνου δεν είχαμε τη δυνατότητα να προεπιλέξουμε 

κάποια κείμενα και να τα θέσουμε στην κρίση των μαθητών μας για να διαλέξουν 

αυτά που τους αρέσουν. Η επιλογή έγινε αποκλειστικά από εμάς. Επιλέξαμε κείμενα 

που κατά πρώτο λόγο πιστεύαμε ότι ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της θεματικής 

ενότητας και κατά δεύτερο λόγο άρεσαν και σε εμάς (εμένα και τη συνάδελφο, που 

διδάσκαμε στην Γ΄ τάξη). Δυστυχώς δεν ζητήσαμε τη γνώμη των μαθητών. 

Ε: Καταλαβαίνω…υπήρχε πίεση… 

Σ: Πίεση χρονική και θεωρώ ότι κάτι τέτοιο απαιτεί μεγάλη προεργασία… 

Ε: Μάλιστα…Ο χρόνος σας ήταν επαρκής για την επεξεργασία των τριών θεματικών 

ενοτήτων;  

Σ: Όχι. Δεν μας έφτασε ο χρόνος, με αποτέλεσμα να ασχοληθούμε μόνο με τις δύο 

θεματικές ενότητες. Την τρίτη την αφήσαμε εκτός. Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου.  

Ε: Την διαδικασία των τριών σταδίων την ακολουθήσατε; Πριν την ανάγνωση, κατά 

την ανάγνωση, μετά την ανάγνωση; 

Σ: Ναι ναι… την ακολουθήσαμε κανονικά. 

Ε: Θέλω να θυμηθείτε ποιες διδακτικές μεθόδους κυρίως χρησιμοποιήσατε… 

Σ: Την ομαδοσυνεργατική κυρίως για την πρώτη διδακτική ενότητα, και τη 

δραματοποίηση. Στην δεύτερη θεματική ενότητα η ομαδοσυνεργατική έγινε 

«εταιρική»-δυαδική. Τα παιδιά δούλεψαν σε δυάδες.  

Ε: Διαπιστώσατε κάποια -ας το πω- εντός εισαγωγικών «ανωμαλία», κατά τη 

διάρκεια της ομαδικής δουλειάς; Φασαρία και τα λοιπά; 

Σ: Η φασαρία δεν ήταν πρόβλημα, αλλά μας πίεζε ο χρόνος. Οι ομάδες αργούσαν να 

επεξεργαστούν τα φύλλα εργασίας και η παρουσίαση ήταν χρονοβόρα…Βλέπαμε ότι 

δεν προχωρούσε ομαλά η διαδικασία…και επίσης δεν υπήρχε ισομερής προσπάθεια 

από όλους τους μαθητές, δηλαδή ο καλός μαθητής της ομάδας αναλάμβανε το 

μεγαλύτερο βάρος της επεξεργασίας του υλικού και της εκπόνησης κάθε εργασίας, 

και οι υπόλοιποι «κρύβονταν» πίσω από αυτόν. Μάλιστα το ίδιο συνέβαινε και στις 

ομαδικές εργασίες που αναθέταμε για το σπίτι. Εμείς εφαρμόσαμε την 

ομαδοσυνεργατική γιατί μας είπε ο Σύμβουλος ότι αυτά τα προγράμματα έχουν 

φτιαχτεί…έχουν χτιστεί…. με αυτό το δεδομένο, για να εφαρμόζεται η 

ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Για εμάς ήταν κάτι εντελώς καινούριο. 

Ε: Εξατομικευμένη διδασκαλία εφαρμόσατε; Είχατε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες;  

Σ: Δεν εννοείτε μαθητές με αναπηρίες… 

Ε: Με μαθησιακές ιδιαιτερότητες κυρίως…όπως η δυσλεξία για παράδειγμα.  

Σ: Είχαμε κάποια παιδιά με δυσλεξία και αδύνατους μαθητές, αλλά μέσα στα πλαίσια 

της ομάδας και με βοήθεια από τους συμμαθητές τους, συμμετείχαν, και προχωρούσε 

η διαδικασία. Δεν εφαρμόσαμε εξατομικευμένη διδασκαλία, επειδή δεν προβλέψαμε 

να ψάξουμε για το αντίστοιχο υλικό. Εδώ με δυσκολία βρήκαμε το υλικό για τη 

γενική τάξη, και, όπως σας είπα και πριν, πίεζε ο χρόνος.  
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Ε: Μάλιστα…καταλαβαίνω. Χρησιμοποιήσατε ψηφιακά εργαλεία στη διδασκαλία 

σας;  

Σ: Ναι βέβαια, κυρίως κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου «πριν την ανάγνωση» 

ως αφόρμηση, βιντεάκια με μουσική και άλλα…για να κινήσουμε το ενδιαφέρον των 

παιδιών και να τους εισάγουμε στη θεματική την οποία επρόκειτο να εξετάσουμε. 

Ε: Είχατε διαδραστικό πίνακα στο σχολείο; 

Σ: Είχαμε διαδραστικό, αλλά τον αξιοποιήσαμε μόνο ως οθόνη προβολής.  

Ε: Για την ανάγνωση των κειμένων θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Επιδιώξατε να 

γίνεται πιο πολύ στο σχολείο ή στο σπίτι, και για ποιο λόγο;  

Σ: Επιλέξαμε να γίνει η ανάγνωση των κειμένων στο σχολείο, γιατί αυτό ήταν κατά 

κάποιο τρόπο μια δικλείδα ασφαλείας, ότι όλοι οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τα 

κείμενα. Και οι μαθητές των άλλων ομάδων θα άκουγαν τα κείμενα της κάθε ομάδας 

ξεχωριστά, αλλά και κάποιοι αδύνατοι μαθητές που στο σπίτι δεν άνοιγαν ούτε το 

βιβλίο τους να διαβάσουνε (δεν το συζητώ για τις φωτοτυπίες, που τις βρίσκαμε κάτω 

από τα θρανία τους) τουλάχιστον θα ακούγανε μες στην τάξη μια φορά το κείμενο.    

Ε: Λογικά αυτά που λέτε…όλοι οι εκπαιδευτικοί τα αντιμετωπίζουν. Άλλη ερώτηση 

τώρα. Το πρόγραμμα προβλέπει την ανάγνωση ολόκληρου ή ολόκληρων 

μυθιστορημάτων στην τάξη. Ήταν αυτό εφικτό;  

Σ: Δυστυχώς…δεν το κάναμε ούτε αυτό. Γενικά υπήρχε τέτοια πίεση χρόνου και 

τόσος φόρτος εργασίας που δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι επιπλέον από τα 

βασικά. Αν και…θα ήταν το καλύτερο -θέλω να πω μια πιο ολοκληρωμένη 

προσέγγιση- τελικά δεν μπορέσαμε να το εφαρμόσουμε. Προτρέψαμε βέβαια τα 

παιδιά να διαβάσουν βιβλία… 

Ε: Ναι…θα μπορούσε να το κάνει ατομικά…ο καθένας. 

Σ: Ναι…δεν το συνδέσαμε όμως με τη βαθμολογία ή με κάτι άλλο που θα τους έδινε 

περισσότερα κίνητρα. 

Ε: Για τις εργασίες θέλω να μου πείτε τώρα. Αν ήτανε κυρίως ατομικές ή ομαδικές 

και αν η εκπόνησή τους γινόταν στο σχολείο ή στο σπίτι.  

Σ: Στην πρώτη θεματική ενότητα, κατά την οποία εφαρμόσαμε πιστά το πρόγραμμα 

ήταν ομαδικές, και στην τάξη και στο σπίτι. Στη συνέχεια είδαμε τις αδυναμίες που 

υπήρχαν, όπως για παράδειγμα ότι στις ομάδες υπήρχαν παιδιά που κατάγονταν από 

διαφορετικά χωριά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εργαστούν ομαδικά στο σπίτι 

και να αναλαμβάνει συνήθως ο καλύτερος μαθητής να φέρει εις πέρας την εργασία. 

Ήταν αυτό που μας οδήγησε στη δεύτερη θεματική ενότητα να φτιάξουμε δυάδες 

συνεργασίας. Αλλά ούτως ή άλλως οι εργασίες γίνονταν κυρίως στο σχολείο για να 

εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων. Και πάλι όμως ήταν κάποιοι που συστηματικά 

απέφευγαν να εργαστούν, κι ας αλλάζαμε τους ρόλους (ποιος θα καταγράφει, ποιος 

θα παρουσιάζει…), πάλι η δουλειά γινόταν από τους καλούς μαθητές.  

Ε: Για την μέθοδο της δραματοποίησης θέλω να μου πείτε τώρα, που την αναφέρατε 

και προηγουμένως. Σε ποιο βαθμό την χρησιμοποιήσατε; 

Σ: Την χρησιμοποιήσαμε σε μεγάλο βαθμό. Υπήρχε σε κάθε φύλλο εργασίας στο 

τέλος, και γενικά στο τέλος όλης της θεματικής ενότητας. Ήταν κάτι που άρεσε πάρα 

πολύ στα παιδιά. Το καταλάβαμε από την πρώτη εφαρμογή. Την ζητούσαν πάντα οι 

μαθητές μας και εμείς ανταποκρινόμασταν, γιατί διαπιστώναμε ότι η δραματοποίηση 

καλλιεργούσε την ενσυναίσθηση και κινητοποιούσε ακόμη και τους αδύνατους 

μαθητές. Ήταν κάτι διαφορετικό από τα κλασικά…Και γι’ αυτό κι εμείς φροντίσαμε 

να την «προωθήσουμε» αυτήν τη μέθοδο.  

Ε: Πολύ ωραία… σε ό,τι αφορά τη δημιουργική γραφή, μία άλλη από τις βασικές 

προτάσεις του προγράμματος. Αξιοποιήσατε απλές δραστηριότητες δημιουργικής 

γραφής; Ζητούσατε από τα παιδιά να δώσουν άλλο τέλος στην ιστορία, να την 
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αναδιηγηθούν από άλλη οπτική γωνία…ενδεχομένως να αλλάξουν το κειμενικό 

είδος; 

Σ: Ναι βέβαια, σε κάθε φύλλο εργασίας εκτός από την άσκηση της δραματοποίησης, 

υπήρχε και η δημιουργική γραφή. Μάλιστα πρώτα είχαμε την δημιουργική γραφή και 

μετά τη δραματοποίηση. Πολλές φορές κλήθηκαν τα παιδιά να παρουσιάσουν 

δραματουργικά δηλαδή αυτό που είχαν γράψει τα ίδια. 

Ε: Εξαιρετικά… 

Σ: Πολύ μεγάλη ανταπόκριση βρήκε και η δημιουργική γραφή εκ μέρους των 

παιδιών. Στο τέλος της πρώτης θεματικής ενότητας που αφορούσε το χιούμορ και τη 

σάτιρα, τα ίδια τα παιδιά ζήτησαν να φτιάξουν ένα δικό τους θεατρικό και να το 

ανεβάσουν στη σκηνή. Όντως, κάποια παιδιά γράψανε ένα μέρος του κειμένου, άλλα 

το υπόλοιπο, στη συνέχεια τρίτη ομάδα έλεγξε για λάθη ή ασυνέπειες, μοιράστηκαν 

ρόλοι, έγιναν πρόβες... Στο τέλος βέβαια, δεν ανέβηκε παράσταση, με την έννοια της 

δημόσιας παρουσίασης, αλλά η συμμετοχή στην όλη διαδικασία πιστεύω ότι είχε 

πολύ θετικά παιδαγωγικά αποτελέσματα.  

Ε: Έτσι είναι. Το ταξίδι μετράει πιο πολύ από το να φτάσεις στον προορισμό… 

Σ: Πραγματικά, θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία ήταν ότι πιο θετικό προέκυψε από το 

πρόγραμμα. Αν δηλαδή έκανα μια αποτίμηση αυτό θα θεωρούσα ως το πιο θετικό. 

Ε: Πολύ ωραία…Τώρα μια ερώτηση που έχει να κάνει με τον αναστοχασμό του 

εκπαιδευτικού. Αν διαπιστώνατε απουσία ενδιαφέροντος εκ μέρους των μαθητών, σε 

μια οποιαδήποτε στιγμή του μαθήματος ή….πώς να το πω…κάτι να μην πάει καλά, 

αναπροσαρμόζατε την διδασκαλία σας;  

Σ: Να σας πω (απολογητικό ύφος)…έγινε αναπροσαρμογή, αλλά δεν ξέρω αν ήταν 

προς τη σωστή κατεύθυνση…εννοώ…όταν είδαμε ότι όταν παρουσίαζε μια ομάδα 

δεν παρακολουθούσαν οι άλλες, αλλά απλά περίμεναν τη σειρά τους χωρίς να δίνουν 

σημασία, αναγκαστήκαμε να…να υποχρεώσουμε όλα τα παιδιά να κρατούν 

σημειώσεις με την απειλή της βαθμολογίας, των εξετάσεων…βέβαια αυτό δεν ήταν 

σωστό…από παιδαγωγικής απόψεως αλλά… 

Ε: Είχε αποτέλεσμα ωστόσο; Άρχισαν να παρακολουθούν τις εργασίες των άλλων 

ομάδων;  

Σ: Ναι τις παρακολουθούσαν και κρατούσαν σημειώσεις, αλλά μηχανικά, όχι γιατί 

τους ευχαριστούσε. Μόνο και μόνο για να ανταποκριθούν στις δικές μας απαιτήσεις. 

Εκ των υστέρων σκέφτομαι ότι αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά δεν το 

κάναμε τελικά, ήταν το εξής: Τα παιδιά -κατά κάποιο τρόπο- βαρέθηκαν, γιατί κάθε 

ομάδα είχε τα δικά της κείμενα, τα οποία τα εξέταζε πολύ 

εξαντλητικά...καταλαβαίνετε…τα ίδια κείμενα συνεχώς. Ίσως θα μπορούσαμε να 

προσαρμόζαμε τη διδασκαλία ώστε να περνούν όλα τα κείμενα από ομάδα σε ομάδα, 

και να αναλαμβάνει κάθε ομάδα έναν  επιμέρους τομέα. Ίσως αυτό θα ήταν μια καλή 

κίνηση, την οποία τότε δεν τη σκεφτήκαμε και δεν μας την πρότεινε και κανείς… (τα 

τελευταία λόγια με επιτόνηση υποδηλωτική στεναχώριας).  

Ε: Αν μου επιτρέπετε, θεωρώ ότι η προσπάθειά σας ήταν επιτυχής, και σωστή η 

εφαρμογή του προγράμματος…Θα περάσουμε σε λίγο στο τελευταίο στάδιο της 

έρευνας, την αξιολόγηση. Θεωρείτε ότι καλλιεργήθηκε μέσω του προγράμματος η 

φιλαναγνωσία των μαθητών; Και αν ναι, πώς φάνηκε αυτό; 

Σ: Κοιτάξτε, εφόσον δεν προτρέψαμε τα παιδιά να αναλύσουν κάποιο βιβλίο…να το 

διαβάσουν και να το παρουσιάσουν, δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε αν 

καλλιεργήθηκε η φιλαναγνωσία. Κάποιοι μαθητές ζητήσανε βιβλία από τη 

βιβλιοθήκη από ό,τι γνωρίζω, αλλά μικρός αριθμός….και δεν γνωρίζω αν 

δανείστηκαν βιβλία που είχαν σχέση με τα μαθήματα. Πράγματι ορισμένοι έρχονταν 

και μας έλεγαν ότι διαβάζουν βιβλία, αλλά σε γενικές γραμμές δεν θα έλεγα ότι 
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κατακτήθηκε αυτός ο στόχος της φιλαναγνωσίας. Ως προς αυτό το κομμάτι νομίζω 

ότι αποτύχαμε… 

Ε: Όχι, μην το λέτε αυτό. Έστω και ένας μαθητής να δανείστηκε κάποιο βιβλίο χάρη 

στα μαθήματά σας, είναι κέρδος… 

Σ: Τι να σας πω…Μπορεί να λειτούργησε μακροπρόθεσμα…Θέλω να πω, με όλη 

αυτήν την ενασχόληση με την λογοτεχνία, μπορεί το καλοκαίρι, ας πούμε, να 

διάβασαν βιβλία σχετικά με τις θεματικές ενότητες που είχαμε κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε.  

Ε: Ωραία, εντάξει, για τις στρατηγικές ανάγνωσης θέλω να μου πείτε τώρα. Αν 

θεωρείτε ότι αναπτύχθηκαν.  

Σ: Στρατηγικές ανάγνωσης; Λίγο να με βοηθήσετε… 

Ε: Αν θεωρείτε ότι απέκτησαν μέσω του μαθήματος μεταγνωστικές δεξιότητες, αν 

έμαθαν πώς να κατανοούν πτυχές του λογοτεχνικού λόγου. Δηλαδή, για 

παράδειγμα…κάποιοι -πολύ αδύνατοι- μαθητές δεν είχαν, φαντάζομαι, καμία σχέση 

με το διάβασμα. Μέσω της εφαρμογής του προγράμματος στο μάθημα της 

Λογοτεχνίας, καταλάβατε να βελτιώθηκε η ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται 

ικανοποιητικά το νόημα του κειμένου; Απαντούσαν σε κάποιες ερωτήσεις, 

αναζητούσαν λύσεις…;  

Σ: Ναι…ίσως με τη βοήθεια των συμμαθητών τους, μέσα στην ομάδα γινόταν αυτό. 

Είχαν οι αδύνατοι μαθητές κάποιον συμμαθητή δίπλα τους που αμέσως εξηγούσε 

κάτι που δεν καταλάβαιναν, μια δύσκολη λέξη φερ’ ειπείν, ή τους προέτρεπε να 

ψάξουν απαντήσεις μες στο κείμενο…Ναι σ΄ αυτό το πλαίσιο, ίσως κάποιοι μαθητές 

που ήταν εντελώς αρνητικοί με την ανάγνωση, ίσως απέκτησαν κάποιες 

δεξιότητες….  

Ε: Μια άλλη ερώτηση τώρα…Πιστεύετε ότι μέσω του μαθήματος άλλαξαν οι στάσεις 

των μαθητών απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα που τέθηκαν ή συζητήθηκαν;  

Σ: Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Ειδικά στην πρώτη θεματική ενότητα, «το χιούμορ 

στη λογοτεχνία», δεν υπήρχε ούτως ή άλλως αυτός ο στόχος. Περισσότερο τα παιδιά 

ενθαρρύνθηκαν να ασχοληθούν με τη λογοτεχνία με τρόπο παιγνιώδη και ευχάριστο , 

ώστε να μην την αποκλείουν από τα ενδιαφέροντά τους. Στη δεύτερη θεματική 

ενότητα βέβαια, που αφορούσε στάσεις ζωής μέσα στην ποίηση, είδαμε κάποια 

πρότυπα, ανθρώπους που με την παρουσία και την δράση τους προσφέρανε στην 

κοινωνία, δεν μπορώ να πω όμως ότι διαπίστωσα κάποια «φοβερή» αλλαγή και 

κινητοποίηση απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα εκ μέρους των μαθητών μου.  

Ε: Σε ότι αφορά την διαπολιτισμική διάσταση της λογοτεχνίας, μήπως εξέφρασαν οι 

μαθητές στα μαθήματα ενδιαφέρον για άλλους λαούς και πολιτισμούς…(η 

ερευνήτρια βλέπει αρνητική έκφραση στο πρόσωπο του συνομιλητή της και δεν 

ολοκληρώνει)…δεν ξέρω και με τι είδους κείμενα ασχοληθήκατε… 

Σ: Σωστά το επισημάνατε, τα κείμενα δεν προσφέρονταν για τέτοια ανάλυση… 

Ε: Φαίνεται πως οι συγκεκριμένες θεματικές ενότητες δεν είχαν τέτοιου είδους 

προεκτάσεις…Ωστόσο το θέμα της «ετερότητας» γενικά, όχι μόνο στη 

διαπολιτισμική του διάσταση αλλά και ευρύτερα, τίθεται μέσω του προγράμματος.  

Σ: Η ετερότητα ήταν θεματική ενότητα στην Β΄ Γυμνασίου. Κι εμείς βέβαια είχαμε 

στην Γ΄ ως τρίτη θεματική ενότητα αυτή που επιγραφόταν «άτομο και κοινωνία», και 

θα μπορούσαμε να είχαμε θίξει κοινωνικά ζητήματα, αλλά όπως σας είπα δεν μας 

έφτασε ο χρόνος να ασχοληθούμε. 

Ε: Καλώς…Πιστεύετε ότι εξοικειώθηκαν οι μαθητές σας με τα λογοτεχνικά είδη; 

Σ: Ναι…σίγουρα, επειδή υπήρχε μια ποικιλία κειμενικών ειδών, υπήρχε θεατρικό, 

ποίηση δοκίμιο, χιουμοριστικά κείμενα, πολλά είδη πεζά και ποιητικά, θεωρώ ότι 
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τουλάχιστον μπόρεσαν να καταλάβουν τη διάκριση…και τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα του κάθε είδους. 

Ε: Για τις δεξιότητες που απέκτησαν θέλω να μου πείτε τώρα. Βελτιώθηκε η 

ικανότητα των μαθητών…γιατί είχαν και γραπτές εργασίες σίγουρα…μπορούσαν οι 

μαθητές στο τέλος της διαδικασίας να παρουσιάζουν με τεκμηριωμένο τρόπο την 

άποψή τους γραπτά…είτε και προφορικά; 

Σ: Ναι…θεωρώ ότι  σ’ αυτόν τον τομέα κάτι πετύχαμε. Γιατί και μέσα από τον τρόπο 

που ήταν δομημένα τα φύλλα εργασίας…ζητούσαν από τους μαθητές να ψάξουν να 

βρουν στοιχεία…να αιτιολογήσουν τις απόψεις τους. Και με αυτήν την προσπάθεια 

θεωρώ ότι καλλιεργήθηκε αυτή η δεξιότητα. Επίσης, η δημιουργική γραφή και στη 

συνέχεια η δραματοποίηση, η δημιουργία θεατρικών διαλόγων, βοήθησε πολύ τους 

μαθητές να μετουσιώσουν τα συναισθήματά τους μέσα σε ένα καινούριο κείμενο.  

Ε: Εξαιρετικά…Φτάσαμε στο τελικό στάδιο. Θα ήθελα να κάνω κάποιες τελευταίες 

ερωτήσεις σχετικά με την γενική διδακτική εμπειρία που αποκτήσατε μέσω της 

εφαρμογής του προγράμματος. Κατ’ αρχάς, αναλογιζόμενος πώς λειτούργησε, τι θα 

αποφεύγατε σε περίπτωση που αναλαμβάνατε και πάλι την εκπόνησή του; 

Σ: Ένα πράγμα που θα απέφευγα έχοντας τώρα την εμπειρία είναι να μην πάρω τη 

γνώμη των μαθητών για τα κείμενα. Γιατί παρατήρησα πως η συνεχής ενασχόληση με 

το ίδιο κείμενο, που μάλιστα δεν είχαν επιλέξει, κούραζε τα παιδιά. Έχαναν το 

ενδιαφέρον τους…το ίδιο κείμενο το έβλεπαν από…χίλιες πλευρές, με αποτέλεσμα 

να βαρεθούν. Την επόμενη φορά λοιπόν θα έδινα τη δυνατότητα στα παιδιά να 

επιλέξουν μεταξύ κάποιων κειμένων που εγώ θα τους είχα δώσει προς επιλογή, και 

στη συνέχεια θα φρόντιζα αυτά τα κείμενα της αρεσκείας τους να εναλλάσσονται, για 

να διατηρείται το ενδιαφέρον τους. Ένα θα ήταν αυτό. Ένα δεύτερο, αφορά την 

ομαδοσυνεργατική μέθοδο, η οποία κατάλαβα ότι δεν έφερε τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Βοήθησε βέβαια στην κινητοποίηση κάποιων -λίγων- μαθητών που σε 

άλλη περίπτωση δεν επρόκειτο να ασχοληθούν καθόλου, αλλά σε γενικές γραμμές 

δεν λειτούργησε. Τα αποτελέσματα της ομαδοσυνεργατικής –πιστεύω- δεν είναι 

μετρήσιμα και δεν μπορούν να φανούν πουθενά.  

Ε: Οπότε αυτό ίσως το θεωρείτε και αδυναμία του προγράμματος; Γιατί αυτή είναι η 

κυριότερη διδακτική μέθοδος που προτείνει. 

Σ: Ναι ίσως…δεν ξέρω τι έγινε αλλού, πάντως για την δική μου τάξη δεν απέδωσε τα 

αναμενόμενα. 

Ε: Στον αντίποδα αυτών που συζητούμε…Ποιο θεωρείτε ως μεγαλύτερο 

πλεονέκτημα του προγράμματος;  

Σ: Η κινητοποίηση ακόμη και των αδύνατων μαθητών, η θετική ανταπόκριση στις 

δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, όπως και η δραματοποίηση που καλλιέργησε 

πολύ την ενσυναίσθηση. Τα παιδιά μπήκαν σε ρόλους, είδαν πώς πρέπει να 

συμπεριφέρονται, αντιστοίχως συνέθεσαν κείμενα με τα οποία έδειξαν ότι 

καταλάβαιναν συμπεριφορές και ρόλους ανθρώπων μέσα στην κοινωνία. Και η όλη 

προετοιμασία για το ανέβασμα της παράστασης έδωσε έναν αέρα δημιουργικότητας 

στην τάξη. Αυτά είναι τα πιο θετικά…Τώρα αν θέλετε να σας πω και τις δυσκολίες 

που αντιμετώπισα… 

Ε: Ετοιμαζόμουν να ρωτήσω… 

Σ: Πρώτο και βασικότερο ήταν η πίεση του χρόνου…Δηλαδή έπρεπε να κάνουμε 

προετοιμασία για όλη τη χρονιά ή τουλάχιστον για την πρώτη θεματική ενότητα από 

την αρχή. Και αυτό απαιτούσε πολύ χρόνο, γιατί πολλές ήταν και οι απαιτήσεις του 

προγράμματος. Εμείς όμως έπρεπε να μπούμε απευθείας στην τάξη. Για να 

καταλάβετε…καθυστερήσαμε πολύ στη φάση «πριν την ανάγνωση», προβάλλοντας 

βιντεάκια και συζητώντας, προκειμένου να προλάβουμε να ετοιμάσουμε το υλικό για 
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την κυρίως φάση της ανάγνωσης και τα φύλλα εργασίας. Ένα δεύτερο που μας 

δυσκόλεψε ήταν η συγκρότηση των ομάδων. Ο σχολικός σύμβουλος, μήνες μετά, εκ 

των υστέρων, μετά από παρακλήσεις,  μας έκανε μια ημερίδα, μια ενημέρωση για το 

πώς συγκροτείται μια ομάδα, αλλά αντιμετωπίσαμε διάφορα προβλήματα….και 

πρακτικά…όπως για παράδειγμα ο τόπος κατοικίας των παιδιών, Αναθέταμε 

ομαδικές εργασίες για το σπίτι, αλλά τα παιδιά κατάγονταν από διαφορετικά χωριά 

και δεν μπορούσαν να συνεργαστούν, Αλλά ακόμη και αν ήταν από το ίδιο χωριό, δεν 

συμμετείχαν όλα τα παιδιά. Ένας ή δύο μαθητές, από τους πέντε της ομάδας 

ασχολούνταν, οι υπόλοιποι έγραφαν το όνομά τους, χωρίς στην πραγματικότητα να 

έχουν προσφέρει τίποτα… 

Ε: Αυτό συμβαίνει…ναι… 

Σ: Ή, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω, δυσκολία ήταν το ότι…δεν υπήρχε για τα 

διαγωνίσματα κοινό υλικό. Θέλαμε να βάλουμε διαγώνισμα και δεν ξέραμε τι 

ερωτήματα να θέσουμε στα παιδιά, γιατί όπως σας είπα, δεν άκουγαν τα 

συμπεράσματα των άλλων ομάδων και ήξεραν -αν ήξεραν- μόνο τα ζητήματα που 

είχε επεξεργαστεί η δική τους….Άλλη δυσκολία ήταν η έλλειψη βοήθειας από 

συναδέλφους…Έστω μια απλή συμβουλή. Ούτε μία συμβουλή δε μας δόθηκε από 

τους συναδέλφους….Και για τις αδυναμίες που λέγαμε προηγουμένως του 

προγράμματος…Θεωρώ ότι αδυναμία είναι, όλη τη χρονιά τα παιδιά να δουλεύουν με 

την ομαδοσυνεργατική και να εκπαιδεύονται σε αυτήν , και στο τέλος, στην 

αξιολόγηση, να εξετάζονται ατομικά. Κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχουν 

συνηθίσει.  

Ε: Είναι μια δυσάρεστη έκπληξη αυτό για τα παιδιά… 

Σ: Ναι πολύ δυσάρεστη. Ζητάς όλη τη χρονιά «να είναι ομάδα» και στο τέλος τους 

λες: «είστε μονάδα». Και να σας πω…και η τυπολογία των ερωτήσεων στις εξετάσεις 

ήταν η τυπολογία παλαιότερων ετών ή μη πιλοτικών σχολείων, ενώ κατά τη διάρκεια 

της χρονιάς δουλεύαμε με άλλο τρόπο, με άλλου είδους ερωτήσεις, πιο ανοιχτές και 

δημιουργικές. Τα παιδιά δυσκολεύτηκαν πολύ στις εξετάσεις. Θα ήθελα επίσης να 

προσθέσω ότι η ελευθερία στην επιλογή των κειμένων, ναι μεν είναι κάτι θετικό, 

αλλά από την άλλη πλευρά είναι και…χαοτικό, με την έννοια ότι όταν λειτουργείς 

υπό πίεση και ψάχνεις να βρεις κάποια κείμενα…και υπάρχει τόσο μεγάλη 

πληθώρα…δεν ξέρεις πιο να πρωτοεπιλέξεις…Κρύβει κινδύνους αυτό. 

Ε: Ναι…θέλει καθοδήγηση φαντάζομαι… 

Σ: Μας ήρθε καθοδήγηση κάποια στιγμή, στη μέση της χρονιάς, εκ των υστέρων. 

Έγιναν κάποιες παρουσιάσεις, αλλά εμείς είχαμε ήδη προχωρήσει. Είχαμε ήδη 

επιλέξει κείμενα και είχαμε ξεκινήσει την επεξεργασία. Ουσιαστικά δεν προσέφερε 

τίποτα. Αν συνεχιζόταν η εφαρμογή του προγράμματος, ίσως βοηθούσαν για το 

επόμενο σχολικό έτος…Θα ήθελα επίσης να επισημάνω και πάλι ότι για τους 

εκπαιδευτικούς που εφάρμοζαν το πρόγραμμα τη δεύτερη χρονιά, όπως εγώ, δεν 

προβλέφθηκε κάποια βοήθεια. Οι επιμορφώσεις είχαν γίνει την προηγούμενη χρονιά. 

Κάποιες προαιρετικές κινήσεις εκ μέρους του συμβούλου και συναδέλφων θα 

μπορούσαν να γίνουν, αλλά ούτως ή άλλως αυτό δεν αποτελεί οργανωμένη 

προσπάθεια. Θεωρώ ότι έπρεπε το υπουργείο εξαρχής να είχε προβλέψει αυτόν τον 

περιορισμό. Για παράδειγμα, για όλους τους εκπαιδευτικούς που είχαν πάει με 

μετάθεση τη δεύτερη χρονιά σε πιλοτικό σχολείο, να γίνουν εκ νέου σεμινάρια και 

επιμορφώσεις, τουλάχιστον για κάποιες ώρες. Επίσης, κατά την διδακτική 

διαδικασία, όπως σας είπα, κάθε ομάδα παρουσίαζε τα δικά της δεδομένα και οι 

υπόλοιπες ομάδες έπρεπε να τα καταγράψουν. Αυτό ήταν πολύ χρονοβόρο. Τα παιδιά 

έγραφαν ό,τι είπαν οι άλλες ομάδες, για να υπάρχει κοινό υλικό, το οποίο θα 

χρησιμοποιούσαμε στα διαγωνίσματα και στις εξετάσεις (για τις εξετάσεις σας είπα 
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όμως τι έγινε). Θα μπορούσαμε βέβαια εμείς οι εκπαιδευτικοί να ετοιμάσουμε τις 

απαντήσεις, αλλά φοβάμαι με αυτόν τον τρόπο δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε με 

τίποτα άλλο. Ενώ, σας υπενθυμίζω, παράλληλα δεν διδάσκαμε μόνο λογοτεχνία βάσει 

του πιλοτικού προγράμματος, διδάσκαμε και άλλα μαθήματα, με εξίσου πολλές 

απαιτήσεις.   

Ε: Σαφώς είναι αυξημένος ο φόρτος, λόγω αυξημένων απαιτήσεων. 

Σ: Ναι…μπορώ να πω μάλιστα ότι η Λογοτεχνία είχε τις περισσότερες απαιτήσεις σε 

σχέση με τα υπόλοιπα μαθήματα που διδάσκονταν σύμφωνα με το πιλοτικό, 

τουλάχιστον τα φιλολογικά, για τα οποία μπορώ να μιλήσω. Για τη λογοτεχνία 

κάναμε τον μεγαλύτερο κόπο και ξοδέψαμε τον περισσότερο χρόνο, αλλά και πάλι 

δεν ανταποκριθήκαμε ίσως όσο θα έπρεπε… Μετά την εμπειρία της πρώτης 

ενότητας, μπορώ να πω ότι στη δεύτερη θεματική ενότητα κινηθήκαμε πιο 

«παραδοσιακά», χωρίς να αφήνουμε βέβαια τα φύλλα εργασίας και την ομαδική 

επεξεργασία… 

Ε: Μα βέβαια, αφού εμφανίστηκαν πρακτικά προβλήματα…έπρεπε να 

αναπροσαρμόσετε τη διδασκαλία σας.  

Σ: Ναι το είδαμε από την πρακτική πλευρά, καλώς ή κακώς… 

Ε: Καλώς…θεωρώ, γιατί με τον αναστοχασμό, καταλαβαίνετε τι δεν πάει καλά, και 

το διορθώνετε…Κάνατε ό,τι μπορούσατε… 

Σ: Ωστόσο, αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω αν οι εμπνευστές του προγράμματος, θα 

ήταν ευχαριστημένοι, αν βλέπανε τι κάναμε στη δεύτερη θεματική ενότητα.  

Ε: Θεωρώ ότι είναι και οι προθέσεις και η προσπάθεια πολύ σημαντικές σε τέτοια 

εγχειρήματα. Με την εφαρμογή φάνηκαν οι δυσκολίες… 

Σ: Ναι…συγγνώμη που διακόπτω, αλλά οι δυσκολίες ήταν περισσότερες από τα 

θετικά. Και κλείνοντας…αν μου ζητούσατε να αποτιμήσω την εμπειρία μου, θα την 

έκρινα αρνητική. Και για εμάς που αφεθήκαμε αβοήθητοι στα βαθιά, και για τα 

παιδιά…δεν ξέρω (επιτόνηση αμφιβολίας) αν κέρδισαν κάτι 

ουσιαστικό…δημιουργήθηκε ένα συνονθύλευμα συναισθημάτων, πέρασαν ίσως 

ωραία, αλλά στο τέλος δεν ξέρω τι γνώσεις απέκτησαν, κατά πόσο, σας είπα και 

προηγουμένως, καλλιεργήθηκε η φιλαναγνωσία και κατά πόσο επετεύχθησαν οι 

υπόλοιποι στόχοι του προγράμματος.  

Ε: Θα ήθελα συνάδελφε τώρα να επαναλάβεις αν μπορείς, ένα κομμάτι μιας 

συζήτησης που είχαμε «οφ δε ρέκορντ» πριν. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπες 

ότι με την ομαδοσυνεργατική υπήρχε πολλές φορές «περιθωριοποίηση μέσα στην 

ομάδα», και μάλιστα μου ανέφερες μια περίπτωση, ένα περιστατικό….θα 

μπορούσαμε να το καταγράψουμε; Πιστεύω θα είχε ενδιαφέρον για την έρευνα. 

Σ: Και πέρα από το περιστατικό, θα ήθελα να πω ότι κάποιες φορές παιδιά που έχουν 

ιδιαιτερότητες, περιθωριοποιούνται μέσα στην ομάδα. Δεν αναγνωρίζεται η συμβολή 

τους. Τώρα για την περίπτωση που λέγαμε…υπήρχε ένας μαθητής που είχε κινητικά 

προβλήματα, προβλήματα στην ομιλία, έτρεμαν τα χέρια του και δεν μπορούσε να 

γράψει…Ήταν από τους καλύτερους μαθητές και έκανε υπερπροσπάθεια, αλλά ενώ 

τα περισσότερα παιδιά τον αποδέχονταν, υπήρχαν και κάποιοι που δεν τον ήθελαν 

στην ομάδα, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι «δεν μπορεί να γράψει, άρα θα 

γράφουμε για λογαριασμό του εμείς, δεν μπορεί να διαβάσει καλά, θα διαβάζουμε 

εμείς…δεν προσφέρει λοιπόν και δεν μας συμφέρει να είναι στην ομάδα»…Κι αυτά 

παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που έκανε… Ήθελε να συμμετάσχει και στο 

θεατρικό, γράφτηκε ρόλος για αυτόν, αλλά μερικά παιδιά ζήτησαν να…λιγοστέψουν 

οι ατάκες του, να μικρύνει ο ρόλος του. Γενικά είχε από ορισμένους αρνητική 

αντιμετώπιση. Του φέρονταν σαν να ήταν υποδεέστερος. Αυτό είχε βέβαια πολύ 

αρνητικό αντίκτυπο στο παιδί. Ευτυχώς υπήρξε και θετική στάση, στάση αποδοχής 
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από την πλειονότητα των παιδιών, ιδιαίτερα τα κορίτσια, και κάπως εξισορροπήθηκε 

η κατάσταση. Όπως σας είπα κάποια στιγμή οι πενταμελείς ομάδες γίνανε δυάδες, και 

στο τέλος της χρονιάς θεωρώ ότι αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν 

αποτελεσματικά και το παιδί ξεπέρασε την αρνητική εμπειρία. Όμως τελικά κάποια 

παιδιά φαίνεται ότι δεν μπορούν  να ξεπεράσουν την προκατάληψή τους απέναντι σε 

άτομα με ιδιαιτερότητες ούτε και μέσω τέτοιων προγραμμάτων, και η 

ομαδοσυνεργατική περισσότερο υπογραμμίζει πολλές φορές, παρά αποσοβεί τέτοιες 

καταστάσεις.  

Ε: Ενώ η πρόβλεψη είναι αντίθετη…ότι οι διαφορές και η προκατάληψη ανάμεσα 

στα μέλη της ομάδας που συνεργάζονται, εκλείπουν…  

Σ: Τι να σας πω… εγώ έκανα ότι μπορούσα για να προφυλάξω το παιδί, να μην 

πληγωθεί. Ήμουν κοντά του συνέχεια, τον έβαλα να δουλέψει με φίλο του. Εκτός 

διδακτικής ώρας δεν ξέρω βέβαια τι γινόταν… 

Ε: Ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη βοήθεια, ευχαριστούμε και για την υπομονή 

σας. Καλή επιτυχία στο έργο σας… 

Σ: Εγώ ευχαριστώ. 

 

2η Συνέντευξη Γυμνασίου: Γυναίκα συνάδελφος, δίδαξε σε γυμνάσιο επαρχιακής 

πόλης. 

Ε: Θα ήθελα βλέποντας τις δημογραφικές ερωτήσεις να αναφερθείτε στα στοιχεία 

σας 

Σ: Λοιπόν, Ηλικία: 36 με 40, Πτυχίο ΑΕΙ…δεν έχω κάτι άλλο, μεταπτυχιακό ή 

διδακτορικό… 

Ε: Ναι…αναπληρώτρια φιλόλογος είσαστε, και ήσασταν κατά την εφαρμογή του 

προγράμματος… 

Σ:Ναι…υπηρετώ εδώ και περίπου δέκα χρόνια. Εφάρμοσα το πρόγραμμα στο 

γυμνάσιο, συμμετοχή στο πιλοτικό έναν χρόνο, τον δεύτερο. 

Ε: Αυτό έχει σημασία, γιατί -αν κάνω λάθος διορθώστε με- δεν είχατε 

παρακολουθήσει την επιμόρφωση που είχε γίνει στους μόνιμους τον πρώτο χρόνο. 

Σ: Ναι δεν κάνετε λάθος. 

Ε: Στις νέες τεχνολογίες βλέπω έχετε πιστοποίηση Α΄ επιπέδου. Την είχατε και πριν 

την εφαρμογή του προγράμματος; 

Σ: Όχι…στο τέλος εκείνης της χρονιάς την πήρα.  

Ε: Σε ποιο επίπεδο θα κατατάσσατε τις γνώσεις σας στις ΤΠΕ 

Σ: Τώρα, θα έλεγα ότι έχω καλό επίπεδο, τότε βασικό 

Ε: Ωραία, ας περάσουμε τώρα στο πρώτο στάδιο της έρευνας που έχει να κάνει με 

την προετοιμασία, το υποστηρικτικό υλικό και το υποστηρικτικό δίκτυο. 

Παρακολουθήσατε σεμινάρια κατάρτισης-επιμόρφωσης πριν την εφαρμογή του 

προγράμματος; 

Σ: (Κοιτώντας το ερωτηματολόγιο) Όχι από ειδικούς εκπαιδευτές, όχι από την 

αρχή…κάπου εκεί στο τέλος μια…σχετική ενημέρωση, δεν θα το έλεγα επιμόρφωση. 

Ε: Ο σύμβουλος σας βοήθησε καθόλου; Υπήρξε καθοδηγητική παρέμβαση;  

Σ: Ε…πολύ μικρή 

Ε: Από πού αντλήσατε υλικό για το μάθημα τότε; Από τα παραδειγματικά σενάρια 

και τις καλές πρακτικές που ήταν αναρτημένες στο διαδίκτυο…; 

Σ: Ναι…ναι…το παραδειγματικό υλικό με βοήθησε πάρα πολύ. Ευτυχώς ήταν 

αναρτημένα στο διαδίκτυο πολλά σενάρια, και σε συνεργασία με τους άλλους 

διδάσκοντες που δίδασκαν λογοτεχνία στις άλλες τάξεις τα προσπελάσαμε και 

βρήκαμε το υλικό μας. 

Ε: Εσείς, μόνη σας, αναζητήσατε υλικό; 
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Σ: Βέβαια, συμπληρωματικά, αναζήτησα και μόνη μου υλικό. 

Ε: Χρησιμοποιήσατε ψηφιακές δεξιότητες που ήδη κατείχατε; 

Σ: Κοιτάξτε, για τις πιο σύνθετες δραστηριότητες με βοήθησε ένας συνάδελφος 

φιλόλογος, που είχε βοηθήσει και …όλο το σχολείο, αλλά δεν ήταν και τόσο 

απαιτητικό το πρόγραμμα νομίζω, ώστε να χρειάζεται ειδικές ψηφιακές δεξιότητες, 

για να ανταποκριθεί κανείς.  

Ε: Ωραία…Η επιλογή των κειμένων ανά ενότητα έγινε… 

Σ: Από εμένα κατά κύριο λόγο…συμβουλεύτηκα και τους συναδέλφους των άλλων 

τάξεων βέβαια. Εγώ είχα τη δευτέρα τάξη, όλα τα τμήματα… 

Ε: Τα παιδιά συμμετείχαν στην διαδικασία; 

Σ: Έλεγαν την άποψή τους. Δεν θυμάμαι να εξέφρασαν αντιρρήσεις στις δικές μου 

επιλογές… Κοιτάξτε ήταν και στο Γυμνάσιο. Αν δίδασκα σε Λύκειο, θεωρώ ότι θα 

είχαν περισσότερα να πουν και να προτείνουν, αλλά τα παιδιά ήταν μικρά… 

Ε: Μάλιστα…σε ποιο βαθμό αξιοποιήσατε τα υπάρχοντα εγχειρίδια της Λογοτεχνίας. 

Σ: Της δευτέρας Γυμνασίου πολύ, των άλλων τάξεων αρκετά, αλλά ανέτρεξα και στο 

διαδίκτυο, όπως προανέφερα. 

Ε: Ωραία… τα κείμενα που επιλέξατε ενέπιπταν στον λογοτεχνικό κανόνα ή ήταν 

κείμενα που άρεσαν σε εσάς και τους μαθητές σας. 

Σ: Νομίζω τα κείμενα ενέπιπταν και στις τρεις κατηγορίες που αναφέρατε. Δεν είχα 

το άγχος να διδάξω κείμενα «λογοτεχνικού κανόνα». Αν επιτυγχάνονται οι στόχοι, 

δεν έχει σημασία ο κανόνας. Δεν είχα περιορισμό σε αυτό. Αυτό ήταν ένα από τα 

«ωραία» του προγράμματος, σου έδινε την ελευθερία να εμπλέξεις στη διδασκαλία 

σου τα κείμενα που ήθελες… 

Ε: Ακολουθήσατε τον «κανόνα» των τριών ενοτήτων. Προλάβατε να επεξεργαστείτε 

κείμενα και από τις τρεις ενότητες; 

Σ: Ε…η τελευταία δεν διδάχθηκε εξαντλητικά. Οι δύο πρώτες θεωρώ ότι έγιναν 

ολοκληρωμένα. 

Ε: Το πρόγραμμα προτείνει την διαδικασία των τριών σταδίων (πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά την ανάγνωση). Εσείς την ακολουθήσατε; 

Σ: Ναι βέβαια. Με βοήθησαν και οι συνάδελφοι, και τα εφάρμοσα τα τρία στάδια. 

Μόνο στην τρίτη ενότητα δεν ήταν επαρκής ο χρόνος για ολοκληρωμένη εφαρμογή 

των τριών σταδίων. 

Ε: Συνεπώς σε γενικές γραμμές ακολουθήσατε τις «αρχές» του προγράμματος, δεν 

είχατε καμία δυσκολία… 

Σ: Βέβαια… το ακολούθησα. Μπορώ να πω μάλιστα ότι μου άρεσε πολύ που έδινε 

μια γενική «ρέγουλα»  χωρίς να σε δεσμεύει στις λεπτομέρειες. 

Ε: Πράγματι, έχει αυτήν την φιλοσοφία να δίνει ελευθερία στον διδάσκοντα…είναι 

ανοικτό. 

Σ: Ναι, ναι…απλά έδινε τις κύριες κατευθύνσεις.  

Ε: Μορφές και μέθοδοι της διδασκαλίας; 

Σ: Κυρίως την ομαδοσυνεργατική χρησιμοποίησα, και όπου χρειάζονταν 

διευκρινήσεις μετωπική… 

Ε: Δραματοποίηση; 

Σ: Δραματοποίηση κάποιες φορές, όχι πάντα…πρέπει να προσφέρονται και τα 

κείμενα για δραματοποίηση. 

Ε: Διαφοροποιήσατε την διδασκαλία σας, ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης σας; 

Σ: Ναι βέβαια με γνώμονα τις ανάγκες της τάξης δουλεύουμε πάντα…Τώρα γι’ αυτό 

που ρωτάτε εδώ…για εξατομικευμένη διδασκαλία, υπήρχαν κάποιοι μαθητές πολύ 

αδύνατοι, αλλά πάντα προσπαθούσα να τους εντάξω στην ομάδα και να δουλέψουν 

από κοινού με τα άλλα παιδιά, να βοηθηθούν από εκεί. Και να σας πω…εκείνο που 
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προσπαθούσα να πετύχω ήταν να τους δεχθεί η ομάδα. Αυτή είναι η δυσκολία σε 

αυτές τις περιπτώσεις…καταλαβαίνετε…γιατί αλλιώς απομονώνεται ο μαθητής 

και…γνωρίζετε τις συνέπειες. Αρχίζουν οι μομφές «δεν κάνει τίποτε» κλπ., και ο 

αδύνατος μαθητής πληγώνεται. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτός λοιπόν ως 

μέλος της ομάδας. Από εκεί και πέρα και οι επιδόσεις του βελτιώνονται…και 

ξεπερνιούνται σε κάποιο βαθμό τα προβλήματα. 

Ε: Θεωρείτε δηλαδή ότι η ομαδοσυνεργατική βοηθάει τους αδύνατους μαθητές και 

τους μαθητές με μαθησιακά προβλήματα… 

Σ: Ναι και με μαθησιακά προβλήματα και με προβλήματα συμπεριφοράς θα 

έλεγα…αρκεί να αφήσουν περιθώριο τα ίδια τα παιδιά, να θελήσουν…Η 

ομαδοσυνεργατική βοηθάει και στην αλληλεπίδραση, βελτιώνει όχι μόνο τις 

επιδόσεις, αλλά και την κοινωνική συμπεριφορά…φέρνει τα παιδιά πιο κοντά… 

Ε: Η επόμενη ερώτηση αφορά τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιήσατε για την 

διδασκαλία σας. Πηγαίνατε στο εργαστήριο με τους υπολογιστές; 

Σ: Πήγα μερικές φορές, αλλά το σχολείο, όπως ξέρετε, ήταν πιλοτικό, και το 

εργαστήριο το χρησιμοποιούσαν και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Δεν είχα την 

ευκαιρία να πάω πολλές φορές. 

Ε: Εκεί δούλευαν καλά; Γιατί κάποιοι συνάδελφοι -σε μεγαλύτερες βέβαια τάξεις- 

έκαναν παράπονα ότι κάποια παιδιά δεν ακολουθούσαν τη διαδικασία και 

προσπαθούσαν να μπουν σε άσχετες ιστοσελίδες… 

Σ: Όχι δεν παρατήρησα τέτοιες συμπεριφορές. Αλλά πηγαίναμε σπάνια και με φύλλα 

εργασίας που είχαν πολλές ερωτήσεις. Δεν υπήρχε περιθώριο για κάτι τέτοιο. Για να 

κάνει δηλαδή το μάθημα «κοιλιά», όπως λέμε…Στην τάξη μου επίσης είχαμε 

οθόνη… 

Ε: Είχατε διαδραστικό πίνακα; 

Σ: Όχι απλά οθόνη. Έπαιρνα και τον υπολογιστή μου, και τους έδειχνα ό,τι ήταν να 

τους δείξω…Το σχολείο βέβαια είχε μια αίθουσα με διαδραστικό…Γενικά υπήρχαν 

λύσεις, αλλά και μια σχετική δυσκαμψία. Πολλά αντικείμενα…μεγάλη ζήτηση για 

τεχνολογικά μέσα. Κάτι που δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς στο ελληνικό σχολείο. 

Θυμάμαι κάποιες φορές που έλεγα στα παιδιά να ανατρέξουν τα ίδια στο διαδίκτυο 

στο σπίτι τους για να βρουν πληροφορίες και να τις έχουμε έτοιμες…και μερικά μου 

έλεγαν ότι δεν έχουν υπολογιστή ή πρόσβαση στο διαδίκτυο…Έτσι κάναμε την 

αναζήτηση στο σχολείο. 

Σ: Τώρα που αναφέρεστε στο τι κάνατε στο σχολείο…πείτε μου λίγο…η ανάγνωση 

γινόταν εξολοκλήρου στο σχολείο; 

Ε: Ναι αρχικά στο σχολείο…μαζί με μένα, γιατί…τα παιδιά έχουνε δυσκολίες στην 

κατανόηση του κειμένου. Στο σπίτι τούς έλεγα να το ξαναδιαβάσουν… 

Σ: Το ξαναδιάβαζαν όντως; 

Ε: Νομίζω πως οι περισσότεροι ακολουθούσαν οδηγίες…Το διάβαζαν…Φαινόταν 

και από τη συμμετοχή τους, και από τις απαντήσεις στα φύλλα εργασίας που ήταν 

ακριβείς. Επίσης, τα κείμενα που επιλέγαμε ήταν όχι πολύ εκτενή, προσαρμοσμένα 

στις δυνατότητες του Γυμνασίου… 

Σ: Μυθιστορήματα δεν επεξεργαστήκατε; 

Ε: Όχι εμείς στη δευτέρα. Στην τρίτη τάξη ο συνάδελφος το επιχείρησε και το πέτυχε. 

Αλλά υπάρχει διαφορά νομίζω…και στην ωριμότητα των παιδιών… 

Ε: Οι εργασίες που αναθέσατε ήταν κυρίως ατομικές ή ομαδικές; 

Σ: Ισομερώς καταμερισμένες, όπως γράφετε στο ερωτηματολόγιο. Στο σπίτι κυρίως 

ατομικές, στο σχολείο ομαδικές.  

Ε: Ομαδικές σε εξωσχολικό χρόνο αναθέσατε;  
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Σ: Ανέθεσα ναι….αλλά αυτό δεν δούλεψε τόσο καλά, δεν ευοδώθηκε…Μόνο για τα 

παιδιά που ήταν φίλοι…Όταν δεν είχαν αυτήν την ειδική σχέση δύσκολα 

συναντιόντουσαν εκτός σχολείου. 

Ε: Είχατε παιδιά από γειτονικά χωριά, που δεν μένουν στην κωμόπολη; 

Σ: Ναι, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν αυτή η βασική δυσκολία. Αν δεν είχαν οικειότητα 

μεταξύ τους, αν δεν έκαναν παρέα στο σχολείο, απλώς δεν είχαν διάθεση να 

συναντηθούν στο σπίτι, και μάλιστα για την εκπόνηση εργασιών… αν ήταν για 

παιχνίδι…(γελώντας) 

Ε: Θέλω να μας πείτε τώρα για τη δραματοποίηση… 

Σ: Δεν την χρησιμοποιούσα σε κάθε κείμενο. 

Ε: Τα παιδιά δεν την απολάμβαναν; 

Σ: Απ’ ότι θυμάμαι…τα κείμενα που επέλεξα δεν είχαν πολλούς 

διαλόγους…τουλάχιστον στις δύο πρώτες ενότητες. Η τρίτη ενότητα για το Θέατρο 

θα έδινε πολλές ευκαιρίες, και εκεί, ναι, την χρησιμοποίησα, αλλά είχαμε φτάσει στο 

τέλος της χρονιάς…Όσο προλάβαμε να δούμε θεατρικά κείμενα, θυμάμαι ότι τους 

άρεσε πολύ…συμμετείχαν και είχαν διάθεση να υποδυθούν ρόλους… 

Ε: Πολύ ωραία…απλές ασκήσεις δημιουργικής γραφής αναθέσατε στα παιδιά, 

αλλαγή οπτικής γωνίας, αλλαγή τέλους κλπ.; 

Σ: Ναι ναι…τις δουλέψαμε πολύ…και άρεσαν στα παιδιά… 

Ε: Μάλιστα…Τώρα μια ερώτηση με βάση προηγούμενη συνέντευξη. Συνάδελφός 

σας, μας είπε ότι στο τέλος στις εξετάσεις, τα θέματα που ζητήθηκαν δεν είχαν σχέση 

με τον τύπο των ασκήσεων που κάνατε όλη την χρονιά… 

Σ: Έτσι είναι. Στις εξετάσεις το είδος των ασκήσεων ήταν αυτό που ίσχυε και σε 

άλλες χρονιές… 

Ε: Αυτό, κάπως, τα δυσαρέστησε τα παιδιά, τα αποσυντόνισε; 

Σ: Όχι και τόσο, γιατί το περίμεναν…Τα είχα ειδοποιήσει…και κάναμε αναφορά στο 

πώς θα είναι οι ασκήσεις του τελικού διαγωνίσματος, πριν την εξεταστική…Βέβαια 

δεν το συζητώ, ότι προτιμούσαν τις προτάσεις και τις δραστηριότητες του 

προγράμματος, δηλαδή αυτά που κάναμε όλη τη χρονιά…Το ευχαριστήθηκαν, μπορώ 

να πω. Την απόλαυσαν την διαδικασία. 

Ε: Για τη δημιουργική γραφή θα ρωτήσω πάλι…αν την προτιμούσαν τα παιδιά σε 

σχέση με άλλες τους εργασίες… 

Σ: Τι να σας πω…νομίζω ότι τους άρεσε…αλλά τους άρεσαν και άλλα 

πράγματα…κυρίως το να εργάζονται ανά ομάδες… 

Ε: Μάλιστα…Αν διαπιστώνατε απουσία ενδιαφέροντος, τι κάνατε; (Βλέποντας 

δισταγμό από την πλευρά της ερωτώμενης) Συμβαίνει αυτό καμιά φορά… 

Σ: Συμβαίνει…Ωστόσο εγώ θυμάμαι ενθουσιασμό και συμμετοχή…Μάλιστα πολλά 

παιδιά μου έλεγαν «κυρία, είναι σαν να…μην κάνουμε μάθημα». Δεν το έβλεπαν σαν 

αγγαρεία…καταλαβαίνετε, πολύ διαφορετικό από ό,τι είχαν συνηθίσει. Και εκτός του 

ότι διασκέδαζαν με την διαδικασία, έδειχναν μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν βλέπετε 

θέματα που τους αφορούσαν άμεσα…ειδικά στη θεματική ενότητα για την εφηβεία 

(«πορτρέτα εφήβων»). Και τα παιδιά ανοίγονταν… όταν για παράδειγμα τους 

ρωτούσα για τις σχέσεις τους με τους γονείς…με τα αδέρφια τους…κλπ. Βέβαια, για 

να απαντήσω στην ερώτησή σας, αν έβλεπα ότι κουράζονται κάπως, υπήρχε 

αναπροσαρμογή.  

Ε: Περνάμε τώρα στο τελευταίο στάδιο της έρευνας που έχει να κάνει με την 

αξιολόγηση. Είναι δύσκολο βέβαια να μετρήσει κανείς κατά πόσο επιτεύχθηκαν 

κάποιοι στόχοι… 

Σ: (Έχοντας μπροστά της το ερωτηματολόγιο). Για τον στόχο της φιλαναγνωσίας που 

λέτε. Θυμάμαι, η μητέρα μιας μαθήτριάς μου μού είχε πει ότι αφού διαβάσαμε στην 
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τάξη το απόσπασμα από «ημερολόγιο της Άννας Φράνκ», η κόρη της τής ζήτησε να 

αγοράσουν το βιβλίο και το διάβασε μέσα σε δυο μέρες. Τόσο πολύ την συνεπήρε. 

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε κάποιο βαθμό, σε κάποια παιδιά -και ίσως στους 

πιο καλούς μαθητές- όντως καλλιεργήθηκε η φιλαναγνωσία. 

Ε: Πολύ ωραία…Τώρα σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές ανάγνωσης και αν 

κατακτήθηκαν… 

Σ: Μπορείτε να με βοηθήσετε σε αυτήν την ερώτηση; 

Ε: Βέβαια…Λοιπόν…με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς ή μετά από λίγο καιρό -

δεν ξέρω αν κάνατε και κάποια διαγνωστικά τεστ- παρατηρήσατε τον τρόπο που 

αντιλαμβάνονται οι μαθητές τα κείμενα, και φαντάζομαι είχατε μια εικόνα αναφορικά 

με το κατά πόσο τα κατανοούν…Στο τέλος της χρονιάς, και μετά από την εξάσκηση 

και τα φύλλα εργασίας διαπιστώσατε κάποια βελτίωση; Τα παιδιά καταλάβαιναν και 

απολάμβαναν περισσότερο τα κείμενα;  

Σ: Ναι…μπορώ να πω ότι η εξάσκηση έκανε καλό στα παιδιά. Μπορούσαν να τα 

κατανοούν περισσότερο. Από μόνοι τους οι μαθητές μου ήξεραν πλέον -όχι στο τέλος 

της χρονιάς, αλλά μετά από λίγες εβδομάδες- σε μεγάλο βαθμό…για παράδειγμα τι 

είναι σημαντικό και τι επουσιώδες… Επίσης με την ομαδοσυνεργατική τα παιδιά 

μαθαίνουν να εξετάζουν ένα κείμενο από διάφορες πλευρές. Και αυτό κατά κάποιο 

τρόπο «ανοίγει» το μυαλό τους. Δεν είναι όπως παλιά…Διαβάζω το κείμενο μια φορά 

και μετά απλά ακούω τον καθηγητή και σημειώνω, χωρίς να έχω ξανά επαφή με το 

κείμενο. Ασχολούνταν εκτενώς με τα κείμενα και τα διάβαζαν πολλές φορές, με 

διαφορετικό «φωτισμό» κάθε φορά. Μόνοι τους έβρισκαν τις πληροφορίες και τις 

κατέγραφαν. Δεν τους τις δίναμε εμείς έτοιμες… 

Ε: Ωραία…συνεπώς θεωρείτε ότι επιτεύχθηκε αυτός ο στόχος… 

Σ: Ναι, ναι… 

Ε: Πιστεύετε ότι διαμορφώθηκαν με τρόπο θετικό είτε άλλαξαν οι στάσεις των 

μαθητών απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα που τέθηκαν ή συζητήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος;  

Σ: Ναι, και σε ό,τι αφορά την φτώχεια που γράφετε εδώ…(δείχνει το 

ερωτηματολόγιο) εξέφρασαν αλληλεγγύη, και στα οικολογικά ζητήματα επέδειξαν 

πολύ ώριμη στάση. Τα παιδιά είναι «αγνά»..παρουσιάζουν και τις απόψεις τους 

αυθόρμητα…και όντως είδα να τους έχει επηρεάσει θετικά το μάθημα…  

Ε: Και σε γραπτές εργασίες τα δήλωναν αυτά, ή μόνο προφορικά; 

Σ: Μα…αυτά που έλεγαν στις συζητήσεις, τα ίδια υποστήριζαν και γραπτώς…Και 

κοντά στα περισσότερα κείμενα που έθιγαν τέτοιους προβληματισμούς είχαν να 

αφηγηθούν παρόμοια προβλήματα που αντιμετώπισαν και οι ίδιοι, ή κάποιος από το 

περιβάλλον τους… είτε που έπεσαν στην αντίληψή τους. Για το ρατσισμό, ας πούμε, 

διηγήθηκαν διάφορα περιστατικά.. 

Ε: Ωραία…υπήρξε δηλαδή και βιωματική προσέγγιση 

Σ: Ναι υπήρξε. (Κοιτώντας το ερωτηματολόγιο). Τώρα για τις δημοκρατικές αρχές 

που λέτε…Αφού είχαμε θεματική ενότητα για τις διακρίσεις και τον ρατσισμό, 

καταλαβαίνετε ότι έγινε επεξεργασία αυτών των ζητημάτων σε όλο το φάσμα. Για τη 

διαπολιτισμικότητα…θυμάμαι ότι έγινε εκτενής συζήτηση για τις θρησκείες, με 

αφορμή ένα κείμενο του Λουντέμη που περιέγραφε την φιλία του μικρού αφηγητή με 

ένα Τουρκόπουλο, τον συνομήλικό του Σουκρή. Και τα παιδιά είπαν ότι θα 

μπορούσαν να κάνουν στενή παρέα με παιδιά άλλου θρησκεύματος, χωρίς κανένα 

δισταγμό. «Για ποιο λόγο να μην κάνουμε;», έτσι είπαν. Εξάλλου η ελληνική 

κοινωνία έχει από παλιά δεχθεί στους κόλπους της ανθρώπους με άλλη εθνική 

καταγωγή και θρήσκευμα. Εμείς βέβαια επεξεργαστήκαμε περισσότερο την έννοια 
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της ανοχής στο διαφορετικό μέσα από τα κείμενα που διαβάζαμε και τις συζητήσεις 

μας.  Καταδικάσαμε τον φανατισμό και τις προκαταλήψεις.  

Ε: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα μια ερώτηση για τις δεξιότητες που αναπτύχθηκαν…αν 

αναπτύχθηκαν…με τη βοήθεια του μαθήματος. Τα παιδιά μπορούσαν μετά το πέρας 

της διδασκαλίας να παρουσιάζουν με τεκμηριωμένο τρόπο τις απόψεις τους και να 

αιτιολογούν τα λεγόμενά τους για θέματα που προέκυπταν από τα κείμενα; 

Σ: Ναι…σιγά σιγά όλο και καλύτερα. Αρχικά είχαν ένα θέμα με το πώς θα 

εκφραστούν, αλλά είχαν άποψη και την στήριζαν. Αυτό που πίστευαν μπορούσαν να 

το αιτιολογήσουν. 

Ε: Τα πολιτισμικά στοιχεία τα αναγνώριζαν μέσα στην ιστορικότητά τους; 

Φαντάζομαι ότι διαβάζατε κείμενα διαφόρων εποχών; Εξέφραζαν κάποιον 

προβληματισμό; Για παράδειγμα «πώς είναι δυνατόν να υπήρχε τόση 

ανισότητα…βαρβαρότητα στο παρελθόν;» 

Σ: Τώρα που το λέτε…θυμάμαι ένα κείμενο, μια επιστολή που απηύθυνε ο αρχηγός 

μιας φυλής των Ινδιάνων στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος ζητούσε 

να πουλήσουν οι Ινδιάνοι τη γη τους. Με αφορμή αυτό το κείμενο αναφερθήκαμε στη 

Γενοκτονία των Ινδιάνων, και τα παιδιά «ξεσηκώθηκαν».  

Ε: Συγκινήθηκαν;  

Σ: Συγκινήθηκαν…θύμωσαν….Πάντα αντιδρούσαν έτσι…στην ενότητα του 

ρατσισμού, και καταδίκαζαν κάθε μορφή του, τον φυλετικό, τον κοινωνικό… 

Ε: Πραγματικά αυτή η θεματική ενότητα ήταν θα λέγαμε «στην καρδιά» του 

προγράμματος. 

Σ: Ναι…και αυτή, και η άλλη για την εφηβεία… 

Ε: Μάλιστα…Τώρα μια δύσκολη ερώτηση. Μέσα στα κείμενα υπάρχουν 

συγκρουόμενοι κώδικες συμπεριφορών. Οι ήρωες συγκρούονται. Παρατηρήσατε τα 

παιδιά να ταυτίζονται ή να απορρίπτουν κάποιον ήρωα; 

Σ: Θα πω πάλι για το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Στο σημείο που η Άννα 

παραπονιέται ότι οι γονείς της υποστηρίζουν την αδελφή της και δίνουν άδικο σε 

αυτήν, θυμάμαι μια μαθήτρια να λέει «Αυτό ακριβώς γίνεται με μένα και την αδερφή 

μου στη δική μας οικογένεια». Και μετά το κουβεντιάσαμε, και προσπαθήσαμε να 

το… δούμε λογικά το θέμα, ότι οι γονείς δεν έχουν λόγο να κάνουν διακρίσεις στα 

παιδιά τους κλπ…  

Ε: Μάλιστα…το κουβεντιάσατε…Στις ασκήσεις δημιουργικής γραφής, τους βάλατε 

μήπως καμιά φορά να περάσουν τα συναισθήματα που τους γεννούσε η ανάγνωση 

του κειμένου σε ένα νέο κείμενο; 

Σ: Τους ανέθετα να γράψουν από την πλευρά κάποιου ήρωα, διαφορετικού από τον 

«κανονικό» αφηγητή, να μπουν στη θέση του…Και το έκαναν με αρκετή θα έλεγα 

επιτυχία… 

Ε: Μάλιστα. Περνάμε τώρα στο τελευταίο στάδιο της έρευνας, θα ήθελα να ζητήσω 

να θυμηθείτε τη διδακτική διαδικασία…τι γινόταν στο μάθημα. Είναι λίγο δύσκολο 

γιατί πέρασαν μερικά χρόνια. Αλλά θυμάστε να σας δυσκόλεψε ιδιαίτερα κάτι; 

Σκεφτήκατε ποτέ «Αυτό δεν τραβάει»;  

Σ: Να σας πω…θεωρώ ότι οι «αδυναμίες» του προγράμματος δεν έχουν να κάνουν με 

το ίδιο το πρόγραμμα, αλλά κυρίως με τις υποδομές, με την έλλειψη εποπτικών 

μέσων, την πίεση του σχολικού προγράμματος, την έλλειψη χρόνου…Το πρόγραμμα 

αυτό καθαυτό ήταν πολύ ωραίο. Σου έδινε ελευθερία να κινηθείς όπως θέλεις, αλλά 

ήταν και οργανωμένο, ώστε να μην πελαγοδρομείς…Σου έδειχνε τα…πρώτα βήματα, 

αλλά δεν σε δέσμευε…Η εφαρμογή του βέβαια θα ήταν καλύτερη αν είχαμε πιο 

πολλούς υπολογιστές, πιο πολύ χρόνο, τμήματα με λιγότερα παιδιά, για να το 

δουλέψουμε καλύτερα. Εγώ θυμάμαι ήμουν λίγο ανασφαλής στην αρχή. 
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«Ανησύχησα» όταν έμαθα ότι εκείνη τη χρονιά θα ήμουν αναπληρώτρια σε πιλοτικό 

Γυμνάσιο και αναρωτιόμουν πώς θα τα καταφέρω. Αλλά στην πορεία είδα ότι δεν 

ήταν και τόσο δύσκολο να ανταποκριθώ. Με βοήθησαν και οι συνάδελφοι. Ωστόσο, 

αν είχα παραπάνω βοήθεια και επιμόρφωση, θα ήταν ακόμη καλύτερα, πιστεύω… 

Ε: Μάλιστα…το ενδιαφέρον των μαθητών σας το είδατε να αυξάνεται;  

Σ: Ναι. Αυτό νομίζω είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του προγράμματος. Και οι 

μαθητές μου, αλλά και εγώ προσωπικά, απολαύσαμε τα κείμενα και τη διαδικασία 

όσο καμία άλλη χρονιά. Γιατί ήτανε πολύ μεγάλη η συμμετοχή τους. Και εκτός του 

ότι ήταν μεγάλη η προφορική συμμετοχή τους για τα θέματα αυτά που τους 

αφορούσαν άμεσα -και συζητούσαμε ας πούμε για τα προβλήματα της εφηβείας στην 

τάξη, και επιδίωκαν να καταθέσουν την εμπειρία τους...κάτι που το χάρηκαν τα 

παιδιά- επιπλέον αυτό συνδυάστηκε με το γεγονός ότι βελτιώθηκαν και στο γραπτό 

λόγο. Επειδή κάθε εβδομάδα, σε κάθε ενότητα μου έφερναν τα φύλλα εργασίας όλοι 

συμπληρωμένα, ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του βέβαια, αλλά όλοι. Και τα 

παρουσίαζαν ομαδικά. Και στις ατομικές και στις ομαδικές εργασίες υπήρξε επιτυχία. 

Και ο καθένας ξεχωριστά δούλευε στο σπίτι, και συνεργάζονταν σαν «δεμένη» ομάδα 

στο σχολείο στις παρουσιάσεις. 

Ε: Όταν παρουσίαζε μια ομάδα, οι άλλες πρόσεχαν; Παρακολουθούσαν;  

Σ: Ναι παρακολουθούσαν. Οι ομάδες λειτούργησαν πολύ καλά. Μόνο στην αρχή 

είχαμε πρόβλημα με την συγκρότησή τους, αλλά αυτό το αντιμετωπίσαμε 

συζητώντας λογικά και με επιχειρήματα. Εξάλλου, αν δεν καταφέρναμε να 

συγκροτηθούμε σε ομάδες, πώς θα μιλούσαμε έπειτα για τις διακρίσεις και τους 

αποκλεισμούς; 

Ε: Έχετε δίκιο…Κάτι άλλο τώρα…Εσείς…μία χρονιά διδάξατε το μάθημα. Αν είχατε 

τη δυνατότητα να το ξαναδιδάξετε την επόμενη χρονιά, τι θα προσθέτατε στη 

διδασκαλία σας;  

Σ: Θα ενίσχυα το μάθημα με περισσότερες τεχνικές προσέλκυσης του ενδιαφέροντος, 

θα έβαζα περισσότερες ασκήσεις δημιουργικής γραφής, θα χρησιμοποιούσα πιο 

συστηματικά τη δραματοποίηση. Γενικά θα προσπαθούσα να εντάξω στη διδασκαλία 

μου περισσότερες καινούριες μεθόδους . Αλλά σε μια χρονιά, «ψάχνεσαι λίγο» για να 

δεις τι θα κάνεις. Όταν ένα μάθημα το διδάσκεις αρκετές χρονιές, σίγουρα μπορείς να 

προσθέσεις στοιχεία και να το βελτιώσεις. 

Ε: Δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε συνεχόμενα το πρόγραμμα, μετά την πιλοτική 

εφαρμογή. 

Σ: Ναι…και σκεφτείτε ότι εγώ είμαι αναπληρώτρια…άρα και να συνεχιζόταν το 

πρόγραμμα, μπορεί εγώ να υπηρετούσα σε άλλο σχολείο, και να έκανα άλλα 

μαθήματα. Θα ήθελα να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, γιατί κατά κανόνα, όσο 

περισσότερο ασχολείσαι με κάτι…ένα πρόγραμμα στην περίπτωσή μας…τόσο 

περισσότερο το βελτιώνεις. 

Ε: Αλλά είδατε πάντως -παρά την μικρή εμπειρία σας- ότι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν 

στους στόχους του προγράμματος και τους άρεσε περισσότερο από την παραδοσιακή 

διδασκαλία…Εννοώ παρά τις αρχικές επιφυλάξεις… 

Σ:  Κοιτάξτε, θεωρώ ότι πρέπει να ξεπεραστεί αυτό. Εννοώ ότι είμαστε συντηρητικός 

κλάδος και η αλλαγή μας φαίνεται «βραχνάς». Όταν πρωτοακούμε για κάτι νέο που 

πάει να εφαρμοστεί, όλοι οι εκπαιδευτικοί αντιδρούμε. Αν όμως αφήσουμε περιθώριο 

να φανούν τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής, τα αποτελέσματα διαψεύδουν τις 

ανησυχίες. 

Ε: Ευχαριστώ πάρα πολύ 

Σ: Κι εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να βοήθησα. 
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3η Συνέντευξη Γυμνασίου: Ο συμμετέχων φιλόλογος σε διάθεση, παραχώρησε τη 

συνέντευξη στο «κενό του», 9 η ώρα το πρωί, στην βιβλιοθήκη του Γυμνασίου. 

Ε: Καλημέρα, ευχαριστούμε για την συμμετοχή στην έρευνα. Θα ήθελα προτού 

ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου να μας πείτε τι ισχύει σήμερα, 

φέτος δηλαδή σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο. Κατ’ αρχάς 

να μας πείτε αυτά που συζητούσαμε εκτός ηχογράφησης πριν από λίγο, για θέματα που 

στενοχωρούν και δυσκολεύουν τους εκπαιδευτικούς… 

Σ: Νομίζω πώς αυτό που κατ’ αρχάς δυσκολεύει τους εκπαιδευτικούς είναι η έλλειψη 

επιμόρφωσης από τους καθ’ ύλην αρμόδιους. Και τότε στο πιλοτικό…ενώ ήταν μια 

πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, και θεωρώ ότι «ακουμπούσε» πάρα πολύ στα 

ενδιαφέροντα των μαθητών, δεν υπήρχε ουσιαστική και συστηματική 

επιμόρφωση…δηλαδή βασίστηκε στο φιλότιμο των εκπαιδευτικών. Αλλά μία 

εκπαιδευτική καινοτομία για να πετύχει και να έχει συνέχεια δεν μπορεί να βασίζεται 

μόνο στο φιλότιμο των εκπαιδευτικών ή των παιδιών. Πρέπει να έχει ουσιαστική 

στήριξη από την πολιτεία και τους αρμόδιους για να πετύχει. Αυτό το βλέπουμε όμως 

συνέχεια στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Φέτος για παράδειγμα έχουμε 

την «θεματική εβδομάδα» που μπήκε ως φωτοβολίδα στη μέση της χρονιάς…Δε μας 

δόθηκε η δυνατότητα από την αρχή της χρονιάς να προετοιμαστούμε και να κάνουμε 

τον προγραμματισμό μας. Και….μακάρι να διαψευσθώ…αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν 

θα έχει και συνέχεια. Είναι πολύ πιθανό δηλαδή να κάνουμε εμείς προσπάθεια και του 

χρόνου να καταργηθεί και να μην ισχύει. Κι όμως βασική προϋπόθεση για να πετύχει 

κάτι είναι η συνέπεια και η συνέχεια από αυτούς που κάνουν τον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό και σίγουρα…η επιμόρφωση. 

Ε: Μάλιστα. Φέτος μαθαίνουμε ότι δόθηκαν καινούριες οδηγίες στα Γυμνάσια, και 

ειδικά για την λογοτεχνία που μας ενδιαφέρει άλλαξαν κάποια πράγματα. Αυτές οι 

αλλαγές έχουνε σχέση, θεωρείτε, με το πρόγραμμα της…έρευνάς μας. Το πιλοτικό  που 

είχε εφαρμοστεί τότε το ’12-’14;  

Σ: Ναι…ναι…ουσιαστικά «ακουμπάνε» πάρα πολύ σε αυτό που είχε εφαρμοστεί ως 

«πιλοτικό Γυμνάσιο» τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή και η οργάνωση της 

διδασκαλίας με τις τρεις φάσεις, την  προαναγνωστική, την κυρίως ανάγνωση και 

μεταναγνωστική φάση, η δυνατότητα που δίνει το πρόγραμμα για κείμενα και έξω από 

το σχολικό εγχειρίδιο, ακόμη και εξολογοτεχνικά κείμενα, τα μη κλασσικά 

κείμενα…όλα αυτά έχουν σχέση με το πιλοτικό και νομίζω πως είναι προς τη σωστή 

κατεύθυνση. Η δυνατότητα που δίνεται στους εκπαιδευτικούς για αξιολόγηση μέσω 

συνθετικών εργασιών, η ανάγνωση ολόκληρων βιβλίων, όλα αυτά προτείνονται και 

φέτος. 

Ε: Από το ’14 όμως μέχρι και τη φετινή σχολική χρονιά πέρασαν κάποια χρόνια. Το 

λογικό θα ήταν μετά την πιλοτική εφαρμογή να το ακολουθούσαν και τα σχολεία της 

επικράτειας το πρόγραμμα, έτσι δεν είναι; 

Σ: Ε φυσικά! Νομίζω ότι το πιλοτικό Γυμνάσιο, όπως το έζησα εγώ εδώ στο σχολείο 

που διδάσκω, αλλά και έτσι όπως το είδα σε πανελλήνια εκπαιδευτικά είτε λογοτεχνικά 

συνέδρια, γιατί υπήρχαν συνάδελφοι που παρουσίαζαν εργασίες μετά την εμπειρία της 

εφαρμογής,  είχε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Δηλαδή, εκεί που λειτούργησε 

σωστά τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Και η ανατροφοδότηση από τους μαθητές ήταν 

θετική.  Επομένως δεν υπήρχε λόγος να σταματήσει, έπρεπε αντίθετα να επεκταθεί η 

εφαρμογή του.  

Ε: Επίσημη αξιολόγηση ξέρετε να έγινε; 
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Σ: Όχι δεν μιλώ για επίσημη αξιολόγηση, αλλά για μεμονωμένες περιπτώσεις 

παρουσίασης στα συνέδρια…να σας πω σε ποια…Και στο Διεθνές Συνέδριο της 

Κριτικής Παιδαγωγικής το 2014, στο 1ο και στο 2ο Συνέδριο Εκπαιδευτικής 

Καινοτομίας στη Λάρισα, στο Συνέδριο του Νέου Παιδαγωγού κάτω στην Αθήνα το 

2015 (από τα λίγα που θυμάμαι) παρουσιάστηκαν εργασίες εκπαιδευτικών που 

εργάστηκαν  σε πιλοτικά Γυμνάσια, και ολονών η αποτίμηση ήτανε θετική. 

Φαντάζομαι ότι αν γινόταν και μια οργανωμένη αξιολόγηση, θα έδειχνε θετικά 

αποτελέσματα 

Ε: Ναι και ίσως προχωρούσε από τότε η υπόθεση και δεν σταματούσε η 

προσπάθεια…Μάλιστα…Ας πούμε τώρα και τα του ερωτηματολογίου…Εντάξει με 

ελευθερία τα διαπραγματευόμαστε….Τα δημογραφικά μπορείτε να τα αναφέρετε, 

έχοντας μπροστά σας τις ερωτήσεις… 

Σ: Λοιπόν, ηλικία 36 έως 40, διδακτορικό δίπλωμα, χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας 

11, στο πιλοτικό Γυμνάσιο δίδαξα στη Δευτεροβάθμια. Είμαι μόνιμος, αλλά σε 

διάθεση, δηλαδή κάθε χρόνο είμαι και σε διαφορετικό σχολείο. Απλά φέτος 

ξαναγύρισα εδώ που είχα διδάξει και τότε. Για ένα χρόνο όμως συμμετείχα στο 

πιλοτικό τον πρώτο. Έχω πιστοποίηση Α΄ επιπέδου στις ΤΠΕ, ωστόσο επειδή λόγω και 

των σπουδών μου χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω πολλές φορές λογισμικά και 

προγράμματα, νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο οι γνώσεις μου.  

Ε: Πολύ ωραία! Ας μπούμε τώρα στην κυρίως έρευνα, το πρώτο μέρος αφορά το 

υποστηρικτικό υλικό και το υποστηρικτικό δίκτυο. Παρακολουθήσατε σεμινάρια 

κατάρτισης από ειδικούς εκπαιδευτές; 

Σ: Όχι…δεν έγιναν…υπήρχε περισσότερο θα έλεγα μια ενημέρωση, παρά 

επιμόρφωση, πάνω σε διαδικαστικά θέματα και όχι ουσιαστική παρέμβαση. 

Ε: Από συμβούλους ή επιμορφωτές;  

Σ: Από συμβούλους. Από τον Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης του Σχολείου. 

Ε: Ωστόσο έπρεπε να αντλήσετε από κάπου υλικό για τον σχεδιασμό του μαθήματος. 

Υπήρχαν από τότε παραδειγματικά σενάρια στο διαδίκτυο; 

Σ: Στο διαδίκτυο υπήρχαν αυτά που έδινε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο…δεν θυμάμαι 

ακριβώς…υπήρχαν όμως ελάχιστα…ενδεικτικά για κάθε τάξη και για κάθε μάθημα. 

Περισσότερο σε συνεργασία με τους άλλους διδάσκοντες της σχολικής μονάδας 

αναζητήσαμε υλικό, και ο καθένας συνεισέφερε με τις ιδέες του. Έτσι συγκεντρώσαμε 

το υλικό που χρησιμοποιήσαμε. Επίσης μεγάλο μέρος του υλικού προέκυψε σε 

συνεργασία με τους μαθητές.  

Ε: Μάλιστα…στο σημείο αυτό υπάρχει και μια ερώτηση για τον σχεδιασμό του 

μαθήματος, και αν χρησιμοποιήσατε ψηφιακές δεξιότητες που ήδη κατείχατε. 

Σ: Ναι…δεν χρειάστηκε κάτι εξειδικευμένο. 

Ε: Τώρα…όχι γενικά για όλο το υλικό, αλλά για τα κείμενα που επιλέξατε ανά 

διδακτική ενότητα, η επιλογή έγινε, είπατε…; 

Σ: Σε συνεργασία με τους συναδέλφους, και σε συνεργασία με τους μαθητές. 

Δηλαδή…μέρος των κειμένων ήταν επιλογές των μαθητών. 

Ε: Αυτά των μαθητών, τα είχατε προεπιλέξει εσείς και τα παρουσιάσατε ως προτάσεις 

στους μαθητές σας  για την τελική επιλογή; 
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Σ: Κάποια ναι, κάποια όμως ήταν εξολοκλήρου δική τους επιλογή και υπήρχαν ακόμη 

και κείμενα γραμμένα από τους ίδιους  τους μαθητές μου. 

Ε: Πολύ ενδιαφέρον…πολύ ωραία! Το σχολείο σας φαίνεται αρκετά μεγάλο. Τα 

τμήματα ανά τάξη πόσα ήταν;  

Σ: Τέσσερα 

Ε: Και η επιλογή κειμένων ήταν ίδια για όλα τα τμήματα; 

Σ: Ήταν ίδια γιατί εγώ είχα όλη την Γ΄ τάξη. Και δύο συναδέλφισσες αντιστοίχως όλα 

τα τμήματα της Α΄ η μία και της Β΄ η άλλη. Έτσι τα μοιράσαμε. Α και τώρα που το 

θυμήθηκα, τότε είχαμε και ένα «αθλητικό τμήμα», ήταν 5 δηλαδή συνολικά στην Γ΄ 

τάξη. 

Ε: Διαφοροποίηση δεν υπήρχε δηλαδή ανά τμήμα. 

Σ: Κοιτάξτε τώρα που το λέτε…ο βασικός κορμός ήταν κοινός, αλλά επειδή ένα μέρος 

επιλεγόταν από τα παιδιά, εκ των πραγμάτων υπήρχε μια μικρή διαφοροποίηση. 

Ε: Γι’ αυτόν τον λόγο μόνο, όχι επειδή δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν τα παιδιά… 

Σ: Ναι…ουσιαστικά, επειδή είχαν διαφορετικά ενδιαφέροντα, αναγνωστικές 

προτιμήσεις… 

Ε: Μάλιστα. Σε ποιο βαθμό αξιοποιήσατε τα υπάρχοντα εγχειρίδια; Της Γ ΄τάξης 

πρώτα να μας πείτε, της τάξης σας. 

Σ: Αρκετά…ένα 50% ήταν κείμενα από το εγχειρίδιο. 

Ε: Των άλλων τάξεων. Οι θεματικές ενότητες βόλευαν να πάρετε και από τις άλλες 

τάξεις κείμενα; 

Σ: Ναι…και από το Λύκειο. 

Ε: Ποιες θεματικές ενότητες είχατε; 

Σ: Στάσεις ζωής σε ποιητικά κείμενα, Χιούμορ και σάτιρα, Άτομο και κοινωνία. 

E: Ωραία…τα εγχειρίδια τα αξιοποιήσατε, άλλες πηγές έντυπες και ηλεκτρονικές; 

Σ: Ναι..κείμενα από το διαδίκτυο, άλλα βιβλία…έντυπα, και κείμενα των παιδιών. 

Κείμενα μέσα σε εισαγωγικά. Δηλαδή, όταν λέμε κείμενο, μπορεί να είναι ένας 

πίνακας, μια αφίσα… 

Ε: Ναι…πολυτροπικά…ειδικά κείμενα, κατάλαβα.  Εδώ στη βιβλιοθήκη ήρθατε για να 

ψάξετε υλικό; Γιατί είναι ωραία διαμορφωμένος χώρος. 

Σ: Φυσικά…ναι…ναι…Και κάναμε και μάθημα στη βιβλιοθήκη, δηλαδή τη 

χρησιμοποιήσαμε και ως χώρο διδασκαλίας. 

Ε: Εγώ νομίζω ότι καλύψαμε και την επόμενη ερώτηση, αν χρησιμοποιήσατε κείμενα 

που εμπίπτουν στον λογοτεχνικό κανόνα. Εφόσον επεξεργαστήκατε ακόμη και κείμενα 

των παιδιών, σημαίνει ότι κινηθήκατε ελεύθερα μεταξύ «κλασικών» και μη κλασσικών 

κειμένων.  

Σ: Ναι…είχαμε ποικιλία… 

Ε: Μα νομίζω ότι αυτό είναι και μέσα στη φιλοσοφία του προγράμματος.  
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Σ: Ήτανε, φυσικά … 

Ε: Ήτανε επαρκής ο χρόνος για την επεξεργασία των τριών θεματικών ενοτήτων; 

Σ: Ναι ήτανε. 

Ε: Ωραία…γιατί άλλοι συνάδελφοι έκαναν παράπονο ότι δεν τους έφτασε ο χρόνος… 

Σ: Καλά, αυτό ποικίλλει. Εξαρτάται από το τι ώρες χάνονται σε κάθε σχολείο. 

Ε: Ναι είναι και λίγο συγκυριακό… 

Σ: Όχι όχι…νομίζω ότι ο χρόνος, για το βάθος που επιτρέπει να προσεγγίσουμε τις 

θεματικές ενότητες και η ηλικία των παιδιών,  ήταν επαρκής. 

Ε: Πολύ ωραία…Ακολουθήσατε τη διαδικασία των τριών σταδίων; 

Σ: Ναι ναι…φυσικά…φυσικά. 

Ε: Αυτό είναι βασικό ζητούμενο του προγράμματος νομίζω…πάντα δηλαδή είχατε ως 

αφόρμηση κάποια δραστηριότητα; 

Σ: Στο στάδιο πριν την ανάγνωση, η αφόρμησή μας μπορεί να ήταν ένα βιντεάκι ή 

ακόμη και η επικαιρότητα, μια εικόνα, κάποιο σχόλιο, κάποιο άρθρο.  

Ε: Αν μου επιτρέπετε κάποιοι συνάδελφοι, κυρίως από την Α΄ Λυκείου, 

λένε…θεωρούν ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία γιατί…δεν επαρκεί ο 

χρόνος…δημιουργείται…οχλαγωγία…κλπ 

Σ: (Με επιτόνηση ελαφράς αποδοκιμασίας) Οχλαγωγία…σίγουρα όταν δουλεύεις 

ομαδοσυνεργατικά, υπάρχει ο λεγόμενος «παιδαγωγικός θόρυβος». Βέβαια, πρέπει 

αυτό να ξεκαθαριστεί από πριν -και αυτό παίρνει λίγο χρόνο- και να καταλάβουν τα 

παιδιά ότι δεν κάθονται σε ομάδες τεσσάρων ατόμων, έτσι «για να πούμε τα νέα μας», 

όπως κάνουν όταν κάθονται έξω, ούτε για να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Είναι για να 

εργαστούμε. 

Ε: Αλήθεια…αυτό που λέτε το είπε συνάδελφος…είχαν πιάσει κουβέντα για 

ποδόσφαιρο… 

Σ: Κοιτάξτε, αυτό απαιτεί από τον διδάσκοντα να έχει στοχευμένα φύλα εργασίας που 

να μη δίνουν περιθώριο αυτός ο χαμένος χρόνος να είναι κάτι παραπάνω από 

ελάχιστος. Τα παιδιά πρέπει να είναι «στοχοπροσηλωμένα» προς κάποια εργασία. 

Αλλά σίγουρα ο παιδαγωγικός θόρυβος -ακόμη και αν δεν μιλάνε για το ποδόσφαιρο 

αλλά για το φύλλο εργασίας- ο παιδαγωγικός θόρυβος θα είναι πολύ υψηλότερος από 

αυτόν της μετωπικής διδασκαλίας. Αλλά αυτό πρέπει να είναι αποδεκτό από τον 

διδάσκοντα ως κάτι θετικό. Αρκεί να είναι όντως παιδαγωγικός θόρυβος και να μην 

είναι «κους κους».  

Ε: (Γελώντας) μάλιστα…Χρειάστηκε να χρησιμοποιήσετε σε κάποιες περιπτώσεις 

εξατομικευμένη διδασκαλία; Είχατε πολύ αδύνατους μαθητές, μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές ανάγκες…; 

Σ: Υπήρχαν σίγουρα, για αυτό ήταν και διαβαθμισμένες ερωτήσεις και υπήρχε πρόνοια 

εκ μέρους μου, ανάλογα και με τη σύνθεση των ομάδων να ανατίθενται και 

συγκεκριμένες ερωτήσεις ή ασκήσεις. Δηλαδή μια ομάδα που έβλεπες ότι δεν μπορεί 

να ανταποκριθεί σε δύσκολες ερωτήσεις, της έβαζες μια πιο εύκολη ερώτηση για να 

μπορεί να πετύχει το στόχο και να νιώσει…να νιώσουνε τα παιδιά τη χαρά ότι 
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πέτυχαν…ότι απάντησαν. Από αυτήν την άποψη υπήρχε μια διαφοροποίηση-

διαφοροποιημένη διδασκαλία. Δεν θα έλεγα τόσο εξατομίκευση. Και κυρίως αυτή η 

διαφοροποίηση φαινόταν και στις ασκήσεις της δημιουργικής γραφής. Εκεί υπήρχε μια 

προσπάθεια αυτές οι ασκήσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφοροποιημένες, ακόμη 

και εξατομικευμένες, ανάλογες με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.  

Ε: Πολύ ωραία! Ψηφιακά εργαλεία χρησιμοποιήσατε;  

Σ: Ναι φυσικά…εννοείται…Το πιο απλό, το power point, περιήγηση στο διαδίκτυο, 

ιστοεξερευνήσεις….δηλαδή για παράδειγμα θέλαμε πληροφορίες για ένα λογοτέχνη, 

επειδή είχαμε και διαδραστικό πίνακα, εκείνη τη στιγμή, ψάχναμε…βιογραφικά 

στοιχεία, εργογραφία… 

Ε: Οπότε μάθαιναν τα παιδιά και πώς να ψάχνουνε στοιχεία… 

Σ: Και πώς να ψάχνουνε, ναι. 

Ε: Πολύ σημαντικό 

Σ: Επίσης, επικοινωνία με λογοτέχνες! Προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε και την 

τοπική εδώ λογοτεχνική παραγωγή, αφιερώσαμε κάποιες ώρες σε μια ποιήτρια της 

πόλης μας και το έργο της. Δυστυχώς για πρακτικούς λόγους δεν μπορέσαμε να τη 

φιλοξενήσουμε. Αλλά γράψανε τα παιδιά την άποψή τους για το έργο της και 

ηλεκτρονικά της στείλαμε τα κείμενά τους. Υπήρχε μια επικοινωνία. Εφόσον ζουν 

στην Π. (όνομα πόλης), καλό είναι να γνωρίζουν την πνευματική της κίνηση.  

Ε: Βεβαίως. Επιτυγχάνονται πολλοί στόχοι με αυτόν τον τρόπο. Μεταξύ αυτών και η 

σύνδεση με την τοπική κοινωνία… 

Σ: Ναι θα συμφωνήσω. 

Ε: Περνάμε στην επόμενη ερώτηση. Επιδιώξατε η ανάγνωση των κειμένων να γίνεται 

στο σχολείο κυρίως;  

Σ: Κοιτάξτε ένας από τους στόχους ήταν και η αναγνωστική εμπειρία, η αναγνωστική 

απόλαυση, οπότε το σωστό ήταν η ανάγνωση να γίνεται στο σχολείο και να γίνεται 

συλλογικά. Οπότε διαβάζαμε κυρίως στην τάξη. 

Ε: Θα ήταν ωραία να κάνατε το μάθημα εδώ στη βιβλιοθήκη ίσως (η συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιβλιοθήκης)…Να ψάχνουνε τα παιδιά εκείνη την 

ώρα, να έχουν και υπολογιστές μπροστά τους. Αλλά… 

Σ: Ερχόμασταν και εδώ πολλές φορές. Όχι όμως πάντα. 

Ε: Μάλιστα…οι εργασίες που αναθέτατε ήταν ομαδικές ατομικές;  

Σ: Κυρίως ομαδικές. Υπήρχαν όμως και οι ατομικές. 

Ε: Είπατε ότι εφαρμόσατε την ομαδοσυνεργατική κυρίως διδασκαλίας. Συνεπώς η 

εκπόνησή τους γινόταν κατά ένα μεγάλο μέρος στο σχολείο, να φανταστώ. 

Σ: Ναι…μεγάλο μέρος στο σχολείο. Οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής βέβαια, που 

ουσιαστικά έκλειναν την ενότητα, γίνονταν κυρίως στο σπίτι. Κάποιες από αυτές όμως 

τις ανέθετα και μέσα στην τάξη. 



182 

 

Ε: Ωραία…έχω την εντύπωση ότι έχω αφήσει μια ερώτηση πίσω. Μιλώντας για τις 

μεθόδους και τις μορφές διδασκαλίας, μπορείτε να μας πείτε εν συντομία ποιες 

ακολουθήσατε; Είχατε και βιωματικές μεθόδους, ας πούμε; 

Σ: Ναι…και δραματοποίηση, κάποιων κειμένων που ενδείκνυνται για δραματοποίηση. 

Επιπλέον, καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια ώστε να μυηθούν τα παιδιά σε αυτό που 

λέμε «οπτικοακουστικό γραμματισμό». Χρησιμοποιήσαμε την εικόνα ως μέσο 

προσέγγισης των κειμένων και των θεματικών ενοτήτων, γιατί διαπιστώνει κανείς ότι 

όσο ερχόμαστε προς το σήμερα, πλέον οι νέες γενιές κατανοούν τη γύρω τους 

πραγματικότητα με όρους εικόνας και όχι λόγου. Οπότε ο οπτικοακουστικός 

γραμματισμός από την άποψη ότι «προσεγγίζω κριτικά την εικόνα» και όχι  απλά «την 

κοιτάζω» αξιοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Επίσης η Διαθεματικότητα. Ό,τι κάναμε στη 

Λογοτεχνία θέλαμε να το συνδέσουμε και με άλλα μαθήματα. Για να υπάρξει ολιστική 

προσέγγιση ενός θέματος. Για παράδειγμα υπήρχε η θεματική ενότητα «άτομο και 

κοινωνία». Και στη γλώσσα της Γ΄ Γυμνασίου υπάρχουν αρκετά κείμενα που 

σχετίζονται με αυτό το θέμα.  

Ε: Με συναδέλφους, καθηγητές άλλων μαθημάτων συνεργαστήκατε; 

Σ: Συνεργαστήκαμε…όχι υπό την έννοια ότι υπήρξε συνδιδασκαλία. Μόνο στο πλαίσιο 

της Διαθεματικότητας. Αν ένα θέμα για παράδειγμα «ακουμπούσε» στα θρησκευτικά, 

και είχα ανάλογες ερωτήσεις, προέτρεπα τα παιδιά να ρωτήσουν την Θεολόγο μας εδώ 

στο σχολείο. Πιο στενή συνεργασία όχι…(κοιτάζει το ρολόι) 

Ε: Έχουμε πρόβλημα με τον χρόνο; 

Σ: Όχι..όχι… εντάξει… 

Ε: Λοιπόν,ας επιταχύνουμε…Αξιοποιήσατε….μας το είπατε ήδη αυτό ότι 

αξιοποιήσατε απλές δραστηριότητες δημιουργικής γραφής… 

Σ: Ναι και…(βγάζει ένα βιβλίο από την τσάντα του)… και αυτό είναι το τελικό προϊόν 

που παρήχθη εκείνη την χρονιά. 

Ε: Ααα…πάρα πολύ ωραία! 

Σ: Ναι…κρατήστε ένα. Είχα στείλει νομίζω και στη Φλώρινα, στο Πανεπιστήμιο… 

Ε: Ευχαριστώ! (Ξεφυλλίζοντας), είχατε κάνει πολύ ωραία δουλειά απ΄ό,τι βλέπω! 

Σ: Ναι…γιατί στο τέλος, όλες οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής των παιδιών 

συγκεντρώθηκαν και επιλέχθηκαν οι…ας το πούμε σε εισαγωγικά «οι καλύτερες». 

Εννοείται ότι προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε τις δημιουργίες από όσο το δυνατόν 

περισσότερα παιδιά…Βλέπετε, ότι υπάρχουν και φωτογραφίες που έχουν τραβήξει ή 

διαλέξει τα παιδιά, πίνακες που έχουν ζωγραφίσει τα παιδιά. Θα δείτε μέσα… 

Ε: Και ποιητικά και πεζά κείμενα… 

Σ: Και ποιητικά και πεζά…Και κάναμε μια εκδήλωση ανοιχτή προς το κοινό, ένα 

απόγευμα Τετάρτης, στο Παλαιοντολογικό Μουσείο της πόλης μας και τα 

παρουσιάσαμε. Εκτυπώσαμε και αυτήν την Συλλογή των κειμένων των παιδιών που 

κρατάτε στα χέρια σας με έναν τοπικό εκδοτικό οίκο, ούτως ώστε να έχουν και τα 

παιδιά κάτι να θυμούνται, αλλά και να υπάρξει αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία. 

Ε: (με ενθουσιασμό) Πολύ ωραία! Δηλαδή, εσείς -και τα παιδιά εννοώ- κάνατε πολλά 

πράγματα στην κριτική αναπλαισίωση, στο τελικό στάδιο! 
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Σ: Ναι, ναι…(με επιτόνηση που δείχνει ικανοποίηση και «καμάρι») 

Ε: Πολύ ωραία. Μια ερώτηση τώρα που έχει σχέση με τον «αναστοχασμό» του 

εκπαιδευτικού. Αν διαπιστώνατε απουσία ενδιαφέροντος -σπάνια φαντάζομαι- ή μη 

επίτευξη στόχων, αναπροσαρμόζατε την διδασκαλία σας; 

Σ: Φυσικά…φυσικά…Κάποιες ερωτήσεις που είχα ετοιμάσει δεν απαντήθηκαν και 

τελικά αποσύρθηκαν, είτε γιατί κάποια τμήματα δεν έδειξαν ενδιαφέρον είτε 

γιατί…δυσκολεύονταν, «χάνονταν». Έτσι έμειναν απ’ έξω. Δηλαδή τα φύλλα εργασίας 

δεν ακολουθήθηκαν πιστά σε όλα τα τμήματα…το ίδιο συνέβη και με τις ασκήσεις 

δημιουργικής γραφής. Υπήρχε διαφοροποίηση…και επιλογή -ας πούμε- άλλων τρόπων 

έκφρασης. Δηλαδή κάποια παιδιά προτιμούσαν τη ζωγραφική, για παράδειγμα, αντί 

της συγγραφής…Άλλα ήθελαν να φτιάχνουν power point και βιντεοπαρουσιάσεις… 

Ε: Αξιοποιήσατε δηλαδή τα μαθησιακά στυλ και λάβατε υπόψιν όλα τα είδη της 

νοημοσύνης; 

Σ: Ναι…γιατί κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Και ακόμη και με τα λογοτεχνικά είδη 

παρατήρησα διαφορές. Άλλα παιδιά είχαν ταλέντο στην ποίηση, άλλα στον πεζό 

λόγο…Τους άφησα να εκφραστούν όπως ήθελαν. 

Ε: Ναι…βλέπω εδώ στο βιβλιαράκι σας. Ακροστιχίδες, χάικου, μεγάλη ποικιλία! 

Σ: Ναι, δοκιμάσαμε διάφορα είδη. Βέβαια, στόχος της Δημιουργικής Γραφής, δεν ήταν 

μόνο να εκφραστούν ελεύθερα τα παιδιά, αλλά και να κατανοήσουν καλύτερα τα 

διάφορα κειμενικά είδη. Γιατί κάποιες ασκήσεις ήταν στοχευμένες…για παράδειγμα 

σε λογοτεχνικούς όρους. Ή στις αφηγηματικές τεχνικές. Δηλαδή, να μάθουν τι είναι η 

πρωτοπρόσωπη αφήγηση και κατά πόσο παράγει άλλο λογοτεχνικό αποτέλεσμα από 

την τριτοπρόσωπη. Ή τα διαφορετικά ποιητικά είδη, σονέτο, χαϊκού… 

Ε: Ναι ναι…να γίνει…ειδολογικός διαχωρισμός… 

Σ: Άλλες ασκήσεις πάλι είχαν στόχευση στην κατανόηση του περιεχομένου. Βέβαια η 

προσωπική έκφραση είχε μεγάλη ανάδειξη… 

Ε: Πολύ ωραία…Να περάσουμε στο στάδιο της αξιολόγησης τώρα. Θεωρείτε ότι 

καλλιεργήθηκε μέσω της διδασκαλίας του μαθήματος η φιλαναγνωσία; Και αν ναι, με 

ποιους τρόπους φάνηκε αυτό; 

Σ: Ναι καλλιεργήθηκε. Όχι βέβαια σε όλους τους μαθητές και όχι στο ίδιο ποσοστό. 

Το συμπέρανα ότι καλλιεργήθηκε, επειδή τα παιδιά πολλές φορές έρχονταν στην τάξη 

και εξέφραζαν τις εντυπώσεις τους από βιβλία που διάβασαν. Δεν ξέρω αν διάβαζαν 

με τον ίδιο ρυθμό και πριν, αλλά σταδιακά μες στη χρονιά φάνηκε ότι το ενδιαφέρον 

τους γύρω από το βιβλίο είτε σε επίπεδο ανάγνωσης είτε σε επίπεδο γραφής, αυξήθηκε. 

Άρα, θεωρώ ότι υπήρχε μια σχετική επιτυχία σε αυτόν τον τομέα. Τώρα το 

«πόσο»…δύσκολα μετράται αυτό… 

Ε: Εντάξει…σίγουρα. Εξάλλου και η ερώτηση έχει τη διατύπωση «θεωρείτε»…είχατε 

ενδείξεις… 

Σ: Πάντως…ατάκα μαθήτριας που θα την κουβαλώ για μια ζωή….μιας μαθήτριας πολύ 

καλής, η οποία τις προηγούμενες χρονιές ήταν «πιεσμένη», δηλαδή υπήρχε πίεση από 

το σπίτι για την επίδοση…στο τέλος της χρονιάς μου είπε «Κύριε φέτος απόλαυσα το 

μάθημα, απόλαυσα τη φετινή χρονιά, γιατί είχα συντροφιά την ποίηση.» 

Ε: Εξαιρετικά! Επιτυχία στόχων δείχνει αυτό. Μεγάλη ικανοποίηση. 
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Σ: Και όλα τα παιδιά θεωρώ ότι απόλαυσαν τη διαδικασία…και την 

παρουσίαση…Επίσης συνεργαστήκαμε με μια τοπική εφημερίδα, την εφημερίδα Π 

(την ονοματίζει), γιατί ήμασταν της άποψης ότι το πιλοτικό σχολείο πρέπει να είναι 

ανοιχτό στην κοινωνία. Οπότε ζητήσαμε και μας δόθηκε μια εβδομαδιαία στήλη, όπου 

δημοσιευόταν από ένα κείμενο των παιδιών, κάθε φορά. Η συνεργασία αυτή 

συνεχίζεται και σήμερα, αλλά είναι κάτι που θεμελιώθηκε τότε. Δηλαδή έχουμε τη 

στήλη «Έφηβος Λόγος» και στον έντυπο «Π» (το όνομα της εφημερίδας) , και στον 

ηλεκτρονικό… 

Ε: Την παίρνω αυτήν την εφημερίδα… 

Σ: Ε τότε μπορείτε να μας βρείτε. Κάθε Σάββατο δημοσιεύουν τα παιδιά.  

Ε: Στρατηγικές ανάγνωσης και κατανόησης του λογοτεχνικού λόγου ανέπτυξαν οι 

μαθητές σας κατά τη διαδικασία και ως το τέλος της χρονιάς; 

Σ: Ναι βέβαια. Μπορούσαν να κατανοούν τη δράση των ηρώων, τους χαρακτήρες, τις 

επιλογές του συγγραφέα…ας πούμε «τι πετυχαίνει με το να βάλει διάλογο, τι 

πετυχαίνει με τις παρομοιώσεις, τι πετυχαίνει με την πρωτοπρόσωπη αφήγηση, πώς 

αλλάζει το ύφος του κειμένου…». Αυτό φάνηκε περισσότερο (μη φανταστείτε με τις 

τυπικές ερωτήσεις ή σε μια κλασική αξιολόγηση) φάνηκε στα κείμενά τους…Γιατί 

έγραφαν καλύτερα… 

Ε: Ωραία! Τώρα οι επόμενες ερωτήσεις είναι λίγο πιο «θεωρητικές» ας πούμε, αλλά 

έχουν να κάνουν με τους στόχους του προγράμματος. Πιστεύετε ότι μέσω του 

μαθήματος άλλαξαν οι στάσεις των μαθητών απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα που 

τέθηκαν ή συζητήθηκαν; 

Σ: Προβληματίστηκαν, αλλά «αν άλλαξε η στάση τους»… είναι δύσκολο να το πει 

κανείς αυτό για παιδιά 15 χρονών… 

Ε: Μήπως φάνηκε κάποια αλλαγή από τις γραπτές εργασίες ή και από το λόγο τους… 

Σ: Περισσότερο φάνηκε ο προβληματισμός σε θέματα μάλιστα που δεν…(μικρή 

παύση) προβληματίζονταν παλαιότερα. 

Ε: Όπως ας πούμε; Ποια ήταν αυτά; 

Σ : Στην ενότητα «άτομο και κοινωνία» είχαμε θίξει περισσότερο θέματα σχετικά με 

τους ρόλους, τα στερεότυπα, και πώς τα διαχειριζόμαστε. Πώς διαχειριζόμαστε τους 

ρόλους που μας αναθέτει η κοινωνία. Συνειδητοποίησαν τα παιδιά ότι όλα αυτά 

καθορίζονται, από το πού ζούμε και σε ποια εποχή ζούμε. Ως προς τους εφήβους, οι 

προβληματισμοί μας  ήτανε για το σχολείο, για τη γνώση. Ναι…θεωρώ ότι στα θέματα 

με τα οποία καταπιαστήκαμε υπήρχε στο τέλος ένας μεγαλύτερος προβληματισμός από 

την μεριά των παιδιών.  

Ε: Για ζητήματα ετερότητας, αυτό το ευαίσθητο θέμα, μιλήσατε; Τα τελευταία χρόνια 

γίνονται πάρα πολλές έρευνες και δράσεις για τον σχολικό εκφοβισμό. Το είχατε 

συζητήσει το θέμα; 

Σ: Ναι…τότε βέβαια δεν ήταν πολύ «της μόδας» (χαμογελώντας)... 

Ε: Εντάξει, απλά για την «αποδοχή του διαφορετικού» θυμάστε να κάνατε συζητήσεις; 

Σ: Στην ενότητα «άτομο και κοινωνία» ναι. Μιλήσαμε για στερεότυπα, για ρόλους, 

συμπεριφορές με βάση και το φύλο, την ανεκτικότητα…Βέβαια, δεν υπήρξε 
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στόχευση…δεν είχαμε δηλαδή φύλλο εργασίας για το σχολικό εκφοβισμό. 

Περισσότερο το προσεγγίσαμε το θέμα γενικά…δηλαδή το πώς ένας πολίτης σε μια 

δημοκρατική και σύγχρονη κοινωνία πρέπει να αντιλαμβάνεται τα στερεότυπα και να 

ρυθμίζει τις επιλογές συμπεριφοράς του, απορρίπτοντας τις προκαταλήψεις και τον 

ρατσισμό. 

Ε: Μάλιστα…θα σας ρωτήσω τώρα για τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν. Μπορούσαν 

τα παιδιά στο τέλος του μαθήματος να εκφράζουν γραπτά ή προφορικά με 

τεκμηριωμένο τρόπο και αιτιολογημένα τις απόψεις τους για ζητήματα που τίθενται 

μες στα κείμενα; 

Σ: Ναι…ναι…σαφώς. 

Ε: Να προσδιορίζουν την ιστορικότητα των κειμένων; 

Σ: Ναι ναι… 

Ε: Ήδη μας είπατε κάποια πράγματα, ότι φαινόταν από τις εργασίες τους η επίτευξη 

κάποιων στόχων. Εμάς όμως δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα «θεωρητικά», θέλω να πω 

αν αντιλαμβάνονταν πλέον οι μαθητές σας τη δομή των κειμένων, τη λειτουργία της 

αφήγησης, τον ρόλο του αφηγητή κλπ. Μας ενδιαφέρει πιο πολύ το αν έκαναν 

αναγωγές…δηλαδή «βλέπατε» ένα λογοτεχνικό κείμενο από το παρελθόν, στο οποίο 

παρουσιαζόταν το «παρόν» των λογοτεχνικών ηρώων, τα παιδιά έκαναν αναγωγές στο 

δικό τους παρόν; 

Σ: Ναι βεβαίως…Αυτό τους έλεγα πάντα…Πλέον αφού διαβάσουμε και συζητήσουμε 

το κείμενο, δεν μας ενδιαφέρει τι είπε ο τάδε συγγραφέας. Μας ενδιαφέρει τι λέμε εμείς 

που ζούμε στο σήμερα. Οπότε και οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής είχανε αυτόν τον 

στόχο, να γίνει αναγωγή στη δική τους είτε προσωπική είτε κοινωνική 

εμπειρία…Δηλαδή στο τι αισθάνονται…τι πιστεύουν για ένα θέμα είτε ως μέλη μιας 

κοινωνίας είτε και ατομικά, ως πρόσωπα. Ένα από τα ζητούμενα ήταν δηλαδή να 

κάνουν αναγωγή στα προσωπικά τους βιώματα. 

Ε: Τέλεια…μπόρεσαν να διακρίνουν τους συγκρουόμενους κώδικες συμπεριφοράς 

ανάμεσα στους ήρωες (με επιτόνηση θετικής απάντησης); 

Σ: Ναι, ναι…Νομίζω ότι μετά την ανάλυση μπορούσαν να δούνε διαφορετικές 

συμπεριφορές… 

Ε: Και πώς εκφράζονταν; Δηλαδή…απέρριπταν κάποιον αρνητικό ήρωα, εκφράζονταν 

δυσμενώς γι’ αυτόν, είτε ταυτίζονταν με κάποιον θετικό; 

Σ: Ναι βέβαια, πολλές φορές αντιδρούσαν έντονα….σαν να ήτανε…σαν να είχε κάνει 

ο αρνητικός ήρωας κακό σε αυτούς τους ίδιους…(γελώντας) 

Ε: (Γελώντας)…ναι το ’χουν αυτό τα παιδιά…Και βέβαια…(με ενθουσιασμό) την 

επόμενη ερώτηση γιατί να την κάνω; εδώ μου δώσατε ολόκληρο βιβλίο…Μπόρεσαν 

να μετουσιώσουν τα συναισθήματά τους σε ένα καινούριο κείμενο σε ποιητικό ή πεζό 

λόγο. 

Σ: Ε…ναι… 

Ε: Ας μπούμε στο τελευταίο τελευταίο στάδιο της έρευνας. Ποια στοιχεία της 

διδακτικής σας εμπειρίας θα αποφεύγατε αν ξαναδιδάσκατε το μάθημα; Σε σχέση με 

το υλικό και τις μεθόδους που χρησιμοποιήσατε, μιλάμε πάντα. Γιατί παρόλο που η 
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αποτίμηση είναι κάτι παραπάνω από θετική απ’ ό,τι παρατηρώ, κάποια προβλήματα 

όσο να ’ναι θα παρουσιάστηκαν. 

Σ: Λοιπόν…(κοιτώντας το ερωτηματολόγιο), επειδή διαπιστώνω ότι η γλωσσική 

ικανότητα των εφήβων είναι σε κατιούσα πορεία, σίγουρα κείμενα δύσκολα από την 

άποψη της γλώσσας θα τα απέφευγα. Σίγουρα η πρώτη εντύπωση είναι αρνητική όταν 

βλέπουν ένα κείμενο δυσνόητο, σε εισαγωγικά «δυσνόητο», δηλαδή σε γλώσσα 

δύσκολα κατανοητή. Είναι σαν να βρίσκονται μπροστά σε ένα τοίχο…Θα τα απέφευγα 

λοιπόν αυτά τα κείμενα, γιατί θέλω από την πρώτη στιγμή να κερδίσω τους μαθητές 

μου. Επίσης…εννοείται ότι τα κείμενά μας πρέπει να ενδιαφέρουν τους μαθητές. Γι’ 

αυτό και πριν ξεκινήσει το μάθημα, κάνουμε μια συζήτηση γύρω από τα ενδιαφέροντά 

τους και επιλέγουμε κείμενα. 

Ε: Α…προηγήθηκε τέτοιου είδους συζήτηση… 

Σ: Ε ναι…την πρώτη μέρα. Τι κάνεις όταν μπαίνεις στην τάξη πρώτη μέρα; Με 

διάφορες  ερωτήσεις ανακαλύπτεις τα ενδιαφέροντα των μαθητών…τι τους αρέσει, τα 

χόμπι τους…Αυτό δεν το κάνεις απλά για να «σπάσει ο πάγος». Αξιοποιείται και μετά.  

Ε: Όταν τα παιδιά είχαν διαφορετικές απόψεις…θα έτυχε αυτό…εξέφραζαν έντονα τη 

διαφωνία τους;  

Σ: Ναι ναι υπήρχανε…βέβαια ανάλογα και με τον χαρακτήρα καθενός… υπήρχαν 

παιδιά που ήταν πιο…δυναμικά…πιο ευέξαπτα, και αυτό το μετέφεραν και στις 

απόψεις τους για τους ήρωες των κειμένων. 

Ε: Αυτό μπορούσατε να το χρησιμοποιήσετε παραγωγικά; Να το αξιοποιήσετε; 

Σ: Εγώ το επιδίωκα…το ήθελα. Δηλαδή…αυτό μας λείπει στην τάξη. Το πάθος! Όπως 

και τα κείμενα εδώ που γράφετε (δείχνοντας το ερωτηματολόγιο)…Δεν θα απέφευγα 

κείμενα που προκαλούν έντονη διχογνωμία. Αυτά είναι τα κείμενα τα οποία θα 

δώσουνε «ζουμί» για συζήτηση. Απλά θέλουνε μια προσοχή στη στάση τη δική μας. 

Ε: Για να μη γίνει καυγάς, εννοείτε; 

Σ: Ναι και γι’ αυτό. Αλλά και επειδή ο εκπαιδευτικός έχει εκ προοιμίου μια…ας 

πούμε…μια θέση ισχύος μέσα σε μια τάξη, θα απέφευγα φανερά να πάρω θέση, να 

συνταχθώ με την πλευρά ενός μαθητή και να αντιταχθώ σε έναν άλλο, γιατί νομίζω ότι 

αυτός ο δεύτερος θα πάρει μια αμυντική στάση μετά. Καλά είναι ο εκπαιδευτικός να 

στέκεται στη μέση θέλοντας να αναδείξει τις διαφορετικές απόψεις, αλλά και 

διδάσκοντας ταυτόχρονα την κουλτούρα του διαλόγου. 

Ε: Ωραία…Διαπιστώσατε να αυξάνεται το ενδιαφέρον των μαθητών σας για το μάθημα 

λοιπόν (με επιτόνηση βεβαιότητας)… 

Σ:Ναι ναι ναι, φυσικά.  

Ε: Τι όμως σας δυσκόλεψε κυρίως; 

Σ: Κυρίως πρακτικές δυσκολίες αντιμετωπίσαμε, μιλώ για όλους τους 

συναδέλφους…Ας πούμε δεν είχαν όλες οι τάξεις υπολογιστή ούτε προτζέκτορα. Θα 

έπρεπε νομίζω, εφόσον ήμασταν και πιλοτικό, να έχουν όλες, αν όχι διαδραστικό, 

τουλάχιστον υπολογιστή και προτζέκτορα. Επίσης η διάταξη των θρανίων….Επειδή 

πολλοί συνάδελφοι δεν ακολουθούσαν την ομαδοσυνεργατική, αλλάζαμε συνέχεια την 

διάταξη και βάζαμε τα θρανία πότε μετωπικά, πότε «ομαδοσυνεργατικά». Χάνεται 

πολύτιμος χρόνος…Τέτοια πρακτικά ζητήματα… 
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Ε: Τώρα εκτός από τα καθημερινά προβλήματα της σχολικής πραγματικότητας, το 

πρόγραμμα σαν φιλοσοφία… 

Σ: Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση… 

Ε: Εντάξει, αλλά υπάρχει κάτι που θεωρείτε αδυναμία; 

Σ: Η έλλειψη επιμόρφωσης. Πιστεύω ότι έπρεπε να προβλεφθεί από το ίδιο το 

πρόγραμμα να γίνει πρώτα η επιμόρφωση και μετά η εφαρμογή, ή τουλάχιστον να 

γίνονται παράλληλα. 

Ε: Αν ήσασταν ένας από τους συγγραφείς-εμπνευστές αυτού του προγράμματος, θα 

προσθέτατε κάτι; 

Σ: Εεεε (σκέφτεται)….ίσως περισσότερο υποστηρικτικό υλικό. Θα ήθελα από το 

Ινστιτούτο περισσότερο υποστηρικτικό υλικό. Όχι κατ’ ανάγκη σαν μπούσουλα, με την 

έννοια «το παίρνω αυτούσιο και το εφαρμόζω». Απλά σαν αποθετήριο…κειμένων, 

ιδεών, εύκολα αξιοποιήσιμων. Δηλαδή για παράδειγμα στην προαναγνωστική φάση 

των ενοτήτων, της ενότητας «άτομο και κοινωνία»… θα μπορούσαν να γίνουν 

διάφορες προτάσεις…Αλλά αυτό θα έπρεπε να είναι ένας ενεργός κόμβος, ένας 

δυναμικός κόμβος, ο οποίος να συμπληρώνεται και από μας. 

Ε: Σίγουρα…να μην αναζητούμε μόνο την «πατέντα», και εμείς να καταθέτουμε 

σενάρια, ιδέες… 

Σ: Βέβαια. Ιδέες υπάρχουν πολλές, αν θελήσεις να ψάξεις στην «αναζήτηση» του 

Google, αλλά είναι σκόρπιες στο διαδίκτυο, σε διάφορες ιστοσελίδες. Καλό είναι να 

υπάρχει ένας επίσημος κόμβος του υπουργείου, να είναι δυναμικός, να είναι ανοιχτός, 

να μπορεί ο καθένας να καταθέσει…φυσικά με κάποιον έλεγχο, με κάποιο φίλτρο. 

Αλλά επιπλέον είμαι της άποψης, και αυτό το συζητάμε συχνά με συναδέλφους, πως 

ό,τι κάνουμε στο σχολείο πιλοτικά ή μη,  πρέπει να το ανοίγουμε. Για πολλούς λόγους 

πρέπει να το ανοίγουμε. Πρώτα πρώτα για να δίνουμε ιδέες και στους άλλους 

συναδέλφους, γιατί όπως εμείς βρίσκουμε κάτι σε ένα συνέδριο, είτε 

παρακολουθώντας το είτε στα πρακτικά, όπως βρίσκουμε σε ένα εκπαιδευτικό ή 

φιλολογικό περιοδικό προτάσεις που στηρίζονται στην εμπειρία, θα πρέπει αντιστοίχως 

να καταθέτουμε και τη δική μας εμπειρία…να την πάρει άλλος να την γονιμοποιήσει. 

Πρέπει ακόμη να είμαστε ανοιχτοί, γιατί βαλλόμαστε πανταχόθεν, «δεν κάνετε τίποτε»  

κλπ… 

Ε: Μη συζητάτε…βαλλόμαστε ναι… 

Σ: Άρα πρέπει να δείξουμε ότι κάνουμε πολλά, και -κατ’ εμέ- πρέπει να το 

διαφημίζουμε…Και τέλος πρέπει να ανοίξουμε το σχολείο στην κοινωνία. Να 

παρουσιάζουμε τις δράσεις μας, όχι απλά να γίνεται δουλειά, αλλά και να φαίνεται η 

δουλειά μας. Άρα είναι καλό για όλους, και για την δική μας…να το πω… 

«επαγγελματική ανέλιξη», και για το ίδιο το σχολείο και για τους μαθητές. Γιατί το 

γεγονός ότι οι δράσεις τους γίνονται γνωστές στην τοπική κοινωνία, τους δίνει κίνητρα 

για άλλες εργασίες. Στην προκειμένη περίπτωση για να γράψουν και άλλα κείμενα. 

Όταν ξεκινήσαμε την συνεργασία με την εφημερίδα δεν περιμέναμε ότι τα κείμενα που 

γράφουν οι μαθητές θα αυξάνονταν με γεωμετρική πρόοδο. Και όμως έτσι έγινε! 

Βλέπετε μεγάλοι και μικροί, όλοι θέλουμε ένα κίνητρο! Και νομίζω ότι είναι 

απαραίτητη και η καλή διάθεση. Δηλαδή να μην στεκόμαστε μόνο στις αδυναμίες και 

στα προβλήματα, αλλά να σκεφτόμαστε πιο ανοιχτά και παραγωγικά… 
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Ε: Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του προγράμματος; 

Σ: Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι η ευελιξία. Το ότι μπορείς να διαμορφώσεις την 

ύλη σου ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τα δικά σου, ανάλογα με το 

επίπεδο της τάξης σου…(Την ίδια ώρα χτυπάει το κουδούνι του σχολείου για «μέσα». 

Η συνέντευξη παραχωρήθηκε σε ένα «κενό» του συναδέλφου και κατά τη διάρκεια 

δεκάλεπτου διαλείμματος…διακόπτει απότομα λοιπόν την σκέψη του…). Αυτό…η 

ευελιξία… 

Ε: Ευχαριστώ πολύ για όλα, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. 

Σ: Κι εγώ ευχαριστώ.  

 

4η Συνέντευξη Γυμνασίου: Γυναίκα διδάσκουσα Η συνέντευξη έγινε σε κάποιο κενό 

της, στα γραφεία των καθηγητών του σχολείου.  

Ε: Λοιπόν…Καλημέρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στην 

έρευνα. Θα ήθελα, βλέποντας τα δημογραφικά στοιχεία εδώ πέρα στο ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο που κρατάμε να μας πείτε σε ποιες κατηγορίες ανήκετε. Φύλο: 

γυναίκα… 

Σ: Γυναίκα, ηλικία 50, πτυχίο ΑΕΙ, έχω κλείσει τα είκοσι χρόνια εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, όλα στη δευτεροβάθμια. 

Ε: Στο Γυμνάσιο; 

Σ: Τα τελευταία χρόνια στο Γυμνάσιο, ήμουν και στα Λύκεια, ήμουν και στα ΕΠΑΛ. 

Αυτήν την στιγμή είμαι μόνιμη. Το πιλοτικό το δούλεψα 3 χρόνια  Έχω πιστοποίηση 

Α΄ επιπέδου, αλλά τις γνώσεις μου στις ΤΠΕ τις κατατάσσω σε πολύ καλό επίπεδο. 

Διότι αναγκάστηκα από τις απαιτήσεις της δουλειάς μου. 

Ε: Ναι αυτό λέγαμε και με άλλο συνάδελφο. Ότι το πιστοποιητικό Α΄ Επιπέδου δεν 

δείχνει το εύρος της ενασχόλησής σας με τις νέες τεχνολογίες. 

Σ: Όταν ξεκίνησε η «ψηφιακή τάξη» πριν από το πιλοτικό εγώ δεν ήξερα να ανοίγω 

τον υπολογιστή και τώρα κάνω τα πάντα, και format μόνη μου… 

Ε: Δηλαδή θεωρείτε ότι η δουλειά σας σάς βοήθησε, σας έδωσε την ώθηση να 

αποκτήσετε δεξιότητες. «Το αγώι κάνει τον αγωγιάτη» που λέμε; 

Σ: Η δουλειά μου με ανάγκασε να αποκτήσω δεξιότητες. Δεν ξέρω αν όντως θα έδινα 

σημασία σε αυτόν τον χώρο. Διότι δεν είμαι πάντα υπέρ της τεχνολογίας. Όμως 

ανακάλυψα αυτά που μπορούσε να μου προσφέρει η τεχνολογία και να προσφέρω κι 

εγώ στα παιδιά και είπα ότι αξίζει τον κόπο. Είναι γεγονός. Και μόχθησα πολύ για να 

τα μάθω, γιατί όταν δεν ξέρεις ποιο είναι το «on» του υπολογιστή και μετά από πέντε 

χρόνια δεν έχεις κανένα πρόβλημα με οτιδήποτε ψηφιακό σχετίζεται με την 

εκπαιδευτική διαδικασία…καταλαβαίνετε… 

Ε: Αυτό ίσως είναι και μια επιτυχία των νέων προγραμμάτων σπουδών ότι συντελούν 

στον ψηφιακό γραμματισμό μας και τρόπον τινά μας «τοποθετούν» εμάς τους 

εκπαιδευτικούς, παρά τις αρχικές μας επιφυλάξεις, στην εποχή μας… 

Σ: Ναι, όντως.   
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Ε: Το πρώτο στάδιο της έρευνας έχει σχέση με το υποστηρικτικό υλικό και το 

υποστηρικτικό δίκτυο. Θα ήθελα να γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω. 

Παρακολουθήσατε σεμινάρια κατάρτισης-επιμόρφωσης πριν την εφαρμογή του 

προγράμματος; 

Σ: Όχι, μας ανακοινώθηκε ξαφνικά ότι θα γίνουμε πιλοτικό. Ο σύμβουλός μας των 

φιλολόγων ήρθε κάποιες φορές…Όμως ούτε και ο ίδιος είχε ξεκάθαρη γνώση του τι 

σημαίνει εφαρμόζω αυτό το νέο πρόγραμμα στο σχολείο. 

Ε: Μάλιστα….οπότε δεν μπορούσε να είναι καθοδηγητική η παρέμβασή του, εφόσον 

και ο ίδιος δεν είχε κατασταλάξει ακόμη.  

Σ: Όλοι μαζί προσπαθήσαμε να βρούμε μία άκρη.  

Ε: Σας βοήθησε, ωστόσο, καθόλου η παρέμβαση του συμβούλου; 

Σ: Ναι…ναι γιατί είχαμε καλή επικοινωνία, και εκτός από αυτό, μας έδινε την άδεια να 

υλοποιήσουμε τις ιδέες μας, το πρόγραμμα όπως το φανταζόμαστε. Δηλαδή κάποιους 

βασικούς άξονες τους γνωρίζαμε από το ίδιο το πρόγραμμα, και έπειτα κινηθήκαμε πιο 

ελεύθερα. 

Ε: Για τον σχεδιασμό του μαθήματος θα ήθελα να μας πείτε τώρα. Το γενικότερο υλικό, 

αυτό που χρησιμοποιήσατε κυρίως στο στάδιο πριν την ανάγνωση, από πού το 

αντλήσατε; 

Σ: Από το διαδίκτυο σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα. Στο δικό μας το σχολείο είχαμε 

αποφασίσει να πάρει ο καθένας από ένα μάθημα και από μια τάξη ολόκληρη, όλα τα 

τμήματα, για να μην «μπλεχτούμε» με πολλά αντικείμενα, και να μπορέσουμε να το 

φέρουμε σε πέρας, όσο γίνεται καλύτερα. Δηλαδή εγώ είχα πάρει τη Λογοτεχνία της 

Α΄ τάξης και τη δίδασκα επί τρία συναπτά έτη, γιατί ήμασταν τρία χρόνια πιλοτικό 

σχολείο. Την πρώτη χρονιά που τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα και αβέβαια, γιατί 

ακόμη βελτίωναν τα σενάρια, το περισσότερο υλικό το πήρα από το διαδίκτυο, και 

μετά προσέθεσα υλικό από δικές μου αναγνώσεις. Αλλά την ιδέα, τον κορμό, και την 

τεχνική, το πώς κάνουν το σενάριο, το πήρα από το διαδίκτυο. 

Ε: Μάλιστα, και μια και το εφαρμόσατε το πρόγραμμα αρκετά χρόνια, θα ήθελα να μας 

πείτε αν διαπιστώνατε κάποια προσωπική βελτίωση σταδιακά; 

Σ: Ήδη η δεύτερη χρονιά ήταν πολύ καλύτερη από την πρώτη. Την πρώτη χρονιά 

προσπαθούσαμε να πιάσουμε έναν στόχο που δεν ήταν ξεκάθαρος. Αλλά επειδή 

δίναμε…τουλάχιστον εγώ είχα συμπληρωμένα… όλα τα σχετικά 

ερωτηματολόγια…και για την αξιολόγηση του μαθήματος, για τους μαθητές, πώς έγινε 

το μάθημα, ποια σημεία άρεσαν περισσότερο στα παιδιά και ποια 

καθόλου…απαντούσαν τα παιδιά γιατί ήταν και ανώνυμα τα ερωτηματολόγια. Λοιπόν 

τη δεύτερη χρονιά, τα έλαβα όλα υπόψη μου. Δεν τα έβαλα στο συρτάρι. Και θεωρώ 

ότι βελτιώθηκε κατά πολύ το μάθημα…γιατί καταλάβαινα, όταν τους έβαζα ένα 

κείμενο που τα δυσκόλευε ήταν φως φανάρι ότι δεν ανταποκρίνονταν. Αλλά και τα ίδια 

τα παιδιά μου έλεγαν τι τους άρεσε και τι όχι. Τη δεύτερη χρονιά λοιπόν προσάρμοσα 

το σενάριο στα νέα δεδομένα. Το ίδιο έκανα και την τρίτη χρονιά. Και επειδή η κάθε 

τάξη είναι διαφορετική, το υλικό είναι διαφορετικό, οι δυνατότητες ήταν άλλες, έκανα 

προσαρμογές και ανά τμήμα. Το ίδιο και οι συνάδελφοι. Κανείς τρία χρόνια επί 

τέσσερα τμήματα δεν έκανε το ίδιο πράγμα. 
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Ε: Μάλιστα (χαμογελώντας), οπότε απαντήσατε και ερωτήσεις για την διαφοροποίηση 

και τον αναστοχασμό που είναι πιο κάτω στο ερωτηματολόγιο. 

Σ: Σταματείστε με, όταν το κάνω αυτό. 

Ε: Προς Θεού. Αυτή είναι η χάρη της ζωντανής συζήτησης…Πάντως αισθανθήκατε 

ότι «πατάτε πιο σταθερά» την δεύτερη και την τρίτη χρονιά…  

Σ: Και όχι μόνο…Εγώ πλέον συνηθίζω να κάνω όλα σχεδόν τα μαθήματα με τον ίδιο 

τρόπο. Και ο σύμβουλός μας μας έχει δώσει το πράσινο φως. Φέτος πάλι διδάσκω 

Λογοτεχνία στην Α΄ Γυμνασίου, και πριν από λίγο ετοιμάζαμε το σενάριο για την 

«παιδική βιοπάλη». Με κείμενα από εγχειρίδια άλλων τάξεων, αλλά και κείμενα 

λογοτεχνικά και πολυτροπικά, εκτός σχολικών βιβλίων. Γιατί αυτός ο τρόπος 

ανάγνωσης και παρουσίασης των κειμένων, συνδυασμένων με μουσική, με εικαστικό 

ή άλλου είδους υλικό έχει «μια μαγεία». (Διακοπή για να απαντήσει η συμμετέχουσα 

στο τηλέφωνο που χτυπάει επίμονα τα τελευταία δευτερόλεπτα). 

Πριν ξαναρχίσει η ηχογράφηση η συμμετέχουσα εξέφρασε την ικανοποίησή της που 

«έστω και μετά από τόσα χρόνια, κάποιος ενδιαφέρθηκε να ρωτήσει για την επιτυχία 

του εγχειρήματος». Ωστόσο η ερευνήτρια είχε πληροφορίες πως υπήρξε αξιολόγηση… 

Σ: Κανείς…επαναλαμβάνω κανείς…δεν ήρθε να αποτιμήσει την προσπάθεια και τα 

αποτελέσματά της. Συμπληρώσαμε κάτι τυπικά ερωτηματολόγια, που θεωρώ ότι δεν 

τα είδε κανείς, γιατί αν τα έβλεπε κάποιος, θα μας έλεγε κάτι. Θα υπήρχε μια 

διαδραστικότητα, τι κάνουμε εμείς ακολουθώντας το πρόγραμμα, κάποιες συμβουλές 

για την αποφυγή των σκοπέλων μετά την πρώτη εφαρμογή….κανείς…τίποτα. Κάναμε 

έναν αγώνα…μεγάλον αγώνα, γιατί αλλάξαμε άρδην τον τρόπο της διδασκαλίας 

μας….πράγμα που θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει για ορισμένα μαθήματα όπως η 

Λογοτεχνία-δεν μπορώ να ισχυριστώ το ίδιο για τα Αρχαία, όπου προωθείται η 

επιφανειακή εξέταση, γιατί στα Αρχαία υπάρχει συνέχεια που διακόπτεται…(εδώ και 

η συμμετέχουσα διακόπτει το χειμαρρώδη λόγο της). Τέλος πάντων…κάναμε έναν 

αγώνα και δεν δεχθήκαμε καμία ανατροφοδότηση. 

Ε: Δεν συμφωνείτε δηλαδή με την εφαρμογή καινοφανών πρακτικών για τη διδασκαλία 

των Αρχαίων… 

Σ: Όχι…κοιτάξτε υπάρχουν κάποιες ενότητες στις οποίες είναι θεμιτές οι εναλλακτικές 

μέθοδοι, αλλά όπως μας έλεγε και ο σύμβουλος, κάποιες ενότητες πρέπει να διδαχθούν-

κατ’ αρχήν να διδαχθούν και να μην παραλειφθούν- και να διδαχθούν μετωπικά…Δεν 

τα κάνουμε όλα ίσωμα «ή θα γίνουν όλα με τις ΤΠΕ ή τίποτε». 

Ε: Μα και οι εμπνεύστριες του προγράμματος, αλλά και όσοι συνεργάστηκαν και 

βοήθησαν στη συγγραφή δεν ισχυρίζονται κάτι τέτοιο. Αντίθετα λένε ότι πρέπει να 

υπάρχει συνδυασμός μεθόδων… 

Σ: Ναι…εγώ δεν μιλούσα για τη Λογοτεχνία…Είχα στο μυαλό μου κάποιες αλλαγές 

στην ύλη των Αρχαίων Γυμνασίου που έγιναν φέτος. 

Ε: Λοιπόν…και αυτή η ερώτηση είναι απαντημένη…για τις ψηφιακές δεξιότητες…αν 

είχατε από πριν ή αν αποκτήσατε κατά την προετοιμασία για την εφαρμογή του 

προγράμματος. Περνάμε τώρα στο κυρίως στάδιο της έρευνας. Για τις μεθόδους και τη 

διδακτική διαδικασία. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε για την επιλογή, όχι όλου του 

υλικού, αλλά των λογοτεχνικών κειμένων συγκεκριμένα, αν έγινε αποκλειστικά από 
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εσάς, σε συνεργασία με τους φιλολόγους που δίδασκαν στην ίδια τάξη, ή σε 

συνεργασία με τους μαθητές σας… 

Σ: Επειδή όπως σας είπα είχαμε τρόπον τινά «μοιράσει» τις τάξεις, τα κείμενα τα 

επέλεξα μόνη μου, όχι με συναδέλφους, αλλά ούτε και με μαθητές μου. Απλά, εάν 

έβλεπα ότι άρεσε στα παιδιά κάποιος συγγραφέας ή ποιητής φρόντιζα να τους δίνω και 

άλλο απόσπασμα ή άλλο ποίημα από το έργο τους, γιατί ήθελα να «εκμεταλλευτώ» τον 

ενθουσιασμό τους. 

Ε: Σε ποιο βαθμό αξιοποιήσατε τα υπάρχοντα εγχειρίδια της τάξης σας ή και των άλλων 

τάξεων; 

Σ: Μια και μας δινόταν η δυνατότητα να επιλέξουμε κείμενα και από τα βιβλία των 

άλλων τάξεων, εγώ τα χρησιμοποίησα εξίσου και τα τρία. Ωστόσο, κυρίως 

χρησιμοποίησα άλλες πηγές. Από το βιβλίο της Α΄ τάξης, που δίδασκα, ζήτημα να  

πήρα -επειδή και τα σενάρια που έπρεπε να διδαχθούν ήταν τρία- για το ένα μόνο 

σενάριο κείμενα, για να το χρησιμοποιήσουμε κι εκείνο, να μην θεωρήσουν τα παιδιά 

ότι δεν έχει καμιά χρηστικότητα. Επίσης λίγα κείμενα πήρα και από τα εγχειρίδια της 

Β΄και της Γ΄, κυρίως όμως στηρίχθηκα σε εξωσχολικά βιβλία και κείμενα, από 

ανθολογίες, από βιβλία που είχαμε στη βιβλιοθήκη, από το διαδίκτυο. Δεν 

περιοριστήκαμε στα εγχειρίδια… 

Ε: Πολύ ωραία…Και θεωρείτε ότι αυτά τα κείμενα που επιλέξατε εμπίπτουν στον 

λογοτεχνικό κανόνα; 

Σ: Ναι..εμπίπτουν… 

Ε: Δεν μπήκατε δηλαδή στον πειρασμό να ρωτήσετε τα παιδιά τι τους αρέσει, και να 

βάλετε στη διδασκαλία σας τον…Σπασίκλα και την Ξενέρωτη… 

Σ: Κοιτάξτε, μέσα στα πλαίσια του μαθήματος της Λογοτεχνίας της Α΄ τάξης, εγώ τους 

έκανα και Φιλαναγνωσία, και στη Φιλαναγνωσία χρησιμοποιήσαμε και δικά τους 

βιβλία, που τους άρεσαν και είχαν ήδη στην κατοχή τους. Δηλαδή τους είπα «αν 

νομίζετε πως κάποιο ή κάποια από τα βιβλία που έχετε διαβάσει εμπίπτει στην 

θεματολογία μας, ας εντάξουμε στο μάθημα ένα απόσπασμα που να σας αρέσει». 

Επομένως είδαμε αποσπάσματα και από τον «Μικρό Νικόλα» και από τον…Μικρό 

Σπασίκλα…και ό,τι υπάρχει από…μικρό και παράξενο (γελώντας). Ειδικά στην 

ενότητα «Η Σχολική Ζωή» που ήταν το σενάριο του Α΄ τριμήνου τα παιδιά είχαν 

πολλές προτάσεις για το τι έπρεπε να συμπεριλάβουμε. Εντάξαμε εξάλλου και 

ελληνικές ταινίες, και κινηματογράφο και θέατρο. Η λογοτεχνία γενικά ήταν (τραβά τη 

φωνή σαν να υπολογίζει) περίπου το ένα τρίτο από όλες τις τέχνες, που 

χρησιμοποιήσαμε… 

Ε: Ενδιαφέρον… 

Σ: Ναι αλήθεια! Όποιος περνούσε απέξω έλεγε δεν είμαστε τάξη, αλλά…μιούζικαλ! 

Ε: Φαίνεται να απολαύσατε τη διαδικασία… 

Σ: Πολύ…πάρα πολύ! Αλλά και οι μαθητές μου και εγώ κάναμε πάρα πολύ κόπο. Γιατί 

καταλαβαίνετε…όταν δεν υπάρχει τίποτε…δεν υπάρχει μια αποθήκη υλικού…λέω τον 

καημό μου τώρα…Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα «πάρτε και κάντε αυτό»..(Η 

ερευνήτρια σημειώνει στο τετράδιό της, και η συμμετέχουσα λέει γελώντας) 

«παρακαλώ να σημειωθεί αυτό στα πρακτικά»…Δεν υπάρχει στήριξη. Δηλαδή σου λεν 

«κολύμπα». Αλλά…αν εγώ είμαι πάνω από την Πίνδο και δεν έχω δει θάλασσα ποτέ, 
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μέχρι να καταφέρω να επιπλεύσω, κάποιες παράπλευρες απώλειες θα υπάρξουν…Ας 

πούμε σε ό,τι αφορά εμένα (δείχνοντας τα γυαλιά της) να η παράπλευρη απώλεια…Παν 

τα μάτια…Όλη τη νύχτα ψάχναμε. Για ένα συνεχόμενο δίωρο -γιατί σε δίωρα τα 

διδάσκαμε τα μαθήματα του πιλοτικού- για να προετοιμάσεις λοιπόν ένα δίωρο 

μαθήματος χρειαζόταν δουλειά μίας εβδομάδας. Γι’ αυτό και την επόμενη χρονιά 

πήραμε τα ίδια μαθήματα. Αυτός που έκανε γλώσσα ξαναπήρε γλώσσα, αυτός που 

έκανε λογοτεχνία, λογοτεχνία, και σ’ όποιον καινούριο ήρθε δώσαμε με πολύ μεγάλη 

χαρά το υλικό μας μαζί με οδηγίες, γιατί ξέραμε τι τραβήξαμε εμείς οι προηγούμενοι. 

Ε: Μα βέβαια, συναδελφική αλληλεγγύη και συντροφικότητα, βασικές αρετές…Τις 

τρεις θεματικές ενότητες προλάβατε να τις επεξεργαστείτε; Ήταν ο χρόνος σας 

επαρκής;  

Σ: Όχι, εμένα δεν μου έφτασε ο χρόνος 

Ε: Ποιες ήταν οι ενότητες, θυμάστε; 

Σ: Η πρώτη ήταν «σχολική ζωή», η δεύτερη, όχι η τρίτη ήταν «φυσικό και κοινωνικό 

περιβάλλον» και η μεσαία ήταν «η Ελλάδα στην ποίηση». Τώρα όταν έχεις θέμα «η 

Ελλάδα στην ποίηση», με όλο αυτό το θαύμα των ποιητών Ελλήνων και ξένων, με το 

τραγούδι, με τη μουσική…, πώς να το τελειώσεις; Και τα κείμενα…είχαμε κείμενα 

παραδοσιακής ποίησης, νεότερη ποίηση, εξαιρετικά κείμενα…Και μολονότι το 

σενάριο αυτό το είχα αντιμετωπίσει στην αρχή επιφυλακτικά, γιατί ξέρεις, περίμενα τα 

παιδιά να είναι πιο «κουμπωμένα» στην ποίηση, να μην μπορούν να την καταλάβουν, 

αντίθετα αυτά κατά την εφαρμογή «έλαμψαν»! Αφού και τώρα λέω να βρω μια 

ευκαιρία να επαναλάβω κάποια από αυτά που κάναμε τότε…αλλά δεν προλαβαίνω… 

Ε: Πολύ ωραία! Την διαδικασία των τριών σταδίων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 

την ανάγνωση, την ακολουθήσατε;  

Σ: Ναι…ναι…βέβαια. Από την πρώτη χρονιά…ειδικά την πρώτη χρονιά, που κι εμείς 

δεν ξέραμε καλά καλά πώς να το πιάσουμε το πρόγραμμα. Ήταν η μόνη «πεπατημένη» 

που είχαμε, θέλω να πω από τις λίγες σαφείς οδηγίες που μας δόθηκαν. Αυτό ήταν το 

τυπικό μέρος βέβαια, αλλά ήταν και αποτελεσματικό… 

Ε: Ωραία, δηλαδή το τυπικό μέρος το τηρήσατε. Να μας πείτε τώρα ποιους τρόπους 

διδασκαλίας και ποιες μεθόδους χρησιμοποιήσατε. Την ομαδοσυνεργατική 

φαντάζομαι…. 

Σ: Αναγκαστικά. Δεν είχε και νόημα αλλιώς. Ήταν τέτοια η δομή του προγράμματος. 

Την πρώτη χρονιά είχαμε αποκλειστικά ομαδοσυνεργατική, και κάποιες βέβαια 

ατομικές εργασίες. Τη δεύτερη χρονιά, εφαρμόζαμε ομαδοσυνεργατική όταν ήθελαν, 

αλλά εργάζονταν και μόνοι τους (μάλιστα τους έβαζα και έναν ανά θρανίο τότε). Την 

τρίτη χρονιά εφαρμόζαμε ένα τμήμα του σεναρίου με τα παιδιά μόνα τους στα θρανία, 

και μετά, ξαναστήναμε τις ομάδες όταν έπρεπε να συνεργαστούν. Σε αυτό βέβαια 

βοήθησε η επανάληψη του προγράμματος, διαπίστωσα δηλαδή ποια σημεία μπορούν 

να γίνουν με ομαδοσυνεργατική, και σε ποια σημεία είναι καλύτερα κάθε παιδί να 

δουλέψει μόνο του.  

Ε: Μάλιστα…στις ομάδες ήταν δεμένα τα παιδιά; Μήπως υπήρχαν αντιδράσεις; 

Σ: Περάσαμε «δύσκολες» στιγμές αρχικά (με επιτόνηση προβληματισμού), γιατί στην 

αρχή ζητήσαμε από τα παιδιά να χωριστούν μόνα τους σε ομάδες. Αμέσως 

παρουσιάστηκε το πρόβλημα, όλοι οι καλοί μαθητές μαζί, και όλοι οι αμελείς, ή τέλος 
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πάντων λιγότερο προσεκτικοί μαθητές σε χωριστή ομάδα. Γι’ αυτό άλλαξα τη 

σύνθεση…Αυτή ήταν η αρχή. Πριν ξεκινήσουμε. Πέρα από τα συμβόλαια της τάξης 

και τα κλασικά. Επεδίωξα να μάθω τις δεξιότητες καθενός. Τους έβαλα να γράψουν σε 

ένα χαρτάκι σε τι νομίζει ο καθένας ότι είναι καλύτερος. Γιατί, ας πούμε, άλλος την 

τεχνολογία την έπαιζε στα δάχτυλα, και άλλος δεν ήξερε να ανοίξει τον υπολογιστή. 

Όταν λοιπόν έχεις να κάνεις και μια παρουσίαση, σου χρειάζονται όλοι. Με βάση τις 

πληροφορίες που μου έδωσαν για τις δεξιότητες που κατείχαν, λοιπόν, έκανα τη 

σύνθεση των ομάδων. Για να μη λείπει από καμία ομάδα το τεχνικό μέρος, το γνωστικό 

μέρος, το εικαστικό μέρος, να μπορούν όλοι να συνεισφέρουν για να έχουμε στο τέλος 

μια εργασία της προκοπής, που να ικανοποιεί και τα ίδια τα παιδιά. Αυτό νομίζω ότι 

ήταν ένα από τα θετικότερα στοιχεία του πιλοτικού, ότι έδωσε δρόμο στα παιδιά 

που…νομίζουν ότι δεν τα καταφέρνουν -γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει παιδί που 

δεν τα καταφέρνει, όλα έχουν ταλέντα φανερά ή κρυφά- έδωσε δρόμο λοιπόν στα 

παιδιά να βρουν τις δεξιότητές τους και να ισορροπήσουν μέσα στην τάξη. Αυτό το 

πέτυχαν ισορροπώντας μες στις ομάδες. Και είχαμε παιδιά  μοναχικά, απομονωμένα 

και τα λοιπά, που στο τέλος του σεναρίου είχαν ενσωματωθεί σε παρέες και είχαν 

κοινωνικοποιηθεί. Για μένα αυτό είναι το καλύτερο αποτέλεσμα…δηλαδή να τον 

«ξεχάσω» και τον Ελύτη και τα…υψηλά γνωστικά επιτεύγματα, αν επιτευχθεί 

αυτό….Αλλά, είχαμε και δυσκολίες…όταν…κατά τη γνώμη μου δεν φταίνε τα παιδιά, 

φταίνε οι γονείς….όταν μου έλεγαν κάποια παιδιά «μα πώς κυρία…δεν θα πάρω 

είκοσι;» Ε τι να κάνουμε η εργασία βαθμολογείται συνολικά. Κι έφτασαν στο σημείο, 

να έρχονται με κλάματα, καλοί μαθητές, και να μου λένε πως είχαν φορτωθεί όλη τη 

δουλειά. Αυτό ήταν ένα θέμα…και στην αξιολόγηση μας δυσκόλεψε πολύ. Εμένα πάρα 

πολύ. Γι’ αυτό χρησιμοποιώντας ένα έντυπο που υπήρχε στο διαδίκτυο ζήτησα από 

όλους τους μαθητές να αξιολογήσουν τη συμμετοχή, τη δική τους και των άλλων 

παιδιών, μέσα στην ομάδα. «Θεωρείτε ότι εργαστήκατε περισσότερο από τους 

άλλους;», ας πούμε. Και έτσι, έβγαζες μιαν άκρη και μπορούσες λίγο να αξιολογήσεις 

και τα παιδιά καλύτερα, θέλω να πω πιο δίκαια. 

Ε: Μάλιστα… πιο δίκαια… Δραματοποίηση χρησιμοποιήσατε καθόλου; Άλλες 

βιωματικές μεθόδους; 

Σ: Τα πάντα…Μάλιστα παρουσιάσαμε τη δουλειά μας και στο κοινό της πόλης. 

Κάναμε κάτι θεατρικά κλπ. Και μέσα στην τάξη…Και για κείμενα που τους άρεσαν, 

τους είπα να γράψουν διαλόγους και να τους «παίξουνε» μπροστά στους συμμαθητές 

τους. Βέβαια, θέλω να πω ότι στην αρχή τα παιδιά ήταν λίγο κουμπωμένα, γιατί πάντα 

οτιδήποτε καινούριο τα ξενίζει κάπως, άσε που ντρέπονται. Δηλαδή μέχρι να πάρουν 

τον αέρα…Και πάλι, καλοί μαθητές είναι αυτοί που έχουν πρόβλημα. Θεωρούν ότι η 

δουλειά τους πάει χαμένη. «Τι τώρα να βγω εγώ να κάνω ένα πράγμα για το οποίο δεν 

θα βαθμολογηθώ; Δεν το κάνω.» 

Ε: Έχουν δηλαδή το άγχος της αξιολόγησης… 

Σ: Ναι, ναι, ναι…Οι καλοί μαθητές νομίζω δεν το χάρηκαν το πιλοτικό. Πιο πολύ το 

χάρηκαν οι άλλοι. Εγώ τουλάχιστον αυτήν την εντύπωση αποκόμιζα. Μάλιστα 

θύμωναν κιόλας. «Τι…θα γράφω εγώ και θα παίρνει και ο άλλος άριστα; Τι λέμε 

τώρα;» 

Ε: Α έτσι; (γελώντας)…Μάλιστα. Λοιπόν, προχωράμε…Χρειάστηκε να 

διαφοροποιήσετε τη διδασκαλία σας (κι αυτό νομίζω ότι το απαντήσατε πριν). 

Σ: Ναι, ναι, βέβαια. Τη διαφοροποίησα σας είπα. Και ανά χρονιά και ανά τμήμα. Και 

πάντα με γνώμονα τις προτιμήσεις των παιδιών. Γιατί και εγώ βελτίωσα το σενάριό 
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μου. Έβλεπα κενά…πράγματα που δεν είχα αναφέρει, σκεφτόμουν «να θα μπορούσα 

να πω και κάτι ακόμη» ή «ίσως αυτή η πτυχή ενδιαφέρει πιο πολύ τα παιδιά». 

Επίσης…αφαίρεσα κείμενα, διότι βλέπεις την αντίδραση των μαθητών σου….Άλλο 

είναι το δικό μου το μυαλό όταν επιλέγω το κείμενο και άλλη είναι η ψυχολογία ενός 

δωδεκάχρονου παιδιού… 

Ε: Αυτά είναι στον αναστοχασμό, στο τέλος του ερωτηματολογίου. Αλλά ας τα πούμε 

και από τώρα.  

Σ: Δεν το θυμάμαι το ερωτηματολόγιο…συγγνώμη. 

Ε: Μην ανησυχείτε, όλα καλά…Είναι ζωντανή συζήτηση. Εξατομικευμένη διδασκαλία 

χρησιμοποιήσατε;  

Σ: Ναι, ναι… 

Ε: Είχατε μαθητές αδύνατους; 

Σ: Είχα μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, που έπρεπε να συμμετέχουν…και δεν 

μπορούσαν ως τότε…ούτε βέβαια με τις παραδοσιακές μεθόδους. Αλλά οι ομάδες ήταν 

άλλο πράγμα…Να σας εξηγήσω πώς δούλευαν στις ομάδες, γιατί αν δεν δούμε πώς 

δούλευαν δεν μπορούμε να καταλάβουμε την εξατομίκευση. Υπήρχε κάθε φορά ένα 

φύλλο εργασίας. Από την αρχή τα είχα ολοκληρωμένα τα σενάρια, και ήξερα τι θα 

δώσω στα παιδιά στη διάρκεια αυτών των τριών μηνών (γι’ αυτό σας λέω μας βγήκε η 

ψυχή). Έδινα λοιπόν τα φύλλα στον «συντονιστή» της κάθε ομάδας. Ο συντονιστής σε 

συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της έπρεπε να μοιραστούν τις ερωτήσεις. Συνήθως, 

οι συντονιστές ήταν άτομα «επικοινωνιακά» και με δική μου καθοδήγηση το 

χειριζόμασταν έτσι, ώστε -διακριτικά και χωρίς να φανεί- τις πιο απλές, τις πιο εύκολες 

εργασίες, ή αυτές που ξέραμε ότι μπορούσε το παιδάκι να τις φέρει εις πέρας τις 

αναθέταμε σε αυτό. Τις περισσότερες φορές η παραγωγή του ήταν πιο μικρή. Αλλά 

ουσιαστικά ήταν ισοδύναμη με αυτή των υπόλοιπων παιδιών, και εξασφαλίζαμε 

βελτίωση των επιδόσεών του και ίση ικανοποίηση για το ίδιο.  Αλλά νομίζω ότι όλοι 

οι μαθητές βοηθήθηκαν πάρα πολύ. Ίσως είναι και το μάθημα τέτοιο. Η λογοτεχνία 

πάντα «εξιτάρει» τα παιδιά. Αφού χτυπάει κουδούνι, και λένε «τι κυρία, τελειώσαμε;». 

Νομίζω ότι προσφέρεται το μάθημα. Γιατί…παράγουν λόγο…και μόνο το ότι θα 

«βγει» το παιδί και θα διαβάσει κάτι που έγραψε το ίδιο είναι πολύ σημαντικό! Κι ας 

μην έχει απαραίτητα λογοτεχνικές αρετές…Γιατί άλλο η λογοτεχνία και άλλο η 

παραγωγή λόγου…Μην λέτε πάντα «δεν έχω ταλέντο». Δεν είναι θέμα ταλέντου. 

Τέλος πάντων…πάλι παρασύρθηκα… 

Ε: Όχι, είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε….Μάλιστα…Δηλαδή είχατε 

διαβαθμισμένης δυσκολίας ερωτήσεις στα φύλλα εργασίας… 

Σ:   Και διαβαθμισμένης δυσκολίας και προσαρμοσμένες σε διαφορετικές δεξιότητες. 

Δεν ήταν όλες ίδιες ούτε είχαν τους ίδιους στόχους. Υπήρχε το καθαρά γνωστικό μέρος. 

Το καλλιτεχνικό, οι νέες τεχνολογίες. 

Ε: Είναι ωραίο που μας τα λέτε αυτά. Δεν έχω εγώ ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο 

ειδικές για τη δομή των φύλλων εργασίας, αλλά έχει ενδιαφέρον να μάθουμε, γιατί έτσι 

αντιλαμβανόμαστε και τι πρέπει να γίνει, για επιτυχημένη εφαρμογή της 

ομαδοσυνεργατικής.  

Σ: Ναι…ωστόσο εγώ πάντα ανέθετα και ατομικές εργασίες. Πιο πολύ για να 

ικανοποιηθεί και το αίσθημα των παιδιών που έρχονταν από το δημοτικό με τα δεκάρια 
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τους, και έλεγαν «αμάν τώρα εγώ τι να κάνω για  να δείξω ότι είμαι άπιαστος, και ο 

λόγος που η ομαδική εργασία δεν βγήκε πολύ καλή είναι γιατί οι άλλοι τρεις 

τεμπέλιαζαν»  

(Ερευνήτρια και συμμετέχουσα γελούν) 

Σ: Αλλά για να συνεχίσω για τις ομαδικές εργασίες, τα παιδιά έκαναν πολλά πράγματα. 

Και το υλικό που έχουμε, το αποτέλεσμα των σεναρίων, είναι φανταστικό. Το τι 

εργασίες, τι power point, βιντεοπαρουσιάσεις, μέχρι και «γιου τιουμπάκια» έκαναν! 

Δηλαδή εξαιρετική δουλειά…Εγώ λέω ότι αυτά τα παιδιά ήταν πολύ ευνοημένα. 

Ε: Ωραία, άρα απαντημένη και η ερώτηση για το αν χρησιμοποιήσατε ψηφιακά 

εργαλεία. 

Σ: Μονίμως...Εδώ πρέπει να σας πω ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια ακριβώς από πάνω 

μας (δείχνει), είχα τη δική μου τάξη. Ήταν αυτή μια πρωτοτυπία του σχολείου. Είχα 

μια τάξη που ήταν αποκλειστικά η τάξη μου. Έρχονταν τα παιδιά εκεί. Πριν καν 

γίνουμε πιλοτικό. Ήδη ακολουθούσα μορφές εναλλακτικής διδασκαλίας, πριν από το 

πιλοτικό. Η σύμβουλος που είχαμε τότε ήταν και αυτή υπέρ των καινοτομιών στη 

διδασκαλία, και μου είχε δώσει και υποστηρικτικό υλικό. Κάναμε μέσα από τραγούδια 

το μάθημα. Όχι μόνο της Λογοτεχνίας, αλλά και της Γλώσσας, και στη γλώσσα όχι 

μόνο νοηματική προσέγγιση, αλλά και συντακτικό και γραμματική, βρίσκαμε 

αντωνυμίες, παραθετικά…, όλα, τα πάντα, μέσα απ’ τα τραγούδια. Για να βοηθηθούν 

και τα παιδιά που «είχαν πρόβλημα». Αλλά είναι λάθος να λες για κάποιο παιδί ότι έχει 

πρόβλημα. Όλα τα παιδιά μπορούν να «ανθίσουν» με κάποιο τρόπο. Το να μην μπορεί 

να πει ένα παιδί στο δευτερόλεπτο «πόσο κάνουν τρία επί τριάντα τρία» είναι 

πρόβλημα; Μπορεί να έχει άλλες δεξιότητες. Εκεί λοιπόν…πάνω στην τάξη αυτή, ήταν 

ήδη στημένοι προτζέκτορες, υπολογιστές…, δηλαδή ήδη ήταν φτιαγμένο το μάθημα. 

Έτσι κι αλλιώς πριν το πιλοτικό, πριν δυο χρόνια, είχαμε την ψηφιακή τάξη… 

Κατεβάζαμε υλικό, το βάζαμε στο φλασάκι, δηλαδή ήδη είχαμε αρχίσει τα διαδραστικά 

(με βοηθούσαν οι συνάδελφοι που την κατείχαν καλύτερα την τεχνολογία). Ώστε η 

προετοιμασία είχε γίνει. Γιατί εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει το παιδί να το 

ενθουσιάσεις. Αν το ενθουσιάσεις το έχεις κερδίσει. Την γνώση πλέον την παίρνεις από 

παντού. Δεν είναι πια η εποχή που ο μαθητής περίμενε το δάσκαλο για να μάθει. Αν 

ενθουσιαστούν οι μαθητές, έχουμε επιτυχία του μαθήματος. 

Ε: Και του διδάσκοντος… 

Σ: Αυτό που ενδιαφέρει είναι να έχουν τα παιδιά την αίσθηση της χαράς και του 

ενθουσιασμού. Τώρα πριν τη συνέντευξη, είχα με ένα τμήμα της Β΄ τάξης Ιλιάδα, και 

χτύπησε το κουδούνι, και δεν σηκώθηκε κανένας, και χρειάστηκε να τους πω «παιδιά, 

σταματάμε εδώ, γιατί έχω δουλειά»…ε αυτό είναι επιτυχία του μαθήματος! Δεν είναι 

η «αναπαραγωγή» καλών, άριστων, επιμελών μαθητών, επιτυχία. Επιτυχία είναι να 

συμπαρασύρεις τα παιδιά με τον δικό σου ενθουσιασμό! 

Ε: Συνεπώς, πρέπει και ο εκπαιδευτικός να δείχνει ενθουσιασμό… 

Σ: Εγώ έχω…με τη Λογοτεχνία…τη Γραμματεία γενικώς, αρχαία και νέα. Λέω…και 

αμισθί θα έκανα το μάθημα… 

Ε: Όντως είναι πολύ δημιουργικό μάθημα… 

Σ: Και επειδή ήμασταν οργανωμένοι, όλη η τάξη γινόταν «κέντρο πολιτισμού». 
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Ε: Πολύ ωραία…γιατί η διδασκαλία της λογοτεχνίας, η λογοτεχνία στην εκπαίδευση, 

απ’ ό,τι λένε και οι εμπνεύστριες του προγράμματος πρέπει να ενσωματωθεί στις 

πολιτισμικές σπουδές… 

Σ: Αλήθεια;…πάρα πολύ χαίρομαι…Να σας πω ένα περιστατικό. Κάναμε την ενότητα 

«η Ελλάδα στην ποίηση», και ήμασταν στον Ελύτη. Τους δείχνω λοιπόν μετά την 

ανάγνωση και εικαστικές δημιουργίες και κολάζ του Ελύτη, γοργόνες, αγγέλους κλπ. 

Και δείτε πώς εξελίσσονται και τα παιδιά. Μου λέει ένας πιτσιρικάς: «Τι κυρία! Μας 

δείχνετε γυμνό;». Του απαντώ: «Γλυκέ μου ντρέπεσαι; Τι ήθελες η γοργόνα να βγει με 

το παλτό; Η πρώτη εμφάνιση του ανθρώπου στη γη ήταν χωρίς ρούχα. Μετά έγιναν τα 

ρούχα κοινωνική αναγκαιότητα…». Τέλος πάντων το ίδιο παιδί μέσα στα επόμενα 

χρόνια είχε «πορωθεί» με τον Ελύτη. Είχε αποτέλεσμα αυτού του είδους η παρέμβαση 

στο πιλοτικό, και όντως δημιουργήσαμε αναγνώστες. Δεν λέω ότι επηρεάστηκαν όλοι 

οι μαθητές, αλλά πολλοί μαθητές έρχονταν και μας ρωτούσαν «αυτό το απόσπασμα 

που διαβάσαμε σήμερα, από ποιο βιβλίο είναι;»  

Ε: Πολύ ωραία. Συνεπώς επιτεύχθηκε και ο στόχος της φιλαναγνωσίας… 

Σ: Ξαναλέω, δεν επηρεάστηκαν όλοι. Αλλά και τέσσερις-πέντε μαθητές από κάθε τάξη 

που πήραν ένα… τσουβάλι βιβλία για το καλοκαίρι, δεν είναι ασήμαντο! Η Λογοτεχνία 

έχει βέβαια σχέση με τη χαρά τη ζωής. Μπορείς να την προσεγγίσεις και με το τραγούδι 

και με τη μουσική…Όταν τους είπα ότι ο Ελύτης έγραφε στίχους για τραγούδια, 

ξαφνιάστηκαν, γιατί στο μυαλό τους ο Ελύτης ήταν ο Ελύτης του Νόμπελ…ο 

δύσκολος…ο απρόσιτος. Τους είπα λοιπόν ότι η ποίηση συνδέεται με το τραγούδι. Και 

το ποίημα, και το τραγούδι, και το κολάζ, είναι τέχνη…είναι έκφραση! Εμείς 

ενδιαφερόμαστε για όλες τις μορφές της έκφρασης και τέχνης, γιατί δίνουν διέξοδο 

στις σκέψεις, τα συναισθήματα, δίνουν διέξοδο σε όλα τα αδιέξοδα. (Κάνει κίνηση ότι 

σταματάει) Εμένα άμα δεν με σταματήσει κανένας... 

Ε: (Γελώντας). Μα όχι είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα μας λέτε, αλλά να προλάβουμε, 

πριν χτυπήσει το κουδούνι. 

Σ: Ε ναι, γι’ αυτό. 

Ε: Πείτε μας, η ανάγνωση των κειμένων γινόταν στο σχολείο ή στο σπίτι; 

Σ: Δεν προλαβαίναμε πάντα στο σχολείο. Τους έλεγα να διαβάσουν και στο σπίτι. Αλλά 

κυρίως στο σχολείο διαβάζαμε. 

Ε: Στο πρόγραμμα υπάρχει και μια πρόταση για ένταξη ολόκληρου ή ολόκληρων έργων 

στη διδασκαλία. Το κάνατε αυτό; 

Σ: Στην πρώτη τάξη όχι. Κυρίως αυτό γινόταν στη λογοτεχνία της Γ΄ Γυμνασίου. 

Παρουσίασαν βέβαια στην τάξη περιλήψεις που έκαναν από μυθιστορήματα που 

διάβασαν στο σπίτι, αλλά αυτό δεν ήταν ενταγμένο στα σενάρια. Ήταν καθαρά δράση 

φιλαναγνωσίας.   

Ε: Ενδεχομένως, δεν θα προλαβαίνατε ούτως ή άλλως. 

Σ: Μην το συζητάτε, έφευγε το δίωρο σαν το νερό… 

Ε: Για  τις εργασίες, αν ήταν ατομικές ή ομαδικές μιλήσαμε. 

Σ: Ναι…ήταν κυρίως ομαδικές, αλλά επειδή κάποια παιδιά ήθελαν την ατομική 

αξιολόγηση γιατί νόμιζαν ότι αλλιώς δεν αξιολογούνται σωστά, ανέθετα και τέτοιες 

εργασίες και είχαν αίσθηση ότι «ωραία, έτσι θα δείξω τι αξίζω!». 
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Ε:Τώρα την επόμενη ερώτηση να την κάνω; Φάνηκε ότι δουλεύατε πάρα πολύ στο 

σχολείο. Η εκπόνηση των εργασιών γινόταν κυρίως στο σχολείο ή στο σπίτι; 

Σ: Δουλέψαμε π ά ρ α πολύ. Και στο σχολείο και στο σπίτι. Κυρίως στο σχολείο, αλλά 

και στο σπίτι. Πολύ, όταν λέμε «πολύ», πολύ! 

Ε: Και ανταποκρίνονταν όλα τα παιδιά; Ακόμη και αυτά που βαριούνταν αρχικά να 

γράψουν; 

Σ: Ναι ανταποκρίνονταν. Και αυτοί που δεν ήθελαν να γράφουν…έγραφαν λιγότερο, 

και έκαναν άλλα πράγματα, εικαστικές ή ηλεκτρονικές εργασίες σχετικές με τα 

κείμενα. Αλλά εν τέλει οι στόχοι επιτεύχθηκαν. Και οι γνωστικοί. Νομίζω  ότι τα παιδιά 

που πέρασαν από αυτά τα τρία σενάρια «έμαθαν», και έμαθαν με κριτικό και 

δημιουργικό τρόπο.  Στην ενότητα «φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον» με αφορμή 

«τον γάτο που έμαθε σ’ ένα γλάρο να πετάει» έκαναν κόμικ, σκετσάκι…καταπληκτικά 

πράγματα. Και βέβαια βοήθησε το γεγονός ότι είχαμε κι εμείς τη δυνατότητα να 

επιλέξουμε κείμενα. Διότι θεωρώ ότι τα αποσπάσματα που υπάρχουν στα βιβλία είναι 

τα χειρότερα. Καθόλου αντιπροσωπευτικά. Δηλαδή, δείτε τα αποσπάσματα από την 

Αστραδενή (μόνο «λαογραφική» περιγραφή των εθίμων) από  τη Λωξάνδρα το ίδιο. 

Ενώ αυτά που επιλέξαμε αργότερα είχαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα παιδιά.  

Ε: Και για τη δραματοποίηση έχουμε πει… 

Σ: Ναι…τη χρησιμοποίησα. Τη χρησιμοποίησα αρκετά. 

Ε: Αυτή; Ενθουσίασε τα παιδιά; 

Σ: Ναι κυρίως τα παιδιά που δεν είχαν εμμονή με τη βαθμολογία. Το ξαναλέω αυτό. 

Εγώ με τους άριστους μαθητές έχω ένα θέμα. Βέβαια κρύβονται οι οικογένειες από 

πίσω. Υπάρχει πολύ πίεση εκ μέρους των γονιών. Ωστόσο, και αυτά τα παιδιά στο 

τέλος «άνθισαν», όπως σας είπα… 

Ε:  Πολύ ωραία! (Την ώρα εκείνη χτυπά το κουδούνι) Δημιουργική γραφή 

χρησιμοποιήσατε; 

Σ: Ναι…ναι…βέβαια. Σε μεγάλο βαθμό. Αφήγηση από άλλη οπτική γωνία, αλλαγή 

τέλους ιστορίας.. 

Ε: Μεταφορά σε άλλο είδος; 

Σ: Βεβαίως…επιστολές, ημερολόγια. Τα πάντα κάναμε. Θεωρώ ότι ήμασταν μέσα στις 

προσδοκίες του πιλοτικού… 

Ε: Συνάδελφος μας είπε ότι τα παιδιά στην τάξη του έφτιαξαν χάικου… 

Σ: Κι εμείς, κι εμείς, και ακροστιχίδες και άλλες στιχουργικές μορφές.  

Ε: Και…όταν διαπιστώνατε απουσία ενδιαφέροντος…αλλά από όσα μας είπατε 

προκύπτει ότι τα παιδιά δεν έχαναν το ενδιαφέρον τους. 

Σ: Μα πώς, πώς υπήρχαν κείμενα που δεν τα ενδιέφεραν…Βέβαια και εγώ τους είπα 

ότι δεν είναι υποχρεωτικό να μας αρέσουν όλα. Ας πούμε εμένα προσωπικά -θα το πω 

και ας καταγραφεί- η Γκουέρνικα του Πικάσο δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει αυτή η 

τεχνοτροπία. Άλλο το να κατανοώ κάτι (το θέμα της Γκουέρνικας π.χ., που είναι 

διαχρονικό και πανανθρώπινο) και άλλο το να μου αρέσει. Και τους έδινα -στους 
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μαθητές μου εννοώ- την ευκαιρία να αξιολογήσουν τα κείμενα. Να πουν αν δεν τους 

άρεσε κάποιο και τι δεν τους άρεσε. Η γλώσσα, το ύφος, τα μηνύματα; 

Ε: Τα περισσότερα παιδιά παραπονιούνται ότι τα κείμενα τα οποία επεξεργαζόμαστε 

είναι…να θυμηθώ πώς μου το έλεγαν οι μαθητές μου… «λυπητερά»… 

Σ: Μα ναι γι’ αυτό κι εγώ φροντίζω -γιατί και φέτος με σενάρια εργάζομαι- να 

μοιράζονται κάπως τα πράγματα. Π.χ. στο σενάριο της παιδικής βιοπάλης που κάναμε 

πρόσφατα, έχουμε δυο κείμενα «λυπητερά» και άλλα δύο πιο χαρούμενα. Αλλά μου 

έκανε εντύπωση στις ζωγραφιές που μου έφεραν -γιατί τους ανέθεσα και εικαστικές 

εργασίες- η αισιόδοξη προοπτική. Τα παιδιά εξάλλου είναι φύσει αισιόδοξα… 

Ε: Θα συμφωνήσω…Για να δούμε τώρα (η ερευνήτρια κοιτάζει τις ερωτήσεις) για τη 

φιλαναγνωσία είπαμε αρκετά πράγματα. Να μην τα επαναλάβουμε.  

Σ: Ναι είπαμε ότι καλλιεργήθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Ε: Πιστεύετε ότι μέσω του μαθήματος, άλλαξαν θετικά οι στάσεις των μαθητών 

απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα που τέθηκαν ή ζητήθηκαν; 

Σ: Ναι…ειδικά στην ενότητα «Φυσικό και Κοινωνικό περιβάλλον» είδα ότι τα παιδιά 

ευαισθητοποιήθηκαν. Και το κατάλαβα και από τις δράσεις που αναπτύχθηκαν και από 

τις κουβέντες μας μέσα στην τάξη. Π.χ. θυμάμαι παιδιά που έλεγαν «είπα στη μαμά 

μου να μην πετά τα πλαστικά στο γενικό κάδο» ή «εμείς  ανακυκλώνουμε και το 

καμένο λάδι». Θεωρώ ότι αυτό είναι ευαισθητοποίηση.. 

Ε: Ναι ναι… 

Σ: Αυτό…να περάσει και στην κοινωνία. Επίσης στην ενότητα «η Ελλάδα στην 

ποίηση» μιλήσαμε για την ιστορία της πατρίδας μας, και είπα στα παιδιά ότι δεν 

χρειάζεται να είμαστε προγονόπληκτοι-αρχαιολάτρες. Είναι καλό να εκτιμούμε το 

«τότε» και το «τώρα». Και ήταν πριν 5 χρόνια. Κρίση υπήρχε και τότε. Λοιπόν -για να 

συνεχίσω- συζητούσαμε ότι έπρεπε να εκτιμήσουμε τις δυνατότητες που είχε και έχει 

ο Έλληνας. Διότι από συμπληγάδες πέρασε πολλές φορές ο ελληνισμός. Και στο 

παρελθόν είμασταν λίγοι-αριθμητικά πάντα λίγοι είμαστε- αλλά καταφέραμε να μην 

αλλοτριωθούμε και να διατηρήσουμε τις αξίες μας. 

Ε: Για την ετερότητα μιλήσατε. Ή δεν προσφέρονταν οι ενότητες;  

Σ: Ε ναι, αυτά τα είχε η Γ΄ τάξη. Εμείς δεν ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα.  

Ε Συζητήσατε για αξίες όπως η πίστη στις δημοκρατικές αρχές; 

Σ: Στην ενότητα για την Ελλάδα μπορώ να πω ότι αναφερθήκαμε σε αυτές. Διότι δεν 

μπορείς να μιλήσεις για την Ελλάδα που έχει περάσει «δια πυρός και σιδήρου» χωρίς 

να κάνεις λόγο για τη Δημοκρατία και τις παραβιάσεις της.  Και βέβαια ο τίτλος ήταν 

«η Ελλάδα στην ποίηση».  Έλληνες ποιητής είναι και ο Αλκμάν και η Σαπφώ. 

Ξεκινήσαμε από την αρχαιότητα, αναφερθήκαμε στο συλλογικό υποσυνείδητο. Είπαμε 

λοιπόν για τις περιόδους κατοχής της πατρίδας, για την ελευθερία, τη 

δημοκρατία…είπαμε αρκετά, όχι αναλυτικά αλλά…τις νύξεις μας τις κάναμε… 

Ε: Πάρα πολύ ωραία! Να πούμε και για την αξιολόγηση τώρα και να τελειώνουμε σιγά 

σιγά…Θεωρείτε ότι βελτιώθηκε η ικανότητα των μαθητών να παρουσιάζουν με 

τεκμηριωμένο τρόπο και ολοκληρωμένα τις απόψεις τους; 



199 

 

Σ: Ναι βέβαια…αρκετά…. Ήταν μέσα στο πνεύμα του προγράμματος. Γιατί αλλιώς η 

εργασία πήγαινε πίσω. Και μέσα στους στόχους ήταν και αυτό, να τους μάθουμε να 

κάνουν μια εργασία -κανονική εργασία- με τις πηγές της, τις παραπομπές της… Και 

για να επιτευχθεί αυτό, ήθελαν δεν ήθελαν έμαθαν να γράφουν τεκμηριωμένα.  

Ε: Ταυτίζονταν καμιά φορά με τους ήρωες; 

Σ: Συμμετείχαν, συμμετείχαν με ενθουσιασμό. Ήταν ένα δίωρο που δεν καταλάβαινες 

πώς περνούσε. Στην ενότητα της «Σχολικής ζωής¨ ταυτίζονταν. Αλλά αυτή η ενότητα 

είναι πολυδιδαγμένη. Εγώ φέτος δεν έκανα κείμενα για τη σχολική ζωή, αφού αυτό το 

σενάριο είναι σενάριο της γλώσσας. Κουράζονται τα παιδιά…βαριούνται… 

Ε: Τώρα που το λέτε, ας κάνουμε μια παρένθεση για τον τρόπο αξιολόγησης που 

προτείνεται φέτος…Δεν κατάλαβα αν στο τέλος της χρονιάς που συνεξετάζονται η 

γλώσσα και η λογοτεχνία, τα θέματα θα πρέπει να είναι από την ίδια ή παρεμφερείς 

ενότητες. Ξέρετε εσείς; 

Σ: Δεν μας είπαν τέτοιο πράγμα. Αλλά πρέπει να πάρουνε υπόψη και την δική μας 

εμπειρία οι επιτελείς του υπουργείου που κάνουν τον προγραμματισμό. Η επανάληψη 

κουράζει τα παιδιά. 

Ε: Πολύ σωστά. Τώρα…για την μετουσίωση των συναισθημάτων σε ένα νέο κείμενο, 

και αυτό το είπαμε…αφού εκδώσατε και βιβλίο… 

Σ: Κάναμε πολλά πράγματα, πάρα πολλά…Και μας άρεσε. Εμένα μου άρεσε πολύ, και 

αν είχα και μια «αποθήκη υλικού» θα ήταν και λιγότερο κουραστικό, γιατί κουράστηκα 

πολύ. Και εδώ να σημειώσω κάτι που δεν είδα να υπάρχει στο ερωτηματολόγιο. Επειδή 

είχαμε μιλήσει και για περιγραφική αξιολόγηση στα σενάρια. Εγώ είχα για τον κάθε 

μαθητή το φάκελό του και για κάθε ομάδα επίσης. Διατηρούσαμε λοιπόν αρχείο, το 

οποίο ήταν προσιτό στους γονείς και στον κάθε μαθητή που ήθελε να δει τι είχε κάνει 

και τι όχι. Είχαν και τα παιδιά πρόσβαση και μπορούσαν να συγκρίνουν την 

προηγούμενη με την επόμενη εργασία. Βέβαια για να γίνουν όλα αυτά, ο εκπαιδευτικός 

δεν παίρνει ανάσα. Εγώ δεν έβγαινα στο διάλειμμα. Δεν κατέβαινα από την τάξη μου. 

Ανέβαινα το πρωί και έφευγα στο τέλος του ωραρίου. Στα διαλείμματα έρχονταν τα 

παιδιά να ρωτήσουν, να ζητήσουν οδηγίες. Μα πώς αλλιώς να γινόταν. Δεν 

προλαβαίνεις…Γιατί το κάθε παιδί αξίζει την προσοχή σου, δεν γίνεται να 

αδιαφορήσεις για μια απορία ή δυσκολία που έχει….(σταματά απότομα). Πάλι ξέφυγα. 

Σταματώ! 

Ε: Όχι όχι συνεχίστε, εξάλλου απαντάτε στις ερωτήσεις που θα έκανα. Μη 

στεναχωριέστε. Θα ρωτούσα τι σας δυσκόλεψε και τις ελλείψεις. 

Σ: Με δυσκόλεψε το ότι μας είπαν «κολυμπήστε», χωρίς βοήθεια, χωρίς 

προετοιμασία…Αυτή η προχειρότητα που υπάρχει σε όλα. Πάρτε για παράδειγμα τη 

θεματική εβδομάδα. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. «Α…μόλις σκεφτήκαμε κάτι 

πρωτοποριακό, άιντε κάντε το!». Εμείς στην αρχή της χρονιάς πρέπει να κάνουμε τον 

προγραμματισμό για όλο το έτος. Είναι καθήκον μας που το διεκπεραιώνουμε από τις 

πρώτες μέρες. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να πετάς κάθε τρεις και λίγο μια απαίτηση; 

Τα θέματα της «θεματικής εβδομάδας» όλοι οι συνάδελφοι -και το λέω με το χέρι στην 

καρδιά- τα έχουμε συζητήσει μέσα στις ενότητες. Πάλι τα ίδια θα κάνουμε; Τα ίδια θα 

αναμασάμε; Θα ήταν καλύτερα τα στελέχη του υπουργείου να ήταν εκπαιδευτικοί της 

δράσης, ενεργοποιημένοι μέσα στη σχολική κοινότητα. Και για να ξαναγυρίσω στο 
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πιλοτικό…ήταν πολύ ωραίο, και εμείς προσπαθήσαμε πολύ, μας βγήκε η ψυχή. Πού 

αξιοποιήθηκε όμως; 

Ε: Φέτος έγινε προσπάθεια για γενική εφαρμογή, απλά δεν υπάρχει η ποικιλία κειμένων 

που υπήρχε στο πιλοτικό… 

Σ: Ναι κάτι πήγαν να κάνουν, αλλά και πάλι δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες. Δηλαδή σου 

λένε «πήγαινε στον Πρωτέα, πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί». Ναι βρε παιδί μου εγώ να 

πάω στον Πρωτέα και στις άλλες αποθήκες υλικού, αλλά μεταξύ μας -δεν ξέρω αν σε 

άλλα σχολεία εντυπωσιάζονται, αλλά επειδή σε αυτό το σχολείο ασχοληθήκαμε και 

ασχολούμαστε πολύ- δεν έχουν ποιος ξέρει τι …Κι εμείς έχουμε κάνει πολύ ωραία 

σενάρια… 

Ε: (Διακόπτει). Μα νομίζω πως μπορείτε κι εσείς να προσθέσετε υλικό σε αυτές τις 

πλατφόρμες. Από αυτά τα ωραία που εφαρμόσατε. 

Σ: Ναι έχουμε κάνει πολύ ωραία πράγματα. Είμαστε ένα πολύ…ταπεινό σχολείο, 

χαμηλών τόνων. Μόνο το υλικό…τρισδιάστατες κατασκευές, όχι μόνο κείμενα και 

ζωγραφιές και βιντεάκια που σας έλεγα, αλλά και ολόκληρες μακέτες. Εμείς δεν 

αποτρέπαμε τα παιδιά που είχαν πολύ ωραίες ιδέες… 

Ε: Μα πώς να τα αποτρέπατε; Αυτό είναι το ζητούμενο, πρωτοβουλία, αυτενέργεια.  

Σ: Πολλές φορές τους έλεγα: Εγώ σας δίνω μια ομάδα εργασίας και προτεινόμενες 

δραστηριότητες. Βρείτε εσείς τι θέλετε να κάνετε (που να  εκπονείται βέβαια σε 

συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο). Διαλέξτε όποια δραστηριότητα θέλετε, αλλά και αν 

αυτές δεν σας καλύπτουν, σκεφτείτε εσείς τι σας αρέσει. (Χτυπάει κουδούνι για την 

επόμενη ώρα). Γιατί το παιδί πρέπει να εκφράζει και τον δικό του εσωτερικό κόσμο 

και να μην ακολουθεί πάντα τις απόψεις και τα θέλω του εκπαιδευτικού ή άλλων 

εξωτερικών παραγόντων… 

Ε: Είναι όντως σημαντική αυτού του είδους η ελευθερία. 

Σ: Και αν τα παιδιά μαθαίνουν…το λέω γιατί στην αρχή θα γελάσουν με το ανοίκειο, 

θα τους φανεί παράξενο, επειδή είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουν συνηθίσει (π.χ. 

τους έβαζα όπερες και κλασική μουσική να ακούσουν σχετικές με το θέμα μας ή τώρα 

στα αρχαία τους βάζω απαγγελία με ερασμιακή προφορά), και γελούν -απόλυτα 

φυσιολογικό είναι αυτό. Σε δεύτερο επίπεδο όμως ανοίγουν οι ορίζοντές τους, βλέπουν 

με διαφορετική οπτική γωνία τα πράγματα. Ο παλιός τρόπος διδασκαλίας τι προσφέρει; 

Μπορείς και στο σπίτι σου να τα διαβάσεις τα κείμενα, να απαντήσεις τις 

ερωτήσεις…και τελειώνει εκεί. Το θέμα είναι να διευρυνθεί το πνεύμα, να ανοίξει το 

μυαλό και φεύγοντας να πουν «έμαθα και κάτι, μου έμεινε κάτι». Επίσης τα παιδιά 

πρέπει να αποενοχοποιηθούν, και να μην φοβούνται να πουν ότι δεν τους αρέσει ή δεν 

τους ενδιαφέρει κάποιο έργο, αλλά και… να μην έχουν το άγχος να καταλάβουν «τι 

θέλει να πει ο ποιητής». Ο ποιητής ό,τι ήταν να πει το είπε με την συγγραφή, εγώ τώρα 

παραλαμβάνω το έργο και «το κάνω δικό μου». Αυτό που θα πω και θα κάνω εγώ σε 

σχέση με το ποίημα -με το λογοτεχνικό έργο εν γένει- μας ενδιαφέρει. Βέβαια τα 

προσωπικά βιώματα των λογοτεχνών έχουν πολλές φορές άμεση σχέση με το έργο 

τους. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον να μάθουμε κάποιες περιστάσεις ζωής του λογοτέχνη, 

αλλά μέχρι εκεί. Γι’ αυτό και βάζω συχνά αποσπάσματα συνεντεύξεων στα παιδιά, που 

ακούνε τον ίδιο το λογοτέχνη να διαψεύδει την «ανάλυση» και να μην δέχεται 

προθέσεις ή σκέψεις που του καταλογίζουν… 

(Τα τελευταία λόγια, η συμμετέχουσα τα λέει όρθια στην πόρτα) 
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Σ: Πρέπει να φύγω τώρα, περιμένουν τα παιδιά. 

Ε: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. 

Σ: Να είστε καλά. 

 

3. Λύκειο 

1η  Συνέντευξη Α’ Λύκειου: Γυναίκα, αναπληρώτρια φιλόλογος δίδαξε στην Α΄ 

Λυκείου σε σχολείο της ακριτικής Ελλάδας, την πρώτη χρονιά της εφαρμογής 2011-

2012 

Ε: Θα ήθελα κατ’ αρχήν να σας παρακαλέσω να αναφερθείτε στην ηλικία και την 

υπηρεσιακή σας κατάσταση.  

Σ: (Έχοντας το ερωτηματολόγιο μπροστά της) Λοιπόν…είμαι μεταξύ 41-45. Όταν 

εφάρμοσα το πρόγραμμα βέβαια ήμουν νεότερη. Προϋπηρεσία 1-10 χρόνια. Έχω 

πιστοποίηση Β΄ επιπέδου, αλλά το 2011 είχα Α΄ επιπέδου. Οι γνώσεις μου στις ΤΠΕ 

είναι σε καλό επίπεδο…Αυτά! 

Ε: Μάλιστα, περνάμε στο 1ο στάδιο της έρευνας. Παρακολουθήσατε σεμινάρια από 

ειδικούς εκπαιδευτές πριν την εφαρμογή του προγράμματος; 

Σ: Όχι. Δεν είχαν γίνει σεμινάρια. Αν είχαν πραγματοποιηθεί θα πήγαινα…Βέβαια το 

καλοκαίρι του 2011 είχε ξεκινήσει το Μείζον Πρόγραμμα…κάποια γενικά σεμινάρια 

για το «Νέο Σχολείο-Σχολείο του 21ου αιώνα», όχι ειδικά για την λογοτεχνία. Και 

είχαν δικαίωμα να παρακολουθήσουν…να εγγραφούν…οι μόνιμοι συνάδελφοι, γιατί 

δεν υπήρχαν αρκετές θέσεις…εγώ ήμουν αναπληρώτρια βέβαια και τότε, όπως και 

τώρα…μετά από δύο επιτυχίες στον ΑΣΕΠ 

Ε: Υπήρξε τουλάχιστον παρέμβαση από τον σύμβουλο της περιοχής σας; 

Σ: Ναι αλλά αργότερα. Τους πρώτους μήνες του 2011 δεν είχαμε καν σύμβουλο στον 

νομό. Όταν ορίστηκε, μια κυρία…δεν μπορώ να πω ότι δεν προσπάθησε να μας 

βοηθήσει. 

Ε: Σε ποιο βαθμό σας βοήθησε; 

Σ: Αρκετά, θα έλεγα. Υπήρχαν πολλές ασάφειες και αοριστίες βέβαια, και είχε 

προχωρήσει η χρονιά, αλλά βοήθησε αρκετά. 

Ε: Από πού αντλήσατε υλικό για την εκπόνηση του προγράμματος, από τα 

παραδειγματικά σενάρια, από καθοδηγητικές συναντήσεις; 

Σ: Αφού είχε περάσει αρκετός καιρός έγινε μια καθοδηγητική συνάντηση με την 

σύμβουλο και μετά μας έστειλε ηλεκτρονικά υλικό στα e-mail μας 

Ε: Συνεργαστήκατε καθόλου με τους άλλους διδάσκοντες από το σχολείο σας, ή από 

άλλα σχολεία. 

Σ: Στο συγκεκριμένο σχολείο που ήταν μικρό, ένα τμήμα-μία τάξη, μόνο εγώ δίδασκα 

στην Α΄ Λυκείου. Αλλά ήρθα σε επαφή με συναδέλφους από Λύκεια του ίδιου νομού, 

και με φίλους μου φιλολόγους που είχαν ανάθεση το μάθημα της Λογοτεχνίας Α.΄ 

Ε: Αναζητήσατε δηλαδή ανθρώπους που δίδασκαν το μάθημα, για να βγάλετε μια 

άκρη;  

Σ: Ναι,  στην προσπάθειά μου να ξεκαθαρίσω πώς έπρεπε να κινηθώ και τι έπρεπε 

ακριβώς να κάνω στα πλαίσια του μαθήματος… 

Ε: Μόνη σας; Αναζητήσατε υλικό μόνη; 

Σ: Κάποια στιγμή ήρθαν από το υπουργείο οδηγίες και κάποια προτεινόμενα κείμενα. 

Και προτίμησα να αρκεστώ σε αυτά τα προτεινόμενα, προκειμένου να μην επιλέξω 

κάποιο «λάθος» κείμενο, που δεν θα υπηρετούσε ενδεχομένως τους σκοπούς.  
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Ε: Μια άλλη ερώτηση τώρα σχετική με τις ψηφιακές δεξιότητες…Εσείς 

χρησιμοποιήσατε δεξιότητες που ήδη κατείχατε ή χρειάστηκε ειδική προετοιμασία; 

Σ: Δεν έκανα κάτι εξεζητημένο. Αναζήτηση στον ιστό…Προβάλαμε και μια ταινία, 

την Τιμή και το Χρήμα…Αυτά δεν απαιτούσαν ειδικές δεξιότητες. 

Ε: Για την επιλογή των κειμένων… Είπατε πριν ότι μόνο εσείς διδάξατε στο σχολείο 

σας. Δεν χρειάστηκε να συνεννοηθείτε λοιπόν με συναδέλφους. Τα παιδιά είχαν λόγο 

στην επιλογή; 

Σ: Κατά βάση επέλεξα εγώ τα κείμενα. Ρώτησα συναδέλφους από άλλα σχολεία τι 

κείμενα σκόπευαν να διδάξουν εκείνοι για τις αντίστοιχες ενότητες. Σαν να 

συναποφασίσαμε λοιπόν με τους συναδέλφους, αλλά τα παιδιά όχι δεν συμμετείχαν 

στην διαδικασία της επιλογής….όμως…αν έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάποιο 

κείμενο από τα επιλεγμένα, τα ενθάρρυνα να εκφράσουν τις απόψεις τους. 

Ε: Σε ποιο βαθμό αξιοποιήσατε τα υπάρχοντα εγχειρίδια της τάξης σας και των άλλων 

τάξεων. 

Σ: Σε μεγάλο βαθμό. Ακολούθησα τις οδηγίες. Είδα τα προτεινόμενα κείμενα του 

Υπουργείου, και εκεί είχε κείμενα από τα τρία εγχειρίδια του Λυκείου και για τις τρεις 

ενότητες (Τα φύλα στη Λογοτεχνία, παραδοσιακή και μοντέρνα ποίηση, θέατρο). 

Ανέτρεξα λοιπόν εκεί. Και χρησιμοποίησα και ένα κείμενο από τα εγχειρίδια του 

Γυμνασίου, δεν θυμάμαι ποιας τάξης…Στην ενότητα φύλα στη Λογοτεχνία ήταν…Ένα 

της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου. Επίσης, τώρα που το θυμάμαι το κείμενο «Η 

μάνα», που ήταν στο βιβλίο της Β΄ Γυμνασίου… 

Ε: Επιλέξατε κείμενα που εμπίπτουν στο «λογοτεχνικό κανόνα» (με την έννοια των 

αποδεκτών από το κοινό και την κριτική) ή που δεν εμπίπτουν, αλλά ήταν αγαπητά από 

εσάς είτε ενδεχομένως από τα παιδιά; 

Σ: Θα έλεγα ότι επέλεξα να «εναρμονιστώ» με τα κοινώς αποδεκτά και τον λογοτεχνικό 

κανόνα, για να μην ξεφύγω από το αντικείμενό μου και να μην εκτεθώ. Ήταν άγνωστο 

πεδίο ούτως ή άλλως για μένα το πρόγραμμα…δεν ήθελα να κάνω και πειραματισμούς 

από πάνω... Απέφυγα τις πρωτοβουλίες που ενείχαν τον κίνδυνο «λάθους».  

Ε: Σχετικά με τις τρεις θεματικές ενότητες (επειδή απ’ ό,τι κατάλαβα από τρεις γίνανε 

δύο την επόμενη χρονιά), ήταν ο χρόνος σας επαρκής; 

Σ: Όχι…όχι δεν ήταν. Επειδή η ποίηση από μόνη της…η δεύτερη ενότητα… είναι 

αρκετά ευρύ πεδίο, έχει πολλά ρεύματα και κινήματα που πρέπει να εξεταστούν, 

νομίζω πως χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Όπως και η ενότητα με τα φύλα στη 

λογοτεχνία, εξέταζε τόσους πολλούς κοινωνικούς ρόλους….(πατέρας, μάνα, κόρη, 

πεθερά κτλ)…νομίζω πως δύο ενότητες είναι αρκετές, αν θέλουμε να επαρκέσει και ο 

χρόνος, και να μην υπάρχει επιφανειακή εξέταση.   

Ε: Ακολουθήσατε την διαδικασία των τριών σταδίων; Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 

την ανάγνωση για κάθε θεματική ενότητα; 

Σ: Στην αρχή όχι…Θα πρέπει να σας πω ότι εγώ ανέλαβα υπηρεσία μέσα Οκτωβρίου 

εκείνη την χρονιά και οι οδηγίες για την αλλαγή του μαθήματος μας ήρθαν, απ’ όσο 

θυμάμαι τουλάχιστον, Νοέμβρη. Εγώ είχα ήδη βάλει το διαγώνισμα του Α΄ τετραμήνου 

για να καταλάβετε σύμφωνα με τις παλιές οδηγίες αξιολόγησης, εφόσον μέχρι τότε 

δίδασκα με το παλιό σύστημα. Αισθάνθηκα…εκτεθειμένη. Το υπουργείο μας εξέθεσε 

και μας άφησε αβοήθητους…και πολλά πράγματα δεν τα έκανα όπως πρέπει…  

Ε: Μάλιστα…καταλαβαίνω… 

Σ: Το υπουργείο που δεν φρόντισε να μας ενημερώσει και να μας επιμορφώσει έχει 

μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την ελλιπή εφαρμογή... Θέλω να πω οι οδηγίες ήρθαν κατά 

τις 10 Νοεμβρίου, και ήταν υποτυπώδεις…Σύμβουλος δεν είχε αναλάβει κάποιος 

επίσημα ακόμη τότε στον νομό, και προσπαθούσαμε οι συνάδελφοι μεταξύ μας να 

βρούμε την οδό… τη μέθοδο να προχωρήσουμε…Μέχρι να καταλάβω τι γίνεται, 
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πέρασαν μήνες, και έτσι ορισμένα πράγματα τα έκανα καθυστερημένα...Για 

παράδειγμα κείμενα δημιουργικής γραφής έφτιαξαν οι μαθητές μου προς το τέλος της 

χρονιάς, όταν εγκλιματιστήκαμε πλέον στις αρχές του προγράμματος. 

Ε: Ναι ήταν εκείνη η χρονιά μεταβατική και είναι λογικό να εμφανιστούν προβλήματα. 

Την ομαδοσυνεργατική μέθοδο την ακολουθήσατε; Χωρίσατε τα παιδιά σε ομάδες; Τα 

δώσατε να μελετήσουν κείμενα στο σπίτι είτε στο σχολείο, να βγάλουν συμπεράσματα 

κλπ; 

Σ: Ως επί το πλείστον δούλεψα με την μετωπική, αλλά ακολούθησα και την 

ομαδοσυνεργατική (είχα θυμάμαι 13 μαθητές), δίνοντας διαφορετικό κείμενο στην 

κάθε ομάδα, είτε και το ίδιο να το εξετάσουν οι τρεις ομάδες από διαφορετικές πλευρές. 

Και τα αποτελέσματα τα συζητούσαμε την επόμενη φορά στην τάξη. 

Ε: Υπήρχαν στην τάξη σας μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ή πολύ 

προχωρημένοι μαθητές, ώστε να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε εξατομικευμένη 

διδασκαλία; 

Σ: Όχι σε γενικές γραμμές μπορούσαν να παρακολουθήσουν το ίδιο πρόγραμμα. 

Ε: Ψηφιακά μέσα χρησιμοποιήσατε στη διδασκαλία σας; 

Σ: Υπήρχε διαδραστικός πίνακας που όμως χρησιμοποίησα ως οθόνη για την προβολή 

ταινιών… 

Ε: Άλλα μέσα; Υπολογιστές, σταθεροί είτε φορητοί; 

Σ: Είχαμε σε εκείνο το σχολείο καμιά δεκαριά λάπτοπ, που τα χρησιμοποιήσαμε για 

ένα πρότζεκτ καινοτομίας. Είχαμε φτιάξει μια δεξαμενή ηλεκτρονικών 

διαγωνισμάτων, για άλλα όμως μαθήματα, όχι για τη λογοτεχνία… Επειδή 

περιλάμβανε μόνο ερωτήσεις κλειστού τύπου, και η λογοτεχνία δεν 

ενδείκνυται…καταλαβαίνετε… 

Ε: Μάλιστα…Μια άλλη ερώτηση τώρα. Επιδιώξατε η ανάγνωση των κειμένων να 

γίνεται κυρίως στο σχολείο. 

Σ: Ναι…γιατί αν την άφηνα για το σπίτι, τελικά οι περισσότεροι δεν το διαβάζανε το 

κείμενο. Και αναγκαστικά το ξαναδιαβάζαμε στην τάξη. 

Ε: Ολόκληρο μυθιστόρημα εντάξατε στην διδασκαλία; 

Σ: Όχι…διηγήματα μόνο ή αποσπάσματα από μυθιστορήματα. 

Ε: Οι εργασίες που αναθέτατε ήταν ατομικές κυρίως ή ομαδικές, ή ισομερώς 

καταμερισμένες; 

Σ: Και ομαδικές και ατομικές, με κάποια υπεροχή των ατομικών. 

Ε: Η εκπόνησή τους γινόταν κυρίως στο σχολείο ή στο σπίτι; 

Σ: Το πρώτο διάστημα αποκλειστικά στο σπίτι. Μετά κατάλαβα ότι το πρόγραμμα, 

πρότεινε ομαδοσυνεργατική μέθοδο και συνεργασία των μαθητών κυρίως στο σχολείο 

και εναρμόνισα την διδασκαλία μου. 

Ε: Τη μέθοδο της δραματοποίησης την χρησιμοποιήσατε; Είχε ανταπόκριση; 

Σ: Όταν πλέον μπήκε η άνοιξη. Όταν η σύμβουλος μας εξήγησε αναλυτικά τις διάφορες 

πτυχές του προγράμματος, τη χρησιμοποίησα, και μπορώ να πω ότι ενθουσίασε τα 

παιδιά.  

Ε: Απλές δραστηριότητες δημιουργικής γραφής εφαρμόσατε;  

Σ; Προς το τέλος της χρονιάς δούλεψα ακριβώς τέτοιες ασκήσεις, γιατί και η τελευταία 

ερώτηση των εξετάσεων, προβλέπει ακριβώς αυτό…συγγραφή σελίδας ημερολογίου 

από την οπτική γωνία ενός ήρωα, αλλαγή κειμενικού είδους κλπ. Οπότε δούλεψα κατά 

κόρον με αυτήν την παράμετρο του προγράμματος, που επέτρεπε και τον 

αυτοσχεδιασμό, και άφηνε αρκετή ελευθερία στα παιδιά. Το μόνο δύσκολο ήταν η 

βαθμολόγηση τέτοιων κειμένων.  
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Ε: Σε σχέση με τις παραδοσιακές γραπτές εργασίες, τα παιδιά προτιμούσαν τη 

δημιουργική γραφή; Για παράδειγμα, αντί για την κλασική περίληψη, προτιμούσαν να 

γράφουν αλλιώς το τέλος της ιστορίας;  

Σ: Η δημιουργική γραφή είναι το «αγαπημένο» τους. Ξαφνιάζονται αρχικά και 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν τι είναι «δημιουργική γραφή». Όταν όμως το 

καταλάβουν, απελευθερώνονται. Και πολλά παιδιά έχουν ιδιαίτερες ικανότητες και 

φαντασία. 

Ε: Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εκτίμηση…Μια άλλη ερώτηση τώρα. Αν διαπιστώνατε 

απουσία ενδιαφέροντος ή μη επίτευξη στόχων αναπροσαρμόζατε την διδασκαλία σας; 

Προσπαθούσατε να τραβήξετε το ενδιαφέρον τους; 

Σ: Θεωρώ πως ναι…και όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να το κάνουν αυτό. 

Προσπαθούσα, πάντα προσπαθώ να λειτουργήσω διορθωτικά… 

  Ε: Περνάμε στην αξιολόγηση τώρα, Θεωρείτε πως βελτιώθηκε μέσω του μαθήματος 

η φιλαναγνωσία των μαθητών; Και αν ναι, πώς φάνηκε αυτό; 

Σ: Από τους 13 μαθητές που είχα στην Α΄ Λυκείου, μία κοπέλα μόνο με ρωτούσε για 

συγγραφείς και μυθιστορήματα που μελετούσαμε στην τάξη, και αν είχα να της 

προτείνω κανένα βιβλίο να διαβάσει. Οι άλλοι έδειχναν μερικές φορές ενδιαφέρον για 

τη διαδικασία της ανάγνωσης στο σχολείο, αλλά φοβάμαι ότι δεν διάβαζαν 

λογοτεχνικά βιβλία στο σπίτι…. 

Ε: Απέκτησαν μέσω του μαθήματος τα παιδιά μεταγνωστικές δεξιότητες κατανόησης 

του λογοτεχνικού λόγου; 

Σ: Έδειξαν περισσότερο ενδιαφέρον και τους άρεσε η διαδικασία. Τώρα δεν μπορώ να 

πω με βεβαιότητα ότι βελτιώθηκαν σε τόσο δραματικό βαθμό οι δεξιότητές τους. 

Ε: Μάλιστα…μια λίγο δύσκολη ερώτηση τώρα…πιστεύετε ότι μέσω της διδασκαλίας 

του μαθήματος άλλαξαν οι στάσεις των μαθητών απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα 

που τέθηκαν ή συζητήθηκαν; Στην ενότητα για τα φύλα, ας πούμε, έδειξαν ενδιαφέρον 

για τα αξιολογικά συστήματα διάφορων πολιτισμών που θεωρούν υποδεέστερη τη 

γυναίκα ή αποδέχονται γι΄ αυτήν μόνο συγκεκριμένους ρόλους και βαθμό ελευθερίας; 

Σ: Θυμάμαι ότι στο ποίημα «του Νεκρού Αδερφού» τους είχε κάνει εντύπωση ότι η 

Αρετή δεν είχε λόγο για τον δικό της γάμο…και όλο και ρωτούσαν πώς είναι αυτό 

δυνατόν! Στην «Στέλλα Βιολάντη»  θύμωσαν με τον πατέρα που έδωσε εντολή να 

κλειδωθεί η κόρη του στο πατάρι για ένα  ανύπαρκτο «έγκλημα»… 

Ε: Για τη σύγχρονη εποχή δεν είπαν τη γνώμη τους; 

Σ: Δεν επεξεργαστήκαμε κάποιο σύγχρονο κείμενο… 

Ε: Κάνατε όμως αναγωγές στο σήμερα; Ρωτώ για παράδειγμα αν γίνονταν κάποιες 

συγκρίσεις, αν έβρισκαν ομοιότητες  με την περίοδο της κρίσης, αν αναφέρθηκαν 

ενδεχομένως στην μεταχείριση που επιφυλάσσουν κάποιοι ακόμη και σήμερα στις 

γυναίκες. 

Σ: Στην ενότητα «τα φύλα στη Λογοτεχνία» προβληματίστηκαν για τη θέση που είχε η 

γυναίκα στο παρελθόν, με βάση και τα κείμενα που εξετάσαμε. Εκτός από τον 

Ξενόπουλο, είδαμε Θεοτόκη, Παπαδιαμάντη…δημοτικά τραγούδια…Πιο πολύ 

συζητήθηκε τι γινόταν παλαιότερα στην ελληνική ύπαιθρο, είτε και στην πόλη, θέλω 

να πω για τη θέση της γυναίκας σε παλαιότερες εποχές στα λαϊκά στρώματα και την 

αστική τάξη…δεν έγινε συζήτηση για το παρόν, επειδή ίσως δεν επελέγησαν σύγχρονα 

κείμενα. 

Ε: Ίσως γιατί το στάδιο «πριν την ανάγνωση» αναφέρεται κυρίως στο τι ισχύει σήμερα, 

και αν είχατε δυσκολίες στην εφαρμογή των τριών σταδίων, δεν ασχοληθήκατε με το 

τι γίνεται στη συγχρονία. Επίσης οι θεματικές ενότητες της Α΄ Λυκείου δεν 

προσφέρονται ίσως για γενικότερους προβληματισμούς, φερ΄ειπείν το οικολογικό 

πρόβλημα… 
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Σ: Πράγματι η πρώτη θεματική ενότητα εξετάζει τους κοινωνικούς ρόλους σε σχέση 

με τα φύλα, συμπεριφορές και στάσεις ζωής που δικαιολογούνταν με βάση το παλιό 

σύστημα αρχών. Η δεύτερη για την ποίηση εξετάζει ρεύματα και κινήματα, τα 

χαρακτηριστικά της νεότερης και της παραδοσιακής ποίησης...Δεν δίνεται τόσο 

μεγάλη βαρύτητα στο περιεχόμενο… 

Ε: Περνάμε τώρα στις δεξιότητες που αποκτήθηκαν, πιστεύετε ότι σε σχέση με την 

αρχή της χρονιάς, βελτιώθηκε η ικανότητα των μαθητών σας να παρουσιάζουν με 

τεκμηριωμένο τρόπο γραπτά ή προφορικά τις απόψεις τους; 

Σ: Δεν μπορώ να το ισχυριστώ αυτό για το σύνολο της τάξης. Κάποια παιδιά όμως 

παρουσίασαν μεγάλη βελτίωση… 

Ε: Επιδίωκαν κάποια έστω παιδιά να δώσουν δική τους ερμηνεία ή να γράψουν την 

άποψή τους σε εργασίες; 

Σ: Αν το ζητούσε η ερώτηση ναι, αλλιώς πώς να την έγραφαν; 

Ε: Εντάξει, έχετε δίκιο, αλλά βελτιώθηκε ο τρόπος που επιχειρηματολογούσαν ή 

εξέφραζαν την γνώμη τους; 

Σ: Και πάλι κάποιοι, όχι όλοι, θα απαντήσω, ένα μικρό ποσοστό της ήδη μικρής μου 

τάξης… 

Ε: Ειδικά στην ενότητα «τα φύλα στη Λογοτεχνία» βασικό ζητούμενο ήταν να 

διακρίνουν τα παιδιά κάποιους συγκρουόμενους κώδικες συμπεριφοράς μεταξύ των 

ηρώων διαφορετικής ηλικίας και φύλου. Έγινε αυτό έστω σε κάποιο βαθμό. 

Σ: Κατ’ αρχήν υπήρχαν πολλοί «ρόλοι» στα διάφορα κείμενα, οι ανύπαντρες κοπέλες 

και οι παντρεμένες, η «κακιά» πεθερά, ο «πατέρας αφέντης»... Η Ρήνη και ο Αντρέας 

που έγιναν εραστές και αυτό οδήγησε στον στιγματισμό της κοπέλας και την 

καταστροφή της οικογένειάς της…Τα παιδιά έπαιρναν θέση σε αυτά τα ζητήματα.. 

Ε: Παρατηρήσατε να ταυτίζονται με κάποιον ήρωα ή να τον απορρίπτουν; 

Σ: Το δεύτερο πολλές φορές. Ας πούμε θύμωναν με τον Αντρέα που εκβίαζε την μητέρα 

της κοπέλας, με τον πατέρα της Στέλλας Βιολάντη και με τον παραλίγο 

αρραβωνιαστικό της που ήταν τυχοδιώκτης, και ούτω καθεξής… 

Ε: Μάλιστα πολύ ενδιαφέρον…  

Σ: Τώρα αν ταυτίζονταν με κάποιον…τι να πω… μπορεί κάποιοι στο μυαλό τους να 

βίωναν κάτι τέτοιο, αλλά δεν το εξωτερίκευσαν…Πάντως πάντα είχαν άποψη και θέση 

για το τι έπρεπε να γίνει…Και μάλιστα πολλές φορές διαφωνούσαν με το τέλος που 

επέλεγε ο συγγραφέας για την ιστορία. Στις ασκήσεις δημιουργικής γραφής, όταν 

ζητούσα ένα «άλλο» τέλος -όχι απαραίτητα ευχάριστο- τις πιο πολλές φορές επέλεγαν 

μια «αίσια έκβαση». 

Ε: Πολύ ωραία. Περνάμε τώρα στο τελικό στάδιο. Ποια στοιχεία της διδακτικής 

εμπειρίας που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας θα αποφεύγατε αν 

ξαναδιδάσκατε το μάθημα. 

….. 

Ε: Θα αποφεύγατε ας πούμε κείμενα δύσκολα από την άποψη της γλώσσας; Κείμενα 

σε καθαρεύουσα; 

Σ: Όχι απαραίτητα…εγώ έχω μια τακτική…εξηγώ και εξομαλύνω γενικά κατά τη 

διάρκεια της ανάγνωσης, και τελικά το κείμενο γίνεται προσπελάσιμο… Νομίζω ότι 

θα εμπλούτιζα το υλικό μου. Και επειδή ξέρω ότι υπάρχει πλέον αρκετή «βοήθεια» στο 

διαδίκτυο, από εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, θα προχωρούσα πιο σταθερά και…ας 

πούμε…μελετημένα… 

Ε: Διαπιστώσατε να αυξάνεται το ενδιαφέρον των μαθητών σας για το μάθημα; 

Σ: Αρκετά θα έλεγα. Στο τέλος της χρονιάς είχαν περισσότερο ενδιαφέρον. Μάλιστα 

οι συζητήσεις ήταν έντονες και υπήρχαν και διχογνωμίες. 

Ε: Αυτό δεν σας ενοχλούσε; Θέλω να πω η φασαρία; 
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Σ: Όχι είναι απολύτως θεμιτό στα πλαίσια του μαθήματος. 

Ε: Μάλιστα…Δημιουργική φασαρία θα τη χαρακτηρίζατε; 

Σ: Ακριβώς. 

Ε: Πέστε μου τώρα τι κυρίως σας δυσκόλεψε κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος; 

Σ: Μαθαίνω από συναδέλφους ότι πλέον έχουν μετριαστεί κατά πολύ οι δυσκολίες, 

μετά από πέντε χρόνια εφαρμογής του προγράμματος. Εγώ όμως που ήμουν την πρώτη 

χρονιά, μόνη διδάσκουσα του μαθήματος σε απομονωμένο σχολείο στα σύνορα…, 

χωρίς επιμόρφωση και ουσιαστικά χωρίς βοήθεια και καθοδήγηση, δυσκολεύτηκα 

αρκετά. Το μόνο που είχα ήταν η συνεργασία καλών συναδέλφων (σε άλλα σχολεία 

βέβαια), με τους οποίους προσπαθούσαμε να βγάλουμε συμπεράσματα. 

Ε: Άλλες ελλείψεις και αδυναμίες; 

Σ: Η έλλειψη ψηφιακών μέσων στα σχολεία. Το γεγονός ότι το μάθημα διδάσκεται σε 

«σπαστές» ώρες και όχι συνεχόμενα…αυτήν τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε 

άλλο… 

Ε: Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του προγράμματος; 

Σ: Σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία;  

Ε: Ναι, ναι, σε σχέση με ό,τι ίσχυε παλαιότερα. 

Σ: Θεωρώ ότι είναι πιο ενεργητικός ο ρόλος των μαθητών, το πρόγραμμα τους αφήνει 

περιθώρια πρωτοβουλίας. Ξεφεύγουν  από την παραδοσιακή διδασκαλία που κουράζει, 

εμπλέκονται με δημιουργικές εργασίες… 

Ε: Σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς; 

Σ: Και στους εκπαιδευτικούς δίνει περισσότερη ελευθερία, αλλά ξαναλέω και η 

καθοδήγηση, τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο, είναι απαραίτητη! 

Ε: Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. 

Σ: Να είστε καλά. 

 

 

2η Συνέντευξη Α΄ Λυκείου: Γυναίκα εκπαιδευτικός που δίδαξε το μάθημα της 

Λογοτεχνίας από το 2011 και εντεύθεν σε επαρχιακή πόλη. 

Ε: Καλησπέρα, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην έρευνα. Θα μπορούσατε να 

«συμπληρώσετε» προφορικά τα δημογραφικά στοιχεία; 

Σ: Ναι βέβαια, φύλο: γυναίκα, ηλικία 47, είμαι δώδεκα χρόνια στην Δημόσια 

Εκπαίδευση, εργάστηκα και σε γυμνάσια στην αρχή, αλλά εδώ και 5 χρόνια έχω 

οργανική σε Λύκειο. Λογοτεχνία με βάση το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών δίδαξα από 

τότε που θεσπίστηκε στην Α΄ Λυκείου έως και την φετινή σχολική χρονιά. Έχω 

πιστοποίηση Β΄ επιπέδου και θεωρώ ότι το επίπεδό μου στις ΤΠΕ είναι αρκετά καλό.  

Ε: Ωραία…Για πες μας συναδέλφισσα παρακολούθησες σεμινάρια κατάρτισης ή 

κάποια επιμόρφωση πριν την εφαρμογή του προγράμματος; 

Σ: Όχι δεν κάναμε κανένα σεμινάριο, ό,τι δουλειά κάναμε, την κάναμε μόνοι μας, δεν 

ήρθε κάποιος να μας επιμορφώσει. Ούτε από σύμβουλο είχαμε βοήθεια. Δεν ήρθε 

κάποιος να μας ενημερώσει, ή τέλος πάντων να μας καθοδηγήσει…Δουλέψαμε οι 

καθηγητές μόνοι μας… 

Ε: Αλλά προηγουμένως, σε συζήτηση εκτός ηχογράφησης μου είπες ότι ήρθε ένας 

καθηγητής από περιφερειακό πανεπιστήμιο στην πόλη… 

Σ: Α ναι! Παρακολουθήσαμε μια ημερίδα, και εκεί ακούσαμε μια ομιλία του κυρίου 

Ντ. (Πανεπιστημιακός) για την διδασκαλία της Λογοτεχνίας με την βοήθεια της 

Τεχνολογίας. 

Ε: Μάλιστα αυτό μόνο… 

Σ: Ναι, αυτό.  

Ε: Ο σύμβουλος δεν σας επισκέφτηκε; 
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Σ: Κάποια στιγμή αργότερα…και δεν θυμάμαι να μας είπε κάτι το ιδιαίτερο για τη 

λογοτεχνία, για τον νέο τρόπο διδασκαλίας δηλαδή. 

Ε: Καλώς. Από πού αντλήσατε υλικό για τον σχεδιασμό του μαθήματος; 

Σ: Λοιπόν, το υλικό το βρήκαμε στο διαδίκτυο, και επίσης χρησιμοποιήσαμε τις 

οδηγίες του υπουργείου. 

Ε: Εννοείτε σε συνεργασία με τους άλλους διδάσκοντες; 

Σ: Ξεκίνησα μόνη μου, το ίδιο έκαναν και οι άλλοι συνάδελφοι, και στη συνέχεια 

συνεργαστήκαμε. Δηλαδή ο καθένας αναζήτησε και συγκέντρωσε το υλικό του, και 

μετά συζητήσαμε από κοινού τι θα χρησιμοποιήσουμε και πώς θα το 

χρησιμοποιήσουμε. Και φυσικά ο καθένας ήταν ελεύθερος να κάνει και τις προσωπικές 

του επιλογές. 

Ε: Την επόμενη ερώτηση δεν θα την κάνω. Αφού έχετε πιστοποίηση Β΄επιπέδου, 

σημαίνει ότι δεν χρειάστηκε να βελτιώσετε τις ψηφιακές σας δυνατότητες.  

Σ: Όχι όχι, ήδη γνώριζα ό,τι χρειαζόμουν για τη δουλειά μου. 

Ε: Η επιλογή τώρα λογοτεχνικών κειμένων για τις διδακτικές ενότητες έγινε 

αποκλειστικά από εσάς, σε συνεργασία με τους συναδέλφους, σε συνεργασία με τα 

παιδιά;  

Σ: Όπως και με το υπόλοιπο υλικό, συζητήσαμε με τους συναδέλφους για να 

καταλήξουμε στα κείμενα. Είχα κάποια εγώ στο μυαλό μου, υιοθέτησα και τις ιδέες 

άλλων συναδέλφων όμως, και αυτοί τις δικές μου. 

Ε: Τα παιδιά δηλαδή δεν ενεπλάκησαν; 

Σ: Όχι, παρόλο που τους είπα ότι μπορούν να προτείνουν κείμενα που τους αρέσουν, 

δεν υπήρξε ιδιαίτερη κινητοποίηση. Είναι και Α΄ λυκείου, τα παιδιά είναι πιεσμένα από 

τις αυξημένες απαιτήσεις του Σχολείου. 

Ε: Η επιλογή των κειμένων ήταν ίδια για όλα τα τμήματα της τάξης; ΄ 

Σ: Δεν ήταν ίδια χωρίς αποκλίσεις…όπως σας είπα και πριν, είχαμε ελευθερία να 

κάνουμε τις τελικές επιλογές μόνοι μας. Συνεργαστήκαμε βέβαια, είχαμε κοινά 

κείμενα, αλλά ο καθένας είχε την ελευθερία να διαλέξει αυτά που του άρεσαν και 

που…έβρισκαν ανταπόκριση στην τάξη του… 

Ε: Μάλιστα…Αξιοποιήσατε καθόλου τα υπάρχοντα εγχειρίδια-ανθολόγια της 

λογοτεχνίας; 

Σ: Ναι…τα χρησιμοποίησα κι εγώ, όπως και οι συνάδελφοι. Όλα και της Α΄ και της Β΄ 

και της Γ΄ Λυκείου. Τα κείμενά μας προέρχονταν κατά κύριο λόγο από εκεί. Είχαμε 

και άλλα κείμενα «εκτός» βέβαια, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν από αυτά τα τρία 

εγχειρίδια.  

Ε: Επιλέξατε κείμενα λογοτεχνικού κανόνα, με την έννοια ότι τα έχουν γράψει γνωστοί 

συγγραφείς και είναι αναγνωρισμένα;  

Σ: Στην αρχή ναι, αλλά όταν εμφανίστηκε η «Τράπεζα Θεμάτων» βρήκαμε και άλλα 

κείμενα από εκεί και τα χρησιμοποιήσαμε. Και τα χρησιμοποιούμε και σήμερα.   

E: Αυτά της τράπεζας θεμάτων ήταν δηλαδή και από ήσσονος σημασίας έργα 

αποσπάσματα. 

Σ: Ναι είχε και κείμενα άγνωστα από άγνωστους συγγραφείς, είτε από γνωστούς 

συγγραφείς αλλά όχι πολυδιαβασμένα. 

Ε: Νεότερα ή παλιά; 

Σ: Και  παλιά και σύγχρονα, αλλά ήταν κείμενα που άρεσαν και στα παιδιά. 

Ε: Ήτανε ο χρόνος επαρκής για την επεξεργασία των τριών θεματικών ενοτήτων.  

Σ: Να σας πω…τα δύο πρώτα χρόνια μελετούσαμε εξαντλητικά τις δύο θεματικές 

ενότητες, και προλαβαίναμε λίγα κείμενα από την τρίτη. Δεν ολοκληρώναμε όμως 

ποτέ…ήθελε περισσότερο χρόνο. Μετά, η τρίτη ενότητα, τρόπον τινά ενσωματώθηκε 
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στην πρώτη, δηλαδή μελετούσαμε αποσπάσματα από θεατρικά με κεντρικές ηρωίδες 

γυναίκες. Και ο χρόνος πλέον αρκούσε.  

Ε: Πολύ χρόνο χρειάζεται και η διαδικασία των τριών σταδίων, πριν, κατά τη διάρκεια 

και μετά την ανάγνωση. Αυτήν την εφαρμόσατε; 

Σ: Τις περισσότερες φορές ναι. Τώρα σε περίπτωση που χάναμε μαθήματα και 

στένευαν τα χρονικά περιθώρια, κάποια πράγματα τα «συμπτύσσαμε».  

Ε: Θα ήθελα να μας πείτε τώρα για τις μεθόδους που χρησιμοποιήσατε. Την 

ομαδοσυνεργατική σίγουρα; 

Σ: Ναι…και ιδίως τα δύο πρώτα χρόνια πάρα πολύ. Κι εκεί αρχίσαμε να βλέπουμε 

κάποια προβλήματα που προέκυπταν. Γι’ αυτό στη συνέχεια την περιορίσαμε, κατά 

κάποιον τρόπο. Βέβαια εξαρτάται από τα τμήματα και τα παιδιά, γιατί υπάρχουν 

τμήματα και παιδιά που δουλεύουν πολύ καλά με τη μέθοδο αυτή και άλλα που τη 

βλέπουν σαν την κατάλληλη περίσταση για να συζητάνε μεταξύ τους για άσχετα 

θέματα. Όταν δουλεύουν τα παιδιά, εγώ κυκλοφορώ ανάμεσά τους και ακούω τι λένε. 

Το πιστεύετε ότι υπήρχαν και φορές που μιλούσαν για ποδόσφαιρο; 

Ε: Γελώντας…Και βέβαια το πιστεύω, κι εγώ εκπαιδευτικός είμαι και 

ξέρω…Σκέφτονται «να μια ευκαιρία να κάνουμε παρέα». 

Σ: Ναι, ακριβώς, ακριβώς…Δηλαδή άρχισαν μερικά να το βλέπουνε σαν την «ώρα του 

παιδιού». Και όταν έλεγα ότι θα δουλέψουμε σε ομάδες, χαίρονταν πάρα πολύ…τότε 

άρχισα να υποπτεύομαι τι γινόταν. Μα γιατί γελάτε, δουλειά είναι…Περιμένω από σας 

να εργαστείτε…Όταν πλησίαζα όμως λέγανε τα δικά τους. Τους ανακαλούσα στην 

τάξη και επανέρχονταν, αλλά μετά από λίγο ξανάρχιζαν τα ίδια. Οπότε κατάλαβα ότι 

δεν μπορούσαμε να δουλεύουμε συνέχεια με αυτόν τον τρόπο. Γιατί μια δουλειά που 

έπρεπε να την κάνουμε σε μία ώρα, φτάναμε σε σημείο να την κάνουμε σε δύο, εξαιτίας 

αυτής της χαλαρότητας. Από ένα σημείο και μετά λοιπόν κατάλαβα ότι δεν 

λειτουργούσε όπως έπρεπε να λειτουργεί, και έτσι την περιορίσαμε αυτήν την μέθοδο. 

Έπειτα ήταν ο τρόπος που ενεργούσαν τα παιδιά. Έβλεπες κάποια να διαβάζουν, να 

σημειώνουν, να συζητούν, να παρουσιάζουν, και άλλα που απλώς…παρακολουθούσαν 

χωρίς να κάνουν τη δουλειά που είχαν αναλάβει. 

Ε: Καλύπτονταν πίσω από τους άλλους δηλαδή. 

Σ: Ναι έτσι…έβλεπες να δουλεύουν ένα δύο παιδιά από κάθε ομάδα, και τα 

υπόλοιπα…τίποτε. Και μάλιστα είχα παρατηρήσει και μου έκανε πολλή εντύπωση, σε 

ένα τμήμα που είχε πολύ καλούς μαθητές, σημειωτέον ότι προσπαθούσα στις ομάδες 

να βάζω μαθητές όλων των επιπέδων, έβλεπα λοιπόν ότι στο τέλος και οι καλοί μαθητές 

δεν ήθελαν πλέον να δουλέψουνε. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά από μερικές 

εβδομάδες, όταν παρέδιδαν το τελικό αποτέλεσμα, έγραφαν πέντε σειρές κι εκείνες 

γενικές και αόριστες, ενώ ως τότε τα συγκεκριμένα παιδιά είχαν επιδείξει φοβερές 

ικανότητες και προθυμία. Στο τέλος κατάλαβα ότι και οι καλοί μαθητές μετρίασαν τον 

ζήλο τους, γιατί δεν ήθελαν να τους εκμεταλλεύονται οι υπόλοιποι της ομάδας. Όλα 

αυτά είχαν ως αποτέλεσμα, να μην έχω πλέον την ομαδοσυνεργατική ως αποκλειστική 

μέθοδο. Την χρησιμοποιώ βέβαια και τώρα, αλλά όχι όπως στην αρχή. Ακολουθούμε 

και άλλες. 

Ε: Την μετωπική, ας πούμε; 

Σ: Ναι, αλλά δεν θα την έλεγα αυστηρά μετωπική, πάντα σε συνεργασία με τα παιδιά. 

Διαβάζουμε πρώτα το κείμενο μες στην τάξη. Γιατί έχουμε και άλλα ζητήματα. Ενώ 

είναι μεγάλα παιδιά, αν τους πεις διαβάστε το κείμενο στο σπίτι, δεν θα το κάνουν. 

Πολλές φορές τους λέω διαβάστε το από πριν, να ξέρετε τι λέει και να το δουλέψουμε 

μετά, να σας αναθέσω και τις εργασίες σας. Λοιπόν την άλλη μέρα βλέπω ότι κάποια -

λίγα- παιδιά- έχουν κάνει αυτό που ζήτησα, και η πλειοψηφία όχι. Έτσι ξαναγίνεται η 

ανάγνωση, για να ξέρω ότι έχουν επαφή με το κείμενο και επεξεργαζόμαστε τα 
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δύσκολα σημεία για να διασφαλίσω ότι το έχουν κατανοήσει, γιατί αλλιώς πώς να 

δουλέψουμε; 

Ε: Δραματοποίηση χρησιμοποιείτε; 

Σ: Ναι τη δουλεύουμε τη δραματοποίηση και αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά. Σε κάποια 

περισσότερο σε κάποια λιγότερο. Δηλαδή αν είναι ντροπαλά τα παιδιά δεν 

πολυθέλουνε. Αν βέβαια τα παροτρύνουμε λιγάκι, ορισμένα ανοίγονται. Είναι ανάλογα 

με τον χαρακτήρα τους. Έχει επιτυχία αυτή η μέθοδος πάντως, και αρέσει στους 

περισσότερους. Εγώ την εφαρμόζω σε μεγάλο βαθμό. Στην πρώτη ενότητα «τα φύλα 

στη λογοτεχνία» μια χρονιά με ένα τμήμα κάναμε το εξής…Το πρότεινα εγώ και τα 

παιδιά δέχθηκαν. Μετά την επεξεργασία των κειμένων και ενώ τα παιδιά ήταν  

χωρισμένα  σε ομάδες, μοιραστήκανε τα κείμενα που είχαμε δουλέψει και ανάλαβε η 

κάθε ομάδα να γράψει διαλόγους με βάση το κείμενο και να τους παρουσιάσει. 

Ε: Ωραία, οπότε εμπλέκεται και η δημιουργική γραφή. 

Σ: Ναι…και τη δημιουργική γραφή την χρησιμοποιούμε πολύ και έχει μεγάλη επιτυχία. 

Είναι το καλύτερο κομμάτι, θα σας πω όταν φτάσουμε εκεί. Λοιπόν…πήραν τα παιδιά 

τα αποσπάσματα από την Στέλλα Βιολάντη, την Τιμή και το Χρήμα, την Φόνισσα…και 

έγραψαν διαλόγους, έκαναν τη σκηνοθεσία…και το παρουσιάσαμε στην τάξη, ο 

καθένας πήρε από ένα ρόλο…μόνο σκηνικά και κοστούμια δεν είχαμε. Τα παιδιά 

κατενθουσιασμένα, και τα κατάφεραν πολύ καλά. Ήταν καταπληκτικά. Ξεδίπλωσαν το 

υποκριτικό τους ταλέντο.  Βέβαια είχαμε πρωτύτερα δοκιμάσει και πιο…πρόχειρες και 

αυτοσχέδιες δραματοποιήσεις και είδα ότι τους άρεσε.  

Ε: Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα αν διαφοροποιούσατε τη διδασκαλία σας ανάλογα με το 

«έμψυχο υλικό» της τάξης. 

Σ: Ναι πάντα έχω γνώμονα το τι μπορούν και τι θέλουν τα παιδιά. 

Ε: Εξατομικευμένη διδασκαλία εφαρμόσατε; Σας έτυχαν μήπως αυτά τα χρόνια που 

διδάσκετε λογοτεχνία στην Α΄ Λυκείου από το 2011 και εντεύθεν περιπτώσεις παιδιών 

με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες; 

Σ: Ναι είχα και έχω και τώρα στην τάξη παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Αλλά τα 

παιδιά προσαρμόζονται μια χαρά. Δηλαδή, μπαίνουν στην ομάδα, δουλεύουν μαζί με 

τους συμμαθητές τους. Και έχουν σε κάποιους τομείς ιδιαίτερες δεξιότητες. Δηλαδή 

μπορεί να μην αναλάβουν…την γραπτή παρουσίαση ας πούμε των 

συμπερασμάτων…αλλά μπορούν…να συγκεντρώσουν ηλεκτρονικό υλικό ή να έχουν 

ρόλο στη δραματοποίηση, οπότε επιβραβεύονται και… χαίρονται, λαμβάνουν 

ικανοποίηση. 

Ε: Ψηφιακά μέσα χρησιμοποιείτε στη διδασκαλία σας; 

Σ: Λοιπόν…τι χρησιμοποιώ…Στην πρώτη ενότητα τους δείχνω ταινίες, όπως η «Τιμή 

και το Χρήμα» ή μαγνητοσκοπημένες και σκηνοθετημένες παραστάσεις από την παλιά 

εκπομπή της ΕΡΤ «Το θέατρο της Δευτέρας» και μετά τα συζητάμε. Τους έχω δείξει 

για παράδειγμα την «Στέλλα Βιολάντη» ή «Το μυστικό της κοντέσας Βαλέραινας». 

Λοιπόν, μετά από την παρακολούθηση αυτού του δεύτερου, είπα στα παιδιά να μπουν 

στο δίλημμα αυτής της γυναίκας, να αναρωτηθούν τι θα έκαναν στη θέση της. Και 

διαπίστωσα μια τέτοια ωριμότητα από τα παιδιά…Με εξέπληξε ευχάριστα αυτό. 

Επίσης τους βάζω ν’ ακούνε απαγγελίες ποιημάτων και μελοποιημένη ποίηση που τους 

αρέσει πάρα πολύ. Περισσότερο αυτά. Τώρα το να κάνουμε σενάρια στην αίθουσα των 

υπολογιστών, αυτό μου είναι αρκετά δύσκολο, από ποια άποψη…επειδή 

χρησιμοποιείται ο χώρος εκείνος από συναδέλφους που κάνουν τα πρότζεκτ, και είναι 

δύσκολο να τον εξασφαλίσουμε για τις ώρες που έχω εγώ Λογοτεχνία. Εκεί υπάρχει 

μεγάλο πρόβλημα. Αλλά μπορούμε με έναν υπολογιστή και έναν προβολέα και 

δουλεύουμε μες στην τάξη όσο μπορούμε. Στο εργαστήριο πληροφορικής εξάλλου 

έχουμε και άλλο ζήτημα. Όταν τους λες μπείτε στον τάδε ιστοχώρο στο διαδίκτυο ή 
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κάντε αναζήτηση για κάποιο αντικείμενο, αυτά μπαίνουν σε άλλα σάιτ και είναι 

δύσκολο να κρατήσεις τον έλεγχο. Μπαίνουν στα παιχνίδια.  

Ε: Αυτό το έχω ζήσει κι εγώ με παιδιά της Α΄ Λυκείου, που είναι και αρκετά μεγάλα, 

και δεν πολυακούνε… 

Σ: Έτσι…κι ένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί να ελέγξει 20 τόσα παιδιά, που έχουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ενώ αντίθετα, αν ετοιμάσει ο ίδιος το ψηφιακό υλικό του και 

το παρουσιάσει στα παιδιά, κεντρίζει το ενδιαφέρον τους και τους δίνει έναυσμα για 

παραπέρα ενασχόληση… 

Ε: Μάλιστα. Νομίζω ότι έχουμε απαντήσει και στην ερώτηση αν επιδιώξατε η 

ανάγνωση να γίνεται μέσα στην τάξη ή στο σπίτι. 

Σ: Ναι…όπως σας είπα, στην αρχή τους ανέθετα να διαβάζουν και στο σπίτι, αλλά είδα 

ότι οι περισσότεροι δεν το έκαναν, οπότε προσαρμοστήκαμε.  

Ε: Μάλιστα, εσείς στα πέντε χρόνια που διδάσκετε το μάθημα σύμφωνα με το νέο 

πρόγραμμα…να ξαναρωτήσω από την αρχή δεν το εφαρμόσατε; 

Σ: Ναι…από το ’11- ’12. Φέτος είναι η 5η χρονιά. Και γι΄ αυτό έχω αποκτήσει 

ευχέρεια. Κάθε χρόνο αναθεωρώ κάποια πράγματα, όπως επίσης προσθέτω ή αφαιρώ 

κείμενα.  

Ε: Ωραία. Οι εργασίες που αναθέτετε είναι ατομικές ή ομαδικές κυρίως (μας είπατε 

νομίζω γι’ αυτό). Η εκπόνησή τους γίνεται κυρίως στο σχολείο ή στο σπίτι; 

Σ: Βάζω κυρίως ομαδικές στο σχολείο και σχεδόν αποκλειστικά ατομικές στο σπίτι. 

Διότι τα παιδιά δεν είναι εύκολο να συνεργαστούν σε εξωσχολικό χρόνο. Είναι άλλα 

από την πόλη και άλλα από τα γύρω χωριά. Πολλά μου προβάλουν ως επιχείρημα ότι 

έχουν εξωσχολικές  δραστηριότητες τα απογεύματα και δεν μπορούν να συναντιούνται. 

Βέβαια, η δραματοποίηση που τους ανέθεσα ήταν ομαδική δουλειά και δεν γινόταν 

αποκλειστικά στο σχολείο. Αλλά επειδή τους άρεσε και τους ενδιέφερε, βρήκαν τρόπο 

να συνεννοηθούν και εκτός σχολείου. Αν θεωρήσουν όμως κάτι βαρετό, βρίσκουν ένα 

σωρό δικαιολογίες για να το αποφύγουν, είτε είναι ομαδική εργασία είτε ατομική.   

Ε: Δοκιμάσατε ποτέ να διδάξετε ολόκληρο κάποιο μυθιστόρημα; Το πρόγραμμα 

προβλέπει την ανάγνωση ολόκληρων έργων, εσείς δουλέψατε ποτέ ολόκληρο 

μυθιστόρημα για να το παρουσιάσετε μετά; Ή…αν όχι μυθιστόρημα, κάποια νουβέλα 

φερ’ ειπείν; 

Σ: Ναι δοκίμασα, δηλαδή τους το πρότεινα. Τα πρώτα δύο χρόνια είχαμε επεξεργαστεί 

μόνο διηγήματα και αποσπάσματα. Την τρίτη χρονιά και εκτενή διηγήματα, όπως τη 

«φόνισσα» του Παπαδιαμάντη. Εκεί προσπελάσαμε όλο το κείμενο, αφήνοντας πολύ 

λίγα κομμάτια του χωρίς αναλυτική επεξεργασία. Και τα παιδιά δέχτηκαν και 

ετοίμασαν πολύ ωραίες εργασίες. Βέβαια πρέπει να είναι ευνοϊκός και ο παράγοντας 

«τάξη». Φέτος ας πούμε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα διεκπεραίωσης και πιο 

σύνθετων εργασιών. Ό,τι τους αναθέτω το φέρνουν εις πέρας, οπότε μπορεί να 

διαβάσουμε και να παρουσιάσουμε και ολόκληρο μυθιστόρημα. 

Ε: Ωραία…συνεπώς για τη δραματοποίηση έχουμε πει, ότι τη χρησιμοποιούν και τους 

αρέσει. Επίσης και για τη δημιουργική γραφή, ότι φτιάχνουν διαλόγους και τους 

αξιοποιούν δραματουργικά. Κάποια άλλη δραστηριότητα δημιουργικής γραφής; 

Αλλαγή τέλους ιστορίας, αφήγηση από συγκεκριμένη οπτική γωνία; 

Σ: Ναι…τους βάζω να γράψουν σελίδες ημερολογίου, να φανταστούν τι θα έγραφε ο 

κεντρικός ήρωας ή ηρωίδα, ή κάποιος γενικά από τους ήρωες, να συντάξουν επιστολή, 

να αλλάξουν το τέλος κλπ. Αυτά τα κάνουν, και μπορώ να πω με αρκετή επιτυχία. Στην 

πρώτη διδακτική ενότητα έχουμε πολλές τέτοιες εργασίες, και επειδή αρέσουν στα 

παιδιά, ασχολούνται πολύ. Κάποιων παιδιών ο λόγος είναι εξαιρετικά ευφάνταστος και 

δημιουργικός…αλλά και όλα τα παιδιά την δουλεύουν αυτήν την άσκηση.  

Ε: Η οποία είναι και μία από τις τελικές ασκήσεις αξιολόγησης στις εξετάσεις. 
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Σ: Ναι, και -χωρίς υπερβολή- δεν υπάρχει ούτε ένας μαθητής που να μην γράψει καλά 

αυτήν την άσκηση. Έχουν μεγάλη ευρηματικότητα τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία. Σου 

γράφουν πράγματα που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Να αναρωτιέσαι πώς τα 

σκέφτηκαν.  

Ε: Η ανταπόκριση δηλαδή στις ασκήσεις δημιουργικής γραφής θεωρείτε ότι είναι 

μεγαλύτερη σε σχέση με άλλου είδους ασκήσεις… 

Σ: Ναι…αναμφισβήτητα. Το πενήντα τοις εκατό της ενέργειάς τους το «δαπανούν» σε 

δραστηριότητες  τέτοιου είδους.  

Ε: Τώρα μια ερώτηση «αναστοχασμού». Αν διαπιστώνατε απουσία 

ενδιαφέροντος…Συμβαίνει αυτό καμιά φορά…Πολλές φορές είναι και κουρασμένα τα 

παιδιά ή δεν έχουν διάθεση…αναπροσαρμόζατε την διδασκαλία σας; 

Σ: Ναι …την προσάρμοζα και την προσαρμόζω. Πολλές φορές μάλιστα τους ζητώ να 

προτείνουν κάτι…Πάντα σε σχέση με το μάθημα. 

Ε: Και για τη λογοτεχνία τι πρότειναν;  

Σ: Πολλές φορές ζητούσαν να δούμε κάτι σχετικό, κάποια ταινία ας πούμε. Και μετά 

τη συζητούσαμε. Ζωντανεύαμε λίγο τη διαδικασία. Προσπαθούσαμε -και 

προσπαθούμε- να «σπάσουμε» τη μονοτονία. 

Ε: Πολύ ωραίο αυτό, που ζητούσατε τη γνώμη τους. Εξάλλου είναι και μεγάλα παιδιά 

και έχουνε άποψη και συγκεκριμένα ενδιαφέροντα. 

Σ: Βέβαια έχουνε άποψη. Απλά υπάρχουν και πολλά που δεν θέλουνε να μπουν στη 

διαδικασία να ψάξουνε και ζητούν από εμένα να προτείνω λύσεις. Και πάλι όμως τους 

αφήνω το δικαίωμα της τελικής επιλογής… 

Ε: Απ’ ό,τι μας λέτε, το πρόγραμμα δουλεύει πολύ ωραία σε σας. 

Σ:Ναι…και μάλιστα εγώ περίμενα ότι μετά την πρώτη χρονιά εφαρμογής, θα υπήρχε 

ένα ανάλογο και για τη Β΄ Λυκείου. Για τη Γ΄ δεν λέω, που τα παιδιά ήταν φορτωμένα 

με τα μαθήματα των κατευθύνσεών τους. Άλλωστε και στην θεωρητική κατεύθυνση η 

Λογοτεχνία ήταν πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα (βέβαια ήταν πολύ πιο 

απαιτητικό και με διαφορετικούς στόχους).  Λοιπόν, εγώ θεωρούσα σχεδόν βέβαιο ότι 

θα επεκταθεί το πρόγραμμα και στην Β΄ Λυκείου. Είχα μάλιστα σκεφτεί, την δεύτερη 

χρονιά να πάρω ένα τμήμα της Α΄τάξης, γιατί πιστεύω ότι ένα πρόγραμμα πρέπει να το 

δουλέψεις μερικά χρόνια, για να δεις ας πούμε…πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, και 

να κάνεις αναπροσαρμογές όπου χρειάζεται, αλλά ήθελα να πάρω και στη Β΄ τάξη ένα 

τμήμα, για να δουλέψω και πάνω στο καινούριο. Ε λοιπόν, όχι απλά δεν έγινε τότε, 

αλλά και μέχρι τώρα δεν είδαμε κάτι ανάλογο. Ενώ μια χρονιά θυμάμαι, μας είχε πει 

και ο σύμβουλος ότι έχει ετοιμαστεί υλικό για τη Β΄ Λυκείου. Και 

πάλι…προετοιμαστήκαμε ψυχολογικά…αλλά ούτε και τότε έγινε. 

Ε: Περνάμε τώρα συναδέλφισσα στο τρίτο στάδιο, στο στάδιο της αξιολόγησης. Να 

δούμε τα αποτελέσματα του προγράμματος σε σχέση με τους στόχους. Θεωρείς ότι 

καλλιεργήθηκε μέσω της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας Α΄Λυκείου η φιλαναγνωσία 

των μαθητών; 

Σ: Πιστεύω πως ναι…Υπήρξαν μαθητές που -βέβαια τους παρότρυνα κι εγώ- ήρθαν 

στη βιβλιοθήκη, μου ζήτησαν βιβλία λογοτεχνικά. Δανείστηκαν τα παιδιά. Κι εγώ -

μεταξύ σοβαρού και αστείου- τους έλεγα «θα το διαβάσετε ε….θα σας ρωτήσω τι λέει». 

Μου απαντούσαν «Μα ναι κυρία, θα τα διαβάσουμε». Και όταν τελείωναν την 

ανάγνωση και τα έφερναν πίσω τα βιβλία, όντως τα παιδιά με ανανεωμένο 

ενθουσιασμό έπαιρναν και άλλα βιβλία του ίδιου συγγραφέα ή και άλλων. Πολλά 

παιδιά διάβαζαν δεκάδες βιβλία κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Πεζογραφία βέβαια τα 

περισσότερα, η ποίηση ούτως ή άλλως είναι αρκετά πιο δύσκολη και…δεν είναι η 

μεγάλη τους αγάπη θα έλεγα. Χωρίς βέβαια αυτό να είναι απόλυτο. 
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Ε: Εντάξει. Τώρα οι στάσεις των μαθητών σας πάνω στα μεγάλα κοινωνικά 

προβλήματα που τέθηκαν και συζητήθηκαν, θεωρείτε ότι επηρεάστηκαν θετικά από τη 

διδασκαλία. Είναι και μεγάλα παιδιά, και σίγουρα θα έπαιρναν θέση. 

Σ: Ναι ναι, τα παιδιά εμπλέκονταν σε συζητήσεις και εξέφραζαν την άποψή τους… 

Ε: Ωραία…στα μαθήματα όμως εξέφραζαν κάποιο προβληματισμό, άλλαξε σε κάποιες 

περιπτώσεις η στάση τους. 

Σ: Ναι τα παιδιά συμμετείχαν όλα σε συζητήσεις, εξέφραζαν την άποψή τους. Πολλές 

φορές είχαν διαφορετικά πιστεύω μεταξύ τους, αλλά μέσα στα πλαίσια του 

πολιτισμένου δημοκρατικού διαλόγου, ακόμη και οι διαφωνίες οδηγούσαν στον 

προβληματισμό, «μήπως τελικά δεν είναι όλα άσπρο μαύρο, μήπως τελικά ισχύει και 

αυτό». Ακόμη μετέφεραν προσωπικές τους εμπειρίες ή πράγματα που είχαν ακούσει 

από αφηγήσεις μεγαλυτέρων. Ιδίως σε σχέση με τα φύλα. Την ισότητα, τον σεβασμό, 

την άρνηση των στερεοτύπων. Ακούγονταν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τα παιδιά 

πολλές φορές ασκούσαν κριτική στα παλιά και τα παραδεδομένα, και γενικά είχαν 

προβληματισμούς ανάλογους και με τα ενδιαφέροντα της ηλικίας τους ή της γενιάς 

τους.  

Ε: Άλλα θέματα δεν εμπλέκονταν στην συζήτηση. Σύγχρονα θέματα; 

Σ: Όλα τα σχολίαζαν τα παιδιά…Ανάλογα βέβαια και με το κείμενο. Και προχωρούσαν 

και πολύ παραπέρα. Πιο πέρα από το κείμενο. Διάφορα σκέφτονταν. Σύγκριναν την 

δική τους εποχή με τις εποχές που παρουσιάζονται στα λογοτεχνικά έργα, έβλεπαν τις 

ομοιότητες, τις διαφορές. 

Ε: Έκαναν αναγωγές; 

Σ: Ναι βέβαια, ξεκινούσαμε από την εποχή συγγραφής ή την εποχή στην οποία 

αναφερόταν το κείμενο, και φτάναμε μέχρι τις μέρες μας. Και μόνα τους το έκαναν 

πλέον τα παιδιά, από ένα σημείο και έπειτα. Έπαιρναν τον λόγο, το ένα μετά το άλλο, 

με τη σειρά, και χωρίς επιθετικότητα συζητούσαν. Και πολλές φορές έβλεπα ότι με 

λεπτομέρειες…δηλαδή εξαντλούσαν σχεδόν το κάθε θέμα, χωρίς να χρειάζονται 

καθόλου καθοδήγηση. 

Ε: Πολύ ωραία…εντάξει…έχουνε βέβαια και μία ωριμότητα σε αυτήν την ηλικία… 

Σ: Έχουνε, έχουνε. 

Ε: Είναι στη φάση που αρχίζουν να διαμορφώνουν την κοσμοθεωρία τους. 

Σ: Έτσι ακριβώς.., 

Ε: Πιστεύετε δηλαδή ότι η συγκεκριμένη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, επηρεάζει 

θετικά την προσωπικότητά τους. 

Σ: Ναι…το πιστεύω. 

Ε: Δηλαδή διαβάζοντας λογοτεχνία, συνειδητοποιούν κάποια πράγματα για τον κόσμο 

και την κοινωνία; Φερ’ ειπείν…τώρα θ’ ακουστεί λίγο δεοντολογικό, 

αλλά…συνειδητοποιούν ότι δεν πρέπει να έχουν προκαταλήψεις;  

Σ: Μα ούτως ή άλλως, εξ αρχής, δεν έχουνε. Κατά τη γνώμη μου τα περισσότερα παιδιά 

δεν έχουνε. Είναι πολύ ανοικτά τα παιδιά. Για παράδειγμα όταν κάναμε την «Τιμή και 

το χρήμα», και είδαμε ότι η κεντρική ηρωίδα είχε μείνει έγκυος και θα αποκτούσε παιδί 

εκτός γάμου, οι μαθητές μου είπανε: «Ε…δεν έκανε δα και «έγκλημα καθοσιώσεως». 

Δηλαδή με τα μέτρα της εποχής μας το θεώρησαν φυσιολογικό. Αυτό που τους φάνηκε 

αφύσικο ήταν η αντίδραση της οικογένειας και του κύκλου της, και -περίπου- 

«θύμωσαν» με αυτήν την αντίδραση.  

Ε: Ρατσιστικές προκαταλήψεις έχουν. 

Σ: Εγώ δεν διαπίστωσα κάτι τέτοιο, αλλά και αν ακόμη επηρεασμένα από την 

οικογένεια ή άλλους παράγοντες, εκφράζουν μια συντηρητική άποψη, είναι έτοιμα να 

την συζητήσουν και να την αναιρέσουν. Είναι ευπροσάρμοστα, και ανοιχτά. 
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Και…ακούνε. Αν τους πεις δείτε και την άλλη πλευρά, είναι έτοιμα να το συζητήσουν. 

Δεν περιχαρακώνονται.  

Ε: Μάλιστα. Θα μιλήσουμε τώρα…οδεύουμε προς το τέλος…για τις δεξιότητες που 

αποκτήθηκαν. Στο τέλος του σχολικού έτους οι μαθητές σας μπορούσαν να 

παρουσιάζουν με τεκμηριωμένο τρόπο και αιτιολογημένα την άποψή τους για τα 

κείμενα; Να δίνουν την ερμηνεία τους σε αυτά;  

Σ: Ναι, θεωρώ πως ναι. Άλλοι μαθητές με μεγαλύτερη και άλλοι με μικρότερη επιτυχία, 

αλλά θεωρώ πως μπορούσαν. Και στο τέλος, στις εξετάσεις -υπενθυμίζω ότι 

εξετάζονται σε άγνωστο κείμενο-από τις απαντήσεις λοιπόν που έδιναν στην τελική 

αξιολόγηση διαπίστωνα ότι τα παιδιά ήταν πολύ πιο ώριμα από ό,τι στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό, τόσα χρόνια που διδάσκω. Στις 

τελικές εξετάσεις τα παιδιά γράφουν καλά, ενώ ακόμη και οι αδιάφοροι ή αδύνατοι 

μαθητές παρουσιάζουν μεγάλη εξέλιξη. Στην άσκηση της Δημιουργικής Γραφής τα πιο 

ωραία κείμενα, τα πιο πρωτότυπα τα γράφουν αυτοί. Τα κρατώ σε φωτοαντίγραφα, από 

τα πρώτα χρόνια.  

Ε: Πολύ ενδιαφέρον. Πείτε μου τώρα, μπορούσαν τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα 

πολιτισμικά στοιχεία των κειμένων και να αναγνωρίζουν την ιστορικότητά τους 

(αντιλαμβανόμενη δισταγμό) μια δεξιότητα πιο εύκολη από την προηγούμενη; 

Σ: Να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές εποχές και να συγκρίνουν το τότε με το σήμερα. 

Ναι ναι…πολύ άνετα.  

Ε: Ένας άλλος στόχος του προγράμματος είναι να διακρίνουν τα παιδιά τους 

συγκρουόμενους κώδικες μεταξύ των ηρώων και να συμπαρατάσσονται με τους 

θετικούς ήρωες. Παρατηρήσατε να κάνουν αναγωγές είτε να βλέπουν στοιχεία του 

εαυτού τους στους πρωταγωνιστές στα έργα οι μαθητές σας;  

Σ: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα… 

Ε: Θαυμασμό ή επίκριση για κάποιους ήρωες;  

Σ: Ναι…συχνά έλεγαν για κάποιον ήρωα ή ηρωίδα «εγώ δεν θα ενεργούσα όπως 

ενήργησε». Αλλά και για την πλοκή είχαν άποψη, π.χ. εγώ θα έδινα άλλο τέλος στην 

ιστορία.  Καταλαβαίνετε, δεν ικανοποιούνταν το περί δικαίου αίσθημά τους.  

Ε: Μάλιστα…αυτό για το διαφορετικό τέλος είναι «δημιουργική γραφή». Μια άλλη 

σχετική ερώτηση είναι αν μπορούσαν να μετουσιώνουν σε ένα νέο κείμενο τα 

συναισθήματα που τους προκαλούσε η ανάγνωση. Ήδη είπαμε για τη μετατροπή του 

συνεχούς λόγου του μυθιστορήματος σε θεατρικούς διαλόγους. Αλλά μήπως 

μπορούσαν φερ’ ειπείν να μετατρέψουν σε ποίημα, πεζό λόγο; 

Σ:  Αυτό όχι δεν το κάναμε, αλλά θυμάμαι μια χρονιά που τους έδωσα δύο θέματα, «η 

ειρήνη» και «η άνοιξη» και τους ζήτησα να γράψουν στίχους πάνω σε αυτά. Τα παιδιά 

τότε είπαν «δεν θέλουμε να το κάνουμε ατομικά, ας συνεργαστούμε δύο δύο». Λοιπόν 

δεν μπορείς να φανταστείς τι ωραία ποιήματα έγραψαν. Λοιπόν τους είχα υποσχεθεί 

και βραβεία για τα τρία καλύτερα… 

Ε: (Γελώντας) μάλιστα για να έχουν κίνητρο… 

Σ: Ναι τους είπα ότι θα δώσω πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο. Όταν τα ποιήματα 

γράφτηκαν τελικά διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ ωραία. Ποιο να πρωτοδιαλέξεις; Γι’ 

αυτό τελικά δώσαμε οκτώ βραβεία…Αλλά ήταν…το κάτι άλλο…Φέτος το 

ξαναπρότεινα σε ένα τμήμα, γιατί έχω παιδιά που συμμετέχουν σε λογοτεχνικούς 

διαγωνισμούς. Δύο παιδιά ειδικά…γράφουν καταπληκτικά. Διάβαζα τα ποιήματά τους 

και λέω «Θεέ μου, τι ταλέντα!». Λοιπόν φέτος θα το ξανακάνουμε. Έχουν φοβερή 

φαντασία, και ενθουσιάζονται με τέτοιες δράσεις… 

Ε: Εξαιρετικά! Ας περάσουμε στην ερώτηση «ποια στοιχεία της διδακτικής εμπειρίας 

που αποκτήσατε θα αποφεύγατε». Δηλαδή εν προκειμένω μιας και το διδάσκεις τόσα 

χρόνια το μάθημα, ποια στοιχεία απέφυγες μετά την πρώτη εφαρμογή; 
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Σ: Κοίταξε βλέπω την τάξη μου, κάθε χρονιά, τι δουλεύει. Γιατί κάτι που δουλεύει 

πολύ καλά τη μια χρονιά, μπορεί να μη δουλεύει την άλλη.  

Ε: Σωστά…γι΄ αυτό μιλάμε για διαφοροποίηση. 

Σ: Ναι κοιτάζω αν προσφέρεται κάτι, αν βρίσκει ανταπόκριση μεταξύ των παιδιών. 

Προσθέτω και αφαιρώ κάθε φορά υλικό, και ακολουθώ μεθόδους ανάλογα με το τι 

θέλουν τα παιδιά, πώς τους αρέσει δηλαδή να δουλεύουν.  

Ε: Πολύ καλά. Διαπιστώσατε να αυξάνετε το ενδιαφέρον των μαθητών σας για το 

μάθημα; 

Σ: Έχω ενδείξεις ότι τους αρέσει, ότι αγαπούν το μάθημα.  Αλλά δεν μπορώ να πω 

σίγουρα. Είναι προσωπική μου εκτίμηση αυτή. Ίσως έπρεπε τα παιδιά να απαντήσουν 

σε αυτήν την ερώτηση.  

Ε: Σε σχέση με την αρχή της χρονιάς;  

Σ: Ναι τους αρέσει. Δεν δυσανασχετούν. 

Ε: Μια στιγμή. Από όσα μας είπατε φαίνεται ότι όχι απλά δεν δυσανασχετούν, αλλά 

συμμετέχουν με ενθουσιασμό. 

Σ: Το μάθημα με τον τρόπο που γίνεται προσφέρεται για πολλές εναλλακτικές 

προτάσεις και εφαρμογές. Αυτό δίνει στα παιδιά κίνητρα για να ασχοληθούν, να 

συμμετέχουν. Και καταλήγουν να το αγαπούν. Επίσης και σε εμάς δίνει την ελευθερία 

να αναθεωρήσουμε ή να αναπροσαρμόσουμε τη διδασκαλία μας.  

Ε: Αυτά μήπως είναι και τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα, κατά τη γνώμη σου;  

Σ: Ναι και ακόμη η προσαρμογή σε δεδομένα πιο κοντά στην καθημερινότητα και τα 

δεδομένα  των παιδιών. Δεν είναι εκείνο το παλιό, το τυποποιημένο, η ορολογία, τα 

ρεύματα. Τα κούραζε τα παιδιά αυτό. Και πολλές φορές μου έλεγαν «κυρία, δεν 

καταλαβαίνουμε». Ζητούσαμε πράγματα που δεν ενδιέφεραν τα παιδιά, που τα 

κούραζαν. Έκανες ας πούμε ένα ποίημα, κι εκείνα δυσανασχετούσαν. Κι έλεγες πώς 

να το κάνω τέλος πάντων αυτό το ποίημα για να τραβήξω το ενδιαφέρον τους; Και 

κατέληγες να τα «απλοποιείς» όλα, για να εξασφαλίσεις ένα μίνιμουμ συμμετοχής από 

όλα τα παιδιά. Θυμάμαι λοιπόν μια μαθήτρια να λέει: «αχ κυρία, τουλάχιστον τώρα 

άρχισα να καταλαβαίνω». Λοιπόν αυτό είναι το θέμα. Αν δεν ενδιαφέρεται και δεν 

καταλαβαίνει το παιδί, τι να κάνω εγώ διάλεξη, και να λέω, να λέω, να λέω…, ανούσια 

για αυτό πράγματα…Ενώ με το νέο πρόγραμμα, τα παιδιά βάζουν την φαντασία τους 

να δουλέψει, συμμετέχουν δημιουργικά στην διεξαγωγή του μαθήματος. 

Ε: Πολύ σημαντικά αυτά που μόλις είπατε για τα θετικά της εφαρμογής. Τι κυρίως σας 

δυσκόλεψε θέλω να σκεφτείτε τώρα. 

Σ: Στην αρχή όταν ξεκινήσαμε το ότι δεν είχαμε την εμπειρία και μας ήταν πολλά 

πράγματα άγνωστα. Εκεί είχαμε λίγο άγχος. Μετά δεν είχα καμιά δυσκολία άξια λόγου. 

Αντίθετα είναι πολύ ευχάριστο να δουλεύει κανείς έτσι.   

Ε: Δηλαδή χρειαζόταν από την αρχή περισσότερη επιμόρφωση θεωρείτε;  

Σ: Κοιτάξτε, σίγουρα θα ήταν καλύτερα, αλλά νομίζω ότι άσχετα με την επιμόρφωση 

το πρόγραμμα ούτως ή άλλως έπρεπε να δουλευτεί. Η δουλειά έπρεπε να γίνει. Με την 

εμπειρία το «κατακτάς» το πρόγραμμα όχι με τις επιμορφώσεις. Είναι σαν μια 

διαδικασία προσωπικής αναζήτησης. Τα πρώτα χρόνια έξι με εφτά ώρες αφιέρωνα 

στην προετοιμασία του εβδομαδιαίου δίωρου. Και φυσικά διαβάζεις και ακούς 

προτάσεις.  

Ε: Από το διαδίκτυο; 

Σ: Από το διαδίκτυο και βιβλία αναφοράς. Και λες «α…αυτό είναι ωραίο, ίσως μπορώ 

να το εφαρμόσω κι εγώ». Το εφαρμόζεις, βλέπεις πώς δουλεύει. Κάτι αλλάζεις, κάτι 

προσθέτεις, κάτι αφαιρείς. Όταν πάλι βλέπεις ότι με αυτά που κάνεις δεν υπάρχει η 

ανταπόκριση που περίμενες, στενοχωριέσαι βέβαια, αλλά δεν σταματάς να προσπαθείς. 

Ψάχνεις, και βρίσκεις τρόπους.  
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Ε: Δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω πήγε πολύ καλά η συνέντευξη. Μας είπατε πολύ 

ενδιαφέροντα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. 

Σ: Εγώ ευχαριστώ. 

 

3η Συνέντευξη Α΄Λυκείου: Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε σε φουαγιέ κεντρικού 

ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης, Άντρας συμμετέχων, καθηγητής σε συνοικιακό 

σχολείο της συμπρωτεύουσας.  

Ε: Συνάδελφε, κατ’ αρχάς θα ήθελα έχοντας μπροστά σου τις «δημογραφικές 

ερωτήσεις», να κατατάξεις τον εαυτό σου.  

Σ: Ναι…είμαι 53, έχω μεταπτυχιακό δίπλωμα, χρόνια υπηρεσίας 21 με 30, στη 

Δευτεροβάθμια Α΄Λυκείου, μόνιμη οργανική θέση στο 1ο  Λύκειο Σ (αναφέρει 

συνοικία Θεσσαλονίκης). Έχω πιστοποίηση Β΄επιπέδου στις ΤΠΕ. 

Ε: Είχατε πριν ξεκινήσετε να διδάσκετε το μάθημα στην Α΄Λυκείου; 

Σ: Ναι, ναι. 

Ε: Και πού θα κατατάσσατε τις γνώσεις σας σχετικά με την τεχνολογία. 

Σ: Ξέρω γω…Πολύ καλές μάλλον. 

Ε: Μάλιστα. Περνάμε στο πρώτο στάδιο που έχει σχέση με το υποστηρικτικό υλικό και 

το υποστηρικτικό δίκτυο. Το 2011 εκδόθηκε το ΦΕΚ για το ΝΠΣ και στη Λογοτεχνία 

και σε άλλα μαθήματα. Πιο πριν είχατε παρακολουθήσει σεμινάρια κατάρτισης 

επιμόρφωσης; 

Σ: Ναι. 

Ε: Μάλιστα, και πραγματοποιήθηκαν δηλαδή στην περιοχή σας και τα 

παρακολουθήσατε. 

Σ: Ναι. Και το μείζον πρόγραμμα και το Β΄επίπεδο. 

Ε: Μάλιστα. Ό,τι σχετικό δηλαδή το παρακολουθήσατε. Σε ό,τι αφορά τον σύμβουλο 

υπήρχε καθοδηγητική παρέμβαση, και στην αρχή και κατά τη διάρκεια του έτους;  

Σ: Ναι, ναι. 

Ε: Σε πιο βαθμό σας βοήθησε, πολύ, αρκετά, λίγο. 

Σ: Ε…πολύ…αλλά εμείς είχαμε ήδη περάσει τις επιμορφώσεις και όσα μας είπε ήταν 

γνωστά.  

Ε: Συνεπώς, ήταν και πιο εύκολη η εφαρμογή να υποθέσω. Τώρα, για τον σχεδιασμό 

του μαθήματος, που έχει πάρα πολύ κόπο…τουλάχιστον την πρώτη φορά, από πού 

αντλήσατε υλικό, από το διαδίκτυο, από τα παραδειγματικά σενάρια… 

Σ: Από το διαδίκτυο. 

Ε: Από συναντήσεις με εκπαιδευτές. Στο Μείζον Πρόγραμμα, απ’ όσο ξέρω, δεν 

έμπαιναν σε λεπτομέρειες. 

Σ: Μα όχι, κάναμε και εκεί κάποια σενάρια.  

Ε: Και μικροδιδασκαλίες; 

Σ: Ναι…και μικροδιδασκαλίες. Αλλά βασικά εγώ το υλικό το άντλησα από το 

διαδίκτυο. Εξάλλου συμμετείχα και στην δημιουργία σεναρίων στο Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας, στον Πρωτέα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε… 

Ε: Βεβαίως…ναι… 

Σ: Και ήδη συμμετείχα και τα εφάρμοζα κιόλας στην τάξη τα σενάρια αυτά. 

Ε: Πολύ ενδιαφέρον…Τώρα στο σχολείο σας υπάρχουνε πολλά τμήματα στην 

Α΄Λυκείου να φανταστώ.  

Σ: Ναι, ναι ναι. 

Ε: Συνεργαστήκατε με τους άλλους διδάσκοντες με βάση τους εκπαιδευτικούς στόχους 

για να βρείτε υλικό; 

Σ: Ναι βέβαια. Και σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή υλικού, αλλά κάναμε και 

συνδιδασκαλία αρκετές φορές μαζί με συναδέλφους. 
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Ε: Πολύ ωραία. Προχωρημένα πράγματα. 

Σ: Ναι. Και στην εφαρμογή σεναρίων, αλλά και εκτός σεναρίων. 

Ε: Πολύ ωραία. Εργαστήκατε δηλαδή και μόνος και με τους συναδέλφους σας. Την 

επόμενη ερώτηση ας μην την κάνω. Αφού είχατε το δεύτερο επίπεδο στις Τεχνολογίες, 

σίγουρα δε χρειαστήκατε επιπλέον δεξιότητες. Ας περάσουμε στο δεύτερο στάδιο, στη 

διδασκαλία και τις μεθόδους. Θα ήθελα να μας πείτε πρώτα πώς έγινε η επιλογή των 

κειμένων για τις διδακτικές ενότητες. Αποκλειστικά από εσάς τον ίδιο, σε συνεργασία 

με συναδέλφους που δίδασκαν στην ίδια τάξη, με τους μαθητές σας. 

Σ: Όλα μαζί. Και με τους μαθητές μου, και με τους συναδέλφους και από μένα. Εγώ 

βασικά επέλεξα κείμενα με κάποια κριτήρια. Τα έδωσα στους συναδέλφους. Μου 

δώσαν και αυτοί κάποια που είχαν επιλέξει. Από αυτά καταλήξαμε σε όσα προτίμησαν 

οι μαθητές. 

Ε: Μάλιστα. Αλλά στο τέλος ήταν ίδια για όλα τα τμήματα της τάξης; 

Σ: Όχι απαραίτητα… 

Ε: Α μάλιστα, είχατε δηλαδή κάποια ελευθερία ως προς αυτό. 

Σ: Ε ναι, εφόσον το κείμενο των εξετάσεων είναι αδίδακτο. Ωστόσο με τους 

συναδέλφους είχαμε περίπου το ίδιο σκεπτικό, τους ίδιους στόχους και όλα αυτά. Τα 

κείμενα δεν είναι απαραίτητο να είναι τα ίδια. 

Ε: Μάλιστα. Αξιοποιήσατε τα υπάρχοντα εγχειρίδια της λογοτεχνίας; 

Σ: Της Α΄ Λυκείου πολύ λίγο, ελάχιστα. Πιο πολύ της Β’. 

Ε: Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τώρα τις θεματικές ενότητες. Προλάβατε να κάνετε και τις 

τρεις θεματικές ενότητες; 

Σ: Ναι και τις τρεις. Βέβαια μετά από μία-δύο σχολικές χρονιές κάναμε μόνο τις δύο, 

διότι η Τρίτη ουσιαστικά είχε αφαιρεθεί. 

Ε: Μάλλον συνάδελφε, επειδή σε άλλα σχολεία της περιφέρειας δεν προλάβαιναν. 

Σ: Ναι…αλλά εμείς το θέατρο δεν το βγάλαμε εντελώς από τον σχεδιασμό, το 

διδάσκαμε στα πλαίσια των «Φύλων…». 

Ε: Ναι…μου το είπαν κι άλλοι συνάδελφοι αυτό. Και ότι συνδύαζαν το δραματικό 

στοιχείο με τη θεματική των φύλων. Κάτι πού ξέχασα να σας ρωτήσω. Κατά πόσο 

αναζητήσατε άλλες πηγές για τα κείμενα. Να φανταστώ πολύ; 

Σ: Ε ναι. Κυρίως άλλες πηγές εκτός από τα βιβλία. Αλλά βέβαια και στα βιβλία 

υπάρχουν σημαντικά κείμενα, απλώς επιλέξαμε και άλλα. 

Ε: Αυτές οι επιλογές ήταν κείμενα που εμπίπτουν στον Λογοτεχνικό Κανόνα; (μετά 

από διαφαινόμενο δισταγμό του συμμετέχοντα). Αυτήν την ερώτηση την έβαλα στο 

ερωτηματολόγιό μου, επειδή είχα μάθει ότι πολλοί συνάδελφοι μπήκαν στον πειρασμό 

να ρωτήσουν τους μαθητές τους αν αγαπούν κάποιο μυθιστόρημα και να το διδάξουν 

ή επέλεξαν κείμενα άγνωστων στο πλατύ κοινό συγγραφέων ή μη αναγνωρισμένων. 

Εγώ θυμάμαι ότι στο σχολείο που εργαζόμουν το 2013 βάλαμε στο τέλος στις εξετάσεις 

κείμενο άγνωστης συγγραφέως, το οποίο όμως έθιγε πολλά θέματα σχετικά με τα φύλα. 

Και τα παιδιά τα πήγαν πολύ καλά. Επίσης θα μπορούσε να είναι γνωστός ο 

συγγραφέας, αλλά άγνωστο το συγκεκριμένο έργο. Εσείς το κάνατε αυτό; Να διδάξετε 

άγνωστο, ή μη εκπροσωπούμενο στα σχολικά βιβλία συγγραφέα ή έργο;  

Σ: Ναι…κοιτάξτε είχαμε μελετήσει με τα παιδιά την πρώτη χρονιά «Τα ημερολόγια 

του Αδάμ και της Εύας», του Μαρκ Τουέιν, τα οποία είναι κάπως ιδιαίτερα κείμενα. 

Τα πρότεινα εγώ και οι μαθητές μου ενθουσιάστηκαν…Έκτοτε τα χρησιμοποιώ κάθε 

χρόνο… 

Ε: Μάλιστα, επειδή φαίνεται από τις απαντήσεις σας ότι όχι απλά είστε μέσα στο 

πνεύμα του νέου προγράμματος, αλλά βοηθήσατε και στην υλοποίησή του…μιλώ για 

τα σενάρια που ετοιμάσατε για τον Πρωτέα, όπως μας είπατε… 
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Σ: Ναι κοιτάξτε εγώ έφτιαξα σενάρια για τη Γλώσσα της Β΄ Λυκείου, αλλά όλα τα 

παραδειγματικά σενάρια είναι στη φιλοσοφία του νέου προγράμματος σπουδών… 

Ε: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, αφού συμμετείχατε ενεργά, είναι αυτονόητο κάποιες 

βασικές αρχές του προγράμματος σίγουρα τις έχετε ακολουθήσει. Δεν έχει νόημα να 

σας ρωτήσω για παράδειγμα, αν δυσκολευτήκατε να υλοποιήσετε τη διαδικασία των 

τριών σταδίων. 

Σ: Όχι δεν δυσκολεύτηκα φυσικά, και μόλις λάβαμε την εγκύκλιο το 2011 είπα 

επιτέλους κάτι κινείται… 

Ε: Ναι όντως, τα ΝΠΣ φέρνουν έναν αέρα ανανέωσης στην εκπαίδευση.  Πείτε μας 

λοιπόν για τις μεθόδους που ακολουθήσατε…Την ομαδοσυνεργατική σίγουρα. 

Σ: Ναι βέβαια, και άλλες βιωματικές μεθόδους. 

Ε: Δραματοποίηση; 

Σ: Ναι, αν και δεν έχω ειδικές γνώσεις, σε συνεργασία με μια συνάδελφο που η 

ειδικότητά της είναι το θέατρο στην εκπαίδευση κάναμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.  

Ε: Την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας την χρησιμοποιήσατε; 

Σ: Λίγο…λίγο…προσπαθώ να την αποφεύγω. 

Ε: Τώρα θέλω να μας πείτε για ποιους λόγους χρησιμοποιήσατε αυτές τις μεθόδους. 

Σ: Γιατί νομίζω πως είναι εμφανώς αποτελεσματικότερες. Ιδίως η ομαδοσυνεργατική 

είναι μακράν καλύτερη από την μετωπική. Τα αποτελέσματά της είναι εμφανώς, 

θετικότερα. Δεν γεννάται θέμα. Είναι η πρώτη επιλογή… 

Ε: Μάλιστα, θέλω να μας πείτε τώρα αν διαφοροποιήσατε τη διδασκαλία σας. Επειδή 

διδάσκετε και όλα αυτά τα χρόνια, θα είχε ενδιαφέρον να μας πείτε. 

Σ: Ναι φυσικά. 

Ε: Συνεπώς κάθε χρόνο να φανταστώ ότι αλλάζατε κάποια πράγματα. Μεταξύ αυτών 

και τα κείμενα… 

Σ: Ναι έχω έναν κοινό κορμό κάθε χρονιά, αλλά συνήθως αλλάζω κάποια. 

Ε: Μάλιστα. Είχατε μήπως περιπτώσεις που έχρηζαν εξατομικευμένης διδασκαλίας; 

Σ: Είχα…νομίζω ότι αν αυτή η εξατομικευμένη προσέγγιση γίνεται στο πλαίσιο της 

ομαδοσυνεργατικής μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς ιδιαίτερο «κόστος», από άποψη 

χρόνου και κόπου για μας τους εκπαιδευτικούς, αλλά και χωρίς να διαταραχθεί η τάξη.  

Ε: Μάλιστα. Για τα ψηφιακά εργαλεία θα ήθελα να ρωτήσω τώρα. Ποια 

χρησιμοποιείτε; Έχω εδώ στο ερωτηματολόγιο μια «λίστα»… 

Σ: Ναι όλα αυτά εκτός από διαδραστικούς πίνακες, επειδή δεν έχουμε στο σχολείο. 

Υπολογιστές φορητούς, αλλά και στο εργαστήριο, οθόνη προβολής, ακόμη και 

ταμπλέτες και κινητά, στα πλαίσια ομαδικών εργασιών. 

Ε: Πολλοί συνάδελφοι παραπονέθηκαν ότι αυτό ήταν πολύ δύσκολο, να μαζέψουν τα 

παιδιά, να τα πάνε στο εργαστήριο πληροφορικής και εκεί να αντιμετωπίσουν πρακτικά 

προβλήματα…έπεφτε το σύστημα… 

Σ: Ναι…αυτά είναι τα πρακτικά, οι ταχύτητες, το σύστημα. Στα σχολεία δεν γίνεται 

τακτική ανανέωση των ηλεκτρονικών μέσων. Γι’ αυτό χρησιμοποιήσαμε και τα κινητά, 

για την επιτυχία του εγχειρήματος. Αλλιώς δεν μπορεί κανείς να βγάλει δουλειά. 

Ε:  Μάλιστα. Τώρα για την ανάγνωση των κειμένων να μας πείτε, αν επιδιώξατε να 

γίνεται κυρίως στο σχολείο… 

Σ: Μόνο στο σχολείο. Δεν θεωρώ ότι είναι αρκετό να διαβάζεται στο σπίτι το κείμενο. 

Πρέπει να γίνει ανάγνωση οπωσδήποτε στο σχολείο. Τώρα αν θέλουν τα παιδιά να το 

δουν και στο σπίτι ξανά και ξανά, αυτό είναι άλλη ιστορία...Αλλά παιδαγωγικά σωστό 

είναι να πραγματοποιείται στο σχολείο η ανάγνωση, γιατί είναι μια σύνθετη 

ψυχοπαιδαγωγική και κοινωνική διαδικασία, δεν είναι απλό….επιφανειακό διάβασμα. 

Ε: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πείτε τώρα αν εντάξατε την ανάγνωση ολόκληρου ή 

ολόκληρων μυθιστορημάτων στην διδασκαλία σας. 
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Σ: Ναι, φυσικά, όπως προβλέπεται. 

Ε: Μου κάνει εντύπωση που το λέτε αυτό. Οι περισσότεροι συνάδελφοι 

παραπονιούνται ότι δεν έχουν χρόνο να το κάνουν…Εσείς έχετε αντιμετωπίσει κάποια 

δυσκολία; 

Σ: Όχι…όχι, αλλά, πρέπει να εφευρίσκεις διάφορα…τρικ. Ας πούμε θυμάμαι μια 

χρονιά έκανα την τιμή και το χρήμα, του Θεοτοκά, ενώ παράλληλα βλέπαμε, 

σχολιάζαμε και επεξεργαζόμασταν και την ταινία της Τόνιας Μαρκετάκη «η τιμή της 

Αγάπης». Νομίζω ότι πήγε πολύ καλά, κι ούτε είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα με τον 

χρόνο. 

Ε: Μια και αναφερθήκατε σε αυτήν την ταινία, που είναι μέσα στον προγραμματισμό 

σχεδόν όλων των συναδέλφων για την ενότητα «τα φύλα στη Λογοτεχνία»…θα ήθελα 

να ρωτήσω, την προβάλατε ολόκληρη; 

Σ: Ναι ολόκληρη. 

Ε: Ρωτώ επειδή υπήρχε μια ερωτική σκηνή, που προκάλεσε σε ορισμένες περιπτώσεις 

αντιδράσεις μεταξύ κάποιων γονέων. Και πολλοί που την πρώτη χρονιά έδειξαν όλη 

την ταινία, προσπερνούσαν αυτό το σημείο σε επόμενες χρονιές…. 

Σ: Α εγώ δεν δέχομαι τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Δεν μπορεί να επεμβαίνουν οι γονείς 

σε πράγματα που δεν τους αφορούν. 

Ε: Καμιά φορά όμως δημιουργούνται τέτοια ζητήματα εκ του μη όντος. 

Σ: Αν δημιουργηθεί τέτοιο ζήτημα παραπέμπεται στους συμβούλους και στην ιεραρχία. 

Αλλά καλό είναι κανείς να τα ξεκαθαρίζει αυτά από την αρχή. 

Ε: Οι εργασίες που αναθέτατε ήταν -φαντάζομαι είχατε και ατομικές εργασίες… 

Σ: Ναι ναι. 

Ε: Αλλά θέλω να μου πείτε αν ήταν κυρίως ατομικές ή κυρίως ομαδικές. 

Σ: Κυρίως ομαδικές βέβαια. Πάντα έχουν καλύτερο αποτέλεσμα οι ομαδικές 

προσπάθειες. Ασυγκρίτως καλύτερο. 

Ε: Μόνο στο σχολείο ήταν ομαδικές ή και στο σπίτι; 

Σ: Και στο σπίτι. 

Ε: Μάλιστα. Το σχολείο που διδάσκετε είναι σε μια συνοικία μεγάλης πόλης, άρα 

μπορούν τα παιδιά να βρίσκονται και το απόγευμα. 

Σ: Ναι μπορούν και δια ζώσης, αλλά εγώ κάθε χρόνο φτιάχνω μια κλειστή ομάδα στο 

Facebook και επικοινωνούν από εκεί. Κι εγώ μαζί. Επέλεξα το συγκεκριμένο μέσο, 

γιατί όλοι έχουν πρόσβαση και όλοι «μπαίνουν» σε αυτό, οπότε διαβάζουν και τα 

μηνύματα και συνεργάζονται. Την πρώτη χρονιά είχα κάνει wiki. Αλλά στο wikispaces 

δεν μπαίναν εύκολα τα παιδιά. Δεν λειτούργησε. Στο Facebook αντίθετα πάντα 

λειτουργεί το εγχείρημα. Βλέπουν τις αναφορές και «αντιδρούν» κατευθείαν. 

Ε: Τώρα αυτή η πληροφορία είναι πολύ βοηθητική. Γιατί πολλοί συνάδελφοι, ιδίως 

από επαρχιακά σχολεία, έχουν πάντα θέμα με την εκτός σχολείου επικοινωνία των 

παιδιών. Τα παιδιά προβάλλουν ως επιχείρημα ότι είναι από διαφορετικά χωριά και δεν 

μπορούν να δουλέψουν μαζί. Αλλά φαίνεται πως αν υπάρχει σύνδεση wifi στο σπίτι 

και τουλάχιστον ένας υπολογιστής ή έστω κινητό, η επικοινωνία είναι εύκολη.  

Σ: Ναι ναι…εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Πιστεύω πως τα ηλεκτρονικά μέσα 

παρέχουν πολλές ευκαιρίες, και στο μέλλον θα μπορέσουμε ίσως να τα 

χρησιμοποιήσουμε σε ακόμη πιο ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές εφαρμογές. 

Ε: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Για πέστε μου τώρα οι εργασίες -που είπαμε ότι ήταν 

κυρίως ομαδικές- γίνονταν κυρίως στο σχολείο ή στο σπίτι; 

Σ: Στο σχολείο…Βέβαια οι «μεγαλύτερες» σε έκταση εργασίες που κρατούσαν ένα 

τετράμηνο, γίνονταν και στο σπίτι. Οι καθημερινές, στο σχολείο. 

Ε: Ήταν στους στόχους σας να αποκτήσουν «συντροφικότητα» τα παιδιά; 
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Σ: Ε ναι…ήταν, αλλά κυρίως οι ομαδικές έχουν ως στόχο να μάθουν τα παιδιά να 

συνεργάζονται.  

Ε: Θέλω να μου πείτε τώρα αν επιδιώξατε την παρουσίαση ολόκληρου βιβλίου, όχι 

μόνο την ανάγνωση, αλλά και την παρουσίαση. 

Σ: Ναι ναι, φυσικά. Αυτό λέω, ορισμένες εργασίες που γίνονταν σε βάθος χρόνου ήταν 

κυρίως τέτοιες παρουσιάσεις βιβλίων ή λογοτεχνών. Και στη Β΄ Λυκείου σύμφωνα με 

τα καινούρια δεδομένα, που όμως δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, κάναμε τέτοιες 

παρουσιάσεις. 

Ε: Τη μέθοδο της δραματοποίησης μου είπατε ότι την χρησιμοποιήσατε. 

Σ: Ναι, κυρίως σε συνεργασία με μια συναδέλφισσα που είναι πιο ειδική σε αυτά. 

Ε: Παρατηρήσατε να αρέσει περισσότερο στα παιδιά από τις παραδοσιακές μεθόδους; 

Σ: Ναι τους αρέσει πάρα πολύ, αναμφισβήτητα τους αρέσει. 

Ε:  Όντως, δίνει ζωντάνια στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για τη δημιουργική γραφή 

να μας πείτε τώρα. Αξιοποιήσατε κάποιες απλές δραστηριότητες δημιουργικής γραφής; 

Φερ’ ειπείν «αλλαγή τέλους ιστορίας»… 

Σ: Ναι βέβαια. Καλά αυτό είναι το πιο απλό. Και πολλές άλλες δραστηριότητες πιο 

σύνθετες εφαρμόσαμε. Και τώρα την χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Αύριο συγκεκριμένα 

θα κάνουμε, δημιουργική γραφή με μικροαφηγήσεις…με βάση κάποια κείμενα της 

Ελένης Γούλα. Δηλαδή με βάση τα θέματα που πραγματεύεται αυτή η συγγραφέας, θα 

γράψουν τα παιδιά και θα κάνουν διάφορες ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Επίσης, 

πρόσφατα, με αφορμή μια «εγκατάσταση» του Κανιάρη, του Εικαστικού με θέμα τους 

πρόσφυγες (είχε κάνει μια εγκατάσταση με ομοιώματα προσφύγων και 

αντικείμενα)…Λοιπόν, στήσαμε αυτό το υλικό, και τα παιδιά έγραψαν ιστορίες για τα 

πρόσωπα. Και παλαιότερα είχαμε τέτοιου είδους ασκήσεις. Δημιουργική γραφή σε 

σχέση με εικαστικές δημιουργίες, κείμενα με αφορμή άλλα κείμενα, αναγόρευση 

δευτερευόντων ηρώων σε πρωταγωνιστές κ.ο.κ.  

Ε: Εξαιρετικά πρωτότυπα και δημιουργικά πράγματα, κάνετε με την τάξη σας 

συνάδελφε, και…θα παρατηρήσω…ακριβώς στο πνεύμα και την φιλοσοφία του 

προγράμματος. Θέλω να μας πείτε τώρα αν η ανταπόκριση στις δραστηριότητες 

δημιουργικής γραφής, αλλά και δραματοποίησης είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις, ας 

πούμε, πιο κλασικές ασκήσεις. 

Σ: Σίγουρα είναι πιο ενδιαφέρουσες για τα παιδιά αυτές οι διδακτικές προσεγγίσεις.  

Ε: Την επόμενη ερώτηση δεν είμαι σίγουρη αν υπάρχει λόγος να την κάνω. Αφορά τον 

αναστοχασμό. Αν αναπροσαρμόζατε δηλαδή την διδασκαλία σας, από τη στιγμή που 

βλέπατε απουσία ενδιαφέροντος, κάτι μάλλον απίθανο, αν αναλογιστεί κανείς το 

ευφάνταστο μάθημά σας. Νομίζω πως οι μαθητές σας δεν έχουν περιθώριο να 

βαρεθούν, ας πούμε. 

Σ: Πώς πώς! Βαριούνται. Αν καμιά φορά παρασυρθώ, κι αρχίσω να λέω, να λέω…τότε 

βαριούνται. Όταν συμμετέχουν και έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν βαριούνται όμως. 

Ε: Ωραία, μήπως θέλετε να διακόψουμε, να κάνουμε ένα διάλειμμα; 

Σ: Όχι όχι, δεν χρειάζεται. 

Ε: Καλώς, ας περάσουμε τώρα στο στάδιο της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση έχει να 

κάνει τώρα με τα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους του μαθήματος. Να μου 

πείτε πρώτα αν θεωρείτε ότι καλλιεργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια που διδάσκετε 

Λογοτεχνία με βάση το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών η φιλαναγνωσία. 

Σ: Βεβαίως. Καλλιεργήθηκε. 

Ε: Πώς φαίνεται όμως αυτό; 

Σ: Για παράδειγμα…έκαναν με προθυμία και ζήλο ολοκληρωμένες παρουσιάσεις 

έργων και λογοτεχνών… που βέβαια τις εντάξαμε στο μάθημα, αλλά η επιλογή των 

συγκεκριμένων λογοτεχνών ήταν δική τους. Κατά καιρούς συμμετείχαν σε «αγώνες 
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εκφραστικής ανάγνωσης». Έχουμε στην περιοχή μας δημοτική βιβλιοθήκη που 

οργανώνει τέτοιες δράσεις. Σε διάφορους διαγωνισμούς λοιπόν…λογοτεχνικούς… 

Ε: Με βραβεία; Γιατί συνάδελφοι μας είπαν ότι αυξάνεται έτσι το ενδιαφέρον τους. 

Σ: (Γελώντας) ναι, και με βραβεία. Ας πούμε στους «Αγώνες Τέχνης» των 

εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη έκαναν ένα βίντεο, για το οποίο άντλησαν έμπνευση και 

από τη Λογοτεχνία,  και βραβεύτηκαν… 

Ε: Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι ανέπτυξαν στρατηγικές ανάγνωσης οι μαθητές σας. Για 

παράδειγμα, σε σχέση με την αρχή της χρονιάς, βλέπετε στο τέλος να κατανοούν 

περισσότερο τα κείμενα οι πιο αδύνατοι; 

Σ: Ναι ναι, σαφώς. Γι’ αυτό και επιμένω τόσο πολύ για την ομαδοσυνεργατική. Νομίζω 

ότι τα αποτελέσματα είναι εμφανέστατα. Σε όλους τους μαθητές. Ακόμη και στους 

πολύ πολύ αδύνατους. 

Ε: Πολύ ευχάριστο αυτό. Τώρα θα περάσουμε σε μερικές ερωτήσεις σχετικές με το αν 

ανέπτυξαν κοινωνικούς προβληματισμούς τα παιδιά. 

Σ: Κοινωνικούς…Ναι ανέπτυξαν. 

Ε: Θέλω να σας πω το εξής. Οι περισσότεροι συνάδελφοι ισχυρίζονται ότι σε αυτόν 

τον τομέα, στην Α΄Λυκείου, περιορίζονται κάπως τα επιτεύγματα, γιατί η 2η ενότητα 

είναι περισσότερο ειδολογική… 

Σ: Όχι όχι. Δεν συμφωνώ…και οι δύο ενότητες, και η παλαιότερη ενότητα του 

«θεάτρου» προσφέρονται για προβληματισμό. 

Ε: Ας τα πάρουμε με τη σειρά τότε. Πιστεύετε ότι μέσω της διδασκαλίας του 

μαθήματος επιτεύχθη  θετική στάση των μαθητών απέναντι στα κοινωνικά 

προβλήματα που τέθηκαν ή συζητήθηκαν; 

Σ: Ναι. 

Ε: Με ποιους τρόπους φάνηκε αυτό; Εξέφρασαν, για παράδειγμα, σε συζητήσεις μες 

στην τάξη αλληλεγγύη σε λαούς και πληθυσμούς που μαστίζονται από τη φτώχεια, από 

τον πόλεμο; Σε κινήματα εναντίον ολοκληρωτικών καθεστώτων...; 

Σ: Πέρα από τις συζητήσεις μες στην τάξη, φάνηκε ξεκάθαρα με την ενεργό συμμετοχή 

τους σε προγράμματα του Ευρωκοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις 

μειονότητες, τους πρόσφυγες, την ανεκτικότητα…Τα παιδιά έδειξαν πρωτοφανές 

ενδιαφέρον. Φάνηκε να είναι πολύ δραστήρια, και νομίζω πώς η Λογοτεχνία, όπως και 

όλα τα θεωρητικά μαθήματα…οι ανθρωπιστικές επιστήμες…βοήθησαν σε αυτήν την 

κατεύθυνση. 

Ε: Πολύ ωραία! Και σε δημοκρατικές αρχές και ιδανικά όπως η δικαιοσύνη, η ισότητα 

έδειξαν πίστη; Απέκτησαν αυτό που σήμερα ονομάζεται «citizenship”, δημοκρατική 

και κοινωνική συνείδηση. 

Σ: Ναι, ναι…Ιδίως αυτό. Νομίζω ότι αυτό το «στοίχημα» κερδήθηκε… 

Ε: Για τα οικολογικά ζητήματα, τέθηκαν κάποιοι προβληματισμοί; 

Σ: Ναι….Βέβαια, είναι  αλήθεια, ότι δεν επέλεξα εγώ κάποια σχετικά κείμενα, αλλά 

εμμέσως, πλην σαφώς (γελώντας)…ναι. 

Ε: Πιστεύετε ότι τα παιδιά αντιλήφθηκαν και αξιοποίησαν τη διαπολιτισμική διάσταση 

της Λογοτεχνίας. 

Σ: Ναι, ναι πολύ. 

Ε: Με ποιους τρόπους φάνηκε αυτό; 

Σ: Ε…μέσα από αυτές τις δραστηριότητες στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, ας πούμε. Είτε με εύστοχες παρατηρήσεις σε έργα ξένων 

συγγραφέων…Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο τώρα.   

Ε: Πολλές φορές στη συνομιλία μας αναφερθήκατε στους πρόσφυγες. Για την έννοια 

της Ετερότητας, να υποθέσουμε ότι έδειξαν θετική στάση, στάση αποδοχής; 
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Σ: Ναι ναι. Μάλιστα το βίντεο που έφτιαξαν και βραβεύτηκε, όπως σας είπα, είχε θέμα 

τους πρόσφυγες.  

Ε: Τελειώνουμε…Δεν ξέρω αν σας κούρασα…Αλλά μας λέτε και πολύ ενδιαφέροντα 

πράγματα, γι’ αυτό τραβάει η συζήτηση (γέλια). Εξοικειώθηκαν οι μαθητές με τα 

λογοτεχνικά είδη, σε βαθμό που να μπορούν να αξιοποιήσουν αυτήν την εξοικείωση 

σε ασκήσεις δημιουργικής γραφής; Για παράδειγμα μπορούν ένα πεζό να το φτιάξουν 

ποίημα…Στιχούργημα έστω. 

Σ: Ναι, ναι. Είναι ιδιαίτερα ευρηματικοί σε αυτόν τον τομέα. 

Ε: Θεωρείτε ότι οι μαθητές σας μέσω του μαθήματος έμαθαν να παρουσιάζουν με 

τεκμηριωμένο τρόπο τις απόψεις τους και να δίνουν την δική τους ερμηνεία στα 

ζητήματα που ανακύπτουν από τα κείμενα; 

Σ: Μα ναι…Ακόμη και σε ό,τι αφορά την ερμηνεία υπερρεαλιστικών κειμένων. Αυτό 

μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Αν αφεθούν ελεύθερα τα παιδιά, χωρίς την πίεση να 

«κατανοήσουν» με όρους αντικειμενικούς ένα κείμενο και δουλέψουν πιο αυθόρμητα,   

προκύπτουν εντυπωσιακά πρωτότυπες προσεγγίσεις. 

Ε: Ωραιότατα. Μπορούν μέσα στα κείμενα να αναγνωρίζουν πολιτισμικά στοιχεία και 

να προσδιορίζουν την ιστορικότητά τους; 

Σ: Ναι, εφόσον βέβαια, έχουν τις ανάλογες ιστορικές γνώσεις. 

Ε: Δηλαδή στο στάδιο πριν την ανάγνωση αναφέρεστε στην εποχή συγγραφής είτε στον 

εποχή που εκτυλίσσεται η πλοκή. 

Σ: Ακριβώς. Αναφερόμαστε στην εποχή, γιατί δεν είναι τα πράγματα δεδομένα. Φερ’ 

ειπείν , κάνουμε ένα κείμενο για την Μικρασιατική Καταστροφή, αλλά τα παιδιά δεν 

γνωρίζουν καλά το ιστορικό πλαίσιο ή εν πάση περιπτώσει δεν τα έχουν όλα 

στοιχειοθετημένα στο μυαλό τους για εκείνη την περίοδο. Πρέπει λίγο να τα 

δουλέψουμε από πριν. Δεν είναι δεδομένη η ιστορική γνώση. Ούτε για νεότερες εποχές. 

Π.χ. Εμφύλιος, Δικτατορία Συνταγματαρχών… 

Σ: Ναι…Μια δύσκολη ερώτηση…Σε ό,τι αφορά τους ήρωες των κειμένων 

παρατηρήσατε να ταυτίζονται τα παιδιά με κάποιον ήρωα ή να τον απορρίπτουν 

συνολικά. Είναι δύσκολο βέβαια να πιστοποιήσεις κάτι τέτοιο, αλλά, για παράδειγμα, 

συνάδελφοι μου είπανε ότι όταν διάβαζαν την «Τιμή και το Χρήμα», πάρα πολλοί 

μαθητές θύμωναν με τον Αντρέα (γέλια). Ή αντιστοίχως τα κορίτσια έλεγαν «Μπράβο 

στην Ειρήνη. Έκανε αυτό που ήταν σωστό, ανεξαρτήτως κόστους, κι εγώ έτσι θα έκανα 

στη θέση της». Αυτό το βλέπετε να ισχύει; 

Ε: Ε βέβαια, όλοι οι έφηβοι ταυτίζονται με θετικούς ήρωες πραγματικούς ή 

φανταστικούς. Είναι θεμιτό και φυσιολογικό. Αυτό είναι νομίζω που λέμε «βιωματική 

προσέγγιση». Αυτές οι τοποθετήσεις και οι ταυτίσεις, δείχνουν ότι δούλεψε σωστά 

μέσα τους η μέθοδος. Μπήκαν στους ρόλους, βίωσαν τις καταστάσεις, και αντιδρούν 

αναλόγως…Χωρίς μάλιστα τα ίδια να το συνειδητοποιούν απολύτως (γέλια). 

Σ: Ωραίο να διαπιστώνει κανείς ότι γίνεται δουλειά, ότι αποδίδει το πρόγραμμα. Για τη 

δημιουργική γραφή θα ήθελα να ρωτήσω πάλι. Αν μπορούν τα παιδιά να μετουσιώνουν 

τα συναισθήματα που τους προκαλεί η λογοτεχνική ανάγνωση σε ένα νέο 

κείμενο….Αλλά ήδη μου είπατε όμως ότι θα γράψουν τα παιδιά μικροκείμενα [;] με 

βάση τη δουλειά κάποιας συγγραφέως 

Σ: Ναι της Ελένης Γούλα. 

Ε:  Άρα είναι και αυτή η ερώτηση απαντημένη θετικά να υποθέσω. 

Σ: Ναι, ναι…Το ίδιο κάναμε και με τα «ημερολόγια του Αδάμ και της Εύας» του Μάρκ 

Τουέιν, όπου γράψανε και αυτοί τα δικά τους ημερολόγια αντίστοιχα (γελώντας), και 

μετά τα διαβάζαμε και γελούσαμε… 

Ε: Περνάμε στο τελευταίο στάδιο της Έρευνας…Τώρα η επόμενη ερώτηση, με αυτήν 

την διατύπωση, αφορά κυρίως συναδέλφους που εφάρμοσαν το πρόγραμμα μία-δύο 
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χρονιές. Εσείς το εφαρμόζετε εδώ και έξι χρόνια. Γι’ αυτό θα την αλλάξω. Η αρχική 

ερώτηση είναι «ποια στοιχεία διδακτικής τακτικής θα αποφεύγατε αν ξαναδιδάσκατε 

το μάθημα. Πείτε μας τι έχετε ήδη αποφύγει, επειδή δεν λειτούργησε στις πρώτες 

χρονιές; Αν υπήρχε κάτι που δεν λειτούργησε. 

Σ: Ήδη ανέφερα ότι -και αυτό συμβαίνει συνήθως επειδή οι εκπαιδευτικοί 

αγχωνόμαστε να βγάλουμε την ύλη- έπιανα τον εαυτό μου στην αρχή να είμαι πολύ 

μετωπικός (γελώντας) και τα παιδιά βαριούνταν αφόρητα. Ε…αυτό προσπαθώ να 

αποφύγω. Κατά τα άλλα…τίποτε. 

Ε: Ναι…αλλά η μετωπική διδασκαλία δεν είναι πρόταση του προγράμματος…Κάτι για 

το πρόγραμμα να μας πείτε (βλέποντας δισταγμό). Για παράδειγμα πολλοί συνάδελφοι 

μας είπαν ότι δεν λειτούργησε η ομαδοσυνεργατική. Εσάς δεν σας πειράζει, ας πούμε, 

το ότι αυξάνεται το επίπεδο της φασαρίας στην τάξη;  

Σ: Ε, όχι βέβαια. Αυτό έλειπε (γελώντας). 

Ε: Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι δημιουργική φασαρία; 

Σ: Ε ναι, βέβαια. Τι; Θα ήταν καλύτερη η «νεκρική σιγή» (γελώντας); 

Ε: Αρκεί να μιλούν για το κείμενο. Γιατί καμιά φορά μιλούν για ποδόσφαιρο 

(γελώντας). 

Σ: Κοιτάξτε, όπως και στις παρέες μπορεί σε κάποια συζήτηση να ξεφύγουμε κιόλας, 

έτσι και στην ομαδοσυνεργατική. Δεν είναι κακό αυτό. Αν το αποτέλεσμα είναι αυτό 

που πρέπει, δεν μας πειράζει. Αν οι ερωτήσεις είναι απαντημένες και επιτυγχάνονται 

οι στόχοι, όλα καλά. 

Ε: Δεν θεωρείτε δηλαδή ότι παραβιάζεται η συνοχή…Παραβιάζεται…υπερβολική 

λέξη, τέλος πάντων. Δηλαδή δεν είναι κακό να πούμε και για τον ΠΑΟΚ (γελώντας). 

Σ: (Γελώντας) γιατί όχι; Κι εμείς οι ενήλικες δεν το κάνουμε σε σεμινάρια ή βιωματικά 

εργαστήρια; 

Ε: Έτσι είναι. Μάλιστα. Γενικώς διαπιστώσατε να αυξάνεται το ενδιαφέρον των 

μαθητών σας για το μάθημα, δηλαδή. 

Σ: Ναι. 

Ε: Σε σχέση με αυτό που γινόταν παλιά, είναι κάτι καινούριο, τους αρέσει και το 

αποζητούν. 

Σ: Ναι ναι. Σαφώς. 

Ε: Ωραία. Θέλω τώρα να μου πείτε τι κυρίως σας δυσκόλεψε κατά την διδασκαλία σας.  

Σ: Αυτό που με δυσκόλεψε είναι κυρίως τα τεχνικά προβλήματα με τα δίκτυα…κτλ. 

Ε: Κάτι άλλο; Δεν ξέρω τι τμήματα έχετε; Με μεγάλο αριθμό μαθητών; 

Σ: Ναι ναι. Από 25 άτομα και πάνω πάντα. 

Ε: (Με προβληματισμό) δύσκολα γίνεται έτσι δουλειά. 

Σ: Ε ναι εντάξει. Είναι πιο δύσκολα απ’ ότι αν ήταν λιγότερα τα παιδιά. Αλλά τι να 

κάνουμε; 

Ε: Τώρα θα κάνω μια ερώτηση σε ό,τι αφορά αυτό καθαυτό το πρόγραμμα. Θεωρείτε 

ότι έχει κάποια σοβαρή έλλειψη;  

Σ: Λοιπόν. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, και το είπα και στην κυρία 

Κουντουρά, είναι το εξής: Γιατί να περιορίζονται τα θέματα στις συγκεκριμένες 

θεματικές ενότητες. Γιατί ας πούμε τόσα χρόνια διδάσκονται στην Α΄ Λυκείου «τα 

φύλα στη Λογοτεχνία». Νομίζω ότι στον αρχικό σχεδιασμό προβλεπόταν οι θεματικές 

να επιλέγονται από κάθε σχολείο, ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου, της περιοχής, 

τα ενδιαφέροντα των παιδιών και ούτω καθεξής. Και τελικά επιβλήθηκε μία θεματική 

εδώ και τόσα χρόνια. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να μην αλλάζει, γιατί να μην 

επιλεγεί κάποια άλλη θεματική ή άλλες; Βασικό ζήτημα κατά τη γνώμη μου. 

Ε: Λοιπόν, με αφορμή το ζήτημα που θέτετε θα αναφερθώ σε προσωπική μου εμπειρία. 

Το 2013-14 δίδαξα και εγώ Λογοτεχνία στην Α΄ Λυκείου. Το πρόγραμμα «έτρεχε» ήδη 
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δυο χρόνια. Θυμάμαι, λοιπόν, την εμμονή που είχαν οι υπόλοιπες συνάδελφοι που το 

δίδασκαν σε άλλα τμήματα  -εμείς οι φιλόλογοι καμιά φορά, θέλουμε να πατάμε 

σταθερά, φοβόμαστε να μην κάνουμε κάποιο λάθος, κάποια παρέκκλιση- την εμμονή 

τους λοιπόν να χρησιμοποιούμε ένα βοήθημα. 

Σ: (Ξαφνιασμένος) βοήθημα; 

Ε: Ναι, ναι βοήθημα. Επέμεναν τόσο πολύ…Βέβαια, το συγκεκριμένο βιβλίο είχε και 

ενδιαφέρουσες επιλογές κειμένων λογοτεχνικών και θεωρητικών, και ερωτήσεις και 

απαντήσεις με βάση τις αρχές του προγράμματος. Αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι ήταν «το 

Ιερόν  Ευαγγέλιον». Λέω λοιπόν «να το χρησιμοποιήσουμε συναδέλφισσες, αλλά εγώ 

θέλω να κινηθώ, ανάλογα με την τάξη μου, να επιλέξω και κάποια άλλα κείμενα ή να 

ακολουθήσω ελαφρώς διαφοροποιημένες προσεγγίσεις. Αντιμετώπισα λοιπόν μια 

επιφύλαξη του τύπου «Ναι, αλλά πώς είσαι σίγουρη ότι θα κινηθείς μέσα στο πνεύμα 

των οδηγιών; Να μην κάνουμε ο καθένας ό,τι του κατέβη. Ενώ, δεν ξέρω αν συμφωνείς 

συνάδελφε, η ίδια η φιλοσοφία του προγράμματος είναι να κάνουμε εντός εισαγωγικών 

«ό,τι μας κατέβει», δηλαδή να υπάρχει ελευθερία. Υπ’ αυτήν την έννοια, η 

προσκόλληση σε μία συγκεκριμένη ενότητα τόσα χρόνια, είναι εκτός της φιλοσοφίας 

του προγράμματος.  

Σ: Πραγματικά είναι πολύ περιοριστική αυτή η θεματική των φύλων, και κρίμα που 

δεν ακολουθήθηκε ο αρχικός σχεδιασμός. 

Ε: Συμφωνώ. Νομίζω ότι αν υπήρχε εναλλαγή των ενοτήτων και των θεματικών 

περιοχών και ελεύθερη επιλογή, δεν θα μας περιόριζε το εγχειρίδιο, ούτε κάτι άλλο. 

Σ: Μα ναι, με τις δυνατότητες που μας δίνει το διαδίκτυο, μπορούμε να στήσουμε το 

μάθημα με τα κείμενα που θέλουμε και να αξιοποιήσουμε κάθε καλή ιδέα 

εκπαιδευτικών και μαθητών…Αλλά μια και μιλάμε για περιορισμούς, δράττομαι της 

ευκαιρίας, να καταγγείλω το απαράδεκτο μέτρο της «Τράπεζας Θεμάτων» που είχε 

ισχύσει το 14-15. Θυμάμαι τα θέματα της Λογοτεχνίας που κληρώθηκαν στο σχολείο 

μου είχαν ερωτήσεις με απαράδεκτες διατυπώσεις. Μάλιστα σε μία απ’ αυτές 

ουσιαστικά δεν υπήρχε απάντηση. Καταστροφή για όλη τη δουλειά που είχαμε 

κάνει…Λοιπόν είπαμε στα παιδιά «γράψτε ότι θέλετε, θα ακυρώσουμε την ερώτηση 

και ας έρθουν να μας ζητήσουν το λόγο». 

Ε: Αυτές είναι οι παλινωδίες του συστήματος…Τέλος πάντων. Πείτε μου τώρα, 

επιχειρώντας μια τελική αποτίμηση, ποιο θεωρείτε μεγαλύτερο πλεονέκτημα του 

προγράμματος. 

Σ: Ότι αξιοποιεί σύγχρονες μεθόδους και μορφές διδασκαλίας, ότι δίνει πολύ μεγάλη 

ελευθερία κινήσεων στους διδάσκοντες και τους μαθητές να επιλέξουν θέματα, κείμενα 

και τα λοιπά, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Και κυρίως, ότι είναι 

ό,τι πιο σύγχρονο εμφανίστηκε στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα τελευταία 

χρόνια, μαζί με τα πρότζεκτ. Με τα οποία έχει την ίδια φιλοσοφία, βέβαια. 

Ε: Οι συνάδελφοι των Γυμνασίων, που εφάρμοσαν πιλοτικά το πρόγραμμα, μου είπαν 

τα εξής σε γενικές γραμμές, ότι το απόλαυσαν τα παιδιά το πρόγραμμα, αλλά απαιτεί 

πάρα πολλή δουλειά και πολλή στήριξη. Και γενικά οι συνάδελφοι που παραχώρησαν 

συνέντευξη ή συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια μέχρι τώρα, φαίνεται να αισθάνθηκαν 

στην αρχή κάπως…μετέωροι. Εσείς, υπήρξε στιγμή που να είχατε ανάλογα αισθήματα;  

Σ: Εγώ όχι, επειδή είχα ήδη μια εμπειρία, ήμουν επιμορφωτής στα πρότζεκτ, 

συμμετείχα στην οργάνωση σχετικών δραστηριοτήτων, έφτιαχνα σενάρια στον 

Πρωτέα. Όλα αυτά τα χρόνια ασχολήθηκα πολύ με οτιδήποτε σχετικό. Αλλά 

καταλαβαίνω ότι αν κάποιος δεν έχει την ανάλογη στήριξη και εμπειρία, φυσικά και 

μπορεί να αισθανθεί αβοήθητος. Οι επιμορφώσεις είναι αναγκαίο και απαραίτητο να 

είναι διαρκείς και επιμελημένες, αλλά και οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων πρέπει 

να φροντίζουν να ενημερώνονται και να δείχνουν ενδιαφέρον για τη δουλειά τους. 
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Ε: Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας και τα όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπατε. 

Σ: Ευχαριστώ κι εγώ.  

 

4η Συνέντευξη Α΄Λυκείου: Η συνέντευξη  πραγματοποιήθηκε βραδινή ώρα σε 

καφετέρια επαρχιακής πόλης. Η συμμετέχουσα εργάζεται εδώ και μερικά χρόνια σε 

ΕΠΑΛ 

Ε: Καλησπέρα, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην έρευνα. Θα θέλαμε 

κοιτώντας το ερωτηματολόγιο να απαντήσετε στις ερωτήσεις που αφορούν τα 

δημογραφικά στοιχεία.  

Σ: Μάλιστα…Φύλο: Γυναίκα, ηλικία: 36-40, έχω πτυχίο ΑΕΙ και μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών, εκπαιδευτική υπηρεσία 1 έως 10 χρόνια. Βαθμίδα, δευτεροβάθμια Α΄ 

Λυκείου ΕΠΑΛ. Το πρόγραμμα το δίδαξα μία χρονιά. Και από φέτος έχει αλλάξει στο 

ΕΠΑΛ ο τρόπος διδασκαλίας της Λογοτεχνίας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. 

Πιστοποίηση στις Νέες Τεχνολογίες έχω Β΄ επιπέδου, και θα κατέτασσα τις γνώσεις 

μου σε πολύ καλό επίπεδο. 

Ε: Ωραία, περνάμε τώρα στο πρώτο στάδιο της Έρευνας. Η πρώτη ερώτηση αφορά το 

αν παρακολουθήσατε σεμινάρια κατάρτισης-επιμόρφωσης από ειδικούς εκπαιδευτές, 

πριν την εφαρμογή του προγράμματος. 

Σ: Όχι. Εκτός αν μετρούν τα σεμινάρια Β΄ Επιπέδου στις ΤΠΕ. 

Ε: Όχι, όχι μιλάμε για κάτι πιο εξειδικευμένο. Για θυμηθείτε…Για παράδειγμα  το 

Μείζον Πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2011 το 

παρακολουθήσατε. Είχε μήπως σχέση με τη Λογοτεχνία.  

Σ: Ναι το παρακολούθησα και απ’ ό.τι θυμάμαι μεταξύ άλλων είχε σχέση και με τη 

Λογοτεχνία και με όλα τα φιλολογικά μαθήματα.  

Ε: Υπήρξε μήπως βοηθητική παρέμβαση από τον Σύμβουλο της περιοχής σας; 

Σ: Για τη χρονιά που το δίδαξα; Ναι. 

Ε: Μόνο στην αρχή της χρονιάς ή σε όλη τη διάρκειά της; 

Σ: Στην αρχή της χρονιάς. 

Ε: Πόσο θεωρείτε ότι σας βοήθησε; 

Σ: Λίγο…θα έλεγα. 

Ε: Πάμε τώρα στην 4η ερώτηση που αφορά το υλικό για τον σχεδιασμό του μαθήματος, 

όχι μόνο με την έννοια των κειμένων, αλλά επειδή το μάθημα προβλέπει και στάδιο 

πριν την ανάγνωση, ρωτώ αν ψάξατε φερ’ ειπείν ταινιούλες για αφόρμηση. Ή για 

παράδειγμα για την ενότητα «τα φύλα στη Λογοτεχνία», πολλοί συνάδελφοι ανέθεταν 

στα παιδιά να ψάξουν κάποιες γενικές πληροφορίες για τη θέση της γυναίκας 

παγκοσμίως. 

Σ: Εγώ αναζήτησα υλικό μόνη μου από το διαδίκτυο. 

Ε: Από τα παραδειγματικά σενάρια που ήταν αναρτημένα σε κάποιες εκπαιδευτικές 

ιστοσελίδες; 

Σ: Ε ναι, τις συμβουλεύτηκα και αυτές, αλλά στηρίχτηκα κυρίως σε υλικό που βρήκα 

μόνη μου. 

Ε: Συνεργαστήκατε με άλλους διδάσκοντες του σχολείου σας;  

Σ: Όχι, γιατί ήμουν η μοναδική που δίδασκε το μάθημα στο σχολείο μου. Αλλά 

συμβουλεύτηκα συναδέλφους άλλου σχολείου. Του 3ου Γενικού Λυκείου Π 

(επαρχιακή πόλη της Β. Ελλάδας) 

Ε: Η επόμενη ερώτηση αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες. Αφού είχατε πιστοποίηση Β΄ 

Επιπέδου μάλλον χρησιμοποιήσατε ψηφιακές δεξιότητες που ήδη κατείχατε για την 

εφαρμογή του προγράμματος.  

Σ: Ναι.  
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Ε: Ωραία περνάμε τώρα στο στάδιο της διδακτικής διαδικασίας. Η επιλογή κειμένων 

για τις διδακτικές ενότητες…οι ενότητες ήταν τρεις στην αρχή και μετά έγιναν δύο… 

Σ: Σ’ εμάς στα ΕΠΑΛ ήταν εξ αρχής δύο, εφόσον είχαμε μόνο μια ώρα την εβδομάδα 

Λογοτεχνία. Βέβαια εγώ δίδαξα το μάθημα αυτό μόλις την περσινή σχολική χρονιά, 

αλλά ξέρω από άλλους συναδέλφους ότι από το 2011 δύο ήταν οι ενότητες στα ΕΠΑΛ, 

«τα φύλα στη λογοτεχνία» και «παραδοσιακή και μοντέρνα ποίηση». 

Ε: Μάλιστα. Δεν ήξερα ότι ήταν μονόωρο το μάθημα, αυτό είναι σοβαρός 

περιορισμός …Η επιλογή κειμένων έγινε σε συνεργασία με τους μαθητές σας, με τους 

συναδέλφους σας; 

Σ: Όχι αποκλειστικά από μένα. Άλλοι διδάσκοντες δεν υπήρχαν, και σε όλα τα τμήματα 

της Α΄ Λυκείου του σχολείου δίδαξα τα ίδια κείμενα. 

Ε: Χρησιμοποιήσατε τα εγχειρίδια της Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου και των άλλων 

τάξεων του Λυκείου; 

Σ: Της Α΄ Λυκείου αρκετά, και της Β΄ λυκείου λίγο, της Γ΄ δεν θυμάμαι να το 

χρησιμοποίησα. 

Ε: Τώρα μια κάπως ιδιαίτερη ερώτηση…επιλέξατε κείμενα λογοτεχνικού κανόνα, με 

την έννοια ότι έχουν δοκιμαστεί στον χρόνο, είναι αποδεκτά από το κοινό και την 

κριτική και οι συγγραφείς τους είναι γνωστοί, ή βρήκατε κείμενα νεότερα, άσημων 

συγγραφέων… 

Σ:  Όχι. Ακολούθησα τον Λογοτεχνικό Κανόνα.  

Ε: Η επόμενη ερώτηση έχει τη διατύπωση «ήταν ο χρόνος σας επαρκής για την 

επεξεργασία των τριών ενοτήτων;», αλλά μας εξηγήσατε ήδη τι συμβαίνει με το 

ωρολόγιο πρόγραμμα των ΕΠΑΛ… 

Σ: Μα ούτε και για τις δύο διδακτικές ενότητες δεν ήταν επαρκής ο χρόνος. Ως 

εκπαιδευτικός θα γνωρίζετε τι συμβαίνει με τα μονόωρα μαθήματα. Χάσαμε πολλά 

μαθήματα από γιορτές, εκδρομές, καταλήψεις. Εκτός αυτού, λόγω των ιδιαίτερων 

συνθηκών στο σχολείο μας….λόγω δυσκολιών οργανωτικής φύσεως, αδύναμης 

διεύθυνσης, έλλειψης αιθουσών, διδακτικού προσωπικού, και άλλων συναφών 

προβλημάτων, δεν έγιναν πάρα πολλές ώρες, οι οποίες ουδέποτε αναπληρώθηκαν, για 

τον επιπρόσθετο λόγο ότι καλώς ή κακώς -μάλλον κακώς- «προηγούνται», εντός 

εισαγωγικών, άλλα μαθήματα…από τα φιλολογικά η Έκθεση. Οπότε το μάθημα της 

Λογοτεχνίας…αδικήθηκε, τρόπον τινά, αφού οι ώρες διδασκαλίας ήταν πολύ-πολύ 

λιγότερες από τις προβλεπόμενες.  

Ε: Εφόσον είχατε αυτές τις δυσκολίες, διστάζω λίγο να σας ρωτήσω αν ακολουθήσατε 

την διαδικασία των τριών σταδίων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ανάγνωση.   

Σ: Σωστά συμπεράνατε ότι δεν την ακολούθησα. Δεν ήταν επαρκής ο χρόνος. Το πρώτο 

στάδιο σχεδόν καθόλου. Μόνο κάποιες ολιγόλεπτες αφορμήσεις. Το μεσαίο φυσικά, 

και το τελευταίο, όσο το επέτρεπε ο χρόνος μας και η διάθεση των παιδιών. (Με 

απογοήτευση) λυπάμαι που δεν έχω θετικά πράγματα να σας πω… 

Ε: Μην ανησυχείτε εμείς θέλουμε να αναδειχθούν και οι πρακτικές δυσκολίες, που 

εμποδίζουν την εφαρμογή και λειτουργούν «διαβρωτικά» στη δουλειά μας. Εξάλλου 

είναι και η μοναδική συνέντευξη από την Τεχνική Εκπαίδευση που έχουμε, και πιστεύω 

πως έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε για τις «ιδιαιτερότητες» που εμφανίζονται.  Η 

επόμενη ερώτηση είναι για τις μορφές διδασκαλίας που ακολουθήσατε και τις 

μεθόδους.  Λοιπόν, επειδή αυτά τα προγράμματα, τα Νέα Προγράμματα Σπουδών, 

στηρίζονται στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μπορέσατε να 

εφαρμόσετε τη μέθοδο αυτήν;  

Σ: Η προσπάθεια που έκανα να την εφαρμόσω από το αρχικό στάδιο απέτυχε οικτρά, 

λόγω της νοοτροπίας των μαθητών του τεχνικού Λυκείου και του πολύ χαμηλού 

επιπέδου. 
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Ε: Μήπως χρησιμοποιήσατε τη δραματοποίηση ή κάποιες βιωματικές μεθόδους. 

Σ: Όχι…ακολούθησα μετωπική διδασκαλία, παραγωγή γραπτού λόγου, ατομικά, αλλά 

με ανοιχτό πλαίσιο συνεργασίας. Όχι με τη λογική που γράφουμε ένα διαγώνισμα, ο 

καθένας μόνος του. Άφηνα περιθώριο και ενθάρρυνα τα παιδιά να συνεργαστούν ανά 

δυάδες ή τριάδες, αλλά δε γινόταν αυτό συστηματικά, εννοώ δεν είχαμε εξ αρχής 

οργανωμένες ομάδες. Όποιος ήθελε συνεργαζόταν με όποιον ήθελε. Για παράδειγμα 

με τον διπλανό του. 

Ε: Μάλιστα, δηλαδή εφόσον υπήρχαν ειδικές συνθήκες διαφοροποιηθήκατε σε σχέση 

με το πρόγραμμα και προσαρμοστήκατε στις ανάγκες του σχολείου και των μαθητών 

σας. 

Σ: Ναι αυτό σίγουρα το έκανα. 

Ε: Απαντήσατε λοιπόν και στη σχετική ερώτηση για τη διαφοροποίηση. 

Διαφοροποιήσατε τη διδασκαλία σας. 

Σ: Αναγκαστικά, ναι… 

Ε: Είχατε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είτε πολύ αδύνατους; 

Σ: Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών μου ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. 

Μαθητές με βασικά προβλήματα στην παραγωγή λόγου, προφορικού και γραπτού, 

στην κατανόηση κειμένων, ακόμη και σε πολύ απλά κείμενα.  

Ε: Συνεπώς…θα λέγατε ότι δεν υπάρχει ανάγκη εξατομίκευσης της διδασκαλίας, 

επειδή ο «μέσος όρος» υστερεί; 

Σ: Υπ’ αυτήν την έννοια ναι. Όχι ότι δεν είχα μαθητές οι οποίοι ξέφευγαν από τον μέσο 

όρο, αλλά το γενικό πλαίσιο είναι αυτό. Το επίπεδο είναι χαμηλό, οπότε προσαρμόζεται 

η διδασκαλία ανάλογα, προσαρμόζεται στο σύνολο της τάξης. 

Ε: Πείτε μας τώρα για τα ψηφιακά εργαλεία, αν χρησιμοποιήσατε… 

Σ: Κοιτάξτε, εμείς οι καθηγητές της Γενικής Παιδείας δεν έχουμε καν τη δυνατότητα 

πρόσβασης στα εργαστήρια του σχολείου. Λόγω της έλλειψης αιθουσών τα εργαστήρια 

(δύο στον αριθμό) είναι μονίμως κατειλημμένα από τους διδάσκοντες των ειδικοτήτων 

και τις τάξεις τους, οπότε για να τα χρησιμοποιήσουμε εμείς, πρέπει να υποβληθεί 

αίτημα μήνες πριν και να γίνει ειδικός σχεδιασμός, ο οποίος, οφείλω να πω, ότι 

συνήθως αποτυγχάνει. Δηλαδή, για να καταλάβετε, στα πέντε χρόνια που είμαι στο 

ΕΠΑΛ, μόνο μια φορά κατάφερα να χρησιμοποιήσω το εργαστήριο, κι αυτό σε 

προγενέστερη  φάση, δηλαδή πολύ πριν αναλάβω τη διδασκαλία του συγκεκριμένου 

μαθήματος. 

Ε: Δεν ήταν δηλαδή στα πλαίσια της Λογοτεχνίας. 

Σ: Όχι ήταν στα πλαίσια της Ιστορίας. Συγκεκριμένα όταν περνούσαμε από 

επιμόρφωση Β΄ επιπέδου στις Νέες Τεχνολογίες, έφτιαξα μια παρουσίαση. Τότε λοιπόν 

κατ’ εξαίρεση κατάφερα να χρησιμοποιήσω το εργαστήριο, με μεγάλη αναστάτωση 

στο σχολείο, αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλαγή στο ωράριο των καθηγητών 

κοκ. 

Ε: Μάλιστα…Λοιπόν δε  φανταζόμουν ότι υπήρχαν τόσο σοβαρές πρακτικές 

δυσκολίες που εμπόδιζαν την υλοποίηση του προγράμματος. Τέλος πάντων, ας πούμε 

τώρα για την ανάγνωση. Επιδιώξατε η ανάγνωση των κειμένων να γίνεται κυρίως στο 

σχολείο ή και στο σπίτι και γιατί; 

Σ: Στο σχολείο, γιατί κανείς δεν δείχνει τέτοιου είδος ενδιαφέρον, κανείς δεν μπαίνει 

στη διαδικασία να κάνει την ανάγνωση στο σπίτι. 

Ε: Για τις εργασίες που αναθέτατε η επόμενη ερώτηση. Μας είπατε ήδη ότι ήταν 

ατομικές, αλλά ανοιχτού πλαισίου ατομικές, με συνεργασία, αλλά όχι συστηματική 

εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής. Οι εργασίες λοιπόν, γίνονταν κυρίως στο σχολείο, 

να υποθέσουμε; 
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Σ: Στα ΕΠΑΛ μεταξύ των παιδιών επικρατεί η λογική «δεν διαβάζουμε στο σπίτι», άρα 

οποιαδήποτε ανάλογη προσπάθεια, όχι μόνο στη Λογοτεχνία, αλλά και στα άλλα 

μαθήματα αποτυγχάνει εξ ορισμού. Δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Ακόμη και στην 

πανελλαδικώς εξεταζόμενη Έκθεση της Γ΄ Λυκείου, πολύ λίγα παιδιά ανταποκρίνονται 

σε εργασίες που αναθέτω στο σπίτι. 

Ε: Μάλιστα, θα ρωτήσω τώρα αν διδάχθηκε ολόκληρο όχι μυθιστόρημα (κάτι που 

φαντάζομαι ήταν δύσκολο σε μία ώρα εβδομαδιαίως), αλλά καμιά νουβέλα, ή διήγημα.  

Σ: Διηγήματα, διηγήματα ναι διαβάστηκαν, μικρά σε έκταση προς διευκόλυνση των 

μαθητών. 

Ε: Τα παιδιά ανέλαβαν να παρουσιάσουν κάτι; Διάβασαν τις εργασίες τους στην τάξη 

ας πούμε; 

Σ: Μετά τη διεκπεραίωση των εργασιών, σε αυτό το ανοιχτό πλαίσιο συνεργασίας που 

σας είπα, ο κάθε μαθητής έκανε ανάγνωση το κείμενό του. Στην τάξη αυτό. Και η 

παραγωγή λόγου και η ανάγνωση μες στην τάξη. 

Ε: Δραματοποίηση χρησιμοποιήσατε; 

Σ: Όχι… 

Ε: Ούτε κάποιους διαλόγους;  

Σ: Όχι, δεν κάναμε κάτι τέτοιο, ήταν λίγο…εκτός δυνατοτήτων της τάξης. Στην 

πεζογραφία δεν είχαμε κάτι επιπλέον εκτός από την ανάγνωση (υπενθυμίζω πως λίγοι 

μαθητές διαβάζουν αβίαστα, χωρίς δυσκολία). Αλλά στην μοντέρνα και παραδοσιακή 

ποίηση, ίσως είναι άσχετο αυτό που θα πω, αλλά εκεί παρατήρησα ένα είδος 

«κινητοποίησης»…μπορώ να συνεχίσω; 

Ε: Μα ναι, ασφαλώς! 

Σ: Κάποια στιγμή τους ανέφερα το μέτρο και προσπάθησα να ανακαλέσω γνώσεις που 

είχαν από το δημοτικό. Τους έβαλα λοιπόν να διαβάσουν με μέτρο παραδοσιακά 

ποιήματα και είδα ότι αυτό κίνησε το ενδιαφέρον τους. Το 95 % απήγγειλε με 

προθυμία, αλλά και κάποια παιδιά πιο ντροπαλά με ενθάρρυνση δέχτηκαν κι εκείνα. 

Στο σύνολο της τάξης μόνο δύο άτομα δεν θέλησαν να συμμετάσχουν. Επίσης για ένα 

ποίημα, κάναμε ομαδική απαγγελία με μέτρο…Στην αρχή είχαμε χασμωδία, αλλά με 

την δεύτερη, τρίτη φορά τα παιδιά ακούγονταν σαν χορός αρχαίας τραγωδίας!  

Ε: Τι μου λέτε; Αυτό είναι σαν «περφόρμανς», συλλογική απαγγελία, πολύ 

ενδιαφέρον!  

Σ: Ναι ναι! Τους ενθουσίασε, το είδαν σαν παιχνίδι. 

Ε: Μάλιστα, τώρα σε ό,τι αφορά την δημιουργική γραφή, επειδή υπάρχει και μία 

άσκηση στην τελική αξιολόγηση. Εξασκήσατε τους μαθητές σας σε απλές ασκήσεις 

δημιουργικής γραφής, αφήγηση από την οπτική γωνία ενός ήρωα, αλλαγή τέλους 

ιστορίας κλπ; 

Σ: Ναι, προσπάθησα να τις εφαρμόσω όλες τις προτεινόμενες δραστηριότητες, και την 

αλλαγή τέλους, και τη διήγηση από άλλη οπτική γωνία, και τη μεταφορά σε άλλο 

κειμενικό είδος. 

Ε: Ωραία. Είδατε τα παιδιά να αγαπούν αυτές τις δραστηριότητες; Τους άρεσαν; 

Σ: Ναι τους άρεσαν. 

Ε: Παρατηρήσατε να τις προτιμούν σε σχέση με άλλες πιο…παραδοσιακές;  

Σ: Ναι ναι, σίγουρα τους άρεσε περισσότερο, από το να γράφουν περίληψη ας πούμε ή 

να κάνουν χαρακτηρισμούς προσώπων.  

Ε: Τώρα μια ερώτηση σχετική με τον αναστοχασμό του εκπαιδευτικού, αν 

διαπιστώνατε απουσία ενδιαφέροντος ή μη επίτευξη στόχων, αναπροσαρμόζατε την 

διδασκαλία σας; 

Σ: Ναι…όντως διαπίστωσα απουσία ενδιαφέροντος και βαρεμάρα, σε κάποια φάση, 

οπότε προσπάθησα να αλλάξω κάπως τη διαδικασία και έδωσα έμφαση σε 
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δραστηριότητες που έδειξαν να τους ενθουσιάζουν περισσότερο, όπως η δημιουργική 

γραφή. 

Ε: Πολλοί συνάδελφοι μας είπαν ότι είχε απήχηση η δημιουργική γραφή, αλλά και η 

δραματοποίηση, εσείς πάλι βρήκατε αντί της δραματοποίησης ανταπόκριση στην 

απαγγελία με μέτρο. Αυτό δείχνει ότι κάθε τάξη είναι διαφορετική, και οι αντιδράσεις 

των παιδιών ποτέ δεν είναι προδιαγεγραμμένες. 

Σ: Ε ναι…εγώ δίδαξα το μάθημα μια χρονιά, δεν έχω συγκρίσιμες εμπειρίες, αλλά από 

τη γενικότερη πείρα μου ξέρω ότι σε κάθε τάξη και κάθε χρονιά, άλλες μέθοδοι 

πετυχαίνουν και άλλες όχι. Και κατά τη γνώμη μου αυτό το στοιχείο, αυτή η ζωντάνια 

και η εναλλαγή είναι ένα από τα…ωραία του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. 

Ε: Ωραία θα διακόψουμε τώρα για λίγο…. 

Ε: (Μετά από λίγο), Ξεκινάμε τώρα με το τελευταίο στάδιο της έρευνας για την 

αξιολόγηση. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με την φιλαναγνωσία. Θεωρείτε ότι 

καλλιεργήθηκε μέσω της διδασκαλίας του μαθήματος; 

Σ: Εδώ τώρα έχω να πω κάτι. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς δεν κατάλαβα να 

καλλιεργήθηκε η φιλαναγνωσία των μαθητών. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, δηλαδή 

φέτος, πολλά από τα παιδιά με τα οποία κάναμε λογοτεχνία άρχισαν να δανείζονται 

βιβλία από τη βιβλιοθήκη του σχολείου. Βέβαια δεν μπορώ μετά βεβαιότητας να 

ισχυριστώ ότι αυτό έχει να κάνει με την  περσινή διδασκαλία του μαθήματος. 

Ε: Πιθανότατα έχει. Υπήρχε ανάλογη ζήτηση άλλες χρονιές;  

Σ: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλη ζήτηση, αλλά θα μπορούσε αυτή 

η τάση να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες. 

Ε: Αυτό δεν αποκλείει τη συσχέτιση με την διδασκαλία σας…Εξάλλου, είναι δύσκολο 

να ελεγχθεί κατά πόσον διάβασαν τα παιδιά -για παράδειγμα-βιβλία το καλοκαίρι. 

Τώρα, μια άλλη ερώτηση. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι ανέπτυξαν σταδιακά 

στρατηγικές ανάγνωσης οι μαθητές σας;  

Σ: Λίγο… 

Ε: Ναι…φάνηκε δηλαδή να κατανοούν καλύτερα τα κείμενα; Εξοικειώθηκαν 

περισσότερο με τη διαδικασία της ανάγνωσης; Έστω αυτό;  

Σ: Λίγο. Δεν θα έλεγα ότι παρατήρησα θεαματική διαφορά. 

Ε: Μάλιστα…Και το λίγο καλό είναι. Κάτι άλλο…Θεωρείτε ότι άλλαξε η στάση των 

μαθητών σας απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα που τέθηκαν ή συζητήθηκαν κατά 

τη διάρκεια του μαθήματος; (Βλέποντας τη συμμετέχουσα σκεπτική). Θέλω να 

πω…μέσα στα εγχειρίδια υπάρχουν κείμενα με κοινωνικούς προβληματισμούς. 

Θυμάμαι για παράδειγμα ένα διήγημα του Παπαδιαμάντη το «Πατέρα στο σπίτι», που 

περιγράφει την ακραία φτώχεια ως παράγοντα καταστροφής μιας οικογένειας… 

Σ: Το συγκεκριμένο διήγημα δεν το δίδαξα. Αλλά στην ερώτησή σας απαντώ ναι. 

Τέθηκαν ζητήματα κοινωνικά και έγιναν εκτενείς συζητήσεις για την ισότητα, τη 

δικαιοσύνη…συζητήθηκε έντονα το θέμα του ρατσισμού σε συνδυασμό με την 

ενδοσχολική βία. Με αφορμή την επεξεργασία του θέματος για την ισότητα των δύο 

φύλων, για τη θέση του άντρα και της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία,  στο πλαίσιο 

της πρώτης θεματικής ενότητας, επεκτάθηκε η συζήτηση σε θέματα ρατσισμού και 

διακρίσεων μέσα στο σχολείο και σε προβλήματα που οφείλονται σε αρνητικές 

συμπεριφορές, τα οποία οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν καθημερινά.   

Ε: Αυτές τις απόψεις τις εξέθεσαν και σε γραπτές εργασίες ή μόνο προφορικά; 

Σ: Μόνο προφορικά, γιατί γραπτές εργασίες ήταν οι στοχευμένες εργασίες κειμενικής 

ανάλυσης ή δημιουργικής γραφής.  

Ε: Θα αποτολμήσω μια ερώτηση εκτός ερωτηματολογίου. Επειδή γνωρίζω ότι 

ασχοληθήκατε όλα αυτά τα χρόνια συστηματικά με τη διδασκαλία της Έκθεσης στα 

Λύκεια που εργαστήκατε, και μάλιστα και στην Γ΄ Λυκείου αναλαμβάνετε τα 
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τελευταία χρόνια την προπαρασκευή των μαθητών για τις Πανελλήνιες 

Εξετάσεις…στο μάθημα της Έκθεσης λοιπόν, υπάρχει ενδιαφέρον για τέτοια 

ζητήματα; Εκτός πλαισίου εξετάσεων, όχι με τη λογική «πρέπει να προετοιμαστώ 

κατάλληλα για να απαντήσω σε ερωτήσεις που αφορούν κοινωνικά προβλήματα»... 

Σ: Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, και την ευκαιρία την δίνουν οι ίδιοι οι μαθητές, διότι 

σε κάθε περίπτωση που ξεκινάει στοχευμένη συζήτηση πάνω στα θέματα της ύλης, 

ιδιαίτερα στη Γ΄ Λυκείου, αλλά και στις άλλες τάξεις, τα παιδιά πάρα πολύ εύκολα 

ξεφεύγουν από τον κεντρικό πυρήνα και περνούν σε προβληματισμούς -όχι άσχετους, 

σχετικούς με το θέμα- αλλά…πιο προσωπικούς, που τους αφορούν πιο άμεσα. Δεν 

απαντούν δηλαδή σε ερωτήματα που τίθενται «στυλιζαρισμένα», αλλά μέσα από τα 

βιώματα και την καθημερινότητά τους, στην πόλη που ζούνε με τις οικογένειές τους.  

Ε: Ωραία, πολύ ωραία…Αυτό γίνεται σε κάποιο βαθμό και στη Λογοτεχνία; 

Σ: Ναι…θα έλεγα ότι γίνεται περισσότερο στη Λογοτεχνία, αλλά προφορικά. 

Ε: Μάλιστα…Υπάρχει μια ερώτηση τώρα που αφορά, στην πρώτη Λυκείου, κυρίως τη 

δεύτερη θεματική ενότητα….εντάξει η ερώτηση αφορά το κατά πόσο εξοικειώθηκαν 

τα παιδιά με τα κειμενικά είδη, και θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει και πεζά 

κειμενικά είδη όπως το διήγημα και το μυθιστόρημα, ο θεατρικός λόγος κλπ… Αλλά 

επειδή η δεύτερη ενότητα είναι πιο πολύ «ειδολογική», πείτε μας εξοικειώθηκαν τα 

παιδιά με τα ρεύματα, με τα κινήματα, τις στιχουργικές μορφές, και όλα αυτά. 

Σ: Ναι, ναι, πιστεύω πως ναι. Βέβαια εξειδικευμένες γνώσεις ιστορίας και θεωρίας της 

Λογοτεχνίας δεν απέκτησαν τα παιδιά, αλλά τουλάχιστον ο βασικός στόχος της 

διάκρισης της παραδοσιακής και της μοντέρνας ποίησης νομίζω ότι επιτεύχθηκε.   

Ε: Ωραία…Για τις δεξιότητες θα μιλήσουμε τώρα, που ανέπτυξαν οι μαθητές -αν 

ανέπτυξαν- κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Αν βελτιώθηκε, θέλω να μου πείτε, 

μέσω του μαθήματος, αν υπήρχε θετική διαφοροποίηση στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς σε σχέση με την αρχή, αναφορικά με την ικανότητα να παρουσιάζουν με 

τεκμηριωμένο τρόπο και αιτιολογημένα τις απόψεις τους. 

Σ: Θα απαντήσω «λίγο». Κάποιοι μαθητές, όχι όλοι, ανέπτυξαν σε μικρό βαθμό τη 

δεξιότητα αυτή. Δυστυχώς οι μαθητές του ΕΠΑΛ δεν αντιλαμβάνονται ότι η 

διδασκαλία της Λογοτεχνίας, με όποιον τρόπο και αν γίνεται, ακόμη και με 

παραδοσιακές μεθόδους, έχει άμεση σχέση και με την εξάσκηση στο γλωσσικό 

μάθημα, ότι είναι ένα γλωσσικό μάθημα και βοηθάει στο να βελτιώσουν την έκφρασή 

τους και να οργανώσουν τη σκέψη τους. Τη Λογοτεχνία την αντιμετωπίζουν λίγο σαν 

παιχνίδι…Αλλά βλέποντας εδώ τις ερωτήσεις σας μπορώ να πω ότι μπόρεσαν στο 

δεύτερο τετράμηνο να αναγνωρίζουν μέσα στα κείμενα πολιτιστικά στοιχεία. Αυτό 

επιτεύχθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό. Ακόμη και πιο αδύνατοι μαθητές το πέτυχαν αυτό.  

Ε: Ωραία…εδώ υπάρχει μια ερώτηση για τους συγκρουόμενους κώδικες…ας το πούμε 

πιο απλά. Ταυτίστηκαν με κάποιον ήρωα ή το αντίθετο, έδειξαν να απορρίπτουν 

κάποιον ήρωα;  

Σ: Ναι ναι ναι…Και μάλιστα έβγαλαν στην επιφάνεια προσωπικά τους βιώματα και 

προσωπικές τους εμπειρίες και ταυτίστηκαν με ήρωες που έζησαν σε άλλες εποχές, με 

πολύ διαφορετικές συνθήκες από ό,τι σήμερα.  

Ε: (Κοιτώντας συγχρόνως το ερωτηματολόγιο με την συμμετέχουσα) τώρα σε αυτήν 

την ερώτηση που λέει αν μπόρεσαν να μετουσιώσουν τα συναισθήματά τους σε νέο 

κείμενο πεζό ή ποιητικό, κάποιοι συνάδελφοι μας είπαν ότι οι μαθητές τους έγραψαν 

στιχουργήματα ή μικρά πεζά, με αφορμή ποιήματα ή διηγήματα που διδάχθηκαν. 

Σ: Κοιτάξτε έγινε κάτι ανάλογο και με δικούς μου μαθητές, αλλά όχι έτσι ακριβώς. 

Δόθηκε το κίνητρο να μου παρουσιάσουν ποιήματά τους και μου τα έφεραν…Δηλαδή, 

χαρακτηριστικά θυμάμαι δύο περιπτώσεις, δυο μαθητές μου που μου έδωσαν να 

διαβάσω ποιήματα που έγραψαν προγενέστερα της διδασκαλίας του μαθήματος, γιατί 
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τους…τόνωσα την πεποίθηση ότι μπορούν και οι ίδιοι να παράγουν λογοτεχνικό λόγο. 

Βλέποντας λοιπόν ότι πιστεύω πως έχουν τέτοιου είδους δεξιότητες μου έφεραν 

ποιήματα που είχαν γράψει παλαιότερα.  

Ε: Πείτε μας λίγο, γιατί κι εγώ είχα ανάλογη εμπειρία, όταν δίδαξα στην Έκθεση της 

Α΄ Λυκείου την ενότητα για την εφηβεία. Σημειωτέον ότι υπάρχει ανάλογη θεματική 

ενότητα στο πρόγραμμα που εφαρμόστηκε πιλοτικά στη β΄ γυμνασίου για τη 

Λογοτεχνία…Λοιπόν, θυμάστε καθόλου τι θέματα έθιγαν αυτά τα ποιήματα; Έχουν 

σχέση με τους προβληματισμούς τους για την ηλικία τους. 

Σ: Με τα συναισθήματα, με την αγάπη περισσότερο, με τον έρωτα, που είναι βασικό 

κομμάτι της εφηβείας, της φάσης που διέρχονται… 

Ε: Ωραία…Περνάμε τώρα στην «αξιολόγηση»…ποια στοιχεία της διδακτικής 

εμπειρίας που αποκτήσατε κατά τη διδασκαλία του μαθήματος σύμφωνα με το 

πρόγραμμα, σε σχέση με το υλικό και τις μεθόδους, θα αποφεύγατε αν σας ανέθεταν 

να το ξαναδιδάξετε; Για παράδειγμα θα αποφεύγατε κείμενα δύσκολα από την άποψη 

της γλώσσας, κείμενα που δεν εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα των μαθητών σας; 

Σ: Θα απέφευγα, όπως και απέφυγα, κείμενα δύσκολα από την άποψη της γλώσσας, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα επέλεγα αποκλειστικά σύγχρονα κείμενα μόνο και μόνο 

για να αποφύγω την καθαρεύουσα. Θα απέφευγα μεθόδους που αυξάνουν τη φασαρία 

μες στην τάξη…σίγουρα αυτό…και θα επέλεγα κείμενα που έχουν μεγαλύτερη λογική 

συνάφεια μεταξύ τους. Κάτι που θεωρώ ότι δεν πέτυχα τη χρονιά που δίδαξα το 

μάθημα. Να έχουν δηλαδή νοηματική εγγύτητα και…ροή..το επόμενο να συμπληρώνει 

το προηγούμενο. 

Ε: Αυτό το νόημα έχει και η χρήση θεματικών ενοτήτων. 

Σ: Ναι δεν θεωρώ ότι αυτή τη συνάφεια την πέτυχα, δεν ήμουν τόσο οργανωμένη. Αν 

ξαναδιδάξω το μάθημα θα δώσω έμφαση στην καλύτερη οργάνωση, πρώτα του υλικού 

και έπειτα της διδακτικής διαδικασίας. 

Ε: Διαπιστώσατε να αυξάνεται το ενδιαφέρον των μαθητών σας για το μάθημα; 

Σ: Ναι..λίγο… 

Ε: Μάλιστα λίγο….Πείτε μας τώρα, ποια πρακτικά προβλήματα είχατε κατά την 

εφαρμογή; Τι κυρίως σας δυσκόλεψε;  

Σ: Το χαμηλό επίπεδο των μαθητών που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις και στους στόχους του μαθήματος, η απώλεια πολλών ωρών, λόγω 

πρακτικών θεμάτων που αντιμετωπίζει το σχολείο, που με ανάγκασε να συμπυκνώσω 

πράγματα ή -χειρότερα- να τα περάσω πιο γρήγορα, πιο βιαστικά. Η απροθυμία των 

μαθητών να παράγουν οποιαδήποτε μορφή εργασίας, ατομικής ή ομαδικής στο σπίτι. 

Αυτά… 

Ε: Μάλιστα…τώρα ως προς το πρόγραμμα αυτό καθεαυτό και την φιλοσοφία του, 

έχετε να παρατηρήσετε κάποια αδυναμία; 

Σ: Ναι…για την Α΄ Λυκείου έχω να πω ότι οι δύο θεματικές ενότητες που διδάσκονται 

δεν έχουν καμία συνάφεια μεταξύ τους, οπότε δημιουργείται η αίσθηση ότι βεβιασμένα 

ενώνονται δύο διαφορετικά πράγματα, και ως αποτέλεσμα οι μαθητές δεν μπορούν να 

κατανοήσουν την εσωτερική ενότητα που έχει η Λογοτεχνία γενικότερα, ανεξάρτητα 

αν μιλάμε για ποιητικό ή πεζό λόγο.  

Ε: Η αλήθεια είναι ότι δύσκολα μπορεί να στηριχθεί θεματική ενότητα με την 

παραδοσιακή και μοντέρνα ποίηση. Παρόλο που δίνεται βαρύτητα στο περιεχόμενο 

των ποιημάτων, θεωρητικά είναι δεκάδες ή και εκατοντάδες οι θεματικοί πυρήνες. 

Πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερο να προκριθεί μια ενότητα που να σχετίζεται με τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών ή εν πάση περιπτώσει με σύγχρονους προβληματισμούς; 

Εγώ νομίζω ότι ίσως να είχε μεγαλύτερη επιτυχία.   
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Σ: Εδώ θα διαφωνήσω. Παρόλο που στην πρώτη θεματική ενότητα «τα φύλα στη 

Λογοτεχνία» οι μαθητές ανταποκρίθηκαν -σε μικρό μεν βαθμό- αλλά ανταποκρίθηκαν, 

εκφράζοντας προβληματισμούς και συναισθήματα, επειδή έχουν εγγενείς δυσκολίες 

στην παραγωγή τόσο γραπτού, όσο και προφορικού λόγου, δεν ενεργοποιήθηκε το 

ενδιαφέρον τους τόσο πολύ, αφού γνωρίζουν οι ίδιοι τις αδυναμίες τους και αυτό 

λειτουργεί ανασταλτικά. Προτιμούν να μην πάρουν τον λόγο για να μην εκτεθούν. 

Όταν ήρθε η ώρα όμως για την «παραδοσιακή και την σύγχρονη ποίηση», επειδή οι 

ερωτήσεις -λόγω της φύσης της ενότητας- ήταν πιο τυποποιημένες, και έδωσα κι εγώ 

έμφαση σε θέματα τεχνικής, παραδόξως, μπόρεσαν να το διαχειριστούν καλύτερα. 

Αυτό εξηγείται ως εξής: Ήταν συγκεκριμένο αυτό που ψάχναμε και δεν χρειαζόταν να 

παράγουμε συνεχόμενο λόγο. 

Ε: Α…έτσι… 

Σ: Ναι, δηλαδή η αναζήτηση του μέτρου, της στιχουργικής, τα ρηματικά πρόσωπα, τα 

επίθετα, τα σχήματα λόγου, τους ενεργοποίησε σε μεγαλύτερο βαθμό, και σχεδόν όλοι 

ασχολήθηκαν. Καθώς ήταν πολύ στοχευμένο αυτό που έψαχναν και ήταν επιτυχείς οι 

απαντήσεις τους, τους δημιουργήθηκε μια αυτοπεποίθηση, που ήταν θετική για την 

διδακτική διαδικασία. Ενώ στην πρώτη ενότητα οι γενικόλογες ερωτήσεις σχετικά με 

τις αξίες μιας άλλης εποχής ή της εποχής μας, οι ερωτήσεις για τη θέση της γυναίκας 

απαιτούσε παραγωγή συνεχόμενου λόγου, κι εκεί δυσκολεύονταν πολύ.  

Ε: Κατάλαβα…Προκειμένου λοιπόν να μην αποτύχουν στην παραγωγή προφορικού 

λόγου δεν έπαιρναν καθόλου τον λόγο. 

Σ: Ναι δίσταζαν πολύ να μιλήσουν…Και για αυτό, ενώ δεν ξεκίνησε καλά η χρονιά με 

την ενότητα «τα φύλα στη λογοτεχνία», κι εγώ απογοητεύτηκα θεωρώντας πραγματικά 

ότι…είμαι πολύ αποτυχημένη σε όλο αυτό…παρένθεση εδώ, όχι ότι βέβαια το έκανα 

όπως θα έπρεπε να το κάνω ή όπως θα μπορούσα να το κάνω… πήγε καλύτερα το 

μάθημα με τη δεύτερη θεματική ενότητα. Και συνέβη το εξής παράδοξο, το ενδιαφέρον 

των παιδιών αυξήθηκε κατακόρυφα όταν κάναμε τη στιχουργική, η οποία είναι 

θεωρητικά το πιο παραδοσιακό, ψυχρό και τυπικό κομμάτι από όλο το πλαίσιο της 

ποίησης.  

Ε: Τι να πω…μάλλον το είδαν σαν παιχνίδι… 

Σ: Το είδαν σαν παιχνίδι, και όταν κάποια στιγμή σταμάτησε αυτό τα παιδιά θέλαν να 

συνεχίσουμε.  

Ε: Να συνεχίσετε την στιχουργία…Μάλιστα. Να πούμε και ποιο θεωρείτε μεγαλύτερο 

πλεονέκτημα; 

Σ: Μισό λεπτό, μπορώ να πω σχετικά με αυτήν την ερώτηση την 15, για τις ελλείψεις 

του προγράμματος; 

 Ε: Βεβαίως, συγγνώμη δική μου η παράληψη 

Σ: Λοιπόν, θεωρώ ότι οι δύο αυτές ενότητες είναι πολύ εκτεταμένες χρονικά,. Ή για να 

το πω αλλιώς. Αριθμητικά οι ενότητες είναι λίγες. Θα μπορούσαν να είναι 

περισσότερες, συνεπώς να τίθενται περισσότερα θέματα για προβληματισμό των 

παιδιών, και να μην χρειάζεται να αναλωνόμαστε ένα ολόκληρο τετράμηνο με το ίδιο 

θέμα, τα φύλα στη Λογοτεχνία. Με την θεματική εναλλαγή, ενδεχομένως, να μην 

«κουμπώνονταν» οι μαθητές μου. Και παρόλο που δυσκολεύονται στην παραγωγή 

λόγου, ίσως θα κατανοούσαν καλύτερα και θα συμμετείχαν σε συζήτηση για άλλα 

ζητήματα κοινωνικού προβληματισμού. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο 

επελέγη τόσο εκτεταμένη ενασχόληση με τα φύλα στη Λογοτεχνία ειδικά. Είναι και 

προσωπική μου απορία αυτό. Δηλαδή, την παραδοσιακή και τη μοντέρνα ποίηση την 

κατανοώ ως μια πρώτη επαφή με την ποίηση, αναγνώριση τεχνικών στοιχείων, 

διάκριση μεταξύ τους κλπ. Αλλά γιατί όχι κάποια άλλη θεματική ενότητα στο πρώτο 
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τετράμηνο ή γιατί μόνο αυτή; Δεν είναι το μοναδικό ζήτημα που αφορά τα παιδιά αυτής 

της ηλικίας και πρέπει να γίνει προσπέλασή του μες στην τάξη. 

Ε: Και αν αναλογιστεί κανείς ότι το νέο πρόγραμμα σπουδών για τη λογοτεχνία 

εφαρμόστηκε σε όλη την επικράτεια μόνο σε αυτήν την τάξη (Α΄ Λυκείου), πραγματικά 

είναι πολύ λίγο…Ουσιαστικά είναι μία θεματική ενότητα και μία ειδολογική. 

Σ: Υπάρχουν τόσο πολλά θέματα για προβληματισμό και τόσο σοβαρά που 

απασχολούν την κοινωνία…αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μικρότερες θεματικές 

ενότητες, στην καθεμιά από τις οποίες μπορούμε να αφιερώσουμε μικρότερο χρονικό 

διάστημα, για να προσεγγίσουμε μια μεγαλύτερη γκάμα θεμάτων. Η εφηβεία για 

παράδειγμα, ο έρωτας (αυτό τους απασχολεί πολύ), ο ρατσισμός, το οικολογικό 

πρόβλημα…και πολλά άλλα βέβαια ζητήματα είτε διαχρονικά είτε σχετικά με την 

εποχή μας και τον σύγχρονο πολιτισμό. 

Ε: Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Θα μας πείτε τώρα για το μεγαλύτερο 

πλεονέκτημα του προγράμματος; 

(Παύση…λόγω τεχνικού προβλήματος)  

Σ: Λοιπόν…εδώ είμαστε…Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του προγράμματος είναι η 

ευελιξία που δίνεται στον εκπαιδευτικό να προσαρμόσει το μάθημά του ανάλογα με τις 

ανάγκες του τμήματος, και -πολύ βασικό- ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός 

κειμένων που πρέπει να διδαχθούν. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι και μέσα από ένα 

εκτενές κείμενο ή δύο κείμενα μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι, και δεν υπάρχει βία 

να προσπελαστεί ένας αριθμός κειμένων, ώστε να καλυφθεί ένας όγκος ύλης, όπως 

στην παραδοσιακή διδασκαλία.  

Ε: Ναι…μάλιστα η αρχική πρόταση του προγράμματος, να χωριστούν τα παιδιά σε 

ομάδες και κάθε ομάδα να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο κείμενο και να το 

παρουσιάσει, δεν λειτούργησε. Καλύτερα λειτούργησε το ένα ή τα λίγα κείμενα, τα 

οποία η κάθε ομάδα τα εξέτασε από διαφορετική οπτική γωνία ή εν πάση περιπτώσει 

τα είδε το σύνολο της τάξης διεξοδικά. 

Σ: Κοιτάξτε αυτό είναι πολύ θετικό και από την άποψη ότι δεν υπάρχει το άγχος της 

κάλυψης της ύλης, όπως με τις πανελλαδικές. Το άγχος θεωρώ ότι λειτουργεί 

ανασταλτικά, ιδιαίτερα όταν πάμε να εφαρμόσουμε κάτι καινοτόμο. 

Ε: Θα συμφωνήσω, είναι εκτός της φιλοσοφίας του ΝΠΣ το άγχος και η «ποσοτική» 

λογική. Μια χρονιά μόνο με την «Τράπεζα Θεμάτων», υπήρξε ένα είδος αυτοαναίρεσης 

στις καινοτομικές πρακτικές που εισηγούνται οι εκπαιδευτικοί φορείς. Εσείς δεν 

διδάξατε εκείνη τη χρονιά… 

Σ: Όχι…αλλά θυμάμαι ότι συμβουλεύτηκα την Τράπεζα Θεμάτων. 

Ε: Άλλο αυτό, το να χρησιμοποιήσεις τα θέματα της τράπεζας ως δεξαμενή 

παραδειγματικών σεναρίων, από όπου θα επιλέξεις αυτά που θεωρείς πιο 

αντιπροσωπευτικά, είναι θεμιτό. Αλλά το να τρέχεις να προλάβεις να βγάλεις 

ύλη…ενώ αυτό είναι το θέμα ότι δεν έχει σημασία πόση ύλη θα  βγάλεις… 

Σ: …αλλά πόσους εκπαιδευτικούς στόχους θα επιτύχεις…Ναι…Γι’ αυτό και δίνεται η 

δυνατότητα να επεξεργαστείς ένα μόνο μυθιστόρημα, ένα εκτεταμένο κείμενο μέσα 

από το οποίο επιτυγχάνονται οι ίδιοι στόχοι, όπως και στην περίπτωση που θα κάνεις 

πέντε, έξι, εφτά κείμενα μικρότερης έκτασης… 

Ε: Ωραία. Ολοκληρώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην έρευνα.  

Σ: Κι εγώ ευχαριστώ… 


