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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η ανάγνωση µε σκοπό την κατανόηση των κειµένων εµφανίζεται ακροθιγώς 
στο ΑΠ του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυµνάσιο. Ο κύριος 
σκοπός που εξυπηρετούν τα κείµενα των διδακτικών βιβλίων, είναι η άντληση 
δεδοµένων για την παραγωγή λόγου, δηλαδή την Έκθεση. Και στη νέα έκδοση 
των διδακτικών βιβλίων (2006) παραµένει ο ίδιος στόχος.  
∆ιαπιστώνοντας το κενό στη διδακτική προσέγγιση του µαθήµατος επέλεξα ως 
θέµα της διατριβής τις πρακτικές ανάγνωσης στο µάθηµα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας στο Γυµνάσιο. ∆ιερεύνησα τις πρακτικές ανάγνωσης που 
εφαρµόζονταν σε Γυµνάσιο της ΝΑ. Αττικής µε σκοπό στη συνέχεια, να 
πραγµατοποιήσω έρευνα δράσης στο ίδιο Γυµνάσιο µε τη συνεργασία ενός 
εκπαιδευτικού που δίδασκε το µάθηµα σε τµήµα της Γ΄ Γυµνασίου, κατά το 
σχολικό έτος, 2006-2007.  
Η προσέγγισή µου τόσο στη φάση της διερεύνησης πρακτικών ανάγνωσης στη 
συγκεκριµένη σχολική µονάδα, όσο και στη φάση της υλοποίησης της έρευνας 
δράσης, ήταν κριτική. Στην πρώτη φάση, ακολουθώντας το βηµατισµό της 
Κριτικής Εθνογραφίας: α) περιγράφω γεγονότα γραµµατισµού µε έµφαση στην 
ανάγνωση που παρατήρησα µέσα στην τάξη, β) εκθέτω τις απόψεις των 
υποκειµένων της έρευνας για τα γεγονότα γραµµατισµού στα οποία 
συµµετείχαν αλλά και γενικότερα για τις πρακτικές γραµµατισµού που  ισχύουν 
στο µάθηµα και γ) εντάσσω τη συγκεκριµένη εθνογραφική σκηνή στα πολιτικά 
και κοινωνικά της συµφραζόµενα. Στη δεύτερη φάση, αξιοποιώντας: α) την 
εµπειρία και τα δεδοµένα από την εθνογραφική παρατήρηση, τα οποία 
αναδίδουν µια αλλοτριωτική σχέση των υποκειµένων της έρευνας µε τα κείµενα 
του µαθήµατος (ΑΠ, διδακτικά βιβλία) και τις παιδαγωγικές πρακτικές, β) τη 
θεωρία του Κριτικού Γραµµατισµού και γ) το µοντέλο των αναγνωστικών 
πρακτικών ή αναγνωστικών ρόλων των P. Freebody και A. Luke, σχεδίασα 
έρευνα δράσης µε στόχο την παρέµβαση στο ΑΠ του µαθήµατος ως προς τις 
πρακτικές ανάγνωσης κειµένων, αφηγηµατικών και µη.  Σ’ αυτή τη διατριβή 
παρουσιάζω το σχεδιασµό, την υλοποίηση και τα αποτελέσµατα αυτής της 
παρέµβασης µέσα από τον αναστοχασµό των µαθητών, της εκπαιδευτικού και 
εµού του ιδίου ως ερευνητή. Ο αναστοχασµός των υποκειµένων της έρευνας 
προτρέπει για µια αναζήτηση ενός άλλου  «απελευθερωτικού» πλαισίου αρχών 
και πρακτικών στο γλωσσικό µάθηµα και στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα της 
χώρας µας.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 

1.1 Μέχρι τη Μετα�ολίτευση (1830-1976) 
 
Η παιδαγωγική της ανάγνωσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα 

συνδέεται άρρηκτα µε το γλωσσικό ζήτηµα. Επί πολλά χρόνια, µετά τη 
σύσταση του ελληνικού κράτους, κυρίαρχο θέµα ήταν ποια µορφή της 
ελληνικής γλώσσας θα ήταν η επίσηµη γλώσσα του κράτους, η αρχαία, η 
καθαρεύουσα ή η δηµοτική (Μήτσης, 1995: 151-191, Χατζησαββίδης, 
1992:16-28). Το γλωσσικό ζήτηµα, µε τις κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις 
που είχε, δεν άφηνε να συζητηθούν άλλες πλευρές του ζητήµατος. Η επιλογή 
της µιας εκ των τριών µορφών της γλώσσας καθόριζε και καθοριζόταν από την 
εθνική ιδεολογία και την εθνική ταυτότητα. Η ιστορική εξέλιξη του ελληνισµού 
προσλαµβανόταν ως µια πορεία έκπτωσης από το ένδοξο αρχαίο ελληνικό 
παρελθόν για το οποίο οι ευρωπαϊκοί λαοί µας εκτιµούσαν. Το ελληνικό 
κράτος, από το 1830 µέχρι σήµερα, υστερεί σε σύγκριση µε το αρχαίο 
παρελθόν του και η αλλαγή της φυσικής, οµιλούµενης, γλώσσας και η 
εκµάθηση της αρχαΐζουσας ή της καθαρεύουσας, πίστευαν πολλοί, συντελούσε 
στην αποκατάσταση της γλώσσας εις το ορθόν αλλά και γενικότερα, στην 
αποκατάσταση του ελληνικού πολιτισµού. 

Η άρρηκτη σχέση του νέου ελληνικού κράτους µε την αρχαία ελληνική 
κληρονοµιά και η νοµιµοποίησή του ως µόνου κληρονόµου στην περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποτελεί κύρια διάσταση της εξωτερικής και 
εσωτερικής πολιτικής. Οι απεικονίσεις των νοµισµάτων µας, παραπέµπουν στην 
ίδια αντίληψη: οι σύγχρονοι Έλληνες είναι οι νόµιµοι κληρονόµοι των Αρχαίων 
Ελλήνων, που δηµιούργησαν ακόµα και την έννοια της Ευρώπης, την οποία 
διέκριναν από την «ασιατική βαρβαρότητα»1 · οι σύγχρονοι Έλληνες είναι οι 
κληρονόµοι του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού που αποτελεί, µαζί µε το 
Ρωµαϊκό πολιτισµό και το Χριστιανισµό, την Εβραϊκή Ηθική, τους πυλώνες 
του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισµού.2.  

Σ’ όλες τις κοινωνίες η εικόνα του παρελθόντος επηρεάζει το παρόν και 
αποτελεί αντικείµενο διαφορετικών αναγνώσεων, αλλά στην ελληνική 
περίπτωση, όπως υποστηρίζει και ο Toynbee (1992:23-24), υπάρχει κάτι το 
µοναδικό: «η εικόνα 
ου οι Έλληνες είχαν για το 
αρελθόν τους είναι µια δι
λή 
εικόνα. Οι σύγχρονοι Έλληνες είχαν να αφοµοιώσουν και το βυζαντινό και το 
αρχαιοελληνικό 
αρελθόν…». Η αρχαΐζουσα γλώσσα δεν είναι µόνο η γλώσσα 
των αρχαίων Ελλήνων αλλά και των Αγίων και Πατέρων της Εκκλησίας. Η 
αρχαία γλώσσα γίνεται η κατάλληλη γλώσσα τόσο για τη «θύραθεν» όσο και για 

                                                
1 Βλέπε την παράσταση της «Αρπαγής της Ευρώπης» στο ελληνικό νόµισµα των 2 ευρώ.  
2 Γνωστή η ρήση του T.S. Eliot «Αθήνα, Ρώµη και Ιερουσαλήµ, οι τρεις πρωτεύουσες του 
κόσµου». 
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την «ιερά» παιδεία, αν και η κοσµοθεωρία της µιας έχει διαφορετικούς 
προσανατολισµούς από την άλλη. Αντιφατικές και κυρίαρχες παραδόσεις, 
σύµφωνα µε την ανάγνωση της ∆ύσης, η αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο, 
έχουν κοινή γλώσσα. Μ’ αυτό τον τρόπο ταυτίζεται η αρχαία γλώσσα µε την 
ελληνοχριστιανική παράδοση και καθίσταται, ακόµα και σήµερα, στα µάτια 
πολλών, ανώτερη γλώσσα.  

Η παραµέληση της διδασκαλίας της Νέας ελληνικής µέχρι το 1976, 
παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες καθιέρωσης της δηµοτικής, είναι συνέπεια 
της αρχαιόπληκτης «ευγενούς τύφλωσης»3. Βασικό µέληµα στη σχολική 
εκπαίδευση η κατάκτηση της λόγιας γλώσσας µε την οποία µπορεί να διαβάζει 
τα κείµενα της Επιστήµης, της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της Εκκλησίας. 
Συνεπώς, για να είναι κάποιος ενεργός πολίτης του ελληνικού κράτους 
απαραίτητη ήταν η χρήση της λόγιας γλώσσας. Η γλωσσική ποικιλία δεν ήταν 
θεµιτή. Όλοι ανά την επικράτεια έπρεπε να µιλούν τη γλώσσα έτσι όπως τη 
µιλούσε οι άνθρωποι της διοίκησης, της πολιτικής και της επιστήµης. Οι µη 
ελληνικές γλώσσες, αρβανίτικη, βλαχική, σλαβοµακεδονική, ήταν ήδη από 
καιρό, από τις αρχές του 20ου αιώνα απαγορευµένες. Οι γονείς πίεζαν τα παιδιά 
τους να µιλούν µόνο την ελληνική, η οποία επικράτησε µετά κυρίως από την 
είσοδο των κοριτσιών στη βασική εκπαίδευση, όταν σταδιακά οι µητέρες 
άρχισαν να µιλούν στο σπίτι ελληνικά. Η επαρκής χρήση της λόγιας γλώσσας 
ήταν το απαραίτητο πιστοποιητικό για την ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική 
ανέλιξη, όπως επίσης και σηµαντικό τεκµήριο εθνικοφροσύνης (Κωστόπουλος, 
2000). 

Η ανάγνωση, η Έκθεση και η γραµµατική είναι τα τρία διδακτικά 
εργαλεία για την εθνική και ηθική διαπαιδαγώγηση των Ελληνόπουλων στο 
πλαίσιο της διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας. 

Η ανάγνωση περιορίζεται στα αναγνωστικά, σε ανθολόγια λογοτεχνικών 
κειµένων, µε ηθικο-πολιτικής και εθνικής σηµασίας περιεχόµενο. Τα κείµενα 
είναι επιλεγµένα ώστε αξίες του ελληνικού πολιτισµού, όπως η θρησκεία, η 
πατρίδα, η οικογένεια και η ελληνοχριστιανική παράδοση, να αποτελούν 
αντικείµενο µάθησης (Χατζησαββίδης, 1992:24-25). Αν και η ανάγνωση 
έµοιαζε µια πολιτικά ουδέτερη πράξη κατά την οποία ο µαθητής κατανοούσε 
το περιεχόµενο του κειµένου, ωστόσο δεν ήταν. Η ανάγνωση αποτελούσε και 
αποτελεί ηθικοπλαστική διαδικασία4. Στην Α΄ και Β΄ Γυµνασίου, όπως και 
σήµερα, τα κείµενα από τα οποία έχει να επιλέξει ο διδάσκων είναι από 
θεµατικές ενότητες όπως: Οικογενειακές σχέσεις, Θρησκευτική ζωή, Εθνική ζωή, 
Λαογραφικά, Η αγά
η για τους συνανθρώ
ους µας, οι φιλικοί δεσµοί, η αγά
η, Ο 
ελληνισµός έξω α
ό τα σύνορα κ. ά. Στόχος δεν είναι η αισθητική λειτουργία των 
κειµένων και η κειµενική τους υπόσταση αλλά το ιδεολογικό τους περιεχόµενο, 
                                                
3 Παραφθείρω το χαρακτηρισµό του Στυλιανού Χουρµούζιου για τον πόλεµο του 1897 
στον οποίο οδήγησε «η ευγενής µας τύφλωσις», η Μεγάλη Ιδέα (Γιανουλόπουλος, 1999: ιγ΄-
ιδ΄και 161).  
4 Το «ηθικό δίδαγµα» του κειµένου ήταν άσκηση την οποία ο γράφων πρόλαβε µέχρι το 
Γυµνάσιο (1976-1979). 
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το οποίο δεν αµφισβητείται αλλά προβάλλει ως αντικειµενική πραγµατικότητα. 
Τα στοιχεία τεχνικής και ύφους είναι αποσυνδεδεµένα από τις σηµασίες του 
κειµένου. Τα κείµενα σε αποσπασµατική µορφή είναι αποσυνδεδεµένα από το 
πολιτισµικό πλαίσιο µέσα το οποίο δηµιουργήθηκαν.  

Η Έκθεση έχει ως σκοπό τη βελτίωση των µαθητών στη γραπτή 
έκφραση. Ωστόσο, δεν ξεφεύγει και αυτή η δραστηριότητα από την 
αναπαραγωγή της ιδεολογίας του σχολικού λόγου. Απουσιάζει, όπως και στην 
ανάγνωση, η έννοια της κειµενικότητας. Τα κείµενα των µαθητών ήταν και είναι 
συνθέσεις εκτός επικοινωνιακού πλαισίου και δεν αποτελούσαν, ούτε σήµερα 
αποτελούν, πραγµατικά κείµενα σε πραγµατικές συνθήκες επικοινωνίας. Οι 
απόψεις των µαθητών ήταν προβλέψιµες και στερεότυπες και εκφράζονταν, 
κατά το δυνατό, χωρίς ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη, µε καλά δοµηµένο 
τρόπο. Ο κριτικός λόγος δεν ενθαρρυνόταν, αντίθετα στιγµατιζόταν ως 
«αποκλίνων» πολιτικά λόγος. Οι ανατρεπτικές απόψεις εκφράζονταν µόνο από 
µαθητές µε συνειδητοποιηµένη στάση και συγκρουσιακή διάθεση. Μ’ αυτό τον 
τρόπο ελεγχόταν η υφολογική και ιδεολογική συµµόρφωση του µαθητή στα 
σχολικά πρότυπα.  

Η Γραµµατική, στα πρότυπα της γραµµατικής των αρχαίων νεκρών 
γλωσσών, ήταν ρυθµιστική και ως εκ τούτου η µητρική γλώσσα παρουσιαζόταν 
ως ένα σύστηµα δεδοµένο και σχηµατοποιηµένο, στο οποίο θα έπρεπε όλοι οι 
γράφοντες την Ελληνική να προσαρµοσθούν, πέρα από κάθε γλωσσική 
ποικιλία. Ο γραπτός λόγος είναι επίσηµος λόγος, από τον οποίο έπρεπε να 
λείπει κάθε ίχνος προφορικότητας και ο οποίος ρυθµίζεται από τη 
Γραµµατική, που λειτουργεί ως κανόνας της γραπτής έκφρασης. Παρά ταύτα η 
Έκθεση αποτελούσε τη µόνη δραστηριότητα στο γλωσσικό µάθηµα µε την 
οποία αξιολογούνταν οι µαθητές. Στην πράξη η γραµµατική της µητρικής 
γλώσσας στο Γυµνάσιο δε διδασκόταν (Χατζησαββίδης, 1992: 26-27, Μήτσης, 
1995: 188).  

Συµπερασµατικά, θα µπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι υπό το βάρος 
της λόγιας γλώσσας και της προσπάθειας για την εκµάθηση της γλώσσας αυτής 
από τους µαθητές δεν υπήρχε καµία συστηµατική διδασκαλία της ανάγνωσης 
για νόηµα, για την κατανόηση των κειµένων, όπως δεν υπήρχε συνολικά για τη 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. «Κανένα πρόγραµµα δεν καταστρώθηκε 
και δεν εκτελέστηκε για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας από την ίδρυση 
του ελληνικού κράτους» (Μωραΐτης, 1982:  22-24).  
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1.2. Μετά τη Μετα�ολίτευση, 1976 έως σήµερα 
 
Στη µεταπολιτευτική πορεία του γλωσσικού µαθήµατος µέχρι σήµερα 

στο ελληνικό Γυµνάσιο, µε κριτήριο τις άµεσες επιδράσεις και αλλαγές στη 
διδακτική του µαθήµατος, διακρίνω τις παρακάτω σηµαντικές τοµές:  

α) 1976: η καθιέρωση της Νεοελληνικής κοινής ως επίσηµης γλώσσας 
του κράτους και της εκπαίδευσης  
β) 1984: η αναµόρφωση του µαθήµατος της Νεοοελληνικής Γλώσσας 
στο Γυµνάσιο  
γ) 2001: η αναµόρφωση της εξεταστέας ύλης στις Πανελλήνιες εξετάσεις 
στο Λύκειο και η αναθεώρηση των διδακτικών βιβλίων και  
δ) 2006: η κυκλοφορία νέων διδακτικών βιβλίων.  
Περά από τις παραπάνω τοµές αναφέροµαι και στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.), επειδή διαµορφώνει το 
ισχύον πλαίσιο του γλωσσικού µαθήµατος. Σαφώς σε µια ιστορική προσέγγιση 
θα µπορούσε κανείς να δει κι άλλες µεταβολές ευρύτερα στον εκπαιδευτικό 
χώρο, όπως την εισαγωγή του µαθήµατος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 
στο Γυµνάσιο, το 1994, το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών για τη 
διδασκαλία της Γλώσσας σ’ όλες τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης, το 1999, που 
επηρέασαν εµµέσως τη διδακτική της Γλώσσας, αλλά περιορίζοµαι για λόγους 
οικονοµίας στις εξελίξεις που παρέχουν ενδιαφέροντα πράγµατα για το θέµα 
αυτής της διατριβής.   

 
1.2.1 Α
ό τη λέξη στην 
ρόταση 

Η έκδοση της Νεοελληνικής Γραµµατικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 
το 1976, µε κάποιες τροποποιήσεις αναγκαίες για τη διδακτική χρήση, και η 
διανοµή της σ’ όλους τους µαθητές της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης σήµαναν το τέλος του γλωσσικού ζητήµατος. Η Νεοελληνική 
κοινή, προϊόν της σύνθεσης της δηµοτικής γλώσσας µε τύπους της 
καθαρεύουσας, γίνεται πια η γλώσσα της εκπαίδευσης. Τα εµπόδια, τα οποία η 
µη φυσική γλώσσα δηµιουργούσε στη σχολική καθηµερινότητα, κυρίως στο 
γραπτό λόγο, φαίνεται να ξεπερνιούνται. Ο ενθουσιασµός των πνευµατικών 
ανθρώπων που αγωνίστηκαν πολλά χρόνια για την καθιέρωση της δηµοτικής 
γλώσσας ήταν µεγάλος. 

Ωστόσο, η έκδοση µιας ρυθµιστικής-περιγραφικής γραµµατικής δεν 
µπορούσε να λύσει ζητήµατα διδακτικής της γλώσσας. Η Έκθεση παραµένει η 
µοναδική δραστηριότητα µε σκοπό την καλύτερη χρήση του γραπτού λόγου. 
Έµφαση δίνεται µόνο στην ανάγνωση λογοτεχνικών κειµένων και στην Έκθεση. 
Σ’ όλη την περίοδο µέχρι το 1982, σύµφωνα µε τον Χατζησαββίδη, στην 
ιστορική προσέγγιση του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας που 
επιχειρεί, (1992: 29-102), κυοφορούνται και αναζητούνται λύσεις. Στην πράξη 
όµως δεν προωθείται κάποια συγκεκριµένη ρύθµιση σε αναλυτικό πρόγραµµα 
ή διδακτικό εγχειρίδιο. Το φυλλάδιο οδηγιών για τη διδασκαλία των 
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φιλολογικών µαθηµάτων που εξέδωσε το Κ.Ε.Μ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας 
(1978) δεν είναι αρκετό για να καλύψει το κενό. 

Θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η πρώτη ολοκληρωµένη 
παρέµβαση για τη διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος επιχειρήθηκε την 
περίοδο 1982-1984. Η διαµόρφωση του προγράµµατος σπουδών, η έκδοση 
των διδακτικών βιβλίων και του βιβλίου του καθηγητή, στο µάθηµα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυµνάσιο, ήταν σηµαντικό βήµα στην εξέλιξη της 
γλωσσικής αγωγής και στηρίχθηκε σ’ ένα δεκάλογο σκέψεων του Χρίστου 
Τσολάκη (1983: 140-155) ο οποίος είναι ενδεικτικός για τη νέα προσέγγιση 
του µαθήµατος:  

 
«Πρώτη σκέψη: Πρέπει να αποκλείσουµε από τη διδασκαλία της Νέας Γραµµατικής 
την αρχαία µέθοδο, τη µέθοδο δηλαδή µε την οποία είναι γραµµένα τα εγχειρίδια 
των νεκρών γλωσσών και στην οποία είµαστε λίγο πολύ συνηθισµένοι οι Έλληνες 
εκπαιδευτκοί [...]  
∆εύτερη σκέψη: Κατά τη διδασκαλία της Γραµµατικής και του Συντακτικού καλό είναι 
να διδάσκονται παράλληλα ή διαπλεκόµενα όλα τα φαινόµενα της γλώσσας, 
γραµµατικά και συντακτικά, όπως, εξάλλου, διαπλέκονται στον καθηµερινό µας λόγο 
οι γραµµατικές µορφές των λέξεων και οι συντακτικές δοµές του λόγου. ∆εν είναι, 
λοιπόν, σωστό να αποσυνθέτονται, για να µελετηθούν ανατοµικά και 
µικροσκοπικά[…] 
Τρίτη σκέψη: Γραµµατική µονάδα στις ζωντανές γλώσσες δεν είναι η λέξη είναι η 
φράση. Μόνη της τη λέξη δεν τη βρίσκουµε πουθενά. Παντού: στην καθηµερινή 
κουβέντα, στη λογοτεχνία, στην επιστήµη βρίσκεται και λειτουργεί µέσα σε 
πλαίσιο[...] 
Τέταρτη σκέψη: Κάτι άλλο, επίσης, που συµβάλλει σηµαντικά στην προώθηση της 
διδασκαλίας και στην άµεση κατανόηση του γραµµατικού ή συντακτικού φαινοµένου, 
που παρουσιάζουµε, είναι η επιλογή του υλικού, η παρουσίαση δηλαδή κειµένου που 
να προσφέρεται κατεξοχήν για το ειδικό φαινόµενο. Το υλικό της διδασκαλίας θα 
αντληθεί από τη ζωή, τον καθηµερινό λόγο, τον τύπο (εφηµερίδες και περιοδικά), το 
παραµύθι, το δηµοτικό τραγούδι, τη λογοτεχνία, την επιστήµη, τη δοκιµιογραφία, τη 
διοίκηση, την τέχνη, από κάθε µορφή «ζέοντος λόγου» […]  
Πέµ
τη σκέψη:Είναι ανάγκη να διατηρήσουµε τα διδακτικά εγχειρίδια και να 
εξοικειώσουµε το µαθητή µ’ αυτά. 
Έκτη σκέψη:  Από τους τρεις τρόπους (τον ασύνδετο, τον υποτακτικό και τον 
παρατακτικό) µε τους οποίους συνείρονται οι λέξεις και οι προτάσεις, η Νεοελληνική 
γλώσσα προτιµάει τον τρίτο, τον παρατακτικό. Σ’ αυτόν είναι ανάγκη να στοχεύει η 
διδασκαλία. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος η γλώσσα να προδοθεί.[…] 
Έβδοµη σκέψη: Γλώσσα είναι κυρίως η σύνταξη. Μ’ αυτή νευρώνεται κάθε γλωσσικό 
σύστηµα. Αυτή αποτελεί τη βάση κάθε οµιλίας. Οι λέξεις από το τυπικό παίρνουν 
δεύτερη θέση. Γι’ αυτό δε θα φτωχύνουµε τη γλώσσα µας περιοριζόµενοι στο 
λεξιλόγιο του χωρικού, όπως είπαν. Λέξεις θα πάρουµε και από την καθαρεύουσα και 
από την αρχαία και από τις διαλέκτους και από τα ιδιώµατα – από ολόκληρη τη 
γλωσσική µας παράδοση. […] 
Όγδοη σκέψη: Με σύνεση, κατανόηση και ψυχραιµία στέκεται ο µελετητής της 
γλώσσας µας απέναντι στο πρόβληµα της διπλοτυπίας (λέγονταν, λεγόντουσαν κτλ.) 
[…] 
Ένατη σκέψη: Να γίνεται µε σύνεση πολιτογράφηση ή αντικατάσταση των ξένων 
λέξεων […] 
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∆έκατη σκέψη: Οι φθόγγοι δεν είναι στη γλώσσα το ΠΑΝ. Πιο µεγάλη σηµασία από 
αυτούς και από τους τύπους έχει η ουσία και το ήθος της λέξης… Οι φθόγγοι και οι 
τύποι καταξιώνονται, όταν µέσα τους ουσιώνεται το πνεύµα (Μ. Τριανταφυλλίδης). 
 
Με τις παραπάνω σκέψεις συντάχθηκαν τα νέα βιβλία, η δοµή των 

οποίων ακολουθείται µε κάποιες αλλαγές µέχρι σήµερα. 
Η επιστηµονική κοινότητα των γλωσσολόγων, παρά τις όποιες 

επιφυλάξεις ή αρνητικά σχόλια, χαιρέτισε τη νέα προσέγγιση ως ένα πολύ 
θετικό βήµα, «ως άλµα 
ρος τα εµ
ρός» (Χαραλαµπόπουλος, 1985: 51), ως 
«ε
ανάσταση στην Ιστορία της σχολικής γραµµατικής της Μέσης Εκ
αίδευσης» 
(Μήτσης, 1995: 185). Τα νέα διδακτικά εγχειρίδια θεωρήθηκαν ότι «α
οτελούν 
µια κατ’ αρχήν θετική και αισιόδοξη καινοτοµία για την αντιµετώ
ιση του µαθήµατος της 
Νεοελληνικής γλώσσας» (Χατζησαββίδης, 1992: 153).  

Τα θετικά σχόλια στηρίχθηκαν σε καινοτοµικά στοιχεία του ΑΠ και των 
σχολικών βιβλίων που αφορούσαν στα παρακάτω5: 

α) Η γλωσσική διδασκαλία είναι για 
ρώτη φορά ενιαιο
οιηµένη. Τα γλωσσικά 
φαινόµενα δε διδάσκονται αποσπασµατικά µε την παραδοσιακή διάκριση σε 
γραµµατικά και συντακτικά, αλλά στη συνάρθρωσή τους µε στόχο την 
κατανόηση της γλωσσικής λειτουργίας συνολικά (Τσολάκης, 1983: 148). 

β) ∆ίνεται για 
ρώτη φορά έµφαση στη χρήση της γλώσσας και όχι στις γνώσεις 
γύρω α
ό τη γλώσσα. Η γραµµατική αξιοποιείται διδακτικά ώστε να προωθεί την 
κατάκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων (Καρατζόλα, 2000). 

γ) Εισάγονται για 
ρώτη φορά βασικοί όροι και έννοιες της νεωτερικής 
γλωσσολογίας. Χρησιµοποιούνται στη διδασκαλία του µαθήµατος όροι όπως 
ονοµατικό και ρηµατικό µέρος, δεντροδιαγραµµατική ανάλυση της πρότασης, 
παραδειγµατικός, συνταγµατικός άξονας κ.τ.λ. (Μπαµπινιώτης, 1985: 21). 

δ) Εκδίδεται για 
ρώτη φορά βιβλίο του καθηγητή. Ο εκπαιδευτικός µπορεί 
µε το βιβλίο του καθηγητή να αντιλαµβάνεται µε σαφήνεια τους στόχους της 
διδακτικής ενότητας και να υποστηρίζεται στο σχεδιασµό και την οργάνωσή 
της (Μήτσης, 1995: 185). 

Ταυτόχρονα, όµως, από τους ίδιους που αναγνώρισαν τη θετική εξέλιξη, 
διατυπώθηκαν πολλές επιφυλάξεις και ασκήθηκε αρνητική κριτική στο 
αναλυτικό πρόγραµµα και στον τρόπο µε τον οποίο υποστηρίζεται ο 
ευρύτερος στόχος της ενιαιοποιηµένης γλωσσικής διδασκαλίας στη διδακτική 
πράξη, µε τη βοήθεια των συγκεκριµένων διδακτικών εγχειριδίων. Η κριτική 
είχε εποικοδοµητικό προσανατολισµό µε στόχο την ισχυροποίηση της 
καινοτοµίας, καθώς οι όποιες αδυναµίες θεωρούνταν ανατρέψιµες 
(Χατζησαββίδης, 1992: 153).  

Πιο συγκεκριµένα, µε την κυκλοφορία των νέων βιβλίων επισηµάνθηκαν 
ως αρνητικά σηµεία τα εξής: 

                                                
5 Στη διδακτορική διατριβή της Ελένης Κατσαρού παρατίθεται µια πολύ χρήσιµη και 
ευσύνοπτη ανασκόπηση της κριτικής που έχει ασκηθεί για το ΑΠ και τα σχολικά εγχειρίδια 
της Ν.ΓΛ. µέχρι το 1998 (Κατσαρού, 1998: 95-117). 
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� ∆ίνεται έµφαση στη διδασκαλία των κανόνων και των ασκήσεων. Ασκήσεις 
µηχανιστικού χαρακτήρα, µέσω των οποίων επιβιώνει το παραδοσιακό 
Συντακτικό και η Γραµµατική, αποβλέπουν όχι τόσο στην 
αποτελεσµατικότερη χρήση της γλωσσικής δοµής, αλλά περισσότερο στην 
παροχή γνώσεων για τη γλώσσα. (Χαραλαµπόπουλος, 1985: 51, 1988: 6, 9 
και 23, Κατσαρού, 1998: 105, Μήτσης, 1995: 198).  

� Η διδασκαλία της γλώσσας έχει ρυθµιστικό χαρακτήρα. Η γλωσσική ποικιλία και 
το γλωσσικό υπόβαθρο των µαθητών δεν αξιοποιείται κατά τη διδακτική 
πράξη. Τα διδακτικά βιβλία προϋποθέτουν ότι οι µαθητές «ξεκινούν α
ό την 
ίδια αφετηρία» µε συνέπεια να αδικούνται µαθητές που για πολιτισµικούς 
λόγους αποκλίνουν από τη σχολική γλωσσική νόρµα. Οι µαθητές «κρίνονται 
α
ό το βαθµό αντα
όκρισής τους στη σχολική νόρµα», ενώ υποβαθµίζεται ο 
προφορικός τους λόγος (Χαραλαµπόπουλος, 1988: 6). 

� Ο στόχος της ενιαίας γλωσσικής διδασκαλίας της Ν.Γλ. δεν υ
οστηρίζεται α
ό τα 
σχολικά βιβλία για µια σειρά α
ό λόγους:  

α) ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ των κειµένων που περιέχονται στο Α΄ και 
∆΄ µέρος και του Β΄ και Γ΄ µέρους που αφορούν στα γλωσσικά στοιχεία και το 
λεξιλόγιο. Παρατηρείται «ένας ανα
οτελεσµατικός κειµενοκεντρισµός, αφού το 
κείµενο-αφετηρία δεν 
ροσανατολίζει σταθερά τη διδακτική 
ράξη 
ου γίνεται µε 

ροτασιακά και λεξιλογικά 
αραδείγµατα ερήµην του κειµένου» (Σπανός, 2004: 185). 
Στην κάθε ενότητα εντοπίζονται δύο κατευθύνσεις ανεξάρτητες µεταξύ τους, η 
µία στα Α΄ και ∆΄ µέρη, τα οποία περιέχουν κείµενα µε σκοπό την κατανόηση 
κειµένων και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, και η άλλη στα Β΄ 
και Γ΄ µέρη, µε ασκήσεις γραµµατικής ορθότητας µεταγλωσσικού χαρακτήρα 
(Κατσαρού, 2004: 218). 

β) Οι όποιες αναφορές ή προσπάθειες αξιοποίησης στοιχείων της 
σύγχρονης Γλωσσολογίας αµφισβητήθηκαν ως προς την παιδαγωγική 
σκοπιµότητά τους (Χατζησαββίδης, 1992: 152). Ο συνδυασµός αρχών της 
σύγχρονης Γλωσσολογίας µε στοιχεία παραδοσιακής Γραµµατικής και 
Συντακτικού θεωρήθηκε προβληµατικός από επιστηµονική και παιδαγωγική 
άποψη και εκλήφθηκε ως «πολιτικός» συµβιβασµός των συντακτών σε σχέση µε 
τις προσδοκίες της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας (Χοντολίδου, 1990).  

γ) Τα γραµµατικοσυντακτικά φαινόµενα καλύπτονται αποσπασµατικά 
και µε εµπειρικό τρόπο στο Β΄ µέρος, αφού «δεν υ
άρχει συγκεκριµένη θεωρητική 
βάση στην ανάλυση της γλώσσας, ό
ως αυτή ε
ιχειρείται α
ό τα σχολικά εγχειρίδια» 
Μήτσης, 1995: 200-201) · «ο µαθητής –
ερισσότερο στο ∆ηµοτικό και λιγότερο στο 
Γυµνάσιο– διδάσκεται µεµονωµένα φαινόµενα ή ε
ί µέρους 
ερι
τώσεις χωρίς σύνδεση 
και αναφορά 
ρος ένα όλο» (Μπαµπινιώτης, 1985: 38-39). 

δ) Η διδασκαλία των γλωσσικών φαινοµένων περιορίστηκε στο επίπεδο 
της πρότασης. Με τα εν λόγω διδακτικά βιβλία η διδασκαλία της γλώσσας 
πέρασε από τη λέξη στην πρόταση, όµως δεν επιχειρήθηκε η προσέγγιση της 
πρότασης µέσα στο κείµενο. Οι προτάσεις διδάσκονται εκτός των κειµένων, µε 
ένα αποσπασµατικό τρόπο, ως παραδείγµατα για τη χρήση της γλώσσας 
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(Μπαµπινιώτης, 1985:38). Έτσι, παρατηρήθηκε «ένα αξιοσηµείωτο χάσµα α
ό το 
σχηµατισµό της 
ρότασης στη συγκρότηση του κειµένου» (Αρχάκης, 2005: 19). 

ε) Το κείµενο δεν αντιµετωπίζεται στην επικοινωνιακή του διάσταση, ως 
κοινωνική πρακτική. Τα κείµενα αξιοποιούνται µε µηχανικό τρόπο «ως 
δεξαµενή άντλησης των γλωσσικών φαινοµένων 
ου θα αναλυθούν στη συνέχεια» αλλά 
και ως δεξαµενή άντλησης πληροφοριών για το γράψιµο της Έκθεσης 
(Χαραλαµπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997: 26). Μ’ αυτόν τον τρόπο δε 
µπορούν οι µαθητές µέσω της κατανόησης των κειµένων να συνειδητοποιήσουν 
τη σχέση των επιµέρους στοιχείων (προτάσεις, λέξεις, τρόποι συνοχής) µε το 
σύνολο του κειµένου. 

Το πέρασµα από τη λέξη στην πρόταση σαφέστατα για όλους ήταν µια 
θετική εξέλιξη στη διδασκαλία της µητρικής γλώσσας, παρά τις όποιες 
αδυναµίες που από πολύ νωρίς επισηµάνθηκαν, κυρίως στον τρόπο µε τον 
οποίο οργανώθηκε και σχεδιάστηκε το διδακτικό υλικό. Ο εµπειρικός τρόπος 
µε τον οποίο συγχωνεύθηκαν έννοιες της σύγχρονης Γλωσσολογίας µε έννοιες 
του παραδοσιακού Συντακτικού και της Γραµµατικής, διαµόρφωσε 
προϋποθέσεις για µια διδασκαλία που αφίσταται από το στόχο της ενιαίας 
γλωσσικής διδασκαλίας. Καθώς η επιστηµονική κοινότητα, όλο και 
περισσότερο, έδινε σηµασία στην κειµενοκεντρική προσέγγιση και την 
επικοινωνιακή ικανότητα των µαθητών, τόσο περισσότερο θεωρούνταν τα 
συγκεκριµένα βιβλία παρωχηµένα και από επιστηµονική (Αρχάκης, 2005: 20-
26) και από παιδαγωγική άποψη (Σπανός, 2004: 187). 

 Η αναθεώρηση των βιβλίων που πραγµατοποιήθηκε το 2001, κυρίως 
κατέστησε επίκαιρο το περιεχόµενο των βιβλίων µε κείµενα πιο κοντά στη 
σύγχρονη πραγµατικότητα, µε πλούσια εικονογράφηση, καθώς και µε πλήθος 
στοιχείων οπτικής γραµµατικής. Άφησε όµως ανέπαφα τους στόχους και το 
σχεδιασµό της διδακτικής ενότητας και κατά συνέπεια, δεν έλυσε τα 
διαπιστωµένα µέχρι τότε προβλήµατα. 

 
1.2.2 Η κατανόηση των κειµένων ως κριτήριο αξιολόγησης των µαθητών 

Αυτό το οποίο ήταν σηµαντικό και κόµισε κάτι καινούργιο στο µάθηµα 
της Νεοελληνικής Γλώσσας, ήταν το Προεδρικό διάταγµα 86/2001, µε το 
οποίο αλλάζει ο τρόπος αξιολόγησης των µαθητών στο Γυµνάσιο και στο 
Λύκειο και στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Για πρώτη φορά εκτός από την 
παραδοσιακή Έκθεση οι µαθητές διαγωνίζονται και στην κατανόηση του 
κειµένου. Με το άρθρο 15 του διατάγµατος οι µαθητές καλούνται: 

 
«α) Να δώσουν µια σύντοµη περίληψη του κειµένου (ενν. που είναι απόσπασµα 
κειµένου δοκιµιακού, λογοτεχνικού, άρθρου κ.τλ.), της οποίας η έκταση καθορίζεται 
ανάλογα µε την έκταση και το νόηµα του κειµένου. 
β) Να απαντήσουν σε ερωτήσεις, µε τις οποίες ελέγχονται: 
i. η κατανόηση του κειµένου (ιδεολογικά σηµεία του κειµένου, επιχειρήµατα 
συγγραφέα, προβλήµατα που θέτει κ.τ.λ.) 
ii. η οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δοµή, διαίρεση και τιτλοφόρηση ενοτήτων, 
συνοχή, ενότητα, συλλογιστική κ.τ.λ.) 
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iii. τα σηµασιολογικά στοιχεία (σηµασία λέξεων, συνώνυµα - αντώνυµα, κατασκευή 
φράσεων ή παραγράφων µε ορισµένες λέξεις , αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων κ.τλ.) 
iv. η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των µορφοσυντακτικών δοµών, 
καθώς και να χειρίζονται αυτές τις δοµές, ανάλογα µε τους επικοινωνιακούς στόχους 
του κειµένου.  
γ) Να συντάξουν ένα κείµενο, ενταγµένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, µε το οποίο 
κρίνουν ή σχολιάζουν κάποια σηµεία του κειµένου ή αναπτύσσουν προσωπικές 
απόψεις, παίρνοντας αφορµή από το κείµενο. Η έκταση της ανάπτυξης αυτής 
καθορίζεται κατά προσέγγιση, χωρίς να υπερβαίνει τις 600 λέξεις» (ΦΕΚ 73 Α΄΄). 
 
Η κατανόηση του κειµένου ως στόχος του µαθήµατος της 

Νεοελληνικής Γλώσσας για πρώτη φορά εµφανίζεται στο σύστηµα 
αξιολόγησης των µαθητών στο συγκεκριµένο µάθηµα. Μέχρι τότε η µόνη 
δραστηριότητα που είχε σηµασία ήταν η Έκθεση, η παραγωγή λόγου, βάσει 
της οποίας αξιολογούνταν οι µαθητές σε σχολικό και πανελλήνιο επίπεδο. Από 
το 2001 και µετά δίνεται σηµασία και στην κατανόηση των κειµένων. 

Ο κύριος τρόπος ελέγχου της κατανόησης των κειµένων, σύµφωνα µε τη 
νέα ρύθµιση, η οποία ισχύει µέχρι σήµερα, είναι η περίληψη αλλά ενίοτε, κατά 
την κρίση του εξεταστή, ο µαθητής καλείται να απαντήσει σε σχετική ερώτηση 
ή να ερµηνεύσει σηµεία του κειµένου µε σύντοµες γραπτές αναπτύξεις µιας 
παραγράφου. Επίσης, για πρώτη φορά, προσεγγίζεται η οργάνωση του 
κειµένου και εξετάζονται τα φαινόµενα στο πλαίσιο του κειµένου. Επιπλέον, το 
σύστηµα αξιολόγησης ευθυγραµµίζεται µε τα διδακτικά βιβλία, γιατί µέχρι 
τότε παρέµενε η Έκθεση ως ο µόνος τρόπος αξιολόγησης, οπότε οι µαθητές 
ενδιαφέρονταν µόνο γι’ αυτή τη δραστηριότητα, ενώ αδιαφορούσαν για 
θέµατα, που θίγονταν στα διδακτικά βιβλία και αφορούσαν στην οργάνωση των 
κειµένων και στα είδη τους. Με το σύστηµα αξιολόγησης που παρουσιάσθηκε, 
για πρώτη φορά στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας, αναδεικνύεται το 
θέµα της κατανόησης των κειµένων, το οποίο µέχρι τότε, περιοριζόταν στα 
µαθήµατα της Νεοελληνικής Γραµµατείας και της Αρχαίας Ελληνικής 
Γραµµατείας από µετάφραση. Ωστόσο, σ’ όλα τα παραπάνω µαθήµατα απλώς 
ελεγχόταν η κατανόηση των κειµένων από τους µαθητές, οι οποίοι διαβάζουν 
για να µαθαίνουν και να κατανοούν αλλά δε µαθαίνουν πώς να διαβάζουν και να 
κατανοούν.  

Αξιοσηµείωτη στην εν λόγω ρύθµιση είναι και η αναφορά, για πρώτη 
φορά, στο επικοινωνιακό πλαίσιο, στο οποίο πρέπει να εντάσσεται κάθε 
κείµενο που συντάσσει ο µαθητής και το οποίο πρέπει να έχει σχέση µε το 
κείµενο που δίνεται προς κατανόηση. Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, οι 
εκθέσεις ήταν εκθέσεις ιδεών µε ανθρωπιστικό και ιδεολογικό περιεχόµενο. Τα 
κριτήρια αξιολόγησης αφορούσαν στην καλλιέπεια, ορθογραφία, καλή σύνταξη, 
πλούσιο λεξιλόγιο, στην έµπνευση, την ευρηµατικότητα και τις γνώσεις του 
µαθητή. Από τις εκθέσεις απουσίαζε κάθε έννοια κειµενικότητας και 
οργάνωσης – κατασκευής πραγµατικού κειµένου (Gilbert, 1991: 39-40, 44-45). 
Η ένταξη του κειµένου, που συντάσσουν οι µαθητές, σε επικοινωνιακό πλαίσιο 
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στόχευε στην παραγωγή πραγµατικών κειµένων που εξυπηρετούν πραγµατικές 
επικοινωνιακές ανάγκες.  

 
1.2.3 Α
ό την 
ρόταση στο κείµενο 
  
1.2.3.1 Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σ
ουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) 

Στην υπουργική απόφαση, όπως δηµοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. Β/303/13-
03-03, προτάσσεται ο στόχος της διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης,  

 
«της οριζόντιας διασύνδεσης των Α.Π.Σ. των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων» 
ώστε «να εξασφαλίζεται η επεξεργασία θεµάτων από πολλές οπτικές γωνίες, ώστε αυτά 
να «φωτίζονται πολυπρισµατικά» και να αναδεικνύεται η γνώση και η σχέση της µε 
την πραγµατικότητα» (ΦΕΚ, 2003: 3737).  
Το ∆.Ε.Π.Π.Σ. θεσµοποιείται, όπως αναφέρεται στην εισαγωγή, ως 

απάντηση στις προκλήσεις που προέρχονται από το σύγχρονο διεθνές 
κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό και πολιτισµικό περιβάλλον, το οποίο 
χαρακτηρίζεται για: 

 
 α) τη ρευστότητά του, η οποία εντείνεται από τη ραγδαία επιστηµονική και 
τεχνολογική ανάπτυξη και αποδυναµώνει τον αδιαµφισβήτητο άλλοτε ρόλο του 
σχολείου, ως βασικού κοινωνικού θεσµού, στο θέµα της παροχής γνώσεων και της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων, 
 β) τον κίνδυνο διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων µε την ραγδαία και συνεχή 
αύξηση της γνώσης και της πληροφορίας, αν δεν ληφθούν µέτρα για την παροχή ίσων 
ευκαιριών µάθησης και υιοθέτηση πρακτικών δια βίου µάθησης και 
γ) την πολιτισµική ποικιλία, η οποία εµπλουτίζεται από φαινόµενα όπως «η 
διεθνοποίηση του πολιτισµού και η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας» και καθιστά 
αναγκαίο «να ελαχιστοποιηθεί αφενός το ενδεχόµενο της επιβολής ενός 
µονοδιάστατου πολιτισµικού µοντέλου και αφετέρου η ενίσχυση φαινοµένων 
ξενοφοβίας και ρατσισµού» και να υιοθετηθούν «πρότυπα συµπεριφοράς που 
χαρακτηρίζονται από σεβασµό στις πνευµατικές και ανθρωπιστικές αξίες» (Φ.Ε.Κ., 
2003: 3733-4). 
 
Τα νέα δεδοµένα επιβάλλουν έναν νέο εκπαιδευτικό σχεδιασµό «µε 

έναρξη από την υποχρεωτική εκπαίδευση». Οι συντάκτες αυτού του 
σχεδιασµού φιλοδοξούν ότι αυτός θα αποτελεί συνέχεια της µεταρρυθµιστικής 
προσπάθειας του εκπαιδευτικού οµίλου (∆ελµούζος, Γληνός, 
Τριανταφυλλίδης), στις αρχές του αιώνα, και του Παπανούτσου, τη δεκαετία 
του 1960. Οι προσαρµογές και οι αλλαγές που πρέπει να προωθηθούν προς 
την κατεύθυνση αυτή είναι: 

 
α.«η εξασφάλιση συνθηκών που επιτρέπουν στο µαθητή να αναπτύξει την 
προσωπικότητά του µε ισχυρή αυτοαντίληψη, συναισθηµατική σταθερότητα, κριτική 
και διαλεκτική ικανότητα καθώς και θετική διάθεση για συνεργασία και αυτενέργεια ˙ 
µια προσωπικότητα υπεύθυνη, δηµοκρατική και ελεύθερη, µε κοινωνικές και 
ανθρωπιστικές αρχές, χωρίς θρησκευτικές και πολιτισµικές προκαταλήψεις, 
β. η δηµιουργία συνθηκών που παρέχουν σε κάθε άτοµο τη δυνατότητα της δια βίου 
ανανέωσης γνώσεων και δεξιοτήτων, 
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γ. η καλλιέργεια της ικανότητας κάθε ατόµου για κριτική προσέγγιση των νέων 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, 
δ. η διατήρηση κοινωνικής συνοχής µέσα από την παροχή ίσων ευκαιριών και την 
καλλιέργεια κοινών στάσεων και αξιών,  
ε. η καλλιέργεια της συνείδησης του ευρωπαίου πολίτη µε την ταυτόχρονη διατήρηση 
της εθνικής µας ταυτότητας και της πολιτισµικής µας αυτογνωσίας και 
στ. η ανάπτυξη πνεύµατος συνεργασίας και συλλογικότητας. 
Εξάλλου ανάλογος είναι και ο προσανατολισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
εκπαίδευση. Η διαφύλαξη της δηµοκρατικότητας του πολιτικού βίου, της ελευθερίας, 
της ανεξιθρησκίας ... πλαισιώνουν τον κοινό µελλοντικό σκοπό της Ευρωπαϊκής 
Εκπαίδευσης (ό.π.) 
 
Η εισαγωγή της απόφασης κλείνει µε την επισήµανση ότι ο παραπάνω 

σκοπός είναι κοινός και επηρεάζει τις εθνικές πολιτικές, οι οποίες 
διαφοροποιούνται στο βαθµό που λαµβάνουν υπόψη εθνικές και κοινωνικές 
ιδιαιτερότητες. 

Η Εισαγωγή ακολουθείται από τις Γενικές αρχές της Εκ
αίδευσης µεταξύ 
των οποίων διατυπώνεται ο στόχος της ολόπλευρης ανάπτυξης του µαθητή 
ώστε να λειτουργεί «ως υ
εύθυνος και ενεργός 
ολίτης σε ένα διαρκώς 
µεταβαλλόµενο και α
αιτητικό κοινωνικό 
εριβάλλον». Για να αντεπεξέλθει στις 
απαιτήσεις του ρόλου αυτού, χρειάζεται να παραδεχθεί κοινές αξίες και να 
αναπτύξει ποικίλες δεξιότητες. Άξονες της προσπάθειας αποτελούν:  

 
α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του µαθητή και η 
ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων 
µάθησης για όλους τους µαθητές, δ. η ενίσχυση της πολιτισµικής και γλωσσικής 
ταυτότητας στο πλαίσιο µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας, ε. η ευαισθητοποίηση για 
την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και η υιοθέτηση ανάλογων 
προτύπων συµπεριφοράς, στ. η προετοιµασία για την αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, ζ, η φυσική, ψυχική και κοινωνική 
ανάπτυξη και η. η ευαισθητοποίηση σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, παγκόσµιας 
ειρήνης και η διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (Φ.Ε.Κ., ό.π.).  
 
Στο ίδιο κεφάλαιο αναφέρεται ως στόχος η εξασφάλιση «ισορρο
ίας 

µεταξύ ανθρω
ιστικών-κοινωνικών και θετικών-τεχνολογικών κατευθύνσεων, ώστε να 
διασφαλίζεται η αρµονική φυσική, 
νευµατική, ηθική, αισθητική και συναισθηµατική 
ανά
τυξη των µαθητών» και παρακάτω:  

 
Είναι φανερό ότι η εκπαίδευση πρέπει να χαρακτηρίζεται από θεµατική ευρύτητα και 
να υποστηρίζει ενεργητικές και συµµετοχικές µεθόδους προσέγγισης της γνώσης, 
ώστε να εξασφαλίζεται το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο και τα εργαλεία εκείνα που 
θα βοηθούν το κάθε άτοµο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες για εξειδίκευση, όπως 
υπαγορεύουν οι ανάγκες του παρόντος και οι προοπτικές του µέλλοντος.  
Ο µαθητής θα πρέπει να µάθει στο σχολείο κυρίως «πώς να µαθαίνει», ώστε να 
προσεγγίζει ενεργητικά και δηµιουργικά την παρεχόµενη γνώση. Το σχολείο θα 
πρέπει να µάθει το µαθητή «πώς να πράττει», ώστε να µπορεί να εφαρµόζει στην 
καθηµερινή ζωή, στην κοινωνική του δραστηριότητα αλλά και στην επαγγελµατική 
του ενασχόληση, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά. Μ’ αυτόν τον τρόπο, και 
µε την προϋπόθεση ότι θα τεθούν νέες βάσεις για µια πιο ουσιαστική σύνδεση της 
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σχολικής εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, τα Α.Π.Σ. θα συµβάλλουν, µεταξύ 
άλλων, και στην αντιµετώπιση της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισµού και κάθε 
µορφής κοινωνικής παθογένειας» (ό.π.). 
 
Ως πρώτο σχόλιο θα µπορούσε να αναφέρει κανείς αυτό που αποτελεί 

κοινό τόπο για πολλά κείµενα, πολιτικά και παιδαγωγικά6: τη φραστική 
υπερβολή και τον ενοχλητικό βερµπαλισµό (Χατζησαββίδης, 1992: 125). Για 
παράδειγµα, πώς να εκληφθεί διαφορετικά ο στόχος της κριτικής προσέγγισης 
των νέων τεχνολογιών και της πληροφορίας, τη στιγµή που ούτε οι υποδοµές, 
ούτε η κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι τέτοια ώστε να υπηρετηθεί ο 
συγκεκριµένος στόχος, έστω σε επίπεδο βασικών δεξιοτήτων (Γκότοβος, 2007: 
24); Ο βερµπαλισµός των παιδαγωγικών κειµένων δε θα πρέπει πια να 
θεωρείται ως µια ροµαντική ή ιδεαλιστική τάση όσων ασχολούνται µε τα 
παιδαγωγικά ζητήµατα. Αντίθετα, ισοδυναµεί µε τον «άδικο λόγο της 
εξουσίας», ο οποίος αποπροσανατολίζει την κοινωνία, τα υποκείµενα της 
εκπαίδευσης εν προκειµένω, ορίζοντας δύο παράλληλα και ασύµπτωτα επίπεδα: 
της θεωρίας και της πράξης7. Οι ρυθµίσεις που προτείνονται σε κάθε νοµικό 
και παιδαγωγικό κείµενο, πρέπει να είναι αποδεδειγµένα συνεπείς µε τις 
θεωρητικές παραδοχές και αντίστοιχες µε την κοινωνική πραγµατικότητα. Σε 
περίπτωση αποκλίσεων στην πράξη από τις θεωρητικές παραδοχές τους ή από 
την πραγµατικότητα, πρέπει να δίνονται εξηγήσεις για ποιους λόγους 
αποκλίνουν. ∆ιαφορετικά, «ψιµυθιώνονται» πρακτικές που εξυπηρετούν άλλες 
λογικές που δεν έχουν σχέση µε την «παιδαγωγική ουσία»8.  

 Στο πλαίσιο του ∆.Ε.Π.Π.Σ., σύµφωνα µε το οποίο οι ανθρωπιστικές/ 
κοινωνικές κατευθύνσεις ισορροπούν µε τις θετικές-τεχνολογικές κατευθύνσεις 
ως αντίρροπες δυνάµεις, υπάρχουν και άλλες παραδοχές, ως δεδοµένες ενώ 
αποτελούν ζητούµενα. Η επιστηµονική και τεχνολογική ανάπτυξη εµφανίζεται 
να επιτείνει την κοινωνική ρευστότητα και να αποδυναµώνει το ρόλο του 
σχολείου, αποσιωπώντας ότι οι αδιαφανείς ως προς την πολιτική τους 
σκοπιµότητα αποφάσεις και η εναπόθεση ευθυνών σε παγκόσµιους 
οργανισµούς, των οποίων η λειτουργία και οι αποφάσεις δεν ελέγχονται 
δηµοκρατικά από τη διεθνή κοινότητα, επηρεάζουν την ανθρωπότητα. Η 
αύξηση της γνώσης και της πληροφορίας εµφανίζεται επικίνδυνη και όχι η 

                                                
6 Στην προσέγγισή µας τα Α.Π.Σ. είναι εξίσου πολιτικά και παιδαγωγικά κείµενα. Στον 
κριτικό γραµµατισµό τα παιδαγωγικά κείµενα είναι πολιτικά κείµενα µε κριτήριο τη 
συµβολή τους στη χειραφέτηση των ατόµων και της κοινωνίας.  
7 Ο άδικος λόγος της εξουσίας στηρίζεται στην αναντιστοιχία µε την κοινωνική 
πραγµατικότητα. ∆εν εξυπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες αλλά τις σκοπιµότητες 
συγκεκριµένων εξουσιαστικών κοινωνικών οµάδων.  
8 Η συνολική εκτίµηση του ∆.Ε.Π.Π.Σ. από τον καθηγητή Αθ. Γκότοβο (2007:12-25) µε 
πειστικό τρόπο καταδεικνύει τον ύποπτο ρόλο της λεκτικής υπερβολής των νοµοθετικών 
παιδαγωγικών κειµένων. Για τις αέναες µεταρρυθµιστικές προσπάθειες των εκάστοτε 
υπουργών ερήµην της παιδαγωγικής ουσίας  χαρακτηριστικό το σχόλιο του Σταύρου 
Ζουµπουλάκη (1999) “reformata semper reformanda”. 
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άνιση κατανοµή του πλούτου και της γνώσης και τα δηµοκρατικά ελλείµµατα 
των σύγχρονων κοινωνιών.  

Οι σκοποί και οι αρχές που διατυπώνονται στα συγκεκριµένα κεφάλαια 
εµφανίζονται ως απόρροια µε αναγκαστικό τρόπο των ευρύτερων κοινωνικών, 
πολιτικών, οικονοµικών και πολιτισµικών συνθηκών της εποχής µας. Τα άτοµα 
και οι κοινωνίες «εξαναγκάζονται» από τη δαιµονοποιηµένη «επιστηµονική και 
τεχνολογική ανάπτυξη», από τη «διεθνοποίηση του πολιτισµού» και την 
«παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας», να υιοθετήσουν πρακτικές δια βίου 
µάθησης, να καλλιεργήσουν συνείδηση ευρωπαίου πολίτη, να διατηρήσουν την 
κοινωνική συνοχή, να αναπτύξουν πνεύµα συνεργασίας και συλλογικότητας. 
Αόρατες και απρόσωπες δυνάµεις εξαναγκάζουν να κάνουµε πράξη αξίες στις 
οποίες κατά παράδοση στηρίζεται ο δυτικός ευρωπαϊκός πολιτισµός. Ο 
ανθρωπισµός δεν είναι αυταξία, σκοπός που νοµιµοποιεί κάθε άλλη επιλογή ή 
πολιτική, αλλά µέσο για τη διαµόρφωση ατοµικού και πολιτικού ήθους που 
είναι συµβατό στις νέες συνθήκες της αγοράς. Αυτή είναι ηθική και πολιτική 
οικονοµία (moral economy) των Α.Π.Σ., όπως πολλοί στο παρελθόν 
αναφερόµενοι σε ανάλογες περιπτώσεις έχουν καταγγείλει (Cope & Kalantzis, 
1993, Baker & Luke, 1991, Apple, 1993, Freebody & Luke, 1997).  

Η υπαλληλοποίηση της εκπαίδευσης στις απαιτήσεις µιας απρόσωπης, 
αφηρηµένης κοινωνίας αποτελεί «χυδαίο πραγµατισµό» κατά τον Dennis 
Carlson (1993: 217-245). Ο σχολικός γραµµατισµός έχει λειτουργικό 
χαρακτήρα και υπαγορεύει στον µαθητή «πώς να πράττει», ποιες δεξιότητες και 
ικανότητες πρέπει να αξιοποιεί και να εφαρµόζει στην καθηµερινή και 
κοινωνική του ζωή «αλλά και» –µε έµφαση– «στην επαγγελµατική ζωή», για να 
συνδεθεί η εκπαίδευση µε την αγορά εργασίας. Τα υποκείµενα της εκπαίδευσης 
δε φαίνονται να καλούνται, ως ενεργοί πολίτες, να συνειδητοποιήσουν, να 
«αναγνώσουν τον κόσµο», και να συµβάλουν στον κοινωνικό µετασχηµατισµό 
που θα οδηγήσει σ’ ένα δικαιότερο κόσµο, αλλά εξαναγκάζονται να 
αποκτήσουν δεξιότητες για να διαχειρισθούν αποτελεσµατικά έναν κόσµο στη 
διαµόρφωση του οποίου δε µετέχουν. 

Ως άλλο επιχείρηµα εµφανίζεται η απλή επίκληση του 
προσανατολισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης· «Εξάλλου, ανάλογος είναι και ο 

ροσανατολισµός της Ευρω
αϊκής Ένωσης για την εκ
αίδευση». Στους εθνικούς 
στόχους προστίθενται και οι ευρωπαϊκοί στόχοι οι οποίοι επηρεάζουν τις 
κοινωνίες. Η επίκλησή τους όµως, θα πρέπει να ελέγχεται κατά πόσο έχει 
περιεχόµενο ή λειτουργεί ως άλλοθι σε ερµηνείες που εξυπηρετούν αλλότριες 
ανάγκες. Η αναφορά σε όλες αυτές τις αξίες, τις οποίες υπηρετεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, δε δικαιολογεί απαραίτητα τη σύνταξη νέων Α.Π.Σ. που οδηγούν στη 
συγγραφή νέων βιβλίων. Μένει να αποδειχθεί πώς το Α.Π.Σ. και τα νέα 
διδακτικά εγχειρίδια υπηρετούν τις συγκεκριµένες αξίες. 

 
1.2.3.2 ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σ
ουδών της Ελληνικής 
Γλώσσας για το Γυµνάσιο. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ
ουδών (Α.Π.Σ.) της Ελληνικής 
Γλώσσας για το Γυµνάσιο (ΦΕΚ, 3778-3794) 
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Το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας για το Γυµνάσιο ορίζεται σε 
δύο επίπεδα: το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο και το Αναλυτικό Πρόγραµµα 
Σπουδών. Στο πρώτο επίπεδο διατυπώνονται: α) ο σκοπός της διδασκαλίας του 
µαθήµατος και β) άξονες, γενικοί στόχοι, θεµελιώδεις έννοιες διαθεµατικής 
προσέγγισης. Το δεύτερο επίπεδο του αναλυτικού προγράµµατος αποτελείται 
από έξι ενότητες: α) τους ειδικούς σκοπούς – στόχους, β) θεµατικές ενότητες, 
ενδεικτικές δραστηριότητες και διαθεµατικά σχέδια εργασίας γ) διδακτική 
µεθοδολογία δ) αξιολόγηση ε) διδακτικό υλικό και στ) προδιαγραφές βιβλίων 
και λοιπού διδακτικού υλικού. 

Στο πρώτο επίπεδο επισηµαίνονται τα εξής:  
� Η εναλλακτική χρήση των όρων «ελληνική γλώσσα» και «νεοελληνική γλώσσα». 

Ενώ το µάθηµα, όπως το γνωρίζουµε και αναφέρεται σε άλλα σηµεία του 
κειµένου, επιγράφεται «Νεοελληνική Γλώσσα», στους τίτλους των 
κεφαλαίων του ∆ΕΠΠΣ εµφανίζεται ο όρος «Ελληνική Γλώσσα». Η 
εναλλαγή των όρων δεν πρέπει να θεωρείται τυχαία, αλλά παραπέµπει στο 
θέµα τη συνέχειας της Ελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα µέχρι 
σήµερα. Υφέρπει η έγνοια των συντακτών να καταδείξουν πως και η 
Νεοελληνική Γλώσσα είναι ελληνική γλώσσα, προϊόν µιας «µακρόχρονης 
πορείας», όπως αναφέρεται στους ειδικούς σκοπούς. Η συνέχεια της 
ελληνικής γλώσσας συνδέεται άρρηκτα µε τη συνέχεια του ελληνικού 
πολιτισµού και η εκτίµηση της «πολιτιστικής παράδοσης της οποίας βασικό 
στοιχείο και φορέας είναι η γλώσσα» είναι ένας από τους γενικούς και 
ειδικούς σκοπούς του µαθήµατος (ΦΕΚ αρ. φυλ. 303/ 3778-9). Η 
διδασκαλία της γλώσσας εξακολουθεί να φέρει το βάρος της εθνικής 
ιδεολογίας του νεοελληνικού κράτους που αγωνιά και αγωνίζεται να 
αποδεικνύει την ελληνικότητά του (Ασκούνη, 1997: 448-451). 

� Έµφαση στην ε
ικοινωνιακή 
ροσέγγιση. Στους γενικούς στόχους του ∆ΕΠΠΣ 
της Ελληνικής Γλώσσας για το Γυµνάσιο διακρίνεται πράγµατι η 
επικοινωνιακή προσέγγιση και η αξιοποίηση σύγχρονων τάσεων της 
γλωσσικής διδασκαλίας (Χατζησαββίδης, 2007: 86). ∆ίνεται σηµασία στην 
επικοινωνιακή περίσταση, στα πραγµατολογικά στοιχεία, στην 
προθετικότητα, στην ιδεολογική χρήση της γλώσσας, στο ύφος, στα 
κειµενικά είδη, τόσο στο επίπεδο της πρόσληψης του λόγου όσο και στο 
επίπεδο παραγωγής του λόγου.  

� Ο ρόλος του αναγνώστη. Από τις λίγες φορές που µε σχετική σαφήνεια 
ορίζονται οι λειτουργίες του αναγνώστη, κατανόηση και ερµηνεία των 
κειµένων – δε διαφαίνεται ο στόχος της αµφισβήτησης των κειµένων παρά 
µόνο ως προς την αποτελεσµατικότητά τους, η οποία κρίνεται µε 
λειτουργικά κριτήρια, ανάλογα µε την περίσταση επικοινωνίας. Οι 
λειτουργίες αυτές παρουσιάζονται σε ισορροπία µε τις λειτουργίες του 
παραγωγού λόγου. 

� Ο όγκος της Γραµµατικής. Στους άξονες γνωστικού περιεχοµένου δεσπόζει η 
Γραµµατική µε τον όγκο των εννοιών που πρέπει οι µαθητές να 
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κατακτήσουν σε όλα τα επίπεδα (ακούω και κατανοώ, µιλώ, διαβάζω και 
κατανοώ και γράφω).  

Στο δεύτερο επίπεδο, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της 
Ελληνικής Γλώσσας για το Γυµνάσιο, στην ενότητα των ειδικών σκοπών, 
µάλλον δεν εξειδικεύονται ο σκοπός και οι γενικοί στόχοι της διδασκαλίας, 
αλλά τονίζονται περισσότερο: 
� Η 
ολιτιστική και ιστορική διάσταση της γλώσσας . Σκοπός είναι οι µαθητές «να 

εκτιµήσουν την πολιτιστική τους παράδοση, της οποίας βασικό στοιχείο και 
φορέας είναι η γλώσσα». Υπάρχει µια δεδοµένη παράδοση την οποία θα 
προσεγγίσουν µέσω της γλώσσας την οποία και θα εκτιµήσουν, χωρίς να 
την αµφισβητήσουν. Η γλώσσα δεν αντιµετωπίζεται ως µια πολιτισµική 
πρακτική η οποία δοµεί και δοµείται από τα κοινωνικά συµφραζόµενα αλλά 
ως µέσο αναπαραγωγής των κοινωνικών αναπαραστάσεων για την εθνική 
µας και πολιτιστική ταυτότητα. Τονίζεται και πάλι η ιστορική, µακρόχρονη 
πορεία της µε τη λογική που αναπτύχθηκε παραπάνω (Ασκούνη, ό.π.) 

�  Η ηθικο-
ολιτική διάσταση της γλώσσας. Επιδιώκεται µε τη διδασκαλία της 
γλώσσας (οι µαθητές) «να εξελιχθούν σε άτοµα µε ολοκληρωµένη 
προσωπικότητα, αυτοπεποίθηση και δηµιουργική σκέψη» και «να 
συνειδητοποιήσουν τη σηµασία του λόγου για τη συµµετοχή στην 
κοινωνική ζωή ώστε είτε ως ποµποί είτε ως δέκτες του λόγου να µετέχουν 
στα κοινά ως ελεύθεροι δηµοκρατικοί πολίτες µε κριτική και υπεύθυνη 
στάση για τα ζητήµατα της εθνικής τους καθώς και της παγκόσµιας 
κοινότητας». Ωστόσο, οι παραπάνω στόχοι µοιάζουν µεταφυσικοί, αφού 
µέσα στο κείµενο δε διαφαίνονται συγκεκριµένες στρατηγικές για την 
επίτευξή τους.  

� Η ικανότητα άντλησης 
ληροφοριών α
ό λεξικά, βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικές 
ηγές 
για τη συγγραφή κειµένων και εργασιών.  

� Η ε
ικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας. Αυτή τη φορά δε αναφέρονται τα 
κειµενικά είδη, ως αντικείµενο του µαθήµατος, αλλά οι κειµενικές µορφές 
(text types) (ηµερολόγιο, βιογραφικό σηµείωµα, επιστολή) 
διαφοροποιώντας µ’ αυτό τον τρόπο τον προσανατολισµό του µαθήµατος9.  

Η επικοινωνιακή προσέγγιση διαφοροποιείται και θαµπώνει µε την 
ασαφή χρήση των όρων και κυρίως µέσω αντιφάσεεων στα περιεχόµενα του 
προγράµµατος και στην οργάνωση του µαθήµατος. Ο ρόλος του αναγνώστη 
αδυνατίζει υπό το βάρος άλλων υπέρτερων ηθικο-πολιτικών, πολιτιστικών και 
εθνικών στόχων. 

 Στην ενότητα «Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές 
δραστηριότητες, ∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας», διακρίνεται µε την απλή 
ανάγνωση ότι οι επικοινωνιακοί στόχοι είναι άνισα κατανεµηµένοι και 
συνυπάρχουν µε παραδοσιακούς στόχους, όπως είναι η Γραµµατική και το 
Συντακτικό. Το Π.Σ. της Α΄ Γυµνασίου, για παράδειγµα, έχει περισσότερο 
επικοινωνιακό χαρακτήρα από το Π.Σ. της Β΄ Γυµνασίου, στο οποίο κυριαρχεί 

                                                
9 Κάνει αναφορά στη διαφορά τύπων και ειδών. 
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η παραδοσιακή διδασκαλία του ρήµατος και των ιδιοτήτων του. Η διδασκαλία 
πολλών γραµµατικο-συντακτικών φαινοµένων δεν µπορεί να συνδεθεί µε την 
επικοινωνιακή προσέγγιση. 

Στη διδακτική µεθοδολογία και την αξιολόγηση επανέρχεται η 
ρητορική της επικοινωνιακής προσέγγισης. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι 
συνεπή µε τους γενικούς στόχους του ∆ΕΠΠΣ, ενώ µε τους στόχους του ΑΠΣ 
αναντίστοιχα. Για παράδειγµα, ο στόχος της κατανόησης των κειµένων 
απουσιάζει από το ΑΠΣ της Β΄και Γ΄ Γυµνασίου. Η µόνη αναφορά στην 5η 
ενότητα της Γ΄ Γυµνασίου, «Ανάλυση κειµένου µε παραγωγική µέθοδο» και 
στην 8η ενότητα «Σύνταξη περίληψης κειµένου».  

 Τέλος, στις «Προδιαγραφές βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού», 
σύµφωνα µε τον Χατζησαββίδη (2007: 86), η γραµµική σειρά των ενοτήτων, 
χωρίς επικαλύψεις, «ακυρώνει αλλού µερικώς και αλλού ολικώς όλη την 
ροηγούµενη 
φιλοσοφία του (του Α.Π.), ό
ου αφενός κυρίαρχη θέση κατέχει η ε
ικοινωνιακή 
διάσταση στη γλωσσική διδασκαλία και αφετέρου µια δευτερεύουσα θέση οι ειδολογικές, 
κειµενοκεντρικές και 
ολυγραµµατιστικές τάσεις».  

Με όλες τις αντιφάσεις του παιδαγωγικού λόγου και τις ανακολουθίες 
µεταξύ των θεωρητικών παραδοχών και των ρυθµίσεων που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, προοικονοµείται η προβληµατική πρόσληψη του µαθήµατος από 
µαθητές και εκπαιδευτικούς στη διδακτική πράξη.  
 
1.2.3.3. Τα διδακτικά βιβλία 

Με τα διδακτικά βιβλία, που κυκλοφόρησαν και διανεµήθηκαν στους 
µαθητές, το 2006, ολοκληρώνεται η προσπάθεια εκσυγχρονισµού του 
γλωσσικού µαθήµατος, το πέρασµα από την πρόταση στο κείµενο. Το πακέτο 
των διδακτικών βιβλίων αποτελείται από το βιβλίο του εκπαιδευτικού, το 
βιβλίο του µαθητή και το τετράδιο του µαθητή για κάθε τάξη του Γυµνασίου.  
 
Το βιβλίο του εκ
αιδευτικού 

Στο βιβλίο του εκπαιδευτικού (ΟΕ∆Β, 2006, Βιβλ. Εκ
/κου, Α΄Γυµ., 7) 
αναφέρονται ρητά τα εξής:   

 
«Το βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας για την Α΄ Γυµνασίου ακολουθεί βασικές 
αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης στη γλωσσική διδασκαλία, οι οποίες 
εµπλουτίζονται µε τις σύγχρονες προτάσεις της Κειµενογλωσσολογίας. Πιο 
συγκεκριµένα: 
1. Κέντρο της γλωσσικής διδασκαλίας είναι το κείµενο µε τις πολλές και ποικίλες 
µορφές του (κειµενικά είδη), τις οποίες συναντά ή θα συναντήσει ο µαθητής στο 
άµεσο ή ευρύτερο περιβάλλον του. Άρα αναφερόµαστε σε φυσικά αυθεντικά 
«κείµενα», χωρίς «κακόβουλες» διακρίσεις σε ανώτερα και κατώτερα κείµενα, σε 
«κείµενα» τα οποία υπερβαίνουν τα όρια του «παραδοσιακού» γραπτού κειµένου και 
συναντούν ποικίλες κειµενικές µορφές λόγου και εικόνας. 
2. Πεδίο µελέτης και εργασίας είναι η γλώσσα του κειµένου. Κάθε γραµµατικό, 
συντακτικό ή άλλο γλωσσικό φαινόµενο διδάσκεται µέσα από το κείµενο και τις 
επικοινωνιακές συνισταµένες του (ποµπός, δέκτης, επικοινωνιακή περίσταση, 



 17 

δίαυλος-µέσο επικοινωνίας κτλ.). Είναι φανερό, λοιπόν, ότι οδηγούµαστε επαγωγικά 
στη θεωρία µέσα από τη µελέτη των αντίστοιχων φαινοµένων στα κείµενα. 
3. Στόχος της µελέτης των γλωσσικών στοιχείων δεν είναι η τυποποιηµένη-
µηχανιστική εκµάθηση γλωσσικών κανόνων, αλλά η κατανόηση των τρόπων µε τους 
οποίους κάθε γλωσσικό φαινόµενο συµβάλλει στην οργάνωση-συγκρότηση του 
κειµένου. 
4. Τελικό ζητούµενο και επιδίωξη η ενεργός συµµετοχή των µαθητών στην 
προσπάθεια «ανακάλυψης» των δοµικών χαρακτηριστικών του κειµένου, ώστε οι 
ίδιοι να «συνθέσουν» το δικό τους, προφορικό ή γραπτό, λόγο σε συγκεκριµένα 
πλαίσια (διαπροσωπικά, πολιτισµικά κτλ.) επικοινωνίας.  
 
Αµέσως παρακάτω, στην παρουσίαση της δοµής της ενότητας, από το 

Α΄ µέρος απουσιάζει το κείµενο ως στόχος της διδασκαλίας: 
  

Κάθε ενότητα περιέχει ορισµένα εισαγωγικά κείµενα, τα οποία ανήκουν σε 
διαφορετικά κειµενικά είδη, αλλά εντάσσονται στην ίδια θεµατική, η οποία 
προσεγγίζεται σ’ όλη την ενότητα. Τα εισαγωγικά κείµενα αποτελούν:α) την αφορµή 
για συζήτηση και προβληµατισµό σχετικά µε τη θεµατική της ενότητας (γι’ αυτό 
ακολουθούνται από απλές και σύντοµες ερωτήσεις κατανόησης), β) την αφετηρία για 
την προσέγγιση των αντιστοίχων γλωσσικών φαινοµένων που προβλέπονται από το 
Πρόγραµµα Σπουδών.  
 
Παρατηρώντας τα είδη των κειµένων που επιλέγονται, σε κάθε ενότητα 

σχεδόν υπάρχουν ως κείµενα, αφίσες, σκίτσα, φωτογραφίες και εικόνες. Πέρα 
δηλαδή από τα κείµενα µε την παραδοσιακή τους µορφή, µονοτροπικά, 
επιλέγονται κείµενα µε πολυτροπικό-πολυσηµειωτικό χαρακτήρα, τα οποία 
αξιοποιούν και άλλους κώδικες που αφορούν στην οπτικοποίηση των 
µηνυµάτων, όπως συµβαίνει στους χάρτες, στα έντυπα οδηγιών, διαφηµίσεις, 
αφίσες και άλλα παρόµοια. Οι συγγραφείς των βιβλίων δίνουν µεγάλη σηµασία 
σε τέτοιου είδους κείµενα, γιατί «η ικανότητα ανάγνωσης 
ολυτρο
ικών κειµένων 
στην ε
οχή της εικόνας ίσως α
οδειχθεί 
ιο αναγκαία ακόµα και α
ό την ικανότητα 
ανάγνωσης των µονοτρο
ικών (γλωσσικών) κειµένων» (ΟΕ∆Β, 2006, Βιβλίο 
εκ
/κου, Γ΄Γυµ. 12). 

Πολύ δε περισσότερο, οι συγγραφείς των βιβλίων επιλέγουν ως κείµενα, 
πολιτισµικές κατασκευές, στις οποίες απουσιάζει το γλωσσικό στοιχείο, σκίτσα 
χωρίς σχόλια, φωτογραφίες. Προς επίρρωση της θέσης αυτής παραπέµπουν σε 
απόψεις, σύµφωνα µε τις οποίες ακόµα και µια συναυλία αποτελεί κείµενο 
(Κατσαρού & Τσέλιου, 2006: 71).  

Ο τρόπος αξιοποίησης των κειµένων, που προτείνεται στο βιβλίο του 
εκπαιδευτικού της Γ΄ Γυµνασίου (ΟΕ∆Β, 2006, Βιβλίο εκ
/κου, Γ΄Γυµ., 14), 
βασίζεται σε συγκεκριµένη θεώρηση της γλωσσικής διδασκαλίας, σύµφωνα µε 
την οποία 

  
το κύριο ενδιαφέρον του µαθήµατος είναι η αναζήτηση νοηµάτων, ακριβώς όπως 
κύριος ρόλος της γλώσσας είναι η µεταφορά ρητών και υπόρρητων νοηµάτων…Όλα 
τα γλωσσικά φαινόµενα εξετάζονται ως τρόποι παραγωγής νοήµατος. Γι’ αυτό 
θεωρούµε ότι ο καθηγητής της γλώσσας οφείλει να θέτει στο επίκεντρο της 
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διδασκαλίας του τα κείµενα και να µην τα παρακάµπτει στο όνοµα της υποτιθέµενης 
υποχρέωσης να καλυφθεί η ύλη. 
 
Και λίγο παρακάτω στο ίδιο κείµενο διαβάζουµε: 
 

Η πληθώρα των κειµένων κάθε ενότητας δε θα θέλαµε να αποθαρρύνει το δάσκαλο 
ούτε να δηµιουργήσει αίσθηµα υπερβολικού φόρτου εργασίας, αφού ο σκοπός της 
παράθεσής τους δεν είναι να γίνουν αντικείµενο διεξοδικής µελέτης και αναλυτικής 
επεξεργασίας, αλλά να δώσουν υλικό για τη µελέτη των συγκεκριµένων γλωσσικών 
φαινοµένων και έναυσµα προβληµατισµού γύρω από τη θεµατική της ενότητας. 
Εξάλλου, ο ρόλος του δασκάλου στο γλωσσικό µάθηµα δεν είναι να επεξηγεί λέξη λέξη 
το κείµενο, γιατί µε τον τρόπο αυτόν - έστω και ασυνείδητα – υποβάλλει στο µαθητή 
την αντίληψη ότι υπάρχει µια µόνο αποδεκτή «ανάγνωση» των κειµένων, που δεν είναι 
άλλη από αυτήν του δασκάλου. Στην πραγµατικότητα όµως κάθε κείµενο επιδέχεται 
πολλαπλές αναγνώσεις και ερµηνείες.  
 
Στις παραπάνω διευκρινίσεις παρατηρώ τα εξής:  

� ∆ίνεται έµφαση στο κείµενο σε 
οικίλες µορφές, χωρίς «κακόβουλες» διακρίσεις10. 
Εδώ λανθάνει µια αντίφαση: ενώ στο κέντρο της διδασκαλίας είναι το 
κείµενο, η πορεία διδασκαλίας εκκινεί από το επιµέρους γλωσσικό 
φαινόµενο, γραµµατικής ή συντακτικού µε την παραδοσιακή έννοια. ∆ε 
διαφαίνεται η αντίστροφη πορεία από το όλο του κειµένου, που αποτελεί 
µονάδα ανάλυσης λόγου, στο επιµέρους, όπως θα περίµενε κανείς σε µια 
κειµενοκεντρική προσέγγιση.  

� Υ
άρχει εµµονή στην 
λήρη, κατά το δυνατό, κάλυψη των 
τυχών µιας θεµατικής 
ενότητας µεταβάλλοντας έτσι το µάθηµα α
ό γλωσσικό σε κοινωνιολογικό. Η 
ανάγνωση των κειµένων στόχο έχει την πληροφόρηση του µαθητή γύρω 
από το θέµα για το οποίο θα κληθεί να γράψει µια Έκθεση ή µια εργασία. 
Μ’ αυτό το στόχο, κατά συνέπεια, δίνεται έµφαση στην απόκτηση της 
πληροφορίας και στη δηµιουργική, έστω, αξιοποίησή της – αν όχι στην 
αναπαραγωγή της- και όχι στην κειµενικότητα. Η Έκθεση, ως παραγωγή 
λόγου, παραµένει κύριος στόχος του µαθήµατος, για τον οποίο χρειάζεται 
η ανάγνωση κειµένων µε σκοπό την ενηµέρωση, τις νέες πληροφορίες και 
την έµπνευση, ώστε ο µαθητής να έχει υλικό προς αξιοποίηση. 

� Παρατηρείται µια ασάφεια για το ρόλο των κειµένων στη διδασκαλία. Στις οδηγίες 
προς τους εκπαιδευτικούς και στο κεφάλαιο, υπό τον τίτλο, Τα κείµενα είναι 
συνοµιλητές, από τη µια τα κείµενα είναι στο επίκεντρο της διδασκαλίας κι 
από την άλλη δε γίνονται αντικείµενο διεξοδικής µελέτης και αναλυτικής 
επεξεργασίας. Στις διδακτικές οδηγίες δε φαίνεται µε σαφήνεια ότι η 
διδασκαλία των κειµενικών ειδών αποτελεί στόχο. Ενώ το κείµενο τίθεται εν 
αρχή στο κέντρο της γλωσσικής διδασκαλίας, στη συνέχεια αντιµετωπίζεται 
ως «δεξαµενή άντλησης των γλωσσικών φαινοµένων» και πληροφοριών σχετικά 

                                                
10

 Ειρήσθω εν παρόδω ότι εντυπωσιάζει ο υπαινικτικός λόγος σ’ ένα επιστηµονικό 
παιδαγωγικό κείµενο, ο οποίος µπορεί να µη γίνεται αντιληπτός από «ανυποψίαστους» 
εκπαιδευτικούς που δεν αντιµετωπίζουν τις επιλογές των κειµένων ως «κακόβουλες». 
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µε τη θεµατική ενότητα (Χαραλαµπόπουλος & Χατζησαββίδης, ό.π:  26). 
Άλλωστε, όπως παραδέχονται µέλη της συγγραφικής οµάδας: 

 
Με την ανάγνωση των εισαγωγικών κειµένων αρχίζει ουσιαστικά η διαδικασία 
παραγωγής λόγου από τους µαθητές, η οποία θα ολοκληρωθεί στο τέλος της 
ενότητας. Η διαδικασία αυτή ισοδυναµεί µε πορεία από την αυθόρµητη πρώτη 
παραγωγή του λόγου(σε αυτό το Α΄ µέρος της ενότητας) προς µια επεξεργασµένη 
µορφή λόγου στην οποία στοχεύουµε να καταλήξουν οι µαθητές ολοκληρώνοντας την 
ενότητα κι ενώ θα έχει παρεµβληθεί η διδασκαλία των γλωσσικών φαινοµένων, τα 
οποία θα αξιοποιηθούν στις τελικές παραγωγές λόγου προκειµένου να τις 
καταστήσουν πιο αποτελεσµατικές» (Κατσαρού & Τσέλιου: 2006: 55).  
 
Η προτεραιότητα της Έκθεσης προσδιορίζει τον τρόπο της ανάγνωσης 

των κειµένων, αφού περιορίζει τους στόχους της ανάγνωσης στην άντληση 
χρήσιµων πληροφοριών για τη συγγραφή της Έκθεσης.  

Από αυτή την άποψη δεν καινοτοµούν τα νέα βιβλία, αφού «αι εκθέσεις» 
παραµένουν «συµπλήρωµα και κορωνίς της λοιπής γλωσσικής διδασκαλίας» και 
«η διδακτική ενότητα» αποτελεί «πορεία προς την Έκθεση» (Tσολάκης, 1985: 
44, 46).  
� Γενικότερα, δεν υπάρχει σαφήνεια στον τρόπο µε τον οποίο αξιοποιούνται 

τα κείµενα και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της επικοινωνιακής 
προσέγγισης των κειµένων που πρέπει οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν.  

� Στο βιβλίο του εκπαιδευτικού διακρίνονται δύο επίπεδα λόγου, του 
θεωρητικού και του κανονιστικού. Ο θεωρητικός λόγος της συγγραφικής 
οµάδας αποτυπώνεται στην Εισαγωγή του βιβλίου και ο ρυθµιστικός λόγος 
στις διδακτικές οδηγίες κάθε ενότητας, όπου συχνά στην αρχή κάθε 
ενότητας γίνεται η αναφορά «Οι σκο
οί της ενότητας, σύµφωνα µε το Αναλυτικό 
Πρόγραµµα Σ
ουδών, είναι οι µαθητές:..». Ο θεωρητικός λόγος εκπορεύεται 
από τις παραδοχές του Κριτικού Γραµµατισµού˙ γίνονται αναφορές στον 
Φρέιρε, Bayhnam, Traves και Halliday. Ο λόγος των ρυθµίσεων 
εκπορεύεται από το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, το οποίο δεν 
ακολουθεί το ίδιο πλαίσιο αρχών, όπως καταδείχθηκε και παραπάνω. Για 
µια ακόµη φορά ανάµεσα στα δύο επίπεδα υπάρχουν αντιφάσεις οι οποίες 
γεφυρώνονται, όχι πάντα επιτυχώς, από τις συµβιβαστικές προσπάθειες των 
µελών της συγγραφικής οµάδας. Η απόσταση από αυτό που ήθελαν, σε 
σχέση µε αυτό που είναι, εκφράζεται µε σαφήνεια από µέλη της 
συγγραφικής οµάδας, οι οποίοι επιβεβαιώνουν:  

 
ότι έχουν γίνει αρκετά βήµατα ενσωµάτωσης νεότερων γλωσσοδιδακτικών τάσεων, 
όπως της επικοινωνιακής και κειµενοκεντρικής προσέγγισης και σε ένα µικρό βαθµό 
του γραµµατισµού. […] Επειδή η πραγµάτωση της γλώσσας ως κείµενο και ως 
κοινωνική διαδικασία έχουν επηρεάσει ή τουλάχιστον απασχολήσει τη γλωσσική 
διδασκαλία µέσω της επικοινωνιακής και της κειµενοκεντρικής προσέγγισης, θα άξιζε 
περισσότερο να προβληθεί ένας νέος προσανατολισµός, που θα µπορούσε να 
εµπλουτίσει τη γλωσσική διδασκαλία και να την στρέψει προς τη συνειδητοποίηση, 
µέσω της γλώσσας, του τρόπου, µε τον οποίο η γλώσσα λειτουργεί ως κοινωνική 
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πρακτική. Αν γινόταν κάτι τέτοιο πιο ουσιαστικά και συστηµατικά, θα µπορούσαµε να 
υποστηρίξουµε ότι τα σχολικά εγχειρίδια κινούνται στο πλαίσιο της θεωρίας της 
παιδαγωγικής του γραµµατισµού. ∆υστυχώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει» (Κατσαρού, κ.ά. 
2007: 177-178).  

 
Τα βιβλία του µαθητή 

 Στα βιβλία του µαθητή αποτυπώνονται πολλά από αυτά που 
αναφέρθηκαν παραπάνω και οι πρώτες αντιδράσεις των εκπαιδευτικών το 
επιβεβαιώνουν. Όσο κι αν η ελλιπής επιµόρφωση µπορεί να θεωρηθεί ότι 
επηρεάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι φυσικό να κρίνουν µε 
την εµπειρία που έχουν από τη διδακτική πράξη, ωστόσο η γνώµη τους έχει 
ιδιαίτερη σηµασία, γιατί είναι αυτοί που αξιοποιούν στην πράξη το 
εκπαιδευτικό υλικό. Όταν συµβαίνει µάλιστα τα ίδια προβλήµατα να τα 
επισηµαίνει και η σχετική έρευνα, τότε αποκτούν ακόµα µεγαλύτερη 
αποδεικτική ισχύ. 

Ο Σύνδεσµος φιλολόγων Ν. Πέλλας (2006: 5-6) γράφει: 
 

Οι πολλές και ανούσιες ερωτήσεις στην πρώτη ενότητα καθιστούν τη διδασκαλία 
ανούσια, βαρετή και χρονοβόρα. Ο όγκος των κειµένων σε κάθε ενότητα και η χαώδης 
οργάνωση της ύλης δηµιουργούν ανασφάλεια ακόµη και στους ίδιους τους καθηγητές 
για τον τρόπο χειρισµού της, κάτι που έχει αντίκτυπο στην τάξη (2006: 6).  
 

Για το ίδιο θέµα ο Σύνδεσµος Φιλολόγων Πύργου-Ολυµπίας 
αναφέρει: 

  
Τα κείµενα κρίνονται ενδιαφέροντα, επίκαιρα και καλύπτουν τους προβληµατισµούς 
των µαθητών. Αρκετά, ωστόσο, απαιτούν ειδικές γνώσεις και υψηλό πνευµατικό 
επίπεδο. Επίσης, «ανοίγουν» πολύ τα θέµατα (π.χ. Ενότητα Ρατσισµού στη Γ΄ 
Γυµνασίου). 
Οι ερωτήσεις-εργασίες κουράζουν, γιατί πολλές φορές απαιτούν σύντοµη και απλή 
απάντηση –ίσως είναι και χωρίς ουσία– και παραπέµπουν σε σελίδες, πριν και µετά 
(σύστηµα «βεντάλια»), αφού οι µαθητές πρέπει να ψάξουν σε συγκεκριµένη παράγραφο 
κάποιου κειµένου» (2007:12-13). 
 
Ο όγκος των κειµένων χρησιµεύει για την άντληση των γλωσσικών 

φαινοµένων, αφού προσφέρει πολλά παραδείγµατα, αλλά δε βοηθάει στην 
κατανόηση των κειµένων µια και ο περιορισµένος χρόνος επιβάλλει µια 
γρήγορη ανάγνωση. Από την άλλη ούτε η επιλεκτική αξιοποίηση των κειµένων 
διευκολύνεται, αφού είναι αναγκασµένοι, µαθητές και διδάσκοντες, να 
ανατρέχουν στα κείµενα, τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να αναγνώσουν για να 
απαντήσουν στις σχετικές ασκήσεις.  

Η Παναγιώτα Σεφερλή (2007:227-229) εξετάζοντας τις ερωτήσεις 
κατανόησης συγκεκριµένης ενότητας επιβεβαιώνει τον εµπειρικό λόγο των 
εκπαιδευτικών: 

 
Μια γενικότερη εκτίµηση για τις ερωτήσεις κατανόησης της ενότητας είναι ότι αυτές, 
που αποβλέπουν σε βαθύτερα επίπεδα προσέγγισης-κατανόησης των κειµένων, είναι και 
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οι λιγότερες. Ερωτήσεις, δηλαδή, που έχουν να κάνουν µε τον εντοπισµό της 
επικοινωνιακής περίστασης, της συγγραφικής πρόθεσης, τη σύνδεση και οργάνωση των 
επιµέρους γλωσσικών επιλογών µε την ιδεολογία, που υπηρετεί το κείµενο, την 
αξιολόγηση των πληροφοριών του κειµένου, τον αναστοχασµό του µαθητή µε αφορµή 
το κείµενο. Ερωτήσεις που αποσκοπούν σε µια ενεργητικότερη συµµετοχή του 
µαθητή-αναγνώστη, στην οικοδόµηση τελικά µιας ολοκληρωµένης νοητικής 
αναπαράστασης του κειµένου και στην επέκταση, ως εκ τούτου, των γλωσσικών και 
γνωστικών σχηµάτων του. Το πρόβληµα βέβαια σχετίζεται µε την όλη οργάνωση του 
διδακτικού υλικού, λ.χ. τα πολλά και στο σύνολό τους αποσπασµατικά κείµενα δε 
βοηθούν στην πολυεπίπεδη και περισσότερο ολοκληρωµένη επεξεργασία των κειµένων· 
γι’ αυτό είναι απαραίτητα αφενός η εποπτεία του υλικού από το διδάσκοντα, αφετέρου 
ο επιλεκτικός και ευέλικτος τρόπος του σχολικού εγχειριδίου. 
 
Άλλο σηµείο το οποίο θίγουν οι εκπαιδευτικοί είναι η αναντιστοιχία 

µερικών κειµένων µε τις δυνατότητες των µαθητών. Το δεδοµένο αυτό, κατά 
τον Χατζησαββίδη (2007: 89), ακυρώνει κάθε έννοια κονστρουκτιβισµού. 

 
∆εν µπορεί να καλλιεργηθεί η επικοινωνιακή ικανότητα των µαθητών, όταν τίθενται 
προδιαγεγραµµένα πλαίσια επικοινωνίας ανεξάρτητα από τα ενδιαφέροντα, τη θέληση 
των µαθητών, αλλά και την επικαιρότητα των θεµάτων για τα οποία γίνεται 
λόγος…∆εν µπορεί να είναι σε θέση να προσλαµβάνουν όλα τα κείµενα ή και το 
πολυτροπικό υλικό όλοι οι µαθητές της Ελλάδας µε την ίδια ικανότητα, αφού 
γνωρίζουµε την τεράστια διαφορά µεταξύ των µαθητών σε γνωσιακό, σε µαθησιακό και 
σε πολιτισµικό επίπεδο.  
 
∆εδοµένης και της απουσίας ικανών ερευνητικών δεδοµένων για τη 

φυσιογνωµία των Ελλήνων µαθητών, ως αναγνωστών, το µοναδικό εγχειρίδιο 
εκ προοιµίου είναι ανεπαρκές για να ανταποκριθεί στην ποικιλία ενδιαφερόντων 
των µαθητών ανά την επικράτεια (Σεφερλή, 2007: 230). 

Για τη διδασκαλία της Γραµµατικής και του Συντακτικού επισηµαίνεται 
η ανεπάρκεια της επαγωγικής µεθόδου, από το συγκεκριµένο γλωσσικό 
φαινόµενο δηλαδή, να αναχθούν στο γενικότερο ρόλο που επιτελεί στο λόγο. 
Σε όλες τις περιπτώσεις δεν επαρκεί η επαγωγική διαδικασία, διότι δεν είναι 
διδακτικά αξιοποιήσιµο και πρόχειρο το πλήθος των παραδειγµάτων που 
απαιτείται για να περάσει ο µαθητής «από το δέντρο στο δάσος». Γι’ αυτό και 
ο Σύνδεσµος Φιλολόγων Πύργου-Ολυµπίας παρατηρεί: «Ελλείψεις στην 

αρουσίαση της θεωρίας των φαινοµένων και ανε
αρκείς ασκήσεις. Συχνά οι 
διδάσκοντες 
ρέ
ει να 
αρα
έµψουν στα 
αλαιότερα εγχειρίδια και στα βιβλία 
Γραµµατικής και Συντακτικού», ώστε να µπορέσουν µε παραγωγικό τρόπο (γιατί 
όχι;) να προσεγγίσουν το φαινόµενο. Άλλωστε η ανάλυση των γραµµατικο- 
συντακτικών φαινοµένων απέχει από την κειµενοκεντρική προσέγγιση, αφού 
εξετάζονται σε επίπεδο «εκφωνήµατος και όχι κειµένου» (Σεφερλή, 2007: 232). 
Κατά συνέπεια, γιατί ο εκπαιδευτικός να µην αναζητήσει τα παλαιότερα 
εγχειρίδια; 
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1.3. «Η ευγενής µας τύφλωσις…» 
 
Σ’ όλη αυτή την πορεία δε θα πρέπει να παραγνωρίζεται ο ρόλος της 

διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυµνάσιο. Ο «φρονηµατιστικός» 
χαρακτήρας του µαθήµατος,  η «παραδειγµατική του ισχύς» «δεν επέτρεπε 
παρά τη µίµηση και τη συµµορφωτική βίωση των αξιών της (δηλ. της Αρχαίας 
Ελληνικής Γραµµατείας), επιβάλλοντας µε τη µυθοποίηση του αρχαίου 
ελληνικού πολιτισµού κατεστηµένες πολιτισµικές ιεραρχήσεις» (Τσάφος, 2004: 
25).  

Αν και το γλωσσικό ζήτηµα λύθηκε οριστικά το 1976, παραµένει ως 
θέµα συζήτησης η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στη Μέση εκπαίδευση. 
Οι µεταπολιτευτικές παλινωδίες στο συγκεκριµένο µάθηµα µαρτυρούν την 
προβληµατική µας σχέση µε το αρχαίο παρελθόν και το σύγχρονο παρόν11. 
Το πρόβληµα της «λεξιπενίας» θεωρήθηκε ότι µπορεί να λυθεί µε την ενίσχυση 
της διδασκαλίας των Αρχαίων ελληνικών και όχι µε µια ποιοτική αλλαγή στη 
διδασκαλία της Νέας Ελληνικής. 

 
«Η ωφέλεια από την ενίσχυση των παρεχοµένων γνώσεων της Αρχαίας Ελληνικής 
Γλώσσας στη δευτεροβάθµια Εκπαίδευση θα είναι σηµαντική στη χρήση της 
καθοµιλουµένης, καθώς αποτελεί καθηµερινή πλέον διαπίστωση η µη ορθή χρήση 
της γλώσσας, οι αδυναµίες στην έκφραση και η λεξιπενία» (ΥΠΕΠΘ όπως στο 
Μαρωνίτης, 2005). 
 
Εκτός από την προτυποποίηση των κειµένων της Αρχαίας Ελληνικής 

Γραµµατείας, η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα γίνεται το ισχυρό δεκανίκι για την 
ενίσχυση της διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής (Κάτσικας, 2005: 4). Η 
διδασκαλία της Νέας Ελληνικής δεν επαρκεί από µόνη της να καταστήσει τους 
µαθητές επαρκείς χρήστες της µητρικής τους γλώσσας. Χρειάζεται η επικουρία 
της αρχαίας γλώσσας για τη διδασκαλία της Νέας.  

Αναδεικνύεται και πάλι η σχέση µας µε το παρελθόν ζήτηµα κριτικής 
σηµασίας, το οποίο, αν δεν το λύσει η εκπαιδευτική κοινότητα, θα το σέρνει ως 
βάρος συνεχώς. Είναι αντιφατικό και προβληµατικό από τη µια να επιδιώκεται 
η γλωσσική επίγνωση του µαθητή, παρά τις όποιες αδυναµίες στο σχεδιασµό 
του µαθήµατος της γλωσσικής αγωγής, και από την άλλη να διδάσκονται τα 
αρχαία ελληνικά κείµενα, είτε από το πρωτότυπο είτε από µετάφραση, ως 
παραδείγµατα προς µίµηση, αφαιρώντας από τους µαθητές οποιαδήποτε 
διάθεση κριτικής ανάγνωσης. ∆εν παραγνωρίζεται η κλασική αξία της Αρχαίας 
Ελληνικής Γραµµατείας και η συµβολή της στον κριτικό στοχασµό, 
                                                
11 Η διδασκαλία Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων στο πρωτότυπο στις τρεις τάξεις του 
Γυµνασίου καταργήθηκε το 1977 και επανήλθε µε τη µορφή της διδασκαλίας της Ελληνικής 
στη διαχρονική της µορφή το 1992, η οποία στην πράξη αναβίωσε την παραδοσιακή 
διδασκαλία της Γραµµατικής και του Συντακτικού της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, 
µε απόφαση της Υπουργού Παιδείας, το 2005, ενισχύθηκε κατά µία ώρα η διδασκαλία της 
Αρχαίας Ελληνικής στο Γυµνάσιο υπερβαίνοντας σε αριθµό τις ώρες διδασκαλίας της 
Νεοελληνικής Γλώσσας.  
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αµφισβητείται η αξιοποίησή της από το ελληνικό εκπαιδευτικό και πολιτικό 
σύστηµα, ως πανάκειας και ως µέσου αποπροσανατολισµού για να υπεκφύγει τα 
αδιέξοδα της γλωσσικής αγωγής, για τα οποία έχει ευθύνη. Αποτέλεσµα «η 
υ
ερο
λία της αρχαιογλωσσίας έναντι της σχολικής αρχαιογνωσίας, εις βάρος µάλιστα 
της νεογλωσσίας και της νεογνωσίας, δηλαδή της 
ραγµατικής µας αυτογνωσίας» 
(Μαρωνίτης, 2005).  

Η αναβάθµιση του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας προβάλλει 
κατά τη γνώµη µου ως αναγκαιότητα στη σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση µε 
σκοπό την ανάδειξη του πολυδύναµου χαρακτήρα της σύγχρονης γλώσσας, 
απαλλαγµένης από το βάρος να αποδεικνύει διαρκώς τη σχέση της, που ούτως 
ή άλλως υπάρχει, µε την αρχαία γλώσσα.  
 
Ανακεφαλαίωση 

Η σύντοµη ιστορική διαδροµή, από το 1976 µέχρι σήµερα, αναδεικνύει 
µια ενδιαφέρουσα περιπέτεια σε επίπεδο ρητορείας σχετικά µε το γλωσσικό 
µάθηµα και σε επίπεδο επιστηµονικού- παιδαγωγικού προβληµατισµού.  

Παρατηρείται µια δυναµική προβολή των νέων δεδοµένων από το χώρο 
της εκπαιδευτικής γλωσσολογίας στα αναλυτικά προγράµµατα και τα διδακτικά 
βιβλία, χωρίς απαραίτητα αυτό να επηρεάζει τη διδακτική πράξη της σχολικής 
καθηµερινότητας, µια και οι εκπαιδευτικοί ποτέ δεν έχουν επιµορφωθεί 
συστηµατικά, ώστε να ανταποκρίνονται µε επάρκεια σε ό,τι τους ζητείται να 
επιτελέσουν.  

Η ελλιπής επιµόρφωση δεν είναι ο µόνος παράγοντας που αδρανοποιεί 
τον εκπαιδευτικό. Οι αντιφάσεις που παρατηρούνται και στις δύο σειρές 
εκπαιδευτικών βιβλίων, του 1982-1984 και του 2006, καθώς επίσης και στα 
σχετικά αναλυτικά προγράµµατα, ανάµεσα στο θεωρητικό λόγο και στο λόγο 
των οδηγιών και ρυθµίσεων, δυσκολεύουν τον εκπαιδευτικό, ο οποίος 
καταφεύγει στην παραδοσιακή τριµερή διάκριση, Έκθεση, γραµµατική, 
συντακτικό που του είναι γνώριµη από τα µαθητικά του χρόνια. 

∆εν υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο αρχών το οποίο συνέχει ΑΠ και 
διδακτικά βιβλία. Ως εκ τούτου, η όποια επιµορφωτική προσπάθεια µε στόχο 
τη βελτίωση της γλωσσικής αγωγής είναι µετέωρη.  

Οι ρυθµίσεις, µε αισθητό διαφοροποιητικό αποτέλεσµα στη διδακτική 
πράξη, αφορούν στον τρόπο βαθµολόγησης – αξιολόγησης στο σύστηµα των 
γραπτών προαγωγικών ή πανελληνίων εξετάσεων. Η αξιολόγηση της περίληψης 
και της κατανόησης των κειµένων, ενδυνάµωσε την παρουσία µη λογοτεχνικών 
κειµένων στη διδακτική πράξη και τη διδασκαλία της δοµής και οργάνωσής 
τους. Η διδασκαλία των κειµένων στηρίζεται περισσότερο σε 
συµπεριφοριστικές πρακτικές ελέγχου της κατανόησης από πλευράς µαθητών 
µε ερωτήσεις που επιδέχονται µια σωστή απάντηση.  

Οι πολιτικές που ακολουθούνται γενικά στην εκπαίδευση και ειδικά στη 
γλωσσική αγωγή, είναι πολιτικές ψιµυθίωσης. Το µάθηµα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας στο Γυµνάσιο υφίσταται στην ουσία επιδερµικές τροποποιήσεις, 
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«εκσυγχρονισµούς» και µεταρρυθµίσεις σε επίπεδο πολιτικο-παιδαγωγικής 
ρητορείας.12  

Ο παιδαγωγικός λόγος παρακολουθεί και καλείται να υπηρετήσει τις 
πολιτικές αποφάσεις και, όπως είναι αναµενόµενο, δεν µπορεί να αποφύγει τις 
αντιφάσεις των πολιτικών επιλογών. Αυτό που είναι, έτσι όπως ορίζεται από το 
επίπεδο των ρυθµίσεων και οδηγιών, συγχέεται µε αυτό που θα έπρεπε να είναι, 
όπως ορίζεται στο θεωρητικό λόγο των συγγραφικών οµάδων και συντακτών 
των αναλυτικών προγραµµάτων. Αποτέλεσµα αυτής της ασυνέπειας είναι ο 
εκπαιδευτικός και οι µαθητές στην πράξη να αντιµετωπίζουν δυσκολίες και να 
οµολογούν την αδυναµία τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 
µαθήµατος.  

Στον απόηχο του γλωσσικού ζητήµατος, προτάσσεται στο Γυµνάσιο η 
διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, για την οποία προστίθεται µία 
ώρα διδακτική. Η µελέτη της αρχαίας γλώσσας θεωρείται αποτελεσµατικό 
µέσο κατά της λεξιπενίας και «η ευγενής µας τύφλωσις…» συνεχίζεται 
(Φραγκουδάκη, 2001:113-119). 

Σ’ όλες τις κατά καιρούς αναζητήσεις σχετικά µε το Μάθηµα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας κατά βάθος το τρίπτυχο, Έκθεση, Γραµµατική, 
Συντακτικό δεν έχει αλλάξει· η κατανόηση των κειµένων τίθεται ως µέσο 
άντλησης πληροφοριών για τη συγγραφή της Έκθεσης ή παραδειγµάτων για τη 
διδασκαλία µορφοσυντακτικών φαινοµένων.  

 
 
1.4 Ο σκο�ός της έρευνας. Τα ερευνητικά ερωτήµατα  

 
Σ’ αυτό το ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο αποφάσισα να ασχοληθώ µε τη 

διδακτική του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας, καταφεύγοντας στη 
θεωρία του κριτικού γραµµατισµού και την παιδαγωγική του εκδοχή στη 
διδασκαλία της γλώσσας και ειδικότερα της ανάγνωσης. Αξιοποιώ την κριτική 
θεωρία για να αντιτάξω: 

 α) απέναντι στην ιδεολογική χρήση του µαθήµατος της Νεοελληνικής 
γλώσσας στην εκπαίδευση, την επίγνωση της χρήσης του λόγου 

β) απέναντι στο πρόταγµα της (ανα)παραγωγής του λόγου, το πρόταγµα 
της ανάγνωσης µε σκοπό την κατανόηση του λόγου των κειµένων και κυρίως 

γ) απέναντι στην ελλειµµατικότητα των υποκειµένων της εκπαίδευσης σε 
σύγκριση µε τους δεδοµένους σκοπούς του ΑΠ, την ενεργή συµµετοχή και 
συνεργασία των υποκειµένων της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών και µαθητών, στο 
πλαίσιο µιας κριτικής έρευνας-δράσης, µε σκοπό την αναµόρφωση του ΑΠ.  

 
Σκοποί της έρευνας που διενεργήθηκε, ήταν:  

                                                
12

 Με την τακτική αυτή η εκπαίδευση καθίσταται “reformata semper 
reformanda” (Ζουµπουλάκης, 1999) 
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α) η διερεύνηση των πρακτικών της ανάγνωσης στο µάθηµα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας σε Γυµνάσιο που επιλέχθηκε ως «µελέτη περίπτωσης» 
της έρευνας. Η διερεύνηση έγινε µε σηµείο αναφοράς τη θεωρία του Κριτικού 
Γραµµατισµού, όπως παρουσιάζεται σε επόµενο κεφάλαιο, και αποσκοπούσε 
στην κατανόηση των πρακτικών που εφαρµόζονται, καθώς επίσης και των 
θεωριών που λανθάνουν πίσω από αυτές τις πρακτικές, και 

β) µε βάση τα ερευνητικά δεδοµένα της διερευνητικής φάσης και της 
θεωρίας του Κριτικού Γραµµατισµού, ο σχεδιασµός διδακτικής παρέµβασης 
µε τη µέθοδο της κριτικής έρευνας δράσης που απέβλεπε στην ενίσχυση της 
κριτικής δύναµης του µαθητή-αναγνώστη σε κείµενα κυρίως µη λογοτεχνικά.  

Ο συγκεκριµένος σκοπός της έρευνας δεν αποκλείει γενικότερες 
αναφορές και παρεµβάσεις και σ’ άλλες πτυχές του ΑΠ του µαθήµατος που 
αφορούν στη διδασκαλία γραµµατικών και συντακτικών φαινοµένων, και στην 
παραγωγή λόγου και γενικά, τον προσανατολισµό και τους στόχους του 
µαθήµατος. Όλα τα παραπάνω όµως προσεγγίζονταν σε σχέση µε το κείµενο 
που τίθεται προς κατανόηση και διερευνούνταν οι τρόποι µε τους οποίους οι 
ακολουθούµενες πρακτικές ανάγνωσης επηρέασαν τις υπόλοιπες 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του µαθήµατος, το γενικότερο κλίµα της τάξης 
και τα αποτελέσµατα της προσπάθειας των µαθητών.  

Ο πρώτος σκοπός της έρευνας αφορά στην προετοιµασία και 
σχεδιασµό της παρέµβασης στο ΑΠ του µαθήµατος, µέσα από τη διερεύνηση 
των πρακτικών ανάγνωσης που ακολουθούνται από τους εκπαιδευτικούς της 
σχολικής µονάδας, αξιοποιώντας εθνογραφικού χαρακτήρα συµµετοχικές 
παρατηρήσεις και αποτελεί την Α΄ φάση της έρευνας.  

Ο δεύτερος σκοπός αφορά στο κύριο µέρος της έρευνας δράσης, την 
εφαρµογή συγκεκριµένων µοντέλων διδασκαλίας µε τα οποία αξιοποιείται η 
θεωρία της κριτικής ανάγνωσης στο πλαίσιο του Κριτικού Γραµµατισµού και 
αποτελεί τη Β΄ φάση της έρευνας. Ο συγκεκριµένος σκοπός διερευνάται µέσω  
µιας αναστοχαστικής πορείας, συστατικού στοιχείου της έρευνας-δράσης, και 
µέσω της συνεργασίας µε το συνδιδάσκοντα και παρατηρητή εκπαιδευτικό, 
καθώς επίσης µε οµάδα µαθητών αλλά και το σύνολο των µαθητών της τάξης. 
Η συνεργασία και οι παρατηρήσεις όλων των εµπλεκοµένων στη διαδικασία 
αποτελούν πολύτιµο υλικό για τον αναστοχασµό και την αξιολόγηση της 
παρέµβασης.  

Τα ερευνητικά ερωτήµατα που απορρέουν από τους παραπάνω σκοπούς 
διατυπώνονται ως εξής: 
� Ποιες είναι οι πρακτικές ανάγνωσης που ακολουθούνται από µερίδα 

εκπαιδευτικών του συγκεκριµένου Γυµνασίου; Σε τι εξυπηρετούν; Τι λένε οι 
ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και µαθητές για την ανάγνωση; Πώς αξιολογούνται 
στο πλαίσιο του κριτικού γραµµατισµού; 

� Πώς και µε ποιες προϋποθέσεις µπορεί να σχεδιασθεί διδακτική 
παρέµβαση µε σκοπό την αναµόρφωση του ΑΠ, ώστε να προωθηθεί η 
κριτική ανάγνωση; 
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� Μέσα από την έρευνα δράσης σε τι και σε ποιο βαθµό διαφοροποιήθηκαν 
οι διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών και οι στάσεις και οι 
στρατηγικές των µαθητών; 

� Σε ποια γενικότερα ζητήµατα της κριτικής ανάγνωσης µπορεί να αναχθούν 
εµπειρικά και ερευνητικά δεδοµένα της συγκεκριµένης έρευνας; Ποια από 
αυτά συµβάλλουν στις ευρύτερες αναζητήσεις της εκπαιδευτικής έρευνας; 

Απώτερος στόχος της έρευνας δράσης, που χαρακτηρίζεται για την 
εξελικτική, αναστοχαστική της πορεία, κατά την οποία σηµασία έχει η 
κατανόηση της υπό εξέταση πραγµατικότητας στις συγκεκριµένες συνθήκες, να 
προκύψουν υποθέσεις εργασίας ή και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα (Τσάφος, 
1998:29). Στόχος δεν είναι η γενίκευση αλλά η ευρύτερη απήχηση των 
αποτελεσµάτων της έρευνας, ώστε να σηµειωθεί, κατά το δυνατό, µια θετική 
εξέλιξη στο µάθηµα της µητρικής γλώσσας.13 

 
 

1.5. Η δοµή της διατριβής 
 
Η διατριβή αυτή στηρίζεται στην ανάπτυξη ενός ερευνητικού 

προγράµµατος από δύο εκπαιδευτικούς σχετικά µε τη διδασκαλία της 
Νεοελληνικής Γλώσσας. Για την καλύτερη κατανόηση της έρευνας 
προτάσσεται το Θεωρητικό µέρος που περιλαµβάνει τρία κεφάλαια.  

Το πρώτο κεφάλαιο, µε τον αριθµό 2, περιέχει τις θεωρητικές 
παραδοχές περί γραµµατισµού και κριτικού γραµµατισµού, ώστε να µπορεί ο 
αναγνώστης να αντιληφθεί το θεωρητικό στίγµα της διατριβής και τα 
βιβλιογραφικά της δεδοµένα. Πιο συγκεκριµένα, δίνεται έµφαση στην 
κοινωνική και παιδαγωγική διάσταση του γραµµατισµού.   

Το δεύτερο κεφάλαιο, µε τον αριθµό 3, αναφέρεται στις πρακτικές 
ανάγνωσης στο πλαίσιο του κριτικού γραµµατισµού που ακολουθώ στην 
έρευνα και στις διαφορές από άλλες προσεγγίσεις (συµπεριφοριστικές και 
ψυχολογικές). 

Το τρίτο κεφάλαιο, µε τον αριθµό 4, είναι οι θεωρητικές παραδοχές για 
τη µεθοδολογία της έρευνας. Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρώ να παρουσιάσω την 
εθνογραφική έρευνα σε σχολικό περιβάλλον και την κριτική έρευνα δράσης σ’ 
ένα συνεχές. Μ’ αυτό τον τρόπο τεκµηριώνω τον ερευνητικό βηµατισµό της 
διατριβής από την εθνογραφία στην έρευνα δράσης.  

Ακολουθεί το ερευνητικό µέρος το οποίο αποτελείται από δύο 
κεφάλαια.  

Το πρώτο κεφάλαιο, µε τον αριθµό 5, περιέχει τα ερευνητικά δεδοµένα 
από τη φάση της προετοιµασίας της έρευνας, της εθνογραφικής παρατήρησης. 

                                                
13 Η J. Mason υποστηρίζει ότι «η ποιοτική έρευνα πρέπει να παράγει κοινωνικές εξηγήσεις 
που να είναι κατά κάποιον τρόπο γενικεύσιµες ή να έχουν ευρύτερη απήχηση (Mason, 2003: 
24). Για να είµαι τίµιος µε τους αναγνώστες δε φιλοδοξώ τη γενικευσιµότητα αλλά την 
ευρύτερη απήχηση που θα βοηθήσει στο γόνιµο προβληµατισµό.  
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Αποµαγνητοφωνηµένες διδασκαλίες, σηµειώσεις πεδίου, συνεντεύξεις µαθητών 
και εκπαιδευτικών, και ο αναστοχασµός µου ως ερευνητή-παρατηρητή, 
αποτελούν το υλικό στο οποίο στηρίζεται η εθνογραφική φάση της έρευνας και 
παρουσιάζονται σ΄ αυτό το κεφάλαιο. 

Το δεύτερο κεφάλαιο, µε τον αριθµό 6, περιέχει το σχεδιασµό και την 
υλοποίηση της έρευνας δράσης κατά διδακτικές ενότητες. Ουσιαστικά 
παρουσιάζεται το αναµορφωµένο Αναλυτικό Πρόγραµµα του µαθήµατος 
στηριγµένο στη συστηµατική διδασκαλία της κριτικής ανάγνωσης. Σε κάθε 
ενότητα προηγείται µια διαγραµµατική συνοπτική παρουσίαση µε τους 
διδακτικούς στόχους και τα βήµατα υλοποίησης και ανάπτυξης των φάσεων της 
διδασκαλίας όπως πραγµατοποιήθηκαν. 

Τέλος, µε το κεφάλαιο 7, παρουσιάζεται η αξιολόγηση της έρευνας-
δράσης µέσω του αναστοχασµού, µαθητών, συνδιδάσκουσας και ερευνητή.  

Ακολουθεί παράρτηµα όπου παρατίθενται αποµαγνητοφωνηµένες 
διδασκαλίες, συνεντεύξεις µαθητών και εκπαιδευτικών, όπως επίσης κείµενα 
µαθητών από εργασίες που πραγµατοποίησαν στο πλαίσιο της διδακτικής 
παρέµβασης.  
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2. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΡΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ14 

 
 

2.1 Αλφαβητισµός  
 

Σύµφωνα µε την παραδοσιακή αντίληψη, η οποία διατρέχει το 
αναλυτικό πρόγραµµα για τη διδασκαλία της γλώσσας στην Ελλάδα, η γραφή 
και η ανάγνωση είναι οι βασικές δεξιότητες που πρέπει να κατακτήσει ένας 
µαθητής κατά τη διάρκεια της βασικής του εκπαίδευσης. Οι δεξιότητες αυτές, 
µαζί µε τη δεξιότητα των αριθµητικών πράξεων, είναι καθοριστικές για να 
θεωρηθεί εγγράµµατος. 

Στην προσέγγιση αυτή η κατάκτηση αυτών των δεξιοτήτων είναι µια 
«ουδέτερη» πρακτική χωρίς κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις. Οι µαθητές 
στο παραδοσιακό µοντέλο διδασκαλίας της γλώσσας µε βασικό εργαλείο τη 
Γραµµατική, βασισµένη στο µοντέλο της περιγραφικής γραµµατικής των 
νεκρών γλωσσών, της Αρχαίας Ελληνικής και της Λατινικής, προσπαθούν να 
γράφουν και να διαβάζουν. 

Η Γραµµατική και το Συντακτικό –διακριτά αντικείµενα στην ελληνική 
περίπτωση– βοηθούν τους µαθητές στη διαµόρφωση λογικής και 
επιστηµονικής σκέψης. Συνειδητοποιούν την οργάνωση του λόγου µέσα από 
ταξινοµίες και πίνακες που περιγράφουν τη δοµή του λόγου (Cope & 
Kalantzis, 1993: 3). Οι εκπαιδευόµενοι εθίζονται στις έννοιες της τάξης και της 
πειθαρχηµένης σκέψης, στην έννοια του κανόνα που επιτρέπει συγκεκριµένες 
χρήσεις λέξεων, ενώ άλλες τις απαγορεύει. Όλοι οφείλουν να συµµορφώνονται 
µε τον κανόνα · η γλωσσική ποικιλία δεν αποτελεί στόχο µε αποτέλεσµα οι 
ρυθµιστικοί κανόνες της παραδοσιακής γραµµατικής να αφαιρούν δυνατότητες 
δηµιουργικής έκφρασης. Υπ’ αυτή την έννοια κάποιοι χαρακτήρισαν τη 
γραµµατική ως µέρος µιας ηθικοπλαστικής διαδικασίας (Apple, 1993: 193 και 
Cope & Kalantzis, 1993: 3). 

Στην ελληνική περίπτωση, η αντίληψη πως «η Νεοελληνική γλώσσα 
είναι η ίδια η Αρχαία που αδιάκοπα µιληµένη από το ελληνικό έθνος για 
χιλιάδες χρόνια, από χείλη σε χείλη και από πατέρα σε παιδί, έφτασε έως 
εµάς» (ΠΙ, 1998) οδήγησε στη σύνδεση της διδασκαλίας της γλώσσας µε τη 
διαµόρφωση εθνικής ταυτότητας. Η γραµµατική της Αρχαίας γλώσσας 
εξασφαλίζει τη σύνδεση της Αρχαίας ελληνικής µε τη Νέα ελληνική και την 
κατάδειξη της συνέχειας της Ελληνικής γλώσσας ανά τους αιώνες και αποτελεί 
βασικό στόχο µέχρι σήµερα του ΑΠ του µαθήµατος στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση (ΠΙ, 2005). Άλλωστε, η πρόσφατη απόφαση της Υπουργού να 
αυξήσει κατά µία ώρα τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής στο Γυµνάσιο 
                                                
14 Η διαφοροποίηση των όρων παρατηρείται στην ελληνική βιβλιογραφία. Ο όρος 
γραµµατισµός υιοθετήθηκε για να σηµατοδοτήσει τη νέα αντίληψη για τον αλφαβητισµό. Ο 
αγγλικός όρος literacy διαφοροποιείται µέσω προσδιοριστικών επιθέτων traditional, 
functional, social.  
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για να αντιµετωπισθεί η «λεξιπενία» των µαθητών, δείχνει πόσο 
αδιαφοροποίητη είναι η προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σχετικά 
µε τη νέα στο πλαίσιο µια εθνικής ηθικής διαπαιδαγώγησης (βλ. κεφ.1.3).  

Η ουδετεροποιηµένη, εκτός χρόνου, προσέγγιση της γλώσσας έγινε 
αναντίστοιχη µε τις ταχύτατες αλλαγές στην οικονοµία και την τεχνολογία και 
τη ρευστότητα της σύγχρονης εποχής. Η κατάκτηση των παραδοσιακών 
βασικών δεξιοτήτων, της γραφής και της ανάγνωσης, δεν είναι αρκετή. 
Χρειάστηκε η αποτελεσµατική εφαρµογή τους ώστε το άτοµο να συµµετέχει 
ενεργά στη λειτουργία της κοινωνίας µε στόχο την προσωπική και κοινωνική 
του ανάπτυξη. O λειτουργικός αλφαβητισµός (functional literacy), κατά τον 
Levine (1983: 22-46), αν και στην πρώτη του εµφάνιση ως όρου 
σχετικοποιείται, αφού ορίζεται ηµικά15, στη συνέχεια αποκτά συνώνυµη 
σηµασία µε τον «αλφαβητισµό για δουλειά» (literacy for work) και αποκτά 
µονοσήµαντη οικονοµική διάσταση, όπως διαφαίνεται και σε σχετικό κείµενο 
της UNESCO (Levine, ό.π., 31). ∆ηµιουργείται η ανάγκη για λειτουργικά 
εγγράµµατους πολίτες, η εκπαίδευση των οποίων πρέπει να αντιστοιχεί στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας για παραγωγικότητα και ανταγωνισµό. (Carlson, 
1993: 219-220).  

Ο παραπάνω στόχος διευρύνει την έννοια του εγγράµµατου, από την 
τεχνολογία της γραφής, ανάγνωσης και αρίθµησης µέχρι την κριτική σκέψη 
(Ευστράτογλου κ.ά, 2006: 15). Προϋποθέτει την απόκτηση δεξιοτήτων στο 
χειρισµό των νέων τεχνολογιών, αλλά και την εξοικείωση µε τις νέες συνθήκες 
επικοινωνίας στις καθηµερινές συναλλαγές µε ιδιώτες αλλά και κρατικούς 
οργανισµούς, την έγγραφη επικοινωνία, την ηλεκτρονική επικοινωνία κ.ά. Κατά 
συνέπεια, οι Αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς και η Κλασσική λογοτεχνία δεν 
επαρκούν για την εκπαίδευση των πολιτών. Χρειάζονται κείµενα της 
καθηµερινής ζωής, οδηγίες, ενηµερωτικά φυλλάδια, αλλά και άλλα 
πολυσηµειωτικά-πολυτροπικά κείµενα, όπως είναι τα κείµενα των διαφηµίσεων, 
των ανακοινώσεων ή άλλων ενηµερωτικών φυλλαδίων, να αποτελέσουν 
εκπαιδευτικό υλικό. ∆ηµιουργείται η ανάγκη διδασκαλίας της λειτουργικής 
χρήσης της γλώσσας. O στόχος που επιδιώκεται µε τη λειτουργική προσέγγιση 
είναι το επιδέξιο και ικανό άτοµο το οποίο µπορεί να αντεπεξέλθει στις 
απαιτήσεις µιας προηγµένης οικονοµίας µε σύνθετες και πολύπλοκες 
κοινωνικές διεργασίες. Από το 1947, όταν στα κείµενα της UNESCO 
αποτυπώνεται η νέα αντίληψη για τον αλφαβητισµό βάσει της οποίας απώτερος 
στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας στις βιοµηχανικές και 
αναπτυσσόµενες οικονοµίες, µέχρι τη δεκαετία του 1970, όταν γίνονται 
αναφορές στην ανάγκη ενίσχυσης των ατόµων και στον κοινωνικό και πολιτικό 
τους ρόλο, ο αλφαβητισµός διευρύνεται και στοχεύει σ’ ένα ευρύ φάσµα 
ικανοτήτων. Οι ικανότητες δεν αµφισβητήθηκαν ως προς την αναγκαιότητά 

                                                
15 H ηµική προσέγγιση αφορά σε αντιλήψεις που είναι κατανοητές µόνο στο πλαίσιο του 
ίδιου του κοινωνικού συστήµατος. Ενώ η ετική σε αντιλήψεις που µπορούν να προσεγγισθούν 
συγκριτικά, διαπολιτισµικά. 



 30 

τους, αλλά πολλοί διέκριναν τον αµυντικό τους χαρακτήρα που εξυπηρετεί 
απλώς και µόνο την επιβίωση του ατόµου στη σύγχρονη κοινωνία και δεν 
µάχεται την κοινωνική ανισότητα, ούτε την υφιστάµενη οικονοµία (Levine, 
ό.π). Πολύ δε περισσότερο, ασκήθηκε κριτική σ’ ένα «χυδαίο πραγµατισµό», 
σύµφωνα µε τον D. Carlson, (1993: 217-238). Πρόκειται, δηλαδή, για µια 
κριτική αµφισβήτηση των επιδιώξεων της παιδαγωγικής προσέγγισης του 
λειτουργικού αλφαβητισµού που ικανοποιούν τις ανάγκες του κοινωνικού κι 
οικονοµικού συστήµατος και όχι τις ανάγκες των πολιτών οι οποίοι 
καταπιέζονται ως προς τις πραγµατικές ανάγκες τους για χειραφέτηση.  
 
 

2.2. Η κοινωνική διάσταση του γραµµατισµού 
 
Η νέα προσέγγιση για τον αλφαβητισµό προκύπτει από την ένταξη της 

ανάγνωσης και της γραφής στα κοινωνικά συµφραζόµενα Στην ελληνική 
βιβλιογραφία η νέα προσέγγιση του αλφαβητισµού οδήγησε στην 
αντικατάστασή του µε τον όρο «γραµµατισµός», ενώ στην αγγλική 
βιβλιογραφία πολλοί χρησιµοποιούν τον όρο New Literacies Studies (NLS) 
(Gee, 2000, 1996:39-40, Maybin, 2000) ή Literacy studies (Barton, 1996: 22). 
Η γραφή και η ανάγνωση δεν αντιµετωπίζονται ως κοινωνικά, πολιτικά και 
πολιτισµικά ουδέτερες πράξεις. 

Ήδη στη Συστηµική Λειτουργική Γραµµατική του Halliday (Λύκου, 2000, 
Ηalliday, 1996) επισηµαίνεται η σχέση της γλώσσας µε το «συγκειµενικό» 
πλαίσιο. Τα κείµενα τοποθετούνται σε συγκεκριµένο επικοινωνιακό πλαίσιο, 
αποτελούν πράξη επικοινωνίας και εµπεριέχουν στοιχεία που χαρακτηρίζουν 
το συγκεκριµένο πλαίσιο. Το 
εδίο (field) των κοινωνικών διαδικασιών στο 
οποίο εντάσσεται το θέµα του κειµένου, οι συνοµιλιακοί ρόλοι (tenor) των 
συµµετεχόντων στην επικοινωνιακή περίσταση που αναφέρονται στις 
κοινωνικές σχέσεις τους, στο βαθµό οικειότητας, στις σχέσεις εξουσίας και στις 
γλωσσικές επιλογές που αυτές καθορίζουν, και ο τρό
ος (mode) επικοινωνίας, 
ανταλλαγής νοηµάτων, µε τον προφορικό ή το γραπτό λόγο, µε ψηφιακά µέσα 
ή έντυπα µέσα, µε πολυτροπικά κείµενα, όλα τα παραπάνω επηρεάζουν τις 
επιλογές σε σηµασιολογικό και λεξικογραµµατικό επίπεδο. Η µελέτη της 
αλληλεπίδρασης µεταξύ κειµένου και επικοινωνιακής περίστασης, πώς δηλαδή, 
η επικοινωνιακή περίσταση επηρεάζει την οργάνωση του κειµένου, αλλά και µε 
ποιο τρόπο το ίδιο το κείµενο επηρεάζει την επικοινωνία, είναι προϋπόθεση 
για οποιαδήποτε γενίκευση περί γραµµατισµού. 

Η γλωσσολογική προσέγγιση του Halliday διευρύνεται, όταν ο Kress 
(1988: 79-129) συνδέει πιο στενά το κείµενο µε την κοινωνική και πολιτισµική 
διάσταση. Το κείµενο είναι λειτουργικά συνδεδεµένο µε τις κοινωνικές σχέσεις, 
πρακτικές, αξίες, σηµασίες, δοµές. Ως εκ τούτου, αποτελεί µια δυναµική 
κοινωνική πρακτική και οποιαδήποτε χρήση του σε οποιαδήποτε περίπτωση, 
στο σχολείο, στο σπίτι, στην καθηµερινή ζωή γενικά, οπουδήποτε, δηλαδή, 
συντελείται η πράξη της γραφής, της παραγωγής κειµένου, και της ανάγνωσης, 
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αποτελεί γεγονός γραµµατισµού, γεγονός δηλαδή πολιτισµικά 
προσδιορισµένο.  

Τα γεγονότα γραµµατισµού εντάσσονται στις πρακτικές γραµµατισµού 
οι οποίες διαµορφώνονται από τη γνώση που τα άτοµα ήδη έχουν για το πώς 
πρέπει να αξιοποιούν το γραµµατισµό σε συγκεκριµένες περιστάσεις (Barton, 
1994: 36-37). Για παράδειγµα, µετά από προφορική επικοινωνία κάποιος 
εργαζόµενος ζητάει την πληρωµή των δεδουλευµένων. Κάποια στιγµή, 
θέλοντας να γίνει πιο πιεστικός και απειλητικός, υποβάλλει το αίτηµά του 
γραπτώς. Η πράξη της γραφής του αιτήµατος αποτελεί γεγονός γραµµατισµού 
αλλά µέσα στο πλαίσιο µιας κοινωνικής πρακτικής γραµµατισµού σύµφωνα µε 
την οποία η έγγραφη υποβολή του αιτήµατος αποτελεί προειδοποίηση για το 
ξεκίνηµα µιας ένδικης διαδικασίας.  

Η εντός των συµφραζοµένων, πολιτισµική προσέγγιση της γραφής και 
της ανάγνωσης οδηγεί τον ερευνητή στη διερεύνηση της σχέσης της γραφής 
και της ανάγνωσης µε αξίες, στάσεις και ιδεολογίες που παρατηρούνται στην 
ευρύτερη κοινωνία, τοπική, περιφερειακή και παγκόσµια, και υιοθετούνται από 
τους συµµετέχοντες σ’ ένα γεγονός γραµµατισµού. Η ταυτότητα των 
συµµετεχόντων, η οποία στοιχειοθετείται από πλήθος κοινωνικών 
χαρακτηριστικών αλλά και από την προσωπική του διαδροµή στο 
γραµµατισµό, επηρεάζει τις πρακτικές της γραφής και της ανάγνωσης. Η 
αµφίδροµη σχέση του ατόµου µε την κοινωνία, στη συγχρονική και ιστορική 
του διάσταση, διερευνάται στις πρακτικές γραµµατισµού, όπως αυτές 
εµπεδώνονται στη γλωσσική λειτουργία. ∆ιακρίνονται χαρακτηριστικοί τρόποι 
οµιλίας και γραφής ανάλογα µε το επικοινωνιακό πλαίσιο, διαφορετικά γένη 
λόγου τα οποία αποτελούν κοινωνικές συµβάσεις για τον τρόπο µε τον οποίο 
γράφει κανείς σε σχέση µε τις προθέσεις του. 

Η παραπάνω προσέγγιση οδηγεί σε µια οικολογική θεώρηση του 
γραµµατισµού, ώστε να δούµε το κείµενο πώς διαµορφώνεται σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα και πώς καθορίζει την επικοινωνία µεταξύ των συµµετεχόντων. 
Η οικολογική µεταφορά δίνει τη δυνατότητα κάθε φορά ανάλογα µε το πεδίο 
στο οποίο συµβαίνει πράξη γραµµατισµού, να διερευνούµε τις διαφορές. 
Γεγονότα και πρακτικές γραµµατισµού στο σπίτι, στο σχολείο, στον 
εργασιακό χώρο, στην κοινότητα, (οικογενειακός, σχολικός, τοπικός 
γραµµατισµός) διερευνώνται ως διακριτές ενότητες, χωρίς να σηµαίνει ότι 
πρακτικές που παρατηρούνται στον ένα χώρο δε µεταφέρονται και στον άλλο. 
Έτσι, διαµορφώνονται νέες ταξινοµίες γραµµατισµών, ανάλογα µε το 
κοινωνικό, πολιτισµικό πλαίσιο στο οποίο πραγµατώνονται, ή µε το 
σηµειωτικό τρόπο µε τον οποίο αρθρώνονται. Σύµφωνα µε την οικολογική 
µεταφορά που χρησιµοποιούν, ο Barton (1994: 13), οι Barton και Hamilton 
(1998), όπως επίσης και το New London Group (2000) στη θεωρία των 
πολυγραµµατισµών καθώς και ο van Lier στη Σηµειωτική της γλωσσικής 
µάθησης (2004), διακρίνονται, το
ικοί γραµµατισµοί, γραµµατισµός της µαγειρικής 
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(Cooking literacy) (Barton και Hamilton,1998:31), ο
τικός γραµµατισµός, ψηφιακός 
γραµµατισµός, 
ολιτισµικός γραµµατισµός κ.ο.κ. 16  

 Η συνάντηση των εκφραστών της κοινωνικής διάστασης του 
γραµµατισµού µε τον προβληµατισµό του Foucault και τη θεωρία του Λόγου 
έδωσε τα κοινωνιολογικά εργαλεία για να προσεγγισθεί η σχέση των πρακτικών 
γραµµατισµού µε την εξουσία17. Η γλωσσική λειτουργία, ο τρόπος της οµιλίας, 
της γραφής, αλλά και η συµπεριφορά, οι κοινωνικοί ρόλοι του ατόµου, η 
ιεράρχηση αξιών, οι ιδεολογίες, καθορίζονται από τους λόγους (discourses), 
που, σύµφωνα µε τον Kress (2003: 29-30):  

 
«αποτελούν οργανωµένο σύνολο δηλώσεων που εκφράζουν νοήµατα και αξίες ενός 
θεσµού. Πέρα απ’ αυτό καθορίζουν, περιγράφουν και θέτουν όρια στο τι µπορεί ή 
δεν µπορεί να πει κανείς (κατ’ επέκταση, τι µπορεί ή δεν µπορεί να κάνει ανάλογα µε 
τον τοµέα ενδιαφέροντος του θεσµού αυτού είτε κεντρικά είτε στο περιθώριο».  
 

  Οι λόγοι προσεγγίζονται και δια των γλωσσικών πρακτικών αλλά είναι 
κάτι ευρύτερο και καθορίζουν τον τρόπο ύπαρξης των ατόµων µέσα στην 
κοινωνία. (Gee, 1996). Υπαγορεύουν το «τι µπορεί να πει ή οφείλει να πει» 
κάποιος στο πλαίσιο κάποιου θεσµού, πώς θα γράψει ένα κείµενο, πώς θα το 
οργανώσει (Pecheux, 1982: 111 όπως στο Fairclough, 1995: 40). O 
γραµµατισµός είναι µια από τις πράξεις του λόγου (discursive).  

Στο βαθµό που οι γραµµατισµοί, ως λόγοι, διαµορφώνουν τις 
κοινωνικές πρακτικές, συνδέονται άρρηκτα µε την πολιτική διάσταση, τις 
σχέσεις εξουσίας. Αποτελεί αντικείµενο των σπουδών γραµµατισµού, ο τρόπος 
διαµόρφωσης των πρακτικών γραµµατισµού µέσα από εξουσιαστικούς 
µηχανισµούς που στοχεύουν στην επιβίωση και επικράτησή τους. Η 
συνειδητοποίηση του ιδεολογικοποιητικού µηχανισµού των λόγων, οι οποίοι 
«φυσικοποιούν» (naturalization) τα νοήµατα και τις πρακτικές τους 
(Fairclough, 1995: 23-53) είναι προϋπόθεση της κριτικής αντίστασης του 
πολίτη. H Kριτική Ανάλυση Λόγου, στηριγµένη στη λειτουργική προσέγγιση 
του Halliday, αποτελεί µια µεθοδολογική προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία 
διερευνάται ο λόγος, ως µια δυναµική κοινωνική διαδικασία, ο οποίος 
διαµορφώνεται από ιδεολογίες που πολλές φορές δεν είναι ξεκάθαρες, που 
είναι «ανείπωτες» και εµφανίζονται ως αυτονόητες µε τη µορφή κοινής λογικής. 
O Fairclough (1992: 9-12) προτείνει συγκεκριµένη µεθοδολογία, ώστε να 
ανιχνεύονται οι διασυνδέσεις µεταξύ των τριών διαστάσεων σε κάθε γεγονός 
γραµµατισµού18: α) του γραπτού ή προφορικού κειµένου β) της διεπίδρασης 
                                                
16 Στην Ελλάδα, ίσως για πρώτη φορά, επιχειρήθηκε η εισαγωγή της οικολογικής µεταφοράς 
στο γραµµατισµό στο Πρόγραµµα Σπουδών των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας (Βεκρής & 
Χοντολίδου, 2003). 
17 Η σχέση του γραµµατισµού µε τους εξουσιαστικούς µηχανισµούς είχε τονισθεί από τον 
Φρέιρε πολύ νωρίτερα στο πλαίσιο του πολιτικού και παιδαγωγικού του προβληµατισµού, 
αλλά δεν είχε καταδειχθεί στο πλαίσιο µιας γλωσσικής θεωρίας. 
18 Ο Fairclough χρησιµοποιεί τον όρο discoursal instance που ισοδυναµεί κατά την άποψή 
µου µε τον όρο literacy event (Barton, 2000: 36-40). 
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µεταξύ των εµπλεκοµένων στη διαδικασία της παραγωγής και ερµηνείας του 
κειµένου και γ) της κοινωνικής δράσης, εν όλω ή εν µέρει, στην οποία 
εντάσσεται το κείµενο. Η Κριτική Ανάλυση Λόγου στηρίζεται στην 
εριγραφή 
του κειµένου, στον εντοπισµό των τυπικών του χαρακτηριστικών (λεξιλόγιο, 
γραµµατική, σχήµατα λόγου, συνοχή και δοµή κειµένου)˙ συνεχίζει στο 
επίπεδο της ερµηνείας των πρακτικών γραµµατισµού σύµφωνα µε τις οποίες 
παράγονται, ερµηνεύονται και χρησιµοποιούνται τα κείµενα.˙ ολοκληρώνεται 
στο επίπεδο της εξήγησης, όπου η συγκεκριµένη πρακτική γραµµατισµού 
εντάσσεται στα κοινωνικά της συµφραζόµενα (social context): ελέγχεται ο 
βαθµός συµµόρφωσης σε κανονιστικούς λόγους ή η αντίθεση σ’ αυτούς και η 
ιδεολογικο-πολιτική επένδυση στους συγκεκριµένους λόγους.  

Η κοινωνιολογική προσέγγιση του γραµµατισµού δίνει νέες και 
περισσότερες δυνατότητες διερεύνησης και ερµηνείας. Από το άτοµο και τις 
ψυχολογικές διεργασίες που παρατηρούνταν κατά την εκµάθηση της γραφής 
και της ανάγνωσης, προχωρούµε στις κοινωνικές διεργασίες που επηρεάζουν 
την ίδια πράξη. Το άτοµο έχοντας επίγνωση της κοινωνικής διάστασης του 
γραµµατισµού ενισχύεται στην αποτελεσµατική χρήση του λόγου, γραπτού και 
προφορικού, αφού η άρθρωση του λόγου είναι κατεξοχήν κοινωνική πρακτική. 
Πέρα όµως από την ενδυνάµωση των ατόµων στη δια λόγου επικοινωνία, που 
είναι στόχος όλων των προσεγγίσεων στο γραµµατισµό, αλλά και της 
γλωσσικής εκπαίδευσης, προστίθεται και η απελευθερωτική διάσταση.  

Η γλωσσική επίγνωση δεν έχει νόηµα µόνο ως ατοµική δεξιότητα αλλά 
ως προϋπόθεση κοινωνικής δράσης µε σκοπό την αποδέσµευση των µελών της 
κοινωνίας από ιεραρχήσεις και κυρίαρχους λόγους που ζηµιώνουν και θίγουν 
βάναυσα µικρές ή µεγάλες κοινωνικές οµάδες. Η κοινωνιολογική προσέγγιση 
του γραµµατισµού, στο βαθµό που µετασχηµατίζεται σε κοινωνική δράση, 
αποκτά νόηµα και υπηρετεί το όραµα της δικαιότερης δηµοκρατικής 
κοινωνίας, της οποίας τα µέλη είναι ενεργοί πολίτες µε συνείδηση και αυξηµένο 
αίσθηµα ευθύνης.  

Στη λειτουργική διάσταση του γραµµατισµού η γλωσσική επικοινωνία 
προσεγγίζεται µε συστηµατικό περιγραφικό και αναλυτικό τρόπο. Στην κριτική 
διάσταση του γραµµατισµού η συστηµατική λειτουργική προσέγγιση 
νοηµατοδοτείται ηθικά και πολιτικά αποκτώντας απελευθερωτική διάσταση. Ο 
κριτικός γραµµατισµός χωρίς τη λειτουργική προσέγγιση αποτελεί µια 
ιδεολογική κοινωνική προσέγγιση χωρίς να στηρίζεται στη λειτουργία της 
γλώσσας. Ο λειτουργικός γραµµατισµός χωρίς την κριτική διάσταση χάνει την 
ηθικο-πολιτική διάσταση. Χωρίς τη µία από τις δύο διαστάσεις η θεωρία του 
γραµµατισµού χάνει την παιδαγωγική της δύναµη και δεν µπορεί να 
αξιοποιηθεί στο χώρο της εκπαίδευσης, στην πράξη, στη διδασκαλία της 
γλώσσας. Στη νέα προσέγγιση του γραµµατισµού λειτουργική και κριτική 
διάσταση συνυπάρχουν άρρηκτα. Η ενδυνάµωση και χειραφέτηση αποτελούν 
τον πυρήνα και των δύο διαστάσεων.  
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Ανακεφαλαίωση 
Στο παραπάνω κεφάλαιο επιχειρήθηκε να παρουσιασθεί το πέρασµα 

από την παραδοσιακή αντίληψη του αλφαβητισµού (οργανικού και 
λειτουργικού) στη νέα αντίληψη του γραµµατισµού. Η διαφορά έγκειται στην 
κοινωνική διάσταση του γραµµατισµού. Από την αντίληψη ότι ο αλφαβητισµός 
συντελείται µε την κατάκτηση της γραφής και της ανάγνωσης και την 
αποτελεσµατική λειτουργική αξιοποίηση των ικανοτήτων αυτών, ώστε το 
άτοµο να µπορεί να συµµετέχει στις παραγωγικές διαδικασίες της κοινωνίας, 
µεταβαίνουµε στην αντίληψη ότι ο γραµµατισµός είναι µια κοινωνική 
διεργασία µε την οποία το άτοµο αλληλεπιδρά µε την κοινωνία µέσα από 
πρακτικές γραµµατισµού που ήδη είναι διαµορφωµένες κοινωνικά, αλλά στο 
βαθµό που έχει επίγνωση των διαδικασιών, µπορεί να επηρεάζει και να τις 
προσαρµόζει µε κριτήριο τη δική του ταυτότητα. Στη συνέχεια διακρίθηκε η 
λειτουργική και η κριτική διάσταση του γραµµατισµού και πώς συνδέονται 
µεταξύ τους. 

Παράλληλα, παρουσιάσθηκαν και βασικότερες έννοιες-κλειδιά που 
συνδέονται µε την έννοια του γραµµατισµού και εξυπηρετούν στη διερεύνηση 
της σχέσης µεταξύ των κειµένων και των κοινωνικών συµφραζοµένων. 
 
 
2.3. Η ανθρω�ιστική διάσταση του Κριτικού Γραµµατισµού 

 
 Ο προσδιορισµός κριτικός στον όρο του γραµµατισµού παρουσιάζει 

ενδιαφέρον ως προς την οριοθέτησή του, γιατί σε πολλές γλώσσες έχει 
οµοιότητες µε άλλες καθηµερινές, συνήθεις χρήσεις του όρου κριτικός, κρίση. 
Αλλά και στην παιδαγωγική µε τον ίδιο όρο σηµαίνονται µια σειρά δεξιοτήτων 
που σκοπό έχουν την ανακάλυψη του νοήµατος που κρύβουν τα κείµενα και τα 
γεγονότα. 

Στην καθηµερινή χρήση του όρου κριτικός ή κρίση δε θεωρείται 
προϋπόθεση η ύπαρξη ξεκάθαρων αποσαφηνισµένων κριτηρίων βάσει των 
οποίων καταλήγουµε σε συµπέρασµα. Η διαίσθηση του κρίνοντος παίζει 
σηµαντικό ρόλο καθώς και οι εντυπώσεις. Η κρίση στηρίζεται και σε 
ασυνείδητους µηχανισµούς του ψυχισµού του κρίνοντος, όπως επίσης και σε 
πίστεις µεταφυσικού τύπου.  

Πολύ σχηµατικά στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται κάποιες διαφορές 
µεταξύ ενός µη συστηµατικού τρόπου σκέψης και της κριτικής σκέψης που 
στηρίζεται σε λογικές διαδικασίες (Lipman, 1988: 147)19.  

 
 
 
 

                                                
19 O πίνακας στηρίζεται στη διάταξη του Lipman αλλά µε αναγκαίες προσαρµογές στην 
ελληνική ορολογία. Έλαβα υπόψη και οµότιτλο κεφάλαιο από άλλο έργο του M. Lipman, 
(2004: 228-267).  
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Πρόχειρη σκέψη Κριτική σκέψη 
Εικάζω, φαντάζοµαι Εκτιµώ 
Προτιµώ Αξιολογώ 
Οµαδοποιώ Ταξινοµώ 
Πιστεύω  Θεωρώ 
Συµπεραίνω  Συµπεραίνω µετά από λογική επεξεργασία 
Συνδυάζω απόψεις  ∆ιατυπώνω αρχές 
Παρατηρώ σχέσεις  Παρατηρώ σχέσεις µεταξύ άλλων σχέσεων 
Εκφράζω απόψεις  Εκφράζω απόψεις µε επιχειρήµατα 
∆ιατυπώνω κρίσεις  ∆ιατυπώνω κρίσεις µε κριτήρια 
 
Αυτό που σχηµατικά διαφαίνεται είναι ότι η κριτική σκέψη στηρίζεται 

σε συστηµατική λογική επεξεργασία βασισµένη στην ανθρωπιστική παράδοση. 
Το κρίνον άτοµο µε τις κατάλληλες δεξιότητες επιχειρεί να κατακτήσει τη 
γνώση µε την αξιοποίηση των εµπειρικών δεδοµένων και της λογικής σκέψης. 
Το υποκείµενο καλείται να κατανοήσει άµεσα την αντικειµενική 
πραγµατικότητα. Με δική του ευθύνη διαµορφώνει κριτήρια βάσει των οποίων 
διατυπώνει κρίσεις, παρακολουθεί την ίδια του τη σκέψη ώστε να αποκτά 
µεταγνωστικές δεξιότητες και να διορθώνει τη σκέψη του, αξιολογεί τις 
ιδιαιτερότητες της κάθε υπό µελέτη περίπτωσης ώστε να εκτιµά τη 
γενικευσιµότητα των κρίσεων). ∆ιακρίνει γεγονότα από γνώµες, τεκµηριωµένες 
κρίσεις από προπαγανδιστικές απόψεις, την αλήθεια από το ψέµα. ∆ιατυπώνει 
υποθέσεις, προβλέψεις και αναζητεί τις αποδείξεις (Lipman, ό.π.).  

Στον κριτικό γραµµατισµό δεν καταργούνται οι παραπάνω λογικές 
διαδικασίες αλλά έχουν διαφορετικό σκοπό, πλαίσιο αρχών και κριτηρίων αλλά 
και κοσµοθεωρητικών αντιλήψεων. Η παραδοσιακή αντίληψη σύµφωνα µε την 
οποία το υποκείµενο εξάγει νόηµα από τον περιβάλλοντα κόσµο και το 
κείµενο, στον κριτικό γραµµατισµό αντιστρέφεται ως ενέργεια: το υποκείµενο 
κατασκευάζει το νόηµα και «διαποτίζει» τα κείµενα µ’ αυτό (Cervetti, κ.ά. 
άλλοι, 2001). 

Η αντίστροφη πορεία σε σχέση µε την παραδοσιακή αντίληψη 
στηρίζεται στο στόχο της πολιτικής χειραφέτησης που συνέχει τις πρακτικές 
του κριτικού γραµµατισµού και αποτελεί ειδοποιό διαφορά από κάθε άλλη 
προσέγγιση. Ο στόχος της χειραφέτησης ενδυναµώνει το ρόλο του 
υποκειµένου, ο οποίος δεν καλείται να προσχωρήσει στο λόγο των κειµένων, 
αλλά, αφού πρώτα εξοικειωθεί µε αυτόν και συνειδητοποιήσει το µηχανισµό 
τους, να προχωρήσει στον κοινωνικό µετασχηµατισµό για να βελτιώσει τη ζωή 
του (Φρέιρε, 1976: 75-77, Γρόλιος, 2005: 216). Το «σωτηριολογικό» 
περιεχόµενο του γραµµατισµού, σύµφωνα µε την προσέγγιση Φρέιρε, φέρνει 
στο προσκήνιο το άτοµο, ως φορέα συνείδησης που ασκεί κριτική στη βιωµένη 
πραγµατικότητα και αναζητεί µε συλλογικές διαδικασίες την υπέρβαση της µε 
στόχο µια νέα βελτιωµένη πραγµατικότητα. Το κείµενο και η βαθιά 
κατανόησή του (ανάγνωσή του) αποτελεί το κλειδί σ’ αυτή τη διαδικασία 
πολιτικής χειραφέτησης. Η κατανόηση του κειµένου δεν είναι αυτοσκοπός, 
ούτε αποτελεί µέσο χειραγώγησης της σκέψης του αναγνώστη, αλλά λειτουργεί 
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ως εργαλείο για τη συνειδητοποίηση, από την πλευρά του αναγνώστη, των 
µηχανισµών που αναπαράγουν την κοινωνική ανισότητα, τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισµό. Μέσα από την κατανόηση των µηχανισµών αυτών 
προκύπτει η πρόταση για µια νέα πραγµατικότητα η οποία κινητοποιεί τα 
µέλη µιας κοινωνίας να αναλάβουν δράση για την υλοποίησή της. 

Για τη βαθύτερη κατανόηση της απελευθερωτικής διάστασης του 
κριτικού γραµµατισµού είναι αναγκαία η διερεύνηση της πολιτικής διάστασης 
του γραµµατισµού. Η χειραφέτηση προϋποθέτει καταπίεση, δέσµευση 
ατόµων, κοινωνικών οµάδων, της κοινωνίας γενικότερα. Είναι προφανής η 
σύνδεση του γραµµατισµού µε τις σχέσεις εξουσίας µέσα σε µια κοινωνία. 
Είναι σκόπιµο όµως, κάθε φορά να καταδεικνύονται οι τρόποι µε τους οποίους 
διαπλέκεται ο γραµµατισµός µε τις δυνάµεις εξουσίας. Η αποδόµηση των 
µηχανισµών είναι ίσως το µόνο µέσο για την κριτική αντίσταση των πολιτών 
(Eco, 1982: 32-33).  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα για να αντιληφθεί τη σύνδεση του 
γραµµατισµού µε εξουσιαστικούς µηχανισµούς είναι ο σχολικός 
γραµµατισµός, η παραγωγή λόγου και κειµένων µε τη µορφή εκπαιδευτικών 
υλικών. Συχνά παρατηρείται στην ιστορία της εκπαίδευσης η µετατόπιση του 
κέντρου βάρους από το ερώτηµα: «Ποια γνώση είναι πιο αξιόλογη;» στο: 
«Ποιανού η γνώση είναι πιο αξιόλογη;». H εξουσία και η εκπαίδευση είναι σε 
άρρηκτη σχέση (Apple, 1993). Κυρίαρχοι αλλά και ανερχόµενοι σε κύρος 
λόγοι ανταγωνίζονται στο πεδίο της εκπαίδευσης.  

∆ε λείπουν ιστορικά παραδείγµατα που δείχνουν τη σύνδεση του 
γραµµατισµού µε τις δυνάµεις εξουσίας σε µια κοινωνία, οι οποίες καθορίζουν 
τι διαβάζεις, πότε το διαβάζεις και για ποιο σκοπό, σε ποιο υλικό επιτρέπεται ή 
προτιµάται να έχεις πρόσβαση, αλλά και ποιες ταυτότητες είναι προτιµητέες, 
που έχουν να κάνουν µε το φύλο, το θρήσκευµα, την πολιτισµική ιδιαιτερότητα 
(Αpple, 1993, Luke, 1996).  

Στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης θα µπορούσε κανείς να δει τον 
µακραίωνο και επίµονο αγώνα της ελληνικής πολιτείας, µέσα από τη 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, αρχαίας και νέας στην καθαρεύουσα 
µορφή της, και την απαγόρευση της χρήσης άλλων γλωσσών, 
σλαβοµακεδονικής, αρβανίτικης, αλλά και άλλων δηµωδών ιδιωµάτων. Σκοπός 
της προσπάθειας η διαµόρφωση µιας αρραγούς εθνικής ταυτότητας, 
προϋπόθεση για την εθνική µας πορεία στο µέλλον. 

Εµµένοντας στην προοπτική της χειραφέτησης, ο γραµµατισµός, 
σύµφωνα µε τον Φρέιρε, γίνεται εξίσου αυτοκριτικός (Giroux, 1987). Το 
υποκείµενο, η ανθρώπινη ύπαρξη, δεν προσεγγίζεται ως κάτι ενιαίο, συνεκτικό, 
αλλά ως κάτι αποσπασµατικό, πολυφωνικό και µε αντιφατικές εκφάνσεις. 
Χαρακτηριστική η δήλωση «οι λέξεις-τα σηµεία (signs) µιλούν τους ανθρώπους 
παρά οι άνθρωποι τις λέξεις» (Berlin, 1993). Οι λόγοι, δηλαδή, όπως 
εµπεδώνονται στον γλωσσικό κώδικα, καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο το 
άτοµο κατανοεί την ίδια την ύπαρξή του, την ταυτότητά του. Η γνώση που έχει 
ο άνθρωπος για τον εαυτό του, η συνείδηση της ταυτότητάς του και οι 



 37 

εµπειρίες του, είναι κοινωνικά προσδιορισµένα και ενταγµένα στον συσχετισµό 
δυνάµεων και εξουσίας της κοινωνίας στην οποία ανήκει. Συνεπώς, για την 
ενεργό παρουσία του ατόµου στην κοινωνία και την ιστορία απαιτείται η 
«ανάγνωση» της κοινωνικής πραγµατικότητας, µέρος της οποίας αποτελεί και 
το ίδιο το άτοµο. 

Η ίδια η ύπαρξή µας είναι µια καλή αφετηρία στην πορεία 
συνειδητοποίησης. Είναι το οικείο παράδειγµα στο οποίο το άτοµο µπορεί να 
εντρυφήσει στοχαστικά. Στη συνέχεια, ενδυναµωµένο µπορεί, ως παραγωγός 
λόγου και έργου, να συντελέσει µέσα από συλλογικές διαδικασίες στον 
κοινωνικό µετασχηµατισµό, υπερβαίνοντας τα δεσµά της ιστορικότητάς του 
και διευρύνοντας το πεδίο δράσης του. Κατά συνέπεια, η κριτική ανάγνωση 
της κοινωνικής πραγµατικότητας δεν εξαιρεί το ίδιο το άτοµο, ως βιωµένη 
εµπειρία.  

Στην πορεία συνειδητοποίησης και µετασχηµατισµού της κοινωνίας, 
κατά την οποία άτοµο και κοινωνία είναι άρρηκτα συνδεδεµένα, αυτό που 
καθορίζει τη σχέση τους είναι ο διάλογος (Φρέιρε, 1977: 99-149, Giroux, 
1987, Γέρου, 1977). Η χειραφέτηση είναι κοινωνική και όχι ατοµική υπόθεση. 
Η «κριτική συνειδητοποίηση» δεν είναι µια ψυχολογική ή ιδεαλιστική 
διαδικασία αλλά µια κοινωνική διαδικασία η οποία στηρίζεται στο διάλογο µε 
την πραγµατικότητα. Η κατανόηση της κοινωνικής πραγµατικότητας, δεν 
µπορεί να είναι υπόθεση ενός, ο οποίος αναφέρεται στους άλλους οι οποίοι 
παραµένουν σιωπηλοί. Σ’ αυτή την περίπτωση ο διάλογος καταργείται και 
δηµιουργούνται κυρίαρχοι λόγοι και λανθάνοντες που οδηγούν τα σιωπηλά 
άτοµα στην περιθωριοποίηση. Με µεσολαβούσα την περιβάλλουσα 
πραγµατικότητα τα άτοµα επικοινωνούν µε το διάλογο και συνειδητοποιούν 
την πραγµατικότητα.  

Η χειραφέτηση είναι συλλογική υπόθεση και όχι ατοµική, αλλά 
συγχρόνως παραµένει προσωπική. Όλα τα µέλη µιας κοινωνίας συµβάλλουν 
στη χειραφέτηση, αλλά η πορεία του καθενός προς αυτήν την κατεύθυνση είναι 
δρόµος προσωπικός, για τον οποίο έχει πρωτίστως λόγο το ίδιο το άτοµο, τον 
οποίο οφείλει να αρθρώνει. Όσο υπάρχουν µηχανισµοί ή πρόσωπα που µιλούν 
για τη «σωτηρία» των άλλων, η κοινωνία γίνεται χειραγωγούµενη. Μέσα από το 
διάλογο τα άτοµα πρωταγωνιστούν στη διαµόρφωση της κοινωνικής 
πραγµατικότητας µε στόχο την πρόοδο.  

Ο διάλογος προϋποθέτει και συγχρόνως καλλιεργεί την «κοινωνιολογική 
φαντασία»20, την ικανότητα σύνδεσης της «βιογραφίας» του ατόµου µε την 
ιστορία, αυτού που συµβαίνει στη ζωή του µε τις παγκόσµιες εξελίξεις. Η 
παραπάνω σύνδεση βοηθάει ουσιαστικά το άτοµο να συνειδητοποιήσει τη 
διαφορά µεταξύ αυτού που συµβαίνει ως φαινόµενο και της αιτίας που το 
προκαλεί. Ένας από τους βασικούς στόχους του κριτικού γραµµατισµού είναι 
να γίνει ικανό το άτοµο µε µια άλλου τύπου γραµµατική να διεισδύσει στους 

                                                
20 O όρος αποδίδεται στο έργο του C. Wright Μills (1959). Sociological Imagination 
(Lankshear & McLaren, 1993 και Lankshear & Knobel, 1997). 
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κοινωνικούς µηχανισµούς σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο, 
ώστε να κατανοήσει πώς αυτοί επηρεάζουν την καθηµερινότητά του και µ’ 
αυτή τη γνώση να προχωρήσει στην κοινωνική δράση (Lankshear & Knobel, 
1997). 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί η ηθική και «µεταφυσική» διάσταση 
του κριτικού γραµµατισµού. Ο κριτικός γραµµατισµός, έχοντας ως στόχο την 
αποδέσµευση της κοινωνίας από τις κοινωνικές ανισότητες, τη φτώχεια και την 
καταπίεση του ατόµου, κατ’ ανάγκη αναφέρεται σε ηθικές και πολιτικές αξίες 
που πρέπει να χαρακτηρίζουν τα άτοµα και συµβάλλουν σε µια τέτοια 
απελευθερωτική προοπτική της κοινωνίας.  

Ο Φρέιρε, όπως τονίσθηκε και παραπάνω, έθεσε το διάλογο ως 
θεµελιακή αξία για τον κοινωνικό µετασχηµατισµό. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να 
αναφερθεί σε προϋποθέσεις για την αποτελεσµατική αξιοποίησή του. Για τον 
Φρέιρε ο διάλογος χρειάζεται αγάπη, ταπεινότητα και πίστη στον άνθρωπο. Η 
προσπάθεια για χειραφέτηση απαιτεί µια θετική διάθεση για τον άνθρωπο και 
τον κόσµο. Η αγάπη για τον άνθρωπο και η πίστη στις δυνατότητές του, 
ενισχύουν και νοηµατοδοτούν την όποια προσπάθεια για κοινωνική πρόοδο. 
Χωρίς τη µεταφυσική21 της αγάπης δεν έχει νόηµα η απελευθερωτική 
διαδικασία, όπως επίσης και χωρίς την πίστη ότι ο ιστορικός άνθρωπος 
αποτελεί, ακόµα και στις κορυφαίες στιγµές, έκπτωση σε σχέση µε τις 
πραγµατικές δυνατότητές του. Όπως και κατ’ επέκταση δεν έχει νόηµα η 
όποια προσπάθεια σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, αν δεν στηρίζεται στην 
πίστη πως µόνο µέσα από τη δίκαιη κατανοµή του πλούτου, µπορούν να 
αντιµετωπισθούν οι κοινωνικές ανισότητες. Η υπόµνηση αυτή είναι πάντοτε 
χρήσιµη και αναγκαία, γιατί διαφορετικά ό,τι συζητούµε για το γραµµατισµό 
αποτελεί απλώς ένα ερµηνευτικό µοντέλο για τις κοινωνικές διεργασίες, το 
οποίο µπορεί να αξιοποιηθεί από αυτούς που επιθυµούν µια καλύτερη θέση 
µέσα στο ίδιο κοινωνικό σύστηµα ή από αυτούς που θέλουν να αναπαράγουν 
τις ανισότητες του συστήµατος ή από αυτούς που αρκούνται σ’ έναν αυτάρεσκο 
κριτικό λόγο. 

Από το σύνολο των αξιών στις οποίες γίνεται αναφορά στο πλαίσιο 
κριτικού γραµµατισµού, προβάλλεται ιδιαίτερα η αξία της ισοτιµίας, της 
αναγνώρισης του διαφορετικού, ως απλώς ποιοτικά διαφορετικού και όχι µε 
όρους εξουσιαστικούς, ως κατώτερου ή ανώτερου. Η αξία της ισοτιµίας 
αποτελεί ηθικο-πολιτικό πρόταγµα στον κριτικό γραµµατισµό. ∆εν µπορεί το 
άτοµο να διαλεχθεί µε τον άλλο, αν αλαζονικά τον θεωρεί κατώτερο. Οι 
«αναλφάβητοι» ακόµη και σήµερα θεωρούνται ότι υστερούν πολιτιστικά σε 
σχέση µε τα «εγγράµµατα» άτοµα. Η αντίληψη αυτή αυτοµάτως τους 
µεταβάλλει σε «αντικείµενα δράσης»22. Οι πολιτικές για την καταπολέµηση του 
αναλφαβητισµού στόχευαν στην πολιτισµική αφοµοίωση παρά στην κοινωνική 
                                                
21 Ο όρος µεταφυσική χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον ορισµό του Καρλ Πόππερ ο οποίος 
ορίζει τις µεταφυσικές έννοιες ως µη επαληθεύσιµες λογικά έννοιες. 
22 Όρος του Φρέιρε µε τον οποίο ορίζει την παθητική στάση του καταπιεζόµενου (Φρέιρε, 
1977: 166). 
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ένταξη. Ο «αναλφάβητος» πρέπει να συµµορφωθεί µε την εκπαιδευτική 
διαδικασία, γι’ αυτό και για πολλούς η εγκατάλειψη του σχολείου ήταν πράξη 
πολιτιστικής αντίστασης. Η σχολική διαρροή, για παράδειγµα, στους 
τσιγγανόπαιδες στην Ελλάδα µόνο ως τέτοια πράξη αντίστασης µπορεί να 
ερµηνευθεί, µια και οι τσιγγάνοι εµφανίζουν χαµηλή κοινωνική συµµόρφωση 
ως προς τις κυρίαρχες κουλτούρες. Η πολιτισµική αντίσταση των τσιγγάνων 
στηρίζεται στο δικό τους –από ηµική (emic)23 πλευρά– τρόπο ζωής και 
αντίληψης των κοινωνικών πραγµάτων. O «αναλφάβητος» τσιγγάνος µε 
κριτήριο τις ικανότητες γραφής και ανάγνωσης (etic skills) υστερεί σε σχέση µε 
τους εγγράµµατους συµπολίτες του που ανήκουν όµως σε άλλες πολιτισµικές 
οµάδες. ∆εν υστερεί όµως, ούτε είναι στο περιθώριο της εθνοτικής οµάδας 
στην οποία ανήκει µε κριτήρια που απορρέουν από τον πολιτισµό του (emic 
skills) (Wagner, 1991: 18-19).  

Την ανάγκη της ισοτιµίας και του σεβασµού του άλλου διατυπώνει και ο 
J.P.Gee (1993:292-293) ως γενικές αρχές διαχείρισης του ανθρώπινου ηθικού 
λόγου (Conceptual Principle Governing Ethical Human Discourse), για να 
µπορεί κανείς να αλληλεπιδρά και να διαλέγεται µε τον άλλο24.  

Η πρώτη αρχή είναι:  «Αυτό που θα βλάψει τον άλλο (στερώντας του 
αυτό που ο ίδιος ή η κοινωνία θεωρεί καλό) είναι ένας καλός λόγος για να µην 
το πράξεις». ∆εν εννοεί µ’ αυτό σε συγκεκριµένες περιστάσεις ότι δε θα 
προκύψουν λόγοι άλλοι για να παραβείς αυτή την αρχή, αλλά πρέπει κανείς να 
έχει υπόψη του ότι για να διαλέγεται µε τον άλλο πρέπει να τηρείται αυτή η 
αρχή, αλλιώς ο άλλος προβάλλει αντίσταση.  

Η δεύτερη αρχή, πιο ειδική, είναι: «Όλοι έχουν την υποχρέωση να 
προσπαθούν να εξηγούν, ανοικτά και συνειδητά, κάθε κοινωνική πρακτική η 
οποία είναι αιτία να πιστεύουν πως ευνοούνται οι ίδιοι ή η οµάδα στην οποία 
ανήκουν σε σχέση µε άλλους ανθρώπους ή κοινωνικές οµάδες». Ιδιαίτερα στην 
εκπαίδευση είναι πολύ χρήσιµες οι παραπάνω αρχές, αλλά και στην κριτική 
ανάγνωση της πραγµατικότητας. «Ποιος τις τηρεί;» «Ποιος κάνει ότι τις τηρεί;» 
και «Ποιος τις αρνείται;» Οι απαντήσεις στα τρία ερωτήµατα αποτελούν 
βασικά σηµεία κριτικής προσέγγισης. 
 
Ανακεφαλαίωση 

Στον κριτικό γραµµατισµό το άτοµο, ως υποκείµενο του 
γραµµατισµού, δεν αντιµετωπίζει την κοινωνική πραγµατικότητα ως 
αντικείµενο προς κατανόηση, η οποία είναι διαµορφωµένη και πρέπει να την 
ερµηνεύσει ώστε να επιβιώσει ή να έχει καλύτερη τύχη. Ο συµπαντικός χώρος 
στον κριτικό γραµµατισµό είναι ανοικτός στα υποκείµενα ως πεδίο δράσης, 
στο οποίο επενεργούν και διαµορφώνουν. Τα υποκείµενα αποτελούν οργανικό 
µέρος αυτής της πραγµατικότητας τα οποία, καθώς αναπτύσσουν 
                                                

 
24 Ο J.P.Gee αρνείται τη µεταφυσική διάσταση (transcendental) των αρχών που διατύπωσε, 
προβάλλοντας την πρακτική τους σηµασία. Ωστόσο, στην ουσία τους η αναφορά στη 
µεταφυσική της αγάπης του Φρέιρε είναι σαφής.  
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«κοινωνιολογική φαντασία», αναπτύσσουν δηλαδή συνείδηση του τρόπου µε 
τον οποίο οι κυρίαρχοι λόγοι επηρεάζουν τη ζωή τους, κινητοποιούνται και 
αναλαµβάνουν κοινωνική δράση µε στόχο τη χειραφέτηση. Το κείµενο κάθε 
φορά νοηµατοδοτείται µε διαφορετικό τρόπο στο πλαίσιο που ορίζει η 
χειραφετική ηθική του αναγνώστη.  

 
 

2.4 Η Παιδαγωγική του Κριτικού Γραµµατισµού 
 

Τα χαρακτηριστικά της κοινωνιο-πολιτισµικής προσέγγισης του 
γραµµατισµού σε συνδυασµό µε το ιδεολογικό πλαίσιο της κριτικής 
κοινωνικής θεωρίας, διαµορφώνουν νέους ορίζοντες στην παιδαγωγική και στη 
διδασκαλία της γλώσσας, η οποία καθίσταται κοµβική στο σχολικό 
πρόγραµµα. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί επισηµαίνονται τα βασικά στοιχεία 
της προσέγγισης στη διδασκαλία της γλώσσας, µε πεδίο αναφοράς τη µέση 
βαθµίδα της εκπαίδευσης, που αφορά στους έφηβους µαθητές, στο πλαίσιο της 
παιδαγωγικής του Κριτικού Γραµµατισµού. 
 
2.4.1. Η σηµασία της γλωσσικής εκ
αίδευσης 

Η γλωσσική επικοινωνία, γραπτή και προφορική, αποτελεί την υλική 
υπόσταση του γραµµατισµού. Τόσο για την επίγνωση των πρακτικών 
γραµµατισµού, όσο για την κατανόηση των µηχανισµών εξουσίας της 
κοινωνίας είναι σηµαντική η γλωσσική αγωγή, µια και η γλώσσα αποτελεί το 
κύριο µέσο µε το οποίο εκφράζονται και εµπεδώνονται τόσο οι πρακτικές 
γραµµατισµού όσο και οι εξουσιαστικοί µηχανισµοί (Giroux, 1987: 8, Barton, 
1994: 53-68). 

Η γλωσσική επικοινωνία στις σύγχρονες δηµοκρατίες αποτελεί βασικό 
µέσο χειραγώγησης και χειραφέτησης συγχρόνως (Fairclough, 1992: 3-6). Η 
θέση του πολίτη είναι πιο ισχυρή και η ευαισθησία περί των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων πιο έντονη, µε αποτέλεσµα να διαµορφώνονται νέες στρατηγικές 
πειθούς µε στόχο τον επηρεασµό της συνείδησης του πολίτη. Ο πολίτης ως 
πελάτης, ως ψηφοφόρος, ως τηλεθεατής, ως εκπαιδευόµενος, ως ασθενής 
ακόµα που επισκέπτεται το γιατρό, ως φοιτητής που επιλέγει πανεπιστηµιακή 
σχολή, θέλει να πεισθεί -και θέλουν να τον πείσουν-για να επιλέξει. Η σηµασία 
της επικοινωνιακής προσέγγισης είναι καθοριστική, όπως και οι 
επεξεργασµένες επιστηµονικά στρατηγικές προσέγγισης. Η εξεύρεση τεχνικών 
για τη προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, οι αυξηµένες ανάγκες 
συµβουλευτικής στήριξης, έχουν απασχολήσει και απασχολούν κατά πολύ την 
έρευνα, την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση, καθώς και το 
σχεδιασµό υπηρεσιών και προϊόντων. Αποτέλεσµα αυτής της συστηµατικής 
προσπάθειας είναι η «τεχνολογικοποίηση» (technologication) της γλωσσικής 
επικοινωνίας µέσα από ένα σύνολο γλωσσικών δεξιοτήτων που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες που παρουσιάζονται στα νέα εργασιακά 
περιβάλλοντα. Οι συστηµατικές εκστρατείες πειθούς που παρατηρούνται στη 
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σύγχρονη εποχή µε τον υψηλό βαθµό οργάνωσης και τεχνικής αρτιότητας, 
από τη µία προβληµατίζουν τον πολίτη και τον κάνουν καχύποπτο, από την 
άλλη καταφέρνουν να εµφανίζουν ως αυτονόητο και φυσικό αυτό που αποτελεί 
ιδεολογική κατασκευή. Η µη επίγνωση από το ευρύ κοινό των πολιτών των 
διαδικασιών µε τις οποίες ιδέες, αξίες, γνώµες, παρουσιάζονται ως δεδοµένες, 
ενώ είναι ζητούµενες, έχει προβληµατικές συνέπειες.  

Από τη µια, διαµορφώνεται ένα ανυποψίαστο κοινό πολιτών το οποίο 
από τη µια χειραγωγείται αποδεχόµενο ως προφανές ό,τι προωθείται από 
«έγκυρους» θεσµούς ή πρόσωπα, από την άλλη παρουσιάζει αδυναµία κριτικής 
αντίστασης προς τους κοινωνικούς θεσµούς αυξηµένου κύρους, επιδεικνύει 
συγχρόνως ψηλό βαθµό κοινωνικής συµµόρφωσης. Αποτελούν συνήθως το 
συντηρητικό ή συµβιβασµένο κοµµάτι µιας κοινωνίας ή ενός θεσµού.  

Από την άλλη, προβάλλεται αντίσταση από καχύποπτους πολίτες, 
αρνητικούς, εκνευρισµένους από µια προβληµατική επικοινωνία στην οποία 
κάποιοι «ισχυροί» καταφέρνουν να είναι πειστικοί σε επίπεδο ρητορικό, ενώ οι 
ίδιοι καθηµερινά βιώνουν µια κακή πραγµατικότητα η οποία δεν αλλάζει παρά 
τους όποιους ρητορικούς εξωραϊσµούς ή τις όποιες φαντασιωτικές αποδράσεις 
που προσφέρει ο καταναλωτισµός και ο κόσµος των Μέσων Μαζικής 
Ενηµέρωσης. Με την πρώτη αφορµή κατακεραυνώνουν θεσµούς και υιοθετούν 
ένα αµετροεπή, άκριτο λόγο, ισοπεδωτικό, ο οποίος µπορεί να οδηγεί και σε 
ακραίες πράξεις. Το ίδιο κοινό, µε ένα διαφορετικό τρόπο, γίνεται το ίδιο 
ευάλωτο και χειραγωγήσιµο από έτοιµες πρακτικές πολιτισµικής αντίστασης. 
Οι πρακτικές αυτές χαρακτηρίζονται για την έλλειψη πρόθεσης 
συνειδητοποίησης του προβλήµατος και κοινωνικής δράσης και για έναν 
έντονα αυτάρεσκο αρνητισµό και άσκοπο ακτιβισµό. 

Ο λαϊκισµός για παράδειγµα, ως πρακτική, στηριζόµενος στη λογική 
της αντίστασης, προβάλλει τις αντιδραστικές συµπεριφορές των 
«καταπιεζόµενων» πολιτών οι οποίες χαρακτηρίζονται για το υψηλό 
συγκινησιακό τους φορτίο και το χαµηλό δείκτη συνειδητοποίησης. Μ’ αυτό 
τον τρόπο η άγνοια γίνεται ηγεµονική κουλτούρα (Giroux, 1987:13). Ενώ η 
ίδια στάση ενδυναµώνει µορφές υποκουλτούρας που προβάλλουν τα Μέσα 
Μαζικής Ενηµέρωσης χάριν θεαµατικότητας, αλλά ενισχύει επίσης και τη 
παραβατική συµπεριφορά όπως παρατηρείται στις κοινότητες των χρηστών 
ουσιών ή οργανώσεων που κινούνται στο µεταίχµιο της νοµιµότητας και της 
παραβατικότητας. 

Ανάµεσα στα παραπάνω άκρα προτείνεται σύµφωνα µε τον κριτικό 
γραµµατισµό, η συνειδητοποίηση των πολιτών, η οποία προϋποθέτει την 
επίγνωση των πρακτικών γραµµατισµού και των γλωσσικών συµβάσεων και 
πώς αυτά επενδύονται ιδεολογικά και από πολιτικές εξουσιαστικές 
σκοπιµότητες. Η επίγνωση είναι προϋπόθεση µιας κριτικής αντίστασης που 
συµβάλλει στον κοινωνικό µετασχηµατισµό και πρέπει να αποτελεί βασικό 
στόχο της εκπαίδευσης ώστε να ενδυναµώνει του πολίτες στην προσπάθεια 
αυτή.  
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2.4.2. Το κείµενο βασική µονάδα ανάλυσης λόγου 
 

Το κείµενο, γραπτό και προφορικό, αποτελεί τη σηµαντική µονάδα της γλώσσας που 
κατασκευάζεται µε συγκεκριµένους στόχους από δύο ή περισσότερους οµιλητές ή 
συγγραφείς. Κάθε πτυχή του κειµένου συνδέεται µε τους στόχους αυτών που 
συµµετέχουν στην επικοινωνιακή περίσταση» (Kress, 1988: 87). 
 
Το κείµενο στη νέα προσέγγιση αποτελεί τη βασική µονάδα ανάλυσης 

(Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999: 264). Το κείµενο αποτελεί το όλον εντός 
του οποίου κατανοούνται τα µέρη του και είναι σαφώς κάτι περισσότερο από 
το άθροισµα των µερών. Η παραδοσιακή προσέγγιση της γλώσσας που εστίαζε 
στη λέξη, στις µορφές της και τις συντάξεις της θεωρείται πια ανεπαρκής. Η 
διδασκαλία της Αρχαίας ελληνικής και της Λατινικής είχε καθιερώσει τη 
γραµµατική που έδινε έµφαση στη λέξη και την πρόταση. Η κάθε λέξη ή 
πρόταση σε µια νεκρή γλώσσα αποτελεί στενωπό (tunnel vision) (Smith, 
1981), από την οποία, αν δεν περάσει ο αναγνώστης, δεν µπορεί να ανακαλύψει 
το νόηµα του κειµένου. Η δυσκολία αυτή δικαιολογεί, χωρίς να νοµιµοποιεί, 
την έµφαση στην παραδοσιακή Γραµµατική και Συντακτικό. ∆ε συµβαίνει το 
ίδιο µε την προσέγγιση της µητρικής γλώσσας, όπου η έµφαση δίνεται στην 
επικοινωνία, στους συντελεστές της (δηµιουργούς και αποδέκτες), στους 
στόχους και στο πλαίσιο και στον τρόπο µε τον οποίο τα παραπάνω 
διαµορφώνουν τα κείµενα. Τα συµφραζόµενα (ή περικείµενο) προσφέρουν 
περισσότερες δυνατότητες ερµηνείας και κατανόησης –αυτό άλλωστε είναι 
γνωστό από τις Κοινωνικές Επιστήµες. Η ανίχνευση και η συστηµατική 
εξέταση των µηχανισµών µε τους οποίους εµπεδώνεται το περικείµενο στο 
κείµενο, µέσω της γλώσσας, αυτό αποτελεί ενδιαφέρον αντικείµενο της 
γλωσσολογίας και της γλωσσικής εκπαίδευσης. 

Σύµφωνα µε τη νέα θεώρηση το κείµενο είναι µια έννοια δυναµική που 
ξεφεύγει από την παραδοσιακή αντίληψη του γραπτού κειµένου που 
αποτυπώνεται σ’ ένα κοµµάτι χαρτιού υπό έναν τίτλο. Η ανακάλυψη της 
γραφής και της τυπογραφίας διαµόρφωσαν µια εξωτερική µορφή για το 
κείµενο µε την οποία ταυτίστηκε. Tίτλοι, επικεφαλίδες, στοιχίσεις των 
γραµµών είναι κειµενικές δυνατότητες της καταγραφής του προφορικού λόγου 
µέσω µαγνητοφωνήσεων και ψηφιακών καταγραφών του ήχου, ώστε να έχουµε 
την αίσθηση της ολότητας και στον προφορικό λόγο (Οng, 1997: 167-197). Ο 
εκφωνούµενος γραπτός λόγος των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης επίσης 
συντέλεσε στην άµβλυνση της αίσθησης του απολύτως διαφορετικού µεταξύ 
γραπτού και προφορικού λόγου. Οι νέες ψηφιακές πολυµεσικές τεχνολογίες 
δηµιούργησαν νέα πολυτροπικά κείµενα στα οποία συλλειτουργούν τα 
γλωσσικά στοιχεία µε ακουστικά και οπτικά στοιχεία. Κάθε φορά, ανάλογα µε 
την εποχή και τον πολιτισµό, η υλική υπόσταση (προφορικός, γραπτός, 
πολυτροπικός λόγος) του κειµένου µπορεί να διαφέρει, αλλά όχι οι λειτουργίες 
του ως βασικής µονάδας στη γλωσσική επικοινωνία (Fairclough, 1995: 4). Η 
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γλώσσα των κειµένων αποτελεί το κύριο αντικείµενο µελέτης στη γλωσσική 
εκπαίδευση25.  

Μ’ αυτή την αντίληψη κινούµαστε από τη λέξη στο περικείµενο και από 
το περικείµενο στη λέξη, διερευνώντας τους συσχετισµούς στο πλαίσιο µιας 
άλλης «γραµµατικής». Τα κείµενα είναι οργανωµένα σύνολα µε 
αλληλεπιδρώντα µέρη. Οι λέξεις, τα επιµέρους γλωσσικά στοιχεία, 
κατανοούνται στο πλαίσιο ενός κειµένου µε σαφείς στοχεύσεις και λειτουργίες. 
Η επικοινωνιακή περίσταση, οι ποµποί και οι αποδέκτες του κειµένου, καθώς 
και τα συµφραζόµενα που αναφέρονται στις συνθήκες επικοινωνίας, τα µη 
ορατά στοιχεία του κειµένου, γίνονται αισθητά µέσα από τη διερεύνηση της 
συνάφειας που έχουν µε τα ορατά στοιχεία του (Barton & Hamilton, 
2000:17).  

Με την ίδια λογική το κείµενο αποτελεί όχι µόνο µόρφωµα µιας 
συγκεκριµένης επικοινωνιακής περίστασης αλλά διαµορφώνεται και µε 
ευρύτερους πολιτισµικούς όρους. Ανάµεσα στο κείµενο και το κοινωνικό και 
πολιτισµικό πλαίσιο µεσολαβούν οι λόγοι που καθορίζουν σε κάθε κοινωνία 
τους συµβατικούς τρόπους γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, τους 
τρόπους χρήσης της γλώσσας και τα κειµενικά είδη (Barton, 1994: 56-61, 
Fairclough, 1995: 10-15). Μέσω της εξοικείωσης µε τους µηχανισµούς των 
ορατών και αοράτων στοιχείων του κειµένου, οι µαθητές αποκτούν την 
κοινωνιολογική φαντασία που αναφέρθηκε παραπάνω, ώστε να 
συνειδητοποιούν πώς ο κόσµος των αξιών, των στερεοτύπων, των 
προκαταλήψεων και της εξουσίας «φυσικοποιείται» στη χρήση της γλώσσας. 

Τα κείµενα δεν ιεραρχούνται σύµφωνα µε την αισθητική τους αξία ή µε 
την επωνυµία του γράφοντος αλλά µε κριτήριο την αυθεντικότητά τους. Τα 
«πεποιηµένα» κείµενα των σχολικών εγχειριδίων αλλοιώνουν τη σύσταση των 
κειµένων και δηµιουργούν υβριδικά κείµενα που δε βοηθούν τους µαθητές να 
εξελιχθούν στην προοπτική της γλωσσικής επίγνωσης26. Τα αυθεντικά κείµενα 
είναι προϋπόθεση για µια γλωσσική εκπαίδευση που στόχο έχει την εξοικείωση 
του εκπαιδευοµένου µε τις πραγµατικές συνθήκες της επικοινωνίας και τις 
συµβατικές της µορφές που ταξινοµούνται σε ποικίλα κειµενικά είδη.  

Η σύνδεση της διδασκαλίας των κειµένων µε τις πραγµατικές συνθήκες 
επικοινωνίας µε απώτερο στόχο την επίγνωση και τη χειραφέτηση επιβάλλει 
την ανάγκη της τοποθετηµένης (situated) πρακτικής. Η διδασκαλία των 
κειµένων, όπως και τα κείµενα, είναι µια ιστορικά και πολιτιστικά 

                                                
25Στην πολιτισµική προσέγγιση δεν είναι µόνο τα κείµενα που προσφέρονται ως πεδίο 
έρευνας για την προσέγγιση του Λόγου (discourse), αλλά και πολιτιστικά προϊόντα, όπως 
εικόνες, πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες. Πολλοί θεωρούν ότι µια εικόνα ή ένα σκίτσο 
µπορεί να αποτελέσει κείµενο (Βλ. σχολικό βιβλίο και κάνε σηµείωση). Αυτό όµως µπορεί 
να δηµιουργήσει συγχύσεις, ειδικά στην εκπαίδευση. Η ανάλυση του Λόγου προσεγγίζεται 
διεπιστηµονικά, αλλά στη γλωσσολογία και στην εκπαίδευση, στα γλωσσικά µαθήµατα, η 
έννοια του κειµένου συνδέεται άρρηκτα µε τη γλώσσα.   
26 Στο θέµα των «πεποιηµένων» κειµένων στο µάθηµα της Νεοελληνικής γλώσσας θα γίνει 
αναλυτική αναφορά παρακάτω. 
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προσδιορισµένη πρακτική (Vygotsky, 1997, ∆αφέρµος, 2002). Κατά συνέπεια, 
η διδασκαλία δεν εκκινεί παραγωγικά από µια δεδοµένη κατηγοριοποίηση και 
αξιολόγηση κειµενικών ειδών στην οποία εντάσσονται τα αυθεντικά κείµενα µε 
τα οποία εξοικειώνονται οι εκπαιδευόµενοι, αλλά επαγωγικά από τους 
προτιµώµενους τρόπους επικοινωνίας των εκπαιδευοµένων στα κυρίαρχα, 
«ηγεµονικά» κειµενικά είδη και επίπεδα ύφους. Ο λογοτεχνικός κανόνας στη 
γλωσσική αγωγή ουσιαστικά αποκλείει µαθητές κατώτερων κοινωνικών 
στρωµάτων µε περιορισµένο γλωσσικό κώδικα, να κατακτήσουν µορφές µιας 
περισσότερο επεξεργασµένης γλώσσας. Αυτή η αντίστροφη πορεία από το 
καθηµερινό πεδίο της χρήσης του λόγου στον επεξεργασµένο λόγο της 
επιστήµης, από την αφήγηση του βιωµένου λόγου στην αναφορική λειτουργία 
του λόγου και στην επιχειρηµατολογία, είναι ιδιαιτέρως χρήσιµη για τη 
διδασκαλία της γλώσσας (Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999: 269). 

Σκοπός της παραπάνω επικοινωνιακής προσέγγισης δεν είναι η 
αναπαραγωγή «κυρίαρχων» πρακτικών λόγου και επικοινωνίας, αλλά η 
ενδυνάµωση των υποκειµένων της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών και 
εκπαιδευοµένων, στη χρήση της γλώσσας και η ενεργοποίησή τους µε την 
προοπτική τον κοινωνικό µετασχηµατισµό που θα οδηγεί σε µια δικαιότερη 
κοινωνία. Ο στόχος της χειραφέτησης –ας ειπωθεί ξανά– δίνει νόηµα στις 
παιδαγωγικές δραστηριότητες. ∆ιαφορετικά, η παιδαγωγική εργαλειοποιείται 
και γίνεται µια διαδικασία απόκτησης δεξιοτήτων, κοινωνικά και πολιτισµικά 
προσδιορισµένων, µε σκοπό την κοινωνική ένταξη και αφοµοίωση και τελικά, 
την αναπαραγωγή του κοινωνικού συστήµατος. 
 
2.4.3 Η σηµασία των 
ροηγούµενων εµ
ειριών του µαθητή-ο 
ροφορικός λόγος 

«Η εκ
αίδευση 
άσχει α
ό την αρρώστια της αφήγησης» ισχυρίζεται ο 
Φρέιρε και η εµπειρία από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα το επιβεβαιώνει. 
Η φωνή του µαθητή δεν ακούγεται παρά ελάχιστες φορές µέσα στις 
σχοινοτενείς αφηγήσεις και εξηγήσεις του διδάσκοντος. Ο εξουσιαστικός 
λόγος του καθηγητή είναι πολλές φορές απόλυτος. Η «τραπεζική»27 αντίληψη 
της παιδείας οδηγεί τα υποκείµενα της εκπαίδευσης σε σχέση αντίθεσης · ο 
δάσκαλος διδάσκει, ο µαθητής διδάσκεται, ο δάσκαλος ξέρει, οι µαθητές δεν 
ξέρουν, ο ένας µιλάει ο άλλος ακούει, ο δάσκαλος επιβάλλει ποινές, ο µαθητής 
τις δέχεται. Μ’ αυτό τον τρόπο διαµορφώνεται ο πολιτισµός της σιωπής και 
αναπαράγεται µε την εκπαίδευση το σύστηµα της εξουσίας που θέλει την 
πνευµατική και πολιτική εξουσία να κυριαρχούν χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τη 
φωνή του εξουσιαζοµένου (Φρέιρε, 1977:  77-97). 

Η ενδυνάµωση του εκπαιδευοµένων δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς οι 
τελευταίοι να έχουν φωνή και να αξιώνουν να ακούγεται η φωνή τους. Οι 
προηγούµενες αντιλήψεις τους για την πραγµατικότητα είναι η βάση για την 
εκπαιδευτική διαδικασία. Η άποψη αυτή είναι θεµελιακή σε κάθε 

                                                
27 Οι µαθητές είναι τα ταµιευτήρια όπου οι δάσκαλοι καταθέτουν τις γνώσεις τις οποίες οι 
µαθητές αποτυπώνουν, αποµνηµονεύουν και επαναλαµβάνουν (Φρέιρε, 1977:  78) 
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εποικοδοµιστική- κονστρουκτιβιστική θεώρηση (Au, 2006:392-395). Οι 
εκπαιδευόµενοι ενθαρρύνονται να αρθρώνουν λόγο, ώστε µ’ αυτό τον τρόπο να 
γίνουν αντιληπτά τα στοιχεία της προσωπικής τους διαδροµής στο 
γραµµατισµό. Αν µε κάποιον τρόπο δε συνδέεται η µαθησιακή διαδικασία µε 
την προσωπική τους αναγνωστική ιστορία, τότε η εποικοδόµηση της γνώσης 
δεν έχει γερά θεµέλια και ο στόχος της χειραφέτησης γίνεται αλλοτριωτικός, 
αντικειµενοποιείται και χάνει τα προσωπικά- υποκειµενικά ερείσµατα.  

Από τις παραπάνω ηθικο-πολιτικές αρχές προκύπτει η ιδιαίτερη 
σηµασία του προφορικού λόγου των εκπαιδευοµένων. Ο προφορικός λόγος 
των εκπαιδευοµένων είναι βάση για τη µαθησιακή διαδικασία και διαρκώς 
παρών σ’ όλες τις φάσεις της. ∆εν είναι ανταγωνιστικός λόγος, εκτροπή από τον 
προγραµµατισµό. Είναι γνώριµη η έκφραση-προτροπή, «ας επανέλθουµε» 
µετά από µια «παρέκβαση» κατά την οποία διδάσκων και διδασκόµενοι 
εµπλέκονται σε διαλογική συζήτηση. Η συζήτηση, ο διάλογος, που στόχο έχει 
τη διερεύνηση των θέσεων που ήδη έχουν οι εκπαιδευτικοί και οι 
εκπαιδευόµενοι και ο προσδιορισµός του στόχου, είναι διαδικασίες οργανικά 
δεµένες µε την εκπαιδευτική πρακτική και όχι «παραβατικός» λόγος. Συνήθως, 
στην παραδοσιακή διδασκαλία, ο προφορικός λόγος των µαθητών µένει 
«αγεφύρωτος» µε το λόγο του αναλυτικού προγράµµατος και του διδάσκοντος 
(Giroux, 1987: 23). 

Πάνω στον προφορικό λόγο των µαθητών µέσα από τον οποίο 
διακρίνονται – ανάλογα µε τη θεωρητική προσέγγιση- γνωστικά σχήµατα του 
µαθητή, ψυχικές διεργασίες, προηγούµενες αντιλήψεις, παιδαγωγικά προφίλ, 
στοιχεία ταυτότητας που αναφέρονται στο φύλο, την εθνότητα και την 
κοινωνική τάξη, κτίζεται το εποικοδόµηµα της γνώσης. Γι’ αυτό και η ενίσχυση 
του προφορικού λόγου των µαθητών µέσα από πρακτικές διαλόγου και 
συνεργασίας εκπαιδευτικών-εκπαιδευοµένων είναι θεµελιώδες ζήτηµα στις 
σύγχρονες θεωρίες µάθησης, ανθρωπιστικές και κονστρουκτιβιστικές. Το 
πρόβληµα στην εκπαιδευτική πράξη είναι πώς προσεγγίζει και διαγιγνώσκει ο 
εκπαιδευτικός το γνωστικό- πολιτισµικό υπόβαθρο των εκπαιδευοµένων και 
πώς γεφυρώνει το λόγο των εκπαιδευοµένων µε τον κυρίαρχο λόγο του 
σχολείου και της κοινωνίας.  

 
 

2.4.4 Η 
ολιτισµική 
ροσέγγιση  
Η πολιτισµική-ιστορική θεωρία του Vygotsky έθεσε τις βάσεις για µια 

νέα προσέγγιση της γλώσσας και της παιδαγωγικής δράσης. Η προσέγγιση της 
γλωσσικής επικοινωνίας «πρωταρχικά ως συλλογικής, κοινωνικής 
δραστηριότητας» και κατόπιν «ως ενδοψυχικής λειτουργίας, ως ατοµικής 
δραστηριότητας» κατά την οποία το άτοµο εσωτερικεύει λειτουργίες που 
πραγµατοποιούσε µε τη βοήθεια ενηλίκων, σε συνδυασµό µε τη θεωρία της 
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Ζώνης της εγγύτερης ανά
τυξης,28 τοποθετεί την έννοια της ανάπτυξης της 
ανθρώπινης νόησης στη συλλογική κοινωνική πρακτική και στη διαδικασία 
ιστορικής, πολιτισµικής ανάπτυξης της ανθρωπότητας» (∆αφέρµος, 2002: 197-
201).  

Ο λόγος που αρθρώνει ο µαθητής είναι πολιτισµικά και ιστορικά 
προσδιορισµένος και  ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει υπόψη του τη διάσταση 
αυτή στον προσδιορισµό του ε
ι
έδου της δυνάµει ανά
τυξης. Κατά συνέπεια, ο 
εκπαιδευόµενος, όσο µικρός και να είναι, όταν εισέρχεται για πρώτη φορά 
στην εκπαίδευση, φέρει γνώσεις και εµπειρίες, δεν είναι άδειο δοχείο. Αυτές οι 
εµπειρίες, που συνθέτουν το πολιτισµικό κεφάλαιο του εκπαιδευοµένου, 
προσφέρονται για αξιοποίηση στη µαθησιακή διαδικασία, ώστε ο 
εκπαιδευόµενος να συνειδητοποιήσει το τι γνωρίζει, τι µπορεί και ποια στάση 
έχει απέναντι στο περιεχόµενο της µάθησης και µ’ αυτό ως αφετηρία, να 
διευρύνει την εµπειρία του µέσα από εξειδικευµένες, επιστηµονικές γνώσεις, να 
οικειωθεί «έγκυρες», κυρίαρχες πολιτισµικά µορφές λόγου και στη συνέχεια, να 
τις προσεγγίσει κριτικά, να τις αµφισβητήσει, στο βαθµό που αναπαράγουν τις 
κοινωνικές ανισότητες και την αδικία.  

Συνεπώς, η διδασκαλία είναι προϊόν ιστορικο-πολιτισµικό και ως τέτοιο 
προσεγγίζεται στην παιδαγωγική του κριτικού γραµµατισµού. 

Στην παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκαλία το πλαίσιο της 
συνεργασίας είναι αυστηρά προδιαγεγραµµένο, οι ανάγκες των 
εκπαιδευοµένων, όπως προκύπτουν κατά τη διδασκαλία, δεν αντιµετωπίζονται. 
Η αναγνωστική ιστορία του εκπαιδευόµενου, οι προηγούµενες εµπειρίες στο 
γραµµατισµό δε λαµβάνονται υπόψη (Χοντολίδου, 2003). Η ατοµικότητα δεν 
ενδιαφέρει παρά µόνο η «συµµόρφωση» και η «υπερσυµµόρφωση» της29.  

Από την άλλη, οι στενές ψυχολογικές, ανθρωπιστικές και 
προσωποκεντρικές προσεγγίσεις, χωρίς να υποτιµώνται στο βαθµό που 
διευκολύνουν τη µαθησιακή διαδικασία, δεν είναι από µόνες τους ικανές να 
συνδέσουν την πράξη της µάθησης µε τη συνολικότερη προσπάθεια της 
κοινωνίας για ανάπτυξη και πρόοδο. Σ’ αυτές τις λογικές η ατοµικότητα 
νοείται κατ’ αντίθεση ή ερήµην της συλλογικότητας. 

Στην πολιτισµική προσέγγιση η ατοµικότητα νοείται σε µια διαλεκτική 
σχέση, σχέση αλληλεπίδρασης µε την κοινωνία. Στη σχέση αυτή το όλον, η 
οµάδα, η σχολική τάξη, η τοπική κοινωνία είναι κάτι πολύ περισσότερο από το 
άθροισµα των µελών τους, όπως και ο Αριστοτέλης ισχυρίζεται30. Το άτοµο µε 
την ενεργή συµµετοχή του στην οµάδα και εκτιθέµενο στην αλληλεπίδραση µε 

                                                
28 «Η ζώνη αυτή αντιστοιχεί στην απόσταση ανάµεσα στο πραγµατικό αναπτυξιακό επίπεδο, 
όπως αυτό καθορίζεται από την ανεξάρτητη επίλυση προβληµάτων, και στο επίπεδο δυνάµει 
ανάπτυξης, όπως αυτό καθορίζεται από την επίλυση προβληµάτων κάτω από την 
καθοδήγηση των ενηλίκων ή σε συνεργασία µε πιο ικανούς συνοµηλίκους» (Vygotsky, 2000: 
147) 
29 Οι όροι χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τη σηµασία που τους απέδωσε ο Piaget. 
30 «…τους γαρ πολλούς, ών έκαστος ου σπουδαίος ανήρ, όµως ενδέχεται συνελθόντας είναι 
βελτίους εκείνων…». Αριστοτέλους, Πολιτικά, Γ’ 11, 1-2. 
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συνοµηλίκους και µεγαλύτερους σε ηλικία από αυτόν, αναπτύσσει ανώτερες 
ψυχικές λειτουργίες που οδηγούν στην κριτική συνειδητοποίηση της 
κοινωνικής πραγµατικότητας.  

Η πορεία της προσωπικής ανάπτυξης γίνεται διά λόγου. Στη γλώσσα 
αποτυπώνεται η ανθρώπινη συνείδηση. Μέσα από τη γλώσσα εσωτερικεύει την 
κοινωνική εµπειρία και µέσω της γλώσσας συνειδητοποιεί την κοινωνική 
πραγµατικότητα και µέσω της γλώσσας παρεµβαίνει και οδηγείται στην 
κοινωνική δράση31. 
 
Ανακεφαλαίωση 

Η χρήση της γλώσσας στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας 
είναι καθοριστική για την αποτελεσµατική επικοινωνία. Η σηµασία της αυτή 
αναγκάζει την εκπαίδευση να προσεγγίσει τη γλώσσα όχι µόνο περιγραφικά ως 
µία κλειστή δοµή, αλλά κυρίως εντός των κοινωνικών συµφραζοµένων. Η 
γλώσσα δοµεί τις κοινωνικές σχέσεις και τις αναπαράγει και δοµείται και 
αναδοµείται από αυτούς που τη χρησιµοποιούν. Μ’ αυτή την έννοια 
αντιµετωπίζεται ως πολιτισµικό προϊόν και θέτει νέα δεδοµένα για την 
Παιδαγωγική. 
 
2.4.5. Οι 
αιδαγωγικές 
ροεκτάσεις της ε
ικοινωνιακής-
ολιτισµικής 
ροσέγγισης της 
διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας στους εφήβους32 
 
2.4.5.1. Παιδαγωγικές αρχές για το γραµµατισµό των εφήβων 

Ο Εφηβικός Γραµµατισµός (Adolescent Literacy) ή καλύτερα, ο 
Γραµµατισµός στην Εφηβεία, ως ερευνητική τάση που παρατηρείται τα 
τελευταία 10 χρόνια στην Αµερική και Αυστραλία, στοχεύει στην κατάδειξη 
της σηµασίας του γραµµατισµού στη µέση βαθµίδα της εκπαίδευσης. Το 
ενδιαφέρον µέχρι σήµερα για τη γραφή και την ανάγνωση είναι έντονο στην 
πρώτη βαθµίδα της εκπαίδευσης, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην 
εκµάθηση ξένων γλωσσών. Στη µέση βαθµίδα η γραφή και η ανάγνωση ως 
ικανότητες θεωρούνται δεδοµένες. Στην πράξη όµως παρατηρούνται πολλά 
προβλήµατα κατανόησης των κειµένων και αδυναµίες στην παραγωγή γραπτού 
λόγου. Σύµφωνα µε την παραδοσιακή αντίληψη στη µέση εκπαίδευση, οι 
µαθητές διαβάζουν τα κείµενα στο πλαίσιο κάθε µαθήµατος για να παίρνουν 

                                                
31 «Η λέξη είναι µια άµεση έκφραση της ιστορικής φύσης της ανθρώπινης συνείδησης. Η 
συνείδηση αντανακλάται µέσα σε µια λέξη όπως ο ήλιος σε µια σταγόνα νερού» (Vygotsky, 
όπως στο Stierer & Maybin, 2001: 79 ).  
32 Ο στόχος της διατριβής, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, είναι η διερεύνηση των 
πρακτικών της ανάγνωσης στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυµνάσιο. Γι’ αυτό 
ο λόγο στο κεφάλαιο που ακολουθεί επιχειρείται µια αδροµερής παρουσίαση ενός πλαισίου 
παιδαγωγικών αρχών που αφορούν στο πρόγραµµα σπουδών, τις πρακτικές διδασκαλίας, 
διοίκησης και συνεργασίας µεταξύ των παραγόντων της εκπαίδευσης (διδασκόντων, 
µαθητών, γονέων, τοπικής κοινωνίας), και της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη 
Μέση βαθµίδα της εκπαίδευσης. 
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γνώσεις σχετικές µε το επιστηµονικό πεδίο στο οποίο κάθε µάθηµα 
αναφέρεται. ∆ε µαθαίνουν συνήθως να διαβάζουν τα κείµενα του 
συγκεκριµένου µαθήµατος. Ενώ έχουµε, ως εκπαιδευτικοί, γονείς, κοινωνία, 
υψηλές προσδοκίες και στόχους από τους εφήβους του Γυµνασίου και του 
Λυκείου, δεν παρέχουµε τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες να ανταποκριθούν σ’ 
αυτές τις προσδοκίες. Το οικογενειακό, το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και 
το σχολείο θέλουν οι έφηβοι να γνωρίζουν πολλά, δίνουν µεγάλη σηµασία στο 
«τι» της διδασκαλίας όπως και οι σχεδιαστές των σχολικών αναλυτικών 
προγραµµάτων. ∆εν έχουν δώσει όµως ανάλογη σηµασία στο «πώς» της 
διαδασκαλίας/µάθησης (Jetton & Dole, 2004:  1-7, Alvermann et al., 2006, 
Sturtevant et al., 2006, Pendergast & Bahr:  2005). 

Στην ενότητα αυτή προσεγγίζεται η ίδια η φύση της εφηβείας και των 
αναπτυξιακών της αναγκών, ώστε να διαγραφεί ένα πλαίσιο αρχών για τις 
πρακτικές γραµµατισµού στη µέση εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, στηριγµένο 
στις ιδιαιτερότητες της εφηβείας, στόχος είναι αφενός η δηµιουργία θετικού 
κλίµατος, ώστε ο έφηβος µαθητής να είναι ενεργοποιηµένος, συµµετέχων στη 
µαθησιακή διαδικασία και µε ισχυρά κίνητρα µάθησης, αφετέρου η ενίσχυση 
των µαθητών µε στρατηγικές µάθησης, ώστε να «µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν». 
Ο τελικός στόχος είναι η προσωπική ολοκλήρωση και η χειραφέτηση.  
 
2.4.5.2. Ο ορισµός της εφηβείας 

Σε σχέση µε την παραδοσιακή διδασκαλία µε τον έντονο 
δασκαλοκεντρικό της χαρακτήρα και µε την προοδευτική, µαθητοκεντρική 
προσέγγιση, που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας για πολυ-
επιδέξιους πολίτες, µε υψηλού επιπέδου γνώσεις και ικανότητες, αναδεικνύεται 
κοµβική η συνεργασία διδάσκοντος και εκπαιδευοµένου στην προσπάθεια µιας 
κοινωνίας να αναπτυχθεί και να ξεπεράσει εµπόδια που δυσκολεύουν τη 
χειραφετική της πορεία.  

Ο έφηβος εκπαιδευόµενος δεν αντιµετωπίζεται στη προοπτική αυτή33, 
σύµφωνα µε την οπτική γωνία των ενηλίκων, ως ανώριµος ενήλικος ο οποίος 
δεν έχει ωριµάσει βιολογικά, δεν έχει ανεξαρτητοποιηθεί κοινωνικά – 
εξαρτάται από την οικογένεια– δεν έχει αναπτύξει τις νοητικές-γνωστικές 
λειτουργίες πλήρως, δεν έχει ολοκληρωθεί ως προσωπικότητα, δεν έχει 
διαµορφώσει την κοινωνική του ταυτότητα. ∆εν αντιµετωπίζεται δηλαδή, 
αρνητικά σχετικά µε ό,τι δεν έχει καταφέρει ακόµα, όπως είθισται να 
εκλαµβάνουν πολλοί την εφηβεία, ως ασθένεια ή ως έλλειµµα.  

                                                
33 Ορίζεται ο έφηβος ως µια µεταβαλλόµενη προσωπικότητα σε µια διαδικασία ωρίµανσης η 
οποία είναι ιδιαίτερα έντονη και δραµατική στη φάση αυτή, αλλά δε σταµατά ποτέ – και 
κατά τούτο δε διαφέρει από µεταγενέστερα εξελικτικά στάδια. Αυτή η δυναµική προσέγγιση 
της εφηβείας αποκρυσταλλώνεται στο µοντέλο του Nan Βahr και παρουσιάζεται εδώ εν 
συντοµία, δεδοµένου ότι αξιοποιεί όλες τις προηγούµενες θεωρίες για την εφηβεία (Piaget, 
Vygotsky, Bandura) στην περιγραφή της φυσιογνωµίας του εφήβου δίνοντας έµφαση στη 
δυναµική της συγκεκριµένης εξελικτικής φάσης (Bahr, 2005: 61-63).  
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Αντίθετα, αντιµετωπίζεται εντός του κοινωνικο-πολιτισµικού πλαισίου, 
ως άτοµο µε διαφοροποιηµένες προσωπικά αλλά και κοινωνικά 
προσδιορισµένες ικανότητες και προσόντα. Ο έφηβος χαρακτηρίζεται για το 
προσωπικό του κεφάλαιο που ορίζεται από πλήθος βιολογικών, 
συναισθηµατικών και γνωστικών χαρακτηριστικών, κοινωνικών ενδιαφερόντων 
και ανησυχιών, προσωπικών προσανατολισµών, τα οποία αντανακλώνται στις 
ατοµικές του επιθυµίες για διασκέδαση, διαπροσωπικές σχέσεις, επιτυχία, 
προσανατολισµό και εξεύρεση στόχων. Οι στόχοι έχουν να κάνουν µε τη 
συγκρότηση της ταυτότητας του και την οικοδόµηση ανεξάρτητης και 
υπεύθυνης προσωπικότητας, καθώς και µε την κοινωνικοποίησή του. Στην 
προσπάθειά αυτή χρειάζεται την υποστήριξη και την καθοδήγηση, όχι τη 
χειραγώγηση, των ενηλίκων, γονέων και εκπαιδευτικών. Χρειάζεται να 
αξιοποιεί τις προηγούµενες εµπειρίες του και η µάθηση του να είναι ενταγµένη 
στην κοινωνική πραγµατικότητα. Η µάθηση γι’ αυτόν χρειάζεται να είναι µια 
ενδιαφέρουσα, συναρπαστική περιπέτεια (Bahr, 2005:  61-63).  
 
2.4.5.3.Το µαθησιακό 
εριβάλλον  

Το κλίµα της σχολικής µονάδας είναι καθοριστικό για την 
κινητοποίηση του εφήβου. Αν ήθελε κανείς να διακρίνει στοιχεία που 
διαµορφώνουν το κλίµα, την κουλτούρα της σχολικής µονάδας θα µπορούσε 
να διακρίνει άµεσα αντιληπτά στοιχεία, που έχουν να κάνουν µε κτιριακές 
υποδοµές και εξοπλισµό, τη διακόσµηση του κτιρίου και νοητά στοιχεία,  
αξίες, σχέσεις, συναισθήµατα, αισθητικές αντιλήψεις, που έχουν να κάνουν µε 
το Πρόγραµµα Σπουδών, παιδαγωγικές αρχές για τη διοίκηση του σχολείου, 
τη διαχείριση της τάξης, τις µεθόδους διδασκαλίας, την αξιολόγηση, καθώς 
επίσης και τη διασύνδεση του σχολείου µε το κοινωνικό περιβάλλον, τοπικό 
και ευρύτερο (Πασιαρδής, 2004: 149-175). 

Χωρίς να υποτιµώ τη σηµασία της οργάνωσης και της διαχείρισης του 
χώρου στην εκπαίδευση, η οποία συνδέεται µε τις παιδαγωγικές αρχές και 
αντιλήψεις για τη λειτουργία της σχολικής µονάδας, δίνω έµφαση σε βασικές 
αρχές που έχουν να κάνουν µε το πρόγραµµα σπουδών και τις διδακτικές 
πρακτικές που κατατείνουν στον ίδιο πάντα στόχο, την αποτελεσµατική 
συνεργασία του διδάσκοντος µε τους έφηβους µαθητές.  
 
Ευέλικτο 
ρόγραµµα σ
ουδών 

Οι έφηβοι µαθητές χρειάζονται ένα ευέλικτο πρόγραµµα σπουδών για 
να µπορούν να αξιοποιούν τις εµπειρίες τους που ποικίλλουν από µαθητή σε 
µαθητή, από τάξη σε τάξη και από σχολείο σε σχολείο. Στα κλειστά 
προγράµµατα σπουδών αντιµετωπίζονται όλοι οι µαθητές µε τον ίδιο τρόπο. 
Η κοινωνική τους τάξη, η πολιτισµική ή εθνοτική οµάδα στην οποία ανήκουν 
και µε ένα λόγο, η προηγούµενη ιστορική τους διαδροµή, δε λαµβάνεται 
υπόψη. Οι επιστηµονικές και συγγραφικές οµάδες έχουν δηµιουργήσει τα 
προγράµµατα σπουδών και τα εκπαιδευτικά υλικά έχοντας κατά νου έναν 
«µέσο» µαθητή, ο οποίος διαθέτει µια αστική κουλτούρα, και µε βάση τις 
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εκπαιδευτικές εµπειρίες των δηµιουργών του συστήµατος, οι οποίοι είναι οι 
επιτυχηµένοι του εκπαιδευτικού συστήµατος. Γι’ αυτό και τα συγκεκριµένα 
«παιδαγωγικά προϊόντα» λειτουργούν ως προκρούστειος κλίνη οδηγώντας στο 
περιθώριο της σχολικής ζωής και τον αποκλεισµό µαθητές που δε µπορούν 
λόγω πολιτισµικών, νοητικών, κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων να προσαρµοσθούν 
στις επιταγές του σχολικού συστήµατος. 

Η «τοποθέτηση» της διδασκαλίας στο ιστορικο-πολιτισµικό της πλαίσιο 
των συντελεστών της, µαθητών και εκπαιδευτικών, ως στόχος δηµιουργεί νέα 
δεδοµένα και πρακτικές. 

Οι µαθητές ενισχύονται ώστε να µαθαίνουν αποτελεσµατικά, να είναι 
επαρκείς αναγνώστες και παραγωγοί γραπτού λόγου. Ο προσανατολισµός του 
προγράµµατος σπουδών δεν περιορίζεται στα περιεχόµενα τόσο, όσο στον 
τρόπο διδασκαλίας, ώστε οι µαθητές να «κατασκευάζουν» τη γνώση µέσα από 
στρατηγικές µάθησης που διαµορφώνουν οι ίδιοι µε τη βοήθεια των 
εκπαιδευτικών. Η απουσία, για παράδειγµα στρατηγικών στην ανάγνωση των 
κειµένων του κάθε µαθήµατος των οποίων ο λόγος και η ορολογία 
διαφοροποιείται ανάλογα µε την επιστήµη στην οποία αναφέρονται, 
αποκλείουν πολλούς µαθητές από την αποτελεσµατική µάθηση είτε µε τη 
µορφή της µέτριας ή κακής επίδοσης, είτε µε τη µορφή της µηχανικής 
αποστήθισης, «παπαγαλίας». Η γνώση είναι κατασκευή διαφορετική για τον 
κάθε µαθητή και σε κάθε πολιτισµικό περιβάλλον, από εποχή σε εποχή και 
από τόπο σε τόπο. Η γνώση έχει νόηµα όταν συνδέεται µε την κοινωνική 
πραγµατικότητα που αποτελεί την κοινή εµπειρία της εκπαιδευτικής 
κοινότητας και όταν συνδέεται µε τις προσωπικές εµπειρίες του µαθητή, την 
αναγνωστική του εµπειρία. Γνώσεις αποµονωµένες από την κοινωνική 
πραγµατικότητα και την εµπειρία των υποκειµένων της εκπαίδευσης δεν 
αξιοποιούνται (Oakes & Lipton, 2007: 103-110). 

∆ύο βασικές πρακτικές για τη διαµόρφωση ευέλικτου προγράµµατος 
σπουδών που ανταποκρίνεται στο πολιτισµικό πλαίσιο που έχει τεθεί, είναι: η 
δυνατότητα δια
ραγµάτευσης (negotiation) του προγράµµατος σπουδών και η 
διαθεµατική διδακτική 
ροσέγγιση των γνωστικών αντικειµένων (integration)34. 
 
Η δια
ραγµάτευση του 
ρογράµµατος σ
ουδών 

Η διαπραγµάτευση του προγράµµατος σπουδών µεταξύ διδασκόντων 
και µαθητών αποτελεί καλή πρακτική στον κριτικό γραµµατισµό. Οι µαθητές 
αποκτούν φωνή και ενδυναµώνουν την προσωπικότητά τους και το 
δηµοκρατικό ήθος συζητώντας τα περιεχόµενα της µάθησης και τον τρόπο 
µάθησης, το τι και το πώς της µαθησιακής διαδικασίας. Η συµµετοχή τους στη 
διαµόρφωση του προγράµµατος συµβάλλει ακόµα περισσότερο στη δέσµευσή 

                                                
34 Η αντίληψη για τον γραµµατισµό, όπως παρουσιάστηκε σε σχετικό κεφάλαιο, η εντός των 
κοινωνικών συµφραζοµένων προσέγγιση των κειµένων, συνάδει µ’ αυτή τη λογική. 
Περισσότερα, ειδικά για το θέµα της ανάγνωσης και των στρατηγικών για την κατανόηση 
των κειµένων, θα παρουσιασθούν παρακάτω. 
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τους ως προς την ακολουθούµενη διαδικασία και την ενεργητική τους 
συµµετοχή (Hunter & Park, 2005: 164-178). 

Ειδικά στη διδασκαλία της γλώσσας τα περιεχόµενα των κειµένων 
µπορούν κάλλιστα να αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης ώστε να 
ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των µαθητών. Τα προκαθορισµένα 
περιεχόµενα παθητικοποιούν και απωθούν τους µαθητές.  

Υπάρχουν µοντέλα και καλές πρακτικές που αποδεικνύουν ότι η 
εµπλοκή του µαθητή στη διαµόρφωση του περιεχόµενου και της διαδικασίας 
της µάθησης είναι πολύ αποτελεσµατική. Η µέθοδος project, µε την οποία 
ολοένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί εξοικειώνονται, στηρίζεται στη 
διαδικασία διαπραγµάτευσης. Σε πολλά µαθήµατα κοινωνικού γραµµατισµού, 
που αναφέρονται σε κοινωνικές επιστήµες, η συνεργασία εκπαιδευτικού και 
µαθητή διαµορφώνει το πρόγραµµα, κοντά στα ενδιαφέροντα των µαθητών.  

Η αδιαφορία των µαθητών και η απογοήτευση που δηµιουργεί στους 
εκπαιδευτικούς, έχουν οδηγήσει τους τελευταίους στη διαπραγµάτευση της 
διαδικασίας και του περιεχοµένου µε τους πρώτους στο πλαίσιο ενός κρυφού 
προγράµµατος. Την ίδια στάση έχει ενισχύσει και το σύγχρονο µάρκετιγκ, 
όπως ισχυρίζεται ο Fairclough (1995). Ο µαθητής είναι ο πελάτης στον οποίο 
πρέπει να προωθηθεί η γνώση µ’ ένα ελκυστικό τρόπο. Μ’ αυτό το στόχο η 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης µπορεί να είναι µια τεχνική διαχείρισης της 
αδιαφορίας των µαθητών, ένα «παιδαγωγικό κόλπο». Κάθε διαπραγµάτευση 
όµως στην εκπαίδευση νοµιµοποιείται στο βαθµό που πραγµατικά συµβάλλει 
στην προοπτική της χειραφέτησης των υποκειµένων της µάθησης. Ο µαθητής 
ως ερευνητής της βιογραφίας του και της κοινωνικής πραγµατικότητας που τον 
αφορά, που διαπραγµατεύεται το τι και το πώς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
ενεργοποιείται, ιδιαίτερα στη φάση της εφηβείας που χαρακτηρίζεται για την 
ανάγκη ενεργητικής µάθησης και ανάπτυξης πιο σύνθετων ικανοτήτων35.  
 
Η ενιαία ολοκληρωµένη 
ροσέγγιση του 
ρογράµµατος σ
ουδών 

Στην παραδοσιακή προσέγγιση τόσο της διδασκαλίας των επιµέρους 
µαθηµάτων όσο και της σύστασης του προγράµµατος σπουδών διακρίνεται η 
πορεία από το µέρος στο όλο, το οποίο δεν προσεγγίζεται κατ’ ανάγκη. Στη 
διδασκαλία της µητρικής γλώσσας, για παράδειγµα, ξεκινά ο µαθητής από τη 
λέξη και προχωρά στη συνέχεια στη φράση, την πρόταση, την παράγραφο και 
                                                
35 Οι Kincheloe και Steinberg εισηγούνται το µοντέλο του µαθητή-ερευνητή που 
ανακαλύπτει την αυτοβιογραφία του και ανακατασκευάζει την προσωπική του ταυτότητα. Οι 
µαθητές κινητοποιούνται ώστε να συνειδητοποιούν τον τρόπο µε τον οποίο σκέπτονται και 
παράγουν γνώση, µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν, συναισθάνονται, κατανοούν τους άλλους 
(όπως στο Hunter & Park, 2005:168)  
Οι Ann Egan-Robinson και David Bloom (2003: 13-26) στο βιβλίο τους Γλώσσα και 
Πολιτισµός παρουσιάζουν το µοντέλο του µαθητή, εθνογράφου-ερευνητή, που παράγει νέα 
γνώση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι µαθητές συνειδητοποιούν τον κόσµο µέσα στον 
οποίο ζουν, τον εαυτό τους µέσα στην οικογένεια, το σχολείο, την κοινότητα, την κοινωνία. 
Συγχρόνως, αυξάνει η συνείδηση της γλώσσας, στην οποία αποτυπώνεται η δική τους 
συνείδηση και η συνείδηση της κοινωνίας τους. 
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φτάνει στο τέλος, στο κείµενο. Ο µαθητής δεν εξετάζει τα επιµέρους σε σχέση 
µε το όλο. Η δε εξέταση του όλου του κειµένου περιορίζεται στα ορατά του 
µέρη, µε συνέπεια να αγνοούνται τα κοινωνικά του συµφραζόµενα, το 
περικείµενο. Η γλωσσική επικοινωνία δεν κατανοείται στο σύνολό της. Η ίδια 
αποσπασµατικότητα χαρακτηρίζει και τα κειµενικά είδη που διδάσκονται. Τα 
κείµενα δεν είναι αυθεντικά, πολλές φορές είναι διασκευασµένα για τις όποιες 
ανάγκες της διδασκαλίας ή δίνονται για τον ίδιο λόγο αποσπασµατικά. 
Επιπλέον, δε διδάσκονται όλα τα κειµενικά είδη, προτιµώνται κατά κανόνα 
λογοτεχνικά κείµενα και άρθρα εφηµερίδων (Oakes & Lipton, 2007:131-140). 

Με τον ίδιο αποσπασµατικό τρόπο δοµείται και το πρόγραµµα 
σπουδών µε διακριτά γνωστικά αντικείµενα, µαθήµατα, τα οποία δε 
διασυνδέονται µεταξύ τους. Το επιστητό κατακερµατίζεται σε µαθήµατα που 
αντιστοιχούν σε διαφορετικές επιστήµες µε συνέπεια ο µαθητής να 
δυσκολεύεται να επανασυνθέσει το όλο. Επιπροσθέτως, ιεραρχεί τα µαθήµατα 
µε κριτήριο την πρακτική χρησιµότητά τους και κυρίως, τις δυνατότητες 
εξέλιξης που του δίνουν στη µαθητική του ζωή. Αδυνατώντας να κατανοήσει τη 
σηµασία του επιµέρους ως προς έναν ευρύτερο στόχο που δίνει νόηµα, 
εφευρίσκει άλλα σχετικά κριτήρια αξιολόγησης.  

Αντί της αποσπασµατικής προσέγγισης προτείνεται µια ολιστική 
προσέγγιση η οποία εκκινεί και αναφέρεται στα ενδιαφέροντα των µαθητών. 
Τα ενδιαφέροντα του µαθητή είναι τα σηµεία αναφοράς που συνέχουν τα 
διεστώτα. Σύµφωνα µε τον Habermas (1972: 313) τα ενδιαφέροντα του  
ατόµου περιστρέφονται γύρω από α) τεχνικές που αφορούν σε βασικές γνώσεις 
και δεξιότητες σχετικά µε την εξέταση ενός θέµατος ( οργανική µάθηση ) β) 
πρακτικές δεξιότητες που αφορούν στην επίλυση προβληµάτων, προσωπικών 
και κοινωνικών, στο συνδυασµό προσωπικών εµπειριών µε τις αποκτώµενες 
γνώσεις, στον τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ των µαθητών 
(επικοινωνιακή µάθηση) και γ) κριτική ικανότητα µε την οποία ο πολίτης 
αµφισβητεί και απελευθερώνεται από προηγούµενες αντιλήψεις και πρακτικές, 
που δεν συµβάλλουν στην αυτοπραγµάτωσή του και την κοινωνική πρόοδο, 
µέσα από την ενεργοποίηση και την κοινωνική δράση. Το πρόγραµµα 
σπουδών, εφόσον ανταποκρίνεται στα παραπάνω ενδιαφέροντα, αποµακρύνεται 
από την αποσπασµατικότητα των επιµέρους µαθηµάτων και οδηγείται σε 
σύνθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται για τη 
διαθεµατικότητα και τη διεπιστηµονικότητα.  

Οι ταυτόχρονες διδασκαλίες σε διαφορετικά µαθήµατα µε διαφορετική 
προσέγγιση του ίδιου θέµατος, οι κοινοί προβληµατισµοί και ευαισθησίες που 
διατρέχουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος, όπως είναι η 
οικολογία, η αντιµετώπιση της ξενοφοβίας, η φτώχεια και οι κοινωνικές 
ανισότητες, τα σχέδια έρευνας και δράσης (project) µε θέµατα που 
αναφέρονται σε ευρύτερα προβλήµατα της ανθρωπότητας αλλά σε πιο ειδικά 
θέµατα που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες και τις κοινότητες στις οποίες 
µετέχουν, είναι οι κυριότερες πρακτικές µε τις οποίες επιχειρείται µια ολιστική 
προσέγγιση των στόχων του προγράµµατος σπουδών.  
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Σ’ όλες τις παραπάνω δραστηριότητες, οι πρακτικές γραµµατισµού, η 
ανάγνωση και η παραγωγή λόγου πραγµατοποιούνται αναφορικά µε 
πραγµατικούς µαθησιακούς στόχους, µε θέµατα που ενδιαφέρουν τους 
µαθητές. Τότε, η επικοινωνία γι’ αυτούς γραπτή και προφορική, έχει νόηµα. Η 
βαθύτερη κατανόηση των θεµάτων που αποτυπώνονται στα γραπτά κείµενα 
βελτιώνει την αναγνωστική ικανότητα και δηµιουργεί προϋποθέσεις για 
αποτελεσµατικότερη χρήση του γραπτού λόγου εντός των κοινωνικών 
συµφραζοµένων. Η ικανότητα αυτή ωθεί τους µαθητές στην κοινωνική δράση 
(Sturtevant et al., 2006: 26-29).  
 
Οι µαθητές έχουν καλύτερα α
οτελέσµατα όταν νιώθουν ότι είναι σεβαστοί ως 

ροσω
ικότητες στο σχολικό 
εριβάλλον 

Οι µαθητές για να εκφράσουν τις δικές τους εµπειρίες, για να έχουν 
φωνή κατά τη διαδικασία της µάθησης πρέπει να νιώθουν ότι το περιβάλλον 
τους σέβεται και αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητά τους. Ο σεβασµός αυτός 
πρέπει να είναι έµπρακτος, όχι ρητορικό σχήµα, και απτός στη διδακτική 
πράξη, στη διαχείριση των εκπαιδευτικών αναγκών, στο πρόγραµµα σπουδών, 
µ’ ένα λόγο σ’ όλες τις εκφάνσεις της σχολικής ζωής.  

Σ’ ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον η φωνή πολλών µαθητών γίνεται 
αδύναµη ή φιµώνεται. Οι οργισµένες αντιδράσεις, τα πειρακτικά σχόλια των 
συµµαθητών, οι κυκλοθυµικές αντιδράσεις των εκπαιδευτικών, δε βοηθούν 
στην εξωτερίκευση της σκέψης του µαθητή. Αντίθετα, διευκολύνεται ο µαθητής 
να εκφράσει τις απόψεις του, όταν το σχολικό περιβάλλον σέβεται την άποψή 
του. Οι ηθικές αρχές, όπως τις διατύπωσε ο J.P.Gee (1993: 292-293), 
εγγυώνται την ατοµική έκφραση µε ασφάλεια και σιγουριά. Το δηµοκρατικό 
σχολείο δίνει τη δυνατότητα ενός αξιοπρεπούς διαλόγου στον οποίο κανένας 
από τους συµµετέχοντες δε νιώθει µειωµένος. Αντίθετα, νιώθει ότι µετέχει σε 
µια κοινή προσπάθεια για την κατάκτηση ενός σηµαντικού στόχου που οδηγεί 
στην κοινωνική πρόοδο. Το σχολείο γίνεται µ’ αυτό τον τρόπο ενεργό κύτταρο 
πολιτισµού που διαλέγεται µε την κοινωνία και όχι παρίας ή κοινωνικός 
θύλακος.  

Ο σεβασµός της άποψής του συνδέεται άρρηκτα µε το σεβασµό της 
προσωπικότητάς του, των ιδιαίτερων πολιτισµικών, κοινωνικών 
χαρακτηριστικών, των ιδιαίτερων τρόπων µε τους οποίους µαθαίνει. Οι 
εκπαιδευτικοί που αξιοποιούν την πολιτισµική ποικιλία της τάξης 
ενδυναµώνουν την ταυτότητα των µαθητών οι οποίοι µε τη σειρά τους 
αξιοποιούν τα βιώµατά τους, την πολιτισµική εµπειρία και ενεργοποιούνται. Οι 
µαθητές που ντρέπονται για την ταυτότητά τους επιλέγουν να σωπαίνουν µέσα 
στην τάξη.  

Οι υψηλές προσδοκίες της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκπαιδευτικών, 
γονέων, τοπικής κοινωνίας, επίσης συντελεί στη αναβάθµιση του ρόλου του 
µαθητή. Συχνά οι µαθητές απογοητεύονται από την υποβάθµισή τους από 
τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Για παράδειγµα, οι µαθητές του Γυµνασίου, 
της χαµηλότερης µέσης βαθµίδας, αποκλείονται από ανώτερες µορφές 
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προβληµατισµού και σκέψης, γιατί θεωρούνται ανώριµοι για κάτι τέτοιο. Οι 
υψηλές προσδοκίες κινητοποιούν τους µαθητές, αλλά και εκπαιδευτικούς, 
διεύθυνση σχολείου, τοπική κοινωνία και πολιτεία, να αναπτύξουν στρατηγικές 
υποστήριξης µε στόχο το καλύτερο επίπεδο της εκπαίδευσης  

Σε συνθήκες σεβασµού και ασφάλειας οι µαθητές αρθρώνουν λόγο, 
προφορικό και γραπτό που τους απελευθερώνει. ∆ιαφορετικά, συναντούµε 
µαθητές που είναι αποθαρρυµένοι και ανενεργοί και µαθητές που µιλούν µε 
άλλη φωνή, συµµορφωµένοι στον κυρίαρχο λόγο του εκπαιδευτικού ή του 
βιβλίου (Μοοre et al., 1999: 8-9). 

 
Οι µαθητές χρειάζονται ευκαιρίες για να ενθουσιάζονται µ’ αυτά 
ου διαβάζουν και 
γράφουν 

Το βιβλίο, το οποίο αποτελεί µοναδική πηγή γνώσης, και η 
αναπόφευκτη αφήγηση του εκπαιδευτικού, ως διερµηνέα του βιβλίου, 
θεωρούνται ιδιαίτερα αποθαρρυντικά για τους εφήβους. Οι έφηβοι 
ενθουσιάζονται και κινητοποιούνται, όταν τα κείµενα «τοποθετούνται» 
(situated) στην αναγνωστική τους εµπειρία και στη συνέχεια αυτά που γράφουν 
είναι τοποθετηµένα µέσα στη ζωή τους (Neilsen, 2006: 5). Για το λόγο αυτό η 
δυνατότητα συµµετοχής του εφήβου στην επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού 
είναι προϋπόθεση για να έχει κίνητρο να ασχοληθεί µε ενδιαφέρον. Κείµενα 
έντυπα, πολυτροπικά, εικόνες, φωτογραφίες, σκίτσα, γκράφιτι, µε τα οποία είναι 
εξοικειωµένοι οι έφηβοι µαθητές, λειτουργούν ως καλές αφορµές αλλά και ως 
αντικείµενα προβληµατισµού και διερεύνησης.  

Ιδιαίτερα ενισχύονται οι µαθητές που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στο 
γραµµατισµό. Η αφηρηµένη σκέψη και η δυνατότητα επικοινωνίας σε θέµατα 
που δεν είναι οικεία είναι κατά πολύ δυσκολότερη. Οι αφηγήσεις των εφήβων 
που στηρίζονται σε προσωπικές εµπειρίες, οικεία κείµενα από νεανικά 
περιοδικά, εικόνες, αφίσες, που εύκολα ο έφηβος συναντά στο πεδίο της 
καθηµερινότητας, επιτρέπουν στους περισσότερους µαθητές να έχουν λόγο. Οι 
απλές αφηγήσεις βιωµένων καταστάσεων είναι το υλικό στο οποίο µπορεί 
κανείς να κτίσει το θεωρητικό, επιστηµονικό λόγο (Αnderson κ.ά., 2000:107). 
Οι έφηβοι ενθουσιάζονται, όταν βλέπουν τις καθηµερινές εµπειρίες τους να 
αξιοποιούνται ως εκπαιδευτικό υλικό και καθίστανται σηµαντικές για το 
γραµµατισµό, όταν οι στίχοι ενός δηµοφιλούς τραγουδιού συναντιούνται µε το 
κείµενο ενός άρθρου έγκριτου δηµοσιογράφου, ή το σκίτσο από νεανικό 
περιοδικό διαλέγεται µε το δοκιµιακό λόγο. Ας ξαναειπωθεί ότι αυτό δεν 
παρακολουθεί µια λογική εντυπωσιασµού αλλά αναδεικνύει τη σηµασία των 
βιωµάτων, της καθηµερινής εµπειρίας του εφήβου στην εκπαιδευτική 
διαδικασία (Alvermann.et al.,2001, Lloyd, 2003).   
 
Οι µαθητές χρειάζονται να µετέχουν σε εκ
αιδευτικές διαδικασίες ευφάνταστες, 

ρωτότυ
ες και όχι στερεότυ
α ε
αναλαµβανόµενες 

Οι έφηβοι για να µετέχουν στη µαθησιακή διαδικασία χρειάζονται 
ποικιλία στρατηγικών µάθησης τις οποίες θα κατακτήσει, αφού προηγουµένως 
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τις διδαχθεί συστηµατικά. Χειραφετείται όταν συνειδητοποιεί τρόπους µε τους 
οποίους µπορεί να µαθαίνει µόνος του. Η µηχανική αναπαραγωγή γνώσεων 
δεν είναι ικανή για να καλύψει τα ενδιαφέροντα του έφηβου µαθητή, όπως 
παρουσιάσθηκαν σύµφωνα µε την προσέγγιση του Habermas. Ειδικά στη 
διδασκαλία της µητρικής του γλώσσας οι γνώσεις περί της γλώσσας, που 
µονοπωλούν το ενδιαφέρον στην παραδοσιακή προσέγγιση, δεν είναι 
ελκυστικό γνωστικό αντικείµενο για του εφήβους του Γυµνασίου. Αντίθετα, τα 
αποτελέσµατα είναι διαφορετικά όταν µέσα από τη διδασκαλία µε τη σαφή και 
συγκεκριµένη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού «µαθαίνει πώς να µαθαίνει» 
(Dewey, 1915: 35). Και στα άλλα µαθήµατα, ακροθιγώς αναφέρθηκε και 
παραπάνω, ο µονόπλευρος προσανατολισµός προς το περιεχόµενο των 
µαθηµάτων, χωρίς την πρόνοια να περιλαµβάνεται στη διδασκαλία και η 
καθοδήγηση για το πώς θα διαβάζει ο µαθητής τα κείµενα κάθε µαθήµατος, 
έχει αποθαρρυντικά αποτελέσµατα, ιδιαίτερα για τους µαθητές οι οποίοι για 
λόγους πολιτισµικούς και κοινωνικούς δεν είναι εξοικειωµένοι µε τη ρητορική 
της κάθε επιστήµης. Μ’ αυτό τον τρόπο η κατανόηση και η ανακάλυψη του 
νοήµατος χωρίς τη διερµηνεία του εκπαιδευτικού από την πλευρά του µαθητή 
είναι δύσκολη έως και αδύνατη. Η αφήγηση-διερµηνεία του µαθήµατος από 
τον εκπαιδευτικό αναπόφευκτη και µόνιµο σύµπτωµα της εκπαίδευσης 
(Φρέιρε, 1977: 77).  

Την ίδια ποικιλία χρειάζεται ο µαθητής στον τρόπο και στα µέσα 
διδασκαλίας. Η µετωπική διδασκαλία δεν µπορεί στη σύγχρονη συγκυρία να 
είναι η αποκλειστική διδακτική µέθοδος. Η ποικιλία των εκπαιδευτικών 
τεχνικών που ενεργοποιούν το µαθητή κινητικά και νοητικά είναι προϋπόθεση 
για την αποτελεσµατική µάθηση. Καταιγισµός ιδεών, ελεύθερη συζήτηση-
διάλογος, παιχνίδια ρόλων, µελέτη περίπτωσης, προσοµοιωτικές διαδικασίες, 
εργασίες σε οµάδες, όταν εναλλάσσονται και αξιοποιούνται κατάλληλα, 
κινητοποιούν το µαθητή, ο οποίος αξιοποιεί διαφορετικές κάθε φορά 
δεξιότητες και στοιχεία της ταυτότητας του. ∆ίνεται έτσι η δυνατότητα σε 
περισσότερους µαθητές µε κάποιο τρόπο να συµµετάσχουν, να 
εκµεταλλευθούν το πολιτισµικό κεφάλαιο που διαθέτουν και να συνεχίσουν 
ενδυναµωµένοι την προσπάθειά τους. Οι συµµετοχικές τεχνικές σε συνδυασµό 
µε τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τα παραδοσιακά εποπτικά µέσα, τον 
πίνακα, το χάρτη, διευρύνουν το ρεπερτόριο επιλογών του εκπαιδευτικού, 
εξασφαλίζουν οικονοµικότερους χρονικά τρόπους παρουσίασης, καλύτερους 
ποιοτικά και πιο κοντά στην αισθητική και πολυτροπική λειτουργία των 
ψηφιακών κειµένων η οποία είναι οικεία πια στους µαθητές. 

Ο εκπαιδευτικός έχει το συντονιστικό ρόλο στις διαδικασίες αλλά δεν 
είναι ο αποκλειστικός πόρος γνώσης36. Η αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών 
της οµάδας σε κάθε τάξη και οι εµπειρίες που κοµίζουν είναι γνώση για όλους 
την οποία µοιράζονται. Η συνεργατική µάθηση για την επίλυση ενός 

                                                
36

 Για το διαµεσολαβητικό ρόλο του διδάσκοντος σε µια εποικοδοµητική διδασκαλία βλ. Φρυδάκη 

(2003: 104-114). 
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προβλήµατος, η συζήτηση µεταξύ τους, η παρουσίαση από τον καθένα της 
άποψής του, η αναδιατύπωση των θέσεων του, η σύγκριση των θέσεων, οι 
εξηγήσεις, οι συµφωνίες και οι διαφωνίες, η άρθρωση αποτελεσµατικού 
επικοινωνιακά προφορικού λόγου, η δηµοσιοποίηση προσωπικών απόψεων, ο 
έλεγχος των µη λεκτικών µηνυµάτων, είναι κάποιες από τις πολλές δεξιότητες 
τις οποίες µπορεί ο µαθητής να ασκήσει. Ενώ η ευπρέπεια στη διατύπωση, ο 
σεβασµός του συνοµιλητή, η ενεργητική ακρόαση, η συγκέντρωση, η 
εντιµότητα να παραδεχθείς το δίκιο του άλλου, το θάρρος της γνώµης, είναι 
κάποιες αξίες που χαρακτηρίζουν τις στάσεις των µαθητών και τους βοηθούν 
στην καλύτερη σχέση και προσαρµογή στο περιβάλλον, χωρίς να αλλοιωθεί η 
ταυτότητά τους παρά µόνο στο βαθµό που οι ίδιοι θελήσουν να την 
ανακατασκευάσουν37.  

Η συµµετοχή των µαθητών στις διαδικασίες αξιολόγησης τόσο του 
ίδιου όσο και της οµάδας στην οποία µετέχει αλλά και συνολικά του 
µαθήµατος, είναι πολύ σηµαντική για την ανάπτυξη µεταγνωστικών ικανοτήτων 
και την αυτοκαθοδήγηση τους. Η παιδαγωγική που στοχεύει στην ανάπτυξη 
της κριτικής σκέψης των µαθητών δεν µπορεί να αποκλείει του µαθητές από 
διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης, που είναι καθαρά κριτικές 
διαδικασίες. Στην παραδοσιακή αντίληψη περί αξιολόγησης κυριαρχεί η 
αθροιστική εκ των υστέρων αξιολόγηση µε την οποία διαπιστώνεται ο βαθµός 
γνώσης (τι ξέρει;) και η ικανότητα (τι µπορεί να κάνει;) του µαθητή σε µια 
δεδοµένη χρονική στιγµή. Βασιζόµενος ο εκπαιδευτικός στα δεδοµένα αυτά 
είναι σε θέση να τεκµηριώνει την αξιολόγησή του. Τέτοιου τύπου αξιολογήσεις 
είναι χρήσιµες και σκόπιµες γιατί δίνουν πλήθος στοιχείων για την πορεία των 
µαθητών αλλά και της συνεργασίας σ’ ένα συγκεκριµένο µάθηµα, παρόλο που 
ενοχοποιούνται ως µέσα κοινωνικού ελέγχου ή απολογισµού38. ∆εν είναι όµως 
από µόνες τους αρκετές για να συνειδητοποιήσει ο µαθητής τον τρόπο µε τον 
οποίο µαθαίνει, τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει, ώστε η µάθησή του να 
προσανατολίζεται στην υπέρβαση των δυσκολιών. Η σύγχρονη εµπειρία 
δείχνει ότι η διαµορφωτική αξιολόγηση, η διαρκής έγνοια του εκπαιδευτικού 
να εκτιµά το επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων του µαθητή, ώστε να τον 
«ανατροφοδοτεί» τόσο στα «προφορικά», όσο και στα «γραπτά» και να δίνει 
πληροφορίες στο µαθητή µέσα από τις οποίες διαγιγνώσκονται µαθησιακές 
δυσκολίες, κενά σε γνώσεις και στρατηγικές, σηµεία στα οποία χρειάζεται να 
ενσκήψει κατά προτεραιότητα, είναι η πιο αποτελεσµατική αξιολόγηση (Smith-

                                                
37 Το όρο της ανα-κατασκευής της ταυτότητας τον δανείζοµαι από τους Josephine Marsh 
και Elizabeth Stolle οι οποίες χρησιµοποιούν τον όρο reconstruction για να δείξουν τη 
διαρκή διαδικασία κατασκευής και ανακατασκευής των ταυτοτήτων των εφήβων από τους 
ίδιους. (Marsh & Stolle, 2006:  47-48). 
38 Οι αθροιστικές εκ των υστέρων αξιολογήσεις συνδέονται µε τη λογική των εξετάσεων και 
της υπαγωγής του εκπαιδευτικού συστήµατος στις ανάγκες του εξεταστικού συστήµατος 
(βλέπε Πανελλήνιες εξετάσεις) (Μαυρογιώρος, 2001: 247-256). Ωστόσο, παιδαγωγικά 
λειτουργούν ως χρήσιµο εργαλείο διάγνωσης σ’ ένα πλαίσιο αναστοχαστικής πορείας της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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Wyatt et al., 2005: 273). Η πληθώρα των ερωτηµάτων, τα σχόλια και όχι οι  
βαθµοί, τα σαφή και συγκεκριµένα κριτήρια, συγγνωστά στους µαθητές, οι 
οµαδικές αξιολογήσεις, η αυτοαξιολόγηση, είναι τα κύρια εργαλεία της 
διαµορφωτικής αξιολόγησης, χωρίς να αποκλείει παραδοσιακούς τρόπους, 
όπως είναι τα τεστ και οι επαναληπτικές εξετάσεις. Στόχος είναι η συµµετοχή 
του µαθητή στις αξιολογικές διαδικασίες, ώστε οι µεταγνωστικές του 
ικανότητες να βελτιωθούν και να γίνεται περισσότερο ανεξάρτητος, 
αυτοκαθοδηγούµενος.  

Οι έφηβοι µαθητές θέλουν περισσότερες ευκαιρίες αυτoαξιολόγησης 
(Sturtevant et al. 2006:  95-109). Οι διαδικασίες αυτοαξιολόγησης δίνουν τη 
δυνατότητα στο µαθητή να ελέγχει και να παρακολουθεί τον τρόπο µε τον 
οποίο κατανοεί, σκέφτεται, µαθαίνει. Αυτή η διαδικασία κινητοποιεί τον έφηβο 
µαθητή, γιατί µέσα από αυτήν γίνεται πιο υπεύθυνος και συνειδητοποιηµένος. 
Η διόρθωση για παράδειγµα, των επιλεγµένων γραπτών κειµένων των µαθητών 
µέσα από οµαδοσυνεργατική διδασκαλία βάσει κριτηρίων, που είναι γνωστά 
και σαφή στους µαθητές, είναι µια µεταγνωστική αυτοαξιολογική διαδικασία 
µέσα από την οποία οι µαθητές συνειδητοποιούν δυσκολίες και τρόπους 
υπέρβασης. Η ανάλυση γραπτών απαντήσεων σε ερωτήσεις κατανόησης 
κειµένου µε τον ίδιο τρόπο, επίσης συµβάλλει στην επίτευξη του ίδιου στόχου.  

Οι µαθητές χρειάζονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Γνωστικό 
αντικείµενο αποτελούν και οι στρατηγικές µάθησης και όχι µόνο οι 
επιστηµονικές γνώσεις. Μαθαίνουν καλύτερα όταν συµµετέχουν, όταν ακούν, 
βλέπουν και πράττουν και όταν οι ίδιοι αξιολογούν τη µαθησιακή τους πορεία.  
 
Οι έφηβοι µαθητές χρειάζονται τη διασύνδεση του σχολικού χώρου µε τον κοινωνικό 
χώρο στον ο
οίο κινούνται αλλά και µε τον κυβερνοχώρο στον ο
οίο 
λοηγούνται 

Οι καθηµερινοί χώροι στους οποίους κινείται καθηµερινά ο µαθητής 
είναι ο σχολικός χώρος, η κοινότητα στην οποία ανήκει, ο κοινωνικός χώρος 
και ο κόσµος του διαδικτύου. Η ένταξη των µαθητών σε διαφορετικές 
κοινωνικές οµάδες, αθλητικές, εθελοντικές κ.λπ. δηµιουργεί ανάλογες 
ταυτότητες. Ταυτότητες δηµιουργούνται και µέσα από τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια που παίζουν οι µαθητές µέσω του διαδικτύου ανά δύο ή και 
περισσότερους. Νέοι κώδικες επικοινωνίες µέσω γραπτών µηνυµάτων οι οποίοι 
κρυπτογραφικά ορίζουν τις παρέες. Η νέα αντίληψη για το γραµµατισµό δεν 
αφήνει εκτός αυτές τις µορφές επικοινωνίας.  
 
Η Το
ική κοινωνία 

Στη σχολική καθηµερινότητα αυτό που συνήθως κυριαρχεί είναι η 
συνείδηση µιας κοινωνικής πραγµατικότητας, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί από 
το λόγο της επιστήµης, της πολιτικής εξουσίας και των Μέσων Μαζικής 
Ενηµέρωσης. Το τοπικό υπάγεται τυπικά και πραγµατικά στο κεντρικό στο 
οποίο έχουν πρόσβαση τα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα. Ο σχολικός λόγος 
αποτελεί µέσο αναπαραγωγής του κυρίαρχου πολιτικού λόγου της κεντρικής 
εξουσίας. Η αντίδραση στον εξουσιαστικό λόγο του σχολείου είναι η ενίσχυση 
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της φωνής του µαθητή, η αξιοποίηση της προηγούµενης εµπειρίας του. Οι 
ψυχογνωστικές και ανθρωπιστικές προσεγγίσεις έθεσαν στο επίκεντρο τον ίδιο 
το µαθητή. Οι κοινωνικο-πολιτισµικές προσεγγίσεις ανέδειξαν την ταυτότητα 
του µαθητή. Στην πράξη τα ενεργά υποκείµενα είναι η διεύθυνση του 
σχολείου, οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές. Η τοπική κοινωνία παραδοσιακά 
µόνο υποστηρικτικά ή ελεγκτικά συµµετέχει. Οι σύλλογοι γονέων στην 
Ελλάδα περιορίζονται σε οικονοµικές εκστρατείες µε σκοπό την εξεύρεση 
πόρων για την αγορά εξοπλισµού που λείπει από το σχολείο. Σ’ άλλες 
περιπτώσεις, διεκδικώντας ένα πιο δυναµικό ρόλο, ασκούν πίεση στην τοπική 
αυτοδιοίκηση και τη διεύθυνση του σχολείου για ζητήµατα που αφορούν στη 
λειτουργία του σχολείου. Στην καλύτερη περίπτωση, σε δραστηριότητες µε τη 
µέθοδο project η τοπική κοινωνία χρησιµεύει ως πόρος γνώσης και 
πληροφοριών. Με τις παραπάνω πρακτικές το τοπικό παρουσιάζεται 
αποδυναµωµένο στη σχολική πρακτική και ένας σηµαντικός πόρος γνώσης και 
εµπειριών, καθώς επίσης και πεδίο κριτικής προσέγγισης, δεν αξιοποιείται.  

Η σχολική µονάδα γίνεται ενεργό κύτταρο της κοινωνίας, όταν 
συνδέεται µε τα µέλη της κοινωνίας που ενδιαφέρονται για τη λειτουργία της. 
Οι γονείς και η υπόλοιπη κοινωνία δεν είναι αδιάφορη για την εκπαίδευση των 
παιδιών τους. Θέλουν να συµµετέχουν αλλά δεν έχουν στρατηγικές για να 
επιτύχουν την αποτελεσµατική και απρόσκοπτη συνεργασία. Για το σκοπό 
αυτό εκπονούνται προγράµµατα σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, 
δραστηριότητες ενταγµένες στο πρόγραµµα σπουδών, τα οποία εµπλέκουν 
τοπικούς συλλόγους, µέλη της τοπικής κοινωνίας, επαγγελµατικούς φορείς και 
επιχειρήσεις, που συµβάλλουν στην ενεργοποίηση όλων των µελών της τοπικής 
κοινωνίας και δηµιουργούν θετικό περιβάλλον µάθησης, δίκτυα σχέσεων που 
παράγουν πολιτισµικό κεφάλαιο και δίνουν την ευκαιρία στους εφήβους 
µαθητές να λειτουργούν ως ενεργοί πολίτες. Άλλωστε, µέσα από τη συνεργασία 
σχολείου και τοπικής κοινωνίας αναδεικνύονται τα ζητήµατα που έχουν 
σηµασία για την τοπική ανάπτυξη. Κάθε κοινωνία έχει διαφορετικά 
προβλήµατα που χρήζουν κριτικής προσέγγισης.  

Οι πρακτικές συνεργασίας σχολείων µε τις τοπικές κοινωνίες, που έχουν 
δοκιµασθεί στο εκπαιδευτικό σύστηµα της Αυστραλίας και των Η.Π.Α. µε τα 
σχολεία ολοκληρωµένων υπηρεσιών (Full service school) και τα προγράµµατα 
εξυπηρέτησης της µάθησης (Service learning),39 δείχνουν πώς η σχολική ζωή 
µπορεί να εντάσσεται σε µια συνολικότερη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας 
και να συνδέεται ουσιαστικά. ∆ραστηριότητες που περιλαµβάνουν συµπράξεις 

                                                
39 Τα σχολεία ολοκληρωµένων υπηρεσιών αποτελούν σηµείο αναφοράς για την ανάπτυξη της 
κοινότητας και του συνδυασµού υπηρεσιών που καλύπτουν ανάγκες µαθητών και των 
οικογενειών τους. Στις µονάδες αυτές παρέχονται συµβουλευτικές υπηρεσίες για τους 
µαθητές και την οικογένεια, ενισχυτική διδασκαλία, τροφή, δραστηριότητες, σχέδια δράσης 
στο πλαίσιο της κοινότητας. Στα προγράµµατα εξυπηρέτησης της µάθησης προωθούνται 
σχέδια δράσης (projects) µε την ενεργό συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας µε αµοιβαίο 
όφελος. (Pendergast & Renshaw, 2005:256-268 και http:// www. 
Educationfoundation.org.au/curr.asp).  
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µε τοπικούς φορείς µε µαθησιακούς στόχους µπορούν να αποτελούν µέρος του 
προγράµµατος σπουδών.  
 
Ο διαδικτυακός χώρος 

Η επικοινωνία µέσω του διαδικτύου παρέχει νέες ευκαιρίες και κίνητρα 
στους µαθητές να εµπλακούν σε πρακτικές γραµµατισµού διαβάζοντας 
ψηφιακά κείµενα, δηµιουργώντας ψηφιακά κείµενα, ερευνώντας, 
ανακαλύπτοντας και χρησιµοποιώντας την πληροφορία, αξιολογώντας και 
αµφισβητώντας τα ψηφιακά κείµενα. Παρά τις επιφυλάξεις γονέων και 
εκπαιδευτικών για την υπέρµετρη χρήση των νέων τεχνολογιών από τους νέους, 
η χρήση του γραπτού κειµένου µέσω κυρίως του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
(e-mail) έχει ενισχυθεί και, ενώ η παραδοσιακή αλληλογραφία έχει ατονήσει, 
τα γραπτά ψηφιακά µηνύµατα µε την αµεσότητα και την αστραπιαία µετάδοσή 
τους πυκνώνουν τα δίκτυα επικοινωνίας.  

Μέσω των νέων τεχνολογιών έχει αναπτυχθεί νέου τύπου κοινωνικότητα 
και ταυτότητες. Η ηλεκτρονική ταυτότητα του χρήστη ορίζει µια άλλη σχέση 
µε το κοινωνικό παγκόσµιο περιβάλλον µέσω του διαδικτύου. Ο χρήστης έχει 
άλλο όνοµα από το πραγµατικό, συχνά µέσω αυτού δηλώνεται ο 
επαγγελµατικός χώρος στον οποίο κινείται – το sch.gr µαρτυρεί ιδιότητα 
σχετική µε την εκπαίδευση- και δηλώνει την εντοπιότητα, χώρα διαµονής. Ο 
χρήστης κατά τις ανάγκες του µπορεί να αποµονώνει µε ευκολία πλευρές του 
εαυτού που επιθυµεί και να τις εµφανίζει υπό τη µορφή ηλεκτρονικών 
προσωπείων. Μπορεί να συντηρεί συγχρόνως πολλά προσωπεία κατά τις 
επιθυµίες του µετέχοντας ως µέλος δικτυακών τόπων συνάντησης (chat rooms) 
σε πραγµατικό και φαντασιακό επίπεδο σε µια παγκοσµιοποιηµένη δικτυακά 
κοινωνία.  

Κάθε µορφή επικοινωνίας εγείρει θέµατα που χρήζουν κριτικής 
προσέγγισης. Πολύ περισσότερο στην ψηφιακή επικοινωνία στην οποία 
υπάρχουν πλήθος ζητηµάτων που δεν είναι γνωστά. Ούτε η εµπειρία υπάρχει 
ούτε η εξοικείωση µε τους µηχανισµούς εξουσίας – ποιοι και πώς ωφελούνται 
οικονοµικά ή µε άλλο τρόπο από το διαδίκτυο. ∆εν είναι ξεκάθαροι οι τρόποι 
µε τους οποίους εξαπατώνται οι πολίτες ή απειλούνται. Νοµικά ζητήµατα που 
αφορούν σε ανθρώπινα δικαιώµατα, προστασία προσωπικών δεδοµένων είναι 
ρευστά. Οι νέες τεχνολογίες, όπως κάθε τεχνολογία, εγείρει ζητήµατα ηθικής 
και πολιτικής διάστασης για τα οποία ο µαθητής δικαιούται να είναι ενήµερος.  

Η ψηφιακή επικοινωνία η οποία επιτυγχάνεται µε πολυτροπικά ψηφιακά 
κείµενα που καλλιεργούν και απαιτούν νέες δεξιότητες, και η οποία 
διαµορφώνει πολλαπλές ψηφιακές ταυτότητες, ορίζουν ένα νέο κοινωνικό και 
πολιτισµικό κεφάλαιο, το οποίο καθίσταται σηµαντικός πόρος για την 
εκπαίδευση. Οι έφηβοι µαθητές για να είναι ενεργοί πολίτες χρειάζονται τη 
συστηµατική εκπαίδευση στον ψηφιακό γραµµατισµό.  
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Οι έφηβοι χρειάζονται µια εκ
αίδευση δηµοκρατική 
ου να τους διανοίγει δυνατότητες 
δηµιουργικής 
αρέµβασης στην κοινωνία  

Οι έφηβοι µαθητές δεν έχουν πολλές δυνατότητες να παρεµβαίνουν ως 
ενεργοί πολίτες στη δηµόσια ζωή τόσο στην Ελλάδα όσο και σ’ άλλα µέρη του 
κόσµου (Harper & Bean, 2006:  147-160). Οι δυνατότητες αυτές µειώνονται 
στο βαθµό που οι πρακτικές γραµµατισµού δεν προσανατολίζονται προς την 
κοινωνική δράση των υποκειµένων της µάθησης40.  

Ο µαθητής ως ενεργός πολίτης µπορεί αξιοποιεί την ταυτότητά του, το 
πολιτισµικό κεφάλαιο και τις πρακτικές επικοινωνίας, γραπτής και προφορικής, 
και στο πλαίσιο µιας κριτικής παιδαγωγικής ασκείται ως προς αυτόν το στόχο 
προκειµένου να παρεµβαίνει αρθρώνοντας λόγο και να διεκδικεί µια 
δικαιότερη, δηµοκρατικότερη κοινωνία. Οι Harper και Bean κάνοντας µια 
βιβλιογραφική επισκόπηση καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι έφηβοι 
µαθητές χαρακτηρίζονται για τα εξής:  
� Συµµετέχουν ενεργά σε δηµοκρατικές διαδικασίες µε φωνή και δράση. 
� Ακολουθούν ποικίλες πρακτικές γραµµατισµού ιδιαίτερα σύµπλοκες που 

απαιτούν επιδεξιότητα. 
� Μαθαίνουν µε ενεργητικό τρόπο και είναι ικανοί να ασκούν κριτική σε 

πολιτικές και σε θέµατα που επηρεάζουν τη ζωή τους. 
� Είναι διαφοροποιηµένοι πολίτες µε πολλαπλούς και ρευστούς δεσµούς 

µεταξύ τους, ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα δηµοκρατίας και κοινωνικής 
δικαιοσύνης. 

� Είναι πολίτες του κόσµου ευαισθητοποιηµένοι για τις µάστιγες του 
πλανήτη, οικολογική καταστροφή, πολέµους και παγκοσµιοποίηση της 
οικονοµίας.  

 
Από την άλλη η κοινωνία µέσα στην οποία κινούνται, χαρακτηρίζεται: 

� για τις γρήγορες αλλαγές σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο που 
απαιτούν αφενός µια πολύ καλή κατανόηση των κοινωνικών θεσµών που 
επηρεάζουν τη ζωή των ατόµων και των κοινωνικών οµάδων και αφετέρου 
την ενεργό συµµετοχή του πολίτη στις κοινωνικές διαδικασίες  

� για πρακτικές στα Μ.Μ.Ε. που εµποδίζουν την ανάπτυξη ορθολογικής 
σκέψης και προσέγγισης του κοινωνικού συµφέροντος και  

� για την πολιτισµική ποικιλία η οποία χρήζει νέων προσεγγίσεων σε θέµατα 
ταυτότητας και πεποιθήσεων µε στόχο την αρµονική και δηµιουργική 

                                                
40 Οι µαθητικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα οι οποίες είναι τόσο συχνές, αν και έχουν 
στοιχεία κριτικής στάσης και ενεργής αντιµετώπισης προβληµάτων, ωστόσο εµφανίζουν 
εξόφθαλµα στοιχεία χειραγώγησης. Οι «µεγάλοι» εκµεταλλεύονται τη διάθεση των µαθητών 
για κινητοποίηση και τους χειραγωγούν σε πορείες διαµαρτυρίας, αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις, ακόµα και σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες, εράνους κ.λπ. χωρίς οι 
τελευταίοι να έχουν ενεργητική εµπλοκή και να επωφελούνται προσωπικά. Περιορίζονται σε 
µια κινητική εκτόνωση. Ας γίνει σαφές εξ αρχής ότι στην προσέγγιση µας ο ενεργός πολίτης 
δεν έχει σχέση µε τον εκνευρισµένο πολίτη που εκµηδενίζει κοινωνικές αξίες και θεσµούς 
στο όνοµα του όποιου δίκαιου αιτήµατος.  
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συµβίωση µε τη διαφορά (Κalantzis, 1992/1993 και Lankshear & Knobel, 
1997).  

Συνεπώς, οι πρακτικές γραµµατισµού στο σχολείο σε µια κριτική 
προσέγγιση της παιδαγωγικής οφείλει να καλλιεργεί και να ενθαρρύνει τις 
παραπάνω συµπεριφορές του έφηβου µαθητή µε σκοπό την ενίσχυσή του στην 
πορεία της πολιτικής συνειδητοποίησης του και στην αντιµετώπιση της 
κοινωνικής πραγµατικότητας που απαιτεί επίγνωση των προβληµάτων και 
ενεργή συµµετοχή για την εξεύρεση κοινωνικά αποδεκτών λύσεων. 
Αναπόφευκτα, µετά από τις παραπάνω παραδοχές, η διάσταση της 
«πολιτειότητας»41 καθίσταται πολύ σηµαντική για τον κριτικό γραµµατισµό και 
διατρέχει ως στόχος και αξία το πρόγραµµα σπουδών. Επηρεάζει τις 
πρακτικές γραµµατισµού εντός του σχολικού θεσµού τόσο ως προς το 
περιεχόµενο και το είδος των κειµένων όσο και στη διαδικασία. 

Τα κείµενα διαφόρων µορφών, από τον κόσµο των Μ.Μ.Ε., της 
πολιτικής, της εµπορικής διαφήµισης, της δηµόσια διοίκησης (αιτήσεις, 
οδηγίες, νοµικά κείµενα κ.ά), κείµενα που αγγίζουν πολλά επιστηµονικά και 
θεµατικά πεδία, µε ιδεολογικές και θεωρητικές προεκτάσεις, που τέµνουν τον 
ιστορικό και πολιτισµικό χώρο και χρόνο, πλουτίζουν το ρεπερτόριο των 
κειµένων. Ο χειρισµός των συγκεκριµένων κειµένων είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ενεργή συµµετοχή του έφηβου δόκιµου πολίτη. Όπως 
επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατανόηση της σχέσης που έχουν τα 
κείµενα µε τις δοµές της εξουσίας και τις κοινωνικές ανισότητες.  

Η προσέγγιση των κειµένων πρέπει να γίνεται µε συστηµατικό και 
δοµηµένο τρόπο ώστε να υπάρχουν αποτελέσµατα. Ενδεικτικά προτεινόµενες 
διαδικασίες όπως η παρακάτω που περιλαµβάνει τις παρακάτω φάσεις:  
� Προσδιορισµός, παρουσίαση του κοινωνικού προβλήµατος.  
� Παρουσίαση των εµπλεκοµένων κοινωνικών οµάδων και της οπτικής τους 

γωνίας. 
� Ανάπτυξη και ανάλυση εναλλακτικών προσεγγίσεων µε σαφείς στόχους, 

συνέπειες, κόστος και οφέλη. 
� Απόφαση για τρόπους αντιµετώπισης του θέµατος. 
� Καταµερισµός δραστηριοτήτων για το ποιος κάνει τι, για να λυθεί το 

πρόβληµα42 µπορούν να αποτελέσουν το σχέδιο δράσης στο πλαίσιο µια 
διαθεµατικής προσέγγισης σε οποιοδήποτε µάθηµα.  

Ο απώτερος στόχος είναι η άσκηση της κοινωνιολογικής φαντασίας του 
µαθητή που, όπως υποστηρίζουν οι Lankshear και Knobel, του επιτρέπει να 
συνδέει την ατοµική του ζωή µε τον λόγο των κοινωνικών θεσµών, πρωτογενών 
και δευτερογενών, µε το λόγο της πολιτικής εξουσίας, του έθνους, της 
εθνότητας, της πολιτιστικής οµάδας στην οποία µετέχει ή συνδιαλέγεται και να 

                                                
41 Ο όρος πολιτειότητα αποδίδει τον αγγλικό όρο “citizenship”  
42 Υλικό για προγράµµατα σπουδών τα οποία διατρέχει η αντίληψη της πολιτειότητας βλ. 
http://www.choices.edu και http://www.nifi.org/about/index/aspz και 
http://www.nifi.org/forums/publications.aspx.  
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συνειδητοποιεί την κοινωνική διάσταση της ταυτότητάς του και συγχρόνως τα 
«κριτικής» σηµασίας θέµατα στα οποία η παρέµβασή του θα συµβάλει στην 
κοινωνική πρόοδο. 
 
Ανακεφαλαίωση 

Η Παιδαγωγική του Κριτικού Γραµµατισµού εµπεδώνεται στη 
διδασκαλία της γλώσσας. Η γλωσσική επίγνωση καθίσταται µείζον θέµα 
κριτικής σηµασίας στη σύγχρονη µετανεωτερική κοινωνία στην οποία οι 
µηχανισµοί εξουσίας ταυτίζονται µε τους µηχανισµούς πειθούς, οι οποίοι 
«τεχνολογικοποιούν» σε υψηλό βαθµό τη γλωσσική επικοινωνία. Το κείµενο ως 
δυναµικό πεδίο, στο οποίο συναρθρώνονται τα ορατά – ρητά στοιχεία µε τα 
αόρατα-άρρητα στοιχεία του κοινωνικού και πολιτισµικού πλαισίου στο οποίο 
δηµιουργήθηκε και χρησιµοποιήθηκε, αποτελεί µονάδα ανάλυσης. Κείµενα 
πραγµατικά αφοµοιώσιµα από τις προηγούµενες εµπειρίες των µαθητών. Οι 
µαθητές σ’ ένα περιβάλλον που σέβεται τη δική τους φωνή, ενθαρρύνονται 
µέσα από ποικίλες διαθεµατικές και ολοκληρωµένες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, που συνενώνουν το σχολικό χώρο µε εξωσχολικούς 
κοινωνικούς χώρους, να εµπλακούν σε γεγονότα και πρακτικές γραµµατισµού, 
ώστε ως δόκιµοι πολίτες να απεργάζονται την ατοµική και κοινωνική 
χειραφέτηση. 
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3. ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
Οι πρακτικές της ανάγνωσης στο πλαίσιο του κριτικού γραµµατισµού 

αντιµετωπίζονται επίσης ως κοινωνικές πρακτικές. Στο κεφάλαιο αυτό 
αναδεικνύονται τα σηµεία στα οποία η κριτική ανάγνωση διαφέρει συγκριτικά 
µε άλλες προσεγγίσεις. Στη συνέχεια αναφέροµαι στην κοινωνιολογική 
προσέγγιση της ανάγνωσης παρουσιάζοντας το µοντέλο των συγγενών 
πρακτικών του αναγνώστη, όπως το παρουσιάζουν οι εισηγητές του, P. 
Freebody και Allan Luke (1997).  
 
 
3.1. Η ανάγνωση ως α�οκωδικο�οίηση και κατανόηση 

 
Η ανάγνωση ως πράξη έχει δύο πλευρές: την αποκωδικοποίηση και την 

κατανόηση. Στην ψυχολογία της ανάγνωσης οι δύο έννοιες διακρίνονται και 
προσεγγίζονται ως διαφορετικές ψυχολογικές λειτουργίες (Bάµβουκας, 2004: 
122-148, Κουµπιάς, 2004: 24, Golder & Gaonac’h, 2004: 20-69, Smith, 
1985: 49-75). Η αποκωδικοποίηση του γραπτού κειµένου εκλαµβάνεται ως 
µεταφορά των συµβόλων της γραπτής γλώσσας στο φωνηµατικό κώδικα της 
εκφωνούµενης γλώσσας. Αυτό αποτελεί το επιφανειακό επίπεδο της ανάγνωσης 
που δεν αποτελεί στόχο αλλά ένα ενδιάµεσο στάδιο «ανακωδικοποίησης» στην 
πορεία προς την κατανόηση του νοήµατος του κειµένου, η οποία αποτελεί το 
βαθύ επίπεδο της ανάγνωσης. Ο στόχος της ανάγνωσης είναι η κατανόηση του 
νοήµατος. Η αποκωδικοποίηση είναι αναγκαία προϋπόθεση για την 
κατανόηση. Οι αρχάριοι αναγνώστες αποκωδικοποιούν αλλά δυσκολεύονται 
στην κατανόηση. Μερικοί χρειάζονται να εκφωνούν το κείµενο για να το 
κατανοήσουν στη συνέχεια. Η παράλειψη της ηχηρής- µεγαλόφωνης 
ανάγνωσης και η άµεση εξαγωγή του νοήµατος µέσω της σιωπηρής ανάγνωσης 
χαρακτηρίζουν τον ώριµο αναγνώστη. 

∆υσκολίες στην ανάγνωση παρουσιάζονται και στα δύο επίπεδα. Η 
δυσλεξία για παράδειγµα, φαίνεται43 να είναι ένα τέτοιο πρόβληµα το οποίο 
σχετίζεται µε την αποκωδικοποίηση (Golder & Gaonac’h, 2004: 132-139). 
Αλλά και γενικότερα, παρατηρούνται προβλήµατα αναγνώρισης των λέξεων σε 
µαθητές διαφόρων ηλικιών τα οποία τους εµποδίζουν στην κατανόηση των 
κειµένων. Μαθητές δίγλωσσοι που µιλούν τη γλώσσα που διαβάζουν ως ξένη 
γλώσσα αλλά και µαθητές µη εξοικειωµένοι µε το γραπτό λόγο, 
αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην αναγνώριση λέξεων που δεν περιέχονται στο 
καθηµερινό τους λεξιλόγιο (Curtis, 2004). Στο επίπεδο της κατανόησης τα 
προβλήµατα παρατηρούνται σε µεγαλύτερο µέρος του µαθητικού πληθυσµού. 
Αυτό που ακούγεται συχνά ως πρόβληµα από τους µαθητές είναι: «Ξέρω τι 

                                                
43 Χρησιµοποιώ το ρήµα «φαίνεται» γιατί από τη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν βεβαιότητες 
για το φαινόµενο της δυσλεξίας (Smith, 1985: 152-156).  
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λέει (ενν. το κείµενο) αλλά … τι εννοεί;»44. Οι µαθητές προσεγγίζουν συνήθως 
µε τη διαίσθηση, µε ασυνείδητες διαδικασίες και στρατηγικές το νόηµα των 
κειµένων. ∆εν είναι εξοικειωµένοι ή δεν έχουν υπόψη τους στρατηγικές µε τη 
βοήθεια των οποίων θα κατανοήσουν τα κείµενα.  

 Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής οι ψυχολογικές διαδικασίες της 
ανάγνωσης και στα δύο παραπάνω επίπεδα, αποκωδικοποίησης και 
κατανόησης, προσεγγίζονται στο πλαίσιο µιας κριτικής παιδαγωγικής της 
ανάγνωσης σύµφωνα µε την οποία αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα που 
παρουσιάζονται και στα δύο επίπεδα. Το πεδίο αναφοράς της έρευνας είναι οι 
έφηβοι µαθητές του Γυµνασίου, οι οποίοι δυσκολεύονται στο µεγαλύτερο 
µέρος τους στην κατανόηση των κειµένων και σε µικρότερο βαθµό στην 
αποκωδικοποίηση –αν και κάθε φορά αυτό πρέπει να διαγιγνώσκεται σε κάθε 
τάξη. Ο στόχος είναι η αξιοποίηση της ανάγνωσης στο πλαίσιο της 
χειραφετικής κριτικής παιδαγωγικής µε τη βοήθεια ενός συγκεκριµένου 
βηµατισµού και πλαισίου αρχών.  

 
 

3.2. Α�ό τον συµ�εριφορισµό στη Γνωστική Ψυχολογία 
 

Για πολλές δεκαετίες αυτό που αποτελούσε κύριο στόχο της ανάγνωσης 
στην τυπική εκπαίδευση ήταν ο έλεγχος των αποτελεσµάτων της ανάγνωσης 
του µαθητή, αν αυτό που κατανόησε διαισθητικά ή µε δικές τους στρατηγικές 
ήταν σωστό ή λάθος (Kurland, 1995: xvii). Στο πλαίσιο αυτής της 
προσέγγισης, την ανάγνωση του κειµένου ακολουθεί συνήθως η υποβολή 
ερωτήσεων που εστιάζονται στις τρεις κατηγορίες λαθών που πολύ νωρίς ο 
Thorndike σχηµατοποίησε (Venezky, 2002:16):  α) λάθη που προκύπτουν από 
την εσφαλµένη σύνδεση της λέξης µε τη σηµασία της, β) λάθη που 
προέρχονται από την υπερτίµηση ή υποτίµηση στοιχείων του κειµένου, 
λέξεων, φράσεων ή ιδεών και γ) λάθη από εσφαλµένη αξιολόγηση απαντήσεων 
ή συµπερασµάτων στα οποία καταλήγει ο αναγνώστης µετά την ανάγνωση. Μ’ 
αυτό τον τρόπο οι µαθητές ελέγχονται και ενισχύονται µέσα από µια 
διερεύνηση του σωστού – λάθους ακολουθώντας τη συµπεριφοριστική θεωρία. 

Η λογική του ελέγχου των αποτελεσµάτων της ανάγνωσης και της 
ανατροφοδότησης δια των ερωτήσεων και των απαντήσεων είναι κυρίαρχη 
πρακτική µέχρι σήµερα, αρκεί κανείς να δει τις περισσότερες ερωτήσεις των 
διδακτικών εγχειριδίων. Με τη µορφή των ερωτήσεων κυρίως µετά την 
ανάγνωση, σε διάφορα επίπεδα, φωνολογικό, σηµασιολογικό, σε σχέση µε το 
περικείµενο, την επικοινωνιακή περίσταση και ευρύτερα, τα κοινωνικά και 
πολιτικά συµφραζόµενα, οι µαθητές προσανατολίζονται προς την ορθή 
απάντηση.  

                                                
44 Η πρόταση είναι παρµένη από τον τίτλο του βιβλίου του Daniel Kurland, Ι Know what it 
says…What Does It Mean?  



 65 

Η εστίαση στα αποτελέσµατα της ανάγνωσης παραγνωρίζει τη σηµασία 
των διαδικασιών µέσω των οποίων ο αναγνώστης αποκωδικοποιεί και κατανοεί 
το νόηµα του κειµένου. Η ψυχολογία της ανάγνωσης η οποία εστίασε στους 
µηχανισµούς επεξεργασίας του νοήµατος, «πίσω από τα µάτια»45, συνέβαλε 
σηµαντικά στη συνειδητοποίηση των τρόπων κατανόησης των κειµένων.  

Η κατανόηση των κειµένων στηρίζεται στην εµπειρία του παρελθόντος. 
Κατά τον Smith (1985: 82) κάθε αναγνώστης έχει τη δική του θεωρία, όπως 
κάθε επιστήµονας, µε την οποία συµπυκνώνει την προηγούµενη εµπειρία και 
στην οποία βασιζόµενος κάνει προβλέψεις, διατυπώνει υποθέσεις και στη 
συνέχεια, διατυπώνει ερωτήσεις για τις οποίες αναζητεί απαντήσεις ακόµη και 
µε τη βοήθεια πειραµατισµών. Η προηγούµενη εµπειρία τον στηρίζει στον 
προσανατολισµό του προς το µέλλον, «απαλείφοντας εκ των προτέρων απίθανα 
εναλλακτικά σενάρια». 

Κατά τον Smith και γενικά τη Γνωστική Ψυχολογία, «η σηµασία δε 
βρίσκεται στο κείµενο, αλλά µέσα στον εγκέφαλο του ατόµου, ο οποίος κατά 
την παρουσίαση ορισµένων ερεθισµάτων-σηµείων ενεργοποιεί µια σειρά 
πολύπλοκων δραστηριοτήτων, µεταξύ των οποίων η ανάκληση, η αναγνώριση 
και ο συνδυασµός σηµασιών, που είναι αποθηκευµένες στη µακροπρόθεσµη 
µνήµη του». Μια σειρά από διανοητικές εργασίες: α)αντίληψη φωνηµάτων, 
συλλαβών, λέξεων, φράσεων και προτάσεων β) αποµνηµόνευση ενοτήτων 
κειµένου γ) διατήρηση πληροφοριών στη µνήµη δ) ανάκληση πληροφοριών 
και η γραπτή ή προφορική έκφρασή τους, τοποθετούνται στις εσώτερες 
λειτουργίες του ατόµου (Βάµβουκας, 1994: 5-10).  

 Όσο αναπτύσσει τη θεωρία του, γίνεται ικανότερος αναγνώστης, όχι 
τόσο µέσα από την εκπαίδευση όσο από τη δική του φυσική προσπάθεια για 
να µάθει, σε διαφορετικά περιβάλλοντα µάθησης, στην οικογένεια, την παρέα, 
την τηλεόραση και το σχολείο. Μαθαίνει να διαβάζει καλύτερα µέσα από το 
διάβασµα που του δίνει τις νέες πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται. Το 
παράδειγµα του Kurland είναι εύγλωττο˙ όταν ρωτήθηκε ένας ληστής γιατί 
έκλεβε τράπεζες, απάντησε «γιατί εκεί είχε χρήµατα». Κατά συνέπεια, στο 
βαθµό που ο αναγνώστης έχει κίνητρα να αντλήσει νέες πληροφορίες, εκτίθεται 
σε περισσότερα αναγνώσµατα µε αποτέλεσµα να φτάσει στη σιωπηρή 
ανάγνωση, την «ανάγνωση για νόηµα», στην άµεση εξαγωγή δηλαδή του 
βαθέος µηνύµατος του κειµένου ταυτόχρονα µε την ανάγνωση46. Η 
αποκωδικοποίηση χαρακτηρίζει το αρχικό στάδιο του αναγνώστη στο οποίο 
δεν πρέπει να επιµένει στη λέξη, στο µέρος που δεν καταλαβαίνει, αλλά µε την 
κατανόηση του περικειµένου να εικάζει τη σηµασία του µέρους. Το νόηµα του 
κειµένου ως όλου έχει σηµασία και δεν πρέπει στην προσέγγιση του όλου να 
                                                
45 Η έκφραση είναι από τον F. Smith “Reading-from behind the eyes”, τίτλος κεφαλαίου µε 
το οποίο ισχυρίζεται ότι η ανάγνωση εξαρτάται περισσότερο από την πληροφορία που ήδη 
ξέρουµε, που βρίσκεται πίσω από τα µάτια µας  και λιγότερο από την τυπωµένη πληροφορία 
που βρίσκεται µπροστά στα µάτια µας (Smith, 1985: 12-35). 
46 “Reading directly for meaning, then, becomes the best strategy for reading; not a 
consequence of reading words and letters, but an alternative” (Smith, 1985:  120). 
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δηµιουργούνται στενά περάσµατα (tunnel vision) από τα οπτικά σηµεία του 
κειµένου, όπως συµβαίνει στον αρχάριο αναγνώστη που προσπαθεί να 
µεταφέρει το κείµενο στη φωνηµική του µορφή και αδυνατεί να κατανοήσει το 
νόηµά του (ό.π. 30-31). 

Ο ρόλος του δασκάλου στη προσέγγιση του Smith είναι βοηθητικός, 
ελάχιστα παρεµβατικός. «Οι µαθητές γνωρίζουν µ’ ένα σιωπηρό τρόπο πώς να 
λύσουν το πρόβληµα, µαθαίνουν πώς να διαβάζουν» (ό.π.: 138). Οι προτροπές 
του στοχεύουν στη µη παρέµβαση του δασκάλου που δηµιουργεί άγχος στην 
προσπάθειά του να διδάξει τα γράµµατα, την καλή και προσεκτική ανάγνωση 
των λέξεων, να διορθώσει άµεσα τα λάθη, να βελτιώσει την καλή άρθρωση. Ο 
δάσκαλος ως διευκολυντής (facilitator) εξοικειώνει τους µαθητές 
«περιορισµένης» αναγνωστικής εµπειρίας µε τα γραπτά κείµενα, ενώ διευρύνει 
το ρεπερτόριο αναγνωσµάτων των µαθητών του «επεξεργασµένου κώδικα». Οι 
παρεµβάσεις του δασκάλου έχουν ως στόχο τη διαµόρφωση ενός θετικού 
κλίµατος µέσα στην τάξη, ώστε οι µαθητές να ενθαρρύνονται να διαβάζουν. 

Η υποτίµηση της αποκωδικοποίησης από τον Smith βρίσκει αντίθετους 
πολλούς γνωστικούς ψυχολόγους, οι οποίοι µετά από πειραµατικές έρευνες 
έδειξαν ότι οι εξασκηµένοι στην ανάγνωση µαθητές αποκωδικοποιούν τη λέξη 
µε ευχέρεια και ελάχιστα χρησιµοποιούν το περικείµενο, ενώ οι µαθητές που 
αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση, αξιοποιούν τα συµφραζόµενα για να 
καταλάβουν το νόηµα λέξεων-φράσεων που δεν αναγνωρίζουν τη σηµασία 
τους, όπως ακριβώς κάνουν οι χρήστες ξένης γλώσσας στην κατανόηση λέξεων 
του κειµένου που δεν αναγνωρίζουν47 (Baynham, 2000: 224 και Golder & 
Gaonac’h, 2000: 60-69 ). 

Σύµφωνα µε τον Baynham (2000:  228-230), σηµαντική επιφύλαξη στην 
προσέγγιση της «ανάγνωσης για νόηµα» είναι η µη αντιµετώπιση των 
πολιτισµικών διαφορών στο υπόβαθρο των µαθητών που αποκλίνουν από το 
µεγάλο µέρος των µαθητών της τάξης. Για παράδειγµα, οι µαθητές των 
αστικών στρωµάτων µε πολλές παραστάσεις λόγου µάλλον ευκολύνονται 
περισσότερο συγκριτικά µε µαθητές που προέρχονται από κλειστές κοινωνίες 
στις οποίες κυριαρχεί ο προφορικός λόγος. 

Επιπλέον, ο Baynham ασκεί κριτική, σύµφωνα µε την πολιτισµική 
θεωρία, στις απόψεις του Smith. Tο κείµενο, συνεχίζει, ως όλο δε συνάδει µε 
τη θεωρία των κειµενικών ειδών. «Το κείµενο ως όλο µοιάζει µε κενή κατηγορία, 
εφόσον δεν υ
άρχει συστηµατικός τρό
ος ερµηνείας της εσωτερικής οργάνωσης του 
κειµένου στο λεξικογραµµατικό και φωνολογικό ε
ί
εδο» (Baynham, 2000:229). Και 
τέλος, η έννοια του περικειµένου είναι πολύ περιορισµένη αφού δεν ξεπερνά τα 
όρια της τάξης και το πολιτισµικό υπόβαθρο των µαθητών. Ωστόσο, 
αναγνωρίζει τη σηµασία της διεύρυνσης της ανάγνωσης η οποία τοποθετείται 
στις προηγούµενες γνώσεις, στη θεωρία του µαθητή.  

                                                
47 Βέβαια, ορθώς παρατηρεί ο Baynham, ότι οι αντιρρήσεις στηρίχτηκαν σε ψυχολογικά 
πειράµατα και όχι σε παρατηρήσεις της αναγνωστικής συµπεριφοράς πραγµατικών 
αναγνωστών µε πραγµατικά αναγνώσµατα µπροστά τους. 
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Ας προστεθεί στην κριτική και ο υποβαθµισµένος ρόλος του δασκάλου 
ως διευκολυντή, που τον αποδυναµώνει ως προς τον ενεργητικό του ρόλο ως 
διανοουµένου και πολίτη που αγωνίζεται, σε διάλογο και συνεργασία µε τους 
µαθητές του, για την προσωπική και κοινωνική χειραφέτηση. Ο εκπαιδευτικός 
σεβόµενος το παρελθόν των µαθητών του και ευαισθητοποιηµένος σε 
κοινωνικά ζητήµατα κριτικής σηµασίας συνδιαµορφώνει µε τους µαθητές του 
την εκπαιδευτική διαδικασία, τα επόµενα βήµατα. Στην προσέγγιση του Smith 
ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί και διευκολύνει δεν έχει τον ενεργητικό και 
πρωταγωνιστικό ρόλο που του αποδίδει για παράδειγµα ο Vygotsky. 

 Η ανάγνωση στη γνωστική ψυχολογία τοποθετείται ανάµεσα στο 
κείµενο και τον αναγνώστη. Το κείµενο αποτελεί το ερέθισµα και ο 
αναγνώστης αντιδρά σ’ αυτό µε εσωτερικές ψυχολογικές διαδικασίες σαν αυτές 
που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Η πρόθεση, ο στόχος, είναι ένα επιπλέον 
στοιχείο που επηρεάζει τον τρόπο αλληλεπίδρασης του κειµένου µε τον 
αναγνώστη. Η ανάγνωση του κειµένου κινητοποιεί τις γνώσεις που ήδη έχει ο 
αναγνώστης, στις οποίες ενσωµατώνονται οι νέες πληροφορίες. Μ’ αυτό τον 
τρόπο η ανάγνωση τοποθετείται στην εµπειρία του αναγνώστη (situated 
practice). Στην ίδια διαδικασία συντελεί και ο στόχος της ανάγνωσης. Η 
ανάγνωση κειµένων την οποία δε µοιράζεται µε κανέναν, έχει άλλα 
χαρακτηριστικά, από την ανάγνωση µε σκοπό την άντληση πληροφοριών που 
θα του επιτρέψουν να µετέχει σε µια συζήτηση για την πολιτική ή την αθλητική 
επικαιρότητα ή από την ανάγνωση µε σκοπό την αποµνηµόνευση 
πληροφοριών σε πανελληνίως εξεταζόµενο µάθηµα για τις εισαγωγικές 
εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.  

Έχοντας τα παραπάνω υπόψη, ο Tuinman (1986: 199-204) διέκρινε, 
ανάλογα µε το 
εριβάλλον (context) της ανάγνωσης µε στόχο την κατανόηση, 
τα εξής:   

α) Ιδιωτική ανάγνωση (Private comprehension). Είναι γνωστή και ως 
ανάγνωση για ευχαρίστηση, χωρίς συγκεκριµένο στόχο. Αποτελεί συνηθισµένο 
µέσο αναχωρητισµού σε κάθε στιγµή, στο σπίτι, στα µέσα µαζικής µεταφοράς, 
στην παραλία, στην καφετέρια του παιδότοπου, στην παιδική χαρά, καθώς 
επιβλέπει κανείς τα παιδιά του που παίζουν. 

 β) Ε
ικοινωνιακή ανάγνωση (Communicative comprehension). Ο 
αναγνώστης αντλεί πληροφορίες για θέµατα που τον ενδιαφέρουν και µπορεί 
να παρακολουθήσει.· τις πληροφορίες, τις µοιράζεται µε άλλους που έχουν 
κοινό ενδιαφέρον στο πλαίσιο άτυπων συζητήσεων. Μέσα από τέτοιου είδους 
αναγνώσεις διαµορφώνονται κοινότητες αναγνωστών που τους συνδέει το κοινό 
ενδιαφέρον και η συνεχής αναζήτηση πληροφοριών γύρω από το θέµα που 
τους ενδιαφέρει. Η διαδικασία αυτή µπορεί να πάρει –κατ’ επίφαση αλλά και 
πραγµατικά– διαστάσεις ανταγωνισµού και παιχνιδιού εξουσίας. Τέτοιες 
οµάδες αναγνωστών είναι οι φίλαθλοι, οι κυνηγοί, όσοι ασχολούνται µε την 
κοσµική ζωή, µε την τέχνη, το θέατρο , τον κινηµατογράφο κ.λπ. 

 γ) Τυ
ική ανάγνωση. Η ανάγνωση του µαθήµατος από το µαθητή µε 
σκοπό την αποµνηµόνευση και την κατανόηση (όχι απαραίτητα) είναι 
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περίπτωση τυπικής ανάγνωσης. Η ανάγνωση είναι προσανατολισµένη στη 
λογική της αποδειξιµότητας. Ο αναγνώστης πρέπει να είναι σε θέση να απαντά 
σχετικές ερωτήσεις επί του περιεχοµένου, ανακαλώντας στη µνήµη του 
πληροφορίες, συνδυάζοντας πληροφορίες, κάνοντας συλλογισµούς. Επιπλέον, 
πρέπει να είναι εξοικειωµένος µε την τεχνική των ερωτήσεων, να γνωρίζει τη 
µεταγλώσσα των ερωτήσεων και να τις αντιστοιχεί σε συγκεκριµένα 
περιεχόµενα (π.χ «Όταν σε ρωτούν:  Ποια τα εκφραστικά µέσα; Εσύ θα 
λες…)48.  

Άλλωστε, όπως ο επικοινωνιακός στόχος και η περίσταση επικοινωνίας, 
σύµφωνα µε τον Halliday, είναι καθοριστική για τις λεξικογραµµατικές και 
φωνολογικές επιλογές και την οργάνωση του κειµένου και οι άµεσες συνθήκες 
επικοινωνίας διαµορφώνουν τους τύπους κειµένων στον προφορικό και γραπτό 
λόγο, έτσι και στην ανάγνωση οι ίδιοι παράγοντες επηρεάζουν τη διαδικασία 
της ανάγνωσης. Οι λειτουργικές ανάγκες και σκοποί της επικοινωνίας 
διαµορφώνουν την επικοινωνιακή περίσταση, το περιβάλλον της ανάγνωσης. 
Ωστόσο, και σ’ αυτή την προσέγγιση, η ανάγνωση παραµένει µια γνωστική 
ψυχολογική διαδικασία ενταγµένη σε κοινωνιογλωσσολογικά συµφραζόµενα. 
Η ατοµοκεντρική προσέγγιση δε είναι αρκετή σε µια προσέγγιση της 
ανάγνωσης ως µιας κοινωνικής πρακτικής και διαδικασίας. Στον Κριτικό 
γραµµατισµό η ανάγνωση αποτελεί η ίδια κοινωνιογλωσσολογική διαδικασία 
(Bloome & Green, 2002). 

 
 
 
 

                                                
48 Η άποψη του Smith για την ανάγνωση σύµφωνα µε την οποία αντιµετωπίζεται ως φυσική 
διαδικασία έρχεται σε αντίφαση µε το σχολικό θεσµό που µέχρι σήµερα θέτει συλλογικούς, 
ευρύτερους κοινωνικούς στόχους. Το ζητούµενο στο πλαίσιο µιας κριτικής παιδαγωγικής 
δεν είναι να αναγιγνώσκει ο µαθητής µε το ίδιο συναίσθηµα στη σχολική τάξη, όπως στον 
ελεύθερο χρόνο, στο σπίτι, αλλά να αξιοποιεί την αναγνωστική εµπειρία που αποκοµίζει σε 
άλλα περιβάλλοντα και να την εντάσσει στις σχολικές δραστηριότητες. Αυτό άλλωστε 
αποτελεί και στόχο των πολιτικών της ∆ια βίου µάθησης: η διασύνδεση ανάµεσα στα 
διαφορετικά περιβάλλοντα µάθησης, τυπικά, µη τυπικά και άτυπα. Η ανάγνωση, κατά 
συνέπεια, στο σχολείο δεν είναι µια φυσική διαδικασία που διακρίνεται για την ευχαρίστηση 
όπως αυτή απορρέει από το ελεύθερο προσωπικό ανάγνωσµα. Είναι µια στοχοθετηµένη 
διαδικασία η οποία προσανατολίζεται στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στη 
συνειδητοποίηση και διαµόρφωση στάσεων και συµπεριφορών. Οι στόχοι αυτοί 
υπηρετούνται από συγκεκριµένο σχολικό ρεπερτόριο αναγνωσµάτων, µια λογοτεχνική 
«νόρµα» στην οποία έχει προστεθεί τελευταία η αρθρογραφία των εφηµερίδων - η οποία 
λόγω του διαδικτύου είναι ιδιαίτερα προσιτή. ∆εν υπάρχουν, κατά τεκµήριο, αναγνώσµατα 
των δύο πρώτων κατηγοριών. Αυτό που ακούγεται συχνά από τους εκπαιδευτικούς: «Οι 
µαθητές δε διαβάζουν» ουσιαστικά σηµαίνει: «Οι µαθητές δε διαβάζουν τα προτιµώµενα στη 
σχολική πρακτική αναγνώσµατα». Στο πλαίσιο µιας κριτικής παιδαγωγικής για την 
ανάγνωση είναι δυνατή η αξιοποίηση όλων των αναγνωστικών εµπειριών και από τα τρία 
περιβάλλοντα ανάγνωσης χωρίς να επιδιώκεται κατ’ ανάγκη η µεταφορά ιδιοτήτων της 
ανάγνωσης από το ένα περιβάλλον στο άλλο.  
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3.3 Η κοινωνική και �ολιτισµική �ροσέγγιση της ανάγνωσης.  
 
3.3.1 Η ετεροτο
ία της ανάγνωσης 

Ο Foucault (1984) σε κάθε πολιτισµό διακρίνει τρεις χώρους: α) τις 
ουτο
ίες β) τις ετεροτο
ίες και –αφήνει να εννοηθεί– γ) τις «κοινοτοπίες»49. Οι 
ουτοπίες είναι οι µη πραγµατικοί χώροι, επινοηµένοι είτε για να εξιδανικεύουν 
την κοινωνία είτε για να τη δαιµονοποιούν, να δείχνουν αντίστροφα τα 
πράγµατα. Οι ουτοπίες αποτελούν θέσεις χωρίς πραγµατικό τόπο. Οι 
ετεροτοπίες είναι πραγµατικοί λειτουργικοί χώροι στους οποίους 
αντανακλώνται οι υπόλοιπες –κοινότοπες– θέσεις που υπάρχουν σ’ έναν 
πολιτισµό και ταυτόχρονα αµφισβητούνται και ανατρέπονται. Ετεροτοπίες 
αποτελούν, για παράδειγµα, οι οίκοι ανοχής, οι φυλακές, οι οίκοι ευγηρίας, το 
πλοίο που ταξιδεύει, ο ζωολογικός κήπος. Χώροι πραγµατικοί, ετεροτοπίες 
της απόκλισης, οι οποίοι λειτουργούν εντός της κοινωνίας αλλά σε οικείο χώρο 
διακριτό ως προς τον υπόλοιπο πραγµατικό χώρο του κανόνα · η κοινωνία της 
αναψυχής, της κατανάλωσης και της αέναης κινητικότητας δεν µπορεί να 
ενσωµατώσει την αδράνεια της τρίτης ηλικίας την οποία περιορίζει στους 
οίκους ευγηρίας· ο φυσικός χώρος αφού πρώτα εξαφανίστηκε από το αστικό 
περιβάλλον επανέρχεται µε συµβολικό τρόπο διά του ζωολογικού κήπου.  

Οι ετεροτοπίες αναγνωρίζονται και από τα παρακάτω χρακτηριστικά:  
� Υπάρχουν σε κάθε πολιτισµό σε κάθε εποχή. Οι µαύροι κυνηγοί στην 

Αρχαία Αθήνα, οι λεπροί, οι τόποι εξορίας και φυλακής, η ασυλία, οι ιεροί 
τόποι κ.λπ. 

� Εξελίσσονται συγχρόνως µε τις ιστορικές εξελίξεις. Οι οίκοι ανοχής 
µετατρέπονται σε εταιρείες προσφοράς υπηρεσιών κατ’ οίκον ή στο 
διαδικτυακό χώρο. Τα νεκροταφεία ενώ υπήρξαν τόποι λατρείας στα 
πρωτοχριστιανικά χρόνια µετατράπηκαν σήµερα σε χώρους απόθεσης των 
νεκρών.  

� Η ετεροτοπία µπορεί να αντιπαραθέσει πολλούς χώρους απέναντι σ’ έναν 
πραγµατικό χώρο. Όπως κάνει η τέχνη του θεάτρου, του κινηµατογράφου, 
της λογοτεχνίας απέναντι στον θεατή ή τον αναγνώστη. 

� Η ετεροτοπία µπορεί να είναι ετεροχρονία. Τα µουσεία, οι βιβλιοθήκες, τα 
αρχεία, τα µνηµεία, αποτελούν τόποι στους οποίους συνυπάρχουν µε τον 
πραγµατικό χρόνο του επισκέπτη άλλες εποχές, χρονικές στιγµές. 

� Οι ετεροτοπίες είναι χώροι προσπελάσιµοι αλλά όχι ανοικτοί στον 
οποιοδήποτε. Οι στρατώνες, οι φυλακές ή τόποι ιεροί, όπως το Άγιο Όρος, 
είναι προσιτοί υπό προϋποθέσεις. 

� Οι ετεροτοπίες διαλέγονται µε τον πραγµατικό χώρο. Άλλες φορές, ως 
χώροι ψευδαισθήσεων καταγγέλλουν τον «απατεώνα» πραγµατικό χώρο: η 
κουλτούρα, για παράδειγµα, που υπάρχει στους χώρους των χρηστών 

                                                
49 Ο όρος «κοινοτοπία» επινοήθηκε κατ’ αντίθεση προς την ετεροτοπία, για να δηλώσει τον 
χώρο στον οποίο λειτουργούν καθηµερινά οι άνθρωποι µε την αίσθηση της κανονικότητας, 
του κοινωνικά παραδεκτού.  
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ναρκωτικών ουσιών, συχνά έχει µια τέτοια αντιστασιακή λογική. Άλλες 
φορές, ως ιδανικοί χώροι καλά οργανωµένοι, τέλειοι κατά το δυνατό, 
καταδεικνύουν την προχειρότητα της ζωής στον υπόλοιπο κοινωνικό χώρο: 
µ’ αυτό τον τρόπο λειτουργούν θρησκευτικές οργανώσεις, κοινόβια και 
κάποιες κοµµατικές οργανώσεις.  

Ο καθρέπτης, σύµφωνα πάντα µε τον Foucault, αποτελεί µια ιδιάζουσα 
περίπτωση που συνδέει την ουτοπία µε την ετεροτοπία. Βρίσκεται ο 
καθρεπτιζόµενος εκεί όπου δεν είναι, σ’ έναν τόπο χωρίς τόπο, σ’ ένα χώρο 
ειδώλων. Συγχρόνως, ο καθρέπτης αποτελεί ετεροτοπία, ως πραγµατικό 
αντικείµενο που παρουσιάζει την αντανάκλαση ενός πραγµατικού χώρου. 
Μέσα από την αντανάκλαση συνειδητοποιεί ο παρατηρητής το χώρο και τον 
ίδιο τον εαυτό του µέσα σ’ αυτόν.  

 Η ανάγνωση αποτελεί µια διείσδυση στην ετεροτοπία του κειµένου50. 
Το κείµενο αντανακλά πραγµατικούς χώρους του πολιτισµού στον οποίο 
εντάσσεται· απεικονίζει χώρους κοινωνικά παραδεκτούς, ετεροτοπικούς ή 
ουτοπικούς και µ’ αυτή την έννοια αναπαράγει την κοινή λογική, το 
παραδεκτό, αµφισβητεί ή ανατρέπει τον κοινωνικά και πολιτισµικά αποδεκτό 
πραγµατικό χώρο. Το ίδιο δεν αποτελεί πραγµατικό χώρο αλλά αντανάκλαση 
αυτού και µ’ αυτή την έννοια είναι ουτοπικό, αλλά ως πραγµατικό αντικείµενο 
υπάρχει ως άλλος χώρος µέσα στον οποίο ο αναγνώστης παρατηρεί τον κόσµο 
του και προσδιορίζει τη δική του σχέση µ’ αυτόν.  

 Το κείµενο στους εγγράµµατους πολιτισµούς, ως ετεροτοπία, έχει όλα 
τα χαρακτηριστικά που αναφέρει ο Foucault. Τα κείµενα, από εποχή σε 
εποχή, αλλάζουν ως προς τη λειτουργία τους. Ιερά κείµενα που είχαν 
συγκεκριµένη λατρευτική χρήση, όπως οι εκκλησιαστικοί ύµνοι, αποκτούν 
αισθητική λειτουργία και διαβάζονται ως ποιητικά κείµενα. ∆ιαφορετικοί τόποι 
και χρόνοι συνυπάρχουν σ’ ένα κείµενο λογοτεχνικό, ιστορικό ή άλλο. Ο 
αναγνώστης για να κατανοήσει κάποια κείµενα χρειάζεται κάποιες 
προϋποθέσεις, που αφορούν στην παιδεία του, την επαγγελµατική ειδίκευση, 
αλλά και την ιδεολογία του. Πολλές φορές, τέλος, το κείµενο, ως ετεροτοπία, 
«είναι ένα ψέµα που λέει αλήθεια» για τον πραγµατικό χώρο, όπως αναφωνεί ο 
Cocteau στο θεατρικό του έργο. Άλλες φορές δηµιουργεί ένα άλλο χώρο 
ιδανικά οργανωµένο µπροστά στον οποίο υπολείπεται ο πραγµατικός χώρος.  

Η έννοια της ετεροτο
ίας του Foucault αποδίδει µε εναργή τρόπο το 
κείµενο ως πολιτισµικό προϊόν που συνδέεται άρρηκτα µε την κοινωνική, 
πολιτισµική και ιστορική πραγµατικότητα. Με τον ίδιο τρόπο και την ίδια 
πραγµατικότητα είναι άρρητα συνδεδεµένος και ο αναγνώστης, ο παρατηρητής 
των κατοπτρικών ειδώλων που είναι συγχρόνως ένα από αυτά. Η 
ετεροτοπολογία βοηθάει στη συστηµατική καταγραφή των χώρων τους 
οποίους αντικατοπτρίζουν τα κείµενα και την κατανόηση των τρόπων µε τους 
οποίους διεκδικούν και ορίζουν το χώρο στον οποίο ζούµε. Τα κείµενα ως 
ετεροτοπίες, αντικατοπτρίζουν αλλά και διαθλούν, παραµορφώνουν, θολώνουν 

                                                
50 Οι Freebody και Luke (1997: 213) χαρακτηρίζουν το κείµενο ως ετεροτοπία.  
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την εικόνα που θέλει ο παρατηρητής αναγνώστης να διακρίνει51. Παράλληλα, ο 
αναγνώστης υπάρχει ως ιστορική προσωπικότητα µέσα στον κόσµο που 
αντανακλά η ετεροτοπία του κειµένου και προσδιορίζει τη σχέση του µε 
αυτόν. Στο πλαίσιο του κριτικού γραµµατισµού η επίγνωση των τρόπων µε 
τους οποίους µορφώνεται η κοινωνική πραγµατικότητα στα κείµενα είναι 
βασικό µέληµα, καθώς επίσης και η επίγνωση των τρόπων µε τους οποίους οι 
µηχανισµοί της εξουσίας διαµορφώνουν τις κειµενικές αναπαραστάσεις. Η 
ετεροτοπία των κειµένων, όπως κάθε ετεροτοπία, αναπαριστά, προβάλλει, 
αντιστρέφει, αµφισβητεί υπάρχουσες θέσεις στον κοινωνικό χώρο και κάθε 
τέτοια ενέργεια συνδέεται µε κυρίαρχους και ανταγωνιστικούς λόγους.  
 
3.3.2. Η θέση του αναγνώστη 

 Ο αναγνώστης στην προσπάθειά του να κατανοήσει το κείµενο έχει 
διπλό έργο να επιτελέσει. Από τη µια έχει να κατανοήσει το κείµενο όπως 
δοµείται και δοµεί την πραγµατικότητα, να το κατανοήσει τόσο ως προς το 
φωνολογικό και λεξικογραµµατικό επίπεδο, όσο και ως προς την 
επικοινωνιακή, λειτουργική του διάσταση και τη σχέση του µε εξουσιαστικές 
κοινωνικές δοµές οι οποίες αποκρυσταλλώνονται µέσα σ’ αυτό. Έχει να 
κατανοήσει τον κόσµο, τον κοινωνικό και το φυσικό, όπως διαφαίνεται στο 
κείµενο, και τις κοινωνικές οµάδες που ευνοούνται ως προς την κοινωνική 
θέση, το φύλο, τη φυλή, την εθνοτική οµάδα. Έχει δηλαδή να κατανοήσει τις 
δοµηµένες, προτιµώµενες αναγνώσεις, σύµφωνα µε τις προθέσεις του 
δηµιουργού του κειµένου και πέρα από αυτές, γιατί στο κείµενο είναι πιθανό 
να ενυπάρχουν πολλές φωνές και συχνά αντιφατικές (Bayhnam, 2000: 235, 
Freebody & Luke, 1997: 192-4).  

Έχει να εντοπίσει τα κείµενα που ασκούν εξουσία πάνω του, που µέσω 
αυτών επιχειρείται ο επηρεασµός της στάσης του στην κοινωνική του ζωή, 
στους πολλαπλούς κοινωνικούς ρόλους που επιτελεί. Τέτοια κείµενα είναι αυτά 
των σχολικών βιβλίων που αποτελούν µέσο για εθνική ηθική διαπαιδαγώγηση, 
για αναπαραγωγή θέσεων αποδεκτών από κοινωνικές δυνάµεις, που ασκούν την 
εξουσία ή τη στηρίζουν, αλλά και τα πολυτροπικά κείµενα των Μέσων Μαζικής 
Ενηµέρωσης που σχηµατίζουν πεποιθήσεις στους θεατές ή ακροατές µε τον 
ίδιο σκοπό. Ακόµα και κείµενα οδηγιών ή κανονισµών έχουν παρόµοια 
λειτουργία τοποθετώντας τον αναγνώστη σε κατώτερη θέση και περιορίζουν 
διαφορετικές αναγνώσεις σε σχέση µε την προτιµώµενη. 

Τέλος, έχει να επιλέξει κείµενα που ενδυναµώνουν την κοινωνική του 
ταυτότητα. Υπάρχουν κείµενα κλειστά προς το ευρύ κοινό που απευθύνονται 

                                                
51 Η αναλογία του κατόπτρου χρησιµοποιείται από πολλούς επιστήµονες που θέλουν τα 
κείµενα ως πολιτισµικά προϊόντα. Ενδεικτικά αναφέρουµε: «All language, all text, all 
discourse thus “refracts” the word…” (Luke&Freebody, 1997: 193), ενώ ο Fairclough 
(1995: 42) θεωρεί πως η φυσικοποίηση καθιστά τις ιδεολογικές αναπαραστάσεις θολές 
(opaque) και καθορίζουν τους τρόπους θέασης «ways of seeing». Απαράµιλλη η 
παροµοίωση του Βιγκότσκι «Η συνείδηση αντανακλάται µέσα σε µια λέξη όπως ο ήλιος σε 
µια σταγόνα νερού» (όπως στο Stierer & Maybin, 2001: 79)  
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σε «µυηµένους» στην κουλτούρα του κοινωνικού χώρου στον οποίο 
εντάσσονται. Κείµενα γραµµένα σε διάλεκτο, µε ειδική τεχνική ή επιστηµονική 
ορολογία, ιερά κείµενα της εκκλησίας, προϋποθέτουν ανάλογες εµπειρίες, 
γνώσεις από τον αναγνώστη για να είναι σε θέση να τα κατανοήσει, όπως 
επίσης κείµενα απαγορευµένα προϋποθέτουν ανάλογη αντιστασιακή ή 
παραβατική ιδεολογία52 . Μ’ αυτό τον τρόπο τα κείµενα δεν ορίζουν µόνο 
προτιµώµενες αναγνώσεις αλλά και προτιµώµενους αναγνώστες στους οποίους 
δίνουν χαρακτηριστικά ταυτότητας µέλους σε συγκεκριµένη κοινότητα 
αναγνωστών. 

Από την άλλη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Jauss (1995:93-94), 
«στον ορίζοντα της προσδοκίας (ή του πρωτογενούς κώδικα)» τον οποίο 
προδιαγράφει το κείµενο, ο «παραλήπτης»- αναγνώστης οφείλει να κοµίσει τον 
«ορίζοντα της εµπειρίας (ή του δευτερογενούς κώδικα)». Ο αναγνώστης 
ενσωµατώνει το κείµενο στη δική του εµπειρία, το εντάσσει στη δική του 
αναγνωστική ιστορία.  

Ο αναγνώστης δεν αποτελεί υποκείµενο που συνειδητοποιεί ό,τι 
συµβαίνει αντικειµενικά γύρω του, σύµφωνα µε τη γνωστική ψυχολογική 
προσέγγιση. Η προσωπικότητα του αναγνώστη αποτελεί πολιτισµική 
κατασκευή η οποία προσδιορίζεται από κοινωνικά χαρακτηριστικά που 
αφορούν στο ήθος, την κοινωνικότητα, την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει, 
τις γνώσεις του, τη σωµατική του υγεία. Είναι ένα ενεργός άνθρωπος, πολίτης, 
στην κοινωνία που ζει, έχει άποψη για τα κοινωνικά πράγµατα, για την 
κοινωνική αδικία, αγωνίζεται για µια καλύτερη ζωή σε ατοµικό αλλά και 
κοινωνικό επίπεδο. Συµµορφώνεται, αντιδρά, αρνείται, συµµετέχει σε 
προσπάθειες κοινωνικού µετασχηµατισµού. Ορίζεται από την κοινωνική του 
δράση, δε µπορεί να διαχωρισθεί από τις ενέργειές του. Η κοινωνική του 
δράση εντάσσεται σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο-µε τις σύγχρονες 
τεχνολογίες µπορεί να αλληλεπιδρά και να παρεµβαίνει σ’ όλα τα επίπεδα - και 
συγχρόνως σε µια ιστορική συνέχεια, µε παρελθόν, παρόν και µέλλον. Η 
ιστορική συνέχεια της προσωπικότητας βιώνεται σε επίπεδο βιογραφίας, αλλά 
και σε συλλογικό επίπεδο, σε επίπεδο πολιτισµικής και εθνοτικής οµάδας 
(Βloome et al., 2005: 3-5). 

 Ο αναγνώστης µε συγκεκριµένη ιστορική και πολιτισµική ταυτότητα 
συναντιέται µε τον κόσµο του κειµένου, τον οποίο κατανοεί και ερµηνεύει. Ο 
αναγνώστης µπορεί να παραδεχθεί τις θέσεις του κειµένου, να υποταχθεί σ’ 
αυτό ή και να καταπιεσθεί ή και να προσβληθεί ως ελεύθερος άνθρωπος, να 
απορρίψει τις θέσεις, να τις συζητήσει, να τις υποδεχθεί µε διάθεση 
αµφισβήτησης, να υιοθετήσει ήδη υπάρχουσες ερµηνείες, να το τοποθετήσει 
και να το συσχετίζει µε άλλα κείµενα, να δηµιουργήσει ένα άλλο κείµενο µε 

                                                
52 Η Καθολική εκκλησία ακόµη έχει τον Index prohibitorum librorum στον οποίο 
αναγράφονται τίτλοι βιβλίων που είναι ψυχοβλαβή για τους πιστούς ορίζοντας έτσι 
ανυπάκουους και υπάκουους πιστούς. 



 73 

αφορµή το κείµενο που διάβασε ή απλώς να αδιαφορήσει (Jauss, ό.π., Apple, 
1993).  

Ο αναγνώστης µε όλες τις παραπάνω πιθανές αντιδράσεις, σύµφωνα µε 
τον κριτικό γραµµατισµό, ενσωµατώνει το κείµενο στη δική του ιστορία στην 
προοπτική της χειραφέτησης. Συνειδητοποιεί µέσα από την ανάγνωση του 
κειµένου και του κόσµου τη δική του θέση και προς ποια κατεύθυνση και σε 
ποια θέµατα χρειάζεται να δραστηριοποιηθεί ώστε η κοινωνία να 
µετασχηµατισθεί επί το δικαιότερο. Αναζητεί τα κριτικής σηµασίας ζητήµατα 
και προσπαθεί να τα προσεγγίσει µε σκοπό την αποδέσµευση από την άγνοια, 
την ηµιµάθεια και την παραπλάνηση. Ο κριτικός αναγνώστης µαθαίνει να 
κατανοεί τα ρητά σηµεία του κειµένου αλλά και τα υπόρρητα και τα άρρητα, 
τις «ακαθοριστίες53» του κειµένου, τα κενά του κειµένου, που στηρίζονται στην 
κοινή λογική ή στο αυτονόητο που δηµιουργούν οι εξουσιαστικοί µηχανισµοί.  

 Η ανάγνωση του κειµένου αρχίζει, λοιπόν, µε τη διάθεση του 
αναγνώστη να κατανοήσει το κείµενο όπως είναι πολιτισµικά δοµηµένο. Ο 
αναγνώστης µέσω της ερµηνείας τοποθετεί το κείµενο στην αναγνωστική του 
ιστορία, το οποίο και τον επηρεάζει στον πραγµατικό χώρο που κινείται, στις 
επιλογές του, στις αποφάσεις του, στην ενδυνάµωση ή τον επαναπροσδιορισµό 
της ταυτότητάς του. Κατ’ επέκταση, επηρεάζει συνολικά την κοινωνία και υπ’ 
αυτή την έννοια µετασχηµατίζεται σε κοινωνική δράση. Αυτή η διαδικασία 
αποτελεί µια κοινωνική πρακτική, ιστορικά και πολιτισµικά προσδιορισµένη, η 
οποία συντελείται σε διάφορα περιβάλλοντα, στον ιδιωτικό και δηµόσιο χώρο, 
σε χώρους κοινωνικής αναφοράς (καφενεία, διαλεκτικούς οµίλους, κ.λπ), σε 
επαγγελµατικούς και ακαδηµαϊκούς χώρους µε διαφορετικούς στόχους 
(ενηµέρωση, ψυχαγωγία, εκπαίδευση). Η ανάγνωση συνδέεται άµεσα µε τις 
σχέσεις εξουσίας στις εγγράµµατες κοινωνίες, στις οποίες τα κείµενα είναι µέσα 
πειθούς και αναπαραγωγής κυρίαρχων λόγων (Luke & Freebody, 1997:185). 
 
3.3.3. Κατηγορίες 
ρακτικών της ανάγνωσης 

 Από την παραπάνω προσέγγιση της ανάγνωσης ως κοινωνικής 
πρακτικής οι Allan Luke και Peter Freebody (1990, 1997, 1999) διέκριναν 
τέσσερις κατηγορίες πρακτικών που είναι γνωστές ως µοντέλο των τεσσάρων 
πόρων ή συγγενών ρόλων του αναγνώστη (Βayhnam, 2000: 252)54. Η 
κατηγοριοποίηση των αναγνωστικών πρακτικών δεν είναι καινοφανής · το 
τρίπτυχο: κατανόηση, ερµηνεία, εφαρµογή, είναι γνωστό από άλλες επιστήµες 

                                                
53 Ο όρος είναι από τη θεωρία της πρόσληψης του Ιngarden και Iser (Holub, 2001: 44-47). 
54 Οι ίδιοι οι εισηγητές του µοντέλου αναθεωρούν τους τέσσερις ρόλους, του 
αποκωδικοποιητή (Code breaker), του συµµετέχοντος στο κείµενο(Text participant), του 
χρήστη του κειµένου (Text user) και του αναλυτή του κειµένου (Text analyst), και 
εισηγούνται τον όρο «συγγενείς πρακτικές» (family of practices), γιατί η έννοια του ρόλου 
παραπέµπει σε κάτι εκ των προτέρων προδιαγεγραµµένο στο οποίο καλείται κάποιος να 
προσαρµοσθεί, ενώ ο όρος «πρακτική» παραπέµπει σε κάτι που γίνεται πραγµατικά και 
επιτυγχάνεται καθηµερινά σε σχολικές αίθουσες και άλλους κοινωνικούς χώρους. 
(www.readingonline.org/research/lukefreebody.html). 
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και στη θεωρία της αναγνωστικής πρόσληψης ( Jauss, ό.π.:  95). Στη γνωστική 
ψυχολογία επίσης υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις της ανάγνωσης, όπως 
αναφέρονται και παραπάνω, και δίνουν υλικό για αξιοποίηση. Η σηµασία 
όµως, της προσέγγισης των Freebody-Luke έγκειται ακριβώς στην 
αναπλαισίωση της ανάγνωσης και την ένταξή της στο κοινωνικό και 
πολιτισµικό πλαίσιο, καθώς επίσης και στη λεπτοµερειακή περιγραφή των 
πρακτικών, των ενεργειών που βασίζονται στο πολιτισµικό κεφάλαιο αυτών που 
συντάσσουν το κείµενο και αυτών που το διαβάζουν. Ακόµα µεγαλύτερη είναι 
η σηµασία της προσέγγισης για τις δυνατότητες διδακτικής αξιοποίησης που 
παρέχει. Το γεγονός ότι το συγκεκριµένο µοντέλο εφαρµόζεται στο σύστηµα 
της Τυπικής Εκπαίδευσης του Κουίνσλαντ της Αυστραλίας και έχει 
αξιολογηθεί πολύ θετικά σε σχετικές έρευνες που έγιναν, αποδεικνύει τη 
παιδαγωγική του σηµασία (Shannon, 2007:221-223).  

 Τα στοιχεία που διακρίνουν στην κοινωνική πρακτική της ανάγνωσης 
είναι τα παρακάτω:  
� Πρακτικές α
οκωδικο
οίησης (Coding practices). Ο αναγνώστης «σπάει» τον 

κώδικα του γραπτού κειµένου, αναγνωρίζει και χρησιµοποιεί δηλαδή τα 
θεµελιώδη στοιχεία του κειµένου, την αρχιτεκτονική του δοµή: από την 
αλφάβητο, τις συλλαβές, µέχρι τη δοµή και το οργανόγραµµα του 
κειµένου.  

� Πρακτικές ερµηνείας (Text-meaning practices). Ο αναγνώστης συµµετέχει 
στην κατανόηση και τη σύνθεση του νοήµατος, χρησιµοποιώντας το 
πολιτισµικό υπόβαθρο το οποίο διαθέτει σε σχέση µε το κείµενο, τις 
γνώσεις του, τις εµπειρίες από άλλα αναγνώσµατα και συστήµατα λόγων. 
Τοποθετεί το κείµενο στη δική του αναγνωστική ιστορία, αφού πρώτα 
διακρίνει πώς το ίδιο το κείµενο τοποθετείται ιστορικά και πολιτισµικά. 
Ταξινοµεί τα νοήµατα του κειµένου και βρίσκει τις σχέσεις τους. ∆ιακρίνει 
τις πιθανές αναγνώσεις του κειµένου σύµφωνα µε τις δικές του εµπειρίες, 
αλλά και σύµφωνα µε άλλες κουλτούρες ή προσεγγίσεις. 

� Πρακτικές 
ραγµατολογικές (Pragmatic practices). Ο αναγνώστης 
συνειδητοποιεί και αξιοποιεί τη λειτουργική χρήση του κειµένου σε 
συγκεκριµένη επικοινωνιακή περίσταση. Αποφασίζει πώς θα το 
χρησιµοποιήσει, ποιες εναλλακτικές δυνατότητες χρήσης του κειµένου 
υπάρχουν, γνωρίζοντας πώς το χρησιµοποιούν οι άλλοι. Αντιλαµβάνεται µε 
ποιο τρόπο η χρήση του κειµένου διαµορφώνει τη δοµή του, το ύφος του, 
τα στερεοτυπικά του χαρακτηριστικά. 

� Πρακτικές κριτικής (Critical practices). O αναγνώστης αµφισβητεί τα 
κείµενα. Γνωρίζει ότι δεν είναι ιδεολογικά και πολιτικά ουδέτερα, ότι 
αποτυπώνουν συγκεκριµένες πλευρές της πραγµατικότητας, ενώ άλλες τις 
αποσιωπούν προς όφελος κάποιων προσώπων, κοινωνικών οµάδων, 
εθνοτήτων, εξουσιαστικών µηχανισµών. Συνειδητοποιεί ποια επιρροή 
προσπαθεί το κείµενο να ασκήσει στον αναγνώστη και ποιος ενδιαφέρεται 
γι’ αυτό. Αµφισβητεί το σχεδιασµό των κειµένων και τους λόγους που τα 
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διαµορφώνουν και τα µετασχηµατίζει δηµιουργώντας τα δικά του 
«υβριδικά» κείµενα.  

Οι παραπάνω πρακτικές αποτελούν περιγραφή των πρακτικών 
γραµµατισµού τόσο για το δηµιουργό κειµένων, όσο και τον αναγνώστη των 
κειµένων. ∆εν υπαγορεύουν βήµατα που υποχρεωτικά πρέπει ο καθένας να 
ακολουθεί. Ο κάθε αναγνώστης, ο κάθε δάσκαλος στην τάξη του µπορεί να 
συνδυάζει πρακτικές, ανάλογα µε την οµάδα των µαθητών που έχει απέναντι 
του, και τις πολιτισµικές παραµέτρους που καθορίζουν την επικοινωνιακή 
περίσταση της διδασκαλίας. Ωστόσο, αποτελούν σηµεία αναφοράς που 
βοηθούν στη δόµηση της διδασκαλίας της ανάγνωσης µέσα στην τάξη.  

Αν όµως κάποιος προσεγγίσει τις προτεινόµενες πρακτικές µόνο ως 
προς τη διάσταση της διδακτικής, κινδυνεύει να αφυδατώσει το µοντέλο από 
τις παιδαγωγικές του αξίες και να το µετατρέψει σε ένα από τα πολλά 
διδακτικά εργαλεία «µεταβίβασης» της γνώσης.  

Η παιδαγωγική αξία, σύµφωνα µε τα κριτήρια της Παιδαγωγικής της 
Ανάγνωσης του ενεργού πολίτη του Shannon (2007: 225), έγκειται στο 
γεγονός ότι το συγκεκριµένο µοντέλο είναι: 
� Συµµετοχικό. Ο µαθητής εκλαµβάνεται ως πόρος πολιτισµικής γνώσης και 

εµπειρίας που συµµετέχει σε γεγονότα γραµµατισµού και αλληλεπιδρά, 
επηρεάζει και επηρεάζεται µε συνειδητούς τρόπους.  

� Κριτικό. Ο µαθητής µέσα από την ανάγνωση των κειµένων συνειδητοποιεί 
και αµφισβητεί την οικονοµική, κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα 
που διαµορφώνει τη ζωή του. 

� Το
οθετηµένο. Τα κείµενα τοποθετούνται στις προηγούµενες εµπειρίες του 
µαθητή. Η τοποθέτηση των κειµένων στην καθηµερινή εµπειρία του 
µαθητή αποτελεί και το αρχικό σηµείο κάθε ανάλυσης κειµένου.  

� ∆ιαλογικό. Ο µαθητής συζητά και διαπραγµατεύεται το νόηµα των κειµένων 
µε τους συµµετέχοντες συµµαθητές και δάσκαλο. 

� ∆ηµοκρατικό. Ο δάσκαλος διατηρεί στο ακέραιο το συντονιστικό και 
εµψυχωτικό του ρόλο και συγχρόνως γίνεται ισότιµος συνοµιλητής µέσα 
από τη διαλογική διαδικασία του µαθήµατος. 

� ∆ιαθεµατικό. Τα θέµατα και οι εµπειρίες που ανασύρονται κατά την 
ανάγνωση ενός κειµένου δεν περιορίζονται στα µαθήµατα του 
παραδοσιακού αναλυτικού προγράµµατος. 

� Ακτιβιστικό. Η συνειδητοποίηση οδηγεί στην κοινωνική δράση µε σκοπό 
τον κοινωνικό µετασχηµατισµό του άµεσου αλλά και του ευρύτερου 
κοινωνικού περιβάλλοντος.  

 Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν βασικά στοιχεία της κριτικής 
παιδαγωγικής που στοχεύει στη διαµόρφωση ήθους ενεργού δηµοκρατικού 
πολίτη στη «σύγχρονη «ετερογλωσσική δηµοκρατία» όπου κατ’ αρχήν όλες οι 
φωνές και τα κείµενα του διαφορετικού έχουν δικαίωµα να ακούγονται, να 
κρίνονται, να αναλύονται και να δηµιουργούνται στο δηµόσιο χώρο της 
διοίκησης, της εκπαίδευσης, της τοπικής κοινωνίας, της πολιτικής, της 
εκκλησίας, παντού (Luke & Freebody, 1997: 213).  
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 Η πολυφωνία της µετανεωτερικής κοινωνίας, στο πλαίσιο της κριτικής 
ανάγνωσης, δε µετατρέπεται σε επικοινωνιακό θόρυβο που εκνευρίζει και 
µεταβάλλει σε «ρινόκερους» τους πολίτες, απόµακρους και επιθετικούς σ’ ένα 
κοινωνικό περιβάλλον που δεν κατανοούν, αλλά είναι βάση για να συνθέσουν  
νέες αναγνώσεις που θα κάνουν την κοινωνία δικαιότερη. 
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4. ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  
ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ55 

 
Η φύση των ερωτηµάτων που διατυπώθηκαν υπαγορεύουν τα 

χαρακτηριστικά της µεθοδολογίας που θα αξιοποιήσω στην έρευνα. Η επιλογή 
µιας συγκεκριµένης σχολικής µονάδας για τη διεξαγωγή της έρευνας, ο στόχος 
της εµβάθυνσης σε µια συγκεκριµένη πρακτική στο πλαίσιο ενός µαθήµατος, ο 
αναστοχασµός σχετικά µε τις ακολουθούµενες πρακτικές, ο κριτικός 
προσανατολισµός και η συµµετοχή του ερευνητή στη διαδικασία της έρευνας 
και της διδακτικής πράξης, επιβάλλουν τον ποιοτικό χαρακτήρα της έρευνας.  

Από την άλλη, η παραδοχή του θεµελιακού στόχου του κριτικού 
γραµµατισµού, εκπαιδευτικοί δηλαδή και µαθητές να γνωρίζουν και να 
πράττουν ως υποκείµενα της ιστορικής εξέλιξης και όχι να αποτελούν 
αντικείµενα µελέτης που «γνωρίζονται» µόνο από τους άλλους και 
επηρεάζονται από τις αποφάσεις άλλων, επιβάλλει την προσέγγιση της άλλης 
πλευράς, που δεν έχει φωνή στη βιβλιογραφία (Φρέιρε, 1977: 109, 160, 
Anderson & Irvine, 1993: 82).  

Επιπλέον, ο στόχος της διερεύνησης των πρακτικών της ανάγνωσης και 
της παρέµβασης στο ΑΠ µε στόχο τη διαφοροποίησή τους, ώστε να 
ξεπεραστούν αδιέξοδα, να διαφοροποιηθούν στάσεις εκπαιδευτικών και 
µαθητών σε σχέση µε την πρακτική της ανάγνωσης, προϋποθέτει τη 
διερεύνηση των πρακτικών της συγκεκριµένης σχολικής κοινότητας, των 
συµπεριφορών και των γνώσεων στο πλαίσιο των δικών τους πολιτισµικών 
ιδιαιτεροτήτων και τη συνειδητοποίηση τους από την κοινότητα για να 
αποδεσµευθούν από «συνήθειες» που αναπαρήγαγαν ανισότητες και 
αποκλεισµό.  

Η Εθνογραφική έρευνα καλύπτει τους παραπάνω στόχους της έρευνας, 
τόσο στο επίπεδο του προσανατολισµού της έρευνας, όσο και στο επίπεδο της 
παρέµβασης µε τη µορφή της έρευνας δράσης. Στη συνέχεια παραθέτω πιο 
αναλυτικά πτυχές της εθνογραφικής προσέγγισης που θεωρώ σηµαντικές για 
την έρευνα.  

 

                                                
55 Με βάση τη διάκριση µεταξύ των όρων: «Εθνογραφία στην εκπαίδευση» και «Εθνογραφία 
της εκπαίδευσης», επιλέχθηκε ο πρώτος όρος, γιατί α) ο ερευνητής είναι εκπαιδευτικός, 
µέλος της σχολικής κοινότητας στην οποία διεξάγεται η έρευνα και β) η έρευνα εστιάζει στη 
δυναµική συγκεκριµένης τάξης στο πλαίσιο συγκεκριµένων καθηµερινών πρακτικών. Η 
οπτική γωνία είναι περισσότερο παιδαγωγική, χωρίς να υποτιµώνται οι κοινωνικές και 
πολιτισµικές διαστάσεις της έρευνας (Freebody, 2003: 76, Gordon et al., 2001: 187) 
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4.1 Τα χαρακτηριστικά της εθνογραφίας-Τα µετά την κριτική της 
Εθνογραφίας56 
 

Η παραδοσιακή αντικειµενική εθνογραφία µε τον εξωτερικό 
παρατηρητή, του οποίου η «αντικειµενική» κρίση είναι µοναδικός πόρος 
γνώσης για το πεδίο της έρευνας, αµφισβητήθηκε έντονα τη δεκαετία του 
1980. Με το έργο τους οι Clifford και Marcus σηµατοδοτούν µια ρήξη στην 
ιστορία της εθνογραφικής έρευνας, και µια νέα περίοδο, την οποία ο Denzin 
αποκαλεί «Κρίση των αναπαραστάσεων» και αποτελεί την τέταρτη στιγµή της 
Εθνογραφίας57. Η κριτική εστιάζεται στο γεγονός ότι δε γίνεται συνειδητός ο 
τρόπος µε τον οποίο επιδρά ο ίδιος ο εθνογράφος στο αντικείµενο της 
έρευνας,  
� ως φορέας του δυτικού πολιτισµού που ερευνά αλλότριους, 

«πρωτόγονους» πολιτισµούς,  
� ως παρατηρητής που αλληλεπιδρά µε το παρατηρούµενο,  
� ως αυθεντία που µεταφράζει και καθιστά αναγνώσιµο έναν άλλο τρόπο 

ζωής, χωρίς να έχει επίγνωση των «µεταφραστικών» δυσκολιών και χωρίς να 
προειδοποιεί τους αναγνώστες γι’ αυτές τις δυσκολίες.  

Για την αντιµετώπιση των παραπάνω δυσκολιών ο Marcus  θεωρεί πως 
δύο είναι οι βασικές στρατηγικές κάθε εθνογραφικής πρακτικής, ο αναστοχασµός 
και η αντίσταση-
ροσαρµογή. 

                                                
56 Για την προσέγγιση της έννοιας της Εθνογραφίας αξιοποιείται το άρθρο του George 
Marcus «Τα µετά την Κριτική της Εθνογραφίας» (1998: 67-108) και η παρουσίαση του 
άρθρου στην εισαγωγή του τόµου που επιµελείται η ∆ήµητρα Γκέφου-Μαδιανού (1998: 11-
66). 
57 Ο Denzin (1997: 38-40, 2003: 258, de Beer, 2003: 2-3) έχει προτείνει µια ανοιχτή 
περιοδολόγηση της εθνογραφικής έρευνας, στην οποία, καθώς εξελίσσεται η εθνογραφική 
έρευνα, προστίθενται στιγµές. Μέχρι τώρα έχει προτείνει επτά στιγµές, που σηµατοδοτούν 
επτά περιόδους. Την απόδοση των πέντε πρώτων δανείζοµαι από την Π.Πηγιάκη (2006: 37-
38): α) Παραδοσιακή περίοδος (1890 και µετά). Η µελέτη ξένων πολιτισµών, περίοδος της 
αντικειµενικής, θετικιστικής εθνογραφίας, β) Νεωτερική φάση (1950 και µετά). O 
εθνογράφος ακολουθεί ποιοτικές µεθόδους µε αυστηρότητα θετικιστική και µεταθετικιστική, 
γ) Θολές κατηγορίες (1970 και µετά). Πολλές εναλλακτικές προσεγγίσεις, φαινοµενολογία, 
συµβολική αλληλεπίδραση, νατουραλιστική έρευνα, κ.ά. συνδυάζονται µε πλουραλισµό, δ) 
Κρίση των αναπαραστάσεων (1986 και µετά). Η ανάπτυξη µιας αναστοχαστικής, διαλογικής 
εθνογραφίας, υιοθέτηση της κριτικής θεωρίας και υπονόµευση των παραδοσιακών εννοιών 
της ουδετερότητας και αξιοπιστίας ε) Μετανεωτερική, πειραµατική (1990 και µετά). Τριπλή 
κρίση, αναπαραστάσεων, νοµιµοποίησης και πράξης, άρνηση σε κάθε προνόµιο µεθόδου ή 
θεωρίας. Προκρίνεται ο πολιτικός χαρακτήρας της έρευνας στ) Μετα-πειραµατική (1996 και 
µετά ). Επεκτείνονται τα όρια της εθνογραφίας για να συµπεριλάβει, δηµιουργικές, µη 
λογοτεχνικές, αυτοβιογραφικές, πολυµεσικές και ποιητικές, εθνογραφικές παραστάσεις και ζ) 
Η έβδοµη στιγµή (2000 και µετά). Ο ερευνητής παύει να ερίζει ως προς τις διάφορές µεταξύ 
των προσεγγίσεων και αξιοποιώντας την ποικιλία των µεθόδων µε επινοητικότητα - 
µαστοριά (Bricolage) συνθέτει το εθνογραφικό κείµενο. Η εθνογραφία δεν αποτελεί µέσο 
για τη χειραφέτηση του ατόµου αλλά τρόπος για να είναι ηθικό και πολιτικά ενεργό στον 
κόσµο (De Beer, ό.π., Denzin, ό.π.). 
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Με τον αναστοχασµό ο ερευνητής σχετικά µε τις συνθήκες παραγωγής 
της γνώσης στην εθνογραφική σκηνή εντάσσει δυναµικά το ρόλο του στο 
προϊόν της γνώσης. Αρνείται το θετικισµό και την έννοια της 
αντικειµενικότητας στην οποία δεν υπάρχει ο µεσολαβητικός του ρόλος, ως 
ερευνητή-αφηγητή. Η αλήθεια είναι µια έννοια σχετική, ιστορικά και κοινωνικά 
προσδιορισµένη, τοποθετηµένη στην προηγούµενη εµπειρία. Ο 
αναστοχασµός δεν είναι µια µονολογική, ναρκισσιστική διαδικασία την οποία 
καλείται η αναγνωστική κοινότητα, στην οποία απευθύνεται, να 
παρακολουθήσει και να αντιδράσει θετικά ή αρνητικά · είναι ένας δυναµικός 
προβληµατισµός για τη διαλεκτική σχέση και τη συνεργασία µε τα υποκείµενα 
της έρευνας, µέσω της οποίας παράγεται η γνώση. 

Η αντίσταση και η προσαρµογή ως εργαλείο ανάλυσης αναδεικνύει πώς 
τα υποκείµενα της έρευνας, ως αναπόσπαστα µέλη ενός ιδιαίτερου πολιτισµού, 
στον οποίο εντάσσονται στο συγκεκριµένο χώρο, αντιστέκονται ή 
προσαρµόζονται στους υπερτοπικούς, παγκόσµιους ηγεµονικούς οικονοµικούς 
µηχανισµούς, οι οποίοι απειλούν µε εξαφάνιση και πολιτισµική ισοπέδωση τις 
τοπικότητες. 

Για να µην αποτελούν οι δύο παραπάνω στρατηγικές απλώς τεχνικές ή 
µια άλλου τύπου ρητορική της εθνογραφικής αυθεντίας-αυθαιρεσίας, 
χρειάζεται να αναπροσδιορισθεί ο ρόλος του παρατηρούµενου και του 
παρατηρητή. 

 Για τον ανασχεδιασµό του παρατηρούµενου χρειάζεται η 
«προβληµατοποίηση» του χώρου, του χρόνου και της φωνής. Η έννοια της 
κοινότητας, όπως ίσχυε στις παραδοσιακές κοινωνίες, δεν υφίσταται. Οι νέες 
τεχνολογίες, ο καταναλωτισµός µε την ισοπεδωτική επίθεση που επιχειρεί 
στους κατά τόπους τρόπους ζωής, τα Μ.Μ.Ε., το ∆ιαδίκυο, κατακερµατίζουν 
τον παραδοσιακό τοπικό χώρο και δηµιουργούν πολλαπλούς χώρους 
δραστηριοτήτων και συνεπώς, νέες και πολλαπλές ταυτότητες, ανταγωνιστικές 
µεταξύ τους, έστω κι αν τις φέρει ο ίδιος φορέας. Το παρατηρούµενο δε 
µπορεί στις παρούσες συνθήκες να προσεγγίζεται ως πολιτισµικά οµοιογενές, 
παρά την ενοποιητική δύναµη της κρατικής και οικονοµικής εξουσίας που 
επιβάλλει έναν τύπο πολίτη και εργαζόµενου, αλλά ως µια πολυτοπική 
ταυτότητα που η προσέγγισή της είναι ιδιαίτερα δύσκολη. 

Οι ατοµικές αναπαραστάσεις του χρόνου διαφέρουν από τις συλλογικές 
αναπαραστάσεις της ιστορίας. Η µνήµη αποτελεί για τα άτοµα και τις 
κοινωνικές οµάδες ιδιαίτερο τρόπο, το φίλτρο µέσα από το οποίο το άτοµο 
διαµορφώνει την ταυτότητά του µέσα στην ιστορική συγκυρία. Ο 
κατακερµατισµένος ιστορικός χρόνος, όπως παρουσιάζεται στη µνήµη των 
υποκειµένων της έρευνας, όπως και ο χώρος παρουσιάζουν παρόµοιες 
δυσκολίες προσέγγισης. 

Ο λόγος των υποκειµένων στην εθνογραφική προσέγγιση θεωρείται 
πολυφωνικός, προϊόν πολύπλοκων σχέσεων και εµπειριών · δίνεται έµφαση 
στην ποιότητα της φωνής και όχι στη δοµή, στον επιτονισµό, που, σύµφωνα µε 
τον Denzin (1997: 38), επιτρέπει από τα ορατά στοιχεία της επικοινωνίας να 
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διεισδύει ο ερευνητής στα µη ορατά. Ο τρόπος αφήγησης, τα σχήµατα λόγου, 
οι κυρίαρχοι ρηµατικοί σχηµατισµοί στην αλληλεπίδραση της εθνογραφικής 
επικοινωνίας, οι υπολειµµατικοί σχηµατισµοί µε υπόρρητα ή άρρητα νοήµατα, 
εντάσσονται στα αντικείµενα παρατήρησης και αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία. 

Για να διακριθούν τα παραπάνω στοιχεία στο εθνογραφικό κείµενο, 
χρειάζεται ένα άλλος ρόλος παρατηρητή. Ο παρατηρητής δεν µπορεί να είναι 
αντικειµενικός κριτής, αλλά αυτός που διαλέγεται µε τα υποκείµενα της 
έρευνας και οικειοποιείται τις έννοιες µε τις οποίες παράγεται η γνώση, το 
εθνογραφικό κείµενο. Οι έννοιες αυτές µπορούν να συνθέτουν την ταυτότητα 
των υποκειµένων. Ο ερευνητής δεν είναι ο εξωτερικός παρατηρητής ο οποίος 
σχηµατίζει άποψη για τους συµµετέχοντες στην εθνογραφική σκηνή χωρίς να 
λαµβάνει υπόψη την άποψή τους. Ούτε είναι αυτός που, αφού σχηµατίσει 
άποψη και έννοιες που συνιστούν ταυτότητες για τα υποκείµενα της έρευνας, 
µέσα από συµµετοχικές µονολογικές παρατηρήσεις, τις συζητά ή τις 
«τριγωνοποιεί», αλλά είναι εκείνος που µέσα από τις έννοιες που 
χρησιµοποιούν τα ίδια τα υποκείµενα της έρευνας, αφηγείται την εθνογραφία. 

Η εθνογραφική γνώση είναι διεστιακή. ∆εν υπάρχουν διακριτοί, ο 
κόσµος του εθνογράφου µε τον κόσµο των άλλων που παρατηρεί. Το 
εθνογραφικό κείµενο προκύπτει από την αλληλεπίδραση µεταξύ της οπτικής 
γωνίας του εθνογράφου και αυτού που παρατηρεί. Εθνογράφος και υποκείµενα 
της έρευνας συνδιαµορφώνουν την εθνογραφική σκηνή, η οποία δεν µπορεί να 
διακριθεί στον κόσµο του ενός και των άλλων, αλλά αποτελούν ιστορικά 
προσδιορισµένες διακριτές οντότητες, οργανικό µέρος του ίδιου κόσµου.  

Ο εθνογράφος δεν είναι παντογνώστης αφηγητής µε όρους 
λογοτεχνικής κριτικής. Συµµετέχει στο εθνογραφικό δρώµενο, ασκεί κριτική 
σε µηχανισµούς ολοκληρωτικούς που θέλουν να κάµψουν πολιτισµικές 
αντιστάσεις. ∆ιαδραµατίζει ρόλο διανοουµένου που αρθρώνει λόγο κριτικό για 
τις κυρίαρχες ή καταπιεσµένες ταυτότητες. Ωστόσο, η ανάγνωσή του δεν είναι 
η µόνη δυνατή, αφήνει δυνατότητες άλλων διαλογικών προσεγγίσεων.  

  
 
4.2 Η εθνογραφία είναι ένας ε�ιστηµονικός τρό�ος σκέψης 

 
Με βάση τις θέσεις του Marcus για την εθνογραφία, στη µετανεωτερική 

εκδοχή, επιχειρήθηκε να καταδειχθεί η εθνογραφία στο πλαίσιο µιας κριτικής 
προσέγγισης ως συγκροτηµένη θεωρία. Οι επικριτές της εθνογραφικής 
προσέγγισης επισηµαίνουν την υποκειµενικότητα µε την οποία παρουσιάζονται 
τα δεδοµένα της έρευνας. Επειδή οι ερευνητές παρουσιάζουν την οπτική γωνία 
των υποκειµένων της έρευνας, θεωρούν πως η προσέγγιση είναι υποκειµενική 
και κατά τούτο ελάχιστα επιστηµονική. Ωστόσο, στη συγκεκριµένη κριτική δε 
λαµβάνονται υπόψη οι επιστηµολογικές παραδοχές της σύγχρονης 
εθνογραφίας και το γεγονός ότι αποτελεί ένα διαφορετικό τρόπο 
επιστηµονικής σκέψης (Thomas, 1993: 16-17).  
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Η εθνογραφία µε τα ερευνητικά της εργαλεία (συµµετοχική 
παρατήρηση, επεξεργασία δεδοµένων, τριγωνοποίηση, κ.ά) έχει τη δυνατότητα 
να παρουσιάζει µε κοινά παραδεκτό τρόπο µια συγκεκριµένη κοινωνική 
δραστηριότητα ή πράξη, αντικειµενικά στοιχεία της εθνογραφικής σκηνής 
(κοινωνικά, δηµογραφικά στοιχεία των συµµετεχόντων στην έρευνα, κοινωνικά 
στοιχεία κ.λπ.) σε συγκεκριµένο χώρο και χρόνο, παρέχοντας εµπειρικά 
δεδοµένα αξιόπιστα. Η «θεµελιωµένη θεωρία» (Grounded theory), η 
εθνοµεθοδολογία, η µελέτη περίπτωσης, η βιογραφική θεωρία, αποτελούν 
παραδείγµατα ποιοτικών µεθόδων µε τα οποία οι παραπάνω λειτουργίες 
υποστηρίζονται µε σκοπό τη δηµιουργία δεδοµένων για την κατανόηση της 
εθνογραφικής σκηνής (Γκέφου-Μαδιανού, ό.π. 265-295). 

Συγχρόνως οι εµπειρίες των υποκειµένων της έρευνας γίνονται 
αντιληπτές µέσω µιας διαλεκτικής προσέγγισης. Ο εθνογράφος δεν ερευνά το 
ερευνώµενο από θέση ισχύος, δεν έχει αντικείµενα έρευνας απέναντί του, αλλά 
διαλέγεται µε τα υποκείµενα της έρευνας σε ισότιµη σχέση και αλληλεπιδρά. 
Με τη µορφή των συνεντεύξεων καταγράφεται ο πολυφωνικός λόγος που 
αρθρώνουν τα υποκείµενα της έρευνας. Οι εµπειρίες τους αντιµετωπίζονται ως 
ιστορικά και κοινωνικά προσδιορισµένες, γι’ αυτό και η εθνογραφική σκηνή µε 
τη συµµετοχή του ερευνητή τοποθετείται εντός των ιστορικών και κοινωνικών 
συµφραζοµένων.  

 
 

4.3 Η αναγκαιότητα της εθνογραφίας 
 
Παρά τις µεταλλαγές της εθνογραφικής έρευνας και τις κατά καιρούς 

αµφισβητήσεις, η εθνογραφική µέθοδος, αποτελεί µια από τις πιο σηµαντικές 
µεθόδους των κοινωνικών επιστηµών. Και τούτο γιατί η εθνογραφική 
συµµετοχική παρατήρηση παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα ευέλικτη και ανθεκτική 
στην κριτική. Από τη φάση της ολιστικής, αντικειµενικής εθνογραφίας, µέχρι 
τη µετανεωτερική και κριτική εκδοχή της, η εθνογραφική έρευνα παραµένει 
αποδεκτή, λιγότερο ή περισσότερο, ως µέθοδος. Αυτό δε σηµαίνει ότι 
πρόκειται για µια απλή µεθοδολογική προσέγγιση περιγραφής γεγονότων, 
καταστάσεων· οι διαφορετικές επιστηµολογικές και µεθοδολογικές παραδοχές 
που παρουσιάζονται στην ιστορία της επιστήµης αλλά και σε διαφορετικούς 
ακαδηµαϊκούς χώρους, διαµορφώνουν µια σύνθετη, σύµπλοκη διαδικασία.  

 
«Εποµένως, για να χρησιµοποιήσουµε µια µεταφορά, η εθνογραφία παραµένει ο 
πυρήνας της ανθρωπολογίας: το εξωτερικό κέλυφος µπορεί να αλλοιώνεται, να 
«σαπίζει», να αποβάλλεται, ο καρπός όµως διατηρείται σταθερός και αποδίδει 
συνεχώς νέους κλάδους της µεθόδου αυτής. Η διαπίστωση αυτή εξάλλου αποτελεί 
σηµείο συµφωνίας µεταξύ των περισσότερων ανθρωπολόγων: µέσα στην πληθώρα των 
αναθεωρήσεων και των κριτικών, καθώς και των προσεγγίσεων που προέκυψαν από 
αυτές, µέσα στα µετακινούµενα συµφραζόµενα της ανθρωπολογίας, η εθνογραφία 
παραµένει η µοναδική βεβαιότητα» (Μαδιανού, 1999: 377).  
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Όσα αναφέρει η Γκέφου-Μαδιανού για τη σηµασία τη εθνογραφίας 
στην ανθρωπολογία, εύκολα µπορούν να υιοθετηθούν στην παιδαγωγική 
έρευνα.  

 
 
4.4 Η εθνογραφική έρευνα ως �ροσανατολισµός στην εκ�αιδευτική έρευνα 
και ως �αρέµβαση στην εκ�αιδευτική �ράξη 
 
4.4.1. Το 
έρασµα α
ό το ρόλο του εκ
αιδευτικού στο ρόλο του ερευνητή 

Η εθνογραφική έρευνα, βασισµένη στη συµµετοχική παρατήρηση και 
τις συνεντεύξεις, δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή-εκπαιδευτικό να 
αποξενωθεί από το οικείο σ’ αυτόν θέµα που ερευνά (LeCompte & Preissle, 
2003: 3, Gordon, ό.π.). Οι εκπαιδευτικοί-ερευνητές έχουν εκ των προτέρων 
σχηµατισµένες απόψεις, γνώµες, συνειδητές και προσυνειδητές, για τα θέµατα 
που τους έχουν απασχολήσει κατά καιρούς. Οι γνώµες αυτές χωρίς κριτική 
επεξεργασία, είναι πολύ πιθανό να διαστρεβλώσουν τα στοιχεία της έρευνας 
που θα επιχειρήσει και τούτο, γιατί καθόλου δεν είναι βέβαιο ότι στο 
συγκεκριµένο χώρο και χρόνο οι διαφορετικοί εκπαιδευτικοί και µαθητές 
δίνουν υπόσταση στους ίδιους λόγους µε τον ίδιο τρόπο. Η συµµετοχική 
παρατήρηση µε την αναστοχαστική της πορεία επιτρέπει στον ερευνητή να 
ξεχάσει τον ιστορικό εαυτό του και να λειτουργήσει µε το νέο του ρόλο, το 
ρόλο του ερευνητή που «πρέπει να κατανικήσει την τάση…να βλέπει στην 
κοινωνική σκηνή εκείνα τα στοιχεία που ο ίδιος γνωρίζει και περιµένει να δει» 
(Πηγιάκη, 1988: 90).  

Η συµµετοχική παρατήρηση λόγω της πολυσηµίας αλλά και του 
πολυσηµειωτικού χαρακτήρα της σκηνής στην οποία αναφέρεται, απαιτεί 
µεγάλη προσοχή από τον ερευνητή για να διεισδύσει στα µη ορατά σηµεία του 
φαινοµένου. Σαφώς τα ρητά και ορατά σηµεία της σκηνής έχουν νόηµα, αλλά 
όχι περισσότερο πολλές φορές από τις σιωπές και τον επιτονισµό στη φωνή, 
για να κατανοήσει τον λόγο που συνέχει τις πράξεις και τα λόγια των 
υποκειµένων (Denzin, 1997: 37-38). Αυτή η εµική προσέγγιση απαιτεί προς 
στιγµή από τον ερευνητή-εκπαιδευτικό την παραίτηση από τις διαµορφωµένες 
απόψεις του για την κατανόηση αυτού που παρατηρεί. H κατανόηση του 
ανείπωτου, του µη αισθητού, του µη ορατού, που είναι η σηµαντική διάσταση 
στην κατανόηση ενός πολιτισµού, οδηγεί αναγκαστικά τον ερευνητή να 
στραφεί στην ανοίκεια πλευρά της οικείας καθηµερινότητας κι αυτό είναι που 
τον «ξενίζει». 

Ο ερευνητής, όπως και κάθε αναγνώστης ή θεατής κινηµατογραφικού ή 
θεατρικού έργου, δε χάνει την ιστορική του υπόσταση, µετά το τέλος της 
παρατήρησης επανέρχεται, αναστοχαζόµενος την εµπειρία, διαλεγόµενος µε 
τα υποκείµενα της έρευνας. Με τη βοήθεια των σηµειώσεων πεδίου, 
µαγνητοφωνηµένων, µαγνητοσκοπηµένων στιγµών θέτει νέα ερωτήµατα που 
προχωρούν την έρευνα σε µεγαλύτερο βάθος 
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4.4.2. Η εθνογραφική έρευνα είναι µια διαδικασία 
ροσανατολισµού 
Η εθνογραφική έρευνα δεν αποτελεί ένα σύνολο τεχνικών µέσα από τις 

οποίες συλλέγουµε δεδοµένα, αλλά αποτελεί µια διαδικασία αναστοχασµού σε 
συνεργασία µε τα άλλα υποκείµενα της έρευνας µε τα οποία διαλέγεται 
συνεχώς µέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. (Πηγιάκη, όπ.: 69-70, Guthrie & 
Hall, όπ.: 93-94). Σε καµιά περίπτωση ο εθνογράφος δε µαζεύει απλώς 
στοιχεία µέσα από παρατηρήσεις και συνεντεύξεις για να επιλέξει εκείνα τα 
δεδοµένα που τον ενδιαφέρουν, ούτε αρκείται σε βραχύχρονες παρατηρήσεις 
µε τις οποίες παίρνει απαντήσεις σε ερωτήµατά του χωρίς να ενδιαφέρεται για 
την πολιτισµική ιδιαιτερότητα των δρώντων υποκειµένων58. 

Ο ερευνητής, σύµφωνα µε τους Guthrie και Hall, ακολουθεί τρία 
στάδια. Στο πρώτο στάδιο (reconnaissance phase) αναγνωρίζει το πεδίο το 
οποίο θα ερευνήσει, που αφορά στην κοινότητα και το συγκεκριµένο σχολείο. 
Συλλέγει στοιχεία από εφηµερίδες, περιοδικά, δηµοσιευµένα κείµενα που 
αφορούν στο πεδίο. Στο ίδιο στάδιο, ετοιµάζει την είσοδο του στο πεδίο, 
φροντίζει να πάρει τις σχετικές άδειες για την έρευνα, να έρθει σε συνεννόηση 
µε πρόσωπα-κλειδιά που θα υποστηρίξουν την έρευνα, είτε αυτοί είναι 
εκπαιδευτικοί είτε είναι µαθητές (Πηγιάκη, ό.π.: 118-122). Στο δεύτερο 
στάδιο, (reconnoiter) επιχειρεί τις πρώτες προσεγγίσεις µε τα υποκείµενα της 
έρευνας µε συνεντεύξεις και τυχαίες παρατηρήσεις, µε τις οποίες διακρίνει ποια 
γεγονότα, ποιες σχέσεις µεταξύ των υποκειµένων είναι σηµαντικές, ποιες 
δραστηριότητες. Όσο προχωράει η έρευνα, τα ερωτήµατα γίνονται πιο 
συγκεκριµένα και εξειδικευµένα και αγγίζουν την ιδεολογία, τις αξίες, την 
κουλτούρα των υποκειµένων. Προχωράει σταδιακά στην τρίτη φάση κατά την 
οποία διατυπώνει τις πρώτες υποθέσεις για το τι είναι σηµαντικό για τα 
υποκείµενα της έρευνας, ώστε να τις ελέγξει µε το διάλογο µαζί τους κατά 
πόσο είναι σηµαντικές και ισχύουσες. Μέσω αυτής της κυκλικής 
αναστοχαστικής πορείας καταλήγει σε οριστικές υποθέσεις που βοηθούν στην 
περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος.  

Γενικά, η εθνογραφία είναι µια ανακαλυπτική διαδικασία µέσω της 
οποίας ο ερευνητής γνωρίζεται µε τα υποκείµενα της έρευνας και διαλεκτικά 
του αποκαλύπτονται στοιχεία του πολιτισµού τους: κοινωνικές πρακτικές που 
τα ίδια τα υποκείµενα της έρευνας ακολουθούν, προσωπικές εµπειρίες, όσο και 
οι συνθήκες που επηρεάζουν τις πρακτικές και τις ατοµικές εµπειρίες. Η 
διαδικασία αυτή θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως µια πορεία από τον 
µονόλογο του ερευνητή στο διάλογο µε τους άλλους µε σκοπό τη βελτίωση 
της εκπαιδευτικής εµπειρίας. (Carspecken, 1996: 26, 41-43).59  

                                                
58 Η «εθνογραφία-αστραπή» (blitzkrieg ethnography) αποτελεί εκφυλισµένη µορφή 
εθνογραφικής έρευνας η οποία απαντάται συχνά και καταγγέλλεται. Στην κατηγορία αυτή δε 
θα πρέπει να συµπεριλάβουµε την εστιασµένη µικροεθνογραφική προσέγγιση για την οποία 
γίνεται αναφορά παρακάτω (Guthrie & Hall, όπ.: 92, LeCompte & Preissle, 2003: 9). 
59 Ο Carspecken πολύ αναλυτικά περιγράφει αυτή την σταδιακή πορεία (πέντε στάδια) από 
το µονόλογο του ερευνητή προς τον διάλογο µε τους άλλους και την ερµηνεία (Carspecken, 
1996: 41-43). Αφού διακρίνει προκαταρκτικά βήµατα, στα οποία ο ερευνητής διατυπώνει 
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4.4.3. Η εθνογραφική έρευνα διεισδύει στoν άγνωστο 
ολιτισµό της τάξης 
Η πρακτική της ανάγνωσης, που αποτελεί αντικείµενο της έρευνας, 

συντελείται σε συγκεκριµένο περιβάλλον τάξης. Μέσω αυτής της πρακτικής  
εκπαιδευτικός και µαθητές, εµπλέκονται στη διαδικασία της ανάγνωσης, 
αλληλεπιδρώντας διαπραγµατευόµενοι το νόηµα των κειµένων µε συνειδητές ή 
και ασυνείδητες στρατηγικές. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οικοδοµούνται 
σχέσεις, ενισχύονται ή αποδυναµώνονται κοινωνικές ταυτότητες, ανιχνεύονται 
σχέσεις εξουσίας και διαδικασίες που οργανώνονται στο πλαίσιο του ΑΠ, σε 
µια ώρα µαθήµατος.  

Η πρακτική της ανάγνωσης σε µια µικροεθνογραφική60 προσέγγιση 
µπορεί να κατανοηθεί µε την αξιοποίηση εθνογραφικών εργαλείων, όπως της 
συµµετοχικής παρατήρησης και των συνεντεύξεων. Άλλωστε, στην ελληνική 
πραγµατικότητα συστηµατικά δεν έχουν διερευνηθεί πολλές από τις 
διαδικασίες που αναφέρθηκαν, ενώ τα βιβλιογραφικά δεδοµένα αναφέρονται εν 
πολλοίς στη διεθνή εµπειρία και την άτυπη κοινωνική εµπειρία. Η εµβάθυνση 
και η εναργής παρουσίαση πτυχών της συγκεκριµένης πρακτικής µπορεί να 
προσφέρει στιγµές και χαρακτηριστικά παραδείγµατα, τα οποία µπορεί να 
έχουν γενικότερο ενδιαφέρον και να καταδεικνύουν ζητήµατα αποφασιστικής 
σηµασίας. Στις καθηµερινές σκηνές µπορεί να προσεγγισθεί η δια λόγου 
πραγµατικότητα µε τις αντιφάσεις, τις ανταγωνιστικές σχέσεις, αλλά κυρίως τις 
παραµεληµένες φωνές των πρωταγωνιστών της σχολικής καθηµερινότητας.  

Όπως στο παράδειγµα της σχολικής πρακτικής της ανάγνωσης, η 
διερεύνηση των πρακτικών γραµµατισµού στο σχολείο, καθηµερινά σε µια 
τάξη, προσφέρει πολύτιµη γνώση για τη δυναµική της αλληλεπίδρασης µεταξύ 
εκπαιδευτικού και µαθητών και εντοπίζει τα σηµεία εκείνα στα οποία η 
αλληλεπίδραση δεν είναι θετική. Η εθνογραφική έρευνα φωτίζει αυτά τα 
σηµεία. Η εθνογραφική έρευνα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Jordan & 
                                                                                                                                       

λίστα ερωτήσεων και εξειδικευµένων θεµάτων και στη συνέχεια διερευνά τον αξιακό 
προσανατολισµό (value orientations), την ηθικο-πολιτική διάσταση που θα επηρεάσει την 
έρευνά του, προχωράει στο πρώτο στάδιο, στο οποίο συλλέγει τα πρώτα στοιχεία µέσα από 
παρατηρήσεις και µαγνητογραφήσεις ή µαγνητοσκοπήσεις, όσο γίνεται πιο διακριτικά. Αυτό 
το στάδιο είναι µονολογικό. Ακολουθεί το δεύτερο στάδιο, στο οποίο ο ερευνητής αναλύει 
τα πρώτα δεδοµένα, όπως αυτά έχουν συλλεγεί στο προηγούµενο στάδιο, στηριζόµενος σε 
πρακτικές γλωσσολογικές, όπως είναι η ανάλυση λόγου, µε σκοπό την ανάδειξη «υπόρρητων 
και άρρητων» στοιχείων της εθνογραφικής σκηνής, τα οποία, στο τρίτο στάδιο –εδώ ξεκινά 
ο διάλογος– θα αποτελέσουν βάση συζήτησης και αναστοχασµού µε τα υποκείµενα της 
έρευνας. Στο τέταρτο στάδιο επιχειρείται η σύνδεση της εθνογραφικής σκηνής µε το 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, όπως διαµορφώνεται για τον καθένα µέσα από την άµεση 
σχέση του µε την τοπικό περιβάλλον αλλά και την έµµεση µέσα από Μ.Μ.Ε. και άλλα 
πολιτισµικά προϊόντα (π.χ. βιβλία, ταινίες, κ.λπ.). 
Στο πέµπτο στάδιο, µε τη γνώση των συγκεκριµένων πτυχών της εθνογραφικής σκηνής αλλά 
και του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται, ο ερευνητής θα ερµηνεύσει τα ευρήµατα 
που προέκυψαν από τα τρία πρώτα στάδια.  
60 Ο όρος µικροεθνογραφία (microethnography) χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίζονται 
έρευνες µε εθνογραφικές πρακτικές που στόχο έχουν τη διερεύνηση λεπτοµερειακών πτυχών 
της ανθρώπινης συµπεριφοράς (Guthrie & Hall, 2002: 95) 
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Yeomans (1995: 390) –παραφράζω–, δίνει τη δυνατότητα «να ανοίξουµε το 
µαύρο κουτί της σχολικής καθηµερινότητας και έτσι να αποκαλύψουµε το 
περιεχόµενο και να το προσεγγίσουµε κριτικά». 

 Άλλωστε, η παραδοχή ότι κάτι δεν πάει καλά στα σχολεία µιας χώρας, 
µιας πόλης, η γκρίνια γονέων, µαθητών και εκπαιδευτικών, η οποία γίνεται 
ολοένα εντονότερη στην ελληνική περίπτωση, παρά τις αλλεπάλληλες 
µεταρρυθµίσεις (βλ. παραπάνω σ.23-24), µας αναγκάζει να ενσκήψουµε στην 
καθηµερινή ζωή του σχολείου, όπως διαµορφώνεται στην τάξη, για να 
δώσουµε απαντήσεις ή να διατυπώσουµε ερωτήσεις που θα βοηθήσουν τον 
προβληµατισµό µας για ένα καλύτερο σχολείο.  

  
4.4.4. Η εθνογραφία στην εκ
αίδευση είναι κριτική 

Η εθνογραφική έρευνα στην εκπαίδευση έχει κριτική διάσταση. Φωτίζει 
πτυχές της εκπαιδευτικής πράξης, όπως διαµορφώνονται στην καθηµερινότητα 
µια σχολικής τάξης ή µονάδας, προβάλλει το κρυφό πρόγραµµα του σχολείου 
και τον τρόπο που υποδέχεται ασκούµενες εκπαιδευτικές πολιτικές που 
εκπορεύονται από την κεντρική διοίκηση. Με τη διερεύνηση του κρυφού 
προγράµµατος διακρίνονται µορφές αντίστασης των εκπαιδευτικών και των 
µαθητών στην ασκούµενη πολιτική αλλά και τρόποι αναπαραγωγής κυρίαρχων 
λόγων. Κύριος στόχος είναι ανάδειξη ζητηµάτων που είναι καθοριστικά για τη 
χειραφετική πορεία των υποκειµένων της έρευνας, αλλά και η ανάδειξη των 
µηχανισµών µε τους οποίους οι κοινωνικές ανισότητες επηρεάζουν τη 
διδακτική πράξη.  

Ο κριτικός προσανατολισµός της εθνογραφικής έρευνας στηρίζεται: α) 
στην ανάγκη του ερευνητή να συγκρίνει, να αντιπαραβάλλει θεωρίες των 
υποκειµένων τη έρευνας µε τις καθηµερινές τους πρακτικές, β) στο ενδιαφέρον 
του να δει τη συγκεκριµένη σκηνή µέσα στην ιστορική εξέλιξη και τον 
γενικότερο επιστηµονικό και παιδαγωγικό, ηθικό και πολιτικό προβληµατισµό, 
γ) να συσχετίσει το µέρος µε το όλο, τη συγκεκριµένη σκηνή µε την ευρύτερη 
πολιτισµική σκηνή, τις λεπτοµέρειες της συµπεριφοράς των υποκειµένων της 
έρευνας µε τις ευρύτερες παραδοχές και αξίες (Freebody, 2003: 79-80). 

Η κριτική διάσταση της εθνογραφικής έρευνας είναι µια από τις 
σηµαντικές διαστάσεις της εθνογραφίας εν γένει και εξ αρχής, αφού πάντα 
µελετούσε τη συµπεριφορά των ατόµων, τις κοινωνικές πρακτικές που 
πραγµατοποιούν τα υποκείµενα της έρευνας  και µέσω αυτών, την ισχύ των 
εξουσιαστικών µηχανισµών και τις πρακτικές αντίστασης σ’ αυτές (Jordan & 
Yeomans, 1995: 391-393, Willis& Trondman, 2002: 398)61.  

Από τον κριτικό χαρακτήρα της εθνογραφίας προκύπτει και ο πολιτικός 
της χαρακτήρας. Η θέληση του ερευνητή «να ανακαλύψει νέους τρόπους για να 
δει τον πολιτισµό του», όπως ισχυρίζεται ο Thomas (1993: 68-70), υπάρχει σε 
πείσµα της κοινωνικής αδράνειας που συντηρούν οι µηχανισµοί της εξουσίας. 

                                                
61 Οι Willis, Trondman θεωρούν ότι η κριτική εστίαση της εθνογραφική έρευνας και γραφής 
είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της εθνογραφίας.  
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Ο ερευνητής, πιο έντονα καλείται σήµερα να είναι ενεργός πολίτης, ένας 
διανοούµενος που παρεµβαίνει στα κοινωνικά και πολιτικά πράγµατα 
αρθρώνοντας κριτικό λόγο (Γκέφου-Μαδιανού, 1999: 378). Η εθνογραφική 
έρευνα συµβάλλει στη χειραφέτηση της κοινωνίας από τις ηγεµονικές δυνάµεις. 

Ιδιαίτερα, στην κριτική εθνογραφική προσέγγιση στην εκπαίδευση 
δίνεται έµφαση, σύµφωνα µε τους Κincheloe και McLaren (όπως στο 
Carspecken, 1996: 6-10):  
� στις σχέσεις εξουσίας, οι οποίες είναι θεσπισµένες ιστορικά και κοινωνικά, 

και πώς αυτές επηρεάζουν το λόγο των υποκειµένων της έρευνας (ερευνητή 
και συµµετεχόντων στην έρευνα) 

� στις αξίες και την ιδεολογία που δεν αποµονώνονται από τις πράξεις και τα 
γεγονότα. Οι πράξεις δεν είναι ουδέτερες ιδεολογικά. Η διάκριση του 
γεγονότος από τις αξίες που το επηρεάζουν εξυπηρετεί τον περιορισµό των 
προκαταλήψεων που διαµορφώνουν «φυσικές» πραγµατικότητες. 

� στη σχέση µεταξύ σηµαίνοντος και σηµαινοµένου, η οποία δεν είναι 
σταθερή και επηρεάζεται από τις σχέσεις εξουσίας, από τις κοινωνικές και 
οικονοµικές αλλαγές62. 

Οι παραπάνω παραδοχές αποτελούν επιστηµολογικές αρχές, που µε 
βάση αυτές παράγεται γνώση και καθορίζουν το διαφορετικό τρόπο 
επιστηµονικής σκέψης, όπως αναφέρει ο Thomas παραπάνω, και διαφέρει από 
τις «ορθόδοξες» επιστηµονικές πρακτικές.  

Συνεπώς, η κριτική εθνογραφία δεν είναι µια µεθοδολογία, η οποία 
είναι µόνο προσανατολισµένη στην εξυπηρέτηση ηθικών και πολιτικών αξιών, 
όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, αλλά συνιστά θεωρία για τον τρόπο µε τον 
οποίο παράγεται η γνώση.  
 
 
4.4.5. Η εθνογραφία στην εκ
αίδευση έχει ηθική διάσταση  

Ο Denzin (2003: 258, 263) δίνει στην έβδοµη στιγµή της εθνογραφίας, 
κοντά στην πολιτική, µια ακόµα περισσότερο έντονη ηθική διάσταση στην 
εθνογραφική έρευνα «[Η εθνογραφία] είναι ένας τρόπος να είσαι ηθικός και 
πολιτικοποιηµένος στον κόσµο. Η εθνογραφία είναι ηθικός Λόγος». 
Παρακάτω, χαρακτηριστικά αναφέρει:  

 
Πράγµατι, η εθνογραφία υπηρετεί την ελευθερία, δείχνοντας πώς, σε συγκεκριµένες 
συνθήκες, τα άτοµα παράγουν ιστορία και πολιτισµό, καθώς την ίδια στιγµή η 
ιστορία και ο πολιτισµός διαµορφώνουν τα ίδια τα άτοµα. Τα εθνογραφικά κείµενα 

                                                
62 Για την κατανόηση της ρευστής σχέσης µεταξύ σηµαίνοντος και σηµαινόµενου, 
απαράµιλλο είναι το παράδειγµα των Κερκυραϊκών, όπως το παραθέτει ο Θουκυδίδης στις 
Ιστορίες του,(Γ΄, 82): «Και κατήντησαν να µεταβάλουν αυθαιρέτως την καθιερωµένην 
σηµασίαν των λέξεων, δια των οποίων δηλούνται τα πράγµατα. Τωόντι, η µεν παράλογος 
τόλµη εθεωρήθη ως ανδρεία, ετοίµη εις θυσίαν χάριν των πολιτικών οµοφρόνων, η 
προνοητική διστακτικότης ως εύσχηµος δηλία, η σωφροσύνη ως πρόσχηµα ανανδρίας, η διά 
κάθε τι σύνεσις ως βραδυκινησία» (µετ. Ελ. Βενιζέλου).  
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παρέχουν τη βάση για απελευθερωτικές πρακτικές φανερώνοντας συγκεκριµένες 
συνθήκες που µεταλλάσσονται µέσω αντιστασιακών ενεργειών. Μ’ αυτό τον τρόπο, η 
εθνογραφία ενισχύει τον απελευθερωτικό στόχο». 
 
Η εθνογραφική έρευνα κατά συνέπεια, καλλιεργεί το όραµα, την ελπίδα 

της αλλαγής του κόσµου. Και συνεχίζει: 
  

Η ελπίδα είναι έννοια ηθική. Η ελπίδα είναι τρόπος ζωής. Η ελπίδα είναι ειρηνική, 
χωρίς βία. Η ελπίδα αναζητεί την αλήθεια για τα βάσανα της ζωής. Η ελπίδα δίνει 
νόηµα στους αγώνες για να αλλάξει ο κόσµος. Η ελπίδα ερείδεται σε συγκεκριµένες 
πρακτικές, σε αγώνες και παρεµβάσεις που σέβονται τις ιερές αξίες της αγάπης, του 
ενδιαφέροντος για τον άλλο, της κοινότητας, της εµπιστοσύνης και της ευηµερίας.  
 

 
4.5 Η χρήσιµη γνώση της Εθνογραφίας και η έρευνα δράσης 

 
Ο κριτικός προσανατολισµός της έρευνας διαπερνά όλες τις φάσεις της 

κι όλες τις δραστηριότητες. Η κριτική εθνογραφία κατατείνει στην ανάληψη 
δράσης µέσα από την οποία θα προκύψουν νέα ερωτήµατα, τα οποία θα 
βοηθήσουν τα υποκείµενα της δράσης στη χειραφετική τους πορεία.  

Σύµφωνα µε τους Jordan & Yeomans (1995: 401-402):  
 

Για να διαµορφώσει κανείς µια κριτική εθνογραφική πρακτική, δεν είναι αρκετό να 
ενθαρρύνει τον αναστοχασµό και τη βαθύτερη κατανόηση από την πλευρά των 
ατόµων που συµµετέχουν στην έρευνα έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλήρης 
αµοιβαιότητα στην έρευνα. Μάλλον, πρέπει να στοχεύουµε στο να µαθαίνουµε και να 
µεταδίδουµε δεξιότητες στα υποκείµενα της έρευνας να συνεχίσουν να εξερευνούν τον 
κόσµο στον οποίο θα συνεχίζουν να ζουν».  

 
Και συνεχίζουν παρακάτω επισηµαίνοντας πως η «προβληµατοποίηση» 

της καθηµερινότητας από τον ερευνητή δεν είναι αρκετή, χρειάζεται να γίνει 
προβληµατική και για εκείνους που αφήνει πίσω στο πεδίο της έρευνας, ώστε 
οι συµµετέχοντες στην έρευνα να µεταβάλλονται σε ερευνητές.  

Στην έρευνα δράσης οι εκπαιδευτικοί ως εθνογράφοι63 µπορούν να 
συµβάλουν στην ενίσχυση της κριτικής εθνογραφίας. Για το στόχο αυτό δεν 
είναι αρκετός ο αναστοχασµός σχετικά µε τις ακολουθούµενες πρακτικές και 
τη βελτίωση των τεχνικών. ∆εν υποβαθµίζεται η σηµασία των πρακτικών 
ζητηµάτων που είναι αναγκαίο να προσεγγισθούν για την καλύτερη ποιότητα 
της εκπαίδευσης. Η λειτουργικότητα των ακολουθούµενων πρακτικών από 
τους εκπαιδευτικούς αποτελεί σηµαντικό θέµα διερεύνησης, αλλά δε µπορεί να 
επαρκέσει για την απάντηση ενός βασικού ερωτήµατος που βασανιστικά και 
επίµονα τίθεται κάθε στιγµή στην παιδαγωγική: «Για ποιο λόγο γίνεται ό,τι 
γίνεται;». 

                                                
63 “Teachers as ethnographers”, ο όρος δανεισµένος από τους Anderson & Irvine (1993: 
87). 
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Η αναζήτηση του «τούτου ένεκα» της παιδαγωγικής πράξης που οδηγεί 
σε ηθικο-πολιτικά ζητήµατα, κατευθύνει την έρευνα σ’ έναν ευρύτερο 
φιλοσοφικό και θεωρητικό προβληµατισµό, ο οποίος βασίζεται στην κριτική 
θεωρία64. 

Η έρευνα δράσης, σύµφωνα µε τους βασικούς εισηγητές της, Carr και 
Kemmis (1997: 236-290), αλλά και µε τη σχηµατοποιηµένη παρουσίαση των 
Mills (2003: 6-7) και Anderson & Irvine (1993: 87-88), στην κριτική εκδοχή 
της, µοιράζεται κοινούς στόχους µε άλλες κοινωνικές επιστήµες που 
αποδέχονται τις αρχές της κριτικής θεωρίας του Habermas:  
� Το κοινό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του ∆ιαφωτισµού65. 

                                                
64 Η Πηγιάκη (2006: 28-29) παρατηρεί πώς «η κριτική µορφή της έρευνας δράσης, λόγω 
των δύσκολων απαιτήσεών της και του φιλοσοφικού-χειραφετικού χαρακτήρα της, 
αντικαθίσταται συχνά από έρευνα περισσότερο πρακτικής µορφής, η οποία περιορίζεται 
στην ανακάλυψη τρόπων βελτίωσης συγκεκριµένων όψεων της διδακτικής και σχολικής 
πρακτικής». Και συνεχίζει: «Η κίνηση «βελτίωση του σχολείου» βασίζεται κυρίως στην 
πρακτική έρευνα δράσης κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου: (α) 
συνειδητοποιούν και τεκµηριώνουν τους λόγους για τους οποίους στοιχεία της σχολικής 
λειτουργίας πρέπει να βελτιωθούν ή να αλλάξουν, (β) σχεδιάζουν αλλαγές που θεωρούν ότι 
έχουν θετικό αποτέλεσµα (γ) εφαρµόζουν το σχέδιο αλλαγής και εξετάζουν ερευνητικά τις 
αλλαγές αυτές στην πράξη, (δ) αναστοχάζονται την πρακτική τους, συζητούν, αξιολογούν και 
ερµηνεύουν τα δεδοµένα της έρευνάς τους και (ε) επανασχεδιάζουν τις νέες αλλαγές που 
χρειάζονται, κάτω από τη γνώση που παρήγαγε η πρακτική εµπειρία και η ερευνητική 
εργασία τους».  
Η δυσκολία που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί-ερευνητές, κατά τον Kemmis (1993: 3), 
είναι η συνειδητοποίηση των σχέσεων µεταξύ του «µικρο» και του «µάκρο» στην κοινωνική 
και εκπαιδευτική ζωή. Η δυσκολία αυτή απορρέει από τη διαφορετική παράδοση της 
«µακρο-επιστήµης» από την παράδοση της «µικρο-επιστήµης». Το «µακρο» συνδέεται µε 
αντικειµενικού τύπου καθολικές προσεγγίσεις που εξυπηρετούν την οργάνωση και διοίκηση 
µαζικών κοινωνιών, ενώ το µικρο µε τους καθηµερινούς ανθρώπους στο οικείο τους 
περιβάλλον. Η έρευνα, λοιπόν, αποτελεί ιστορικά και κοινωνικά προσδιορισµένη πρακτική, 
όπως και άλλες κοινωνικές πρακτικές. Το θέµα δεν είναι πώς θα φανεί η έρευνα δράσης 
επιστηµονική µε παραδοσιακούς όρους, γιατί έτσι θα φαίνεται πως είναι µια ερασιτεχνική 
διαδικασία. Οι ερευνητές-εκπαιδευτικοί πρέπει να συνειδητοποιήσουν –και η ακαδηµαϊκή 
κοινότητα– ότι η έρευνα δράσης είναι µια κριτική εκπαιδευτική θεωρία η οποία 
χαρακτηρίζεται από διαφορετικές επιστηµολογικές παραδοχές, µεθοδολογίες και εξυπηρετεί 
διαφορετικά ενδιαφέροντα διαφορετικών προσώπων.  
Υπό αυτή την έννοια η κριτική έρευνα δράσης είναι η µόνη ενδεικνυόµενη µορφή και 
εµπεριέχει και τις άλλες δύο µορφές, οι οποίες «νοµιµοποιούνται» στο βαθµό που 
λειτουργούν χειραφετικά. ∆ιαφορετικά δεν αποφεύγουν τον πρακτικισµό ή τον ακτιβισµό. 
Κατόπιν τούτων υιοθετείται η κριτική όπως αποτυπώνεται από τους Κατσαρού & Τσάφος 
(2003: 100) και Elliott (2005: 359-372), σύµφωνα µε την οποία δε γίνεται αποδεκτή η 
επιστηµολογική ιεραρχία της έρευνας δράσης, όπως εµφανίζεται στο Becoming Critical, 
αλλά αµβλύνεται η τριµερής διάκριση µε την παραδοχή των στόχων της τεχνικής και 
πρακτικής, περισσότερο, έρευνας δράσης στο πλαίσιο της κριτικής διάστασης.  
65 Ο ∆ιαφωτισµός κατά τους Carr και Kemmis στην έρευνα δράσης είναι «µια συστηµατική 
µαθησιακή πορεία που στόχο έχει την ανάπτυξη της γνώσης γύρω από τις εξεταζόµενες 
πρακτικές και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτές συντελούνται» (1997: 196).  
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� Το κοινό ενδιαφέρον για την απελευθέρωση των ατόµων από τις επιταγές 
της παράδοσης, της συνήθειας και της γραφειοκρατίας. 

� Τη δέσµευση σε µια συµµετοχική δηµοκρατική διαδικασία µε σκοπό την 
κοινωνική αλλαγή. 

Η έρευνα δράσης διακρίνεται για τον κριτικό προσανατολισµό και τα 
µετανεωτερικά της χαρακτηριστικά:  

o Είναι αναστοχαστική. Ως εκ τούτου, η εµπειρία και ο 
προβληµατισµός του εκπαιδευτικού γίνονται σηµαντικά και 
λειτουργούν ως αφετηρία της έρευνας66.  

o Η έρευνα δράσης είναι συµµετοχική και συνεργατική. Ο ερευνητής 
δεν είναι ο εξωτερικός παρατηρητής, η επιστηµονική αυθεντία, του 
οποίου οι παρατηρήσεις είναι αυτές που έχουν µόνο κύρος. Όπως 
παρουσιάσθηκε παραπάνω, στη µετανεωτερική εθνογραφία, ο 
παρατηρητής διαλέγεται µε τα υποκείµενα της έρευνας και 
προσπαθεί στο πλαίσιο µια ηµικής προσέγγισης και 
χρησιµοποιώντας τα εννοιολογικά εργαλεία των υποκειµένων να 
διαµορφώσει το εθνογραφικό κείµενο, το οποίο είναι προϊόν της 
αλληλεπίδρασης του ερευνητή µε τα υποκείµενα της έρευνας.  

o Η έρευνα δράσης έχει πρακτικό χαρακτήρα. Η έρευνα δράσης ως 
κριτική εκπαιδευτική θεωρία, προχωρά στη σύνδεση της θεωρίας µε 
την εκπαιδευτική πράξη σε µια σχέση αλληλοτροφοδότησης. Από 
την κριτική θεωρία, σύµφωνα µε την κριτική που της ασκήθηκε 
(Carr & Kemmis 1997: 180-205, Εlliot: 2005: 361 και Ledwith, 
2007: 600-601), δεν απορρέει πρόταση για την υλοποίησή της στην 
πράξη. Η κοινωνική δράση, που είναι βασικός στόχος της 
χειραφετικής παιδαγωγικής του Φρέιρε, δεν επιτυγχάνεται µέσα από 
τις προηγούµενες της έρευνας δράσης θεωρίες. Γι’ αυτό η έρευνα 
δράσης προχωρά στην έρευνα µέσα από την πράξη. Οι ερευνητές 
αξιοποιούν την ίδια την πραγµατικότητα στην οποία µετέχουν και 
µε εθνογραφικές πρακτικές δηµιουργούν δεδοµένα µε την ανάλυση 
των οποίων διαµορφώνονται νέες θεωρίες. Στη συνέχεια, οι ίδιοι 
εφαρµόζουν στην πράξη σχέδια δράσης, βασισµένα στα δεδοµένα 
της εθνογραφικής τους προσέγγισης και αναστοχαζόµενοι, σύµφωνα 
µε το σπειροειδές σχήµα «σχεδιάζω- δρω – παρατηρώ – 
στοχάζοµαι – αναθεωρώ – ξανά-δρω – παρατηρώ – στοχάζοµαι 
κ.ο.κ. (Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 57). Αν µε τον Dewey εισάγεται 
η βιωµατική διάσταση στη µάθηση, µε την έρευνα δράσης η ίδια 

                                                
66

 Στις παραδοσιακές «αντικειµενικές» προσεγγίσεις η επιστήµη αποφαίνεται για την 
εκπαιδευτική πράξη και ο κόσµος της εκπαίδευσης καλείται να εφαρµόσει ή να 
διεκπεραιώσει προαποφασισµένα µοντέλα εκπαίδευσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, σε 
πολλές περιπτώσεις, τα πορίσµατα της έρευνας να µην είναι αξιοποιήσιµα από τους 
εκπαιδευτικούς κυρίως για την επιστηµονική ορολογία και το µεγάλο βαθµό αφαίρεσης από 
την εκπαιδευτική εµπειρία ώστε να µην έχουν πρακτική αξία.  
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διάσταση εισάγεται στην έρευνα, δίνοντας εγκυρότητα στο λόγο των 
εκπαιδευτικών που κατ’ εξοχήν είναι οι βασικοί παράγοντες της 
εκπαιδευτικής πράξης µε πολλά βιώµατα.  

Συµπερασµατικά, η έρευνα δράσης είναι ένας άλλος τρόπος 
εθνογραφικής προσέγγισης της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας. Ως προς το 
πρώτο συστατικό της, «έρευνα», ακολουθεί τις µετανεωτερικές θεωρήσεις της 
εθνογραφίας και κατά τούτο δε διαφέρει από τις υπόλοιπες εθνογραφικές 
προσεγγίσεις. Η καινοτοµία της έγκειται στη δράση, στην αξιοποίηση της 
εµπειρίας των υποκειµένων, όταν προσπαθούν να χειραφετηθούν δρώντας, 
δηµιουργώντας διαφορετικές συνθήκες στο δικό τους χώρο, τάξη ή σχολείο, οι 
οποίες συµβάλλουν στην αποδέσµευση των υποκειµένων από δυσλειτουργίες 
του συστήµατος στο οποίο µετέχουν και οι οποίες συνδέονται άρρηκτα µε τις 
σχέσεις και µηχανισµούς εξουσίας. Μ’ αυτό τον τρόπο η έρευνα δράσης 
παράγει χρήσιµη γνώση, τουλάχιστον για τα ίδια τα υποκείµενα της έρευνας, 
αφού είναι πάντα προσανατολισµένη προς την εκπαιδευτική πράξη (Πηγιάκη, 
2006:28).  

 
 
4.6 Πώς ανα�τύσσεται µια έρευνα δράσης 

 
Η Έρευνα δράσης παρουσιάζεται ως µια δυναµική, εθνογραφική, 

αναστοχαστική διαδικασία, η οποία καταλήγει σε κάθε περίπτωση στην 
ανάληψη δράσης (Πηγιάκη, 2006:29, Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 55-94, 
Freebody, 2003: 86-87, Mills, 2003: 15-20). Στη συνέχεια, κάθε συγκεκριµένη 
πράξη παρακολουθείται µε τις µεθόδους της ποιοτικής έρευνας. Τα δεδοµένα 
που προκύπτουν από τη νέα παρατήρηση στηρίζουν τον ανασχεδιασµό και την 
ανάληψη νέας δράσης.  

Πιο αναλυτικά τα βήµατα της έρευνας δράσης είναι τα εξής 
(ακολουθείται η τυπολογία του Mills, 2003: ό.π.): 
 
 
4.6.1 Η α
όφαση του ερευνητή να ασχοληθεί µε συγκεκριµένο θέµα  
 
∆ιασαφήνιση της βασικής ιδέας και ε
ιλογή του θέµατος στο ο
οίο θα εστιάσει η 
έρευνα  

Η επιλογή του θέµατος µε το οποίο θα ασχοληθεί ο εκπαιδευτικός 
ερευνητής είναι πολύ σηµαντική για την εξέλιξη της έρευνας. Είναι σηµαντικό 
να διευκρινίσει εκ των προτέρων:  
� Αν το θέµα αφορά στη διδασκαλία και τη µάθηση. 
� Αν το θέµα είναι προσιτό γι’ αυτόν.  
� Αν το θέµα συγκινεί τον ερευνητή. 
� Αν στο υπό διερεύνηση θέµα υπάρχει κάτι που µπορεί ν’ αλλάξει ή να 

βελτιωθεί. 
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Αν στα παραπάνω σηµεία υπάρχει θετική απάντηση, τότε ο 
εκπαιδευτικός-ερευνητής έχει ικανές προϋποθέσεις και ισχυρά κίνητρα για να 
διεξαγάγει την έρευνα. 

 
Η φάση της αναγνώρισης 

Στη φάση αυτή ο ερευνητής µπορεί να αναγνωρίσει το υπό µελέτη θέµα 
µέσα από τον αναστοχασµό, την περιγραφή και εξήγηση.  

Ο αναστοχασµός µπορεί να περιστραφεί γύρω από τα παρακάτω 
σηµεία: 
� Ο ερευνητής πρέπει πριν αρχίσει την έρευνα να ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι 

δικές του απόψεις επί του θέµατος, οι οποίες επηρεάζουν τις πρακτικές που 
ακολουθεί στη διδασκαλία.  

� Ποιες εκπαιδευτικές αξίες υπηρετεί. 
� Ποιο το προσωπικό του στίγµα στο ευρύτερο πλαίσιο του σχολικού 

προγράµµατος και της κοινωνίας (συγχρονική διάσταση). 
� Πώς διαµορφώθηκε ιστορικά το πλαίσιο της σχολικής πραγµατικότητας 

στην οποία εντάσσεται το υπό µελέτη θέµα. 
� Πώς διαµορφώθηκαν ιστορικά οι απόψεις του ερευνητή για τη διδασκαλία 

και τη µάθηση. 
Η περιγραφή της κατάστασης η οποία επιθυµεί να βελτιώσει ή να 

αλλάξει ο εκπαιδευτικός-ερευνητής, η τεκµηρίωση του προβλήµατος µέσα από 
την παρουσίαση σχετικών ενδείξεων ή και αποδείξεων, καθώς επίσης και ο 
εντοπισµός βασικών παραµέτρων-παραγόντων του προβλήµατος, συµβάλλουν 
στην καλύτερη αναγνώριση του προβλήµατος.  

Το ίδιο σηµαντική είναι κι η παρουσίαση των αιτίων και του τρόπου µε 
τον οποίο επιδρούν στη διαµόρφωση του προβλήµατος οι παράγοντες του 
προβλήµατος.  
 
Βιβλιογραφική ε
ισκό
ηση 

Η αξιοποίηση της σχετικής βιβλιογραφίας και των πηγών, των 
δικτυακών τόπων των σχετικών ενώσεων που ασχολούνται µε το ίδιο θέµα και 
έχουν να δώσουν εµπειρίες οι οποίες θα αξιοποιηθούν στην έρευνα. Η 
βιβλιογραφική επισκόπηση βοηθάει τον ερευνητή να δει καλύτερα το θέµα µε 
το οποίο ασχολείται. Ανάλογες έρευνες µπορούν να δώσουν ιδέες για 
καινοτόµους µεθόδους και στρατηγικές, ενδιαφέρουσες πτυχές που θα άξιζαν 
καλύτερης διερεύνησης. Επίσης µπορεί να διερευνήσει την πρωτοτυπία ή το 
ενδιαφέρον που παρουσιάζει διεθνώς και τοπικά.  
 
4.6.2 Τεχνικές συλλογής δεδοµένων 

Οι τεχνικές, µε τις οποίες συλλέγονται τα δεδοµένα, περιγράφονται 
διαγραµµατικά από τον Mills (2003: 71) µε το τριµερές σχήµα των τριών Es 
(experiencing, enquiring, examining). Σύµφωνα µ’ αυτή την τυπολογία ο 
ερευνητής έχει τρεις τρόπους για να συλλέξει δεδοµένα:  
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� Ο εµπειρικός, µέσω κυρίως α) της συµµετοχικής παρατήρησης, κατά την 
οποία ο ερευνητής µπορεί να διαδραµατίζει κάποιο ενεργό ρόλο ως 
διδάσκων ή συνοδός ή να είναι παθητικός παρατηρητής εντός του πεδίου, 
και β) µέσω των σηµειώσεων πεδίου, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα µε το 
βαθµό εστίασης σε συγκεκριµένα σηµεία της διαδικασίας.  

� Ο διερευνητικός, µέσω α) των ερωτηµατολογίων, συνταγµένων µε ποικίλες 
τεχνικές, µε συνδυασµό ανοιχτών/κλειστών ερωτήσεων, µε διαβάθµιση 
απαντήσεων (πολύ, λίγο, καθόλου), β) µέσω των συνεντεύξεων, δοµηµένων, 
ηµιδοµηµένων και ελεύθερων. 

� Ο εξεταστικός, ο οποίος βασίζεται στην αξιοποίηση του α) αρχειακού 
υλικού (βαθµολογίες, διαγωνίσµατα, άλλα έγγραφα, εκπαιδευτικά υλικά,όχι 
µόνο τα επίσηµα αλλά κι αυτά που δηµιουργούν εκπαιδευτικοί και µαθητές, 
από εφηµερίδες, περιοδικά ή άλλες πηγές), β) του φωτογραφικού, 
µαγνητοφωνηµένου και µαγνητοσκοπηµένου υλικού. 

Στην ποιοτική έρευνα οι τεχνικές συλλογής δεδοµένων, µε τη βοήθεια 
µάλιστα της σύγχρονης τεχνολογίας, είναι πολύ αποτελεσµατικές. Το 
πρόβληµα όµως του ερευνητή, να τιθασεύσει το χαοτικό εθνογραφικό υλικό 
και να εξαγάγει από αυτό εµπειρικά δεδοµένα, παραµένει. 

 
4.6.3. Κριτήρια εγκυρότητας, αξιο
ιστίας και γενικευσιµότητας της εθνογραφικής 
έρευνας 

Οι αρχές, όπως διατυπώθηκαν από τον G. Marcus (βλ. παραπάνω), 
ορίζουν την επιστηµολογία της ποιοτικής έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό 
ακολουθούνται συγκεκριµένες τεχνικές που εγγυώνται την εγκυρότητα και την 
αξιοπιστία της έρευνας κυρίως ως προς τη συλλογή των δεδοµένων και την 
επεξεργασία τους και την εντιµότητα και συνειδητότητα του ερευνητή. Η 
κατηγοριοποίηση των κριτηρίων ποικίλλει ως προς το εύρος των τεχνικών και 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών που επισηµαίνονται (Πηγιάκη, 2006: 33-45, 
Ιωσηφίδης, 2003: 126-131, Mills, 2003: 74-97, Strauss & Corbin, 1988: 270-
272, LeCompte & Preissle, 2003: 332-356). Συνοψίζονται ως εξής: 
� Πυκνές και αξιόπιστες περιγραφές. Ο ερευνητής περιγράφει µε ακρίβεια το 

περιβάλλον της έρευνας, ώστε να µπορούν να εξακριβωθούν οι συνθήκες 
και βάσει αυτών να επιτρέπονται συγκρίσεις µε άλλα περιβάλλοντα. Οι 
περιγραφές αυτές πρέπει να στηρίζονται σε πλήθος δεδοµένων που έχουν 
συλλεγεί µετά από άµεσες παρατηρήσεις, διασταυρωµένες µε παρατηρήσεις 
άλλων παρατηρητών στο πεδίο, από έγγραφα, τεστ, εργασίες µαθητών, 
φωτογραφίες, µαγνητοφωνήσεις, µαγνητοσκοπήσεις, οι οποίες έχουν την 
απαιτούµενη χρονική διάρκεια και ένταση67, ώστε να κορεσθεί (saturation) 

                                                
67 Οι περισσότεροι εθνογράφοι προτείνουν την µακρόχρονη και επίµονη παρατήρηση –ο 
Mills αναφέρει ότι ο ερευνητής πρέπει να παρακολουθήσει 180 µέρες το χρόνο. Η διάρκεια 
της παρατήρησης είναι ανάλογη του εύρους του στόχου της έρευνας. Σε µικρο εθνογραφικές 
προσεγγίσεις µε συγκεκριµένη εστίαση που είναι ενδιάµεσο στάδιο για το σχεδιασµό 
παρέµβασης, η µακρά παρατήρηση δεν επιτρέπει την έγκαιρη παρέµβαση στο υπό µελέτη 
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η ερευνητική περιέργεια. Ιδιαίτερα τονίζεται στη φάση αυτή η 
τριγωνοποίηση των δεδοµένων (triangulation) ως διαδικασίας ελέγχου της  
αξιοπιστίας των δεδοµένων της έρευνας. 

� Η τριγωνοποίηση παρουσιάζει πολυείδεια ανάλογα µε το κριτήριο 
τριγωνισµού. Η τυπολογία του Denzin, (στο Cohen & Manion, 1994:326) 
διακρίνει τις εξής κατηγορίες (παραφράζοντας): 

o Χρονική τριγωνο
οίηση. ∆ιερευνώνται οι παράγοντες αλλαγής της 
εθνογραφικής σκηνής σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. 

o Το
ική τριγωνο
οίηση. Προσέγγιση της εθνογραφικής σκηνής 
µέσα από διαφορετικούς πολιτισµικούς τόπους. ∆ιαπολιτισµική 
προέγγιση. 

o Συνδυασµένα ε
ί
εδα τριγωνο
οίησης. Η εθνογραφική σκηνή 
µελετάται σε ατοµικό, οµαδικό και κοινωνικό επίπεδο, ώστε να 
δοθεί µια σφαιρική απόδοση της πραγµατικότητας.  

o Θεωρητική τριγωνο
οίηση. Οι ερευνητές συνήθως επιλέγουν µια 
συγκεκριµένη θεωρία για να ερµηνεύσουν τα δεδοµένα. Έχει 
ενδιαφέρον να παρουσιάζονται κοινοί τόποι σε ερµηνείες που 
προκύπτουν από διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις. 

o Ερευνητική τριγωνο
οίηση. Χρησιµοποιούνται περισσότεροι από 
έναν παρατηρητές. 

o Μεθοδολογική τριγωνο
οίηση. Χρησιµοποιείται η ίδια µέθοδος σε 
πολλές περιπτώσεις ή σε µια περίπτωση διαφορετικές µέθοδοι.  

Η ερευνητική και µεθοδολογική τριγωνοποίηση είναι οι τύποι που 
αξιοποιούνται στην εκπαιδευτική έρευνα µε συνδυασµό παρατήρησης και 
συνεντεύξεων, εµπλέκοντας εκπαιδευτικούς, µαθητές και παρατηρητές 
(Altrichter, Posch & Someck, 2001: 173-176).  

 
Η ε
αγωγική 
ορεία σκέψης-θεµελιωµένη θεωρία. Οι ποιοτικές έρευνες και 

η έρευνα δράσης έχουν ως αφετηρία κάποια γενικά ερωτήµατα, τα οποία όµως 
είναι ανοικτά και επιδέχονται διαφοροποιήσεις, εξειδικεύσεις και ανασκευές, 
µετά από αναστοχαστική προσέγγιση των δεδοµένων της έρευνας. Η 
συλλογιστική πορεία της έρευνας είναι επαγωγική. Σηµαντικό στοιχείο στη 
διαδικασία αυτή είναι η θεωρία, εννοιολογικές κατηγορίες, γενικεύσεις, που θα 
προκύψουν από την έρευνα, να «θεµελιώνονται» στέρεα στα δεδοµένα της 
έρευνας –όθεν θεµελιωµένη θεωρία (grounded theory)68. 

Η θεµελιωµένη θεωρία, σύµφωνα µε τους Charmaz & Mitchell (2001: 
161) αποτελεί ουσιαστικά ένα σύστηµα στρατηγικών προσέγγισης του 
καταγεγραµµένου εθνογραφικού υλικού, το οποίο περιλαµβάνει: α) 
                                                                                                                                       

πεδίο. Για το λόγο αυτό τεκµηριώνεται η σκοπιµότητα της εστιασµένης εθνογραφίας 
(Focused Ethnography) (Knoblauch, 2005).  
68 Κρίνεται σκόπιµη, στο σηµείο αυτό, η παρατήρηση της Νότας Κυριαζή (2005: 275), πως 
η θεµελιωµένη θεωρία περισσότερο αξιοποιείται για την ανάπτυξη εννοιολογικών 
κατηγοριών και τη διατύπωση υποθέσεων και όχι ενός ολοκληρωµένου θεωρητικού 
σχήµατος 
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ταυτόχρονη συλλογή δεδοµένων και ανάλυση, β) εντοπισµό αναδυόµενων 
θεµάτων µέσα από πρώιµες αναλύσεις δεδοµένων, γ) διερεύνηση βασικών 
κοινωνικών διαδικασιών εντός των δεδοµένων, δ) επαγωγική διαµόρφωση 
αφηρηµένων κατηγοριών µε τις οποίες ερµηνεύονται οι παραπάνω διαδικασίες 
και ε) ένταξη των κατηγοριών σε θεωρητικό πλαίσιο µέσα στο οποίο 
εντοπίζονται αιτίες, προϋποθέσεις και συνέπειες των διαδικασιών.  

Κριτήρια της διαδικασίας που ακολουθούνται, όπως τα εισηγήθηκαν οι 
Strauss & Corbin (1998: 270-272) είναι η γενικευσιµότητα των θεωρητικών 
τοποθετήσεων σε όλα τα σχετικά δεδοµένα της έρευνας και η επιβεβαίωση των 
ερµηνευτικών σχηµάτων από τα δεδοµένα της έρευνας σ’ όλη της τη διάρκεια. 
Η εσωτερική γενικευσιµότητα είναι πολύ σηµαντικό κριτήριο για την 
αξιοπιστία της ποιοτικής έρευνας. Η εξωτερική γενικευσιµότητα, η σύγκριση 
µε άλλα σχετικά δείγµατα απόψεων και συµπεριφορών άλλων κοινωνικών 
οµάδων, κρίνεται σκόπιµη, αν και σπάνια καταφεύγουν σ’ αυτή οι ερευνητές 
της ποιοτικής έρευνας (Mills, όπ.: 82). Επίσης σηµαντική παράµετρος για την 
αξιολόγηση της θεωρητικής κατασκευής είναι η αντοχή της στο χρόνο, κατά 
πόσο δηλαδή ενσωµατώνει τα νέα δεδοµένα που διαµορφώνονται. 

Η θεµελιωµένη θεωρία αποτελεί ένα σύστηµα κωδικοποιήσεων των 
δεδοµένων (ανοιχτής αξονικής και επιλεκτικής) που κατατείνουν στην 
ανάπτυξη ενός θεωρητικού σχήµατος και στην επιβεβαίωση υποθέσεων και 
ερµηνειών. Ως προς αυτούς τους στόχους διαφέρει από άλλες προσεγγίσεις της 
ποιοτικής έρευνας (Ιωσηφίδης, 2003: 75-77). Σε κάθε περίπτωση, η 
θεµελιωµένη θεωρία, για την ποιοτική έρευνα, είναι µια συγκριτική µέθοδος 
χρήσιµη για την αναστοχαστική διαδικασία και για την εσωτερική συνοχή της 
έρευνας.  

 
Η ερευνητική δεοντολογία. Καθοριστική σηµασία για την ποιοτική έρευνα 

έχει η εντιµότητα του ερευνητή. Το γεγονός ότι ο ερευνητής παρεµβαίνει στη 
ζωή των άλλων, από µόνο του σηµαίνει ευθύνες (Πηγιάκη, 1988: 83-89, 
Silverman, 2000: 200-202).  

Η κύρια ευθύνη του ερευνητή συνίσταται στην αποφυγή αρνητικών 
συνεπειών για τους εµπλεκόµενους στην έρευνα. Αλλά πολύ περισσότερο θα 
πρέπει ο ερευνητής να παρέµβει µε τέτοιο τρόπο ώστε, ει δυνατόν, να 
προκύπτουν και θετικά αποτελέσµατα για τα υποκείµενα της έρευνας. Η 
απελευθερωτική διάσταση της έρευνας δράσης πρέπει να επιβεβαιώνεται από 
τα ίδια τα υποκείµενα της έρευνας.  

Για το σκοπό αυτό χρειάζεται ο ερευνητής: 
� να έχει ξεκάθαρες στοχεύσεις (για ποιο σκοπό κάνει την έρευνα, για την 

επαγγελµατική του εξέλιξη, για κάποιο πολιτικό σκοπό ή ό, τι άλλο) 
� να έχει υπολογίσει τις συνέπειες για τους συµµετέχοντες στην έρευνα  
� να γνωρίζει τις κοινωνικές οµάδες στις οποίες αναφέρεται. 

 
Η συνειδητοποίηση των παραπάνω σηµείων είναι προϋπόθεση για την 

επίτευξη συναινέσεων  µε τους συµµετέχοντες στην έρευνα, οι οποίοι για να 
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αποφασίσουν χρειάζονται να είναι πληροφορηµένοι σχετικά µε τους στόχους 
της έρευνας και τις συνέπειές της. Σε περίπτωση που οι συµµετέχοντες είναι 
ανήλικοι µαθητές χρειάζεται η σχετική άδεια από προϊστάµενη αρχή, ίσως και 
η συναίνεση των γονέων.  

Σε κάθε περίπτωση, η εχεµύθεια, η απόκρυψη της ταυτότητας των 
ατόµων που συµµετέχουν, ώστε «να µην εκτεθούν στα µάτια των άλλων µελών 
και στα µάτια της εξουσίας» (Πηγιάκη, 1988: 84), είναι κάτι που πρέπει να 
προσέξει ιδιαίτερα ο ερευνητής. Για την αποφυγή παρεξηγήσεων και για την 
αξιοπιστία της έρευνας σκόπιµο είναι οι συµµετέχοντες να έχουν υπόψη τους 
τα στοιχεία της έρευνας και ιδιαίτερα τα σηµεία της έρευνας που τους 
αφορούν. Ο ερευνητής σε καµιά περίπτωση δεν εξαπατά κανέναν από τους 
συµµετέχοντες, για οποιοδήποτε λόγο· ο επιστηµονικός στόχος, όσο «υψηλός» 
κι αν είναι, δεν µπορεί να υπερβαίνει το δικαίωµα του άλλου στην ευτυχία69.  
 
 
4.7 Ο Εκ�αιδευτικός-ερευνητής στην έβδοµη στιγµή της Εθνογραφίας 

 
Από τη δεκαετία του 1970, όταν ο Stenhouse ουσιαστικά έγινε 

πρωτοπόρος του κινήµατος του εκπαιδευτικού-ερευνητή, µέχρι σήµερα, η 
θέση του εκπαιδευτικού-ερευνητή έχει ενισχυθεί. Η έρευνα δράσης έχει 
υποστηρικτές ανά τον κόσµο, δικτυακούς τόπους όπου δηµοσιεύονται 
εργασίες, σχετικά άρθρα, περιοδικά, επιστηµονικές εκδόσεις. Θα ’λεγε κανείς 
ότι η έρευνα δράσης έδωσε φωνή στους εκπαιδευτικούς, να αρθρώνουν λόγο 
για το επάγγελµά τους, να έχουν ενεργητικό όλο στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, να συµµετέχουν από καλύτερη θέση στην κοινωνική σκηνή. 

Στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας που στηρίζεται στην κριτική θεωρία, 
και της συµµετοχικής και κριτικής έρευνας δράσης, ο εκπαιδευτικός- 
ερευνητής έχει το ρόλο του διανοουµένου, εργάτη του πολιτισµού (Freire, 
2005), του κοινωνικού λειτουργού (social worker) (Denzin, 2002), στον οποίο 
η ηθικοπολιτική διάσταση είναι πρωταρχική. Ο ρόλος του δεν περιορίζεται 
στην ερµηνευτική διερεύνηση αλλά συνδυάζεται µε την πράξη που οδηγεί στην 
κοινωνική αλλαγή.  

Από τη µια υπάρχει η παρακαταθήκη του Φρέιρε, σύµφωνα µε την 
οποία ο εκπαιδευτικός αγωνίζεται µε ποικίλες τεχνικές και µέσα (παιχνίδια, 
ιστορίες, αναγνώσµατα) ώστε να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές την ανάγκη 
της συνέπειας µεταξύ λόγου και πράξης · να µην υπάρχει η απόκλιση µεταξύ 
προοδευτικού λόγου που υπερασπίζεται τους αδύναµους, τους φτωχούς, και 
της πράξης που ευνοεί αυτούς που έχουν πλούτο και εξουσία (Freire, 2005: 
27). Για να επιτελέσει το δηµοκρατικό του έργο, ως «εργάτης του πολιτισµού», 
                                                
69 Μην ξεχνάµε ότι παρόµοιοι υψηλοί στόχοι και ιδανικά υπήρχαν αναγεγραµµένοι, σε 
περίοπτη θέση, στo ∆ιοικητήριο του στρατοπέδου συγκέντρωσης, στο Νταχάου: «Υπάρχει 
ένας δρόµος για την ελευθερία. Τα ορόσηµα αυτού του δρόµου είναι υπακοή, εργατικότητα, 
τιµιότητα, πειθαρχία, καθαριότητα, εγκράτεια, αλήθεια, θυσία και αγάπη για την πατρίδα» 
(Apple, 1993: 213).  
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χρειάζεται να πληροί ορισµένες προϋποθέσεις: α) να µη βλέπει την 
προσπάθειά του ως µια µοναχική πορεία, ακόµη κι αν είναι µόνος, αλλά ως 
συλλογικό αγώνα, β) να ενώνει τις δυνάµεις του, συνεργαζόµενος µε τους 
άλλους εκπαιδευτικούς, ώστε να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσµατα για όλη την 
εκπαίδευση και την κοινωνία και γ) να επιµορφώνονται διαρκώς ώστε να 
προετοιµάζονται για τη διδακτική πράξη. Η επιµόρφωση είναι δικαίωµα για 
τους εκπαιδευτικούς µε την οποία αξιοποιούν τη θεωρία για τη βελτίωση της 
διδακτικής πράξης και την πράξη για να εµπλουτίσουν τη θεωρία. O 
εκπαιδευτικός πρέπει να είναι θεωρητικά καταρτισµένος για να διαλέγεται µε 
τους µαθητές του πιο αποτελεσµατικά και ταυτόχρονα, να αξιοποιεί την πράξη 
ώστε να αναστοχάζεται σχετικά µε τις πρακτικές του (Freire, 2005: 11-12).  

Από την άλλη, ως ερευνητής ο εκπαιδευτικός δεν µπορεί να 
αποστασιοποιείται από τον κύριο ρόλο του, ως διανοουµένου της πράξης µε 
προσανατολισµούς χειραφετικούς. Ο εκπαιδευτικός,- ερευνητής δεν αντιφάσκει 
στο πλαίσιο που καθορίζει η έβδοµη στιγµή της εθνογραφικής έρευνας. 
Σύµφωνα µε την περιοδολόγηση του Denzin (βλ. παραπάνω), διανύουµε την 
έβδοµη στιγµή (2000 και µετά) της εθνογραφικής έρευνας, κατά την οποία οι 
ερευνητές χαλαροί ως προς τις «µεθοδολογικές αντιπαλότητες» αξιοποιούν τα 
εργαλεία που τους δίνει η κάθε µεθοδολογία, ανάλογα µε το ερευνητικό 
αντικείµενο. Ο ερευνητής είναι ο µάστορας (bricoleur) o οποίος χρησιµοποιεί 
µε επινοητικότητα τις ερευνητικές πρακτικές, πολιτισµικά και ιστορικά 
προσδιορισµένες, ως συµβολικούς πόρους γνώσης, για να διαγράψει την 
προσωπική του ταυτότητα και να περιγράψει την κοινωνική σκηνή που ερευνά. 
Τα υλικά µε τα οποία δηµιουργεί τα ερµηνευτικά του σχήµατα, είναι οι 
εικόνες, οι φωνές, πολιτισµικά προϊόντα, τα οποία επενδύονται µε σηµασίες τις 
οποίες αποδίδουν τα άτοµα στην καθηµερινή τους ζωή, στο σπίτι, στη δουλειά, 
στον ελεύθερο χρόνο. Ο ερευνητής αποκαλύπτει αυτές τις ερµηνείες όπως 
ενυπάρχουν στη καθηµερινή ζωή των ατόµων (Denzin, 2002: 33-34). ∆εν 
περιορίζεται σε µια απλή µεθοδολογία, συνδυάζει διαφορετικές µεθοδολογίες, 
«µαθαίνει από τη διαφορετικότητα» (Kincheloe, 2001: 686). Ακόµη και 
µεθοδολογίες µε διαφορετικές θεωρητικές παραδοχές, όπως είναι οι ποιοτικές 
και οι ποσοτικές προσεγγίσεις, συνδυάζονται προκειµένου να υπάρξει καλύτερη 
τεκµηρίωση των ισχυρισµών του ερευνητή. Οι συνδυασµοί γίνονται, 
γνωρίζοντας τα επιστηµονικά χαρακτηριστικά των µεθοδολογιών, καθώς και 
την ιστορική τους διάσταση (Kincheloe, 2001: 683-4). Η ερευνητική 
φαντασία, όπως επίσης αποκαλείται, δε στοχεύει σε µια ελκυστική απλώς 
αφήγηση του επιστηµονικού λόγου αλλά σε µια πρωτότυπη ανάγνωση των 
εµπειρικών δεδοµένων, ώστε να δοθούν νέες δυνατότητες στα υποκείµενα της 
έρευνας για περισσότερη δράση µε σκοπό την κοινωνική αλλαγή (Bloome et 
al., 2005: 242-244).  

Η κρίση των αναπαραστάσεων και τα µεικτά είδη επιστηµονικού λόγου 
κλόνισαν την αντικειµενική βεβαιότητα της παραδοσιακής επιστήµης, όµως 
αυτό δε σηµαίνει ότι η έρευνα τελείωσε. Τα συντρίµµια των µεθοδολογιών 
επανασυνδέονται µε διαφορετική µορφή, σύµφωνα µε την επινοητικότητα 
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(bricolage) του ερευνητή και την ιστορική περίσταση, µε βάση τον ηθικό και 
πολιτικό στόχο. Η ηθικοπολιτική διάσταση της έρευνας, ο στόχος του 
ερευνητή είναι αυτός που νοηµατοδοτεί την έρευνα.  

Τα ερµηνευτικά κριτήρια στην έβδοµη στιγµή είναι καθαρά ηθικά και 
πολιτικά. Η έρευνα είναι πολιτική και ηθική πράξη, κάποιοι ευνοούνται (οι 
κοινωνικές οµάδες που καταπιέζονται και αδικούνται) και κάποιοι ζηµιώνονται 
(οι εξουσιαστικοί µηχανισµοί και οι ιδεολογίες που αναπαράγουν) από τα 
αποτελέσµατά της. Το γεγονός αυτό ενισχύει την κριτική διάσταση της 
έρευνας και το διαλογικό της χαρακτήρα µε τα υποκείµενα της έρευνας που 
συµµετέχουν συνειδητά. Ένα από τα ερµηνευτικά κριτήρια που θέτει ο Denzin 
(2002: 31-32) είναι ότι «η έρευνα γίνεται ένα πολιτικό, συµµετοχικό, 
συνεργατικό project, το οποίο συνδέει τον ερευνητή µε το ερευνούµενο σ’ ένα 
συνεχή ηθικό διάλογο. Αυτή είναι η µορφή της συµµετοχικής έρευνας 
δράσης». 

Ο εκπαιδευτικός- ερευνητής, κατά συνέπεια ενισχύεται στο ρόλο του. 
Οι αµφισβητήσεις της αξιοπιστίας του ερευνητικού έργου του εκπαιδευτικού 
χάνουν επιστηµολογικά ερείσµατα, ενώ αναπτύσσεται µια νέα επιστηµολογία 
που δηµιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της έρευνας δράσης 
στην εκπαίδευση, η οποία εµπλουτίζεται συνεχώς µε νέα δεδοµένα. Ο 
εκπαιδευτικός καλείται να αξιοποιήσει αυτή τη συγκυρία και να 
πρωταγωνιστήσει στην κοινωνική αλλαγή, έχοντας ξεκάθαρες προθέσεις και 
συγγνωστές στους άλλους, διαλεγόµενος µε τα υποκείµενα της έρευνας, 
εντοπίζοντας και αποδυναµώνοντας προκαταλήψεις και σχεδιάζοντας 
ουτοπίες70 οι οποίες θα λειτουργούν ως όρια της κοινωνικής προόδου.  
 
 
4.8 Η αξιολόγηση του εθνογραφικού κειµένου 

 
Ένα προβληµατικό σηµείο της εθνογραφίας είναι ο τρόπος 

παρουσίασης του εθνογραφικού κειµένου. Στην αφήγηση της εθνογραφικής 
έρευνας ο ερευνητής καθορίζει σε ποιο βαθµό και µε ποιο τρόπο θα 
αποτυπώνει τα εµπειρικά δεδοµένα της έρευνας. Σε ποιο βαθµό θα υιοθετήσει 
«λογοτεχνικές» αφηγηµατικές πρακτικές και κατά πόσο θα παραµείνει σε 
πρακτικές του επιστηµονικού λόγου. Ο διττός χαρακτήρας του εθνογραφικού 
λόγου, χωρίς κάποια κριτήρια, είναι πιθανό να οδηγήσει σε υβριδικές µορφές, 
που δε θα είναι χρήσιµες ούτε για τη λογοτεχνία, ούτε για την επιστήµη.  

Τα κριτήρια, τα οποία θέτουν επιστηµονικά περιοδικά και οι κριτές 
(reviewers) των υπό δηµοσίευση άρθρων, µπορούν να διαµορφώσουν ένα 
ρευστό, αλλά χρήσιµο, πλαίσιο δεοντολογίας στην εθνογραφική γραφή. 

                                                
70 Τα ηθικά κείµενα είναι ουτοπικά, γιατί µέσα από αυτά φανταζόµαστε πώς ο κόσµος 
µπορεί να είναι διαφορετικός, όπως ισχυρίζεται ο Denzin (2000: 261). O εκπαιδευτικός, στο 
βαθµό που επιδιώκει την κοινωνική αλλαγή, αρθρώνει ουτοπικό λόγο. 
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Ο Richardson (2000: 254, Denzin, 2003: 255-256), ως κριτής σε 
επιστηµονικές εκδόσεις θέτει τα εξής πέντε κριτήρια για να αξιολογεί τα 
εθνογραφικά κείµενα:  
� Η 
ραγµατική συµβολή (substantive contribution). Τίθενται τα ερωτήµατα, 

αν το συγκεκριµένο κείµενο συµβάλλει στην κατανόηση της κοινωνικής 
ζωής, αν στηρίζεται στα δεδοµένα των κοινωνικών επιστηµών και πώς αυτά 
ενσωµατώνονται στο εθνογραφικό κείµενο. 

� Η αισθητική αξία (aesthetic merit). Αξιολογείται ο τρόπος παρουσίασης του 
κειµένου, αν είναι δοµηµένο και επιτρέπει στον αναγνώστη να συµµετάσχει 
ερµηνευτικά, αν είναι µια πληκτική αφήγηση ή συνδυάζει στοιχεία µε 
φαντασία και ικανοποιεί τον αναγνώστη. 

� Η διαδικασία του αναστοχασµού (reflexivity). Με το κριτήριο αυτό 
αξιολογείται η διαδικασία του αναστοχασµού, που είναι βασική στη 
µετανεωτερική επιστηµολογία και αφορά στον τρόπο συλλογής των 
δεδοµένων, σε θέµατα ηθικής της έρευνας, στον ισορροπηµένο τρόπο 
µεταξύ της συνειδητοποίησης και της παρουσίασης της υποκειµενικότητας, 
ώστε να είναι αντιληπτή η οπτική γωνία και στη δεοντολογία και ως προς 
τον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζει αυτά που ξέρουν και αφηγούνται τα 
υποκείµενα της έρευνας.  

� Αντίκτυ
ος-ε
ιρροή (impact). Αξιολογείται κατά πόσο το εθνογραφικό 
κείµενο επηρεάζει συναισθηµατικά και νοητικά, αν γεννά νέα ερευνητικά 
ερωτήµατα, αν και κατά πόσο παρακινείται ο αναγνώστης να δοκιµάσει 
νέες πρακτικές έρευνας, να συγγράψει ή να δράσει.  

� Η α
ήχηση της 
ραγµατικότητας (expresses a reality). ∆ιερευνάται κατά πόσο 
το κείµενο αντικατοπτρίζει πειστικά την ατοµική και κοινωνική 
πραγµατικότητα.  

Στα παραπάνω κριτήρια, τα οποία διαγράφουν µια επιστηµονική και 
αισθητική δεοντολογία, στο πλαίσιο του κριτικού προσανατολισµού, 
προστίθενται και τα κριτήρια του Denzin (2003: 257), τα οποία απορρέουν 
από τα ηθικοπολιτικά προτάγµατα της έβδοµης στιγµής της εθνογραφίας.  

Τα κριτήρια του Denzin, πέρα από την επιστηµονική επάρκεια στην 
αναπαράσταση και ερµηνεία της πραγµατικότητας, σύµφωνα µε µετανεωτερικά 
κριτήρια, προσθέτει και τα εξής πολιτικά κριτήρια:  
� Το εθνογραφικό κείµενο ασκεί κριτική και αµφισβητεί δεδοµένες, 

«φυσικοποιηµένες» απόψεις και νοήµατα. 
� Προκαλεί σε διάλογο σχετικά µε θέµατα ηθικής τάξεως και επιστηµονικής 

δεοντολογίας, ενώ προηγουµένως έχουν γίνει σαφείς οι ηθικές και πολιτικές 
θέσεις του γράφοντος.  

� Προκαλεί σε αντίσταση και προτείνει ουτοπικές σκέψεις για το πώς τα 
πράγµατα θα µπορούσαν να είναι διαφορετικά. 

� ∆είχνει αυτό για το οποίο τα υποκείµενα της έρευνας ενδιαφέρονται και 
έχουν καλές προθέσεις.  
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� ∆είχνει περισσότερο παρά αφηγείται. Το εθνογραφκό κείµενο δε 
στηρίζεται τόσο στην αφήγηση του ερευνητή, στη δική του, κατά συνέπεια 
οπτική γωνία, αλλά στην Έκθεση µέσα από διαλόγους, συνεντεύξεις, του 
λόγου των υποκειµένων της έρευνας.  

� Τα εθνογραφικό κείµενο είναι πολιτικό, χρηστικό, συλλογικό και 
τοποθετηµένο πολιτισµικά.  

Ο Richardson (ό.π) θεωρεί πως το εθνογραφικό κείµενο πρέπει να 
χρησιµοποιεί δύο κάτοπτρα για να προσεγγίζει την πραγµατικότητα, αυτό που 
σου δίνουν οι τέχνες (Λογοτεχνία, κινηµατογράφος κ.λπ.) και αυτό που σου 
δίνει η επιστήµη µε τα αναλυτικά της εργαλεία. Αυτά τα δύο κάτοπτρα, αν 
θέλουµε να παραµένουµε στην κριτική θεώρηση των πραγµάτων, πρέπει να 
έχουν ως φίλτρο την κριτική θεωρία. 

Η εµπειρική, αυτοβιογραφική, αφηγηµατική εθνογραφική γραφή, 
µένοντας κοντά στο θεωρητικό αναστοχασµό και την παράδοση της 
πολιτισµικής κριτικής, είναι το «όχηµα» για τη διερεύνηση νέων 
κοινωνιολογικών θεµάτων και παραµέτρων του κοινωνικού. ∆ιαφορετικά, η 
εθνογραφική γραφή αναπαράγει υπάρχουσες απόψεις και υπηρετεί ένα 
υφιστάµενο σύστηµα ιεράρχησης αξιών και νοηµάτων (Clough, 2000: 290).  
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5. ΕΡΕΥΝΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ  
ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 
5.1 Η λήψη α�όφασης για τη διεξαγωγή ερευνητικού �ρογράµµατος 

 
Σύµφωνα µε τους προβληµατισµούς, που διατυπώνονται στην εισαγωγή, 

αποφάσισα τη διεξαγωγή έρευνας σε Γυµνάσιο της ΝΑ Αττικής, στο µάθηµα 
της Νεοελληνικής Γλώσσας, µε έµφαση στις πρακτικές ανάγνωσης. Η 
απόφασή µου να ασχοληθώ µε το συγκεκριµένο θέµα, στηρίχθηκε στις εξής 
διαπιστώσεις: α) οι µαθητές και εκπαιδευτικοί –µεταξύ αυτών και εγώ– δεν 
ενθουσιάζονται, πολύ δε περισσότερο δε θέλουν να ασχολούνται µε το µάθηµα 
της Νεοελληνικής Γλώσσας και β) η διαδικασία της ανάγνωσης στο εν λόγω 
µάθηµα είναι υποβαθµισµένη, αφού κύριος στόχος παραµένει η παραγωγή 
λόγου, η Έκθεση. Από τις παραπάνω διαπιστώσεις προέκυψε το ερώτηµα: «Με 
ποιες πρακτικές ανάγνωσης µπορούµε να κάνουµε το µάθηµα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας περισσότερο ενδιαφέρον για µαθητές και 
εκπαιδευτικούς;». Το ερώτηµα στηρίχθηκε στην υπόθεση ότι η απουσία 
στρατηγικών ανάγνωσης των κειµένων µε στόχο την κατανόησή τους ευθύνεται 
για το χαµηλό ενδιαφέρον του µαθήµατος.  

Το συγκεκριµένο θέµα εµπίπτει άµεσα στην ιδιότητά µου, ως 
εκπαιδευτικού-φιλολόγου, που διδάσκει το µάθηµα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας στο Γυµνάσιο. Παρ’ όλες τις κατά καιρούς προσπάθειες δεν έχω 
καταλήξει σε ένα πλαίσιο αρχών που να επιτρέπει ένα συνεκτικό πρόγραµµα 
σπουδών για τη γλωσσική αγωγή στο Γυµνάσιο. Το ΑΠ, όπως ήταν 
διαµορφωµένο και αναφέρθηκε παραπάνω, παρουσίαζε προβλήµατα συνοχής 
δυσεπίλυτα στη διδακτική πράξη και η ανάγκη «να κάνουµε κάτι µε το µάθηµα 
της Νεοελληνικής Γλώσσας» ήταν πάντα επίκαιρη.  

Επιπλέον, η εµπειρία µου από τη συµµετοχή στην οµάδα σύνταξης των 
Προδιαγραφών Προγράµµατος Σπουδών για τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας 
(Σ.∆.Ε.) (Βεκρής & Χοντολίδου 2003), αλλά και από την πιλοτική εφαρµογή 
του προγράµµατος κατά έτη, 2001-2003, η οποία στηρίχτηκε στη θεωρία του 
γραµµατισµού και των πολυγραµµατισµών (Χοντολίδου 2003), υπήρξε 
καθοριστική στην απόφασή µου να ασχοληθώ ερευνητικά µε το µάθηµα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας.  

Η επίδραση των Σ.∆.Ε. στην επαγγελµατική µου εξέλιξη, ως 
εκπαιδευτικού, δεν οφείλεται τόσο στη θεωρητική ενασχόλησή µου µε 
ζητήµατα γραµµατισµού, όσο στην εµπειρία της υλοποίησης του 
προγράµµατος, στο πλαίσιο του οποίου είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω, 
ως µέλος της οµάδας παρακολούθησης του έργου, τις νέες δυνατότητες 
διδασκαλίας της γλώσσας, σύµφωνα µε την κοινωνική θεωρία του 
γραµµατισµού. Η ανάγνωση, για παράδειγµα, δεν περιοριζόταν στην 
αναγνώριση των λέξεων, τη στοιχειώδη κατανόηση του νοήµατος ενός 
κειµένου, αλλά περιελάµβανε και τη διερεύνηση του «πλαισίου, στο οποίο 
εντάσσεται ένα κείµενο και τα νοήµατα που προσδίδει το πλαίσιο αυτό στο 
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κείµενο» (Χατζησαββίδης 2003). Στη συνέχεια, επεκτεινόταν στη 
συνειδητοποίηση από πλευράς εκπαιδευοµένων του «τι κάνω µε τα 
συγκεκριµένα κείµενα» και «πώς αυτά επιδρούν στην καθηµερινή µου ζωή». Μ’ 
αυτό τον τρόπο η διερεύνηση στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, κατέληγε και 
στη διερεύνηση του νοήµατος του γραµµατισµού: «Τι λένε οι εκπαιδευόµενοι 
για τον γραµµατισµό;» «Πώς τον αντιλαµβάνονται;». Έφτανε στο επίπεδο 
δηλαδή του κριτικού γραµµατισµού. Στο επίπεδο αυτό οι εκπαιδευόµενοι 
συνειδητοποιούσαν τις αξίες, τις στάσεις και τις σχέσεις κοινωνικής ισχύος που 
σχετίζονται µε τη χρήση του γραµµατισµού (Βarton, 2000). 

Xαρακτηριστικό είναι το µότο που υπάρχει στις Προδιαγραφές 
σπουδών των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας, το οποίο ενέπνεε τους 
περισσότερους συναδέλφους –και τον ερευνητή– που συµµετείχαν σ' αυτή την 
προσπάθεια: 

 
«Εγγραµµατοσύνη δεν είναι απλώς και µόνον η ικανότητα να διαβάζει κανείς και να 
κατανοεί το κείµενο. Εγγραµµατοσύνη είναι η ικανότητα να ελέγχουµε τη ζωή και το 
περιβάλλον µας και η ενασχόλησή µας µε τα προβλήµατά µας µε τρόπο ορθολογικό, 
διά του λόγου. Η κριτική εγγραµµατοσύνη καθιστά τα άτοµα ικανά να συµµετέχουν 
στην πολιτιστική, πολιτική και οικονοµική ζωή της κοινωνίας τους. Ακόµη 
περισσότερο, τους δίνει τη δύναµη να την αλλάξουν. Από την άποψη αυτή το να είσαι 
εγγράµµατος ισοδυναµεί µε το να είσαι πολιτικά χειραφετηµένος, µε την ευρύτερη 
και ουσιαστικότερη έννοια του όρου» (Ελεύθερη απόδοση από άρθρο του Peter 
Τraves, 1992, από την Ελένη Χοντολίδου). 
 
Η θητεία µου στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.) προσέφερε και 

τη δυνατότητα να δω το εκπαιδευτικό σύστηµα και την παρεχόµενη 
εκπαίδευση από την πλευρά της αποτυχίας, µέσα από προσωπικές ιστορίες 
ενήλικων εκπαιδευόµενων των Σ.∆.Ε. Το εκπαιδευτικό σύστηµα για µια 
σωρεία λόγων δεν µπόρεσε να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
εκπαιδευοµένων στη βαθµίδα του Γυµνασίου µε αποτέλεσµα την αύξηση των 
ποσοστών της σχολικής διαρροής. Ένας από τους βασικούς λόγους για την 
εγκατάλειψη του σχολείου ήταν ο επιστηµονικός λόγος, η ρητορική των 
µαθηµάτων, η οποία ήταν ακατανόητη για τους µαθητές. Εκπαιδευόµενοι από 
πολιτισµούς «προφορικότητας» δυσκολεύονταν να κατανοήσουν το σχολικό 
λόγο, ο οποίος στηρίζεται στον αναφορικό λόγο των επιστηµών. Η αυστηρή 
πολιτισµική περιχάραξη του σχολείου απώθησε πολλούς από τους 
εκπαιδευόµενους των Σ∆Ε. 

Η παραπάνω εµπειρία, όταν επέστρεψα στο Γυµνάσιο, µε έκανε πιο 
ευαίσθητο σε θέµατα γλωσσικής αγωγής και µε ώθησε στην αναζήτηση νέων 
προσεγγίσεων για τη διδασκαλία της µητρικής γλώσσας. Η απόσταση των 
διδακτικών πρακτικών που εφαρµόζονταν στο µάθηµα της Ν.Γλ. στο 
Γυµνάσιο, από τις αρχές και τους στόχους της κριτικής παιδαγωγικής και η 
απουσία στρατηγικών ανάγνωσης, την οποία επιβεβαίωναν το επίσηµο ΑΠ, τα 
διδακτικά εγχειρίδια, αλλά και όλοι ανεξαίρετα οι συνάδελφοι µε τους οποίους 
έχω συζητήσει, αποτέλεσαν τα εναύσµατα του ερευνητικού ενδιαφέροντος. 
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Ιδιαίτερα, στο θέµα της ανάγνωσης, το ερώτηµα: «Πώς είναι δυνατό να 
ζητούµε από τους µαθητές να γράφουν καλά και µε σαφήνεια, όταν δεν 
ασκούνται στην κατανόηση των κειµένων, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις 
τεχνικές µε τις οποίες συντάσσεται ένα κείµενο;» ήταν αφορµή για παραπέρα 
αναζητήσεις.  

Η πρώτη, πρόχειρη, απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα υπήρξε ακόµη 
ένας λόγος για περισσότερη ενασχόληση µε το ζήτηµα. Η συνειδητοποίηση 
ότι συνολικά το εκπαιδευτικό µας σύστηµα δεν παρακινεί ουσιαστικά τους 
µαθητές να παράγουν λόγο, αλλά να αναπαράγουν λόγους, πιο απλά να 
«αποστηθίζουν» κείµενα, µε συνέπεια να µην υπάρχουν περιθώρια άρθρωσης 
κριτικού λόγου, δηµιούργησε το ενδιαφέρον για µια νέα προσέγγιση της 
ανάγνωσης στο συγκεκριµένο µάθηµα µε κριτικό προσανατολισµό. 

 Στη διετή θητεία µου, στο συγκεκριµένο Γυµνάσιο, είχα την ευκαιρία 
να γνωρίσω τους εκπαιδευτικούς, τη διεύθυνση της σχολικής µονάδας και να 
εξοικειωθώ µε το κλίµα του σχολείου. Μέσα από τη συνεργασία, που είχα µε 
τους συναδέλφους, αναπτύχθηκαν στενότεροι επαγγελµατικοί και φιλικοί 
δεσµοί. Η οµάδα διεύθυνσης του σχολείου, διευθυντής και υποδιευθύντρια, 
ήταν πολύ υποστηρικτική σε όποιες πρωτοβουλίες και διδακτικές καινοτοµίες. 
Η υποστήριξη της διεύθυνσης δοκιµάστηκε και έδειξε θαυµαστή ευελιξία σε 
πρότασή µου να υλοποιηθεί άτυπο πρόγραµµα υποστήριξης αλλοδαπών 
µαθητών στην εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, εντός του εβδοµαδιαίου 
ωρολογίου προγράµµατος. Το πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε και αποτέλεσε 
στάδιο προετοιµασίας για την υλοποίηση τυπικού προγράµµατος του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε τον ίδιο στόχο. Γενικά, σε 
καινοτοµικές ιδέες που προτείνονταν ο σύλλογος των διδασκόντων ήταν πολύ 
υποστηρικτικός.  

Το ίδιο φιλικοί και συνεργάσιµοι ήταν οι µαθητές και µαθήτριες του 
Γυµνασίου, µε πολύ καλή, ευγενική συµπεριφορά, ακόµα και σε στιγµές 
εξάρσεων. Οι µαθητές, µέλη της ίδιας κοινότητας, µε υψηλό βαθµό 
πολιτισµικής οµοιογένειας, µε κοινή καταγωγή και συγγενικούς δεσµούς 
µεταξύ τους, έδειχναν σεβαστικοί και πολύ ευαίσθητοι σε θέµατα 
συµπεριφοράς. Το «φιλότιµο» ήταν πολύ ισχυρό και ο ευγενικός χειρισµός από 
την πλευρά των εκπαιδευτικών ήταν αρκετός για να λύσει πολλά από τα 
προβλήµατα που προέκυπταν.  

Το θετικό κλίµα της σχολικής µονάδας αποτέλεσε καθοριστικό 
παράγοντα για την απόφασή µου να πραγµατοποιήσω έρευνα δράσης µε το 
θέµα αυτής της διατριβής.  

Τέλος, υπέβαλα σχετική αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Παιδείας και µε σύµφωνη γνώµη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
µου δόθηκε άδεια να πραγµατοποιήσω την έρευνα, τον Ιανουάριο του 2006.  
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5.2 Ο σχεδιασµός της έρευνας δράσης 
 
Η έρευνα ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2006 και ολοκληρώθηκε τον 

Μάιο του 2007 και διακρίνεται σε τρεις φάσεις:  
Α΄ φάση της έρευνας. Ιανουάριος-Μάιος 2006. Προπαρασκευαστική 

περίοδος, προετοιµασία για την έρευνα δράσης. Μικροεθνογραφική, κριτική 
προσέγγιση πρακτικών ανάγνωσης στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας, 
που εφαρµόζουν οι εκπαιδευτικοί της συγκεκριµένης σχολικής µονάδας. 
Συνεντεύξεις µε εκπαιδευτικούς και µαθητές µε σκοπό την ερµηνεία των 
γεγονότων και των πρακτικών ανάγνωσης. Η διασύνδεση της σκηνής µε το 
ιστορικο-κοινωνικό περιβάλλον.  

Β΄ φάση της έρευνας. Σεπτέµβριος 2006-Μάιος 2007. Οργάνωση και 
εφαρµογή της διδακτικής παρέµβασης στο µάθηµα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας. Σχεδιασµός-οργάνωση, εφαρµογή και αξιολόγηση – αναστοχασµός 
σε πέντε διδακτικές ενότητες. Στην παρουσίαση των ενοτήτων διαγράφεται η 
σπειροειδής ανέλιξη της αναστοχαστικής πορείας. Βασικοί πόροι γνώσης της 
έρευνας είναι ο ερευνητής, η διδάσκουσα και οι µαθητές.  

Γ΄ φάση της έρευνας. Ιούνιος-Ιούλιος 2007. Αναδροµική ανάλυση των 
ευρηµάτων της έρευνας (retrospective analysis). Στην εκ των υστέρων ανάλυση 
των δεδοµένων της έρευνας, αναδεικνύονται πτυχές της έρευνας από την 
αποκτηθείσα εµπειρία του ερευνητή και των συµµετασχόντων στην έρευνα. Με 
τον τελικό αναστοχασµό προκύπτουν υποθέσεις εργασίας και προτάσεις για τη 
διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυµνάσιο και την Παιδαγωγική της 
Ανάγνωσης. 

 
 
5.3 Προετοιµασία της έρευνας δράσης  
 
5.3.1 Η σκο
ιµότητα της 
ρο
αρασκευαστικής φάσης, Ιανουάριος-Μάιος 2006 

Έκρινα σκόπιµο, πριν την έρευνα δράσης, η οποία αποτελεί παρέµβαση 
στο ΑΠ, να γνωρίσω και να έρθω σε διάλογο µε τα υποκείµενα της έρευνας. 
∆εν επέλεξα το µοντέλο της παρέµβασης του ερευνητή που αντιµετωπίζει το 
περιβάλλον ως κάτι στο οποίο επενεργεί, χωρίς τη συµµετοχή των ατόµων που 
είναι οργανικό µέρος της εθνογραφικής σκηνής. Αυτό άλλωστε, θα ερχόταν σε 
αντίφαση µε το θεωρητικό πλαίσιο της ποιοτικής εθνογραφικής έρευνας που 
ακολουθώ (βλ. κεφ. 4).  

Υπήρξε ανάγκη ερευνητικού προσανατολισµού, που αφορούσε στην 
οριοθέτηση του αντικειµένου της έρευνας µε σκοπό τη διατύπωση 
ερωτηµάτων. Πέρα από τα εµπειρικά δεδοµένα και τα βιβλιογραφικά 
δεδοµένα της έρευνας, που παρουσιάστηκαν σε σχετικό κεφάλαιο, για να 
σχεδιασθεί η έρευνα δράσης έκρινα απαραίτητη τη διερεύνηση στη 
συγκεκριµένη σχολική µονάδα των πρακτικών ανάγνωσης µε σκοπό την 
κατανόηση των κειµένων, στο µάθηµα της Νεοελληνικής γλώσσας και των 
απόψεων γι’ αυτές των ίδιων των δρώντων προσώπων. Η διερεύνηση αυτή 
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στόχο είχε να καταδείξει τα σηµεία ζωτικής σηµασίας τα οποία θα ληφθούν 
υπόψη στο σχεδιασµό της έρευνας. Ο χειραφετικός προσανατολισµός της 
έρευνας υπαγορεύει αυτή τη διερεύνηση. Στόχος δεν είναι ο ερευνητής να 
ικανοποιήσει τις ερευνητικές φιλοδοξίες του, αλλά η έρευνα να συµβάλει στη 
συνειδητοποίηση των υποκειµένων και στην ανάληψη δράσης. 

Ο ερευνητικός προσανατολισµός στόχευε και σε ζητήµατα τεχνικής 
συλλογής δεδοµένων. Έπρεπε να σταθµίσω σε ποιο βαθµό και µε ποια µέσα 
θα µπορούσα να συλλέγω δεδοµένα. Ήξερα ότι το µείζον πρόβληµα είναι η 
φοβία µερικών στην αξιοποίηση µέσων όπως το βίντεο και το µαγνητόφωνο. 
Σε όλες τις περιπτώσεις η προτίµηση των ατόµων που συµµετείχαν στην 
έρευνα θα ήταν σεβαστή και θα έπρεπε να επιλέξω τεχνικές που δε θα 
δηµιουργούσαν άγχος στους συνεργαζόµενους.  

Πέρα από αυτό, το στάδιο κατά το οποίο ο ερευνητής «γνωρίζει» και 
«γνωρίζεται» µέσω εθνογραφικών παρατηρήσεων, εξυπηρετεί ποικίλες ανάγκες 
και συµβάλλει στον καλύτερο σχεδιασµό της έρευνας. Οι ανάγκες που κάλυψε 
αυτό το στάδιο είναι: 

α) Πρακτικές ανάγκες, που έχουν να κάνουν µε τη διευθέτηση 
ζητηµάτων που αφορούν στον κοινωνικό χώρο της έρευνας, την εξοικείωση µε 
το κλίµα της σχολικής µονάδας, της δεκτικότητας του χώρου σε καινοτοµικές 
παρεµβάσεις. Ο χώρος ήταν οικείος σε µένα, αλλά η νέα ιδιότητά µου ως 
ερευνητή µετέβαλε τα µέχρι τότε δεδοµένα. Οι συνάδελφοι που ήταν οικείοι 
και υποστηρικτικοί, δεν ήταν βέβαιο ότι θα εξακολουθούσαν να έχουν την ίδια 
στάση απέναντι µου υπό τη νέα και κάπως «εξουσιαστική» ιδιότητα71.  

β) Ανάγκες συνεργασίας, που αφορούν στην προσέγγιση ατόµων, 
εκπαιδευτικών και µαθητών που θα στηρίξουν την έρευνα. Στη φάση αυτή της 
γνωριµίας είχα τη δυνατότητα να πλησιάσω περισσότερο εκπαιδευτικούς και 
µαθητές που είναι πιο επικοινωνιακοί και θετικοί σε συνεργασίες, ώστε να τους 
αξιοποιήσω στην πορεία της έρευνας δράσης.  

Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω αναγκών προγραµµατίστηκε 
τρίµηνη παρακολούθηση µαθηµάτων Νεοελληνικής Γλώσσας σε συνεργασία 
µε συναδέλφους που το επιθυµούσαν. Πιο συγκεκριµένα, στη φάση αυτή 
πραγµατοποιήθηκε συµµετοχική παρατήρηση, µε παρόντα εµένα ως 
παρατηρητή µέσα την τάξη. Σε διάστηµα δύο εβδοµάδων 
πραγµατοποιήθηκαν οι απαραίτητες συνεννοήσεις µε τη διεύθυνση και τους 
εµπλεκόµενους εκπαιδευτικούς για το σκοπό και τη διαδικασία της έρευνας. Σε 
συνεννόηση µε τους εκπαιδευτικούς διαµορφώθηκε το πρόγραµµα 
συµµετοχικών παρατηρήσεων. 

 

                                                
71 Τη σηµασία της προκαταρκτικής έρευνας στην εθνογραφία τονίζει και η Πόπη Πηγιάκη 
(1988: 75-76). Στην περίπτωση της συγκεκριµένης έρευνας, η εθνογραφική παρατήρηση 
καλύπτει τη φάση της προετοιµασίας της έρευνας δράσης. 
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5.3.2 Μικροεθνογραφική 
ροσέγγιση των 
ρακτικών ανάγνωσης στη συγκεκριµένη 
σχολική µονάδα 

Η προσέγγιση είναι µικροεθνογραφική διότι εστιάζει σε µια 
συγκεκριµένη πτυχή ενός συγκεκριµένου µαθήµατος σε µια συγκεκριµένη 
σχολική µονάδα. Κατά τούτο έχει χαρακτηριστικά εστιασµένης εθνογραφίας 
στις πρακτικές της ανάγνωσης για κατανόηση των κειµένων της Ν.Γλ.. Οι 
πρακτικές ανάγνωσης τις προσέγγισα, σύµφωνα µε τον David Bloome (1993, 
98-111, 2005: xvii) ως µια κοινωνική και πολιτισµική διαδικασία και το 
µάθηµα ως ένα γεγονός ιστορικά, πολιτισµικά και κοινωνικά προσδιορισµένο, 
κατά το οποίο διδάσκοντες και µαθητές δρουν και αλληλεπιδρούν. Τη γραφή 
και την ανάγνωση δεν τις εξέτασα ούτε ως ουδέτερες, εν κενώ, πρακτικές, ούτε 
στην ψυχολογική τους διάσταση µελετώντας την αλληλεπίδραση µαθητή-
κειµένου µέσα σ’ ένα επικοινωνιακό πλαίσιο που επηρεάζει τη σχέση αυτή, 
αλλά ως µια κοινωνική και πολιτισµική διαδικασία µέσα από την οποία 
διαµορφώνονται, συντηρούνται, αλλάζουν κοινωνικές σχέσεις, κοινωνικές 
ταυτότητες και ανιχνεύονται οι τρόποι µε τους οποίους γενικότερα το 
ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο πραγµατώνεται και διαµορφώνει 
τη συγκεκριµένη εθνογραφική σκηνή µε βασική αναφορά στο κείµενο και τις 
διαδικασίες που εκτυλίσσονται γύρω από αυτό. Όλα τα παραπάνω ιστορικά, 
κοινωνικά και πολιτισµικά στοιχεία δεν αποτελούσαν το περιβάλλον της 
ανάγνωσης, αλλά όριζαν τη διαδικασία της ανάγνωσης.  

Σύµφωνα µε τον Bloome, (1993:100-102) δύο είναι οι βασικές 
διαστάσεις της µικροεθνογραφικής παρατήρησης: α) Ο δηµιουργός του 
κειµένου και αναγνώστης του κειµένου, όπως εγγράφονται στο κείµενο και β) 
οι κοινωνικές σχέσεις µεταξύ ατόµων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της 
ανάγνωσης.  

Στον πρώτο άξονα, εξετάζεται, σύµφωνα µε τα γλωσσικά 
χαρακτηριστικά του κειµένου οι προθέσεις του συγγραφέα του κειµένου και 
τον τρόπο µε τον οποίο οριοθετεί την προσδοκώµενη ανάγνωση και τον 
ιδανικό, κατ’ αυτόν, αναγνώστη του κειµένου. Στη συνέχεια, διερευνάται σε ένα 
συγκεκριµένο µάθηµα, «αναγνωστικό γεγονός» (reading event), ανάλογα µε 
τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούνται τα κείµενα, ποια σχέση 
διαµορφώνεται τελικά, ανάµεσα στο κείµενο και τον αναγνώστη.  

Στο δεύτερο άξονα, το αναγνωστικό γεγονός προσεγγίζεται ως µια 
κοινωνική διαδικασία η οποία αφορά σε κοινωνικές σχέσεις µεταξύ των µελών 
της οµάδας, οι οποίες δηµιουργούνται ή επιβεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του 
αναγνωστικού γεγονότος. Τέτοιες σχέσεις ενδεχοµένως να διαµορφώνουν 
διαφορετικές υπο-οµάδες µέσα σε µια οµάδα µαθητών, ανάλογα µε τις 
ταυτότητες των µαθητών, ως καλών, αδιάφορων, άτακτων κ.λπ., ή ανάλογα µε 
τις κοινωνικές ταυτότητες που ορίζονται µε βάση το φύλο, την εθνικότητα, τον 
τόπο καταγωγής. Στην ανάλυση ενός αναγνωστικού γεγονότος, δίνεται 
σηµασία στον τρόπο ανάγνωσης του κειµένου (σιωπηλή, µεγαλόφωνη), στον 
εκφωνητή του κειµένου (διδάσκων, συγκεκριµένος µαθητής ή πολλοί µαθητές 
εναλλάξ), στην οργάνωση της συζήτησης από την πλευρά του διδάσκοντος, 



 107 

στην κατανοµή του χρόνου κατά µαθητή, στη συµµετοχή των µαθητών σε 
δραστηριότητες και στο περιεχόµενο των διαλόγων. Η παρατήρηση εκκινεί 
από την αλληλεπίδραση των προσώπων στο συγκεκριµένο γεγονός. Αυτό δεν 
έρχεται σε αντίφαση µε το χειραφετικό στόχο της κριτικής εθνογραφίας, αλλά 
είναι το πρώτο στάδιο, στο οποίο µε την πυκνή περιγραφή ενός αναγνωστικού 
γεγονότος παρουσιάζονται τα οντολογικά χαρακτηριστικά της σκηνής. Με 
βάση αυτά θα επιχειρηθεί µια ηµική ερµηνευτική προσέγγιση σε συνεργασία 
µε τα δρώντα υποκείµενα, ώστε να διερευνηθεί στη συνέχεια η ιστορική και 
κοινωνική διάσταση.  

Η πορεία που ακολούθησα στην έρευνα βασίστηκε στα πέντε στάδια 
που προτείνει ο P.F. Carspecken (1996: 40-43). Τήρησα κατ’ ουσία µια 
επαγωγική πορεία από τον κόσµο του ερευνητή στον κόσµο των υποκειµένων 
της έρευνας και από τον κόσµο των υποκειµένων της έρευνας στον ευρύτερο 
κοινωνικό χώρο. 

Στην πρώτη φάση παρουσιάζονται οι πρώτες παρατηρήσεις από τη 
µονολογική φάση, κατά την οποία ο ερευνητής έρχεται σε πρώτη επαφή µε το 
πεδίο. Στο πρώτο στάδιο περιλαµβάνονται συµµετοχικές παρατηρήσεις σε 
διδασκαλίες τεσσάρων εκπαιδευτικών, παρουσιασµένες µε τη βοήθεια 
σηµειώσεων πεδίου. Οι παρατηρήσεις αυτές εστιάζουν στην αλληλεπίδραση 
εκπαιδευτικών και µαθητών κατά τη διάρκεια µιας διδακτικής ώρας στο 
µάθηµα της Ν.Γλ. Αναλύονται οι λεκτικές ανταλλαγές µεταξύ των υποκειµένων 
και ο λόγος τους, καθώς συζητούν το νόηµα ενός κειµένου που διαβάστηκε 
µέσα στην τάξη. Με βάση στα θέµατα που προκύπτουν για συζήτηση και 
προβληµατισµό από τις πρώτες παρατηρήσεις ο ερευνητής µπαίνει στη 
διαλογική φάση µε εκπαιδευτικούς και µαθητές.  

Ακολουθεί το τρίτο στάδιο, στο οποίο θα παρουσιασθούν διδασκαλίες, 
συνεντεύξεις και µια διδασκαλία του ερευνητή, στο πλαίσιο του διαλόγου- 
γνωριµίας του ερευνητή µε τα υποκείµενα της έρευνας, καθώς και οι επιρροές 
του κοινωνικού περιβάλλοντος στη συγκεκριµένη εθνογραφική σκηνή. Τέλος, 
ερµηνεύονται τα ευρήµατα µε όρους «αντίστασης-προσαρµογής» (βλ. κεφ. 
4.1). ∆ίνεται έµφαση στις µετατοπίσεις του ερευνητή σε σχέση µε τα αρχικά 
ερωτήµατα και στις τελικές παραδοχές που θα αποτελέσουν αφετηριακές 
θέσεις για την έρευνα δράσης. 

Η παρακολούθηση σ’ ένα τρίµηνο όλων των διδασκαλιών που 
αφορούσαν στην κατανόηση των κειµένων από τέσσερις συναδέλφους κρίθηκε 
αρχικά ικανός χρόνος και δείγµα. Σε περίπτωση που αυτό δεν ήταν αρκετό, θα 
γινόταν προσπάθεια επιµήκυνσης του χρόνου παρατήρησης, η οποία τελικά 
και έγινε µέχρι το Μάιο 2006. 

Στην πρώτη φάση αρκέσθηκα στις σηµειώσεις πεδίου περιγράφοντας 
ό,τι έβλεπα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Καταγραφές σκηνών από 
άτυπους διαλόγους υπάρχουν αρκετές, στο γραφείο καθηγητών και την ώρα 
των διαλειµµάτων, από τις οποίες αντλήθηκαν πολύ διαφωτιστικά στοιχεία για 
την οπτική γωνία των συναδέλφων και τις θεωρίες που έχουν για πλήθος 
θεµάτων που αφορούν την έρευνα. Η πρώτη φάση των παρατηρήσεων 
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διήρκεσε ένα µήνα, από τις 16 Ιανουαρίου του 2006 µέχρι τις αρχές 
Φεβρουαρίου 2006. Η δεύτερη φάση ακολούθησε, Φεβρουάριος-Μάρτιος 
2006, και ολοκληρώθηκε µε τις µαγνητοφωνήσεις τριών διδασκαλιών κατά το 
δίµηνο Απρίλιο-Μάιο του 2006. Οι µαγνητοφωνήσεις ακολούθησαν ως ένας 
διαφορετικός τρόπος καταγραφής κειµένων. Η εξέταση των νέων κειµένων 
συµπληρώνει τις παρατηρήσεις και τα σχόλια του προηγούµενου διµήνου και 
δίνει νέα σηµεία για προβληµατισµό.  

  
5.3.3 Αναγνωστικό γεγονός, 
ρακτικές ανάγνωσης 

Στο σηµείο αυτό είναι σκόπιµο να διευκρινισθεί το περιεχόµενο των 
παραπάνω όρων στο πλαίσιο της έρευνάς µου. Περιορίστηκα σε αναγνωστικά 
γεγονότα που είχαν ως θέµα την ανάλυση ενός ή περισσοτέρων κειµένων του 
Α΄ και του ∆΄ µέρους των ενοτήτων του µαθήµατος τα Νεοελληνικής 
Γλώσσας. Αυτό, άλλωστε, αποτελεί ανάγνωση για κατανόηση για όλους τους 
εκπαιδευτικούς. Παρόλο που αναγνωστικό γεγονός θα µπορούσε να 
αποτελέσει οποιαδήποτε ενέργεια ανάγνωσης γραπτών κειµένων, όπως είναι 
π.χ. οι εκφωνήσεις των ασκήσεων και ο τρόπος µε τον οποίο διεκπεραιώνονται, 
για λόγους οικονοµίας και συνοχής της έρευνας περιορίστηκα στα κείµενα της 
κάθε ενότητας.  

Μέσω της παρατήρησης διαφορετικών τυχαίων αναγνωστικών 
γεγονότων διαφαίνονται πρακτικές ανάγνωσης σύµφωνα µε τις οποίες 
καθορίζονται οι τρόποι αλληλεπίδρασης κατά την ανάγνωση. Ο τρόπος για 
παράδειγµα, µε τον οποίο ο διδάσκων απευθύνει ερωτήσεις στους µαθητές και 
οι µαθητές σηκώνοντας το χέρι ζητούν το λόγο για να απαντήσουν, συνιστά 
µια τέτοιου είδους πρακτική, η οποία επαναλαµβάνεται πολλές φορές και είναι 
ενδεικτική για τη θέση του διδάσκοντος ως κύριου µεσολαβητή µεταξύ 
κειµένου και µαθητών που επικυρώνει τις απαντήσεις των µαθητών.  

Στην προσέγγιση τέτοιων πρακτικών λαµβάνεται υπόψη η 
απροσδιοριστία, η οποία χαρακτηρίζει κατ’ ανάγκη την εθνογραφική σκηνή, 
στο βαθµό που ποτέ κανείς δεν µπορεί να είναι βέβαιος για το τι σηµαίνει κάθε 
κίνηση, χειρονοµία, προφορά λόγου, λεκτική συνήθεια (Bloome, 1993: 104-
105). Ωστόσο, το γεγονός, όπως παρουσιάζεται µε την πυκνή περιγραφή, 
αποτελεί τη βάση συνεννόησης για να εξαγάγουµε συµπεράσµατα που να 
ισχύουν για τη συγκεκριµένη εθνογραφική σκηνή. Η απροσδιοριστία της 
εθνογραφικής σκηνής κατ’ ανάγκη θέτει τα δεδοµένα ανοικτά προς 
διαφορετικές ερµηνευτικές προσεγγίσεις.  

 
 
5.4 Το �εριβάλλον της εθνογραφικής έρευνας 

 
5.4.1 Συνεργασία ερευνητή µε εκ
αιδευτικούς 

Ως εκπαιδευτικός είχα ήδη συνεργασθεί στο παρελθόν µε το σύλλογο 
διδασκόντων της σχολικής µονάδας κατά τη διετή θητεία του. Οι στοχεύσεις 
µου και η νέα ιδιότητά του ερευνητή ήταν συγγνωστές από την αρχή της 
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σχολικής χρονιάς. Η γνωριµία και η εξοικείωση µε το περιβάλλον του 
σχολείου και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς διευκόλυνε κατά πολύ τη 
συνεργασία. Ωστόσο, η συµµετοχική παρατήρηση δεν είναι εύκολη υπόθεση, 
ούτε η Έκθεση των διδασκόντων στην παρατήρηση του συναδέλφου είναι 
βολική, ιδιαίτερα στο ελληνικό σχολείο, στο οποίο τέτοιου είδους πρακτικές 
σπανίζουν.  

Οι τέσσερις από τους επτά φιλολόγους ανταποκρίθηκαν µε προθυµία.. 
Ο ένας συνάδελφος ήταν αρκετά νέος στη σχολική µονάδα και δεν είχαµε στο 
παρελθόν συνεργασία που να µας επιτρέπει κάτι περισσότερο. Οι άλλες δύο 
συνάδελφοι, επειδή δίδασκαν στη Γ΄ Γυµνασίου –και κατά συνέπεια δε θα 
µπορούσα να συνεχίσω το επόµενο σχολικό έτος οποιαδήποτε συνεργασία– 
δεν συµπεριελήφθησαν στο πρόγραµµα των παρατηρήσεων. 

Από τις τέσσερις συναδέλφους, (για την έρευνα, η Χαρά, η Γεωργία, η 
Τάνια και η Μάγδα) οι τρεις είχαν ισχυρή φυσιογνωµία ως εκπαιδευτικοί µε 
παρακολούθηση επιµορφωτικών σεµιναρίων και ερευνητική εµπειρία. Η θετική 
τους στάση ήταν συνεπής προς τη µέχρι τούδε πορεία τους. Πάντοτε ήταν 
θετικές σε καινοτοµικές προσπάθειες. Η Μάγδα είχε πιο χαµηλό προφίλ, αλλά 
η καλή µας συνεργασία, νοµίζω, πως ήταν καθοριστικός παράγοντας για να 
δεχθεί να συµµετάσχει στο πρόγραµµα των παρατηρήσεων. Όλες οι 
συνάδελφοι ήταν έµπειρες µε προϋπηρεσία κατά µέσο όρο 18 ετών και σε 
ηλικία που κυµαίνεται από 42 έως 55.  

Στην αρχή επέλεξα να µη χρησιµοποιήσω µαγνητόφωνο, για να µη 
φοβίσω εκπαιδευτικούς και µαθητές. Ήθελα, όσο πιο απρόσκοπτα, να 
ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος παρατηρήσεων, χωρίς να δηµιουργηθούν 
προβλήµατα. Εκ των υστέρων διαπίστωσα πως ο φόβος µου για να µην 
ενοχληθούν από τη χρήση του µαγνητοφώνου, ήταν υπερβολικός. Εγκατέλειψα 
τη διακριτική τακτική να προσπαθώ να τους προστατεύσω από τις ανάγκες και 
την περιέργεια του ερευνητή – κάτι τέτοιο δε συνιστά ισότιµη σχέση - και 
άρχισα µε ευγένεια να εκφράζω τις δικές µου επιθυµίες, χωρίς να είµαι 
πιεστικός. Γι’ αυτό και στη συνέχεια χρησιµοποίησα το µαγνητόφωνο. 

 
5.4.2 Η σύνθεση του µαθητικού 
ληθυσµού. Το κοινωνικό 
εριβάλλον 

Η σχολική µονάδα ανήκει σε ∆ήµο που έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά 
µιας ραγδαία αναπτυσσόµενης µεσογείτικης κοινωνίας της ΝΑ Αττικής. Η 
πλειονότητα του µαθητικού πληθυσµού είναι εντόπιοι κάτοικοι, ενώ το 1/5 των 
µαθητών µετακινείται από γειτονική κοινότητα µε όµοια πολιτισµικά 
χαρακτηριστικά. Οι µαθητές προέρχονται από οικογένειες εντοπίων µε 
βαθύρριζη παράδοση στην περιοχή. Ο κύριος κορµός είναι αρβανίτικης 
καταγωγής µε πρόσφατο αγροκτηνοτροφικό παρελθόν. Από τη δεκαετία του 
1970 σταδιακά, αλλά κυρίως µετά το 1980, οι αγροκτηνοτροφικές 
δραστηριότητες των οικογενειών µειώνονται και περιορίζονται για την 
εξασφάλιση συµπληρωµατικού εισοδήµατος,. Το εµπόριο, οι επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες, η εκµετάλλευση των ακινήτων, η προσφορά υπηρεσιών και ο 
τουρισµός κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Η ραγδαία αστικοποίηση που 
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σηµειώνεται, σε συνδυασµό µε την αύξηση του πληθυσµού, ο οποίος από την 
απογραφή του 1981 µέχρι το 2001 έχει υπερδιπλασιασθεί, η ανοικοδόµηση 
της περιοχής, η µόνιµη εγκατάσταση πολλών αστικών πληθυσµών από την 
περιοχή της πρωτεύουσας που βρήκαν ένα καλύτερο περιβάλλον, αλλά και το 
πλήθος οικονοµικών µεταναστών που κατοικεί σε πολλούς από τους 
περιφερειακούς οικισµούς του εκτεταµένου ∆ήµου, όπου υπάρχει φτηνή 
κατοικία, έχουν αλλοιώσει την παραδοσιακή σύσταση του µαθητικού 
πληθυσµού.  

Το ποσοστό των εντοπίων µαθητών σε σχέση µε το συνολικό µαθητικό 
πληθυσµό έχει µειωθεί αλλά παραµένει κυρίαρχο. Γεγονός είναι ότι στα 
τέσσερα χρόνια υπηρεσίας µου στη σχολική µονάδα η σύσταση του µαθητικού 
πληθυσµού άλλαξε σηµαντικά µε την ενίσχυση του ξένου στοιχείου, αστικού 
και αλλοδαπού. Οι µετεγγραφές αλβανοπαίδων και µετοίκων από την ευρύτερη 
περιοχή της πρωτεύουσας, τη τετραετία 2001-2005, σύµφωνα µε στοιχεία που 
πήρα από το µητρώο των µαθητών, αυξήθηκαν κατά πολύ, από 94 νέες 
εγγραφές στην Α΄ Γυµνασίου το 2001, φτάνουµε στις 128 το 2004, αύξηση 
37%. Ωστόσο, το κοινωνικό περιβάλλον της σχολικής µονάδας διατηρεί 
έντονα παραδοσιακά στοιχεία ηµιαστικής περιοχής σε µετάβαση προς την 
έντονη αστικοποίηση. Οι µνήµες των κατοίκων από το πρόσφατο παρελθόν 
λειτουργούν ως αντίσταση στην εξελισσόµενη αστικοποίηση. 

Γενικά, µπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι η σχολική µονάδα αποτελεί 
τυπικό δείγµα Γυµνασίου µε διαφοροποίηση ως προς τα κοινωνικά, 
οικονοµικά και µορφωτικά χαρακτηριστικά των οικογενειών από τις οποίες 
προέρχονται οι µαθητές.  

Η αύξηση του µαθητικού πληθυσµού µε µαθητές αλβανικής καταγωγής 
συνδέεται και µε την αύξηση της µαθητικής διαρροής. Στο σχολικό έτος 2001-
2002 από τους 93 εγγεγραµµένους µαθητές 13 δεν τελείωσαν το Γυµνάσιο, 
από αυτούς οι 10 αλλοδαποί (9 αλβανικής καταγωγής και 1 αυστριακής). Το 
2002-2003, από τους 9 οι 6 είναι αλβανικής καταγωγής, το 2003-2004, από 
τους 11 οι 9 και το 2004-2005, από τους 10 οι 8. 

 
 Σχ. έτος 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 

Εγγραφές 
Α΄Γυµν. 

∆ιαρρο
ές 

Εγγραφές 
Α΄Γυµν. 

∆ιαρροές Εγγραφές 
Α΄Γυµν. 

∆ιαρροές Εγγραφές 
Α΄Γυµν. 

∆ιαρρο
ές 

94 13/9* 113 9/6 118 11/9 128 10/8 

 
*Ο αριθµητής δηλώνει τον αριθµό των διαρρευσάντων µαθητών και ο 
αρανοµαστής το 
αριθµό των διαρρευσάντων µαθητών αλβανικής καταγωγής. 

 
 
 
Εντυπωσιακή είναι η διαρροή µεταξύ των αλβανοπαίδων, η οποία 

ανέρχεται στο 50%, ένας στους δύο µαθητές αλβανικής καταγωγής δεν 
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ολοκληρώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση.  
 

Σχ. έτος 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 

Εγγραφές 
Α΄Γυµν. 

∆ιαρροές Εγγραφές 
Α΄Γυµν. 

∆ιαρροές Εγγραφές 
Α΄Γυµν. 

∆ιαρ
ροές 

Εγγραφές 
Α΄Γυµν. 

∆ιαρρο
ές 

17 9 12 5 15 8 18 8 

 

5.4.3 Το εκ
αιδευτικό 
ροσω
ικό 
Ο Σύλλογος εκπαιδευτικών της σχολικής µονάδας αποτελούνταν από 

άτοµα µε µέση ηλικία περί 45 έτη. Οι περισσότεροι είχαν ήδη υπηρετήσει σε 
σχολεία της περιφέρειας και είχαν µετατεθεί µετά από λίγα χρόνια στη 
συγκεκριµένη σχολική µονάδα. Η απόσταση των 45 χλµ. από την Αθήνα, σε 
συνδυασµό µε τη διαµονή των περισσότερων εκπαιδευτικών σε προάστια της 
Αθήνας, προκαλούσε µεγάλη κινητικότητα στο εκπαιδευτικό προσωπικό σε 
ετήσια βάση, µε πολλές αποσπάσεις προσωπικού και µεταθέσεις. Ο ίδιος 
παράγοντας επηρέαζε την καθηµερινή λειτουργία της σχολικής µονάδας. 
Πολλοί εκπαιδευτικοί, για παράδειγµα, χρησιµοποιούσαν ανά οµάδες ένα 
αυτοκίνητο για τη µεταφορά τους, ώστε να µειώνεται το κόστος µεταφοράς, µε 
αποτέλεσµα να µην υπάρχει ευελιξία στο ωράριό τους, µια και έπρεπε να 
έρχονται και να φεύγουν την ίδια ώρα. Εξ αιτίας της απόστασης, για να 
καλύψουν κάποια άλλη υποχρέωση που ανέκυπτε, αναγκαστικά αρκετές φορές 
ζητούσαν άδεια απουσίας από το σχολείο, αφού δεν ήταν εύκολο να 
διεκπεραιώσουν τις υποχρεώσεις τους, οικογενειακές ή έναντι άλλων φορέων, 
σε εξωδιδακτικό χρόνο. Εκπαιδευτικοί κάτοικοι της περιοχής στην οποία 
ανήκει η σχολική µονάδα ήταν µόνο 5 σε σύνολο 28.  

 
5.4.4 Το 
εριβάλλον της τάξης 

Παρακολούθησα µαθήµατα Νεοελληνικής Γλώσσας σε πέντε 
διαφορετικά τµήµατα της Α΄ και Β΄ Γυµνασίου. Η Γ΄ Γυµνασίου εξαιρέθηκε 
για δύο λόγους: α) λόγω της µη οικειότητας µε τους διδάσκοντες συναδέλφους 
και β) επειδή δεν υπήρχε εκ των πραγµάτων προοπτική συνεργασίας την 
επόµενη σχολική χρονιά µε τους τελειόφοιτους µαθητές του Γυµνασίου. Και 
στα πέντε τµήµατα υπήρχε παρόµοιο περιβάλλον. Τέσσερις πτέρυγες θρανίων, 
σε κάθε θρανίο δύο µαθητές και ένα ή δύο θρανία καθόταν ένας µαθητής, 
κυρίως στα τµήµατα µε µονό αριθµό µαθητών. Μέσος όρος µαθητών ανά 
τµήµα 25 µαθητές.  

Τα τµήµατα της Α΄ Γυµνασίου βρίσκονταν εκτός του κύριου κτιρίου 
του Γυµνασίου, πίσω από το κτίριο του Λυκείου. Στεγάζονταν σε αίθουσες µε 
λυόµενη κατασκευή, µε καγκελόφρακτα παράθυρα και µε τοίχους, σχετικά 
άδειους –το µόνο στοιχείο, εκτός από τον πίνακα, ο πίνακας ανακοινώσεων και 
ένα πλαίσιο µεγάλο στον τοίχο πίσω από τη διάταξη των θρανίων µε κάποιο 
εικαστικό έργο, το οποίο δηµιουργήθηκε από τα παιδιά µε πρωτοβουλία της 
καθηγήτριας των Καλλιτεχνικών. Οι αίθουσες δεν ήταν ευρύχωρες, και σ’ όλες 
τις παρατηρήσεις καθόµουν σε κάποιο θρανίο, δίπλα σε κάποιον µαθητή ή 
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µαθήτρια. Είχαν άµεση πρόσβαση στο προαύλιο, γι’ αυτό και ο θόρυβος από 
έξω ήταν έντονος, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία λεπτά της διδακτικής ώρας προ 
των διαλειµµάτων, όταν κάποιοι µαθητές έβγαιναν έξω νωρίτερα από το 
κτύπηµα του κουδουνιού. Επίσης, οι αίθουσες ήταν προσβάσιµες στο 
διερχόµενο διευθυντή, ο οποίος συχνά πυκνά περιόδευε στους εξωτερικούς 
χώρους και παρατηρούσε την εν γένει κατάσταση εντός και εκτός των 
αιθουσών. Οι αίθουσες της Α΄ Γυµνασίου σαφώς δεν πληρούσαν τις 
προδιαγραφές µια άνετης, ευάερης και προσήλιας αίθουσας (λόγω θέσης τους 
χειµερινούς µήνες δεν ήταν προσιτή στον ήλιο).  
         Τα τµήµατα της Β΄ Γυµνασίου στεγάζονταν στον πρώτο όροφο του 
κτιρίου σε πιο άνετες αίθουσες, µε τέσσερις πτέρυγες, αλλά και µε µεγαλύτερο 
αριθµό µαθητών κατά τµήµα, λόγω της µείωσης του αριθµού των τµηµάτων, 
επειδή ο µαθητικός πληθυσµός, από την Α΄ στη Β΄ Γυµνασίου, µειωνόταν 
κατά 18 µαθητές περίπου, αφενός γιατί κάποιοι µαθητές παρέµεναν στάσιµοι 
στην Α΄ Γυµνασίου και αφετέρου, γιατί κάποιοι άλλοι εγκατέλειπαν το 
σχολείο. Και στις δύο κατηγορίες µαθητών η πλειονότητα ήταν αλβανικής 
καταγωγής, οι οποίοι δυσκολεύονταν στην κατανόηση της ελληνικής γλώσσας 
που, ενώ ήταν γι’ αυτούς ξένη, διδασκόταν ως µητρική.  

  
     

 
 

 
     

 
     

 
         

 
 

 
           

  

  

   Η διάταξη θρανίων, 
ίνακα και έδρας διδάσκοντος σε µια αίθουσα διδασκαλίας.
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5.4.5 Το 
λαίσιο του Αναλυτικού Προγράµµατος  
 
5.4.5.1 Το βιβλίο του καθηγητή 

Οι στόχοι και ο σχεδιασµός της διδασκαλίας και ο τρόπος αξιοποίησης 
του εκπαιδευτικού υλικού στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο 
Γυµνάσιο αποτυπώνονταν στο βιβλίο του καθηγητή (Κάνδρος κ.ά., 2004: 7-
12): 

 «Το σχολικό βιβλίο Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυµνάσιο επιδιώκει να βοηθήσει τους 
µαθητές του Γυµνασίου:  
� Να προσλαµβάνουν και να κατανοούν τους κανόνες που διέπουν τη δοµή και τη 

λειτουργία της γλώσσας και να αναπαράγουν γλωσσικά φαινόµενα µε δικό τους λόγο. 
� Να ενισχύουν το λεξιλόγιό τους και να κατανοούν τις σηµασίες και τις σηµασιολογικές 

αποχρώσεις των λέξεων. 
� Να αναπαράγουν τα διάφορα γλωσσικά φαινόµενα µε ασκήσεις µετασχηµατιστικού 

τύπου καθώς και µε την ανάλυση των συντακτικών στοιχείων των προτάσεων. 
� Να διακρίνουν τις διάφορες γλωσσικές ποικιλίες και αξιοποιώντας τες κατάλληλα να 

εκφράζονται δηµιουργικά σε προφορικό και γραπτό λόγο. 
� Να µπορούν να διατυπώνουν τις σκέψεις και τα συναισθήµατά τους µε ακρίβεια και 

πληρότητα. 
� Να ασκούνται στην ορθογραφία και στη στίξη, όπως και στη χρήση των λεξικών και 

άλλων βοηθηµάτων. 
 Ο Καθηγητής πρέπει να έχει πάντοτε υπόψη του το επικοινωνιακό πλαίσιο στο 

οποίο βασίζεται η γλωσσική διδασκαλία στο Γυµνάσιο, σύµφωνα µε το αντίστοιχο 
Πρόγραµµα Σπουδών, στο οποίο προσδιορίζονται αναλυτικά οι επιµέρους στόχοι της 
διδασκαλίας, το περιεχόµενό της, οι διδακτικές ενέργειες και δραστηριότητες.  

Το επικοινωνιακό πλαίσιο µπορεί να παρουσιαστεί σχηµατικά µε την παρακάτω 
µορφή: 

 
 
 

Α΄ Προφορικός λόγος:  
 
 
Β΄ Γρα�τός λόγος: 

 
 
 
 
[…] Α΄ µέρος 
Το αρχικό κείµενο της ενότητας αποβλέπει στο να εισαγάγει τους µαθητές στο 

θεµατικό κύκλο που αποτελεί το νοηµατικό συνδετικό κρίκο της ενότητας· τα 
παραδείγµατα των µορφοσυντακτικών στοιχείων σχετίζονται µε το βασικό θέµα, όπως και 
το λεξιλόγιο και ιδίως τα κείµενα για προφορική και γραπτή έκφραση του ∆΄ µέρους. Τα 
εισαγωγικά κείµενα των ενοτήτων επιλέχθηκαν για το θέµα τους και για τα γραµµατικά και 
συντακτικά στοιχεία που περιέχουν ώστε να εξυπηρετείται η διδασκαλία των γλωσσικών 
στοιχείων στο Β΄ µέρος. Γι’ αυτό άλλωστε ορισµένα κείµενα έχουν εν µέρει διασκευαστεί.  

Η επεξεργασία του κειµένου δε θα πρέπει να είναι λεπτοµερειακή, ούτε να 
ακολουθεί την προσέγγιση ή την ανάλυση που γίνεται κατά τη διδασκαλία των Κειµένων της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 

Οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις που ακολουθούν τα εισαγωγικά κείµενα 

∆έκτης Ποµ�ός 

Ακρόαση και 
κατανόηση προφορικού 
λόγου «ακούω 

Προφορική  
έκφραση  
«µιλώ» 

Ανάγνωση και 
κατανόηση γραπτού 
κειµένου «διαβάζω» 

Παραγωγή  
γραπτού λόγου 
«γράφω» 



 114 

αποβλέπουν κυρίως στην κατανόησή τους, στη διευκρίνιση της σηµασίας ορισµένων λέξεων 
ή φράσεων και, σε µια πρώτη αναφορά, στο θεµατικό κύκλο της ενότητας.  

Γενικά όλη επεξεργασία του κειµένου θα πρέπει να είναι χρονικά σύντοµη (περίπου 
10΄) ανάλογα βέβαια και µε το κείµενο. 

[…] ∆΄ µέρος 
Το ∆΄ µέρος των ενοτήτων περιλαµβάνει κείµενα και θέµατα για παραγωγή 

προφορικού και γραπτού λόγου και προτάσεις για δραστηριότητες. Είναι τµήµα της 
ενότητας το οποίο όχι µόνο είναι σχετικό θεµατικά µε τα άλλα µέρη […] αλλά συνενώνει 
και αξιοποιεί µε την παραγωγή λόγου και µε τις δραστηριότητες όλα όσα διδάχθηκαν οι 
µαθητές στα προηγούµενα µέρη. Με τα κείµενα που παρατίθενται στο ∆΄ µέρος διευρύνεται 
η προσέγγιση του θέµατος. Τα κείµενα δε χρειάζεται να αναλύονται λογοτεχνικά. Αρκεί να 
διαβάζονται στην τάξη ή στο σπίτι από τους µαθητές, για να αποτελέσουν αφορµή για 
συζήτηση ή παραγωγή λόγου. Έτσι άλλωστε θα γίνεται και εκµετάλλευση του λεξιλογίου 
που προηγήθηκε στο Γ΄ µέρος της ενότητας. 

Στο µέρος αυτό οι µαθητές ασκούνται και αξιολογούνται και στις δύο µορφές του 
λόγου (στον προφορικό και το γραπτό) καθώς και στους δύο ρόλους, του ποµπού και του 
δέκτη… 

Επειδή τα κείµενα του ∆΄ µέρους είναι συνήθως πολλά, για να καλύπτουν τα ποικίλα 
ενδιαφέροντα των µαθητών, ο καθηγητής αναγκαστικά θα κάνει τις δικές του επιλογές, 
ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των µαθητών και το επίπεδο της τάξης του…». 

 
Οι οδηγίες στη συνέχεια αφορούσαν στην παραγωγή γραπτού λόγου, 

στη διαδικασία συγγραφής εκθέσεων.  
Από το βιβλίο του καθηγητή, ακροθιγώς αναφέροµαι στο ύφος των 

οδηγιών το οποίο, όπως και στη προηγούµενη έκδοση των βιβλίων, έτσι και 
στην αναθεωρηµένη, είναι «αυταρχικότατο και ο τόνος 
ροστακτικός» (Χοντολίδου, 
1993: 61-62). Η µόνη παραχώρηση στον εκπαιδευτικό η επιλογή των κειµένων 
από τα υπάρχοντα στο ∆΄ µέρος κάθε ενότητας και η επιλογή θέµατος 
Έκθεσης αλλά µε την ευγενική σύσταση αυτή τη φορά: «καλό είναι να 
προτιµούνται τα θέµατα του βιβλίου» ( ό.π.: 11).  

Αυτά κυρίως που θέλω να τονίσω είναι:  
� Η βιαστική προσέγγιση των κειµένων (10λεπτά). 
� Η αποκλειστική χρήση τους ως αφορµής για την άρθρωση γραπτού ή 

προφορικού λόγου από τους µαθητές. 
� Η διασκευή τους για τη διδασκαλία γλωσσικών φαινοµένων. 
� Η απουσία, ακόµη και από τους στόχους, κάθε ρητής αναφοράς στην 

ανάγνωση και κατανόηση των κειµένων, παρά µόνο αποσπασµατικά και 
ανερµήνευτα στον πίνακα, όπου παρουσιάζεται σχηµατικά το 
επικοινωνιακό πλαίσιο. 

� Οι οδηγίες για την επεξεργασία των κειµένων είναι αποφατικές για το τι δεν 
πρέπει να κάνουν: 

o «Η επεξεργασία του κειµένου δε θα πρέπει να είναι λεπτοµερειακή, 
ούτε να ακολουθεί την προσέγγιση ή την ανάλυση που γίνεται κατά 
τη διδασκαλία των Κειµένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας». 

o «Τα κείµενα δε χρειάζεται να αναλύονται λογοτεχνικά». 
o Η µόνη καταφατική οδηγία στη συνέχεια:  

«Αρκεί να διαβάζονται στην τάξη ή στο σπίτι από τους µαθητές, για 
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να αποτελέσουν αφορµή για συζήτηση ή παραγωγή λόγου». 
Από τα παραπάνω –τονίστηκε και στο πρώτο µέρος της διατριβής– 

εύκολα συµπεραίνει κανείς πως για την ανάγνωση και κατανόηση των κειµένων 
της Νεοελληνικής Γλώσσας, λογοτεχνικών κα µη, δεν προβλεπόταν καµιά 
συγκεκριµένη στρατηγική. Ο µόνος τρόπος αξιοποίησής τους ήταν ως αφορµή 
προβληµατισµού για την άρθρωση γραπτού και προφορικού λόγου.  

Μετά ταύτα, συνειδητοποιεί κανείς το παράδοξο της γλωσσικής αγωγής 
στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα · οι µαθητές επεξεργάζονται περισσότερο 
συστηµατικά και κατανοούν λογοτεχνικά κείµενα, στο µάθηµα της 
Λογοτεχνίας, στο πλαίσιο του οποίου δεν καλούνται να αρθρώσουν 
λογοτεχνικό λόγο για να αφοµοιώσουν τη λογοτεχνική λειτουργία, αλλά 
διαβάζοντας και συζητώντας γι’ αυτήν και απαντώντας γραπτώς σε ερωτήσεις 
αρθρώνουν κριτικό λόγο, και καλούνται, από την άλλη µεριά, στο µάθηµα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας, να παράγουν γραπτό και προφορικό λόγο, µη 
λογοτεχνικό (αφήγηση και επιχειρηµατολογία), χωρίς να ασκούνται στην 
κατανόηση αυτού του είδους λόγου. Κοντολογίς, ασκούνται στην κατανόηση 
του λογοτεχνικού λόγου, χωρίς να θεωρείται απαραίτητη η δηµιουργική γραφή 
των µαθητών, και στην παραγωγή µη λογοτεχνικού λόγου, χωρίς να θεωρείται 
απαραίτητη η συστηµατική επεξεργασία και κατανόηση µη λογοτεχνικών 
κειµένων.  

 
6.4.5.2 Το εκ
αιδευτικό υλικό 

Σ’ όλες τις διδασκαλίες που παρακολούθησα, βασικό εγχειρίδιο για τη 
διδασκαλία ήταν το σχολικό εγχειρίδιο. Υπήρχε συµπληρωµατικό υλικό µε τη 
µορφή φωτοτυπηµένων φύλλων εργασίας, το οποίο όµως σε καµιά περίπτωση 
δεν υποκαθιστούσε το διδακτικό βιβλίο, ούτε ως λογική.  

Οι ενότητες των διδακτικών βιβλίων, που αποτέλεσαν θέµατα των 
διδασκαλιών που παρακολούθησα, ήταν:  

ΟΕ∆Β (2001). Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυµνάσιο. Αναθεωρηµένη 
έκδοση. Α΄ τεύχος. Ενότητα 6, «Εργασία-Επάγγελµα», και Ενότητα 7, 
«Θέατρο-Τσίρκο», 112- 161.  

ΟΕ∆Β (2002). Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυµνάσιο. Αναθεωρηµένη 
έκδοση. Β΄ τεύχος. Ενότητα 16, «Η διαφήµιση», 30-49. Ενότητα 18, 
«Αγροτική ζωή», 78-107. Ενότητα 20, «Ειρήνη», 134-153. Ενότητα 21, 
«Αγάπη. Φιλία», 154-173. 

Το Α΄ τεύχος αφορούσε την Α΄ Γυµνασίου και το Β΄ τεύχος, τη Β΄ 
Γυµνασίου. 

Κάθε ενότητα αποτελούνταν από τέσσερα µέρη, Α΄, Β΄, Γ΄ και ∆΄. Τα 
Α΄ και ∆΄ µέρη, που ανέφερα παραπάνω, περιείχαν κείµενα κυρίως για τη 
διδασκαλία γλωσσικών φαινοµένων και για την παραγωγή προφορικού και 
γραπτού λόγου. Στο Β΄ µέρος παρουσιάζονται αναλυτικά τα γλωσσικά 
φαινόµενα, που παρέπεµπαν στα αντίστοιχα εγχειρίδια της Γραµµατικής και 
του Συντακτικού. Το Γ΄ µέρος περιείχε λεξιλογικές ασκήσεις, παραγωγή, 
σύνθεση λέξεων σχετικών µε τη θεµατική ενότητα µε σκοπό την υποστήριξη 
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της παραγωγής λόγου, της Έκθεσης, και Ορθογραφία. 
Τα κείµενα ήταν αποσπάσµατα και πολλά από αυτά διασκευασµένα για 

τις διδακτικές ανάγκες. Απουσίαζαν αυθεντικά, ολοκληρωµένα κείµενα. Το 
ποσοστό των λογοτεχνικών κειµένων υποχωρούσε σε σύγκριση µε τα µη 
λογοτεχνικά, από το Α΄ τεύχος στο Β΄ · στις ενότητες που αναφέραµε από το 
50% υποχωρούσε στο 20-25%. Οι ερωτήσεις που ακολουθούσαν µετά από 
κάθε κείµενο αφορούσαν κυρίως στην κατανόηση της κύριας πληροφορίας του 
κειµένου ή λειτουργούσαν ως αφορµή προφορικής συζήτησης γύρω από τις 
σχετικές µε το θέµα εµπειρίες των µαθητών ή ως αφορµή για παραγωγή 
γραπτού λόγου. Γι’ αυτό το λόγο και δεν ενδιέφερε το είδος των κειµένων, ούτε 
η αποσπασµατικότητα ή η αυθεντικότητά τους, αφού το µόνο κριτήριο ήταν η 
εξυπηρέτηση της γραπτής και προφορικής έκφρασης, όπως αναφέρθηκαν 
παραπάνω, διά των κειµένων.   

Το ∆΄ µέρος αποτελούνταν από ένα σύνολο αποσπασµατικών κειµένων 
που συνέθεταν όλα µαζί ένα λανθάνον κείµενο, το οποίο οι µαθητές έπρεπε να 
ανακαλύψουν. Το λανθάνον κείµενο ανταποκρινόταν στα συστατικά δοµικά 
µέρη µιας παραδοσιακής Έκθεσης: κάποιες πληροφορίες για τη βασική έννοια 
του θέµατος, ιστορικές αναδροµές, σύγκριση της παλιά µορφής µε τη 
σύγχρονη, η σηµασία της για το άτοµο και την κοινωνία (θετική πλευρά), 
προβληµατισµοί-επιφυλάξεις (αρνητικές πλευρές του θέµατος). Για 
παράδειγµα, στο Α΄ τεύχος, στην ενότητα 6, «Εργασία-επάγγελµα», τα κείµενα 
του ∆΄ µέρους θα µπορούσε κανείς να τα αφηγηθεί σ’ ένα κείµενο στο οποίο 
αναφέρει τη σηµασία της εργασίας για το άτοµο και την κοινωνία (Κείµενο 1. 
Η εργασία, Ι.Ν. Ξηροτύρης, «Μάνα και αγωγή» (διασκευή), σ. 126)72, και την 
εξαθλίωση του ατόµου, και ιδιαίτερα των ανήλικων παιδιών, από τους 
καθιερωµένους τρόπους αναζήτησης εργασίας, παλαιούς και σύγχρονους, και 
από τις αντίξοες συνθήκες εργασίας (Κείµενο 2. Ζητούνται υ
άλληλοι, Ευγ. 
Φακίνου, «Αστραδενή», (διασκευή), σ. 127, Κείµενο 3. Ο 
ατέρας 
ήγαινε να 
ψάξει 
άλι για δουλειά, Ευγ. Φακίνου, «Αστραδενή», (διασκευή), σ. 127, Κείµενο 
4. Μεσηµέριασε, φύγετε, Νικ. Βρεττάκος, σ. 128, Κείµενο 6. Η εργασία των 
ανηλίκων, Από τον ηµερήσιο τύπο, 1998, σ. 129, Κείµενο 7. Μαρτυρία για τη 
ζωή των εργαζόµενων 
αιδιών στην Αγγλία, Από τα πρακτικά του Αγγλικού 
Κοινοβουλίου, 1842, σ. 130)73.  
                                                
72 Ακολουθώ τις παραποµπές του σχολικού βιβλίου, παρόλο που είναι ελλιπείς για προφανείς 
λόγους· δεν υπάρχουν αναφορές, για παράδειγµα, σε συγκεκριµένες εφηµερίδες, ώστε να µη 
θεωρηθεί ότι γίνεται προπαγάνδα(;). Αλλά πέρα από αυτό, δεν τηρείται µε συνέπεια µια 
µορφή βιβλιογραφικής παραποµπής, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί ο χρήστης του υλικού 
να αναζητήσει το πλήρες κείµενο ή να µην έχει στοιχειώδεις πληροφορίες, ώστε να εντάξει 
το κείµενο σ’ ένα ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο. 
73Εξαιρώ το κείµενο 5 («΄Ιντερνετ και θέσεις εργασίας», Από τον ηµερήσιο Τύπο, 1999, σελ. 
128), το οποίο µπορεί να χαρακτηρισθεί επικίνδυνα αφελές, αφού δεν ανταποκρίνεται στη 
σύγχρονη πραγµατικότητα και δίνει την αίσθηση ότι στο πρόβληµα της ανεργίας και της 
εξαθλίωσης που συνεπάγεται, το ζητούµενο είναι οι εκσυγχρονισµένες τεχνικές αναζήτησης 
εργασίας. Στο κείµενο προβάλλεται η ευκολία µε την οποία µπορεί ο ενδιαφερόµενος µέσω 
του διαδικτύου να αναζητήσει πληροφορίες µε σκοπό την εύρεση εργασίας. Αποσιωπά, 
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Ένα άλλο κείµενο που λανθάνει, θα µπορούσε να τεθεί υπό τον τίτλο, 
«Γυναίκα και εργασία», στο οποίο, µετά από µια ιστορική αναδροµή στο 
πρόσφατο παρελθόν (Κείµενο 8. Η γυναίκα στο 
έρασµα των αιώνων, Α. 
Στεργίου, «Οδοιπορικό της γυναίκας», σ. 130), παρουσιαζόταν η 
αναβαθµισµένη θέση της σύγχρονης γυναίκας (Κείµενο 9. Η αρχή της ίσης 
αµοιβής ανδρών και γυναικών, Από τον ηµερήσιο τύπο, 1986, (διασκευή), σ. 131, 
Κείµενο 11. Οι γυναίκες στον αέρα, Εγκυκλοπαίδεια «Παιδεία», (διασκευή), σ. 
132, Κείµενο 12. Σάλη Ράιντ, η 
ρώτη Αµερικανίδα 
ου 
έταξε µε το διαστηµικό 
λεωφορείο, Από τον ηµερήσιο τύπο, Ιούνιος 1983, σ .132, Κείµενο 13. «10:10 
ΠΡΟΒΟΛΕΣ», «Ραδιοτηλεόραση», σ. 133) αλλά και οι δυσκολίες που 
αντιµετωπίζει από τους πολλαπλούς κοινωνικούς της ρόλους και τις 
φαλλοκρατικές αντιλήψεις (Κείµενο 10. Μια γνώµη του Ντε Γκωλ, Από τον 
ηµερήσιο Τύπο, 1997, σ.  131, µαζί µε το σκίτσο που το συνοδεύει, σ. 132).  

Στο Β΄ τεύχος, στην ενότητα 16, µε τον τίτλο, «Η διαφήµιση», αφού 
δίνονταν τα χαρακτηριστικά της διαφήµισης και παραδείγµατα (Κείµενο 1. Τι 
λένε οι ειδικοί για η διαφήµιση, σ. 42-43), στη συνέχεια παρουσιάζονταν οι 
ιστορικές καταβολές της (Κείµενο 2. Οι διαφηµίσεις το 19ο αιώνα, Νίκος ∆ήµου, 
«Είστε και εσείς διαφηµιστής, Γιόχαν Σεµπάστιαν;», (διασκευή), σ. 45), τα 
θετικά στοιχεία (Κείµενο 6β, ∆ιαφήµιση: Μια τέχνη, Μπλεζ Σαντράρ, 
Απόσπασµα από µετάφραση του Κλείτου Κύρου, περ. ∆ιαγώνιος, σ. 48) και οι 
επιφυλάξεις-προβληµατισµοί για την αρνητική της πλευρά (Κείµενο 3. 
Ανταγωνισµός χωρίς όρια, Από τον ηµερήσιο τύπο, Μάρτιος 1992, σ. 46, 
Κείµενο 4. Οι διαφηµιζόµενοι έλυσαν τη σιω
ή τους, Από τον ηµερήσιο τύπο, 
∆εκέµβριος 1994, σ. 47, Κείµενο 5. Ο νόµος για τη διαφήµιση. Από τον 
ηµερήσιο τύπο, σ. 48, Κείµενο 6α. Η διαφήµιση και ο ρόλος της. Θεόδωρος 
Λιανός, «Η διαφήµιση και ο ρόλος της». Από τον ηµερήσιο Τύπο, (διασκευή), 
σ. 48 και Κείµενο 7. ∆ιαφηµίσεις για 
αιδιά. Ουµπέρτο Έκο, «Η σηµειολογία 
στην καθηµερινή ζωή», (απόσπασµα), σ. 48). 

Η δοµή της παραδοσιακής Έκθεσης, ορισµός της βασικής έννοιας, 
θετικές-αρνητικές πλευρές ή ιστορικές αναδροµές στο παρελθόν και αναφορές 
στο παρόν, συνέχει τα αποσπάσµατα των κειµένων µ’ έναν δυιστικό (άσπρο-
µαύρο), αφελή τρόπο πολλές φορές74.  

 
6.4.5.3 «Η εικόνα ως εκ
αιδευτικό 
αράδειγµα»  

Σηµαντικό διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό του διδακτικού βιβλίου 
συγκριτικά µε τα προηγούµενα –ίσως και τα επόµενα– ήταν η πλούσια 
εικονογράφηση. Τα εικονικά, µη λεκτικά στοιχεία, διακρίνονταν σε οπτικά 
σύµβολα και σε εικόνες από αφίσες, φωτογραφίες, κινηµατογραφικές ταινίες, 
σκίτσα, γελοιογραφίες, κόµικς και διαφηµίσεις. Τα οπτικά σύµβολα, όπως 
ερµηνεύονταν στο τέλος κάθε τεύχους, βοηθούσαν στην ειδολογική 
                                                                                                                                       

όµως, τις παγίδες που κρύβει το διαδίκτυο στον τοµέα αυτό και την εκµετάλλευση της 
ανθρώπινης εργασίας, η οποία επιχειρείται από ιστοσελίδες του διαδικτύου. 
74

 Χαρακτηριστική η ενότητα, «Η Ζωή στην πόλη», στο Β΄ τεύχος, όπου η ζωή στην πόλη είναι το 

απόλυτα «µαύρο», ενώ η ζωή στο χωριό είναι ονειρική.   
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ταξινόµηση και κωδικοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού (γραπτές, προφορικές 
ασκήσεις, ορισµοί, σηµείωση/προσοχή, τέλος άσκησης) και στην εύκολη 
ανάγνωση του µαθητή. Οι εικόνες προέβαλαν θέµατα σχετικά µε το 
περιεχόµενο της ενότητας και συνέβαλαν στην καλύτερη και παραστατικότερη 
παρουσίαση του υλικού. 

Ίσως για πρώτη φορά, µε συστηµατικό τρόπο και σαφή στόχευση, 
εισήχθη η εικόνα σε εκπαιδευτικό βιβλίο. Οι εικονικός κόσµος του διδακτικού 
βιβλίου συνήθως έχει ένα διακοσµητικό ρόλο, χωρίς να προσεγγίζεται ως 
πόρος γνώσης. Παρά την ολοένα αυξανόµενη έµφαση στο εικονικό στοιχείο 
από τους συντάκτες των διδακτικών εγχειριδίων, δεν εντάσσεται η εικόνα 
οργανικά στη διδακτική ενότητα. Σύµφωνα µε όσα αναφέρει ο επιµελητής της 
εικονογράφησης των βιβλίων, Γιώργος Μεταξιώτης, στο δεύτερο παράρτηµα, 
στο βιβλίο του καθηγητή (Μεταξιώτης, 2004: 85-87), το εικονογραφικό υλικό 
µπορεί να αξιοποιηθεί ερµηνευτικά αξιοποιώντας εκπαιδευτικοί και µαθητές τη 
βιογραφία τους, αλλά και κριτικά αξιοποιώντας την ιστορική πραγµατικότητα 
και τις αντιφάσεις της. 

Ο πρώτος τρόπος προσέγγισης των εικόνων εντάσσεται στην 
ψυχολογική θεώρηση: 

 
Μπορεί καταρχήν ο εκπαιδευτικός να ζητήσει από τους µαθητές να φέρουν τις δικές 
τους προσωπικές εικόνες κατασκευάζοντας αφηγήµατα – βιογραφίες, συνδέοντας 
κείµενα και εικόνες µε βάση συνειρµούς, οµοιότητες και διαφορές, ανακαλύπτοντας 
πιθανές αιτίες και κατασκευάζοντας τον καινούργιο επιθυµητό εαυτό τους… 
 
Ενώ η δεύτερη, σε µια κριτική θεώρηση: 
 
Μπορεί επίσης ο εκπαιδευτικός, να χρησιµοποιήσει διαλεκτικές εικόνες, δηλαδή 
εικόνες που συγκρούονται µεταξύ τους για να αποδείξει την ύπαρξη αντιφάσεων και 
να ανατρέψει απόλυτες απόψεις και απόλυτα επιχειρήµατα.» Οι αντιφάσεις δεν 
έχουν συναισθηµατικούς- αισθητικούς στόχους, να προκαλέσουν απλώς θυµηδία, 
αλλά να καταδειχθούν οι αιτίες που προκαλούν τις αντιφάσεις, το κοινωνικό 
παράλογο · «Το να δείχνουµε για παράδειγµα µια µολυσµένη θάλασσα δίπλα σε µια 
καθαρή παραλία, ή πεινασµένα παιδάκια δίπλα σε καλοταϊσµένα, δεν είναι παρά µία 
συναισθηµατική ή αισθητική παρουσίαση των συγκεκριµένων θεµάτων. Από τη 
στιγµή που η µόλυνση και η πείνα είναι πολύπλοκα κοινωνικά φαινόµενα, 
εξυπηρετούν οικονοµικούς σκοπούς, απασχολούν εκατοµµύρια εργάτες σε 
επιχειρήσεις που µολύνουν ή φτωχαίνουν τον κόσµο, θα πρέπει οι πραγµατικές 
αιτίες της µόλυνσης ή της πείνας να αναπαρίστανται επαρκώς σε ανάλογα οπτικά 
αφηγήµατα. 
 
Ο επιµελητής προτείνει τη δηµιουργική αξιοποίηση και των δύο 

προσεγγίσεων και θεωρεί απαραίτητες προϋποθέσεις για το στόχο αυτό: α) την 
τήρηση ενός φωτογραφικού αρχείου, «φωτοθήκης», ανοικτής µε τη δυνατότητα 
δηλαδή, να ενηµερώνεται διαρκώς από τον εκπαιδευτικό και τους µαθητές, 
ώστε να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα της εκπαιδευτικής κοινότητας και να 
παρακολουθεί την εξέλιξη του πολιτισµού της εικόνας, β) τη δηµιουργική 
«παραβίαση» των εικόνων από τους µαθητές, οι οποίοι µέσα από δικές τους 
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κατασκευές έχουν τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν τους κανόνες 
κατασκευής των εικόνων και να παράγουν γραπτό και προφορικό λόγο, γ) την 
αντιµετώπιση της αισθητικής µε ιστορικά κριτήρια και όχι µε τα ιεραρχικά 
κριτήρια του «υψηλού» και του «χυδαίου» και δ) τη διδακτική αξιοποίηση των 
εικόνων «σε ένα ενιαίο πλαίσιο µε τις άλλες επικοινωνιακές και γνωστικές 
δραστηριότητες».  

Πράγµατι, στην εικονογραφία των ενοτήτων που παρακολούθησα, 
διακρίνονταν έντονα οι διαλεκτικές εικόνες, «οπτικά αφηγήµατα», που 
στηρίζονται στον άξονα των αντιθέσεων, παλιού-νέου, θετικού-αρνητικού. Οι 
αντιθέσεις αυτές έδιναν εναύσµατα δηµιουργικής σκέψης, ερµηνευτικής και 
κριτικής, µε συνέπεια σε κάθε ενότητα. Θα µπορούσε να ισχυρισθεί κανείς ότι 
για πρώτη φορά, ίσως και µοναδική µέχρι τώρα, έχει γίνει τέτοια 
συγκροτηµένη προσπάθεια εικονογράφησης εκπαιδευτικού βιβλίου στο 
µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας, αλλά και γενικότερα σε εκπαιδευτικό 
βιβλίο, µε σαφή κριτικό προσανατολισµό. 

Ωστόσο, ο κριτικός προσανατολισµός της εικονογράφησης δεν 
υπηρετούνταν από την ανθολόγηση των κειµένων, όπως παρουσιάστηκαν 
παραπάνω. Η µόνη σχέση που µπορεί κανείς να διακρίνει, πέρα από τη 
θεµατική, είναι ότι κάποιες εικόνες αποτελούσαν σχόλιο σε κάποια κείµενα. 
Έλειπαν οι δραστηριότητες µε τις οποίες θα αξιοποιούνταν οι εικόνες, ώστε να 
αποτελέσουν κύριο γνωστικό αντικείµενο και παράγοντα ενίσχυσης του λόγου 
των µαθητών. Ο στόχος του οπτικού υλικού γινόταν ρητός µόνο µε ένα 
κείµενο του επιµελητή της εικονογράφησης στο δεύτερο παράρτηµα του 
βιβλίου του καθηγητή. Ως εκ τούτου, πρέπει να θεωρείται αναµενόµενη η 
περιστασιακή και απρόβλεπτη αξιοποίηση του συγκεκριµένου υλικού.  

Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να υπάρχουν δύο επίπεδα εκπαιδευτικού 
υλικού, µε δύο είδη κειµένων, τα γλωσσικά κείµενα και τα οπτικά κείµενα. Από 
τη µια, τα γλωσσικά κείµενα περιορίζονταν στη σφαιρική κάλυψη των 
θεµατικών ενοτήτων, µε σχετικές πληροφορίες και απόψεις, χρήσιµες για την 
Έκθεση, για τα οποία ο µαθητής χρειαζόταν µόνο να αποκωδικοποιεί 
πληροφορίες. Από την άλλη, µε τα «οπτικά αφηγήµατα» υπήρχε η απαίτηση 
από το µαθητή να ερµηνεύει και να αναπτύσσει κριτική σκέψη. Θα µπορούσε 
κανείς να µιλήσει για µια συµπληρωµατική σχέση, γόνιµη για τη διδακτική 
πράξη, µε την προϋπόθεση ότι αυτό θα ήταν ρητός και σαφής στόχος. 

∆εν µπορεί κανείς να παραβλέψει το γεγονός ότι καµιά από τις τέσσερις 
προϋποθέσεις που έθετε ο επιµελητής, δεν πληρούσαν το πρόγραµµα σπουδών 
και οι προδιαγραφές του εκπαιδευτικού υλικού για την αξιοποίηση του οπτικού 
υλικού · ούτε ανοικτό υλικό ήταν, ούτε καλούνταν ο µαθητής να ανακαλύψει 
κάτι σ’ αυτό, ούτε καν να το εντάξει σ’ ένα συγκεκριµένο προβληµατισµό.  

Στις δυσχέρειες που παρουσιάζονταν στην αξιοποίηση του οπτικού 
υλικού, προστίθενται: α) η κακή εκτύπωση πολλών εικόνων και το µικρό 
µέγεθος µε δυσδιάκριτα στοιχεία (π.χ. τα διαγράµµατα στις σελίδες 102 και 
103 το β΄ τεύχους), β) τα δυσερµήνευτα «οπτικά αφηγήµατα», συνήθως 
παράπλευρα στα κείµενα του Α΄ µέρους και σε κάποια σηµεία του ∆΄ µέρους, 
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των οποίων η κατανόηση προϋπέθετε πολλές πληροφορίες σχετικές µε την 
κάθε εικόνα και εξοικείωση από την πλευρά των µαθητών. ∆ε θα πρέπει για 
παράδειγµα, να θεωρείται αυτονόητο ότι οι µαθητές της Α΄ Γυµνασίου 
µπορούν να καταλάβουν ότι το «οπτικό αφήγηµα» στη σελ. 26 του Α΄ τεύχους, 
µε δύο παραστάσεις από γκραβούρες περασµένου αιώνα και µε φόντο το 
απουσιολόγιο των µαθητών, αφορά στους λόγους σχολικής διαρροής: στην 
εργασία ανηλίκων, στη φτώχεια και στην αυταρχική εκπαίδευση. Ωστόσο, 
αποτελούσε ενδιαφέρον εκπαιδευτικό παράδειγµα, εφόσον ο εκπαιδευτικός 
µπορούσε να αξιοποιήσει ανάλογο υλικό που έχει δηµιουργήσει ο ίδιος για τις 
συγκεκριµένες ανάγκες των µαθητών του.  

  
 
5.5 Η αναδόµηση των διδασκαλιών75 

 
5.5.1 Τυ
ολογίες διδασκαλιών 
ου αξιο
οιήθηκαν στην εθνογραφική 
αρατήρηση: α
ό 
τις 
ρακτικές µεταβίβασης στις 
ρακτικές µετασχηµατισµού76  

O κυρίαρχος λόγος του εκπαιδευτικού και ο αδιαµφισβήτητος 
συντονιστικός ρόλος του κατά τη συνοµιλία στην τάξη, καθώς επίσης και ρόλος 
του ως αξιολογητή από τη µια µεριά, και ο παθητικός ρόλος των µαθητών που 
καλείται να αντιδρά στα ερεθίσµατα του εκπαιδευτικού από την άλλη, 
αποτελούν ιστορικά κυρίαρχη πρακτική στην τυπική εκπαίδευση και 
διακρίνεται σ’ αυτές έντονη η διαδικασία της µεταβίβασης γνώσεων, εµπειριών 
από τον εκπαιδευτικό στους µαθητές. 

Την παραπάνω πρακτική έχει σχολιάσει ο Φρέιρε (1977: 78) µε τον 
όρο «τραπεζική αντίληψη για την εκπαίδευση»:  

 
«Η εκπαίδευση γίνεται έτσι µια πράξη αποταµίευσης, όπου οι µαθητές είναι τα 
ταµιευτήρια κι ο δάσκαλος ο καταθέτης. Στη θέση της επικοινωνίας ο δάσκαλος 
εκδίδει ανακοινώσεις και «κάνει καταθέσεις», που οι µαθητές τις δέχονται, τις 
αποτυπώνουν στη µνήµη τους και τις επαναλαµβάνουν υποµονετικά. Αυτή είναι η 
«τραπεζική» αντίληψη της εκπαίδευσης, όπου η σφαίρα δράσης που επιτρέπεται στους 
µαθητές περιορίζεται στο να δέχονται, να καταχωρούν και να αποταµιεύουν τις 
καταθέσεις του δασκάλου».  

                                                
75 Χρησιµοποιώ τον όρο αναδόµηση, γιατί πραγµατικά πιστεύω ότι µέσα από τις σηµειώσεις 
πεδίου και τις καταγραφές διαλόγων ότι δίνω την προσωπική πρόσληψη της κάθε 
διδασκαλίας. Ωστόσο, τα κείµενα µε τα οποία προσπάθησα να αναδοµήσω τις διδασκαλίες 
που παρακολούθησα τα διάβασαν και οι διδάσκοντες οι οποίοι δεν είχαν διαφορετική 
άποψη ως προς την πορεία της διδασκαλίας και τους διαλόγους που κατέγραψα. Η 
αναδιήγηση των διδασκαλιών που επιχειρώ εδώ κινείται σε δύο επίπεδα, ένα αρχικό, πιο 
κοντά στις προσλαµβάνουσες παραστάσεις του ερευνητή (Initial meaning reconstruction) 
µε τα πρώτα σχόλια ταυτόχρονα ή λίγο µετά από την παρατήρηση, το οποίο παρουσιάζεται 
κυρίως στο Παράρτηµα, και σ’ ένα δεύτερο επίπεδο στο οποίο αξιοποιείται η 
πραγµατολογική διάσταση της συγκεκριµένης διδασκαλίας, το οποίο παρουσιάζεται σ’ αυτό 
το κεφάλαιο (Pragmatic horizon analysis) (Carspecken, 1996: 94-102 και 103-110).  
76 Στο υποκεφάλαιο αυτό παραθέτω τυπολογίες διδασκαλιών που ήδη είχα υπόψη µου και µε 
επηρέασαν στις παρατηρήσεις µου. 
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Τη γνώριµη τυπική διδασκαλία, µε πιο συγκεκριµένους όρους, αποδίδει 
ως περίσταση επικοινωνίας, σύµφωνα µε τη λειτουργική προσέγγιση του 
Halliday, η Ρογδάκη (2004: 43-45), την οποία και παραθέτω γιατί, νοµίζω, 
παρουσιάζει σαφέστερα το ανάγλυφο της τυπικής διδασκαλίας: 

 

«Μία περαιτέρω ερµηνεία της «τυπικής» διδασκαλίας θα επιχειρηθεί µε βάση τη 
διάκριση του Halliday για: α) την περίσταση επικοινωνίας, β) τους συνοµιλιακούς ρόλους 
και γ) τον τρόπο.  
α) 
ερίσταση ε
ικοινωνίας. Η διδασκαλία είναι κοµµάτι του εκπαιδευτικού συστήµατος του 
οποίου οι αρχές καθορίζονται από νόµους και εµφανίζει τα τυπικά χαρακτηριστικά µιας 
περίστασης επικοινωνίας. Η τυπική διδασκαλία ως περίσταση επικοινωνίας έχει 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά επειδή η εκπαίδευση ως θεσµός ορίζει το γενικό στόχο της 
διδασκαλίας και την καθορίζει ως περίσταση επικοινωνίας. Τα χαρακτηριστικά της µπορούν 
να συνοψιστούν στα εξής:  

� οι συνοµιλητές δεσµεύονται ως προς τον προσανατολισµό της προσοχής τους σε 
συγκεκριµένο στόχο (Irvine 1979: 779), ενώ οι ειδικότεροι στόχοι ορίζονται κι αυτοί από 
το θεσµικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης (εξέταση, παράδοση, αξιολόγηση)  
� η επικοινωνιακή συµπεριφορά των συµµετεχόντων ρυθµίζεται βάσει κανόνων –
µοιράζονται τους ίδιους κανόνες παραγωγής και ερµηνείας λόγου, συνιστούν εποµένως µία 
γλωσσική κοινότητα (Hymes 1972: 54),  
� οι συµµετέχοντες έχουν κοινή γνώση και κοινές προσδοκίες για τη χρήση της γλώσσας 
και την επικοινωνιακή συµπεριφορά,  
� η διδασκαλία οριοθετείται χρονικά ως γλωσσικό συµβάν µε την έναρξη της σχολικής 
ώρας και λήγει µε το τέλος της, ενώ τοπικά οριοθετείται στο πλαίσιο µίας σχολικής τάξης 
στο οποίο η διάταξη των θρανίων είναι συγκεκριµένη, ο πίνακας βρίσκεται σε συγκεκριµένη 
θέση, η θέση των µαθητών και των µαθητριών είναι στατική, η έδρα βρίσκεται σε υψηλότερο 
σηµείο και απέναντι από τους µαθητές, οι µαθητές δεν έχουν οπτική επαφή µε τους 
συµµαθητές τους –τα θρανία βρίσκονται το ένα πίσω από το άλλο–, ο διδάσκων µπορεί να 
κινείται και να έχει πλήρη «επίβλεψη» των όσων διαδραµατίζονται στο χώρο,  
� η πορεία των µαθηµάτων καθορίζεται από το Αναλυτικό Πρόγραµµα σπουδών και 
ελέγχεται από το βιβλίο ύλης το οποίο συµπληρώνει ο διδάσκων, αλλά και από το σχολικό 
εγχειρίδιο το οποίο αντιστοιχεί στο γνωστικό αντικείµενο,  
� στη διάρκεια µιας σχολικής διδακτικής ώρας υπάρχουν φάσεις –εξέταση, παράδοση.  
β) συνοµιλιακοί ρόλοι  

� οι συµµετέχοντες στη διδασκαλία έχουν καθορισµένους ρόλους, έτσι όπως αυτοί 
ορίζονται από τον κύριο στόχο της διδασκαλίας (Irvine 1979: 786) και είναι αναγνωρίσιµοι 
στην κοινωνία του σχολείου, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία (διδάσκων: φορέας γνώσης, 
µαθητές: δέκτες γνώσης),  
� η χωροταξική διαµόρφωση της αίθουσας καθορίζει τους ρόλους και δηλώνει την 
ιεραρχική σχέση των συµµετεχόντων  
� οι συνοµιλητές έχουν συγκεκριµένους ρόλους στη σχολική κοινότητα οι οποίοι 
καθορίζονται από τη θέση τους και η οποία, µε τη σειρά της, δηµιουργεί συγκεκριµένες 
υποχρεώσεις (ο µαθητής µιλά αν του ζητηθεί) και συγκεκριµένα δικαιώµατα (αυτοεπιλογής, 
διακοπής κ.λπ.), τα οποία, όµως, κατανέµονται ασύµµετρα.  
� σύµφωνα µε τον Max Weber η εξουσία ορίζεται ως το σύνολο των δυνατοτήτων να 
επιβάλλει κανείς την άποψή του και τη θέλησή του µέσα σε ένα πλέγµα σχέσεων ακόµη και 
αν συναντά αντιστάσεις και εποµένως η σχέση των συµµετεχόντων στη διαδικασία ορίζεται 
ως σχέση εξουσίας, αφού ο διδάσκων ορίζει τα πάντοτε. Οι σχέσεις εξουσίας ορίζονται 
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θεσµικά (Fairclough 1989: 34) αλλά και από άλλους παράγοντες: ηλικία, µόρφωση, αµοιβή, 
κοινωνική θέση, ενώ η κοινωνική σχέση των µαθητών διαφοροποιείται και µε βάση την 
κοινωνική τους προέλευση, την οικονοµική τους κατάσταση, το διαφορετικό πολιτισµικό 
τους υπόβαθρο,  
� οι κοινωνικοί ρόλοι των µαθητών λειτουργούν διττά: ενεργητικά αναπαράγουν τη 
θεσµική τάξη πραγµάτων, και παθητικά τηρούν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 
συνεπάγονται αυτοί οι ρόλοι,  
� η γνώση των οµιλητών για τους κοινωνικούς τους ρόλους καθορίζει τα δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις των οµιλητών στη διαδοχή των συνεισφορών, τις γλωσσικές επιλογές τους, 
τα κριτήρια µε βάση τα οποία τα εκφωνήµατα κρίνονται κατάλληλα ή ακατάλληλα, το τι 
θεωρείται παρέκκλιση και εποµένως ευθύνη και τιµωρία, τα εκφωνήµατα είναι προβλέψιµα 
και υπάρχουν τυποποιηµένες προσφωνήσεις και κινήσεις, ενώ κάποιες άλλες απαγορεύονται 
ρητά. 

 
γ) Τρό
ος: προφορικός λόγος, σχεδιασµένος διάλογος στη βάση της I -R- F ανταλλαγής και 
κάποιες φορές µονόλογος.  
 
          Βασικό στοιχείο της τυπικής διδασκαλίας στο µάθηµα της Ν.Γλ. κατά 
την ανάλυση των κειµένων είναι η πρακτική των ερωταποκρίσεων, του 
διαλόγου, η οποία βασίζεται στο σχήµα ερώτηση εκπαιδευτικού-απάντηση 
µαθητή-αξιολόγηση ή ανατροφοδότηση εκπαιδευτικού, γνωστό διεθνώς ως Ι-
R-E/F (Initiation-Response-Evaluation ή Feedback). Ο µονόλογος, χωρίς να 
είναι σπάνιος, δεν είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη διαδικασία της ανάλυσης των 
κειµένων, αφού ένα από τα ζητούµενα της διαδικασίας είναι η κατανόηση του 
νοήµατος του κειµένου από την πλευρά των µαθητών. 

Η Ι-R-F συνοµιλία µέσα στην τάξη έχει τα χαρακτηριστικά µιας 
συνήθους συνοµιλίας, ενός διαλόγου. Πολλοί την χαρακτηρίζουν έτσι, αλλά θα 
πρέπει να είναι σαφές ότι διαφέρει από τη συνήθη επικοινωνία των ανθρώπων 
στην καθηµερινή τους ζωή. Η Cazden (1988: 50) αποδίδει µε πολύ εύγλωττο 
τρόπο τη διαφορά: 

  
Περίσταση ε
ικοινωνίας στην καθηµερινή ζωή      Περίσταση ε
ικοινωνίας στο σχολείο 
� Τι ώρα είναι;                                             ∆ιδάσκων: Τι ώρα είναι; 
� 8 και 10.                                                   Μαθητής: 8 και 10. 
� Ευχαριστώ!                                               ∆ιδάσκων: Σωστά! 

 
Πολλοί επικρίνουν τη συγκεκριµένη πρακτική, όπως πραγµατώνεται 

συνήθως στα σχολεία, γιατί α) δεν αφήνει περιθώρια στους µαθητές για 
ενεργητική συµµετοχή, β) ο εκπαιδευτικός ελέγχει τη συζήτηση, κατευθύνει 
τους µαθητές σε θέµατα και συµπεράσµατα που ο ίδιος έχει προαποφασίσει, 
παίρνει το λόγο όποτε θελήσει, διακόπτει το συνοµιλητή µαθητή, όποτε το 
κρίνει σκόπιµο, απευθύνεται σε όποιον µαθητή επιθυµεί µε την ένταση και τον 
τόνο στη φωνή που επιλέγει (Cazden, 1988: 54-55, van Lier, 1996: 156). Θα 
έλεγε κανείς ότι ο ιδιότυπος αυτός διάλογος στην τάξη ενισχύει τον ούτως ή 
άλλως κυρίαρχο ρόλο του εκπαιδευτικού και αποτελεί µια πιο επιθετική µορφή 
µεταβίβασης, αφού αναγκάζει τους µαθητές να συµµετάσχουν ενεργά, ακόµη 
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κι αν δεν είναι πρόθυµοι γι’ αυτό, ελέγχει το βαθµό συµµόρφωσης και 
κατανόησης του «ορθού» νοήµατος και κάνει πιο ανταγωνιστικό το κλίµα µέσα 
στην τάξη, ωθώντας µεγάλη µερίδα µαθητών στη σιωπή. 

Υπάρχουν όµως και άλλες προσεγγίσεις που θέλουν την ίδια πρακτική 
να αξιοποιείται µε ένα πιο αποτελεσµατικό τρόπο και να εξυπηρετεί στη 
διαµόρφωση του νοήµατος µέσω της συνεργασίας και του διαλόγου µεταξύ 
εκπαιδευτικού και µαθητών (Maloch, 2002: 94). Οι ερωταποκρίσεις, που έχουν 
συνήθως ως βασικό χαρακτηριστικό τον έλεγχο και την αξιολόγηση, αποκτούν 
διαφορετικό προσανατολισµό σε µια συνοµιλία που έχει ανακαλυπτικό- 
διερευνητικό χαρακτήρα.  

Ο Leo van Lier (1996: 171-187) προτείνει εκφορές του λόγου που 
αξιοποιούν πολλές ενδεχόµενες επιρροές, εξωτερικές, εσωτερικές και 
διυποκειµενικές και ταιριάζουν σε µια συµµερτική συνοµιλία στην οποία δε 
µιλάει ένας, ούτε έχει σηµασία µόνο η «ύλη που πρέπει να βγει» ή το 
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα κατά το ΑΠ αλλά ενδιαφέρει η ίδια η διαδικασία, 
στο πλαίσιο της οποίας:  

α) Υπάρχει πρόνοια ό,τι λέγεται, να είναι σαφές για όλους, να µην 
υπάρχουν πολλά αυτονόητα (π.χ. κ.λπ.),  

β) Σκοπός είναι η ανακάλυψη του νοήµατος µέσω της συνεργασίας και 
διαλόγου των υποκειµένων της µάθησης. 

γ) Η συνοµιλία καθορίζεται από τα ίδια τα υποκείµενα που λαµβάνουν 
υπόψη το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν. Απώτερος στόχος η υποστήριξη 
(scaffolding) του µαθητή και η κατάκτηση της επικείµενης ζώνης ανάπτυξης. 
Ο ανακαλυπτικός και συνεργατικός χαρακτήρας της συνοµιλίας µέσα στην 
τάξη αποτελεί το άλλο άκρο του εκκρεµούς των διδακτικών προσεγγίσεων. 
 
Οι τύ
οι 
αιδαγωγικής αλληλε
ίδρασης κατά τον Leo van Lier  

Οι παρατηρήσεις µου για την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών-µαθητών 
κινούνταν στο φάσµα που ορίζουν τα δύο άκρα που έθεσε ο Leo van Lier 
(1996: 178-184), η µεταβίβαση και ο µετασχηµατισµός µε καθοριστικό 
κριτήριο διαβάθµισης τη συνεργασία εκπαιδευτικού µε τους µαθητές. 

Από τη µια λοιπόν είναι ο τύπος της µεταβίβασης (transmission), του 
τραπεζικού µοντέλου κατά Φρέιρε. Ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί το 
µονόλογο του εκπαιδευτικού, µε αφηγήσεις, αναλύσεις, οδηγίες, προτροπές, 
ασκήσεις, µεταβιβάζει πληροφορίες, δίνει κατευθύνσεις στους µαθητές. Η ροή 
του λόγου είναι µονής κατεύθυνσης, από τον εκπαιδευτικό στο µαθητή και όχι 
αντίστροφα. 

Πρώτο ενδιάµεσο επίπεδο είναι οι ερωτα
οκρίσεις (IRF questioning). 
∆εν υπάρχει µονόλογος, ο εκπαιδευτικός ερωτά και οι µαθητές απαντούν. 
Μέσω της διαδικασίας επιδεικνύονται και αξιολογούνται γνώσεις, δεξιότητες, 
στάσεις των µαθητών, ελέγχεται η συµµόρφωση των µαθητών προς τους 
επιδιωκόµενους στόχους του ΑΠ και προκαλείται η συµµετοχή τους στη 
διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί του µαθητές βήµα-βήµα προς τις 
προτιµώµενες αντιλήψεις.  
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∆εύτερο ενδιάµεσο επίπεδο η αλληλε
ίδραση (transaction). Στο επίπεδο 
αυτό όλοι οι συµµετέχοντες στη διαδικασία, εκπαιδευτικοί και µαθητές, έχουν 
δεσµευθεί επί της διαδικασίας κατόπιν συµφωνιών και παιδαγωγικών 
συµβολαίων. Ωστόσο, ακόµα κι όταν υπάρχει συνεργατική σχέση µεταξύ 
εκπαιδευτικού και µαθητών, η δοµή και το περιεχόµενο της διδασκαλίας είναι 
δεδοµένα και αδιαπραγµάτευτα. Τα υποκείµενα της µάθησης καλούνται να 
διεκπεραιώσουν το δεδοµένο πρόγραµµα σε πλαίσιο συνεργασίας και 
οµαδικότητας. 

Τέλος, το άλλο άκρο, και ζητούµενο στο πλαίσιο µιας χειραφετικής 
παιδαγωγικής, ο µετασχηµατισµός (transformation). Με την αλληλεπίδραση 
οι συµµετέχοντες µπορούν να αλλάξουν ρόλους, στόχους και διαδικασίες, να 
διαµορφώσουν νέες καταστάσεις µάθησης. Εκπαιδευτικοί και µαθητές 
συνδιαµορφώνουν γεγονότα γραµµατισµού και νοήµατα. ∆εν ακολουθείται µια 
συγκεκριµένη ατζέντα θεµάτων, τα υποκείµενα της µάθησης προσδιορίζουν οι 
ίδιοι τις συνεισφορές τους στη µαθησιακή διαδικασία και ανταποκρίνονται στα 
αιτήµατα των άλλων.  

Κριτήριο για τη διάκριση των επιπέδων ο βαθµός και η ποιότητα 
συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών. Για την αποτίµηση του 
επιπέδου συνεργασίας αξιοποιούνται ως δείκτες τα εξής χαρακτηριστικά:  
 
Α
ό το µονόλογο, στο διάλογο και στη συζήτηση 

Κάθε περίπτωση διδασκαλίας µπορεί να χαρακτηρίζεται ως 
σχοινοτενής εισήγηση, διάλογος, ακόµα και µε τη µορφή ερωταποκρίσεων, ή 
συζήτηση µε απρόβλεπτα αποτελέσµατα ή διαδικασίες, όπως µια οποιαδήποτε 
άλλη τυχαία συζήτηση σε άλλο πλαίσιο. Ο µονόλογος και ο διάλογος 
χαρακτηρίζουν συνήθως τα δύο πρώτα επίπεδα (µεταβίβαση και 
ερωταποκρίσεις), ενώ η συζήτηση τα υπόλοιπα δύο. 
 
Α
ό την ασυµµετρία στη συµµετρία 

Οι εκπαιδευτικοί συνήθως µιλούν πιο πολύ από τους µαθητές τους. Οι 
διδασκαλίες συνήθως παρουσιάζουν µια ασυµµετρία ως προς το χρόνο που 
µιλά ένας εκπαιδευτικός και οι µαθητές συνολικά. Συνήθως έχει περισσότερο 
χρόνο οµιλίας αυτός που έχει περισσότερο κύρος, στην πολιτική, στα Μ.Μ.Ε. 
στον κόσµο των επιχειρήσεων. Σε µια κριτική παιδαγωγική προσέγγιση όµως 
ο χρόνος µοιράζεται περισσότερο συµµετρικά, χωρίς να µειώνεται ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού, ως συντονιστή της διαδικασίας και ως εµψυχωτή.  
 
Α
ό τα ενδιαφέρον α
οτέλεσµα στην ενδιαφέρουσα διαδικασία 

Το τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα της Ελλάδας, για παράδειγµα, και όχι 
µόνο, δίνει σηµασία στην εξειδικευµένη γνώση, στους βαθµούς, στην επιτυχία 
του µαθητή στις γραπτές εξετάσεις. Θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ένα 
ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό σύστηµα, στο πλαίσιο του οποίου οι µαθητές µε 
ισχυρό οικονοµικό και κοινωνικό υπόβαθρο έχουν περισσότερες δυνατότητες 
να επιτύχουν. Ένα τέτοιο σύστηµα παράγει εκπαιδευτικό και κοινωνικό 
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αποκλεισµό. Σ’ εκπαιδευτικά συστήµατα που σέβονται τη διαφορά και στόχος 
είναι η εξέλιξη όλων των µαθητών δίνεται µεγάλη σηµασία στις διαδικασίες, 
ώστε να διαµορφώνεται ένα ευέλικτο πρόγραµµα σπουδών στο πλαίσιο του 
οποίου οι ιδιαιτερότητες κάθε µαθητή να είναι σεβαστές και ο κάθε µαθητής 
«δεν ντρέπεται» γι’ αυτό που αισθάνεται και σκέπτεται, αλλά επικοινωνεί και 
συζητάει ό,τι τον αφορά.  
 
Α
ό τον ελλει
τικό λόγο στον «
ρολη
τικό» λόγο 

Πολλές φορές ο λόγος του εκπαιδευτικού στην τάξη, όπως και λόγος 
των κειµένων στα διδακτικά βιβλία, είναι ελλειπτικός· πολλά παραλείπονται «ως 
ευκόλως εννοούµενα» ή ως πλεονασµοί. Πολλά από τα αυτονόητα της 
διδασκαλίας είναι δυσνόητα για τους µαθητές που αντιµετωπίζουν δυσκολίες. 
Η πρακτική αυτή της παράλειψης του ευκόλως εννοούµενου δηµιουργεί ενοχές 
στο µαθητή που δεν εννοεί τα «εύκολα» και συνήθως σιωπά για να αποφύγει το 
«όνειδος». Η πρακτική αυτή µπορεί ακόµα να έχει και ταπεινά ελατήρια, αν 
αναλογισθεί κανείς ότι η απόκρυψη του νοήµατος µε τη βοήθεια του 
δυσνόητου ή ακατανόητου λόγου, στην πολιτική, την παιδαγωγική, την κριτική 
τέχνης και την επιστήµη συχνά καλύπτει «ηµαρτηµένα». Η «πρόληψη» στο 
λόγο του οµιλητή εκπαιδευτικού είναι συνώνυµη της πρόνοιας ώστε ο λόγος 
του να διαµορφώνει πλαίσιο συζήτησης και αναζήτησης ανοικτό σε κάθε 
µαθητή, ανεξάρτητα από τα ακαδηµαϊκά του προσόντα. Ο εκπαιδευτικός 
δηλαδή οφείλει να αρθρώνει λόγο σαφή για όλους τους µαθητές και να 
αναφέρεται ρητά στη διαδικασία και το στόχο της, ώστε οι περισσότεροι 
µαθητές να µετέχουν µε επίγνωση της διαδικασίας.  
 
Α
ό τον αυταρχισµό, στην εγκυρότητα και στην εξερεύνηση 

Ο αυταρχισµός χαρακτηρίζει συχνά άτοµα που έχουν θέση εξουσίας σ’ 
ένα σύστηµα, τα οποία δεν ενδιαφέρονται για τα συναισθήµατα και τις απόψεις 
αυτών που επηρεάζουν. Ο αυταρχισµός στην εκπαίδευση δεν πρέπει να 
ταυτίζεται µε τη σωµατική και λεκτική βία, αλλά να συνδέεται µε το γεγονός 
ότι τα συναισθήµατα και η γνώµη των υποκειµένων της εκπαίδευσης ελάχιστα 
επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο ανοικτός στο διάλογο 
εκπαιδευτικός δεν υστερεί σε κύρος και αξιοπιστία. Οι µαθητές θέλουν 
αξιόπιστους εκπαιδευτικούς τους οποίους να εµπιστεύονται και να αξιοποιούν 
ως εµψυχωτές στην κοινή αναζήτηση της γνώσης. Μ’ αυτή την έννοια ο 
έγκυρος εκπαιδευτικός πείθει και εµψυχώνει τους µαθητές να αναζητούν και να 
ανακαλύπτουν τη γνώση.  
 
Α
ό τον ετερο
ροσδιορισµό στον αυτο
ροσδιορισµό  

Το εκπαιδευτικό µας σύστηµα είναι συγκεντρωτικό. Η καθηµερινότητα 
του σχολείου είναι σε µεγάλο βαθµό καθορισµένη, χωρίς περιθώρια για 
αυτόνοµη δράση µαθητών και εκπαιδευτικών. Για την ανάπτυξη υπεύθυνης 
κριτικής στάσης των µαθητών απαιτείται να δοθούν δυνατότητες οργάνωσης 
της εκπαιδευτικής δράσης στο συγκεκριµένο τόπο και χρόνο του σχολείου και 
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διαµόρφωσης ιδιαίτερων αυτόνοµων συνθηκών παιδαγωγικής δράσης, οι 
οποίες να καθορίζονται από τα υποκείµενα της εκπαίδευσης και όχι από 
κεντρικά η περιφερειακά όργανα εξουσίας.  
 
Α
ό την α
ουσία συνεργασίας στη συνεργασία 

Αυτό είναι και το βασικό κριτήριο για να κρίνει κανείς σε ποιο σηµείο 
του φάσµατος που ορίζουν τα παραπάνω επίπεδα, κινείται µια διδασκαλία. Η 
αξιοποίηση των προηγούµενων κριτηρίων βοηθάει και στην τελική κρίση, αν 
µια διδασκαλία είναι συνεργατική ή όχι, το οποίο αποτελεί και το καθοριστικό 
κριτήριο γα να αποφασίσει κανείς σε ποιο σηµείο του φάσµατος βρίσκεται.  

Την παραπάνω τυπολογία του Leo van Lier, όπως ελεύθερα την 
απέδωσα κρατώντας όµως τους βασικούς όρους, την αξιοποίησα ως µια σερά 
κριτηρίων - σηµείων αναφοράς για την προσέγγιση της παιδαγωγικής 
αλληλεπίδρασης στις διδασκαλίες που παρακολούθησα. 

 
5.5.2 Πρακτικές ανάγνωσης κειµένων για κατανόηση στο µάθηµα της Ν. Γλ.  

Σκοπός της παρατήρησης ήταν να διερευνήσω την αλληλεπίδραση 
µεταξύ κειµένων, διδάσκοντος και µαθητών, ώστε να διαπιστώσω τι συνάδει µε 
µια χειραφετική, κριτική διάσταση και τι στέκεται εµπόδιο. 

Στην παρουσίαση των διδασκαλιών που παρακολούθησα, ακολουθώντας 
τον άξονα του χρόνου, διακρίνω τέσσερα µέρη: α) Μέχρι την ανάγνωση του 
κειµένου, β) την ανάγνωση του κειµένου, γ) τη συζήτηση που ακολουθεί την 
ανάγνωση και δ) τα αποτελέσµατα της όλης διαδικασίας77.  

Στο 
ρώτο µέρος εξετάζω κατά πόσο και αν οι µαθητές προετοιµάζονται 
για να αναγνώσουν µε ενδιαφέρον το κείµενο ή τα κείµενα που θα αποτελέσουν 
το αντικείµενο της συζήτησης. Πιο συγκεκριµένα εξετάζω από τη µια τις 
στρατηγικές µε τις οποίες οι εκπαιδευτικοί: α) κινητοποιούν το ενδιαφέρον των 
µαθητών για το θέµα της διδακτικής ενότητας β) συνδέουν τα προηγούµενα µε 
τα επόµενα και γ) συνδέουν την όλη διαδικασία µε τα κείµενα και από την 
άλλη, διερευνώ τις αντιδράσεις των µαθητών σ’ αυτές τις διαδικασίες. Στο 
δεύτερο µέρος παρατηρώ τους τρόπους ανάγνωσης του κειµένου µέσα στην 
τάξη: ποιος διαβάζει τα κείµενα, σιωπηλά ή µεγαλόφωνα, ποιος διακόπτει την 
ανάγνωση, για ποιο λόγο κ.λπ. Στο τρίτο µέρος, παρατηρώ τις στρατηγικές που 
ακολουθεί ο εκπαιδευτικός για να ενισχύσει τους µαθητές στην προσπάθεια 
κατανόησης του κειµένου: τους τρόπους συνοµιλίας, τις ερωταποκρίσεις, το 

                                                
77 Η διάκριση των τεσσάρων µερών είναι παρεµφερής µε τη διάκριση του Michael Kamil 
(2002: 39-62), ο οποίος διακρίνει στη διδασκαλία µε σκοπό την κατανόηση του κειµένου 
τρεις φάσεις: α) εισαγωγή κινήτρων (input stimuli): στη φάση αυτή το υπό κατανόηση υλικό 
προσαρµόζεται στις δυνατότητες και ενδιαφέροντα των µαθητών, ώστε στη συνέχεια να 
επιτύχουν ανωτέρου επιπέδου στόχους β) διαδικασία της προσέγγισης του νοήµατος των 
κειµένων, η οποία περιλαµβάνει διδακτικές οδηγίες και δραστηριότητες που αφορούν στην 
κατανόηση του γλωσσικού κώδικα, στην άντληση και αποθήκευση πληροφοριών, στον τρόπο 
της διατύπωσης των ερωτήσεων και γ) παραγόµενα αποτελέσµατα σε σχέση µε τις αρχικές 
επιδιώξεις.  
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είδος των ερωτήσεων, τη συµµετοχή των µαθητών και το είδος των 
συνεισφορών τους. Τέλος, στο τέταρτο µέρος, όπου είναι δυνατό, εξετάζω τα 
αποτελέσµατα της διαδικασίας, εκθέσεις και γραπτές εργασίες. Τα 
αποτελέσµατα εξετάζονται υπό το πρίσµα των ρητών ή υπόρρητων στόχων της 
διδασκαλίας, ώστε να διερευνηθεί η αποτελεσµατικότητά της. Τα 
αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα από τις διδασκαλίες που παρακολούθησα και οι 
διδασκαλίες που παρουσιάζονται από σηµειώσεις πεδίου υπάρχουν στο 
παράρτηµα Ι.   

  
5.5.2.1 Μέχρι την ανάγνωση  
Η εξέταση των εργασιών 

Η έναρξη ενός µαθήµατος µε την εξέταση των εργασιών που είχαν 
δοθεί για το σπίτι, ήταν µια συνήθης και γνώριµη σε πολλούς πρακτική · αφού 
οι διδάσκουσες εξετάσουν ποιος εργάστηκε στο σπίτι και ποιος ανταποκρίθηκε 
στις απαιτήσεις των ασκήσεων, προχωρούν στην ανάγνωση των κειµένων. Στην 
περίπτωση του µαθήµατος της Ν.Γλ. οι εργασίες αυτές δεν ήταν πάντα 
σχετικές µε τα υπό εξέταση κείµενα· αφορούσαν στο Γ΄ µέρος, το οποίο 
περιείχε λεξιλογικές ασκήσεις ή σε ερωτήσεις κατανόησης και γραπτές 
εργασίες σε παρεµφερές θέµα. Η Μάγδα (3η διδασκαλία), για παράδειγµα, 
συνήθιζε να ελέγχει τις εργασίες που έγραψαν οι µαθητές στο σπίτι και µετά να 
προχωράει στην ενότητα που θέλει να διδάξει. Η πορεία της ακολουθούσε τη 
σειρά του βιβλίου · µετά την εξέταση των λεξιλογικών ασκήσεων προχώρησε 
στην ανάλυση των κειµένων της ∆΄ ενότητας. Σ’ άλλη διδασκαλία (4η 
διδασκαλία) µετά την εξέταση των γραπτών εργασιών, προχώρησε στις 
γλωσσικές ασκήσεις του Β΄ µέρους. 

Στην 5η διδασκαλία, η Γεωργία είχε αναθέσει στους µαθητές να βρουν 
άρθρα εφηµερίδων ή άλλα δηµοσιεύµατα σχετικά µε το θέµα της ενότητας µε 
σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους µαθητές και να τους ενεργοποιήσει. Στην 
αρχή της διδασκαλίας ελέγχει ποιος εργάστηκε. Οι µαθητές καλούνται να 
διαβάσουν το σχετικό κείµενο που βρήκαν, το οποίο όµως δεν αποτελεί θέµα 
συζήτησης ή διερεύνησης µέσα στην τάξη. Ο κύριος αποδέκτης της εργασίας 
είναι ο εκπαιδευτικός, ο οποίος αξιολογεί. Στις διδασκαλίες 5 και 6, η 
εκφώνηση των εργασιών από τους µαθητές επιβεβαιώνει το βαθµό 
ενασχόλησης των µαθητών µε την εργασία που τους ανατέθηκε και 
αξιολογείται η ανταπόκρισή τους, ή όπως θα φανεί στις συνεντεύξεις των 
εκπαιδευτικών, ο βαθµός συµµετοχής τους. Από τα σχόλια των εκπαιδευτικών 
για τις εργασίες των µαθητών µέσα στην τάξη αλλά κατά τις συνεντεύξεις, δε 
φάνηκε να αξιολογείται κάτι άλλο. Οι εργασίες του κάθε µαθητή σχολιάζονταν 
µόνο από τις διδάσκουσες, δεν αποτελούσαν θέµα συζήτησης µε τους άλλους 
συµµαθητές τους.  

Στην 6η διδασκαλία, για παράδειγµα, η εκπαιδευτικός ελέγχει το 
ενδιαφέρον της µαθήτριας για το συγκεκριµένο θέµα που υποψιάζεται ότι δεν 
προσπάθησε καθόλου να βρει σχετικό υλικό, αν και αυτή ήταν η εργασία που 
είχαν για το σπίτι: 
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∆.: Εσένα σε απασχολεί; Α
ευθυνόµενη σ’ άλλη µαθήτρια 
Μ.: Έψαξα αλλά δε….. 
Η ∆. την διακό
τει και ε
ιµένει στο ερώτηµά της εκµαιεύοντας µια 
ιο ειλικρινή α
άντηση Σε 
απασχολεί; 
Μ.: ∆ε µε απασχολεί. 
∆.: ∆ε σε απασχολεί το θέµα της εργασίας ; Το δεύτερο ερώτηµα διακριτικά και ευγενικά 
διατυ
ωµένο µε τη µορφή α
ορίας έχει σαφώς ελεγκτικό και ε
ικριτικό τόνο. Αυτό αναγκάζει 
τη µαθήτρια να 
αλινωδήσει «Με απασχολεί αλλά…». 

 
Η οµολογία της αδιαφορίας από τη µαθήτρια για το συγκεκριµένο 

θέµα, «Εργασία», που αφορά το απώτερο µέλλον της, την ενοχοποιεί, γι’ αυτό 
και αναιρεί την αρχική δήλωση. ∆εν αξιοποιείται ο λόγος αµφισβήτησης της 
µαθήτριας, καλύπτεται από το δεοντολογικό παιδαγωγικό λόγο της 
εκπαιδευτικού. Η µαθήτρια συµµορφώνεται78. Η Γεωργία προσπαθεί να πείσει 
τη µαθήτρια να ασχοληθεί περισσότερο, χωρίς να ακούσει για ποιο λόγο η 
µαθήτρια αδιαφορεί. Η µαθήτρια βλέποντας την απογοήτευση της Γεωργίας 
υποχωρεί. Η συµπεριφορά της εξωτερικά προσαρµόζεται προς τις απαιτήσεις 
της εκπαιδευτικού και του ΑΠ, στο οποίο το θέµα «Εργασία» προτείνεται ως 
ενδιαφέρον αντικείµενο συζήτησης για τους µαθητές της Α΄ Γυµνασίου. Το 
µόνο κίνητρο που φάνηκε να υπάρχει για τη µαθήτρια ώστε να µεταβάλει 
τελικά τη στάση της, είναι η αναγνώριση και η θετική εκτίµηση της 
εκπαιδευτικού.  

 
Η α
οσ
ασµατικότητα 

Στην αρχή των διδασκαλιών φαίνεται η ασυνέχεια της διδακτικής 
ενότητας. Η Μάγδα από τις λεξιλογικές πέρασε στην εξέταση των κειµένων, 
και από τα κείµενα στις γλωσσικές ασκήσεις. Το ίδιο έπραξε και η Χαρά. ∆ε 
φαίνεται κάποια σύνδεση του ενός µέρους µε το άλλο. Και η Τάνια, πριν την 
εξέταση των κειµένων, είχε ασχοληθεί µε τις γλωσσικές ασκήσεις. Οι 
εκπαιδευτικοί, όπως θα φανεί και στις συνεντεύξεις τους, ακολουθούσαν εν 
πολλοίς τη σειρά του βιβλίου.  

Η ενιαία διδασκαλία που αποτελεί στόχο του ΑΠ, δε φαίνεται να 
υπηρετείται στην πράξη από τους εκπαιδευτικούς. Άλλωστε, και σε θεωρητικό 
επίπεδο έχει ασκηθεί κριτική για το κατά πόσο η κάθε ενότητα του διδακτικού 
βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας αποτελεί όντως διδακτική ενότητα. ∆ε 
φαίνεται να υπάρχει σχέση µεταξύ των Α΄ και ∆΄ µερών, που περιέχουν τα 
κείµενα, και των Β΄ και Γ΄ µερών, που αφορούν στα γλωσσικά στοιχεία και το 
λεξιλόγιο. Η παρατήρηση επιβεβαιώνει κριτικές που έχουν διατυπωθεί για την 
οργάνωση του µαθήµατος, όπως φαίνεται στα ΑΠ και τα διδακτικά βιβλία, 
στις οποίες διαπιστώνεται «ένα αξιοσηµείωτο χάσµα α
ό το σχηµατισµό της 
ρότασης 
στη συγκρότηση του κειµένου» (Αρχάκης, 2005:19)· «ένας ανα
οτελεσµατικός 
κειµενοκεντρισµός, αφού το κείµενο-αφετηρία δεν 
ροσανατολίζει σταθερά τη διδακτική 

                                                
78 Η «τραπεζική αντίληψη» της εκπαίδευσης µεταξύ άλλων έχει ως συνέπεια: «ζ) Ο δάσκαλος 
προτείνει και επιβάλλει την κρίση του, και οι µαθητές συµµορφώνονται σ’ αυτήν», (Φρέιρε: 
1977: 80). 
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ράξη 
ου γίνεται µε 
ροτασιακά και λεξιλογικά 
αραδείγµατα ερήµην του κειµένου» 
(Σπανός, 2004: 185)· «στην κάθε ενότητα εντο
ίζονται δύο κατευθύνσεις ανεξάρτητες 
µεταξύ τους, η µία, στα Α΄ και ∆΄ µέρη, των κειµένων µε δυνατότητες χρήσης της 
γλώσσας α
ό την 
λευρά των µαθητών (
αραγωγή γρα
τού και 
ροφορικού λόγου), και 
η άλλη, στα Β΄ και Γ΄ µέρη, µε ασκήσεις γραµµατικής ορθότητας µεταγλωσσικού 
χαρακτήρα» (Κατσαρού, 2004: 218).  

Η ανάγνωση του κειµένου δε λειτουργούσε ως µια συνέχεια στην 
προσπάθεια προσέγγισης των στόχων της ενότητας. Η ενότητα συνίστατο ως 
προς το θέµα που θίγεται, όχι όµως ως προς τους επικοινωνιακούς στόχους 
ενός γλωσσικού µαθήµατος. Ο κατακερµατισµός των στόχων του γλωσσικού 
µαθήµατος δεν επέτρεπε την οριζόντια σύνδεσή τους που θα λειτουργούσε ως 
ένα επιπλέον κίνητρο ενασχόλησης.  

 
«Τι έχουµε για σήµερα;» 

 Η ερώτηση που ήταν χαρακτηριστική και ενδεικτική της ασυνέχειας 
και παρατηρήθηκε σε τρεις διδασκαλίες, είναι: «Τι έχουµε σήµερα;», «Πού 
είµαστε;», «Τι είχαµε;». Μάλιστα, στη µία περίπτωση συνοδεύεται και µε 
εξοµολόγηση-απολογία «Είµαι λίγο ανοργάνωτη». Στις περιπτώσεις της 
Τάνιας και της Χαράς οι συγκεκριµένες ερωτήσεις είχαν αναγνωριστικό τόνο. 
Φαινόταν πως οι διδάσκουσες µε την ερώτηση ήθελαν να πιάσουν το νήµα από 
την προηγούµενη συνάντηση. Η Τάνια το εξοµολογείται και η ίδια το αποδίδει 
µε απολογητικό ύφος στην έλλειψη οργάνωσης. Στην περίπτωση της Γεωργίας 
το ύφος ήταν εξεταστικό και προσπαθούσε να κινητοποιήσει την τάξη.  

Τα ερωτήµατα ήταν γνωστά από τα µαθητικά µου χρόνια. Η ερώτηση 
«Πού είµαστε;» παραπέµπει στο σχολικό βιβλίο που είναι ο βασικός άξονας 
της διδακτικής πορείας. Το µάθηµα ορίζεται κάθε φορά µε αναφορά σε 
κάποια σελίδα του βιβλίου. Η ερώτηση «Πού είµαστε;» αναδεικνύει το βιβλίο 
ως πυξίδα της διδασκαλίας. Η ερώτηση «Τι είχαµε για σήµερα;» ή «Τι 
έχουµε;» είναι ενδεικτική µια παθητικής στάσης απέναντι στο µάθηµα, µιας 
αίσθησης οφειλής που τα υποκείµενα, εκπαιδευτικοί και µαθητές, έχουν να 
ξοφλήσουν.  

Τέτοιες ερωτήσεις απορρέουν από το γεγονός ότι η συνεργασία και 
συνοµιλία εκπαιδευτικών και µαθητών διαµορφωνόταν µε βάση την οργάνωση 
του διδακτικού βιβλίου και του βιβλίου του καθηγητή, το οποίο όλοι οι 
εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην έρευνα είχαν υπόψη τους. Κατά συνέπεια, 
οι εκπαιδευτικοί στο συγκεκριµένο µάθηµα είχαν διεκπεραιωτικό ρόλο για τον 
οποίο δε χρειαζόταν ιδιαίτερη προετοιµασία. 

  
Στρατηγικές ευαισθητο
οίησης των µαθητών ως 
ρος το θέµα της ενότητας  

 Οι εκπαιδευτικοί στις διδασκαλίες 2η, 3η, 6η και 7η, επιχείρησαν να 
εµπλέξουν τους µαθητές α) µε συζήτηση γύρω από τον τίτλο της ενότητας, µε 
την οποία οι µαθητές ανακαλούσαν δικές τους εµπειρίες, προσωπικά 
βιώµατα,(2η), β) µε την παρουσίαση υλικού από εργασίες που είχαν ανατεθεί σε 
όλους τους µαθητές, να βρουν σχετικό υλικό από εφηµερίδες, διαδίκτυο και 
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εγκυκλοπαίδειες (6η), γ) µε αναφορά σε απορία που είχε εκφράσει µαθητής σε 
προηγούµενο µάθηµα (3η) και δ) µε την υπενθύµιση των όσων συζήτησαν σε 
προηγούµενο µάθηµα, ώστε µε βάση αυτά να προχωρήσουν στη νέα 
δραστηριότητα (7η). 

Οι εκπαιδευτικοί έδειξαν πως επιδίωκαν την ενεργοποίηση του 
ενδιαφέροντος των µαθητών µε τις παραπάνω τεχνικές. Ωστόσο, στη 2η 
διδασκαλία η συζήτηση, παρά τα ενδιαφέροντα σηµεία που ανέδειξε (η 
ευνοιοκρατία στην εξεύρεση εργασίας), δεν αξιοποιήθηκε στη συνέχεια. Ο 
απρόβλεπτος αυθόρµητος λόγος των µαθητών απλώς αποτελούσε ευχάριστη 
παρέκβαση, η οποία δεν αξιοποιούνταν στη συνέχεια: 

 
∆.: Πώς µπορεί να βρει κανείς δουλειά; 
Οι µαθητές α
άντησαν εν χορώ: Με µέσο. Στο δηµόσιο δε µπορεί κανείς να µπει χωρίς 
µέσον.  
 
Ο λόγος των µαθητών απέκλινε από το λόγο των κειµένων της ενότητας 

6, στην οποία παρουσιάζονταν τεχνικές αναζήτησης εργασίας µέσω αγγελιών 
εφηµερίδων και διαδικτύου, και αναφερόταν στην πραγµατικότητα που βίωναν 
στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περίγυρο. Η προσπάθεια σύνδεσης των 
εµπειριών των µαθητών µε το θέµα της ενότητας, όπως παρουσιάζεται στη 
διδασκαλία, και όπως άτυπα µε πληροφόρησε η διδάσκουσα µετά το τέλος της 
ώρας, γίνεται µε σκοπό την παραγωγή προφορικού λόγου. Το Βιβλίο του 
καθηγητή ορίζει πως ένας από τους στόχους, κατά την ανάλυση των κειµένων 
στο ∆΄ µέρος, είναι ο προφορικός λόγος: «Ο 
ροφορικός λόγος (του 
οµ
ού) 
αξιολογείται βασικά ως 
ρος την ευχέρεια, τη σαφήνεια, την ακρίβεια, την α
οφυγή των 
συντακτικών και γραµµατικών λαθών, καθώς και ως 
ρος την κατάλληλη χρήση των 
εξωγλωσσικών και 
αραγλωσσικών στοιχείων του λόγου (κινήσεων, τόνου φωνής, 
ορθοφωνίας κ.τ.λ.79)» (ΟΕ∆Β, 2004, Βιβλίο του Καθηγητή, σ.11). Σε καµιά από 
τις παραπάνω περιπτώσεις ο προφορικός λόγος δε συνδέεται µε συγκεκριµένο 
κείµενο. Όπως τα αποσπάσµατα του ∆΄ µέρους δίνουν πλευρές ενός θέµατος 
που λανθάνει στο σύνολό του (Βλ. παραπάνω, σ.116-7), το ίδιο γενική είναι η 
σύνδεση του προφορικού λόγου µε το θέµα. Ο προφορικός λόγος δε 
σχετίζεται µε κανένα κείµενο ιδιαίτερα, µπορεί να συµπίπτει µε κάποια από τα 
κείµενα, µπορεί όµως και να µη συµπίπτει, απλώς να προσθέτει µια ακόµα όψη 
στο υπό συζήτηση θέµα.  

 Οι εργασίες των µαθητών στην 6η διδασκαλία, αξιολογήθηκαν ως προς 
το ενδιαφέρον και το ζήλο που επέδειξαν οι µαθητές στην αναζήτηση του 
                                                
79 ∆εν µπορώ να αποφύγω τον πειρασµό να δηλώσω την ενόχλησή µου για την αποσιώπηση, 
ως αυτονόητων, στοιχείων µε τη χρήση της συντοµογραφίας «κτλ.». Σε κείµενα οδηγιών 
προς εκπαιδευτικούς θεωρούν αυτονόητους γλωσσολογικούς όρους και ταξινοµίες. Σε 
περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός δεν εννοεί τα «λοιπά», ευθύνεται ο ίδιος για την 
ελλιπή κατάρτισή του. Η άλλη εκδοχή είναι ότι η χρήση του «κτλ» απαλλάσσει τον 
γράφοντα από την ευθύνη της παράλειψης κάποιου παραγλωσσικού στοιχείου που υπάρχει 
στη βιβλιογραφία και δεν έχει υπόψη. Όπως και να έχει, η χρήση του κ.τ.λ. πρέπει να είναι 
προσεκτική.  
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υλικού και δεν αποτέλεσαν αντικείµενο συζήτησης και συνεργασίας µέσα στην 
τάξη. Άλλωστε, οι διαφορετικές πτυχές των κειµένων που βρήκαν οι µαθητές 
δεν επέτρεπε µια συζήτηση µε συνοχή. 

Στην 3η διδασκαλία, η απορία που είχαν εκφράσει µαθητές σε 
προηγούµενο µάθηµα: 

 
∆.: Με είχατε ρωτήσει τι είναι το υνί την περασµένη φορά. ∆είτε το κείµενο… 
 
δεν µπορεί από µόνη της να στηρίξει το ενδιαφέρον για το θέµα 

«Αγροτική ζωή».  
Στην 7η διδασκαλία, τέλος, η διδάσκουσα υπενθυµίζει τα πεπραγµένα 

της προηγούµενης συνάντησης, ώστε να συνδεθούν οι µαθητές µε τη 
διδασκαλία που ακολουθεί.  

 
Ανακεφαλαίωση 

Όλες οι παραπάνω πρακτικές δεν ακολουθούσαν µια στοχοθετηµένη 
διαδικασία ευαισθητοποίησης µέσα από µια διαλογική σχέση µε τους µαθητές. 
Ήταν περισσότερο προσχηµατικοί παιδαγωγικοί χειρισµοί σ’ ένα 
προκαθορισµένο πλαίσιο, στο οποίο τίποτα δεν µπορούσε να αλλάξει την 
πορεία της διδασκαλίας. Σε όσες διδασκαλίες προηγήθηκε συζήτηση σχετικά 
µε το θέµα της ενότητας, οι µαθητές άρθρωσαν λόγο βασιζόµενοι σε εµπειρίες 
που είχαν από τα Μ.Μ.Ε και τον κοινωνικό τους περίγυρο, οι οποίες δε 
συµφωνούσαν µε την άποψη που προωθούνταν από διδακτικό βιβλίο και 
εκπαιδευτικούς. Η διαφωνία σε καµιά διδασκαλία δεν αξιοποιήθηκε, απλώς 
καταγραφόταν στα πρακτικά της συζήτησης αλλά στη συνέχεια της 
διδασκαλίας ξεχνιόταν και στις εκθέσεις κυριαρχούσε ο λόγος του σχολικού 
βιβλίου.  

 
5.5.2.2. Η ανάγνωση. Ο τρό
ος ανάγνωσης των κειµένων 

Στις δύο και από τις έξι διδασκαλίες (1η και 5η), η διαδικασία 
ουσιαστικά ξεκινούσε από τη µεγαλόφωνη ανάγνωση του κειµένου. Η 
διδάσκουσα επέλεγε ένα µαθητή, στον οποίο έδινε το λόγο για να διαβάσει το 
κείµενο, αφού προηγουµένως περιοριζόταν σε ελάχιστα προκαταρκτικά 
σχόλια. Για το σκοπό αυτό προθυµοποιούνταν αρκετά παιδιά. Κατά τη 
διάρκεια της ανάγνωσης γίνονταν διορθώσεις αλλά και διευκρινιστικά σχόλια 
από τις διδάσκουσες. Σε άλλες διδασκαλίες (3η και 6η), αφού εξετάσθηκαν οι 
προηγούµενες εργασίες, ακολούθησε η ανάγνωση του πρώτου κειµένου, η 
οποία σηµατοδότησε την αρχή «του παρακάτω» µαθήµατος. Μόνο στη 2η 
διδασκαλία, η ανάγνωση του κειµένου ακολούθησε µετά από µια 
προκαταρκτική συζήτηση ως εισαγωγή στο θέµα.  

Οι µαθητές κλήθηκαν να κατανοήσουν το κείµενο κατά τη διάρκεια του 
χρόνου της µεγαλόφωνης ανάγνωσης, χωρίς να προηγείται κάποια 
πληροφόρηση για το περικείµενο του αποσπάσµατος ή κάποια εισαγωγή που 
να διευκολύνει την ανάγνωση. Σε καµιά από τι διδασκαλίες δεν υπήρξε 
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σιωπηλή ανάγνωση. Κάτι τέτοιο ούτε οι οδηγίες προς τον καθηγητή 
προέβλεπαν ούτε ο σκοπός της ανάγνωσης των κειµένων, που ήταν είτε η 
άντληση πληροφοριών για την Έκθεση είτε η παραγωγή προφορικού λόγου εξ 
αφορµής των κειµένων. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης επικουρικά 
λειτουργούσαν τα σχόλια και οι διευκρινήσεις του εκπαιδευτικού, 
προλαµβάνοντας έτσι ενδεχόµενες απορίες των µαθητών και 
προσανατολίζοντας τη σκέψη τους προς την «ορθή» ανάγνωση.  

Οι διακοπές της ανάγνωσης λόγω των διευκρινιστικών σχολίων και 
διορθώσεων της ορθής εκφώνησης του κειµένου θα µπορούσαν να 
χαρακτηρισθούν ως συχνές, αφού σε µια ανάγνωση κειµένου που διαρκούσε 
µέχρι τρία λεπτά, κατέγραψα στις σηµειώσεις µου από δύο έως έξι διακοπές. 
Το ερώτηµα που τίθεται είναι κατά πόσο αυτές οι διακοπές συνέβαλαν στην 
κατανόηση του κειµένου από την πλευρά των µαθητών.  

Αυτό που φαίνεται στις διδασκαλίες που παρακολούθησα, είναι µια 
ιεράρχηση λόγων: α) ο λόγος των κειµένων του σχολικού βιβλίου είναι η βάση 
στην οποία στηρίζεται το µάθηµα, β) ο λόγος του εκπαιδευτικού ακολουθεί και 
αποτελεί την ορθή ερµηνεία του ιδανικού αναγνώστη των κειµένων που 
κατευθύνει προς την ορθή ανάγνωση τους µαθητές και γ) ο λόγος των µαθητών 
που περιορίζεται στην εκφώνηση των κειµένων και στις απαντήσεις των 
ερωτήσεων του βιβλίου και του εκπαιδευτικού. 

 
Τα κίνητρα της ανάγνωσης των κειµένων 

Στα συγκεκριµένα παραδείγµατα το βασικό κίνητρο για την ανάγνωση 
ήταν η προετοιµασία της Έκθεσης · οι µαθητές αντλούσαν πληροφορίες από 
τα κείµενα, τις οποίες θα αξιοποιούσαν στην παραγωγή γραπτού λόγου. Μόνο 
η Χαρά έβαλε ως στόχο την παραγωγή προφορικού λόγου. Ενώ η Γεωργία δε 
συνέδεσε την ανάλυση των κειµένων µε την Έκθεση, η διδασκαλία της στόχευε 
στην κατανόηση του νοήµατος των κειµένων. Ο σκοπός της ανάγνωσης σ’ όλες 
τις διδασκαλίες ήταν υπόρρητος. Σε µένα γινόταν σαφής κατόπιν δικών µου 
ερωτήσεων.  

 
5.5.2.3 Η διαδικασία της ανάλυσης των κειµένων 

Μετά την ανάγνωση ακολουθούσε η συζήτηση µε τη µορφή 
ερωταποκρίσεων: ερώτηση-απάντηση-αξιολόγηση (Ι-R-E). Ο εκπαιδευτικός 
κάνει την ερώτηση, οι µαθητές απαντούν και ο εκπαιδευτικός επικυρώνει, 
ακυρώνει, διορθώνει τις απαντήσεις των µαθητών. Οι ερωταποκρίσεις είναι ένα 
από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχολικού λόγου. 

Παρά την παραπάνω αδροµερή σχηµατοποίηση, η οποία είναι 
γενικευµένη στη βιβλιογραφία (Bloome et al.,2005: 55-56, Cazden, 29-43 
Lier,, 148-157) η συνοµιλία στην τάξη αποδείχθηκε µια πολύπλοκη 
διαδικασία, πολυ-λειτουργική και πολύ-παραγοντική. Κατά την ανάλυση των 
κειµένων, δεν υπήρχε µόνο ο στόχος της κατανόησης του νοήµατος των 
κειµένων, αλλά και του ελέγχου και της εξασφάλισης της οµαλής λειτουργίας 
της τάξης, της αξιολόγησης γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων. Συγχρόνως, πολλά 
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χαρακτηριστικά από το κοινωνικό υπόβαθρο και τον ευρύτερο κοινωνικό 
περίγυρο µαθητών και εκπαιδευτικών επηρέαζαν τον τρόπο αλληλεπίδρασης 
µέσα στην τάξη. Το φύλο, η εθνικότητα, κοινωνικές ταυτότητες, τα ιδιαίτερα 
πολιτισµικά χαρακτηριστικά, αλλά και Μ.Μ.Ε, τοπική και ευρύτερη κοινωνία 
είχαν σαφή παρουσία κατά τις ανταλλαγές εκπαιδευτικών και µαθητών. Αυτά 
τα δύο δυναµικά χαρακτηριστικά λειτουργούσαν έτσι ώστε να αναδεικνύεται 
µέσα από κάθε διδασκαλία µια ενδιαφέρουσα πρωτότυπη, µοναδική 
αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών 

Αυτή πολυπλοκότητα της διδασκαλίας µε στόχο την ανάγνωση για 
κατανόηση δε γινόταν αντιληπτή και δεν αξιοποιούνταν διδακτικά, ώστε η 
διδασκαλία να εντάσσεται οργανικά µέσα στο πολυπαραγοντικό και 
πολυλειτουργικό πλαίσιο της τάξης. Αποτέλεσµα η διδασκαλία να έχει µια 
απρόβλεπτη πορεία µε παράλληλες, ασύµπτωτες δράσεις οι οποίες χονδρικά 
κινούνταν ανάµεσα στην τυπική πορεία ενός µαθήµατος και στις παρεκβάσεις 
που ικανοποιούσαν υπόρρητες ανάγκες των συνοµιλητών. Όλα αυτά κατέληγαν 
τελικά σε µια πολυδιάσπαση της διδασκαλίας που δεν κάλυπτε πολλούς από 
τους καταγεγραµµένους στόχους του ΑΠ. 

 
Η 
ολυλειτουργικότητα  

Παίρνω για παράδειγµα την πρώτη διδασκαλία του παραρτήµατος µε 
διδάσκουσα τη Χαρά, για να δείξω ότι σε µια διδασκαλία (Παράρτηµα Ι, 1η 
διδασκαλία, σ. 419):  

 
- η εκπαιδευτικός ελέγχει την κατανόηση του κειµένου:  

 
∆.: Μιλάει για την εργασία…Το συγκεκριµένο κείµενο για τι µιλάει; 
 Μµµ.: Για τα καλά και τα κακά.  
∆.: Ποιο θετικό βρήκες ; Α
ευθυνόµενη στον µαθητή 
ου καθόταν µ
ροστά. 
 Μ.: Η εργασία προωθεί τη δηµιουργικότητα. 

 
- διευθύνει τη συζήτηση και επιλύει διαφωνίες: 

 
Η ∆. αναδιηγείται τις α
αντήσεις και τις σχολιάζει και τις συµ
ληρώνει.  
Μέσα α
ό τις ερωτα
οκρίσεις συνδέεται έντονα η ανεργία µε την εγκληµατικότητα. Η 
διαφαινόµενη ταύτιση 
ροκαλεί την αντίδραση ενός µαθητή ο ο
οίος µε εµφατικό τρό
ο 
σχολιάζει διακό
τοντας «∆εν είναι λωποδύτες οι άνεργοι!». 
Η ∆. 
αρεµβαίνει « ∆εν εννοούσε αυτό η συµµαθήτριά σου» και α
οκαθιστά τα 
ράγµατα 
τονίζοντας την έµµεση σχέση 
ου έχει η ανεργία µε την εγκληµατικότητα και τονίζοντας 
ως 
δεν 
ρέ
ει να αντιµετω
ίζουµε τους ανέργους ως υ
οψήφιους εγκληµατίες. 
 

- προκαλεί τους µαθητές µε αφορµή το κείµενο να ανακαλέσουν δικές τους 
εµπειρίες: 

 
∆.: Εσείς είστε εργαζόµενοι; Οι µαθητές ασχολούνται κυρίως µε τα µαθήµατά 
τους… 
Α
ευθύνεται σε συγκεκριµένη µαθήτρια 
ου δεν έχει 
άρει το λόγο ακόµα. 
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Μ.: ∆εν ξέρω… Ολίγον εργαζόµενη. Με χαµόγελο µε υ
ονοούµενο 
ου σήµαινε µάλλον 
«καθόλου» και α
ό ∆. και α
ό Μ. 
Άλλοι µαθητές 
ου συµµετείχαν στη συζήτηση και φαίνονταν ε
ιµελείς δια βοής: 
Σκληρά εργαζόµενοι! 
∆.: Τι κάνετε σε µια µέρα; 
Μµµ.: Αγγλικά, Γερµανικά, Χορός, Αθλητισµός… 
 

- ασκεί κριτική σε συµπεριφορά µαθητή: 
 
∆. : Εσύ Γ.;  Με τόνο ελεγκτικό και αφού σχολίασε τις 
ολλές α
ουσίες του α
ό την 1η ώρα 
λόγω καθυστερηµένης 
ροσέλευσης ή άλλης αιτίας. Φαινόταν µαθητής αδιάφορος 
ρος τη 
διαδικασία. Ωστόσο, υ
εραµύνθηκε της εργατικότητάς του η ο
οία εξαντλείται κατά τις 
δηλώσεις του στην 
ρο
όνηση και στο 5Χ5. 
Γ. : ∆υο ώρες προπόνηση κάθε µέρα. 
∆.: Μόνο; 
Γ.: Πάω σχολείο, προπόνηση, 5Χ5, (τρεις ώρες), σπίτι. 
∆. : Τρεις ώρες είναι σκληρή!; ∆ιαφωνώντας η δ. για το σκληρό ωράριο. 
Γ. : Πολύ! Παρεµβάλλεται συµµαθήτριά του για να τον υ
οστηρίξει. Πάρα πολύ κυρία! 
 

- ελέγχει και προσπαθεί να κινητοποιήσει αδρανείς µαθητές: 
 
Η διδάσκουσα θέτει το ερώτηµα: Γιατί ο πατέρας ζητούσε αυτές τις δουλειές; Σε σχέση µε 
το κείµενο Ζητούνται υ
άλληλοι σελ. 126 
Η Καθηγήτρια α
ευθύνει το λόγο σε µαθητές/τριες 
ου δε συµµετέχουν. Εκείνοι/ες σιω
ούν. 
 

- διαχειρίζεται αιτήµατα για άλλες ανάγκες των µαθητών: 
 
Κά
οιος µαθητής αλβανικής καταγωγής 
ου ούτως ή άλλως δε συµµετείχε ζητάει να 
άει στην 
τουαλέτα γιατί 
ονούσε. 
∆. Να πας. 
 
Η συζήτηση σχετικά µε το υπό εξέταση κείµενο δεν ήταν σταθερά 

προσανατολισµένη στο στόχο της κατανόησης του νοήµατος. Αυτό ως ένα 
βαθµό ήταν αναγκαίο, γιατί στα 45 λεπτά που διαρκεί η διδακτική ώρα 
εκπαιδευτικοί και µαθητές καλούνται να λειτουργήσουν σε πολλά επίπεδα, 
µορφωτικό, ψυχοπαιδαγωγικό, διοικητικό-διαχειριστικό. Η πολυλειτουργι-
κότητα φαίνεται ότι λειτουργούσε διαλυτικά για τη συνοχή της διδασκαλίας. 
Κυρίως λειτουργούσαν διασπαστικά οι αντιφατικές κατά τη γνώµη µου 
λειτουργίες του ελέγχου και της εµψύχωσης. Στις διδασκαλίες που συνυπήρχαν 
στον ίδιο βαθµό οι δύο λειτουργίες, η συµµετοχή ήταν περιορισµένη, ενώ σε 
διδασκαλίες που ήταν περισσότερο προσηλωµένες στο στόχο της εµψύχωσης 
η συµµετοχή των µαθητών ήταν καλύτερη και περισσότερη80.  

                                                
80 Η παρατήρηση αυτή θα τεκµηριωθεί περισσότερο σε παρακάτω υποκεφάλαιο της 
διατριβής, όπου θα αναφερθώ στους ρόλους των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία (σ.145) 
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Πολυ
αραγοντικότητα 
Είναι εντυπωσιακό στην παρατήρηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ των 

µαθητών και ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και τους µαθητές σε µια διδακτική 
ώρα πόσοι άλλοι παράγοντες επιδρούσαν που είχαν να κάνουν µε τις σχέσεις 
εξουσίας (εκπαιδευτικός-µαθητές και µαθητές-µαθητές) και τις κοινωνικές 
ταυτότητες µε βάση το φύλο, την κοινωνική θέση και εθνότητα.  

Βασίζοµαι στις διδασκαλίες της Χαράς, από τις πρώτες που 
παρακολούθησα, για να δείξω πλήθος άλλων στοιχείων που αφορούν στο 
κοινωνικό υπόβαθρο των υποκειµένων της έρευνας, που µένουν αναξιοποίητα 
σε µια παραδοσιακού τύπου διδασκαλία αλλά µπορούν να αξιοποιηθούν στην 
κριτική παιδαγωγική προσέγγιση. 

Με την πρακτική της αξιολόγησης του ενδιαφέροντος του µαθητή για 
το µάθηµα και της συµµετοχής του, κατά τη συζήτηση του νοήµατος των 
κειµένων, διακρίνονταν: α) οι «καλοί» µαθητές, που συµµετείχαν περισσότερο 
και µέσω της συµµετοχής επιβεβαίωναν το ρόλο του καλού µαθητή, β) οι 
µαθητές που αντιµετώπιζαν δυσκολίες και, ενώ έδειχναν ενδιαφέρον, δε 
µπορούσαν να µετέχουν όποτε τους δινόταν ο λόγος ή δεν ανταποκρίνονταν 
έγκαιρα και γ) οι αδιάφοροι που δε µετείχαν. 

Η Σόνια, για παράδειγµα επιβεβαίωνε το ρόλο της καλής µαθήτριας 
που τις επέτρεπε να έχει αυθόρµητες παρεµβάσεις στη συζήτηση, χωρίς να 
ζητάει το λόγο από την εκπαιδευτικό, ακόµα και για θέµατα που ήταν εµφανώς 
άσχετα µε το αντικείµενο της διδασκαλίας, αλλά που δηµιουργούν σχέση 
οικειότητας µε τη Χαρά, (Παρ. Ι, 1η διδ. σ. 419-422): 
 

Μετά την ανάγνωση ακολουθεί η διαδικασία των ερωτα
οκρίσεων 
ρος διερεύνηση του βαθµού 
κατανόησης του κειµένου α
ό τους µαθητές. 
∆.: Μιλάει για την εργασία…Το συγκεκριµένο κείµενο για τι µιλάει; 
Μµµ. : Για τα καλά και τα κακά.  
∆. : Ποιο θετικό βρήκες ; Α
ευθυνόµενη στη µαθήτρια, στη Σόνια, 
ου καθόταν µ
ροστά. 
 Σόνια: Η εργασία προωθεί τη δηµιουργικότητα. 
∆.: Πες µου ένα παράδειγµα.  
Σόνια.: Εσείς! 
∆.:Το ωραιότερο κοµπλιµέντο! Γελώντας µε έκ
ληξη. 
 
Σε άλλη διδασκαλία, η ίδια µαθήτρια, ενώ όλοι συζητούσαν κάτι 

σχετικό µε το κείµενο που ανέλυαν, διέκοψε για να ρωτήσει τη Χαρά από πού 
κατάγεται.  

Ενώ οι «καλοί» µαθητές επιβεβαίωναν την ισχυρή τους θέση στην 
οµάδα, κάποιοι άλλοι ελέγχονταν για το αντίθετο και τοποθετούνταν στους 
«αδιάφορους» ή «αµελείς» µαθητές: 

 
∆.: Εσείς είστε εργαζόµενοι; Οι µαθητές ασχολούνται κυρίως µε τα µαθήµατά 
τους… 
Α
ευθύνεται σε συγκεκριµένη µαθήτρια 
ου δεν έχει 
άρει το λόγο ακόµα. 
Μ.: ∆εν ξέρω… Ολίγον εργαζόµενη. Χαµόγελο µε υ
ονοούµενο 
ου σήµαινε µάλλον 
«καθόλου» και α
ό ∆. και α
ό Μ. 
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Άλλοι µαθητές 
ου συµµετείχαν στη συζήτηση και φαίνονταν ε
ιµελείς δια βοής: 
Σκληρά εργαζόµενοι! 
∆.: Τι κάνετε σε µια µέρα;  
Μµµ.: Αγγλικά, Γερµανικά, Χορός, Αθλητισµός… 
∆.: Εσύ Γιώργο;  Με τόνο ελεγκτικό και αφού σχολίασε τις 
ολλές α
ουσίες του α
ό την 1η 
ώρα λόγω καθυστερηµένης 
ροσέλευσης ή άλλης αιτίας. Φαινόταν µαθητής αδιάφορος 
ρος τη 
διαδικασία. Ωστόσο, υ
εραµύνθηκε της εργατικότητάς του η ο
οία εξαντλείται κατά τις 
δηλώσεις του στην 
ρο
όνηση και στο 5Χ5. 
Γ.:  ∆υο ώρες προπόνηση κάθε µέρα. 
∆.: Μόνο; 
Γ.: Πάω σχολείο, προπόνηση, 5Χ5, (τρεις ώρες), σπίτι. 
∆.: Τρεις ώρες είναι σκληρή; ∆ιαφωνώντας η δ. για το σκληρό ωράριο. 
Γ.: Πολύ! Παρεµβάλλεται συµµαθήτριά του για να τον υ
οστηρίξει: Πάρα πολύ κυρία!. 
 
Το θέµα συζήτησης περί εργασίας έδωσε τη δυνατότητα να 

ευαισθητοποιήσει, µε σκοπό να αλλάξουν στάση, µαθητές που, κατά τη 
διδάσκουσα, δεν ήταν επιµελείς. Στην πρώτη περίπτωση η µαθήτρια 
αποδεχόταν µε χαµόγελο την άποψη της εκπαιδευτικού, ενώ ο Γιώργος 
προέβαλε αντιρρήσεις, έστω και µεταξύ αστείου και σοβαρού, 
υπερασπιζόµενος τις επιλογές του και δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει µε τον ίδιο 
τρόπο, µη συµµορφωµένος µε τις απαιτήσεις, τυπικές και άτυπες, του 
σχολείου. 

Άλλος µαθητής αγωνιζόταν να πάρει το λόγο και να ακουστεί η φωνή 
του. Η προσπάθειά του ήταν εµφανής, καθώς και η δειλή διεκδίκηση του 
λόγου µε το χέρι που σήκωνε δειλά µε δυσκολία:  

 
Στο σηµείο αυτό α
ό το τέλος ένας µαθητής 
ου δεν είχε 
άρει το λόγο, µάλλον 
συνεσταλµένος, διεκδίκησε τον λόγο. 
∆.: Α, ναι. Του δίνει µε νεύµα το λόγο. 
Μ.:  Ίσως να φτάσει στο έγκληµα…(ενν. ο άνεργος). 
∆. : Το είπαµε. 
 
Σ’ άλλο χρονικό σηµείο της ίδιας διδασκαλίας ο ίδιος µαθητής: 
 
Ο «συνεσταλµένος» µαθητής διεκδικεί για δεύτερη φορά το λόγο  
«Έναν άλλο τρόπο να πω. Το ∆ιαδίκτυο» 
∆.: Το είπαµε. 
 
Στο πλαίσιο της συζήτησης ο καθένας από τους παραπάνω µαθητές 

επιβεβαίωσε ή υποστήριξε το µαθητικό του ρόλο του (καλός, αδιάφορος, 
κ.λπ.) στην τάξη ή διεκδίκησε έστω και ανεπιτυχώς ένα διαφορετικό ρόλο. 
Πέρα όµως από τη θέση τους στην τάξη, υποστηρίζουν και αξίες που 
αναφέρονται στην κοινωνική τους θέση: 

 
Μετά α
ό λίγο 
αίρνει το λόγο η Σόνια, η µαθήτρια 
ου είχε υ
οστηρίξει τους διδάσκοντές της 
και είχε άνετη και µεγάλη συµµετοχή στο µάθηµα και υ
οστηρίζει: 
Οι γονείς να µας συντηρούν που µας έφεραν στον κόσµο. 
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∆ιαφωνεί άλλη µαθήτρια αλβανικής καταγωγής: Πρέπει και εµείς να δουλεύουµε για να 
τους βοηθούµε και να τους συντηρούµε. 
 
Η Σόνια δεν επιβεβαίωνε το δυναµικό της ρόλο µόνο στη τάξη αλλά 

και την ισχυρή προσωπικότητα µε το απαιτητικό ύφος που ενισχύεται και από 
την κοινωνική της θέση, αφού οι γονείς της µε αστικό προφίλ παρείχαν ό,τι 
χρειαζόταν η Σόνια για να µεγαλώσει. Η µαθήτρια αλβανικής καταγωγής 
διαφώνησε, γιατί σε µια οικογένεια βιοπαλαιστών οικονοµικών µεταναστών όλα 
τα µέλη πρέπει να έχουν διάθεση προσφοράς. Οι διαφορετικές κοινωνικές 
οµάδες στις οποίες ανήκαν οι δύο µαθήτριες διαφοροποίησε την άποψή τους 
επί του θέµατος.  

Επίσης, σηµαντικά είναι τα θέµατα του φύλου που απασχόλησαν τους 
µαθητές και επηρέαζαν τις θέσεις των συνοµιλητών σε µια συζήτηση µέσα σε 
τάξη: 

 
Στο σηµείο αυτό το θέµα µετατο
ίζεται στην ισότητα της γυναίκας στην εργασία. 
 Τίθεται το ερώτηµα:  Υπάρχουν δουλειές που δεν κάνουν οι γυναίκες; Μαθήτριες µε 
ενθουσιασµό µιλούν για όσα καταφέρνουν οι γυναίκες. Αναφορά στην 
ρώτη γυναίκα 
βουλευτή, στη γυναίκα αστροναύτη(υ
άρχουν σχετικά κείµενα στο βιβλίο). 
Ο Γ. 
ου δεν συµµετείχε µέχρι εκείνη τη στιγµή «∆εν παίζουν ποδόσφαιρο». 
Μαθήτρια 
ου είχε το λόγο 
ροηγουµένως και µιλούσε για τα ε
ιτεύγµατα των γυναικών: 
 Εγώ παίζω…  
Γ.:  Ναι, αλλά δεν ξέρεις… Γέλια στην τάξη. 
Μαθητής 
ου δε συµµετείχε µέχρι εκείνη τη στιγµή: Μπορούν οι άνδρες να γίνουν 
µπαλαρίνες; 
 ∆.: Υπάρχουν αντίστοιχοι χορευτές, όπως ο Νουρέγιεφ, ο Μπαρίσνικοφ. Η ∆. κάνει 
εκτενή αναφορά στους συγκεκριµένους δια
ρε
είς χορευτές και την ιστορία τους. 

 
Οι γνώριµοι ανταγωνιστικοί σεξιστικοί λόγοι, ο φαλλοκρατικός και 

φεµινιστικός, επηρέασαν τις απόψεις των συνοµιλητών και πόλωσαν το κλίµα 
µέσα στην τάξη. Το ερώτηµα προδιέθεσε τους µαθητές να έχουν 
ανταγωνιστικές θέσεις, αφού λάνθανε σ’ αυτό ο φεµινιστικός λόγος που 
προκαλεί την αλαζονική φαλλοκρατική αντίδραση. Η συζήτηση δεν κατέληξε 
σε σύνθεση.  

Στο διδακτικό βιβλίο οι τεχνικές αναζήτησης που προτείνονταν, είναι οι 
αγγελίες στις εφηµερίδες και το ∆ιαδίκτυο. Οι µαθητές αντέταξαν τη δική τους 
εµπειρία από την ενηµέρωση που είχαν από την τηλεόραση και τον άµεσο 
κοινωνικό περίγυρο: οι γνωριµίες, το µέσο, είναι ισχυρό στην ελληνική 
κοινωνία, ακόµα. Ποιος το αγνοεί, εκτός από το διδακτικό βιβλίο της Ν.Γλ.; 

  
Η ένσταση α
ό µαθητές είναι: Τι λέτε κυρία για προσόντα, αφού, αν δεν έχεις µέσο, δεν 
κάνεις τίποτα. Οι µαθητές τόνισαν µε έµφαση : Με το µέσο πιάνεις δουλειά. 
Στο σηµείο αυτό η ∆. 
ροέβαλε κά
οιες ε
ιφυλάξεις, έως ενστάσεις. 
 ∆. Από πού το συµπεραίνεις; Α
ευθυνόµενη σε µια µαθήτρια. 
 Μ: Από την τηλεόραση. 
Ντρνννν! 
Οι µαθητές σηκώνονται για να βγουν έξω. 



 138 

Ανακεφαλαίωση 
Το φύλο, η κοινωνική τάξη και η εθνότητα, ο άµεσος και ευρύτερος 

κοινωνικός περίγυρος µε τον έναν ή άλλο τρόπο, λιγότερο ή περισσότερο, 
έµµεσα ή άµεσα αποτελούσαν το κοινωνικό υπόβαθρο σε πολλές στιγµές της 
συγκεκριµένης διδασκαλίας. Όταν η συζήτηση κατευθυνόταν από τον 
εκπαιδευτικό και αφορούσε στο νόηµα των κειµένων, µε ερωτήσεις που 
υπέβαλε στους µαθητές, οι µαθητές ανταποκρίνονταν: περισσότερο οι «καλοί» 
µαθητές, λιγότερο οι «µεσαίοι» και καθόλου οι αδιάφοροι µαθητές. Στις 
αυθόρµητες συνεισφορές των µαθητών, στις παρ(εκ)βάσεις της διδακτικής 
πράξης, και υπό τύπον θορυβώδους αστεϊσµού, έπαιρναν το λόγο και µαθητές 
που δε συµµετείχαν στη διαδικασία της δοµηµένης γύρω από το κείµενο 
συζήτησης και κάποιοι από αυτούς αδιάφοροι, όπως ο Γιώργος. Η αυθόρµητη 
παρέµβαση των µαθητών είχε να κάνει: α) µε την υποστήριξη της δικής τους 
κοινωνικής ταυτότητας, του φύλου και της κοινωνικής τους θέσης, και β) µε την 
άποψη που είχαν διαµορφώσει από τα Μ.Μ.Ε και τον κοινωνικό περίγυρο. 
Στα σηµεία αυτά το ενδιαφέρον στη συζήτηση κορυφωνόταν, αλλά 
περιοριζόταν στο πλαίσιο που όριζε ο στόχος της παραγωγής προφορικού 
λόγου. Ακόµη κι όταν οι µαθητές στη συζήτηση κατέθεταν ενδιαφέρουσες 
απόψεις, υπήρχε οµολογηµένη αδυναµία διδακτικής αξιοποίησης του λόγου 
των µαθητών · η Τάνια µετά από µια πολύ ζωντανή εισαγωγική συζήτηση µε 
τους µαθητές της για το θέµα «Ειρήνη-πόλεµος» οµολογεί:  

 
∆.: Έχετε πει παιδιά ένα σωρό πράγµατα. Ε δε µπορώ να τα µαζέψω. Θα… ∆ε θέλω 
να τα …Θα δούµε πώς θα τα χρησιµοποιήσουµε, αν θα τα χρησιµοποιήσουµε. 
Πάντως καλό ήταν ότι ακούστηκαν. Να τελειώσουµε το κείµενο. Είναι φοβερό δε, 
ότι µε αφορµή αυτό το κείµενο βγάλατε αυτά τα πράγµατα. (Παρ. Ι, Τάνια, θ΄διδ., σ. 
455) 
 
 Η πολυλειτουργική και πολυπαραγοντική διδασκαλία των κειµένων στο 

πλαίσιο της παραδοσιακής προσέγγισης είναι αποσπασµατική και διαλυτική 
για την ενότητα της διδασκαλίας. Χρειάζεται ένα διαφορετικό πλαίσιο, ώστε το 
πολιτισµικό υπόβαθρο των µαθητών να αξιοποιείται µε συστηµατικό και 
δοµηµένο τρόπο και ο εκπαιδευτικός να απλοποιεί το διδακτικό του ρόλο στη 
διδασκαλία της ανάγνωσης, σταθερά προσανατολισµένος στο στόχο της 
ανακάλυψης του νοήµατος των κειµένων, συντονίζοντας και υποστηρίζοντας 
τους µαθητές στο έργο της κατανόησης. Αλλά σε µείζονα συµπεράσµατα θα 
επανέλθω σε άλλο σηµείο της διατριβής.  

 
Η διττή ανάγνωση και ο κοινός στόχος: ∆ύο είδη ερωτήσεων, δύο διαφορετικοί 
όροι 
γνώσης για την 
αραγωγή λόγου  

Το είδος των ερωτήσεων που κυριάρχησαν στις διδασκαλίες που 
παρατήρησα είναι κυρίως δύο ειδών81:  

                                                
81 Σύµφωνα µε το µοντέλο QARs (Question-answer relationships) του Rafhael οι 
ερωτήσεις µε κριτήριο το «πού βρίσκεται η απάντηση» χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) 
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α) ερωτήσεις των οποίων οι απαντήσεις βρίσκονται µέσα στο κείµενο. Π.χ. από 
τη διδασκαλία της Μάγδας (σελ. 426) 

 
∆.:  Σε τι βοήθησε το άροτρο; 
Μ1: Μεγαλύτερη παραγωγή. 
Μ2: Με το τρακτέρ δε χάνεις χρόνο. 
Μ3: Με τα µηχανήµατα γίνεται καλύτερη καλλιέργεια. 
 

β) ερωτήσεις που αφορούν στη σηµασία συγκεκριµένων λέξεων:  
 

∆.: Έχει σχέση µε όσα είπαµε.; 
Μαθητής: Ναι, παροµοιάζονται µερικά σηµεία. 
∆.: Όχι παροµοιάζονται, ταυτίζονται. Πες παράγωγα του «ταυτίζοµαι». 
 Η ∆. εξηγεί αναλυτικά τη διαφορά µεταξύ του «
αροµοιάζω» και « ταυτίζω». Ανατρέχει στις 

Οµηρικές 
αροµοιώσεις α
ό τη σκηνή της τρικυµίας στην Οδύσσεια. (Παρ. Ι, Τάνια, 5η 
διδ., σ. 434) 
 

και γ) ερωτήσεις των οποίων οι απαντήσεις βρίσκονται στις προηγούµενες 
γνώσεις και εµπειρίες των µαθητών: 

 
∆. : Εντοπίστε τον ορισµό στην 1η παράγραφο. Πού είναι ο ορισµός ∆ηµ.; 
 Ο ∆ηµ. α
αντά 
∆.: Με ποια µέσα; Α
αντούν µαθητές 
∆.: Σε τι εξυπηρετεί;  
Μµµ.: Γνωστοποιούν… 
∆.: Μόνο γνωστοποιούν;   
Οι µαθητές στην ερώτηση αυτή 
ου υ
όρρητα στόχευε στη σκο
ιµότητα των διαφηµίσεων δεν 
α
άντησαν, γιατί 
ροσ
αθούσαν να εντο
ίσουν στο κείµενο την α
άντηση. Γι’ αυτό και η 

αρότρυνση α
ό τη ∆.  
∆.: Ας ξεφύγουµε από το κείµενο.  Μόνο γνωστοποιούν;  
Οι µαθητές δεν α
αντούν. Η ∆. αλλάζει το ερώτηµα ανατρέχοντας στις δικές τους εµ
ειρίες 
∆.: Πείτε µια διαφήµιση που σας άρεσε;  
Οι µαθητές µε 
ολλή 
ροθυµία αναφέρουν διαφηµίσεις κυρίως α
ό την τηλεόραση. 
Ε
ανέρχεται το ερώτηµα 
∆.:  Μόνο γνωστοποιούν;  

                                                                                                                                       

Εντός βιβλίου (In the book) και β) Εντός εγκεφάλου (In my head). Στην πρώτη κατηγορία 
διακρίνονται δύο υποκατηγορίες 1. «Ακριβώς εκεί» (Right there): Η απάντηση βρίσκεται 
στο βιβλίο, σε συγκεκριµένη πρόταση ή συνεχόµενες προτάσεις. Ο αναγνώστης µπορεί να 
δείξει την απάντηση που βρίσκεται. 2. «Σκέψου και ψάξε» (Think and search): Ο 
αναγνώστης πρέπει να συνδυάσει προτάσεις διαφορετικές, που βρίσκονται σε διαφορετικά 
σηµεία του κειµένου. Οι συνδυαστικές λεγόµενες ερωτήσεις. Στη δεύτερη κατηγορία 
διακρίνονται πάλι δύο υποκατηγορίες: 1. «Ο συγγραφέας και συ» (Author and you): Η 
απάντηση δε βρίσκεται στο κείµενο. Για να δοθεί η απάντηση πρέπει να αξιοποιήσει ο 
αναγνώστης πληροφορίες ή γνώσεις από άλλα κείµενα που έχει υπόψη του. 2. «Από µόνος 
µου» (On my own): Η απάντηση δε βρίσκεται στο κείµενο, αλλά εξ ολοκλήρου στην 
προηγούµενη εµπειρία του αναγνώστη χωρίς αναφορά σε κείµενο. Οι ερωτήσεις αυτές 
χρησιµοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς για να ανακαλέσουν προηγούµενες εµπειρίες των 
µαθητών πριν διαβάσουν το κείµενο. (όπως στο Thomas-Sheridan, Heather, 2008: 174).  
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Οι µαθητές είναι σε θέση τώρα να α
αντήσουν µε βάση τα βιώµατά τους. Ωστόσο στις 
α
αντήσεις τους δεν διακρίνεται η διαφορά στόχου και µέσου- τρό
ου. (Παρ. Ι, Τάνια, 5η διδ., 
σ. 432-3) 
 
 

Τα τρία είδη ερωτήσεων εναλλάσσονταν χωρίς κάποια συγκεκριµένη, 
προφανή τουλάχιστον, λογική στη διδασκαλία της Τάνιας. 

Απουσίαζαν συνδυαστικές ερωτήσεις ή ερωτήσεις που απαιτούσαν 
αναφορά σε άλλα κείµενα. Το ενδιαφέρον περιστρεφόταν στην άντληση της 
πληροφορίας, είτε από το κείµενο είτε από την εµπειρία του µαθητή ή κι από 
τα δύο, µε σκοπό –όχι κατ’ ανάγκη– να αξιοποιηθεί στην παραγωγή λόγου. 
∆εν προσεγγίζονταν άλλα χαρακτηριστικά ή διαστάσεις του κειµένου, ως 
κοινωνικής πρακτικής, ως κειµενικού είδους, ούτε τα συµφραζόµενά του. 
Επίσης, δεν υπήρχε πρόθεση αµφισβήτησης των κειµένων.  

Οι εικόνες του βιβλίου αξιοποιούνταν κι αυτές ως πηγή πληροφόρησης 
ή ως έναυσµα συζήτησης (βλ. Μάγδα ,3η διδασκαλία, σ. 426). 

Οι κύριοι πόροι γνώσης για την αξιοποίηση τελικά –και όχι 
κατανόηση– του νοήµατος του κειµένου ήταν οι εµπειρίες και οι γνώσεις του 
εκπαιδευτικού, οι εµπειρίες και οι γνώσεις των µαθητών και οι πληροφορίες 
που εντοπίζονταν στα κείµενα. Αυτοί οι τρεις πόροι έδιναν το υλικό που θα 
αξιοποιούσαν για την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Ο βαθµός 
αξιοποίησης κάθε πόρου ποίκιλλε από διδασκαλία σε διδασκαλία. Σε µερικές 
περιπτώσεις, όπως της Μάγδας και της Γεωργίας, αξιοποιούνταν περισσότερο 
ο πόρος των κειµένων, ενώ στις περιπτώσεις της Χαράς και της Τάνιας, µαζί µε 
τον πόρο των κειµένων και οι άλλοι δύο πόροι, του εκπαιδευτικού και των 
µαθητών. ∆εν υπήρχε διαλεκτική σχέση ανάµεσα σ’ αυτούς τους τρεις πόρους. 
Στόχος της διαδικασίας ήταν να αξιοποιηθεί από τις εµπειρίες των µαθητών 
ό,τι ήταν συµβατό µε το λόγο των κειµένων και του εκπαιδευτικού. Οι 
εµπειρίες των µαθητών τελούσαν υπό την καθαρτήρια επιρροή των άλλων δύο 
πόρων. Μ’ αυτό τον τρόπο το κείµενο δεν περιόριζε τις ερµηνείες των 
µαθητών, οι οποίοι συνειρµικά µπορούσαν να θίξουν οποιοδήποτε άλλο θέµα 
συναφές ή µη. Από την άλλη, ο λόγος των µαθητών στο βαθµό που δεν ήταν 
συµβατός µε το λόγο των κειµένων και του εκπαιδευτικού, αποτελούσε 
παρέκβαση, που προκαλούσε το ενδιαφέρον των µαθητών αλλά δεν 
αξιοποιούνταν διδακτικά ώστε η ανάγνωση του κειµένου να αποτελέσει 
εποικοδοµητική πρακτική. 

Συνεπώς, κάθε άλλη διάσταση στην ανάγνωση των κειµένων της Ν.Γλ. 
δεν είχε νόηµα. Η ανάγνωση για κατανόηση του νοήµατος στην περίπτωση του 
µαθήµατος της Ν.Γλ. είχε ως στόχο την αξιοποίηση του νοήµατος στην 
παραγωγή λόγου. Ο στόχος ήταν ο ερανισµός πληροφοριών µέσα από τα 
ερανίσµατα του διδακτικού βιβλίου και µερικές φορές, των εκπαιδευτικών. 
Τόσο ο αναγνώστης, όσο και τα κείµενα είχαν µονοσήµαντο ρόλο και σκοπό, 
την εξασφάλιση πληροφοριακού υλικού. Ούτε ολοκληρωµένοι αναγνώστες 
χρειάζονταν, ούτε ολοκληρωµένα κείµενα.  
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5.5.2.4 Α
οτελέσµατα της διαδικασίας. Η Έκθεση ως ανα
αραγωγή λόγου 
Μετά από τις παραπάνω πρακτικές ακολούθησε η διαδικασία της 

παραγωγής λόγου, της Έκθεσης. Σε τρεις από τις διδασκαλίες που 
παρατήρησα είχα τη δυνατότητα να διαβάσω εκθέσεις µαθητών που 
στηρίχθηκαν σε αναλύσεις-συζητήσεις κειµένων που είχα παρακολουθήσει ως 
παρατηρητής. Η εξέταση των αποτελεσµάτων της διδασκαλίας των κειµένων 
στις διδασκαλίες της Τάνιας, της Μάγδας και της Χαράς, έδειξαν ότι οι 
µαθητές αξιοποίησαν το λόγο των κειµένων του διδακτικού βιβλίου και τις 
επισηµάνσεις του εκπαιδευτικού.  

Στο πρώτο παράδειγµα, το θέµα της ενότητας ήταν «το θέατρο». Το 
θέατρο ως θέµα για µαθητές Α΄ Γυµνασίου φάνηκε ανοίκειο. Οι εκπαιδευτικοί 
και στα δύο τµήµατα της Α΄ Γυµνασίου είχαν να σχολιάσουν την έλλειψη 
θεατρικής παιδείας, η οποία φαινόταν στον λόγο των µαθητών. Οι 
περισσότεροι µαθητές είχαν παρακολουθήσει θεατρική παράσταση στο 
πλαίσιο σχολικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Ελάχιστοι υπήρξαν θεατές 
σε θέατρο µε τους γονείς τους. Η χαλαρή σχέση των µαθητών µε το 
συγκεκριµένο είδος τέχνης φαινόταν και στις ασαφείς αναφορές τους σε 
θεατρικές παραστάσεις, των οποίων τίτλους και συγγραφείς δε συγκρατούσαν 
στη µνήµη τους.  

Η Χαρά επέµεινε στην παρουσίαση εξωτερικών γνωρισµάτων του 
θεατρικού χώρου, «ώστε οι µαθητές κατά την 
αρακολούθηση µας 
αράστασης να 
είναι 
ληροφορηµένοι και να µην α
ορούν για το 
ώς λειτουργεί µια 
αράσταση», όπως 
η ίδια µου εξήγησε:  

  
Η δ. ρωτάει και οι µαθητές α
αντούν. «Τι είναι …» και οι µαθητές α
αντούν. Συγκρίνουν 
τύ
ους θεάτρων και εντο
ίζουν διαφορές. Κά
οια στιγµή τίθεται και το ερώτηµα «Πού είναι η 
κουίντα;» .. Η δ. ε
έµεινε στον εντο
ισµό της κουίντας σε µια εικόνα του βιβλίου δύσκριτη. 
Κανένα 
αιδί δεν εντό
ισε την κουίντα. Η εκ
αιδευτικός ε
έµενε 
ολύ στη διάκριση του 
συγκεκριµένου σηµείου του θεάτρου. Εκ των υστέρων η ίδια η εκ
αιδευτικός µου εξήγησε ότι 
ε
έµενε να ξέρουν καλά τη δοµή του θεάτρου, ακόµα και των 
αρασκηνίων, των µη ορατών 
του µερών, ώστε οι µαθητές κατά την 
αρακολούθηση µας 
αράστασης να είναι 

ληροφορηµένοι και να µην α
ορούν για το 
ώς λειτουργεί µια 
αράσταση. (Παρ.Ι, Χαρά, 8η 
διδ. σ. 446)  
 
Ακολουθεί µετά από µια βδοµάδα διαγώνισµα τριµήνου µε σχετικό 

θέµα Έκθεσης:  
 

 Στο θέµα: «Υ
οθέστε 
ως βρίσκετε για 
ρώτη φορά σ’ ένα θέατρο και 
αρακολουθείτε την 

ρώτη σας 
αράσταση. Περιγράψτε όλα όσα είδατε σ’ αυτήν και αναφερθείτε ε
ίσης στα 
συναισθήµατα και τις εντυ
ώσεις σας κατά τη διάρκειά της. (Να ανα
τύξετε το θέµα σε 2 

αραγράφους) Βαθµοί: 10». 
 
Από το τυχαίο δείγµα των 10 συνολικά εκθέσεων, ανθολογώ 

συγκεκριµένες αναφορές, µαζί µε τα σχόλια της Χαράς, στην «κουίντα», στην 
οποία επέµενε η εκπαιδευτικός: 

  



 142 

«Εδώ και µέρες είχαµε κάνει κράτηση για το θεωρείο.(+)Ύστερα α
ό λίγη ώρα σβήσαν τα 
φώτα, η αυλαία άνοιξε και ένας-ένας οι ηθο
οιοί έβγαιναν α
ό την κουίντα. Καθώς έβγαιναν 
φωτίζονταν ο ένας µετά τον άλλον µε τον 
ροβολέα…» Βαθµολογία 8,5/10. 
 - «Ήταν µια 
αράσταση δράσης και 
ερι
έτειας και φαινόταν τόσο αληθινή!...Κατά τη 
διάρκεια της 
αράστασης, όλοι οι θεατές κοιτούσαν µε αγωνία στην σκηνή ή όταν 
ανυ
οµονούσαν, κοιτούσαν 
ρος την κουίντα για να (δουν ότι θα)βγουν οι ηθο
οιοί α
ό το 

αρασκήνιο».Βαθµολογία 8.25/10. 
 -«Μόλις φτάσαµε αγοράσαµε τα εισητήριά µας και 
ήγαµε να καθίσαµε στις θέσεις µας. 
Μ
ροστά µας βρισκόταν µία µεγάλη κόκκινη κουρτίνα ό
ου έκρυβε τη σκηνή. ∆εξιά και 
αριστερά υ
ήρχαν οι κουίντες ό
ου χώριζαν την σκηνή µε τα 
αρασκήνεια µα αυτές δεν 
φαίνονταν αλλά εγώ το ήξερα. (Σχόλιο: Περιττή αναφορά)». Βαθµολογία: 7.25. 
 «Το θέατρο ήταν 
ολύ µεγάλο και είχε άνετες θέσεις. Η 
ρώτη εντύ
ωση 
ου µου έκανε 
ήταν οι κουΐντες στα 
λάγια της είχαν κά
ως κρεµασµένες. (Σχόλιο: ;)» Βαθµολογία 
4.75/10. 
«Η ταξιθέτης µε έβαλε στην 
ροτελευταία σειρά εκεί ό
ου τα έβλε
ες όλα. Η κουίντα δε 
φαινόταν, µα εγώ τη σκεφτόµουν κόκκινη µε στρασάκια.»Βαθµολογία: 6.5/10. 
 «Πέρσι 
ήγα στο θέατρο Σκιών για 
ρώτη φορά και τον Καραγκιόζη. Εκεί είδα τις κουίντες 

ου ήταν χρωµατιστές. Είδα και την µικρή 
αράγκα του Καραγκιόζη….» Βαθµολογία: 
4.75/10. 
 
Στη συγκεκριµένη ενότητα διακρίνεται η «εκπολιτιστική» διάσταση του 

µαθήµατος της γλώσσας. Στόχος δεν είναι απλώς και µόνο η προφορική και η 
γραπτή έκφραση, αλλά και η εξοικείωση, η γνωριµία µε θέµατα που προάγουν 
το πολιτιστικό επίπεδο των µαθητών. Με το µάθηµα της γλώσσας οι µαθητές 
δε µαθαίνουν να γράφουν και να µιλούν µόνο αλλά και ενηµερώνονται για 
θέµατα που «πρέπει να έχουν υπόψη τους». Γι’ αυτό το λόγο και η 
εκπαιδευτικός, όπως η ίδια µου εξήγησε, επέµεινε στη ανάλυση του θεατρικού 
χώρου, «ώστε να είναι ενήµεροι». Η επιµονή αυτή απέδωσε καρπούς στο 
διαγώνισµα, όπου οι µαθητές επιµελώς δεν παρέλειπαν να αναφερθούν στην 
«κουίντα» και σ’ άλλα στοιχεία του θεάτρου. 

Οι µαθητές προσπάθησαν να ανταποκριθούν στην ευαισθησία της 
εκπαιδευτικού για τα εξωτερικά στοιχεία του θεάτρου. Ακόµα κι όταν δεν τα 
έβλεπαν τα φαντάζονταν «µε στρασάκια». Στην προσπάθειά τους να πείσουν ότι 
γνωρίζουν το θεατρικό χώρο, όπου ελάχιστες φορές είχαν βρεθεί, οι αναφορές 
τους προκαλούν θυµηδία µε τις απροσδόκητες επινοήσεις τους. Οι µαθητές 
όµως, δεν είχαν άλλη επιλογή, έπρεπε να γράψουν Έκθεση σε διαγώνισµα 
τριµήνου, από το οποίο θα κρινόταν κατά πολύ ο βαθµός του τριµήνου στο 
µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Έπρεπε να υποδυθούν το ρόλο 
ενηµερωµένου θεατρόφιλου, για τον οποίο δεν είχαν εµπειρίες από την 
προσωπική τους ιστορία. Το αποτέλεσµα ήταν να δυσκολευθούν να γράψουν 
για το συγκεκριµένο θέµα. Ο µέσος όρος της βαθµολογίας στα δύο τµήµατα 
της Α΄ Γυµνασίου ήταν 9.1 και 10.4.  

Στο δεύτερο παράδειγµα, η ενότητα είχε θέµα τη «∆ιαφήµιση». Τόσο 
στην ενότητα του βιβλίου, όσο και στη διδασκαλία της Τάνιας, (5η 
διδασκαλία), η διαφήµιση παρουσιαζόταν ως προβληµατικό φαινόµενο µε 
πολλές αρνητικές πλευρές και µια θετική πλευρά, την καλλιτεχνική. Η 
«δαιµονοποίηση» της διαφήµισης, η έµφαση στην αρνητική της πλευρά, 
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οδήγησε τους µαθητές στην αναπαραγωγή της αντιφατικής στάσης απέναντι 
στο φαινόµενο της διαφήµισης. 

Μετά από µια βδοµάδα ακολούθησε η διαδικασία παραγωγής γραπτού 
λόγου, η Έκθεση µε θέµα: «Η διαφήµιση έχει µια συνεχή 
αρουσία στη σύγχρονη 
καταναλωτική ε
οχή µε αρνητικές και θετικές 
λευρές-συνέ
ειες. Να ανα
τύξετε τις 
α
όψεις σας».  

Στις εκθέσεις που διάβασα πλεόναζαν οι αποστασιοποιηµένες 
προσεγγίσεις των διαφηµίσεων, µε τα αρνητικά να υπερισχύουν των θετικών, 
όπως ακριβώς παρατηρείται και στα κείµενα του βιβλίου. Η πρόταξη των 
αρνητικών προδιέθετε τους µαθητές να τοποθετηθούν αρνητικά ως προς το 
θέµα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την ενοχοποίηση της διαφήµισης ως 
πρακτικής, παρά τις λίγες αναφορές στις θετικές της πλευρές. Γενικά, οι 
απόψεις των µαθητών ως εκκρεµές κινήθηκαν από το µαύρο στο άσπρο, από 
τη «δαιµονοποίηση» στη θετική εκτίµηση µε σχετικά απόλυτο ύφος. 

Αναφέρω χαρακτηριστικά παραδείγµατα:  
 

Α. «Καταρχήν όλος σχεδόν ο πληθυσµός της γης έχει επηρεαστεί από τις 
διαφηµίσεις ψυχικά και σωµατικά. Λόγω των διαφηµίσεων οι περισσότεροι άνθρωποι 
έχουν αλλάξει στυλ και έχουν επηρεαστεί στην ελεύθερη γνώµη τους, η οποία µε τον 
καιρό µειώνεται.»… 
«Έτσι, βλέπουµε ότι τα καλά στοιχεία στις διαφηµίσεις είναι πολύ λιγότερα απ’ ότι τα 
άσχηµα, κι όσο περνάει ο καιρός τα άσχηµα στοιχεία αυξάνονται µε γοργό ρυθµό 
και όλα αυτά στις διαφηµίσεις γίνονται για τα χρήµατα και το κέρδος.» Γιώργος, 
µαθητής Β΄Γυµνασίου. 
Β. «Ο σκοπός της διαφήµισης είναι να µας κάνει να αγοράσουµε το προϊόν 
κοροϊδεύοντας µας, µερικές φορές, και άλλες να µας ικανοποιούν µε το αποτέλεσµα». 
∆ηµήτρης, µαθητής Β’ Γυµνασίου. 
Γ. « Θετικές πλευρές είναι ότι βάζουν µια ορέα γυνέκα να διαφηµίση το προιόν. Και 
λένε ότι αυτά τα προιόντα κάνουν διάφορα πράγµατα. Κι όταν τα αγοράζουν η 
άνθρωπη τα βάζο(υ)ν να δουλέψουν και δεν δουλεύουν η δεν κάνουν όλα τα 
πράγµατα που λένε και η καταναλοτές µένουν απογοητεµένη. Γιαυτό το λόγο δεν 
κάνη να αγοράζουµε ότι δίχνη η τηλεόραση ή να το αγοράζουµε γιατη αυτή που το 
διαφηµίσε είναι ωρέα».  
∆. «Η δική µου γνώµη για τις διαφηµίσεις είναι ό,τι θα πρέπει να τις βλέπουµε όλες, 
αλλά να κρατάµε στο µυαλό µας αυτές που είναι για άλλους σκοπούς και όχι αυτές 
που προβάλλονται για το συµφέρον των διαφηµιστών» 
Ε. «Αν και τις περισσότερες διαφηµίσεις θα τις χαρακτήριζα ως απαράδεκτες. 
Υπάρχουν όµως και κάποιες που έχουν καλό σκοπό και είναι πολύ χρήσιµες». 
Στ. «Το σίγουρο όµως είναι ένα. Η διαφήµιση είναι µια τέχνη. Αποτέλεσµα: λίγες 
δυστυχώς διαφηµίσεις είναι αριστουργήµατα».  
 
Όπως στο βιβλίο παρατίθενται αρνητικές (περισσότερες) και θετικές 

πλευρές της διαφήµισης, οι οποίες στη συνέχεια µε τον ίδιο τρόπο 
παρουσιάστηκαν στην τάξη στη διαδικασία ανάλυσης των κειµένων, µε τον ίδιο 
τρόπο παρουσιάστηκαν και στις εκθέσεις των µαθητών. Οι µαθητές 
διαφοροποιούνταν στο κατά πόσο ήταν αρνητικοί ή θετικοί προς το ρόλο της 
διαφήµισης. Ωστόσο, οι τοποθετήσεις των µαθητών στις εκθέσεις τους ήταν 
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αντιφατικές · από τη µια αποδέχονταν τη διαφήµιση ως πρακτική αλλά και από 
την άλλη την ενοχοποιούσαν για λόγους που αναφέρουν. Το τερπνό και το 
ωφέλιµο παρέµειναν βασανιστικά εκ διαµέτρου αντίθετα, χωρίς να οδηγούνται 
οι µαθητές σε συνθέσεις µε τις οποίες θα υπερβαίνουν τα αδιέξοδα και θα 
οδηγούνται σε νέες συµπεριφορές.  

Επίσης, και στο θέµα της αγροτικής ζωής, στη διδασκαλία της Μάγδας 
υπήρχε εξόφθαλµη ταύτιση των απόψεων των µαθητών. Μετά από µία 
εβδοµάδα οι µαθητές διαγωνίστηκαν και έγραψαν Έκθεση «Πώς νοµίζετε ότι θα 
α
αντούσε ένας σύγχρονος γεωργός στην ερώτηση: «Πώς είναι η ζωή σας σήµερα; Τι 

ροβλήµατα αντιµετω
ίζετε;». Οι µαθητές αναπαρήγαγαν την άποψη ότι η ζωή 
τους είναι καλύτερη λόγω της αγροτικής τεχνολογίας, αλλά τους ταλαιπωρούν 
οικονοµικά προβλήµατα. 

Οι αυθόρµητες συνεισφορές των µαθητών δεν αποτυπώθηκαν στα 
γραπτά κείµενα. Η απαξίωση της αγροτικής ζωής και οι αρνητικές εµπειρίες 
των εντοπίων µαθητών δε βρήκαν θέση στα γραπτά κείµενα: 

 
∆. «Θα θέλατε να ασχοληθείτε µε το επάγγελµα του γεωργού;» 
Χαµόγελα α
ό κάτω και 
ερι
αικτικά σχόλια 
∆. «Κανένας;» 
Μ1 « Ο πατέρας µου, Κυρία, µου λέει να µη γίνω…» 
Μ2 « Οι περισσότεροι γεωργοί είναι σε µεγάλη ηλικία…» 
Μ3 «Η νονά µου….» ∆εν ακούγεται η µαθήτρια υ
άρχει 
ολύς θόρυβος «ε
ικοινωνιακός» 
α
ό τους µαθητές 
ου αντιµετω
ίζουν µε α
αξίωση το ε
άγγελµα του γεωργού. 
Μ4 « Στην Κ. (το όνοµα της 
όλης) δεν ασχολείται κανείς επαγγελµατικά (εννοεί κανείς 
ως αγρότης) µόνο για προσωπική χρήση». 
∆. Με έντονο ύφος «∆εν ακούω!» 
Πολλοί µαθητές ντό
ιοι έχουν γονείς 
ου ασχολούνται µε τη γεωργία ηµιε
αγγελµατικά και 
εξέφρασαν έντονα την α
αξίωση τους για το ε
άγγελµα. 
(Παρ. 1, Μάγδα, 3η διδασκαλία, σ. 426) 
 
Η αναφορά στην ατοµική ευθύνη ως παράγοντα για τις αρνητικές 

συνέπειες της διαφήµισης δεν απασχόλησε περισσότερο: 
 

Αντιδρά κά
οιος µαθητής σ’ όλα αυτά λέγοντας: 
Μόνοι µας παγιδευόµαστε. ∆εν αντιδρούµε. 
Άλλος µαθητής σχολιάζοντας τη θέση του συµµαθητή του: Σωστό 
∆. Μπορούµε να αντιδράσουµε; 
Μ. Ναι µπορούµε να ψάξουµε τι και πώς, χωρίς να πάρουµε ό,τι ξέρουµε από τις 
διαφηµίσεις 
Ε
ανέρχεται η συζήτηση στις διαφηµίσεις µε 
αραδείγµατα α
ό την εµ
ειρία τους. Υ
άρχει 
έντονη συµµετοχή στο σηµείο αυτό. Η δ. µε 
αλαµάκια ε
αναφέρει την τάξη.  
(Παρ. 1, Τάνια, 5η διδασκαλία, σ. 432) 
 
Η εξέταση των εκθέσεων έδειξε ότι οι µαθητές συµµορφώθηκαν σε 

µεγάλο βαθµό και ενσωµάτωσαν στο λόγο τους τον λόγο των κειµένων και της 
διδασκαλίας, ανταποκρινόµενοι µ’ αυτό τον τρόπο στις υπόρρητες προσδοκίες 
του µαθήµατος. Η σχηµατοποιηµένες προσεγγίσεις των θεµάτων κατά τη 
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συζήτηση-ανάλυση των κειµένων συντέλεσε στην εύκολη αναπαραγωγή του 
λόγου, στερώντας τη δυνατότητα της εξατοµικευµένης προσέγγισης και της 
δηµιουργικής έκφρασης. Στο γλωσσικό µάθηµα, η διαδικασία είναι 
προσανατολισµένη στο τι θα πουν οι µαθητές και όχι στο πώς.  
 
5.5.2.5 Οι ρόλοι των εκ
αιδευτικών82  

Κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων, συχνά οι εκπαιδευτικοί έθεταν 
τον προβληµατισµό ότι ο παρατηρητής δεν παρακολουθεί απλώς µια 
διδασκαλία αλλά την αξιολογεί, όπως αξιολογεί και τον εκπαιδευτικό για τον 
τρόπο µε τον οποίο διδάσκει. Το ερώτηµα που έθεταν ήταν πραγµατικά 
στενάχωρο, γιατί η πρόθεσή µου δεν ήταν να αξιολογήσω τους εκπαιδευτικούς, 
όπως φαίνεται και στους στόχους αυτής της διατριβής. 

Σε όλες τις διδασκαλίες που παρατήρησα οι εκπαιδευτικοί είχαν 
καθοδηγητικό ρόλο στη συζήτηση · καθόριζαν την αρχή και το τέλος της 
συζήτησης γύρω από ένα θέµα, τα κείµενα που θα συζητηθούν, επικύρωναν ή 
διόρθωναν απόψεις µαθητών, κατηύθυναν τη συζήτηση σε απόψεις που εκείνοι 
επέλεγαν και καλούσαν του µαθητές να ανακαλύψουν το κρυµµένο νόηµα όχι 
τόσο στο κείµενο όσο στη σκέψη του εκπαιδευτικού.  

Ωστόσο, σε κάποιες διδασκαλίες ένιωθα ότι το κλίµα ήταν πιο 
ευχάριστο και η συµµετοχή εντονότερη από πλευράς µαθητών. Το σηµείο για 
το οποίο µπορούσα να διατυπώσω κάποιες σκέψεις για προβληµατισµό και 
συζήτηση –και που ήταν η απάντησή µου στο ερώτηµα που µου έθεταν– ήταν 
χαρακτηριστικά του ρόλου τους στις συγκεκριµένες διδασκαλίες που 
ενδεχοµένως διευκόλυναν ή δυσχέραιναν τη συµµετοχή των µαθητών στη 
διαδικασία της κατανόησης των κειµένων.  

Οι ρόλοι των εκπαιδευτικών –πρέπει να τονισθεί– έχουν συγκυριακό 
χαρακτήρα. Προσδιορίζονται από διαφορετικούς παράγοντες κάθε φορά, το 
διδακτικό αντικείµενο, την τάξη, τη βαθµίδα, την ώρα, την ηµέρα, το βαθµό 
δυσκολίας του κειµένου κ.λπ. Ο ίδιος εκπαιδευτικός, για παράδειγµα, µπορεί 
να έχει διαφορετικούς ρόλους από τη µία συνάντηση στην άλλη και από το ένα 
τµήµα στο άλλο, ακόµα και κατά τη διάρκεια της ίδιας διδακτικής ώρας. Στις 

                                                
82 Ο Phil Francis Carspecken (1996: 136-139) αναφέρεται σε µια τυπολογία ρόλων που 
εµφανίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία: α) του φιλικού καθοδηγητή (The friendly 
guide) που έχει τα χαρακτηριστικά που αναφέρω για τον φιλικό συνεργατικό καθοδηγητικό 
ρόλο, β) του εµπερίστατου εκπαιδευτικού (The teacher who is very busy with other 
things), που ασχολείται µε άλλα πράγµατα καθώς διδάσκει, διορθώνει, φτιάχνει σηµειώσεις 
κ.λπ. Η προσοχή στους µαθητές είναι µειωµένη, γ) του εξοµολογητικού µεγαλύτερου 
ενήλικα (The self-revealing older peer), που αποκαλύπτει πλευρές της προσωπικής του 
ζωής, όπως και οι µαθητές, µειώνοντας την απόσταση µε τους µαθητές του δ) του 
αντικειµενικού υποστηρικτή του θεσµού και των κανόνων του σχολείου ( The neutral 
enforcer of fixed rules), ο οποίος δεν ταυτίζεται µε αυτούς αλλά τους σέβεται απολύτως, ε) 
του µεσοαστού προοδευτικού γονέα (The middle-class progressive parent), ο οποίος 
εκφράζει τη συµπάθειά του για την ταλαιπωρία των µαθητών του, αλλά το κάνει για το καλό 
τους και στ) του παραδοσιακού πατέρα (The no-nonsense, traditional parent), ο οποίος δεν 
ανέχεται ανοησίες και επιβάλλει την πειθαρχία και τη συµµόρφωση στους κανόνες.  
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τέσσερις περιπτώσεις των εκπαιδευτικών διέκρινα επαναλαµβανόµενα 
χαρακτηριστικά στον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούσαν µέσα στην τάξη 
κυρίως ως προς τη σχέση εξουσίας µε τους µαθητές. Κριτήρια για τον 
προσδιορισµό αυτής της σχέσης είναι ο τρόπος απεύθυνσης του λόγου προς 
τους µαθητές και σηµεία των ανταλλαγών που δηλώνουν το status του 
εκπαιδευτικού έναντι των µαθητών.  

Στις τέσσερις διδασκαλίες διέκρινα τέσσερις διαφορετικούς ρόλους, 
τους οποίους και παρουσιάζω µε επίγνωση ότι κάθε σχηµατοποίηση ή 
τυπολογία θέτει περισσότερο σηµεία αναφοράς στην προσέγγιση µιας 
πολυσύνθετης πραγµατικότητας, όπως είναι η πραγµατικότητα της τάξης, παρά 
την αποδίδει πιστά. 

Οι ρόλοι είναι οι εξής: 
Ο φιλικός συνεργατικός καθοδηγητικός ρόλος. Στο ρόλο αυτό η σχέση 
εκπαιδευτικού-µαθητών εµφανίζεται ισορροπηµένη, η παρουσία του 
εκπαιδευτικού δεν είναι τόσο ελεγκτική και η άποψη του µαθητή είναι πιο 
ηχηρή. ∆ιακρίνεται µια καλόπιστη διάθεση συνεργασίας και από τις δύο 
πλευρές.  

Η Τάνια, για παράδειγµα, στην 5η διδασκαλία συνεργάζεται µε τους 
µαθητές, συζητάει τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν και τους ενθαρρύνει 
ακολουθώντας και προτείνοντας στους µαθητές στρατηγικές, ώστε να τις 
ξεπερνούν: 

 
∆.: Είναι λίγο δυσκολούτσικο αλλά διαλέξτε τα κύρια σηµεία που καταλαβαίνετε. 
(Παρ. Ι, Τάνια, 5η διδασκαλία, σ. 432) 
 
∆ε διστάζει να οµολογήσει αβλεπτήµατα, παραλείψεις, εµπιστεύεται 

τους µαθητές της και ζητά να µάθει τη θετική ή αρνητική αντίδρασή τους και 
αυτοί ανταποκρίνονται οµολογώντας τις δυσκολίες τους.  

 
Είµαι λίγο ανοργάνωτη. Η οµολογία αυτή 
ροκαλεί την υ
οστηρικτική αντίδραση ενός 
µαθητή α
ό το τέλος «Εσείς κυρία, που είστε τόσο καλή και υπεύθυνη στη δουλειά 
σας;» 
…………………………………………………….. 
Μετά το τέλος της ανάγνωσης ρωτάει τους µαθητές: 
Πώς σας φάνηκε το κείµενο; 
Ο µαθητής 
ου την υ
οστήριξε στην αρχή 
Ωραίο! 
∆.: Το καταλάβατε; 
Άλλη µαθήτρια: Σε µερικά σηµεία ναι, σ’ άλλα όχι. 
∆.: Έχει σχέση µε όσα είπαµε.;  
 Μαθητής: Ναι, παροµοιάζονται µερικά σηµεία (ό.π. 434). 
 
 
Στην προσπάθεια ενίσχυσης των µαθητών στην κατανόηση του 

νοήµατος του κειµένου δεν αξιολογεί, δεν έχει ελεγκτικό ύφος. ∆ιατυπώνει την 
ίδια ερώτηση µε διαφορετικούς τρόπους ώστε να διευκολύνει τη σκέψη των 
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µαθητών. Στη σχέση αυτή οι µαθητές ανταποκρίνονται θετικά και 
ενεργοποιούνται, παρά τις λεξιλογικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν: 

  
∆.: Εντοπίστε τον ορισµό στην 1η παράγραφο. Πού είναι ο ορισµός ∆ηµ.; 
 Ο ∆ηµ. α
αντά 
∆.: Με ποια µέσα; Α
αντούν µαθητές 
∆.: Σε τι εξυπηρετεί;  
Μµµ.: Γνωστοποιούν… 
∆.: Μόνο γνωστοποιούν;  
Οι µαθητές στην ερώτηση αυτή 
ου υ
όρρητα στόχευε στη σκο
ιµότητα των διαφηµίσεων δεν 
α
άντησαν, γιατί 
ροσ
αθούσαν να εντο
ίσουν στο κείµενο την α
άντηση. Γι’ αυτό και η 

αρότρυνση α
ό τη δ.  
∆.: Ας ξεφύγουµε από το κείµενο. Μόνο γνωστοποιούν;  
Οι µαθητές δεν α
αντούν. Η δ. αλλάζει το ερώτηµα ανατρέχοντας στις δικές τους εµ
ειρίες 
∆:. Πείτε µια διαφήµιση που σας άρεσε;  
Οι µαθητές µε 
ολλή 
ροθυµία αναφέρουν διαφηµίσεις κυρίως α
ό την τηλεόραση. 
Ε
ανέρχεται το ερώτηµα 
∆.: Μόνο γνωστοποιούν;  
Οι µαθητές είναι σε θέση τώρα να α
αντήσουν µε βάση τα βιώµατά τους. Ωστόσο στις 
α
αντήσεις τους δεν διακρίνεται η διαφορά στόχου και µέσου- τρό
ου (ό.π., 432).  
 
Η Τάνια αλλάζει ρόλο στα λεξικολογικά σχόλια και διορθώσεις και 

γίνεται κανονιστική και αρκετά ελεγκτική και αφιερώνει πολύ χρόνο στην 
ερµηνεία των λέξεων. 

 
∆.: Έχει σχέση µε όσα είπαµε.; 
Μαθητής: Ναι, παροµοιάζονται µερικά σηµεία. 
∆.: Όχι παροµοιάζονται, ταυτίζονται. Πες παράγωγα του «ταυτίζοµαι». 
 Η δ. εξηγεί αναλυτικά τη διαφορά µεταξύ του «
αροµοιάζω» και « ταυτίζω». Ανατρέχει στις 
Οµηρικές 
αροµοιώσεις α
ό τη σκηνή της τρικυµίας στην Οδύσσεια, για να υ
ενθυµίσει στους 
µαθητές τη λειτουργία των 
αροµοιώσεων ( Παρ. Ι, Τάνια, θ΄ διδ. 434). 
 
Η απόσταση µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών µικραίνει στο πλαίσιο 

αυτού του φιλικού καθοδηγητικού ρόλου και το κλίµα γίνεται συνεργατικό. 
Όταν η Τάνια πρέπει να δώσει λεξιλογικές οδηγίες, µεταβιβάζει γνώση, 
διορθώνει το λόγο µαθητή, αλλάζει ύφος και παίρνει απόσταση και 
περισσότερο κύρος, ώστε να έχει το απαιτούµενο κύρος ώστε να λειτουργήσει 
ως παραδοσιακός δάσκαλος που µεταβιβάζει γνώσεις στους µαθητές . 

 
Ο 
ροστατευτικός καθοδηγητικός ρόλος. Στο ρόλο αυτό διακρίνεται µια 
οικειότητα στη σχέση εκπαιδευτικού µε τους µαθητές, στο πλαίσιο της οποίας 
κάποιες στιγµές τόσο από την πλευρά του εκπαιδευτικού, όσο και από την 
πλευρά των µαθητών αποκαλύπτονται στοιχεία από την προσωπική ζωή των 
µαθητών και του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός είναι ηλικιωµένος φίλος ή 
συγγενής (αδελφός, µητέρα, πατέρας) που ακούει τις αφηγήσεις µικρότερων 
παιδιών.  
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Στοιχεία του ρόλου αυτού διέκρινα έντονα και επαναλαµβανόµενα στις 
διδασκαλίες της Χαράς, της οποίας η απεύθυνση του λόγου, οι 
συναισθηµατικές αντιδράσεις (γέλιο έκπληξης ή ενθουσιασµού, ειρωνικοί 
αστεϊσµοί) προς τους µαθητές της ήταν του µεγάλου ενήλικα που εκπλήσσεται 
ευχάριστα από την άποψη των µικρών παιδιών.  

Παραθέτω ενδεικτικά αποσπάσµατα: 
 
∆.: Εεε Παιδάκια! 
Μ.: Να σας βοηθήσω να τα µοιράσουµε Κυρία; 
∆.: Να δώσουµε…κάποια πράγµατα….για να τα συρράψουµε κιόλας δεν πρόλαβα. 
Μοίρασε…πρώτη σελίδα αυτή που δίνει ο Γιώργος. Γιαννάκη πάρε κι εδώ. 
Μµµ.: ΧΧΧ 
∆.: Ένα λεπτό γλυκιαααά µου! 
∆.: Έχει ένα περιπετειώδες σόι ο (γέλια) Αντώνης. 
Λοιπόν… πολύ ωραία… Ε θα κάνουµε λοιπόν να δούµε πώς είναι αυτό ποιες είναι 
οι σχέσεις µ’ αυτούς τους ανθρώπους, πώς ήταν παλιά, πώς είναι σήµερα. Έχει 
κάποια κειµενάκια το βιβλίο και σας έδωσα κι εγώ κάποια κειµενάκια και κάποιες 
φωτογραφίες και θα τα συζητήσουµε. Εντάξει; Θα διαβάσουµε πρώτα το κειµενάκι 
που δείχνει τη µαµά και τον µπαµπά, µετά κάποια κειµενάκια για τον παππού και τη 
γιαγιά .και µετά ΕΕΕ χαχαχα Αντωνάκη.. και µετά θα συνεχίσουµε για τα 
αδέλφιααα. Ε για άρχισε γλυκιά µου εσύ να διαβάσουµε το κειµενάκι για τον..τη 
µαµά και τον µπαµπά. Είναι ένα κειµενάκι γνωστό σας από τα Ματωµένα χώµατα. 
Το ’χουµε διαβάσει αλλά θα το ξαναεπαναλάβουµε. Έλα!  
Η µαθήτρια διαβάζει ενώ συρρά
τει η δ. τις σηµειώσεις. Η ανάγνωση κρατάει 4 λε
τά 
∆.: Μάλιστα! Εδώ πέρα τι βλέπουµε για την µάνα και τον πατέρα; Πώς είναι ο 
πατέρας και πώς η µητέρα; Έλα Ευούλα! 
(Παρ.Ι, Χαρά, 10η ∆ιδασκαλία, σ. 459) 
 
Ο ρόλος αυτός προκαλείται και από τη µικρή ηλικία και την εµφάνιση 

των µαθητών της Α΄ Γυµνασίου που θυµίζουν ακόµα τα παιδιά ∆ηµοτικού. 
Εκφράσεις για τους µαθητές της Α΄ Γυµνασίου, όπως «πρωτάκια», «είναι καλά 
παιδάκια τα καηµένα», υποκοριστικά ονοµάτων «Ευούλα», «Αντωνάκη», είναι 
συχνές στο λόγο της Χαράς, οι οποίες δίνουν αίσθηση οικειότητας.  
 
Ο ρόλος του εκ
αιδευτικού 
ου έχει 
ολλά να κάνει. Η Χαρά στην ίδια διδασκαλία 
ενσαρκώνει έναν ακόµη ρόλο, αυτόν του εκπαιδευτικού που είναι πολύ 
απασχοληµένος και δεν προλαβαίνει να συρράψει τις σηµειώσεις και το κάνει, 
ενώ διαβάζουν το πρώτο κείµενο οι µαθητές. Το µήνυµα, σύµφωνα µε την 
τυπολογία των ρόλων που παρουσιάζει ο Carspecken (ό.π.: 137) είναι ότι ενώ 
έχει την ευθύνη να παρακολουθεί τους µαθητές και να ανταποκρίνεται στις 
ερωτήσεις και απορίες τους, έχει να κάνει κι άλλα πράγµατα που δεν µπορεί να 
µοιραστεί µε τους µαθητές της. Η εκπαιδευτικός γίνεται λιγότερο οικεία και 
παίρνει απόσταση από τους µαθητές, ενισχύοντας το κύρος της ως 
συντονίστριας της όλης διαδικασίας του µαθήµατος. Η θέση του µαθητή 
γίνεται περισσότερο παθητική παρακολουθώντας την εκπαιδευτικό σ’ αυτά που 
ετοιµάζει.  
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Ο µαχόµενος καθοδηγητικός ρόλος. Κάποιες οµάδες µαθητών δυσκολεύουν 
ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς στη διεξαγωγή του µαθήµατος. Είναι τα 
λεγόµενα «ανήσυχα» ή «ζωηρά» τµήµατα που εµφανίζουν χαµηλό βαθµό 
συµµόρφωσης προς την προσδοκώµενη συµπεριφορά. Στις οµάδες αυτές ο 
εκπαιδευτικός πρέπει να αγωνίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ώρας για να 
επιβάλλει, έστω και προσχηµατικά, τη διαδικασία.  

Η Μάγδα είχε τέτοιου είδους προβλήµατα, η οποία για να κρατήσει σε 
παραδεκτό επίπεδο τη διδασκαλία, κατέβαλε µεγάλη προσπάθεια. Για να 
πετύχει το στόχο της µετήλθε τη γρήγορη εναλλαγή της ανάγνωσης πολλών 
κειµένων. ∆εδοµένου ότι σ’ ένα ανήσυχο τµήµα είναι δύσκολο να χειρισθεί ο 
εκπαιδευτικός τη συζήτηση, τις ερωταποκρίσεις, γιατί αυξάνουν το θόρυβο 
στην τάξη, η Μάγδα κατέφυγε στην ανάγνωση σχεδόν όλων των κειµένων του 
∆΄ µέρους (τέσσερα κείµενα µαζί και εικόνες) ώστε µέσω της ανάγνωσης να 
τιθασεύσει τους ανήσυχους µαθητές, οι οποίοι κατά την ανάγνωση σιωπούν ή 
χαµηλώνουν την ένταση της φωνής. Υπήρχε µια βιασύνη και γρήγορη 
εναλλαγή την οποία προκαλούσε η µη ελεγχόµενη συµπεριφορά οµάδας 
µαθητών. Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι η Μάγδα τυπικά ήταν σύννοµη, µια και 
το βιβλίο του καθηγητή προβλέπει το πολύ 10 λεπτά για κάθε κείµενο (Παρ. 
1, Μάγδα, 3η  διδ., σ. 427-428).  

 
Ο α
όλυτα καθοδηγητικός ρόλος. Ο εκπαιδευτικός ελέγχει απόλυτα τη διαδικασία 
η οποία στηρίζεται στο λόγο του κειµένου και του εκπαιδευτικού. Οι µαθητές 
παρακολουθούν και συµµετέχουν, όσοι µπορούν. Η συµµετοχή προκαλείται 
από ερωτήσεις της εκπαιδευτικού που αναγκάζουν αδρανείς µαθητές να 
πάρουν θέση. Οι αυθόρµητες συνεισφορές των µαθητών είναι µηδαµινές.  

Τον ρόλο αυτό πραγµατώνει η Γεωργία, η οποία θέλησε να 
παρουσιάσει τα άρθρα που αφορούν στα δικαιώµατα του ανθρώπου στην 
εργασία (Παρ. 1, 6η διδ., σ. 439-442). Η ανάγκη της µεταβίβασης γνώσεων την 
περιόρισε στην κατ’ άρθρον συζήτηση.  Σ’ αυτή τη διδασκαλία, επειδή ήθελε 
να γνωρίσουν οι µαθητές τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην εργασία, επέλεξε ένα 
παραδοσιακό ρόλο εκπαιδευτικού που καθοδηγεί τους µαθητές στο νόηµα του 
κειµένου. Η ίδια σ’ άλλη διδασκαλία διάλεξε τον δεύτερο ρόλο, τον 
προστατευτικό - καθοδηγητικό, συζητώντας την οργάνωση µιας θεατρικής 
παράστασης και δίνοντας περισσότερα περιθώρια για αυθόρµητες συνεισφορές 
µαθητών, 

Βασιζόµενος στην παρατήρηση της συµµετοχής των µαθητών σε σχέση 
µε τους παραπάνω ρόλους διαπίστωσα ότι στο πλαίσιο των δύο πρώτων 
υπήρχε αριθµητικά κατά τι µεγαλύτερη συµµετοχή από πλευράς µαθητών και 
περισσότερες αυθόρµητες συνεισφορές. Αυτό όµως δεν ήταν αρκετό για να 
ξεπερασθούν τα λεξιλογικά προβλήµατα από το δύσκολο κείµενο που επέλεξε 
η Τάνια, ούτε τα µείζονα προβλήµατα της στοχοθεσίας της διδακτικής της 
γλώσσας. ∆εν υποτιµώ τη σηµασία των ρόλων στη παιδαγωγική σχέση αλλά 
στη διδασκαλία των κειµένων δεν είχε καθοριστικό αποτέλεσµα. Το όποιο 
κλίµα, περισσότερο ή λιγότερο ευχάριστο δεν µπόρεσε να θεραπεύσει το κενό 
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στη διδασκαλία των κειµένων της Ν.Γλ. που αφήνει ο περιορισµένος ορίζοντας 
των κειµένων, η µονοσήµαντη χρήση τους ως «δεξαµενής πληροφοριών».  
 
 
Ανακεφαλαίωση 

Όλες οι διδασκαλίες που παρακολούθησα, παρά τις διαφορές τους, θα 
µπορούσαν αδροµερώς να χαρακτηρισθούν «τυπικές», αναµενόµενες στο 
πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης. Ο έλεγχος της διαδικασίας ανήκει στον 
εκπαιδευτικό, ο οποίος µε το µονόλογο ή τις ερωταποκρίσεις κατευθύνει τη 
συζήτηση προς θέµατα ή δραστηριότητες που εκείνος επιλέγει κατά κανόνα. 
Οι µαθητές ζητούν το λόγο για να απαντήσουν ή σιωπούν. Κάποιες φορές ο 
εκπαιδευτικός δίνει το λόγο στους µαθητές χωρίς να τον ζητούν, για να τους 
κινητοποιήσει ή να τους αξιολογήσει ή πιο σπάνια για να τους ανακαλέσει στην 
τάξη, να επιστρέψουν στη διαδικασία του µαθήµατος. Πολύ λίγες είναι οι 
αυθόρµητες παρεµβάσεις των µαθητών στο διάλογο και αυτές εξαρτώνται 
πολλές φορές από την αυτοπεποίθηση του µαθητή και τη θέση του στην 
ιεραρχία της τάξης (καλός/ή µαθήτής/ρια). Οι µαθητές µε τις αυθόρµητες 
συνεισφορές µεταφέρουν εµπειρίες από τον κοινωνικό τους περίγυρο, από τα 
νεανικά τους περιοδικά και αναγνώσµατα και από τα Μ.Μ.Ε.  

Με τον τρόπο που οι µαθητές προσχωρούν στο πλαίσιο που έχει 
δηµιουργήσει ο εκπαιδευτικός, χωρίς πολλά περιθώρια διαπραγµάτευσης, έτσι 
ακριβώς και οι εκπαιδευτικοί, παρά τις υφολογικές διαφορές, συµµορφώνονται 
µε το ΑΠ και διδακτικό βιβλίο. Τα κείµενα και οι δραστηριότητες σε πολύ 
µικρό ποσοστό παρέκκλιναν από το διδακτικό βιβλίο και την πορεία 
διδασκαλίας που ορίζεται σ’ αυτό.  

Θα µπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει ως ισχυρά «περιχαρακωµένη»83 
την εκπαιδευτική διαδικασία µε ελάχιστα περιθώρια αυθόρµητων συνεισφορών 
από τα υποκείµενα της διδακτικής πράξης. Ακόµα και στις διδασκαλίες που 
στόχο είχαν την άσκηση του προφορικού λόγου των µαθητών (βλ. Χαρά), 
υπήρχαν καθορισµένα όρια µέσα στα οποία γινόταν η συζήτηση και δεν 
ξέφευγε από το πλαίσιο που η εκπαιδευτικός και η θεµατολογία του διδακτικού 
βιβλίου είχαν θέσει84.  

Η ανάγνωση στο πλαίσιο αυτό περιορίζεται στην ανάκληση 
πληροφοριών από το κείµενο και από την εµπειρία των µαθητών, κατάλληλων 
για την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, και στις τελετουργικά 
επαναλαµβανόµενες διαδικασίες του µαθήµατος. Σ’ αυτό το πλαίσιο δεν έχουν 
θέση εποικοδοµητικές πρακτικές µε τις οποίες η αναγνωστική ιστορία των 
µαθητών θα αποτελούσε τη βάση για την κατάκτηση του αµέσως εποµένου 
επιπέδου, ούτε λογικές αµφισβήτησης των κειµένων µε βάση την κοινωνική 
εµπειρία των µαθητών. 
                                                
83 Χρησιµοποιώ τον όρο του Bernstein ( Σολοµών, 1991:24) 
84 Στη διδασκαλία της Χαράς οι µαθητές έθιξαν το θέµα του «µέσου» γα να βρει κάποιος 
εργασία. Η Χαρά, επειδή θεώρησε υπερβολική τη θέση των µαθητών, δε συνέχισε τη 
συζήτηση διαφωνώντας. (Βλ. Παρ. Ι, σελ. 423). 
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5.6 ∆ιαλογικό στάδιο  
 

5.6.1 Συνεντεύξεις µε τους φιλολόγους εκ
αιδευτικούς της σχολικής µονάδας 
Μετά τις παρατηρήσεις των διδασκαλιών, όπου έδωσα έµφαση στη 

γλωσσική επικοινωνία και αλληλεπίδραση κατά τη διδασκαλία της γλώσσας, 
θέλησα να συζητήσω µε εκπαιδευτικούς και µαθητές για το µάθηµα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας µε κύριο στόχο να διακρίνω τη δική τους στάση για το 
συγκεκριµένο µάθηµα, ποια στοιχεία του µαθήµατος εντοπίζουν ως θετικά ή 
αρνητικά.  

Οι πρώτες εντυπώσεις από τις παρατηρήσεις δεν ήταν µακριά από τις 
προσδοκίες µου αφού ήταν πολύ κοντά στις δικές µου εµπειρίες από τη 
διδασκαλία του µαθήµατος. Το ζητούµενο για µένα δεν ήταν να επιβεβαιωθεί 
η πλούσια αρνητική κριτική για το µάθηµα, αλλά να συνειδητοποιήσω τα 
σηµεία εκείνα της διαδικασίας στα οποία η αλλαγή, στο ήδη υπάρχον, ισχυρά 
περιχαρακωµένο πλαίσιο, θα συντελέσει στην άµβλυνση του αρνητικού 
συναισθήµατος και στη νοηµατοδότηση της διαδικασίας. Στην αναζήτηση 
αυτή θέλησα να επικοινωνήσω µε πολλά από τα υποκείµενα της έρευνας. 

Ήρθα σε επαφή µε όλους τους εκπαιδευτικούς- φιλολόγους της 
σχολικής µονάδας για να καταλάβω την άποψή τους, όπως επίσης και µε 
µαθητές των τµηµάτων στα οποία παρακολούθησα διδασκαλίες. 

Πρέπει να καταγραφεί η επιφυλακτική στάση µερικών συναδέλφων στο 
αίτηµά µου να δώσουν συνέντευξη. Η συνέντευξη θεωρήθηκε ως ένα είδος 
ελέγχου της διδακτικής διαδικασίας που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ή 
αξιολόγησης της διδακτικής επάρκειας του εκπαιδευτικού. Μία εκπαιδευτικός, 
η Γεωργία, η οποία µε δεχόταν ως παρατηρητή µέσα στην τάξη, 
δυσκολευόταν να βρει χρόνο να µου δώσει συνέντευξη. Όταν τις πρότεινα να 
τις δώσω τα ερωτήµατα της ηµιδοµηµένης συνέντευξης για να τα διαβάσει 
πρώτα και µετά να συναντηθούµε, δέχτηκε πρόθυµα και την άλλη µέρα 
βρέθηκε χρόνος για τη συνέντευξη. Επίσης, άλλη συνάδελφος µε την οποία 
είχαµε σχέση αλληλοεκτίµησης, αφού διέκρινα µια αυθόρµητη αντίδραση 
δυσφορίας στο αίτηµά µου, απάντησε «Μια ψυχή 
ου ’ναι να βγει…». Οι 
συνάδελφοι δεν ήταν συνηθισµένοι σε τέτοιες διαδικασίες και µάλιστα, στο 
µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Όπως χαρακτηριστικά µου είπε 
συνάδελφος: «Στα δεκαοκτώ χρόνια 
ου διδάσκω, 
ρώτη φορά συζητάω µε κά
οιον 
για το συγκεκριµένο µάθηµα».  

Από τη δική µου πλευρά δεν υπήρχε πρόθεση να κρίνω την επάρκεια 
των εκπαιδευτικών, αλλά περισσότερο να διερευνήσω στάσεις απέναντι στο 
µάθηµα, δυσκολίες που αντιµετωπίζουν και σε ποια σηµεία διαφοροποιούνται 
ως προς το ΑΠ.  

Επέλεξα τον τρόπο της ηµιδοµηµένης συνέντευξης, ώστε από τη µια να 
υπάρχει η δυνατότητα της αξιοποίησης του απρόβλεπτου, η ευελιξία που 
χρειάζεται η ζωντανή επικοινωνία, και από την άλλη να υπάρχει η ασφάλεια 
κάποιας δοµής που εξασφαλίζει απαντήσεις σε βασικά ερωτήµατα για την 
έρευνα.  
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Οι συνεντεύξεις κινούνταν στους έξής άξονες: α) γενικότερη στάση 
απέναντι στο µάθηµα β) πρακτικές ανάγνωσης των κειµένων, διαδικασίες και 
στόχοι γ) προτεραιότητες των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία του µαθήµατος 
και κριτήρια αξιολόγησης δ) απόψεις των εκπαιδευτικών για τις επιδόσεις και 
το µορφωτικό επίπεδο των µαθητών. 

Με τον πρώτο άξονα προσπάθησα να διαπιστώσω ποιες είναι οι απόψεις 
των εκπαιδευτικών µιας σχολικής µονάδας για την ανάγνωση για κατανόηση 
των κειµένων της Ν.Γλ. και ποια διαδικασία ακολουθούν. Με το δεύτερο 
άξονα ήθελα να διαπιστώσω κατά πόσο αξιολογείται η συµµετοχή των 
µαθητών στα αναγνωστικά γεγονότα, ώστε να διακρίνω τις προτεραιότητες των 
εκπαιδευτικών στο συγκεκριµένο µάθηµα και τη θέση της ανάγνωσης ανάµεσα 
σ’ αυτές. Με τον τρίτο άξονα ήθελα να διαπιστώσω την εκτίµηση των 
εκπαιδευτικών για την αναγνωστική ιστορία των µαθητών και τέλος µε τον 
τέταρτο άξονα, ήθελα να διερευνήσω τη γενικότερη στάση των εκπαιδευτικών 
απέναντι στο µάθηµα της Ν.Γλ.: λόγους γενικότερης ευαρέσκειας η 
απαρέσκειας, ώστε να εκτιµήσω παράγοντες που κατά τη γνώµη τους 
επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά τη στάση τους.  

Οι συναντήσεις µε τους εκπαιδευτικούς πραγµατοποιήθηκαν στη 
βιβλιοθήκη ή στο γραφείο καθηγητών, συχνά µε παρουσία άλλων στον ίδιο 
χώρο, στο µη διδακτικό χρόνο των εκπαιδευτικών, στα διαλείµµατα και στις 
κενές ώρες του προγράµµατος.  

 
Η γενικότερη στάση των εκ
αιδευτικών α
έναντι στο µάθηµα της Ν.Γλ. 

Ξεκινώ από το µείζον για να κατανοηθούν καλύτερα τα επιµέρους. 
Ξεκινώ από τη διαπίστωση ότι κανένας από τους επτά εκπαιδευτικούς που 
υπηρετούσαν στη σχολική µονάδα, δεν είχε στις τρεις πρώτες προτιµήσεις του 
το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Μία µόνο συνάδελφος είχε ως 
προτεραιότητα τα Νέα Ελληνικά, γιατί της άρεσε η Λογοτεχνία, όχι γιατί 
ήθελε να διδάσκει Νεοελληνική Γλώσσα. ∆εν κρύβω ότι ως διαπίστωση µε 
κατέπληξε, το γεγονός ότι οι φιλόλογοι –µεταξύ των οποίων µέχρι πριν την 
έρευνα και εγώ– δεν επιθυµούσαν να διδάσκουν τη µητρική γλώσσα.  

Προσπάθησα να διερευνήσω τους λόγους για τη µη προτίµηση του 
µαθήµατος από τους εκπαιδευτικούς. Οι κυριότεροι λόγοι της «απαξίωσης» 
του µαθήµατος είχαν να κάνουν µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στη 
διδακτική πράξη και κυρίως µε την ανα
οτελεσµατικότητα. 

 Στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών ήταν διάχυτη η πικρή γεύση της 
αναποτελεσµατικότητας, της διαπίστωσης ότι δεν προκύπτουν οφέλη για το 
µεγαλύτερο κοµµάτι του µαθητικού πληθυσµού. Υπήρχαν στο λόγο των 
εκπαιδευτικών συχνά εκφράσεις αδυναµίας όπως: «δε µπορώ να δουλέψω την 
Έκθεση», «ελέγχουµε τι µπορεί (ενν. ο µαθητής) αλλά δε µπορούµε να τον 
βελτιώσουµε», «η Γραµµατική πρέπει να διδάσκεται αλλιώς…δεν ξέρω πώς, 
αλλά…», «το ΑΠ τα λέει θαυµάσια, αλλά εγώ δεν έχω επιµορφωθεί, δεν ξέρω 
πώς να τα εφαρµόσω». Η πιο θετική δήλωση ήταν: «Κάτι κάνουµε (ενν. οι 
εκπαιδευτικοί), κάτι µαθαίνουν (ενν. οι µαθητές), όχι ότι δε µαθαίνουν και 
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τίποτα, απλά δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι του µαθήµατος». Έλειπε από το 
λόγο τους η σαφήνεια των στόχων και η αίσθηση της επίτευξης συγκεκριµένων 
στόχων. Μερικοί από τους λόγους που προέβαλαν για να δικαιολογήσουν αυτή 
την αίσθηση ήταν:  
 
Η α
οσ
ασµατική δοµή της διδακτικής ενότητας του µαθήµατος της Ν.Γλ. 

Αµφισβητήθηκε έντονα από το σύνολο των ερωτηθέντων το ενιαίο της 
διδακτικής ενότητας του µαθήµατος. Το σχολικό βιβλίο, κατά τη γνώµη τους, 
ήταν «χαοτικό», οι εκπαιδευτικοί δεν έβρισκαν «σύνδεση µεταξύ των 
αντικειµένων της ενότητας», το Β΄ και το Γ΄ µέρος κάθε ενότητας εν πολλοίς 
ήταν ασύνδετο µε τα υπόλοιπα µέρη, Α΄και ∆΄, που περιέχουν κείµενα. Το Β΄ 
µέρος, Γραµµατική και Συντακτικό, το έκριναν «βαρετό» και «πολύ». Μαθητές 
και εκπαιδευτικοί το διεκπεραίωναν µηχανικά, χωρίς κανένα ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. «Τα λυσάρια κάνουν θραύση»: οι µαθητές λύνουν ασκήσεις µε τη 
βοήθεια σχολικών βοηθηµάτων. 

 Από µερικούς συναδέλφους κρίθηκε χαοτική και η δοµή του Γ΄ και ∆΄ 
µέρους. Ο όγκος των λέξεων δεν ήταν δυνατό να αφοµοιωθεί από τους 
µαθητές και µάλιστα εκτός συµφραζοµένων. Τα κείµενα του ∆΄ µέρους 
θεωρούνταν «πάρα πολλά» που θίγουν το καθένα από αυτά διαφορετικές 
πτυχές του θέµατος και αναγκάζονταν οι εκπαιδευτικοί να «πλατειάζουν». Ας 
σηµειωθεί εδώ ότι η ύπαρξη των κειµένων στο σχολικό βιβλίο ανάγκαζε 
πολλούς συναδέλφους να τα διαβάζουν όλα στην τάξη και να τα αναλύουν, 
άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο. Ωστόσο, αναγνωρίστηκε, από όλους 
σχεδόν, η σκοπιµότητα του ∆΄ µέρους για τον προβληµατισµό και την 
ευαισθητοποίηση των µαθητών σε θέµατα στα οποία θα κλιθούν να «γράψουν 
Έκθεση», που είναι ένας από τους βασικούς στόχους του µαθήµατος και 
βασικό κριτήριο αξιολόγησης για εκπαιδευτικούς και µαθητές. 

Επίσης, κρίθηκε προβληµατικό ότι για το ίδιο θέµα υπάρχουν 
αναφορές σε διάφορες ενότητες, «ώστε οι µαθητές να µπερδεύονται» ή ενώ 
σηµαντικά θέµατα όπως η δοµή της παραγράφου, η περιγραφή, η αφήγηση, 
θίγονται άπαξ χωρίς πολλές ασκήσεις. Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα 
αναφέρθηκε η διδασκαλία της παραγράφου, όπως αυτή οργανώνεται στο Α΄ 
τεύχος της Ν.Γλ.: ενώ τα περί πλαγιότιτλων αναφέρονται στην 3η ενότητα, 
δίνεται συνέχεια στα περί δοµής της παραγράφου στην 7η ενότητα, µε 
αποτέλεσµα την ασυνεχή και αποσπασµατική διδασκαλία. 

Οι προτάσεις των περισσοτέρων συνέκλιναν στον ποσοτικό περιορισµό 
του Β΄ µέρους που είχε να κάνει µε τη Γραµµατική και το Συντακτικό85 καθώς 
και µε την ποιοτική διαφοροποίηση της διδασκαλίας µε προσανατολισµό στη 
χρήση των γλωσσικών στοιχείων κι όχι στη µηχανική διεκπεραίωση ασκήσεων. 

Η Γεωργία αναδιπλώθηκε σε πιο παραδοσιακές προσεγγίσεις και τόνισε 
πως «το κεφάλαιο της Γραµµατικής πρέπει να είναι ξεχωριστό από το 

                                                
85 Κανείς δεν υιοθετεί άλλον όρο για το Β΄µέρος παρά µόνο τους παραδοσιακούς 
Γραµµατική και Συντακτικό, παρόλο που στο ΑΠ ορίζεται ως «Γλωσσικά στοιχεία».  
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Συντακτικό». Η παράθεση γραµµατικών και συντακτικών φαινοµένων χωρίς 
κάποια συνοχή και δοµή, αντιληπτή τουλάχιστον από τους εκπαιδευτικούς, δεν 
εξυπηρετεί στη συστηµατική διδασκαλία των φαινοµένων. 

Για το ίδιο θέµα η Γεωργία έκρινε πως η Γραµµατική και το 
Συντακτικό θέλουν άλλη οργάνωση µε τη βοήθεια ενός βιβλίου αναφοράς 
χωρίς πολλές λεπτοµέρειες που θα τους κουράζουν, στο οποίο δοµηµένα θα 
παρατίθενται όλες οι έννοιες γραµµατικής και συντακτικού, καθώς επίσης και 
έννοιες που έχουν να κάνουν µε τη δοµή των κειµένων86. 

Τέλος, η Τάνια πίστευε ότι η Γραµµατική πρέπει να «διδάσκεται κάπως 
αλλιώς, πιο επικοινωνιακά…», χωρίς να το προσδιορίζει περισσότερο. 

 
Το Ωρολόγιο Πρόγραµµα  

Οι τρεις διδακτικές ώρες την εβδοµάδα στην Α΄ Γυµνασίου και οι δύο 
στη Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου κρίνονται ανεπαρκείς από µερίδα του συλλόγου 
διδασκόντων: «Πάρα πολλά πράγµατα σε δύο ώρες». Τόνισαν, ιδιαίτερα για 
την Έκθεση, πως δεν είναι δυνατό να γίνει συστηµατική διδασκαλία και να 
καταλάβουν στην πράξη τι µπορούν να κάνουν για να βελτιωθούν. Επιπλέον, 
διαπίστωσαν την αδυναµία εξατοµικευµένης διδασκαλίας λόγω έλλειψης 
χρόνου, ποσότητας ύλης αλλά και λόγω αριθµού µαθητών σε κάθε τάξη που 
δεν επιτρέπει στον διδάσκοντα να ενσκήψει στο πρόβληµα του καθενός. 

Για κάποιους εκπαιδευτικούς η διδασκαλία της µητρικής γλώσσας 
προσιδιάζει περισσότερο σ’ ένα «εργαστηριακό» µάθηµα µε περισσότερη 
έµφαση στην παραγωγή λόγου µέσα στην τάξη –κάτι το οποίο η Χαρά µου 
τόνισε µε ιδιαίτερη έµφαση– «ώστε να µπορέσουν να γράψουν µια δική τους 
απάντηση». Οι µαθητές «διεκπεραιώνουν» τις ασκήσεις στο σπίτι 
καταφεύγοντας «στα λυσάρια», λέει η Ματίνα,  ενώ σε τάξεις, προσθέτει η 
Χαρά, «µε λιγότερους µαθητές και µε περισσότερες ώρες διδασκαλίας θα 
υπήρχε αποτέλεσµα»87. Στις προτάσεις των περισσοτέρων η παραγωγή λόγου, 
«τα γραπτά», είχαν καθοριστική σηµασία για την αξιολόγηση των µαθητών. Η 
επιτυχηµένη διδασκαλία της γλώσσας κρίνεται κυρίως από το επίπεδο του 
γραπτού λόγου και γι’ αυτό το λόγο όλες οι προσπάθειες πρέπει να 
κατατείνουν σ’ αυτόν το στόχο. 

 
Έλλειψη ε
ιµόρφωσης 

«Το ΑΠ τα λέει θαυµάσια, αλλά εγώ δεν έχω επιµορφωθεί (ενν. να τα 
εφαρµόζω)», οµολογεί µε κάποιες ενοχές η Ματίνα. Από τρεις εκπαιδευτικούς 
δόθηκε έµφαση στην απουσία οποιασδήποτε υποστήριξης ή επιµόρφωσης σε 
ζητήµατα διδακτικής της γλώσσας. Η Μάγδα δήλωσε ότι είναι περισσότερο 
αδύναµη στο συγκεκριµένο µάθηµα. Γενικά, οι εκπαιδευτικοί οµολόγησαν πως 
δεν έχουν παρακολουθήσει κάποιο αξιόλογο επιµορφωτικό πρόγραµµα για το 
                                                
86 Η αναγκαιότητα ενός «βιβλίου αναφοράς» επισηµάνθηκε πολύ νωρίς (Μπαµπινιώτης, 
1985: 38). 
87 Η άποψη για ολιγάριθµη γλωσσική τάξη και αύξηση των ωρών διδασκαλίας έχει ήδη 
υποστηριχθεί (Μωραΐτης, 1989: 20 και Μήτσης, 1995: 241).  
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συγκεκριµένο µάθηµα. Η απουσία επιµόρφωσης άλλους τους «ενοχοποιούσε», 
γιατί οι ίδιοι δεν είχαν λύσει το πρόβληµα ώστε να είναι αποτελεσµατικοί, κι 
άλλους τους απογοήτευε ή τους εξόργιζε και γίνονταν επικριτικοί για την 
οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. «Πελαγοδροµώ», οµολογεί η 
Μάγδα, «πελαγοδροµούν» (ενν. συντάκτες ΑΠ, συγγραφική οµάδα κ.λπ.) 
τονίζει επικριτικά η Πόπη, «πλατειάζουµε» παραδέχεται ο Γιώργος. Τονίστηκε 
η ανάγκη για «ουσιαστική» επιµόρφωση κατ’ αντιδιαστολή µε συνήθεις 
αναποτελεσµατικές ενηµερωτικές-επιµορφωτικές συναντήσεις.  

 
Προσδοκίες α
ό τα νέα βιβλία  

Εκµεταλλευόµενος την επικείµενη αλλαγή στο µάθηµα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας ως προς το εκπαιδευτικό υλικό, στο πλαίσιο του νέου 
∆ιαθεµατικού Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών, θέλησα να διερευνήσω τις 
προσδοκίες των εκπαιδευτικών, ώστε να εντοπίσω τις καταστάσεις από τις 
οποίες θέλουν να αποδεσµευθούν.  

Η Πόπη δεν περίµενε τίποτα, ήταν απογοητευµένη: «Είµαι ε
ιφυλακτική 
γιατί όσοι κάνουν βιβλία, δεν έχουν σχέση µε την 
ράξη. Πελαγοδροµούν, χάνονται 
µέσα στο χάος. Πρέ
ει ο καθηγητής να ξέρει τι του γίνεται. Την ίδια αίσθηση έχω και 
για την Οδύσσεια: 
ληθώρα 
ληροφοριών, κορεσµός». Η Πόπη επισήµανε την 
απόσταση που πολλοί εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν καθηµερινά µεταξύ του ΑΠ 
και της διδακτικής πράξης. Αυτή η διαπίστωση δεν την κάνει καθόλου 
αισιόδοξη για τις επικείµενες αλλαγές. 

Η Χαρά και η Τάνια ήθελαν περισσότερη ελευθερία και 
δηµιουργικότητα: «Περισσότερη ελευθερία, 
ερισσότερο χρόνο διδασκαλίας». «Αυτό 
βέβαια έχει να κάνει µε το 
ρόγραµµα σ
ουδών», όπως η ίδια η Χαρά οµολογεί. 
Ωστόσο θεωρεί πως χρειάζονται «
ολύ 
ερισσότερα κείµενα, σωστά 

αραγραφο
οιηµένα, όχι τέσσερις σειρές, 
ιο ολοκληρωµένα, µορφο
οιηµένα! Το 
αιδί 
να µ
ορεί να βγάλει κά
οιες α
αντήσεις». 

Η Ματίνα, ενώ προσπαθούσε να εντοπίσει τις επιθυµητές αλλαγές στα 
βιβλία, στην πορεία του λόγου της συνειδητοποίησε την έλλειψη στόχου και 
σχετικής επιµόρφωσης, οπότε στην απάντησή της ουσιαστικά επισήµανε την 
αναγκαία προϋπόθεση κάθε αλλαγής, που είναι η επιµόρφωση του 
εκπαιδευτικού που θα υλοποιήσει την αλλαγή · «Να σµικρυνθεί το Γραµµατικο-
συντακτικό. Περισσότερος χρόνος για τα κείµενα. ∆εν ξέρω 
οιος είναι ο στόχος, 
οια 
είναι η µατιά. Τα Αναλυτικό Πρόγραµµα τα λέει θαυµάσια, αλλά δεν έχω 
ε
ιµορφωθεί». 

Η Μάγδα, ο Γιώργος και η Γεωργία, περίµεναν αλλαγές µε στόχο την 
καλύτερη οργάνωση του βιβλίου, ώστε να αποφεύγεται η χαοτική δοµή, η 
αποσπασµατικότητα., η οποία ταλαιπωρούσε διδακτικά τους εκπαιδευτικούς. 
Ο Γιώργος ήθελε λιγότερα κείµενα, η Γεωργία ξεχωριστή δοµή και 
διδασκαλία για τη Γραµµατική και το Συντακτικό και ξεχωριστή δοµή και 
διδασκαλία για τα κείµενα και την Έκθεση.  
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Οι 
ρακτικές ανάγνωσης των κειµένων 
Η ανάγνωση των κειµένων στη Νεοελληνική Γλώσσα, ερµηνεύοντας 

όσα δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί, έχει στερεότυπο και τελετουργικό χαρακτήρα:  
� Εκ
αιδευτικοί και µαθητές διαβάζουν κείµενα α
ό το διδακτικό βιβλίο. Οι 

εκπαιδευτικοί επέλεγαν να αναγνώσουν από τα κείµενα που υπήρχαν στα 
διδακτικά βιβλία, αν και, όπως είδαµε παραπάνω, δεν τα θεωρούσαν 
ενδιαφέροντα. Μερικές φορές προσέθεταν κείµενα και εικόνες που 
επέλεγαν οι ίδιοι, συνήθως από εφηµερίδες περιοδικά ή άλλα βιβλία.  

� Ο εκ
αιδευτικός ή ο µαθητής διαβάζει µεγαλόφωνα το κείµενο. Τα κριτήρια µε 
τα οποία αποφάσιζαν οι εκπαιδευτικοί ποιος θα διαβάσει το κείµενο, ήταν 
ποικίλα: για την Πόπη ήταν ο βαθµός δυσκολίας του κειµένου: τα 
δύσκολα τα διαβάζει ο εκπαιδευτικός, τα εύκολα οι µαθητές · για τη 
Μάγδα ήταν η ακουστότητα: τα διαβάζει εκείνη για να ακούγονται τα 
κείµενα · η Ματίνα και η Τάνια τα διάβαζαν οι ίδιες, γιατί µε την 
ανάγνωση των µαθητών «δεν καταλαβαίνει κανείς τί
οτα», «γιατί τα 
αιδιά δεν 
έχουν καλή ανάγνωση και καταστρέφουν τα νοήµατα» · η Γεωργία ανέθετε σε 
µαθητές να τα διαβάζουν· ο Γιώργος κάποιες φορές τα διάβαζε ο ίδιος και 
κάποιες άλλες οι µαθητές· η Χαρά διάβαζε τα πιο δύσκολα στην τάξη, 
πότε η ίδια και πότε οι µαθητές, και τα εύκολα τους τα δίνει ως εργασία 
στο σπίτι. Κανείς δεν ανέφερε τη σιωπηλή ανάγνωση. Μόνο η Τάνια 
ανέφερε την εκ των προτέρων υποστήριξη του κειµένου, πριν την 
ανάγνωση.  

� Με την τεχνική των ερωτα
οκρίσεων διερευνάται ο βαθµός κατανόησης των 
κειµένων, αν οι µαθητές συνέλαβαν την κύρια ιδέα των κειµένων. Η κατανόηση 
του νοήµατος των κειµένων αποτελούσε κύριο στόχο, να µπορούν «να 
α
αντούν τις ερωτήσεις του βιβλίου 
ου βρίσκονται ακριβώς κάτω α
ό τα 
κείµενα». Για τη Ματίνα, το Γιώργο, τη Γεωργία, η κατανόηση των 
κειµένων ήταν αυτοσκοπός, χωρίς να έχει απαραίτητα σχέση µε την 
παραγωγή λόγου. Για τους υπολοίπους στόχος της κατανόησης ήταν η 
ενηµέρωση, η πρόσκτηση γνώσεων, ο προβληµατισµός µε απώτερο στόχο 
την Έκθεση. Η Γεωργία διαφοροποιήθηκε κάπως, έδωσε έµφαση στη 
δοµή των παραγράφων και την παραγωγή προφορικού λόγου. 

 
Τα κείµενα της Ν.Γλ. 

Η κριτική των εκπαιδευτικών για τα κείµενα που αξιοποιούνταν για την 
κατανόηση αλλά και τον εµπλουτισµό γνώσεων των µαθητών γύρω από ένα 
θέµα εστίαζε: α) στη σχέση των κειµένων µε τα ενδιαφέροντα των µαθητών και 
β) στην αποσπασµατική δοµή των κειµένων. 

Οι εκπαιδευτικοί δε θεωρούσαν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για τους 
µαθητές και τους ίδιους τα κείµενα των σχολικών βιβλίων της Ν.Γλ.. 
Προτιµούσαν τα λογοτεχνικά κείµενα, τους ήταν πιο ευχάριστα από 
πληροφοριακά ή άλλα µη αφηγηµατικά κείµενα. Τα αφηγηµατικά κείµενα 
ήταν πιο οικεία στους µαθητές, ενώ η οικειοποίηση άλλων γενών του λόγου, µη 
αφηγηµατικών (δοκιµίων, άρθρων κ.λπ.) ήταν δύσκολη έως ακατόρθωτη. 
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Χαρακτηριστικά ανέφερε η Πόπη ότι «τα κείµενα δεν έχουν ψυχολογικό 
υπόβαθρο» και «δεν βοηθούν τους µαθητές να ανακαλύψουν την 
προσωπικότητά τους», εννοώντας ότι τα κείµενα είναι αδιάφορα για τους 
µαθητές αφού δεν συναντούν τις δικές τους ανησυχίες και ενδιαφέροντα.  

Επισηµάνθηκε από τη Μάγδα, κάτι το οποίο άκουσα και από µαθητές, 
ότι τα κείµενα είναι συνήθως «λυπηρά». Μεταφέρουν δηλαδή, µονοµερώς µια 
αρνητική εικόνα για κάθε θέµα που δεν συνάδει µε τα συναισθήµατα των 
µαθητών. Η άποψη αυτή ανακάλεσε στη µνήµη µου την αίσθηση που είχα 
όταν παρακολουθούσα τη διδασκαλία της Τάνιας για τις αρνητικές πλευρές 
κυρίως της διαφήµισης, ενώ οι µαθητές συνήθως αρέσκονται στην 
παρακολούθηση των διαφηµιστικών µηνυµάτων.  

Έµφαση δόθηκε στην αποσπασµατική δοµή των κειµένων. Τα 
περισσότερα κείµενα των ενοτήτων ήταν µικρά αποσπάσµατα, πολλές φορές 
συρραφές αποσπασµάτων ή και ελαφρώς «πεποιηµένα» και απλουστευµένα. Ο 
µαθητής περνούσε από κείµενο σε κείµενο «διεκπεραιωτικά», κρατώντας ό,τι 
χρειαζόταν για να απαντήσει τις ερωτήσεις κατανόησης και για την παραγωγή 
λόγου. Όταν τα κείµενα της Ν.Γλ. γίνονταν αφορµή για ενδιαφέρουσες 
συζητήσεις µέσα στην τάξη, τότε οι µαθητές έδειχναν µεγάλο ενδιαφέρον και 
συµµετείχαν. Σ’ άλλη περίπτωση οι µαθητές δύσκολα ανταποκρίνονταν και 
ελάχιστοι ενδιαφέρονταν να έχουν ενεργή συµµετοχή. 

 Σε γενικές γραµµές οι εκπαιδευτικοί έκριναν ότι λίγα κείµενα 
ενδιαφέρουν τους µαθητές αλλά και τους ίδιους.  

 
Αξιολόγηση  

∆είγµατα γραπτού λόγου των µαθητών από τα διαγωνίσµατα, πρόχειρα 
και επίσηµα, οι πέντε µε επτά εκθέσεις που έγραφαν το χρόνο, ήταν τα κύρια 
τεκµήρια για τη βαθµολόγηση των µαθητών - ας σηµειωθεί ότι αξιολόγηση 
σήµαινε βαθµός τριµήνου. Το σύνολο των εκπαιδευτικών –µε εξαίρεση τη 
Μάγδα που επέµεινε στη συµµετοχή και τη συµπεριφορά– έθεσαν ως πρώτο 
κριτήριο αξιολόγησης, την παραγωγή γραπτού λόγου.  

Αµέσως µετά, ακολουθούσε κατά σειρά η συµµετοχή, «η διάθεση να 

άρουν το λόγο και το ε
ί
εδο του λόγου. Με εννιά στο διαγώνισµα και καλή 
συµµετοχή µ
ορώ να του βάλω και 15 στο τρίµηνο», όπως τόνισε χαρακτηριστικά η 
Μάγδα, η οποία δεν απέρριψε την παρατήρησή µου ότι ενδεχοµένως αυτό 
αποτελεί και κίνητρο συµµόρφωσης των µαθητών κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας. «Προφορικά να µ
ορούν να 
ουν 
έντε 
ράγµατα» µε έντονο ύφος 
παραχώρησης και συµβιβασµού επισήµανε η Χαρά. Τέλος, η Ματίνα έθεσε ως 
κριτήριο: «Να έχει ά
οψη για τα θέµατα 
ου συζητάµε».  

Η βαθµολόγηση των τεκµηρίων, γραπτών και προφορικών, καθώς και η 
εν γένει στάση του µαθητή στο µάθηµα ήταν ο µόνος τρόπος αξιολόγησης των 
µαθητών. Τα κριτήρια αφορούσαν σε εξωτερικά στοιχεία της συµπεριφοράς 
του µαθητή.  

Οι εκπαιδευτικοί, αφού λάµβαναν υπόψη τα γραπτά τεκµήρια και τη 
συµµετοχή του µαθητή στη διαδικασία του µαθήµατος, βαθµολογούσαν τους 



 158 

µαθητές. Τα γραπτά τεκµήρια συνιστούσαν την αντικειµενική τεκµηρίωση της 
βαθµολογίας, που κατοχύρωνε τους εκπαιδευτικούς στην κρίση τους έναντι 
µαθητών, γονέων και διοικητικού ελέγχου. Η βαθµολόγηση µε βάση τη 
συµµετοχή και την εν γένει στάση του µαθητή ανήκε στη δικαιοδοσία του 
εκπαιδευτικού, η οποία είχε να κάνει µε το βαθµό επιείκειας του εκπαιδευτικού 
στην εκτίµηση των άτεγκτων γραπτών τεκµηρίων. Η Μάγδα, για παράδειγµα, 
αξιοποιούσε τη δυνατότητα βαθµολογικής επιβράβευσης της θετικής 
συµµετοχής στο µάθηµα, ώστε να δώσει κίνητρα πειθαρχηµένης 
συµπεριφοράς στους µαθητές στη διαδικασία του µαθήµατος.  

Με αυτό το διττό τρόπο και ο απρόσωπος θεσµός της εκπαίδευσης, ως 
διοικητικός και εξουσιαστικός µηχανισµός, ήλεγχε τον επίσηµο γραπτό λόγο 
του µαθητή και ο εκπαιδευτικός, ως εκπρόσωπος του ίδιου µηχανισµού, 
ήλεγχε τον προφορικό λόγο και τη συµπεριφορά του µαθητή.  

 
Οι γενικότερες εκτιµήσεις των εκ
αιδευτικών για τους µαθητές τους 

Πέρα όµως από τα οιονεί «θεσµοθετηµένα» κριτήρια, τα οποία 
καθόριζαν τη βαθµολογία των µαθητών σε κάθε τρίµηνο, στην αποτίµηση των 
επιδόσεων των µαθητών λάνθαναν άτυπες στερεοτυπικές αξιολογικές κρίσεις. 

Η εκτίµηση των εκπαιδευτικών για τις επιδόσεις των µαθητών δεν ήταν 
καλή. Οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους θεωρούσαν πώς οι µαθητές γενικά δεν 
είχαν καλό επίπεδο στο γραπτό και στον προφορικό λόγο. Επίσης θεωρούσαν 
πως «δεν διαβάζουν», εννοώντας αξιόλογα βιβλία, λογοτεχνικά, επιστηµονικά, 
απαξιώνοντας µ’ αυτό τον τρόπο την αναγνωστική τους ιστορία. 

 
Στην ερώτησή µου: «Πιστεύετε ότι διαβάζουν οι µαθητές σας γενικώς; Και τι είδους 
αναγνώσµατα έχουν;», απάντησαν: 
Ματίνα: Τίποτα δε διαβάζουν. Λογοτεχνικό και εξωσχολικό. Ούτε αγόρι, ούτε 
κορίτσι.. 
Γεωργία: Όχι …καθ’ υπόδειξη. Του δίνω δύο τρία βιβλία. 
Χαρά: Τίποτα! Τους έβαλα ένα λογοτεχνικό βιβλίο και κοίταζαν πόσες σελίδες έχει. 
∆εν ξέρουν ότι σ’ ένα βιβλίο δεν είναι σηµαντικό η ποσότητα. Αν διαβάζουν ένα 
Χάρι Πότερ. ∆εν ξέρω…∆εν το έχω ρωτήσει. 
Πόπη: Όχι, περιοδικά µόνο για αυτοκίνητα…Αυτά τα ευρείας κατανάλωσης. 
Μάγδα: Όχι. Περιοδικά για την τηλεόραση και τα αυτοκίνητα. 
Γιώργος: Ελάχιστοι. Όχι, δεν έχω ασχοληθεί. Το επίπεδο µέτριο. Ίσως και ο 
χρόνος δεν τους επαρκεί. 
Η Τάνια µόνο απάντησε θετικά: ∆ιαβάζουν. Προβλήµατα της ζωής τους. Φιλία, 
έρωτα, σχέσεις µε γονείς, περιπέτειες (λογοτεχνικά). 
 
Ανάλογες απόψεις εξέφρασαν για τα οφέλη που οι µαθητές 

αποκοµίζουν. Η γενική εντύπωση ήταν ότι δεν είναι σαφές «τι κερδίζουν» οι 
µαθητές και ότι τελικά δεν καταφέρνουν να επιτύχουν άµεσα κάποιο στόχο. Η 
Ματίνα εκτιµούσε ότι οι µαθητές µακροπρόθεσµα «κάτι µ
ορούν να θυµηθούν». 

Ενδεικτικές οι απαντήσεις στην ερώτηση: 
«Τι νοµίζετε ότι κερδίζουν οι µαθητές α
ό το µάθηµα και σε 
οιο βαθµό;» 
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Οι τέσσερις από τους επτά δεν ήταν σε θέση να αναφέρουν κάποιο 
συγκεκριµένο όφελος. Οι απαντήσεις ήταν έντονα υποθετικές-δυνητικές;  

Η Μάγδα αντέδρασε(στην ερώτηση) µε µια έκφραση δυσκολίας και 
απορίας: 

 
Όχι. Θέλουν να µιλήσουν αλλά δυσκολεύονται να το γράψουν. Κάτι που λένε 
αντιδρούν να το γράψουν. Τσαπατσούλικος ο γραπτός τους λόγος. 
 
Η Χαρά στην ερώτησή µου προέβαλε ένσταση, θεωρώντας πώς η 

ερώτησή µου αµφισβητεί την αποτελεσµατικότητα του µαθήµατος:  
 
Κερδίζουν… Κερδίζουν…Μην τρελαθούµε τώρα... Το ζήτηµα είναι οι στόχοι 
αυτοί που έχουµε βάλει, πραγµατώνονται; Η Αλ.(µια µαθήτρια) είναι άριστη, αλλά 
µε άλλο εκπαιδευτικό σύστηµα θα ήταν πιο καλή. 
Αµέσως µετά σε ερώτησή µου: «Νοµίζεις ότι δεν ελέγχουµε τι ξέρουν οι µαθητές 
µας;» 
Απ.: «Ελέγχουµε τι µπορεί ο µαθητής αλλά δεν µπορούµε να το βελτιώσουµε. 
 
Η Πόπη αναγνώρισε πως η διεκπεραίωση του µαθήµατος συµβάλλει 

στην καλή ακαδηµαϊκή εξέλιξη των µαθητών:  
 
Οι µαθητές που διεκπεραιώνουν, κερδίζουν βάσεις για την εξέλιξή τους. Οι παλιοί 
µαθητές µου µού είπαν ότι « Κυρία, θυµόµαστε αυτά τα ψυχολογικά, πώς όλοι 
παρακολουθούσαµε». Όταν το µάθηµα τους κεντρίσει το ενδιαφέρον, κάτι τους 
µένει». Με εντυ
ωσίασε το ρήµα «διεκπεραιώνουν». Σε ερώτησή µου τι εννοεί ακριβώς, 
µου α
άντησε: «Που κάνουν τις ασκήσεις, τις εργασίες τους και δεν αφήνουν κενά που 
θα τους δυσκολέψουν µετέπειτα». Εννοούσε πως οι µαθητές δε θα έχουν δυσκολίες 
σε σχέση µε τις απαιτήσεις του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος. 
 
Οι άλλοι τρεις, Γεωργία, Γιώργος και Τάνια, ανέφεραν πιο ειδικούς, 

συγκεκριµένους στόχους που µπορούν να επιτευχθούν λιγότερο ή περισσότερο 
κάθε φορά:  

-Επαφή µε το Νεοελληνικό λόγο, γνωριµία µε θέµατα. Γραµµατική, συντακτικό, 
λίγα πράγµατα. 
-Να µπορούν να χρησιµοποιούν το λόγο σωστά στην Έκθεση 
-Σύµφωνα µε τα γραπτά τους, ταυτίζονται µε τους ήρωες, µαθαίνουν συµπεριφορές, 
ξεφεύγουν. 
 

Ανακεφαλαίωση 
Συνοψίζοντας, είναι φανερό ότι η γενικότερη στάση όλων των 

εκπαιδευτικών που δίδασκαν το µάθηµα στη συγκεκριµένη σχολική µονάδα 
δεν ήταν θετική. Κανένας δεν προτιµούσε να διδάσκει το συγκεκριµένο 
µάθηµα για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Ο καθένας όµως προέκρινε µια 
πλευρά του προβλήµατος, η οποία καταδεικνύεται και από τη σχετική 
βιβλιογραφία. Οι θέσεις των εκπαιδευτικών αποτελούν τα κοµµάτια ενός παζλ 
που συνθέτουν το όλο πρόβληµα.  

Η αποσπασµατικότητα, η κατακερµατισµένη δοµή της κάθε ενότητας 
µε διακριτά τέσσερα µέρη: α) ανάγνωση και κατανόηση κειµένων, β) 
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γραµµατική και συντακτικό, γ) λεξιλόγιο και δ) Έκθεση, δηµιουργούσε µια 
χαοτική δοµή σε σχέση και µε τον ανεπαρκή διδακτικό χρόνο για καθένα από 
τα παραπάνω µέρη. Η προβληµατική δοµή της ενότητας σε συνδυασµό µε τον 
ανεπαρκή διδακτικό χρόνο και την ανύπαρκτη επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 
και την επακόλουθη αναποτελεσµαικότητα δεν έκαναν ελκυστικό το µάθηµα 
για τους εκπαιδευτικούς.  

Η Έκθεση και η παραγωγή γραπτού λόγου είχε την πρώτη 
προτεραιότητα, αφού ήταν εκ παραδόσεως ο µόνος στόχος που δίνει νόηµα 
στο µάθηµα88. Η προσήλωσή τους στην παραδοσιακή προσέγγιση της 
Έκθεσης δε στηριζόταν σε µια συγκεκριµένη θεωρητική βάση, αλλά επειδή 
αυτή τους ήταν οικεία από τη µαθητική τους ζωή ακόµα, και επειδή δεν είχαν 
επιµορφωθεί, ώστε να εφαρµόσουν διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις 
(Μήτσης, 1995: 240). Άλλωστε και τα διδακτικά εγχειρίδια και το Πρόγραµµα 
Σπουδών και τα κριτήρια αξιολόγησης έδιναν προτεραιότητα στην παραγωγή 
γραπτού λόγου και οι εκπαιδευτικοί ευθυγραµµίζονταν µε την προτεραιότητα 
αυτή.  

Αυτό που, κατά την άποψή µου, προβλήθηκε έντονα, µε εµπειρικό 
τρόπο, από τις απόψεις των εκπαιδευτικών ήταν η ανάγκη για διαφορετικά 
κείµενα: α) «∆εν βοηθούν τους µαθητές να ανακαλύψουν την 
ροσω
ικότητά τους» 
τόνισε η Πόπη, β) χρειάζονται «
ολύ 
ερισσότερα κείµενα, σωστά 

αραγραφο
οιηµένα, όχι τέσσερις σειρές, 
ιο ολοκληρωµένα, µορφο
οιηµένα! 
επεσήµανε η Χαρά γ) «να είναι 
ιο κοντά στα ενδιαφέροντα των µαθητών». 
Ωστόσο, δεν έθιξε κανείς θέµατα που αφορούσαν σε στρατηγικές διδασκαλίας 
για την κατανόηση των κειµένων. Ήθελαν πιο ελκυστικά κείµενα αλλά δεν 
έδειξαν να τους προβληµατίζει ο τρόπος προσέγγισης των κειµένων.  

Η ανάγνωση και η συζήτηση του νοήµατος των κειµένων συνέθεταν την 
τελετουργία της ανάγνωσης, µέσω της οποίας οι µαθητές κατανοούσαν τις 
βασικές πληροφορίες που υπήρχαν στο κείµενο, ώστε να απαντήσουν τις 
ερωτήσεις του βιβλίου και να αναπτύξουν σχετικό θέµα Έκθεσης89,. Όπως σε 
κάθε τελετουργία, η συµπεριφορά των µετεχόντων είχε σηµασία για τη 
διεκπεραίωση της διαδικασίας και φαίνεται ότι χρησίµευε και ως κριτήριο 
αξιολόγησης για την εν γένει συµµετοχή και ενδιαφέρον του µαθητή στο 
µάθηµα. 

 Οι εκπαιδευτικοί, τέλος, δεν εκτιµούσαν τους µαθητές ως αναγνώστες. 
Θεωρούσαν ότι δεν ήταν ιδιαίτερα πρόθυµοι στο διάβασµα. Υποτιµούσαν τα 
αναγνώσµατά τους, τα οποία ισοδυναµούσαν σχεδόν µε το «τί
οτα». Τα 
προσφιλή για τους µαθητές βιβλία ή περιοδικά δεν ήταν άξια λόγου, αφού 

                                                
88 Για τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής µεθόδου (Μήτσης, 1996: 132-3). 
89 Με τον όρο «τελετουργία» αποδίδουµε τον όρο ritual, όπως τον ορίζει ο McLaren (1999: 
50) ως διαδικασία η οποία εµπεριέχει την ενσωµάτωση συµβολικών πράξεων, µεταφορών, 
χειρονοµιών. Ως µορφές θεσµοθετηµένων και παραστατικού νοήµατος (enacted meaning) 
οι τελετουργικές πράξεις ενισχύουν τους κοινωνικούς παράγοντες να ορίζουν, να 
διαπραγµατεύονται και να διαµορφώνουν την φαινοµενική κοινωνική, ηθική και πολιτισµική 
υπόσταση. Οι τελετουργικές πράξεις δεν είναι άσχετες µε σχέσεις εξουσίας και προνόµια. 
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απέκλιναν από τη κλασική νόρµα της λογοτεχνίας. Αυτό που επίσης φάνηκε 
ήταν ότι υπέθεταν, δεν είχαν σαφή εικόνα για τα διαβάσµατα των µαθητών 
τους. Η υποτίµηση της αναγνωστικής ιστορίας των µαθητών από τη µια και η 
εν πολλοίς άγνοια για το τι διαβάζουν οι µαθητές από την άλλη, επιβεβαιώνουν 
τον υποβαθµισµένο ρόλο και λόγο του µαθητή στη διαδικασία του 
µαθήµατος, ο οποίος µόνο να «αναβαθµισθεί» µπορεί µε τη µίµηση και την 
αναπαραγωγή του λόγου των κειµένων και των εκπαιδευτικών.  

 
5.6.2. Συνεντεύξεις µε µαθητές της σχολικής µονάδας 

Στο πλαίσιο της διαλογικής φάσης, επίσης σηµαντικοί συνοµιλητές 
υπήρξαν και οι µαθητές, οι οποίοι από τη δική τους πλευρά και µε το δικό 
τους εµπειρικό λόγο δείχνουν πλευρές του προβλήµατος της διδακτικής της 
µητρικής γλώσσας. Η οµάδα των µαθητών Β΄ Γυµνασίου που επέλεξα να 
παρουσιάσω, είναι διαφορετικών επιπέδων επίδοσης και µε διαφορετικά 
κοινωνικά και συναισθηµατικά χαρακτηριστικά. Είχα την περιέργεια να δω 
ποια ήταν η αναγνωστική τους ιστορία –η οποία δεν έχαιρε γενικότερης 
εκτίµησης, όπως διαπιστώθηκε στις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών της 
σχολικής µονάδας– ποια στάση κρατούσαν σχετικά µε το µάθηµα της Ν.Γλ. 
και ποια συγκεκριµένα σηµεία είχαν να παρατηρήσουν, θετικά ή αρνητικά.  

Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιούνταν στο διδακτικό χρόνο του 
ωρολογίου προγράµµατος στη βιβλιοθήκη της σχολικής µονάδας ή σε κάποια 
άλλη κενή αίθουσα. ∆εν αξιοποιήθηκε ο χρόνος των διαλειµµάτων, για να µην 
διασπάται η συγκέντρωση της προσοχής των µαθητών. 

 
Μαρία 

Η Μαρία, 14 χρονών, είχε πολύ καλές επιδόσεις σ’ όλα τα µαθήµατα, 
την προηγούµενη χρονιά αρίστευσε. Οι γονείς της είναι ντόπιοι µε ανώτερη 
µόρφωση · ο πατέρας της είναι οικονοµολόγος και η µητέρα της έχει τελειώσει 
σχολή σχεδιαστών αλλά δεν εργάζεται. Η Μαρία διάβαζε κατά µέσο όρο ένα 
βιβλίο το µήνα, κυρίως από την ελληνική και ξένη λογοτεχνία. Πρόσφατα είχε 
διαβάσει του Μενέλαου Λουντέµη, Ένα 
αιδί µετράει τ’ άστρα, της Άλκης Ζέη 
Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα και τις περιπέτειες µυστηρίου, Χάρι Πότερ και 
τον Άρχοντα των δακτυλιδιών του Τόλκιν. ∆ιάβαζε βιβλία που βρίσκει στην 
πλούσια βιβλιοθήκη του πατέρα της και στη σχολική δανειστική βιβλιοθήκη, 
που βρισκόταν στο γειτονικό κτίριο του Λυκείου. Αντάλλασσει συχνά µε τους 
συµµαθητές της βιβλία, ειδικά όταν επρόκειτο για περιπέτειες µυστηρίου. 

Το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας δεν το έβρισκε πολύ 
ενδιαφέρον. Η Γραµµατική και το Συντακτικό δεν τη δυσκόλευαν αλλά και δεν 
την ενδιέφεραν, παρά µόνο αν συναντούσε κάποια «καινούργια» έννοια, κάτι 
δηλαδή που δεν ήξερε από το ∆ηµοτικό. Η άποψη της για τα κείµενα που 
υπήρχαν στα βιβλία της Γλώσσας δεν ήταν θετική, γιατί παρουσίαζαν τις 
αρνητικές πλευρές µόνο και όχι τις θετικές. Το ίδιο πιστεύει και για τα κείµενα 
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας· «Πολλοί θάνατοι και στη Λογοτεχνία», όπως 
χαρακτηριστικά τόνισε. Ας σηµειωθεί ότι η µονόπλευρα αρνητική παρουσίαση 
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των θεµάτων θίχτηκε και από την εκπαιδευτικό Μάγδα, αλλά και από άλλους 
µαθητές90.  

Η Μαρία, τέλος, έκρινε ως µόνο καινό και ενδιαφέρον σηµείο την 
Έκθεση, «ε
ειδή είναι και βασικό…στις Πανελλήνιες εξετάσεις».  

Η κριτική της Μαρίας µε παρέπεµψε στα διδακτικά βιβλία, στα οποία 
πράγµατι για πολλά θέµατα που εµπίπτουν στον εµπειρικό κόσµο των 
µαθητών παρουσιάζεται κυρίως η αρνητική, προβληµατική τους πλευρά. Για 
παράδειγµα, στο Α΄ τεύχος, για τους µαθητές κυρίως της Α΄ Γυµνασίου, από 
την πρώτη ενότητα κιόλας, η επικοινωνία παρουσιαζόταν, µέσω των εικόνων ή 
«οπτικών αφηγηµάτων», ως άκρως προβληµατική και αγχώδης πράξη (ΟΕ∆Β, 
τεύχος Α΄, βλ. ενότητα 1, σελ. 6, 13, 16, 17 και 18). Το ίδιο συνέβαινε και στη 
2η ενότητα µε θέµα: «Σχολείο-µαθητής» µε εικόνες και κείµενα που 
παρέπεµπαν στην αυταρχική εκπαίδευση. Η ενότητα 6 µε θέµα: «Εργασία- 
επάγγελµα» ήταν αρκετά πεσιµιστική. Οι υπόλοιπες µάλλον ήταν 
συναισθηµατικά αδιάφορες, αφού βάραινε περισσότερο ο πληροφοριακός 
χαρακτήρας. Η αρνητική πλευρά των θεµάτων υπερίσχυε και στο Β΄ τεύχος 
της Ν.Γλ., ενώ ο εικονικός διάκοσµος µε τις αντιθέσεις και τους γκρίζους 
χρωµατισµούς δεν ήταν ελκυστικός για τους έφηβους µαθητές.  

 
Γιώργος 

Ο Γιώργος, συµµαθητής της Μαρίας, έχει πατέρα στρατιωτικό και 
µητέρα ιδιωτική υπάλληλο. ΄Ηθελε να γίνει στρατιωτικός ψυχολόγος. Γι’ αυτό 
το λόγο διάβαζε βιβλία σχετικά µε τη ψυχολογία, δεν µου εξειδίκευσε τι 
ακριβώς. ∆ιάβαζε και ιστορίες µυστηρίου (Χάρι Πότερ, Τόλκιν), ιστορίες µε 
ήρωες παιδιά και τη σειρά της Εξωφρενικής Βιβλιοθήκης.  

Τα κείµενα της Ν.Γλ. δεν τα έβρισκε ενδιαφέροντα. Έφερε ως 
παράδειγµα τα κείµενα της ενότητας «Η ζωή στην πόλη», τα οποία ήταν γι’ 
αυτόν «κά
ως βαρετά…όλο 
ροβλήµατα µε τη ζωή στην 
όλη. Το µόνο 
κείµενο(εννοώντας ενότητα) 
ου µ’ άρεσε ήταν το ∆ιάστηµα (αναφέρεται σε 
προγενέστερη ενότητα) και ο Ενοικιαστής, 
ου ήταν 
ολύ κωµικό (εννοούσε το 
εισαγωγικό κείµενο της ενότητας 19, «Η ζωή στην πόλη», Β΄ τεύχος Ν.Γλ., 

                                                
90 Νοµίζω πως η άποψη αυτή στηρίζεται στα κείµενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, πολλά 
εκ των οποίων πράγµατι έχουν τραγικό τέλος. Επειδή µε το όρο «κείµενα» οι συνοµιλητές 
αυτοµάτως σκέφτονται το µάθηµα της Λογοτεχνίας, συνειρµικά αµαυρώνονται και τα 
κείµενα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Την κρίση µου τη στηρίζω και στο γεγονός ότι οι 
συνοµιλητές µου δυσκολεύονταν στη διάκριση µεταξύ κειµένων Λογοτεχνίας και κειµένων 
Νεοελληνικής Γλώσσας. Σε ερώτησή µου «Πώς σου φαίνονται τα κείµενα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας;» απαντούσαν, µαθητές και εκπαιδευτικοί, αναφερόµενοι στα κείµενα της 
Λογοτεχνίας. Η ταύτιση των κειµένων, στη σκέψη των συνοµιλητών, µε το µάθηµα της 
Λογοτεχνίας µαρτυρεί την παγιωµένη παραδοσιακή διάκριση, Κείµενα Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας-Ανάγνωση µε σκοπό την κατανόηση των κειµένων. Νεοελληνική Γλώσσα- 
Παραγωγή Λόγου, Έκθεση ή Ανάγνωση για παραγωγή λόγου.  
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σελ. 110, χρονογράφηµα του Φρέντυ Γερµανού)». «Μιλάνε όλο για σκοτωµούς 
και 
ροβλήµατα»91.  

«Τα Οµαδικά 
αιχνίδια ήταν ένα θέµα Έκθεσης 
ου µ’ άρεσε. Μ’ ενδιαφέρουν 
και τα σκίτσα 
ου τα σχολιάζουµε… Προτιµώ τη Φυσική και τη Χηµεία». 

Η συµµετοχή του κατά την ώρα του µαθήµατος ήταν µέτρια. Τον 
ενδιέφερε ένα πολύ καλό αποτέλεσµα, ένας βαθµός που θα του εξασφάλιζε ένα 
αξιοπρεπές επίπεδο · «Μ’ ενδιαφέρει ένα 16, 17 και νιώθω εντάξει. Στη γλώσσα 
νόµιζα ότι 
ήγαινα καλύτερα. ∆εν ξέρω γιατί συµβαίνει /// Κυρίως τα γραµµατικά 
δεν τα είχαµε διδαχθεί νωρίς. Κατηγόρηµα-κατηγορούµενο 
ώς τα ξεχωρίζω στο 
κείµενο; Γι’ αυτό υ
άρχει µειωµένη α
όδοση». 

∆εν έβρισκε ενδιαφέροντα ούτε τα θέµατα Έκθεσης και είχε την άποψη 
πως είναι κοινή διαπίστωση όλων των µαθητών: «Οι εκθέσεις δεν ευχαριστούν τα 

αιδιά. Τα θέµατα δεν είναι στα ενδιαφέροντά τους». Ο τρόπος για να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του µαθήµατος ήταν µηχανικός, 
διεκπεραιωτικός: «Α
ό αυτά 
ου ακούω στο µάθηµα, γράφω και την Έκθεση».  

Η λέξη που κατέγραψα στο τέλος των σηµειώσεών µου ως κυρίαρχη 
εντύπωση από τη συνέντευξη του Γιώργου είναι «∆ιεκπεραίωση». Με 
εντυπωσίασε ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετώπιζε και διαχειριζόταν τις 
ανάγκες του µαθήµατος. Ένας µαθητής, 14 χρονών, δεν ξέρει γιατί δεν πάει 
καλά στη γλώσσα και δεν ενδιαφέρεται ουσιαστικά για το µάθηµα. Αρκείται σ’ 
ένα καλό βαθµό που τον εξασφαλίζει µέσω κατάλληλων χειρισµών που έχει 
από την εµπειρία κατακτήσει. Γνωρίζει ήδη πως η αναπαραγωγή όσων 
ακούγονται στην τάξη στα γραπτά του κείµενα είναι αρκετό για να του 
εξασφαλίσει έναν καλό βαθµό.  

Η ψηλάφηση της αλλοτρίωσης στην εκπαίδευση, όσο κι αν δεν είναι 
πρωτόγνωρη, είναι πάντοτε εντυπωσιακή. 

 
Παναγιώτης  

Ο Παναγιώτης κατάγεται από την Κορυτσά της Αλβανίας. Έχει 
τελειώσει τις τρεις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού στην Αλβανία. Ήρθε στην 
Ελλάδα σε ηλικία 9 ετών και γράφτηκε στην Πέµπτη δηµοτικού, γιατί είχε 
χαρτί από την Αλβανία µε το οποίο βεβαιωνόταν ότι είχε τελειώσει τις 
τέσσερις τάξεις του δηµοτικού. Μιλά και διαβάζει τα αλβανικά, αλλά γράφει µε 
πολλές δυσκολίες, όπως µιλά και διαβάζει ελληνικά και γράφει µε δυσκολία92. 
Όταν ήρθε στην Ελλάδα και παρακολουθούσε µαθήµατα στο ελληνικό 
σχολείο, δεν καταλάβαινε τίποτα · «Καθόµουν µ’ ένα φίλο µου, ο ο
οίος ήξερε και 

                                                
91 Πράγµατι, η συγκεκριµένη ενότητα δεν έχει να αναφέρει τίποτα θετικό για τη ζωή στην 
πόλη· κείµενα και εικόνες παρουσιάζουν µια ζοφερή εικόνα για τη ζωή στην πόλη που δε 
συνάδει µε τις εµπειρίες που έχει ο καθένας από αστικά περιβάλλοντα. Εκτός εάν πόλη 
θεωρηθεί µόνο η Αθήνα, οπότε δικαιολογείται κάπως η µονοµέρεια των συγγραφέων.  
92Ο Παναγιώτης ούτε τα αλβανικά, ούτε τα ελληνικά έχει διδαχθεί συστηµατικά και νοµίζω 
ότι είναι από την οµάδα µαθητών µεταναστών που αντιµετωπίζει περισσότερες δυσκολίες 
στον γραµµατισµό. Αυτή η περίπτωση µαθητών θα άξιζε µια πιο συστηµατική διερεύνηση.  
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µε βοηθούσε. Κανένας δε µε βοηθούσε (εννοώντας δάσκαλο ή συµµαθητή). Έτσι 
έφτασα στην Α΄ Γυµνασίου».  

Έχει χάσει δύο χρονιές, έµεινε µια φορά στην Α΄ και µια φορά στη Β΄ 
Γυµνασίου. Ήταν το τέταρτο σχολικό έτος που γι’ αυτόν στο Γυµνάσιο. Ήταν 
ήδη 15 χρονών. Μόνο όταν θα τον προλάβαινε ο µικρότερος αδελφός του 
στην ίδια τάξη, θα παρατούσε το σχολείο. Αλλιώς ήταν αποφασισµένος να 
πάρει το απολυτήριο, παρόλο που δε διάβαζε πολύ γιατί η ενασχόλησή του µε 
το ποδόσφαιρο δεν του άφηνε πολλά περιθώρια · προπονούνταν κάθε µέρα, 
δύο ώρες το απόγευµα, και χρειαζόταν και µια ώρα µέχρι να πάει σπίτι του µε 
το λεωφορείο (διέµενε στην ίδια πόλη αλλά στην περιφέρεια της πόλης όπου 
δεν ήταν εύκολο να µεταβεί κανείς εκεί µε τη συγκοινωνία. Η στάση του 
λεωφορείου ήταν µακριά από το σπίτι του). Έκανε πολλές απουσίες, γιατί 
πήγαινε µε τζιν παντελόνι στο µάθηµα της Γυµναστικής.  

Στο µάθηµα της Ν.Γλ. συµµετείχε, όταν «ακούει καµιά εύκολη ερώτηση». 
«Έχω γράψει και εκθέσεις», «Προσ
αθώ να τα φουσκώσω σε δύο 
αραγράφους». 
Γράφει µε δυσκολία και η γραφή του ήταν δυσανάγνωστη Ωστόσο είχε κριτικό 
λόγο, γνώριζε πράγµατα, είχε απόψεις για τα θέµατα που συζητούνταν στο 
µάθηµα της Ν.Γλ.  

Κάποια θέµατα ή κείµενα από τη Ν.Γλ. τα θυµόταν, γιατί του κίνησαν 
το ενδιαφέρον, όπως «κάτι µε τη Νέα Υόρκη και τους 
ύργους (ενν. «κειµ. 10 «Σαν 
περπατάς στη Νέα Υόρκη», διασκευασµένο κείµενο του Μ. Κασόλα «Η άλλη 
Αµερική», Ν.Γλ., Β΄ τεύχος, σελ. 131) και µ’ ένα ψάρι, το δελφίνι µε το σ
άρο 
(από το Α΄ τεύχος της Α΄ Γυµνασίου, το εισαγωγικό κείµενο της 8ης ενότητας). 
Μ
ορεί να εί
α κάτι και να το θυµάµαι. Αν λέω κάτι σ’ ένα µάθηµα, το(ενν. το 
µάθηµα στο οποίο µίλησε) θυµάµαι για µια ζωή». 

Αυτό που ένιωθε ως ανάγκη ήταν «να µας µάθουν τη γλώσσα, ό
ως 

έρσι.93Γράφαµε καλύτερα, 
ερισσότερο διαβάζαµε». «Με µια βοήθεια θα άλλαζαν τα 

ράγµατα. Πιο 
ολλά 
ροβλήµατα δηµιουργούµε, όταν µένουµε(ενν. στην ίδια τάξη)».  

Στην ερώτησή µου: «Τι διαβάζεις;», µου απάντησε: «∆ιαβάζω άνετα 
τηλεόραση και DVD, του υ
ότιτλους, άνετα». «∆ιαβάζω και αρχαία στον µικρότερο 
αδελφό µου. Καλά 
άει ο αδελφός µου». «Χαρτιά 
ου δίνουν στον 
ατέρα µου, κυρίως 
για την άδεια 
αραµονής». «Έχω 
άει σε δικηγόρο. Έχω συνεννοηθεί στο ∆ηµαρχείο, 
στην Αστυνοµία». Ο Παναγιώτης, το µεγαλύτερο παιδί της οικογένειας που 
µαθητεύει σε ελληνικό σχολείο, είχε το ρόλο του µεσολαβητή-διευκολυντή σε 
συναλλαγές µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, όχι µόνο για την οικογένεια αλλά και 
για το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον. Ο θείος του τον αξιοποιούσε επίσης για 
τον ίδιο λόγο.  

Στο τέλος της συνοµιλίας µου επανερχόταν στις δυσκολίες που 
αντιµετώπιζε:  
                                                
93 Το περασµένο σχολικό έτος πραγµατοποιήθηκε πρόγραµµα ενισχυτικής διδασκαλίας 
στην ελληνική γλώσσα για τους µαθητές που µιλούν την ελληνική ως ξένη γλώσσα. Ο 
Παναγιώτης συµµετείχε στο πρόγραµµα αυτό και ήταν ένθερµος υποστηρικτής του 
προγράµµατος. Μάλιστα ήθελε να επεκταθεί το πρόγραµµα σε απογευµατινές ώρες µε 
οικονοµική επιβάρυνση της οικογένειάς του, κάτι το οποίο βέβαια δεν ήταν δυνατό.  
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α. «Παίρνω το βιβλίο, το διαβάζω, και µετά δεν το θυµάµαι».Ο Παναγιώτης 
ήξερε να διαβάζει αλλά δεν κατανοούσε, γιατί πολλές από τις λέξεις που 
διάβαζε δεν τις ήξερε. 

β. «Ντρέ
οµαι, όταν διαβάζω στην τάξη, µε 
ιάνει η ανα
νοή µου. Νοµίζω ότι 
οι άλλοι µε κοροϊδεύουν». Ένας λόγος για τον οποίο µάλωνε µε συµµαθητές του 
ήταν η αίσθηση που είχε ότι τον κοροϊδεύουν. 

γ. Γενικά µας αντιµετω
ίζουν καλά. Αλλά σε 
ερί
τωση 
ου γίνει κάτι. Οι 
φταίχτες είµαστε εµείς (δηλ. οι Αλβανοί). Ο Παναγιώτης συχνά εµπλεκόταν σε 
διαπληκτισµούς, για τους οποίους θεωρούσε ότι εύκολα τον ενοχοποιούσαν και 
λίγο άδικα. 

δ. «Με στεναχωρεί η κ. Χ. 
ου µε ε
ικρίνει…». Συχνά αντιµετώπιζε τις 
επιπλήξεις των εκπαιδευτικών. 

Ο Παναγιώτης, όπως όλοι οι αλλοδαποί µαθητές, δυσκολευόταν στο 
µάθηµα της Γλώσσας αλλά και γενικότερα σ’ όλα τα µαθήµατα, επειδή δε 
γνώριζε καλά τη γλώσσα. Ποτέ δε διδάχτηκε την ελληνική ως ξένη γλώσσα και 
προσπαθούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των µαθηµάτων µε τους ίδιους 
όρους µε τους οποίους προσπαθούσαν οι ηµεδαποί µαθητές να το επιτύχουν. 
Ο αγώνας ήταν άνισος και ο Παναγιώτης δεν τα κατάφερνε αλλά δεν είχε 
κάποια ιδιαίτερη βοήθεια για να τα καταφέρει. Τα προγράµµατα ενισχυτικής 
διδασκαλίας ήρθαν αργά για τον Παναγιώτη, που είχε µείνει στάσιµος δύο 
χρονιές και την τέταρτη χρονιά στο Γυµνάσιο άλλαξε σχολικό περιβάλλον µε 
απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων για υπότροπη συµπεριφορά. Ο 
Παναγιώτης επέµενε να έρχεται στο σχολείο του, να βλέπει τους φίλους του. 
Επανήλθε την επόµενη χρονιά στη Β΄ τάξη Γυµνασίου, δεν τα κατάφερε και 
πάλι και σε ηλικία 17 χρονών παράτησε το σχολείο έχοντας αποφοιτήσει από 
την Α΄ Γυµνασίου. ∆ουλεύει στις οικοδοµές µε τον πατέρα του.  

 
Φανή 

Η Φανή ήταν 14 χρονών. Οι γονείς της έχουν έρθει στην πόλη πολλά 
χρόνια πριν και ο πατέρας της είχε συνεργείο αυτοκινήτων, η µητέρα της δεν 
εργάζεται. Η Φανή ήταν πολύ κοινωνική, έκανε παρέα µε πολλά παιδιά. Ο 
λόγος της ήταν ώριµος και οι παρατηρήσεις της οξυδερκείς. Η συµπεριφορά 
της απέπνεε έναν εφηβικό αρνητισµό.  

Όταν τη ρώτησα τι είδους βιβλία διαβάζει, µου απάντησε ότι της 
άρεσαν τα µυθιστορήµατα, κυρίως αστυνοµικά και περιπέτειες, τα οποία 
εξασφάλιζε από φίλους που της τα έκαναν δώρο ή όπως µου τόνισε «α
ό ένα 

αιδί 
ου το διώξανε α
ό το σχολείο…Με 
ιο µεγάλα 
αιδιά, µ’ αυτά αλλάζω υλικό». 
Όταν τη ρώτησα αν δανείζεται βιβλία από τη βιβλιοθήκη του σχολείου, µου 
απάντησε: «Σκέφτηκα ότι δε µε ενδιαφέρουν (ενν. τα βιβλία της βιβλιοθήκης)». 
Προτιµούσε τα κείµενα της Ν.Γλ. µε χιούµορ και δράση γι’ αυτό και 
θεωρούσε βαρετά τα κείµενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, γιατί δε διέθεταν 
τίποτα από τα δύο. «Τα σκίτσα και οι εικόνες είναι το καλύτερό µου. Είσαι ελεύθερη 
να σχολιάσεις ό,τι θέλεις». Της αρέσει το µάθηµα της Φυσικής και της Χηµείας, 
η Ν.Γλ. δεν είναι στις προτεραιότητές της. ∆ιαβάζει ακόµα «νεανικά 
εριοδικά 
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µε αµάξια, κουστσοµ
ολίστικα, Κατερίνα και τέτοια, Μίκυ Μάους, Αστερίξ, λίγο 
εφηµερίδες, µια φορά το µήνα, ό
ου διαβάζω αθλητικά, 
ολέµους, ε
εισόδια, ταραχές, 
τροχαία». 

Η Φανή δε διάβαζε πολύ, «α
ό τα ε
τά µαθήµατα διαβάζω δύο. Μ
ορώ 
αλλά δε θέλω. Κάνω το ελάχιστο 
ου µ
ορώ. Συµµετέχω στην αρχή και το τέλος. 
∆είχνω ότι υ
άρχω για να 
άρω ένα µέτριο βαθµό». Η Φανή έκανε το απολύτως 
απαραίτητο για να µην έχει προβλήµατα επίδοσης, αλλά οι προτεραιότητές 
της ήταν άλλες: ήθελε να έχει καλές σχέσεις µε τους συµµαθητές της µε τους 
οποίους επικοινωνούσε. «Αλλάζω κάθε δεκα
ενθήµερο σχεδόν θρανίο. Με τη Χ. το 
∆. ενάµιση µήνα, τον Σ. ένα µήνα, τον Σ. ένα δεκα
ενθήµερο, τη Μ. την α
ουσιολόγο- 
έχω 
άρει 
ολλά α
ό αυτήν- για να τους γνωρίζω καλύτερα. ∆ε µ’ αρέσει 
ου 
α
οµονώνονται τ’ αγόρια α
ό τα κορίτσια». 

Η Φανή βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο να γνωρίσει καλύτερα τους 
συµµαθητές και συµµαθήτριές της· περιοδικά άλλαζε θέσεις και γνώριζε τον 
νέο «διπλανό» µαθητή. Σε δεκαπέντε µέρες που διαρκούσε κατά µέσο όρο η 
«οµοθράνιος σχέση» είχε την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά µε τους συµµαθητές 
της. Μ’ αυτό τον τρόπο η Φανή έκανε περισσότερο ενδιαφέρον το µάθηµα της 
Ν.Γλ.  

 
Πάρις 

Ο Πάρις έχει πατέρα λογιστή και µητέρα που ασχολείται µε τα 
οικιακά. Είναι µαθητής µετρίων επιδόσεων. ∆ιάβαζε µερικές φορές κι άλλες δε 
διάβαζε, όπως ο ίδιος εκτιµά. Στην ερώτησή µου «Πώς τα 
ας µε το µάθηµα της 
Ν.Γλ.;», απαρίθµησε σειρά προβληµάτων και δυσκολιών που αντιµετώπιζε: 
� ∆υσκολευόταν στις ασκήσεις Συντακτικού και Γραµµατικής· «∆εν 

µ
ορώ να εντο
ίσω τα κατηγορούµενα. Μ
ερδεύω τους χρόνους και τις εγκλίσεις 
στα ρήµατα».  

� ∆υσκολευόταν στην ορθογραφία. 
� Οι εκθέσεις του ήταν µέτριες · «Ξέρω τι να 
ω. Πώς να το διατυ
ώσω 

είναι το 
ρόβληµα». 
� Η συµµετοχή του στη διαδικασία του µαθήµατος ήταν υποτονική· 

«Υ
άρχει δυσκολία να µιλάω στην τάξη. Με τον 
ατέρα µου είµαι 
ιο οµιλητικός 
(γέλασε)». Ακόµα κι όταν είχε δουλέψει δε διεκδικούσε το λόγο. «Η 
καθηγήτρια µου δίνει ευκαιρίες 
ολλές, όχι κάθε φορά».  

� Στην ερώτησή µου αν είχε καλές σχέσεις µε τους συµµαθητές του, 
απάντησε πως δεν είχε πρόβληµα, έβγαινε για βόλτα µαζί τους για φαγητό 
και στις καφετέριες. 

Ο Πάρις δε διάβαζε βιβλία, έβλεπε πολύ τηλεόραση, ελληνικές και 
ξένες τηλεοπτικές σειρές, κωµωδίες και θρίλερ. Επίσης, ασχολούνταν αρκετά 
µε τον υπολογιστή, παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια και ψάχνοντας στο 
διαδίκτυο ιστοσελίδες σχετικές µε αυτοκίνητα. Τα µόνα έντυπα που διάβαζε, 
ήταν περιοδικά και ένθετα εφηµερίδων µε θέµα το αυτοκίνητο.  
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Ωστόσο, τον ενδιαφέρουν κείµενα από τη Ν.Γλ. µε θέµα την Ειρήνη, 
το ∆ιάστηµα, για τη ΝΑSA 2012. Τα προτιµούσε από τα κείµενα της 
λογοτεχνίας που τον δυσκόλευαν: 

  
Π.: Όταν µε ρωτάει η κυρία κάτι δεν καταλαβαίνω. 
∆ .: Τι είδους ερωτήσεις; 
Π.: Μµµ…οι εργασίες της Λογοτεχνίας µε δυσκολεύουν. 
  
Για τους παραπάνω λόγους προτιµούσε τα Θρησκευτικά και τα 

Αγγλικά. 
 
Ιωάννα 

Η Ιωάννα είχε δύο χρόνια που είχε µετακοµίσει στην πόλη για να 
κατοικήσει µόνιµα. Οι γονείς της ήταν δηµόσιοι υπάλληλοι, απόφοιτοι 
λυκείου. Της άρεσε να διαβάζει τα βιβλία που κατά καιρούς πρότειναν οι 
καθηγητές, όπως τον Ευτυχισµένο 
ρίγκι
α του Όσκαρ Ουάιλντ και την 
Αστραδενή της Ευγενίας Φακίνου. Ακόµα, διάβαζε εφηµερίδες για τη νόσο των 
πτηνών και τις βουλευτικές εκλογές. ∆ιάβαζε κόµικς, Ποπάυ και Μίκυ Μάους 
και συναισθηµατικά µυθιστορήµατα, εξωσχολικά, όπως τόνισε. Θυµόταν 
επίσης ως ενδιαφέροντα τα κείµενα που διάβασε από το βιβλίο της Ν.Γλ. που 
αφορούσαν στο ∆ιάστηµα και την Ώρα κοινής ησυχίας, το εισαγωγικό κείµενο 
της ενότητας 19, «Η ζωή στην πόλη»(ό.π.). Με την τηλεόραση και τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν ασχολούνταν πολύ.  

Τη δυσκόλευαν κάποια γραµµατικά φαινόµενα, όπως το 
κατηγορούµενο, γι’ αυτό και δε συµµετείχε πολύ στο µάθηµα, όταν γινόταν 
λόγος για γραµµατική και συντακτικό. «Τις ασκήσεις τις κάνω δύσκολα και όχι 

άντα όλες. Με δυσκολεύει ο χωρισµός των προτάσεων». «∆εν έχω 
ρόβληµα 
κατανόησης στα κείµενα. Μερικές λέξεις δεν τις ξέρω. Λεξικό δε χρησιµο
οιώ, γιατί 
είναι µεγάλο το Λεξικό και έχει 
ολλές λέξεις». 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα γι’ αυτήν ήταν η Έκθεση: «∆ε συντάσσω καλά 
τις 
ροτάσεις. ∆ε βγαίνει νόηµα». 
 
Σηµεία στα ο
οία συγκλίνουν οι α
όψεις µαθητών και εκ
αιδευτικών 

Οι µαθητές δεν έβρισκαν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τα κείµενα της Ν.Γλ. 
Θυµούνταν όσα είναι κοντά στα ενδιαφέροντά τους και είχαν ένα τόνο 
χιουµοριστικό. Συνήθιζαν να διαβάζουν κυρίως κείµενα που δεν εκτιµώνται 
ιδιαιτέρως από τους εκπαιδευτικούς. Η «καλή» µαθήτρια, η Μαρία, διάβαζε 
λογοτεχνικά βιβλία και την ενδιέφερε η Έκθεση ως µάθηµα για να επιτύχει 
τους ακαδηµαϊκούς της στόχους. Οι Φανή και ο Σπύρος είχαν βρει τρόπους 
να τα καταφέρνουν αξιοπρεπώς. Ο Γιώργος έγραφε στις εκθέσεις του κάτι από 
αυτά που είχε ακούσει στην τάξη και η Φανή συµµετείχε συµβολικά λίγο στην 
αρχή, στη µέση κα στο τέλος και την υπόλοιπη ώρα επικοινωνούσε µε τους 
κατά περιόδους οµοθράνιους συµµαθητές της. Ο Παναγιώτης, αλβανικής 
καταγωγής αγωνιζόταν να ξεπεράσει τις δυσκολίες µε την ελληνική γλώσσα, 
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που έτυχε να µην είναι γι’ αυτόν µητρική, και προσπαθούσε να αποφοιτήσει 
από το Γυµνάσιο. Ο Πάρις και η Ιωάννα απλά προσπαθούσαν να ξεπεράσουν 
συγκεκριµένες δυσκολίες, χωρίς να ξέρουν το πώς.94  

Σύµφωνα µε τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που αναφέρονται 
παραπάνω:  
� Η Μαρία µπορούσε να βοηθηθεί από το µάθηµα της Ν.Γλ. στην επίτευξη 

του στόχου της που είναι ο καλός βαθµός στο µάθηµα της Έκθεσης στις 
Πανελλήνιες εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου: «Οι µαθητές 
ου διεκ
εραιώνουν, 
κερδίζουν βάσεις για την εξέλιξή τους» επεσήµανε η Πόπη,  

� Η Φανή και Γιώργος θα τα καταφέρουν, γιατί σύµφωνα µε τη Μάγδα, που 
είναι η εκπαιδευτικός, που διδάσκει το µάθηµα της Ν.Γλ. στο τµήµα της, 
βασικό κριτήριο αξιολόγησης γι’ αυτήν είναι «η διάθεση να 
άρουν το λόγο και 
το ε
ί
εδο του λόγου. Με εννιά στο διαγώνισµα και καλή συµµετοχή µ
ορώ να του 
βάλω και 15 στο τρίµηνο», 

� Ο Παναγιώτης δεν έχει τύχη σ’ ένα µάθηµα διδασκαλίας της ελληνικής 
γλώσσας ως µητρικής, ενώ αυτός µιλάει την αλβανική ως µητρική, 

� Ο Πάρις και η Ιωάννα, θα δυσκολεύονται, άγνωστο πόσο, αφού σύµφωνα 
µε τη Χαρά, « Ελέγχουµε οι µαθητές τι ξέρουν αλλά δεν µ
ορούµε να το 
βελτιώσουµε». 

Η τυπική δοµή του µαθήµατος της Ν.Γλ., παρά τις διαφοροποιήσεις 
από διδασκαλία σε διδασκαλία και από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό, δεν 
λάµβανε υπόψη τις ιδιαιτερότητες των µαθητών, οι οποίοι µε προσωπικές 
στρατηγικές ή και αδράνεια αντιµετώπιζαν τις απαιτήσεις του µαθήµατος. Ένα 
πρόγραµµα, ένα βιβλίο, µία ύλη για όλους τους µαθητές. Από την άλλη, 
σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς δε φαινόταν να υπάρχει κάποια δυνατότητα 
να αντιµετωπισθούν οι δυσκολίες των µαθητών, των οποίων ούτως ή άλλως το 
υποβαθµισµένο, στην κρίση των εκπαιδευτικών, µορφωτικό επίπεδο και τα 
αλλότρια ενδιαφέροντα και αναγνώσµατα (Χάρι Πότερ, νεανικά περιοδικά, 
τηλεοπτικές εκποµπές) δε συντελούσαν στην υπέρβαση αυτών των δυσκολιών. 

 
 
5.7. Η εθνογραφική σκηνή στο �λαίσιο της γραφειοκρατικής εκ�αίδευσης 
 
5.7.1 Οι ιεραρχήσεις στην εθνογραφική σκηνή 

Η µελέτη του πλαισίου και ο διάλογος µε τα υποκείµενα της 
εκπαίδευσης ανέδειξαν τρεις κόσµους µε µικρή ώσµωση µεταξύ τους και 
ιεραρχική διάταξη.  

Σύµφωνα µε το πλαίσιο που διαφάνηκε από το λόγο εκπαιδευτικών και 
µαθητών και από τις παρατηρήσεις των διδασκαλιών κατέληξα στην εξής 
«κοσµολογία»: 

                                                
94 Η περίπτωσή τους παραπέµπει στην άποψη της Χαράς: « Ελέγχουµε οι µαθητές τι ξέρουν 
αλλά δεν µπορούµε να το βελτιώσουµε» 
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Α. Στην κορυφή της εθνογραφικής σκηνής βρίσκεται ο κόσµος του 
σχολικού εγχειριδίου, στον οποίο αποτυπώνονται οι στόχοι και οι αξίες του 
κεντρικά σχεδιασµένου ΑΠ. Το σχολικό βιβλίο αποτελεί ένα κλειστό 
εκπαιδευτικό υλικό, στο οποίο αναπαράγονται συγκεκριµένες απόψεις για 
σειρά θεµάτων µε την αξιοποίηση, σε κάθε ενότητα, της αντίθεσης µεταξύ του 
παλιού και του νέου, του θετικού και αρνητικού, του καλού και του κακού. Με 
τη βοήθεια των αντιθέσεων και τη λογική του άσπρου-µαύρου η σκέψη των 
µαθητών καθοδηγείται σε συγκεκριµένες απόψεις. Στο ίδιο υλικό παρατηρείται 
µια ευρύτητα στόχων η οποία δεν υπηρετείται από τις προτεινόµενες 
δραστηριότητες. Θα µπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι στο ΑΠ της Ν.Γλ. 
έχουµε δύο επίπεδα: α) το επίπεδο των στόχων µε ασθενή περιχάραξη95, το 
οποίο µπορεί να εκµεταλλευθεί ο εκπαιδευτικός και µε νοµότυπο τρόπο να 
προωθήσει εκπαιδευτικές καινοτοµίες, και β) το επίπεδο των ρυθµίσεων, το 
οποίο εµφανίζει αυστηρή περιχάραξη, διότι δεν αφήνει περιθώρια στους 
εκπαιδευτικούς να οργανώσουν διαφορετικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 
αντιφάσεις του ΑΠ από ενήµερους εκπαιδευτικούς θα µπορούσαν να 
αξιοποιηθούν, ώστε τελικά να λειτουργήσει ως ένα ασθενές περιχαρακωµένο 
πλαίσιο.  

Β. Ακολουθεί ο κόσµος των εκπαιδευτικών, ο κόσµος της πράξης, στη 
συγκεκριµένη σχολική µονάδα, που προσπαθεί βασιζόµενος στο διδακτικό 
βιβλίο να οργανώσει τη δική του διδακτική. Ακολουθώντας σχεδόν πιστά και 
µε τη σειρά τους τις προτεινόµενες δραστηριότητες, συντελεί τελικά στην 
αυστηρή περιχάραξη του µαθήµατος. Με ποικίλα συναισθήµατα, ξεκινώντας 
από το θυµό της Πόπης: «…όσοι κάνουν βιβλία δεν έχουν σχέση µε την 
ράξη…» 
και φτάνοντας στις ενοχές της Ματίνας: «…δεν έχω ε
ιµορφωθεί…», και της 
Μάγδας: «δεν ξέρω 
ώς…», αναπαράγουν το λόγο του διδακτικού βιβλίου µε 
υψηλό βαθµό συµµόρφωσης προς αυτό. Άλλωστε η χαλαρή συναισθηµατική 
σχέση των εκπαιδευτικών µε το διδακτικό αντικείµενο τους στερεί τη ψυχική 
δύναµη να καινοτοµήσουν στο συγκεκριµένο µάθηµα. Η δηµιουργική τους 
πνοή αξιοποιείται στα µαθήµατα της πρώτης προτίµησής τους.  
          Γ. Και κάτω από όλους ο κόσµος των µαθητών, που έρχεται 
αντιµέτωπος τελικά µ’ ένα πολύ αυστηρά περιχαρακωµένο πλαίσιο στο οποίο 
ως αποδέκτες δεν παρεµβαίνουν δηµιουργικά σε καµιά από τις διαδικασίες. 
Παρακολουθούν µαθήµατα Ν.Γλ. µε προκαθορισµένα θέµατα, κείµενα, 
δραστηριότητες, σε προκαθορισµένο πλαίσιο, µε το οποίο ορίζεται η 
συµπεριφορά και η αποδεκτή στάση του µαθητή απέναντι στο µάθηµα. Ο 
αυθεντικός λόγος των µαθητών εµφανίζεται ως αυθόρµητο σχόλιο και 
αστεϊσµός, που δεν αξιοποιείται στο βαθµό που αποκλίνει από τη 
                                                
95 Χρησιµοποιώ τον όρο του Basil Bernstein: 
εριχάραξη (ισχυρή και ασθενής). Με τον 
πρώτο εννοείται ότι ο µεταδότης (ο διοικητικός µηχανισµός της εκπαίδευσης εν 
προκειµένω) ελέγχει το πλαίσιο επικοινωνίας, τη θέση και τη στάση του αποδέκτη (µαθητές 
και εκπαιδευτικούς). Ενώ µε τον δεύτερο οι αποδέκτες «έχουν µεγαλύτερο έλεγχο πάνω 
στην επιλογή, την οργάνωση, τον βηµατισµό και τα κριτήρια επικοινωνίας και τη θέση, τη 
στάση και την ενδυµασία, µαζί µε τη διάταξη του φυσικού τόπου» (Bernstein, 1991: 196).  
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προσδοκώµενη διδακτική πορεία. Ακόµη και οι συζητήσεις µε τις οποίες οι 
µαθητές εκφράζουν προσωπικές εµπειρίες µε στόχο την άσκηση του 
προφορικού λόγου, δεν επηρεάζουν την κυρίαρχη άποψη που αρθρώνει ο 
εκπαιδευτικός µε βάση το διδακτικό βιβλίο.  

Οι µαθητές, όπως και οι εκπαιδευτικοί, αποξενώνονται ψυχικά από τη 
διαδικασία του µαθήµατος. Στην πράξη συµµορφώνονται σε µια τυπική 
διαδικασία διεκπεραίωσης, στο λόγο τους όµως διακρίνονται έντονα στοιχεία 
διαµαρτυρίας (Παπαδάκης, 2003: 91-93, 98). Συνέπεια των παραπάνω, 
µαθητές και εκπαιδευτικοί να διαµορφώνουν δικές τους στρατηγικές, που 
αποκλίνουν φυσικά από τους στόχους του ΑΠ αλλά µε τις οποίες τα 
«καταφέρνουν» να αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις του µαθήµατος. Βέβαια, 
κάποιοι µαθητές δυσκολεύονται, δεν είναι τόσο ευέλικτοι ώστε να επινοούν 
τρόπους προσαρµογής στις απαιτήσεις του µαθήµατος, µε αποτέλεσµα να 
έχουν βουβό ρόλο στο µάθηµα και το χειρότερο, κάποιοι από αυτούς να 
αποκλείονται από την ολοκλήρωση του κύκλου της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

 
5.7.2 Η ανάγνωση για την κατανόηση του νοήµατος του κειµένου στο συγκεντρωτικό 
µοντέλο εκ
αίδευσης στην Ελλάδα 

Οι ιεραρχήσεις της εθνογραφικής σκηνής εγγράφονται στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα που αποτελεί, σύµφωνα µε πολλούς µελετητές, τυπικό 
δείγµα συγκεντρωτικού γραφειοκρατικού µοντέλου εκπαίδευσης (Παπαδάκης, 
2003: 64-65, Μαυρογιώργος, 1996: 175-187). Κατά τον Τ. Husen (1992: 166) 
τέσσερα σηµαντικά προβλήµατα υπάρχουν σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα 
µε αναπτυγµένη γραφειοκρατία: 
� Προσκόλληση στους επίσηµους κανόνες που οι συντελεστές-µαθητές, 

εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι –δε θέλουν, ή δεν τολµούν, να 
εγκαταλείψουν ·  

� Μεγάλη κοινωνική απόσταση ανάµεσα στα στρώµατα του συστήµατος και 
έλλειψη οµαδικού πνεύµατος ·  

� Οι σχέσεις ανάµεσα στα στρώµατα εκφράζονται περισσότερο ως σχέσεις 
εξουσίας παρά ως σχέσεις συνεργασίας για την επίτευξη ενός κοινού 
στόχου.  

� Τα κίνητρα του συστήµατος είναι περισσότερο οι εξωτερικές ανταµοιβές, 
όπως οι βαθµοί και οι µισθοί, παρά οι εσωτερικές ανταµοιβές, όπως η χαρά 
της εργασίας ή η επιθυµία για γνώση.  

Θα µπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι στις διδασκαλίες που 
παρακολούθησα αναπαράγεται το γραφειοκρατικό µοντέλο που είναι κυρίαρχο 
στην οργάνωση της δηµόσιας ζωής στην Ελλάδα. Το «κρυφό σχολικό 
πρόγραµµα» καθρεπτίζει κοινωνικές δοµές, οι οποίες χαρακτηρίζονται για τη 
συγκεντρωτική εξουσία στα ανώτερα κλιµάκια της διοίκησης, τις 
«αντικειµενικές» και τυποποιηµένες διαδικασίες, τις κάθετες µορφές εξουσίας 
που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αυτόνοµης δράσης στα κατώτερα επίπεδα. 
Τα επίπεδα εξουσίας και διοίκησης δε συνεργάζονται µεταξύ τους για τη λήψη 
αποφάσεων, αλλά µε ιεραρχική διαστρωµάτωση διακρίνονται σε αυτά που 
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σχεδιάζουν και αποφασίζουν και σ’ αυτά που εκτελούν. Ο βαθµός του 
τριµήνου αποτελεί το βασικό κίνητρο για την προσπάθεια των µαθητών και το 
βασικό σύµβολο εξουσίας του εκπαιδευτικού.  

Ωστόσο, η ίδια πραγµατικότητα της σχολικής καθηµερινότητας που 
αντιµετωπίζεται ως καθρέπτης του κοινωνικού συστήµατος, µπορεί να 
αναγνωσθεί µε διαφορετική προοπτική, όχι ως αναπαραγωγή των κοινωνικών 
και οικονοµικών δοµών αλλά ως µια δυναµική και µεταβαλλόµενη 
πραγµατικότητα µε αντιφάσεις και δυνατότητες αντίστασης και ανάληψης 
πρωτοβουλιών για εκπαιδευτικές καινοτοµίες96. 

Οι αντιφάσεις του ΑΠ µεταξύ του θεωρητικού και πρακτικού επιπέδου, 
προϊόν ανταγωνιστικών λόγων στο επίπεδο του σχεδιασµού και της λήψης 
αποφάσεων, επιτρέπουν καινοτοµικές πρακτικές (Παπαδάκης, 2003: 94). Από 
την άλλη η κοινωνία είναι δεκτική στο µεταρρυθµιστικό λόγο. Αυτό 
επιβεβαιώνουν άλλωστε, οι αλλεπάλληλες µεταρρυθµίσεις σε πολιτικό και 
ρητορικό επίπεδο στην περίοδο της Μεταπολίτευσης µέχρι σήµερα στην 
Ελλάδα. Ο λόγος των εκπαιδευτικών είναι έντονα κριτικός και ο καθένας 
χωριστά θίγει πλευρές του προβλήµατος που έχουν θιγεί και από τους 
µελετητές. Τέλος, οι µαθητές, σ’ όλες σχεδόν τις διδασκαλίες, έστω και 
παρεκβατικά, άρθρωσαν λόγο αµφισβήτησης έναντι του λόγου των κειµένων 
και του εκπαιδευτικού, βασιζόµενοι στη δική τους κοινωνική εµπειρία.  

∆εν είναι υπερβολή να πει κανείς πως σε κάθε επίπεδο δεν είναι κανείς 
ικανοποιηµένος από τη γλωσσική διδασκαλία. Στη συλλογική προσπάθεια να 
βρεθούν λύσεις, είναι ισχνός ο λόγος των µαθητών και των εκπαιδευτικών και 
απουσιάζουν καλές πρακτικές. Χρειάζεται, εκπαιδευτικοί και µαθητές να γίνουν 
πιο ενεργοί σε µια αυτορυθµιζόµενη µεταρρυθµιστική εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

Αυτό το πλαίσιο ανέδειξε η παρατήρηση των πρακτικών ανάγνωσης στο 
µάθηµα της Ν.Γλ. σ’ ένα Γυµνάσιο της ΝΑ Αττικής. Στο µικροεπίπεδο των 
πρακτικών της ανάγνωσης έγιναν αισθητοί οι µηχανισµοί αναπαραγωγής του 
λόγου του διδακτικού βιβλίου, που αποτελεί το κατεξοχήν κύριο µέσο του 
διοικητικού µηχανισµού της εκπαίδευσης για τον τεχνικό έλεγχο της σχολικής 
καθηµερινότητας. Ωστόσο, πάντα ακουγόταν ο λόγος της αµφισβήτησης από 
την πλευρά των µαθητών, δίνοντας πρωτοτυπία και ενδιαφέρον στην 
επικοινωνία µέσα στην τάξη. Αλλά στο παραδοσιακό πλαίσιο διδασκαλίας, ο 
κριτικός λόγος των µαθητών µόνο ως παρέκβαση αντιµετωπίζεται.  

                                                
96 Υιοθετώ την προσέγγιση του Michael W. Apple (1993: 103-138), σύµφωνα µε την οποία 
αν η σχολική πραγµατικότητα αντιµετωπισθεί ως καθρέπτης της κοινωνικής 
πραγµατικότητας, τότε τα υποκείµενα της εκπαίδευσης είναι όµηροι των ευρύτερων 
κοινωνικών καταστάσεων, χωρίς δυνατότητα αντίδρασης. Σαφώς και η εκπαίδευση 
ανταποκρίνεται στα κοινωνικο-οικονοµικά δεδοµένα, αλλά όπως οι εργαζόµενοι σε άλλους 
τοµείς αναπτύσσουν δράσεις µε σκοπό τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών, οµοίως 
παρατηρούνται αντιστασιακές πρακτικές και στη σχολική καθηµερινότητα από 
εκπαιδευτικούς και µαθητές.  
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Το ζητούµενο µιας άλλης προσέγγισης, στην οποία: α) τα κείµενα θα 
τοποθετούνται στον προφορικό λόγο του µαθητή και β) ο µαθητής ως 
αναγνώστης θα είναι ισότιµος απέναντι στο λόγο των κειµένων σε µια 
διαλεκτική σχέση, χωρίς να αναπαράγει στερεοτυπικούς λόγους κειµένων, αλλά 
πρωτότυπο λόγο µε την αξιοποίηση της δικής του κοινωνικής εµπειρίας και 
αναγνωστικής ιστορίας, επιβεβαιώθηκε ως µείζονος σηµασίας θέµα στη 
διδακτική της µητρικής γλώσσας.  

Η ενίσχυση του µαθητή στο ρόλο του αναγνώστη είναι κατά την άποψή 
µου αποτελεσµατικός τρόπος για να αντιµετωπισθεί η ασυµµετρία στο µάθηµα 
της Ν.Γλ.. Ο λόγος των κειµένων του διδακτικού βιβλίου και δι’ αυτού ο λόγος 
του εξουσιαστικού µηχανισµού του εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και ο 
λόγος των εκπαιδευτικών είναι ισχυροί. Αποµένει η ισχυροποίηση του λόγου 
των µαθητών µε την οικοδόµηση σχέσεων ισοτιµίας και όχι µε σχέσεις 
πολιτισµικής υπαγωγής και χειραγώγησης. Από τη µια ο κόσµος των κειµένων 
µε ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά, συγκροτεί πρακτικές 
επικοινωνίας µε τις οποίες καλούνται οι µαθητές να εξοικειωθούν. Από την 
άλλη ο κόσµος των µαθητών - αναγνωστών µε ιστορικά, κοινωνικά και 
πολιτισµικά χαρακτηριστικά, ερµηνεύει και τοποθετεί τα κείµενα στη δική του 
προσωπική αναγνωστική ιστορία και δι’ αυτού του τρόπου κοινωνεί µε τον 
άµεσο και ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Ο λόγος των εκπαιδευτικών 
καταλυτικός σ’ αυτή τη συλλογική προσπάθεια που στόχο έχει την 
οικοδόµηση θετικής και δηµιουργικής επικοινωνιακής σχέσης ανάµεσα στους 
νέους και τον κόσµο που τους περιβάλλει.  

Μετά την ολοκλήρωση των παρατηρήσεων ενισχύθηκε η άποψή µου ότι 
υπάρχει ανάγκη µιας διαφορετικής παιδαγωγικής της διδασκαλίας της 
ανάγνωσης. Από την τελετουργία της ανάγνωσης, µε την οποία κάθε φορά 
αναπαράγεται και επιβεβαιώνεται συµβολικά, µε έναν υποσυνείδητο τρόπο, οι 
ιεραρχήσεις του εκπαιδευτικού συστήµατος, να περάσουµε σε µια ανοικτή 
διδασκαλία µε στόχους: α) την ανάπτυξη της επίγνωσης από την πλευρά των 
µαθητών των κοινωνικών πρακτικών της γλωσσικής επικοινωνίας, β) την 
αυτόνοµη σκέψη του µαθητή και γ) την αυθεντικότητα του µαθήµατος µε τη 
βοήθεια αυθεντικών κειµένων και συνεκτικών στόχων που δίνουν νόηµα στις 
ακολουθούµενες διαδικασίες97.  

 
5.7.3 Ο 
ειρασµός της σύγκρισης: Η «
ολιτική οικονοµία» της ανάγνωσης98 στον 
αγγλόφωνο 
ληθυσµό. Η ελληνική 
ερί
τωση.  

Σύµφωνα µε τους µελετητές η διδακτική της ανάγνωσης και του 
γραµµατισµού γενικότερα, στον αγγλόφωνο κόσµο, στις αρχές και τα µέσα του 
20ου αιώνα, περνά από την προσέγγιση της εθνικής και ηθικής 
διαπαιδαγώγησης στην ψυχολογική προσέγγιση (Luke, 1991: 12, Luke & 
                                                
97 O Leo van Lier (1996) στο έργο του Interaction in the Language Curriculum προτάσσει τρεις 
έννοιες ως στόχους της γλωσσικής διδασκαλίας: γλωσσική επίγνωση (awareness), αυτονοµία 
(autonomy), αυθεντικότητα (authenticity).  
98 Ο όρος «πολιτική οικονοµία της ανάγνωσης» αποδίδεται στον Allan Luke (1991: 3-25). 
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Freebody, 1997, Tracey & Morrow 2007: 183-205). Η ανάγνωση, έχοντας σε 
πολλές κοινωνίες θρησκευτικές καταβολές, συνδεόταν µε την ηθική · στόχο 
είχε τη διάπλαση ήθους σύµφωνα µε τις ισχύουσες κοινωνικές και θρησκευτικές 
αξίες. Στον 20ο αιώνα, η διδακτική της ανάγνωσης, µε τις συµπεριφοριστικές 
θεωρίες, τον κονστρουκτιβισµό και τις ψυχογλωσσολογικές θεωρίες, 
συναντάται µε την ψυχολογική προσέγγιση της γνώσης, όπως αυτή δηλαδή 
κατακτάται, ερµηνεύεται, οργανώνεται, αποθηκεύεται και ανακαλείται στη 
µνήµη και αξιοποιείται από τον άνθρωπο (Tracey & Morrow, 2007: 57). Η 
ανάγνωση υπάρχει στη σχέση µεταξύ του αναγνώστη και του κειµένου και η 
παιδαγωγική οφείλει να καλλιεργήσει εκείνες τις δεξιότητες που χρειάζεται ο 
εκπαιδευόµενος για να λειτουργεί ως επαρκής αναγνώστης στην προσωπική 
του ζωή, στην εκπαίδευση, στις επαγγελµατικές του δραστηριότητες, στη 
δηµόσια ζωή. Στην ψυχογλωσσολογική προσέγγιση ο αναγνώστης 
προσεγγίζεται ατοµικά ανεξάρτητα από το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισµικό 
πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται.  

Από τη δεκαετία του 1960 µέχρι σήµερα, παράλληλα µε άλλες 
προσεγγίσεις, έχει αναδεχθεί η κοινωνική και πολιτισµική διάσταση στη 
διδασκαλία της γλώσσας. Στοιχεία επικοινωνιακής προσέγγισης της γλώσσας 
υπάρχουν και στο ελληνικό αναλυτικό πρόγραµµα του µαθήµατος της Ν.Γλ., 
όπως είδαµε στο θεωρητικό µέρος της διατριβής. Η κοινωνική διάσταση του 
γραµµατισµού στη διδασκαλία της ανάγνωσης είναι ευρέως διαδεδοµένη στον 
αγγλόφωνο κόσµο, γιατί διευρύνει τον ορίζοντα του αναγνώστη · από τη λέξη 
και το κείµενο περνά στην ανάγνωση του κόσµου. Το κείµενο προσεγγίζεται 
εντός των κοινωνικών συµφραζοµένων και ο αναγνώστης µετέχει στο 
αναγνωστικό γεγονός ισότιµα µε την προσωπική του αναγνωστική διαδροµή 
και τις δικές του προσδοκίες τη συνέχεια της διαδροµής του.  

Κοντολογίς, από το σηµείο που η ανάγνωση λειτουργούσε ως 
µηχανισµός µεταβίβασης στο πλαίσιο µια ηθικοπλαστικής και αυταρχικής 
εκπαίδευσης, όπου ο αναγνώστης δεν έχει δικαιώµατα και επιλογές, 
παρακολουθούµε κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα µια µετατόπιση προς τα 
ατοµικά δικαιώµατα του αναγνώστη και την ενίσχυση των ατοµικών του 
δεξιοτήτων, ώστε να είναι επαρκής αναγνώστης. Στη συνέχεια, αναγνωρίζεται η 
σηµασία των κοινωνικών, πολιτισµικών και ιστορικών προϋποθέσεων της 
ανάγνωσης και ο σηµαντικός της ρόλος στη διαµόρφωση και αναπαραγωγή 
κοινωνικών σχέσεων και ταυτοτήτων και συνειδητοποιείται η χειραφετική της 
δύναµη. 

Στις παρατηρήσεις πολλών αναγνωστικών γεγονότων στο µάθηµα της 
Ν.Γλ. στη συγκεκριµένη σχολική µονάδα, αναδείχθηκε η ανάγνωση ως 
πρακτική µεταβίβασης γνώσεων, απόψεων προς αναπαραγωγή. ∆εν υπήρχε 
σαφής διδακτική της ανάγνωσης ούτε σε θεωρητικό επίπεδο και θεσµικό, ούτε 
σε πρακτικό, σε επίπεδο άτυπου, κρυφού σχολικού προγράµµατος.  

Με βάση αυτή την εµπειρία δε δυσκολεύοµαι να αντιληφθώ τα αρνητικά 
αποτελέσµατα των ελλήνων µαθητών στo πλαίσιο του ∆ιεθνούς 
Προγράµµατος για την Αξιολόγηση των Μαθητών του ΟΟΣΑ (PISA). Οι 
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µαθητές της συγκεκριµένης σχολικής µονάδας έχουν ασκηθεί, σύµφωνα µε 
όσα παρατήρησα στις τάξεις αλλά και σύµφωνα µε όσα είπαν οι εκπαιδευτικοί, 
στην ανάκληση πληροφοριών από αποσπασµατικά µονοτροπικά κείµενα και 
στην κατανόηση της γενικής ιδέας, οι οποίες αποτελούν δύο από τις πέντε 
διεργασίες ανάγνωσης για την κατανόηση του κειµένου, σύµφωνα µε το ΡISA· 
απουσίαζαν οι διεργασίες ερµηνείας του κειµένου, ο προβληµατισµός επί του 
περιεχοµένου του κειµένου και η αξιολόγησή του, όπως και ο προβληµατισµός 
επί της µορφής του κειµένου και αξιολόγησή του. Απουσίαζε και η ποικιλία 
κειµένων, συνεχών, µονοτροπικών και µη συνεχών, πολυτροπικών κειµένων, µε 
τα οποία θα έπρεπε να εξοικειωθούν οι µαθητές (ΟΟΣΑ - PISA, 2007: 29-39). 
Οι δεξιότητες τις οποίες προσπαθεί να προωθήσει ο ΟΟΣΑ, συνθέτουν τη 
λειτουργική διάσταση του γραµµατισµού και εστιάζουν στη σχέση αναγνώστη 
-κειµένου σε διαφορετικές περιστάσεις, προσωπική ζωή, επαγγελµατική ζωή, 
δηµόσια ζωή. Το φάσµα του λειτουργικού γραµµατισµού δεν καλύπτεται από 
τις πρακτικές που εφαρµόζουν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής µονάδας. Πολύ 
δε περισσότερο δεν καλύπτεται ο στόχος του κριτικού γραµµατισµού.  

Οι διαπιστώσεις αυτές δεν έχουν ως στόχο την ανάδειξη του 
παρωχηµένου του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, που έχει διαµορφωθεί 
κάτω από διαφορετικές ιστορικές συγκυρίες και πολιτικές συνθήκες και δεν 
παρακολουθεί τις εξελίξεις σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά την παρουσίαση του 
πλαισίου στο οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η παρέµβαση στο αναλυτικό 
πρόγραµµα του µαθήµατος της Ν.Γλ. στη συγκεκριµένη σχολική µονάδα, το 
οποίο δεν αποκλίνει από το παραδοσιακό µάθηµα της Έκθεσης, της 
Γραµµατικής και του Συντακτικού.  
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6. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 
6. 1 Άµεσες θεωρητικές �αραδοχές για το σχεδιασµό της έρευνας δράσης 
 
6.1.1 Το 
ρόγραµµα ΜyRead 

Ο σχεδιασµός της παρέµβασης στηρίχθηκε στο πρόγραµµα MyRead. 
Το MyRead είναι ένα πρόγραµµα που υποστηρίζουν από κοινού η Κυβέρνηση 
της Αυστραλίας, το αντίστοιχο Υ
ουργείο Παιδείας (Department of Education, 
Science and Training), η Αυστραλιανή Ένωση για τη ∆ιδασκαλία της Αγγλικής 
(Australian Association for Teaching English, AATE) και την Ένωση 
Εκ
αιδευτικών Γραµµατισµού Αυστραλίας (Australian Literacy Educators’ 
Association, ALEA).  

Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα πλαίσιο πηγών στο διαδίκτυο που 
στοχεύει στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της ανάγνωσης. 
Η οµάδα-στόχος του προγράµµατος είναι µαθητές ηλικίας 9-15 χρόνων, των 
αντίστοιχων τριών τελευταίων τάξεων του ∆ηµοτικού και των τριών τάξεων του 
Γυµνασίου του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, οι οποίοι αντιµετωπίζουν 
δυσκολίες µε την ανάγνωση και κατανόηση των κειµένων.  

Το πρόγραµµα στηρίζεται στις εξής παραδοχές: 
Όλοι οι µαθητές µ
ορούν να είναι ε
αρκείς αναγνώστες. Οι περισσότερες 
περιπτώσεις µαθητών –εξαιρείται ένα µικρό ποσοστό µαθητών που έχουν 
περιορισµένη αντιληπτική ικανότητα ή άλλες µαθησιακές δυσκολίες– που 
αντιµετωπίζουν δυσκολίες µε την ανάγνωση και κατανόηση κειµένων, δεν 
έχουν έλλειµµα ικανοτήτων αλλά έχουν έλλειµµα ενδιαφέροντος για να 
ασχοληθούν σοβαρά µε τα κείµενα, καθώς και αρνητική εντύπωση, µετά από 
επανειληµµένες αποτυχίες, για τις επιδόσεις τους στην ανάγνωση και 
κατανόηση των κειµένων. Χρειάζεται η κινητοποίηση και η ενεργητική 
συµµετοχή τους σε εκπαιδευτικές διαδικασίες µε σκοπό την κατανόηση 
κειµένων, οι οποίες θα τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους ως αναγνωστών. 
 
Όλοι οι δάσκαλοι-εκ
αιδευτικοί (ανεξαρτήτως ειδικότητας) είναι δάσκαλοι της 
ανάγνωσης. Παραδοσιακά η διδασκαλία της ανάγνωσης ανήκει στη δικαιοδοσία 
των δασκάλων των τριών πρώτων τάξεων του ∆ηµοτικού, στις οποίες οι 
µαθητές κατακτούν τις βασικές δεξιότητες της γραφής, της ανάγνωσης και της 
αρίθµησης. Οι βασικές δεξιότητες που κατακτούν στις πρώτες τάξεις του 
∆ηµοτικού δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται ως «εµβόλιο» που η δράση του 
ισχύει για πάντα. Πολλοί µαθητές στις ανώτερες βαθµίδες της εκπαίδευσης 
αντιµετωπίζουν τύπους κειµένων που δεν έχουν συναντήσει στο παρελθόν και 
δεν είναι εξοικειωµένοι µ’ αυτούς. Ιδιαίτερα στη µέση βαθµίδα, καλούνται να 
κατανοήσουν κείµενα διαφορετικών επιστηµονικών πεδίων µε διαφορετική 
ορολογία. Αν οι διδάσκοντες των µαθηµάτων επιµείνουν στη διδασκαλία του 
γραµµατισµού του κάθε γνωστικού αντικειµένου (ορολογία, δοµή του λόγου, 
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ύφος), τότε οι µαθητές µπορούν ευκολότερα να κατανοούν και να έχουν 
καλύτερες επιδόσεις.  
 
Οι εκ
αιδευτικοί κάνουν τη διαφορά. Οι σχολικές τάξεις χαρακτηρίζονται για την 
ποικιλόµορφη σύνθεσή τους. Τώρα πια είναι πολυπολιτισµικές, πολυεθνοτικές, 
πολυγλωσσικές. Η διδασκαλία σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σύνθετη 
διαδικασία και απαιτητική. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να λάβουν υπόψη 
πολλούς παράγοντες για τη διαµόρφωση των διδακτικών τους πρακτικών. 
Φτάνει µόνο να µη θεωρούν τη νέα πραγµατικότητα ως προβληµατική αλλά 
ως πρόκληση για να αναπτύξουν ένα δηµιουργικό ρόλο, εκµεταλλευόµενοι την 
πολιτισµική ποικιλία, τις διαφορετικές αφετηρίες και τις διαφορετικές ανάγκες 
των µαθητών µε σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεών τους στο γραµµατισµό. Οι 
εκπαιδευτικοί που κάνουν τη διαφορά γνωρίζουν τους µαθητές τους, είναι 
ενήµεροι για τις απαιτήσεις του Προγράµµατος Σπουδών και διαθέτουν µια 
ποικιλία ευέλικτων διδακτικών πρακτικών.  
 
Η 
αρακολούθηση και η αξιολόγηση ανατροφοδοτεί τη διδασκαλία και τη µάθηση. Η 
αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών είναι µια κυκλική πορεία. Είναι µέρος 
του σχεδιασµού της διδακτικής πορείας και της γενικότερης αξιολόγησης της 
διδασκαλίας. Η αξιολόγηση της µαθητικής επίδοσης αποτελεί δείκτη επιτυχίας 
µιας διδασκαλίας, για να εξακριβωθούν τα αποτελέσµατα της διδακτικής 
πράξης. Μέσω της παρακολούθησης της µαθησιακής διαδικασίας µε τη 
βοήθεια παρατηρήσεων, µαγνητοφωνηµένων συνεντεύξεων και διδασκαλιών, 
εξάγονται τεκµηριωµένες κρίσεις και συνειδητοποιούνται πολλά σηµεία που 
λανθάνουν. Η διαδικασία της αξιολόγησης ενισχύει τον εκπαιδευτικό στο ρόλο 
του και συντελεί στην επαγγελµατική του εξέλιξη, αφού είναι σε θέση να 
υποστηρίζει και να παρουσιάζει υπεύθυνα στους µαθητές και την ευρύτερη 
σχολική κοινότητα (γονείς, συναδέλφους, διεύθυνση, προϊστάµενες αρχές) 
αποτελέσµατα των διδακτικών του πρακτικών.  
 
Οι εκ
αιδευτικοί χρειάζονται ευέλικτες 
ρακτικές. Οι εκπαιδευτικοί, όπως ειπώθηκε 
παραπάνω, αντιµετωπίζουν ποικιλία περιπτώσεων µαθητών, και σχολικές τάξεις 
µε διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε φορά. Οι µαθητές είναι φορείς εµπειριών 
και γνώσεων που αποτελούν σηµαντικό κεφάλαιο, αξιοποιήσιµο στη διδακτική 
πράξη. Οι εµπειρίες των µαθητών αποτελούν τη βάση στην οποία θα στηρίξει 
τη νέα γνώση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προγράµµατος σπουδών. Από 
την άλλη υπάρχουν οι προσδοκίες της κοινωνίας, αναπαραγόµενες από τα 
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, για τις επιδόσεις των µαθητών στο σχολείο και 
τη συµπεριφορά τους ως εγγράµµατων. Ο λόγος της κοινωνίας συχνά είναι 
απλουστευτικός σε σύγκριση µε την πολυείδεια των θεµάτων που έχει να 
αντιµετωπίσει ένας εκπαιδευτικός σε µια σχολική τάξη. Ο ενήµερος 
εκπαιδευτικός οφείλει να είναι και ευέλικτος ως προς τις πρακτικές που 
αξιοποιεί για να ανταποκριθεί στην πολυπλοκότητα της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Το πρόγραµµα ΜyRead ακριβώς έχει ως στόχο να λειτουργήσει 
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ως πλαίσιο πηγών, ως πόρος γνώσεων και εµπειριών στις οποίες ο 
εκπαιδευτικός µπορεί να στηριχθεί στην προσπάθεια του να εξελιχθεί 
επαγγελµατικά ως δάσκαλος της ανάγνωσης σε ηλικίες που παραδοσιακά 
θεωρούνται ότι ήδη γνωρίζουν ανάγνωση, αλλά αντιµετωπίζουν προβλήµατα 
κυρίως ως προς την κατανόηση του νοήµατος των κειµένων που 
αναγιγνώσκουν. 

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα παρέχει στον εκπαιδευτικό µια σειρά από 
στρατηγικές για τη διδασκαλία της ανάγνωσης που εξασφαλίζουν την 
αλληλοδραστική σχέση του µαθητή-αναγνώστη µε το κείµενο. Ουσιαστικά 
αξιοποιεί τις περισσότερες από τις αλληλοδραστικές στρατηγικές για τη 
διδασκαλία της ανάγνωσης (Transactional Strategies Instruction) (βλ. 6.1.3), 
ενταγµένες όµως σε µια κριτική χειραφετική προοπτική.  

 
6.1.2 Το MyRead και το µοντέλο των τεσσάρων ρόλων ή συγγενών 
ρακτικών των 
Peter Freebody και Allan Luke 

Το ΜyRead ουσιαστικά αποτελεί πρακτική εφαρµογή του θεωρητικού 
µοντέλου των Peter Freebody και Allan Luke βάσει του οποίου διακρίνονται 
οι τέσσερις ρόλοι του αναγνώστη ή, όπως οι ίδιοι µετέβαλαν τον όρο, οι 
τέσσερις κατηγορίες συγγενών πρακτικών (family of practices) του αναγνώστη. 
Οι καλές πρακτικές, που προτείνονται στην ιστοσελίδα του προγράµµατος, 
αξιοποιούν αυτή τη διάκριση και στηρίζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
γνωστές ήδη αλλά και καινοφανείς, µε τις οποίες οι µαθητές ενισχύονται ως 
αποκωδικοποιητές, ως χρήστες, ως ερµηνευτές και ως αναλυτές του κειµένου 
(βλ. κεφ. 3.3.3). 

Το σηµαντικό, κατά την άποψή µου, που εξασφαλίζει το παραπάνω 
µοντέλο, είναι η οριοθέτηση και ισορροπία µεταξύ της αναγνωστικής ιστορίας 
του µαθητή και του κόσµου των κειµένων. Τα κείµενα υπάρχουν καθ’ εαυτά ως 
texts, δηλαδή ως τεχνουργήµατα, χαρακτηρίζονται για τη µορφοσυντακτική 
τους δοµή που είναι δεδοµένη και ιστορικά προσδιορισµένη. Οι µαθητές 
πρέπει να είναι εξοικειωµένοι µε τον κώδικά τους, όπως επίσης και µε τη 
χρήση τους. Τα κείµενα δεν υπάρχουν καθ’ εαυτά αλλά νοούνται ως κοινωνικές 
πρακτικές, µε τις οποίες σχετίζονται και επικοινωνούν οι συντάκτες τους µε το 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον ή και µε συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες- 
επικοινωνιακούς στόχους. Συνεπώς, τα κοινωνικά συµφραζόµενα είναι παρόντα 
και αποτελούν αντικείµενο κατανόησης, καθώς και οι εξουσιαστικές δοµές που 
τοποθετούν και περιορίζουν ή και χειραγωγούν τον αναγνώστη. Από την άλλη, 
υπάρχει ο κόσµος του αναγνώστη στον οποίο στηρίζεται η ερµηνεία του 
κειµένου. Ο αναγνώστης µε βάση τις ήδη υπάρχουσες εµπειρίες αντιµετωπίζει 
το κείµενο που διαβάζει, το οποίο δεν αποτελεί κάτι το εντελώς καινούργιο. 
Επιβεβαιώνει µε την ανάγνωση του κειµένου ήδη υπάρχουσες πληροφορίες και 
εµπειρίες, τροποποιεί άλλες ή προσθέτει νέες. Συγχρόνως, ενδυναµώνει ή 
αποδυναµώνει την κοινωνική του θέση και ταυτότητα ή ταυτότητες. Ως 
αναγνώστης διακρίνει ποιες κοινωνικές αναπαραστάσεις, στερεοτυπικές 
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αντιλήψεις, προκαταλήψεις ενισχύονται µε το κείµενο που διαβάζει και παίρνει 
θέση αντίστασης ή συµµόρφωσης ως προς αυτές. 

Το µοντέλο των Peter Freebody και Allan Luke για την ανάγνωση 
συνεχίζει τη λειτουργική προσέγγιση της Γλώσσας του Μ.Α.Κ. Halliday και 
την κριτική προσέγγιση του Fairclough. Το κείµενο, γλωσσικό, οπτικό, 
µονοτροπικό, πολυτροπικό, προσεγγίζεται: α) ως κείµενο, τεχνούργηµα 
(artifact): περιγράφονται τα γνωρίσµατά του και αναλύονται τα µέρη και οι 
τρόποι µε τους οποίους συνθέτουν αυτά το όλο του κειµένου, β) ως 
αναπαράσταση της ατοµικής εµπειρίας και του εξωτερικού κόσµου αλλά και γ) 
ως προϊόν αλληλεπίδρασης µε το κοινωνικό περιβάλλον και των κοινωνικών 
σχέσεων, το οποίο µπορεί κανείς να ερµηνεύσει αντιµετωπίζοντας το κείµενο 
ως κοινωνική πρακτική, εντός των κοινωνικών συµφραζοµένων. Στο πλαίσιο 
της παραπάνω προσέγγισης, διερευνάται η ιδεολογική και πολιτική διάσταση 
του κειµένου (Halliday, 1989, Kress & van Leeuwen, 1999, Fairclough, 
1996). 

Η διαφορά είναι ότι οι Freebody & Luke δίνουν έµφαση στους 
αναγνωστικούς ρόλους και στις λειτουργίες που επιτελεί ο αναγνώστης τη 
στιγµή της ανάγνωσης. Οι προηγούµενες προσεγγίσεις είναι 
«κειµενοκεντρικές», ενώ οι Freebody & Luke και το MyRead έχουν ως 
επίκεντρο τον αναγνώστη και τη στιγµή της συνάντησης του αναγνώστη µε το 
κείµενο. Η στροφή αυτή από το κείµενο στον αναγνώστη είναι πολύ βοηθητική 
τόσο για την έρευνα της ανάγνωσης, όσο και τη διδακτική πράξη µε επίκεντρο 
την ανάγνωση, και ως προς το «τι» της ανάγνωσης και ως προς το «πώς». 
Ιδιαίτερα για την εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό που έχει να συντελέσει στην 
ενδυνάµωση του µαθητή κυρίως ως αναγνώστη κειµένων, το µοντέλο των 
τεσσάρων συγγενών ρόλων είναι πολύ χρήσιµο. Αλλά και ευρύτερα, το 
συγκεκριµένο µοντέλο µπορεί να αποτελέσει εργαλείο µιας κοινωνιολογικής 
προσέγγισης της ανάγνωσης ώστε να περιγραφεί «αυτή η 
ερί
λοκη συναλλαγή 

ου εµ
λέκει όλα τα ε
ί
εδα της κουλτούρας, του βιβλίου, του κώδικα της ανάγνωσης, 
του κειµένου, του ατόµου-αναγνώστη» (Leenhardt, 2000: 60-64). 

 
6.1.3 Αλληλοδραστικές στρατηγικές διδασκαλίας (Transactional Strategies Instruction, 
TSI)  

Στην παρέµβαση που πραγµατοποιήθηκε δόθηκε προσοχή στα σηµεία 
που µε την εθνογραφική παρατήρηση διαπίστωσα ότι υπάρχει απουσία 
στρατηγικών ή συγκεκριµένων πρακτικών µε στόχο την ενεργοποίηση της 
συµµετοχής των µαθητών µέσω αλληλοδραστικών πρακτικών. Η παρατήρηση 
έδειξε πως αυτά τα οποία είναι συνήθη στη διδασκαλία της ανάγνωσης είναι οι 
µεταβιβαστικές πρακτικές που οµοιάζουν πολύ µε το τραπεζικό µοντέλο του 
Φρέιρε και οι ερωταποκρίσεις µε το συντονιστικό έλεγχο του εκπαιδευτικού. 
Στην παρέµβαση θέλησα να καλύψω και άλλους τύπους παιδαγωγικής 
αλληλεπίδρασης, σύµφωνα µε την τυπολογία του Leo van Lier, της 
αλληλόδρασης (Transaction) και του µετασχηµατισµού (Transformation). 
Υπέθεσα ότι αφού οι µαθητές αποκτήσουν µια σειρά από στρατηγικές µε τις 



 179 

οποίες µπορούν να αλληλεπιδράσουν µε το κείµενο, θα είναι σε θέση να 
αυτονοµηθούν και να µετασχηµατίζουν τη γνώση, ώστε να την αξιοποιούν στην 
προσπάθειά τους για πρόοδο και κοινωνική αλλαγή. 

Για το σκοπό αυτό αξιοποίησα τις στρατηγικές για την ανάγνωση που 
προτείνει το πρόγραµµα του Μy Read αλλά και την τυπολογία των 
Αλληλοδραστικών Στρατηγικών ∆ιδασκαλίας (Transactional Strategies 
Instruction, TSI εφεξής) (Pressley et al.: 1992).  

Ο στόχος ήταν η ενίσχυση των µαθητών ως αναγνωστών και η 
απόκτηση δεξιοτήτων που θα τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στους 
τέσσερις ρόλους που αναφέραµε παραπάνω ώστε να αυτονοµηθούν ως 
επαρκείς αναγνώστες. Για την επίτευξη του στόχου αξιοποιήθηκαν στρατηγικές 
που µπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες99: 
 
Ενεργο
οίηση 
ροηγούµενης γνώσης (Activate Background Knowledge) 
          Με τη στρατηγική αυτή ενισχύονται όλοι οι µαθητές ώστε να αξιοποιούν 
προηγούµενες γνώσεις που διαθέτουν για τον κόσµο αλλά και για τα κείµενα, 
για τον τρόπο που είναι γραµµένα και για τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν 
ως κοινωνικές πρακτικές.  

Βασική στρατηγική για την αξιοποίηση της προηγούµενης εµπειρίας 
είναι το µοντέλο Κ-W-L (What I Know, What I Want to Learn, What I 
Learned) (Ogle, 1986). H συγκεκριµένη στρατηγική βοηθάει τους µαθητές να 
συνειδητοποιήσουν τι γνωρίζουν σχετικά µε το θέµα της ενότητας ή του 
κειµένου που θα διαβάσουν, τι θέλουν να µάθουν από την ανάγνωση των 
κειµένων, ώστε να έχουν στόχους κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των 
κειµένων και τι έµαθαν, ώστε να συνειδητοποιήσουν τη νέα γνώση και τις 
αλλαγές που επέφερε στις ήδη υπάρχουσες.  

∆ίνεται στους µαθητές ένας πίνακας µε τρεις στήλες. Η πρώτη στήλη 
έχει τον τίτλο «Τι ξέρω», η δεύτερη στήλη «Τι θέλω να µάθω» και η τρίτη «Τι 
έµαθα». Εκπαιδευτικός και µαθητές συζητούν τι γνωρίζουν ήδη για το θέµα. 
Για να δοθεί χρόνος σε όλους τους µαθητές, καλό είναι να αποτυπώνουν τις 
πρώτες τους σκέψεις σ’ ένα χαρτί µε τον τρίστηλο πίνακα ατοµικά, ανά δύο ή 
ανά οµάδες και µετά να ακολουθεί συζήτηση κατά την οποία θα 
καταγράφονται οι απόψεις και στη συνέχεια θα κατηγοριοποιούνται σε 
γενικότερες κατηγορίες. Στη φάση αυτή της συζήτησης λειτουργεί πολύ θετικά 
η αναγραφή των απόψεων στον πίνακα. Η δηµοκρατική διαχείριση του πίνακα 
επιτρέπει την αναγραφή όλων των απόψεων των µαθητών και καθιστά απτή και 
ορατή τη συµµετοχή κάθε µαθητή στη διαδικασία. Η κατάθεση εµπειριών 

                                                
99 Για την ταξινόµηση των στρατηγικών στηρίχτηκα στη σχεδιαγραµµατική απεικόνιση των 
Reutzel, Ray, D & Jones-Eccles, Emma (2006). TSI in Primary Grades Using Science 
Information Big Books 
(www.coe.usu.edu/ecc/images/pdf/presentations/smashed_TSI_instruction.pdf), στις 
οδηγίες Γραφείου Εκπαίδευσης του Τέξας, το οποίο αξιοποιεί αλληλοδραστικές 
στρατηγικές γα την ανάγνωση (Texas Education Agency 2002). Comprehension Instruction και 
Duke, Nell & Pearson. 2002: 205-242). 
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κάθε µαθητή συνθέτει την προϋπάρχουσα γνώση της τάξης, η οποία αποτελεί 
και την αφετηρία, τη βεβαιότητα από την οποία θα προχωρήσει η τάξη στο 
χώρο της αβεβαιότητας της νέας γνώσης. 

Στη δεύτερη φάση καταγράφονται οι προσδοκίες των µαθητών από την 
κάθε ενότητα που εικάζουν ότι µπορεί να ικανοποιηθούν από τα κείµενα της 
ενότητας ή από συγκεκριµένο κείµενο. Ο προσδιορισµός στόχου στην 
ανάγνωση νοηµατοδοτεί τη διαδικασία και της προσδίδει προσωπική διάσταση 
και νόηµα για το µαθητή. Συγχρόνως, ο προσδιορισµός του στόχου 
προσφέρει και κριτήρια ελέγχου της αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας ως 
προς τους προσωπικούς στόχους που είχε κατ’ αρχάς θέσει. 

Στην τρίτη φάση διερευνάται η νέα γνώση που αποκτήθηκε, η οποία και 
στη συνέχεια καταγράφεται. Επίσης, καταγράφονται και νέα ερωτήµατα που 
αφορούν σε θέµατα που θίγουν τα κείµενα και που µένουν ανοικτά για 
περαιτέρω διερεύνηση. 
 
Υ
οθέσεις για το νόηµα του κειµένου (Predicting).  
Μια επίσης αποτελεσµατική στρατηγική για να παρακολουθήσουν το κείµενο 
µε ενδιαφέρον οι µαθητές είναι η πρακτική των προβλέψεων από την πλευρά 
τους. Οι µαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν, από τη µια εξόφθαλµα στοιχεία 
του κειµένου, όπως τίτλο, συγγραφέα, κειµενικό είδος, και από την άλλη την 
αναγνωστική τους εµπειρία, ώστε να διατυπώσουν προβλέψεις για το 
περιεχόµενο του κειµένου, το στόχο του κ.λπ. Επίσης, έχοντας αναγνώσει ένα 
µέρος του κειµένου καλούνται στο πλαίσιο της ίδιας πρακτικής να προβλέψουν 
τη συνέχεια του κειµένου. 

Η στρατηγική αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική ώστε να έχει στόχο η 
ανάγνωση. Οι µαθητές αφού κάνουν προβλέψεις για το περιεχόµενο του 
κειµένου, ενδιαφέρονται να διαπιστώσουν κατά πόσο η συνέχεια του κειµένου 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Σε περίπτωση δε που ο µαθητής ως 
αναγνώστης αιφνιδιάζεται από την εξέλιξη και ανατρέπονται οι αρχικές του 
προσδοκίες, καλείται να συνειδητοποιήσει γιατί αυτό συνέβη · προσπαθεί να 
εξακριβώσει εάν ο δηµιουργός του κειµένου «έπαιξε» συνειδητά µε τις 
προσδοκίες του αναγνώστη ή αν από δικά του αβλεπτήµατα ή παρερµηνείες 
κατέληξε σε λανθασµένες προβλέψεις. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσει ακόµα 
περισσότερο την ικανότητα ορθής πρόσληψης και κατανόησης των κειµένων.  

 
Η α
εικόνιση της δοµής των κειµένων (Visualising) 
Η κατανόηση ενός κειµένου εµπεδώνεται µε την κατανόηση της δοµής του 
κειµένου. Η κατανόηση της οργάνωσης του κειµένου είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την κατανόηση των προθέσεων του συντάκτη του κειµένου, 
της κοινωνικής πρακτικής της οποίας στοιχείο αποτελεί το κείµενο και για να 
θυµάται και να αναδιηγείται µε συντοµία ο µαθητής το περιεχόµενο του 
κειµένου ως δοµηµένο όλο. Η προσέγγιση της δοµής των κειµένων κατά την 
ανάλυση αποτελεί προτεραιότητα µε στόχο την εµβάθυνση στον κόσµο του 
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κειµένου, στα στοιχεία του και στον τρόπο σύνδεσής τους, που του επιτρέπουν 
να επιτυγχάνει τον επικοινωνιακό του στόχο.  

Οι σχηµατικές απεικονίσεις, σύµφωνα και µε τους Richard C. 
Anderson και P. David Pearson (2002: 255-291), βοηθούν το µαθητή να 
συνειδητοποιήσει ποιες πληροφορίες παίρνει από ένα κείµενο και ποιες λείπουν 
ακόµη για να έχει πλήρη κάλυψη του θέµατος, ποια ερωτήµατα απαντώνται 
και ποια µένουν αναπάντητα, ποια νέα συµπεράσµατα ανακύπτουν και ποια 
θέµατα για περαιτέρω διερεύνηση. Βοηθούν επίσης στη διαβάθµιση του 
ενδιαφέροντος των µαθητών µε τη διάκριση των κύριων συστατικών του 
κειµένου ή τη διαβάθµιση των πληροφοριών του κειµένου σε σχέση µε τις 
προθέσεις του αναγνώστη. Οι σχηµατικές απεικονίσεις βοηθούν τη µνήµη των 
µαθητών οι οποίοι οπτικοποιούν δοµές κειµένων για να είναι σε θέση να τα 
χρησιµοποιούν ως πρότυπα (patterns) για το σχεδιασµό παρόµοιων κειµένων. 
Μ’ αυτό τον τρόπο χρησιµεύουν και ως σκαλωσιά (scaffolding) για να 
συνδέσει ο αναγνώστης σε δεδοµένα αφηρηµένα σχήµατα νέες γνώσεις και να 
προβλέψει ή να διακρίνει στοιχεία που δεν είναι µέσα στις προθέσεις του 
δηµιουργού του κειµένου (Reznitskaya & Anderson 2002: 320). 

Στην ελληνική εκπαίδευση, οι περισσότερες ερωτήσεις των διδακτικών 
βιβλίων της Νεοελληνικής Γλώσσας, που ακολουθούν µετά την ανάγνωση ενός 
κειµένου, αφορούν στην κατανόηση του περιεχόµενου και ελάχιστες στην 
οργάνωση των κειµένων. Σ’ αυτό βεβαίως συντελεί η αποσπασµατική δοµή των 
κειµένων, η οποία δεν επιτρέπει την αντίληψη της δοµής των κειµένων πέραν 
της παραγράφου100, αλλά και η έµφαση στο νοηµατικό περιεχόµενο, στις 
πληροφορίες που θα αξιοποιήσει ο µαθητής για την Έκθεση.  
 
Η χρήση των ερωτήσεων (Questioning) 
          Όπως διαπιστώθηκε, κατά την παρατήρηση των διδασκαλιών, οι 
ερωτήσεις που απευθύνονταν στους µαθητές αφορούσαν στην ανάκληση 
πληροφοριών από το κείµενο. Έλειπε η ποικιλία ερωτήσεων που θα βοηθούσε 
τους µαθητές στην απόκτηση διαφορετικών δεξιοτήτων, κυρίως ερµηνευτικών 
και κριτικών. Οι ερωτήσεις στόχευαν σε απαντήσεις που βρίσκονταν µέσα στο 
κείµενο · λίγες από αυτές απαιτούσαν συνδυασµό στοιχείων του κειµένου, ενώ 
δεν υπήρξαν παραδείγµατα ερωτήσεων που απαιτούσαν αξιοποίηση των 
συµφραζοµένων. Η φάση στην οποία διατυπώνονταν προφορικές ερωτήσεις 
ακολουθούσε συνήθως την ηχηρή ανάγνωση του κειµένου. Προσχηµατικά, 
όπως ανέφερα παραπάνω, διατυπώνονταν ερωτήσεις πριν από την ανάγνωση 
των κειµένων µε στόχο την προετοιµασία του µαθητή να παρακολουθήσει τη 
διαδικασία της ανάγνωσης.  

                                                
100 Σε κάποια κείµενα δεν είναι δυνατή ούτε η προσέγγιση της δοµής της παραγράφου, διότι 
παρουσιάζεται ως διασκευή ενιαίο κείµενο µε συρραµµένες µόνο τις θεµατικές προτάσεις 
του αυθεντικού κειµένου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα το κείµενο 3 της 1ης ενότητας, στο 
βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυµνασίου, σελ. 11· από τρισέλιδο άρθρο 
παρουσιάζονται τέσσερις θεµατικές προτάσεις αντίστοιχων παραγράφων.  
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Στην δική µου προσέγγιση επιδίωξα να διατυπώνονται ερωτήσεις µε 
στόχο την ενίσχυση και των τεσσάρων αναγνωστικών ρόλων και στις τρεις 
φάσεις της διαδικασίας, πριν την ανάγνωση, κατά την ανάγνωση και µετά την 
ανάγνωση. Στην προαναγνωστική φάση αξιοποιούσα κυρίως ερωτήσεις που 
ενεργοποιούσαν προϋπάρχουσες γνώσεις µέσω προβλέψεων, στην αναγνωστική 
φάση διατύπωνα ερωτήσεις µε στόχο την κατανόηση βασικών στοιχείων του 
κειµένου και στην µετα-αναγνωστική φάση στόχευα στην κινητοποίηση του 
ερµηνευτικού και κριτικού λόγου των µαθητών.  

 
Η 
ερίληψη (Summarizing) 
         Η περιληπτική απόδοση του νοήµατος ενός κειµένου αποτελεί το κύριο 
τεκµήριο για την αξιολόγηση της ικανότητας των µαθητών να κατανοούν τα 
κείµενα. Η περίληψη άλλωστε είναι από τις λίγες σχολικές πρακτικές που έχουν 
νόηµα και χρηστικότητα, µια και η ανάγκη της περιληπτικής παρουσίασης 
περιεχοµένων βιβλίων, ταινιών, κειµένων, εργασιών, κ.λπ. είναι µια υπαρκτή 
ανάγκη και κοινωνική πρακτική. Η σχολική περίληψη εξυπηρετεί ως µέσο 
αξιολόγησης, αλλά συγχρόνως αποτελεί αποτελεσµατικό τρόπο συζήτησης του 
νοήµατος του κειµένου.  

Στην παρέµβαση αξιοποιήθηκαν για τη σύνταξη της περίληψης και οι 
τρεις τρόποι συζήτησης του νοήµατος των κειµένων, όπως προτείνονται από 
τον Daniel Kurland (2003: 69-78, 171-183): α) η αναδιατύπωση, «Τι λέει το 
κείµενο», β) η περιγραφή, «Τι κάνει το κείµενο» και γ) ερµηνεία: «Τι εννοεί το 
κείµενο». Η αναδιατύπωση του περιεχοµένου µε διαφορετικές λέξεις 
ανταποκρίνεται κατά κύριο λόγο στο στόχο της κατανόησης του κειµένου. Η 
αναδιατύπωση προϋποθέτει την καλή κατανόηση των λέξεων και των 
προτάσεων και συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των λέξεων. Η περιγραφή 
του κειµένου παραπέµπει, όχι στο θέµα του κειµένου, αλλά στον τρόπο της 
οργάνωσής της συλλογιστικής πορείας του δηµιουργού του κειµένου · 
αναφέρεται στα δοµικά στοιχεία του κειµένου που είναι χαρακτηριστικά του 
είδους του. Για την περιγραφή του κειµένου ως δοµής αξιοποιούνται λέξεις του 
κειµένου που είναι δείκτες της συνοχής του. Η ερµηνεία του κειµένου αποτελεί 
ένα γενικότερο νόηµα το οποίο στηρίζεται στην ανάλυση του θέµατος και του 
τρόπου παρουσίασής του στο κείµενο.  

Επιπλέον, για την περίληψη των κειµένων αξιοποιήθηκε η συστηµατική 
εξέταση των ονοµατικών και επιρρηµατικών προτάσεων. Για τον πλαγιασµό 
του λόγου στην περίληψη διδάχθηκαν οι ονοµατικές προτάσεις, κατηγορίες 
ρηµάτων που χρησιµεύουν στον πλάγιο λόγο και οι επιρρηµατικές προτάσεις, 
για να µπορούν οι µαθητές να συνδέουν προτάσεις που συµπυκνώνουν 
νοήµατα µε επιρρηµατικές σχέσεις µεταξύ τους (χρονικές, αιτιολογικές κ.ά.), 
σε αφηγηµατικά και µη κείµενα.  
 
Ο αυτοέλεγχος 
          Με τη χρήση ερωτηµατολογίων και συγκεκριµένων βηµάτων για την 
κατανόηση του κειµένου οι µαθητές ελέγχουν σε ποιο βαθµό κατανοούν τα 
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κείµενα, κατά πόσο διαφοροποιείται η δική τους προσέγγιση από την 
προσέγγιση των υπολοίπων και σε ποια σηµεία ταυτίζονται. Κατανοούν επίσης 
ποια σηµεία παρανόησαν και για ποιο λόγο. Επιπλέον, ο προσανατολισµός 
που τους δίνεται µέσω των ερωτήσεων τους βοηθάει στη συστηµατική 
προσέγγιση του κειµένου και τους δίνει τρόπους για να αυτονοµούνται ως 
αναγνώστες διατυπώνοντας τις δικές τους ερωτήσεις. Πέρα δηλαδή από 
παραδοσιακούς τρόπους ελέγχου της ικανότητας κατανόησης των µαθητών 
(διαγωνίσµατα, εργασίες στο σπίτι, παρακολούθηση της εργασίας τους και των 
προφορικών απαντήσεων µέσα στην τάξη, διατύπωση αποριών), τους δόθηκε 
χρόνος και η δυνατότητα του αυτοελέγχου µε δοµηµένες ερωτήσεις.  
 
Η χρήση του 
ίνακα της τάξης 
         Στο καλύτερο κλίµα µέσα στην τάξη και στην αφύπνιση και 
κινητοποίηση του µαθητή σηµαντικό ρόλο παίζει ο πίνακας. Στην παρέµβαση 
ο πίνακας λειτουργούσε ως εργαλείο αποτύπωσης των απόψεων που 
καταθέτονταν από τους µαθητές. Το υλικό αυτό αξιοποιούνταν στη συνέχεια 
για να σχηµατισθούν από αυτό άξονες ή κατηγορίες, βάσει των οποίων θα 
προσεγγιζόταν η υπό εξέταση θεµατική ενότητα.  

Στις περισσότερες διδασκαλίες που παρακολούθησα, ο πίνακας δε 
χρησιµοποιούνταν καθόλου και στις λίγες φορές που χρησιµοποιήθηκε, 
αναγράφονταν µόνο φράσεις τις οποίες ήθελαν οι διδάσκοντες να λάβουν 
υπόψη τους οι µαθητές. Ο πίνακας προοριζόταν για την ορθή γνώση και ανήκε 
στη δικαιοδοσία του εκπαιδευτικού. Ο διδάσκων έκρινε τι πρέπει να 
αναγραφεί. Ο πίνακας λειτουργούσε ως σύµβολο κύρους και εξουσίας. 

Στην ερευνητική παρέµβαση ο πίνακας θα συντελούσε στην 
αλληλοδραστικότητα µεταξύ των υποκειµένων της εκπαίδευσης και στη 
συνδιαµόρφωση του µαθήµατος. 

 
6.1.4 Παραδοχές α
ό τα ευρήµατα της εθνογραφικής 
αρατήρησης 

Μια εθνογραφική παρατήρηση στο χώρο της εκπαίδευσης συνδέεται 
άµεσα ή έµµεσα µε την προοπτική της παιδαγωγικής παρέµβασης µε στόχο το 
καλύτερο αποτέλεσµα. Ιδιαίτερα, όταν ο ερευνητής συµβαίνει να είναι και 
εκπαιδευτικός που επιδιώκει την επαγγελµατική του εξέλιξη (professional 
development), η παιδαγωγική παρέµβαση ακολουθεί κατ’ ανάγκην.  

Η έρευνα δράσης σχεδιάστηκε ως παιδαγωγική παρέµβαση στο 
µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας, µε έµφαση στις πρακτικές ανάγνωσης 
µέσα στην τάξη. Η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως προς την 
ανάγνωση κειµένων µε σκοπό την κατανόηση, καθορίστηκε ως στόχος για την 
αλλαγή µαθησιακού κλίµατος στην τάξη και την ευνοϊκότερη στάση των µαθητών 
απέναντι στο µάθηµα.  

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας δράσης µετά την εµπειρία της 
εθνογραφικής παρατήρησης καθορίστηκαν ως εξής: 
 



 184 

Η ανάγνωση στην τάξη είναι διαδικασία οµαδική 
          Την ώρα της ανάγνωσης δεν είναι ο µαθητής µόνος απέναντι στο 
κείµενο. Ο κάθε αναγνώστης, µαθητής ή διδάσκων, αλληλεπιδρά µε τους 
άλλους, επηρεάζεται από τις αντιδράσεις των άλλων, προσπαθεί να 
ανταποκριθεί σε ρητές ή υπόρρητες προσδοκίες των άλλων. Στην παρατήρηση 
φάνηκε ένα πλήθος παραγόντων, ορατών και µη (πολυπαραγοντικότητα), όπως 
επίσης και ένα πλήθος λειτουργιών που επιτελούνται κατά τη διάρκεια της 
ανάγνωσης (πολυλειτουργικότητα), που επηρεάζουν καθοριστικά τη διαδικασία 
της ανάγνωσης. Κατά συνέπεια, στο σχεδιασµό της έρευνας δράσης ελήφθησαν 
υπόψη παράγοντες που θα διευκόλυναν τη συνεργασία µεταξύ των 
υποκειµένων, όπως:  
� οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, ώστε οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, να 

συµµετάσχουν στη διαδικασία της ανάγνωσης και κατανόησης των 
κειµένων και οι µαθητές να αντλήσουν εµπειρίες και γνώσεις από τους 
συµµαθητές τους  

� δηµοκρατικό πνεύµα, σεβασµός στις διαφορετικές, αποκλίνουσες απόψεις, 
ώστε οι µαθητές που δεν ευθυγραµµίζονται µε τις προσδοκώµενες 
ερµηνείες των κειµένων να µην αποθαρρύνονται ή να µην αποµονώνονται. 

� ενίσχυση του προφορικού λόγου των µαθητών µέσω του οποίου 
επιτυγχάνεται η σύνδεση του νοήµατος του κειµένου µε προηγούµενες 
εµπειρίες του αναγνώστη και αναπτύσσεται ο ερµηνευτικός λόγος του 
µαθητή.  

 
Η τελετουργία της ανάγνωσης στην τάξη 
          Η διαδικασία της ανάγνωσης των κειµένων στην τάξη έχει τελετουργικά 
χαρακτηριστικά, τα οποία εν πολλοίς ακολουθούν µε συνέπεια τα υποκείµενα 
της εκπαίδευσης, χωρίς απαραίτητα να έχουν συνειδητοποιήσει το νόηµα τους:  
� Αναγιγνώσκονται τα κείµενα και όλοι πρέπει να κατανοήσουν το νόηµά τους 

µέχρι την ολοκλήρωση της µεγαλόφωνης, ηχηρής ανάγνωσης. 
� Οι µαθητές πρέπει να προσχωρήσουν στο νόηµα των κειµένων. Τα κείµενα 

είναι σοφότερα και οι µαθητές έχουν να πάρουν από αυτά σοφία.  
� Η γνώση που κρύβουν τα κείµενα διαµεσολαβείται από τον διδάσκοντα 

που έχει το ρόλο του ιδανικού ερµηνευτή. Για την αξιολόγηση τους οι 
µαθητές δεν έχουν µόνο να ανακαλύψουν το νόηµα των κειµένων, αλλά και 
την ερµηνεία του κειµένου σύµφωνα µε το διδάσκοντα που είναι τελικά και 
ο µόνος αξιολογητής.  

          Η τελετουργία της ανάγνωσης των κειµένων στην τάξη δεν είναι άσχετη 
µε τις ιεραρχήσεις στο σχολικό χώρο: βιβλίο – εκπαιδευτικός – µαθητής. 
Σκοπός της παρέµβασης ήταν να διαµορφώσει µια διαφορετική τελετουργία 
ανάγνωσης µε οριζόντιες σχέσεις και όχι κάθετες, µε σχέση αλληλεπίδρασης 
µεταξύ των συντελεστών, κείµενα-εκπαιδευτικός-µαθητές, πιο ευέλικτη και πιο 
ανοικτή στη διαπραγµάτευση. Η αξιοποίηση της σιωπηλής ανάγνωσης, 
περισσότερος χρόνος για κατανόηση του κειµένου, περισσότερος χρόνος για 
αλληλεπίδραση για να αρθρώσουν οι µαθητές γραπτό και προφορικό λόγο 
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σχετικά µε τα κείµενα που διάβασαν, είναι ενδεικτικά µερικές από τις 
σκοπούµενες ποιοτικές αλλαγές στην τελετουργία της ανάγνωσης. 

  
Η ανάγνωση είναι υ
όθεση 
ροσω
ική 
          Ο µαθητής δεν µπορεί να εξελιχθεί σε επαρκή αναγνώστη, όταν δεν έχει 
κίνητρα προσωπικά. Η ανάγνωση πρέπει να δίνει πληροφορίες και αφορµές 
προβληµατισµού, ώστε κάθε µαθητής να δίνει απαντήσεις ή να προχωράει τη 
σκέψη του σε ζητήµατα που τον ενδιαφέρουν. H θεµατολογία δεν πρέπει να 
απέχει από τα ενδιαφέροντα των µαθητών. Η διάγνωση των ενδιαφερόντων, 
ακόµα και η συµµετοχή των µαθητών στην επιλογή των κειµένων µπορεί να 
συµβάλει σ’ αυτή την κατεύθυνση. Το ρεπερτόριο των κειµένων πρέπει να είναι 
ανοικτό ακόµα και σε «λαϊκότερα» αναγνώσµατα. Η επίγνωση των µηχανισµών 
κατασκευής οικείων στους µαθητές κειµενικών ειδών, αποτελεί καλή αφετηρία 
για την κατάκτηση ανοίκειων κειµενικών ειδών (scaffolding).  
 
Το εκ
αιδευτικό υλικό είναι αυθεντικό 
          Εκτός από τα κείµενα του σχολικού βιβλίου, αξιοποιούνται αυθεντικά 
κείµενα από τον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο, από άλλες δηµοσιεύσεις, 
φωτογραφικό υλικό, ώστε οι µαθητές συγχρόνως, να εξοικειώνονται µε 
πραγµατικά κείµενα-και όχι αποσπασµατικά, που έχουν δηµιουργηθεί για 
διδακτικούς στόχους- και να κατανοούν κείµενα που τους αφορούν. Η όποια 
επιλογή αποσπασµατικών κειµένων στο πλαίσιο ενός κλειστού εκπαιδευτικού 
υλικού δεν µπορεί να καλύψει τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε 
σχολικής τάξης.  
 
Η σχέση µαθητή-αναγνώστη µε τα κείµενα 
ρέ
ει να είναι ισότιµη και άµεση 
           Στην παραδοσιακή αντίληψη τα κείµενα του σχολικού βιβλίου δεν 
αµφισβητούνται. Έχουν εξουσιαστικό κύρος και πρέπει οι µαθητές να τα 
κατανοήσουν και να αναπαράγουν στοιχεία που εµπεριέχουν. Γι’ αυτό και οι 
περισσότερες ερωτήσεις κατανόησης αποβλέπουν στον έλεγχο του βαθµού 
κατανόησης του περιεχοµένου, του νοήµατος του κειµένου, που θα 
αξιοποιηθεί στην παραγωγή λόγου. Η συγκεκριµένη χρήση των κειµένων στα 
σχολικά βιβλία της γλώσσας δεν επιτρέπει στο µαθητή να αναπτυχθεί στους 
πολλαπλούς αναγνωστικούς ρόλους, όπως ορίστηκαν από τους Alan Luke και 
Peter Freebody. Τα κείµενα χρησιµοποιούνται για να υπηρετήσουν τους 
στόχους του Αναλυτικού Προγράµµατος και της συγγραφικής οµάδας. Κατά 
συνέπεια, ούτε η πρόθεση του δηµιουργού είναι ζητούµενο, ούτε οι κειµενικοί 
τύποι στους οποίους αποκρυσταλλώνονται κοινωνικές πρακτικές γραπτής 
επικοινωνίας, ούτε η ερµηνεία του µαθητή, πολύ δε µάλλον η αµφισβήτηση 
του νοήµατος. Η άµεση επαφή των µαθητών µε τα πραγµατικά, αυθεντικά 
κείµενα συντελεί στην ολοκλήρωση τους ως αναγνωστών και στην ισότιµη 
αδιαµεσολάβητη σχέση τους µε αυτά.  
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Το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας 
ρέ
ει να δίνει στους µαθητές στρατηγικές για 
την ανάγνωση και κατανόηση των κειµένων 
            Στόχος πρέπει να είναι η αυτονόµηση του µαθητή ως αναγνώστη. Να 
είναι σε θέση δηλαδή να προσεγγίζει τα κείµενα και να τα αποκωδικοποιεί. Για 
να ανταποκριθεί στους αναγνωστικούς ρόλους χρειάζεται στρατηγικές, οι 
οποίες θα τον ενισχύουν στην προσπάθεια κατανόησης των κειµένων. Ένα 
µάθηµα Ν. Γλ. δεν µπορεί να εξαντλείται στο «τι» και να παραγκωνίζει το 
«πώς» της ανάγνωσης.  

 
 

 
6.2 Ειδικότερα χαρακτηριστικά της �αρέµβασης στο Αναλυτικό 
Πρόγραµµα του µαθήµατος της Ν.Γλ. στην Γ΄ Γυµνασίου 

 
Η έρευνα αποτελούσε παρέµβαση στο ΑΠ του µαθήµατος της Ν. Γλ. 

και αυτό από µόνο του έθετε κάποιους περιορισµούς, ως προς τις θεµατικές 
ενότητες και το περιεχόµενο των ενοτήτων. Η µόνη παρέµβαση ήταν στο θέµα 
της κατανόησης των κειµένων. ∆εν αφαιρέθηκε καταρχάς κανένας από τους 
στόχους του ΑΠ, απλώς προστέθηκε ένας παραπάνω, η συστηµατική 
διδασκαλία της ανάγνωσης των κειµένων της Νεοελληνικής Γλώσσας, 
λογοτεχνικών και µη. 

Η υπόθεση εργασίας ήταν η εξής:  
 «Η συστηµατική διδασκαλία της ανάγνωσης των κειµένων της Νεοελληνικής 

Γλώσσας σύµφωνα µε το 
αράδειγµα του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού, ό
ως 
διατυ
ώνεται στο µοντέλο των τεσσάρων οµάδων συγγενών 
ρακτικών των P. Freebody 
και Α.Luke, θα δώσει νέα δεδοµένα στη διδακτική του µαθήµατος, τα ο
οία θα µας 
οδηγήσουν σε νέους, 
ερισσότερο α
οτελεσµατικούς, τρό
ους διδασκαλίας». 

Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι στο σχεδιασµό της παρέµβασης 
θεωρούνται βασικές αρχές οι παρακάτω:  
� Η µάθηση δεν µπορεί να διαχωρίζεται από το περιβάλλον (context) στο 

οποίο επιτελείται. 
� Οι στόχοι και οι σκοποί που φέρει ο εκπαιδευόµενος σε κάθε µαθησιακή 

διαδικασία (learning situation) είναι σηµείο αναφοράς ως προς το 
περιεχόµενο της µάθησης. 

� Η γνώση και το νόηµα διαµορφώνονται κοινωνικά µέσω διαδικασιών 
διαπραγµάτευσης-συζήτησης, αξιολόγησης και µετασχηµατισµού. 
(Cambourne, 2002: 26). 

Σύµφωνα µε το παραπάνω πλαίσιο αρχών έχει µεγάλη σηµασία η 
σύνδεση των µαθησιακών στόχων µε τις διαδικασίες. Εφόσον, για παράδειγµα, 
σκοπός της παρέµβασης είναι η τοποθέτηση της ανάγνωσης στα ενδιαφέροντα 
και τον προφορικό λόγο των µαθητών και των εκπαιδευτικών, τα 
αποτελέσµατα της µαθησιακής διαδικασίας δεν µπορεί να είναι µακριά από τα 
ενδιαφέροντα των υποκειµένων της µάθησης. Οι στόχοι συνδιαµορφώνονται, 
δεν τίθενται εξ ολοκλήρου εκ των προτέρων. Εφόσον η φωνή του µαθητή, ο 
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προφορικός λόγος, είναι σηµαντική για την έκφραση των εµπειριών του και 
των ενδιαφερόντων του, πρέπει να διαµορφώνεται κατάλληλο κλίµα στην τάξη 
ώστε ο καθένας να εκφράζει την άποψή του και να διαλέγεται µε τους άλλους.  

Συγχρόνως, υπαγορεύει τρόπους µε τους οποίους η φωνή των µαθητών 
θα είναι οργανικό στοιχείο της µαθησιακής διαδικασίας και όχι παρεµπίπτον 
στοιχείο. Αυτό σηµαίνει διδασκαλία: 
� σαφή σε στόχους και διαδικασίες, συστηµατική  
� µε ευρύ ρεπερτόριο στρατηγικών για τους µαθητές  
� µε υψηλούς στόχους που δε θα υστερούν έναντι άλλης παραδοσιακής 

διδασκαλίας  
� µε ευέλικτες διαδικασίες και ευφάνταστους συσχετισµούς µεταξύ 

προθέσεων µαθητών και εκπαιδευτικών και ΑΠ 
� ανοικτή στην επικαιρότητα και στο κοινωνικό περιβάλλον που επηρεάζουν 

τις φωνές των µαθητών 
� ανοικτή στην ανάληψη πρωτοβουλιών των µαθητών για δράση101.  

Τέλος, ας τονισθεί στο σηµείο αυτό ότι η κατανόήση των τρόπων 
αλληλεπίδρασης µεταξύ µαθητών-αναγνωστών και κειµένων είναι προϋπόθεση 
για να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές – αναγνώστες τη δική τους θέση 
απέναντι στα υπό συζήτηση θέµατα και να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους· 
να συνειδητοποιήσουν τους µηχανισµούς πειθούς και φυσικοποίησης, των 
εξουσιαστικών µηχανισµών που συντηρούν τις κοινωνικές ανισότητες102.  

 
6.2.1 Τρο
ο
οιήσεις στο ΑΠΣ  

Η εξυπηρέτηση του παραπάνω στόχου απαιτούσε αυτονόητα κάποιες 
τροποποιήσεις στο πρόγραµµα. Αποφασίστηκαν διαφοροποιήσεις ως προς το 
χρόνο που αφιερώθηκε στην ανάλυση των κειµένων και ως προς το είδος και 
το εύρος των κειµένων αλλά και ως προς τη διδακτική προσέγγιση της 
ανάγνωσης. 

 Πιο συγκεκριµένα, οι διαφοροποιήσεις έχουν να κάνουν: α) µε το είδος 
και τον αριθµό των κειµένων και β) µε τις πρόσθετες διδακτικές παρεµβάσεις 
µε στόχο την κριτική ανάγνωση.  

                                                
101 Μαρτυρίες εφήβων καταδεικνύουν ένα πλαίσιο διαλόγου µέσα στην τάξη στο οποίο η 
µάθηση θα είναι συνδεδεµένη µε τις δικές τους εµπειρίες και µε την κοινωνική 
πραγµατικότητα, που θα τους βοηθάει να κατακτήσουν υψηλού επιπέδου ικανότητες 
(Intrator & Kumzman 2009, 29-45).  
102 Στόχος της παρέµβασης δεν ήταν να σταθούν οι µαθητές στις ερµηνείες τους, σύµφωνα 
µε την προθετικότητα του κειµένου, αλλά να προχωρήσουν και σε εναλλακτικές ερµηνείες 
και αναγνώσεις. Η υιοθέτηση του µοντέλου των αναγνωστικών ρόλων ακριβώς σ’ αυτό 
αποσκοπούσε, στην ενδυνάµωση των µαθητών σε διακριτούς ρόλους, ώστε να µην 
συγχέονται οι υποκειµενικές αντιδράσεις τους ως αναγνωστών µε το λόγο (discourse) των 
κειµένων και επιπλέον να κρατούν κριτική στάση απέναντι στα κείµενα, ως τεχνουργήµατα 
εξουσιαστικά. Έτσι, ο υποκειµενικός κόσµος του αναγνώστη µε τον «αντικειµενικό» κόσµο 
του κειµένου αποτελούν ένα συνεχές, όπως δείχνει και η McDonald σε σχετική έρευνα 
(2004: 17-25).  
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Α. Ως προς το είδος των κειµένων υπήρξε διαφορετική προσέγγιση της έννοιας 
του αυθεντικότητας και καταλληλότητας των κειµένων. 
Χρήση αυθεντικών κειµένων.  
          Τα αποσπασµατικά κείµενα δεν µπορούν να υποστηρίξουν τους µαθητές 
στις απαιτήσεις των τεσσάρων ρόλων του αναγνώστη. Λειτουργούν ως 
πληροφοριακά κείµενα αλλά δεν επιτρέπουν την ολόπλευρη προσέγγισή τους. 
Από την άλλη, η αποσπασµατικότητα λειτουργεί ως χειραγώγηση του µαθητή 
αναγνώστη προς µια προτιµώµενη προσέγγιση του υπό συζήτηση θέµατος και 
γι’ αυτό εµποδίζει την κριτική ανάγνωση. Μ’ αυτές τις σκέψεις προτάθηκαν 
στους µαθητές αυθεντικά κείµενα και οι µαθητές παροτρύνθηκαν και αυτοί να 
επιλέγουν κείµενα που θεωρούν χρήσιµα για το υπό συζήτηση θέµα. 

Κριτήριο για την επιλογή τους ορίστηκε η αυθεντικότητα · σύµφωνα µε 
τη διάκριση του Widdowson ( όπως στο Van Lier, 1996: 125-126) µεταξύ 
γνήσιου (genuine) κειµένου και της αυθεντικής (authentic) διδακτικής χρήσης 
του, τα κείµενα που επιλέγονται δε φτάνει να είναι γνήσια, πραγµατικά, που 
αποτυπώνουν υπαρκτές µορφές του γραπτού λόγου, αλλά χρειάζεται να 
επιτρέπουν την αυθεντική χρήση τους: να συνδέονται µε τα ενδιαφέροντα των 
µαθητών και να προάγουν τον προβληµατισµό τους και να συντελούν στην 
εξοικείωση µε γνήσιες πραγµατώσεις του λόγου. 
 
Αξιο
οίηση κειµένων εκτός σχολικής νόρµας 
          Αναγνώσµατα των µαθητών, ακόµα κι αυτά που δεν χαρακτηρίζονται ως 
«σοβαρά», κείµενα από νεανικά περιοδικά, κόµικς, στίχοι τραγουδιών κ.ά. δεν 
θα αποκλείονταν, αντίθετα αξιοποιούνται διαλεκτικά µε τα «σοβαρά» κείµενα, 
δίνοντας καλές αφορµές για συζήτηση και περαιτέρω διερεύνηση. Κύριος 
στόχος η ενίσχυση του ερµηνευτικού λόγου των µαθητών µε βάση την 
προσωπική τους αναγνωστική ιστορία και της κριτικής προσέγγισης µέσω της 
οποίας ενισχύεται η θέση τους ως αναγνωστών. 
 
Περιορισµός του αριθµού των κειµένων 
ου 
ροσφέρονται για κατανόηση 
          Τα κείµενα για τους ίδιους λόγους δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα 
τέσσερα σε κάθε θεµατική ενότητα για να µπορούν, µαθητές και εκπαιδευτικοί 
να εµβαθύνουν στο νόηµα, στη δοµή και τα συµφραζόµενα των κειµένων, 
καθώς επίσης και οι µαθητές να ενθαρρύνονται στην άρθρωση ερµηνευτικού 
και κριτικού λόγου. Σκοπός δεν ήταν η εξάντληση όλων των κειµενικών τύπων. 
∆εν κρίθηκε σκόπιµη µια περιήγηση στον πολυειδή κειµενικό κόσµο, σ’ ένα 
δίωρο την εβδοµάδα, αλλά η ενίσχυση του µαθητή-αναγνώστη σε συνήθεις 
κειµενικούς τύπους (σύντοµα διηγήµατα, ενηµερωτικά και ερµηνευτικά άρθρα, 
σύντοµα δοκίµια). 
 
Β. Ως προς τη διδασκαλία της ανάγνωσης προστέθηκαν διαδικαστικοί στόχοι 
στο πλαίσιο ενός κριτικού προσανατολισµού: 
Ανίχνευση ενδιαφερόντων βασική 
ροϋ
όθεση για την κατανόηση των κειµένων.  
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           Η ανάγνωση ως τοποθετηµένη πρακτική κρίνεται πρώτη 
προτεραιότητα στη διδακτική προσέγγιση. Η εποικοδοµητική διδασκαλία 
στηριζόταν στο ήδη αφοµοιωµένο και γνώριµο, το οποίο όµως πρέπει µε 
κάποιο τρόπο να διαγνωσθεί. Ο χρόνος για την ανάλυση που προτείνεται στο 
βιβλίο του καθηγητή, όπως για παράδειγµα, µία ώρα συνολικά, που αναλογεί 
για τα τέσσερα αποσπάσµατα της 2ης ενότητας: να συζητήσουν δηλαδή, οι 
µαθητές δύο κείµενα που αναφέρονται στο «θάνατο των γλωσσών», στη σχέση 
γλώσσας και ελευθερίας και τα πολυτροπικά και πολυγλωσσικά κείµενα, 
θεωρήθηκε ανεπαρκής (ΟΕ∆Β,2006, Βιβλίο εκ
/κού, Γ΄Γυµ.,σ. 37). Γι’ αυτό το 
λόγο κρίθηκε σκόπιµη η επιλογή των κειµένων να στηρίζεται σε µια 
προκαταρκτική συζήτηση µε την οποία θα εντοπίζονται τα θέµατα που θα 
συζητηθούν, ώστε τα ενδιαφέροντα των µαθητών να συνέχουν και να 
νοηµατοδοτούν την εκπαιδευτική διαδικασία της ανάγνωσης µε σκοπό την 
κατανόηση. Κατά συνέπεια, επιµηκύνθηκε ο διδακτικός χρόνος που 
αφιερωνόταν σε κάθε διδακτική ενότητα για την ανάγνωση των κειµένων, αλλά 
όχι ο συνολικός χρόνος των οκτώ ωρών που προβλέπεται συνήθως, 
φοβούµενοι τον πλατειασµό και την άµβλυνση του ενδιαφέροντος 
εκπαιδευτικών και µαθητών. Η διάρκεια των οκτώ ωρών για κάθε ενότητα ήταν 
ενδεικτικός χρόνος και δε δέσµευε τα υποκείµενα σε όποιες συντοµεύσεις ή 
παρατάσεις του χρόνου κατά τις εκτιµήσεις των αναγκών.  
 
Η γραµµατική και το συντακτικό χρησιµο
οιείται για την κατανόηση των κειµένων 
           Σ’ αυτό το πλαίσιο, όπως διαγράφεται µέχρι τώρα, τα κείµενα δεν 
µπορούν να αποτελούν παραδείγµατα για την εµπέδωση γραµµατικών και 
συντακτικών φαινοµένων, αλλά οι γραµµατικοσυντακτικές κατηγορίες 
αποτελούν εργαλεία που αξιοποιούνται για την προσέγγιση των κειµένων. Γι’ 
αυτό µε βάση τα κείµενα επιλέγουµε να διδάσκουµε όσα γραµµατικά και 
συντακτικά φαινόµενα µπορούν να διδαχθούν και φαίνεται να έχουν ανάγκη οι 
µαθητές για την κατανόηση. Η διδασκαλία της ανάγνωσης αποκτά πρωτεύοντα 
ρόλο και αποσυνδέεται από τη σειραϊκή διδασκαλία των συντακτικών 
φαινοµένων, όπως προτείνονται στο βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ 
Γυµνασίου. ∆ιαφορετικά, η προσέγγιση των κειµένων µε βάση τα 
µορφοσυντακτικά φαινόµενα θα αποτελούσε προκρούστειο κλίνη για τα 
κείµενα που θα απαιτούνταν για την τοποθετηµένη στα ενδιαφέροντα των 
µαθητών ανάγνωση των κειµένων. 
 
∆ραστηριότητες µε στόχο την κριτική ανάγνωση των κειµένων 
          Ο κριτικός προσανατολισµός διευρύνει τους σκοπούς της ανάγνωσης. Η 
κατανόηση του κειµένου δεν περιορίζεται στην άντληση των πληροφοριών, 
αλλά στη συνειδητοποίηση και την ανάληψη δράσεων µε στόχο την 
αντιµετώπιση της κοινωνικής αδικίας. Στο πλαίσιο αυτό το ρεπερτόριο των 
δραστηριοτήτων σχετικά µε την κατανόηση των κειµένων διευρύνεται µε 
διαφορετικού τύπου ερωτήσεις και εργασίες. Τα µαθήµατα είναι ανοικτά σε 
δραστηριότητες που τυχόν θελήσουν οι µαθητές.  
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Στοιχεία 
ου διατηρήθηκαν α
ό το υ
άρχον ΑΠΣ 
Από το ΑΠΣ του µαθήµατος της Ν.Γλ. κρατήσαµε τα εξής στοιχεία:  

Τη θεµατολογία και τη διάκριση των διδακτικών ενοτήτων  
Με την τήρηση των θεµάτων και της διάκρισης των διδακτικών 

ενοτήτων, έτσι όπως προτείνεται στο διδακτικό βιβλίο, ουσιαστικά 
υποστηρίχθηκε το κύρος του βιβλίου κατ’ οικονοµίαν103. Η άποψή µου δεν 
ήταν υπέρ ενός κλειστού διδακτικού βιβλίου και υπέρ των προεπιλεγµένων 
κειµένων. Πίστευα και πιστεύω ότι η θεµατολογία του µαθήµατος πρέπει να 
είναι ανοικτή, ώστε εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόµενοι να διαλέγουν θέµατα και 
κείµενα που ενδιαφέρουν τους ίδιους. Ίσως τότε θα πάψει πια το µάθηµα της 
Ν.Γλ. να είναι µάθηµα ηθικής και εθνικής διαπαιδαγώγησης. Ωστόσο, 
δεχτήκαµε, εγώ και η συνδιδάσκουσα, τη σύµβαση του διδακτικού βιβλίου και 
για λόγους νοµιµότητας και για να µην κλονίσουµε τη σχέση των µαθητών µε 
το βιβλίο τους, προκαλώντας άγχος σε µαθητές αλλά και γονείς. Εκ των 
πραγµάτων όµως το διδακτικό βιβλίο δε θα αποτελούσε µοναδικό πόρο 
γνώσης αλλά ισότιµος συνοµιλητής µε τα κείµενα που θα επέλεγαν οι µαθητές 
και εκπαιδευτικοί. 

Οι διδακτικές ενότητες παρέµεναν ίδιες αλλά όχι µε την ίδια σειρά. 
∆ιατήρησα την καινοτοµία της Τάνιας, να διδάσκουµε τις ενότητες, ανάλογα 
µε το βαθµό ενδιαφέροντος των µαθητών. Με την τακτική αυτή κέρδιζε τις 
πρώτες θετικές εντυπώσεις των µαθητών για το ενδιαφέρον του µαθήµατος και 
δηµιουργούσε καλύτερο κλίµα, που βοηθούσε στη συνέχεια οι µαθητές να 
αντιµετωπίζουν µε περισσότερη προθυµία θέµατα ήσσονος σηµασίας γι’ 
αυτούς.  
 
Η εργασία στο σ
ίτι  

Στόχος δεν ήταν η αναπαραγωγή του κατά Φρέιρε τραπεζικού 
µοντέλου της εκπαίδευσης: να παραδίδουµε το µάθηµα και οι µαθητές στο 
σπίτι να δουλεύουν τις ασκήσεις και να αξιολογούµε εµείς την άλλη µέρα τι 
αφοµοίωσαν οι µαθητές. Οι εργασίες που δίναµε στο σπίτι είχαν κυρίως ως 
στόχο να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο ανατροφοδότησης, ώστε οι µαθητές στη 
µια δίωρη συνεργασία µας να είναι προετοιµασµένοι να παρακολουθήσουν το 
µάθηµα. Η εργασία στο σπίτι ασφαλώς ήταν ένδειξη για το γενικότερο 
ενδιαφέρον του µαθητή για το µάθηµα, για τις δυσκολίες που αντιµετώπιζε στο 
γραπτό λόγο, καθώς και βάση συζήτησης και υλικό για την έρευνα.  
 
Τρό
οι αξιολόγησης-τρό
οι βαθµολόγησης  

Η βαθµολογία παρέµεινε ως τυπική διαδικασία αλλά δεν αποτελούσε 
αξιολόγηση. Για την αξιολόγηση του έργου των µαθητών προβλεπόταν η 
αυτοαξιολόγηση του µαθητή, η οµαδική αξιολόγηση, καθώς επίσης και οι 
                                                
103 Κατ’ οικονοµίαν ρυθµίσεις ορίζουµε τις ρυθµίσεις που θεωρήσαµε σκόπιµες για τη 
συγκεκριµένη περίσταση της έρευνας δράσης µε κριτήριο την πράξη και όχι µε βάση την 
παιδαγωγική θεωρία. Βέβαια φροντίζαµε έτσι ώστε οι κατ’ οικονοµίαν ρυθµίσεις, να µη 
θίγουν την ουσία της έρευνας.  
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παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών για την πορεία των µαθητών. Η βαθµολογία 
ήταν ένδειξη για την ποιότητα της συνεργασίας και της θέσης του µαθητή σε 
σχέση µε το µέσο όρο. Η βαθµολογία ήταν ευθύνη της Τάνιας ως υπεύθυνης 
εκπαιδευτικού. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που παράχθηκε, 
ευθύνη κοινή όλων των εµπλεκοµένων. 

  
6.2.2 Προσδοκώµενα α
οτελέσµατα  

Η παρέµβαση αυτή δε θα µπορούσε να µην προσβλέπει σε κάποια 
θετικά αποτελέσµατα προς όφελος όλων των εµπλεκοµένων στην έρευνα.  

Σχηµατικά θα µπορούσαν να συνοψισθούν στα εξής σηµεία κατά 
ωφελούµενη οµάδα:  
 
Α. Για τους µαθητές 
Ενεργητική συµµετοχή των µαθητών στην εκ
αιδευτική διαδικασία.  
          Οι µαθητές να είναι παρόντες ως αυθεντικές ιστορικές προσωπικότητες 
µε βιωµατική εµπλοκή στις διαδικασίες ανάγνωσης και παραγωγής κειµένων. 
Αυτό πρακτικά οδηγεί: α) στην ενίσχυση του 
ροφορικού και γρα
τού λόγου των 
µαθητών, µια και θα έχουν περισσότερα προσωπικά κίνητρα για γραπτή ή 
προφορική επικοινωνία, β)στη µεγαλύτερη διάθεση για δηµιουργική εργασία και 
δράση. Η ανάγνωση και κατανόηση κειµένων που ανταποκρίνονται στα 
ενδιαφέροντά τους θα πυροδοτήσει τη διάθεση των µαθητών για ανάληψη 
πρωτοβουλιών για την εκπόνηση εργασιών και δραστηριοτήτων.  
 
Βελτίωση της αυτοεκτίµησης των µαθητών ως εγγράµµατων.  
          Η ενεργητική συµµετοχή εξασφαλίζει στους µαθητές καλύτερες 
επιδόσεις, αύξηση της δηµιουργικότητάς τους. Γενόµενοι οι µαθητές πιο 
πρόθυµοι και αποτελεσµατικοί αναγνώστες, θα άλλαζαν την εικόνα που είχαν 
σχηµατίσει για τον εαυτό τους ως εγγράµµατων ατόµων. Η εκτίµηση των 
µαθητών για τις γλωσσικές τους ικανότητες είναι κατά τεκµήριο χαµηλή λόγω 
της υποεκτίµησης των εκπαιδευτικών που θεωρούν τους µαθητές γλωσσικά 
υποεκπαιδευµένους µε κριτήριο τις γνώσεις τους για τη γλωσσική επικοινωνία 
και όχι την ικανότητά τους για αποτελεσµατική γλωσσική επικοινωνία. Η 
άποψη «των µεγάλων», γονέων και καθηγητών, υιοθετείται και από τους ίδιους 
τους µαθητές, οι οποίοι έχουν την αίσθηση ότι «δεν τα καταφέρνουν». Η 
ενεργητική συµµετοχή συνοδευόµενη µε καλύτερες επιδόσεις θα ενισχύσει 
τους µαθητές στο γραµµατισµό. 
 
Β. Για τους εκπαιδευτικούς 
Οι εκ
αιδευτικοί ως ερευνητές.  
         Οι εκπαιδευτικοί επεδίωκαν την επαγγελµατική τους εξέλιξη στη 
διδακτική της Γλώσσας, σ’ ένα µάθηµα στο οποίο κατ’ εξοχήν νιώθουν ελλιπείς 
και αναποτελεσµατικοί.  
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Η ακαδηµαϊκή εξέλιξη του ερευνητή-εκ
αιδευτικού.  
        Η έρευνα δράσης αποτελούσε θέµα διατριβής από την οποία 
αναµένονταν πρωτότυπα και ενδιαφέροντα για την έρευνα δεδοµένα. 
Γ. Για τη σχολική µονάδα 
Κλίµα συνεργασίας και διάθεση για έρευνα.  
      Η διεξαγωγή έρευνας σε µια σχολική µονάδα προσδοκούσαµε ότι θα 
επιφέρει θετικές αλλαγές στο κλίµα της σχολικής µονάδας, στη σχολική 
καθηµερινότητα, αφού θα αποτελούσε ευκαιρία συνάντησης των συναδέλφων, 
συνεργασίας και αφορµή για περαιτέρω αναζητήσεις µε στόχο την 
επαγγελµατική τους εξέλιξη. Η καθηµερινή επαφή µε µια ερευνητική 
προσπάθεια αποτελεί πρόκληση προβληµατισµού για τους εκπαιδευτικούς 
που αντιµετωπίζουν παρόµοια θέµατα.  
 
∆. Για την εκπαιδευτική κοινότητα 
Nα α
οτελέσει µια καλή 
ρακτική 
ου θα 
ροωθήσει τον 
ροβληµατισµό για τη 
διδακτική του µαθήµατος.  
   Σαφώς και δεν ήταν αναµενόµενο να δοθούν λύσεις και οριστικές προτάσεις 
για τη διδακτική του µαθήµατος της Ν.Γλ. στο Γυµνάσιο, αλλά υπήρχε η 
ελπίδα ότι η έρευνα θα προσέθετε στον προβληµατισµό που έχει αποτυπωθεί 
στην ελληνική βιβλιογραφία και θα αποτελούσε µια αξιοποιήσιµη εµπειρία για 
την εκπαιδευτική κοινότητα, µια και από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, 
ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είχαµε διαπιστώσει ότι για το θέµα της ανάγνωσης µη 
λογοτεχνικών κειµένων στη γυµνασιακή βαθµίδα υπάρχει µικρό ερευνητικό 
ενδιαφέρον.  

 
 

6.3 Η ε�ιλογή των �ροσώ�ων στην έρευνα δράσης: εκ�αιδευτικοί, 
µαθητές, σχολείο 
 
6.3.1 Η σηµασία της εθνογραφικής 
αρατήρησης στην ε
ιλογή των 
ροσώ
ων. 

Η φάση της εθνογραφικής παρατήρησης (Ιανουάριος 2006-Μάιος 
2006) λειτούργησε ως περίοδος προσανατολισµού και γνωριµίας µε το 
περιβάλλον της έρευνας. Από πολύ νωρίς αναπτύχθηκε σχέση γνωριµίας µε τα 
υποκείµενα της έρευνας.  

Από την αρχή οι εκπαιδευτικοί που ήθελαν να συµµετάσχουν στην 
έρευνα, περισσότερο µε συναδελφική διάθεση υποστήριξης, ήταν οι τέσσερις 
στους οποίους έχω ήδη αναφερθεί. Στην πορεία της εθνογραφικής 
παρατήρησης οι προθέσεις δοκιµάστηκαν. Η συµµετοχή σε µια ερευνητική 
διαδικασία και συνεργασία δηµιουργεί νέες συνθήκες στις οποίες πρέπει να 
προσαρµοσθούν οι συµµετέχοντες προκαλώντας κάποια αµηχανία. Η Μάγδα 
για παράδειγµα, µετά την τρίτη παρατήρηση σε διδασκαλία της µέσα στην 
τάξη εξέφρασε την αµηχανία της και την επιθυµία της να µη συνεχίσει. Οι 
υπόλοιποι συνάδελφοι ενέµεναν σταθεροί στην υποστηρικτική διάθεση, αλλά η 
προοπτική συνεργασίας µε τη Χαρά παρουσίαζε κάποιες δυσκολίες, γιατί δε 
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θα συνέχιζε στα ίδια τµήµατα να διδάσκει, όπως µου δήλωσε. Θα έλεγα ότι το 
τµήµα στο οποίο αποφασίστηκε να γίνει η έρευνα δράσης ήταν το τµήµα στο 
οποίο µαθητές και εκπαιδευτικός µε επέλεξαν ως συνεργάτη παρά το επέλεξα, 
µε την έννοια ότι από νωρίς θέλησαν µε κάποιο τρόπο να µε εµπλέξουν στη 
διδακτική διαδικασία. 

Συγκεκριµένα, µετά τη δεύτερη παρατήρηση διδασκαλίας προκλήθηκα 
να διδάξω κι εγώ και να µην είµαι απλώς παθητικός παρατηρητής. Στο 
συγκεκριµένο τµήµα µια µικρή αλλά δυναµική οµάδα µαθητριών εξέφραζε την 
αµηχανία της για το γεγονός της παρουσίας µου στην τάξη ως παρατηρητή. Η 
εκπαιδευτικός διερευνούσε και ήθελε να καταλάβει τη διαφορετική προσέγγιση 
στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας για την οποία µιλούσαµε αρκετές 
φορές στα διαλείµµατα. Τόσο η εκπαιδευτικός (Τάνια), όσο και οι µαθητές του 
συγκεκριµένου τµήµατος της Β΄ Γυµνασίου ήθελαν περισσότερο τη 
συνεργασία µέσα από την οποία θα υπήρχε αµοιβαιότητα και αλληλεπίδραση. 
Ο ρόλος του αντικειµένου της παρατήρησης δεν τους επαρκούσε και ήθελαν 
να παρατηρήσουν και αυτοί εµένα, ώστε να διαπιστώσουν τη δική µου 
αντίληψη για τα πράγµατα. Οι γενικές αναφορές στους στόχους της έρευνας 
µου δεν ήταν αρκετές αλλά ούτε πολύ συγκεκριµένες. Οπότε θέλησαν να µε 
γνωρίσουν στην πράξη. Η πρόταση ήταν σαφής: « ∆είξε µας…». 

Με την Τάνια αποφασίσαµε να ξεκινήσουµε µια ενότητα που αφορά στο 
∆ιάστηµα. Η ενότητα είχε παραλειφθεί από την Τάνια, η οποία δεν έκανε µε 
τη σειρά τις ενότητες του βιβλίου αλλά µε αύξοντα βαθµό ενδιαφέροντος 
θεµατικής ενότητας, ανεξάρτητα από την ύλη του Συντακτικού και της 
Γραµµατικής, δείχνοντας µ’ αυτόν τον τρόπο ότι οι ενότητες του διδακτικού 
βιβλίου δεν αποτελούν ενότητες για εκείνη. Η συγκεκριµένη ενότητα 
επιλέχθηκε, αφού σε κατ’ ιδίαν συζήτηση διαπιστώσαµε ότι η συγκεκριµένη 
ενότητα δεν παρουσίαζε ενδιαφέρον και δεν ήταν µέσα στις επιλογές µας αλλά, 
σκεφτήκαµε, ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους µαθητές µας που πολλοί 
από αυτούς έχουν ασχοληθεί µε ταινίες, κόµικς και λογοτεχνία επιστηµονικής 
φαντασίας. Η πρόταση ήταν να διδάξουµε µια ενότητα, την οποία ποτέ δε 
διδάξαµε µε χαρά και αίσθηση επιτυχίας στο παρελθόν, στηριζόµενοι στο 
ενδιαφέρον και τις επιλογές των µαθητών, οι οποίοι κατά τεκµήριο γνωρίζουν 
περισσότερα από εµάς, τους φιλολόγους, γύρω από το ∆ιάστηµα. Μην ξεχνάµε 
ότι το συγκεκριµένο θέµα, το ∆ιάστηµα, για εµάς τους φιλολόγους που δεν 
είµαστε αστροφυσικοί, αποτελεί θέµα «Επιστηµονικής φαντασίας», το οποίο 
δεν ανήκει κατά παράδοση στη «σοβαρή» Λογοτεχνία · πολλοί θεωρούν το 
είδος αυτό ότι ανήκει στο χώρο της παιδικής ή νεανικής λογοτεχνίας (βλ. 
Ιούλιο Βερν) ή ότι αποτελεί παραλογοτεχνικό είδος. Συνεπώς, η υποτίµηση 
της συγκεκριµένης ενότητας είχε να κάνει µε τις δική µας αναγνωστική ιστορία 
και όχι των µαθητών. Η υπόθεση ήταν ότι αν στηριχθούµε στην αναγνωστική 
ιστορία των µαθητών, θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον το µάθηµα και πιο 
παραγωγικό.  

Η πρώτη ώρα ξεκίνησε µε συζήτηση γύρω από το «∆ιάστηµα» και τις 
έννοιες ή θέµατα µε τα οποία το συνδέουν οι µαθητές. Οι απόψεις των 
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µαθητών καταγράφηκαν στον πίνακα, στη συνέχεια οµαδοποιήθηκαν σε 
ευρύτερα θέµατα και προέκυψαν θεµατικές ενότητες όπως: Λογοτεχνία 
Επιστηµονικής φαντασίας, Αστρολογία, Εξωγήινοι & UFO, Το φεγγάρι, Οι 
πλανήτες, ∆ιαστηµικά ταξίδια και το Σύµπαν. Οι µαθητές µέχρι την επόµενη 
συνάντηση είχαν χωρισθεί σε οµάδες και είχαν µε την καθηγήτριά τους 
συνεννοηθεί για το θέµα που θα αναλάβει κάθε οµάδα.  

Το βιβλίο δεν επαρκούσε για να καλύψει όλα τα θέµατα που οι µαθητές 
έθιξαν. Μέχρι την επόµενη φορά αναζήτησα υλικό από το ∆ιαδίκτυο –στο 
πλαίσιο µιας άλλης συνεργασίας µε περισσότερη άνεση χρόνου και µε 
περισσότερη εξοικείωση µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών θα µπορούσε να 
είναι των µαθητών– για τη συντόµευση των διαδικασιών. 

Το επόµενο δίωρο, οι µαθητές χωρισµένοι σε οµάδες εργάστηκαν κατά 
θέµα, αντλώντας πληροφορίες από κείµενα που τους έφερα, από κείµενα που 
έφεραν µαθητές και από πληροφορίες που άντλησαν από συγγενείς τους (στο 
θέµα που αφορούσε στο φεγγάρι: λαϊκές δοξασίες). Οι µαθητές συνέταξαν την 
οµαδική τους εργασία και έγραψαν µια ατοµική εργασία για πτυχή του 
θέµατος που τους συγκινεί προσωπικά. Τα αποτελέσµατα παρουσιάσθηκαν σε 
επόµενο δίωρο.  

 
6.3.2 Η σηµασία της αντα
όκρισης για τη συνέχεια της έρευνας 

Η όλη διαδικασία ενθουσίασε τους µαθητές και εξέφρασαν τα θετικά 
τους συναισθήµατα σε φύλλα αυτοαξιολόγησης τα οποία συµπλήρωσαν 
ατοµικά. Πολλοί από αυτούς εξέφρασαν την επιθυµία να συνεχίσουµε την 
προσπάθεια. Η Τάνια συµµερίστηκε τη χαρά των µαθητών της και η ίδια 
θεώρησε πολύ ενδιαφέρουσα την όλη προσέγγιση. Ο απρόσµενος 
ενθουσιασµός των µαθητών για το κλίµα που διαµορφώθηκε στην τάξη µε 
προβληµάτισε για το τι είναι σηµαντικό γι’ αυτούς. Οι απαντήσεις των 
µαθητών, σχεδόν όλων, συνέκλιναν στο ευχάριστο κλίµα που είχε διαµορφωθεί 
κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των κειµένων µε σκοπό τη σύνταξη της 
εργασίας. ∆εν κρύβω την έκπληξη που ένιωσα από τον υπερθετικό βαθµό των 
χαρακτηρισµών από µια οµάδα επιφυλακτική κατά τ’ άλλα κατά τις δύο 
παρατηρήσεις που προηγήθηκαν.  

Τα στοιχεία που εντόπισα στις απαντήσεις των µαθητών ήταν:  
 
Η οµαδικότητα. Αρκετοί µαθητές αξιολόγησαν την οµαδική δουλειά ως κάτι το 
ξεχωριστό και πρωτόγνωρο που τους ενθουσίασε. Υπήρχαν πολλές δηλώσεις 
ως απάντηση στην ερώτηση «Πώς αισθανθήκατε α
ό αυτή την εµ
ειρία;» όπως:  
 

«Μέσα α
ό αυτή την εµ
ειρία κατάλαβα τι σηµαίνει οµαδικότητα. Να λέει κά
οιος τις ιδέες 
του και να λέµε αν συµφωνούµε και ή όχι. Αυτή η συνεργασία µ
ορώ να 
ω ότι θα µου 
µείνει αξέχαστη». 
«Η εµ
ειρία µου ήταν 
ολύ καλή γιατί κατάλαβα 
ως µέσα α
ό την οµάδα µ
ορούµε να 
αντιµετω
ίσουµε όλα τα 
ροβλήµατα».  
«Α
ό αυτή την εµ
ειρία έµαθα 
ολλά 
ράγµατα για την οµαδική εργασία ό
ου θα µου 
µείνουν αξέχαστα». 
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«Η εµ
ειρία αυτή 
ου έζησα µου άρεσε 
αρά 
ολύ και θα ήθελα να την ξαναζήσω (η 
υπογράµµιση της µαθήτριας)…». 
«Αισθανθηκα 
ολυ ωραια µε την οµαδα και θα ηθελα να το ξανα κανουµε µε τον κυριο 
Μ
εκρη(ενν. Βεκρή)». 
«Η εµ
ειρία ήταν φανταστική. Έµαθα να συνεργάζοµαι µε 
αιδιά 
ου δε γνωρίζω 
ολύ 
καιρό…».  
«Αισθάνθηκα στην αρχή κά
ως άβολα, γιατί σχεδόν 
ρώτη φορά συνεργαζόµουνα µε αυτόν 
τον τρό
ο αλλά στην 
ορεία συνήθισα και µου άρεσε και θα ήθελα να το ε
αναλάβω». 
«…Θα έλεγα ότι είναι µια α
’ τις λίγες φορές 
ου η σχολική ώρα 
έρασε γρήγορα και 
ευχάριστα!». 
«Αιστανθηκα για 
ρωτη φορα 
ως δουλεψα µαζί µε αλλα 
αιδια και βγηκε κατι το σ
ουδαιο 
και βγηκε σ
ουδαιο γιατι δουλέψαµε και µαθαµε ολοι». 

 
Με εντυπωσίασε το γεγονός πως οι µαθητές δεν είχαν εµπειρίες από 

οµαδική δουλειά στην τάξη και πως ακριβώς το γεγονός αυτό ήταν τόσο 
σηµαντικό γι’ αυτούς. Αν και γνώριζα ότι δε συνηθίζεται η οµαδική εργασία 
στην τάξη, ωστόσο για µένα αποτελούσε έκπληξη η συνειδητοποίηση και η 
έκφραση της θετικής σηµασίας της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας από τους 
ίδιους τους µαθητές. 
 
Η ενεργητική συµµετοχή. Με εντυπωσίασαν οι εµφατικές περιγραφές του 
ατοµικού τρόπου συµµετοχής στην οµάδα. Οι περισσότεροι ένιωσαν ότι κάτι 
έκαναν κι αυτό βοήθησε στο καλό αποτέλεσµα, το οποίο παρουσιάστηκε στην 
ολοµέλεια. Στην οδηγία «Αξιολογήστε τον εαυτό σας µέσα στην οµάδα» πήρα 
απαντήσεις όπως: 
 

«Τον εαυτό µου τον Αξοιολογό όχι τέλεια αλλα και ούτε άσχηµα των δικαιολογώ µέτρια. 
Βοήθησα στην εργασία διάβασα, έκοψα εικόνες, κόλησα εικόνες και άλλα 
ράγµατα».  
«Αιστάνθηκα σαν να ήµουν συγγραφέας, γιατί βρίσκαµε 
ληροφορίες και βάζαµε κι εµείς 
κάτι ξεχωριστό 
ου ξέραµε. Έτσι η εργασία µας βγήκε τέλεια».  
«Εγώ βοήθησα διαβάζοντας κείµενα και βρίσκοντας 
ληροφορίες για την εργασία». 
«Μέσα στην οµάδα έκανα ό,τι καλύτερο µ
ορούσα και για 
ρώτη φορά 
ου έκανα κάτι τέτοιο 

ιστεύω 
ως τα 
ήγα 
ολύ καλά». 
«Εγω για τον εαυτό θα 
ω µονο αυτά. Βοηθησα 
αρα 
ολύ έλεγα ιδεες 
ου 
ιστευω 
ως 
ητανε 
ολύ καλες. Καναµε µια οµαδικη δουλεια».  
«Εγω µέσα στη οµάδα δεν έκανα και 
ολλά. Εγώ α
λά έγραφα, ζωγράφησα τα σχέδια και 
έλεγα µερικές ιδέες». 
 

Ένα στοιχείο που τους δηµιούργησε το αίσθηµα της ικανοποίησης ήταν 
η συµµετοχή µε κάποιο τρόπο που διέθεταν και ήξεραν.  

Η εµπειρία από το συγκεκριµένο τµήµα σε συνδυασµό µε τις 
παρατηρήσεις στα άλλα τµήµατα µε έστρεψαν στην παιδαγωγική της 
ανάγνωσης, στην εξασφάλιση θετικού κλίµατος ώστε οι µαθητές να 
ενθαρρύνονται να διαβάζουν κείµενα µε ενδιαφέρον και µε κάποιο στόχο.  

Είχε δηµιουργηθεί ένα πολύ θετικό κλίµα συνεργασίας για να 
πραγµατοποιηθεί µε αυτούς τους µαθητές και αυτή τη συνάδελφο ένας 
παιδαγωγικός πειραµατισµός. Όπως στη φάση της εθνογραφικής 
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παρατήρησης, έτσι και στη φάση της έρευνας δράσης, µε βάση το 
µετανεωτερικό επιστηµονικό παράδειγµα (βλ.4.1και Wadsworth, 1998), ο 
ερευνητής διαλέγεται µε τα υποκείµενα της έρευνας και το προϊόν της έρευνας 
υπερβαίνει την οπτική γωνία του ερευνητή και τοποθετείται στο διεστιακό 
χώρο που ορίζουν οι οπτικές γωνίες των εµπλεκοµένων στην έρευνα. Από την 
πρώτη δειγµατική διδασκαλία έδειξαν οι εµπλεκόµενοι συµµετοχική διάθεση. 
 
6.3.3 Η συµµετοχή άλλων εκ
αιδευτικών  

Το σχήµα συνεργασίας µε τους συναδέλφους που συµµετείχαν στην 
πρώτη φάση της έρευνας, στη φάση των συµµετοχικών παρατηρήσεων, 
συµφωνήθηκε να είναι η ενηµέρωση για την εξέλιξη της έρευνας στο 
συγκεκριµένο τµήµα που επιλέχθηκε και η πραγµατοποίηση δειγµατικών 
διδασκαλιών σε τµήµατα που διδάσκουν και η ανταλλαγή απόψεων ως προς τη 
διδακτική προσέγγιση της ανάγνωσης. Η σύσταση ερευνητικής οµάδας µε πιο 
ενεργό ρόλο προϋπέθετε δέσµευση χρόνου, διδακτικού και εξωδιδακτικού, και 
εντατική συνεργασία σε εβδοµαδιαία βάση. Οι απαιτήσεις µιας τέτοιας 
συνεργασίας ξεπερνούσαν τις προθέσεις ερευνητή και συναδέλφων.  

Πρέπει να επισηµανθεί δε ότι κανείς από τους εµπλεκοµένους δεν είχε 
εµπειρία από ερευνητικές πρακτικές σε σχολική µονάδα. Η απουσία εµπειρίας 
δηµιουργούσε πρόσθετα, ψυχολογικά κυρίως, εµπόδια και επιφυλάξεις στην 
ανάληψη καινοτόµων δράσεων µεγαλύτερου βεληνεκούς. 

 
6.3.4 Ο συνεργατικός χαρακτήρας της έρευνας 

Όπως γίνεται πρόδηλο από τις θεωρητικές παραδοχές της διατριβής, 
εκπαιδευτικοί και µαθητές ήταν εταίροι στην έρευνα που επιχειρούσα. Ήταν 
ξεκάθαροι οι στόχοι µου εξαρχής και ως προς αυτούς τους καλούσα σε 
συνεργασία. Εκπαιδευτικοί και µαθητές δεν αποτελούσαν αντικείµενα της 
έρευνας αλλά υποκείµενα, οι οποίοι είχαν ενεργό ρόλο και συνδιαµόρφωναν τις 
απαντήσεις στα ερωτήµατα. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο εγώ είχα το συντονιστικό ρόλο. Ως εκ του 
ρόλου µου, είχα αναλάβει το σχεδιασµό της παρέµβασης, την οργάνωση των 
διδασκαλιών, την οργάνωση της συζήτησης σχετικά µε τις διδασκαλίες. Σε 
όλες τις φάσεις της έρευνας συµµετείχε η εκπαιδευτικός και οι µαθητές.  

Η εκπαιδευτικός πέρα από τα διδακτικά της καθήκοντα στο τµήµα ήταν 
υπεύθυνη κατά νόµο για το όλο εγχείρηµα ˙ εκείνη ενέκρινε τις ενέργειες αν 
ήταν συµβατές µε τους στόχους του µαθήµατος και αν αυτές δε 
δηµιουργούσαν πρόβληµα στους µαθητές και στην υλοποίηση του σχολικού 
προγράµµατος. Εκείνη υπέγραφε το βιβλίο ύλης, τη βαθµολογία των µαθητών 
και από κοινού υλοποιούσαµε το διδακτικό έργο.  

Οι ρόλοι µας ως προς το διδακτικό έργο ήταν εναλλασσόµενοι: όταν 
δίδασκα εγώ, παρατηρούσε εκείνη, όταν δίδασκε εκείνη, παρατηρούσα εγώ. 
Πολλές φορές συντονίζαµε από κοινού κυρίως οµαδοσυνεργατικές 
διδασκαλίες, στις οποίες οι ανάγκες συντονισµού των οµάδων απαιτούσαν δύο 
συντονιστές.  
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Οι µαθητές δε συµµετείχαν απλώς κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, 
αλλά και στην αξιολόγηση της παρέµβασης. Υπήρχε οµάδα µαθητών µε την 
οποία για µακρό χρονικό διάστηµα συζητούσαµε στο πλαίσιο ηµιδοµηµένων 
συνεντεύξεων τη διδακτική παρέµβαση. Άλλωστε, οι επιδόσεις των εφήβων σε 
ερευνητικό έργο είναι στη διεθνή βιβλιογραφία κάτι που έχει πάντα θετικά 
σχόλια104.  

Με τη λογική ότι µια παρέµβαση εθνογραφικού τύπου 
πραγµατοποιείται µαζί µε τα υποκείµενα της έρευνας, διαµορφώσαµε µια 
αρχική οµάδα µαθητών που συνεχώς διευρυνόταν σταδιακά. Με την πρακτική 
των ατοµικών και καθ’ οµάδας συνεντεύξεων προσπαθούσαµε να 
διερευνήσουµε στάσεις και απόψεις µαθητών για τις ακολουθούµενες 
διαδικασίες και να λάβουµε υπόψη παρατηρήσεις τους για τη συνέχεια της 
παρέµβασης.  

Τις συνεντεύξεις τις είχε αναλάβει ο ερευνητής, γιατί η διδάσκουσα 
λόγω των διδακτικών της υποχρεώσεων στο σχολείο δεν είχε τον απαιτούµενο 
χρόνο και ευελιξία. Οι συνεντεύξεις γίνονταν σε οποιοδήποτε ελεύθερο χώρο 
(τάξη, γραφείο καθηγητών, βιβλιοθήκη) και συχνά διακόπτονταν από 
διάφορους, µαθητές και καθηγητές, που εισέρχονταν στο χώρο. Η διαδικασία 
ήταν πρωτόγνωρη στη σχολική µονάδα και πολλοί καθηγητές ήταν περίεργοι 
να µάθουν τι ακριβώς γίνεται στις συνεντεύξεις. Μεταφέρω την έκπληξη 
εκπαιδευτικού, όταν ρώτησε το µαθητή που προχωρούσε µαζί µου για τη 
βιβλιοθήκη µε σκοπό να του πάρω συνέντευξη «Πού πας, ρε ∆ήµο;», αυτός 
απάντησε «Εδώ, βοηθάω τον κ. Β. στην έρευνα που κάνει». Ο µαθητής είχε 
συνειδητοποιήσει το ρόλο του. Η δήλωση εξέπληξε τον εκπαιδευτικό, ο οποίος 
αντέδρασε γελώντας δυνατά.  

H παραπάνω διάκριση των ρόλων ήταν αδροµερής και ανοικτή σε 
οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις που κρίνονταν σκόπιµες για την εξέλιξη της 
έρευνας. ΄Ολοι αισθάνονταν, λιγότερο ή περισσότερο, ότι συµµετέχουν σε µια 
                                                
104 Οι Atweh, Christensen & Dornan, υποστηρίζουν το ρόλο των µαθητών ως ερευνητών 
δράσης για τρεις βασικούς λόγους: α) Η συµµετοχή των µαθητών, ως συνεργατών, στην 
ερευνητική διαδικασία που τους αφορά είναι από ηθική και πολιτική άποψη ορθή, µια και ο 
µαθητής είναι στο επίκεντρο της διαδικασίας και θα πρέπει να ωφελείται από έρευνες που 
στηρίζονται στις πληροφορίες που ο ίδιος δίνει. Άλλωστε, οι πληροφορίες του βοηθούν στη 
διαµόρφωση συγκεκριµένων προτάσεων και όχι µόνο γενικών πλαισίων που σε θεωρητικό 
επίπεδο ένας ειδικός θα µπορούσε να υποστηρίξει. β) Οι µαθητές να ερευνούν τη 
συµπεριφορά και τις αντιδράσεις άλλων µαθητών είναι συνεπές προς τις αρχές της 
εθνογραφίας, αφού η οπτική γωνία είναι πολύ κοντά στην αντίληψη των ερευνωµένων 
συµµαθητών και δείχνουν πράγµατα που οι µεγαλύτεροι δεν µπορούν να τα δουν ή να τους 
εµπιστευθούν. γ) Η συµµετοχή των µαθητών ως συνερευνητών αποτελεί «έκφραση σεβασµού 
και εµπιστοσύνης για την ικανότητά τους να βρίσκουν δηµιουργικές λύσεις για τα τρέχοντα 
προβλήµατα της ζωής». Το ερευνητικό έργο κάνει τους µαθητές να διαβάζουν, να γράφουν, 
να µιλάνε και να ακούνε περισσότερο. (Όπως στο Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 147-148). 
Ο ρόλος των µαθητών ως εθνογράφων ερευνητών έχει καταδειχθεί και στο συλλογικό έργο 
των Robertson & Bloom (1998). Students as Researchers of Culture and Language in their Own 
Communities, Hampton Press Inc. Στα ελληνικά µεταφρασµένο µε τον τίτλο (2003) Γλώσσα 
και 
ολιτισµός από τις εκδ. Μεταίχµιο.  
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πειραµατική καινοτοµική έρευνα δράσης και ότι συντελούν στην 
πραγµατοποίηση της έρευνας διαπραγµατευόµενοι τους όρους, τις διαδικασίες 
και τα συµπεράσµατα της έρευνας. Η λήψη απόφασης ήταν προϊόν 
συνεργασίας µεταξύ ερευνητή και εκπαιδευτικού. Οι µαθητές από τη θέση τους 
συνδιαµόρφωναν µε τη συµµετοχή τους και τις παρατηρήσεις τους την πορεία 
της έρευνας.  

 
6.3.5 Περιοριστικοί 
αράγοντες 
ου ελήφθησαν υ
όψη για τη διεξαγωγή της έρευνας 

Σε κάθε εγχείρηµα µε στόχο την καινοτοµία ασφαλώς και υπάρχουν 
κάποια σταθερά δεδοµένα-παράγοντες που επηρεάζουν την οποιαδήποτε 
παρέµβαση.  

 
Σχέση ύλης και χρόνου  

 Αυτό που αξιολογήσαµε105 ως µεγαλύτερο περιοριστικό παράγοντα στο 
σχεδιασµό και υλοποίηση της παρέµβασης ήταν ή σχέση διδακτικής ύλης µε τον 

ρογραµµατισµένο χρόνο. Είναι γνωστό ότι κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό 
σηµαντική παράµετρος είναι ο χρόνος · πρέπει οι προγραµµατισµένες 
δραστηριότητες να αντιστοιχούν στο διδακτικό χρόνο που προβλέπεται106.  
 
Το ηθικό 
ρόβληµα της έρευνας δράσης  

Οποιαδήποτε παρέµβαση στο Αναλυτικό Πρόγραµµα δεν είναι 
ουδέτερη ηθικά και πολιτικά πράξη. Πάντοτε, σε κάθε νεωτερισµό, υπάρχουν 
κάποιες επιπτώσεις στα υποκείµενα της έρευνας και στο άµεσο κοινωνικό 
περίγυρο. Κάποιες πρακτικές που συνηθίζονταν αναθεωρούνται, κάποιοι 
συνάδελφοι απειλούνται από την παρουσία του ερευνητή –αυτό φάνηκε στη 

                                                
105

 Εις το εξής θα χρησιµοποιώ συχνά το α΄ πληθυντικό πρόσωπο µια και η διδακτική παρέµβαση ήταν 

κοινή προσπάθεια όλων των εµπλεκοµένων. 
106 Είναι όµως επίσης γνωστό ότι στα Aναλυτικά Προγράµµατα οι προβλεπόµενες 
δραστηριότητες, στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας τουλάχιστον, δεν µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν στον προβλεπόµενο χρόνο (Μήτσης, 1995: 241). Την ίδια εντύπωση 
σχηµατίσαµε διαβάζοντας στο βιβλίο του εκπαιδευτικού· οι ενδεικτικές προτάσεις 
σχεδιασµού των διδακτικών ενοτήτων δεν ανταποκρίνονται στην σχολική καθηµερινότητα. 
Μπορεί ο αριθµός των ενοτήτων να έχει περιορισθεί στην τελευταία έκδοση των διδακτικών 
βιβλίων (8 ενότητες από 14 που ήταν στην προηγούµενη έκδοση, κατά τάξη), αλλά η κάθε 
ενότητα περιλαµβάνει περισσότερους από το παρελθόν διδακτικούς στόχους. Στην πρώτη 
ενότητα, για παράδειγµα, του βιβλίου της Γ΄ Γυµνασίου προβλέπεται οι µαθητές να µάθουν 
τα εξής:  
«Οι σκοποί της ενότητας, σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών είναι:  
� Να µελετήσουν οι µαθητές συγκριτικά τον παρατακτικό και τον υποταγµένο λόγο (ώστε 

να διαπιστώσουν τις συντακτικές, υφολογικές κ.λπ. διαφορές). 
� Να µάθουν να χρησιµοποιούν το λεξιλόγιο κατάλληλα, σύµφωνα µε τη σηµασία των 

λέξεων και το είδος του κειµένου. 
� Να µάθουν να σχεδιάζουν και να γράφουν συνθετικές-ερευνητικές εργασίες, 

αξιοποιώντας τις κατάλληλες πηγές». [...] 
Το υλικό της ενότητας διαρθρώνεται σε 5 µέρη (Α, Β, Γ, ∆, Ε) και γα την ολοκλήρωσή της 
µπορούν να διατεθούν 6 ως 8 ώρες» (ΟΕ∆Β, Βιβλίο Εκ
/κου, Γ΄Γυµ.: 27). 
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φάση της εθνογραφικής παρατήρησης. Η ενδεχόµενη αναστάτωση στο 
πρόγραµµα της σχολικής µονάδας µε τη συνακόλουθη αµηχανία στη 
διεύθυνση, εκπαιδευτικούς και µαθητές ήταν κάτι που έπρεπε να 
αντιµετωπισθεί. 

 Κάθε τι που ανατρέπει ή µεταβάλλει τις συνθήκες στη σχολική µονάδα 
επιφέρει κάποια ανασφάλεια, η οποία δικαιολογείται κατ’ αρχάς από την 
ανασφάλεια του ίδιου του εκπαιδευτικού-ερευνητή, ο οποίος αντιµετώπιζε δύο 
αβεβαιότητες: α) την αβεβαιότητα του ερευνητή που για πρώτη φορά επιχειρεί 
τέτοιου είδους έρευνα και πρέπει να πραγµατοποιήσει την έρευνα µε 
επιστηµονικό τρόπο και να την υποστηρίξει αρκούντως και β) την αβεβαιότητα 
του εκπαιδευτικού που για πρώτη φορά επιχειρεί µια διδακτική προσέγγιση µε 
τελείως διαφορετικές πρακτικές από αυτές που είχε συνηθίσει σε ένα 
δασκαλοκεντρικό-παραδοσιακό παρελθόν. 

Η συνερευνήτρια εκπαιδευτικός, για παράδειγµα, ενώ κατά δήλωση 
ήταν πολύ αισιόδοξη για να είναι υποστηρικτική, ωστόσο, όπως εκ των 
υστέρων οµολόγησε, στην αρχή ένιωθε ανασφάλεια για το πώς θα εξελιχθεί 
αυτή η έρευνα. Η ανασφάλειά της ενισχυόταν από το γεγονός ότι αρχικά παρά 
τις συζητήσεις επί της αρχής αυτού του εγχειρήµατος δεν ήταν σαφές το όλο 
εγχείρηµα και από το αίσθηµα ευθύνης για τους µαθητές, οι οποίοι σε καµιά 
περίπτωση δε θα ’πρεπε να υστερήσουν έναντι των άλλων.  

Ουσιαστικά και για τους δύο εκπαιδευτικούς εµπόδιο ήταν οι πρακτικές 
που µέχρι τώρα ακολουθούσαµε, που όλοι στην εκπαίδευση γνωρίζουµε ότι 
δεν είναι εύκολο να ελέγξουµε, ώστε να αξιοποιηθούν στην υιοθέτηση αλλαγών 
που θα µας οδηγήσουν, στην πράξη, πιο κοντά σ’ αυτό που πιστεύουµε ως 
παιδαγωγική αξία.  

Ωστόσο, οι επιφυλάξεις µειώνονταν, όταν αναλογιζόµασταν: α) την 
ενθαρρυντική στάση των µαθητών, οι οποίοι στη «διδασκαλία γνωριµίας» 
αντέδρασαν πολύ θετικά και εξέφραζαν διαρκώς την επιθυµία να συνεχίσουµε 
την προσπάθεια και β) τα αδιέξοδα στη διδακτική του µαθήµατος και την 
αίσθηση αναποτελεσµατικότητας από τις µέχρι τούδε ακολουθούµενες 
πρακτικές από τη συνδιδάσκουσα και τον ερευνητή, αλλά και από τους 
υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Οι δύο αυτές σκέψεις ήταν πολύ ενθαρρυντικές για 
την ανάληψη της ευθύνης µιας έρευνας δράσης.  

Όσο αφορά στο «αντικειµενικό» εµπόδιο για την ποσότητα της 
διδακτέας ύλης, θεωρήσαµε τα εξής ως θετικά στοιχεία: α) τη συµβατότητα της 
ύλης του Συντακτικού µε µια περισσότερο κειµενοκεντρική προσέγγιση και β) 
τη διευκόλυνση της διαδικασίας µε τη δηµιουργία θετικού κλίµατος στην τάξη. 

Το Συντακτικό της Γ΄ Γυµνασίου αφορά κυρίως στον κατά παράταξιν 
και καθ’ υπόταξιν λόγο και στα είδη των δευτερευουσών προτάσεων. Η δε 
Γραµµατική θεωρείται διδαγµένη στις προηγούµενες τάξεις. Συνεπώς, από την 
«παραδοσιακή» ύλη του µαθήµατος παρέµενε το πιο εύπλαστο µέρος, οι 
προτάσεις και η σύνδεσή τους, που µπορούσαν να προσεγγισθούν ευκολότερα 



 200 

στο πλαίσιο της κατανόησης των κειµένων107. Τέλος, προσβλέπαµε στο θετικό 
κλίµα που είχε αρχίσει να δηµιουργείται ήδη. Η οµαδική εργασία και η 
αλληλοδιδακτική, καθώς και η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των µαθητών 
έδειχνε να δίνει περισσότερα και σε λίγο χρόνο απτά αποτελέσµατα.  

Τέλος, η διατήρηση εξωτερικών χαρακτηριστικών του µαθήµατος, όπως 
οι θεµατικές ενότητες, οι κατ’ οίκον εργασίες και η βαθµολόγηση, είχαν, εκτός 
των άλλων, ως στόχο τον εφησυχασµό των συµµετεχόντων κι ενδεχοµένως των 
γονέων που συχνά παρεµβαίνουν, όταν ανησυχούν για «επικίνδυνους» 
πειραµατισµούς.  

 
 

6.4 Υλο�οίηση της �αρέµβασης 
 
Στο εξής παρουσιάζεται κατά ενότητες η διδακτική παρέµβαση, όπως 

οργανώθηκε.  
Α. Στην αρχή κάθε ενότητας παρουσιάζω το σχεδιασµό της ενότητας 

σύµφωνα µε τις οδηγίες που υπάρχουν στο Βιβλίο του Εκπαιδευτικού .  
Β. Στη συνέχεια παρουσιάζω τον ερευνητικό σχεδιασµό. Για την 

παρουσίαση του ερευνητικού σχεδιασµού αξιοποιώ τις γενικές οδηγίες για την 
ανάπτυξη αναγνωστικών δραστηριοτήτων που υπάρχουν σε σχετικές µελέτες 
του Jack C. Richards (2001: 272-274) και του Jeffrey D. Wilhelm (2001: 82-
83). Σύµφωνα µε τις παραπάνω οδηγίες σε κάθε ενότητα παραθέτω τους 
σκοπούς της κάθε ενότητας που είχαµε θέσει εκ των προτέρων και οι οποίοι 
διακρίνονται σε γνωστικούς, που αφορούν κυρίως σε περιεχόµενα (γνώσεις-
πληροφορίες) σχετικά µε τα υπό διερεύνηση θέµατα της ενότητας, σε 
διαδικαστικούς, που αφορούν στην ανάπτυξη στρατηγικών ανάγνωσης µε 
σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση των κειµένων, και σε βιωµατικούς-
συναισθηµατικούς, που αφορούν στην αξιοποίηση των γνώσεων και των 
ικανοτήτων µε σκοπό το µετασχηµατισµό της γνώσης και της πρακτικής 
αξιοποίησης από το µαθητή.  

Γ. Κατόπιν παρουσιάζω κατά µαθήµατα (δίωρα και µονόωρα) την 
ανάπτυξη της ενότητας παραθέτοντας λεπτοµέρειες από 
αποµαγνητοφωνηµένες διδασκαλίες, από σηµειώσεις ηµερολογίου, από 
συνεντεύξεις και εργασίες παιδιών. Ενδιαµέσως, µεταξύ των µαθηµάτων, θέτω 
διευκρινιστικά σχόλια. Η δοµή της παρουσίασης ακολουθεί το σχήµα: 
προαναγνωστική - αναγνωστική και µεταναγνωστική φάση. Κατά την ανάπτυξη 
της ενότητας υπάρχουν προσχεδιασµένα βήµατα αλλά και απροσχεδίαστα που 
προκύπτουν από τη συνεργασία µε τους µαθητές.  

                                                
107Για παράδειγµα, είχαµε ήδη προγραµµατίσει να αξιοποιήσουµε στη διδασκαλία της 
περίληψης τις δευτερεύουσες ονοµατικές προτάσεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται κυρίως για 
το πλαγιασµό του λόγου των κειµένων και την περιγραφή τόσο του τρόπου οργάνωσης- 
συνοχής και νοηµατικής αλληλουχίας του κειµένου όσο και της προθετικότητας του 
συντάκτη του κειµένου (Βλ. παρακάτω και Kurland ).  
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∆. Τέλος, κλείνω µε τον αναστοχασµό και το σχεδιασµό του επόµενου 
βήµατος. Στον αναστοχασµό παρουσιάζονται τα σηµεία της διδασκαλίας που 
παρουσιάζουν κατά την κρίση των εκπαιδευτικών γενικότερη σηµασία. 
 
6.4.1 Ενότητα 1: Ελλάδα και Κόσµος. 
6.4.1.1 Χαρακτηριστικά της ενότητας 

Χρονική διάρκεια: 8 ώρες. 
∆ιδακτικό υλικό: Κείµενα του βιβλίου, κείµενα που επιλέγουν µαθητές, 

κείµενα που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί. Αφίσες του Ελληνικού Οργανισµού 
Τουρισµού.  

Σύµφωνα µε τις διδακτικές οδηγίες που υπάρχουν στο βιβλίο του 
εκπαιδευτικού της Γ΄ Γυµνασίου (ΟΕ∆Β,2006, βιβλίο εκπ/κού: 27) οι σκοποί 
της ενότητας είναι:  
� «Να µελετήσουν οι µαθητές συγκριτικά τον παρατακτικό και τον υποταγµένο λόγο 

(ώστε να διαπιστώσουν τις συντακτικές, υφολογικές κ.λπ. διαφορές). 
� Να µάθουν να χρησιµοποιούν το λεξιλόγιο κατάλληλα, σύµφωνα µε τη σηµασία των 

λέξεων και το είδος του κειµένου. 
� Να µάθουν να σχεδιάζουν και να γράφουν συνθετικές- ερευνητικές εργασίες, 

αξιοποιώντας τις κατάλληλες πηγές. 
 Για τη διδασκαλία έχουν επιλεγεί διάφορα κείµενα που µπορούν να εξυπηρετήσουν 

τους παραπάνω σκοπούς και έχουν θεµατικό άξονα την Ελλάδα. Έγινε προσπάθεια να 
εξασφαλισθεί ποικιλία ως προς το είδος των κειµένων (3 ιστορικά, 3 λογοτεχνικά, 2 κείµενα 
από ηµερήσιο τύπο, 1 από σχολικό εγχειρίδιο, 1 διαφηµιστικό, 1 δοκιµιακό και 2 σκίτσα) 
αλλά και ως προς την οπτική γωνία αντιµετώπισης του θέµατος, µε την προοπτική να 
συγκροτείται, όσο το δυνατόν, µια διαχρονική και σφαιρική εικόνα της Ελλάδας και της 
θέσης της στον σύγχρονο κόσµο. Κατά συνέπεια, στους σκοπούς που προαναφέρθηκαν 
προστίθεται κα άλλος ένας, πραγµατογνωστικός σκοπός: να έρθουν οι µαθητές αντιµέτωποι 
µε διάφορες απόψεις για την Ελλάδα και να αναπτύξουν τον προσωπικό τους 
προβληµατισµό γύρω από τι σηµαίνει Ελλάδα, ποια είναι η συµβολή της στον παγκόσµιο 
πολιτισµό, ποια είναι τα σύγχρονα χαρακτηριστικά της κ.λπ.  

Το υλικό της ενότητας διαρθρώνεται σε 5 µέρη (Α, Β, Γ, ∆, Ε) και για την 
ολοκλήρωσή της µπορούν να διατεθούν 6 ως 8 ώρες…».  
 
6.4.1.2 Ο ερευνητικός σχεδιασµός 

Οι σκοποί της ενότητας ήταν οι εξής:  
� Να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές την προβληµατική σχέση των 

σύγχρονων Ελλήνων µε την παράδοσή τους, η οποία χαρακτηρίζεται για 
την υπερεκτίµηση του αρχαιοελληνικού παρελθόντος και την υποβάθµιση 
τους νεοελληνικού παρόντος. 

� Να τεθούν οι προϋποθέσεις µιας κριτικής παιδαγωγικής της ανάγνωσης · να 
διαµορφωθεί κλίµα άνετης και ελεύθερης έκφρασης · να αξιοποιηθεί ο 
προφορικός λόγος των µαθητών · να ενθαρρυνθεί η οµαδικότητα και η 
συνεργασία. 

� Να εξοικειωθούν οι µαθητές µε την ανάγνωση πολυτροπικών κειµένων. 
� Να αξιοποιήσουν τους τρόπους σύνδεσης των προτάσεων, ώστε να έχουν 

περισσότερες επιλογές στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.  
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 Σύµφωνα µε τις δικές µας αρχικές παραδοχές, η ανάγνωση για 
κατανόηση των κειµένων ακολουθεί τη συζήτηση που στόχο έχει τη διάγνωση 
ενδιαφερόντων των µαθητών και την τοποθέτηση των κειµένων στα 
ενδιαφέροντα των µαθητών. Κατά συνέπεια, τα κείµενα του διδακτικού βιβλίου 
δεν αξιοποιούνται απαραίτητα, αν δεν συµπίπτουν µε τα ενδιαφέροντα 
εκπαιδευτικών και µαθητών.  

Υιοθετήσαµε τον «πραγµατογνωστικό» στόχο της ενότητας, γιατί 
θεωρήσαµε πως τα θέµατα εθνικής ταυτότητας είναι πολύ σηµαντικά για την 
εκπαίδευση των µαθητών µας. Το βάρος της αρχαίας ελληνικής κληρονοµιάς, 
παρά το γεγονός ότι αποτελεί µεγάλο εθνικό κεφάλαιο, συχνά 
αποπροσανατολίζει τους νεότερους Έλληνες από τη σύγχρονη 
πραγµατικότητα. Όπως επίσης η τουριστική πρόσληψη της Ελλάδας έχει 
προσδιορίσει χαρακτηριστικά της ταυτότητάς της και τα έχει επιβάλει στη 
συνείδηση όχι µόνο των ξένων αλλά και των Ελλήνων.  

Αποτέλεσε και δικό µας στόχο η άσκηση των µαθητών στον 
παρατακτικό και υποταγµένο λόγο. Η εξοικείωση µε τους τρόπους σύνδεσης 
των προτάσεων συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των κειµένων και 
ιδιαίτερα των µη αφηγηµατικών κειµένων, τα οποία χαρακτηρίζονται για την 
υποτακτική σύνδεση των προτάσεων.  

Ο τελευταίος στόχος του αναλυτικού προγράµµατος, ο σχεδιασµός και 
η συγγραφή συνθετικών-ερευνητικών εργασιών µετατέθηκε σε ώρα που οι 
µαθητές θα έχουν ως αντικείµενο να συντάξουν µια τέτοια εργασία και θα 
χρειάζονται υποστήριξη. 

Προσθέσαµε επίσης και τον στόχο της εξοικείωσης των µαθητών µε 
πολυτροπικά κείµενα. Το θέµα της ενότητας είχε να κάνει µε αναπαραστάσεις 
της Ελλάδας και του Ελληνικού πολιτισµού και ως εκ τούτου τα εικονιστικά, 
πολυτροπικά κείµενα προσφέρονταν ως εκπαιδευτικό υλικό.  

Όλα τα παραπάνω προσεγγίζονταν πάντα µε απώτερο στόχο την 
ενδυνάµωση των µαθητών ως αναγνωστών στο πλαίσιο του κριτικού 
γραµµατισµού. 
 
Προαναγνωστικές δραστηριότητες 
� Καταγραφή συνειρµών µε το άκουσµα τη λέξης «Ελλάδα».  
� Παραγωγή κειµένου, ανάπτυξη των συνειρµών από τον κάθε µαθητή σε 

συνεχές κείµενο. Συνειδητοποίηση της δικής του εικόνας για την Ελλάδα.  
 
Αναγνωστικές δραστηριότητες 
� Πολυτροπικά κείµενα διαφηµιστικών αφισών του Ε(λληνικού) 

Ο(ργανιµού) Τ(ουρισµού). 
� ∆ηµοσίευµα εφηµερίδας µε συνέντευξη του Κέβιν Φέδερστον, µε τίτλο 

«Να µάθουν οι Βρετανοί ότι η Ελλάδα δεν είναι Μπανανία». 
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� Οι στίχοι από το τραγούδι των Going through µε τίτλο: «Καληµέρα 
Ελλάδα».108 

 
Μετά την ανάγνωση  
� Σύγκριση µεταξύ των κειµένων. 
� Σύνθεση απόψεων των µαθητών καθ’ οµάδες στην ώρα του µαθήµατος. 
� Σύνθεση κολλάζ µέσω του οποίου οι µαθητές αποτυπώνουν τη δική τους 

αντίληψη για την Ελλάδα.  
 
6.4.1.3 Προαναγνωστική φάση  

Στην προαναγνωστική φάση οι µαθητές κλήθηκαν να 
συνειδητοποιήσουν τις δικές τους εµπειρίες σχετικά µε το υπό συζήτηση θέµα. 
Θεωρούσαµε σηµαντικό στην προαναγνωστική φάση να τίθεται µια 
προβληµατική κατάσταση, ένα παράδοξο, ένα δίληµµα, κάτι που να κινεί το 
ενδιαφέρον των µαθητών, να τους κινητοποιεί ώστε να αναζητούν µέσα από τα 
κείµενα την απάντηση στο ερώτηµά τους.  

Για τη συγκεκριµένη ενότητα θέσαµε ως πρώτο βήµα τον καταιγισµό 
ιδεών. «Οι µαθητές κλείνουν τα µάτια και γράφουν µετά από σκέψη 1-2 λεπτών 
µία έως τρεις λέξεις που τους έρχονται στο µυαλό µε το άκουσµα της λέξης 
«Ελλάδα». Οι µαθητές σηµειώνουν στο χαρτί τις λέξεις και στη συνέχεια µετά 
από οδηγία του διδάσκοντος τις σηµειώνουν στο τετράδιό τους. 

Στη συνέχεια καταγράφονται οι λέξεις από τον εκπαιδευτικό-ερευνητή 
που τις οµαδοποιεί συγχρόνως. Το κάθε παιδί ενθαρρύνεται να πει τις δικές 
του λέξεις.  

Υποθέσαµε ότι από τους συνειρµούς των µαθητών θα προκύψουν 
αντιφάσεις ως προς το τι πιστεύουµε ότι είναι Ελλάδα. Εφόσον δε, δίνεται 
χρόνος ώστε ο κάθε µαθητής να σκεφθεί την κύρια έννοια και να τοποθετηθεί, 
το αποτέλεσµα της διαδικασίας θα έχει ενδιαφέρον για όλους τους 
συµµετέχοντες.  

Καταγράφηκαν στον πίνακα της τάξης όλοι οι συνειρµοί, χωρίς 
αξιολογικά σχόλια. Η ταξινόµηση των απαντήσεων έδειξαν τρεις κατηγορίες: 
α) Φύση-τόποι (Οµορφιά, 5109, Πολλά νησιά, 12, Βουνά, πολλά και ωραία, 2, 
Θάλασσες, 7, Ήλιος, Αθήνα, Γαλάζιο, Καλοκαίρι, Καλή ατµόσφαιρα, Πολλά 
δάση, Πολλά χωριά, Πολλές πόλεις, Μεσογειακή χώρα, Χλωρίδα-πανίδα. β) 
Πολιτισµός (Παραδοσιακή, Πολιτισµός, 4, Έθνος, Μυθολογία, Ιστορία, 3, 

                                                
108 Το συγκεκριµένο τραγούδι προστέθηκε στις αναγνωστικές δραστηριότητες µετά από 
αναφορά σ’ αυτό µαθήτριας που το αξιοποίησε για να διατυπώσει την άποψή της. ∆εν ήταν 
εκ των προτέρων προγραµµατισµένο. 
109 Οι αριθµοί δείχνουν τον αριθµό των µαθητών που είχαν την ίδια άποψη. Μ’ αυτό τον 
τρόπο δε θεωρούνταν επανάληψη κάθε ίδια τοποθέτηση µε προηγούµενη, αλλά είχε νόηµα 
γιατί ενίσχυε µια ήδη εκφρασµένη άποψη. Η ανάµνηση από τη φάση της εθνογραφικής 
παρατήρησης (βλ, σελ.139.), της απογοήτευσης του µαθητή, που δυο φορές µετά από 
παρέµβασή του εισέπραξε το σχόλιο από τη διδάσκουσα «Το είπαµε», µε έκανε να σκεφτώ 
αυτό τον τρόπο ώστε όλοι να έχουν άποψη η οποία και να ακούγεται και να προσµετράται.  
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Ηρωισµός,2, Ακρόπολη, 4, Φιλοσοφία, Αρχαία µνηµεία, 2, Αρχαία Ελλάδα, 
Σωκράτης, ∆όξα, Πόλεµοι, Κατοχή, Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισµός) και γ) 
Αξίες-σύµβολα, άλλα χαρακτηριστικά (Τουρίστες, Euro 2004, Κλαδί ελιάς, 
Ελευθερία, 3, Αγάπη, 2, Ειρήνη, 3, Ευτυχισµένη, Πατρίδα, Αδελφικότητα, 
Σουβλάκι). 

 Η διαδικασία ήταν σηµαντική γιατί έδειξε στους µαθητές ότι οι ίδιες οι 
εµπειρίες τους δίνουν αρκετό υλικό προς αξιοποίηση και για να 
συνειδητοποιήσουν τη δική τους άποψη, τους δόθηκε εργασία για το σπίτι να 
γράψουν µια παράγραφο για τη κάθε λέξη-συνειρµό, στην οποία να 
αναπτύσσουν ακριβώς τι εννοούν µε την κάθε λέξη.  

Σχολιάζοντας τα ευρήµατα του καταιγισµού, µε κατευθυνόµενο 
διάλογο, διαπιστώσαµε ότι απουσιάζουν αναφορές στη σύγχρονη Ελλάδα · οι 
µόνες αναφορές αφορούσαν στην πρόσφατη νίκη της Εθνικής Ελλάδας στο 
ποδόσφαιρο, στην εθνική τροφή, το «σουβλάκι» και στους τουρίστες. Οπότε 
τέθηκε το νέο ερώτηµα «Τι θέλω να µάθω περισσότερο για την Ελλάδα;».  

Οι απαντήσεις εντυπωσίασαν για το γεγονός ότι µόνο αρνητικές 
προσεγγίσεις υπήρχαν για τη σύγχρονη Ελλάδα. Η Σοφία, όπως η ίδια 
παραδέχθηκε, αξιοποίησε το τραγούδι του συγκροτήµατος Going through µε 
το τίτλο: «Καληµέρα Ελλάδα», ώστε να διατυπώσει µαζί µε τις συµµαθήτριές 
της τις αρνητικές τους απόψεις.  

 
6.4.1.4 Αναγνωστική φάση-2ο δίωρο 

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, το οποίο έβγαινε κάθε µέρα για τις 
επόµενες δυο µέρες, έπρεπε να ετοιµάσουµε για την επόµενη µέρα τη 
διδασκαλία µας. Σκεφθήκαµε να αποτυπωθούν σ’ ένα χαρτί οι απόψεις των 
µαθητών και συγχρόνως να αξιοποιήσουµε οπτικό υλικό, κυρίως αφίσες, από 
τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού. Μεταβήκαµε στην αίθουσα της 
βιβλιοθήκης του σχολείου. Είχαµε επικολλήσει στις προσόψεις των 
βιβλιοθηκών αφίσες του ΕΟΤ. Οι µαθητές βρήκαν αναρτηµένες τις αφίσες. 
Στη συνέχεια, πήραν από ένα χαρτί µε τον πίνακα στον οποίο είχαν 
καταχωρηθεί οι έννοιες που στην προηγούµενη συνάντηση είχαν γράψει στο 
χαρτί µε το άκουσµα της λέξης «Ελλάδα».  

Παρουσιάσθηκαν πρώτα τα κείµενα των µαθητών που ανέπτυσσαν τις 
τρεις λέξεις που είχαν γράψει. Το νέο περιβάλλον της αίθουσας ης βιβλιοθήκης 
δε µας επέτρεψε να δουλέψουµε σε µικρές οµάδες, ώστε να γίνουν συνθέσεις 
και να παρουσιασθούν οι απόψεις όλων των µαθητών, ωστόσο έγινε σαφής η 
συµφωνία των περισσοτέρων µαθητών ως προς τις αναφορές στον αρχαίο 
ελληνικό πολιτισµό, τη φύση και τις θάλασσες. Μ’ αυτό τον τρόπο οι µαθητές 
συνειδητοποίησαν τις δικές τους αναπαραστάσεις για την Ελλάδα.  

Ενδεικτικά αναφέρω απόψεις µαθητών (τα πλήρη κείµενα βρίσκονται 
στο Παράρτηµα ΙΙΙ, σ. 508-512):  

«Η Ελλάδα διαθέτει ένα α
ό τα καλύτερα κλίµατα του κόσµου, το Μεσογειακό. Το κλίµα 
αυτό… 
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Το Αιγαίο 
έλαγος είναι ένα α
ό τα σ
ουδαιότερα 
ελάγη της Μεσογείου. Ονοµάστηκε έτσι 
(αναφέρει τον µύθο του Αιγέα). Η Ελλάδα, µε τις αµέτρητες καλλονές, το κλίµα, τα το
ία 
και τα αθάνατα µνηµεία της, 
ροσελκύει αρκετό κόσµο α
ό όλες τις χώρες. Οι ξένοι 
ενθουσιάζονται α
ό τις ελληνικές φυσικές καλλονές και τις ελληνικές αρχαιότητες». 
«Η Ελλάδα α
ό τα αρχαία χρόνια ήταν ξακουστή για τον 
ολιτισµό της και την φιλοσοφία 
της.  
Η Ελλάδα, έχει τους 
ιο ξακουστούς και γραφικούς ναούς, ό
ως είναι η ακρό
ολη και ο 
Παρθενώνας 
ου είναι ξεχωριστοί α
ό όλα τα 
αράξενα και µυστηριώδης 
ράγµατα 
άνω 
στη γη. 
Κα αν γράφω για τα το
ία της, δε θα µου φτάσει ούτε το µελάνι του στυλού µου, αλλά ούτε 
όλα τα χαρτιά του κόσµου. Θάλασσες καθαρές και ακρογιαλιές χρυσές. 
Και για το τέλος άφησα το καλύτερο, 
ου σε ό
οιον ξένο και αν το 
εις, θα καταλάβει ότι 
είσαι Έλληνας. Το σουβλάκι, µε το ξακουστό τζατζίκι και τον γύρω, 
ου όλοι έρχονται να το 
δοκιµάσουν. 
Η Ελλάδα είναι σαν 
αράδεισος 
άνω στην γη και 
ιο 
ολλή για τους ξένους, 
ου δεν ζουν 
σε αυτή». 
«Η Ελλάδα είναι µια όµορφη Ευρω
αϊκή χώρα, 
ου 
εριτριγυρίζεται α
ό θάλασσα και 
συγκεκριµένα τη Μεσόγειο. Έχει 
άρα 
ολλά νησιά τα ο
οία έχουν µαγευτικά το
ία και 
κατα
ληκτικές 
αραλίες.  
Ε
ίσης η Ελλάδα χαρακτηρίζεται α
ό τα µνηµεία της και κυρίως α
ό την 
αγκοσµίως 
γνωστή Ακρό
ολη, η ο
οία βρίσκετε στο κέντρο της Αθήνας και µ
ορεί να χαρακτηρισθεί 
ορόσηµο». 
«Η Ελλάδα βάζοντας µ
ροστά την γαλανόλευκη σηµαία, 
ου συµβολίζει τον ουρανό και τη 
θάλασσα αγωνιζόταν και 
ολεµούσε για τα δύο 
ιο όµορφα αγαθά του κόσµου την ειρήνη και 
την ελευθερία». 

            «Η Ελλάδα α
’ το 
αρελθόν µέχρι και σήµερα έχει αναδειχθεί για τον ηρωισµό της. 
Κατάφερε να 
εράσει δυσκολίες και τους 
ολέµους της µε τους άλλους λαούς (Ιταλία, 
Γερµανία, Τουρκία κ.α.) ηρωικά. Αντιστάθηκε και 
ολέµησε για να µας δώσει κάτι 
ολύ 
σηµαντικό για τη ζωή µας, την ελευθερία. Με την ελευθερία οι Έλληνες ανέ
τυξαν και 
έκαναν έναν ανώτερο 
ολιτισµό (στα αρχαία χρόνια) και η ίδια έδωσε έµ
νευση στους 
ανθρώ
ους για την δηµιουργία σηµαντικών µνηµείων ό
ως ο Παρθενώνας στην Ακρό
ολη 
και άλλα µνηµεία».   

           Η προαναγνωστική φάση κατά την οποία οι µαθητές συνειδητοποιούν 
τις δικές τους απόψεις για ένα θέµα, ολοκληρώθηκε. Οι µαθητές σ’ αυτή τη 
φάση στην προσπάθεια προσέγγισης ενός πραγµατογνωστικού στόχου 
άρθρωσαν λόγο γραπτό και προφορικό, βασιζόµενοι στις δικές τους εµπειρίες. 
Στην επόµενη φάση επιλέξαµε κατηγορίες κειµένων µέσω των οποίων οι 
µαθητές θα διερευνήσουν κυρίαρχες αναπαραστάσεις για την Ελλάδα.  

Το πολυτροπικό υλικό µε αφίσες του Ελληνικού Οργανισµού 
Τουρισµού αξιοποιήθηκε ως εκπαιδευτικό υλικό. Από τη µια, υπήρχαν  
αναρτηµένες αφίσες µε τοπία στα οποία κυριαρχούσε το γαλάζιο, το νησιωτικό 
τοπίο και ο µνηµειακός πλούτος · από την άλλη, µέσω του βιντεοπροβολέα, 
προβλήθηκε η διαφηµιστική αφίσα του ΕΟΤ, την οποία κρίναµε ως 
χαρακτηριστική: ένα ζευγάρι νεαρών που φιλιούνται µε πάθος, σε πρώτο πλάνο 
και πίσω τους µια παραλία και πάνω ψηλά σε µικρό µέγεθος ο Παρθενώνας και 
το Ολυµπιακό στάδιο (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ, σελ. 508). 

Στόχος της διαδικασίας ήταν να αντιπαραβάλουν τις δικές τους 
παραστάσεις για την Ελλάδα µε τις «αγοραίες» παραστάσεις για την Ελλάδα 
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και ιδιαίτερα το τουριστικό προφίλ της Ελλάδας, ώστε να διαπιστώσουν κατά 
πόσο οι παραστάσεις τους είναι όµοιες ή διαφορετικές ή επηρεασµένες από 
κυρίαρχες αναπαραστάσεις του σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού.   

Με ελεύθερη συζήτηση οι µαθητές διέκριναν στην εικόνα στοιχεία του 
σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού, «θάλασσα - παραλίες», «Αρχαία Ελλάδα» 
και σύγχρονοι «Ολυµπιακοί αγώνες» σε δεύτερο πλάνο και σε πρώτο πλάνο 
«Έρωτας» ή όπως είπε µαθητής «Greek kamaki»110. Τονίστηκε η σηµασία του 
αρχαίου ελληνικού πολιτισµού και πώς αυτό έχει ταυτισθεί µε το όρο 
«Έλληνες» και «ελληνικός πολιτισµός». Για να τεκµηριωθεί η παραπάνω άποψη 
αναγνώσθηκε το πρώτο κείµενο της ενότητας από το σχολικό βιβλίο µε τον 
τίτλο «Η συνεισφορά των Ελλήνων», στο οποίο οι όροι «Έλληνες» και 
«Ελλάδα» αναφέρονται στους αρχαίους Έλληνες. Μετά την παρουσίαση της 
κυρίαρχης τουριστικής εκδοχής του σύγχρονου προσώπου της Ελλάδας, 
κάποιοι φάνηκαν να συνειδητοποιούν τον επηρεασµό που δέχτηκαν· 
συνειδητοποιήθηκε η υπερτίµηση του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού και η 
υποβάθµιση του νεώτερου · ο Βασίλης µε απολογητικό ύφος αυθόρµητα 
αντέδρασε στην παραπάνω διαπίστωση: «Αυτά έχουµε µάθει, αυτά λέµε».  

Για την προσέγγιση της σύγχρονης Ελλάδας προτείναµε κείµενο που 
αντλήσαµε από το διαδίκτυο, συνέντευξη µε τον καθηγητή Κέβιν Φέδερστον, 
∆ιευθυντή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου στη Βρετανία µε τον τίτλο: «Να 
µάθουν οι Βρετανοί ότι η Ελλάδα δεν είναι Μπανανία». Στη συγκεκριµένη 
συνέντευξη ο Φέδερστον προσπαθεί να αναδείξει ένα νέο πρόσωπο, πιο 
σύγχρονο και δηµιουργικό της Ελλάδας.  

 
Kαθηγητής Kέβιν Φέδερστον111  
«Nα µάθουν οι Bρετανοί ότι η Eλλάδα δεν είναι Mπανανία»  
Στο London School of Εconomics (LSΕ) Έλληνες, και ξένοι, πανεπιστηµιακοί 
δάσκαλοι έχουν πλέξει µια µικρή φωλιά, το Eλληνικό Παρατηρητήριο (Ηellenic 
Οbservatory). ∆ιευθυντής του είναι ο καθηγητής Σύγχρονων Eλληνικών σπουδών 
Kέβιν Φέδερστον, ο οποίος δουλεύει ακατάπαυστα για την προώθηση της µελέτης 
της Eλλάδας στο εξωτερικό. 
Στις 17 Νοεµβρίου 2003, 30 χρόνια µετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, στο 
National Film Theatre του Λονδίνου προβλήθηκε η ταινία Z και µετά έγινε 
συζήτηση µε τον σκηνοθέτη της Κώστα Γαβρά. Χορηγός της εκδήλωσης ήταν το 
LSE. H ιδέα ήταν φανταστική, αλήθεια ποιος την είχε, ρωτώ τον Κέβιν Φέδερστον 
(Kevin Featherstone). «Ήταν δική µου. Ένα τέτοιο οριακό γεγονός είχε τεράστια 
σηµασία για µένα. Ήθελα λοιπόν να συνδέσω τον θάνατο του Λαµπράκη µε την 
περίοδο των συνταγµαταρχών στην Ελλάδα. Και η επέτειος της 17 Νοέµβρη µου 
έδωσε την ευκαιρία», απαντά ο 48χρονος καθηγητής, σταυρώνοντας τις παλάµες του 

                                                
110 Με χαρά είδαν οι µαθητές λίγους µήνες µετά το δηµοσίευµα σε ένθετο κυριακάτικης 
εφηµερίδας παρόµοια προσέγγιση της ίδιας αφίσας [Βίδος Κοσµάς (2006). «Ιδού ο… myth 
ιδού και το πήδηµα!». Βηµαgazino (323), 24.12.2006, 6-10].  
111 H µελέτη της σύγχρονης Ελλάδας στο πεδίο των κοινωνικών, πολιτικών και οικονοµικών 
επιστηµών, είναι ο στόχος του Κέβιν Φέδερστον, καθηγητή εδώ και 18 µήνες στην έδρα 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» του LSE. Μόνο που προτιµά αυτό να γίνει από ξένους κι όχι από 
Έλληνες φοιτητές. 
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πίσω από τον αυχένα του, σχεδόν αγγίζοντας µε την καρέκλα του τον τοίχο µε το 
πορτρέτο του Ελευθέριου Βενιζέλου που κοσµεί το γραφείο του.  

Εδώ και 18 µήνες τώρα ο Φέδερστον είναι καθηγητής Σύγχρονων Ελληνικών 
Σ
ουδών και κάτοχος της έδρας «Ελευθέριος Βενιζέλος» στο LSE. Έχει βαλθεί 
λοιπόν να προωθήσει τη µελέτη της Ελλάδας και της Κύπρου στο εξωτερικό. Από 
µια διαφορετική σκοπιά. «Πανεπιστηµιακά τµήµατα αρχαίας ελληνικής γλώσσας και 
λογοτεχνίας, αρχαίας ελληνικής ιστορίας, βυζαντινών σπουδών, υπάρχουν πολλά 
στο εξωτερικό. Αλλά το χάσµα µεταξύ των σπουδών ενός ένδοξου ελληνικού 
παρελθόντος µε τη σηµερινή ελληνική πραγµατικότητα είναι τεράστιο. Αυτό που 
προσπαθούµε να πετύχουµε εµείς στο Ελληνικό Παρατηρητήριο είναι η µελέτη της 
σύγχρονης Ελλάδας µέσα από τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές επιστήµες. 
Με άλλα λόγια να επηρεάσουµε θετικά και να ενηµερώσουµε την κοινή γνώµη στο 
εξωτερικό πάνω σε θέµατα που έχουν σχέση µε τη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα. 
Έτσι ώστε να µπορούν να κατανοήσουν οι ξένοι, για παράδειγµα, γιατί η ελληνική 
κυβέρνηση ακολουθεί µια άλφα πολιτική σ' ένα θέµα».  

«Ο αγώνας µας», συνεχίζει, «είναι να εξουδετερώσουµε λανθασµένες αντιλήψεις 
και προκαταλήψεις που πηγάζουν από αντιδράσεις σε ιστορίες που προέρχονται από 
την Ελλάδα είτε έχουν να κάνουν µε τη σύλληψη Βρετανών που ξεγυµνώνονται στο 
Φαληράκι είτε µε Βρετανούς plane spotters στην Καλαµάτα. Έτσι ώστε η κοινή 
γνώµη στη Βρετανία να µην έχει την εντύπωση πως η Ελλάδα είναι µια 
«νοτιοευρωπαϊκή-banana-republic» µε δικαστικό σύστηµα τύπου Μίκι Μάους... 
Υπάρχει πρόβληµα αντίληψης». 

 
Από την αρχή της καριέρας του, ο Κέβιν Φέδερστον ασχολήθηκε µε θέµατα 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε σχέση µε τα κράτη της Νότιας Ευρώπης. Και 
ιδιαίτερα της Ελλάδας. Το ενδιαφέρον του ξύπνησε µε τις εκλογές τού 1981 και το 
ΠΑΣΟΚ. Με την πολιτική αλλαγή. Και η ειδίκευσή του εστιάζεται στην ανάλυση 
και αξιολόγηση κοινωνικής πολιτικής, ενός τοµέα, απ’ ό,τι παρατήρησε ο 
Φέδερστον, πολύ περιορισµένου στα ελληνικά Πανεπιστήµια. Μου δίνει ένα 
παράδειγµα. Τις επανειληµµένες προσπάθειες αλλεπάλληλων κυβερνήσεων να 
επιλύσουν το πρόβληµα των συντάξεων. «Ο εκάστοτε υπουργός βρίσκεται στην 
καθόλου αξιοζήλευτη θέση να ψάξει να βρει µια µαγική φόρµουλα, λαµβάνοντας 
υπόψη τα βαθιά εδραιωµένα συµφέροντα διαφόρων οµάδων. Είναι το µόνο άτοµο 
πάνω στο οποίο πέφτει όλο το πολιτικό βάρος. Αυτό που λείπει στην Ελλάδα είναι 
µια ‘κοινότητα’ ειδικών σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής ανεξάρτητη κοµµάτων - 
πράγµα που υπάρχει σ' άλλες ευρωπαϊκές χώρες».  

Ο Φέδερστον ελπίζει ότι Έλληνες πανεπιστηµιακοί που έχουν σπουδάσει στο 
εξωτερικό –στο Ελληνικό Παρατηρητήριο στο LSE, για παράδειγµα– θα 
µπορέσουν να προκαλέσουν πιο κατατοπιστικές δηµόσιες συζητήσεις σε κοινωνικά 
θέµατα της Ελλάδας. Και µέσα απ' αυτές θα τονίσουν τη σπουδαιότητα ειδικών που 
θα είναι απαλλαγµένοι από κοµµατικά συµφέροντα.  

«Κινδυνεύουν οι εθνικές πανεπιστηµιακές έδρες»  
Πόσο ανεξάρτητος αισθάνεται ο Κέβιν Φέδερστον στην έδρα «Ελευθέριος 

Βενιζέλος»; Προπάντων όταν το ελληνικό κράτος, διάφορες ελληνικές τράπεζες 
όπως η Εθνική, και άλλες ιδιωτικές ελληνικές εταιρείες είναι ανάµεσα στους 
σπόνσορες; Και του υπενθυµίζω την περίπτωση του Arnold Toynbee στην έδρα 
«Κοραής» στο King’s College του Λονδίνου. Όταν ο διακεκριµένος Βρετανός 
ιστορικός δέχθηκε τη θέση, δηµιουργήθηκε ένα αίσθηµα ευεξίας στους Έλληνες. 
Όταν όµως ο Toynbee άρχισε να γράφει για «τις ωµότητες που διέπραξαν οι 
Έλληνες κατά των µουσουλµάνων στη Μικρά Ασία» η έδρα παρ’ ολίγον να 
καταρρεύσει.  
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«Από την αρχή διαπίστωσα ότι υπήρχαν πολλοί "πατέρες" αυτής της έδρας. 
Και πολλές ‘φωνές’ που θα αξιολογήσουν την απόδοσή µου, οι συνάδελφοί µου, η 
ελληνική κοινότητα στο Λονδίνο, οι Έλληνες πανεπιστηµιακοί συνάδελφοί µου στην 
Ελλάδα... και άλλες. Και η γνώµη τους µετρά. Γιατί αυτή η αξιολόγηση για µένα 
σηµαίνει ίµατζ και κύρος. Όχι παρέµβαση. Εξάλλου το LSE είναι ένα ίδρυµα 
ισχυρό και ικανό να απωθήσει κάθε είδους παρέµβαση».  

Οι πόροι του Παρατηρητηρίου είναι αρκετοί. Πέρυσι συγκέντρωσε ένα 
εκατοµµύριο αγγλικές λίρες, µε τις οποίες σκοπεύει να χρηµατοδοτήσει νέες 
πανεπιστηµιακές θέσεις εντός του 2004. Γιατί όµως τα χρήµατα πρέπει να 
αντληθούν από εξωτερικές πηγές; «Τώρα σ’ όλα τα βρετανικά Πανεπιστήµια έχουµε 
πρόβληµα πόρων όσον αφορά στις ευρωπαϊκές σπουδές. H ελληνική δεν είναι η 
µόνη ‘εθνική’ έδρα στο LSE. Υπάρχει ακόµα µία, των ισπανικών σπουδών. Ο 
αριθµός, όµως, των πανεπιστηµιακών στη Βρετανία για παράδειγµα που διδάσκουν 
πολιτικές επιστήµες της Γαλλίας ή της Γερµανίας έχει ελαττωθεί κατά πολύ. Ακόµα 
και στο LSE. Έτσι πολλές χώρες διατρέχουν τον κίνδυνο η Ιστορία τους, η 
κουλτούρα τους και η πολιτική τους να µην αναγνωρίζονται στα ξένα Πανεπιστήµια, 
εκτός αν γίνει κάποια δηµόσια επένδυση όπως µε την έδρα ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’».  

«OXI ΣΤΗ ΓΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ»  
Ο κύριος φόβος του Κέβιν Φέδερστον, είναι να µην γίνει το Παρατηρητήριο 

ελληνικό γκέτο, «ethnic cul-de-sack». Θέλει να προσελκύσει και ξένους φοιτητές να 
µελετήσουν την Ελλάδα. 

Προς το παρόν δεν έχει επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Και από τους καθηγητές που 
διδάσκουν και κάνουν έρευνα στο Παρατηρητήριο, ο Φέρδεστον είναι ο µόνος µη 
Έλληνας. Το Παρατηρητήριο ανήκει στο The European Institute και ο 
Φέδερστον πιστεύει ότι η µελέτη της Ελλάδας θα πρέπει να ενσωµατωθεί σε ένα 
ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο µελέτης. «Πρόσφατα», µου λέει, «είχαµε ένα διεθνές 
συνέδριο µε θέµα τις συντάξεις στην Ευρώπη. Συζητήθηκε και η περίπτωση της 
Ελλάδας. Από µια µη ελληνική βάση θα δείξουµε στον κόσµο τη σπουδαιότητα της 
Ελλάδας στον ευρύτερο διεθνή διάλογο. Του χρόνου θα οργανώσουµε ένα διεθνές 
συνέδριο για τα think tanks στις ευρωπαϊκές χώρες. Ανάµεσά τους και η Ελλάδα. 
Σκοπός µας είναι να χτίσουµε γέφυρες µε τους Έλληνες συναδέλφους µας στην 
Ελλάδα και στη Βρετανία και το εξωτερικό. Επιδιώκουµε να δώσουµε διεθνές 
κύρος στους Έλληνες πανεπιστηµιακούς» (Τα Νέα, 24-01-2004). 
 
Το κείµενο δόθηκε ως τεκµήριο για την αρνητική άποψη που έχουν οι 

Βρετανοί για τη σύγχρονη Ελλάδα, την οποία προσπαθεί να ανατρέψει ο 
καθηγητής Φέδερστον. Αφού συζητήθηκαν τα δυσνόητα για τους µαθητές 
σηµεία που είχαν να κάνουν µε άγνωστες λέξεις κυρίως και µε άγνοια των 
γεγονότων-φαινοµένων στα οποία αναφέρεται, π.χ. «Φαληράκι της Ρόδου», 
«δικαστικό σύστηµα Μίκι Μάους» κ.λπ., τους µοιράσαµε τους στίχους του 
τραγουδιού «Καληµέρα Ελλάδα» του συγκροτήµατος Going through, το 
οποίο είχε αποτελέσει σηµείο αναφοράς στην προηγούµενη συνάντηση 

 
«Καληµέρα Ελλάδα» 
Καληµέρα Ελλάδα, 
Σου µιλάει ο ΝΙ.ΒΟ. 

όλα σου τα λέω τίποτα δεν κρύβω 
πολύ µε υποτίµησες, εγώ µονάχα λίγο 

Σκέφτηκα Ελλάδα να σ' αφήσω, να φύγω 
∆εν το ’βαλα κάτω και προσπάθησα κι άλλο 
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ν’ ανεβάσω σαν κι εσένα πιο πολύ το καβάλο 
Να πετάξω καπέλα και το rap ντύσιµό µου 
Και ν' αλλάξω τη ζωή και το φέρσιµό µου  

Καληµέρα Ελλάδα 
Να µου ζήσεις για πάντα 

Να τιµάς µε παρελάσεις το έπος του ’40 
Να κρατάς το κεφάλι ψηλά στον αγώνα 

Και να βγάζεις για κυβέρνηση το ίδιο κόµµα 
Να µου ζήσεις Ελλάδα και όλοι οι βουλευτές σου 
Με τ’ αυθαίρετά τους όλοι στις ακρογιαλιές σου 
Με τους Χριστιανούς σου που κάνουν νηστεία 
και ό,τι περισσεύει στέλνουν στην Ελβετία 
Ελλάδα συγγνώµη αν θες ν’ αλλάξω γνώµη 

πρέπει και συ να µάθεις ν’ αγαπάς 
Πάψε να µε παιδεύεις και να µε κοροϊδεύεις 
Και τα όνειρά µου Ελλάδα µη σκορπάς 

Καληµέρα Ελλάδα, 
ΝΙ.ΒΟ. στο µικρόφωνο 

Στα λέω µέσα στους δίσκους 
Στα λέω και στο ραδιόφωνο 

Στα ’πα απ’ την καλή 
Στα λέω και απ’ την ανάποδη 

Σου ’χω µαζέψει άπλυτα από δω µέχρι τη Νάπολι 
Κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευταί 

Πριν πάτε στο γραφείο, σας κάνω εγώ σεφτέ 
∆ιαλέγω ένα τραγούδι αντί να στέλνω γράµµατα 

∆ε ψάχνω για µ***, δεν περιµένω θαύµατα 
Παράτα και γραφείο και χαρτοφυλάκιο 
Ελάτε µια βόλτα µέχρι τη Βαρβάκειο 

Κατέβα στο λιµάνι, µίλα στους εργάτες σου 
Πάρε την ευθύνη µία φορά πάνω στις πλάτες σου 
Ποια δηµοκρατία, µου µιλάτε, ποια προγράµµατα; 

Ποια πανεπιστήµια, ποια Ευρώπη, και ποια γράµµατα; 
Πού είναι η παιδεία, πού είναι η υγεία σας; 

Κύριε υπουργέ ...τα υπουργεία σας 
Ελλάδα συγγνώµη αν θες ν’ αλλάξω γνώµη 

πρέπει και ’συ να µάθεις ν’ αγαπάς 
Πάψε να µε παιδεύεις και να µε κοροϊδεύεις 
Και τα όνειρά µου Ελλάδα µη σκορπάς 

Κύριε Πρόεδρε, 
Παίρνω το θάρρος σήµερα 

Αφού όλα τα προβλήµατα είναι θέµατα εφήµερα 
Προκαταβολικά συγγνώµη µα έχω όνειρα 
Σαν αυτά που κάποιοι ονοµάζανε ανώνυµα 

Εγώ τους δίνω όνοµα και δεν κάθοµαι φρόνηµα 
Γιατί εγώ κι εσύ διαφέρουµε στο φρόνηµα 
Ζητάω τα προβλεπόµενα, δεν τα ζητιανεύω 
Σ’ αντίθεση µε σας έχω µάθει να δουλεύω 

Ελλάδα σε βιάζουν και ’συ φτιάχνεις τα νύχια σου 
Όχι να µε δεις 

Όχι για να βρεις τα δίκια σου 
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Αυτοί σε ξεπουλάνε όση ώρα καλλωπίζεσαι 
Είστε µια παρέα και µονάχη ξεφτιλίζεσαι 

Καληνύχτα Ελλάδα, 
Σ’ αφήνω πάω για ύπνο 

Όσο εσύ µ’ αυτούς ετοιµάζεσαι για δείπνο 
Εγώ θα κάνω στίχους, κάθε σκέψη στο τετράδιο 
Και θα στ’ αφιερώσω απ’ το ράδιο µάλλον αύριο 

Ελλάδα συγγνώµη αν θες ν’ αλλάξω γνώµη 
πρέπει κι εσύ να µάθεις ν’ αγαπάς 

Πάψε να µε παιδεύεις και να µε κοροϊδεύεις 
Και τα όνειρά µου Ελλάδα µη σκορπάς. 

 
Η εργασία που αναθέσαµε στους µαθητές για το σπίτι ήταν να 

εντοπίσουν κοινά σηµεία και σηµεία που διαφέρουν στα δύο κείµενα. Το δίωρο 
τελείωσε µε το άκουσµα του τραγουδιού.  
 
6.4.1.5 Ε
εξεργασία των κειµένων. 3ο δίωρο 

Οι περισσότεροι µαθητές είχαν εντοπίσει οµοιότητες και διαφορές. 
Αρκετοί όµως µαθητές, κυρίως αλβανικής καταγωγής αλλά και ελληνικής 
καταγωγής, µη εξοικειωµένοι µε εκτεταµένα κείµενα, δυσκολεύτηκαν να 
καταλάβουν το άρθρο µε τις απόψεις του Κέβιν Φέδερστον. Η Ελίνα, για 
παράδειγµα, δυσκολευόταν να καταλάβει πολλές λέξεις και της φάνηκε το 
κείµενο δυσνόητο. Τελικά, 8 από τους 25 µαθητές δεν είχαν εργασθεί. Οι 
µαθητές καθ’ οµάδες συνέθεσαν τις απόψεις τους και εµφάνισαν από κοινού τις 
θέσεις τους. Η διαδικασία διήρκεσε µία διδακτική ώρα, για να γράψει η κάθε 
οµάδα το δικό της κείµενο µε το οποίο θα συνέθετε τις απόψεις των µελών της. 
Αφού σηµείωναν επιγραµµατικά τα κύρια σηµεία των δύο κειµένων στη 
συνέχεια ανέπτυσσαν σε σύντοµα κείµενα τις θέσεις των δύο κειµένων.  

Παρουσιάζω τα κείµενα των οµάδων των µαθητών, γιατί θα 
αξιοποιηθούν στην ανάλυση µου στη συνέχεια. 

 
Α΄ οµάδα 
 Φέδερστον 
1) Tο ένδοξο ελληνικό 
αρελθόν α
έχει 
ολύ α
ό τη σύγχρονη 
ραγµατικότητα. 
2) Ο στόχος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου στο εξωτερικό είναι να 
ροβάλλει τη 
σύγχρονη Ελλάδα. Μέσω της κοινωνίας, της 
ολιτικής και οικονοµίας. Να ε
ηρεαστεί η 
γνώµη των ξένων σε θέµατα 
ου σχετίζονται µε την κουλτούρα των Ελλήνων. Να 
εξουδετερωθούν οι λανθασµένες αντιλήψεις των ξένων σε θέµατα 
ου σχετίζονται µε την 
κουλτούρα των Ελλήνων. Να εξουδετερωθούν οι λανθασµένες αντιλήψεις των ξένων σε 
ιστορίες 
ου έρχονται α
ό την Ελλάδα. 
3) Η κοινή γνώµη στη Βρετανία είναι 
ως η Ελλάδα είναι µια «νοτιοευρω
αϊκή Banana 
republic” και το δικαστικό της σύστηµα είναι γελοίο. 
 
Going through 
1) H κυβέρνηση 
αραµελεί τους εργαζοµένους 
ολίτες µε α
οτέλεσµα να ξεσ
ούν 
α
εργίες. 
2) Η 
αιδεία, η υγεία και το 
ολίτευµα είναι 
αραµεληµένα. 
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3) Η ά
οψη της νεολαίας σε θέµατα 
ου αφορούν τη σύγχρονη Ελλάδα είναι 
ολύ 
αρνητική. 
 Συµ
έρασµα 
Ο Φέδερστον, ο ο
οίος δεν είναι Έλληνας και δεν ζει την καθηµερινότητα στην Ελλάδα 
αναφέρεται στα στοιχεία τα ο
οία 
ροβάλλονται στο εξωτερικό και ο Φέδερστον 
ροσ
αθεί 
να αλλάξει, διότι είναι φιλέλληνας. Οι Going through οι ο
οίοι είναι Έλληνες και βιώνουν τις 
δυσκολίες της σύγχρονης καθηµερινότητας της χώρας µας, θίγουν θέµατα της κυβέρνησης και 
της διοίκησης και ιδιαίτερα τα αρνητικά διότι αυτά α
ασχολούν το σύγχρονο 
ολίτη της 
Ελλάδας.  
 
Β΄ οµάδα 

Φέδερστον 

• -Αξιόλογη χώρα 
• -Πολιτισµένη 
• -Σύγχρονη ελληνική 
κουλτούρα 
• -Λανθασµένες αντιλήψεις 
των ξένων για την Ελλάδα 

Going through 

• φτώχεια  
• διαφθορά 
• ανεργία 
• έλλειψη παιδείας 
• παραµέληση υγείας 
• ευθύνη της κυβέρνησης για τα 

προβλήµατα 

Συµ
εράσµατα: Σύµφωνα µε την ά
οψη του Φέδερστον η Ελλάδα είναι µια αξιόλογη και 

ολιτισµένη χώρα. Παρόλο 
ου υ
άρχουν 
ολλές λανθασµένες αντιλήψεις των ξένων για την 
Ελλάδα ο σύγχρονος ελληνικός 
ολιτισµός και η Ελληνική κουλτούρα είναι ιδιαίτερα 
ανε
τυγµένα. 
Αντίθετα, οι “Going through” 
ιστεύουν ότι στην Ελλάδα κυριαρχεί η φτώχεια, η διαφθορά, 
και η ανεργία. Όλα αυτά έχουν ως α
οτέλεσµα την έλλειψη 
αιδείας και την 
αραµέληση της 
υγείας. Σύµφωνα µε τους “Going through” την ευθύνη για όλα τα 
ροβλήµατα έχει η 
κυβέρνηση.  
 
Γ΄ οµάδα 

Φέδερστον 
� Είναι φιλέλληνας 
� Θέλει να αλλάξει την εικόνα της 

Ελλάδας στο εξωτερικό 
� Θέλει να δείξει ότι η Ελλάδα δεν 

είναι Μ
ανανία 
� Θέλει να εξουδετερώσει 

λανθασµένες αντιλήψεις και 

ροκαταλήψεις  

� π.χ. πως είναι ξέφραγο αµπέλι 
και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει 
χωρίς τιµωρία 

 

Going through 
� Θίγουν τα 
ροβλήµατα της κοινωνίας 
� ∆είχνουν την καθηµερινότητα της 

Ελλάδας  
� Της λέει να αλλάξει τακτική και να 

σεβαστεί τους 
ολίτες της  
� τη διαφθορά, τις ανύ
αρκτες 
ολιτικές 

ευθύνες και την εκµετάλλευση των 

ολιτών, την ακρίβεια. 

 
Συµ
εράσµατα: Συµ
εραίνουµε ότι ο Φέδερστον και οι Going through έχουν ένα κοινό 
σηµείο. Και οι δύο µιλάνε για την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Οι Going through 
θίγουν τα 
ροβλήµατα της κοινωνίας, 
αρουσιάζουν µια Ελλάδα ανοργάνωτη 
ου δε σέβεται 
τους 
ολίτες της. Σ’ αυτήν την εικόνα έχουν στηριχτεί οι ξένοι και χωρίς να υ
ολογίζουν το 
ένδοξο 
αρελθόν της Ελλάδας νοµίζουν 
ως βρίσκονται σε µια τριτοκοσµική χώρα. Ο 
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Φέδερστον στηριζόµενος στην σηµερινή εικόνα της Ελλάδας 
ροσ
αθεί να τη βελτιώσει και 
να υψώσει τη χώρα µας µ
ροστά στα µάτια των ξένων.  
 
∆΄ οµάδα 
Ο Φέδερστον ο ο
οίος είναι διευθυντής στο ελληνικό 
αρατηρητήριο στο εξωτερικό δουλεύει 
ακατά
αυστα γα την 
ροώθηση της µελέτης της Ελλάδος. Εκείνος υ
οστηρίζει ότι οι ξένες 
χώρες έχουν λανθασµένες αντιλήψεις και 
ροκαταλήψεις 
ου 
ηγάζουν α
ό αντιδράσεις σε 
ιστορίες 
ου 
ροέρχονται α
ό την Ελλάδα. ∆ηλαδή λέει 
ως η Ελλάδα δεν είναι µια 
«νοτιοευρω
αϊκή-Banana-republic» µε δικαστικό σύστηµα Μίκι Μάους αλλά υ
άρχει καθαρά 

ρόβληµα αντιλήψεων. 
Αντίθετα ο Goin’ through µε το τραγούδι τους έχουν ακριβώς αντίθετη ά
οψη. Οι Goin’ 
through µας λένε ότι η Ελλάδα εκµεταλλεύεται τους αθώους 
ολίτες, ότι δεν υ
άρχει 
αιδεία, 
ούτε δηµοκρατία 
ράγµα 
ου οφείλεται στην κακή κυβέρνηση της. Τέλος στην Ελλάδα 
µετράει µόνο γνώµη «των δυνατών», γι’ αυτό όλοι οι Έλληνες, είναι δυσαρεστηµένοι. 
Το συµ
έρασµα είναι 
ως δεν υ
άρχει καµιά 
ερί
τωση λάθος αντίληψης α
ό τους ξένους 
αλλά η Ελλάδα ευθύνεται για την κοινή γνώµη 
ου έχει σχηµατιστεί γι’ αυτήν η ο
οία είναι 
δυστυχώς και η 
ραγµατική. 
 
Για την οµαδική εργασία στην τάξη η Ελίνα έγραψε: 
«5/10/06 

Εργασία 
Σύγκριση α
όψεων Φέδερστον - Goin’ Through 

 
Σήµερα, έγινε µες την τάξη µια οµαδική δουλειά. Κάναµε οµάδες και η καθεµιά έ
ρε
ε το 
αναφέρει στοιχεία α
ό το κείµενο του Φέδερστον και το rap τραγούδι των Goin’ Through. 
Στο τέλος της εργασίας, η κάθε οµάδα 
αρουσίασε τη δική της. Είχαµε την ευκαιρία να 
ε
έµβουµε σε ό,τι διαφωνούσαµε να γίνεται διάλογος µεταξύ των οµάδων. Τα στοιχεία 
ου 
διασταυρώθηκαν γράφηκαν στον 
ίνακα. Έ
ειτα, ο καθένας έλεγε την 
ροσω
ική του 
ά
οψη. 
Πιστεύω 
ως η οµαδική δουλειά είναι ο καλύτερος τρό
ος για ένα θέµα συζήτησης. Υ
ήρχε 
το ενδιαφέρον όλων των 
αιδιών και µάλιστα σε µεγάλο βαθµό. Ο διάλογος και η 
διασταύρωση α
όψεων βοήθησε το κάθε 
αιδί να δηµιουργήσει µια ολοκληρωµένη εικόνα για 
τα θέµατα της σύγχρονης Ελλάδας. Έτσι, έγινε µια ανταλλαγή α
όψεων είτε µε θετικά είτε 
µε αρνητικά στοιχεία. Άλλωστε, αυτός ήταν ο σκο
ός. Θίχτηκαν θέµατα άξια συζήτησης και 
διασταυρώθηκαν οι α
όψεις όλων µας.  
Πιστεύω 
ως η οµαδική εργασία 
ρέ
ει να ξαναγίνει. 
  

Τη δεύτερη ώρα επεξεργαστήκαµε τα σηµεία που οι µαθητές εντόπισαν 
και µέσα από τη συζήτηση φτάσαµε στο δύσκολο ερώτηµα: « Έχουµε 
παραδείγµατα από τη σύγχρονη Ελλάδα να δώσουµε στον Φέδερστον που να 
ενισχύουν την άποψή του;» · αν δηλαδή αξίζει να ασχοληθούµε µε τη σύγχρονη 
Ελλάδα. Οι µαθητές εύρισκαν µε µεγάλη ευκολία τις αρνητικές πλευρές, αλλά 
δεν έβρισκαν θετικές. Για να σκεφθούν θετικά έπρεπε να πάνε πιο πίσω, στο 
παρελθόν.  

Μόνο ο αθλητισµός έδινε θετικά παραδείγµατα για τους µαθητές, οι 
νίκες των εθνικών οµάδων ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης. Οι µαθητές δεν 
είχαν ενηµέρωση για επιτεύγµατα σε άλλους τοµείς.  

Τέλος, προκληθήκαµε από µαθήτρια, να εκφράσουµε τη δική µας 
άποψη, αφού η οµάδα των µαθητών εξέφραζε αδυναµία να σκεφτεί κάτι θετικό 
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για την Ελλάδα που να µην αναφέρεται στην πολιτιστική της κληρονοµιά και 
το φυσικό της κεφάλαιο. 

Είχα ετοιµάσει φωτοτυπίες µε χαρτονοµίσµατα του Ευρώ και µε ένα 
χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Οι µαθητές παρατήρησαν τη µοναξιά µας στο ΝΑ άκρο της Ευρώπης 

και ότι µόνο εµείς ανήκουµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ξαφνιάστηκαν 
όταν τους έδειξα πως στο Ευρώ υπάρχει η ελληνική γραφή, δίπλα στη λατινική. 
Ένας µαθητής δύσπιστα µε ρώτησε: «Η γραφή αυτή υπάρχει σε όλα τα ευρώ 
στον κόσµο;». Αξιοποιήσαµε την ιδέα του χάρτη, στηριζόµενοι στο κείµενο 6, 
του σχολικού βιβλίου (ΟΕ∆Β, 2006, Γ΄Γυµ. σελ. 13), αλλά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης του 1981, όταν εντάχθηκε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το 
2006. Στόχος ήταν να διαπιστώσουν πως το ελληνικό κράτος κατάφερε, αν και 
βρισκόταν σ’ ένα γεωπολιτικό περιβάλλον τελείως διαφορετικό από αυτό της 
ανεπτυγµένης ∆ύσης, να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα 
τότε, Ευρωπαϊκή Ένωση µετά. Αναφερθήκαµε στα επιτεύγµατα της εµπορικής 
ναυτιλίας, ανά τους αιώνες, όπως µαρτυρούν τα κέρµατα των 1, 2 και 5 λεπτών 
του Ευρώ ελληνικής κοπής. Αναφερθήκαµε επίσης και στο κείµενο 3 του 
σχολικού βιβλίου(ΟΕ∆Β, 2006, Γ΄Γυµ. σ. 11), για να συνειδητοποιήσουν το 
γεγονός της οικονοµικής ανάπτυξης της Ελλάδας, η οποία από χώρα εξαγωγής 
µεταναστών έγινε χώρα υποδοχής µεταναστών. Μετά από αυτή την εισήγηση 
τους πρότεινα να δείξουν ένα σύγχρονο θετικό πρόσωπο της Ελλάδας · τους 
πρότεινα να προετοιµαστούµε για το επόµενο δίωρο να ετοιµάσουµε αφίσες 
που θα καταδεικνύουν πλευρές της σύγχρονης Ελλάδας και µ’ αυτό τον τρόπο 
να κλείσουµε τη συζήτηση για την ενότητα. 

 
6.4.1.6 Μετά την ανάγνωση. 4ο δίωρο  

Μετά από όλη τη συζήτηση και αναζήτηση χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων της Ελλάδας, ως οντότητας πολιτισµικής, ακολούθησε η σύνθεση 
των απόψεων µε οµαδικές εργασίες στις οποίες θα αποτύπωναν τις απόψεις 
τους για την Ελλάδα. Οι µαθητές, εντωµεταξύ, ζήτησαν να µην περιορισθούν 
στην αρχική πρόταση, γιατί κατά τη γνώµη πολλών µαθητών τους περιόριζε, 
σε µια διάσταση της Ελλάδας, για την οποία δυσκολεύονταν. Συµφωνήσαµε να 
δεχθούµε το αίτηµα των µαθητών, γιατί η εµµονή µας στο θέµα της εργασίας 
θα ενείχε µια µορφή χειραγώγησης σε θέσεις που είχαµε προαποφασίσει: 
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«Υπάρχει και µια άλλη σύγχρονη Ελλάδα» · µόνο που οι µαθητές την 
αγνοούσαν.  

Η Ελίνα, η οποία είχε αναλάβει να κρατάει ηµερολόγιο για τις 
δραστηριότητές µας γράφει: 

 
Αφού ολοκληρώσαµε την ενότητα για την Ελλάδα, αντλήσαµε 
ληροφορίες α
ό 
ολλές 

ηγές, συζητήσαµε 
ολλά θέµατα 
άνω σ’ αυτό, θετικά και αρνητικά και αφού εί
ε ο καθένας 
τη γνώµη του κάναµε µια οµαδική εργασία. 

Φτιάξαµε 4 οµάδες. Κάθε οµάδα είχε συλλέξει αρκετό υλικό (αφίσες, κείµενα, 
φωτογραφίες) α
ό το ο
οίο στο τέλος διαλέξαµε αυτά 
ου ταίριαζαν καλύτερα. Κολλήσαµε το 
υλικό 
άνω σε χαρτόνια και η κάθε οµάδα 
αρουσίασε το δικό της κολλάζ.  

Το α
οτέλεσµα ήταν εξαιρετικό! Μου έκανε ιδιαίτερη εντύ
ωση το γεγονός ότι κάθε 
οµάδα είδε το θέµα α
ό διαφορετική ο
τική γωνία µε α
οτέλεσµα να φανούν 4 διαφορετικές 
α
όψεις 
άνω στο ίδιο θέµα. 

Έτσι δηµιουργήθηκαν τα εξής κολάζ:  
1) Να τονίσει τη διαφορά µεταξύ της αρχαίας και της σύγχρονης Ελλάδας. 
2) Έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στα ελληνικά νησιά. 
3) Παρουσίασε στοιχεία αθλητισµού και κοινωνίας. 
4) Η γενική ά
οψη της σύγχρονης Ελλάδας. 

Με αυτόν τον τρό
ο ο καθένας µας εισέ
ραξε τη γνώµη άλλων 
αιδιών 
άνω στο 
ίδιο θέµα. Ο ένας συµ
λήρωσε τον άλλον και τα κολάζ βγήκαν υ
έροχες οµαδικές 
δραστηριότητες. Πιστεύω 
ως η συλλογή υλικού και η κατανοµή του µας βοηθάει καλύτερα 
στην κατανόηση ενός θέµατος διότι το ο
τικό υλικό είναι 
ιο αντιλη
τό α
ό ένα α
λό κείµενο.  

 

Οι οµάδες δεν µετακινήθηκαν πολύ από τις αρχικές τους παραστάσεις 
για την Ελλάδα.  

Η µια οµάδα έδωσε έµφαση στο νησιωτικό τοπίο, όπως ακριβώς θα 
έκανε ο ΕΟΤ · συγκέντρωσαν φωτογραφίες από αφίσες και περιοδικά µε 
παραθαλάσσια και νησιωτικά τοπία.  

Η άλλη οµάδα έκανε µια σύνθεση των διαφορετικών προσεγγίσεων των 
µελών της στο κολάζ διακρίνονταν δύο ενότητες: α) Αρχαία Ελλάδα µέ 
παραστάσεις αγγείων και αγαλµάτων, τις οποίες είχε συγκεντρώσει η Ελένη, 
µια και από µικρή ασχολείται µε τους αρχαιολογικούς χώρους στους οποίους 
την ξεναγούσε ο πατέρας της, οδηγός τουριστικού λεωφορείου, και β) 
Σύγχρονη Ελλάδα, κολάζ από αποκόµµατα εφηµερίδων µε τίτλους κυρίως 
που αναφέρονταν στην ανεργία, τη διαφθορά και άλλα προβλήµατα της 
σύγχρονης ζωής, τα οποία είχαν συγκεντρώσει τα µέλη που είχαν αξιοποιήσει 
το τραγούδι των Going through. Η τρίτη οµάδα ασχολήθηκε µε τα αθλητικά 
επιτεύγµατα της Εθνικής οµάδας ποδοσφαίρου στο EURO 2004, την 
Ολυµπιάδα του 2004 κ.ά. Η τέταρτη οµάδα φάνηκε να ενστερνίζεται την ιδέα 
της προβολής ενός πιο σύγχρονου προσώπου της Ελλάδας εµφανίζοντας 
διαφηµίσεις ελληνικών εταιρειών µε καλή οικονοµική ανάπτυξη, όπως την 
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ΙΝΤΡΑΛΟΤ112, και ένα αφιέρωµα εφηµερίδας σε δήµο της Θεσσαλίας, ως 
παράδειγµα καλής πρακτικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Με τη δική µας καθοδήγηση συνθέσαµε τις απόψεις φτιάχνοντας το 
εξής κείµενο: 

 
«Η Ελλάδα είναι γνωστή για την αρχαία ελληνική κληρονοµιά, την µακραίωνη ιστορία της 
και τις φυσικές της οµορφιές αλλά και ως σύγχρονο κράτος 
ου έχει σηµαντικές ε
ιδόσεις 
στον αθλητισµό και την οικονοµία. Ωστόσο, αντιµετω
ίζει 
ολλά 
ροβλήµατα, ό
ως ανεργία, 
φτώχεια, ρατσισµό, 
ου έχουν να κάνουν µε την κακή κρατική διοίκηση κυρίως».  
 
Μ’ αυτό τον τρόπο ολοκληρώθηκε το Α΄ και ∆΄ µέρος, η κατανόηση 

κειµένων σχετικών µε την ενότητα και η παραγωγή γραπτού λόγου βασισµένη 
στην κατανόηση κειµένων. Στα επόµενα δύο δίωρα η Τάνια αξιοποίησε τα 
κείµενα που έγραψαν οι µαθητές και µε τη µορφή της διόρθωσης τους δίδαξε 
την υποτακτική και παρατακτική σύνδεση των προτάσεων. Οι µαθητές 
κλήθηκαν σε οµάδες να διορθώσουν τη σύνταξη των κειµένων που ήταν 
φωτοτυπηµένα και ανώνυµα, ώστε να συνειδητοποιήσουν τους µηχανισµούς 
σύνδεσης των προτάσεων. 

 
6.4.1.7 Αναστοχασµός για τη διδασκαλία της 1ης ενότητας 
Η αυθεντικότητα 

Ο βασικός µας στόχος ήταν η ενδυνάµωση των µαθητών ως 
αναγνωστών στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας, στην προοπτική του 
κριτικού γραµµατισµού. Ουσιαστικά στην πρώτη φάση της συνεργασίας 
εκπαιδευτικών και µαθητών έγινε προσπάθεια από την πλευρά των ερευνητών-
εκπαιδευτικών να δηµιουργηθεί ένα αυθεντικό περιβάλλον στο µάθηµα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας. Η εµπειρία της κουραστικής, αλλοτριωτικής 
διεκπεραίωσης µε ανάγνωση κειµένων µε µοναδικό σκοπό την απάντηση 
κάποιων ερωτήσεων, ήταν καθοριστική στο να θέσουµε στόχο την 
αυθεντικότητα. Για τους ερευνητές, αυθεντικότητα (authenticity) ήταν ό,τι και 
για τον Leo van Lier (1996: 125-128), «µια διαδικασία δέσµευσης µε την 
υπόθεση της µάθησης». Εκπαιδευτικοί και µαθητές, ως υποκείµενα και όχι ως 
ενεργούµενα, προβαίνουν σε ενέργειες που συντελούν στην ειλικρινή 
επικοινωνία µεταξύ τους και στην αυτογνωσία, στη συνειδητοποίηση της 
εµπειρίας που ο καθένας έχει. Σ’ ένα αυθεντικό περιβάλλον µάθησης µαθητές 
και εκπαιδευτικοί έχουν εσωτερικά κίνητρα µάθησης, παίρνουν πρωτοβουλίες 
και υπάρχει αλληλοσεβασµός και ειλικρίνεια στις µεταξύ τους σχέση. 

Η αυθεντικότητα της συνεργασίας που θέλαµε να δηµιουργήσουµε, 
σαφώς και γνωρίζαµε εκ των προτέρων ότι είχε περιορισµούς και ίσως να 
συναντούσε και άλλους που δε θα είχαµε υπολογίσει, αλλά αυτό δε 
θεωρούσαµε ότι θα µας εµπόδιζε να έχουµε µια καλή, ειλικρινή και µε 

                                                
112 Η συγκεκριµένη εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών, αλλά δεν 
άντεξα να ανοίξω άλλη αρνητική πλευρά του νεοελληνικού βίου που αφορούσε στα τυχερά 
παιχνίδια. 
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αµοιβαίο σεβασµό συνεργασία. ∆ε θεωρούσαµε, για παράδειγµα, τους 
περιορισµούς του ΑΠ (ενότητες, διδακτικό βιβλίο, διδακτέα ύλη, βαθµολογία 
κ.λπ.) ότι θα µας απέκλειε από πειραµατισµούς σε νέες προσεγγίσεις ή 
πρακτικές. Η γραφειοκρατική δοµή της εκπαίδευσης αλλά και της σχολικής 
µονάδας, γνωρίζαµε επίσης, ότι θέτει περιορισµούς αλλά και πολλές άλλες 
δυνατότητες ανεξάρτητης, νοµότυπης δράσης. Γνωρίζαµε ότι το µεγαλύτερο 
εµπόδιο ήταν ο δικός µας εθισµός, εκπαιδευτικών και µαθητών, σε 
εκπαιδευτικές διαδικασίες παραδοσιακές, µεταβιβαστικές, δασκαλοκεντρικές. 
Αλλά το εγχείρηµα ακριβώς σ’ αυτό στόχευε, στην άµβλυνση τέτοιου είδους 
περιορισµών. Επίσης γνωρίζαµε ότι το άγχος της βαθµολόγησης αλλά και το 
άγχος του ερευνητή για την εκπόνηση της εργασίας του περιορίζουν την 
αυθεντικότητα της συνεργασίας. Ωστόσο, θεωρούσαµε ότι οι διαφανείς και 
ειλικρινείς σχέσεις και προθέσεις σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση της 
επιστηµονικής, παιδαγωγικής εµπειρίας, όπως αποτυπώνεται στη διεθνή 
βιβλιογραφία, θα λειτουργούσαν υποστηρικτικά και αποτελεσµατικά σ’ αυτό το 
εγχείρηµα.  

Κατά συνέπεια, όποιες πρακτικές και τεχνικές αξιοποιήσαµε στο 
συγκεκριµένο µάθηµα, τις χρησιµοποιήσαµε στο πλαίσιο της παραπάνω 
παιδαγωγικής προσέγγισης που δεν αφίσταται από τις αρχές του κριτικού 
γραµµατισµού. Όλες οι πρακτικές και οι τεχνικές δεν ήταν προαποφασισµένες, 
επινοούνταν στο πλαίσιο της συνεργασίας εκπαιδευτικών και µαθητών.  

Η διαδικασία δεν ήταν µεταβιβαστική, στηρίχθηκε στην αλληλεπίδραση 
µεταξύ µαθητών, ερευνητών διδασκόντων και κειµένων. Οι συνεισφορές, χωρίς 
να ήταν ακριβώς προσχεδιασµένο, ήταν µοιρασµένες: στο α΄ δίωρο 
καταγράφτηκαν οι απόψεις των µαθητών και ο κάθε µαθητής αποτύπωσε σε 
κείµενο που ο ίδιος έγραψε την άποψή του για την Ελλάδα. · το β΄ δίωρο, οι 
απόψεις τους συγκρίθηκαν µε κυρίαρχες αναπαραστάσεις που αποτυπώθηκαν 
στον λόγο της τουριστικής βιοµηχανίας που εµείς παρουσιάσαµε · στη 
συνέχεια αξιοποιήθηκε κείµενο µε στίχους τραγουδιού που προτάθηκε από 
µαθήτρια και κείµενο που προτείναµε εµείς, το οποίο έθιγε πλευρά της 
σύγχρονης Ελλάδας που δεν την έθιγαν κείµενα των µαθητών και του βιβλίου. 
Τέλος, µε τη µορφή κολάζ συντέθηκαν οι εκφρασµένες απόψεις.  
 
Στοιχεία 
ου βοήθησαν στη δέσµευση των µαθητών µε τη µαθησιακή διαδικασία 
Στην 
ροαναγνωστική φάση  

Στόχος ήταν η συνειδητοποίηση των δικών τους παραστάσεων για το 
θέµα. 

Για την επίτευξη του στόχου: 
α) ∆όθηκε χρόνος να αποτυπώσουν όλοι οι µαθητές την άποψη τους µ’ 

ένα εύκολο, προσιτό τρόπο (συνειρµοί τριών λέξεων που τις γράφει ο καθένας 
στο χαρτί).  

β) Αποτυπώθηκαν οι απόψεις όλων των µαθητών στον πίνακα της τάξης. 
γ) Η εργασία που τους δόθηκε για το σπίτι στηριζόταν στις λέξεις που 

είχαν γράψει. 
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δ) Όλων οι απόψεις καταγράφτηκαν σε έντυπο συγκεντρωτικό πίνακα.  
 
Σχόλια 

Όλες οι παραπάνω ενέργειες ενεργοποίησαν τους µαθητές και τόνωσαν 
την αυτοεκτίµησή τους. Ενδεικτικά αναφέρω τα θετικά σχόλια της 
συνδιδάσκουσας και µαθητών για το γεγονός ότι αναγράφονταν στον πίνακα 
όλες οι απόψεις των µαθητών. Με παραξένεψε η απροσδόκητη θετική 
αντίδραση. Αυτό µε έκανε να ανατρέξω στη µνήµη µου και στις σηµειώσεις 
µου από την εθνογραφική παρατήρηση και να καταλήξω στο συµπέρασµα πως 
ο πίνακας της τάξης, συνήθως, απεικόνιζε τις επιλογές του διδάσκοντος · ο 
διδάσκων έγραφε στον πίνακα όσες από τις απόψεις των µαθητών ταίριαζαν µε 
αυτά που ήθελε να διδάξει. Συνεπώς, η αναγραφή των απόψεων όλων των 
µαθητών στον πίνακα της τάξης και η αξιοποίησή τους για την παραγωγή 
γραπτού λόγου εξέπληξε ευχάριστα τους µαθητές και τους ενέπλεξε στη 
διαδικασία.  

Για τον ίδιο λόγο δόθηκε η γραπτή εργασία ώστε οι µαθητές να έχουν 
επαφή µε τη διαδικασία και να µπορούν να παρακολουθήσουν το επόµενο 
βήµα, αλλά και για την εξυπηρέτηση του στόχου της καλύτερης χρήσης του 
γραπτού λόγου. Η γραπτή εργασία στο σπίτι είχε και ως στόχο να 
υπογραµµίσει ότι η συνεργασία µας λαµβάνει χώρα στο πλαίσιο ενός τυπικού 
προγράµµατος εκπαίδευσης που σέβεται τις παραδοχές ενός τέτοιου 
προγράµµατος, ώστε να µην εµφανίσουν απαξιωτική στάση απέναντι στη 
συνεργασία. 

 Ο πολύς χρόνος που απαιτείται για οµαδικές εργασίες και για 
συνεργασία µεταξύ των µαθητών είναι ο συνήθης λόγος –πολλοί το θεωρούν 
µειονέκτηµα– για τον οποίο αποφεύγουν την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία. 
Στην πρώτη φάση απαιτήθηκε πολύς χρόνος για συνεργασία µεταξύ των 
µαθητών, αλλά πώς αλλιώς θα µπορούσε να γίνει, αφού για πρώτη φορά στην 
τρίχρονη πορεία τους στο Γυµνάσιο είχαν εκτεθεί σε τέτοια διαδικασία. 
Εφόσον στόχος είναι να επιτευχθεί ένα κλίµα συνεργασίας και αµοιβαίου 
σεβασµού, στις πρώτες συναντήσεις απαιτείται περισσότερος χρόνος, ο οποίος 
αξιοποιείται από τη γρήγορη εξέλιξη στη συνέχεια.  
 
Στην  αναγνωστική φάση 

Στόχος ήταν η αναζήτηση άλλων προσεγγίσεων σχετικών µε το ίδιο 
θέµα. Απώτερος στόχος να συνειδητοποιήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις και 
ενδεχοµένως να διευρύνουν τον προβληµατισµό τους και να 
επανατοποθετηθούν.  

Για το σκοπό αυτό:  
α) ∆όθηκαν αυθεντικά κείµενα, πολυτροπικά και µονοτροπικά, που 

επιλέχθηκαν από τους διδάσκοντες και κείµενο «λαϊκής κουλτούρας» που 
επέλεξαν οι µαθητές. Από το διδακτικό βιβλίο δόθηκαν µόνα αυτά τα κείµενα 
που ταίριαζαν και βοηθούσαν τον προβληµατισµό της οµάδας. 
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β) ∆όθηκε εργασία για το σπίτι συγκριτική: «Οµοιότητες κα διαφορές 
µεταξύ των δύο κειµένων», ώστε οι µαθητές να συνειδητοποιήσουν το νόηµα 
των κειµένων.  

γ) Τα πολυτροπικά κείµενα συζητήθηκαν µέσα στην τάξη και το άρθρο 
διαβάστηκε µέσα στην τάξη, µεγαλοφώνως και σιωπηλά. Εξηγήθηκαν µε τη 
συζήτηση δυσνόητα σηµεία.  

δ) Οι εργασίες οι ατοµικές αποτέλεσαν βάση οµαδικής εργασίας µέσα 
στην τάξη, το επόµενο δίωρο, ώστε οι µαθητές να αποφύγουν την τραπεζική 
τακτική, κατά Φρέιρε · ο καθένας συνέθεσε τη δική του άποψη µε την άποψη 
των άλλων µελών ολιγοµελούς οµάδας, η οποία αποτυπώθηκε σε κείµενο που 
συνέθεσαν. 
 
Σχόλια 

Τα αυθεντικά κείµενα συνέβαλαν σε µια πιο άµεση και φυσική 
διαδικασία αναζήτησης νοήµατος σε θέµα που απασχολεί τους µαθητές και 
εκπαιδευτικούς. Τα προεπιλεγµένα κείµενα του διδακτικού βιβλίου δε θα 
µπορούσαν να συµβαδίσουν στο σύνολό τους µε τα ενδιαφέροντα των 
µαθητών113. Η επιλογή αυθεντικών κειµένων υπαγορεύθηκε από τον αρχικό 
µας στόχο, την αυθεντικότητα στη συνεργασία εκπαιδευτικών και µαθητών και 
όχι το αντίστροφο114, ώστε οι µαθητές να εξοικειώνονται µε φυσικές 
διαδικασίες, όπως είναι η αναζήτηση ενηµερωτικού υλικού για ένα θέµα που 
τους ενδιαφέρει. Στην καθηµερινότητά τους δεν πρόκειται να συναντούν 
προεπιλεγµένα κείµενα για το θέµα που τους απασχολεί ή διασκευασµένα, 
τροποποιηµένα κείµενα.  

Το πολυτροπικό κείµενο της αφίσας, όπως και τα κείµενα λαϊκής 
κουλτούρας (κόµικς, βιντεο-παιχνίδια, νεανικά περιοδικά, δηµοφιλείς 
ιστοσελίδες, µουσική και τραγούδια, αφίσες) αποτυπώνουν µε οικείους τρόπους 
για τους µαθητές νοήµατα, τα οποία µπορούν να αναπλαισιωθούν µε κειµενικά 
είδη, λιγότερο οικεία και µ’ αυτό τον τρόπο να ασχοληθούν και µε κείµενα που 
διαφορετικά θα αντιµετώπιζαν µε απροθυµία. Οι µαθητές νιώθουν έκπληξη και 

                                                
113 Στα διδακτικά βιβλία, όπως έχουµε πει παραπάνω, τα κείµενα είναι συνήθως 
αποσπάσµατα, µε συνέπεια οι µαθητές να µην εξοικειώνονται µε πραγµατικά, αυθεντικά 
κείµενα και πολύ περισσότερο, να δυσκολεύονται να αναχθούν στα κοινωνικά συµφραζόµενα 
του κειµένου. Στην προσπάθειά τους οι ανθολόγοι των κειµένων να µεταφέρουν µια 
ενδιαφέρουσα πληροφορία, φτάνουν στο σηµείο να παραποιήσουν κείµενα µε την µορφή 
διασκευής, σε τέτοιο βαθµό, ώστε να δηµιουργήσουν ένα καινοφανές είδος κειµένου. Για 
παράδειγµα, όταν θέλησα να αξιοποιήσω το κείµενο 3 της ενότητας (ΟΕ∆Β, 2006, Γ΄Γυµ.: 
11), διαπίστωσα ότι αποτελεί επιλογή πέντε θεµατικών περιόδων από ένα τρισέλιδο άρθρο 
εφηµερίδας. Μ’ αυτό τον τρόπο προβάλλει τον αφοριστικό και αδόµητο λόγο ως ένα από τα 
δόκιµα είδη λόγου.  
114 Πολλοί τονίζουν ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επικοινωνιακή προσέγγιση της 
γλώσσας την αυθεντικότητα των κειµένων. Χωρίς αυτό να παραγνωρίζεται, δεν πρέπει όµως 
και να υπερτιµάται, γιατί τα αυθεντικά κείµενα στο πλαίσιο µιας παραδοσιακής, 
µεταβιβαστικής πρακτικής δεν αρκούν για να επιτευχθεί µια επικοινωνιακή σχέση µεταξύ 
των υποκειµένων της µαθησιακής διαδικασίας (van Lier, 1996: 13).  
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ευχαρίστηση να αξιοποιούνται ως ισοδύναµα µε τα σχολικά κείµενα τα 
προσφιλή τους κόµικς ή στίχοι τραγουδιών για την προσέγγιση στόχων του 
σχολικού προγράµµατος, αν και, τις περισσότερες φορές, τα συγκεκριµένα 
είδη χρησιµοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς για να προσεγγισθούν τα 
κυρίαρχα κειµενικά είδη (Alvermann et al., 2001, Lambirth, 2003: 10-11 και 
Millard, 2003: 5).  

Στο πλαίσιο του κριτικού γραµµατισµού, οι κειµενικοί τύποι που είναι 
αγαπητοί στους µαθητές, όπως και κάθε άλλος τύπος κειµένου, 
αντιµετωπίζονται ως ένα µέσο για συνειδητοποίηση και αντίσταση. Τα κείµενα 
αξιοποιούνται µε στόχο τη χειραφετική γνώση και την κοινωνική δράση. Ο 
υπέρτερος ιδεολογικό-πολιτικός στόχος νοµιµοποιεί την ενασχόληση και µε 
«εξωσχολικά» είδη κειµένων, γιατί µέσω αυτών µπορεί ο µαθητής να 
κατανοήσει την ηθικο-πολιτική διάσταση των κειµένων, η οποία λανθάνει σ’ 
αυτά (Giroux, 1993: 367).  

Στη συγκεκριµένη ενότητα αξιοποιήθηκε ένα τραγούδι ενός χιπ-χοπ 
(Hip-hop) µουσικού συγκροτήµατος. Σύµφωνα µε τους Carol Lloyd (2003) 
και Εrnest Morrell (2002) η hip-hop µουσική, και γενικότερα η pop µουσική,  
µπορεί να δώσει πολύ σηµαντικά ακαδηµαϊκά και κοινωνικά αποτελέσµατα. 
Πολλοί µάλιστα εκφραστές του είδους εκλαµβάνονται ως δάσκαλοι, ως 
διανοούµενοι που µε τους στίχους των τραγουδιών τους αφυπνίζουν τους νέους 
και τους καλούν να προβληµατισθούν για την κοινωνική αδικία και την 
αυθαιρεσία της κάθε µορφής εξουσίας. Οι στίχοι των τραγουδιών συνοµιλούν 
άνετα µε άλλα είδη κειµένων.  

Το τραγούδι «Καληµέρα Ελλάδα» –για να µεταφερθούµε στο δικό µας 
παράδειγµα– συνοµιλεί µε το άρθρο που δηµοσιεύει στοιχεία από συνέντευξη 
του καθηγητή Φέδερστον. Και στα δύο κείµενα ρητά ή υπόρρητα 
εντοπίζονται οι ίδιες παραδοχές για το επίπεδο της δηµόσιας ζωής στην 
Ελλάδα. Ο καθένας από διαφορετική οπτική γωνία βλέπουν το ίδιο πρόβληµα, 
την κρίση των θεσµών, την εκµετάλλευση, τη διαφθορά. Ο Φέδερστον, 
ωστόσο, βλέπει και την άλλη Ελλάδα, της δηµιουργίας και της επιστήµης, την 
οποία καλείται κατ’ ανάθεση, ως υπεύθυνος του Ελληνικού παρατηρητηρίου, 
να αναδείξει. Οι Going through µε φωνή διαµαρτυρίας και καταγγελτική 
διάθεση, όπως ταιριάζει σε τέτοιου είδους συγκροτήµατα, θίγουν κακώς 
κείµενα της δηµόσιας ζωής. Η Α΄ οµάδα µαθητών, νοµίζω, εύστοχα 
προσδιορίζει τη διαφορετική οπτική γωνία:  

 
«Ο Φέδερστον, ο ο
οίος δεν είναι Έλληνας και δεν ζει την καθηµερινότητα στην Ελλάδα 
αναφέρεται στα στοιχεία τα ο
οία 
ροβάλλονται στο εξωτερικό και ο Φέδερστον 
ροσ
αθεί 
να αλλάξει, διότι είναι φιλέλληνας. Οι Going through οι ο
οίοι είναι Έλληνες και βιώνουν τις 
δυσκολίες της σύγχρονης καθηµερινότητας της χώρας µας, θίγουν θέµατα της κυβέρνησης και 
της διοίκησης και ιδιαίτερα τα αρνητικά διότι αυτά α
ασχολούν το σύγχρονο 
ολίτη της 
Ελλάδας».  
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Οι µαθητές αρθρώνουν κριτικό λόγο, παίρνουν θέση µεταξύ 
διαφορετικών τοποθετήσεων και µε βάση τη νεανική, εφηβική τους ταυτότητα, 
παίρνουν θέση αντίθετη µε όποια προσπάθεια εξωραϊσµού. 

Επίσης, αξιοσηµείωτος και ο αυτοκριτικός λόγος της Γ΄ και ∆΄ οµάδας: 
  
«Οι Going through θίγουν τα 
ροβλήµατα της κοινωνίας, 
αρουσιάζουν µια Ελλάδα 
ανοργάνωτη 
ου δε σέβεται τους 
ολίτες της. Σ’ αυτήν την εικόνα έχουν στηριχτεί οι ξένοι 
και χωρίς να υ
ολογίζουν το ένδοξο 
αρελθόν της Ελλάδας νοµίζουν 
ως βρίσκονται σε µια 
τριτοκοσµική χώρα». 
 
«Το συµ
έρασµα είναι 
ως δεν υ
άρχει καµιά 
ερί
τωση λάθος αντίληψης α
ό τους ξένους 
αλλά η Ελλάδα ευθύνεται για την κοινή γνώµη 
ου έχει σχηµατιστεί γι’ αυτήν η ο
οία είναι 
δυστυχώς και η 
ραγµατική». 

 
Μετά την ανάγνωση  

Στόχος: Η συνειδητοποίηση χαρακτηριστικών της Ελλάδας µετά τη 
διεύρυνση του προβληµατισµού. Οµαδική σύνθεση ενός νέου κειµένου που θα 
συνθέτει απόψεις που είχαµε και απόψεις που διαµορφώσαµε κατά τη 
διδασκαλία της συγκεκριµένης ενότητας.  

Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκε η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και 
η τεχνική του κολάζ.  
 
Αναστοχαστικά σχόλια  

Η πολυτροπικότητα, αφού αποτελεί έναν από τους στόχους του ΑΠ, 
πρέπει να υποστηριχθεί τόσο σε επίπεδο κατανόησης, όσο και σε επίπεδο 
σύνθεσης, ώστε οι µαθητές να εξοικειώνονται µε τους νέους τρόπους. Η 
µονοτροπική παραδοσιακή Έκθεση δεν επαρκεί για να καλύψει την ποικιλία 
της γραπτής έκφρασης στη σύγχρονη εποχή. Ο ποικιλόµορφος, πολυτροπικός 
γραµµατισµός, οι πολυγραµµατισµοί ή όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 
Millard (2003), o fusion γραµµατισµός (literacy of fusion), υπαγορεύει και 
αντίστοιχη ποικιλία πολυτροπικής έκφρασης. Οι ποικίλοι τρόποι, εξάλλου, 
δίνουν εκφραστικές δυνατότητες στους µαθητές οι οποίοι δυσκολεύονται µε το 
γραπτό λόγο. Επιπλέον, αποδείχθηκε πολύ ευχάριστη για τους µαθητές 
διαδικασία δηµιουργικής και ευφάνταστης διαδικασίας, που τους βοηθάει να 
εκφράζουν το συναίσθηµά τους. Το κολάζ τους είχε ενθουσιάσει στην πρώτη 
διδασκαλία γνωριµίας και επανήλθαν σ’ αυτό.  

Πολλοί µαθητές ενέµειναν στις αρχικές τους απόψεις για την Ελλάδα, 
ελάχιστοι φάνηκαν να αναµορφώνουν τις αρχικές τους απόψεις. Θα µπορούσε 
να πει κανείς ότι δεν επιτεύχθηκε κάποια σηµαντική αλλαγή στις 
εκπεφρασµένες αρχικά απόψεις. Για τους εκπαιδευτικούς αυτό δεν υπήρξε 
στόχος, η αλλαγή στάσεων προς τη µια ή άλλη κατεύθυνση, αλλά η Έκθεση 
του µαθητή σε µια διαδικασία αναστοχαστική µε σκοπό τη συνειδητοποίηση. 
Ο στόχος αυτός δεν πιστεύαµε ούτε πιστεύουµε ότι προσεγγίζεται µέσα σε µια 
ενότητα. Οι µαθητές µας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποδείχθηκαν 
«πολυφωνικοί», µε αντιφατικές απόψεις. Εµείς θεωρήσαµε θετικό ότι επιτύχαµε 
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µέσα από µια συµµετοχική διαδικασία, ως οµάδα, να καταλήξουµε σε µια 
συνθετική άποψη που ουσιαστικά καλύπτει πολλές από τις πλευρές του 
σύγχρονου ελληνικού βίου. Από τις «τυπικές» προβλέψιµες απόψεις που 
καταγράφηκαν αρχικά η οµαδική δουλειά ανέδειξε κι άλλες πλευρές που 
τέθηκαν υπόψη των µαθητών.  

Η τάξη των µαθητών στην παιδαγωγική του κριτικού γραµµατισµού, 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο James Berlin (1993: 262-3), δεν αποτελεί 
σκηνή για παράσταση ενός ταλαντούχου εκπαιδευτικού που διαφωτίζει τους 
µαθητές. Ο εκπαιδευτικός έχει συντονιστικό ρόλο ώστε να µοιράζει 
αρµοδιότητες για την επιλογή υλικού και δραστηριοτήτων. Εµψυχώνει, 
ενθαρρύνει τους µαθητές στην επίτευξη των στόχων. 

 Κι όλα αυτά στο πλαίσιο ενός δηµοκρατικού διαλόγου µε τον οποίο 
οδηγούνται σε νέες κατασκευές της πραγµατικότητας και της ιστορίας. Οι νέες 
κατασκευές προκύπτουν µέσα από τη συλλογική προσπάθεια και τη σύνθεση 
των απόψεων όλων των συµµετεχόντων (Lankshear & McLaren, 1993: 43).  

 
Παράγοντες 
ου δυσκόλεψαν την αυθεντικότητα της συνεργασίας 

Οι οργανωτικές αδυναµίες του εκ
αιδευτικού συστήµατος.  
Η σχολική µονάδα επί δύο µήνες είχε προσωρινό πρόγραµµα λόγω των 

συνεχών αποσπάσεων εκπαιδευτικού προσωπικού. Τελευταία στιγµή µάθαµε 
ότι την εποµένη µέρα είχαµε προγραµµατισµένο δίωρο µάθηµα για τη Ν.Γλ. 
∆εν έλειπαν διακοπές την ώρα του µαθήµατος για ανακοινώσεις της διεύθυνσης 
µέσα στην τάξη. Συχνά-πυκνά γινόταν αισθητή η γραφειοκρατική δοµή του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, η οποία επηρέαζε την καθηµερινότητά µας µ’ ένα 
απρόβλεπτο τρόπο και χωρίς από την πλευρά µας να έχουµε δυνατότητα 
διαπραγµάτευσης. Αυτό µας δυσκόλευε στον προγραµµατισµό της 
διδασκαλίας. Ωστόσο, δεν ήταν τόσες και τέτοιες οι παρεµβάσεις, ώστε να 
δηµιουργείται ανυπέρβλητο πρόβληµα.  

Οι ανε
αρκείς υλικοτεχνικές υ
οδοµές σε συνδυασµό µε την ψηφιακή 
α
αιδευσία των εκ
αιδευτικών.  

Η σχολική µονάδα διέθετε αίθουσα βιβλιοθήκης µε πολυµέσα. Το µόνο 
πρόβληµα, η προβληµατική σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο µέσω του σχολικού 
δικτύου, sch.gr, το οποίο ήταν αρκετό για να µετατρέψει το δεύτερο δίωρο σε 
οδύσσεια, σε συνδυασµό µε την έλλειψη εξοικείωσης των εκπαιδευτικών µε τα 
προϊόντα της τεχνολογίας. Ενώ οι µαθητές και η συνδιδάσκουσα θεωρούσαν 
πολύ ενδιαφέρουσα την προσέγγιση της αφίσας του ΕΟΤ, εγώ θεωρούσα ότι 
είχαµε βυθιστεί στο πέλαγος των τεχνικών δυσκολιών. Η εµπειρία υπήρξε 
αποθαρρυντική για τα προσεχή µαθήµατα και για την προσέγγιση 
πολυτροπικών κειµένων. 
 
Η διδασκαλία του Συντακτικού 

Ένας από τους στόχους της ενότητας ήταν και η διδασκαλία θεωρίας 
του συντακτικού, περί υποτακτικής και παρατακτικής σύνδεσης. Αφού τελείωσε 
η διαπραγµάτευση του θέµατος, η Τάνια προχώρησε στη διδασκαλία του 
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συγκεκριµένου θέµατος, επειδή την απασχολούσε η κάλυψη της συγκεκριµένης 
ύλης, ώστε οι µαθητές να µην υστερήσουν στο Συντακτικό. Ξαφνικά το 
σκηνικό άλλαξε µέσα στην τάξη. Μαθητές και εκπαιδευτικός µε παραδοσιακό 
τρόπο προσέγγιζαν αποσπασµατικά τους τρόπους σύνδεσης των προτάσεων. 
Ωστόσο, υπήρχε επικοινωνιακός στόχος της διόρθωσης των γραπτών των 
µαθητών.  

Η αδυναµία 
ολλών µαθητών να συµµετάσχουν στην ελεύθερη συζήτηση του 

ολυτρο
ικού κειµένου της διαφηµιστικής αφίσας, η δυσκολία 
ολλών µαθητών στην 
κατανόηση του άρθρου.  

Το ένα τρίτο της τάξης περίπου δεν είχε καταφέρει για διαφόρους 
λόγους να κάνει την εργασία µε θέµα τη σύγκριση των δύο κειµένων. Κάποιοι 
µαθητές- πέντε στον αριθµό- παραδέχτηκαν ότι τους δυσκόλεψε ιδιαίτερα. Οι 
µαθητές είχαν διάθεση για συµµετοχή και να συµβάλουν στη µαθησιακή 
διαδικασία αλλά οι δυσκολίες δεν τους επέτρεπαν µια πιο ένθερµη συµµετοχή. 
Τα πρώτα γραπτά των µαθητών έδειξαν επίσης αδυναµίες κατανόησης, όπως 
ακριβώς είχαν διαφανεί και κατά τη φάση της εθνογραφικής παρατήρησης, 
στην ανάγνωση για κατανόηση του άρθρου.  

 
Ο σχεδιασµός του ε
όµενου βήµατος 

Είχαµε µείνει ικανοποιηµένοι από το κλίµα συνεργασίας που 
δηµιουργήθηκε στην πρώτη φάση της συνεργασίας µας. Υπήρξε διάλογος, οι 
µαθητές άρθρωσαν κριτικό λόγο, έγραψαν κείµενα τα οποία στηρίχθηκαν στον 
προβληµατισµό που αναπτύχθηκε µέσα στην τάξη. Οι προσδοκίες των 
µαθητών, όπως είχαν διατυπωθεί στη συνάντηση γνωριµίας, φάνηκε ότι δε 
διαψεύσθηκαν. Είχαν τεθεί οι προϋποθέσεις για µια καλή συνεργασία. 

Ο σχεδιασµός του επόµενου βήµατος στηρίχθηκε, όπως ήταν φυσικό, 
στις διαπιστωµένες δυσκολίες.  

Ως προς τα «αντικειµενικά» εξωτερικά εµπόδια, τις µετακινήσεις 
προσωπικού και τις συνεχείς αλλαγές του προγράµµατος, δεν µπορούσαµε να 
κάνουµε κάτι, αλλά ευτυχώς µετά την παρέλευση του πρώτου διµήνου η 
κατάσταση οµαλοποιήθηκε. Ως προς τις παρεµβάσεις της ∆ιεύθυνσης –και όχι 
µόνο– δε το θεωρήσαµε µείζον πρόβληµα, ώστε να θέσουµε ζήτηµα. Οπότε 
ασχοληθήκαµε µε αυτά που είχαν να κάνουν µε την ποιότητα της συνεργασίας 
µας µε τους µαθητές.  

Ο ανασχεδιασµός των διδακτικών µας προτάσεων εστίασε στα εξής 
σηµεία:  
 
Στην ενιαία διδασκαλία: Θεωρήσαµε ότι είναι αναποτελεσµατικό και παράξενο 
µια συνεργασία να διέπεται από δύο διαφορετικές αντιλήψεις και να λειτουργεί 
σε δύο πλαίσια. Και από τη δική µου πλευρά, ως ερευνητής, να έχω την ευθύνη 
του προγραµµατισµού της παρέµβασης ως προς την κατανόηση των κειµένων 
και στο Συντακτικό η συνδιδάσκουσα να επωµίζεται «το άχαρο» µέρος του 
µαθήµατος. Σκεφτήκαµε να «νοηµατοδοτήσουµε» την ύλη του συντακτικού ως 
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µέσο για την κατανόηση των δοµικών µερών του κειµένου και της συνοχής 
τους.  

Πιο συγκεκριµένα, στην κατανόηση των κειµένων σηµαντική λειτουργία 
του αναγνώστη που αποδεικνύει τον τρόπο και το βαθµό κατανόησης ενός 
κειµένου είναι η αναδιατύπωση του νοήµατος του κειµένου. Η λειτουργία αυτή 
είναι απαραίτητη για τη σύνταξη µιας περίληψης, η οποία αποτελεί βασική 
άσκηση και τρόπο αξιολόγησης του βαθµού κατανόησης του κειµένου. Στην 
περίληψη δεν ενδιαφέρει µόνο το «τι λέει» το κείµενο αλλά και το «πώς το 
λέει», η οργάνωση των νοηµάτων, η συνοχή, η νοηµατική αλληλουχία. Για να 
περιγράψει κανείς τον τρόπο οργάνωσης και τον τρόπο µε τον οποίο 
διατυπώνονται τα νοήµατα σ’ ένα κείµενο χρειάζεται ένας παραδειγµατικός 
χώρος ρηµάτων ιδιαίτερα ευρύς, µε τον οποίο µπορεί κανείς να διδάξει µε 
επικοινωνιακό τρόπο τις δευτερεύουσες ονοµατικές προτάσεις.  

Η ταξινόµηση των ρηµάτων, όπως προτείνεται στον «Ηλεκτρονικό 
κόµβο για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα» 
(www.komvos.edu.gr) για την περιγραφή των γλωσσικών πράξεων που 
εντοπίζονται στο κείµενο είναι ικανά για να στηρίξουν τη διδασκαλία των 
ονοµατικών προτάσεων.  

 
Στις στρατηγικές της ανάγνωσης. Το κενό στη διδασκαλία για την κατανόηση των 
κειµένων είχε καταδειχθεί και στη φάση της εθνογραφικής παρατήρησης. 
∆υσκολίες παρουσιάσθηκαν και στην κατανόηση του άρθρου µε συνέντευξη 
του Φέδερστον. Η απουσία στρατηγικών κατά την αναγνωστική φάση 
κατέστησε προσιτό το νόηµα των κειµένων σ’ αυτούς που ήδη ήταν σε θέση να 
το κατανοήσουν. ∆ε βοηθήσαµε µε κάποιο συγκεκριµένο τρόπο τους µαθητές 
στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν το κείµενο. Αποφασίσαµε στην 
επόµενη διδακτική ενότητα να είµαστε περισσότερο υποστηρικτικοί ως προς 
τις στρατηγικές της ανάγνωσης. 

Ωστόσο, δε θέλαµε να υποκαταστήσουµε την παραδοσιακή προσέγγιση 
µε νέες κανονικότητες που θα δέσµευαν την κριτική διάθεση που ήδη φάνηκε 
στην πρώτη φάση και τη διάθεση για συνεργασία και ενεργητική συµµετοχή. 
Οι όποιες υποστηρικτικές στρατηγικές έπρεπε να µην γίνουν αυτοσκοπός, αλλά 
άλλος ένας τρόπος για έναν ειλικρινή διάλογο µέσα στην τάξη µε στόχο τον 
κριτικό γραµµατισµό. Ο στόχος µας ήταν να διερευνήσουµε τρόπους 
ενίσχυσης των µαθητών ως αναγνωστών στην προοπτική του κριτικού 
γραµµατισµού και όχι να «δείξουµε καθρεπτάκια σε ιθαγενείς». Θέλαµε µε 
κάθε τρόπο να αποφύγουµε µια διαδικασία πειραµατικής εφαρµογής τεχνικών 
µε στόχο τη θετική αποδοχή των µαθητών και µόνο. Ο στόχος αυτός µας 
δέσµευε ώστε η κριτική, ερευνητική διάθεση ή η διάθεση για δράση να µην 
ανακοπεί αλλά να ενισχυθεί µε υποστηρικτικές παρεµβάσεις που θα βοηθούσαν 
τους µαθητές στην υπέρβαση αδυναµιών στην κατανόηση των κειµένων και στη 
διεύρυνση του ρόλου τους ως αναγνωστών.  
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Ο στόχος της 
ολυτρο
ικότητας. Η ανάγνωση των πολυτροπικών κειµένων µας 
προβληµάτισε ιδιαίτερα για τους εξής λόγους:  

Ως ερευνητές είχαµε ελλειµµατική γνώση για τη σύσταση των 
πολυτροπικών κειµένων. Παρά την υπάρχουσα αγγλόφωνη βιβλιογραφία, 
αισθανόµασταν ότι χωρίς εµπειρία στη διδακτική τέτοιων κειµένων, η 
οργάνωση διδασκαλιών µε στόχο την προσέγγιση πολυτροπικών κειµένων, για 
την ελληνική πραγµατικότητα, αποτελεί θέµα µια άλλης διατριβής. Η 
διάσταση της πολυτροπικότητας στη διδακτική του µαθήµατος της 
Νεοελληνικής Γλώσσας εισάγεται για πρώτη φορά σε επίσηµα κείµενα. Ως εκ 
τούτου θεωρήσαµε ότι το θέµα αυτό απαιτούσε ιδιαίτερη προσέγγιση. 

Η προσέγγιση πολυτροπικών κειµένων απαιτεί καλή υλικοτεχνική 
υποδοµή και εξοικείωση από τους εκπαιδευτικούς στις νέες τεχνολογίες. Τα 
πολυτροπικά κείµενα του διδακτικού βιβλίου ασφαλώς και δεν µπορούν να 
εξυπηρετήσουν το στόχο · οι εικόνες από ιστοσελίδες του διαδικτύου δεν 
αποτελούν αυθεντικά πολυτροπικά κείµενα, αφού λείπει η διαδραστική 
λειτουργία, οι ηχητικοί σηµειωτικοί κώδικες και κίνηση που διαθέτουν πολλές 
από αυτές. Κατά συνέπεια, η προσέγγιση τέτοιων κειµένων από το ∆ιαδίκτυο 
και τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, απαιτούν τεχνογνωσία από τους 
εκπαιδευτικούς, που εµείς δε διαθέταµε σε ικανό βαθµό, και υλικοτεχνική 
υποδοµή, που, απ’ ό,τι φάνηκε στην πρώτη προβολή πολυτροπικού κειµένου, 
δε λειτουργούσε άψογα. Η οργάνωση δε του χώρου της βιβλιοθήκης και η 
συχνή του χρήση δεν επέτρεπαν αφενός την πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων σε οµάδες - διαµόρφωνε νέο περιβάλλον που δηµιουργούσε 
νέα δεδοµένα σε σχέση µε την τάξη- και αφετέρου απαιτούσαν αρκετές 
αναγκαίες προσαρµογές στο πρόγραµµα της έρευνας δράσης. 

Για τους παραπάνω λόγους αποφασίσαµε να µην εµβαθύνουµε στην 
οπτική διάσταση της πολυτροπικότητας, αλλά να αξιοποιήσουµε περισσότερο 
το περιεχόµενο των εικονιστικών κειµένων, την κοινωνική τους πρακτική και 
την ιδεολογική τους διάσταση, στο βαθµό που αναπαράγει ή πολεµά 
προκαταλήψεις, στερεότυπα, κοινωνικές ανισότητες. 
 
6.4.2 Η 
ρώτη ερευνητική οµάδα µαθητών 

Παράλληλα µε τη διδασκαλία της 1ης διδακτικής ενότητας 
διαµορφώθηκε η ερευνητική οµάδα των µαθητών που ως έργο της είχε την 
αποτίµηση των θετικών και αρνητικών σηµείων της διδασκαλίας στο µάθηµα 
της Ν. Γλ. Οι µαθητές καλούνταν να συνειδητοποιήσουν τι ήταν αυτό που τους 
δηµιούργησε θετικά ή αρνητικά συναισθήµατα. Οι συνεντεύξεις κατά τη φάση 
της εθνογραφικής παρατήρησης είχε δείξει πως οι µαθητές είναι σε θέση να 
διατυπώνουν τεκµηριωµένες κρίσεις για τη διαδικασία του µαθήµατος και 
µπορούν να λειτουργούν ως ισότιµοι συνοµιλητές, όταν η συζήτηση κινείται 
στα όρια της δικής τους εµπειρίας. Οι µαθητές δε συνειδητοποιούν µόνο τι 
τους άρεσε ή όχι αλλά και γιατί τους άρεσε ή δεν τους άρεσε.  

Πέρα από τα ηθικά κίνητρα µιας τέτοια πρακτικής και τις αρχές της 
εθνογραφικής δεοντολογίας (βλ.κεφ.4), η συζήτηση αυτή βοηθούσε στην 
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τοποθέτηση της διδασκαλίας στα ενδιαφέροντα των µαθητών. Από την άλλη, 
οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούσαν τους πολλαπλούς τρόπους µε τους 
οποίους αλληλεπιδρούσαν: α) τα κείµενα µε τους µαθητές, β)οι µαθητές 
µεταξύ τους ως αναγνωστική κοινότητα και γ) οι µαθητές µε τους 
εκπαιδευτικούς. Όλες αυτές οι πληροφορίες, που συλλέγονταν από τις κατ’ 
ιδίαν και σε µικρές οµάδες ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις, χρησίµευαν για την 
αξιολόγηση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν και για τον καλύτερο 
σχεδιασµό των επόµενων βηµάτων µε τους µαθητές συµµετέχοντες και 
ενεργοποιηµένους. Η συνεργασία µε τους µαθητές, εν τέλει, διαµόρφωσε 
συνθήκες µιας ευαίσθητης 
ολιτισµικά 
αιδαγωγικής (Culturally Responsive 
Pedagogy), η οποία λάµβανε υπόψη το πολιτισµικό κεφάλαιο και τα 
ενδιαφέροντα των µαθητών και τα συνέδεε µε την ανάγνωση των κειµένων115. 

Στο σηµείο αυτό παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της οµάδας των 
µαθητών, οι οποίοι επελέγησαν µε κριτήριο τις επιδόσεις και τις δυσκολίες που 
αντιµετωπίζουν λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους. Τα µέλη της οµάδας έχουν ως 
κοινό τους γνώρισµα την έλλειψη οικειότητας µε τα µη αφηγηµατικά κείµενα 
και τις σχετικά χαµηλότερες επιδόσεις στο µάθηµα της Ν. Γλ. Τα ονόµατα 
είναι αλλαγµένα. 
 
Ελίνα 
 
Βιογραφικά στοιχεία 
� Η Ελ. είναι µαθήτρια της Γ΄ Γυµνασίου, 14 ετών.  
� Οι γονείς είναι Έλληνες και οι δύο.  
� Είναι η µεγαλύτερη µεταξύ των τριών παιδιών της οικογένειας. Έχει έναν 

µικρότερο αδελφό και µια ακόµα πιο µικρή αδελφή.  
� Οι γονείς της είναι πολύ υποστηρικτικοί στην προσπάθειά της για 

καλύτερες επιδόσεις στα µαθήµατα. Το σχολείο είναι καθοριστικός 
παράγων για την εκπαίδευση των παιδιών τους. 

� Το µορφωτικό επίπεδο των γονέων δεν είναι υψηλό. Ο πατέρας έχει 
τελειώσει Γυµνάσιο και είναι οδηγός αυτοκινήτων (τουριστικών λεωφορείων 
παλιότερα και τον καιρό της έρευνας, οδηγός σε µπετονιέρες). Η µητέρα 
δεν εργάζεται και δεν έχει συµπληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. 

 

                                                
115 Η πολιτισµικά ευαίσθητη παιδαγωγική προτείνεται ως µια καλή πρακτική για τη 
διδασκαλία της ανάγνωσης για κατανόηση, ιδιαίτερα για τους εφήβους. Με τη συγκεκριµένη 
προσέγγιση ενθαρρύνονται οι µαθητές να αναστοχάζονται µε βάση τη δική τους εµπειρία, 
ιστορία, και τις δικές τους ταυτότητες, και να συνδέουν τη δική τους εµπειρία µε την 
εµπειρία των άλλων που αποτυπώνεται στα κείµενα. Γι’ αυτό και στο πλαίσιο µας τέτοιας 
προσέγγισης το ρεπερτόριο των κειµένων είναι ανοικτό (Tatum, Alfred, W. 2008: 3-19 και 
Brown, Rachel, 2008: 114-131). 
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Τα µαθητικά της χαρακτηριστικά 
� Είναι µαθήτρια που τις περισσότερες εµπειρίες γραµµατισµού τις αντλεί 

από το σχολικό περιβάλλον και το σχολείο αποτελεί για εκείνη σηµείο 
αναφοράς. 

� Είναι µαθήτρια µε πολύ καλές επιδόσεις στα µαθήµατα, επιµελής και πολύ 
ευγενική. Πρόθυµη να κάνει εργασίες. Υποστηρικτική στο µάθηµα. (Για 
πρώτη φορά είχαµε συνεργασθεί στην παρουσίαση βιβλίου της Θεοφανώς 
Καλογιάννη). 

� Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος είναι καλλιεργηµένος. 
� Γραφή και ανάγνωση έµαθε πριν την Α΄ ∆ηµοτικού. Στις δυο πρώτες 

τάξεις ∆ηµοτικού διάβαζε παραµυθάκια. Στη Γ΄και ∆΄ ∆ηµοτικού 
ασχολιόταν µε τη Μυθολογία (συνδυασµός µε τα σχολικά µαθήµατα). 
Συγχρόνως παρακολουθούσε ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, στους 
οποίους ο πατέρας της, ως οδηγός τουριστικών λεωφορείων, την έπαιρνε 
µαζί του. Μάλιστα, είχε την τύχη πολλοί ξεναγοί, συγκινηµένοι από το 
ενδιαφέρον της µικρής Ελίνας, να την ξεναγούν κατ’ ιδίαν. Είχε συντάξει 
και αρχαιολογικό οδηγό για τους τόπους που είχε επισκεφθεί. 

� Στην Ε΄ και Στ΄ ∆ηµοτικού διάβαζε τα βιβλία της Σαρρή που της σύστησε 
η δασκάλα της. Έχει διαβάσει όλα τα βιβλία της Σαρρή. Στο Γυµνάσιο 
διάβαζε λογοτεχνία για µεγαλύτερες ηλικίες. Όλα τα βιβλία που διάβαζε, 
είναι συστάσεις των καθηγητριών της: «Τα µυστικά του βάλτου» της ∆έλτα, 
«Ο Ζητιάνος» του Α. Καρκαβίτσα, «Η πόλη των θηρίων» της Ιζαµπέλας 
Αλιέντε. 

� Εφηµερίδες διαβάζει από αυτές που φέρνει την Κυριακή ο πατέρας στο 
σπίτι. 

� Το Συντακτικό και η Γραµµατική δεν τη γοητεύουν. Προτιµά τα νέα 
βιβλία που έχουν πιο σύντοµη θεωρία.  

� ∆εν έχει καλή σχέση µε τα µη αφηγηµατικά είδη. ∆εν έχει τόσο καλή όσο 
µε τα αφηγηµατικά. 

 
Κοινωνικά-συναισθηµατικά στοιχεία 
� Πολύ θετική η παρουσία της στην τάξη. 
� Έχει καλές σχέσεις µε τους συµµαθητές της και τους καθηγητές της.  
� Έντονη παρουσία εντός και εκτός τάξης. 

 
∆ανιήλ 
 
Βιογραφικά στοιχεία 
� Ο ∆. είναι 14 χρονών. Μαθητής της Γ΄ Γυµνασίου.  
� Είναι από γονείς µε διαφορετική εθνικότητα. Ο πατέρας Πορτογάλος και η 

µητέρα Κύπρια. Ο πατέρας δε µιλάει καλά ελληνικά. 
� Είναι το τρίτο παιδί της οικογένειας και τα τρία από διαφορετικό πατέρα. 
� Το µορφωτικό επίπεδο των γονέων είναι µέσης εκπαίδευσης. 
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Τα µαθητικά του χαρακτηριστικά 
� Ως µαθητής στο ∆ηµοτικό είχε πολύ άγχος, µέχρι που ένιωθε πόνο στο 

στοµάχι. Η δασκάλα του ήταν πολύ αυστηρή. Από την Πέµπτη ∆ηµοτικού 
άρχισε να νιώθει καλύτερα. 

� ∆ιαβάζει βιβλία εξωσχολικά, λογοτεχνικά, ιστορικά, µυθολογία (∆ε µου 
ανέφερε συγκεκριµένους συγγραφείς). 

� Κάνει τις εργασίες του. 
� Προτιµάει τα κείµενα από τη Γραµµατική και το Συντακτικό. Προτιµάει 

το µάθηµα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από το µάθηµα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας. 

� Η βιβλιοθήκη του σπιτιού του είναι στο δωµάτιό του. 
� Του αρέσει να βλέπει ταινίες Χάρι Πότερ στον κινηµατογράφο. 

 
Κοινωνική-συναισθηµατική κατάσταση 
� Η κοινωνικότητά του είναι καλή και εκτός και εντός µας τάξης. 
� Ωστόσο έχει λίγους φίλους. 

 
Έρι 
 
Βιογραφικά στοιχεία 
� Ο Έρι είναι 14 χρονών. Μαθητής µας Γ΄ Γυµνασίου από την Κορυτσά της 

Αλβανίας. 
� Οι γονείς του είναι µέσης και κατώτερης µόρφωσης 
� Είναι το µεγαλύτερο από τα τρία αδέλφια. 
� Ο πατέρας του εργάζεται στις οικοδοµές και η µητέρα του ως οικιακή 

βοηθός στα σπίτια. 
� Τα Σαββατοκύριακα στο πρόσφατο παρελθόν δούλευε κι αυτός σε 

βενζινάδικα και λαϊκές αγορές. 
 
Τα µαθητικά του χαρακτηριστικά 
� Ήρθε στην Ελλάδα πολύ µικρός και εντάχθηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα από την Α΄ ∆ηµοτικού και ξέρει αρκετά καλά τα ελληνικά. 
� Καταλαβαίνει και του αρέσουν τα δηµοτικά τραγούδια. 
� ∆εν καταλαβαίνει και τον δυσκολεύουν οι ασκήσεις στη Νεοελληνική 

Γλώσσα,, ενώ τα κείµενα που συζητάµε στην τάξη τα καταλαβαίνει. 
 

Κοινωνική-συναισθηµατική κατάσταση 
� Η σχέση του µε τους συµµαθητές του δεν ήταν πάντα καλές. Τη χρονιά 

αυτή ήταν καλύτερες. Ο Έρι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε θέµατα που 
αφορούν την εθνική του ταυτότητα και την κοινωνική του οµάδα. Αυτή η 
ευαισθησία του τον φέρνει πολλές φορές σε ρήξη µε τους Έλληνες 
συµµαθητές του, κυρίως όταν πιστεύει ότι θίγεται ως Αλβανός. 
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� Του αρέσει πολύ ο αθλητισµός, η επιτραπέζια αντισφαίριση (πιγκ πογκ), 
καλαθοσφαίριση και κυρίως το ποδόσφαιρο. Στην τοπική ποδοσφαιρική 
οµάδα νιώθει πολύ καλά, γιατί εκεί «όλοι είναι ένα, Έλληνες και Αλβανοί», 
όπως χαρακτηριστικά είπε. «Ο προπονητής µας δε µας αφήνει να 
τσακωνόµαστε και είναι ωραία».  

 
∆ήµος 
Βιογραφικά στοιχεία 
� Ο ∆ήµος είναι µαθητής της Γ΄ Γυµνασίου, γηγενής, µέλος του 

παραδοσιακού πυρήνα της κοινότητας.  
� Είναι δεύτερος µεταξύ τεσσάρων αδελφών και µοναχογιός.  
� Οι γονείς του έχουν τελειώσει και οι δύο το Λύκειο, αλλά µόνο ο πατέρας 

εργάζεται. Είναι εργολάβος οικοδοµών. 
 
Τα µαθητικά του χαρακτηριστικά 
� Στο ∆ηµοτικό τα πήγαινε καλά. Ο βαθµός απολυτηρίου του ήταν «άριστα 

9». Στο Γυµνάσιο όµως έπεσε σε πιο χαµηλές επιδόσεις. Στο Α΄ τρίµηνο 
ξεκινάει από 13 ½ και στο Γ΄ τρίµηνο καταλήγει αρκετά παραπάνω 15 ½ . 
Έχει πολύ άγχος, όταν γράφει διαγωνίσµατα, γιατί ο γραπτός λόγος τον 
δυσκολεύει πολύ. Αυτή η δυσκολία είναι ο λόγος που η βαθµολογία του 
είναι χαµηλή. Στα φιλολογικά έκανε ιδιαίτερα µαθήµατα για να γράφει 
καλύτερα. 

� Έχει διαβάσει εξωσχολικά βιβλία, όσα του έχουν κάνει δώρο η νονά του 
και ο θείος του, του µύθους του Αισώπου και τον ∆ον Κιχώτη. ∆ιαβάζει 
και βλέπει κινούµενα σχέδια (Μπαγκς Μπάνυ) και το περιοδικό «Μικροί 
εξερευνητές». ∆ιαβάζει εφηµερίδες και περιοδικά σχετικά µε τον 
αθλητισµό. Αυτή την περίοδο διάβαζε «Game Boy-το µοιραίο 10», 
αθλητικό µυθιστόρηµα µε υπόθεση ντόπιγκ.  

 
Συναισθηµατική-κοινωνική κατάσταση 
� Ο ∆ήµος είναι ήσυχο, συνεσταλµένο παιδί. Συνήθως είναι αθόρυβος στην 

τάξη. Ξέρει περισσότερα απ’ όσα δείχνει, αλλά οι καθηγητές του 
ανακαλύπτουν την ποιότητά του από τα µέσα του Β’ τριµήνου και µετά. Γι’ 
αυτό και οι βαθµοί του βελτιώνονται στο Γ΄ τρίµηνο.  

� Ο ∆ήµος από τις πρώτες συναντήσεις φάνηκε να είναι έντονα δεµένος µε 
τις εµπειρίες της τοπικής του κοινότητας. Ο γραπτός του λόγος δε διέφερε 
από τον προφορικό. Θα έλεγα ότι είναι τυπική περίπτωση µαθητή 
προσδεδεµένου στον προφορικό πολιτισµό της κοινότητάς του. 

 
Ντίνα 
Βιογραφικά στοιχεία 
� Η Ντίνα είναι 14 χρονών. Η µητέρα της γηγενής και ο πατέρας από 

γειτονικό δήµο. 
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� Οι γονείς της έχουν τελειώσει τη βασική υποχρεωτική εκπαίδευση. Ο 
πατέρας της ασχολείται µε σιδηροκατασκευές και η µητέρα της είναι 
ιδιωτική υπάλληλος. 

� Είναι τρίτη ανάµεσα σε τέσσερα αδέλφια. 
 

Τα µαθητικά της χαρακτηριστικά 
� Είναι µαθήτρια µετρίων επιδόσεων. Της αρέσουν τα Αρχαία και η 

Νεοελληνική λογοτεχνία, γενικά η ανάλυση των κειµένων, αλλά όχι τόσο τα 
Μαθηµατικά, το Συντακτικό και η Γραµµατική.  

� Στην Στ΄ ∆ηµοτικού διάβασε το πρώτο βιβλίο της που πρότεινε η 
δασκάλα: «Το Ψέµα» της Ζωρς Σαρρή, και ένιωσε µεγάλη ικανοποίηση, 
γιατί διάβασε ένα βιβλίο. Τώρα συνηθίζει να διαβάζει εφηβικά-νεανικά 
περιοδικά («Σούπερ Κατερίνα», Αφισόραµα κ.λπ.) και να βλέπει 
τηλεοπτικές σειρές, όπως το «Παρά πέντε» και το «50-50».  

� Σο σπίτι της υπάρχει βιβλιοθήκη µε εγκυκλοπαίδειες και παιδικά- νεανικά 
βιβλία. 

� ∆υσκολεύεται µε το λεξιλόγιο κάποιων κειµένων που δεν το καταλαβαίνει.  
� ∆εν είναι ικανοποιηµένη από το γραπτό λόγο της και θέλει να βελτιωθεί. 
 
Συναισθηµατική και κοινωνική στάση 
� Η Ντίνα είναι µαθήτρια µε χαµηλή αυτοεκτίµηση. Αντιµετωπίζει 

πρόβληµα στην τάξη µε τις διαχωριστικές γραµµές µεταξύ καλών και 
κακών µαθητών. Θεωρεί πως οι καλοί µαθητές δεν τις δίνουν σηµασία, 
επειδή είναι µετρίων επιδόσεων. Γι’ αυτό και πιστεύει πως δε θα αποδώσουν 
οι οµαδικές εργασίες, παρόλο που τις αντιµετωπίζει θετικά.  

 
Γιάννα 
Βιογραφικά στοιχεία 
� Είναι 14 ετών από γονείς µετοίκους. Ο πατέρας από τη Θεσσαλία και η 

µητέρα από την Πελοπόννησο. Και οι δύο γονείς έχουν τελειώσει µόνο την 
υποχρεωτική εκπαίδευση.  

� Έχει άλλον έναν αδελφό. 
 
Τα µαθητικά της χαρακτηριστικά 
� Το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας δεν είναι της πρώτης προτίµησης, 

όπως και τα Μαθηµατικά. Προτιµάει τα Αρχαία Ελληνικά. 
� ∆υσκολεύεται στο γραπτό λόγο. ∆εν ξέρει πώς να αρχίζει τις εκθέσεις. 

Σκέφτεται λίγο και µετά παραιτείται.  
� ∆ιαβάζει εφηµερίδες και ακούει δελτία ειδήσεων µε σκοπό να ενηµερωθεί 

για πολιτικά θέµατα, για την Παιδεία και τα πολιτικά κόµµατα.  
� Παρακολουθεί προγράµµατα στην τηλεόραση και «κουστοµπολίστικες» 

εκποµπές.  
� ∆εν έχει βρει επαφή µεταξύ σχολείου και εξωσχολικών ενδιαφερόντων. 
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Συναισθηµατική-κοινωνική στάση 
� Γενικά έχει µια απόσταση από τη σχολική ζωή. Παρουσιάζει τυπικά 

εφηβικά χαρακτηριστικά. Τα προσωπικά ζητήµατα φαίνεται να έχουν την 
πρώτη προτεραιότητα. Το σχολείο δεν τη συγκινεί.  

 
Σοφία 
Βιογραφικά στοιχεία 
� Είναι 14 χρονών, γηγενής από πατέρα και µητέρα.  
� Οι γονείς είναι και οι δύο απόφοιτοι Λυκείου. 
� Είναι τρίτη µεταξύ τριών αδελφών. 
 
Τα µαθητικά της χαρακτηριστικά  
� Είναι σχετικά καλών επιδόσεων µαθήτρια (13-14). 
� Προτιµάει τα άλλα φιλολογικά µαθήµατα, γιατί στη Νεοελληνική γλώσσα 

αντιµετωπίζει προβλήµατα µε τη Γραµµατική και το Συντακτικό και το 
γραπτό λόγο. Πιο συγκεκριµένα, οι εκθέσεις της δεν έχουν καλή δοµή και 
σύνταξη. Ενώ στα προφορικά είναι καλύτερη και έντονη η παρουσία της, 
στα γραπτά δεν παρουσιάζει την ίδια εικόνα. 

� Ξεκίνησε και εκείνη µε το βιβλίο της Ζωρς Σαρρή «Το ψέµα», που τους 
είχε προτείνει η δασκάλα τους στο ∆ηµοτικό και το «Κύριος µου» της ίδιας 
συγγραφέως. Ωστόσο της άρεσαν και τα παραµυθάκια που διάβαζε σ’ ένα 
µικρό γειτονόπουλο: «ο µπαρµπα Μπλου» και «η µικρή Φαντέτ». Την 
ιστορία τη µίσησε, γιατί την ήλεγχε συνεχώς η µητέρα της στο µάθηµα 
αυτό, ενώ η Μυθολογία και οι αφηγήσεις της αρέσουν. Για παράδειγµα, της 
αρέσουν οι τοπικές αφηγήσεις για τον Θαλιά και τον Τσιαράπα. Από τις 
εφηµερίδες διαβάζει τα κοινωνικά και τις στήλες που αφορούν την Υγεία. 
Βλέπει τηλεόραση, τις δηµοφιλείς τηλεοπτικές σειρές.  

 
Συναισθηµατικά-κοινωνικά χαρακτηριστικά 
� Θεωρεί πως στην οικογένεια και στις παρέες έχει το ρόλο του 

εξισορροπιστή που προσπαθεί να εκλογικεύει τις καταστάσεις. Πάντως 
δείχνει πολύ δυναµική, που υπεραµύνεται των απόψεών της µε πολλή 
ειλικρίνεια, ώστε πολλές φορές να προκαλεί στην τάξη έντονες συζητήσεις. 
Συχνά γίνεται και εκρηκτική.  

 
6.4.3  2η ενότητα: «Είµαστε όλοι ίδιοι. Είµαστε όλοι διαφορετικοί». 
6.9.3.1 Χαρακτηριστικά της ενότητας 

∆ιάρκεια: 8 ώρες. 
∆ιδακτικό υλικό: Κείµενα από τα διδακτικά βιβλία (Κύριο βιβλίο και 

Τετράδιο εργασιών), κείµενα που επέλεξαν οι µαθητές, κείµενα που επέλεξαν 
οι εκπαιδευτικοί). 

Η ενότητα έχει τους εξής κύριους στόχους, σύµφωνα µε τις γενικές 
διδακτικές οδηγίες που υπάρχουν στο βιβλίο του εκπαιδευτικού (ΟΕ∆Β, 2006, 
Βιβλ. Εκ
/κου Γ΄ Γυµ: 47), από το οποίο παραθέτουµε τα παρακάτω σηµεία:  
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� «Να συστηµατοποιήσουν οι µαθητές τις γνώσεις που αφορούν τις ευθείες και τις πλάγιες 
ερωτηµατικές προτάσεις, ώστε να τις αναγνωρίζουν, να κατανοούν το ρόλο τους και να 
είναι οι ίδιοι ικανοί να τις χρησιµοποιούν σωστά και αποτελεσµατικά. 

� Να συνειδητοποιούν τις διαφορές ανάµεσα στον ευθύ και πλάγιο λόγο και τις αλλαγές 
(µορφοσυντακτικές, σηµασιολογικές και υφολογικές) που συµβαίνουν, όταν 
µετατρέπουµε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο και το αντίστροφο. 

� Να κατανοήσουν το λόγο της µεταφοράς. 
Παράλληλα, η επιλογή του θεµατικού άξονα που είναι η ισότητα και ο σεβασµός 

στη διαφορετικότητα, δίνει την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν και να προβληµατισθούν οι 
µαθητές πάνω σε ένα από τα κρίσιµα ζητήµατα που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες 
[…]. 

Καταβλήθηκε προσπάθεια τα κείµενα που περιλήφθηκαν στην ενότητα να φωτίζουν 
διάφορες όψεις του προβλήµατος και ταυτόχρονα να παρέχουν υλικό για τη µελέτη των 
ερωτηµατικών προτάσεων. Επίσης, αντιπροσωπεύεται ένα µεγάλο φάσµα κειµενικών ειδών. 
Συγκεκριµένα, περιλαµβάνονται δύο δηµοσιογραφικά κείµενα, ένα απόσπασµα από 
θεατρικό έργο, ένα ερευνητικό ερωτηµατολόγιο, δύο αφίσες, δύο σκίτσα και τέσσερα 
κείµενα έκφρασης ιδεών «στρατευµένα» θα µπορούσαµε να τα χαρακτηρίσουµε, εκ των 
οποίων το ένα είναι πολιτική οµιλία που εκφωνήθηκε σε ακροατήριο. […]» 

 
6.4.3.2 Ο ερευνητικός σχεδιασµός 

Οι σκοποί της ενότητας που τέθηκαν εκ των προτέρων ήταν:  
� Να προβληµατισθούν οι µαθητές για το φαινόµενο του ρατσισµού και να 

συνειδητοποιήσουν την προσωπική τους στάση απέναντι στο φαινόµενο 
αυτό.  

� Να γνωρίσουν τα στοιχεία πλοκής ενός αφηγηµατικού κειµένου, ώστε να 
αντλούν τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση 
του κειµένου.  

� Να ασκηθούν στην περιληπτική αναδιατύπωση µιας αφήγησης βασιζόµενοι 
στο περιεχόµενο της αφήγησης, στη δοµή και το βαθύτερο στόχο της 
αφήγησης. 

� Να ασκηθούν στο µετασχηµατισµό του αφηγηµατικού λόγου σε αναφορικό 
και το αντίστροφο.  

� Να εµπλακούν σε αλληλοδραστικές στρατηγικές ανάγνωσης για την 
κατανόηση των κειµένων (προβλέψεις, ερωτήσεις, οπτικά διαγράµµατα) µε 
σκοπό την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των µαθητών και την ενάσκηση 
και των τεσσάρων αναγνωστικών ρόλων.  

 
Πρόσθετες σκέψεις 

Συνεχίσαµε µε την 3η ενότητα του διδακτικού βιβλίου που θέµα της 
έχει το «Ρατσισµό». Σκεφτήκαµε πως τα προβλήµατα στη γλωσσική 
επικοινωνία, που αποτελεί θέµα της 2ης ενότητας, θα γίνουν καλύτερα 
αντιληπτά, αν ασχοληθούν οι µαθητές πρώτα µε τα φαινόµενα κοινωνικής 
αδικίας και κοινωνικών ανισοτήτων, ποικιλώνυµων ρατσισµών, που οδηγούν 
στο θάνατο των γλωσσών, στους ξενισµούς ή στην ιδεολογική χρήση της 
γλώσσας. 
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Στην ενότητα αυτή δεν κρίναµε σκόπιµη µια ανοικτή συζήτηση ως 
προαναγνωστική φάση. Θελήσαµε να ξεκινήσουµε την ενότητα µε τη 
διδασκαλία ενός κειµένου το οποίο να λειτουργήσει ως αφορµή 
προβληµατισµού. Η επιλογή αυτή υπαγορεύτηκε από την ανασφάλεια της 
ανοικτής συζήτησης, διότι στο τµήµα υπήρχαν αρκετοί µαθητές αλβανικής 
καταγωγής και εντόπιοι µαθητές οι οποίοι είναι φορείς ξενοφοβικών 
αντιλήψεων. Στη σχολική µονάδα είχαν σηµειωθεί συγκρούσεις µεταξύ οµάδων 
αλβανοπαίδων και ελληνοπαίδων σε προκαθορισµένες χρονικές στιγµές 
(ραντεβού) σε εξωσχολικό χώρο και χρόνο. Γενικά, στη συγκεκριµένη 
κοινότητα στην οποία ανήκει η σχολική µονάδα, λόγω της έντονης παρουσίας 
οικονοµικών µεταναστών, υπάρχουν έντονα ξενοφοβικά σύνδροµα, όπως σ’ 
όλη την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Αττικής. Προηγούµενη εµπειρία από 
ανοικτή συζήτηση µε θέµα το ρατσισµό, στο µάθηµα της Κοινωνικής και 
Πολιτικής Αγωγής, σε άλλο τµήµα της ίδιας σχολικής µονάδας, είχε 
δηµιουργήσει µεγάλη ένταση ανάµεσα στους µαθητές. Για τους παραπάνω 
λόγους αποφασίσαµε να επιλέξουµε το στέρεο έδαφος του κειµένου. 
Επιλέξαµε για αρχή λογοτεχνικά, αφηγηµατικά κείµενα, ώστε να προηγηθεί η 
βιωµατική προσέγγιση και να ακολουθήσει η αναλυτική προσέγγιση µε κείµενα 
µη αφηγηµατικά. 
 
Προαναγνωστικές δραστηριότητες 
� Αξιοποίηση του τίτλου του αποσπάσµατος [Όταν είσαι ξένος…] ώστε οι 

µαθητές να προβάλουν τα δικά τους συναισθήµατα για το φαινόµενο του 
ρατσισµού.  

� Λεξιλογική εξοµάλυνση του κειµένου. Οι µαθητές στηριγµένοι στις 
δύσκολες λέξεις και φράσεις του κειµένου προβλέπουν την υπόθεση του 
αφηγήµατος. 

 
Αναγνωστικές δραστηριότητες 
� Ανάγνωση του αποσπάσµατος  
� Οµαδική εργασία µε τη βοήθεια φύλλου εργασίας µε ερωτήσεις. 

 
Μετά την ανάγνωση 
� Άσκηση για τη σαφή και σύντοµη προφορική αναδιατύπωση του κειµένου 

αλλά και την προσεκτική ακρόαση.  
� Σύγκριση του κειµένου µε παρόµοιας πλοκής και θέµατος κείµενο.  
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Το πρώτο κείµενο που επιλέξαµε ήταν το Κείµενο 2 µε τον τίτλο [Όταν 

είσαι ξένος…], απόσπασµα από το µυθιστόρηµα του Σωτήρη ∆ηµητρίου, «Ν’ 
ακούω καλά τ’ όνοµά σου», που περιέχεται στο Τετράδιο Εργασιών της Γ΄ 
Γυµνασίου, σελ. 29. Το κείµενο αναφέρεται στις αρνητικές εµπειρίες ενός 
λαθροµετανάστη, οµογενή από την Αλβανία, κατά τη µετανάστευσή του. Το 
κείµενο είχε ιδιωµατική γλώσσα, κάτι που ενδεχοµένως να δυσκόλευε τους 
µαθητές. 

Ως παράλληλο κείµενο, επιλέξαµε απόσπασµα από το µυθιστόρηµα του 
Θανάση Βαλτινού µε τίτλο, Συναξάρι Ανδρέα Κορδο
άτη, στο οποίο αφηγείται 
Έλληνας µετανάστης την ταλαιπωρία του να µεταναστεύσει στην Αµερική (Βλ. 
Παράρτηµα 3). Το παράλληλο κείµενο επιλέχθηκε σκόπιµα για να 
συνειδητοποιήσουν ότι η ταυτότητα του µετανάστη δεν είναι κάτι που έχει να 
κάνει µε τη φυλετική ή εθνική ταυτότητα αλλά µε την ιστορική. 

 
6.4.3.3 Προαναγνωστική φάση. 1η ώρα 

 Στην προαναγνωστική φάση υπήρχαν δύο στόχοι: α) η βιωµατική 
προσέγγιση µε την ανάκληση δικών τους εµπειριών και β) η λεξιλογική 
εξοµάλυνση του κειµένου. 

 Ως προς τον πρώτο στόχο αξιοποιήσαµε τον τίτλο [Όταν είσαι 
ξένος…]. Ζητήσαµε από τους µαθητές να συµπληρώσουν την απόδοση 
ανακαλώντας συναισθήµατα που ένιωσαν σε ξένο περιβάλλον, ανάµεσα σε 
αγνώστους κ.λπ. Τα συναισθήµατα που ανακάλεσαν πολλοί µαθητές και 
αυθόρµητα εξέφρασαν ήταν αρνητικά. Χρησιµοποίησαν λέξεις όπως: άβολα, 
στενόχωρα, αµηχανία, φόβο, ερηµιά. Οι λέξεις σηµειώθηκαν στον πίνακα.  
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Στη συνέχεια, δώσαµε την παρακάτω δραστηριότητα για να τη 
σκεφτούν ανά τέσσερις, (θρανίο µε θρανίο).  

 
∆ιαβάστε τις παρακάτω προτάσεις του κειµένου και συζητήστε µεταξύ σας το νόηµα 
των φράσεων. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να προβλέψετε την υπόθεση της 
περιπέτειας ενός οικονοµικού µετανάστη. 
 
«Έπιακα δουλειά σ’ ένα ρεστοράντ» 
«µου ‘δινε ίσα να πορεύω»  
«πήγα να κρίνω (α
αντήσω)…..καλά είναι…µην ‘κούγεσαι. Θα τα ‘παιρνες και 
µέσα;» 
«µας σταµάτησε η πολιτσία» 
«µας γνώριζαν σάµπως να ήµασταν σφραϊδιασµένοι (α
ό τη λέξη σφραγίδα)» 
«εγώ προσπάθησα να πιάσω µουαµπέτι(συζήτηση) µε το διπλανό µου, τάχα ότι 
είχαµαν να κάνοµε, δε µε χαµπάρισε (από τη λέξη χαµπάρι: είδηση)» 
 «χώθηκαν σ’ έναν χαλέ (τουαλέτα) στο καφενείο» 
 «Μπίτισαν(τέλειωσαν) τα λεφτά, κοιµόµουν τις νύχτες σε γιαπιά(οικοδοµές υ
ό 
κατασκευή)». 
 
Με τον τρόπο αυτό εξοικειώσαµε τους µαθητές µε το δύσκολο 

λεξιλόγιο του κειµένου και τους βάλαµε στη διαδικασία της πρόβλεψης. Η 
διαδικασία ήταν πολύ ευχάριστη για τους µαθητές, οι οποίοι συνδύασαν µε 
πρωτότυπο τρόπο τις προτάσεις του κειµένου και δηµιούργησαν 
ενδιαφέρουσες ιστορίες, όπως:  

 
 «∆ούλευα σ’ ένα εστιατόριο και τα έβγαζα ίσα-ίσα 
έρα. Το αφεντικό µου δε µου έδινε 

αρα
άνω. Η αστυνοµία µας κυνηγούσε. Μια µέρα ήρθαν στο µαγαζί, εγώ συζητούσα µε 
κά
οιον άλλο αδιάφορα και δε µε κατάλαβαν αλλά τα’ κανα 
άνω µου α
ό το φόβο και 
κρύφτηκα στην τουαλέτα. ∆εν είχα λεφτά για να νοικιάσω σ
ίτι, κοιµόµουν τα βράδια στις 
οικοδοµές».  
 
Την επόµενη ώρα προχωρήσαµε στην ανάλυση του κειµένου.  

 
6.4.3.4 Αναγνωστική φάση. 2η ώρα  

Στην επόµενη φάση προχωρήσαµε στην ανάγνωση και τη συζήτηση του 
κειµένου. Παρουσιάζεται η δοµή µια διδασκαλίας ανάγνωσης ενός κειµένου µε 
σκοπό την κατανόησή του, µε παράθεση µαγνητοφωνηµένων διαλόγων, για τη 
στήριξη του προβληµατισµού σχετικά µε τη διαδικασία ενός µαθήµατος 
ανάγνωσης. 

3΄: Προσέλευση µαθητών και τακτοποίηση 
3΄-6΄ Ξεκινήσαµε µε µια πεντάλεπτη εισαγωγή µε την οποία συνδέσαµε 

τις δραστηριότητες της προηγούµενης ώρας µε την προσέγγιση του κειµένου 
που ακολουθούσε. Η εισαγωγή ολοκληρώθηκε στα 3 πρώτα λεπτά.  

6΄-9΄: Μεγαλόφωνη ανάγνωση του κειµένου από τον ερευνητή. 
9΄-10΄: Μετά την ολοκλήρωση της µεγαλόφωνης ανάγνωσης 

εκπαιδευτικός διέκοψε για να κάνει ανακοίνωση στην τάξη. 
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10΄-19΄: Ακολουθεί σιωπηλή ανάγνωση µε τη βοήθεια του φύλλου 
εργασίας µε ερωτήσεις οι οποίες στόχο έχουν να προσανατολίσουν τον µαθητή 
στην αποκωδικοποίηση βασικών σηµείων της πλοκής:  
 
Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης  

Ενώ διαβάζεις το κείµενο σηµείωνε τα χωρία που δίνουν απαντήσεις στα παρακάτω 
ερωτήµατα: 

� Πού δούλευε ο αφηγητής;  
� Γιατί θέλησε να φύγει για την Αθήνα;   
� Ποια εµπόδια συνάντησε στην προσπάθειά του να φτάσει στην Αθήνα;  
� Όταν έφτασε τελικά στην Αθήνα, πώς περνούσε τη µέρα του;  
� Με ποιο περιστατικό τελειώνει το απόσπασµα;  
� Ποιο το σχόλιο του αφηγητή για το περιστατικό;  
 
Ακολουθεί η φάση του κατευθυνόµενου διαλόγου, διάρκειας 18 λεπτών, 

µε την τυπική δοµή των ερωταποκρίσεων (Ι-R-F/ I-R-E) ως εξής:  
(∆1: Ερευνητής ∆2: Τάνια συνδιδάσκουσα, Μµµ: µαθητές πολλοί µαζί. ///: παύση, 
…: ανολοκλήρωτη έκφραση, διακοπή από τον επόµενο οµιλητή, ΧΧΧ: χάθηκε 
κείµενο) 
 
1. ∆1: Λοιπόν, παιδιά, να προχωρήσουµε, αν θέλετε!  
2. ∆2: Γαβρίλη, αρχίζεις; 
3. Γαβρ.: Ο αφηγητής εεε. Πού δούλευε ο αφηγητής; Ε
αναλαµβάνει την ερώτηση. 
∆ούλευε σ’ ένα εστιατόριο ΧΧΧ 
4. ∆1: ∆ηλαδή δούλευε παρά πολλές ώρες… 
5. Γαβρίλης: ∆ούλευε πολλές ώρες… 
6. ∆1: ∆ούλευε σ’ ένα εστιατόριο παρά πολλές ώρες. Ωραία! Σ’ αυτό συµφωνούµε 
όλοι; Υπάρχει διαφορετική ερµηνεία;  
7. Βάσος: Όχι. 
8. ∆1: Γιατί θέλησε να φύγει στην Αθήνα;  
 /// 
9. ∆2: Σοφία . ∆ίνει το λόγο 
ροσφωνώντας το όνοµα. 
Την ίδια στιγµή έδινα το λόγο ως ∆1 σ’ άλλον µαθητή. 
10. ∆1: Θα µοιράζετε εσείς το λόγο…Εντάξει. 
Γέλια α
ό διδάσκοντες και µαθητές. 
11. ∆2: Έλα Α
ευθυνόµενη στη Σοφία. 
12. ∆ανιήλ:  Θέλησε να φύγει για την Αθήνα, γιατί ο ιδιοκτήτης, το αφεντικό του 
µαγαζιού που δούλευε ο αφηγητής δεν του έδινε όλα τα χρήµατα αλλά ίσα για να 
ζήσει. 
13. ∆1. Ωραία… Συµφωνούµε; Αν υπάρχουν διαφωνίες, διαφορετικές απόψεις, να 
το λέει όποιος έχει διαφορετική άποψη, γιατί έχει ενδιαφέρον η ερµηνεία που κάνει 
ο καθένας. 
14. ∆ήµος(χωρίς να ζητήσει το λόγο): Κύριε, για τα λεφτά που δεν του έδιναν…∆εν 
του έφταναν, γιατί ήθελε να βοηθήσει τη µάνα του… 
15. ∆1: Ήθελε το µοιράδι του, λέει, για τη µάνα του///και δεν έφταναν///Ναι. 
∆ίνοντας το λόγο στο µαθητή 
ου το ζήτησε. 
16.  Έρι: Ξέρετε τι; Αποφάσισε να πάει στην Αθήνα, µήπως βρει καλύτερη δουλειά 
από αυτή που έχει και να βγάλει περισσότερα λεφτά. 
17. ∆1: Έτσι έφυγε για την Αθήνα µήπως βρει κάτι καλύτερο. Ωραία. Άλλο; ///Σ’ 
αυτό το σηµείο; Ναι! ∆ίνοντας το λόγο στο µαθητή. 
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18. Βούλα: Είχε εχθρικά συναισθήµατα προς το αφεντικό του, επειδή δεν έπαιρνε 
τα λεφτά που άξιζε.  
19. ∆1: Είχε εχθρικά ///έτσι; Του ’ρθε να πληρώσει κάποιον… 
20. Έρι: Αλβανούς να του σπάσουν το τζάµια. 
21. ∆2: Πολύ ωραία! 
22. ∆1: Μάλιστα. Να πάµε στο τρίτο ερώτηµα; 
23. Μαθ. Κύριε! 
24. ∆2: Νάκο! 
25. Νάκος: Επειδή ήταν ξένος, η αστυνοµία τον κατέβασε από το λεωφορείο και… 
26. ∆2: Ποια εµπόδια συνάντησε στην προσπάθεια του να φτάσει στην Αθήνα.. Η 
Τάνια εξηγεί σ’ άλλο µαθητή την ερώτηση ε
αναλαµβάνοντας την ερώτηση. 
27. ∆1: Η αστυνοµία δηλαδή, τον σταµάτησε η αστυνοµία και τον κατέβασε κάτω. 
Μάλιστα προσπάθησε να … 
28. Μµµ. ΧΧΧΧΧ 
29. ∆1: Τι έκανε ακριβώς; Εδώ για να δούµε αν δικαιώνεται ο Ντίνος στην 
πρόβλεψή του. 
30. Ντίνος : Προσπαθούσε να πιάσει συζήτηση µε το διπλανό του αλλά τον 
αγνοούσε ο διπλανός του. 
31. ∆1: ∆εν κατάλαβε, δεν πήρε είδηση γιατί το ’κανε ξαφνικά. 
32. Ντίνος: Και τον κατέβασαν και αυτόν µαζί µε τους άλλους κάτω. 
33. ∆2: Και τι προσπαθούσαν να κάνουν;  
34. Έρι: Τελικά ο αφηγητής µπήκε, έτρεξε σε µια τουαλέτα. Έτρεξε εκεί µέσα και 
έµεινε πολλή ώρα και όταν βγήκε, είχαν φύγει.  
35. ∆1: Το σενάριό σου δε βγήκε. Α
ευθυνόµενος στον Ντίνο.  
 Γέλια στην τάξη. 
…………………………………………………………………………………
∆1: Και το τελευταίο περιστατικό; Ναι. ∆ίνοντας το λόγο στον µαθητή. 
36. Βάσος: Εγώ; Με ποιο περιστατικό τελειώνει το απόσπασµα; Ε
αναλαµβάνει την 
ερώτηση. 
Πιάστηκαν µε ντόπιους εργάτες στα χέρια, επειδή τους καταράστηκαν για το λόγο 
ότι τους έπαιρναν τη χαψιά µέσα από το στόµα. 
37. ∆1: Χµµ. Ε
ιδοκιµαστικά. ∆ηλαδή κάποιοι ντόπιοι /// 
38. Βασ. Επειδή τους έπαιρναν τη δουλειά.  
39. ∆1: Και θεώρησαν ότι χάνουν τη δουλειά… 
40. Αγγελής: Να πω κάτι; Αλλά εντάξει αυτό το πράγµα τώρα δε θέλω να φανεί 
κάπως. Αλλά αυτό που λέει ότι ο αλλοδαποί έχουν δηµιουργήσει πρόβληµα…και 
ειδικά εδώ στην Κ…(το όνοµα της πόλης) είναι µεγάλο πρόβληµα. 
41. ∆1: Υπάρχει, δεν είναι; Αυτό που λες Αγγελή πολλοί το αντιµετωπίζουν… 
ντόπιοι τεχνίτες νιώθουν ότι έχουν ανταγωνιστές αλλοδαπούς εργαζόµενους που 
αµείβονται χαµηλότερα. 
42. Αγγελής: Ναι, είναι ένα πρόβληµα αυτό. 
43. ∆1: Είναι και ένα πρόβληµα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε ακούσει για 
τον Πολωνό υδραυλικό; Θέλουν, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, να φέρουν εργαζόµενους 
από τις Ανατολικές χώρες µε µισθούς που ισχύουν στις Ανατολικές χώρες. Και είναι 
ένα πρόβληµα. ∆ηλαδή, υπάρχει ένας έντονος προβληµατισµός γύρω από αυτό. 
Και ο αφηγητής το θέτει ως πρόβληµα. Μήπως όµως το σχολιάζει κιόλας;  
44. ∆2: Γαβρίλη. ∆ίνει το λόγο. 
45. Γαβρ.: Τους τρώνε τη δουλειά.  
46. ∆1: Ντίνα, ο αφηγητής πώς το σχολιάζει το γεγονός ; 
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47. Ντίνα: Έχουν και οι δύο δίκιο, ότι και οι ξένοι θέλουν να δουλέψουν, να ζήσουν 
όπως και οι Έλληνες. …Τέλος πάντων, ναι… και ότι δεν µπορούν να βρουν κάπου 
το δίκιο.  
48. ∆1: Μάλιστα, ποια είναι η χαρακτηριστική έκφραση; /// Πώς το λέει; Πού να 
βρουν το δίκιο τους; Πώς το λέει; Μ’ ένα µεταφορικό τρόπο. 
49. Μµµ. Ποιο κλαρί το κάνει.  
50. ∆1: Τι εννοεί κλαρί; /// Είναι συνεκδοχή αυτό. Το κλαρί δηλαδή; Ποιο 
πράγµα έχει κλαριά;  
51. Μµµ.: Το δέντρο.  
52. ∆1: ∆ηλαδή, ποιο δέντρο κάνει το δίκιο; Αυτόο…έχει…Μήπως έχει αποδέκτη 
αυτό το σχόλιο; Ποιος κάνει το δίκιο; Ποιο κλαρί κάνει το δίκιο; Αυτό το ερώτηµα 
µήπως έχει και µια µοµφή, µια κατηγορία προς κάποια κατεύθυνση; 
53. Ντίνος: Νοµίζω πως η κοινωνία. ∆ηλαδή, αν η κοινωνία κάνανε έργα, θα είχαν 
δουλειά και οι ξένοι και οι δικοί µας. Είναι κοινωνικό το µήνυµα…∆ηλαδή η 
κοινωνία πρέπει να πάρει το µήνυµα.  
54. Αγγελής: Μόνο οι αλλοδαποί θα βρίσκουν δουλειά….. 
55. ∆1: Πώς;  
56. Αγγ.: Μόνο οι αλλοδαποί θα βρίσκουν δουλειά…..Κάνω υποµονή και ακούω 
αλλά…  
57. ∆1: Ναι, αλλά τώρα µιλάµε ποιος φταίει, ποιος πρέπει να πάρει το µήνυµα. 
…………………………………………………………………………………
Εύα: Εγώ θέλω να πω κάτι που σχολιάσατε «Ποιο κλαρί το κάνει». Ποιο κλαρί, 
εννοεί «Ποιος να βρει το δίκιο του». Το εννοώ κάπως διαφορετικά. Ποιο κλαρί. 
Ποιος άνθρωπος χωρίς κοινωνικές δυνατότητες, ο οποίος είναι κάπως κατώτερος, 
µπορεί να βρει το δίκιο του.  
58. ∆1: Μπορείς να το διαβάσεις και έτσι. «Ποιο κλαρί το κάνει το δίκιο, για να 
πάµε να το βρούµε;» δείχνει και την αδυναµία του. Σαφέστατα ναι. Αυτό είναι ένα 
ερώτηµα. Σ’ αυτό καλούµαστε να δώσουµε απάντηση για να βοηθήσουµε τον 
αφηγητή. Μπορούµε να το αφήσουµε και ίσως όταν κάνουµε άλλα κείµενα … 
59. ∆2:Αγγελή σήκωσες το χέρι σου; 
60. Αγγ.: Εγώ πιστεύω, δεν µπορεί να το βρει. Πιστεύω ότι πιο πολλοί κοιτάνε να 
τον εκµεταλλευθούν. ∆ηλαδή, να του δώσουν τα λιγότερα και να κάνει περισσότερα. 
61. ∆2: ∆εν µπορεί να το βρει. Η θέση σου είναι ότι δεν µπορεί να το βρει.  
62. Ντίνος: ∆εν εκµεταλλεύονται µόνο τους ξένους. Εκµεταλλεύονται ο ένας τον 
άλλον.  
63. ∆1: Η εκµετάλλευση δεν έχει εθνικότητα. 
………………………………………………………………………………… 
Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης ακολουθεί η παρακάτω άσκηση 

(8 λεπτά περίπου) 
 

Μετά την ανάγνωση  
Α. Κατά ζεύγη αφηγηθείτε, ο ένας/ η µία στον/ην άλλο/η, τα σηµεία 

της ιστορίας που σας εντυπωσίασαν ως εξής: 
Ο πρώτος µιλάει για 60 δευτερόλεπτα και ο δεύτερος παίρνει το λόγο 

για άλλα 60΄΄ χωρίς να επαναλάβει τίποτα από όσα είπε ο πρώτος. Το ίδιο 
γίνεται αυτή τη φορά για 40΄΄ και την τελευταία φορά για 20΄΄. 

Η άσκηση ήταν ερµηνευτική, εφόσον στηρίζεται στις εντυπώσεις του 
µαθητή. Αλλά συγχρόνως έχει ως στόχο την άσκηση των µαθητών στην 
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ενεργητική ακρόαση. ∆όθηκαν, πέρα από τις γραπτές, και προφορικές οδηγίες 
και ανέλαβαν δύο ζεύγη µαθητών να κάνουν την άσκηση.  

 
Ντίνος: Μου ’κανε εντύπωση ότι παρόλο που δεν έβρισκε δουλειά, συνέχισε και 
προσπαθούσε/// 
∆1: Τι έκανε συγκεκριµένα; Πες, αφηγήσου. Τι έκανε; 
Ντίνος: Πήγαινε, άλλαζε τόπο για να βρει µια δουλειά, για να βοηθήσει οικονοµικά 
την οικογένειά του, για να µπορέσει και ο ίδιος και για να βρει ένα µέρος να 
κοιµηθεί.  
Ελίνα: Εµένα µου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ενώ ήταν ας πούµε αλλοδαπός και 
δεν του έδιναν πολλές ευκαιρίες, όταν δούλευε, έκανε σκληρή δουλειά, οι εταιρείες 
δεν του έδιναν µεγάλα ποσά. Τον εκµεταλλεύονταν και ενώ εκεί, όταν υπήρχε η 
αντίθεση µεταξύ των Ελλήνων και των αλλοδαπών που έλεγαν οι Έλληνες ότι τους 
τρώνε τη δουλειά και κάπως έτσι, ότι…είπε ότι και οι δύο είχαν δίκιο, δεν 
υποστήριξε µόνο τον εαυτό του, ας πούµε, ότι είµαστε ξένοι και µας 
εκµεταλλεύεστε. Απλά είπε ότι και οι δύο έχουµε δίκιο και ότι κάποιος πρέπει να 
υποστηρίξει και τις δύο πλευρές.  
∆1: Προς τον Ντίνο. Συνεχίζεις κάτι άλλο. 
Κ: Πάντως θέλω να σχολιάσω λίγο ότι τελευταία που είπε η Ελίνα τη φράση «ότι 
και οι δύο έχουν δίκιο, αλλά ότι δεν µπορούν να το βρούνε. Σ’ όλες τις κοινωνίες, 
όχι µόνο στην Ελλάδα, παντού δεν µπορείς να βρεις το δίκιο σου. ∆εν υπάρχει. 
∆1: Θεωρείς ότι υπάρχει έλλειµµα δικαιοσύνης. 
Κ: Ναι. 
∆1: Περίπου είναι έτσι η άσκηση. ∆εν είναι ακριβώς έτσι. Θέλει πιο γρήγορο λόγο. 
Να αφήνετε αβίαστο τον εαυτό σας. Να είστε πιο χαλαροί.  
Ακολουθεί άλλο ζευγάρι µαθητών. 
Ντίνα: Εµένα µου έκανε µεγάλη εντύπωση αυτό που είπε ο κ. ∆1 ότι κάθονται σε 
µια σειρά. Είναι πενήντα και ότι περνάει, ξέρω γω, κάποιος και λέει, εσύ είσαι 
ψηλός, εσύ είσαι χειροδύναµος, θα αντέξει στη δουλειά. Και µου θυµίζει… 
∆1: ∆εν το λέει, το έχει στο µυαλό του. 
Ντίνα: Καλά. Και µου θυµίζει τις ταινίες τις παλιές που υπάρχουν κάποιοι σκλάβοι 
που είναι αλυσοδεµένοι και περνάει, ξέρω ’γω, ένας πλούσιος και λέει να αυτόν 
λύστονε. ΧΧΧ. 
Κίµων: Εµένα µου έκανε εντύπωση η στάση του καταστηµατάρχη του ρεστοράντ. 
Ενώ δούλεψε κανονικά ο αλλοδαπός και έπρεπε να πληρωθεί, στο τέλος δεν τον 
πλήρωσε και του ’πε: «αρκετά είναι αυτά που πήρες θα ’παιρνες περισσότερα στη 
χώρα σου;» Ε, δεν επέµενε πολύ ο αλλοδαπός. Βέβαια, ήθελε να κάνει κάτι, αλλά 
δεν αντέδρασε. Έκανε τόπο στην οργή, πιστεύω. Αυτό.  
Ντίνα: Και επίσης –συµφωνώ µε τον Κίµωνα- στην αρχή σκέφτηκε να εκδικηθεί, να 
πει σ’ άλλον να σπάσει, κάτι τέτοιο, αλλά για ποιο λόγο να καταστρέψω; (ενν. 
σκέφτηκε). 
∆1: Τι θα κέρδιζε; 
Κίµων: Και στο τέλος πιστεύει ότι και οι δύο πλευρές έχουν δίκιο. Ενώ θα περίµενα 
να πει ότι µόνο η δικιά του πλευρά, αυτός έχει δίκιο, υποστηρίζει και τους Έλληνες, 
αλλά πού να βρει το δίκιο τους.  
 
Στο τέλος δόθηκε άσκηση για το σπίτι η ανάγνωση του αποσπάσµατος 

από το µυθιστόρηµα του Θανάση Βαλτινού, «Το ηµερολόγιο του Ανδρέα 
Κορδοπάτη», και να αφηγηθούν την πλοκή µε τη βοήθεια του αστεριού της 
πλοκής  
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Β. Μετά από αυτή τη διαδικασία παρουσιάστε την πλοκή απαντώντας στα 
παρακάτω ερωτήµατα:  
  

                                                            Ποιος; 
 
 
  
 
                          Πού;                                                                  Πότε;  
                                                                                           (Σε ποιες συνθήκες) 
   
 
 
            Τι έγινε;(γεγονότα)                                            Πώς τελειώνει; 
                                                                                     Ποια είναι η λύση; 
  
 
Και στη συνέχεια να βρουν οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των δύο 

αποσπασµάτων.  
 

Σχόλια 
Η οργάνωση της πορείας του συγκεκριµένου δίωρου στηρίχθηκε σε 

αλληλοδραστικές τεχνικές που υποστήριζαν τους µαθητές στους τρεις κυρίως 
αναγνωστικούς ρόλους, σύµφωνα µε το µοντέλο των Freebody & Luke, του 
αποκωδικοποιητή, του χρήστη του κειµένου και του ερµηνευτή, και λιγότερο 
του αναλυτή. Βασιστήκαµε στη δοκιµή της Ruth Crilly (2002), η οποία 
δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του προγράµµατος My Read 
(www.myread.org). Η Crilly προτείνει συγκεκριµένες δραστηριότητες κατά 
την ανάγνωση για την κατανόηση των κειµένων - τις αποδίδουµε στα ελληνικά 
µε ελεύθερο τρόπο. Κατανέµει τις δραστηριότητες σε τρία στάδια, Πριν την 
ανάγνωση, Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και Μετά την ανάγνωση, οι οποίες έχουν 
στόχο να διδάξουν στους µαθητές πώς να αναλύουν το κείµενο και να 
αναζητούν απαντήσεις στα ερωτήµατά τους.  
 
Πριν την ανάγνωση  

Μεταξύ των τεχνικών που προτείνονται για το πρώτο στάδιο, είναι «οι 
σκόρπιες λέξεις-φράσεις» (Word splash). Με τη συγκεκριµένη τεχνική οι 
µαθητές ανακαλούν προηγούµενες γνώσεις και επιχειρούν προβλέψεις για το 
νόηµα του κειµένου.  

Πιο συγκεκριµένα:  
� Ενθαρρύνει και αναπτύσσει δεξιότητες πρόβλεψης. 
� Θέτει το πλαίσιο, το σκηνικό της υπόθεσης. 
� Αναπτύσσει την ερευνητική διάθεση.  
� ∆ιερευνά διακειµενικές συνδέσεις και υποθέτει ενδεχόµενη εξέλιξη. 
� Εστιάζει σε ζητήµατα ή γενικότερα θέµατα. 

Γιατί; 

Ο στόχος 

της αφήγησης 
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� Είναι χρήσιµο εργαλείο για οµαδική εργασία. 
� Μπορεί να υποστηρίξει µαθητές µε χαµηλές επιδόσεις. 

 
Η οργάνωση της συγκεκριµένης τεχνικής µπορεί να περιλαµβάνει τις 

εξής ενέργειες από την πλευρά του εκπαιδευτικού: 
� Ανάγνωση του κειµένου. 
� Εντοπισµός λέξεων, φράσεων-κλειδιών και σηµείων που χρειάζονται 

εξήγηση (δύσκολες λέξεις-φράσεις). 
� Εκτύπωση σε φωτοαντίγραφα και µοίρασµα σε αντίστοιχες οµάδες. 
� Ολιγόλεπτη συζήτηση πάνω στα σηµεία αυτά καθ’ οµάδες. Προβλέψεις για 

το περιεχόµενο του κειµένου. 
� Συζήτηση σε ολοµέλεια, παροτρύνοντας όλους τους µαθητές να µετέχουν.  
 
Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

Στη φάση αυτή προτείνονται δραστηριότητες µε στόχο την «αυτό-
αξιολογική» προσέγγιση της ανάγνωσης και της σκέψης (Self Monitoring 
Approach to Reading and Thinking, SMART), η οποία περιλαµβάνει τα εξής 
βήµατα:  

 
1. ∆ιάβασε σηµειώνοντας µε (;) τα δυσνόητα σηµεία και µε (√) τα σηµεία που 
κατάλαβες. 
2. ∆ιηγήσου µε δικά σου λόγια αυτά που διάβασες. 
3. Πήγαινε πίσω στα (;) σηµεία. 
4. Ξαναδιάβασε και προσπάθησε να καταλάβεις τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει 
(άγνωστη λέξη, περίεργη σύνταξη, άγνωστο θέµα). 
5. Ξεδιάλυνε τα δύσκολα σηµεία µε τη βοήθεια λεξικού, εικόνων, συσχετίζοντας 
σηµεία του κειµένου, προσδιόρισε αυτό που επιµένει να σε µπερδεύει και ζήτα 
βοήθεια από συµµαθητή σου ή από το διδάσκοντα. 
 

∆εν ακολουθήσαµε την παραπάνω διαδικασία, γιατί θεωρήσαµε ότι στο 
δίωρο δε θα ’πρεπε να προσθέσουµε ακόµη µια διαδικασία που θα απαιτούσε 
από µόνη της ένα δίωρο. Αντί αυτού δόθηκαν πέντε ερωτήσεις των οποίων ο 
στόχος ήταν να προσανατολίσει τους µαθητές στα βασικά σηµεία των 
περιστατικών. Οι ερωτήσεις διευκόλυναν κυρίως µαθητές που έχουν 
προβλήµατα εστίασης και εντοπισµού των βασικών σηµείων ενός κειµένου. 
Επίσης, µε τη βοήθεια των ερωτήσεων οι µαθητές ήταν σε θέση να 
αξιολογήσουν µόνοι τους το βαθµό κατανόησης του κειµένου: ποια ερωτήµατα 
ήταν σε θέση να απαντήσουν και σε ποιο βαθµό, αφού µετά, κατά τη 
συζήτηση, µπορούσαν να ελέγξουν συµφωνίες, διαφωνίες, παρανοήσεις, 
αποκλίσεις.  

Οι ερωτήσεις στόχευαν στη συνειδητοποίηση της πλοκής ενός 
αφηγήµατος, αφού ήταν εστιασµένες στα συστατικά της πλοκής.  

Στις απαντήσεις των ερωτήσεων στηρίχθηκε η συζήτηση που 
ακολούθησε, τροφοδοτώντας ερµηνείες και προβληµατισµούς των µαθητών µε 
την παραδοσιακή µέθοδο των ερωταποκρίσεων.  
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Μετά την ανάγνωση 
Ακολουθήθηκαν και οι δύο προτεινόµενες δραστηριότητες για να 

συνειδητοποιήσουν οι µαθητές αυτά που προσέλαβαν από την ανάγνωση, τις 
ανά ζεύγη ανασκο
ήσεις, και το οπτικό διάγραµµα το αστέρι της 
λοκής. 

Οι ανασκοπήσεις ανά ζεύγη, ένας µιλάει ο άλλος ακούει, είναι µια 
στρατηγική για τη συνοπτική ανασκόπηση αυτών που διάβασαν οι µαθητές.  

Πιο συγκεκριµένα: 
� Αυξάνει τις δεξιότητες αναδιατύπωσης. 
� Αυξάνει τις δεξιότητες κατανόησης εξ ακοής. 
� ∆ίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να αναπτύξουν αυτά που έχουν µάθει. 
� Βοηθάει τους µαθητές να θυµηθούν τη νέα πληροφορία. 
� Ενθαρρύνει τους µαθητές να αναστοχασθούν ό,τι έµαθαν. 
� Επιτρέπει στους µαθητές να εκφράζουν σκέψεις και συναισθήµατα.  

Η διαδικασία είναι όπως περιγράφεται στην εκφώνηση της άσκησης. 
Το αστέρι της πλοκής οπτικοποιεί την πλοκή της αφήγησης, δίνει τα 

βασικά σηµεία της πλοκής και ένα µοντέλο για τη συγγραφή περιλήψεων 
αφηγηµατικών κειµένων.  
 
Η χρήση των σχηµάτων. 
  Στη δική µας παρέµβαση επιµείναµε στη συστηµατική προσέγγιση της 
δοµής των κειµένων και για το σκοπό αυτό αξιοποιήσαµε τα σχήµατα που 
αναπαριστούν τη δοµή τους, ως ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την 
κατανόηση της ταυτότητας και οργάνωσης των κειµένων, καθώς και της 
διασύνδεσής τους µε ευρύτερες θεµατικές κατηγορίες στις οποίες αναφέρονται 
ή µε άλλα κείµενα. 

Ο πίνακας της τάξης και οι σηµειώσεις ήταν τα µέσα στα οποία 
αποτυπώνονταν οι χαρτογραφήσεις των υπό συζήτηση εννοιών και της θέσης 
την οποία κατελάµβαναν τα κείµενα που αναλύονταν. Τα σχήµατα επίσης 
αξιοποιούνταν και για τη διάκριση των επιµέρους δοµικών στοιχείων των 
κειµένων.  

Γενικότερα, τα σχήµατα χρησιµοποιήθηκαν κατά την ανάλυση των 
κειµένων ώστε να αποτυπώνονται τα ευρήµατα της ανάλυσης και να είναι σε 
θέση οι µαθητές να βγάζουν συµπεράσµατα, να σχηµατίζουν κρίσεις επί του 
θέµατος. Οι σχηµατικές απεικονίσεις, σύµφωνα και µε τους Richard C. 
Anderson και P. David Pearson (2002: 55-291), βοηθούν το µαθητή να 
συνειδητοποιήσει ποιες πληροφορίες παίρνει από ένα κείµενο και ποιες λείπουν 
ακόµη για να έχει πλήρη κάλυψη του θέµατος, ποια ερωτήµατα απαντώνται 
και ποια µένουν αναπάντητα, ποια νέα συµπεράσµατα ανακύπτουν και ποια 
θέµατα για περαιτέρω διερεύνηση. Βοηθούν επίσης στη διαβάθµιση του 
ενδιαφέροντος των µαθητών µε τη διάκριση των κύριων συστατικών του 
κειµένου ή τη διαβάθµιση των πληροφοριών του κειµένου σε σχέση µε τις 
προθέσεις του αναγνώστη. Οι σχηµατικές απεικονίσεις βοηθούν τη µνήµη των 
µαθητών οι οποίοι οπτικοποιούν δοµές κειµένων για να είναι σε θέση να τα 
χρησιµοποιούν ως πρότυπα (patterns) για το σχεδιασµό παρόµοιων κειµένων. 
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Μ’ αυτό τον τρόπο χρησιµεύουν και ως σκαλωσιά (scaffolding) για να 
συνδέσει ο αναγνώστης σε δεδοµένα αφηρηµένα σχήµατα νέες γνώσεις και να 
προβλέψει ή να διακρίνει στοιχεία που δεν είναι µέσα στις προθέσεις του 
δηµιουργού του κειµένου (Reznitskaya & Anderson 2002: 320). 
 
Η συζήτηση µετά την ανάγνωση 
  Στην ανάλυση των κειµένων κυρίαρχη πρακτική είναι ο κατευθυνόµενος 
διάλογος µε συντονιστή της συζήτησης τον διδάσκοντα, ο οποίος δίνει το λόγο 
στους µαθητές και αξιολογεί τις απαντήσεις των µαθητών (Ι-R-E). Η 
διαδικασία των ερωταποκρίσεων µε την παραπάνω µορφή είναι για πολλούς 
µια τελετουργία µε την οποία οι ρόλοι του µαθητή και του διδάσκοντα 
επιβεβαιώνονται και αναπαράγονται καθηµερινά µε όρους εξουσίας (βλ. 
παραπάνω).  

Ωστόσο, η ίδια η διαδικασία του κατευθυνόµενου διαλόγου και των 
ερωταποκρίσεων δεν απαγορεύεται σε µια τάξη στο πλαίσιο του κριτικού 
γραµµατισµού. Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζουν οι Freiberg & Freebody 
(1997: 272), η οργάνωση και η διαχείριση µιας τάξης στο πλαίσιο του κριτικού 
γραµµατισµού δε διαφέρει από µια οποιαδήποτε κανονική τάξη µε σχέδια 
µαθήµατος, µε άµεση διδασκαλία µε εισήγηση, µε ερωταποκρίσεις κ.λπ. που 
οργανώνονται µε την καθοδήγηση ενός διδάσκοντος, αλλά διαφέρει ως προς 
τις συνειδητές και στοχευµένες εναλλαγές των φάσεων, κατά την πορεία του 
µαθήµατος, στις οποίες τη µια τον κύριο λόγο έχει ο µαθητής και την άλλη, το 
κύριο λόγο έχει ο διδάσκων. 

Η διαδικασία των ερωταποκρίσεων στο δίωρο κάλυπταν τα 20 λεπτά, 
χρόνος στη διάρκεια του οποίου οι διδάσκοντες είχαν σχεδιάσει να εξηγήσουν 
στους µαθητές τα κύρια σηµεία της πλοκής ενός αφηγήµατος. Αλλά είχε 
προηγηθεί την προηγούµενη ώρα χρόνος στον οποίο οι µαθητές 
εξοικειώθηκαν µε το λεξιλόγιο και έκαναν προβλέψεις για την υπόθεση του 
αφηγήµατος µε βάση τον τίτλο και τις σκόρπιες λέξεις και φράσεις. Επιπλέον, 
δόθηκε χρόνος και για σιωπηλή ανάγνωση, καθώς επίσης και οι ερωτήσεις στις 
οποίες θα βασιστεί η συζήτηση. Τέλος, δόθηκε χρόνος για έκφραση 
προσωπικών απόψεων και εντυπώσεων.  

Η διδασκαλία ως κοινωνική πρακτική είναι κοινωνικά και ιστορικά 
προσδιορισµένη. Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν µπορεί να 
είναι εφικτός ο ελεύθερος διάλογος. Οι δεσµεύσεις ενός προγράµµατος 
σπουδών πάντα θα λειτουργούν, έστω και στο ελάχιστο, περιοριστικά. Η 
προσπάθειά µας στόχευε στην ενεργοποίηση των µαθητών και στην 
οικειοποίηση της διαδικασίας από την πλευρά τους, ώστε να δηµιουργήσουν 
γέφυρες µεταξύ της δικής τους αναγνωστικής ιστορίας και του κόσµου των 
κειµένων. Το αποτέλεσµα ήταν ενθαρρυντικό ως προς τη συµµετοχή σε 
σύγκριση µε τις διδασκαλίες που παρατήρησα. Αυξηµένη συµµετοχή: πήραν 
15 µαθητές από τους 25 το λόγο, ενώ συνήθως µετέχει το ένα τρίτο, περίπου 
7-8 µαθητές, οι οποίοι και σ’ αυτή τη διδασκαλία µίλησαν περισσότερο. 
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Περισσότερες αυθόρµητες παρεµβάσεις από το σύνηθες. Εντονότερο 
ενδιαφέρον.  

 
6.4. 3. 5 Μετά την ανάγνωση. 3η ώρα  

Μετά από δύο ηµέρες ήταν το επόµενο µάθηµα στο οποίο αναλύθηκε η 
πλοκή του παράλληλου κειµένου από το «Συναξάρι του Ανδρέα Κορδοπάτη». 
Το απόσπασµα, σελίδες 42-49 (Παράρτηµα ΙΙΙ, σ. 523-4) αφηγούνταν την 
περιπέτεια Έλληνα µετανάστη που ταξίδεψε από την Πάτρα στην Αµερική. 
Αφηγείται τις δύσκολες συνθήκες του ταξιδιού µ’ ένα σαπιοκάραβο, την 
«Αυστροαµερικάνα». Κι όταν µετά από πολλές ταλαιπωρίες φτάνει στη Νέα 
Ορλεάνη, εκεί οι γιατροί δεν του δίνουν την άδεια να εισέλθει στην Αµερική 
και γυρνάει πίσω.  

Το συγκεκριµένο κείµενο αντιστρέφει τους ρόλους συγκριτικά µε το 
απόσπασµα του Σωτήρη ∆ηµητρίου και δείχνει τους Έλληνες σε µια 
προγενέστερη χρονική περίοδο που µετανάστευαν κατά χιλιάδες στην 
Αµερική για µια καλύτερη τύχη. Σκοπός να καταδειχθεί ότι οι οικονοµικοί 
µετανάστες είναι σπρωγµένοι από την οικονοµική ανέχεια και δεν αποτελούν 
µια άλλη κατηγορία κατώτερων ανθρώπων και µ’ αυτό τον τρόπο να 
µεταβάλλουν κατά τι την πιθανή ξενοφοβική στάση τους.  

Οι ερωτήσεις που είχαν δοθεί για το σπίτι ήταν οι εξής:  
 
[ Όταν είσαι ξένος; ] 2 

� Απόσπασµα από το κείµενο του Θανάση Βαλτινού, Συναξάρι Ανδρέα 
Κορδο
άτη, Βιβλ.Ι: Αµερική, εκδ. Εστίας, σελ. 42-49. 

 
� ∆ιαβάζετε το απόσπασµα και απαντάτε στις ερωτήσεις του άστρου. 
� Συγκρίνετε το άστρο του 1ου κειµένου µε το άστρο του 2ου και 

επισηµάνετε οµοιότητες, διαφορές. 
� Θα µπορούσε το σχόλιο του αφηγητή του 1ου κειµένου «∆ίκιο είχαν κι αυτοί, 

δίκιο κι εµείς. Αλλά 
ού να το βρούµε. Ποιο κλαρί το κάνει;», θα µπορούσε να 
είναι το σχόλιο και του 2ου κειµένου; 

� Μπορείτε να το αξιοποιήσετε ως σχόλιο για τη σηµερινή κατάσταση που 
έχει δηµιουργηθεί στην ελληνική κοινωνία µε τους οικονοµικούς 
µετανάστες;  

� Ποια η δική σας στάση απέναντι στους οικονοµικούς µετανάστες;  
 
Μέσα στην ώρα καταγράφηκαν οι διαφορές και οι οµοιότητες των δύο 

αποσπασµάτων, αφού προηγουµένως παρουσιάστηκε η πλοκή του β΄ 
αποσπάσµατος · οι µαθητές έλεγαν αυτά που είχαν εντοπίσει ήδη, στο σπίτι, 
και εγώ τα κατέγραφα στον πίνακα. Η διαδικασία αυτή από πλευράς 
δεξιοτήτων στόχευε στην αφοµοίωση των βασικών στοιχείων της πλοκής που 
σε κάθε αφήγηση οφείλει να αναζητεί κάθε µαθητής. Το σχήµα του αστεριού 
προτιµήθηκε για την παραστατική απεικόνιση που βοηθάει τη µνήµη των 
µαθητών.  
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Τη συγκεκριµένη άσκηση δεν την είχαν δουλέψει όλοι οι µαθητές στο 
σπίτι, περισσότερο από το 1/3 της τάξης δεν την είχε δουλέψει. Η συµµετοχή 
κατά τη διαδικασία του µαθήµατος µέτρια. Είχαν δουλέψει στο σπίτι 
περισσότεροι από αυτούς που συµµετείχαν στη συζήτηση µέσα στην τάξη. Ο 
∆ήµος, για παράδειγµα, είχε εργαστεί, αλλά επειδή πάντα είναι συνεσταλµένος, 
δε θέλει να παίρνει το λόγο. Χρειάστηκε να διαβάσω εγώ την εργασία του. Ένα 
από τα σχόλια του για τις οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των δύο 
αποσπασµάτων ήταν:  

 
Μπορεί να είναι διαφορετικές οι αιτίες που τις (ενν. ταλαιπωρίες) προκαλούν αλλά 
τα αποτελέσµατα είναι ίδια: πάντα την πληρώνουν οι άνθρωποι.  

 
Οι οµοιότητες και οι διαφορές, όπως καταγράφηκαν από τον Αλέξανδρο στο 
τετράδιό του ήταν οι εξής:  

 
Οµοιότητες                                              
-∆ύσκολεςσυνθήκες-Ταλαιπωρίες. 
- Αβεβαιότητα- Ανασφάλεια. 
- Περιφρόνηση- Ο έλεγχος των 
Αρχών. 
  
∆ιαφορές 
- Α΄ απόσπασµα: Ο µετανάστης 
έρχεται στην Ελλάδα. 
- Β’ απόσπασµα: Ο µετανάστης 
φεύγει από την Ελλάδα. 

- Άλλη εποχή. 
 
Οµοιότητες ως 
ρος τη µορφή  
Αφήγηση - Α΄πρόσωπη. 

Ο αφηγητής = ήρωας. 
Ασύνδετο σχήµα (µικρές προτάσεις 
µε τελεία, πολλά και) 
Απλή, λιτή, κοντά στον προφορικό 
λόγο

. 
Η ανάλυση της πλοκής κατέληξε πάλι στο δυσκολότερο ερώτηµα: 

«Ποιος ο στόχος της αφήγησης;». Οι µαθητές δυσκολεύτηκαν να 
εντοπίσουν το στόχο της αφήγησης. Στο ερώτηµα: «Ποιος φταίει;». Με τη 
γνώριµη «εκ-µαιευτική» µέθοδο των ερωταποκρίσεων έκαναν αναγωγές στο 
κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο.  

 
Το ερώτηµα: Ποιος είναι ο στόχος της αφήγησης και στο ένα απόσπασµα και 

στο άλλο; Τι θα µπορούσατε να πείτε; /////// 
Ελίνα: Εγώ πιστεύω ο στόχος της αφήγησης και στα δύο κείµενα είναι να θίξει 

την εκµετάλλευση και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες, όταν φεύγουν 
από τον τόπο τους και πάνε κάπου αλλού.ΧΧΧΧ ∆εν είναι κάτι ευνοϊκό γι’ αυτούς. 

 
∆1:Το πρόβληµα της µετανάστευσης θέλουν να θίξουν και οι δύο. Και ποια είναι η 
οπτική γωνία των δύο αφηγητών, του πρώτου αφηγητή; Όταν δίνει δίκιο σ’ αυτούς 
που αντιδρούν και στον ίδιο… 
Πού θα βρει το δίκιο του; Πού θα το αναζητήσει; …Ταυτιστείτε µ’ έναν 
παρατηρητή που περνάει και βλέπει Έλληνες εργαζοµένους να συµπλέκονται µε 
µετανάστες. Τι θα πείτε;.. Είναι δικό τους πρόβληµα, εµένα δε µε νοιάζει… 
Για να φτάσουµε στο συµπέρασµα:  
∆.: Θα θεωρήσεις ποιον υπεύθυνο γι’ αυτήν την κατάσταση; 
∆2: Μίµη! 
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Μίµης: Η κοινωνία. 
∆1: Και ποια είναι η οργανωµένη κοινωνία; 
∆2: Το; 
Νάκος: Το κράτος. 

          ∆1: Πέρα από τα πρόσωπα που εµπλέκονται σε µια κατάσταση, πρέπει να 
σκεφτόµαστε και σε ποιο πλαίσιο κινούνται τα πρόσωπα. Υπάρχουν κι άλλοι που 
επηρεάζουν τα πρόσωπα. Οι άνθρωποι που έφυγαν απ’ την κοινωνία τους από 
φτώχεια, δεν φταίει κάποιος που φτάσανε σ’ αυτό το χάλι; Ήρθαν εδώ, τους 
εκµεταλλεύονται, τους αντιµετωπίζουν έτσι. Οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν κι αυτοί 
Ποιος πρέπει να βάλει τάξη σ’ αυτό το θέµα και να το ρυθµίσει κάπως; 
Μµµ.: Το κράτος. 
∆2: Τα κράτη. 
 Άρα το ποιο κλαρί το κάνει έχει κάποιους υπαινιγµούς. 
Η οπτική γωνία του αφηγητή ακριβώς είναι αυτή, να δείξει ότι για το πρόβληµα 
αυτό δεν ευθύνονται τα συγκεκριµένα πρόσωπα µόνο, αλλά υπάρχουν ευθύνες 
συνολικότερες που έχουν να κάνουν µε την κοινωνία, την οργανωµένη πολιτεία. 
Λοιπόν, να κρατήσουµε αυτά από τα δύο αποσπάσµατα και να πάµε στην 
ασκησούλα…∆ε θα προλάβουµε να την τελειώσουµε σήµερα ///////Σήµερα 
πιεζόµαστε λίγο χρονικά……….  
 Αυτή τη φορά υπήρχαν περισσότερες συνεισφορές από πλευράς µαθητών. ∆εν 
θίχτηκαν τα δύο τελευταία ερωτήµατα. 
Τέλος, προχωρήσαµε στην παρουσίαση της άσκησης που στόχο είχε την εξάσκηση 
των µαθητών στην αναδιατύπωση των νοηµάτων του κειµένου.  
Οι τρεις ασκήσεις αποτελούν µια ενότητα και δίνει η κάθε µια ένα διαφορετικό 
τρόπο για να παρουσιάσεις µια ιστορία, αλλά από το συνδυασµό και των τριών 
τρόπων προκύπτει η περίληψη σύµφωνα µε τις σχολικές προδιαγραφές.  
………………………………………………………………………………… 
∆1: Αυτή η άσκηση έχει να κάνει µε το αφήγηµα που υπάρχει στο τετράδιο των 
εργασιών. Ένα πρόβληµα, που εκτιµάµε ότι αντιµετωπίζουµε, είναι πώς 
αναδιηγούµαστε µια ιστορία…Στην άσκηση που σας δίνουµε υπάρχουν τρεις 
τρόποι για να την αναδιηγηθούµε. Βεβαίως µπορείτε να συνδυάσετε και τους τρεις 
τρόπους…………………………………………………………………………  
 
Οι ασκήσεις είχαν ως εξής: 
 
Άσκηση 1  
Αναδιηγηθείτε την ιστορία του οικονοµικού µετανάστη χωρίς δικά σας σχόλια αλλά µε δικά 
σας λόγια. Σας δίνουµε την αρχή και συνεχίστε µε το ίδιο ύφος. 
∆ούλευε σ’ ένα εστιατόριο πολλές ώρες. Ο εργοδότης του ήταν ικανοποιηµένος 
αλλά δεν του πλήρωνε όλα τα δεδουλευµένα. Κάποια στιγµή που του τα ζήτησε, δεν 
του τα έδωσε. Θύµωσε αλλά δεν αντέδρασε……………………………………… 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
Άσκηση 2 
Στο 
αρακάτω κείµενο αναδιηγούµαστε την ιστορία του α
οσ
άσµατος 
εριγράφοντας 
συγχρόνως και τον τρό
ο µε τον ο
οίο στο κείµενο οργανώνεται η αφήγηση. Συµ
ληρώνετε 
τα κενά. 
Στο κείµενο αυτό ο αφηγητής, ήρωας της ιστορίας, οικονοµικός µετανάστης από 
την Αλβανία, διηγείται τις ταλαιπωρίες του µέχρι να φτάσει στην Αθήνα, όπου κι 
εκεί τα βάσανά του δεν πήραν τέλος. Στην αρχή δούλευε σ’ ένα εστιατόριο……… 
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…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
Επειδή όµως ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου ……………………………………… 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
Τελικά, έφτασε στην Αθήνα, στην Οµόνοια 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Το απόσπασµα κλείνει µ’ ένα σχόλιο και ένα αναπάντητο ερώτηµα µε σκοπό τον 
προβληµατισµό του αναγνώστη ………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
Άσκηση 3 
Παρουσιάζετε το 
εριεχόµενο του α
οσ
άσµατος βασιζόµενοι στο βαθύτερο νόηµα και στόχο 
της αφήγησης. Συµ
ληρώστε το 
αρακάτω κείµενο διατηρώντας το ίδιο ύφος. 
Στο αφήγηµα του Σωτήρη ∆ηµητρίου θίγεται το πρόβληµα και των ανταγωνιστικών 
σχέσεων που αναπτύσσονται στην αγορά εργασίας µεταξύ ……………………….. 
Ο αφηγητής δεν καταλογίζει ευθύνες αλλά θέλει να προβληµατίσει και να µας κάνει 
να αναρωτηθούµε για 
………………………………………………………………………………… 
 
Κάθε άσκηση δόθηκε σε διαφορετική οµάδα, ώστε να υπάρχει 

γρηγορότερη κάλυψη όλων των ειδών των ασκήσεων. Ωστόσο, στον χρόνο που 
απέµενε, δεν ολοκληρώθηκε και η συνέχεια µετατέθηκε στην επόµενη 
συνάντηση µετά από δύο µέρες.  

 
6.4.3.6 Περίληψη. 4η ώρα 

Η τέταρτη συνάντηση ξεκίνησε µε τη διαπίστωση του προβλήµατος ότι 
η µισή τάξη είχε καταλάβει ότι είχαµε λογοτεχνία. Στη συνέχεια, έγινε 
υπενθύµιση για το διαγώνισµα του πρώτου τριµήνου στην επόµενη συνάντηση.  

Ξεκινήσαµε µε την ανάγνωση εργασιών µαθητών που είχαν κάνει τις 
ασκήσεις. 

Ο Kίµων διαβάζει την εργασία του, τη 2η άσκηση, όπως παραπάνω: 
 
Στο κείµενο αυτό ο αφηγητής, ήρωας της ιστορίας, οικονοµικός µετανάστης από 
την Αλβανία, διηγείται τις ταλαιπωρίες µέχρι να φτάσει στην Αθήνα, όπου εκεί τα 
βάσανά του δεν πήραν τέλος. ΧΧΧ Το αφεντικό του ήταν ο ιδιοκτήτης του 
εστιατορίου, δεν του έδινε λεφτά, αποφάσισε να γυρίσει στην Αθήνα. Στο δρόµο 
όµως σταµάτησε το λεωφορείο η αστυνοµία και τους κατέβασε. Εκείνος κρύφτηκε 
και κατάφερε να φύγει. Τελικά, έφτασε στην Αθήνα, στην Οµόνοια. Του τέλειωσαν 
τα λεφτά και αναγκαζόταν να κοιµάται στο Μετρό στις οικοδοµές. Μερικές φορές 
πήγαιναν πολλοί ντόπιοι να πάρουν εργάτες. Εκείνος όµως στεκόταν απόµερα. Μια 
µέρα οι ντόπιοι εργάτες επιτέθηκαν στους Αλβανούς κατηγορώντάς τους ότι τους 
παίρνουν τις δουλειές. Το απόσπασµα κλείνει µ’ ένα αναπάντητο ερώτηµα µε σκοπό 
τον προβληµατισµό του αναγνώστη για το ποιος ευθύνεται γι’ όλη αυτή την 
κατάσταση που επικρατεί. 
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Στη συνέχεια ο Αλέξης: 
 
Στο κείµενο αυτό ο αφηγητής, ήρωας της ιστορίας, οικονοµικός µετανάστης από 
την Αλβανία, διηγείται τις ταλαιπωρίες µέχρι να φτάσει στην Αθήνα, όπου εκεί τα 
βάσανά του δεν πήραν τέλος. Στην αρχή δούλευε σ’ ένα εστιατόριο για πολλές ώρες 
χωρίς να πληρώνεται για όλη την εργασία από τον ιδιοκτήτη του που τον 
εκµεταλλευότανε. Επειδή όµως ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου δεν του έδωσε όλα τα 
λεφτά που του χρωστούσε, όταν του τα ζήτησε, και επειδή ήθελε να βοηθήσει την 
οικογένειά του, αποφάσισε να πάει στην Αθήνα, για να αναζητήσει καλύτερη ζωή, 
χωρίς να γνωρίζει την κατάσταση που θα τον έβρισκε. Τελικά έφτασε στην Αθήνα, 
στην Οµόνοια. Τα βάσανά του συνεχίστηκαν. Κοιµόταν στις οικοδοµές ή στο 
Μετρό. Και το πρωί ντόπιοι διάλεγαν εργάτες µεταξύ των µεταναστών που 
βρίσκονταν συγκεντρωµένοι στο ίδιο µέρος. Μέχρι που µια µέρα οι ίδιοι ντόπιοι 
εργάτες τσακώθηκαν µε τους µετανάστες. Το απόσπασµα κλείνει µ’ ένα σχόλιο και 
ένα αναπάντητο ερώτηµα µε σκοπό τον προβληµατισµό του αναγνώστη για τα 
προβλήµατα των οικονοµικών µεταναστών και ποιος πραγµατικά ευθύνεται γι’ αυτά.  
 
Συνεχίστηκε η συζήτηση των εργασιών του φύλλου εργασίας τις οποίες 

είχαν δουλέψει περί τους 10 µαθητές. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στα πρώτα 
15 λεπτά.  

Οι µαθητές ασκούνται στην αναδιατύπωση του νοήµατος του κειµένου 
δίνοντας σηµασία στη δήλωση των τρόπων συνοχής των νοηµάτων µε λέξεις 
όπως: «Επειδή», «Τελικά», «Το απόσπασµα κλείνει µ’ ένα σχόλιο και ένα 
αναπάντητο ερώτηµα». 

Κάναµε µια πρώτη αναφορά στη δοµηµένη περιληπτική αναδιατύπωση 
του νοήµατος ενός κειµένου: να ξεκινούν οι µαθητές ή να τελειώνουν µε την 
παρουσίαση της κύριας ιδέας του κειµένου και να συνεχίζουν µε την 
παρουσίαση των λεπτοµερειών χαρακτηρίζοντας τις γλωσσικές πράξεις του 
αφηγητή (διερωτάται, αναφέρει, προτείνει κ.λπ.).  

Η διδακτική ώρα τελειώνει µε ασκήσεις πλαγιασµού του λόγου µε 
µετατροπή ευθειών ερωτήσεων σε πλάγιες, ώστε να καταδείξουµε τον τρόπο µε 
τον οποίο αναδιατυπώνουµε τα νοήµατα.  

  
Σχόλια 

Η 
ερίληψη 
 Ενώ οι δύο πρώτες ώρες είχαν ως στόχο να ενισχύσουν τους µαθητές 

στη διάκριση των βασικών σηµείων ενός αφηγηµατικού κειµένου, στις 
επόµενες δύο ώρες τέθηκε ο στόχος της ενίσχυσης των µαθητών στη 
συνοπτική αναδιατύπωση του νοήµατος του κειµένου, την 
ερίληψη, βασική 
λειτουργία µε την οποία συνειδητοποιούν, ο ίδιος ο αναγνώστης και τα άλλα 
µέλη µιας κοινότητας αναγνωστών, το βαθµό κατανόησης του κειµένου.  

Η διδακτική προσέγγιση της 
ερίληψης στηρίχθηκε στο 12ο κεφάλαιο µε 
τίτλο “Restatement, Description and Interpretation” από το βιβλίο του 
Daniel Kurland (2003:171-183) I Know What It Says…What Does It mean?. 
Στηρίχθηκα στη συγκεκριµένη προσέγγιση, γιατί πέρα από τον κριτικό της 
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προσανατολισµό, βασίζεται σε εµπειρικά δεδοµένα πολύ κοντά στη σχολική 
πραγµατικότητα.  

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο διακρίνει τρία επίπεδα στη διερεύνηση του 
νοήµατος ενός κειµένου. Το πρώτο επίπεδο είναι η Αναδιατύ
ωση 
(Restatement): «Τι λέει το κείµενο». Στην αναδιατύπωση του νοήµατος γίνεται 
συνοπτική αναφορά στην κεντρική ιδέα του κειµένου, χωρίς να παρουσιάζονται 
λεπτοµέρειες, παρά µόνο αποφάνσεις και ισχυρισµοί. Στο δεύτερο επίπεδο 
διερευνώνται και περιγράφονται τα δοµικά µέρη του κειµένου: «Τι κάνει το 
κείµενο» (Description), ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζεται το νοηµατικό 
περιεχόµενο του κειµένου ως προς τη δοµή του και ως προς τις γλωσσικές 
πράξεις του γράφοντος (π.χ. περιγράφει, αφηγείται, ισχυρίζεται, δικαιολογεί, 
αιτιολογεί, υποθέτει, διερωτάται, κ.λπ.). Συνήθως οι σχολικές περιλήψεις 
αποτελούν ένα συνδυασµό των δύο αυτών επιπέδων (Βλ. 2η άσκηση). Τέλος, 
ακολουθεί ένα τρίτο επίπεδο, αυτό της ερµηνείας: «Τι εννοεί το κείµενο» 
(Interpretation). Σ’ αυτό το επίπεδο, αναζητείται το ευρύτερο νόηµα του 
κειµένου. ∆ιαφέρει από τα προηγούµενα επίπεδα στο βαθµό που επιχειρείται 
µια αποδόµηση του κειµένου ως προς τους µηχανισµούς πειθούς και η 
εξαγωγή γενικότερων συµπερασµάτων για θέµατα που δε θίγονται άµεσα από 
το κείµενο (βλ. 3η άσκηση). 

Επιπλέον, για την περίληψη των κειµένων αξιοποιήθηκε η συστηµατική 
εξέταση των ονοµατικών και επιρρηµατικών προτάσεων. Για τον πλαγιασµό 
του λόγου στην περίληψη διδάχθηκαν οι ονοµατικές προτάσεις, κατηγορίες 
ρηµάτων που χρησιµεύουν για το χαρακτηρισµό γλωσσικών πράξεων116 και οι 
επιρρηµατικές προτάσεις για να συνδέσουν προτάσεις µε επιρρηµατικές 
σχέσεις µεταξύ τους (χρονικές, αιτιολογικές κ. ά.), σε αφηγηµατικά και µη 
κείµενα.  
 
Κατ’ οίκον εργασίες 

Οι 3η και 4η διδακτικές ώρες δεν ήταν συνεχόµενες. Χρειάστηκε να 
δοθούν εργασίες στο σπίτι για να πραγµατοποιηθούν οι προγραµµατισµένες 
εργασίες. Οι εργασίες όµως δε διεκπεραιώθηκαν από το σύνολο των µαθητών. 
Η επιµέλεια των µαθητών παρουσίασε τα γνώριµα χαρακτηριστικά που είχαν 
εντοπισθεί και στη φάση της εθνογραφικής παρατήρησης αλλά και της 
προηγούµενης διδακτικής εµπειρίας: το 1/3 περίπου της τάξης για διάφορους 
λόγους να µην έχει εργασθεί επαρκώς στο σπίτι. Χωρίς να θέλουµε να 

                                                
116

 Οι γλωσσικές πράξεις στην επικοινωνιακή προσέγγιση διακρίνονται σε: αιτήµατα,  
παράπονα-διαµαρτυρία (complaints), απολογητικό λόγο – δικαιολογίες - επιχειρήµατα,  
επαίνους και προτάσεις (Richards, 2001: 37-38). Οι µαθητές καλούνται να διακρίνουν τις 
γλωσσικές πράξεις που εντοπίζονται σ’ ένα κείµενο και να χρησιµοποιήσουν το κατάλληλο 
ρήµα µε την κατάλληλη ονοµατική πρόταση για να χαρακτηρίσουν τη συγκεκριµένη 
γλωσσική πράξη. Για τον ίδιο στόχο τους δόθηκε πίνακας ρηµάτων που χρησιµοποιούµε 
στην περίληψη, όπως δηµοσιεύεται στον Ηλεκτρονικό κόµβο (Α
ό τον Ηλεκτρονικό κόµβο για 
την υ
οστήριξη των διδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα, «Περίληψη, η συνοχή της περίληψης», 
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/perilipsi/perilipsi.htm. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας).  



 249 

ανοίξουµε, στο σηµείο αυτό, το πολυσυζητηµένο και αµφιλεγόµενο θέµα των 
«εργασιών στο σπίτι», κοιτάζοντας, εκ των υστέρων, πιο προσεκτικά την 
εργασία που δώσαµε για το σπίτι - αν και αρχικά προσδοκούσαµε ότι θα 
ολοκληρωνόταν µέρος τους στην τάξη- διαπιστώσαµε ότι συνολικά οι 
ερωτήσεις διακρίνονταν για την «αυστηρή περιχάραξή» τους. Ζητούσαµε, ούτε 
λίγο ούτε πολύ, να έχουν διαβάσει ένα αρκετά εκτεταµένο κείµενο για τα 
σχολικά δεδοµένα, να το κατανοήσουν και να εντοπίσουν οµοιότητες και 
διαφορές µε άλλο αφήγηµα, να αναγάγουν το πρόβληµα της µετανάστευσης 
στη σύγχρονη εποχή και να προσδιορίσουν τη δική τους θέση απέναντι στο 
θέµα αυτό. Οι µαθητές καλούνταν να έχουν τεκµηριωµένη θέση και 
προσωπική. Όπως ήταν επόµενο, αναδείξαµε τους µαθητές που διακρίνονται 
για το διευρυµένο και επεξεργασµένο γλωσσικό κώδικα, ενώ επιβεβαιώσαµε 
ότι κάποιοι δυσκολεύονται να επεξεργασθούν κείµενα και να εκφράσουν µε 
άνεση τις απόψεις τους. Κι όλα αυτά στο διάστηµα που µεσολαβεί από τη µια 
συνάντηση στην επόµενη.  

 
6.4.3.7 Το διαγώνισµα του Α΄ τριµήνου 

Για το διαγώνισµα του Α΄ τριµήνου επιλέξαµε ολοκληρωµένο άρθρο, 
δηµοσίευµα εφηµερίδας, σχετικό µε το θέµα. Το άρθρο συνοδευόταν από ένα 
φύλο εργασίας. 
 

Το φύλλο εργασίας 
 
Ερωτήσεις κατανόησης 
1. Ποια µέτρα θα µπορούσαν να ληφθούν από την πολιτεία, ώστε να αντιµετωπισθεί το 
φαινόµενο της µαζικής εισροής οικονοµικών µεταναστών στη χώρα µας χωρίς παρενέργειες; 
2. Ποια ήταν τα αποτελέσµατα από την έλλειψη µέτρων αντιµετώπισης του φαινοµένου της 
µαζικής εισροής οικονοµικών µεταναστών; 
3. Τι σηµαίνει ο όρος «δαιµονοποίηση»; 
Ερωτήσεις για τον τρό�ο σύνδεσης  
4. Η σχέση της α΄ παραγράφου µε τη β΄ είναι σχέση αντίθεσης. Βρείτε τον σύνδεσµο µε τον 
οποίο δηλώνεται η σχέση αυτή. 
5. Η σχέση της β΄ παραγράφου µε τη γ΄ παράγραφο είναι αιτίου- αποτελέσµατος. Βρείτε τη 
φράση που δηλώνει αυτή τη σχέση. 
6. Χαρακτηρίστε τον τρόπο σύνδεσης των προτάσεων στις παρακάτω περιόδους: 
� Σ’ αυτό το πλαίσιο η ελληνική κοινωνία ήταν ανεκτική στους ξένους, αποδεχόταν το 

διαφορετικό. 
� Αυτή η αλλαγή καθεστώτων δηµιούργησε νέα δεδοµένα και είχαµε κύµατα οικονοµικών 

προσφύγων. 
� Όσοι από αυτούς ενσωµατώνονταν στην κοινωνία, µπορούσαν να διακριθούν σ’ όλες τις 

βαθµίδες. 
� Παράλληλα, η επίσηµη πολιτεία έχει µέγιστο βαθµό ευθύνης σ’ αυτή τη 

δαιµονοποίηση, γιατί αντί να χαράξει σωστή µεταναστευτική πολιτική, προέβαινε σε 
επιχειρήσεις «σκούπα».  

� Πέφτουν θύµατα εκµετάλλευσης των εργοδοτών, ζουν εξαθλιωµένοι και διαπράττουν 
αδικήµατα. 
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Παραγωγή λόγου 
Γράφεις ένα άρθρο στην τοπική εφηµερίδα για το πρόβληµα της λαθροµετανάστευσης. 
� Μεταδίδεις την είδηση σύµφωνα µε την οποία ασιάτες λαθροµετανάστες είχαν 

προσπαθήσει από τη θάλασσα να αποβιβασθούν σε κάποιο ερηµονήσι του Αιγαίου και 
κάποιοι από αυτούς τα κατάφεραν, ενώ κάποιοι από αυτούς δεν επέζησαν.  

� Στη συνέχεια κάνεις µερικές σκέψεις για τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να τους 
αντιµετωπίσει η ελληνική πολιτεία και η κοινωνία µας.  
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Το σκεπτικό µε το οποίο συντάχθηκε το διαγώνισµα ήταν να 
διερευνηθεί η ικανότητα των µαθητών στην αναδιατύπωση των νοηµάτων και 
αν µπορούν να αξιοποιούν τις γνώσεις τους από το Συντακτικό για να έχουν 
περισσότερες επιλογές στη γραπτή έκφραση.  

Με την Έκθεση θελήσαµε να διερευνήσουµε κατά πόσο αφοµοιώθηκαν 
στοιχεία που αφορούν στα γένη του λόγου (αφήγηση, επιχειρηµατολογία) και 
στη δοµή των κειµένων σύµφωνα µε το είδος τους. Επιλέξαµε τη δοµή του 
ενηµερωτικού άρθρου, που συνδυάζει την αφήγηση ενός περιστατικού, ώστε οι 
µαθητές να αξιοποιήσουν όσα είπαµε για την πλοκή και το σχόλιο στο οποίο ο 
λόγος είναι µη αφηγηµατικός, αναφορικός.  

Το θέµα του άρθρου που επιλέχθηκε ήταν σχετικό µε τη θεµατική 
ενότητα και τα κείµενα που είχαν προηγηθεί και η Έκθεση που καλούνταν οι 
µαθητές να γράψουν, τόσο ως προς το αφηγηµατικό της µέρος, όσο και στο 
µη αφηγηµατικό, το σχόλιο- πρόταση, στηριζόταν πάλι σε κείµενα που είχαν 
προσεγγίσει οι µαθητές. Η επιδίωξή µας ήταν οι µαθητές να είναι ενήµεροι για 
το θέµα που είχαν να γράψουν και ο γραπτός λόγος να στηρίζεται στα κείµενα 
που είχαν αποτελέσει αντικείµενο κατανόησης. 
 
Τα α
οτελέσµατα 

Τα αποτελέσµατα από πλευράς βαθµολογικής παρουσίαζαν χαµηλό 
µέσο όρο 12,68, αναµενόµενο, αν λάβει κανείς υπόψη τις ιδιαίτερα χαµηλές 
επιδόσεις των τριών µαθητών από την Αλβανία και τεσσάρων µαθητών µε 
ιδιαίτερες δυσκολίες στο γραπτό λόγο, επτά στο σύνολο σε 25 µαθητές της 
τάξης. 

Για µας είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: α) οι πόροι γνώσης και εµπειρίας 
που αξιοποίησαν ο µαθητές για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της 
παραγωγής λόγου, β) ο βαθµός κατανόησης των κειµένων και γ) η αφοµοίωση 
του µορφολογικών χαρακτηριστικών του υποτεταγµένου και παρατακτικού 
λόγου.  
 
Α. Ως προς τον πρώτο στόχο παρουσιάσθηκαν οι εξής διαφοροποιήσεις σε 
σχέση µε το τι αξιοποίησαν οι µαθητές:  
 
Οι αυτοβιογραφικοί: Αυτοί που αξιοποίησαν κυρίως τη δική τους εµπειρία που 
είχε να κάνει µε τα δικά τους βιώµατα. Οι µαθητές αυτοί έδειξαν να 
χρησιµοποιούν το επικοινωνιακό πλαίσιο που τους δίνεται αλλά το 
προσαρµόζουν, όχι απαραίτητα µε επιτυχία, στις δικές τους επικοινωνιακές 
ανάγκες. Οι επιδόσεις τους είναι συνήθως χαµηλές σύµφωνα µε τα κριτήρια 
του Προγράµµατος Σπουδών για το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο Κρίστο, αλβανικής καταγωγής, δεν 
µπορεί να ξεφύγει από τον εµπειρικό του κόσµο και να προσαρµοσθεί σε 
δεδοµένα που δίνονται στο θέµα. Επίσης, δείχνει να αδυνατεί να 
χρησιµοποιήσει αναφορικό λόγο. Σε όλες τις προσπάθειες να εκφράσει τις 
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σκέψεις του, προφορικά ή γραπτά είναι έντονα αυτοβιογραφικός. Στην έκθεσή 
του γράφει:  

 
Ολοι οι Αλβανοι λαθροµεταναστες 
ρωσ
αθησαν να ερθουν στην Ελλαδα 
ολυ δυσκολα 
µερικοι ηρθαν α
ό τα βουνα µερικοι 
ερασαν λαθραια µερικοι 
ροσ
αθησαν να ερθουν στην 
Ελλαδα α
ο την θαλασσα µερικοί φτασαν στην Ελλαδα αλλοι όµως 
ινιγηκαν. Ωσοι όµως 
φτασανε στην Ελλαδα δουλεψανε βρικανε και τωρα συντηρουνε την οικογενεια τους αλλοι 
ωµως 
ου ηρθαν στην Ελλαδα αλλα δεν βρικαν δουλειαν ζητιανευαν για να ζησουν… 
Το σχολειο µου είναι: ότι ο
οιος ερχεται στην Ελλαδα καθοριζει τη µοιρα του και 
συγκεκρµενα οι λαθροµεταναστες 
ου ερχονται 
ολυ ασχηµα αλλα όµως µ
ορουν να φτιαξουν 
τη ζωή τους.  
 
Ο Κρίστο κατέθεσε τη δική του άποψη από την οπτική του γωνία, ως 

γόνος οικογένειας οικονοµικών µεταναστών που ήρθαν µε δυσκολίες στην 
Ελλάδα, αλλά κατάφεραν να επιτύχουν, «να φτιάξουν τη ζωή τους». Ο Κρίστο 
δε στέκεται στις δυσκολίες, τις ταλαιπωρίες αλλά στο καλό αποτέλεσµα που 
αποζηµιώνει τις θυσίες του µετανάστη τις οποίες υπαινίσσεται µε τα 
αποσιωπητικά. Θέλει να δώσει τη θετική πλευρά της ζωής του, ως οικονοµικού 
µετανάστη, που προοδεύει.  

Η Σοφία, γηγενής, αντιµετωπίζει τους λαθροµετανάστες ως πρόβληµα, 
εκφράζοντας τις ξενοφοβικές της απόψεις:  

 
Ένα µεγάλο 
ρόβληµα 
ου µας α
ασχολεί όλους σήµερα είναι οι λαθροµετανάστες. 
Άνθρω
οι ο ο
οίοι φεύγουν α
’ τον τό
ο 
ου γεννήθηκαν για να 
άνε κά
ου αλλού 
ου θα 
είναι 
ιο καλά. Στις ε
όµενες 
αραγράφους θα σας διηγηθώ διάφορες ιστορίες α
ό 
λαθροµετανάστες ο
ου 
ίστευαν 
ως θα τα καταφέρουν εκεί 
ου θα 
άνε οµως… 
Στην Ελλάδα σηµερα οι Ασιατες(έχει σβήσει το Βορειοη
ειρώτες 
ου είχε γράψει αρχικά) 
είναι 
ιο 
ολύ κι α
ό τους Ελληνες. Αυτό δεν είναι κι ότι καλυτερο, γιατί τους βλέ
εις 
µερικους α
ό αυτούς ανήµ
ορους και 
λήρης «άφραγκους» να µην µ
ορουν να 
ε
ιβιώσουν………Τους βλέ
εις να κοιµούνται σε κούτες, σε 
αγκάκια, να ψάχνουν στα 
σκου
ίδια να βρουν λίγο φαγητό.  
Άλλοι, όµως αυτό 
ου κάνουν είναι να κλέβουν, εµάς κυρίως τους Έλληνες γιατί 

ιστεύοντας 
ως ετσι θα µας εκδηκιθούν ε
ειδη δεν βρισκουν δουλεια… 
 

∆ε δυσκολεύεται κανείς να διακρίνει το γηγενή κάτοικο της ΝΑ Αττικής 
που αντιµετωπίζει µε έντονη επιφύλαξη, αν όχι εχθρότητα, τον οικονοµικό 
µετανάστη. 

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, οι µαθητές εξέφρασαν αυτό που 
αυθόρµητα σκέφτηκαν για το θέµα, χωρίς να προσέξουν τα «δεδοµένα» και τα 
«ζητούµενα» του θέµατος. 

Στην ίδια περίπτωση, συγκαταλέξαµε και µαθητές σαν τον ∆ήµο που 
έδειξαν να παρακολουθούν το επικοινωνιακό πλαίσιο του θέµατος και να 
παραµένουν έντονα προσκολληµένοι στη δικιά τους αντίληψη για το θέµα. Και 
ο ∆ήµος, γηγενής κάτοικος της περιοχής, δείχνει να συµµερίζεται τη διάχυτη 
ξενοφοβία που χαρακτηρίζει τους ντόπιους κατοίκους, των οποίων ο δήµος 
έχει κατακλυσθεί από τους Αλβανούς οικονοµικούς µετανάστες:  
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Σήµερα στις 17-10-1980 ασιάτες λαθροµετανάστες 
ήγαν να µ
ουν 
αράνοµα, α
ό την 
θάλασσα στους Αρκοί (ερηµονήσι) του Αιγαίου. Α
ό αυτούς κά
οιοι το κατάφεραν µερικοί 
όµως δεν κατάφεραν να ε
ηζήσουν. 
Αυτή ήταν η δεύτερη ε
ίθεση λαθροµεταναστών µέσα σε δύο µήνες. Αυτό δεν 
άει άλλο. 
Πρέ
ει να βάλουµε σε όλες τα ακτές των νησιών φύλακες, το λιµεναρχείο να κάνει 

ερι
ολίες και στην στεριά και στην θάλασσα. Η κοινωνία 
ρέ
ει να λάβει τα µέτρα της.  
 

Οι ερανιστές. Σ’ αυτή την κατηγορία συγκαταλέξαµε τους µαθητές που 
αξιοποίησαν τα κείµενα που αναλύθηκαν στο πλαίσιο της ενότητας και 
άντλησαν µοτίβα, λεπτοµέρειες της πλοκής, πληροφορίες ή προβληµατισµούς 
και τους ενέταξαν στο κείµενό τους. Η κατηγορία αυτή θα µπορούσαµε να 
πούµε ήταν και η πολυπληθέστερη. 

Ο Νάκος αξιοποίησε το κείµενο του Θανάση Βαλτινού: 
 
Χθες το α
όγευµα συνέβη κάτι 
ου αξίζει να 
ροβληµατιστούµε. Ένα σα
ιοκάραβο ξεκίνησε 
α
ό την Ασία γεµάτο µετανάστες µε σκο
ό να τους α
οβιβάσει σε κά
οιο ερηµονήσι. Αυτό 
το καράβι ήταν 
ολύ 
αλιό, είχε σα
ίσει και τα σίδερα είχαν σκουριάσει. Εκεί µέσα υ
ήρχε 
ένας µεγάλος αριθµός λαθροµεταναστών και οι συνθήκες ήταν α
άνθρω
ες. Για φαγητό τους 
έδιναν µόνο µ
αγιάτικο ψωµί και δεν είχαν νερό γι’ αυτό τους έδιναν α
’ την θάλασσα. Ήταν 

ολλές µέρες στην θάλασσα κλειδωµένοι στ’ αµ
άρι. ... 
 

Ο Ντίνος συνδύασε και τα δύο αφηγηµατικά κείµενα, του Θανάση 
Βαλτινού και του Σωτήρη ∆ηµητρίου: 

 
Οι Λαθροµετανάστες α
ό την Ασία 
Ήταν Νοέµβρης µήνας ένα καράβι φεύγει α
ό το λιµάνι της Τουρκίας 
ροορισµός κά
οιο 
ερηµονήσι του Αιγαίου. Κά
οια στιγµή το 
λοίο χτύ
ησε σε ύφαλο και κά
οιοι α
ό αυτούς 
έφτασαν στην Ληψούς και υ
όλοι
η ξαναγύρισαν 
ίσω. Στο νησί όσοι µ
ήκαν λαθραία 
άρχισαν να ψάχνουν κά
οια δουλειά για την ε
ιβίωσή τους. Ένας α
ό τους λαθροµετανάστες 
κά
οια µέρα καυγάδισε µε έναν ντό
ιο εκείνου του νησιού. 

 
Οι χρήστες των κειµενικών τύ
ων. Πολλοί µαθητές προσπάθησαν να 
αξιοποιήσουν γένη λόγου έτσι όπως τα είδαν να πραγµατώνονται στα κείµενα 
που τους δόθηκαν. Κυρίως προβληµατίσθηκαν για τον τύπο της περιγραφής: 
κάποιοι διάλεξαν τη λογοτεχνική περιγραφή ή τη δραµατοποιηµένη είδηση 
και κάποιοι την τυπική ειδησεογραφική περιγραφή. 

Παράδειγµα από τον πρώτο τύπο είναι απόσπασµα από την Έκθεση 
του Νάκου που παραθέσαµε παραπάνω, ενώ από την Έκθεση του ∆ήµου 
δίνουµε παράδειγµα ειδησεογραφικής περιγραφής:  

 
Σύµφωνα µε µια αξιό
ιστη 
ηγή, χτες 26 Νοεµβρίου και γύρω στις δώδεκα το βράδυ, ένα 
σα
ιοκάραβο 
ου ερχόταν α
ό την Ασία χτύ
ησε σε ένα ύφαλο και βυθίστηκε λίγο έξω α
ό 
την Κω. Μέσα στο καράβι βρίσκονταν 500 λαθροµετανάστες, ανάµεσά τους γυναίκες και 

αιδιά. Τουλάχιστον 300 έχασαν τη ζωή τους ενώ οι υ
όλοι
οι κατάφεραν να κολυµ
ήσουν σε 
ένα ξερονήσι για βοήθεια. Μέχρι να καταφέρουν να συνεννοηθούν µε τους ντό
ιους το καράβι 
βυθίστηκε νετελώς. Μετά α
ό λίγο ήρθαν οι αρχές και το ΕΚΑΒ… 
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Κάποιοι συνδύασαν τους τρεις τρόπους αναδιατύπωσης ενός γεγονότος 
που χρησιµοποιήσαµε στην άσκηση που στόχευε στην περίληψη, όπως ο 
Αλέξης, ο οποίος έγραψε:  

 
Η λαθροµετανάστευση, είναι ένα α
ό τα κυριότερα 
ροβλήµατα της ελληνικής 
ολιτείας και 
κοινωνίας τα τελευταία χρόνια. Χιλιάδες λαθροµετανάστες µε κίνδυνο της ζωής τους, 

ερνούν 
αράνοµα στην Ελλάδα µε σκο
ό την εύρεση µιας καλύτερης ζωής κάθε χρόνο.  
Χθες, τα ξηµερώµατα, ασιάτες λαθροµετανάστες εντο
ίστηκαν α
ό τις Αρχές σ’ ένα 
ερηµονήσι στο Αιγαίο. Σύµφωνα µε τις µαρτυρίες των λαθροµεταναστών, ξεκίνησαν α
ό 
λιµάνι της Κίνας (ακολουθεί 
αράθεση λε
τοµερειών α
ό το ταξίδι των µεταναστών)… 
Αυτό το γεγονός είναι ενδεικτικό της κατάστασης 
ου ε
ικρατεί στην Ελλάδα µε την 
λαθροµετανάστευση. Η 
ολιτική 
ρέ
ει να 
άρει µέτρα εναντίον του 
ροβλήµατος ό
ως…»  
 

Οι αναλυτές των γεγονότων. Σε πολλές εκθέσεις ακολουθεί τα σχόλια τα οποία 
στηρίζονται στο περί δικαίου αίσθηµα, όπως το σχόλιο του Μίµη: 
 

Το 
αρα
άνω 
εριστατικό είναι ένα α
ό τα 
ολλά 
εριστατικά λαθραίας εισόδου µεταναστών 
στη χώρα µας…Πάντως, σ’ όλες τις 
ερι
τώσεις τα θύµατα είναι 
άντοτε αθώοι άνθρω
οι 

ου 
έφτουν θύµατα εκµετάλλευσης, εξ αιτίας της ε
ιθυµίας τους να βρουν ένα καλύτερο 
µέλλον γι’ αυτούς και τα 
αιδιά τους, ώστε να ζήσουν ευτυχισµένοι. Στην 
ραγµατο
οίηση 
αυτής τους της ε
ιθυµίας µ
ορούµε να τους βοηθήσουµε εµείς σαν κοινωνία… Στο κάτω 
κάτω αν το καλοσκεφτούµε, δίκιο έχουµε κι εµείς και αυτοί, ας ενωθούµε για να το βρούµε. 
 
Και το σχόλιο της Γιάννας: 
 
Το καλύτερο για την ελληνική κοινωνία και 
ολιτεία, για µένα, θα ήταν να φυλάµε σωστά και 
καλά τα σύνορα µας α
ό στεριά και α
ό θάλασσα. Πριν όµως θέσουµε σε κίνδυνο τις ζωές 
των λαθροµεταναστών 
ρέ
ει να σκεφτούµε τη θέση τους και να τους φερθούµε σωστά. 
 

Και τον καταγγελτικό λόγο της Ντίνας: 
 
«Η Ελλάδα υ
οτίθεται ότι βρίσκεται στον 21ο αιώνα ενώ ζει και φέρεται σαν να είναι 
αρκετούς αιώνες 
ίσω. …Πρέ
ει να καταλάβουµε ότι κι εκείνοι είναι άνθρω
οι και έχουν 
συναισθήµατα. ∆εν είναι ζώα αλλά ούτε και α
ό άλλο 
λανήτη…». 
 
Στην παραγωγή λόγου οι µαθητές δεν υιοθετούν ένα ρόλο, συνδυάζουν 

και τους τέσσερις παραπάνω ρόλους µε διαφορετικό τρόπο, χωρίς να 
συνειδητοποιούν ακριβώς το τι κάνουν.  
 
Β. Ως προς την κατανόηση του κειµένου  

Οι ερωτήσεις απαιτούσαν τον εντοπισµό των σηµείων του κειµένου και 
την αναδιατύπωση του νοήµατος. Στο πλαίσιο ενός διαγωνίσµατος για τη 
βαθµολογία του Α’ τριµήνου κρίναµε ότι έπρεπε να περιοριστούµε στα 
προβλεπόµενα από το ΑΠ για την αξιολόγηση της µαθητικής επίδοσης. Ως 
προς τους ιδιαίτερους στόχους της παρέµβασής µας δε θα µπορούσε να 
επιχειρηθεί αξιολόγηση στο πλαίσιο αυτό. Ωστόσο, επιβεβαιώσαµε δυνατά και 
αδύνατα σηµεία που εντωµεταξύ είχαν φανεί. Το θετικό σηµείο είναι ότι όλοι 
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σχεδόν οι µαθητές, µε µία µόνο εξαίρεση, κατανοούν το κείµενο, ακόµα και 
αλβανόφωνοι µαθητές εντοπίζουν τα σηµεία που δίνουν τις απαντήσεις στις 
ερωτήσεις. Τα αδύνατα σηµεία είναι ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην 
αναδιατύπωση του νοήµατος του κειµένου, στην προβληµατική χρήση του 
αναφορικού λόγου και στην πληρότητα των απαντήσεων ώστε να καλύπτουν 
όλα τα σηµεία του κειµένου.  

Για παράδειγµα, αρκετοί µαθητές µετέφεραν αυτολεξεί τα χωρία του 
κειµένου που έδιναν την απάντηση στην ερώτηση. Ο Κρίστο, ο Μπάνυ, 
µαθητές από την Αλβανία αλλά και ο ∆ήµος και ο Μίµης και άλλοι δίνουν την 
απάντηση στη 2η ερώτηση: «Ποια ήταν τα αποτελέσµατα από την έλλειψη 
µέτρων αντιµετώπισης του φαινοµένου της µαζικής εισροής οικονοµικών 
µεταναστών;», ως εξής:  

«∆υστυχώς δεν έγινε τί
οτα α
ό όλα αυτά µε α
οτέλεσµα να έχουµε εισδοχή 
εκατοντάδων χιλιάδων οικονοµικών 
ροσφύγων, οι ο
οίοι 
έφτουν θύµατα 
εκµετάλλευσης εργοδοτών, ζουν εξαθλιωµένοι και δια
ράττουν αδικήµατα, 
ολλές 
φορές για να εξασφαλίσουν την ε
ιβίωσή τους». Όπως ακριβώς υπάρχει στο 
κείµενο. Οι µαθητές δε φαίνεται να µπορούν να χαρακτηρίζουν γλωσσικές 
πράξεις του αρθρογράφου (προτείνει, θεωρεί ως αιτία, κ.λπ.) ούτε να βρίσκουν 
συνώνυµες λέξεις και φράσεις.  

Άλλοι πάλι προσπαθούν να αποδώσουν µε δικό τους τρόπο το νόηµα 
του κειµένου αλλά καταφεύγουν σε εκφράσεις προφορικότητας που δε 
συνάδουν µε το ύφος του γραπτού λόγου: 

Ο ∆ανιήλ γράφει: «Η έλλειψη των µέτρων αυτών είχε ως α
οτέλεσµα να 

εράσουν τα σύνορά µας και να εισβάλουν στην χώρα εκατοντάδες χιλιάδες οικονοµικοί 

ρόσφυγες, οι ο
οίοι έ
εφταν θύµατα δηλ. 
ιάνονταν κορόιδα α
ό τους µαγαζάτορες 
και τους έτρωγαν τα λεφτά ή τους έδιναν χαµηλό µισθό…». 

Η Σοφία: «Τα α
οτελέσµατα ήταν άσχηµα. ∆εν έγινε τί
οτα µε α
οτέλεσµα 
να έχουν εισβολή εκατοντάδων χιλιάδων οικονοµικών 
ροσφύγων οι ο
οίοι είναι θύµατα 
εκµετάλλευσης των εργοδοτών, µε α
οτέλεσµα να µην τους δίνουν το σωστό µισθό και 
εκείνοι δεν φεύγουν α
ό εκεί γιατί δεν θα βρουν εύκολα δουλειά και «θα χάσουν κι αυτά 

ου έχουν». 

Στις παραπάνω απαντήσεις υπάρχουν ερµηνευτικές προβολές των 
µαθητών που µεταφέρουν το νόηµα του κειµένου στη δική τους πρόσληψη · 
έτσι η εισδοχή των οικονοµικών προσφύγων µετατρέπεται σε εισβολή.  

Αναδιατυπώσεις, όπως αυτή της Εύας δεν ήταν συχνές:  
«Τα α
οτελέσµατα α
ό την έλλειψη µέτρων αντιµετώ
ισης του φαινοµένου της µαζικής 
εισροής οικονοµικών µεταναστών είναι κυρίως αρνητικά. Σε 
ολλές 
ερι
τώσεις οι 
οικονοµικοί µετανάστες 
έφτουν θύµατα εκµετάλλευσης α
ό τους εργοδότες τους µε 
α
οτέλεσµα να ζουν µια δύσκολη ζωή 
ου 
ολλές φορές για να την αντιµετω
ίσουν και να 
ξεφύγουν α
ό αυτήν δια
ράττουν εγκλήµατα και αδικήµατα».  

Ο τρίτος στόχος του διαγωνίσµατος δεν αξιολογείται στο πλαίσιο της 
παρούσας διατριβής.  
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6.4.3.8 Μετά την ανάγνωση. Οι ε
όµενες συναντήσεις 
Η ε
ιλογή των θεµάτων και των κειµένων 

Με το διαγώνισµα ολοκληρώθηκε η συνεργασία στο Α΄ τρίµηνο. Στο 
διάστηµα που απέµεινε µέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων είχαν σειρά τα 
κείµενα που επέλεξαν οι µαθητές για το ρατσισµό. Μετά από διδασκαλίες που 
στόχο είχαν να δείξουν στους µαθητές στρατηγικές για την κατανόηση του 
νοήµατος των κειµένων, θέλαµε να δώσουµε χρόνο να στοχασθούν σχετικά µε 
το θέµα για το οποίο έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον. Σ’ αυτό βοήθησε και η 
επικαιρότητα · το γεγονός της εξαφάνισης του µικρού Άλεξ στη Βέροια ήταν 
σχετικά πρόσφατο, ακόµη δε πιο πρόσφατο το γεγονός βιασµού µαθήτριας 
βουλγαρικής καταγωγής στην Αµάρυνθο της Εύβοιας. Οι µαθητές βρήκαν 
εύκολα πλούσιο σχετικό υλικό, το οποίο παρατίθεται στο παράρτηµα. Η 
έκταση και η ποικιλία του υλικού µας προβληµάτισε, διότι ήταν δύσκολη η 
αξιοποίησή του στο σύνολό του. Ωστόσο, µας εντυπωσίασε η ποικιλία και το 
ενδιαφέρον που παρουσίαζαν τα κείµενα που επέλεξαν, σχεδόν τα 2/3 των 
µαθητών της τάξης, που προσέγγιζαν πολλές πλευρές του θέµατος. 

Από τα άρθρα που επέλεξαν (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ, σ. 525-9) οι µαθητές, 
µετά την ταξινόµησή τους από τους διδάσκοντες, βγήκαν τα εξής θέµατα:  
� Ο Ρατσισµός του οίκτου. Η ενότητα αποτελούνταν από δύο άρθρα: α) 

Γκάζι Καπλάνι (2002). «Ο ρατσισµός του οίκτου και η δεύτερη γενιά», 
β)Λένα ∆ιβάνη.(χ.χ.) «Αυτό-κινητό Πανεπιστήµιο» και γ) ∆ηµήτρης 
Αργυρός. «Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες και Κοινωνικός Ρατσισµός». 
http://argiros.net/?p=278 (2009).  

Στο πρώτο άρθρο παρουσιάζεται η άποψη ότι ο ρατσισµός δεν 
εµφανίζεται µόνο µε εχθρικά συναισθήµατα και µίσος αλλά και µε τη µορφή 
του οίκτου για τον «ταλαίπωρο» µετανάστη που, όταν όµως γίνει «σαν κι εµάς», 
πετύχει δηλαδή την κοινωνική ενσωµάτωση και ανέλιξη, µας ενοχλεί. Στο 
δεύτερο παρουσιάζεται, εκτός των άλλων, η ίδια πλευρά του ρατσισµού ως 
σχόλιο σε µια σκηνή, σ’ ένα τυχαίο συµβάν µέσα σε λεωφορείο, όπου 
τσιγγάνοι διαπληκτίζονται µε οικονοµικό µετανάστη αλβανικής καταγωγής. 
Στο συµβάν παρεµβαίνει άλλος κύριος αλβανικής καταγωγής, όταν θίγεται η 
εθνική του ταυτότητα από τις ύβρεις των τσιγγάνων. Ο Αλβανός κύριος δε 
διαφέρει από τον οποιοδήποτε Έλληνα κύριο και αυτό ενοχλεί τους Έλληνες 
επιβάτες, οι οποίοι χαρακτηριστικά ψιθύριζαν «Ε, βέβαια, τους ντύσαµε, τους 
στολίσαµε, τους κάναµε ανθρώπους…». Και στο τρίτο άρθρο θίγεται η ίδια 
στάση, ο ρατσισµός δηλαδή του οίκτου, απέναντι στο διαφορετικό, 
εντοπισµένη αυτή τη φορά στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.  

 
� Έλληνες και ξενοφοβία. Η ενότητα αποτελείτο από δύο άρθρα: α) 

∆ηµητράκος ∆ηµήτρης (2006). «Οι Έλληνες και η ξενοφοβία», εφηµ. Το 
Βήµα, 26-11-2006 και β) Χατζηϊορδάνογλου Χριστιάννα, (χ.χ.) «Θύµα 
διακρίσεων ένας στους τρεις µετανάστες στην Ελλάδα». 

Στο άρθρο του ο ∆ηµητράκος εξέφραζε την άποψη ότι οι Έλληνες δεν 
είναι «πηγαία ρατσιστές», αλλά «το πρόβληµα συνίσταται στην αγνόηση ή 
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κατάφωρη παραβίαση των δικαιωµάτων των ξένων. Αυτό αφορά κατά κύριο 
λόγο τη συµπεριφορά των εκπροσώπων αρχών». Στο δεύτερο άρθρο 
παρατίθενται στοιχεία από έρευνα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για το 
Ρατσισµό και την Ξενοφοβία, τα οποία δεν επιβεβαιώνουν ακριβώς τις θέσεις 
του αρθρογράφου και δείχνουν ότι σε ποσοστό 30% περίπου οι µετανάστες 
έχουν πέσει θύµα διακρίσεων.  

 
� Ενσωµάτωση των µεταναστών: Η τρίτη θεµατική ενότητα στηρίχθηκε σε 

άρθρο της Αγγελικής Χαλκιά µε τίτλο «Ενσωµάτωση των µεταναστών: 
Μύθοι και πραγµατικότητα».  

Στο άρθρο της η Χαλκιά αναφέρεται στα εµπόδια που παρουσιάζονται 
στην ελληνική κοινωνία κατά την προσπάθειά των µεταναστών να 
ενσωµατωθούν σ’ αυτήν, αφού πρώτα αντιδιαστείλει την έννοια της 
ενσωµάτωσης από την έννοια της αφοµοίωσης και περιγράψει τα 
χαρακτηριστικά της ενσωµάτωσης και τις προϋποθέσεις για την επίτευξή της.  
 
∆ιαδικασία 

Οι µαθητές χωρίσθηκαν σε πέντε οµάδες και ανέλαβαν να 
επεξεργασθούν διαφορετικά κείµενα. Τους δόθηκαν ερωτήσεις ανά οµάδα, 
κυρίως για να βοηθηθούν οι µαθητές που δυσκολεύονται να πάρουν µέρος 
στην κατά οµάδες συζήτηση αλλά και για να µπορούν να ελέγχουν µόνοι τους 
αν κατανόησαν τα κύρια σηµεία του κειµένου. Οι ερωτήσεις που δόθηκαν κατά 
θεµατική ενότητα ήταν οι εξής: 
 
Α. Ο Ρατσισµός του οίκτου. (Α΄οµάδα) 
� Αναδιατυπώστε το περιστατικό στο οποίο αναφέρεται η Λένα ∆ιβάνη. 
� Τι ενόχλησε τη Τσιγγάνα; 
� Τι ενόχλησε τον καλοντυµένο κύριο από την Αλβανία; 
� Τι ενόχλησε την Ελληνίδα; 
� Ποια είναι η λύση που έµµεσα διατυπώνεται; 

Υιοθετήστε µια πρόταση-φράση που σας έκανε εντύπωση και είναι σχετική µε το 
θέµα του άρθρου.  

 
Β. Άτοµα µε ειδικές ανάγκες και κοινωνικός ρατσισµός. 
� Ποια είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ); 
� Με ποιο τρόπο, κατά τον αρθρογράφο, πρέπει να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα; 
� Είναι αισιόδοξος για την εξέλιξη; 

 
Γ. Οι Έλληνες και η ξενοφοβία 
� Ποια είναι η θέση του αρθρογράφου; 
� Ποια είναι τα επιχειρήµατα µε τα οποία υποστηρίζει τη θέση του; 
� Βρείτε κοινά σηµεία µε το άρθρο του ∆. Γαρουφά. 

Υιοθετήστε µια πρόταση-φράση που σας έκανε εντύπωση και είναι σχετική µε το 
θέµα του άρθρου.  
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Τα στατιστικά στοιχεία που παρατίθενται στο άρθρο που σας δόθηκε, της 
Χριστιάννας Χατζηϊορδάνογλου, επιβεβαιώνουν την άποψη ότι οι Έλληνες δεν είναι πηγαία 
ρατσιστές αλλά το πρόβληµα του ρατσισµού δηµιουργεί κυρίως η αυθαιρεσία του κράτους; 

 
∆. Ενσωµάτωση των µεταναστών: Μύθοι και 
ραγµατκότητα. 
Συµπληρώστε τα κενά: 
Ενσωµάτωση είναι……………………………………………………………………… 
ενώ αφοµοίωση είναι ………………………………………………………………… 
Οι πολιτικές ενσωµάτωσης χαρακτηρίζονται από: 
Α)……………………………………………………………………………………… 
και 
Β) 
………………………………………………………………………………………… 
 
Για να εφαρµοσθούν είναι αναγκαίες κάποιες προϋποθέσεις, όπως: 
1…………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………… 
Υιοθετήστε µια πρόταση-φράση που σας έκανε εντύπωση και είναι σχετική µε το θέµα του 
άρθρου.  
 
Ε. Ενσωµάτωση των µεταναστών. Τι δεν έγινε στην Ελλάδα. 
Ποια είναι τα εµπόδια στην ενσωµάτωση των µεταναστών στην Ελλάδα; 
Α………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Β………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Υιοθετήστε µια πρόταση-φράση που σας έκανε εντύπωση και είναι σχετική µε το 
θέµα του άρθρου.  

 
Στη συνέχεια αφού δούλεψαν για µία ώρα τα κείµενα, παρουσίασαν 

στην επόµενη σ’ όλη την τάξη τα κείµενα που είχαν να διερευνήσουν. 
Εκπρόσωπος από κάθε οµάδα παρουσίαζε το περιεχόµενο των κειµένων στην 
ολοµέλεια της τάξης. Στο τέλος της παρουσίασης κάθε οµάδας οι υπόλοιπες 
οµάδες σχολίαζαν ή έκαναν ερωτήσεις σχετικές µε αυτά που άκουσαν. Οι 
ερωτήσεις που δόθηκαν διευκόλυναν τη διαδικασία από πλευράς χρόνου και 
κατανοµής έργου σε κάθε µέλος της οµάδας.  

Η διαδικασία κατέληξε στην ατοµική γραπτή εργασία µε θέµα: 
«Είµαστε οι Έλληνες ρατσιστές; (Ναι ή όχι και γιατί)» Η εργασία την οποία 
προγραµµατίσαµε για το τέλος είχε ως στόχο τη συνειδητοποίηση του 
προβλήµατος και τον προσδιορισµό του δικού τους στίγµατος. Αυτή τη φορά 
είχαµε ακολουθήσει αντίστροφη πορεία: από το «τι λένε οι άλλοι» στο «τι λέµε 
εµείς». ∆ε θέλαµε να αντιµετωπίσουµε το τι λένε εξ αρχής οι µαθητές µας 
αβασάνιστα για το θέµα αυτό. Γι’ αυτό και καταφύγαµε σε µια παραγωγική 
πορεία, από τον κοινωνικό λόγο στο λόγο των µαθητών. 
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Η συζήτηση των εργασιών: «Είναι οι Έλληνες ρατσιστές;». 
Ο κάθε µαθητής είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει την εργασία του 

Στα κείµενα των µαθητών, αυτή τη φορά, υπήρξε µεγαλύτερη ποικιλία 
απόψεων και σαφέστερη τάση σύνθεσης των φωνών των κειµένων µε τις δικές 
τους εµπειρίες. 

Παρατίθενται χαρακτηριστικά παραδείγµατα: 
Μεταγράφω κείµενο του Γαβρίλη, λόγω της δύσκριτης φωτοτυπίας, 
 
 «Είναι οι Έλληνες ρατσιστές; Ο ρατσισµός είναι ένα 
αγκόσµιο φαινόµενο 
ου δηλώνει 
στάση 
εριφρόνησης α
έναντι στις εθνικές ή θρησκευτικές µειονότητες. 
 Στον 20ο αιώνα ρατσιστική συµ
εριφορά εµφανίστηκε µετά τον ερχοµό των 
ροσφύγων της 
Μικρασιατικής Καταστροφής. Εκείνοι αν και Έλληνες αντιµετω
ίσθηκαν αρνητικά α
ό τον 
ντό
ιο 
ληθυσµό. Ειδικότερα, µετά το έτος 
ου άνοιξαν τα σύνορα της Αλβανίας, ήλθαν στην 
Ελλάδα 
ολλοί Αλβανοί. 
 ∆ιεκδίκησαν θέσεις εργασίας και γι’ αυτό έριξαν τις τιµές των ηµεροµισθίων. Αυτό τους 
έφερε σε συγκρούσεις µε τους Έλληνες ε
αγγελµατίες και έτσι δηµιουργήθηκαν οι 
ρώτες 
εντάσεις και ρατσισµός. Στον τοµέα της εγκληµατικότητας 
αρουσιάσθηκαν κρούσµατα 
ληστειών 
ου α
οδόθηκαν γενικότερα σε αλλοδα
ούς. 
Σαν συµ
έρασµα η Ελληνική κοινωνία αν όχι στην 
λειοψηφία αντιµετο
ίζει ε
ιφυλακτικά 
τους αλλοδα
ούς και τους α
οδίδει αρνητικές συµ
εριφορές 
ου δεν είναι 
άντα αληθείς. 
 Α
ό την άλλη 
λευρά όµως η Ελληνική κοινωνία και το κράτος κάνει 
ροσ
άθειες να τους 
βοηθήσει, για 
αράδειγµα στα σχολεία υ
άρχουν 
ρογράµµατα εκµάθησης των ελληνικών για 
αλλοδα
ούς, ενώ η εκκλησία τους στηρίζει οικονοµικά δίνοντας τους τρόφιµα και ρούχα». 
 

Ο Γαβρίλης αποφεύγει να απαντήσει ευθέως διεθνοποιώντας το 
πρόβληµα, προσπαθώντας να µην το χρεώσει στους Έλληνες µόνο και να το 
εµφανίσει σαν µια «φυσιολογική» παρενέργεια της µετανάστευσης, την οποία 
είχαν υποστεί κάποτε και οι Έλληνες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. 
Αναγνωρίζει την αδικία σε βάρος των οικονοµικών µεταναστών αλλά 
συγχρόνως αναγνωρίζει και τις προσπάθειες του Ελληνικού κράτους µε σκοπό 
την κοινωνική ένταξη των µεταναστών. Μ’ αυτό τον τρόπο δίνει τη δική του 
διαφορετική εκδοχή για το θέµα.  
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Η α
άντηση της Λένας 

  
 
Η Λένα εντοπίζει τις κοινωνικές οµάδες που υφίστανται το ρατσισµό 

αποσιωπώντας, όπως κι άλλοι µαθητές, τους Αλβανούς οικονοµικούς 
µετανάστες, επειδή νοµίζουν ότι µπορεί να ενοχλήσει τους αλβανικής 
καταγωγής συµµαθητές της. Συνειδητοποιεί επίσης ότι η υποβάθµιση της 
ταυτότητάς τους οφείλεται στις κοινωνικές ιεραρχήσεις των κοινωνικών 
ταυτοτήτων και όχι σε άλλον παράγοντα. Τα λόγια της Λένας αποδίδουν µ’ ένα 
απλό τρόπο ότι η «αναπηρία είναι κοινωνική κατασκευή» (Vygotsky, όπως στο 
∆αφέρµος, 2002: 101). 
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Η α
άντηση του Κίµωνα 
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O Κίµων δεν αποδέχεται ότι ο ρατσισµός χαρακτηρίζει την πλειοψηφία 

των Ελλήνων –άποψη που υποστηρίχθηκε σε δύο από τα άρθρα που 
αναλύθηκαν στην τάξη (∆. Γαρουφά και ∆. ∆ηµητράκου)– και προχωράει µε 
τη σκέψη του να βρει επιχειρήµατα για να υποστηρίξει το θετικό ρόλο των 
µεταναστών στην ελληνική κοινωνία, απαριθµώντας απτά θετικά οφέλη για την 
ελληνική κοινωνία. ∆εν περιορίζεται στη διατύπωση µιας δεοντολογίας που 
στηρίζεται µόνο στις αρχές του ανθρωπισµού. 
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Η α
άντηση του Μίµη 

 
 
Ο Μίµης επέλεξε την οπτική γωνία του Σωτήρη ∆ηµητρίου: «∆ίκιο 

είχαν κι αυτοί. ∆ίκιο κι εµείς. Αλλά πού να το βρούµε. Ποιο κλαρί το κάνει;». 
Με αυτήν ως βάση ανέπτυξε την επιχειρηµατολογία του, µε την οποία ανέδειξε 
Έλληνες κι αλλοδαπούς εγκλωβισµένους σε αδιέξοδη κατάσταση. 
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Η α
άντηση του Βάσου 
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Ο Βάσος διευρύνει την έννοια του ρατσισµού, όπως και η Λένα, πέρα 
από το φυλετικό στον κοινωνικό ρατσισµό, διαφοροποιούµενος από την 
έµφαση που δόθηκε στην ανάλυση των κειµένων στο ρατσισµό εις βάρος των 
οικονοµικών µεταναστών και προτείνει ενδεικνυόµενες στάσεις.  

 Ωστόσο, οι ρόλοι που παρατηρήθηκαν στην προηγούµενη γραπτή 
εργασία, στο διαγώνισµα του Α΄ τριµήνου, και καταγράφηκαν παραπάνω 
αναπαράγονται και σ’ αυτή τη γραπτή εργασία.  

Οι ερανιστές που αναπαράγουν µε µεγάλη συµµόρφωση το λόγο των 
κειµένων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα το κείµενο του ∆ανιήλ που συνδυάζει 
όσα διάβασε από το κείµενο του Σωτήρη ∆ηµητρίου: «Όταν είσαι ξένος…», 
το άρθρο του Γκάζι Καπλάνι: «Ο ρατσισµός του οίκτου». Το είχε άλλωστε 
παρουσιάσει µέσα στην τάξη.  

Η α
άντηση του ∆ανιήλ 
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Ο ∆ανιήλ αρέσκεται στη συλλογή και αναπαραγωγή πληροφοριών από 

εγκυκλοπαίδειες. Σε κατ’ ιδίαν συνέντευξη του είχα θίξει ότι δεν υπάρχει στα 
γραπτά του η δική του φωνή. Οπότε, στο τέλος, αφού αναπαρήγαγε απόψεις 
που εντοπίζονται στα πιο πάνω κείµενα, άρθρωσε µε εµφατικό τόνο τη δική 
του φωνή: «Η δικιά µου γνώµη είναι να δεχθούµε την 
ραγµατικότητα ως έχει. Τα 
κράτη 
ια εξελίσσονται 
ολυ
ολιτισµικά και όλοι 
ρέ
ει να είµαστε σε θέσει να 
συγκατοικούµε µε τους µετανάστες και να τους δεχόµαστε ως ανθρώ
ους 

ολιτισµένους, ισότιµους και όχι ως αγράµµατα ζώα, 
αρ(ε)ίσακτα όντα». Ο ∆ανιήλ, 
µε µητέρα από την Κύπρο και πατέρα από την Πορτογαλία υποστηρίζει την 
πολυπολιτισµική του ταυτότητα µε κάποια αγανάκτηση.  

 
Η α
άντηση της Γιάννας 
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Η Γιάννα αναπαράγει το λόγο του ∆ηµ. ∆ηµητράκου και του ∆. 
Γαρουφά. Περιορίζεται σε µια αισιόδοξη πρόβλεψη για την παραβατική 
συµπεριφορά των οικονοµικών µεταναστών. 

Η Ελίνα επίσης αναπαράγει το λόγο του κειµένου του Γκάζι Καπλάνι 
και της Λένας ∆ιβάνη, το ρατσισµό του οίκτου, και µένει σ’ αυτή την 
προσέγγιση. 
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∆εν έλειψαν και οι αυτοβιογραφικές, ερµηνευτικές προσεγγίσεις που 
βασίζονται στις δικές τους εµπειρίες και δε δείχνουν να λαµβάνουν υπόψη τα 
κείµενα που αναγνώσθηκαν.  

Τυπική περίπτωση αυτή του ∆ήµου που έγραψε τα παρακάτω: 
(Μεταγράφω α
ό το δύσκριτο αντίγραφο) 

Εργασία 
Είναι οι Έλληνες ρατσιστές; 
Κατά την γνώµη µου ένα 22% Έλληνες κάθε ηλικίας είναι ρατσιστές. Αυτό συµβαίνει γιατί 
το 10% είναι άνθρω
οι τις τρίτης ηλικίας οι ο
οίοι έχουν 
έσει θύµατα 
ολλών µεταναστών 
και για αυτό τους φοβούνται (φυσιολογικό είναι). Στην χώρα µας κάθε χρόνο γίνονται α
άνω 
200 διαρήξεις σε σ
ίτια και µαγαζιά. Τις 
ιο 
ολλές φορές είναι λαθροµετανάστες. Άλλο ένα 
7% βρίσκουµε και στους εργολάβους, οι ο
οίοι διαλέγουν να 
αίρνουν στην δουλειά τους, 
τους γιους τους, 
αρά να 
αίρνουν Αλβανούς, Πακιστανούς και άλλους, γιατί τα 
ροβλήµατα 

ου έχουν όλοι οι µετανάστες είναι ότι θέλουν να δουλεύουν λίγο και να 
ληρόνονται για 

ολύ. Ενώ όταν 
αίρνεις τον γιο σου ξέρεις 
ως θα σε βοηθήσει όσο µ
ορεί αλλά ξέρεις ότι 
τα χρήµατα 
ου θα του δόσεις θα 
άνε 
άλι στην οικογένεια. Η µόνη 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (χάθηκε στην φωτοτυ
ία κείµενο) 
ατέρα 
άνε στο γιο. Και 
τέλος το 5% 
ηγαίνει στον α
λό 
ολίτη, ο ο
οίος α
ό αυτά 
ου ακούει και βλέ
ει, φοβάται 
να 
άει µέχρι το 
ερί
τερο να αγοράσει καµιά σοκολάτα να φάει. 
 Οι έλληνες 
ροσ
αθούν να βοηθήσουν τους µετανάστες στην 
ροσάρµοσή τους σε αυτή την 
χώρα όµως όταν ακούνε ότι κάνουν εγκλήµατα και κλέβουνε φυσιολογικά είναι να τους 
κλείνουν την 
όρτα. 
 

 
Ο ∆ήµος, γηγενής και γιος εργολάβου οικοδοµών, εκφράζει την άποψη 

της κοινωνικής οµάδας των εργατοτεχνιτών που θίγονται από τον ανταγωνισµό 
µε τη φτηνή εργασία των οικονοµικών µεταναστών. Οι απόψεις του απηχούν 
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µε ακρίβεια τις απόψεις πολλών κατοίκων της κοινότητας για την ανασφάλεια 
που δηµιουργεί η παρουσία πολλών οικονοµικών µεταναστών από την 
Αλβανία. Ο ∆ήµος αναπαράγει, µε πιστότητα ακόµα και προφορικό ύφος, τις 
απόψεις της κοινότητάς του. Επιλέγει την ποσόστωση ως ένα εκφραστικό 
σχήµα που συνηθίζεται στον προφορικό λόγο, προκειµένου ο οµιλητής να 
εκφράσει µε περισσότερη ακρίβεια την αίσθηση του «πολύ- µέτρια-λίγο-πολύ 
λίγο». Ο ερµηνευτικός λόγος του ∆ήµου στηρίζεται καθαρά στις εµπειρίες από 
το άµεσο κοινωνικό του περίγυρο. Τα κείµενα που αναλύθηκαν στην τάξη δε 
φαίνεται να επηρέασαν τις απόψεις του για το θέµα. 

Και η Σοφία αναπαράγει αυτή τη φορά διαφοροποιηµένες τις απόψεις 
της: 

 

  
Είναι σαφής η διαφοροποίηση της Σοφίας «επί το φιλανθρωπότερον» 

συγκριτικά µε το κείµενο που έγραψε στο διαγώνισµα (βλ. παραπάνω σελ. 
259). Η Σοφία αποδέχεται την κυριαρχία του ρατσισµού, αυτή τη φορά όµως 
µεταθέτει µεγάλο µέρος ευθύνης στους γονείς. Η συζήτηση σχετικά µε το θέµα 
µετέβαλε τη στάση της.  
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Αξιοσηµείωτη η εκκωφαντική σιωπή των µαθητών αλβανικής καταγωγής 
οι οποίοι απέφυγαν να τοποθετηθούν και να απαντήσουν στο ερώτηµα. Ο Έρι 
περιορίστηκε σε µια λιτή απάντηση, όταν κατ’ ιδίαν τον ερώτησα γιατί δεν 
έγραψε:  «∆εν ήθελα».  
 
Το σχήµα στον 
ίνακα 

Αφού τέλειωνε την παρουσίαση κάθε µαθητής, έβαζε µια τελεία σε µια 
γραφική παράσταση που από την αρχή είχα παραστήσει στον πίνακα. Στον 
οριζόντιο άξονα είχαµε βάλει τη «Ξενοφοβία», ως ένα γενικότερο και 
ακαθόριστο συναίσθηµα απειλής από την παρουσία πολλών ξένων στην 
Ελλάδα και στο άλλο άκρο τον «Ρατσισµό», ως µια συνειδητοποιηµένη 
εχθρική στάση απέναντι στους ξένους οικονοµικούς µετανάστες. Στον κάθετο 
άξονα ποσοτικές διαβαθµίσεις, στο ένα άκρο, πολύ λίγο, στο σηµείο τοµής των 
αξόνων, µέτρια, και στο άλλο άκρο, πολύ.  

Μετά τις παρουσιάσεις των εργασιών η γραφική παράσταση  
διαµορφώθηκε ως εξής: 

  
Οι περισσότεροι µαθητές είχαν τοποθετηθεί στο άνω δεξιό 

τεταρτηµόριο, δείχνοντας µ’ αυτό τον τρόπο πως η εκτίµηση των 
περισσοτέρων είναι ότι τελικά οι Έλληνες είµαστε αρκετά ρατσιστές. Παρά την 
προσπάθειά τους µερικοί να ελαφρύνουν την «ρατσιστική» πλευρά της 
κοινωνίας, τοποθετούσαν την εκτίµησή τους πολύ πιο πέρα από αυτά που 
διατύπωναν στις εργασίες τους. 

Έτσι καταλήξαµε στη συνειδητοποίηση της ατοµικής και κοινωνικής 
στάσης απέναντι στους οικονοµικούς µετανάστες.  

Το ερώτηµα που τέθηκε αµέσως µετά ήταν «Τι κάνουµε γι’ αυτό;». 
Θελήσαµε και στις κατ’ ιδίαν συνεντεύξεις και στην τάξη να ωθήσουµε τους 
µαθητές στην εξωτερίκευση των σκέψεών τους µε στόχο την ευαισθητοποίηση 
της σχολικής µονάδας. Το µαθητικό συµβούλιο το συζήτησε µε τους µαθητές, 
αλλά, όπως µας πληροφόρησαν, µερικοί µαθητές προέβαλαν αντιρρήσεις. 
Κάποιοι από τους µαθητές δεν ήταν θετικοί.  
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6.4.3.9 Οι α
όψεις των µαθητών για τις ακολουθούµενες 
ρακτικές 
Ο 
ρώτος όµιλος συζήτησης. Η συµµετοχή των µαθητών ως ερευνητών 

Η παρέµβαση στο αναλυτικό πρόγραµµα του µαθήµατος της 
Νεοελληνικής γλώσσας είχε ένα ανοικτά πειραµατικό χαρακτήρα. Η γνώµη 
των µαθητών για το εγχείρηµα ήταν σηµαντική, γατί αποτελούσε δείκτη για 
τον κριτικό προσανατολισµό της έρευνας. Εξ αρχής θεωρούσαµε το λόγο των 
µαθητών σηµαντικό για την έρευνα. Τα πρώτα δείγµατα µαθητικού λόγου 
κατά την εθνογραφική παρατήρηση στις τάξεις, στο προηγούµενο σχολικό 
έτος, έδειξαν ότι οι µαθητές µπορούν να αποτιµούν τι είναι αυτό που τους 
δυσκολεύει ή τους διευκολύνει και τι είναι αυτό που έχει νόηµα γι’ αυτούς και 
τι δεν έχει.  
 
Σχόλια α
ό µαθητές για τις ακολουθούµενες διαδικασίες στη δεύτερη ενότητα. 

Από τους µαθητές που ρωτήθηκαν για τις ακολουθούµενες διδακτικές 
διαδικασίες διακρίναµε τα παρακάτω αξιοπρόσεκτα σηµεία: 
 
α. Η κοινωνική ταυτότητα των µαθητών ήταν καθοριστική για το βαθµό ενδιαφέροντος 
σχετικά µε το θέµα της ενότητας.  

Ο ∆ανιήλ παρακολούθησε µε ενδιαφέρον το κείµενο του Σωτήρη 
∆ηµητρίου, γιατί θυµήθηκε τον Πορτογάλο πατέρα του. Η ιδιωµατική γλώσσα 
του οικονοµικού µετανάστη προκάλεσε τη θυµηδία της οµάδας του, όπως το 
ίδιο προκαλούν τα «σπαστά» ελληνικά του αλλοδαπού πατέρα του και όπως 
χαρακτηριστικά είπε «τον λυπήθηκε». Ο ∆ανιήλ συµµερίστηκε το αίσθηµα της 
µειονεξίας του οµιλητή που µιλάει µια γλώσσα ως ξένη και δεν την χειρίζεται 
καλά.  

Ο ∆ήµος συµµετείχε αλλά δεν του άρεσε η θεµατική ενότητα, γιατί είχε 
αρνητικούς συνειρµούς. Κάποιοι µαθητές χαρακτηρίζουν καθηγήτριες ως 
ρατσίστριες, γιατί δεν είναι ισότιµες απέναντι σε µαθητές µε αποκλίνοντα 
χαρακτηριστικά που δεν εκτιµούν. «Γι’ αυτά έχουν γίνει πόλεµοι», είπε 
χαρακτηριστικά, όπως του είχε διηγηθεί η γιαγιά του, η οποία είχε πεθάνει 
πρόσφατα σε ηλικία πάνω από 100 ετών, και του µετέφερε εµπειρίες από τον 
Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Γενικά, µε τη λέξη «ρατσισµός» ανασύρει αρνητικά 
συναισθήµατα και αυτό τον στεναχωρούσε.  

Η Γιάννα θεωρούσε ενδιαφέρον το θέµα, γιατί η σχέση των εντοπίων µε 
τους οικονοµικούς µετανάστες είναι κάτι που τους ενδιαφέρει, µια και το 
αντιµετωπίζουν καθηµερινά στο σχολείο και στην τοπική κοινωνία. Η Ντίνα 
υπαινίχθηκε και το θέµα των διαφυλικών σχέσεων: 

«Γενικότερα, α
ό αυτά 
ου συζητάµε µε τα 
αιδιά και τους µεγάλους είναι ότι 
µ
ορεί να 
αντρευτεί Έλληνας έναν αλλοδα
ό και έτσι να χαθεί η εθνικότητά µας». Ο 
κίνδυνος του αφελληνισµού µέσω των µεικτών γάµων. Φόβος που φάνηκε να 
έχει να κάνει µε το κοινωνικό της φύλο, µια και σε µια τέτοια περίπτωση 
µεικτού γάµου η γυναίκα είναι κοινωνικά περισσότερο αδύναµη.  

Ο Έρι από την Αλβανία παρακολούθησε µε µεγάλο ενδιαφέρον το 
άρθρο της Λένας ∆ιβάνη και συγκεκριµένα το περιστατικό µέσα στο 
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λεωφορείο για δυο λόγους: α) «Ο Αλβανός έσ
ρωξε τη τσιγγάνα κι αυτή τον έβρισε. 
Ντάξει. Αυτό µε 
είραξε λίγο, διότι οι Τσιγγάνες…
ώς να το 
ω…Πώς να το 
εξηγήσω…∆εν µ
ορούν οι Τσιγγάνες να µας βρίζουν γιατί είναι στο ίδιο ε
ί
εδο 
ου 
είµαστε κι εµείς», και β) «Εκτός αυτού, µ’ ενόχλησε κάτι στο κείµενο 
ου ήτανε…ο 
καλοντυµένος ο Αλβανός, ο φοιτητής 
ου εκείνη την ώρα 
ετάχτηκε και 
ετάχτηκε µια 
άλλη γυναίκα και λέει για κοίταξε τους Αλβανούς, τους ντύσαµε, τους κάναµε και κοίτα 

ώς µας φέρονται». Ο Έρι ταυτίστηκε µε το περιστατικό ως παιδί οικονοµικών 
µεταναστών από την Αλβανία µε τις δύο σκηνές του περιστατικού στις οποίες 
µειώνεται η εθνική του ταυτότητα. 
 
β. Συνεργατική µάθηση 

Ο ∆ανιήλ, η Ντίνα, η Ελίνα και ο Έρι σχολίασαν θετικά το κλίµα 
συνεργασίας µέσα στην τάξη. Χαρακτήρισαν θετική και την αλλαγή στη 
σύνθεση των οµάδων. Τους προηγούµενους µήνες οι µαθητές σχηµάτισαν 
οµάδες µόνοι τους και, όπως ήταν φυσικό, ο καθένας επέλεγε να συνεργαστεί 
µε τους φίλους του. Σ’ αυτή την ενότητα αλλάξαµε τη σύνθεση των οµάδων 
αλλάζοντας τυχαία κάθε δεύτερη και τέταρτη θέση κάθε οµάδας µε τη φορά 
των δεικτών του ρολογιού. Μ’ αυτό τον τρόπο η δυναµική της τάξης 
ανανεώθηκε και µαθητές που δεν είχαν ποτέ συνεργασθεί στα τρία χρόνια που 
βρίσκονται στο Γυµνάσιο, τους δόθηκε η ευκαιρία να συνεργασθούν. 

Το γεγονός σχολίασε ιδιαίτερα θετικά η Ντίνα, µετρίων επιδόσεων, η 
οποία συνεργάσθηκε για πρώτη φορά µε το ∆ήµο, καλών επιδόσεων µαθητή. 
Η Ντίνα µου είχε οµολογήσει ότι οι «καλοί» µαθητές την υποτιµούν, δεν τις 
δίνουν σηµασία και ότι αυτό τη στεναχωρεί. Στο πλαίσιο της 
οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας της δόθηκε η δυνατότητα να συνεργασθεί µε 
καλούς µαθητές. «Γενικότερα, κατάλαβα ότι µέχρι να γνωρίσεις καλύτερα τα 
αιδιά, 
και τότε καταλαβαίνεις αν µ
ορείς να συνεργασθείς µαζί τους ή όχι». Γι’ αυτό και 
ανέφερε µόνο τον Μίµη από την οµάδα.  

Ο Έρι δεν είχε πρόβληµα µε την οµαδική δουλειά, αν κι αυτή τη φορά 
δεν ήταν µαζί µε τους οµοεθνείς συµµαθητές του. Ο Έρι, σε προηγούµενες 
διδασκαλίες είχε συσπειρώσει όλους τους αλβανικής καταγωγής συµµαθητές 
στην οµάδα του.  

Μάλιστα, η Ελίνα και η Ντίνα ανέφεραν παραδείγµατα συνεργασίας στο 
πλαίσιο των οµάδων. Το κείµενο αρχικά είχε δυσκολέψει την οµάδα της 
Ντίνας αλλά µε την ανταλλαγή απόψεων µεταξύ τους κατάφεραν να «βγάλουν 
νόηµα». Ο Αγγελής, γνωρίζοντας τις περισσότερες άγνωστες για τους 
υπολοίπους λέξεις, βοηθούσε την οµάδα της Ελίνας στην κατανόηση 
δυσνόητων σηµείων.  

Η Ελίνα και ο Έρι θεώρησαν ότι και οι ερωτήσεις που δόθηκαν 
βοήθησαν στον εντοπισµό των κύριων σηµείων των κειµένων και διευκόλυναν 
τα µέλη των οµάδων στην κατανοµή του έργου και τη συνεργασία, γιατί 
διαφορετικά θα έχαναν πολύ χρόνο.  
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Από τους ερωτηθέντες µόνο η Γιάννα δεν ένιωσε καλά µέσα στην 
οµάδα, γιατί οι υπόλοιποι δεν της έδιναν σηµασία. Παρ’ όλα αυτά της άρεσε, 
όπως κάθε φορά, να παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της οµαδικής εργασίας.  

γ. Ο συνδυασµός αφήγησης και ε
ιχειρηµατολογίας.  
Στη συγκεκριµένη ενότητα είχαµε θέσει ως στόχο τη σύνδεση 

αφηγηµατικών κειµένων µε µη αφηγηµατικά κείµενα (κείµενα πειθούς) που 
έχουν το ίδιο θέµα, ώστε οι µαθητές να παρακολουθήσουν ευκολότερα και να 
εξοικειωθούν µε κείµενα αποδεικτικού αναφορικού λόγου, από τα οποία κατά 
τεκµήριο δεν έχουν πολλές παραστάσεις. Εµείς, ως εκπαιδευτικοί, είχαµε 
σκεφτεί να έχουµε αφηγηµατικά λογοτεχνικά κείµενα και άρθρα ερµηνευτικής 
δηµοσιογραφίας. Η Γιάννα σε συνέντευξη της εξέφρασε την επιθυµία της να 
συζητήσουµε κι άλλα κείµενα «…πώς ήταν αυτό το κείµενο µε τον Αλβανό 
ου 
έσ
ρωξε την Τσιγγάνα; Έτσι, µε αληθινές ιστορίες…». Εγώ εξέλαβα την άποψη της 
Γιάννας ως µια καλή ιδέα να επιµείνουµε σε κείµενα που συνδυάζουν αφήγηση 
και σχόλιο. Στην παρατήρησή µου συµφώνησε η Γιάννα.  

 
6.4.3.10  Αναστοχαστικά Σχόλια  
 
Α. Οι µαθητές θέλουν να συνεργάζονται 

Οι µαθητές έδειξαν για µια ακόµη φορά την έντονη επιθυµία τους να 
«κάνουν» εργασίες, να µην περιορισθούν σε ασκήσεις που στόχο έχουν την 
εµπέδωση στρατηγικών που θέλαµε να τους παρουσιάσουµε. Επιθυµούσαν η 
ανάγνωση των κειµένων να έχει οµαδοσυνεργατικό χαρακτήρα. Επιθυµούσαν 
και πάλι να κάνουν κολλάζ.  

Θεωρούµε πως η συµπεριφορά των εφήβων µαθητών έδειξε την 
προτίµησή της στο «µαθαίνω κάνοντας» (learning by doing) στην εµπειρική 
µάθηση του John Dewey. Στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας, στη 
διδασκαλία δηλαδή της µητρικής γλώσσας, η προσέγγιση της γλώσσας που 
µιλάνε ως γνωστικό αντικείµενο καθ’ εαυτό, παρέχει δυσκολίες στους µαθητές · 
αλλά η διδασκαλία της γλώσσας η οποία στηρίζεται στην επιτέλεση της 
γλωσσικής επικοινωνίας είναι πάντα ενδιαφέρουσα. 

 
«…αλλά δε χρειάζεται να πει κανείς ότι η γλώσσα είναι ένα κοινωνικό αγαθό (social 
thing), ένα µέσο δια του οποίου προσφέρουµε τις εµπειρίες µας στους άλλους και 
λαµβάνουµε πίσω πάλι τις εµπειρίες των άλλων. Σκέψου τον παραλογισµό να πρέπει 
να διδάξεις τη γλώσσα ως αντικείµενο καθ’ εαυτό. Εάν υπάρχει κάτι που κάνει το 
παιδί πριν πάει σχολείο, είναι να µιλάει για πράγµατα που το ενδιαφέρουν. Αλλά όταν 
δεν προκαλούνται τα ζωτικά ενδιαφέροντά του στο σχολείο, όταν η γλώσσα 
χρησιµοποιείται για την αποστήθιση(repetition) του µαθήµατος, δεν εκπλήσσει ότι 
µία από τις κύριες δυσκολίες του σχολείου είναι η διδασκαλία της µητρικής γλώσσας 
(…). 
Εκτός τούτου, όταν η έµφυτη τάση της γλωσσικής επικοινωνίας προκαλείται µε έναν 
επικοινωνιακό τρόπο(social way), τότε υπάρχει µια συνεχής επαφή µε την 
πραγµατικότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το παιδί να έχει κάτι στο µυαλό του να 
συζητήσει, έχει κάτι να πει · έχει σκέψη για να εκφράσει, και η σκέψη δε γίνεται να 
είναι σκέψη, εκτός αν είναι δικιά του. Με την παραδοσιακή µέθοδο το παιδί πρέπει 
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να πει κάτι που έχει µάθει περισσότερο. Είναι τεράστια διαφορά ανάµεσα στο να 
έχεις κάτι να πεις από το να πρέπει να πεις κάτι» (Dewey, 1915: 35).  
 
Οι µαθητές που ρωτήθηκαν έδειξαν ότι προτιµούν να συζητούν για 

θέµατα και να αλληλεπιδρούν µε τα κείµενα και στη συνέχεια να εκφράζουν τη 
δική τους σκέψη µέσω δηµιουργικών δραστηριοτήτων-εργασιών, όχι 
απαραίτητα τυπικών εκθέσεων. Με άλλα λόγια οι µαθητές έδειξαν να θέλουν να 
µαθαίνουν µε τα κείµενα και όχι απαραιτήτως από αυτά, σύµφωνα µε το 
παράδειγµα του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού117.  

Έδειξαν ότι θέλουν να αλληλεπιδρούν µε τους συµµαθητές τους και µε 
τα κείµενα. Τα ενδιαφέροντα των µαθητών και οι επιδιώξεις τους είναι 
παρούσες στη διαδικασία της µάθησης αλλά αυτό που µαθαίνουν δεν είναι 
ανεξάρτητο από τη µαθησιακή περίσταση. Οι µαθητές ενδιαφέρονται για το 
«πώς» να µαθαίνουν µαζί µε το «τι» να µαθαίνουν. Ενδιαφέρονται να νιώθουν 
θετικά συναισθήµατα µέσα από την αλληλεπίδραση µεταξύ τους, µε τους 
διδάσκοντες και τα κείµενα. Στην ενότητα του ρατσισµού αυτή η 
αλληλεπίδραση µεταξύ των τριών παραγόντων ήταν πολύ αποτελεσµατική. Οι 
έφηβοι µαθητές εξέφρασαν το έντονο ενδιαφέρον τους να συµµετάσχουν στη 
διαδικασία ενεργητικά και να παράγουν λόγο, γραπτό και προφορικό, µε τις 
δικές τους σκέψεις118. 
 
Β. Οι µαθητές έχουν εύκολη 
ρόσβαση σε κείµενα όταν το θελήσουν, αρκεί τα κείµενα 
να τους ενδιαφέρουν. 

Πέρα όµως από την ενεργητική, συµµετοχική διάθεση έδειξαν ότι 
έχουν πρόσβαση σε πηγές µέσω του διαδικτύου και του ηµερήσιου και 
εβδοµαδιαίου τύπου. Οι µαθητές έφεραν πολύ και σηµαντικό υλικό που 
προσέγγιζε πολλές πλευρές του θέµατος. Η συστηµατική αξιοποίηση του 
υλικού θα κάλυπτε τις υπόλοιπες διδακτικές ώρες µέχρι το τέλος του σχολικού 
έτους. Τα κείµενα που επεξεργάσθηκαν ήταν ένα µόνο µέρος του υλικού που 
συγκεντρώθηκε. Το εκπαιδευτικό υλικό του βιβλίου δεν προσέγγιζε την 
ποικιλία αλλά κυρίως την αρτιότητα των κειµένων των µαθητών. Οι µαθητές 
έφεραν ολοκληρωµένα άρθρα και τα περισσότερα µε αναφορές σε γεγονότα 
της επικαιρότητας για τα οποία είχαν ενηµέρωση. Ο αναφορικός λόγος των 
άρθρων γίνεται πιο εύκολα κατανοητός, αφού παραπέµπει σε γνωστά για τους 
µαθητές γεγονότα.  
                                                
117 Όπως ισχυρίζεται ο Richard T. Vacca (2002: 193), σύµφωνα µε το παράδειγµα του 
κοινωνικού κονστρουκτιβισµού, οι µαθητές µαθαίνουν µε τα κείµενα και όχι από τα κείµενα. 
Η έκφραση «µαθαίνω από τα κείµενα» παραπέµπει στη γνωστική ψυχολογία του Piaget, 
σύµφωνα µε την οποία το νόηµα αναδύεται από το κείµενο και πηγαίνει στον αναγνώστη. 
Ενώ η έκφραση «µε τα κείµενα» ξεπερνά τη γνωστική προσέγγιση και παραπέµπει στην 
αλληλοδραστική σχέση του κειµένου µε τον αναγνώστη. «Οι µαθητές έχουν πολλά να 
συνεισφέρουν στη δική τους µάθηση, καθώς συζητούν το νόηµα (ενν. των κειµένων) και το 
διαµορφώνουν µε κοινωνικές διεργασίες µέσω της µαθησιακής περίστασης (learning 
situation) που απαιτεί συζήτηση και γράψιµο» (Vacca, ό.π.).  
 



 275 

Η παραπάνω παρατήρηση ισχυροποίησε την πεποίθησή µας ότι στο 
πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης της γλωσσικής διδασκαλίας είναι 
ασφυκτικά περιοριστικό το ένα διδακτικό βιβλίο µε κείµενα που κάποια από 
αυτά µπορούν να χαρακτηρισθούν εκτός εποχής. Η ευελιξία στο πρόγραµµα 
σπουδών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να καταφέρουν οι µαθητές να 
επιτύχουν τους στόχους για αποτελεσµατικότερη γλωσσική επικοινωνία. Η 
βιβλιοκεντρική προσέγγιση πάντα θα λειτουργεί ως προκρούστειος κλίνη για 
τα ενδιαφέροντα των µαθητών. Τα «πεποιηµένα» διδακτικά υλικά, µπορεί να 
είναι περισσότερο δοµηµένα, πιο εύκολα για τον εκπαιδευτικό και το µαθητή 
και να εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο στην κάλυψη των στόχων του µαθήµατος, 
ωστόσο δεν µπορούν να είναι το ίδιο ενδιαφέροντα µε τα αυθεντικά κείµενα. 
Τα αυθεντικά κείµενα είναι αυτά που δεν έχουν δηµιουργηθεί για διδακτική 
χρήση, αλλά και δεν έχουν τροποποιηθεί για τον ίδιο λόγο (π.χ. αποσπάσµατα, 
διασκευές κ.λπ.) και γενικότερα δεν περιορίζονται από τις προτιµώµενες 
αναγνώσεις και τα διδακτικά σενάρια των συντακτών του εκπαιδευτικού υλικού 
και των σχεδιαστών του προγράµµατος σπουδών. Όταν µάλιστα επιλέγονται 
από τους ίδιους τους µαθητές, είναι πολύ κοντά στα ενδιαφέροντά τους και στο 
σύγχρονο κοινωνικό προβληµατισµό. Έτσι, τα κείµενα είναι πιο ελκυστικά γι’ 
αυτούς και παρακινούνται να τα κατανοήσουν, αφού τα διαβάσουν µε προσοχή 
και προθυµία119. 

Ωστόσο, πρέπει να τονισθεί ότι τα αυθεντικά κείµενα που ελεύθερα 
επιλέγουν µαθητές και εκπαιδευτικοί, µπορεί να είναι συχνά αναγκαία συνθήκη 
αλλά δεν είναι επαρκής για µια αυθεντική διδασκαλία. Τα αυθεντικά κείµενα θα 
αξιοποιηθούν µε τον καλύτερο τρόπο στο πλαίσιο µιας διδασκαλίας 
στηριγµένης στη φωνή του µαθητή, στις εµπειρίες του. Και µε αυτό τον τρόπο 
και τα κείµενα του διδακτικού βιβλίου µπορούν να στηρίξουν µια αυθεντική 
διδασκαλία120.  

 
                                                
119 Ο Jack C. Richards (2001: 251-285) έχει αναλυτικά καταδείξει τα θετικά και τα αρνητικά 
και των δύο ειδών εκπαιδευτικών υλικών, χωρίς να ακυρώνει τα πεποιηµένα εκπαιδευτικά 
υλικά (created materials), προτάσσει τη χρησιµότητα των αυθεντικών (authentic materials) 
εκπαιδευτικών υλικών. Βέβαια, ο Richards έχει υπόψη του µια άλλη πραγµατικότητα, 
διαφορετική από την ελληνική, στην οποία οι εκπαιδευτικοί µπορούν να διαλέγουν µεταξύ 
πολλών εκπαιδευτικών υλικών που κυκλοφορούν στο εµπόριο. Η σύγκριση µεταξύ 
αυθεντικών κειµένων και των συγκεκριµένων κειµένων της µιας και µοναδικής σειράς 
εκπαιδευτικών βιβλίων, στο οποίο τα κείµενα εν πολλοίς χρησιµοποιούνται για τη 
διδασκαλία γραµµατικής και συντακτικού, µε κριτήριο τα ενδιαφέροντα των µαθητών δεν 
έχει νόηµα. 
120 Τα κείµενα των ελληνικών διδακτικών βιβλίων µπορεί να χαρακτηρίζονται ως γνήσια και 
όχι ως αυθεντικά, σύµφωνα µε τη διάκριση του Widdowson (στο Van Lier, 1996: 125-126) 
µεταξύ γνήσιου (genuine) κειµένου και της αυθεντικής (authentic) διδακτικής χρήσης του. 
Τα κείµενα που επιλέγονται είναι γνήσια, πραγµατικά, αποτυπώνουν υπαρκτές µορφές του 
γραπτού λόγου. Η χρήση τους όµως δεν είναι αυθεντική υπό το πρίσµα της επικοινωνιακής 
προσέγγισης· οι µαθητές του Γυµνασίου σε ένα οποιοδήποτε κείµενο, π.χ κόµικ του Αρκά 
(γνήσιο κείµενο) καλούνται να βρουν τις διαθέσεις και τα αντικείµενα των ρηµάτων (µη 
αυθεντική χρήση). 
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Γ. Το ενδιαφέρον των µαθητών για το υ
ό διερεύνηση θέµα α
οτελεί συνεκτικό δεσµό 
για 
οικίλες εκ
αιδευτικές δραστηριότητες. 
Ανακεφαλαιώνοντας την ενότητα, διακρίνει κανείς ότι σ’ όλες τις φάσεις 
ανάπτυξης της διδασκαλίας της ενότητας υπήρχε θεµατική συνοχή: κοινωνικός 
ρατσισµός - οικονοµικοί µετανάστες: 
� Η πλοκή των αφηγηµατικών κειµένων. 
� Η περιληπτική αναδιατύπωση του νοήµατος των κειµένων µε χρήση 

ονοµατικών προτάσεων. 
� Αξιολόγηση για τη βαθµολογία του Α΄ τριµήνου. 
� Εργασίες µε σκοπό την κατανόηση κειµένων που προτάθηκαν από τους 

µαθητές.  
� Συνειδητοποίηση στάσεων των ίδιων των µαθητών σχετικά µε το 

πρόβληµα της ρατσιστικής αντιµετώπισης των οικονοµικών µεταναστών.  
Πραγµατικά η ενότητα του κοινωνικού ρατσισµού, λόγω αφενός του 

ενδιαφέροντος που παρουσίαζε για τους µαθητές, που βιώνουν καθηµερινά και 
προβληµατικά τη συνύπαρξη µε το αλλοδαπό στοιχείο, και αφετέρου λόγω των 
µαθησιακών στόχων που διαµόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί, απλώθηκε κατά πολύ 
στο χρόνο.  

Σε πρώτη ανάγνωση µπορεί να τεθεί θέµα συνοχής της ενότητας. 
Νοµίζω, όµως, ότι ο σαφής στόχος της συνειδητοποίησης, µέσω της 
διεύρυνσης του προβληµατισµού µε την ανάγνωση ποικίλων κειµένων αλλά και 
µέσω της δηµιουργικής παραγωγής λόγου, καθιστά αυτή την ποικιλία δράσεων 
συνεκτική. Όλα τα κείµενα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν σχετικά µε το θέµα · 
και τα κείµενα που χρησιµοποιήθηκαν για τη διδασκαλία της πλοκής και αυτά 
που χρησιµοποιήθηκαν για τη διδασκαλία της περίληψης. Ακόµα και το 
διαγώνισµα δεν απείχε από το συγκεκριµένο θεµατικό πλαίσιο.  
 
∆. Σύνδεση της διδασκαλίας της 
ερίληψης µε τη διδασκαλία των ονοµατικών 

ροτάσεων 

Στην ενότητα αυτή επιχειρήθηκε η επικοινωνιακή προσέγγιση του 
θέµατος στο πλαίσιο του οποίου αίρεται η παραδοσιακή αποσπασµατικότητα 
των ενοτήτων του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας, µε τη διάκριση Α, 
Β, Γ και ∆ µέρους που αντιστοιχούν στην παραδοσιακή διάκριση Έκθεσης, 
Γραµµατικής και Συντακτικού. Θεωρήσαµε επιτυχή τη σύνδεση της 
διδασκαλίας της περίληψης µε τη χρήση ονοµατικών προτάσεων και 
αποφασίσαµε να επιµείνουµε στην ανάδειξη αυτού του ευρήµατος και στην 
επόµενη ενότητα.  

Συνειδητοποιήσαµε ότι ο στόχος της κατανόησης ενός θέµατος και η 
ολόπλευρη προσέγγιση των κειµένων µπορεί να εξυπηρετηθεί από τη 
διδασκαλία Γραµµατικής και Συντακτικού. Η αποσπασµατικότητα στο 
µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας αίρεται, όταν η διδασκαλία στοιχείων της 
µορφολογίας της γλώσσας εξυπηρετεί τους στόχους των µαθητών που έχουν 
σηµασία και νόηµα για την προσωπική τους ανάπτυξη. Η συνειδητοποίηση του 
προβλήµατος που τους απασχολεί είναι ικανή συνθήκη για να βελτιώσουν 
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δεξιότητες και να γνωρίσουν καλύτερα τη µορφολογία της γλώσσας. Η 
περίληψη, εν προκειµένω, η συνοπτική αναδιατύπωση του νοήµατος ενός 
κειµένου, είναι βασική γλωσσική πράξη, ώστε µια κοινότητα αναγνωστών να 
συνεργασθεί και να κατακτήσει το στόχο της. Οι µαθητές δεν έχουν επίγνωση 
των τρόπων µε τους οποίους αναδιατυπώνουν τα νοήµατα των κειµένων. Η 
συστηµατική προσέγγιση µε την παρουσίαση των γλωσσικών πράξεων που 
επιτελούνται σ’ ένα κείµενο και η εξοικείωση µε το κατάλληλο λεξιλόγιο που 
αποδίδει το είδος των γλωσσικών πράξεων, βοηθάει τους µαθητές στην 
κατανόηση του νοήµατος των κειµένων αλλά και της οργάνωσής τους. Μ’ αυτό 
τον τρόπο συνειδητοποιούν και υπόρρητες προθέσεις του κειµένου που 
διαφοροποιούν το νόηµα. 
 
Ε. Η ε
ιχειρηµατολογία 

Οι µαθητές που ρωτήθηκαν, η Ελίνα, η Ντίνα, ο Έρι, η Γιάννα, δεν 
είχαν πρόβληµα στον αφηγηµατικό λόγο. Τα σηµεία όµως των κειµένων στα 
οποία οι έννοιες ήταν αφηρηµένες και αναπτύσσονταν συλλογιστικά 
επιχειρήµατα, ήταν δυσνόητα για τους συγκεκριµένους µαθητές. Οι απόψεις 
των µαθητών επιβεβαίωσαν συµπεράσµατα από παρατηρήσεις διδασκαλιών 
κατά τη φάση της παρατήρησης. Θέλοντας να διευκρινίσουµε τι είναι αυτό που 
δυσκολεύει τους µαθητές, διαπιστώσαµε ότι το κύριο εµπόδιο είναι οι 
«άγνωστες λέξεις» και η επιστηµονική ορολογία σε κάποια κείµενα. Η Ελίνα, 
τόσο στο κείµενο µε τη συνέντευξη του Κέβιν Φέδερστον, όσο και στο άρθρο 
της Λένας ∆ιβάνη, είχε άγνωστες λέξεις που της εξηγούσε ο συµµαθητής της ο 
Αγγελής, ο οποίος είχε παραστάσεις λόγου από µη αφηγηµατικά κείµενα, γιατί 
διαβάζει πολλές εφηµερίδες. Ο Ντίνος είχε κι αυτός τις ίδιες δυσκολίες µε τις 
λέξεις στη διδασκαλία της Τάνιας που είχα παρακολουθήσει. Οι λέξεις συχνά 
λειτουργούν ως στενωποί αδιαπέραστοι για τους µαθητές121. 

Παράλληλα µε τη διεύρυνση του λεξιλογίου που είναι σκόπιµη κρίναµε 
σκόπιµες για τη συνέχεια: α) την παρουσίαση στρατηγικών που θα 
αποµονώνουν τα δυσνόητα σηµεία, ώστε να συνειδητοποιούν τι είναι αυτό που 
ακριβώς δεν καταλαβαίνουν (συνδυασµός λέξεων, άγνωστη λέξη, περίεργη 
σύνταξη κ.λπ.)-επιµείναµε στην προσέγγιση των στόχων, όπως τους θέσαµε σ’ 
αυτή την ενότητα, η ολοκληρωµένη εφαρµογή της πρότασης της Crilly (βλ. 
παραπάνω)- και β) την εξοικείωση των µαθητών µε κείµενα πειθούς και το 
επιχείρηµα. Τη διδακτική προσέγγιση του επιχειρήµατος υποθέταµε ότι θα 
µπορούσαµε να τη συνδέσουµε µε τη διδασκαλία των επιρρηµατικών 
προτάσεων.  
 
  

 
 

                                                
121 Ο όρος δανεισµένος από τον Frank Smith, ο οποίος χρησιµοποιεί τον όρο tunnel vision 
για να περιγράψει το ίδιο πρόβληµα.  
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Στ. Η διδακτική ενότητα εµ
όδιο εξ ορισµού για ένα 
ρόγραµµα σ
ουδών στηριγµένο 
στις αρχές του κριτικού γραµµατισµού  

 Ο σχεδιασµός της παρέµβασης αποδεχόταν τη διάκριση ενοτήτων, 
όπως προβλέπεται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα του µαθήµατος της 
Νεοελληνικής Γλώσσας. Οι ενότητες είναι δοµικό στοιχείο ενός 
προγράµµατος σπουδών που στηρίζεται στις ενότητες της Γραµµατικής και 
του Συντακτικού. Παρά τις µεταβολές που στοχεύουν στην επικοινωνιακή 
προσέγγιση της Γλώσσας, στην τελευταία έκδοση διδακτικών βιβλίων, δεν 
αλλάζει η παραδοσιακή οργάνωση του ΑΠ, το οποίο είναι αυστηρά 
οριοθετηµένο ως προς τη θεµατολογία και τις δραστηριότητες. Το γεγονός 
αυτό παρείχε δυσκολίες, χρονικούς περιορισµούς κυρίως. Οι µαθητές στη 
συγκεκριµένη ενότητα έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον για τον κοινωνικό 
αποκλεισµό και τις ιεραρχήσεις κοινωνικών ταυτοτήτων, και ιδιαίτερα των 
ταυτοτήτων εκείνων που τους χαρακτηρίζουν. Οι στόχοι όµως του 
προγράµµατος και η ορισµένη θεµατολογία περιόριζαν τις επιλογές των 
µαθητών. Τα κείµενα που επέλεξαν οι µαθητές θα µπορούσαν να στηρίξουν 
µια ουσιαστική πολύµηνη ενασχόληση µε ποικίλες δράσεις για τις οποίες θα 
απαιτούνταν η ανάπτυξη πολλών και ποικίλων δραστηριοτήτων. Ο χρονικός 
περιορισµός των οκτώ ωρών για κάθε ενότητα αποτελεί ένα αυθαίρετο όριο 
που στηρίζεται σε µια αδροµερή εκτίµηση των αναγκών µαθητών και 
εκπαιδευτικών, που λειτουργεί περιοριστικά για µια επικοινωνιακή προσέγγιση 
της γλώσσας αλλά και για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης.    
 
Ζ. Οι µαθητές κατά την 
αραγωγή λόγου αξιο
οιούν διαφορετικούς 
όρους γνώσης. 

Οι µαθητές στις γραπτές εργασίες τους και στις εκθέσεις, που κλήθηκαν 
να γράψουν στο επίσηµο διαγώνισµα τριµήνου, έδειξαν ότι έχουν προσωπικές 
στρατηγικές για να αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις του µαθήµατος.  

o Οι περισσότεροι µαθητές αξιοποίησαν τα κείµενα που αναλυτικά 
προσεγγίστηκαν, για να αντλήσουν ιδέες, σενάρια και να τα 
µετασχηµατίσουν σε δικά τους κείµενα. 

o Άλλοι αξιοποίησαν τις εµπειρίες τους αντλώντας υλικό από τον άµεσο 
οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο. Οι κοινωνικές ταυτότητες 
µερικών µαθητών, όπως του ∆ήµου, του ∆ανιήλ και της Σοφίας, 
πρόβαλαν ισχυρές στα κείµενα που παρήγαγαν. 

o Ελάχιστοι προσπάθησαν να αξιοποιήσουν χαρακτηριστικά του 
κειµενικού τύπου που τους ζητήθηκε για να συντάξουν το κείµενό του 
σύµφωνα µ’ αυτό.  
Οι µαθητές χωρίς να έχουν επίγνωση άλλων δυνατοτήτων κατέφυγαν, 

στις περισσότερες των περιπτώσεων, σε µια από τις παραπάνω στρατηγικές. 
Αποτέλεσµα από τη µια ο ∆ήµος και η Σοφία να µη λαµβάνουν υπόψη τα 
δεδοµένα του θέµατος και να µην αξιοποιούν κείµενα που διάβασαν, από την 
άλλη, ο Νάκος και η Ελίνα, να µην αξιοποιούν τις δικές τους εµπειρίες και 
προβληµατισµούς, µε αποτέλεσµα να φαίνεται το κείµενό τους προϊόν 
συγκόλλησης ερανισµάτων από άλλα κείµενα.  
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Υποθέσαµε, µετά από αυτή την παρατήρηση ότι η ολόπλευρη ανάπτυξη 
των µαθητών ως αναγνωστών, η ενίσχυσή τους όχι µόνο ως 
αποκωδικοποιητών, αλλά και ως χρηστών από τη µια και ως ερµηνευτών και 
κριτών των κειµένων από την άλλη, θα δώσει νέους πόρους γνώσης και θα 
ενισχύσει τους µαθητές και ως συγγραφείς κειµένων. Οι πρακτικές ανάγνωσης 
µε τις πρακτικές γραφής εις το εξής θα αποτελέσουν για την έρευνα ένα 
συνεχές εντός του πλαισίου της κειµενικότητας. Στο βαθµό που οι µαθητές 
µας θα γίνονται πραγµατικοί αναγνώστες µε στόχους πραγµατικά σηµαντικούς 
γι’ αυτούς, θα γίνονται και πραγµατικοί συγγραφείς που θα γράφουν προς 
πραγµατικούς αποδέκτες- αναγνώστες122. Τα γραπτά κείµενα των µαθητών θα 
αξιοποιηθούν στην έρευνα ως δείκτες για τη διεύρυνση των αναγνωστικών τους 
πρακτικών.  
 
6.4.4 3η ενότητα: «Γλώσσα-Γλώσσες και 
ολιτισµοί του κόσµου»  
6.4.4.1 Χαρακτηριστικά της ενότητας  

∆ιάρκεια: 8 ώρες. 
∆ιδακτικό υλικό: Κείµενα από τα διδακτικά βιβλία (Κύριο βιβλίο και 

Τετράδιο εργασιών), κείµενα που επέλεξαν οι εκπαιδευτικοί. 
«Οι σκοποί της ενότητας, σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα, είναι: 

� Να αντιληφθούν οι µαθητές το συντακτικό ρόλο των δευτερευουσών προτάσεων και την 
αδρή διάκρισή τους σε ονοµατικές και επιρρηµατικές. 

� Να µάθουν να διακρίνουν στο λόγο και να χρησιµοποιούν σωστά τις βουλητικές, ειδικές 
και ενδοιαστικές προτάσεις. 

� Να συνειδητοποιήσουν ότι οι λέξεις µπορούν να έχουν πολλές σηµασίες και ότι ο 
φυσικός οµιλητής της γλώσσας καταλαβαίνει τη σηµασία από τα συµφραζόµενα. 

� Να ασκηθούν στη διατύπωση αιτιολογηµένων κρίσεων. 
 Ως θεµατικός άξονας της ενότητας έχει επιλεγεί η Γλώσσα. Έγινε προσπάθεια να 

παρατεθούν στο βιβλίο καθηγητή κείµενα που αφορούν τη γλώσσα, τα οποία αφενός είναι 
προσιτά και ανάλογα µε την αντιληπτική ικανότητα των µαθητών και αφετέρου να δίνουν 
την ευκαιρία για διεύρυνση των σχετικών γνώσεων και για ανάπτυξη σκέψης και 
προβληµατισµού. 

 Συνολικά περιλάβαµε στην ενότητα αυτή 11 κείµενα εκ των οποίων: 2 είναι 
λογοτεχνικά, 2 δηµοσιογραφικά, 2 διαφηµιστικά, 4 δοκιµιακά και 1 εκλαϊκευµένος 
επιστηµονικός λόγος. Μέσα από τα κείµενα δίνεται η αφορµή να συζητηθούν τα επιµέρους 
θέµατα: γλώσσα και σκέψη, γλώσσα και 
ολιτισµός, γλώσσα και ε
ικοινωνία, η γλώσσα στις συνθήκες 

ου ορίζονται α
ό τις νέες τεχνολογίες και την 
αγκοσµιο
οίηση.  

 Το υλικό της ενότητας έχει διαρθρωθεί σε 5 µέρη και για τη διδασκαλία της 
προτείνεται να διατεθούν 7-8 ώρες.  

 Ο θεµατικός άξονας που έχει επιλεγεί ασφαλώς δίνει ευκαιρίες για πυκνές αναφορές 
σε διαθεµατικές έννοιες όπως: πολιτισµός, σύστηµα, αλληλεπίδραση, επικοινωνία και 
χώρος-χρόνος. Οι δευτερεύουσες προτάσεις που εξετάζονται βοηθούν τους µαθητές στη 
σύλληψη των εννοιών: σύστηµα, εξάρτηση, οµοιότητα-διαφορά. 

 Το φαινόµενο της πολυσηµίας στη γλώσσα βοηθά να αναπτυχθεί στην τάξη ένας 
γενικότερος προβληµατισµός γύρω από την ιδιότητα που έχουν τα πράγµατα να 

                                                
122 Ο P. Gilbert (1988: 41-44)  εκφράζει την άποψη πως η παραγωγή λόγου στο σχολείο 
χωρίς την ασφάλεια της πραγµατικής ανάγνωσης µε πραγµατικούς στόχους είναι µια µίµηση 
επικοινωνίας. 
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µεταβάλλονται στο χώρο και το χρόνο. Η άσκηση των µαθητών στη διατύπωση 
αιτιολογηµένων κρίσεων τους βοηθά να ξεκαθαρίσουν την έννοια της αιτιότητας και τους 
παρωθεί να την αναζητούν σε κάθε περίσταση». 

Α
ό το Βιβλίο του εκ
αιδευτικού της Γ΄ Γυµνασίου, ΟΕ∆Β, σελ. 37(ΟΕ∆Β, 
2006, Βιβλίο εκ
/κού, Γ΄ Γυµ.).  

 
6.4.4.2 Ο ερευνητικός σχεδιασµός 
Σκο
οί της διδασκαλίας 

Εν πολλοίς παραµένουν οι στόχοι της προηγούµενης ενότητας µε µόνη 
διαφοροποίηση την έµφαση στην επιχειρηµατολογία και στα κείµενα πειθούς.  

Πιο συγκεκριµένα, θέσαµε εκ των προτέρων ως σκοπούς της 
διδασκαλίας στην ενότητα: 
� Να αντιληφθούν οι µαθητές τη σηµασία της γλωσσικής επικοινωνίας στην 

καθηµερινή τους ζωή · να γνωρίσουν προβληµατικά φαινόµενα, όπως ο 
θάνατος και η φθορά των γλωσσών και να τα συνδέσουν µε την εµπειρία 
τους · να αναδειχθεί η σχέση της γλώσσας µε την εξουσία και τις κοινωνικές 
ανισότητες. 

� Να προκληθούν οι µαθητές να αρθρώσουν ερµηνευτικό και κριτικό λόγο 
µε σκοπό την κριτική ανάγνωση. 

� Να ασκηθούν οι µαθητές στην περιληπτική αναδιατύπωση του 
περιεχοµένου των κειµένων, δίνοντας έµφαση όχι µόνο στο «τι λέει το 
κείµενο» αλλά και στο «πώς το λέει»· να αξιοποιήσουν για τον παραπάνω 
σκοπό τα είδη των ονοµατικών προτάσεων ώστε να έχουν περισσότερες 
επιλογές στο χαρακτηρισµό των γλωσσικών πράξεων των κειµένων. 

� Να κατανοήσουν οι µαθητές τη δοµή του επιχειρήµατος και να παράγουν 
δικά τους επιχειρήµατα.  

Η ενότητα εκτιµήσαµε ότι προσφέρεται για τη πιο συστηµατική 
προσέγγιση φαινοµένων γλωσσικής παθογένειας που οδηγούν στη φθορά και 
το θάνατο των γλωσσών. Η σύνδεση της έννοιας της γλώσσας µε την έννοια 
του πολιτισµού, της σκέψης και των κοινωνικών, οικονοµικών συνθηκών του 
κοινωνικού συστήµατος, καθώς και των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας, 
αποτέλεσε µέρος και του δικού µας σχεδιασµού. Τα κυρίαρχα ερωτήµατα 
ήταν:  «Από τι κινδυνεύουν οι γλώσσες;» και «Κινδυνεύει ή όχι η ελληνική 
γλώσσα και γιατί;». Υπήρξε σαφής στόχευση να καταδείξουµε τη διασύνδεση 
της γλώσσας µε τους εξουσιαστικούς µηχανισµούς και πώς αυτή η διασύνδεση 
αλλοιώνει τη γλώσσα. Η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου είχε ως 
στόχο τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτηµάτων.  

Όσο για τη διδασκαλία των ονοµατικών προτάσεων επιµείναµε στην 
προσέγγισή τους στο πλαίσιο της διδασκαλίας της περίληψης µε πιο 
προσεγµένες και εστιασµένες ασκήσεις.  

Ο στόχος της «αιτιολογηµένης κρίσης» ήταν και δικός µας στόχος, 
αφού θελήσαµε µετά τη διδασκαλία της πλοκής των αφηγηµατικών κειµένων, 
να προχωρήσουµε στη διδασκαλία της επιχειρηµατολογίας. Οι µαθητές δεν 
ήταν εξοικειωµένοι µε τον αναφορικό λόγο, ούτε και µε τα κείµενα πειθούς, 
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όπως προέκυψε και από τις συνεντεύξεις. Επιλέξαµε σ’ αυτή την ενότητα 
περισσότερο κείµενα πειθούς γι’ αυτό το λόγο. 

Όλοι οι παραπάνω στόχοι θεωρήσαµε ότι είναι συµβατοί µε τον κύριο 
στόχο µας που ήταν η ενδυνάµωση των µαθητών ως αναγνωστών µη 
αφηγηµατικών κειµένων. 
 
Προαναγνωστική φάση  
� Συζήτηση σε διάταξη Π µε θέµα τον τίτλο της ενότητας «Γλώσσα, 

Γλώσσες και Πολιτισµοί του Κόσµου». Καταγραφή των απόψεων των 
µαθητών για την πολιτισµική διάσταση της γλώσσας µια κοινωνίας.  

� Αξιοποίηση αποσπάσµατος από το ∆ιάλογο του ∆ιονυσίου Σολωµού ώστε 
οι µαθητές να προκληθούν να σκεφθούν τη σχέση γλώσσας και εξουσίας. 

� ∆ιατύπωση βασικών θεµάτων τα οποία θα αποτελέσουν αντικείµενα προς 
κατανόηση.  

 
Αναγνωστική φάση 1 
� Κείµενο 1 [Γλώσσες που χάνονται] σελ. 30 του σχολικού βιβλίου. 
� Ηχηρή και σιωπηλή ανάγνωση. 
� Σηµεία αναφοράς της ανάγνωσης οι ερωτήσεις του βιβλίου.  
� Συζήτηση µε ερωταποκρίσεις και αυθόρµητες παρεµβάσεις µαθητών. 
� Ανάγνωση κειµένου 2 µε τίτλο «Ένδοξες φυλές βυθίζονται στη σιωπή» από 

τους «Θεµατικούς κύκλους», διδακτικό βιβλίο του Λυκείου για το µάθηµα 
της Έκθεσης, ώστε οι µαθητές να διευρύνουν τον προβληµατισµό τους επί 
του θέµατος. 

 
Μετά την ανάγνωση 1 
� Κατ’ οίκον εργασία µε θέµα «Από τι κινδυνεύουν οι γλώσσες;» 

 
Αναγνωστική φάση 2 
� Κείµενο 3 µε τίτλο, «Πώς πεθαίνουν οι διάλεκτοι;», από τους Θεµατικούς 

κύκλους. Με το κείµενο αυτό ολοκληρώνεται η διερεύνηση του πρώτου 
άξονα που τέθηκε (δηλ. ο θάνατος των γλωσσών).  

� Για την καθοδήγηση των µαθητών στην κατανόηση του κειµένου 
αξιοποιείται φύλλο εργασίας µε οµάδες ερωτήσεων τριών επιπέδων 
(κυριολεξίας, ερµηνείας και εφαρµογής).  

� Αξιοποιείται η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
συµµετοχής σε µαθητές που δυσκολεύτηκαν µε την ανοικτή σε ολοµέλεια 
συζήτηση.  

 
Μετά την ανάγνωση 2 
� Ανακοίνωση των απαντήσεων των οµάδων στην ολοµέλεια-Συζήτηση. 
� Κατ’ οίκον εργασία «Κινδυνεύει η ελληνική γλώσσα να εξαφανιστεί;» 
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Αναγνωστική φάση 3 
� Κείµενο 4 µε τίτλο «Όχι µόνο Αγγλικά» του Γ. Μπαµπινιώτη.  
� Για την καθοδήγηση των µαθητών αξιοποιείται φύλλο εργασίας µε 

δραστηριότητες πριν, κατά και µετά την ανάγνωση του κειµένου που 
αφορούν στους 4 ρόλους του αναγνώστη και την κατανόηση της 
επιχειρηµατολογίας. 

�  
Μετά την ανάγνωση 3 
� Άσκηση για την περιληπτική αναδιατύπωση του περιεχοµένου του άρθρου.  
 
Αναγνωστική φάση 4 
� Κείµενο 5 από το Τετράδιο εργασιών, σελ. 21, µε τίτλο «Σε κρίση η 

ελληνική γλώσσα;» του Peter Makridge. 
� ∆οµική ανάλυση της επιχειρηµατολογίας του κειµένου 
 
Αξιολόγηση  
� Αξιοποίηση του επίσηµου διαγωνίσµατος τριµήνου για την ποιοτική 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων.  
  
 

6.4.4.3 Υλο
οίηση της 3ης διδακτικής 
αρέµβασης (δύο δίωρα και δύο µονόωρα 
µαθήµατα.- 8/1/2007 έως 12/2/2007)  
 
Προαναγνωστική φάση-1ο µάθηµα (δίωρο) 

Η προσέγγιση της νέας ενότητας ξεκίνησε µε ανοικτή συζήτηση στην 
τάξη. Οι µαθητές καθισµένοι σε διάταξη Π και οι δύο συνδιδάσκοντες στη 
µέση του ανοίγµατος του Π µε αφετηρία τον τίτλο της ενότητας άρχισαν τη 
συζήτηση. Η συγκεκριµένη διάταξη αιφνιδιάζει µερικούς µαθητές. Εξηγούµε 
στους µαθητές το σκοπό της διάταξης που είναι η πραγµατοποίηση συζήτησης 
κατά την οποία όλοι πρέπει να βλέπουν όλους και όχι, όπως χαρακτηριστικά 
είπαµε, «να βλέπετε την πλάτη του οµιλητή». Είναι το πρώτο µάθηµα µετά την 
επιστροφή από τις διακοπές των Χριστουγέννων και µέχρι την έναρξη της 
συζήτησης µεσολαβεί ένα πεντάλεπτο για συζήτηση εκκρεµών θεµάτων. 
Κάποια στιγµή µπαίνουµε στο θέµα µας: 

 
 (∆1 Ερευνητής,  ∆2 Συνδιδάσκουσα, Μµµ. Μαθητές, ΧΧΧ Χαµένο κείµενο 
επειδή δεν ακούγεται καλά στην εγγραφή, /// µικρή παύση). 
 1. ∆1: Το θέµα µας είναι η Γλώσσα, η 2η ενότητα. Έτσι; 
 2. ∆2: Ανοίξτε λίγο το βιβλίο να δείτε τον τίτλο!  
 Οι µαθητές ανοίγουν τα βιβλία. 
Είµαστε σελ. 29, ενότητα 2η και ο τίτλος είναι ΓΛΩΣΣΑ- ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. 
3. ∆1: Θα θέλαµε να ξεκινήσουµε µια κουβέντα, να ακούσουµε τις δικές σας 
απόψεις. …. Να ξεκινήσουµε;…. Σκεφθείτε λίγο τον τίτλο. Τι µπορεί να είναι 
σηµαντικό σ’ ένα τέτοιο θέµα µ’ αυτό τον τίτλο ΓΛΩΣΣΑ- ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Τι είναι σηµαντικό; Τι µπορεί να έχει 
ενδιαφέρον στη διαπραγµάτευση αυτού του θέµατος; Σκεφθείτε το λίγο. Μπορείτε 
να σηµειώνετε πράγµατα που σας έρχονται στο µυαλό.  
Μεσολαβεί χαµηλόφωνη συζήτηση µεταξύ των µαθητών η ο
οία διαρκεί κάτι 
αρα
άνω α
ό 
ένα λε
τό. 
4.∆2: Λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσετε την κουβέντα;  
5. Αγγελής. Ναι!  
6. ∆2: Να ξεκινήσουµε µε σένα Αγγελή το 2007! 
7. Αγγ. Τι να πω;  
Ο ∆1 ε
αναλαµβάνει το θέµα και τα ερωτήµατα 
8. ∆2: Μοιάζει η γλώσσα να έχει σηµασία για τους ανθρώπους; 
9. Αγγ. Είναι ο κώδικας επικοινωνίας. 
Ντίνος: Και ότι σε µια χώρα ο πολιτισµός της αρχίζει µε τη γλώσσα, τα ήθη, τα 
έθιµα. 
 10. ∆2: Πώς; Εξήγησέ µας, για πες µας λίγο… 
11. Ντίνος: Αν µια χώρα χάσει τη γλώσσα της, χάνει τον πολιτισµό της, χάνει την 
ταυτότητά της. ∆ηλαδή, δεν έχει τίποτα.  
12. ∆2: Πολύ ωραία! Αν και ο κ. Βεκρής µου έχει απαγορεύσει να λέω «πολύ 
ωραία», να το κόψω. ∆ε θα απαντάω. Αυτοσχόλιο µε διάθεση αστεϊσµού.  
13. ∆1: Ο Ντίνος λέει ότι η γλώσσα αποτελεί στοιχείο ταυτότητας για κάποιο 
έθνος, για κάποια κοινωνία. Έτσι; Ότι µέσα από τη γλώσσα που µιλάµε, 
διαµορφώνουµε και την ταυτότητά µας. 
14. ∆2: ∆ανιήλ! 
15. ∆ανιήλ: Οι πολιτισµοί της κάθε χώρας είναι διαφορετικοί και έτσι την 
ξεχωρίζουµε από την άλλη χώρα… 
16. ∆2: Ξανά! Πες το ξανά!  
17. ∆ανιήλ: Ο πολιτισµός της κάθε χώρας είναι ξεχωριστός και τον ξεχωρίζεις µε τη 
γλώσσα.  
18. ∆1: Εννοείς ότι τον πολιτισµό της κάθε χώρας ξεχωρίζεις από τη γλώσσα που 
µιλάει. Κάτι τέτοιο; 
19. ∆ανιήλ: Ναι. 
20. Ελίνα: ΧΧΧ(∆εν ακούγεται καλά στην εγγραφή). 
21. ∆2: Πώς το εννοείς; Μπορείς λίγο να µας το εξηγήσεις; 
22. Ελίνα: Ότι δηλαδή, πολλές φορές, κάθε ελληνική λέξη, αν την ψάξουµε, τη ρίζα 
της, φανερώνει πολύ µεγάλη ιστορία για τη λέξη.  
23. ∆1: Ωραία- κάπως τα µεταγράφω αυτά που λέτε- Η γλώσσα δηλαδή εεε 
ταυτίζεται µε την ιστορία µιας κοινωνίας. 
(Καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης ο ∆1 καταγράφει στον 
ίνακα τις α
όψεις των 
µαθητών).  
24. ∆2: Εµπεριέχει ίσως. 
25. ∆1: Τι;  
26. ∆2: Εµπεριέχει στοιχεία της ιστορίας. 
27. ∆1: Ναι.  
28. ∆2: Ωραία///Προχωρήστε λίγο .  
29. Σοφία:  Τα έθιµα της κάθε χώρας. 
30/ ∆2: Ωραία! 
31. ∆2: Αυτό για πες µας Σοφία. 
32. Σοφία: Κάθε χώρα έχει διαφορετικά έθιµα. 
33. ∆2: Σύµφωνοι. Αυτά πώς τα συνδέεις µε τη γλώσσα; 
34.Σοφία: Μπορεί…Τώρα παράδειγµα… 
35.∆2: Παράδειγµα… 
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36. Σοφία:  Κάποια χώρα να γιορτάζει σήµερα ότι…ξέρω γω… βρέθηκε µια λέξη 
που την είπαν εκείνοι πρώτοι. Ή κι αυτές που κάθε χώρα έχει διαφορετικά έθιµα. 
37. ∆2: Σύµφωνοι. Πώς το συνδέεις µε τη γλώσσα;  
Σοφία: Ξέρω ’γω (χαµηλόφωνα). 
38. ∆2: ΧΧΧΧ Ανάποδα το λες µάλλον αυτό. Εντόπισέ το. Θέλω τώρα σιγά σιγά 
να λέτε µια κουβέντα και αντί να την αναλύουµε εµείς, να αρχίσετε εσείς να 
στηρίζετε τη σκέψη σας. Έτσι Σοφία; Λοιπόν, Βάσο βοήθησέ την. 
39. Βάσος: Τα ήθη και τα έθιµα είναι κι αυτά ταυτότητα µιας χώρας, γιατί άµα δεν 
υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχει η χώρα.  
40. ∆2: Είναι µέρος αυτού που ονοµάζουµε πολιτισµός. Έτσι;  
41. ∆1: Κι ότι τα έθιµα, η εθιµική ζωή, αποτυπώνεται πολλές φορές, µε ποιο τρόπο 
σώζεται στη µνήµη µας; 
42. Μ.: Με το λόγο. 
43. ∆1 και ∆2:  Με το λόγο, µε τη γλώσσα. 
44. ∆2: Τα κάλαντα που λέµε τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά είναι τα ίδια 
κάλαντα που λένε, ξέρω ’γω, οι Ελβετοί; Αν έχουν κάλαντα, δεν ξέρω. Καταλάβατε 
τι σας λέµε; ∆ηλαδή µέσα από τη γλώσσα εεε εκφράζονται αυτά έθιµα. 
45. ∆1: Μάλιστα, άλλη άποψη;/// Για τη γλώσσα. (Κοιτάζοντας στον 
ίνακα τα όσα 
µέχρι εκείνη τη στιγµή καταγράφηκαν). Εδώ στις προσεγγίσεις σας φαίνεται ότι ή 
γλώσσα ταυτίζεται µε τον πολιτισµό µιας κοινωνίας · ότι µέσα από τη γλώσσα 
αποτυπώνεται ο πολιτισµός σε διάφορες µορφές, στις διάφορες εκφάνσεις δηλαδή 
τις πολιτισµικές, είτε είναι εθιµική ζωή, είτε είναι ιστορία είτε είναι οτιδήποτε άλλο. 
Κάτι άλλο;/// Έτσι; Η γλώσσα είναι ταυτότητα. Μέσα από τη γλώσσα 
ξεχωρίζουµε και τις εθνότητες. Κάτι άλλο σ’ αυτά;  
Μεσολαβεί µικρή 
αρέκβαση στην ο
οία η συνδιδάσκουσα θέτει την 
ολιτισµική διάσταση της 
ελληνικής γλώσσας η ο
οία α
οτυ
ώνει ιδιαίτερες αξίες του ελληνικού 
ολιτισµού µε λέξεις 

ου δε µεταφράζονται σ’ άλλες γλώσσες (
.χ. η λέξη 
αλληκάρι). Ο Βάσος βρίσκει την 
ευκαιρία να αναφερθεί στο φτωχό λεξιλόγιο της αγγλικής γλώσσας µε το ε
ιχείρηµα ότι για 
µια λέξη αγγλική υ
άρχουν 
ερισσότερες ελληνικές λέξεις. Ο ∆1 φέρει ως αντε
ιχείρηµα 
την 
ολυσηµία των γλωσσών, ότι σ’ όλες τις γλώσσες µια λέξη µ
ορεί να έχει 
ολλές 
σηµασίες και ότι αυτό δεν είναι ένδειξη λεξι
ενίας. Τέλος, ο Ντίνος συµ
ληρώνει στον όλο 

ροβληµατισµό ότι µέσα α
ό τη γλώσσα µ
ορείς να δεις τις ε
ιρροές 
ου ασκεί η µια γλώσσα 
στην άλλη. Με την ανοικτή συζήτηση κλείνει το 
ρώτο εικοσάλε
το. 
Για τη συνέχεια του 
ροβληµατισµού µοιράζεται α
όσ
ασµα α
ό το ∆ιάλογο του Σολωµού. 
Στόχος η κατάδειξη της σχέσης της γλώσσας µε την ελευθερία. Η συνδιδάσκουσα διατυ
ώνει 
την ερώτηση «Ποιον σας θυµίζει το κείµενο; Είναι από αυτούς που ξέρετε;» Η Ελίνα 
α
αντάει «Σολωµός». Η Σοφία ρωτά τι σηµαίνει η λέξη «
άρεξ». Αφού τελειώσει η 
διαδικασία της µοιρασιάς των φυλλαδίων, ακολουθεί µια µικρή εισαγωγή α
ό τον ∆1.  
46. ∆1: Λοιπόν, για να ξεκινήσουµε (
ροτρε
τικά)…να µιλήσουµε για τη γλώσσα. 
∆ιαλέξαµε ένα κείµενο από το Σοφολογιότατο, το ∆ιάλογο του ∆ιονυσίου 
Σολωµού, που µιλάει για τη γλώσσα και τη συνδέει και ο Σολωµός µε µια 
σηµαντική έννοια εεε την ελευθερία. Έτσι; Να δούµε δηλαδή µε πόσα πράγµατι 
µπορεί αυτή η έννοια να συνδεθεί, η έννοια της γλώσσας. Εσείς ήδη συνδέσατε τη 
γλώσσα µε τον πολιτισµό της χώρας, µε την ιστορία µιας κοινωνίας και τη 
θεωρήσατε σηµαντικό στοιχείο ταυτότητας. Να δούµε τώρα ο Σολωµός σε µια 
φάση ιστορική που γεννιόταν το ελληνικό κράτος και χρειαζόταν µια επίσηµη 
γλώσσα, ως κράτος, ποιες απόψεις διατυπώνει. Έτσι; Να διαβάσουµε ένα κειµενάκι 
που σας έχουµε σηµειώσει, ένα απόσπασµα, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό. Να 
το διαβάσω.  
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Ακολουθεί η ανάγνωση του κειµένου  

 
 

47. ∆1: Υπάρχει κάτι που δεν είναι κατανοητό; Ποιους - θα ήθελα να εντοπίσουµε - 
Ποιοι είναι εχθροί; Οι δυο εχθροί κατά την άποψη του ποιητή.  
48. ∆2: Νάκο! 
49. Νάκος: Ο σοφολογιότατος 
50. ∆2: Ο σοφολογιότατος και ; 
51. Νάκος: ο Τούρκος. 
50. ∆1: Γιατί είναι και οι δύο εχθροί; Τι εχθρεύονται και οι δύο; Γιατί τους βάζει 
στο ίδιο καζάνι;  
51. Μαθήτρια: Γιατί ο ένας, ο Τούρκος, εχθρεύεται την ελευθερία και ο 
σοφολογιότατος τη γλώσσα. 
52. ∆2: Ποιος είναι ο σοφολογιότατος; Κατάλαβες;  
53. Μαθήτρια: Όχι. 
 54. ∆1: Ποιο λέµε σοφολογιότατο; Είναι ειρωνική έκφραση. 
 Πολλοί µιλάνε µαζί 
55. ∆1: Που λέει σοφά λόγια (αναµεταδίδοντας). Λέξεις που καταλαβαίνεις εύκολα; 
 56. Μαθ: ∆υσνόητα 
 57. ∆1: ∆υσνόητα (αναµεταδίδοντας). 
 Ειρωνικά αποκαλεί σοφολογιότατο που χρησιµοποιεί µια λέξη περίτεχνη. Ποια 
ήταν η περίτεχνη γλώσσα παλιά;  
58. Μµµ.: Η καθαρεύουσα. 
59. ∆1: Άρα έχει να κάνει µ’ αυτό το ζήτηµα το γλωσσικό στην Ελλάδα, όπου 
κάποιοι µιλούσαν την αρχαΐζουσα που δεν καταλαβαίνουν οι πολλοί. Ε; Και θεωρεί 
εδώ λοιπόν ότι αυτός ο οποίος θέλει να επιβάλει τη δική του γλώσσα είναι το ίδιο µε 
τον τύραννο, τον Τούρκο που εχθρεύεται την ελευθερία του λαού. Τι το κοινό έχουν 
οι δύο πράξεις όµως; Μήπως είναι υπερβολή αυτό; ////Γιατί τους βάζει στο ίδιο 
καζάνι;///  
60. Κίµων: Λέει πιο πριν ότι ελευθερία ή γλώσσα είναι το ίδιο πράγµα, συµβαδίζουν 
µαζί… 
61. ∆2: Γιατί είναι Κίµων; Εξήγησέ µας. ∆εν το καταλαβαίνω. 
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62. Κίµων: Γιατί ένας λαός για να έχει την ελευθερία πρέπει να αγωνιστεί µε τη 
γλώσσα, µε τον πολιτισµό του για να κερδίσουν την ελευθερία. Και άσκηση 
ελευθερίας συνεπάγεται κάποια γλώσσα να µιλάει µεταξύ του ο λαός. Οπότε, αφού 
είναι το ίδιο πράγµα, αφού λοιπόν ελευθερία και γλώσσα συµβαδίζουν, τότε άµα θες 
να πάρεις το ένα, τότε απειλείται και το άλλο. Άρα πρέπει να το αντιµετωπίσεις.  
63. ∆1: ∆ηλαδή εεε εχθρεύεται τον τρόπο µε τον οποίο µιλάει κάποιος, που 
σκέφτεται δηλαδή. Γιατί η γλώσσα ταυτίζεται µε τι;  
64. Κίµων: Την ελευθερία σκέψης.  
65. ∆1: Την ελευθερία της σκέψης. Γλώσσα ίσον σκέψη. Όταν ο άλλος προσπαθεί να 
σου αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο µιλάς, τι προσπαθεί να σου αλλάξει; 
66. Μµµ: Τη σκέψη.  
67. ∆1: Τον τρόπο µε τον οποίο σκέπτεσαι. ΄Ετσι; Τον τρόπο µε τον οποίο 
σκέπτεσαι. Άρα ελευθερία σκέψης και γλώσσας ταυτίζονται. Μπορούσε ο λαός να 
σκεφτεί στη γλώσσα του, όταν του λέγανε ότι δεν πρέπει να µιλάει έτσι, πρέπει να 
µιλάς την καθαρεύουσα. Μπορούσε ο άλλος να διαβάσει εύκολα τα κείµενα; 
Μπορούσε να διατυπώσει τις σκέψεις του ελεύθερα;  
68. Ντίνα: Είναι περισσότερο πιεστικό –Πώς να πω; Τέλος πάντων– να είσαι 
Έλληνας, να το πω έτσι, να µην ξέρεις ελληνικά. Είναι πολύ πιεστικό. Γιατί, ΧΧΧ 
είσαστε ίδιοι, και δεν µπορείς να συνεννοηθείς µαζί του. Είναι πάρα πολύ άσχηµο 
αυτό.  
69.∆1:  Να µην µπορείς να µιλάς τη γλώσσα που ξέρεις, που έχεις µάθει. 
70. Ντίνα:Το να µιλάει διαφορετική γλώσσα στην ίδια χώρα, είναι σαν να είσαι 
τουρίστας, να το πω έτσι.  
71. ∆1: ∆εν µπορείς να επικοινωνήσεις.  
72. Ντίνα: Ναι. 
73. ∆1: Αυτό που λέει τώρα ο Σολωµός, το ’λεγε για το 1821, στα πρώτα χρόνια 
της Επανάστασης και λίγο µετά, είναι επίκαιρο σήµερα; Υπάρχουν δυνάµεις, 
υπάρχουν τάσεις στην κοινωνία που µας κάνουν να µιλάµε µε άλλο τρόπο απ’ αυτόν 
που ξέρουµε; Και ο δικός µας τρόπος δεν είναι αποδεκτός κι έχουµε προβλήµατα 
επικοινωνίας, προβλήµατα σκέψης; ////Τότε είχαµε την καθαρεύουσα. Σήµερα 
έχουµε κάτι άλλο που να µας καταπιέζει γλωσσικά;  
74. ∆ανιήλ: Όταν κάποιος είναι σπουδαγµένος, θα µιλήσει µε πιο ευπρεπείς λέξεις 
από τον άλλο που δεν έχει σπουδάσει, που έχει βγάλει ένα Λύκειο, ένα Γυµνάσιο ή 
∆ηµοτικό. Θα είναι πιο…Θα είναι πιο… 
75. ∆1: Ναι, δηλαδή, υπάρχει µια γλώσσα της επιστήµης, ε; Που η γλώσσα της 
επιστήµης δεν είναι κατανοητή για πολλούς που δεν έχουν µυηθεί σ’ αυτή τη 
γλώσσα. Μάλιστα κι αυτό θεωρείς ότι είναι ένα πρόβληµα. Άλλωστε εσείς τι 
σπουδάζετε στο Γυµνάσιο και το Λύκειο, για να προχωρήσετε µετά στο 
Πανεπιστήµιο; Ποιος είναι ο στόχος µας στο γλωσσικό µάθηµα;  

           76. ∆1: Εννοώ ως προς τη γλώσσα. Τι προσπαθούµε να κάνουµε στη γλώσσα,   
συζητώντας τα κείµενα, διαβάζοντας άρθρα;  
77. ∆ανιήλ: Να εµπλουτίσουµε…  
78. ∆1: Ε; 
79. ∆2: Πείτε το! 
80. Μµµ.: Το λεξιλόγιο.  
81. ∆1: ∆ηλαδή, να µπείτε σιγά σιγά σε ποια γλώσσα; Από τη γλώσσα που ξέρετε 
όλοι και µιλάτε και επικοινωνείτε έξω στην καθηµερινή σας ζωή, να µετατοπιστείτε 
λίγο και να µάθετε τη γλώσσα της επιστήµης, ώστε να µη νιώθετε έτσι όπως λέει ο 
∆ανιήλ. 
Ακολουθεί µικρή 
αρέκβαση για την λεξι
ενία 
ου 
ροκάλεσε ερώτηση της Τάνιας και 
ε
ανερχόµαστε στο στόχο.  
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 95. ∆1: Για να επιστρέψουµε στο κειµενάκι µας. Νοµίζω ότι ήταν χρήσιµη αυτή η 
παρέκβαση, γιατί πρέπει να δούµε και τέτοιες απόψεις που έχουν να κάνουν µε το 
πόσο πλούσια είναι γλώσσα, αν υπάρχουν πλούσιες, φτωχές. Το λεξιλόγιό µου είναι 
φτωχό; Πρέπει να το εµπλουτίσω; Είναι µερικά θέµατα που ίσως µας 
απασχολήσουν κατά την εξέταση των κειµένων και δώσουµε κάποιες απαντήσεις. 
Γιατί δεν… όταν ξέρουµε κάποιες λέξεις και κάποιες άλλες δεν ξέρουµε, δεν είναι 
ένα θέµα για το οποίο να νιώσουµε ούτε ντροπή ούτε ενοχές, επειδή ξέρουµε λίγες 
λέξεις. Το θέµα είναι τι τις κάνουµε αυτές τις λέξεις και τι τις χρειαζόµαστε. Ποιες 
είναι οι δικές µας ανάγκες και πώς µπορούµε να αξιοποιήσουµε τη γλώσσα σ’ αυτό.  
 Να επανέλθουµε, να πιάσουµε το θέµα εκεί που το αφήσαµε λίγο, για τη γλώσσα 
της επιστήµης. Είπαµε ότι τέτοια εεε, όπως περιγράφει εδώ, εχθρός του λαού, που 
µπορεί να καταπιέζει τον τρόπο σκέψης του, µπορεί να ’ναι η γλώσσα της 
επιστήµης. Όταν η γλώσσα της επιστήµης δεν είναι κατανοητή ή αντιληπτή από το 
λαό. Άλλες τέτοιες περιπτώσεις που η γλώσσα ή κάποια γλώσσα ασκεί καταπίεση 
στα µέλη µιας κοινωνίας και αλλοιώνει τη σκέψη. Κάτι τέτοιο είπε ο Κίµων 
προηγουµένως για επιρροές. Κάτι τέτοιο δεν είπες; Ποιο είναι σήµερα το 
φαινόµενο; Ποιος είναι ο εχθρός; Παρουσιάζεται ως εχθρός. Από τι απειλείται η 
γλώσσα σήµερα κατά τη γνώµη κάποιων; 
 96. Κίµων: Εγώ νοµίζω, επειδή η κοινωνία είναι πολυπολιτισµική, επειδή υπάρχουν 
πολλά έθνη, επηρεάζεται από πολλούς ανθρώπους…  
 97. ∆1: Και ποια είναι η γλώσσα που επηρεάζει τις περισσότερες; 
 98. Κίµων: Η αγγλική. 
 Ακολουθεί καταιγισµός ξενισµών 
ου αναφέρουν οι µαθητές 
ου έχουν 
αρεισφρήσει στην 
ελληνική γλώσσα. Χτυ
άει το κουδούνι και ο ∆1 υ
ενθυµίζει όσα έχουν ει
ωθεί την 
ρώτη 
ώρα µε τη βοήθεια του 
ίνακα στον ο
οίο είχαν αναγραφεί τα κύρια σηµεία της συζήτησης. 
  

Προαναγνωστική-Αναγνωστική φάση. 2η ώρα  
Μετά από σύντοµες διαδικαστικές διευκρινίσεις για άλλες σχολικές 

δραστηριότητες που επρόκειτο να πραγµατοποιηθούν την επόµενη εβδοµάδα 
ξεκίνησε η δεύτερη ώρα.  

 
1. ∆2:  Λοιπόν, διαβάζουµε το 1ο κειµενάκι στη σελίδα 30. (βλ. Παρ.3)  
2. ∆1:  Παιδιά! Μετά από αυτά που συζητήσαµε, θα κάνουµε κάποια κειµενάκια 
και θα σας δώσουµε φωτοτυπηµένα για το σπίτι –για ακούστε λίγο– θα δούµε 
παραδείγµατα συγκεκριµένα, όπου…στα οποία πολιτισµοί, συγκεκριµένες φυλές 
είτε στην Αφρική είτε στην Κ., Ν. Αµερική είτε αλλού, οι οποίες χάσαν την 
ταυτότητά τους, χάσαν τη γλώσσα τους και µαζί µε τη γλώσσα τους πέθανε και ο 
πολιτισµός τους. Κοινωνίες που στηρίζονται κυρίως στον προφορικό λόγο που δεν 
είχαν ανακαλύψει τη γραφή και έτσι δεν άφηναν ούτε µνηµεία γραπτά του λόγου της 
και της σκέψης τους. Θα δούµε τέτοια παραδείγµατα για να δείτε ότι και αυτά που 
και εσείς είπατε και µέσα από τα κείµενα δείξατε ότι εεε συµβαίνουν και σήµερα 
στον 21ο αιώνα. Να διαβάσουµε λοιπόν το 1ο κείµενο της 2ης ενότητας.  
∆ιαβάζει το κείµενο η ∆2. 
Αφού ολοκληρώνεται η µεγαλόφωνη ανάγνωση. 
3. ∆1: Ξαναδείτε το λίγο το κείµενο. Σκεφθείτε λίγο το κείµενο. Έτσι; Σηµειώστε 
τώρα στη δεύτερη ανάγνωση, ο καθένας µόνος του, ποια είναι τα σηµεία που 
απαντούν στις ερωτήσεις που υπάρχουν ακριβώς από κάτω από το κείµενο.  
4. Μαθ.: Να τα σηµειώσουµε στο τετράδιο;  
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5. ∆1: Ναι. Σηµειώστε τα κύρια σηµεία και πάνω στο κείµενο και σηµεία που δεν 
καταλαβαίνετε. Αν υπάρχουν σηµεία που δεν καταλαβαίνετε, τα σηµειώνετε και τα 
συζητάτε.  
6. Μαθ.: Μέσα από τις ερωτήσεις; 
7. ∆1: Ναι. 
Ακολουθεί 
εντάλε
τη 
ερί
ου σιω
ηλή ανάγνωση α
’ όλη την τάξη. 
8. ∆1: Υπάρχουν σηµεία που θέλατε να ρωτήσετε και … δεν µπορείτε να 
καταλάβετε; Σας δηµιουργούν κάποια ερωτηµατικά; Το γεγονός ποιο είναι εδώ; 
Ποιο είναι το γεγονός, ποιο είναι το σχόλιο; Ποιο είναι το γεγονός στο οποίο 
στηρίζεται αυτό το αρθράκι; Σε ποιο γεγονός αναφέρεται;  
9. ∆2: Έλα Αλέξη, Μίµη, σε ποιο γεγονός αναφέρεται; 
Ο Αλέξης αναδιατυ
ώνει το νόηµα του σχετικού χωρίου του κειµένου 
ου α
οτελεί 
α
άντηση. Μ’ αυτό τον τρό
ο συνεχίζεται και η ανάλυση του δεύτερου κειµένου, 
ου 
καταλήγει στο συµ
έρασµα: 
10. Μαθ.: Όταν χάνεται µια γλώσσα, χάνεται µια αντίληψη κάποιας χώρας, που 
είναι διαφορετική από τις άλλες. 
11. ∆1: Χάνεται λοιπόν πλούτος πολιτιστικός. Αλλά και έχει να κάνει µε κάποιο 
ανθρώπινο δικαίωµα; Γιατί δεν πρέπει να χάνονται οι γλώσσες; Ε; Το λέει παιδιά 
µέσα. Έχει ενδιαφέρον αυτή η περίοδος. Είναι ενδιαφέρουσα … Μια µικρή 
περίοδος τρεις σειρές. Ε; Πες Νάκο!  
12. Νάκος: Η Κοσµοαντίληψη.  
Ο διάλογος συνεχίζεται αλλά γίνεται δύσκολος στη µεταγραφή, γιατί υ
άρχει 
ολύς 
εξωτερικός θόρυβος α
ό µαθητές 
ου εκείνη την ώρα δεν έχουν µάθηµα. Ωστόσο, στη 
συνέχεια αναδεικνύονται κι άλλα σηµεία του θέµατος –
ου δε θίγονται στο κείµενο– µε 

αρέµβαση µαθητή ό
ως ότι κινδυνεύουν οι γλώσσες των αδύναµων 
ολιτισµών και όχι των 
ισχυρών χωρών. 
13. ∆1: Άρα, οι γλώσσες που χάνονται –κι αυτό είναι µια διάσταση που πρέπει να 
κρατήσουµε– είναι οι γλώσσες των αδύναµων πολιτισµών. Έτσι; ∆εν κινδυνεύει η 
αγγλική ούτε η γαλλική… 
Μετά α
ό λίγο µαθητής θέτει το ερώτηµα:  
 14. Μαθ.: Η Ελλάδα κινδυνεύει;  
Το ερώτηµα τίθεται ως 
ρόβληµα σ’ όλη την τάξη. 
 15. ∆1: Η Ελλάδα κινδυνεύει; Η ελληνική γλώσσα κινδυνεύει; ///Τι λέτε; 
 Ένας µαθητής α
αντά «Ναι», ενώ οι 
ερισσότεροι α
αντούν «Όχι». 
 16. ∆1: Τη µιλάει πολύς κόσµος; Τι είναι αυτό που τη στηρίζει; 
 17. Μαθ.: Η ιστορία της.  
 18. ∆1: Η ιστορία της. Τα πολλά κείµενα που έχουν γραφτεί. 
………………………………………………………………………………… 
 19. ∆1: Λογικά δεν κινδυνεύει. 
 20. Ντίνα: Αυτό δεν µπορώ να το καταλάβω αυτό. ∆εν νοµίζω ότι κινδυνεύει, γιατί 
µπορεί να αλλάζουµε τις λέξεις αλλά δε χάνεται καµία… Μην πω ότι αυξάνονται 
κιόλας, φτιάχνουµε καινούργιες λέξεις. ∆εν υπάρχει πρόβληµα…  
 21. ∆1: Εξελίσσεται, είναι ζωντανή γλώσσα. Η εξέλιξη της γλώσσας δεν είναι 
φθορά. Έτσι; 
Φθείρονται οι λέξεις πότε; Πότε νοµίζετε ότι ο λόγος φθείρεται; /////  
22. Μαθ.: ΧΧΧΧΧΧΧΧ 
23. ∆1: Αυτό είναι ένα ερώτηµα: Πότε φθείρονται οι λέξεις; Πότε φθείρεται ο 
λόγος; 
24. Μαθ.: Όταν σταµατήσουµε να τις χρησιµοποιούµε;  
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25. ∆1: Όταν σταµατήσουµε να τις χρησιµοποιούµε και χρησιµοποιούµε άλλες 
ξένες λέξεις. Αυτό είναι µία περίπτωση. Άλλη περίπτωση;/// Ποιος είναι αυτός που 
νοθεύει το λόγο; 
26. Ελίνα: ΧΧΧΧ δεν ξέρουµε τις λέξεις.  
27. ∆1: Η άγνοια. Η άγνοια. Άλλος παράγοντας; Ποιος άλλος µαγειρεύει τις λέξεις 
και χάνουν το περιεχόµενό τους;//// Ε; Ποιος έχει λόγο να το κάνει; Να 
µαγειρεύει τις λέξεις. 
Είπατε πολύ σωστά …υ
ενθυµίζει τις µέχρι τώρα α
αντήσεις. Υπάρχουν όµως και 
κάποιοι που µαγειρεύουν τις λέξεις, για να εξαπατήσουν, για να κρυφτούν/// Ποιοι 
το κάνουν αυτό;ΧΧΧΧ Στα Μ.Μ.Ε. πότε συµβαίνει αυτό;  
28. Μαθ.: Με τους πολιτικούς. 
29. ∆1: Ε;  
30. Μµµ.: Με τους πολιτικούς. 
31.∆1: Και ποιοι άλλοι;  
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
32.∆1: Ποιοι άλλοι;  
33. Σοφία: Οι γονείς! Γέλια στην τάξη. 
34. ∆1: Τα Μ.Μ.Ε. δεν κάνουν παιχνίδι µε το λόγο; ∆εν αλλοιώνουν την 
πραγµατικότητα; 
35. Σοφία: Ααα κατάλαβα το Σταρ, το Σταρ1. 
Γέλια στην τάξη.  
Μετά α
ό µια χαλαρή συζήτηση 
ου µιλάνε 
ολλοί µαζί. 
 36. ∆1: Επειδή το θέµα είναι τεράστιο, για προσέξτε λίγο, επειδή το θέµα είναι 
τεράστιο, να κάνουµε µερικές κατηγοριοποιήσεις σχετικά µε τον προβληµατισµό 
µας. Μέχρι τώρα είδαµε στα κείµενά µας κάτω από ποιες συνθήκες -Είδατε το Π 
διαµορφώνει άλλες σχέσεις (Παρατηρώντας µαθητές 
ου µιλάνε)- οι γλώσσες χάνονται, 
Και αν το παραφράσουµε λίγο, πώς αλλιώς µπορούµε να το πούµε;  
37. Μµµ: Ο πολιτισµός ΧΧΧ 
38. ∆1: Γράφοντας στον 
ίνακα Οι πολιτισµοί που χάνονται. Οι γλώσσες λοιπόν που 
χάνονται είναι µια διάσταση του θέµατος που έχει να κάνει µε τους πολιτισµούς που 
χάνονται, κάτω από ποιες συνθήκες χάνονται. Και το άλλο θέµα που είπαµε µόλις 
τώρα, που έχει να κάνει µε τις γλώσσες που δε χάνονται; Ποιο είναι το άλλο 
πρόβληµα για τις γλώσσες που δεν απειλούνται από την … από την εεε εξαφάνιση; 
Λέγε Κίµων! 
39. Κίµων: ΧΧΧ 
40. ∆1: Οι γλώσσες που φθείρονται. (Το γράφει στον 
ίνακα)  
41. ∆1: Συµφωνείτε να εξετάσουµε αυτές τις δύο διαστάσεις;  
42. ∆2: Πολύ ωραία 
43. ∆1: Πότε συµβαίνει αυτό; ∆είχνει στον 
ίνακα και γράφει. Πότε χάνεται µια 
γλώσσα και πότε φθείρεται µια γλώσσα: /// Για να βάλουµε έναν άξονα 
προβληµατισµού. Γιατί, αν τα πούµε όλα για το θέµα αυτό, θα χαθούµε και δε θα 
φτάσει ούτε ο χρόνος που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραµµα, οι 8 ώρες, για κάθε 
ενότητα, αλλά ούτε 18. Οπότε/// καλύτερα είναι να βάλουµε δυο άξονες και να 
συζητήσουµε πάνω σ’ αυτά και να καταλήξουµε σε κάποια συµπεράσµατα. Τα 
κείµενα που διαβάσατε ήδη, το κείµενο που διαβάσατε στην ενότητα, στη 2η 
ενότητα έχει να κάνει µε τις γλώσσες που χάνονται. Το ίδιο ////// το ίδιο λοιπόν, 
για να καλύψουµε το πρώτο σκέλος, τις γλώσσες που χάνονται, θα σας δώσουµε κι 
ένα άλλο κείµενο //////// που έχει τον τίτλο «Ένδοξες φυλές που βυθίζονται στη 
σιωπή». 
Ενώ µιλάει, µοιράζει τα φύλλα εργασίας. Γι’ αυτό και υ
άρχουν κενά στην οµιλία. Οι 
αντιδράσεις των 
αιδιών στο αντίκρυσµα της εικόνας ενός αβορίγινα της Αυστραλίας, 
ου 
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καταγράφηκαν στην ηχογράφηση, αλλά εκείνη τη στιγµή δεν έγιναν αισθητές, ήταν «Παναγιά 
µου, τι είναι αυτό; Σα σκύλος µοιάζει», «∆εν µοιάζει σα πρεζόνι;». Το 
φωτοτυπηµένο κείµενο ήταν από τους «Θεµατικούς κύκλους», βιβλίο του ΟΕ∆Β 
που δίνεται ως βοήθηµα στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Λύκειο. Το 
κείµενο συνόδευε η φωτογραφία  Αυστραλού αβορίγινα. 
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Μετά α
ό λίγα λε
τά, 
αροτρύνονται οι µαθητές να διαβάσουν µόνοι τους το 

κείµενο και δίνονται µόνο λεξιλογικές διευκρινίσεις για λέξεις ό
ως κατακερµατισµός, 
ε
εκτατισµός και τίθεται 
ρος α
άντηση το ερώτηµα: «Γιατί εξαφανίζονται κάποιες 
γλώσσες από τον πλανήτη;».  
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6.4.4.4  Σχόλια για το 1ο δίωρο 
Για την καλύτερη διεξαγωγή της συζήτησης µέσα στην τάξη και την 

ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των µαθητών:  
� Αλλάξαµε τη διάταξη των θρανίων και δηµιουργήσαµε ένα Π, ώστε οι 

µαθητές να ακούνε και να βλέπουν αυτόν που έχει το λόγο. Συνήθως µε την 
µετωπική διάταξη αλλά και µε την καθ’ οµάδες συζήτηση δε δίνεται η 
δυνατότητα όλοι να ακούνε όλους. Σκεφθήκαµε ότι θα έδινε νέες 
δυνατότητες επικοινωνίας. 

� Αξιοποιήθηκε ο τίτλος της ενότητας, ως αφορµή για τις πρώτες σκέψεις των 
µαθητών σχετικά µε τη σύνδεση της γλωσσικής επικοινωνίας µε την 
ανθρώπινη σκέψη, τον πολιτισµό και την ελευθερία. Ουσιαστικά οι έννοιες 
του τίτλου δόθηκαν µε τη µορφή προβλήµατος: «Ποια η σχέση µεταξύ 
τους;» και ως πρόβλεψης για να διασταυρωθούν οι απόψεις τους µε απόψεις 
που διατυπώνονται σε κείµενα.  

� Αξιοποιήθηκαν κείµενα που κατά την άποψη µας ήταν βοηθητικά για την 
ανάπτυξη του προβληµατισµού µας: α) Το απόσπασµα από το ∆ιάλογο του 
∆ιονυσίου Σολωµού, πολύ βοηθητικό στη σύνδεση γλώσσας και 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και β) το 1ο κείµενο της ενότητας από το σχολικό 
βιβλίο.  

� Η συνδιδασκαλία είχε ένα πιο σαφές περίγραµµα· η Τάνια, συνδιδάσκουσα, 
µε πιο ενεργό σε σύγκριση µε τις προηγούµενες ενότητες, εµψυχωτικό 
κυρίως, ρόλο και ο συνδιδάσκων µε περισσότερο συντονιστικό ρόλο.  

� Ο Πίνακας της τάξης εξακολουθούσε να λειτουργεί ως το µέσο 
καταγραφής του προβληµατισµού που αναπτυσσόταν κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης µέσα στην τάξη. 

Ωστόσο, εκ των υστέρων θεωρήσαµε ότι η συµµετοχή των παιδιών, 9 
παιδιά από τα 25, δεν ήταν ικανοποιητική, σε σύγκριση µε την προηγούµενη 
ενότητα. Θελήσαµε να αναζητήσουµε του λόγους για τους οποίους υπήρχε 
αυτή η µουδιασµένη αντίδραση των µαθητών.  
� Το σχήµα Π των θρανίων, κατά την άποψη του Βάσου, αποθάρρυνε τη 

συµµετοχή πολλών, γιατί ένιωσαν αµηχανία, αφού ήταν εκτεθειµένοι στα 
µάτια όλων των συµµαθητών του. Ο Βάσος χαρακτηριστικά δήλωσε: 
«Πρώτη φορά µιλούσα και µ’ έβλεπαν όλοι».  

� Η Τατιάνα, απέδωσε το µούδιασµα στο γεγονός ότι ήταν το πρώτο 
µάθηµα µετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και έπρεπε να είµαστε 
περισσότερο ανοικτοί σε µια συζήτηση γύρω από θέµατα αξιολόγησης της 
µέχρι τούδε πορείας και προγραµµατισµού. Εµείς συνεχίσαµε από κει που 
είχαµε σταµατήσει, έχοντας µια ενότητα στη σκέψη µας που δεν υπήρχε 
µετά από 15 µέρες στη σκέψη των µαθητών. 

� Αδιαµφισβήτητο ήταν όµως και το χαµηλό ενδιαφέρον που παρουσίαζε το 
θέµα της ενότητας. Όλοι οι µαθητές που ρωτήθηκαν αργότερα για το 
βαθµό ενδιαφέροντος που παρουσίαζε η συγκεκριµένη ενότητα, (1 λίγο, 2 
µέτριο, 3 µεγάλο, 4 πολύ µεγάλο), δήλωσαν ότι η συγκεκριµένη ενότητα 
παρουσίασε µέτριο ενδιαφέρον. Για µια ακόµη φορά, έστω και µ’ ένα 
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άλλον τρόπο –όχι µε τον τρόπο της Γραµµατικής και του Συντακτικού– οι 
µαθητές δεν ασκούνταν στη χρήση της γλώσσας αλλά µιλούσαν για τη 
γλώσσα. Η συζήτηση ήταν αρκετά θεωρητική και µακριά από τα βιώµατα 
των µαθητών που είχαν σχετικά µε τη γλωσσική επικοινωνία. 

� Ωστόσο, οι µαθητές είχαν αυθόρµητες παρεµβάσεις, όπως αυτή της 
Κων/νας:  

 
 68. Κων/να: Είναι περισσότερο πιεστικό - Πώς να πω; Τέλος πάντων- να είσαι 
Έλληνας, να το πω έτσι, να µην ξέρεις ελληνικά. Είναι πολύ πιεστικό. Γιατί, χχχ είσαστε 
ίδιοι, και δεν µπορείς να συνεννοηθείς µαζί του. Είναι πάρα πολύ άσχηµο αυτό.  
69. ∆1: Να µην µπορείς να µιλάς τη γλώσσα που ξέρεις, που έχεις µάθει. 
 

Η παρέµβαση της Κωνσταντίνας θα µπορούσε να αξιοποιηθεί 
περισσότερο. «Μιλάµε την ίδια γλώσσα αλλά δεν µ
ορούµε να συνεννοηθούµε. Γιατί 
αυτό να συµβαίνει». 

Η αίσθηση εκ των υστέρων των διδασκόντων ήταν ότι οι 
προαποφασισµένες επιλογές τους βάρυναν περισσότερο και σε συνδυασµό µε 
την ταυτόχρονη παρουσία δύο διδασκόντων, αφαίρεσαν από τη συνοµιλία στην 
τάξη την ευελιξία που χρειάζεται ένας ανοικτός διάλογος µε στόχο την 
αυθεντική επικοινωνία. Η αίσθηση αυτή µας έκανε πιο προσεκτικούς στην 
επόµενη συνάντηση ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος στους µαθητές τόσο 
για την µεταξύ τους επικοινωνία και σκέψη, όσο και για τη διατύπωση της 
σκέψης τους.  

 
Αναγνωστική φάση. 2ο µάθηµα (µονόωρο) 

Η ώρα ξεκίνησε µε την εξέταση των κατ’ οίκον εργασιών, η οποία 
περισσότερο στοχεύει στην ανάκληση του προβληµατισµού που 
πραγµατοποιήθηκε το προηγούµενο δίωρο, την προηγούµενη εβδοµάδα. 
Γράφτηκαν εργασίες ως απάντηση στο ερώτηµα «Γιατί εξαφανίζονται κά
οιες 
γλώσσες του 
λανήτη;», όπως:  

 
 «Πολλές γλώσσες εξαφανίζονται α
ό τον 
λανήτη µε την 
άροδο του χρόνου. Κά
οιοι 
εξαφανίζονται γιατί ο αριθµός των ανθρώ
ων 
ου τις µιλούν µειώνεται µέχρι 
ου εξαφανίζονται. 
Άλλες αφοµοιώνουν σιγά σιγά στοιχεία α
ό άλλες γλώσσες, εξαιτίας της ε
ικοινωνίας, µέχρι 

ου αλλάζουν 
λήρως και εξαφανίζονται. Ε
ίσης, οι φυσικές καταστροφές και οι γενοκτονίες 
είναι κά
οιοι λόγοι 
ου συµβάλλουν στον εξαφανισµό των γλωσσών διότι εξαιτίας τους 
εξαφανίζονται λαοί και µαζί τους γλώσσες». 
 
Από τις απόψεις των µαθητών καταγράφηκαν τα εξής σηµεία στον πίνακα:  

� «Οι ηγεµονικές «µεγάλες» γλώσσες θέλουν να εξαφανίσουν τις άλλες. 
� Παγκοσµιο
οίηση/ Ίντερνετ/ Μ.Μ.Ε. 
� Πολιτιστική αφοµοίωση (Πολιτιστικές 
ιέσεις) 
� Γενοκτονία 
� Φυσικές καταστροφές 
� Μετεξέλιξη / Ιστορική εξέλιξη 
� Οικονοµικός ε
εκτατισµός» 
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Τα παραπάνω καταγράφηκαν σε τετράδιο από µαθητή που κρατούσε 
σηµειώσεις από τα αναγεγραµµένα στον πίνακα της τάξης. Στο σηµείο αυτό 
προτείναµε αυτή τη διαδικασία της καταγραφής και του συντονισµού της 
συζήτησης στα επόµενα µαθήµατα να αναλαµβάνουν µαθητές. Η διαδικασία 
της παρουσίασης των εργασιών των µαθητών κάλυψε το πρώτο 
δεκαπεντάλεπτο της ώρας. Πάνω από τα 2/3 των µαθητών, περί τους 20, είχαν 
εργασθεί και είχαν αναπτύξει γραπτά την απάντηση στο ερώτηµα.  

Στη συνέχεια, τους δόθηκε κείµενο µε τον τίτλο: «Πώς πεθαίνουν οι 
διάλεκτοι» από το διδακτικό βιβλίο «Έκφραση Έκθεση για το Ενιαίο Λύκειο - 
Θεµατικοί κύκλοι» του Οργανισµού Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων. Το 
κείµενο δόθηκε για να κατανοήσουν οι µαθητές την πορεία θανάτου των 
γλωσσών, ώστε να συνειδητοποιήσουν µε ποιο τρόπο χάνονται προγονικές 
γλώσσες και διάλεκτοι. Άλλωστε, τα µέλη της τοπικής κοινωνίας, στο 
µεγαλύτερο µέρος της, έχουν αρβανίτικη καταγωγή και ελάχιστοι από αυτούς 
σήµερα γνωρίζουν την προγονική τους γλώσσα, τα αρβανίτικα, τα οποία 
οδηγήθηκαν στον αφανισµό µε παρόµοια πορεία µ’ αυτήν που παρουσιάζεται 
στο παρακάτω κείµενο: 
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Μαζί µε το κείµενο δόθηκε σε κάθε µαθητή κι ένα φύλλο εργασίας µε 

οµάδες ερωτήσεων, τις οποίες θα απαντούσαν στο µεγαλύτερο µέρος καθ’ 
οµάδες κατά τη διάρκεια του δίωρου. Το φυλλάδιο οργανώθηκε ώστε να 
περιλαµβάνει τρεις διαφορετικές οµάδες ερωτήσεων µε διαφορετικό στόχο η 
καθεµιά (κατανόηση, ερµηνεία και αναπλαισίωση-µετασχηµατισµός του 
νοήµατος) όπως παρακάτω:  
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Πώς �εθαίνουν οι γλώσσες 
(Θεµατικοί κύκλοι, ΟΕ∆Β, σελ. 39-40) 

 
∆ιάβασε το κείµενο µε τον παραπάνω τίτλο και σηµείωσε µε √ τις προτάσεις µε τις 
οποίες συµφωνείς και µε Χ τις προτάσεις µε τις οποίες δε συµφωνείς. Να 
συζητήσεις τις απαντήσεις σου µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας. 
 
Α. Το λέει το κείµενο αυτό; 
(Βρες τις λέξεις-φράσεις-
ροτάσεις α
ό το κείµενο 
ου στηρίζουν την α
άντησή σου) 
1.  Οι θεοµηνίες µπορούν να εξαφανίσουν µια οµιλούµενη γλώσσα. 
2.  Η πολιτιστική αφοµοίωση µιας κοινότητας σηµαίνει και τον αφανισµό της 
γλώσσας που µιλάει. 
3.  Η αποικιοκρατία συντέλεσε στην εξαφάνιση κάποιων γλωσσών. 
4.  Στο τρίτο στάδιο οι νεότερες γενιές βρίσκουν νόηµα στη χρήση της 
«γλώσσας των προγόνων» µας. 
5.  Κάποιοι ντρέπονται να µιλούν τη γλώσσα των προγόνων µας. 
6.  Κάποιοι νιώθουν περήφανοι για την παλιά γλώσσα των προγόνων τους. 
 
Β. Το κείµενο σε στηρίζει σ’ αυτή την ά
οψη; 
( Βρείτε χωρία του κειµένου 
ου στηρίζουν την α
άντησή σου) 
7.  Για να αλλάξει κάποιος τη γλώσσα που µιλάει, πρέπει να αναγκασθεί. 
8.  Η εξαφάνιση των γλωσσών συνδέεται µε το σεβασµό των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων. 
9.  Κυρίως οι πολιτισµοί του λεγόµενου Τρίτου Κόσµου αντιµετωπίζουν την 
απειλή της εξαφάνισης της γλώσσας του. 
 
Γ. Συµφωνείς µε την ά
οψη αυτή; Να δικαιολογήσεις την α
άντησή σου. 
10.  Τα τρία στάδια εξέλιξης που οδηγούν στην εξαφάνιση µιας γλώσσας ή µιας 
διαλέκτου, παρατηρήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν και παρατηρούνται ακόµα και 
σήµερα στην Ελλάδα. 
11.  Ο αγγλόφωνος πολιτισµός απειλεί µε εξαφάνιση την ελληνική γλώσσα. 
12.  Οι ανεπτυγµένες κοινωνίες της ∆ύσης ενδιαφέρονται να διασωθούν 
ανθρώπινοι πολιτισµοί, ζώα, φυτά, όταν ο ίδιος ο δυτικός πολιτισµός τα έχει 
οδηγήσει στα πρόθυρα της εξαφάνισης.  
 
Αφού εργάσθηκαν για 15 λεπτά η κάθε οµάδα απάντησε στις δύο 

πρώτες οµάδες ερωτήσεων-ισχυρισµών και στη συνέχεια, στην ολοµέλεια, 
συζητήθηκαν οι απαντήσεις και οι ενδεχόµενες διαφοροποιήσεις. Η κάθε 
οµάδα ήλεγχε τις απαντήσεις που είχε δώσει. Μετά το πέρας της διαδικασίας 
συζητήθηκε η σχέση των εικόνων µε τα κείµενα και τις συναισθηµατικές 
αντιδράσεις που προκάλεσαν. Και στο προηγούµενο µάθηµα, αλλά και σ’ 
αυτό, οι εικόνες προκάλεσαν έκπληξη, περιγελαστικά σχόλια και λύπη «Πώς 
είναι έτσι ο καηµένος;». Μέσα από τη συζήτηση κλήθηκαν οι µαθητές να 
συνειδητοποιήσουν πώς η οπτική γωνία του φωτογραφικού φακού, από πάνω 
προς τα κάτω, τοποθετεί τον αναγνώστη του ∆υτικού κόσµου σε θέση 
υπεροχής που λυπάται για τον «καηµένο ιθαγενή». Κάποιος µαθητής, ο ∆ανιήλ 
αναφωνεί «Ρατσισµός του οίκτου», συνδέοντας τη συζήτησή µας µε τον 
προβληµατισµό της προηγούµενης ενότητας. 
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Τέλος, από την τρίτη οµάδα ερωτήσεων δόθηκε η δυνατότητα επιλογής 
να απαντήσουν ένα από τα τρία ερωτήµατα µε τη µορφή κατ’ οίκον εργασίας. 
Στη µία ώρα ολοκληρώθηκαν µόνο οι δύο πρώτες οµάδες ερωτήσεων.  

 
Σχόλια 

Μετά τη συζήτηση του θέµατος της ενότητας στο 1ο δίωρο και τον 
ορισµό των δύο θεµατικών αξόνων: ο θάνατος των γλωσσών και η φθορά της 
γλώσσας, η ανάλυση του παραπάνω κειµένου ήταν συνέχεια των όσων είχαµε 
προαναγγείλει.  

Α. Το θέµα που είχαµε επιλέξει έθιγε ένα ευαίσθητο ζήτηµα της 
ιστορίας της νεότερης Ελλάδας, το θέµα των απαγορευµένων γλωσσών, οι 
οποίες οδηγήθηκαν σταδιακά στο θάνατο. Το θέµα αυτό συγκινεί ιδιαίτερα τον 
γράφοντα, µια και η κοινότητα στην οποία µεγάλωσε ο ίδιος αλλά και η 
κοινότητα στην οποία ανήκει η σχολική µονάδα, ήταν µέχρι το πρώτο τέταρτο 
του 20ου αιώνα αλβανόφωνες και σταδιακά πειθαναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τη διγλωσσία και να µιλούν µόνο την ελληνική. Ωστόσο, δε 
θέλαµε να επιβάλουµε το θέµα αυτό παρά µόνο να υπαινιχθούµε, γιατί το θέµα 
αυτό από µόνο του θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο πολλών 
µαθηµάτων και δεν ήµαστε σίγουροι ότι ήταν µέσα στα ενδιαφέροντά τους.  

Β. Η δοµή κα η οργάνωση του φυλλαδίου στηρίχθηκε σε διδακτική 
δοκιµή των Keju Suominen & Amanda Wilson (2002) 
(www.myread.org/guid_three.htm), σύµφωνα µε την οποία αναπτύσσεται η 
στρατηγική κατανόησης σε τρία επίπεδα (three level guide), κυριολεκτικό 
(literal), ερµηνευτικό (interpretive) και πρακτικής αξιοποίησης και 
µετασχηµατισµού του νοήµατος (applied).  

Με τη συγκεκριµένη στρατηγική προσανατολίζεται η σκέψη του µαθητή 
σε σηµεία του περιεχοµένου του κειµένου και συγχρόνως ενθαρρύνεται να 
στηρίξει µε το νόηµα των συγκεκριµένων σηµείων συλλογισµούς που αφορούν 
ευρύτερους προβληµατισµούς. Ο εκπαιδευτικός, αφού καθορίσει τους στόχους 
του τρίτου επιπέδου, που αποτελεί και το στάδιο στο οποίο ο µαθητής 
µετασχηµατίζει την πληροφορία και την αξιοποιεί πρακτικά στην ανάπτυξη 
δικών του προβληµατισµών και την αντιµετώπιση σύγχρονων ζητηµάτων, 
προχωρεί στη διατύπωση των ισχυρισµών των δύο προηγούµενων επιπέδων. 
Αυτό γίνεται ώστε να εξασφαλισθεί η επαγωγική πορεία µε την οποία η σκέψη 
του µαθητή από τον εντοπισµό πληροφοριών που υπάρχουν στο κείµενο θα 
οδηγηθεί σε γενικότερα συµπεράσµατα που αφορούν στα ενδιαφέροντα του 
αναγνώστη. Μ’ αυτό τον τρόπο η συµβολή του κειµένου και η συµβολή του 
αναγνώστη γίνονται διακριτές στην κοινωνική διαδικασία της ανάγνωσης του 
κειµένου και η εποικοδοµητική διαδικασία της ανάγνωσης πιο συνειδητή.  

Γ. Εκ των υστέρων διαπιστώσαµε πως µόνο ο µε τον αριθµό 11 
ισχυρισµός είχε υποστηριχθεί από τις προηγούµενες οµάδες αλλά και από τον 
εν γένει προβληµατισµό που αναπτύχθηκε κατά τη συζήτηση µέσα στην τάξη. 
Οι ισχυρισµοί 10 και 13 χρειάζονταν διευκρινίσεις και, αν µη τι άλλο, απείχαν 
κατά πολύ από τον προβληµατισµό που τίθεται στο κείµενο. Η επαγωγική, 
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εποικοδοµητική πορεία σκέψης συναντά εµπόδια στα χάσµατα που πρέπει να 
καλύψει για να συνδέσει τον προβληµατισµό του κειµένου µε τους ισχυρισµούς 
(10) και (13). Γι’ αυτό, κατά τη γνώµη µας, και όλοι οι µαθητές που κατέθεσαν 
εργασίες, ασχολήθηκαν µε τον (12) ισχυρισµό. Μόνο ο ∆ήµος βρέθηκε να 
αναπτύξει τον (13) ισχυρισµό µέσω του οποίου υποστήριξε την κοινωνική του 
ταυτότητα.  

Οι ισχυρισµοί θα έπρεπε να είχαν διατυπωθεί ως εξής:  
 Α. Ο σύγχρονος 
ολιτισµός έχει τις δυνατότητες να υ
οστηρίξει τις ολιγότερο 

οµιλούµενες γλώσσες, χωρίς να δηµιουργούνται 
ροβλήµατα ε
ικοινωνίας µεταξύ των 
µελών της σύγχρονης κοινωνίας, ή  

Β. Η ε
ικράτηση της αγγλικής δε φθείρει τις άλλες γλώσσες αλλά ο ρατσισµός 
και η κατα
ίεση των αδύναµων 
ολιτισµών.  

Η µία βασική έννοια του ισχυρισµού αναγκαστικά θα πρέπει να είναι 
γνωστή και δεδοµένη µέσα στο κείµενο, στην οποία θα στηρίζονται οι µαθητές 
για να επιχειρήσουν τη σύνδεση µε την άλλη βασική έννοια (µη δεδοµένη) και 
µε τον τρόπο αυτό να επιτυγχάνουν τη διεύρυνση του προβληµατισµού τους.  

 
Μετά την ανάγνωση. Η συζήτηση των κατ’ οίκον εργασιών-1η ώρα/ 3ο µάθηµα (δίωρο) 

 Στο πρώτο 25λεπτο συζητήθηκαν οι εργασίες των µαθητών. Αυτή τη 
φορά δεν ακολουθήσαµε την πρακτική της απαγγελίας των εργασιών στην τάξη 
από το µαθητή, αλλά καλέσαµε τους µαθητές να επιχειρηµατολογούν 
προφορικά στηριγµένοι στο κείµενο τους και, αν χρειασθεί, να καταφεύγουν σε 
κάποια χαρακτηριστική διατύπωση του κειµένου τους. Επιπλέον, να 
σχολιάζουν την άποψη που ακούγεται και να διατυπώνουν τη δική τους θέση. 
Επίσης, δόθηκε η κιµωλία για την καταγραφή των πρακτικών σε µαθητή που 
το θέλησε, ώστε να ασκούνται οι µαθητές στην κωδικοποίηση του προφορικού 
λόγου. Οπότε η παραδοσιακή «εξέταση» των εργασιών πήρε διαλογική µορφή 
και έγινε αφορµή για να προχωρήσουν τη σκέψη τους οι µαθητές ακόµα 
περισσότερο, αφού πρώτα ακούσουν και τις άλλες απόψεις και τις συνθέσουν 
µε τις δικές τους.  

Από την τρίτη οµάδα ερωτήσεων οι περισσότεροι επέλεξαν να 
αναπτύξουν το δεύτερο ισχυρισµό: «Ο αγγλόφωνος πολιτισµός απειλεί µε 
εξαφάνιση την ελληνική γλώσσα». Μόνο ένας επέλεξε τον τρίτο ισχυρισµό.  

Υπήρχαν ενδιαφέρουσες απόψεις που θα µπορούσε κανείς εύκολα να τις 
διακρίνει σε αισιόδοξες και σε επιφυλακτικές ή απαισιόδοξες. Το κυριότερο 
όµως ήταν ότι µαθητές µε φειδωλό γραπτό λόγο έκαναν την εµφάνισή τους στη 
διαδικασία του µαθήµατος.  

Η Τίνα, ιδιαίτερα απόµακρη και χωρίς ευδιάκριτη συµµετοχή έγραψε 
το δικό της κείµενο. Παραθέτω το κείµενο της το οποίο είναι χωρίς τόνους –ο 
τονισµός δικός µου– δύσκριτο από τη φωτοτυπία:  

 
 «Ο Αγγλόφωνος 
ολιτισµός κατά την γνώµη µου δεν α
ειλή µε εξαφάνιση την ελληνική 
γλώσσα 
ροστο
αρόν.  
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 Η Ελλάδα έχει ιστορία και αξιόλογα βιβλία 
ου βοηθούν την ελληνική γλώσσα να µην 
εξαφανιστή.  
 Η ιστορία της Ελλάδος είναι ξακουστή σε όλον το κόσµο γιατί η µια γενιά τα µαθένη στην 
ε
όµενη και έτσι δεν ξεχνιέται. 
 Όσο για τα βιβλία µας η Ελλάδα είναι 
ερήφανη γιατί έχουµε 
ολύ καλούς συγγραφείς 
ου 
τα γράφουν και έχουν 
ολή ενδιαφέρον.  
 Α
ό την άλλη βέβαια η αγγλική γλώσσα σαν διεθνής γλώσσα έχει καταφέρη να την µιλούν 
σε όλον το κόσµο ακόµα και στην Ελλάδα οι άνθρω
οι ξέρουν να µιλούν αγγλικά και τα 
χρησιµο
οιούν και στην καθηµερινή τους ζωή, όχι µόνο για να µιλούν αλά και να διαβάζουν 
τις οδιγίες σε διάφορες συσκεβασίες κτλ. 
 Αυτή τη στιγµή η ελληνική γλώσσα δεν κινδυνεύει αλλά στο µέλλον θα κινδυνεύση ό
ως και 

ολλές άλλες γλώσσες».  
Η Τίνα αξιοποιεί τα όσα αναπτύχθηκαν κατά τη συζήτηση στην τάξη και 
στηριζόµενη σ’ αυτά έγραψε την εργασία της.  
Το ίδιο έπραξε και ο Νάκος, που επίσης αντιµετώπιζε δυσκολίες  στη γραπτή 
έκφραση προσπάθησε µέσα από τις φωνές που συγκράτησε από τη συζήτηση και 
από αυτά που διάβασε στο κείµενο να αρθρώσει τη δική του φωνή:  
 «Εγώ 
ιστεύω ότι ο αγγλόφωνος 
ληθυσµός δεν α
οτελεί α
ειλή για την ελληνική γλώσσα 
ακόµη. Γιατί η ελληνική γλώσσα έχει ε
ιζήσει 
άνω α
ό 2000 χρόνια χάρη στις γρα
τές 

ηγές 
ου γράφτηκαν σ’ αυτήν κατά το 
έρασµα των χρόνων.  
 Όµως αν η αγγλική γλώσσα συνεχίσει να εξα
λώνεται µε τόσο γρήγορο ρυθµό οι νέες γενιές 
ίσως να νιώθουν ντρο
ή για την γλώσσα µας και στην συνέχεια µ
ορεί να µην την µιλούν σε 
δηµόσιους χώρους ή και καθόλου. Άρα 
ρέ
ει να 
αρθούν κά
οια µέτρα για την διαφύλαξη 
της γλώσσας µας».  
Ο Νάκος ερανίζεται από όσα άκουσε και όσα διάβασε και συνθέτει τη δική του 
πολυφωνική άποψη µε συνεκτικό τρόπο: είναι αισιόδοξος προς το παρόν αλλά δεν 
µπορεί να είναι σίγουρος για το µέλλον.  
Ο Αλέξης, που θεωρεί ότι γράφει περισσότερα και καλύτερα αυτή τη χρονιά, 
γράφει:  
 
 «Η αγγλική γλώσσα, µε το 
έρασµα του χρόνου, εξελίχθηκε σε ηγεµονική γλώσσα καθώς 
χρησιµο
οιείται σε εκατοντάδες µέρη 
αγκοσµίως και συνεχίζει να ε
εκτείνεται και να 
ε
ιβάλλεται σε άλλες 
εριοχές. Μαζί µε τη γλώσσα ε
εκτείνεται και ο αγγλόφωνος 

ολιτισµός α
ειλώντας µε εξαφάνιση άλλους 
ολιτισµούς. Κατά 
ολλούς, ο ελληνικός 

ολιτισµός, συνε
ώς και η ελληνική γλώσσα α
ειλούνται α
ό τον αγγλόφωνο 
ολιτισµό, όµως 
είναι 
ολύ δύσκολο µια γλώσσα ό
ως η ελληνική να εξαφανιστεί. Έχουν ασκηθεί 
ολλές 
ε
ιρροές στην ελληνική γλώσσα αλλά η µακροχρόνια ιστορία της, η ο
οία ξεκινά α
ό τα 
αρχαία χρόνια, η σηµασία της για τον υ
όλοι
ο κόσµο και οι ε
ιρροές 
ου έχει ασκήσει η ίδια 
σε άλλες γλώσσες, µαρτυρούν 
ως η ελληνική γλώσσα δεν α
ειλείται µε εξαφάνιση α
ό την 
αγγλική γλώσσα και τον αγγλόφωνο 
ολιτισµό αλλά θα υ
άρχει για 
ολύ καιρό ακόµα και θα 
συνεχίσει να ε
ηρεάζει άλλες γλώσσες, εξαιτίας της ιστορίας της. Ε
ίσης, η 
αιδεία, δηλαδή 
η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία είναι ένας ακόµα 
αράγοντας 
ου δεν 
αφήνει την ελληνική γλώσσα να εξαφανιστεί». 
 
Ο Αλέξης προσθέτει και τη σηµασία της εκπαίδευσης στη διατήρηση της γλώσσας.  
Ο ∆ήµος ήταν ο µόνος που επέλεξε τον τρίτο ισχυρισµό (12). Το κείµενό του 
αποτελεί καταπέλτη για το σύγχρονο δυτικό πολιτισµό:  
 
 «Ακούµε συχνά στις ειδήσεις για ακραία καιρικά φαινόµενα. Καταρακτώδεις βροχές, 
καταστροφικούς ανεµοστρόβιλους, εκτεταµένες ξηρασίες κ.ά.  
 Αλήθεια αναρωτηθήκαµε 
οιος φταίει γι’ αυτά;  
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 Ποιος εκτοξεύει 
υραύλους; 
 Ποιος βρήκε και εκτόξευσε την ατοµική βόµβα; 
 Ποιος φταίει για το Τσέρνοµ
ιλ 
ου όλοι ξέρουµε; 
 Όλη η Ευρώ
η και κυρίως η ∆υτική γέµισε µε ραδιενέργεια. Πόσα φυτά και δέντρα 
ξεράθηκαν;  
 Πόσα ζώα και 
όσα 
ουλιά 
έθαναν; 
 Πόσοι άνθρω
οι γίνανε καρκινο
αθής και συνεχίζουν να γενάνε 
αιδιά ή µε καρκίνο ή µε 
 ειδικές ανάγκες;  
 Ακόµη και στο χώρο µας αυτή η ανοιξιάτικη µέρα έκανε τους ανθρώ
ους 
ου δουλεύουν 
στην ύ
αιθρο να λι
οθυµούν και άλλους να σκέφτονται σοβαρά το µέλλον. Να ανησυχούν όχι 
µόνο για τον εαυτό τους αλλά και για το µέλλον των 
αιδιών τους.  
 Και γενικά 
οιος ευθύνεται για το φαινόµενο του θερµοκη
ίου 
ου σιγά- σιγά αλλά σταθερά 

άει να εξαφανίσει το 
λανήτη µας;  
 Άµεσα ή έµεσα οι ανα
τυγµένες κοινωνίες της ∆ύσης οι ο
οίες µε τον τρό
ο τους και τη 

ολιτική τους, µας οδηγούν στα 
ρόθυρα της εξαφάνισης». 
 

 Ο ∆ήµος παραµένει αυτοβιογραφικός. Ταυτίζεται, ως εντόπιος γόνος 
αγροτικής παραδοσιακής οικογένειας, µε τους πολιτισµούς που απειλούνται µε 
εξαφάνιση. Ο σύγχρονος πολιτισµός µε την ανάµνηση του Τσέρνοµπιλ και την 
κλιµατική αλλαγή που επιφέρει, φαντάζει απειλητικός και καταστροφικός για 
τον άνθρωπο της υπαίθρου.  

 Ο ∆ήµος αδυνατεί να συνδέσει τη σκέψη του µε συγκεκριµένα σηµεία 
του κειµένου. Οι αφορµές του προβληµατισµού του ∆ήµου λανθάνουν και 
µόνο µε την κατανόηση των ιδιαίτερων γνωρισµάτων του µαθητή που 
διαφαίνονται στην επικοινωνία µαζί του, µπορεί κανείς να κατανοήσει τα 
γραπτά του κείµενα. Ωστόσο, ο γενικόλογος και όχι και τόσο σαφής –
κρίνοντας εκ των υστέρων– ισχυρισµός δίνει την ευκαιρία στο ∆ήµο να 
αρθρώσει λόγο αντίστασης απέναντι στις ηγεµονικές κουλτούρες, βασισµένος 
στις εµπειρίες που αποκτά µέσα από την οικογενειακή του παράδοση.  

Ο Μπάνυ, µαθητής από την Αλβανία, που ήρθε εκείνη τη χρονιά στην 
Ελλάδα, χωρίς να ξέρει ούτε λέξη ελληνικά, παρέδωσε το πρώτο του κείµενο 
µε το οποίο διαπιστώσαµε την πρόοδο του στην εκµάθηση των ελληνικών. 
Γενικά, πολλοί από τους αφανείς µαθητές θέλησαν µε κάποιο τρόπο να 
δηλώσουν παρόν.  

Την αύξηση του ενδιαφέροντος από πλευράς µαθητών ήρθε να 
επιβεβαιώσει η αίσθηση-σχόλιο της Τάνιας (συνδιδάσκουσας, ∆2) που από το 
προηγούµενο µάθηµα ήταν: «Πολύ καλή η δοµή των ερωτήσεων του κειµένου. Τα 

αιδιά αισθάνοµαι ότι χαίρονται ε
ειδή καταλαβαίνουν το κείµενο και µ
ορούν να 
συµµετέχουν. Θέλουν να συµµετέχουν και 
αιδιά 
ου δεν έχουν αυτή την ικανότητα στα 
Κείµενα (ενν. Νεοελληνική Λογοτεχνία).  

 
2η αναγνωστική φάση. Όχι µόνο αγγλικά-1η ώρα και 2η ώρα/3ο µάθηµα 

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης σχετικά µε τις εργασίες των 
µαθητών και τις θέσεις που ο καθένας υποστηρίζει, προχωρήσαµε σε µια νέα 
αναγνωστική φάση µε σκοπό τη βαθύτερη σκέψη σε θέµατα γλωσσικού 
ηγεµονισµού αλλά και την εξοικείωση των µαθητών µε ένα πιο απαιτητικό 
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δηµοσιογραφικό είδος, την επιφυλλίδα, στην οποία συνδυάζεται ο άµεσος 
πληροφοριακός ενηµερωτικός λόγος της δηµοσιογραφίας µε τον αποδεικτικό 
επιστηµονικό λόγο του ειδικού. Στο κείµενο αυτό εντοπίζεται ποικιλία 
στρατηγικών πειθούς και θεωρήσαµε ότι, πέρα από τη συνάφεια που έχει µε το 
θέµα της ενότητας, προσφέρεται για την εξάσκηση των µαθητών µε τον 
αποδεικτικό λόγο και την επιχειρηµατολογία.  
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Το κείµενο δόθηκε φωτοτυπηµένο µε τη µορφή που δηµοσιεύτηκε. 
Προτιµήσαµε τη συµβατική του µορφή από την ηλεκτρονική του µορφή σε 
διαστάσεις Α4. Και τούτο γιατί είχαµε ως δεδοµένο ότι οι µαθητές δεν είναι 
εξοικειωµένοι µε την έντυπη µορφή των εφηµερίδων και µάλιστα των 
κυριακάτικών πολιτικών εφηµερίδων.  

Μαζί µε το άρθρο δόθηκε και το παρακάτω φύλλο εργασίας: 
 
 Ό χ ι µ ό ν ο α γ γ λ ι κ ά 
Πριν την ανάγνωση 

� Τι είδους κείµενο σας φαίνεται; 
� Από ποια στοιχεία µπορείτε να καταλάβετε σε γενικές γραµµές το περιεχόµενο του 

άρθρου; 
� Ποια θέση προβλέπετε να υποστηρίξει ο αρθρογράφος;  

 

Συλλήβδην: (< συλλαµβάνω) γενικά, χωρίς διακρίσεις. 
Χρησιµοθηρισµός: (κακόσηµο) Η συνεχής, επίµονη επιδίωξη του χρήσιµου, του 

ωφέλιµου. 
Ιδιοπροσωπία: η ιδιαίτερη όψη του προσώπου, η ιδιαιτερότητα.  
 

Ερωτήσεις 
ου µ
ορείτε να α
αντάτε καθώς διαβάζετε το άρθρο 
� Ποιο το κεντρικό ερώτηµα του άρθρου;  
� Ποια απάντηση-θέση υποστηρίζει ο αρθρογράφος; 
� Ποια θέση αντικρούει ; Με ποιες λέξεις τη σχολιάζει αρνητικά; 
� Ποιο το επιχείρηµα 1;  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
� Ποιο το επιχείρηµα 2; 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Λέξεις 
ου ίσως χρειαστείτε τη σηµασία τους 
Μανδαρίνος:  [ < γαλλ. Mandarin] ανώτερος κρατικός λειτουργός της κινεζικής 

αυτοκρατορίας// µτφ. – µειωτικά: ο γραφειοκράτης που εµποδίζει κάθε πρόοδο. 
Οικονοµικίστικος, -η, -ο: (κακόσηµο) Αυτός που δίνει υπερβολική σηµασία στα 

οικονοµικά µεγέθη, χωρίς να λαµβάνει υπόψη του άλλες πλευρές του θέµατος. 
Πρακτικίστικος, -η, -ο: ∆ώστε εσείς τη σηµασία της λέξης 
 
Μείζονα ζητήµατα: (< αρχ. µέγας, µείζων, µέγιστος) ζητήµατα µεγαλύτερης 

σηµασίας.  
Μεγαλεπήβολος, -η, -ο:  Αυτός που προκαλεί θαυµασµό, που στοχεύει ψηλά. 

Συνήθης έκφραση: Μεγαλε
ήβολα σχέδια. 
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� Ποιο το επιχείρηµα 3; 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
� Ποιο το επιχείρηµα 4; 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
� Με ποια πρόταση κλείνει ο αρθρογράφος; 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Μετά την ανάγνωση 
� Ο αρθρογράφος έχει παρουσιάσει ικανοποιητικά τις θέσεις της άλλης πλευράς;  
� Αν λάβετε υπόψη ότι στον κόσµο του εµπορίου, των επιχειρήσεων, της επιστήµης, του 

διαδικτύου, όλοι συνεννοούνται µε την αγγλική, µήπως είναι ουτοπική η θέση του 
αρθρογράφου;  

 
Στα εναποµείναντα 15 λεπτά της ώρας δόθηκε το παραπάνω κείµενο 

για κατανόηση. Για το υπόλοιπο της ώρας περιοριστήκαµε στην πρώτη 
ενότητα του άρθρου, ακολουθώντας τη διδακτική πορεία έτσι όπως διαφαίνεται 
στο φυλλάδιο. Επιµείναµε σε θέµατα δοµής και ιδιαίτερων γνωρισµάτων του 
κειµένου ως άρθρου.  

Πριν διαβάσουν το κείµενο κλήθηκαν να κάνουν προβλέψεις µε βάση 
τον τίτλο και τα εξόφθαλµα χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, ανέγνωσαν την 
πρώτη ενότητα του κειµένου. Μετά την ανάγνωση απαντήθηκαν οι επόµενες 
ερωτήσεις που αφορούσαν στη θέση που υποστηρίζει ο αρθρογράφος και στη 
θέση που µάχεται.  

∆όθηκε έµφαση στον τρόπο που µειώνει τη θέση των «µανδαρίνων» της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τονίσθηκε πώς πρέπει να ελέγχουµε σε κάθε κείµενο 
πειθούς ποιοι είναι αυτοί που ωφελούνται και ποιοι αυτοί που ζηµιώνονται. 
Επίσης, τονίσθηκε ότι πρέπει να ελέγχεται κι ο τρόπος µε τον οποίο αυτό 
προσπαθεί να επιτύχει ο αρθρογράφος. Για παράδειγµα, στο συγκεκριµένο 
κείµενο ο αρθρογράφος χρησιµοποιεί κακόσηµες έννοιες για να χαρακτηρίσει 
αυτούς που πιστεύουν ότι σε µια Ευρωπαϊκή Ένωση των 25, χρειάζεται να 
µιλούν την Αγγλική ως επίσηµη γλώσσα στα όργανα της Ενωµένης Ευρώπης. 
Χρησιµοποιεί εκφράσεις όπως «…κάποιον µανδαρίνο µε παχυλό µισθό!» 
αναφερόµενος στους υποστηρικτές της άλλης άποψης ή «οικονοµικίστικη 
αντίληψη» για να αναφερθεί στην άποψη που υποστηρίζουν.  

Αµέσως µετά, όπως ήταν χωρισµένοι οι µαθητές σε πέντε οµάδες, 
ανατέθηκε προς κατανόηση σε κάθε οµάδα ένα από τα τέσσερα επιχειρήµατα 
και η τελική πρόταση µε την οποία κλείνει το άρθρο. Οι µαθητές, έχοντας 
προηγουµένως κατανοήσει τη θέση του αρθρογράφου, µπορούσαν 
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αποσπασµατικά να δουν το καθένα επιχείρηµα. Τέλος, στην ολοµέλεια η κάθε 
οµάδα παρουσίαζε διαφορετικό επιχείρηµα. Μ’ αυτό τον τρόπο αναγνώσθηκε 
συλλογικά-συνεργατικά σε µια διδακτική ώρα ένα εκτεταµένο άρθρο. 

Για την καλύτερη αναδιατύπωση των επιχειρηµάτων δώσαµε στους 
µαθητές φυλλάδιο ώστε να διευκολυνθούν. Το φυλλάδιο αποσκοπούσε στην 
υποστήριξη των µαθητών και στην εκπόνηση της περίληψης µε την 
ταυτόχρονη επίγνωση της χρήσης των δευτερευουσών ονοµατικών προτάσεων.  

Το φυλλάδιο ήταν όπως παρακάτω:  
 
Ας αναδιατυ�ώσουµε σηµεία α�ό το �εριεχόµενο τους άρθρου 
 Παρουσιάζουµε τη θέση του αρθρογράφου και τα επιχειρήµατά του. 
 Επιλέξτε από τα παρακάτω ρήµατα που χρησιµοποιούµε στην αναφορική χρήση 
του λόγου: 
 
 Αναφέρει(-εται), υ
οστηρίζει, ε
ιχειρηµατολογεί, ε
ισηµαίνει, ισχυρίζεται, υ
ογραµµίζει.. 
 Θέτει το ερώτηµα, διερωτάται, αναρωτιέται, εκφράζει την έκ
ληξή του, εκφράζει το φόβο-
την ανησυχία, ανησυχεί, φοβάται.. 
 Αντικρούει, ανασκευάζει, α
ορρί
τει, αναιρεί.. 
 Θίγει 
λαγίως ή έµµεσα, 
ροσ
ερνά βιαστικά.. 
 Προτείνει, αντι
ροτείνει, συµβουλεύει.. 
 Αρχίζει, συνεχίζει, ολοκληρώνει.. 
  
Συνδυάστε πέντε από τα παραπάνω ρήµατα µε ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές 
προτάσεις ή πλάγιες  
 ερωτήσεις. Προσπαθήστε να διατυπώσετε µία από το κάθε είδος. 
 Παράδειγµα: Ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι όλες οι γλώσσες πρέπει να είναι 
ισότιµες (Με το ότι εισάγεται ειδική πρόταση, µε το να, βουλητική).  
  
Τέλος, συζητήθηκε η θέση που υποστήριξε ο αρθρογράφος και οι 

µαθητές κλήθηκαν να διατυπώσουν τη δική τους θέση. Το τελευταίο ερώτηµα: 
«Μήπως είναι ουτοπική η θέση του αρθρογράφου;», ήταν σκόπιµα 
«προκλητικά» διατυπωµένο ώστε να εγείρει διάλογο. Οι µαθητές βέβαια δεν 
µπήκαν στη διαδικασία της λογικής βασάνου και επέµειναν κι αυτοί στο 
δικαίωµα της ισοτιµίας µεταξύ των γλωσσών συνεπείς προς τον 
προβληµατισµό που ανέπτυξαν στα προηγούµενα µαθήµατα.  

Ως εργασία δόθηκε η σύνταξη περίληψης του κειµένου µε βάση τις 
οδηγίες που δόθηκαν για την αναδιατύπωση νοηµάτων. 
 
Σχόλια 

Α. Στην προσέγγιση αυτού του άρθρου δώσαµε έµφαση στην κριτική 
ανάγνωση θέτοντας ερωτήσεις που στόχο είχαν την τοποθέτηση του µαθητή 
ως κριτικού αναγνώστη. Η διερεύνηση της θέσης του αρθρογράφου και των 
επιχειρηµάτων του και η διερεύνηση της «αντίπαλης» θέσης, καθώς και των 
λεκτικών τρόπων µε τους οποίους αποδίδει τη θέση της άλλης πλευράς, είναι 
µερικές από τις δραστηριότητες κριτικής ανάγνωσης που µπορεί να οργανώσει 
ο εκπαιδευτικός σε µια διδακτική ώρα (Webb, Grant, 2002).  
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Στο σχέδιο µαθήµατος που δόθηκε στους µαθητές είναι διακριτά τα 
παραπάνω σηµεία, προσθέτοντας στο τέλος ερώτηση που δίνει τη δυνατότητα 
εναλλακτικής ανάγνωσης, θέτοντας εν αµφιβόλω τη θέση του αρθρογράφου.  

Β. Και σ’ αυτή τη διδασκαλία στηριχθήκαµε στην οµαδική εργασία µε 
την οποία οι µαθητές βρίσκουν το χρόνο να επικοινωνήσουν και να 
αυτενεργήσουν. 

Γ. ∆όθηκε έµφαση επίσης στο «τι κάνει το κείµενο», στον τρόπο µε τον 
οποίο παρουσιάζει το νοηµατικό περιεχόµενο του άρθρου ο αρθρογράφος 
(Kurland, Dan, 2003). Στην κριτική ανάγνωση δεν αρκεί µια απλή κατανόηση 
του νοήµατος αλλά είναι αναγκαίο να έχει επίγνωση του τρόπου µε τον οποίο 
παρουσιάζει το περιεχόµενο, ο οποίος µπορεί να αλλοιώνει το νόηµα και να το 
διαφοροποιεί σηµαντικά και τελικά ο τρόπος να γίνεται µήνυµα. Για 
παράδειγµα, στο συγκεκριµένο άρθρο δε δίνεται η δυνατότητα στον 
αναγνώστη να έχει µια ξεκάθαρη άποψη για τα επιχειρήµατα της άλλης 
πλευράς. Οι χαρακτηρισµοί «πρακτικίστικοι», «οικονοµικίστικοι», « µανδαρίνοι 
της Ε.Ε.» µειώνουν τα όποια αντεπιχειρήµατα στις δικές του θέσεις. Ο 
αρθρογράφος χρησιµοποιεί µια γνώριµη - «πολιτική» - στρατηγική πειθούς 
«επίθεση στο ήθος του αντιπάλου». Παρόλο που είναι επιφυλλίδα και µιλάει ως 
ειδικός επιστήµονας γλωσσολόγος, η επιχειρηµατολογία του δεν είναι 
αυστηρώς επιστηµονική. Για να µπορέσει να είναι επαρκής αναγνώστης ενός 
τέτοιου κειµένου ένας µαθητής, πρέπει να έχει επίγνωση τέτοιων τρόπων 
ιθούς.123  

 
Μετά την ανάγνωση. (3ο µάθηµα µονόωρο)  

Ουσιαστικά, ο στόχος της µετά την ανάγνωση φάσης ήταν η περίληψη 
και ο τρόπος σύνταξης. Αυτή τη φορά, σε σύγκριση µε την προηγούµενη 
ενότητα, ο συνδυασµός της διδασκαλίας της περίληψης µε τη διδασκαλία των 
ονοµατικών προτάσεων ήταν πιο επιτυχής, γιατί τα κείµενα πειθούς 
συνδυάζουν ποικίλες λεκτικές πράξεις (ερώτηση-αµφισβήτηση, ενδοιασµό, 
πρόταση, ισχυρισµό κ.λπ) οι οποίες, για να τις αποδώσει ο µαθητής ως νόηµα, 
χρειάζονται ρήµατα αναφορικής όψης (βλ. Παρ. ΙΙΙ, σ.535) συντασσόµενα µε 
ονοµατικές προτάσεις (βουλητικές, ειδικές, ενδοιαστικές και πλάγιες 
ερωτήσεις), οι οποίες θα περιέχουν εν περιλήψει και αναδιατυπωµένο το νόηµα 
του κειµένου124.  
                                                
123 Εκ των υστέρων αναδιφώντας γραπτές εργασίες µαθητών διαπίστωσα ότι οι µαθητές που 
δεν υποστηρίχθηκαν στη διάκριση µεταξύ του περιεχοµένου και του τρόπου παρουσίασης 
υπέπιπταν σε «παρερµηνείες» ή καλύτερα σε «αποκλίνουσες αναγνώσεις». Ο ∆ήµος και η 
Σοφία, για παράδειγµα, στο διαγώνισµα του Α΄ τριµήνου, στην παραγωγή λόγου, όσα 
έγραψαν (βλ. σελ. 84) ήταν προϊόν του τρόπου µε τον οποίο παρουσίασε την 
παραβατικότητα των µεταναστών ο αρθρογράφος, ο οποίος δεν εφείσθη µελανών χρωµάτων 
για να την παρουσιάσει, χωρίς να αναφέρεται σε έρευνες που τεκµηριώνουν την άποψή του.  
124 Για την περίληψη των αφηγηµατικών κειµένων αρκούσε για το µαθητή το «αστέρι» της 
πλοκής για να αποδώσει το νόηµα του περιεχοµένου, καθώς και διάκριση χρονικής ή 
αιτιώδους σχέσης µεταξύ των γεγονότων. Γι’ αυτό και δυσκολευτήκαµε στην πρώτη 
προσπάθεια εφαρµογής.  
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          Στο πρώτο εικοσάλεπτο ακούστηκαν οι εργασίες των µαθητών και 
σχολιάσθηκαν από µαθητές και διδάσκοντες. Οι µαθητές στη συνέχεια 
κλήθηκαν από τη συνδιδάσκουσα να υπογραµµίσουν λέξεις συνοχής και 
ρήµατα αναφορικής όψης που χρησιµοποίησαν. Τα αποτελέσµατα κρίθηκαν 
ικανοποιητικά, χωρίς να σηµαίνει αυτό ότι δεν υπήρξαν µαθητές που δεν 
κατάλαβαν τι έπρεπε να πράξουν ακριβώς. 

Υπήρξαν περιλήψεις πολύ εύστοχες που έδειξαν ότι µαθητές µε 
επεξεργασµένο γλωσσικό κώδικα µπορούν εύκολα να αφοµοιώσουν δοµές και 
πρακτικές γραπτού λόγου, βελτιώνοντας κατά πολύ τις επιδόσεις τους στη 
γλωσσική επικοινωνία. 

Η περίληψη που συνέταξε ο Μίµης ήταν ένα τέτοιο παράδειγµα. 
Η 
ερίληψη του Μίµη 

 

 
Επίσης καλό παράδειγµα ήταν και η περίληψη που συνέταξε ο Κίµων 

µε σαφή προσπάθεια να αξιοποιήσει όσο γίνεται περισσότερες λέξεις συνοχής 
και ρήµατα που χαρακτηρίζουν τις λεκτικές πράξεις του αρθρογράφου.  
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Η 
ερίληψη του Κίµωνα 
 

 
 
Επίσης ενδιαφέροντα είναι τα κείµενα µαθητών που δείχνουν ότι δεν 

είναι εξοικειωµένοι µε τέτοιου είδους πρακτικές περίληψης αλλά που 
προσπαθούν να αξιοποιήσουν µε κάποιο τρόπο το υπόδειγµα. Ο Γιώργος 
βρήκε τον πιο βολικό τρόπο της παρουσίασης του περιεχοµένου κατά σειρά 
(αρχή-µέση-τέλος). 
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Η 
ερίληψη του Γιώργου 

 
Ο Νάκος καταλαβαίνει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να προσεγγίσει 

το θέµα αλλά δε φαίνεται να είναι σε θέση να αξιοποιήσει τον παραδειγµατικό 
χώρο των ρηµάτων που του δόθηκαν. Παρ’ όλα αυτά αποκτά η περίληψή του 
δοµή και µένει να επεξεργασθεί και να αφοµοιώσει περισσότερες λέξεις που 
του χρειάζονται. Η Βούλα συµπυκνώνει το νοηµατικό περιεχόµενο του 
άρθρου περισσότερο απ’ όσο απαιτείται σε µια σχολική περίληψη και παρά τις 
αφαιρέσεις πετυχαίνει να συντάξει µια σύντοµη και περιεκτική περίληψη. Ο 
Αλέξης αξιοποιεί τόσο τη δοµή όσο και τα κατάλληλα ρήµατα που χρειάζεται 
στην περίληψή του και επιβεβαιώνει την πρόοδο του στο γραπτό λόγο για τον 
οποίο δεν ήταν καθόλου υπερήφανος.  
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Η 
ερίληψη του Νάκου 
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Η 
ερίληψη της Βούλας 

 
 
Η 
ερίληψη του Αλέξη 
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Οι µαθητές, ∆ήµος και Σοφία, που τους χαρακτηρίσαµε 
«αυτοβιογραφικούς» επέµειναν στην παρουσίαση της δικής τους πρόσληψης 
παίρνοντας αφορµή από τα κείµενα και διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, 
χωρίς να στηρίζονται απαραίτητα σε σηµεία του κειµένου. Ο ∆ήµος γράφει 
την περίληψη ως αποτύπωση σκέψεων που δηµιουργούνται καθώς διαβάζει το 
κείµενο. Ουσιαστικά πρόκειται περί ενός ελεύθερου πλάγιου λόγου. Μεταφέρει 
τις απόψεις του αρθρογράφου σαν να ήταν δικές του. Ωστόσο, είναι κοντά στο 
νόηµα του κειµένου και κάπου κάπου κάνει δικά του σχόλια. Ενώ η Σοφία 
αποτυπώνει τις σκέψεις της µε βάση όλα τα κείµενα που χρησιµοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο της συγκεκριµένης ενότητας. Η Σοφία εµµένει στη δική της 
πρόσληψη, στις δικές της σκέψεις, χωρίς να λαµβάνει υπόψη τους περιορισµούς 
που θέτει η σύµβαση της ανάγνωσης.  
 
Η 
ερίληψη του ∆ήµου 
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Η 
ερίληψη της Σοφίας 

 
 
Μετά τη συζήτηση των περιλήψεων –η συζήτηση ολοκληρώθηκε το 

πρώτο εικοσάλεπτο– οι µαθητές κλήθηκαν να διατυπώσουν ένα επιχείρηµα για 
το αν υπάρχει πρόβληµα µε τη χρήση της γλώσσας από τους νέους.  

Η συνδιδάσκουσα υπενθύµισε ότι το θέµα αυτό βασίστηκε σε 
προβληµατισµό µαθήτριας, της Ντίνας, η οποία είχε την άποψη ότι δεν 
υπάρχει πρόβληµα, «µια χαρά επικοινωνούµε εµείς µεταξύ µας» µε τη χρήση 
των κινητών, των συντοµογραφιών, τπτ (τίποτα) κ.λπ. Οπότε τέθηκε το 
ερώτηµα: «Οι νέοι χρησιµοποιούν τη γλώσσα σωστά;».  
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∆όθηκε χρόνος για να γράψουν το επιχείρηµα τους, γύρω στο 
τετράλεπτο. Μετά την ολοκλήρωση του τετραλέπτου, ακούστηκαν ενδεικτικά 
απόψεις θετικές και αρνητικές. Κάποιοι υποστήριξαν ότι υπάρχει πρόβληµα 
ορθής χρήσης, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι δεν υπάρχει. Τους δόθηκε η οδηγία να 
κρατήσουν τις απόψεις τους και µετά τη συζήτηση του κειµένου να 
εµπλουτίσουν, να διαφοροποιήσουν ή να ενισχύσουν την άποψή τους.  

Στη συνέχεια, µαθητές ανέγνωσαν µεγαλόφωνα κείµενο από το 
τετράδιο εργασιών, σελ. 21. 

 

 
Στο υπόλοιπο της ώρας που δεν ήταν όση θα χρειαζόταν,125 έγινε 

προσπάθεια να παρουσιασθεί η δοµή της απάντησης στο βασικό ερώτηµα που 
θέτει ο αρθρογράφος, που είναι ένας τρόπος να επιχειρηµατολογεί κανείς. 
Ερώτηµα – κοινότοπες απαντήσεις – σε τι συµφωνεί ο αρθρογράφος – σε τι 
διαφοροποιείται –  αναµόρφωση του βασικού ερωτήµατος.  
                                                
125 Ενώ είχε προγραµµατισθεί δίωρη διδασκαλία, πραγµατοποιήθηκε η µία ώρα, γιατί, όπως 
µας ενηµέρωσαν το πρωί της ίδιας µέρας το 15µελές συµβούλιο είχε προγραµµατίσει 
εκτάκτως άλλη δραστηριότητα.  
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Το  ∆ιαγώνισµα Β΄ τριµήνου 
Οι µαθητές έπρεπε κατά το ΑΠ να αξιολογηθούν στο Β΄ τρίµηνο. Η 

ολοκλήρωση της ενότητας συνέπεσε µε το τέλος του Β΄ τριµήνου.  
∆όθηκε το παρακάτω κείµενο για κατανόηση, συνοδευόµενο από 

ερωτήσεις κατανόησης:  
 
Η κουλτούρα του αντίχειρα 
Κινδυνεύει η γλώσσα µας από τα «greeklish», είναι η τεχνολογία ο µακελλάρης126 
του ελληνικού αλφαβήτου, που επιβάλλει αλαµπουρνέζικους αγγλισµούς, 
τσεκουρώνοντας προθέσεις, καταλήξεις και σηµεία στίξης; 'Η απλώς η γλώσσα 
αλλάζει, δίχως να κοιτά τη δική µας µελαγχολία ή έστω τις ευαισθησίες µας και την 
εµµονή στους πατροπαράδοτους κανόνες; 
Πολύ µελάνι χύθηκε µε αφορµή την έκκληση 40 µελών της Ακαδηµίας Αθηνών για 
τη σωτηρία της γλώσσας µας από την πιθανή αντικατάσταση του ελληνικού 
αλφαβήτου από το λατινικό, ενώ πολλοί έδωσαν εύλογες και πληρωµένες απαντήσεις 
στα σενάρια των ακαδηµαϊκών µας για υποτιθέµενες «ανίερες δολοπλοκίες». 
Ωστόσο τα νιάτα της πατρίδας, για τα οποία γίνεται εν µέρει ο σαµατάς, µάλλον δεν 
πήραν χαµπάρι από τις βαρύγδουπες γλωσσολογικές διενέξεις: Οι περισσότεροι 
ήταν πιθανότατα απασχοληµένοι στέλνοντας µηνύµατα µε το κινητό τους. Με 
ελληνικά ή λατινικά γράµµατα, µε εικονίδια ή αναπάντητες κλήσεις (για να δώσουν 
στίγµα), µε κείµενα λακωνικά ή µακροσκελή, κωδικοποιηµένα ή µη, δεν έχει και 
τόσο σηµασία. 
Αυτό που φαίνεται πάντως διά γυµνού οφθαλµού είναι η ακατανόητη εµµονή των 
Ελληνοπαίδων µε τα κινητά τους και κυρίως αυτή η µανιασµένη κίνηση του 
αντίχειρα, που πατάει τα πλήκτρα µε επιδεξιότητα και γρηγοράδα, διαγράφοντας 
µυστηριώδεις περιστροφές περί τον άξονά του, συντάσσοντας εικονικά ραβασάκια. 
Τους πετυχαίνεις παντού, σε στάσεις, τρόλεϊ και µετρό, στο δρόµο, σε καφετέριες ή 
ακόµα και στο χώρο διδασκαλίας, νεαροί κύριοι και δεσποινίδες να κοιτάνε µε 
αγωνία το κινητό, όπως η µάγισσα την κρυστάλλινη σφαίρα, απορροφηµένοι σε µια 
µουγκή, γραπτή αλλά άµεση, επικοινωνία.  
Και ενώ το φαινόµενο της εφηβικής χρήσης κινητού µόλις πρόσφατα πήρε 
διαστάσεις στο εξωτερικό, στην Ελλάδα έχουµε αγκαλιάσει από καιρό την 
καινοτοµία: Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήχθη πέρυσι για λογαριασµό της Panafon, 
όπως µας πληροφόρησε στέλεχος της εταιρείας, οι νέοι δείχνουν ιδιαίτερη 
προτίµηση στα γραπτά µηνύµατα, καθώς τα θεωρούν φτηνά, διασκεδαστικά και 
διακριτικά. Ο γραπτός λόγος των SMS (short message service, όπως αποκαλούνται 
τα γραπτά µηνύµατα) τους είναι ήδη οικείος και µέσω Ιντερνετ, ενώ εκφράζονται µε 
αυτόν µε µεγαλύτερη ευκολία απ' ό,τι προφορικά. Τα πορίσµατα της έρευνας έχουν 
ληφθεί υπ' όψιν και στο νέο προϊόν της εταιρείας CU (σι γιου, σε βλέπω ή «τα 
λέµε»), µε την ιδιαίτερα αναβαθµισµένη και οικονοµική υπηρεσία SMS, που 
συνδυάζεται µε παροχή Ιντερνετ και στοχεύει κυρίως στο νεανικό κοινό. Βέβαια το 
προνόµιο της αποστολής και λήψης γραπτών µηνυµάτων δεν ανήκει αποκλειστικά 
σε εφήβους και νέους, όµως η συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα κάνει τη µεγαλύτερη 
χρήση ή ακόµα και κατάχρηση της υπηρεσίας SMS, όπως δείχνουν οι έρευνες 
αγοράς. Ενώ οι µεγαλύτεροι χρησιµοποιούν το κινητό κυρίως για επαγγελµατικούς 
και οικογενειακούς λόγους, τα πιτσιρίκια και οι κάθε ηλικίας νεάζοντες τού 
επιφυλάσουν λιγότερο πεζές χρήσεις: Ανεκδοτάκια, πλακίτσες, ραντεβού, ακόµα και 

                                                
126 Μακελλάρης: σφαγέας, χασάπης 
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ερωτικές εξοµολογήσεις, ντροπαλό ή ξεδιάντροπο φλερτ, όλα περνάνε από την 
οθόνη των συσκευών. 
Σύµφωνα µε πρόσφατο δηµοσίευµα των Times, το 15% των Ευρωπαίων «έχει 
εµπλακεί σε κάποια µορφή κειµενο-σεξ» (δηλ. ανταλλαγή σεξουαλικών SMS), ενώ 
ιδιαίτερα στη Βρετανία η ανταλλαγή µηνυµάτων φαίνεται να αµβλύνει τις αναστολές 
των εφήβων απέναντι στο άλλο φύλο: Ερευνα του ινστιτούτου MORI ανάµεσα σε 
νεαρά Εγγλεζόπουλα δείχνει ότι τα SMS διευκολύνουν την επικοινωνία και µειώνουν 
το τρακ του πρώτου ραντεβού. Το γραπτό, κωδικοποιηµένο µηνυµατάκι, λιγότερο 
επώδυνο και προσωπικό από την προφορική προσέγγιση, διδάσκει µια νέα 
αισθηµατική αγωγή, που δεν αφήνει ανέγγιχτους και τους µεγάλους. Πάντα 
σύµφωνα µε τους Times, το 13% των χρηστών κινητού έχει ανακοινώσει κάποιο 
χωρισµό µέσω SMS: εύκολα, γρήγορα και χωρίς γκρίνιες. Αντίστοιχα, οι 4 στους 10 
χρήστες SMS έχουν στείλει δηλώσεις αγάπης, ενώ πολύ περισσότεροι επιδίδονται 
στο κείµενο-καµάκι.  
Από την άλλη, οι γονείς των Ευρωπαίων εφήβων ανησυχούν, καθώς 
«κινητό=ραντεβού=µπλεξίµατα=λιγότερο διάβασµα», ενώ αντίστοιχα οι δάσκαλοι 
παραπονούνται ότι η γλώσσα κακοπαθαίνει µε τις συντοµογραφίες και την αργκό127 
του γραπτού κινητού λόγου. Συντοµογραφίες όπως µνµ (µήνυµα) cul (see you 
later), gr8 (great) και f2t (free to talk) αποτελούν κοινό τόπο µεταξύ αγγλόφωνων 
και µη µηνυµατάκηδων, σύµφωνα µε τη βουβή ντεσπεράντο128 που από καιρό 
γνωρίζουν οι µύστες129 της διαδικτυακής «κουβεντούλας». 
Η «κουλτούρα του αντίχειρα», όπως αποκαλείται η µανία µε τα SMS, µια και αυτό 
το περιφρονηµένο δαχτυλάκι κάνει την κυρίως χειρωνακτική εργασία, είναι πολύ πιο 
διαδεδοµένη από το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Σύµφωνα µε στοιχεία της IDC 
(International Data Corporation), παγκοσµίως αποστέλλονται 10 δισ. SMS το 
µήνα, κάνοντάς τα πιο δηµοφιλή από τα e-mail, ενώ η χρήση τους παρουσιάζει 
αύξηση της τάξης του 1.000% το χρόνο. 
Μια νέα γενιά ξέγνοιαστων µηνυµατάκηδων µεγαλώνει υπό το φάσµα της 
«µεγαλύτερης επανάστασης στην αλληλογραφία µετά το γραµµατόσηµο» (όπως 
αποκαλούν οι αισιόδοξοι το SMS), και αν κάποιοι ανησυχούν για τον 
«απεµπλουτισµένο» λόγο του µηνύµατος, ας ανακουφιστούν τουλάχιστον µε µια 
ιατρική άποψη: Τα γραπτά µηνύµατα θεωρούνται ασφαλέστερα από τις προφορικές 
κλήσεις, καθώς το κινητό δεν ακουµπά στο κεφάλι, άρα ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
ακτινοβολίας. 
Και όσο για τη «σωτηρία της γλώσσας», ας µην απελπιζόµαστε. Ισως το 
«λακωνίζειν»130 του SMS να δηµιουργήσει τα χαϊκού131 της νέας εποχής.  
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 31/01/2001 
  

                                                
127 Αργκό: συνθηµατική γλώσσα για να συνεννοούνται µεταξύ τους µέλη κάποιας κοινωνικής 
οµάδας. 
128 Ντεσπεράντο: Παραφθορά της λέξης εσπεράντο: διεθνής τεχνητή γλώσσα η οποία 
επινοήθηκε για να επικοινωνούν όλοι οι λαοί µε αυτή τη γλώσσα. Τη γλώσσα επινόησε ο ∆ρ. 
Εσπεράντο (ψευδώνυµο του Πολωνού γιατρού L. Zamenhof, από τη λατινική λέξη spero: 
ελπίζω). Η αρθρογράφος παρέφθειρε τη λέξη χρησιµοποιώντας την αντώνυµη λέξη 
despero//despair:  απελπίζω/οµαι.  
129 Μύστης: Αυτός που διδάχθηκε και ξέρει το περιεχόµενο µυστικών συµβόλων και 
τελετουργιών. 
130 Λακωνίζω: µιλώ σύντοµα και περιεκτικά. 
131 Χαϊκού: σύντοµο ιαπωνικό ποίηµα, τρίστιχο. 
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Το κείµενο συνόδευε το παρακάτω φύλλο εργασίας µε παρατηρήσεις, 
όπως προβλέπονται στο ΑΠ.  

 
 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
Κ…., 26-02-2007 

 
Α. Κατανόηση κειµένου 
Αφού διαβάσεις προσεκτικά το κείµενο, να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:  
1. Ποια είναι η αφορµή για τη συγγραφή του άρθρου; 
2. Η παράθεση στοιχείων από στατιστικές έρευνες (τεκµήρια) ποια άποψη τεκµηριώνουν; 
3. Ποια είναι η στάση των «µεγάλων» απέναντι στην «εφηβική χρήση του κινητού»;  
4.  Θεωρείς δικαιολογηµένες τις αντιδράσεις των «µεγάλων»; Υποστήριξε µε δύο-τρεις 
περιόδους το πολύ την απάντησή σου. 
5. Πώς δικαιολογείται ο τίτλος από το περιεχόµενο του άρθρου; Εσύ ποιο τίτλο θα έδινες; 
6. Με ποια διάθεση-σκοπό νοµίζεις ότι έγραψε αυτό το άρθρο η αρθρογράφος; 
χιουµοριστική, σατιρική, επικριτική ή καταγγελτική διάθεση. Να δικαιολογήσεις την 
απάντησή σου µε φράσεις του κειµένου.  
 
Β. Αναγνώριση και χρήση δευτερευουσών ονοµατικών 
ροτάσεων(ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, 

λάγιες ερωτήσεις) 
 
1. Να αναδιατυπώσεις σηµεία από το νοηµατικό περιεχόµενο του κειµένου, 
χρησιµοποιώντας τα παρακάτω ρήµατα και εκφράσεις µε κατάλληλες ονοµατικές 
προτάσεις: 
Αναφέρει, 
ροβληµατίζεται, δια
ιστώνεται, εκφράζουν την ανησυχία, 
ροβλέ
ει. 
Π.χ Η αρθρογράφος τεκµηριώνει την ά
οψη ότι ...  
  
2. Να αντικαταστήσεις τα υπογραµµισµένα ονοµατικά σύνολα µε ονοµατικές προτάσεις 
(π.χ. 
αρα
ονούνται για την αλλοίωση της γλώσσας γίνεται 
αρα
ονούνται ότι η γλώσσα 
αλλοιώνεται). 
 
α. Κά
οιοι ανησυχούν για τον «α
εµ
λουτισµένο» λόγο του µηνύµατος. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
β. Φαίνεται ακατανόητη η εµµονή των Ελληνο
αίδων µε τα κινητά. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
γ. Αρκετοί νέοι έχουν ανακοινώσει κά
οιο χωρισµό µέσω ενός SMS. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. Βρείτε τις ονοµατικές προτάσεις και το συντακτικό τους ρόλο στις παρακάτω 
περιόδους: 
 α. Έρευνα του ινστιτούτου ΜΟRI δείχνει ότι τα SMS διευκολύνουν την επικοινωνία. 
 β. Τους 
ετυχαίνεις 
αντού να κοιτάνε µε αγωνία το κινητό. 
 
Γ. Παραγωγή λόγου (∆ιαλέξτε ένα α
ό τα δύο θέµατα και ανα
τύξτε το) 
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Α. Να γράψετε ένα άρθρο στην εφηµερίδα του σχολείου σας σχολιάζοντας τον τρόπο που 
επικοινωνούν οι συµµαθητές σας µεταξύ τους µε τα ηλεκτρονικά µηνύµατα των κινητών 
τηλεφώνων. ∆ιατυπώστε τους προβληµατισµούς σας για το κατά πόσο ο συγκεκριµένος 
τρόπος επικοινωνίας αλλοιώνει τη γλώσσα µας, στη γραπτή και προφορική της µορφή.  
 
Β. Γράφετε ένα άρθρο σε ηµερήσια εφηµερίδα σχολιάζοντας το γεγονός της εκπροσώπησης 
της χώρας µας µε τραγούδι του οποίου οι στίχοι είναι γραµµένοι στην Αγγλική γλώσσα.  
Η επιχειρηµατολογία σας έχει ως στόχο να πείσει πως δεν πρέπει να υποχωρούµε στην 
πίεση που µας ασκεί ο ηγεµονισµός της Αγγλικής και ότι δεν έχει νόηµα να διακρίνεται η 
Ελλάδα µε ένα τραγούδι µη ελληνικό. 
 

 
Τα χαρακτηριστικά του διαγωνίσµατος ήταν τα εξής:  

� Γνήσιο κείµενο από την πρόσφατη επικαιρότητα. 
� Ελάχιστα συντοµευµένο χάριν οικονοµίας χρόνου. 
� Οι µαθητές αξιολογούνταν σε θέµατα που είχαν συζητηθεί στην τάξη και 

είχαν ασκηθεί σ’ αυτά.  
Κατά ενότητες τα σχόλια είναι τα εξής:  
Ως 
ρος την κατανόηση του κειµένου  
� Οι µαθητές δε δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις κατανόησης. 

Έξι µαθητές κινήθηκαν σε πολύ µέτρια επίπεδα από τους 27. Από τους έξι 
µαθητές ο ένας µαθητής ήταν αλβανικής καταγωγής µε δυσκολίες 
κατανόησης της ελληνικής, άλλοι δύο µαθητές µε διεγνωσµένες µαθησιακές 
δυσκολίες, ιδιαίτερα στην ανάγνωση, η µία µαθήτρια µε δυσκολίες 
ψυχοκοινωνικής φύσης και οι δύο µε πολύ χαµηλές επιδόσεις στο γραπτό 
λόγο για αδιευκρίνιστους λόγους. 

� Η ερώτηση στην οποία υπήρχαν διαφορετικές απαντήσεις ήταν η πρώτη 
γιατί δεν ήταν σαφής για τους µαθητές η διάκριση µεταξύ αιτίας, σκοπού 
και αφορµής. Η ερώτηση: «Ποια είναι η αφορµή για τη συγγραφή του 
άρθρου;» απαντήθηκε από µερικούς µαθητές όχι κατά την ρητή δήλωση 
του αρθρογράφου αλλά κατά τη γνώµη τους. Η ερώτηση θα ήταν 
σαφέστερη αν διατυπωνόταν: «Με ποιο επίκαιρο γεγονός ως αφορµή 
γράφεται το συγκεκριµένο άρθρο;».  

� Η έκτη ερώτηση επίσης είχε διαφορετικές απαντήσεις κυρίως µεταξύ του 
«επικρίνει» και «σατιρίσει». Αυτό ήταν αναµενόµενο, γιατί από τις 
απαντήσεις που προτάθηκαν, η µία ήταν εκτός νοήµατος, «να καταγγείλει», 
οι υπόλοιπες θα µπορούσαν να σταθούν µε ανάλογα επιχειρήµατα. Οι 
µαθητές, ανάλογα µε το βαθµό επίγνωσης της γλωσσικής επικοινωνίας, θα 
µπορούσαν να διακρίνουν χαρακτηριστικά της επικοινωνιακής περίστασης, 
της κοινωνικής πρακτικής –που ορίζεται ως ευθυµογράφηµα ή 
χρονογράφηµα, δηµοσιογραφικό κείµενο– και της ιδεολογικής χρήσης του 
κειµένου µε το οποίο κάποιος προσπαθεί να µειώσει κάποια κοινωνική 
οµάδα (του νέους, χρήστες κινητών εν προκειµένω). Σ’ αυτή την περίπτωση 
θα συνδύαζαν δύο ρηµατικές φράσεις, «κάνει χιούµορ» και «σατιρίζει». 
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� Ως προς την αναγνώριση και χρήση των δευτερευουσών ονοµατικών 
ροτάσεων. 
Κυρίως στην οµάδα αυτή παρατηρήσεων ενδιέφερε, στο πλαίσιο της 
έρευνάς µας, η πρώτη παρατήρηση, η οποία στόχο είχε την εµπέδωση του 
τρόπου µε τον οποίο περιγράφουµε το «τι κάνει το κείµενο». Στη 
συγκεκριµένη παρατήρηση, ακόµη και µαθητές µε µέτρα γενικά επίδοση 
τα κατάφεραν πολύ καλά έως και άριστα µερικοί. Ωστόσο πέντε µαθητές 
είχαν µέτριες επιδόσεις, δύο στις πέντε απαντήσεις , ενώ τρεις µαθητές δεν 
ασχολήθηκαν καθόλου.  

� Τα κείµενα των µαθητών που παράγουν, οι κατά παράδοση «εκθέσεις», στο 
πλαίσιο της έρευνας αποτελούσαν δείκτες για την κατανόηση και 
αφοµοίωση των κειµένων που αναλύθηκαν στην τάξη. ∆ιερευνήσαµε σε 
ποιο βαθµό η πιο συστηµατική ανάγνωση των κειµένων βοήθησε τους 
µαθητές να εκφράζονται καλύτερα στο γραπτό λόγο. ∆ιερευνήσαµε αν οι 
µαθητές αξιοποίησαν και άλλους ρόλους σε σχέση µ’ αυτούς που ανέπτυξαν 
κατά το πρώτο τρίµηνο: αν έγιναν δηλαδή καλύτεροι χρήστες των 
κειµενικών τύπων, αν µέσω της ανάγνωσης διευρύνθηκε ο προβληµατισµός 
τους σχετικά µε το θέµα και αν ο κριτικός τους λόγος αναπτύχθηκε 
περισσότερο. 

 
Παρατήρηση 1η  
Περισσότεροι µαθητές εµφάνισαν σαφή δείγµατα «κλο
ής» τεχνικών και οργάνωσης 
κειµένων σύµφωνα µε τα κείµενα 
ου τους δόθηκαν για ανάλυση. Μαθητές 
ου δεν 
έδειξαν στο 
ροηγούµενο διαγώνισµα τέτοιο ενδιαφέρον.  
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Η Λένα, στο κείµενό της, όπως αµέσως παραπάνω, φάνηκε ότι 

κατάλαβε πως για να γράψει κανείς ένα άρθρο εφηµερίδας παίρνει αφορµή από 
σύγχρονα γεγονότα, στατιστικά στοιχεία και άλλα εµπειρικά δεδοµένα. ∆εν 
ξεχνά να θέσει τίτλο και, αφού αναφερθεί στα εµπειρικά δεδοµένα, να 
σχολιάσει τα δεδοµένα. 

 
Η έκθεση του ∆ανιήλ  
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Ο ∆ανιήλ µέχρι την προηγούµενη έκθεσή του περιοριζόταν στον 
ερανισµό πληροφοριών. Χωρίς να εγκαταλείψει τον ερανισµό πληροφοριών τις 
οποίες δεν καταφέρνει πάντα να εντάσσει οργανικά στο κείµενό του, φαίνεται 
να έχει αντίληψη της δοµής του άρθρου. 

Ο Γιώργος αξιοποιεί τόσο την εισαγωγή του άρθρου του Γ. 
Μπαµπινιώτη όσο και του Μάκριτζ, και θέτει το βασικό ερώτηµα στο οποίο 
προσπαθεί να δώσει απάντηση αναφέροντας τα πραγµατικά στοιχεία του 
προβλήµατος, για να δώσει την καθησυχαστική του απάντηση χωρίς να την 
τεκµηριώσει.  

 
Η έκθεση του Γιώργου 

 

 
 
(Οι τρεις τελευταίες σειρές α
οτελούν συµ
λήρωµα του κειµένου στο σηµείο 


ου δείχνει ο αστερίσκος. Α
ό την αρχή της 
ρώτης σειράς λεί
ει η λέξη «έχουν», της 
δεύτερης, «Οι», της τρίτης «το» και της τέταρτης, «τους κάνει» ). 
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 Ο Βάσος, που στο Α΄ τρίµηνο δεν έδειχνε να έχει στον γραπτό του 
λόγο καµιά οργάνωση στο κείµενό του, ακολουθεί συγκεκριµένη δοµή 
παρουσιάζοντας στην πρώτη παράγραφο το «τι λένε οι πολλοί», κατά την 
τακτική Μάκριτζ, στη συνέχεια επιβεβαιώνει µε στοιχεία και κλείνει µε τη δική 
του θέση µε την οποία ενοχοποιεί τους γονείς εκδικούµενος την Αφροδίτη 
Πολίτη που ενοχοποιεί τους νέους. 
Η έκθεση του Βάσου 

 
 
Ο Κίµων από την αρχή έδειξε ότι µπορεί να αξιοποιεί τα κείµενα ως 

υποδείγµατα και συνεχίζει. ∆εν περιορίζεται στην αφορµή. Ο Κίµων αξιοποιεί 
το τελευταίο κείµενο που αναλύσαµε στην τάξη, του Makridge, στο οποίο ο 
αρθρογράφος αφού αναφέρει όλες τις σχετικές θέσεις, επιχειρηµατολογεί υπέρ 
της δικής του καταλήγοντας σε ανοικτό ερώτηµα που αφήνει να απαντήσει ο 
αναγνώστης. Ωστόσο, έχει προσανατολίσει τον αναγνώστη προς τη 
διαφαινόµενη θέση του. 
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Η έκθεση του Κίµωνα 

 
 
Ο Μίµης στο κείµενό του παρουσιάζει τη θέση που θέλει να 

αντικρούσει και στη συνέχεια επιχειρηµατολογεί για να την ανατρέψει. 
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Η έκθεση του Μίµη  

 
 
Ο Γαβρίλης υιοθετεί τη θέση του θέµατος και επιλέγει να αναδείξει τον 

παραλογισµό της εκπροσώπησης της χώρας µας στο διαγωνισµό της 
Eurovision µε αγγλόφωνο τραγούδι αποδοµώντας τη γνωστή έκφραση: «Η 
Ελλάδα βγήκε πρώτη στο διαγωνισµό της Eurovision», την οποία αποδεικνύει 
άστοχη και προτείνει ως ορθότερη, στον τίτλο, «Το αγγλικό τραγούδι βγαίνει 



 325 

πρώτο». Ο µαθητής, που αντιµετωπίζει προβλήµατα δυσγραφίας και 
δυσορθογραφίας, αρθρώνει συγκροτηµένο και έντονα κριτικό λόγο. Τέλος, 
επικαλείται τη συµφωνία της Ρώµης (το «διάταγµα» της Ρώµης), στην οποία 
αναφέρεται και ο Μπαµπινιώτης στο άρθρο του για να ενισχύσει τη θέση του.  
 
Η έκθεση του Γαβρίλη  

 

 
 

Παρατήρηση 2η  
Ο κριτικός λόγος αρκετών µαθητών φαίνεται ενδυναµωµένος 
ερισσότερο στη 

δεύτερη ε
ιλογή.  
Παρά το γεγονός ότι ο στόχος της επιχειρηµατολογίας είναι δοσµένος, 

η επινόηση των επιχειρηµάτων είναι δική τους. Και από την πρωτοτυπία των 
επιχειρηµάτων, από το σθένος µε το οποίο υποστηρίζουν τη δεδοµένη άποψη, 
τεκµαίρεται η ενίσχυση ενός λόγου αντίστασης στον ηγεµονισµό της αγγλικής. 
Τα αµέσως τρία προηγούµενα παραδείγµατα µαρτυρούν ότι ο λόγος περί 
γλωσσικής αντίστασης του Γ. Μπαµπινιώτη, υιοθετήθηκε και αφοµοιώθηκε στη 
σκέψη των µαθητών.  
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Αλλά πέρα από τα παραπάνω θα µπορούσαν να προστεθούν και δύο 
παραδείγµατα µετασχηµατισµού των θεµάτων, ώστε οι µαθητές να εκθέσουν 
αυτό που πιστεύουν και να µεταθέσουν το στόχο της ανάπτυξης. 

Η Ντίνα το επεχείρησε µε εύστοχο τρόπο αξιοποιώντας και 
προβάλλοντας δικά της εµπειρικά δεδοµένα. 

 
Η έκθεση της Ντίνας 

 
Η Ντίνα προέβαλε τη δική της εκδοχή µε την οποία µετατοπίζει το 

θέµα από την αλλοίωση της γλώσσας στην αλλοίωση της επικοινωνίας και των 
διαπροσωπικών σχέσεων · αξιοποιώντας τον τρόπο µε τον οποίο απαντά ο 
Μάκριτζ, ανασκευάζει το ερώτηµα και µετατοπίζει το ενδιαφέρον. Η Ντίνα 
που συχνά κατέφευγε απλώς και µόνο στον καταγγελτικό λόγο, αυτή τη φορά 
τεκµηρίωσε τη θέση της µέσω παραδειγµάτων που άντλησε από τη δική της 
εµπειρία.  
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Η Ρίνα, µια σιωπηλή παρουσία στην τάξη, διότι, όπως µου εξήγησε, 
από τότε που είπε κάτι στην τάξη και κάποιοι συµµαθητές της την 
περιγέλασαν, δεν έχει διεκδικήσει ξανά το λόγο, άρθρωσε τη δική της φωνή και 
γνώµη, προτείνοντας µια µέση λύση µε την οποία προσπαθεί να συµβιβάσει 
και τις δύο απόψεις. Να είναι µικτή η γλώσσα των τραγουδιών ώστε και οι 
κριτές να καταλαβαίνουν αλλά και οι Έλληνες να ακούνε τη γλώσσα τους. 
 
Η έκθεση της Ρίνας 

  
Τέλος, ο ∆ήµος, ο οποίος αντιµετώπιζε τις εργασίες ως αφορµή για να 

εκθέσει τις εµπειρίες του, έστω κι αν δεν είχαν στενή σχέση µε τα ζητούµενα 
της εργασίας, έδειξε µε το κείµενό του ότι ενδιαφέρθηκε για τη δοµή και την 
οργάνωση του κειµένου του, ξεκινώντας µε διαπίστωση και ερώτηµα 
προβληµατισµού και εξηγεί τέλος τους πραγµατικούς λόγους για τους οποίους 
οι νέοι χρησιµοποιούν τα κινητά µ’ αυτό τον τρόπο, που δεν έχει να κάνει µε 
θέµατα γλώσσας. 
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Η έκθεση του ∆ήµου 

 
 
Γενική δια
ίστωση: Παρόλο που στις επιλογές των µαθητών η 

συγκεκριµένη ενότητα δεν ήταν ανάµεσα στις πρώτες, ωστόσο αναπτύχθηκε 
µέσω των κειµένων πλούσιος προβληµατισµός. Οι µαθητές συµµετείχαν 
σκεπτόµενοι και συνέδεσαν την εµπειρία τους µε τα νοήµατα των κειµένων. 
∆εν ήσαν απλώς διεκπεραιωτές σχολικής ύλης. Η µεγάλης διάρκειας 
ενασχόληση µε το διαγώνισµα (κανείς µαθητής δεν βγήκε έξω πριν την 
παρέλευση του πρώτου µισού της δεύτερης ώρας, χωρίς διάλειµµα, και οι 
µισοί περίπου τέλειωσαν στο τέλος του δίωρου και λίγο µετά), η προσπάθεια 
να συντάξουν κείµενα σε επικοινωνιακό πλαίσιο αξιοποιώντας ειδολογικά 
χαρακτηριστικά του κειµενικού είδους που τους ζητήθηκε, καθώς και οι 
πρωτότυπες απόψεις και επιχειρήµατα, ήταν δείκτες µιας αυθεντικής 
προσπάθειας και έκφρασης των µαθητών, η οποία στηρίχθηκε στην κατανόηση 
των κειµένων. 

Η πιο σηµαντική για την έρευνα παρατήρηση είναι ότι ενισχύθηκαν οι 
µαθητές ως προς ρόλους που δεν ήταν τόσο έντονοι στο διαγώνισµα του Α΄ 
τριµήνου. Ο ρόλος του «ερανιστή» παρέµεινε ισχυρός αλλά σ’ αυτόν 
προστέθηκαν: α) ο ρόλος του «χρήστη» των κειµένων, αφού περισσότεροι 
µαθητές αλλά και µε πιο συνειδητό τρόπο ενδιαφέρθηκαν για την οργάνωση 
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του κειµένου σύµφωνα µε τον κειµενικό τύπο που τους ζητήθηκε και β) ο 
ρόλος του «αναλυτή», αφού πολλοί µετασχηµάτισαν κείµενα που ανέγνωσαν µε 
δικό τους τρόπο για να υποστηρίξουν τις δικές τους θέσεις.  

 
Αναστοχαστικά σχόλια  

Με την 3η ενότητα (2η του διδακτικού βιβλίου) θελήσαµε να 
προκαλέσουµε και να ενισχύσουµε τον προβληµατισµό των µαθητών ως προς 
τη γλώσσα και την πολιτισµική της διάσταση. Ξεκινήσαµε µε συζήτηση 
σχετικά µε το θεµατικό κέντρο της ενότητας και αξιοποιήσαµε πλήθος 
κειµένων από το διδακτικό βιβλίο αλλά και πέρα από αυτό.  

Το ξεκίνηµα είχε µια στυφή γεύση ακριβώς γιατί παραβλέψαµε το 
γεγονός ότι ακόµα και η συζήτηση χρειάζεται κάποια προετοιµασία. Στην 
προσπάθειά µας να µετέλθουµε περισσότερο «συµµετοχικές» διδακτικές 
πρακτικές, λησµονήσαµε ότι σ’ ένα θέµα που οι περισσότεροι εκ των 
συνοµιλητών είναι ανυποψίαστοι, χρειάζεται µια καλά δοµηµένη εισήγηση, 
ώστε να έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται ο µαθητής για να µπορεί 
να αναπτύξει τη σκέψη του. Είµαστε περισσότερο εστιασµένοι σ’ αυτό που 
θέλαµε να πούµε και λιγότερο σ’ αυτά που ενδεχοµένως θα έλεγαν οι µαθητές. 
Γι’ αυτό και η διαδικασία των ερωταποκρίσεων (Ι-R-F) ήταν περισσότερο 
καθοδηγητική. 

Ωστόσο, υπήρξαν πολλές αυθόρµητες παρεµβάσεις από την πλευρά των 
µαθητών. Η σταθερή συµµετοχή του ενός τρίτου των µαθητών της τάξης δεν 
µπορεί να θεωρηθεί µειωµένη συµµετοχή, σε µια καινοφανή οργάνωση της 
τάξης. Κάποιοι µαθητές, οι οποίοι µετείχαν στη συζήτηση, εξέφρασαν την 
αµηχανία τους, εξ αιτίας της έκθεσής τους στα µάτια όλων των συµµαθητών, σε 
µια τάξη µε διάταξη θρανίων Π.  

Ακολούθησε η συστηµατική προσέγγιση έξι κειµένων. Στα έξι κείµενα 
στηρίχθηκε η προσέγγιση των στόχων της ενότητας: α) της διασύνδεσης της 
έννοιας της γλώσσας µε την έννοια του πολιτισµού, β) της επίγνωσης της 
χρήσης των δευτερευουσών ονοµατικών προτάσεων, γ) της εκµάθησης της 
δοµής της περίληψης και γ) της κατανόησης της δοµής του επιχειρήµατος.  

Η κατανόηση κειµένων πειθούς µε στρατηγικές που στόχο έχουν την 
ενδυνάµωση του µαθητή στους αναγνωστικούς του ρόλους έδειξε να έχει 
αποτέλεσµα. Η ποιότητα του γραπτού λόγου των µαθητών έδειξε ότι η έκθεση 
των µαθητών σε παραστάσεις λόγου, ακόµα και σε κειµενικά είδη που δεν τους 
είναι οικεία, µπορεί να έχει αξιόλογα αποτελέσµατα.  

Μας εντυπωσίασαν τα αποτελέσµατα στη διδασκαλία της περίληψης. 
Πολλοί µαθητές έδειξαν να ανταποκρίνονται στη προσέγγιση της περίληψης 
που τους υποδείχθηκε. Οι µαθητές δεν περιορίστηκαν στην αναδιατύπωση 
σηµείων του κειµένου αλλά αποτύπωσαν στις περιλήψεις τους και την 
οργάνωση του κειµένου.  

Στη συνέχεια, οι µαθητές µετασχηµάτισαν το λόγο των κειµένων και 
έδωσαν κατ’ αυτό τον τρόπο, λιγότερο ή περισσότερο, πρωτότυπα κείµενα, 
πάντως αυθεντικά, στα οποία αποτυπώνεται η δική τους φωνή, που πηγάζει 
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µέσα από την αναµέτρησή τους µε τα κείµενα. Αυτή η πολυφωνία είναι 
ενδιαφέρουσα και, αν µη τι άλλο, προϋπόθεση για την πορεία των µαθητών µε 
σκοπό τη συνειδητοποίηση στοιχείων της κοινωνικής πραγµατικότητας.  

Οι αλληλοδραστικές στρατηγικές της ανάγνωσης διαµόρφωσαν ένα 
θετικό κλίµα συνεργασίας και λειτούργησαν θετικά για την ενεργοποίηση στο 
µέγιστο δυνατό βαθµό του µεγαλύτερου µέρους των µαθητών. ∆εν αποτελούν 
όµως πανάκεια. Οι προηγούµενες γνώσεις και ενδιαφέροντα των µαθητών και 
του εκπαιδευτικού, οι διδακτικές πρακτικές και τα κείµενα καθ’ εαυτά 
αποτελούν τους τρεις παράγοντες που επηρεάζουν σε συνδυασµό, ποτέ το 
καθένα ξεχωριστά, την αποτελεσµατικότητα της ανάγνωσης µε σκοπό την 
κατανόηση του νοήµατος. Η συγκεκριµένη ενότητα που αφορούσε στις 
γλώσσες ως βασικό στοιχείο των πολιτισµών του κόσµου ήταν µακριά από τις 
εµπειρίες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών · οι µαθητές την κατέταξαν τρίτη 
ανάµεσα στις τρεις ενότητες που διδάχθηκαν µέχρι εκείνη τη στιγµή. Αυτό 
όµως δε σηµαίνει ότι είναι και ο καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη 
του στόχου της κριτικής ανάγνωσης.  

Η κατάταξη των µαθητών δικαίωσε την επιλογή µας να διδάξουµε τη 
συγκεκριµένη 2η ενότητα του διδακτικού βιβλίου, ως τρίτη. Και τούτο γιατί 
υπήρχε η πρόβλεψη ότι µε τη ολοκλήρωση της 3ης ενότητας θα ήταν σε θέση 
να παρακολουθήσουν πιο εύκολα τη 2η ενότητα, ευαισθητοποιηµένοι στο 
κοινωνικό φαινόµενο του ρατσισµού, αλλά και γιατί υπολογίζαµε ότι θα είχε 
διαµορφωθεί πιο ισχυρό θετικό κλίµα συνεργασίας µε τις ενότητες που 
προηγήθηκαν, οι οποίες ήταν πολύ κοντά στα ενδιαφέροντά τους. Σε καµιά 
περίπτωση δε θέλαµε να παραλείψουµε τη συγκεκριµένη ενότητα, η οποία , 
κατά τη γνώµη µας, έδινε την ευκαιρία στους µαθητές να προβληµατισθούν σε 
ζητήµατα γλώσσας που αποτελούν και το αντικείµενο του µαθήµατος. 

Η εµπειρία που αποκοµίσαµε από τη διδασκαλία της 4ης ενότητας µας 
οδήγησε στους εξής γενικότερους προβληµατισµούς:  

  
           Α. Οι στρατηγικές ανάγνωσης για κατανόηση 
ου στόχο έχουν την 
ενεργο
οίηση του µαθητή ως αναγνώστη είναι α
αραίτητη 
ροϋ
όθεση για την ε
ιτυχία 
µιας διδακτικής 
ροσέγγισης µε σκο
ό την κατανόηση των κειµένων.  
Στη συγκεκριµένη ενότητα µας δηµιουργήθηκε η αίσθηση ότι είχαµε 
αποτέλεσµα µε κατά τεκµήριο χαµηλότερο το ενδιαφέρον των µαθητών ως 
προς το θέµα. Οι µαθητές παρακολούθησαν όλες τις προγραµµατισµένες 
διδακτικές εφαρµογές µε ενδιαφέρον καταφέρνοντας καλά αποτελέσµατα, 
αποδεικνύοντας µ’ αυτό τον τρόπο ότι στην πορεία προς το στόχο του 
κριτικού γραµµατισµού επιδρούν πολλοί παράγοντες οι οποίοι, στο βαθµό που 
µαθητές και εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν την επίδρασή τους, δηµιουργούν 
καλύτερες προϋποθέσεις για να επιτευχθεί ο σκοπός της κριτικής ανάγνωσης. 
Οι στρατηγικές ανάγνωσης, που διευκολύνουν και προκαλούν την 
αλληλεπίδραση µεταξύ κειµένου και µαθητών µε τη διαµεσολάβηση του 
εκπαιδευτικού, αποδεικνύουν την κοµβική τους σηµασία για τη διδακτική 
πορεία. 
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 Β. Τα ενδιαφέροντα των µαθητών είναι µία 
αράµετρος, δεν είναι η µόνη˙ α
ό 
την άλλη είναι και τα ενδιαφέροντα των εκ
αιδευτικών αλλά και οι 
ροσδοκίες της 
εκ
αιδευτικής κοινότητας, ό
ως εκφράζονται µέσω του Αναλυτικού Προγράµµατος. 

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να λαµβάνει συνεχώς υπόψη και τους τρεις 
παραπάνω παράγοντες, ώστε η διδακτική του προσέγγιση να είναι 
τοποθετηµένη ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισµικά. Τα παραπάνω λειτουργούν 
ως παράµετροι για τη διαµόρφωση του περιεχοµένου κάθε ενότητας. Στη 
συνέχεια, µε τις κατάλληλες στρατηγικές ανάγνωσης και τις επιλογές κειµένων, 
ενισχύονται οι µαθητές στην προσπάθειά τους να γίνουν επαρκείς κριτικοί 
αναγνώστες των κειµένων εντός των κοινωνικών τους συµφραζοµένων, αλλά και 
των συµφραζοµένων της διδακτικής πράξης εντός του θεσµικού της πλαισίου. 

 
 
Γ. Καταλυτικός ο ρόλος του εκ
αιδευτικού σ’ αυτή τη διαδικασία, ο ο
οίος 

καλείται να οργανώσει το 
λαίσιο µέσα στο ο
οίο όλοι οι 
αρα
άνω 
αράγοντες και 

αράµετροι θα συλλειτουργούν µε θετικό, χειραφετικό α
οτέλεσµα για τους 
εµ
λεκόµενους στη διαδικασία της ανάγνωσης, µαθητές, εκ
αιδευτικούς και κοινωνία.  

Στη διδακτική πορεία της συγκεκριµένης ενότητας δε νιώσαµε 
διεκπεραιωτές της σχολικής ύλης, αλλά νιώσαµε ότι διαδραµατίσαµε 
ενεργητικό, συντονιστικό και εµψυχωτικό ρόλο στην αλληλεπίδρασή µας µε 
τους µαθητές ώστε το σύνολο της τάξης να καταφέρει να προσεγγίσει τους 
διδακτικούς στόχους, ο καθένας µε διαφορετικό τρόπο, πάντως όλοι µαζί, ως 
οµάδα. Σκοπός µας ήταν οι µαθητές να καταφέρουν κάτι που µέχρι τότε δεν 
είχαν καταφέρει. Νιώσαµε στην πράξη την εποικοδοµητική διαδικασία και τα 
αποτελέσµατά της   συγκρίνοντας δείγµατα του γραπτού λόγου των µαθητών 
από αυτή την ενότητα µε αντίστοιχα προηγούµενης και διαπιστώνοντας, για 
παράδειγµα τη διεύρυνση των αναγνωστικών τους πρακτικών. Για πρώτη φορά 
νιώσαµε στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας ότι δηµιουργούµε µαζί µε 
τους µαθητές τη γνώση που θεωρούµε χρήσιµη για το άµεσο µέλλον της 
οµάδας των µαθητών132. 

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε πως το ρεπερτόριο των 
κειµένων που αποτελούν αντικείµενο ανάγνωσης, είναι προϊόν σύνθεσης 
ενδιαφερόντων, µαθητών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικής κοινότητας και 
εµµέσως της ευρύτερης κοινωνίας, το οποίο προσεγγίζεται µε στρατηγικές που 
εφαρµόζονται στο πλαίσιο της τάξης από εκπαιδευτικούς και µαθητές. 
Συντονιστής και καταλύτης στην προσπάθεια αυτή ο εκπαιδευτικός.  

 
 
 
 
  

                                                
132 Για τις παιδαγωγικές προεκτάσεις της θεωρίας της Ζώνης Ε
ικείµενης Ανά
τυξης και το 
ρόλο του εκπαιδευτικού βλ. ∆αφέρµος (2002:197-204) και Φρυδάκη (2003: 104-114).  
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                               Η ανάγνωση στην τάξη 
 
 
            Εκ�αιδευτικός                         Μαθητές 
                                     Αλληλοδραστικές  
                                         στρατηγικές 
  
  
                                              Κείµενο 
  
 
   

         ∆. Οι µαθητές αντα
οκρίνονται σε υψηλών α
αιτήσεων διδακτικούς στόχους, 
φτάνει να υ
οστηρίζονται α
ό µια καλά οργανωµένη διδασκαλία133. 

Οι µαθητές στην πρόκληση να διαβάσουν ένα ολοκληρωµένο άρθρο- 
επιφυλλίδα κυριακάτικης εφηµερίδας ανταποκρίθηκαν θετικά και µε µεγάλο 
ενδιαφέρον. Αναδιατύπωσαν περιληπτικά το νόηµα του κειµένου µε επιτυχία. 
Η συγκεκριµένη δραστηριότητα παραπέµπει σε προετοιµασία µαθητών 
Λυκείου για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις στο µάθηµα της Έκθεσης. Οι µαθητές 
της Γ΄ Γυµνασίου τα κατάφεραν καλά, αφού όµως υποστηρίχθηκαν γι’ αυτό, µε 
µια µεθοδευµένη και προσανατολισµένη αναγνωστική προσέγγιση. Αν 
ζητούσαµε από τους µαθητές σε πρώτη φάση να αναδιατυπώσουν το νόηµα 
του κειµένου χωρίς υποστήριξη, δε  θα ενθαρρύνονταν στη συνέχεια να 
εµπλακούν µε το ίδιο ενδιαφέρον στην ανάγνωση παρόµοιων κειµένων.  

 
Ε. Η Ανάγνωση και η Γραφή στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας 

α
οτελούν ένα συνεχές (Gilbert, 1988:41-44).  
Η Παραγωγή λόγου προϋποθέτει την ανάγνωση που αναδεικνύει το 

κείµενο σε όλες του τις διαστάσεις, κειµενικές, κοινωνικές, ιδεολογικές και  
αποδίδει τη συµµετοχή του αναγνώστη στην ερµηνεία και µετασχηµατισµό 
του νοήµατος. Η πολυδιάστατη ανάγνωση στην τάξη δίνει στους µαθητές 
περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης στην παραγωγή γραπτού λόγου, οι 
οποίοι δεν περιορίζονται σε «εκθέσεις ιδεών» αλλά εκφράζουν πραγµατικές 
απόψεις που απευθύνονται στην αναγνωστική κοινότητα της τάξης µε 
πραγµατικά κείµενα που έχουν τυπικά κειµενικά χαρακτηριστικά.    

Η ανάλυση κειµένων πειθούς, τα οποία στηρίζονται στη λογική 
επιχειρηµατολογία, βοήθησε τους µαθητές να εσωτερικεύσουν τη δοµή του 
επιχειρήµατος και τυπικά χαρακτηριστικά του κειµενικού τύπου του άρθρου 
και να τα αποδώσουν µε το δικό τους τρόπο στα δικά τους κείµενα. Για µας, 

                                                
133 Για τους Sturtevand και άλλους(2006:30-32) και Moore και άλλους (1999) αποτελεί 
βασική αρχή για το γραµµατισµό των εφήβων οι υψηλές προσδοκίες για τις αυτά που 
µπορούν να καταφέρουν.  
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τους εκπαιδευτικούς η 3η ενότητα για τους παραπάνω λόγους ήταν πολύ θετική, 
ενισχυτική, εµπειρία για τη συνέχεια του εγχειρήµατος.     

 
Ο σχεδιασµός του ε
όµενου βήµατος 

 Η επόµενη ενότητα µε θέµα την Ευρωπαϊκή Ένωση συνέπεσε µε την 
επέτειο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της 
(Μάρτιος 1957-Μάρτιος 2007). Θεωρήσαµε πως η επέτειος της Ε.Ε. ήταν µια 
καλή αφορµή για τους µαθητές να ασχοληθούν µε θέµα που ήταν επίκαιρο και 
να διερευνήσουν πτυχές του που τους ενδιαφέρουν. Είχαµε διαγράψει µια 
πορεία από την αφήγηση στην επιχειρηµατολογία. Χωρίς να εγκαταλείπουµε 
το βασικό µας στόχο, θέλαµε να αφήσουµε περισσότερο χρόνο και χώρο 
στους µαθητές στη διερεύνηση του θέµατος και η δική µας συµβολή να 
περιορισθεί στην υποστήριξη των µαθητών ως προς τη µέθοδο έρευνας. 
Κρίναµε ότι ήταν καιρός να συντελέσουµε στην ενδυνάµωση των µαθητών ως 
ερευνητών. Πιο συγκεκριµένα, είχαµε θέσει το στόχο να ενισχύσουµε τους 
µαθητές α) στη συλλογή υλικού µέσω πηγών και στην αξιολόγησή του ως προς 
το στόχο της έρευνας και β) στη σύνταξη και παρουσίαση της εργασίας. Ο 
µαθητής θα λειτουργούσε ως ερευνητής - αναγνώστης και η ανάγνωση θα είχε 
ως  στόχο την έρευνα και την εκπόνηση εργασίας. Το θέµα αυτό φυσικά δε 
στοχεύαµε να το εξαντλήσουµε-κάλλιστα θα αποτελούσε θέµα άλλης 
διατριβής- αλλά να το καλύψουµε τουλάχιστον ως προς τις τρέχουσες ανάγκες 
της σχολικής καθηµερινότητας.  

Άλλωστε η ενασχόληση των µαθητών µε την εκπόνηση εργασιών στο 
πλαίσιο οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας ήταν µια δραστηριότητα που τους 
κέντριζε σε µεγάλο βαθµό το ενδιαφέρον, γιατί µάθαιναν συνεργαζόµενοι στην 
πράξη.  

 
 
6.4.5 Ενότητα 4η: Ενωµένη Ευρώ
η και Ευρω
αίοι 
ολίτες 
6.4.5.1 Χαρακτηριστικά της ενότητας 
Παραθέτω τις γενικές οδηγίες για την ενότητα από το Βιβλίο του 
εκπαιδευτικού, σελ. 55 (ΟΕ∆Β, 2006, βιβλίο εκ
/κού,  Γ΄ Γυµνασίου). 

 
«Οι σκοποί της 4ης ενότητας όπως ορίζονται από το Αναλυτικό Πρόγραµµα είναι:  

� Να γνωρίσουν οι µαθητές τα είδη των αναφορικών προτάσεων και να εξασκηθούν στην 
ορθή χρήση τους. 

� Να συνειδητοποιήσουν το πλήθος των λέξεων ελληνικής προέλευσης που 
χρησιµοποιούνται στις ευρωπαϊκές γλώσσες, κυρίως στους τοµείς της επιστήµης και της 
τεχνολογίας. 

� Να κατανοήσουν τις σχέσεις συνωνυµίας και σηµασιακής αντίθεσης µεταξύ τους». 
Για την εξυπηρέτηση των γνωστικών στόχων της ενότητας έχουν επιλεγεί κείµενα 

από ποικίλες πηγές (βιβλία, ενηµερωτικά φυλλάδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφηµερίδες, 
∆ιαδίκτυο) και από πολλά διαφορετικά κειµενικά είδη (λογοτεχνία, δοκίµιο, διαφήµιση, 
σκίτσο κ.λπ.). Κατ’ εξαίρεση, µάλιστα, στην ενότητα αυτή έχουν περιληφθεί και πέντε 
ξενόγλωσσα κείµενα. 
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 Θεµατικός άξονας των επιλεγµένων κειµένων είναι η Ευρώπη και το µεγάλο σχέδιο 
της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ο σκοπός είναι, µέσω των κειµένων και πολλών από τις 
δραστηριότητες που τα συνοδεύουν, οι µαθητές να έχουν µια ευκαιρία να εµπλουτίσουν τις 
γνώσεις τους και να αναπτύξουν τον προσωπικό τους προβληµατισµό πάνω στις διάφορες 
όψεις του ζητήµατος της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Επίσης, να συνειδητοποιήσουν τη 
σηµασία του εγχειρήµατος, τόσο για την ήπειρό µας γενικά, όσο για τον καθένα Ευρωπαίο 
πολίτη ξεχωριστά. 

 Εκτιµούµε ότι για την ολοκλήρωση της ενότητας απαιτούνται 7-8 διδακτικές ώρες. 
Τα κείµενα της ενότητας και οι δραστηριότητες παραγωγής λόγου δίνουν αφορµή 

για την προσέγγιση των διαθεµατικών εννοιών του πολιτισµού, της αλληλεπίδρασης, του 
χώρου και του χρόνου και της µεταβολής-εξέλιξης. Ο εντοπισµός λέξεων ελληνικής 
προέλευσης σε ξένες γλώσσες επιτρέπει στους µαθητές να συνειδητοποιήσουν τις 
διαθεµατικές έννοιες της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας µεταξύ ξεχωριστών 
ιστορικών χώρων και χρόνων. Η µελέτη των φαινοµένων συνωνυµίας και αντίθεσης µπορεί 
να φωτίσει τις διαθεµατικές έννοιες: οµοιότητα και διαφορά». 

 
6.4.5.2 Ο ερευνητικός σχεδιασµός 

 
Εµείς θέσαµε τους εξής σκοπούς για τη συγκεκριµένη ενότητα:  

� Να γνωρίσουν οι µαθητές το θεσµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
� Να διερευνήσουν πτυχές του θεσµού που είναι σηµαντικές γι’ αυτούς. 
� Να ασκηθούν στην ανάγνωση µε σκοπό την άντληση δεδοµένων για τη 

σύνταξη γραπτής συνθετικής εργασίας. 
� Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργατικής µάθησης. 
� Να αξιοποιηθεί στην πράξη η στρατηγική Κ - W - L. 

Στο σχεδιασµό της ενότητας διαφοροποιηθήκαµε αρκετά ως προς τις 
διδακτικές οδηγίες. ∆ε θελήσαµε να περιορίσουµε την προσέγγιση του 
θέµατος σε µια «ελληνοκεντρική» οπτική γωνία, σύµφωνα µε την οποία θα 
δείχναµε ότι εκτός των άλλων οι Ευρωπαίοι πήραν από µας πολλές λέξεις και 
όρους. Άλλωστε, η πλευρά αυτή θίχτηκε στην προηγούµενη ενότητα που 
αφορούσε τις γλώσσες και τους πολιτισµούς του κόσµου. Εµείς κρίναµε ότι µε 
αφορµή την 50η επέτειο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι µαθητές θα ήταν 
περισσότερο ωφεληµένοι µε το να αποφασίσουν οι ίδιοι µε ποια πτυχή του 
θέµατος θέλουν να ασχοληθούν και να παρουσιάσουν στην τάξη. Μ’ αυτό τον 
τρόπο α) θα έκαναν το δικό τους αφιέρωµα για την επέτειο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και β) η γνώση που  θα αποκόµιζαν οι µαθητές µέσω της ερευνητικής 
εµπειρίας θα ήταν πιο στερεή, στηριγµένη στην ερευνητική εµπειρία,  από 
οποιαδήποτε γενική αναφορά στο θέµα.  

Θεωρήσαµε θετικό στοιχείο τη σύνδεση της ενότητας µε θέµα της 
επικαιρότητας που καθιστά επίκαιρο και τον προβληµατισµό των µαθητών.   

 Από την άλλη, ανταποκρινόµασταν σε µια πάγια ανάγκη των µαθητών 
και δική µας παιδαγωγική αρχή, να τους δίνεται χρόνος να εκπονούν εργασίες 
σε οµαδικό επίπεδο. Οι έφηβοι µαθητές θέλουν να µαθαίνουν κάνοντας.  

Ο χρόνος που προγραµµατίσθηκε για την εκπόνηση και παρουσίαση 
των εργασιών ήταν τρία δίωρα, δύο για την προετοιµασία και ένα για την 
παρουσίαση.  
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6.4.5.3  4η διδακτική 
αρέµβαση (τρία δίωρα, 26/02/07-04/04/07) 
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: Οι µαθητές συγκρότησαν 

οµάδες για να διερευνήσουν το θέµα. Συζήτησαν επί µία ώρα και κατέληξαν σε 
θέµατα που τους ενδιέφεραν. Στη συνέχεια, οι µαθητές κατέγραψαν τι ξέρουν 
για το θέµα και τι θέλουν να µάθουν (Κ-W-L). Στο επόµενο δίωρο, µετά από 
καταµερισµό εργασιών, αφού εργάστηκαν στο σπίτι ο καθένας 
διεκπεραιώνοντας αυτό που είχε αναλάβει, συνέθεσαν την παρουσίασή τους 
συνεργαζόµενοι πάλι σε οµάδες.  

Αυτή τη φορά διαφοροποιήσαµε τη σύνθεση των οµάδων δίνοντας τη 
δυνατότητα να συνεργασθούν µαθητές που δεν είχαν βρεθεί ποτέ στο 
παρελθόν στην ίδια οµάδα, ανταποκρινόµενοι στην παρατήρηση της Ντίνας, η 
οποία θεωρούσε ότι η σύνθεση οµάδων διαµορφωνόταν από τους µαθητές µε 
κριτήριο την επίδοση. Οι «καλοί» µαθητές δηλαδή συγκροτούσαν οµάδες µε 
τους «καλούς» και οι «αδύναµοι» µε τους «αδύναµους». 

Ο Αλέξης κατέγραψε τα θέµατα που οι πέντε οµάδες πρότειναν (τα 
υπ’αρ. 5 και 6 θέµατα ανήκουν στην ίδια οµάδα που πρότεινε δύο θέµατα).  

Τα θέµατα όπως τα κατέγραψε ο Αλέξης στο τετράδιό του: 

:  
 
Κατά τη συζήτηση αναφερθήκαµε και σε πηγές από τις οποίες οι 

µαθητές µπορούν να αντλήσουν πληροφορίες: διαδίκτυο, εφηµερίδες, κείµενα 
βιβλίου (ενν. του διδακτικού βιβλίου), δελτία ειδήσεων και (µόλις διακρίνονται 
τα αρχικά), το βιβλίο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (µάθηµα που 
διδάσκεται στης Γ΄ Γυµνασίου). 
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Στη συνέχεια, προσπάθησαν να εντοπίσουν τι ακριβώς ήθελαν να 
µάθουν στο συγκεκριµένο θέµα και τα κατέγραψαν σε στήλες.  

Παραθέτω ως παράδειγµα κείµενο οµάδας που δείχνει την παραπάνω 
πορεία: 

 
           
 Μετά την ανάγνωση κειµένων και την οµαδική συνεργασία οι µαθητές 
κατέληξαν στα παρακάτω συµπεράσµατα: 

. 
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        Στο παραπάνω κείµενο καταγράφονται τα συµπεράσµατα της οµάδας 
του Αλέξη µετά από αυτά που διάβασαν σχετικά µε το θέµα. Το παραπάνω 
κείµενο αποτελεί σύνθεση των απόψεων των µελών της οµάδας. 
        Η παραπάνω διδακτική πορεία αποτελεί εφαρµογή της πολύ 
επιτυχηµένης και διεθνώς αποδεκτής διδακτικής πορείας που πρώτη η D. Ogle 
(1983) ανέδειξε, γνωστής µε τα αρχικά K – W – L (Know – Want to Know – 
Learn)134  

Καθώς συνεργάζονταν οι µαθητές σε οµαδικό επίπεδο, οι δύο 
εκπαιδευτικοί παρατηρούσαν τον τρόπο µε τον οποίο συνεργάζονταν και τις 
επιλογές που έκαναν. Οι παρατηρήσεις συνέκλιναν στη διαφοροποίηση του 
βαθµού αυτονόµησης της κάθε οµάδας. ∆ιαπιστώσαµε δηλαδή πως κάποιες 
οµάδες θέλησαν να ασχοληθούν µε κάποιο θέµα που πρότεινε µέλος ή µέλη 
της οµάδας και τους είχε απασχολήσει στο παρελθόν και κάποιες άλλες 
οµάδες βρήκαν κάποιο θέµα από το διδακτικό βιβλίο. Σ’ αυτό συνετέλεσε η 
προτροπή µας:  «Να έχετε τα βιβλία µπροστά, ενότητα 4, και η κάθε οµάδα 
να βρει ποια θέµατα την ενδιαφέρουν». Στη δική µας σκέψη η αναδίφηση του 
βιβλίου υπολογίζαµε ότι θα έδινε εναύσµατα για να προχωρήσουν τη σκέψη 
τους σχετικά µε το θέµα. Για µερικές οµάδες όµως αυτό λειτούργησε 
δεσµευτικά και ο µαθητές περιορίστηκαν στα περιεχόµενα του βιβλίου.  

Ας δούµε πιο αναλυτικά τι έκανε η κάθε οµάδα:  
Α. Η οµάδα που πρότεινε το θέµα: «Η οικογένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
ζωή των εφήβων», στηρίχθηκε σε έρευνα που άκουσε από την τηλεόραση η 
Ελίνα. Πρότεινε στην οµάδα της να διερευνήσουν στο σχολείο τους αν οι 
µαθητές του Γυµνασίου είναι ευχαριστηµένοι από τη ζωή τους, για να δουν 
κατά πόσο αποκλίνουν από τα συµπεράσµατα της έρευνας που θέλει τους 
εφήβους στην Ε.Ε. δυσαρεστηµένους από τη ζωή τους. Συνέταξαν 
ερωτηµατολόγιο το οποίο µοίρασαν σ’ όλο το Γυµνάσιο και αφού 
επεξεργάστηκαν τις απαντήσεις των µαθητών, κατέληξαν σε συµπεράσµατα. 
(∆είγµα του ερωτηµατολογίου στο Παράρτηµα 3, σελ. 553-4). Οι µαθητές της 
οµάδας, πριν µοιράσουν το ερωτηµατολόγιο σε όλες τις τάξεις του Γυµνασίου, 
έκαναν πειραµατική δοκιµή στους συµµαθητές του τµήµατός τους, στη 
συνέχεια το διόρθωσαν και το µοίρασαν.  

                                                
134 Πολλοί από αυτούς που ασχολούνται µε τις στρατηγικές της ανάγνωσης, ανεξαρτήτως 
προσέγγισης, ψυχολογικής ή κοινωνιογλωσσολογκής,  δεν παραλείπουν να αναφερθούν στη 
συγκεκριµένη στρατηγική για τη διδασκαλία της ανάγνωσης (Wilhelm et al., 2001: 114-116, 
Gallagher, K., 2004: 43-45, Κουµπιάς, E , 2004: 107). 
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Το σκίτσο στη σ.84. 

Β. Η οµάδα που πρότεινε το θέµα: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αµερική» µε 
στόχο τη διερεύνηση του ανταγωνισµού µεταξύ των δύο, στηρίχθηκε σε µια 
γελοιογραφία του βιβλίου στη σελ. 84. Το σκίτσο τους κίνησε το ενδιαφέρον 
να διερευνήσουν κατά πόσο αληθεύει η άποψη του σκίτσου. Παρά την 
παρατήρησή µου ότι το θέµα είναι πολύ ειδικό, οι µαθητές επέµειναν στην 
πρότασή τους. Οι µαθητές, αφού µελέτησαν τα σχετικά κείµενα του βιβλίου, 
κατέληξαν στη σύνταξη κειµένου (όπως παραπάνω, σελ. 316) στο οποίο  
αποτύπωναν την άποψή τους. Το κείµενό τους συνοδευόταν από ένα σκίτσο 
µαθήτριας που επιδίδεται στις γελοιογραφίες (σελ.547).  
 
Γ. Η οµάδα που πρότεινε το θέµα: «Τα οφέλη της Ελλάδας από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση», θέλησε να ασχοληθεί µε θέµα «εκτός βιβλίου», όπως η 
ίδια τόνισε, και κατέληξε σε µια αποτίµηση των θετικών συνεπειών της ένταξης 
της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια οµάδα πρότεινε και το υπ’ 
αριθµ. 6 θέµα: «Ποιες είναι οι διαφορές (ιδιαιτερότητες) από τις υπόλοιπες 
χώρες», αλλά τους αποθαρρύναµε να ασχοληθούν µε δύο διαφορετικά θέµατα. 
 
∆. Αντίθετα, άλλη οµάδα έθεσε ως θέµα τον κίνδυνο αφελληνισµού από την 
ένταξη  της χώρας µας στην Ε.Ε. Η οµάδα στάθηκε στα δύο πρώτα κείµενα 
της ενότητας (ΟΕ∆Β, Γ΄ Γυµνασίου: 64-65) και την απασχόλησαν τα 
ερωτήµατα του κειµένου 2.  
 
Ε. Η τελευταία οµάδα επέλεξε ως θέµα το κοινωνικό πρόσωπο της Ε.Ε.  

Από τα παραπάνω θέµατα τρία θέµατα ήταν διαφοροποιηµένα από τη 
θεµατολογία του βιβλίου, ενώ τα δύο ήταν από τα προτεινόµενα του βιβλίου. 
Οι µαθητές που διαφοροποιήθηκαν χαρακτηρίζονταν για την υψηλή 
αυτοεκτίµησή τους ως προς τις δυνατότητές τους. Οι µαθητές που 
στηρίχθηκαν περισσότερο στο βιβλίο είχαν χαµηλό προφίλ και κάποιο από 
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αυτούς δυσκολεύτηκαν να καταθέσουν αποτελέσµατα της συνεργασίας τους. Η 
µια οµάδα που ανέλαβε το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης, επειδή δεν 
µπορούσε να εντοπίσει κάποια συγκεκριµένη πτυχή στο συγκεκριµένο θέµα για 
να την παρουσιάσει, άλλαξε στην πορεία θέµα και µε τη δική µας παρότρυνση 
επέλεξε άλλο θέµα: «Οι παραστάσεις στα νοµίσµατα του Ευρώ». Τους δώσαµε 
σχετικό υλικό για να εκπονήσουν εργασία, την οποία τελικά και παρουσίασαν 
στους συµµαθητές τους στην τάξη.  

∆είγµατα των εργασιών παρατίθενται στο Παράρτηµα 3, σελ. 545-552). 
 
6.4.5.3 «Χρόνια Πολλά Ευρώ
η!» 

Συνέβη κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της συγκεκριµένης ενότητας η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να εορτάζει την 50η επέτειο από την ίδρυσή της (1957-
2007). Αξιοποιήσαµε τα αφιερώµατα των εφηµερίδων ώστε οι µαθητές να 
έχουν µια, όσο γίνεται, ολοκληρωµένη εικόνα για το παρελθόν, παρόν και 
µέλλον της Ευρώπης. Από το αφιέρωµα της εφηµερίδας «Το Βήµα της 
Κυριακής», της 25ης Μαρτίου 2007, δώσαµε το κείµενο που δηµοσίευσαν οι 
πρεσβευτές των έξι χωρών που αποτέλεσαν τον πυρήνα της Ένωσης και τους 
ζητήσαµε να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Μαζί µε το άρθρο δόθηκε και το 
σκίτσο του αφιερώµατος για σχολιασµό.  

 
Σκίτσο του Ingram Pin για τα γενέθλια της Ευρώ
ης στην εφηµερίδα Financial Times, 
το ο
οίο δόθηκε στους µαθητές να το σχολιάσουν.. 

 
Το παραπάνω σκίτσο συνόδευε το παρακάτω κείµενο. 
 
Άρθρο 
ρεσβευτών στην Αθήνα των έξι ιδρυτριών χωρών της Ευρω
αϊκής 

Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και µετέ
ειτα Ευρω
αϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Το άρθρο 
αυτό γράφτηκε για «Το Βήµα της Κυριακής». 
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ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  
ΕΥΡΩΠΗ! 

Των Peter Moors, 
ρεσβευτή του Βελγίου, Bruno Delay, 
ρεσβευτή της 
Γαλλίας, 

Wolfgang Schultheiss, 
ρεσβευτή της Γερµανίας, Gianpaolo Scarante, 

ρεσβευτή της Ιταλίας, 

Conrad Bruch, 
ρεσβευτή του Λουξεµβούργου, Hans Forster, 
ρεσβευτή της 
Ολλανδίας 

 
Στις 25 Μαρτίου 2007 η Ευρώπη γιορτάζει την πεντηκοστή επέτειο της 

υπογραφής των Συνθηκών της Ρώµης, οι οποίες έθεσαν τα θεµέλια για να γραφτεί η 
πιο πετυχηµένη ιστορία της ευρωπαϊκής ηπείρου: αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Ήταν µέσα στη δίνη του Ψυχρού Πολέµου και στην καρδιά µιας 
διχοτοµηµένης Ευρώπης, όταν η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία και οι Κάτω Χώρες 
(Βέλγιο, Λουξεµβούργο και η Ολλανδία) αποφάσισαν να σχηµατίσουν την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα µε σκοπό να τερµατίσουν αιώνες γεµάτους 
πολέµους και δεινά, ανοίγοντας έτσι τον δρόµο σε µια νέα εποχή ειρήνης , 
σταθερότητας και ευηµερίας για τα ευρωπαϊκά έθνη. 

 Ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ροµπέρ Σουµάν είχε ήδη προτείνει από 
τις 9 Μαΐου του 1950 τη συνένωση των βιοµηχανιών άνθρακα και χάλυβα. Σκοπός 
του ήταν να εδραιώσει την ειρήνη στην Ευρώπη, θέτοντας κάτω από υπερεθνικό 
έλεγχο καίριους τοµείς των εθνικών οικονοµιών, οι οποίοι είχαν στο παρελθόν τεθεί 
στην υπηρεσία της πολεµικής µηχανής. Ως αποτέλεσµα, στις 8 Απριλίου 1951, η 
Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία, το Βέλγιο, το Λουξεµβούργο και η Ολλανδία 
ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα του Άνθρακα και ου Χάλυβα (ΕΚΑΧ).  

 Έξι χρόνια αργότερα, στις 25 Μαρτίου 1957, ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική Κοινότητα. Η ΕΟΚ καθιέρωσε την τελωνειακή ένωση µεταξύ των 
κρατών-µελών, η οποία βασιζόταν στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, 
κεφαλαίου και προσώπων. Το 1992 η Συνθήκη του Μάαστριχτ µετέτρεψε την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε µια πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ λίγα χρόνια 
αργότερα η Συµφωνία του Σένγκεν εξάλειψε τον συνοριακό έλεγχο ανάµεσα σε 
ορισµένες χώρες της ΕΕ. Τέλος, την 1η Ιανουαρίου του 2002 δώδεκα χώρες 
υιοθέτησαν τη χρήση του ευρώ, δηµιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο µια από τις 
µεγαλύτερες νοµισµατικές ζώνες παγκοσµίως µε περισσότερα από 300 εκατοµµύρια 
κατοίκους. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες το όραµα της ελευθερίας, της ευηµερίας 
και της ασφάλειας, το οποίο διακατείχε τα ιδρυτικά κράτη-µέλη έγινε 
πραγµατικότητα. 

∆εν είναι λοιπόν απορίας άξιον ότι το ανεπανάληπτο και µοναδικό στα 
ιστορικά χρονικά εγχείρηµα «µαγνήτισε» τα διάφορα κράτη που γειτνίαζαν µε την 
ΕΕ. Μεταξύ 1973 και 2007 πραγµατοποιήθηκαν επτά κύκλοι διεύρυνσης, οι οποίοι 
απέφεραν εξαιρετικά οφέλη τόσο στα παλαιά όσο και στα καινούργια µέλη. Σήµερα 
η ΕΕ αποτελείται από 27 κράτη-µέλη µε συνολικό πληθυσµό µεγαλύτερο των 450 
εκατοµµυρίων κατοίκων. Το όνειρο να δούµε τη ∆υτική και την Ανατολική Ευρώπη 
ενωµένες βγήκε τελικά αληθινό.  

Στις µέρες µας πολλά από αυτά τα µοναδικά επιτεύγµατα θεωρούνται πλέον 
δεδοµένα. Η ειρηνική και άνετη ζωή θεωρείται αυτονόητη. Ποιος θυµάται σήµερα 
τη φρίκη του πολέµου και του λιµού, τον αγώνα για επιβίωση της οικογένειας και 
εξασφάλιση του µέλλοντος των παιδιών µας και γιατί όχι και την ανακάλυψη της 
δυνατότητας να οµορφαίνουµε τη ζωή µας ταξιδεύοντας.  

Τώρα έχουµε νέες προκλήσεις να αντιµετωπίσουµε την παγκοσµιοποίηση, 
το περιβάλλον, τη διεθνή τροµοκρατία, το οργανωµένο έγκληµα, το δηµογραφικό 
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πρόβληµα, την κατάσταση στις αναπτυσσόµενες χώρες, τις εστίες των συγκρούσεων 
σε όλο τον κόσµο. Κανένα από αυτά δεν µπορεί να µας αφήσει αδιάφορους. Η 
ανάληψη άµεσης δράσης είναι αδήριτη ανάγκη. 

Πρέπει να καταβληθούν νέες προσπάθειες προκειµένου να ενισχυθεί το 
καθεστώς συνεργασίας ανάµεσα στα κράτη-µέλη, όπως για παράδειγµα στον τοµέα 
της ΚΕΠΑΑ αλλά και για να ενδυναµωθεί θεσµικά η Ευρώπη. Η γενέθλια ευχή µας 
είναι οι Ευρωπαίοι να δείξουν, άλλη µια φορά, ότι έχουν τη θέληση και ότι µπορούν 
να βρουν τον τρόπο να αντιµετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις.  
 
Οι µαθητές κατέθεσαν γραπτά τις απαντήσεις τους στα παρακάτω 

ερωτήµατα και µ’ αυτό τον τρόπο διαµόρφωσαν αντίληψη για την ιστορική 
εξέλιξη της Ε.Ε., για τα επιτεύγµατά της και τα προβλήµατα-προκλήσεις που 
καλείται να αντιµετωπίσει. Το κείµενο και τα ερωτήµατα δόθηκαν µε τη 
µορφή προαιρετικής εργασίας για τις διακοπές του Πάσχα. Οι ερωτήσεις 
αφορούσαν στη χρήση του κειµένου, στις πληροφορίες που περιέχει κι στις 
κριτικές παρατηρήσεις των µαθητών.  

Το φύλλο εργασίας  περιελάµβανε τις παρακάτω ερωτήσεις: 
  
1. Με ποια αφορµή γράφεται το άρθρο, από ποιους και µε ποιο σκοπό; 
 
2. Αφού διαβάσετε το άρθρο, να φτιάξετε ένα χρονολόγιο µε τα έτη - σταθµούς 

στην ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

3. Ποια είναι τα επιτεύγµατα της Ε.Ε. στα 50 χρόνια της ζωής της; 
 

4. Ποιες είναι οι προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει στο µέλλον; 
 
5. Οι αρθρογράφοι τηρούν αρνητική, θετική, πολύ θετική στάση απέναντι στην 

Ε.Ε;  Εντοπίστε λέξεις, φράσεις, στο κείµενο που στηρίζουν την απάντησή σας. 
 
6. Στις µέρες µας πολλά από αυτά τα µοναδικά επιτεύγµατα…να οµορφαίνουµε 

τη ζωή µας ταξιδεύοντας». Αφού διαβάσετε προσεκτικά την παραπάνω 
παράγραφο, να επισηµάνετε τα σηµεία µε τα οποία συµφωνείτε ή διαφωνείτε. 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
7. Παρατηρήστε προσεκτικά τη γελοιογραφία και εντοπίστε οµοιότητες και 

διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το περιεχόµενο του άρθρου.  
 
Σχόλιο για τις εργασίες των µαθητών 

Αν και προαιρετική η εργασία ανταποκρίθηκαν 13 από τους 22 
µαθητές, 3 έλειπαν κατά την ανάθεση των εργασιών. Μαθητές µε χαµηλό 
προφίλ στο µάθηµα ανταποκρίθηκαν και κατέθεσαν την εργασία τους 
απαντώντας στα ερωτήµατα που µπορούσαν να απαντήσουν. Οι µαθητές µε 
σχετική ευκολία και ευστοχία απάντησαν στις έξι από τις επτά ερωτήσεις. Στην 
έβδοµη ερώτηση που ζητούσε το σχολιασµό του σκίτσου, δεν απάντησαν 
πολλοί, γιατί αφενός το σκίτσο στη φωτοτυπία ήταν πραγµατικά δύσκριτο · 
αφετέρου, οι µαθητές δεν ήταν εξοικειωµένοι µε το είδος της πολιτικής 
γελοιογραφίας. Επιπλέον, για να καταλάβουν οι µαθητές τον προβληµατισµό 
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του σκίτσου, θα έπρεπε προηγουµένως να είναι ενήµεροι σχετικά µε τις 
απόψεις των ευρωσκεπτικιστών που δίνουν έµφαση σ’ αυτά που χωρίζουν τα 
κράτη-µέλη και όχι στο κοινό όραµα της ΕΕ.  

Εξέπληξαν θετικά µαθητές µε τις εργασίες τους, γιατί έδειξαν και µ’ 
αυτό τον τρόπο τα απρόσµενα θετικά αποτελέσµατα µιας αυθεντικής 
συνεργασίας στο µάθηµα της Γλώσσας. 

 
Η 
ερί
τωση του ∆ήµου 
Ο ∆ήµος µας εξέπληξε θετικά µε την τάξη και την πειθαρχία µε την 

οποία απάντησε τα πέντε πρώτα ερωτήµατα, δείχνοντας µ’ αυτό τον τρόπο ότι 
διεκδικεί ένα άλλο, αναβαθµισµένο, ρόλο στο µάθηµα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας (Βλ. Παρ. 3, σελ. 549). Στην εργασία του αυτή ο ∆ήµος είχε 
καταβάλει µεγάλη προσπάθεια ώστε να είναι καθαρογραµµένη µε ευδιάκριτα 
γράµµατα, να είναι ορθογραφηµένη - δεν υπήρχαν αξιόλογα ορθογραφικά 
λάθη - οι λέξεις να είναι καλά τονισµένες και οι απαντήσεις του αυστηρά 
περιορισµένες στο περιεχόµενο του κειµένου, αποφεύγοντας να προβάλει δικές 
του κρίσεις σε ερωτήσεις που στόχο είχαν την ανάκληση στοιχείων από το 
περιεχόµενο του άρθρου.  

Παραθέτω ως παράδειγµα την απάντησή του στην 1η ερώτηση:  
 
«Το άρθρο γράφεται µε αφορµή την 
εντηκοστή ε
έτειο της υ
ογραφής των 

συνθηκών της Ρώµης, οι ο
οίες έθεσαν τα θεµέλια για να γραφτεί η 
ιο ε
ιτυχηµένη 
ιστορία της Ευρω
αϊκής Ένωσης. 

Το άρθρο γράφηκε α
ό τους 
ρεσβευτές στην Αθήνα των έξι ιδρυτριών χωρών 
της Ευρω
αϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (Ε0Κ) και µετέ
ειτα Ευρω
αϊκής 
Ένωσης(Ε.Ε.) 

Το άρθρο αυτό γράφτηκε µε σκο
ό να 
αρουσιάσει την 
ορεία της Ευρω
αϊκής 
Ένωσης µέσα στο χρόνο, και για να µας 
ει ότι οι Ευρω
αίοι κατάφεραν να βρουν 
λύσεις στις 
ροκλήσεις 
ου αντιµετώ
ισαν».  

 
Ο ∆ήµος από µόνος του θέλησε να βελτιώσει την εικόνα του γραπτού 

που παρέδωσε και κυρίως να αλλάξει το ύφος του που ενώ σε άλλα γραπτά του 
έγεµε προφορικών εκφράσεων, τώρα προσπαθεί να έχει άλλο ύφος αρµόζον σε 
γραπτό κείµενο σχολικής χρήσης (βλ. σελ. 308). Εµείς ως εκπαιδευτικοί τον 
ενθαρρύναµε να συµµετέχει και να εκφράζει τις απόψεις του που πάντα είχαν 
ενδιαφέρον γιατί απηχούσαν τα βιώµατα και τις εµπειρίες του από τον 
πολιτισµό της κοινότητάς του. ∆εν επιµείναµε στην επισήµανση των αδυναµιών 
του. Η ενίσχυση της αυτοεκτίµησής του είχε ως αποτέλεσµα να θέσει ένα νέο 
στόχο, τη βελτίωση του γραπτού λόγου. Η προσπάθεια αυτή του ∆ήµου ήρθε 
και ταίριαξε µε τη νέα εικόνα που παρουσίαζε γενικά στο σχολείο 
εµφανιζόµενος να κρατάει ανά χείρας «Ποιήµατα» του Καβάφη και βιβλία του 
Ντοστογιέφσκη.  
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Η 
ερί
τωση της Ρίνας   
          Η Ρίνα ήταν γενικώς ένα άτοµο που δε µετείχε στη συζήτηση µέσα στην 
τάξη. Καθόταν συνήθως σιωπηλή στο τελευταίο θρανίο της αριστερής σειράς 
προς τον βόρειο τοίχο της αίθουσας, απέναντι από την είσοδο 
(χαρακτηριστική θέση για τους µαθητές που θέλουν να είναι απαρατήρητοι 
από διδάσκοντες και συµµαθητές). Η Ρίνα, επειδή, όταν έπαιρνε το λόγο στην 
αρχή, στην Α΄ Γυµνασίου, οι συµµαθητές της τη σχολίαζαν κοροϊδευτικά, 
αποφάσισε να µη µετέχει ξανά. Η Ρίνα όµως µετέβαλε τη στάση της στο 
πλαίσιο της συνεργασίας µας. Σχολίασε θετικά : α)  τα κείµενα, τα οποία  
µπορούσε να τα παρακολουθεί : «∆εν µε δυσκολεύουν», β) τις οµαδικές 
εργασίες, οι οποίες τη διευκόλυναν, γιατί ένιωθε πιο άνετα και µπορούσε να 
εκφράζει τη γνώµη της, και γ) τις γραπτές εργασίες, περισσότερες από το 
παρελθόν, παρόλο που στο γραπτό λόγο είχε πολλές δυσκολίες. 
          Παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιµετώπιζε ανταποκρίθηκε αρκετά καλά  
στις απαιτήσεις προαιρετικής εργασίας. Ήταν µία από αυτές που απάντησε την 
6η ερώτηση ως εξής:  
 
«∆ιαφωνώ στο σηµείο 
ου λέει 
ως η ειρηνική και άνετη ζωή θεωρούνται αυτονόητα, 
γιατί ξέρουµε όλοι µας 
ολλούς ανθρώ
ους να υ
οφέρουν α
ό φτώχεια στη σηµερινή 
ε
οχή. Ακόµα ξέρουµε 
ως τα 
ράγµατα δεν είναι τόσο ρόδινα όσο µας τα 

αρουσιάζουν οι αρθρογράφοι. Έχει δυσκολέψει η ζωή, δεν υ
άρχουν δουλειές και 

ολλά 
αιδιά δεν µ
ορούν  να σ
ουδάσουν λόγω της οικονοµικής δυσκολίας των γονιών 
τους. Συµφωνώ όµως 
ως για να ταξιδέψεις στις χώρες της Ε.Ε. σήµερα είναι 
ιο 
εύκολα και 
ιο γρήγορα».  
 
        Η σιωπηλή Ρίνα αξιοποίησε την προσωπική της εµπειρία ώστε να κρίνει 
την άποψη των έξι πρεσβευτών και αντέταξε τη δική της εκδοχή για την 
κοινωνική πραγµατικότητα απέναντι στην άποψη των έξι πρεσβευτών.   
          
Η 
ερί
τωση του Μ
άνυ 
Ο Μπάνυ, ένα χρόνο είχε στην Ελλάδα τότε, µέσα σ’ ένα χρόνο σηµείωσε 
µεγάλη πρόοδο στην εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας και ανταποκρίθηκε 
πλήρως στις ανάγκες της εργασίας. Στην 6η ερώτηση απάντησε τα εξής: 
 
«Εγώ νοµίζω ότι ο αρθρογράφος έχει δίκαιο όταν λέει ότι κανείς δε θυµάται τη φρίκη 
του 
ολέµου. Ο σκο
ός του σηµερινού ανθρώ
ου είναι να φτιάξει τη ζωή του και να 

εράσει καλά. Οι άνθρω
οι κοιτάνε µόνο µ
ροστά. Ο καθένας α
ό µας 
ρέ
ει να µην 
εξεφτελίσει τη ζωή του και να 
ροσ
αθήσει να φτιάξει το µέλλον του. Στης µέρες µας 
οι γωνείς 
ροσ
αθούνε να κάνουνε ότι καλύτερο για τα 
αιδιά τους. (στέλνοντας αυτούς 
σε σχολεία, φροντηστήρια κ.λ.
) 
Εγώ διαφωνώ µε τον αρθρογράφο όταν λέει ότι η ειρηνιακή και άνετη ζωή θεωρείται 
αυτονόητη. Εδώ ο αρθρογράφος κατά την γνώµη µου κάνει λάθος γιατί και σήµερα δεν 
υ
άρχει και τόσο 
ολύ ειρήνη µες στους ανθρώ
ους του κάθε κράτους, γιατί όλοι 
κοιτάνε το συµφέρον τους».     
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         Ο Μπάνυ αξιοποίησε το ποίηµα του Καβάφη, «Όσο µπορείς…», που 
πρόσφατα είχε διδαχθεί στο µάθηµα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, την 
εµπειρία του από την κοινωνική οµάδα που ανήκει, των οικονοµικών 
µεταναστών, για να εκφράσει το όνειρο της προόδου, «να περάσει καλά», αλλά 
και τη διαφωνία του για την ειρήνη στην κοινωνία, «γατί όλοι κοιτάνε το 
συµφέρον τους».   
 
Στην 7η ερώτηση, που απέφυγαν οι περισσότεροι υπήρχαν ενδιαφέρουσες 
ερµηνείες µε κριτήριο τις κοινωνικές ανισότητες. Το αξιοπρόσεχτο στη 
συγκεκριµένη περίπτωση είναι ότι οι µαθητές υιοθέτησαν ως σηµείο αναφοράς 
για την προσέγγισή τους, τις ανισότητες µεταξύ ανεπτυγµένων και µη 
κοινωνιών και τις ανταγωνιστικές σχέσεις που βαθαίνουν τις διαχωριστικές 
γραµµές µεταξύ των κρατών - µελών.  
          Ο Ντίνος, ο οποίος εκείνη τη χρονιά που πέρασε, επέτυχε σηµαντικά 
αποτελέσµατα στη γραπτή του έκφραση, που αποτελούσε το αδύνατο του 
σηµείο, έγραψε χαρακτηριστικά:  
 
«Ο σκιτσογράφος 
αρουσιάζει την τούρτα του εορτασµού των γενεθλίων της 50 χρόνια 

αρουσίας της Ε.Ε. Στην οροφή της τούρτας οι εκ
ρόσω
οι των κρατών µελών της 
Ε.Ε. κρατούν ο καθένας ένα κεράκι. Άλλοι το κρατούν µε σιγουριά, άλλοι 
ολεµούν να 
τα κρατήσουν όρθια, και άλλοι 
ροσ
αθούν µε όλη τους τη δύναµη να τα βάλουν µέσα 
στην τούρτα. Ο συµβολισµός είναι ξεκάθαρος. Για άλλα µέλη – κράτη η ένταξη τους 
είναι δεδοµένη, για άλλα αβέβαιη και όχι ισότιµη. Η καθεµιά χώρα διεκδικεί την 
συµµετοχή της. ∆υστυχώς η 
εριβόητη ισότιµη συµµετοχή των κρατών δεν υ
άρχει. Οι 

ερισσότερες ανα
τυγµένες χώρες έχουν µεγαλύτερο µερίδιο εξουσίας α
ό τις µη 
ανα
τυγµένες».  
 
          Ο Μίµης κι αυτός µε την ίδια οπτική γωνία γράφει: 
 
         «Το άρθρο 
αρουσιάζει µια ειδυλλιακή εικόνα της Ε.Ε. Όλα είναι καλά και όλα 
τα κράτη µέλη ικανο
οιηµένα.  
           Η γελοιογραφία όµως 
αρουσιάζει µια εικόνα διαφορετική. Η Ε.Ε. είναι µια 
µεγάλη τούρτα µοιρασµένη αλλά σε άνισα κοµµάτια. Αυτό σηµαίνει ότι τα οφέλη είναι 
µεγαλύτερα για κά
οιες χώρες και µικρότερα γα άλλες. Τα κεριά είναι οι χώρες. 
Ελάχιστα α
’ αυτά 
ατάνε σταθερά. Τα 
ερισσότερα 
ροσ
αθούν να σταθούν όρθια. 
          Τέλος, η κορδέλα είναι η 
ροσ
άθεια 
ου γίνεται να κρατηθούν τα κοµµάτια της 
τούρτας ενωµένα και ίσως µ
ορέσουν και τα κεριά να σταθούν όρθια». 
         
           Η Βούλα γράφει για την «αντιπαλότητα» µεταξύ των κρατών – µελών 
της  Ε.Ε.  
 
          «Η γελοιογραφία δείχνει µια τούρτα γενεθλίων µε 50 κεριά (όσα κα τα χρόνια 
της Ευρώ
ης(ενν. Ε.Ε.). Το κάθε κερί το κρατά ένας άνθρω
ος, αντι
ροσω
εύοντας 

ροφανώς ο καθένας το κράτος του. Το σκίτσο δείχνει τους ανθρώ
ους 
ου κρατούν τα 
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κεριά να 
ροσ
αθούν να τα ξεκολλήσουν α
ό την τούρτα και υ
άρχει η αίσθηση µιας 
αστάθειας και διαµάχης, ενώ η τούρτα φαίνεται έτοιµη να διαλυθεί. Η οµοιότητα της 
εικόνας µε το άρθρο είναι ότι αυτοί οι άνθρω
οι (ή λαοί) βρίσκονται σ’ ένα χώρο ενιαίο 
και ίδιο για όλους ( ο χώρος της Ε.Ε.). Η διαφορά είναι 
ως στο άρθρο γίνεται λόγος 
για ειρηνική συνύ
αρξη, ανά
τυξη και ευηµερία, ενώ το σκίτσο δείχνει µια 
αντι
αλότητα. Και το ερώτηµα 
ου 
ροκύ
τει είναι αν µ
ορούν να ζήσουν αρµονικά σ’ 
ένα χώρο άνθρω
οι ή λαοί µε διαφορετικούς 
ολιτισµούς, α
όψεις και ανάγκες!»  
   
6.4.5.4  Αναστοχαστικά σχόλια 
 
Α. Οι ερευνητικές εργασίες είναι 
ρόκληση για τους µαθητές 
ου θέλουν 
ερισσότερη 
αυτονοµία στο µάθηµα αλλά µια ακόµη δυσκολία για τους µαθητές 
ου δεν έχουν 
εύκολη 
ρόσβαση σε 
ηγές και δεν ξέρουν το βηµατισµό για τη σύνθεση µας εργασίας.  

Η όλη διαδικασία και τα αποτελέσµατά της ενίσχυσαν την κριτική που 
ασκείται σε προοδευτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις (Cope & Kalantzis, 
1993: 3-6). Αφήσαµε τους µαθητές να λειτουργήσουν µόνοι τους, να 
αυτενεργήσουν, χωρίς στενή παρακολούθηση και καθοδήγηση. Το πλαίσιο 
αυτό έδωσε τη δυνατότητα σε µαθητές που είχαν το µορφωτικό και 
πολιτιστικό υπόβαθρο, να δηµιουργήσουν και να επιβεβαιώσουν στην οµάδα 
τον ηγετικό τους ρόλο. Όσοι δεν είχαν ισχυρή αυτοεκτίµηση και δεν ήταν 
κοντά στο σχολικό πρότυπο γραµµατισµού, περιορίσθηκαν σε ήσσονος 
σηµασίας έργα ή δεν κατέληξαν σε κάποιο προϊόν. Η µια οµάδα, της οποίας 
τα περισσότερα µέλη ήταν µαθητές µε προβλήµατα οργάνωσης, δεν κατέληξε 
σε κάποιο αποτέλεσµα  (περιορίστηκε σε µια πρόχειρη συρραφή απόψεων από 
τα κείµενα που ανέγνωσε, την οποία και δεν παρέδωσε, αναγνωρίζοντας µ’ 
αυτό τον τρόπο ότι το κείµενο δεν ήταν σηµαντικό γι’ αυτούς). Ο Λιάκος και ο 
Μπάνυ, όπως φαίνεται στην εργασία της οµάδας τους, περιορίστηκαν να 
γράψουν τον πρόλογο, ενώ οι υπόλοιποι, καλύτερων επιδόσεων µαθητές, 
ανέλαβαν να γράψουν την εργασία. Στην οµάδα που έκανε την έρευνα µε το 
ερωτηµατολόγιο, ο Κρίστο από την Αλβανία περιορίστηκε στο µοίρασµα των 
ερωτηµατολογίων στα τµήµατα135.  

Για να φτάσουν οι µαθητές στο σηµείο να αυτονοµηθούν, χρειάζεται να 
προηγηθεί –ή και παράλληλα– η φάση της καθοδηγηµένης δράσης, ώστε οι 
µαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες και στάσεις µε τις οποίες θα µπορούν να 
αντεπεξέρχονται στις προκλήσεις. Οι µαθητές µας στη Γ΄ Γυµνασίου για 
πρώτη φορά εκτέθηκαν σε οµαδοσυνεργατικό παιδαγωγικό κλίµα. Πολύ δε 
περισσότερο δεν είχαν εµπειρία από ερευνητική εργασία. Συνεπώς, στηρίχθηκε 
ο καθένας στις ίδιες δυνάµεις. Οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες δεν 
κατάφεραν µέσω αυτής της διαδικασίας να ξεπεράσουν τις αδυναµίες τους. Σε 
αντίθεση µε την προηγούµενη ενότητα στην οποία το εκπαιδευτικό υλικό και 

                                                
135 Ο ίδιος ήταν πολύ ευχαριστηµένος που έστω και µ’ αυτό τον τρόπο συµµετείχε σε µια 
οµαδική εργασία. 
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οι προτεινόµενες δραστηριότητες τους υποστήριζαν στην προσπάθειά τους και 
τους βοήθησαν έτσι ώστε να έχουν αποτέλεσµα.  

Η εµπειρία της 4ης ενότητας µας έδωσε την ιδέα της οργάνωσης µιας 
άλλης διδασκαλίας –που δεν προλάβαµε να πραγµατοποιήσοµε στο πλαίσιο 
της έρευνας– στην οποία όλοι µαζί, εκπαιδευτικοί και µαθητές, θα οργανώναµε 
και θα πραγµατοποιούσαµε µια συνθετική εργασία, αφού θα είχε προηγηθεί η 
ανάγνωση του άρθρου των έξι πρεσβευτών. Με βάση αυτό, ως αρχικό 
ερέθισµα, θα κινητοποιούσαµε τους µαθητές να ασχοληθούν µε πλευρές του 
θέµατος σχολιάζοντας και επεκτείνοντας τον προβληµατισµό τους σε 
συγκεκριµένα σηµεία. Μ΄ αυτό τρόπο θα υπήρχε αρχική ενηµέρωση όλων των 
µαθητών γύρω από ένα θέµα όχι και τόσο γνωστό, και θα µπορούσαν µαθητές 
που αντιµετώπιζαν δυσκολίες να έχουν περισσότερη καθοδήγηση και ασφάλεια 
στο βηµατισµό τους για την εκπόνηση της εργασίας τους. Από την άλλη, οι 
µαθητές µε διάθεση να αυτονοµηθούν περισσότερο θα είχαν κι αυτοί τη 
δυνατότητα να ασχοληθούν µε πλευρές του θέµατος που επιθυµούν. Όλες οι 
οµάδες θα συµπλήρωναν ένα κοµµάτι στο πάζλ της συνθετικής εργασίας µε τη 
µορφή των διασυνδέσεων (interlinks) της ηλεκτρονικής σελίδας, παίρνοντας 
αφορµή από σηµεία του αρχικού κειµένου (Shopen & Liddicoat, 2002). 

 
B. Το ανοιχτό 
λαίσιο διδασκαλίας και η ανασύνθεση των οµάδων δίνει δυνατότητες 
αυτονόµησης σε µαθητές 
ου στο 
αρελθόν δεν είχαν την ευκαιρία να το ε
ιχειρήσουν.   

Ωστόσο, παρά την απουσία οργανωµένης παρέµβασης ώστε να 
ενισχυθούν τα αποστασιοποιηµένα από τη διαδικασία µέλη των οµάδων, 
κάποιοι µαθητές ενισχύθηκαν και απέκτησαν για πρώτη φορά πρωταγωνιστικό 
ρόλο. ∆ύο µαθητές που µέχρι πρότινος είχαν εφεκτική στάση γενικώς στο 
µάθηµα, επιβεβαίωσαν τη θετική και ολοένα πιο ενεργή παρουσία στο µάθηµα: 
αξιοποίησαν την ευκαιρία και ολοκλήρωσαν την εργασία τους παίρνοντας 
πρωτοβουλίες στην οργάνωση της συνεργασίας και τον καταµερισµό του έργου 
στα µέλη της οµάδας. Η διαφορετική σύνθεση των οµάδων τους αποµάκρυνε 
από δυναµικούς συµµαθητές και, µη δοθέντος άλλου ηγέτη στην οµάδα τους, 
ανέπτυξαν για πρώτη φορά ηγετικές ικανότητες. 

 
 Γ. Το K-W-L ως άξονας 
ροσανατολισµού της ανάγνωσης των µαθητών µε σκο
ό την 
άντληση δεδοµένων για τις ερευνητικές εργασίες τους. 

Επίσης, η αξιοποίηση της στρατηγικής «Τι ξέρω-Τι θέλω να µάθω-Τι 
έµαθα» (Κ-W- L), (Ogle, 1983) µε την οποία οι µαθητές εντόπισαν τους 
στόχους της ανάγνωσης και αξιολόγησαν τα αποτελέσµατα σε σχέση µε τους 
στόχους που έθεσαν, κατά την άποψή µας, ήταν πολύ βοηθητική για τις τρεις 
οµάδες, οι οποίες κατέληξαν και σε αποτελέσµατα. Οι δύο οµάδες δεν 
κατέληξαν σε κάποιο αποτέλεσµα, γιατί εµφάνισαν αδυναµίες στον εντοπισµό 
του στόχου και, όταν πια προσδιόρισαν το στόχο, δεν είχαν πόρους γνώσης 
για να τον προσεγγίσουν. Η υποστήριξη από την πλευρά των εκπαιδευτικών 
δεν ήταν επαρκής τελικά, µια και δε βρέθηκε χρόνος για επιπλέον συνεργασία 
µε τις οµάδες αυτές. Η εκπόνηση οµαδικών εργασιών για τις οµάδες που 
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αντιµετωπίζουν δυσκολίες χρειάζεται περισσότερο χρόνο από την πλευρά των 
εκπαιδευτικών, ακόµη και στα διαλείµµατα.  
 
∆. Οι µαθητές αντα
οκρίνονται θετικά σε θέµατα 
ου ά
τονται της ε
ικαιρότητας. 
  Τέλος, το κείµενο επετειακού χαρακτήρα από αφιέρωµα εφηµερίδας, 
είχε ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους µαθητές σε βασικά σηµεία του 
εγχειρήµατος της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κρατήσουν 
πέρα απ’ όσα τους απασχόλησαν στις εργασίες τους, µια γενική εικόνα σχετικά 
µε την Ε.Ε. Συγχρόνως όµως αποτελούσε και ένα παράδειγµα 
επικαιροποίησης του µαθήµατος µε τρέχοντα θέµατα που απασχολούν την 
κοινωνία, τα οποία κάλλιστα µπορούν να αποτελούν διδακτικό υλικό. Η 
προσήλωση σ’ ένα διδακτικό βιβλίο στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας 
στερεί από εκπαιδευτικούς και µαθητές παρά πολλές δυνατότητες αξιοποίησης 
πλούτου κειµένων που µας κατακλύζουν καθηµερινά και µας στερεί τη 
δυνατότητα να αξιοποιήσουµε τα ενδιαφέροντα των µαθητών που έχουν να 
κάνουν µε επίκαιρα γεγονότα.  
 
Ε. Η εικόνα δεν είναι 
άντοτε ένα εύκολο κείµενο. 
         Η εικόνα, το σκίτσο που δώσαµε στους µαθητές, δόθηκε ως αυτονόητα 
σαφές κείµενο. Αυτό φάνηκε και στη δική µας προσέγγιση. Ενώ για τα 
µονοτροπικά κείµενα φροντίζαµε να εξηγούµε τις άγνωστες λέξεις ή να δίνουµε 
απαραίτητες πληροφορίες για να µπορούν οι µαθητές να κατανοήσουν το 
κείµενο, δεν υπήρξε η ίδια φροντίδα για το σκίτσο που δόθηκε στους µαθητές 
για σχολιασµό. Ωστόσο, η εικόνα περιέχει πολλούς συµβολισµούς που 
παρέχουν δυσκολίες, υπάρχουν οπτικά σηµεία που αποτελούν στερεοτυπικά 
στοιχεία σ’ ένα σκίτσο πολιτικής γελοιογραφίας, όπως οι ανθρώπινες φιγούρες 
που παραπέµπουν στην πολιτική εξουσία, που δεν είναι γνωστά σε µαθητές οι 
οποίοι δεν είναι εξοικειωµένοι µε την ανάγνωση ηµερήσιων πολιτικών 
εφηµερίδων. Και βέβαια, η εικόνα, όπως ατυχώς τη δώσαµε στους µαθητές, 
ήταν µικρή και δυσδιάκριτη,. Όπως πρέπει να είναι ευανάγνωστο ένα κείµενο, 
έτσι πρέπει να είναι ευδιάκριτα τα στοιχεία µιας εικόνας.  ∆ιαφορετικά, 
υπάρχει ο κίνδυνος να ενοχοποιούνται οι µαθητές ότι «δεν ξέρουν» ή ότι «δεν 
καταλαβαίνουν». Οι µαθητές δεν µπορούσαν να ερµηνεύσουν τη γελοιογραφία 
γιατί ξεπερνούσε κατά πολύ την προηγούµενη πληροφόρηση που είχαν για το 
θέµα και δεν την έβλεπαν καθαρά. Οι µικρές και δυσδιάκριτες εικόνες συχνά 
παρατηρούνται και στα διδακτικά βιβλία, ως απόδειξη της ανεικονικής και 
λογοκρατούµενης παιδείας µας.  

 
6.4.6 5η ενότητα: «Ενεργοί 
ολίτες» (16-4-2007 έως 7-5-2007) 

«Αυτό το σχολείο (ενν. το δηµιουργικό) υποδείχνει µια φάση έρευνας και µια 
µέθοδο για την έρευνα και τη γνώση, και όχι ένα προκαθορισµένο πρόγραµµα που 
σε υποχρεώνει να πρωτοτυπήσεις και να καινοτοµήσεις πάση θυσία όταν το 
πραγµατοποιείς. Επίσης διδάσκει πως ειδικά η παιδεία γεννιέται από µιαν 
αυθόρµητη κι αυτόνοµη δύναµη που ενυπάρχει στο µαθητή, και στον οποίο ο 
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δάσκαλος παίζει το ρόλο του φιλικού οδηγού (όπως γίνεται ή θα ‘πρεπε να γίνεται 
στα Πανεπιστήµια» (Γκράµσι, 1973: 19) 
 

Στην ενότητα αυτή δεν είχαµε θέση κάποιο νέο στόχο. Συνέπιπτε µε το 
τέλος της συνεργασίας, οπότε υπήρχαν πολλά πρακτικά ζητήµατα να 
αντιµετωπισθούν κυρίως ως προς τους µη συµβατούς µε την παρέµβαση 
στόχους του µαθήµατος που αφορούσαν κυρίως στο Συντακτικό, µια και στις 
εξετάσεις του Ιουνίου θα διαγωνίζονταν οι µαθητές µε τους ίδιους όρους µε 
τους υπολοίπους.  

Είχαµε προγραµµατίσει να αναλύσουµε το πρώτο κείµενο της 6ης 
ενότητας (σ.106-7) ώστε να αποτελέσει αφορµή προβληµατισµού για να 
ορίσουµε τον ενεργό πολίτη. Το κείµενο παρουσιάζει µια περίεργη εκδοχή 
ενεργού πολίτη, ακτιβιστή, που παρατάει την οργανωµένη ζωή της 
πολιτισµένης του χώρας και αναπτύσσει εθελοντική δράση σε χώρες της 
Αφρικής. Ο ακτιβισµός είναι µια µορφή ενεργής συµµετοχής του πολίτη αλλά 
όχι η µόνη. Γι’ αυτό είχαµε προγραµµατίσει έναν εριστικό διάλογο σχετικά µ’ 
αυτό το θέµα για το κατά πόσο έχει δίκιο στην άποψή που υποστήριζε ο 
αρθρογράφος.  

Όµως, ο αυθόρµητος λόγος των µαθητών για θέµατα που αφορούσαν 
στην προηγούµενη ενότητα έδωσε τη δυνατότητα µιας διαφορετικής πορείας 
περισσότερο ενδιαφέρουσας για όλους µας.  

 
6.4.6.1 1ο δίωρο. Αναφορά σε 
ροηγούµενες εργασίες και εισαγωγή στη νέα ενότητα  

Πρώτο µάθηµα µετά τις διακοπές και στην αρχή της 1ης ώρας 
προσπαθούσαµε να συνδεθούµε µ’ ό,τι είχε προηγηθεί, εργασίες που είχαµε 
παρουσιάσει και είχαµε να παρουσιάσουµε. Η έρευνα της οµάδας µε τα 
ερωτηµατολόγια (βλ. σελ. 313) ήταν σε εξέλιξη για να λάβει υπόψη τις απόψεις 
όλων των µαθητών της σχολικής µονάδας. Στην πρώτη παρουσίαση των 
αποτελεσµάτων η οµάδα είχε παρουσιάσει τους έλληνες µαθητές 
ικανοποιηµένους από τη ζωή τους και ευτυχισµένους. Ο Βάσος βρήκε την  
ευκαιρία µε αφορµή τα συµπεράσµατα της οµάδας να αναφερθεί σε 
τηλεοπτική εκποµπή, όπου παρουσιάσθηκαν αντίθετες εκτιµήσεις σε έρευνα 
που έγινε, σύµφωνα µε την οποία οι µαθητές δεν είναι ικανοποιηµένοι από τη 
ζωή τους και από τη σχολική ζωή ιδιαίτερα. Παραθέτω σχετικό 
αποµαγνητοφωνηµένο στιγµιότυπο: 

   
Ο Κίµων αναφέρει του λόγους- όσους θυµόταν- για τους ο
οίους οι έλληνες 

έφηβοι δεν είναι ικανο
οιηµένοι σύµφωνα µε την έρευνα στοιχεία της ο
οίας 

αρουσιάστηκαν στην τηλεο
τική εκ
οµ
ή 

Κίµων:∆ε φταίνε οι γονείς. Αλλά σε µεγάλο βαθµό φταίει το σχολείο, επειδή τους 
καταπιέζει. Φταίνε οι παρέες. ∆εν έχουν παρέες. ∆ε θυµάµαι τίποτα άλλο… 
∆1: Επιβεβαιώνει τα πορίσµατα της έρευνας. 
Βάσος: Παλιά, παρόλο που κάνανε µάθηµα Σάββατο, τελειώνανε νωρίς, ήταν πιο 
καλά. 
………………………………………………………………………………… 
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∆2: Και το θέµα είναι ότι όλα αυτά ξεκινάνε πολύ νωρίς…. 
Και τότε η συνδιδάσκουσα 
ροκαλεί τους µαθητές σε συζήτηση. Νιώθοντας ότι 
αρεκβαίνει 
α
ό το α
οφασισµένο σχέδιο στρέφεται 
ρος το ∆1 ζητώντας συναίνεση. 
∆2: Παιδιά εσείς είσαστε –∆εν πειράζει τώρα να… ∆1: Ναι, ναι (επιδοκιµαστικά). 
∆2: Εσείς είστε µέσα σ’ αυτό το πράγµα. Έχετε µπει για τα καλά. ΄Εχετε νιώσει 
έµµεσα ή άµεσα καλά αυτό το πράγµα; Ε; 
Μµµ.:  Ουου! 
∆2: Ωραία Άρα έχετε άποψη. Έχετε σοβαρή άποψη πάνω σ’ αυτά. Έτσι;/// Ναι ή 
όχι; 
Μµµ:  (µουδιασµένη αντίδραση). 
∆2: Βλέπετε κάτι που θα µπορούσε ν’ αλλάξει; Βλέπετε τι φταίει; Έχετε σκεφτεί πώς 
αλλιώς θα µπορούσαν να είναι τα πράγµατα;  
Κίµων: ∆ε ξέρω αλλά….. 
∆2: (∆ιακόπτει) Πώς θα θέλατε να είναι; Ας πούµε, µπορείτε να προτείνετε 
πράγµατα, σαν άνθρωποι που ζείτε το πρόβληµα. Όχι ολοκληρωµένες προτάσεις. 
Σιγά! ∆ε λέµε αυτό. Μια σκέψη. ∆εν ξέρω…Ντίνο.(δίνει το λόγο σε µαθητή). 
Ακολουθεί έντονη συζήτηση µε αυθόρµητες 
αρεµβάσεις µαθητών. 
Ο Ντίνος εξηγεί 
ως είναι αναγκασµένος να κάνει ξένες γλώσσες και 
ληροφορική, γιατί 
αυτά είναι α
αραίτητο να τα ξέρει για να βρει δουλειά και όχι ε
ειδή του αρέσει. Γι’ αυτό και 
κάνει ε
ι
λέον φροντιστήρια.  
Ο Αλέξης. θίγει και το θέµα της, «βεβαίωσης», ό
ως χαρακτηριστικά αναφέρει , εννοώντας 
ότι α
ό το σχολείο δεν 
αίρνει 
ιστο
οίηση για 
ληροφορική και ξένες γλώσσες.  
Ο Βάσος  θεωρεί ότι θα ήταν καλύτερα να ε
ιµηκυνθεί το σχολικό 
ρόγραµµα µέχρι τις 4 µµ. 
ώστε να µη χρειάζεται να κάνεις ε
ι
λέον, αλλά να γίνονται καλά τα µαθήµατα 
Πληροφορικής και Ξένων Γλωσσών στο σχολείο. «Αν παίρναµε κάποιο πτυχίο, τότε 
µάλιστα…Τώρα δεν είναι τίποτα». Και εξηγεί 
ως το ε
ί
εδο διδασκαλίας ξένων 
γλωσσών στο σχολείο είναι 
ολύ χαµηλό. 
Στο σηµείο αυτό η ∆2 στρέφει το ενδιαφέρον σ’ άλλη 
τυχή του 
ροβλήµατος, στα 
φροντιστήρια 
ου γίνονται στ’ άλλα µαθήµατα.  
Όµως γιατί µιλάτε µόνο για τις ξένες γλώσσες και την Πληροφορική. Ιδιαίτερα 
γίνονται και σ’ άλλα µαθήµατα. 
Ο Κίµων αναφέρει ότι στο Λύκειο υ
άρχει ο θεσµός της ενισχυτικής ως λύση στις αυξηµένες 
ανάγκες των µαθητών.  
Η ∆2 α
ευθύνει ερώτηµα στους µαθητές  
Αν υπήρχε ενισχυτική στο Γυµνάσιο, θα παίρνατε µέρος ή θα λέγατε σιγά θα πάω; 
Άλλοι µαθητές είναι θετικοί, άλλοι αρνητικοί.. 
Η Ντίνα 
αίρνει το λόγο: Για µένα δεν είναι ζήτηµα η ενισχυτική. Και η ενισχυτική 
να υπήρχε στο Γυµνάσιο, πάλι δε θα µάθαινα τίποτα. Εξηγεί 
ως δεν είναι λύση οι 

αρα
άνω ώρες, διότι, «άµα τα µαθαίνεις πάλι παπαγαλία, πάλι το ίδιο είναι».  
Η Βούλα έρχεται να συµφωνήσει µε τη Ντίνα λέγοντας 
ώς «ο σκοπός είναι να τα 
καταλαβαίνεις. Όχι να πηγαίνουν στο φροντιστήριο, για να τα ξαναµάθουν…» 
Στη συνέχεια θίγουν το ζήτηµα της 
αραίτησης των εκ
αιδευτικών του Λυκείου, αφού λέει ο 
κάθε εκ
αιδευτικός, κατά τη γνώµη του Κίµωνα «Γιατί να κάτσω να κουραστώ, αφού θα 
τα κάνει στο φροντιστήριο». 
Η συζήτηση µετατίθεται στο εξεταστικό σύστηµα του Λυκείου. Ο ∆1 ε
αναφέρει τη 
συζήτηση στο «τι κάνετε;»:  
Έχετε σκεφθεί ποτέ το δικό σας ρόλο; Καταλογίστηκαν ευθύνες στους γονείς , τους 
εκπαιδευτικούς . Κάπου είπατε «ευθυνόµαστε εµείς». Είπατε για το σύστηµα. 
Μπορεί κάτι να γίνει κάτι; 
Η Ντίνα 
αίρνει το λόγο και 
ροτείνει:: 
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Όταν πάµε στο Λύκειο τότε είναι παρά πολύ αργά για να κάνουµε κάτι. Πρέπει να 
ξεκινάµε από το Γυµνάσιο, νωρίς δηλαδή. Γιατί στο Λύκειο είναι αργά….. Ας 
πούµε κάνουν καταλήψεις τα παιδιά και δε γίνεται τίποτα. Αν το ξεκινάγαµε από το 
Γυµνάσιο, είµαι σίγουρη κάτι θα γινόταν. 
∆2: Τι να γίνει; ∆εν κατάλαβα. 
∆1: Καταλήψεις.  
∆2: Ααα καταλήψεις. Ααα (Με µια κά
οια έκ
ληξη). 
Σοφία: Αστεϊζόµενη και εκτονώνοντας το συναίσθηµα της οµάδας µε επιτιµητικό 
ύφος «Όχι καταλήψεις!». 
Προκαλείται µια µικρή αναστάτωση  
Η Σοφία µε εµφατικό τρό
ο έθιξε την ανα
οτελεσµατικότητα των κινητο
οιήσεων:  
∆εν έγινε τίποτα! Κανένας δεν τους άκουσε.  
Παρεµβαίνει ο ∆1 για να διευκρινίσει ότι η κατάληψη είναι ένας τρό
ος διεκδίκησης δεν 
αφορά στο τι θέλουµε για την 
αιδεία, ώστε να είναι διακριτό σαφώς το «τι» α
ό το «
ώς».  
………………………………………………………………………………… 
Στο τέλος της συζήτησης ο ∆1 συνδέει τη συζήτηση µε το θέµα της ενότητας: 
∆1: Αυτά που λέµε έχουν πολλή σχέση µ’ αυτά που θέλουµε να κάνουµε σήµερα. 
Γιατί η έννοια που λέγαµε- και µας δώσατε µια πολύ καλή ευκαιρία µέσα από τον 
προβληµατισµό που αναπτύξατε, είναι και η ενότητα του…(γράφει στον 
ίνακα). 
Είναι ενεργοί πολίτες. Αυτή η έννοια πολύ δύσκολη. Είναι αυτό που ρωτάµε τόση 
ώρα και ερχόµαστε γύρω γύρω και…  
∆2: ∆ε βγαίνει… 
∆1: ∆ε βρίσκουµε απάντηση. Μπορούµε κάτι να κάνουµε; ∆ιαπιστώνουµε ένα 
πρόβληµα. Είµαστε µια κοινότητα εκπαιδευτική. Υπάρχουν προβλήµατα 
βαρεµάρας, όπως τα ορίσαµε. Υπάρχουν προβλήµατα αστοχίας. Έρχονται 
καθηγητές να διδάξουν, να επικοινωνήσουν. Έρχονται µαθητές, επειδή είναι 
αναγκασµένοι ή για άλλους λόγους, να ακούσουν, και υπάρχουν 
προβλήµατα.(Ντρνν! Κουδούνι για διάλειµµα). Ο ενεργός πολίτης είναι αυτός που 
ψάχνει να βρει τι θα κάνει και µετά το πώς. Αυτό ίσως θα πρέπει να µας 
απασχολήσει την επόµενη ώρα. 

 

6.4.6.2 2η ώρα  
Η δεύτερη ώρα ξεκίνησε µε αναφορά στο θέµα της νέας ενότητας από 

τη ∆2 συνδέοντάς το µε την πραγµατικότητα των µαθητών.  
Ο Βασίλης ρωτάει να µάθει τι είναι ενεργός πολίτης. Οι µαθητές 

προσεγγίζουν την έννοια «ενεργός» και στη συνέχεια η έννοια «
ολίτης» µε την 
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Το συµπέρασµα είναι:  «Οι ενεργοί 
ολίτες είναι 
συνε
είς ως 
ρος τις υ
οχρεώσεις τους και 
εριφρουρούν και διεκδικούν τα δικαιώµατά 
τους».  

Το 
ρόβληµα 
ου τίθεται στους µαθητές είναι:: «Καταστρατηγείται ένα από τα 
δικαιώµατά σας, η δωρεάν εκπαίδευση, η ποιοτική, καλή εκπαίδευση. Εσείς, ως 
ενεργοί πολίτες, τι θα κάνατε;». 
Η ∆2 α
ευθύνει το ερώτηµα: «Θέλετε; Θέλετε να το διερευνήσετε τώρα;». Η 
αντίδραση των µαθητών ήταν µουδιασµένη. 
Ο ∆1 γράφει στον 
ίνακα της τάξης: «Τι κάνω για µια καλύτερη εκπαίδευση; Για να µη 
βαριέµαι». 
Η Σοφία διεκδικεί το λόγο και διατυ
ώνει την ε
ιφύλαξή της για τη σκο
ιµότητα αυτής της 
συζήτησης. «Αυτή η συζήτηση που θα κάνουµε, θα ωφελήσει πουθενά;» ∆ηµιουργείται 
ένταση στην τάξη, µιλάνε 
ολλοί µαζί. Η Σοφία ε
ιµένοντας «Ποιος θα µας ακούσει;». Η 
Σοφία αναφέρει ως χαρακτηριστικό 
αράδειγµα την α
οχή 
ου έκαναν οι µαθητές 
ριν τρεις 
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µήνες για τις 
όρτες και τα 
αράθυρα και 
αρά τις υ
οσχέσεις ∆ιεύθυνσης και ∆ηµοτικής 
αρχής δεν έγινε µέχρι σήµερα τί
οτα.  
Ο ∆1 
ροτείνει να α
ασχολήσει τους µαθητές και το «πώς θα γίνουµε ακουστοί». Αφού 
δηλαδή 
ροσδιορίσουν τη θέση τους α
έναντι στα 
ροβλήµατα 
ου αντιµετω
ίζουν, στη 
συνέχεια να ασχοληθούν για το 
ώς θα ακουσθεί η ά
οψή τους.  
∆1: Ωραία! Ψάχνουµε το τι και µετά θα δούµε το πώς; Γιατί - να πούµε και µια 
αλήθεια- δεν έχει νόηµα αυτό που κάνουµε εδώ µέσα, αν δεν µετασχηµατίζεται σε 
πράξη. Αν η γνώση δε γίνεται πράξη, τότε δεν έχει νόηµα. 
Η ∆2 τονίζει τη σηµασία της συνειδητο
οίησης των 
ροβληµάτων για τις δράσεις 
ου θα 
ανα
τύξουν οι µαθητές τώρα ή µετά α
ό καιρό. 
Βάσος: Εγώ πιστεύω ότι, ό, τι κι αν κάνουµε - χωρίς να θέλω να πω ότι δε θέλω, δεν 
έχω πρόβληµα- αν δε γίνει µια ριζική αλλαγή, δε γίνεται τίποτα. 
Σοφία: Αν δεν είσαι σηµαντικός, δεν πρόκειται κανείς να σ’ ακούσει κανένας. ∆εν 
υπάρχει κράτος. 
∆1:Αυτό που γίνεται τώρα εδώ, είναι αυτό που γίνεται κάθε φορά που οι πολίτες 
θέλουν να πάρουν αποφάσεις για να κάνουν κάτι. Προβάλλουν το αδύνατο.  
Οι µαθητές διακρίνονται σ’ αυτούς 
ου νοµίζουν ότι µ
ορεί κάτι να γίνει και σ’ αυτούς 
ου 
είναι ε
ιφυλακτικοί. 
∆1: Εγώ λέω να επιχειρήσουµε να βρούµε το τι. Το «πώς» θα το ψάξουµε; Έχουµε 
τρόπους να το ψάξουµε; 
Οι µαθητές σκέφτονται. 
∆1: Με ποιο τρόπο έρχονται ιδέες; 
Βούλα:  Οµαδικά! 
∆1: Άντε λοιπόν! 
Οι µαθητές σχηµατίζουν οµάδες και 
ροσ
αθούν να εντο
ίσουν τα µηνύµατα 
ου θα στείλουν 

ρος τα έξω.  
 

6.4.6.3 «Νίκη είναι ο αγώνας µας» 
Η Ντίνα, η οποία είχε προβάλει τις καταλήψεις ως έναν αποτελεσµατικό 

τρόπο διεκδίκησης, πρότεινε την ανάγνωση στην τάξη ενός κειµένου που 
φωτοτύπησε από το νεανικό περιοδικό Super Κατερίνα. Το κείµενο ήταν 
επιστολή νεαρής αναγνώστριας προς το περιοδικό, όπου και δηµοσιεύτηκε.  

Η Τάνια, η συνδιδάσκουσα, πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει την 
προσέγγιση του κειµένου µέσα στην τάξη µαζί µ’ αυτό που είχαµε 
προγραµµατίσει από το διδακτικό βιβλίο. Μάλιστα, το µάθηµα ξεκίνησε από 
την ανάγνωση του κειµένου που η Ντίνα πρότεινε. Εγώ ήµουν στη θέση του 
παρατηρητή.  

Η Τάνια ξεκίνησε µε µια µικρή εισαγωγή υποστηρίζοντας τη σηµασία 
της κριτικής προσέγγισης των κειµένων, των διαφορετικών απόψεων που 
αποτυπώνονται σ’ αυτά. Στο πλαίσιο της ανοικτής διδασκαλίας στις 
διαφορετικές και ποικίλες απόψεις, η Τάνια πρότεινε τη συνεξέταση των δύο 
κειµένων για να διαµορφώσουν άποψη οι µαθητές για τον ενεργό πολίτη. Η 
Τάνια τόνισε ότι είναι σηµαντικό να «αµφισβητούµε» τα κείµενα.  

Ο Αλέξανδρος παίρνει το λόγο: «Μή
ως τώρα δεν κάνουµε κριτική 

ροσέγγιση; Εξετάζουµε τα ε
ιχειρήµατα της µιας και της άλλης 
λευράς και λέµε 
οια 
είναι η δική µας ά
οψη».  

Στη συνέχεια, αναγιγνώσκεται το παρακάτω κείµενο από την Τάνια: 
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Η 
ρώτη αντίδραση αυθόρµητη ήρθε α
ό το Χρήστο, 
ου δε συνηθίζει να 
αίρνει το λόγο και 
να συµµετέχει:: Ωραίο! Αυτό που γράφει, το αισθάνεται.  
Εύη: Αυτό το κείµενο θα µπορούσε να είναι στη Βουλή των εφήβων και σ’ ένα 
περιοδικό. 
∆2: Σε ποιο πλαίσιο κινείται; Γιατί το γράφει; 
Τίνα: Απευθύνεται στους µεγάλους, γονείς, εκπαιδευτικούς, και µαθητές. 
Γιάννα: Θέλει να ακουστεί.  
Γαβρίλης: Είναι εντελώς διαφορετική η οπτική γωνία. Οι φοιτητές που έδειξαν για 
ποιο λόγο έκαναν καταλήψεις ήταν τελείως διαφορετικοί στην εικόνα που έδειξαν 
στην τηλεόραση. Τα Μ.Μ.Ε. τα δείχνουν διαφορετικά».  
Στο σηµείο αυτό 
αρεµβαίνει ο Κίµων και αναφέρει εκ
οµ
ή 
ου κάλεσαν φοιτητές και δεν 
τους αφήνανε να µιλήσουν.  
Ντίνα: Τα Μ.Μ.Ε. δε δείχνουν την πραγµατικότητα, παραποιούν την αλήθεια.  
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Η Τάνια βρίσκει την ευκαιρία να γράψει τη λέξη «χειραγωγούν» στον 
ίνακα.  
Η συζήτηση 
ερνά στο µήνυµα του κειµένου, την ενεργο
οίηση του 
ολίτη και του νέου. 
Πολλοί µαθητές υ
οστήριξαν ότι 
ρέ
ει να δράσουµε αλλιώς δε γίνεται τί
οτα. Μάλιστα η 
Ντίνα 
ρότεινε να αξιο
οιήσουµε και τα νεανικά 
εριοδικά για να 
ροβάλουµε τις θέσεις µας 
για την 
αιδεία. 
Ο
ότε βρίσκει ευκαιρία η Σοφία να ε
ανέλθει στη θέση της µε έµφαση: Όχι! Θα γυρίσω 
πάλι στα ίδια. Είναι σηµαντικό για µας αλλά ασήµαντο γι’ αυτούς που έχουν 
εξουσία. Αν δεν αποφασίσουν αυτοί…(ενν. τίποτα δε γίνεται).  
 

6.4.6.4 Α
οτελέσµατα της διαδικασίας 
Οι µαθητές κατέληξαν να συντάξουν κείµενα στα οποία θα αποτύπωναν 

τις σκέψεις τους για ένα καλύτερο σχολείο. Παράλληλα κάποιοι µαθητές 
έψαχναν τρόπους δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων στο ηµερήσιο τύπο. Η 
Γιάννα, που καιρό τώρα ήταν αποστασιοποιηµένη, ενδιαφέρθηκε και 
κινητοποίησε τον κύκλο οικογενειακών γνωριµιών για να υπάρξει καταχώρηση 
σε ηµερήσια εφηµερίδα. Τελικά, τα κείµενα των µαθητών δηµοσιεύτηκαν στο 
ηλεκτρονικό περιοδικό του σχολείου µε τις φωτογραφίες των οµάδων των 
µαθητών. Η οµάδα στην οποία συµµετείχαν η Ντίνα και η Σοφία, αν και 
επιφυλακτική µε τη διαδικασία, έγραψε, µαζί και ο ∆ανιήλ και ο Αγγελής, η 
Ελίνα και η Εύα, το εισαγωγικό κάλεσµα στην ιστοσελίδα του σχολείου µε 
εµφανείς τις επιρροές από το κείµενο της νεαρής αναγνώστριας της Super 
Kατερίνας και έχει ως εξής (µε τη µορφή που δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα 
του σχολείου): 

 
∆εν είσαι �αιχνιδάκι κανενός!!! 
Τετάρτη 23 Μαΐου 2007,  
 
Πρέπει όλοι να παρέµβουµε! Ζούµε και βιώνουµε πολλές καταστάσεις στο σχολικό 
χώρο. Περνάµε πολλές ώρες της ηµέρας µας εκεί και απαιτούµε να γίνουν κάποιες 
ριζικές αλλαγές για να καλυτερεύσουµε τη ζωή όλων µας, παρεµβαίνοντας στη 
σχολική πραγµατικότητα. 
Είναι δικαίωµα καθώς και υποχρέωσή µας να παρεµβαίνουµε και να αποφασίζουµε 
εµείς για το µέλλον µας. Όπως όλοι γνωρίζουµε το εκπαιδευτικό µας σύστηµα 
παρέχει δωρεάν παιδεία. Αυτό όµως έχει ανατραπεί στη σηµερινή εποχή µε τα 
φροντιστήρια που επιβαρύνουν εµάς, µειώνοντας τον ελεύθερο χρόνο µας, και τους 
γονείς µας, στερώντας τους χρήµατα. Σ’ αυτό ευθυνόµαστε κι εµείς εν µέρει για την 
αδιαφορία που δείχνουµε, διότι γνωρίζουµε ότι οι επιπλέον ώρες φροντιστηρίων θα 
καλύψουν τόσο εµάς όσο και το εκπαιδευτικό σύστηµα για την έλλειψη καλής 
εκπαίδευσης στους νέους. Η «δωρεάν παιδεία» δε µας καλύπτει όσο θα ’πρεπε. Γι’ 
αυτό και τα φροντιστήρια κατέχουν ένα µεγάλο χώρο στη ζωή µας. Πολλές φορές 
αντιµετωπίζουµε αδιαφορία από τους καθηγητές, αφού ξέρουν ότι τα κενά µας θα 
αναπληρωθούν από τα µαθήµατα στα φροντιστήρια. Ελπίζουµε η προσπάθειά µας 
για επικοινωνία να αποδώσει. Αν προσπαθήσεις µπορείς και εσύ! Μην αδιαφορείς! 
Μπορούµε µαζί να αλλάξουµε κάτι στο χώρο της εκπαίδευσης!  
Οι µαθητές/τριες της Γ3 Γυµνασίου Κ.  
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Ο Ντίνος και ο Βάσος που είχαν την ιδέα της πρότασης  
προγράµµατος, δούλεψαν την πρότασή τους µαζί µε τον Νάκο και τον Αλέξη 
και κατέληξαν στην παρακάτω πρόταση: 
 

Μια �ρόταση για το ωρολόγιο �ρόγραµµα του Γυµνασίου  
Τετάρτη 23 Μαΐου 2007  
 
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Ο σκοπός της πρότασης για τη διαµόρφωση αυτού του προγράµµατος είναι να 
δώσουµε µια λύση στους παραπάνω προβληµατισµούς που έχει κάθε Έλληνας 
µαθητής. Το σηµαντικότερο πρόβληµα που µας απασχολεί είναι τα πολλά 
εξωσχολικά φροντιστήρια που επιβαρύνουν τους Έλληνες µαθητές. Εξαιτίας αυτών 
των φροντιστηρίων δεν έχουµε χρόνο για ξεκούραση ή άλλες εξωσχολικές 
δραστηριότητες. Ένα άλλο πρόβληµα είναι ο µεγάλος φόρτος εργασιών που έχουν 
οι µαθητές για το σπίτι. Ακόµη ο κακός εξοπλισµός και οι κακές σχολικές 
εγκαταστάσεις είναι υπεύθυνες για το χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης και για συχνά 
ατυχήµατα. Επίσης πρόβληµα αποτελεί και η κακή φύλαξη του σχολείου όπως και 
τα µικρά διαλείµµατα. 
Το πρώτο χαρακτηριστικό του νέου προγράµµατος είναι ότι αυξήσαµε το ωράριο. 
Έτσι τα µαθήµατα θα διδάσκονται καλύτερα µε σκοπό να µην γίνονται εξωσχολικά 
φροντιστήρια και να µην υπάρχουν εργασίες για το σπίτι. Έγιναν επίσης αλλαγές 
στην προτεραιότητα των µαθηµάτων. Προσθέσαµε ώρες στα µαθήµατα που 
θεωρούµε πιο σηµαντικά και που θα χρειασθούν στο επαγγελµατικό µας 
µέλλον.(π.χ. ξένες γλώσσες). Έτσι αυξήσαµε τις ώρες των καλλιτεχνικών διότι δεν 
µας κάλυπτε µία ώρα για την ολοκλήρωση των έργων. Αυξήσαµε την ώρα της 
πληροφορικής και έτσι θα κάνουµε 1 ώρα θεωρία και 1 ώρα πρακτική στο 
εργαστήριο. Τέλος αυξήσαµε τις ώρες της φυσικής αγωγής διότι «νους υγιής εν 
σώµατι υγιεί». Προτείνουµε επίσης να κατασκευαστούν εστιατόρια µε σκοπό να 
γευµατίζουν οι µαθητές. Κατά την διάρκεια του γεύµατος οι µαθητές θα έχουν την 
ευκαιρία να κάνουν και τις ασκήσεις τους για την επόµενη µέρα. Τέλος, για την 
απαραίτητη ξεκούραση των µαθητών και για την καλή απόδοση τους στο σχολείο 
πιστεύουµε πως η έναρξη των σχολικών µαθηµάτων στις 9 π.µ. θα ήταν κατάλληλη 
για την εκπλήρωση αυτών των αναγκών. Παραθέτουµε το ωρολόγιο πρόγραµµα, 
όπως το έχουµε σκεφτεί. 
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  Ο Γιώργος και ο Λιάκος µαζί µε το ∆ήµο και τον Έρι έγραψαν τα 
παρακάτω κείµενα. 
 

Ισοτιµία στο σχολείο 1 
Τετάρτη 23 Μαΐου 2007 
 
Ο ρόλος των µαθητών στην εκπαίδευση δεν είναι µόνο η ίδια η εκπαίδευσή τους και 
τα µαθήµατα, αλλά και η συµβολή τους στη διαµόρφωση της παιδείας, ώστε να 
γίνεται µε καλύτερο και αποτελεσµατικότερο τρόπο. Όµως η γνώµη των µαθητών 
δεν εισακούγεται κυρίως αν είναι αδύναµοι µαθητές, επειδή κυριαρχεί η γνώµη των 
καθηγητών και των καλών µαθητών, που δεν είναι απαραίτητα σωστή. Μαθητές που 
έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και είναι φαινόµενα ή όχι, απλώς είναι 
διαφορετικοί, αντιµετωπίζονται µε διαφορετικό τρόπο από δασκάλους, µαθητές και 
από όλους τους άλλους. Αντί να εκµεταλλευτούν τη διαφορά, την αντιµετωπίζουν µε 
ρατσισµό (π.χ. «είναι φυτό» ή «αυτό το παιδί είναι κακή παρέα»). Επιπλέον οι καλοί 
µαθητές µιλούν περισσότερο από τους άλλους. Αυτό είναι προσωπική επιλογή των 
µαθητών, αλλά συχνά οι καθηγητές δε δίνουν λόγο στους αδύνατους και σ’ αυτούς 
που κάνουν φασαρία, επειδή πιστεύουν ότι δε µπορούν να βοηθήσουν στη διεξαγωγή 
του µαθήµατος. Τέλος, οι καθηγητές τιµωρούν πιο συχνά τους «κακούς» µαθητές, 
έστω κι αν οι «καλοί» µαθητές κάνουν φασαρία όπως και οι κακοί". 
Οι µαθητές Γ3 Γυµνασίου 

 
Ο ∆ήµος µαθητής µε χαµηλό προφίλ αποτολµά να φωτογραφίσει 

συγκεκριµένα περιστατικά µε τα οποία αποδεικνύει ότι υπάρχει πρόβληµα 
άνισης µεταχείρισης το οποίο ενθαρρύνει την ανισότητα Παραφθείρει τη 
στερεοτυπική έκφραση που χρησιµοποιούµε για τις κοινωνικές ανισότητες «Οι 
πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι».  

 
Ισοτιµία 2:  Θέµατα συµ�εριφοράς Καλοί και κακοί µαθητές 
Τετάρτη 23 Μαΐου 2007,  
Η άνιση µεταχείριση κάνει τους κακούς µαθητές πιο κακούς και τους καλούς πιο 
καλούς. 
Όπως όλοι γνωρίζουµε µερικοί καθηγητές ξεχωρίζουν τους καλούς µαθητές από 
τους κακούς. Οι καθηγητές δηλαδή δεν αντιµετωπίζουν ισότιµα τους µαθητές. 
Και το καταλαβαίνουµε από δύο πρόσφατα γεγονότα τα οποία και παραθέτω. 
Κάποια παιδιά, επειδή βαριούνταν να κάνουν µάθηµα, αποφάσισαν να κάνουν µια 
οµαδική κοπάνα- και πολύ καλά έκαναν. Ο/Η καθηγητής/τρια αποφάσισε να βάλει 
αποβολή στους µαθητές, αλλά θεώρησε σωστό να βάλει µόνο στους κακούς 
µαθητές και στους καλούς τίποτα. Υπάρχει πουθενά ισοτιµία; Μάλλον ΟΧΙ! 
Άλλο παράδειγµα. Όταν µερικά παιδιά κάνουν φασαρία, βγαίνουν έξω. Μερικά 
όµως που κάνουν φασαρία, µένουν µέσα. Μιλάω πάλι για τους καλούς και τους 
κακούς µαθητές. 
Και στα δύο παραδείγµατα δεν υπάρχει ισοτιµία. Πράγµα που κάνει τους κακούς 
µαθητές πιο κακούς και τους καλούς πιο καλούς. 
Κατά τη γνώµη µου η έλλειψη ισοτιµίας είναι άδικο. 
∆ήµος Γ3 Γυµνασίου 
 
Ο Έρι από την Αλβανία έγραψε για το πρόβληµα που αντιµετωπίζει 

καθηµερινά µέσα και έξω από το σχολείο. Το κείµενο του δηµοσιεύτηκε στην 
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ιστοσελίδα του σχολείου το αντέγραψα, γιατί δεν µπόρεσα για κάποιο τεχνικό 
λόγο να το «κατεβάσω» µε τη µορφή που δηµοσιεύτηκε. 

 
Ρατσισµός 
Παιδιά από άλλες εθνικότητες αντιµετωπίζονται διαφορετικά από καθηγητές και 
συµµαθητές τους. Αντιµετωπίζονται σαν να είναι οι χειρότεροι, δεν τους ακούγεται 
η γνώµη, όπως ακούγεται των άλλων συµµαθητών τους. 
Η αλήθεια είναι ότι όπου και να βρίσκονται, τους αντιµετωπίζουν σαν να 

έχουν µια ταµπέλα που να γράφει την εθνικότητά τους, χωρίζοντάς τους σε 

καλούς και κακούς. Αυτό τους (;) υποβαθµίζει γιατί τους φέρονται σαν να 

είναι κατώτεροι από τους άλλους. Αυτό τους το δείχνουν µε λέξεις και 

φράσεις όπως: Άντε στη χώρα σου, απολίτιστε κτλ. Αυτό που κάνει αυτούς 

όχι να ντρέπονται για τη χώρα τους αλλά για αυτούς που τους κρίνουν (εννοεί 

ότι αυτοί που φταίνε για το αίσθηµα ντροπής που νιώθουν είναι αυτοί που τους 

κρίνουν και όχι η πατρίδα τους για την οποία νιώθουν περήφανοι) είναι ότι 

βλέπουν το σύνολο και όχι τον καθένα σα χαρακτήρα. Για πολλούς τα παιδιά 

από τις άλλες εθνικότητες είναι κατώτεροι και ας είναι συνάνθρωποί 

τους.
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Ακολουθούσε κείµενο οµάδας µαθητών που, όπως παραδέχτηκαν οι 
µαθητές, στη σύνταξή του βοηθήθηκαν αρκετά από µητέρα µαθήτριας. 
Ωστόσο, θεωρούν ότι τους εκφράζει και είναι το εξής: 
 

Ανοικτή ε�ιστολή �ρος την Υ�ουργό Παιδείας κ. Μαριέτα Γιαννάκου  
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Προς την Υπουργό Παιδείας, κ. Μαριέττα Γιαννάκου  
Θέµα: Ενισχυτική ∆ιδασκαλία 
Κυρία Υπουργέ, 
 Είµαστε µία οµάδα µαθητών του Γυµνασίου Κ…. και θα θέλαµε να µοιραστούµε 
µαζί σας κάποιες σκέψεις µας σχετικά µε τα προγράµµατα ενισχυτικής διδασκαλίας 
που εφαρµόζονται και στο δικό µας, αλλά και σε άλλα σχολεία. 
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας, ενισχυτική διδασκαλία είναι η 
παρακολούθηση από τους µαθητές υποστηρικτικών προγραµµάτων διδασκαλίας στα 
γλωσσικά µαθήµατα (Aρχαία, Νέα), Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία, καθώς και στις 
Ξένες Γλώσσες. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν µαθητές όλων των τάξεων, που 
υστερούν στους παραπάνω τοµείς γνώσης, ή µαθητές που θέλουν να βελτιώσουν την 
απόδοσή τους. 
 Η απόφαση του Υπουργείου ορίζει πως η συµµετοχή των µαθητών αποφασίζεται 
από τον σύλλογο των διδασκόντων, ύστερα από σχετική εισήγηση του διδάσκοντος 
καθηγητή, σε συνδυασµό µε τις αιτήσεις των µαθητών. Εµείς θεωρούµε σωστό να 
επιτρέπεται σε όλους τους µαθητές που επιθυµούν να παρακολουθούν το 
πρόγραµµα και να µην εξαρτάται η αίτησή τους από την απόφαση του καθηγητή 
τους. Το ηµερήσιο πρόγραµµα καλύπτει (σύµφωνα µε το Υπουργείο πάντα) 1-3 
διδακτικές ώρες την ηµέρα και σε κάθε τµήµα συµµετέχουν 5 µαθητές το ελάχιστο 
έως 10 µαθητές το µέγιστο. Από άποψη διδακτικών ωρών, αυτό το ωράριο είναι 
ικανοποιητικό για εµάς, καθώς δεν είναι εξαντλητικό, µας αφήνει χρόνο για την 
υπόλοιπη µελέτη µας και το γεγονός ότι πραγµατοποιείται µετά το τέλος των 
µαθηµάτων και στο χώρο του σχολείου, µας γλιτώνει από τα εξαντλητικά και 
βραδινά ωράρια των φροντιστηρίων. Θα θέλαµε όµως τα τµήµατα να είναι 
µικρότερα σε αριθµό, έτσι ώστε να µπορεί ο καθηγητής µας να δίνει χρόνο σε 
όλους µας, καθώς Σε σύγκριση µ’ ένα µεγαλύτερο σε αριθµό µαθητών τµήµα θα 
έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει καλύτερα ένα ολιγοµελές τµήµα. Στις ξένες 
γλώσσες, θεωρούµε πως θα ήταν καλό να εισηγηθείτε εσείς στις σχετικές υπηρεσίες 
του Υπουργείου (στο πνεύµα της δηµόσιας και δωρεάν παιδείας), έτσι ώστε το 
σχολείο να πιστοποιεί τις γνώσεις µας στις ξένες γλώσσες και να µην έχουµε την 
ανάγκη να πληρώνουµε φροντιστήρια και άλλους φορείς για να το κάνουν αυτό. 
Επίσης, σηµειώστε πως τα ξενόγλωσσα βιβλία που διδασκόµαστε στα σχολεία τα 
αγοράζουµε οι ίδιοι.  
 Οι καθηγητές που µας διδάσκουν στην ενισχυτική µας διδασκαλία είναι οι ίδιοι που 
µας διδάσκουν και στο κανονικό σχολικό µας ωράριο. Αυτό σηµαίνει πως είναι 
πολύ ενηµερωµένοι σχετικά µε τις αδυναµίες µας και τον τρόπο που µπορεί ο 
καθένας από εµάς να µάθει, αλλά σηµαίνει επίσης πως στο τέλος του ωραρίου τους 
είναι ήδη κουρασµένοι και πρέπει να εργαστούν υπερωριακά, χάνοντας –ίσως;– την 
αντοχή και την υποµονή που είχαν κατά τις πρωινές ώρες. Μήπως θα έπρεπε να 
φροντίσετε να έχουµε άλλους καθηγητές, που η απασχόλησή τους θα είναι µόνο και 
µόνο στην ενισχυτική; Και µήπως οι καθηγητές αυτοί θα έπρεπε να χρησιµοποιούν 
και άλλα βιβλία, κατάλληλα γι’ αυτή την ενισχυτική διδασκαλία, πέρα από τα 
σχολικά µας βιβλία; 
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Αφού λάβετε υπόψη σας αυτά που έχουµε αναφέρει παραπάνω, θα θέλαµε να µας 
ενηµερώσετε για τις ενέργειες που έχουν γίνει ως τώρα και τις ενέργειες που 
σκοπεύετε να κάνετε στο µέλλον. 
Σας ευχαριστούµε για το χρόνο σας  
Οι µαθήτριες της Γ3 Γυµνασίου 

  
6.4.6.5 Αναστοχαστικά σχόλια 

Α. Για να γίνουν οι µαθητές 
ιο α
οτελεσµατικοί χρήστες του λόγου σαφώς 
χρειάζεται συστηµατική υ
οστήριξη 
ρος τούτο. Αλλά σίγουρα αυτό µ
ορεί να 
διευκολυνθεί α
ό ένα 
λαίσιο διδασκαλίας βασισµένο στις αρχές του κριτικού 
γραµµατισµού, στο ο
οίο οι µαθητές είναι δρώντα υ
οκείµενα 
ου ε
ικοινωνούν µεταξύ 
τους µε αυθεντικό τρό
ο.  

∆όθηκε η ευκαιρία σ’ αυτή την ενότητα να συζητήσουν οι µαθητές 
σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στη σχολική τους 
καθηµερινότητα. Το θέµα συζήτησης προέκυψε τυχαία, αλλά στην πορεία του 
µαθήµατος συνειδητοποίησα ότι ήταν πολύ σχετικό µε την ενότητα και ότι 
είναι ευκαιρία οι µαθητές στην πράξη να βιώσουν την έννοια του «ενεργού 
πολίτη» που συνειδητοποιεί το πρόβληµα και συνεργάζεται για να αλλάξει κάτι 
σε σχέση µ’ αυτό που καταγγέλλει.  

Η πρόκληση να εµπλακούν οι µαθητές στην προσέγγιση προβληµάτων 
που αντιµετωπίζουν στο σχολικό τους χώρο και η διατύπωση των απόψεών 
τους και η διεκδίκηση κάποιου βήµατος-µέσου επικοινωνίας προκρίθηκε 
έναντι του οργανωµένου και προσχεδιασµένου µαθήµατος. Η αναγκαιότητα 
µιας ρεαλιστικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της οποίας η κοινωνική 
πραγµατικότητα που βιώνουν καθηµερινά οι µαθητές συνδέεται µε την 
πραγµατικότητα της τάξης, προβάλλει ολοένα και πιο επιτακτική και αποτελεί 
κοινό τόπο της σύγχρονης παιδαγωγικής. Ως εκ τούτου µε ευκολία 
διαχειριστήκαµε το απρόοπτο, εντός του πλαισίου που είχαµε θέσει για το 
µάθηµα της Ν.Γλ., που στο παρελθόν θα µπορούσε να αποτελεί µια 
παρέκβαση. 

Οι εκπαιδευτικοί λειτούργησαν ως εµψυχωτές. Ενθάρρυναν τους 
µαθητές να πάρουν θέση, και µάλιστα ηχηρή, να ακουστεί και έξω από την 
τάξη. Κάποιοι από τους µαθητές αντέδρασαν µε επιφύλαξη και προέβαλαν 
αντιρρήσεις για το εγχείρηµα. Κάποιοι άλλοι ήταν υποστηρικτικοί. Οι 
αντιδράσεις των µαθητών δε διέφεραν από τις συνήθεις αντιδράσεις µιας 
οµάδας που προσπαθεί να κάνει κάτι καινοτόµο: από τη µια κάποια µέλη 
έχουν θετική στάση από την άλλη αρνητική. Στο σηµείο αυτό χρειάζεται η 
εµψυχωτικός ρόλος του εκπαιδευτικού ώστε να ενθαρρύνει τους µαθητές να 
αποτολµούν µια πιο αυθεντική δράση µέσω του διαλόγου και της συνεργασίας. 
Ουσιαστικά –παραφράζοντας τον Carlson (1993: 240)– ενθαρρύναµε τους 
µαθητές «να αρθρώσουν τη δική τους φωνή και να δοµήσουν τη δική τους 
ταυτότητα. Εφαρµόζοντας τις αρχές της Κριτικής και Μετασχηµατιστικής 
(transformative) Παιδαγωγικής, δε βασιστήκαµε στο προσχεδιασµένο και 
ανελαστικό ΑΠ. Και από το να δώσουµε απαντήσεις και λύσεις στους µαθητές, 
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προτιµήσαµε να ζητήσουµε από τους µαθητές να έρθουν αντιµέτωποι µε 
ερωτήµατα και επιλογές».  

Το ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν αυτό συνιστά µάθηµα 
γραµµατισµού, αν εµπλέκει και κάνει καλύτερους τους µαθητές στην ανάγνωση 
και τη γραφή. Η απάντησή µου είναι ότι σαφώς στο πλαίσιο του κριτικού 
γραµµατισµού οι προτεραιότητες του παραδοσιακού µαθήµατος 
ανατρέπονται. Η γραφή και η ανάγνωση δεν είναι ο τελικός στόχος αλλά το 
µέσο για να κατακτήσει ο µαθητής το στόχο της χειραφέτησης (Anderson & 
Irvine, 1993: 96-7). Ο ∆ήµος, εν προκειµένω, βιώνει επί τρία χρόνια την 
περιθωριοποίηση που γνωρίζει συνήθως ένας µαθητής µε χαµηλό προφίλ, που 
συνήθως οι καθηγητές ανακαλύπτουν ποιότητές του στο τρίτο τρίµηνο. Για τον 
∆ήµο ήταν πολύ σηµαντικό να µιλήσει για «ισοτιµία». Πιστεύει πως η 
τοποθέτησή του στους «κακούς» ή «µέτριους» µαθητές είναι εµπόδιο γα την 
ανέλιξή του. Αν αυτό δεν το ξεπεράσει ο ∆ήµος, δεν µπορεί να έχει µια 
καλύτερη ακαδηµαϊκή εξέλιξη. Οι σχέσεις εξουσίας και δύναµης στη σχολική 
κοινότητα λειτουργούν ανασταλτικά. Ο ∆ήµος ενίσχυσε την παρουσία του 
στην τάξη στο πλαίσιο της συνεργασίας µας και τολµά να γράφει και να µιλάει 
περισσότερο. Ο Έρι µε τον πιο επίσηµο τρόπο διαµαρτύρεται για τον 
ρατσισµό που βιώνει στη σχολική καθηµερινότητα.  

 
Β. Στο 
λαίσιο της κριτικής έρευνας δράσης αυτονοµούνται εκ
αιδευτικοί και 

µαθητές, τα ίδια τα υ
οκείµενα της έρευνας. 
Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο εξέλιξης ήταν οι πρωτοβουλίες της 

Τάνιας και η διδακτική αυτονόµησή της. Σαφώς στην αρχή ο ερευνητής είχε 
την πρωτοβουλία στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των διδασκαλιών, 
σταδιακά όµως ολοένα και περισσότερο συµµετείχε στη διαδικασία και θέλησε 
η ίδια να αναλάβει την οργάνωση µιας διδασκαλίας. Νοµίζω πως, χωρίς να 
είναι συνειδητά προσχεδιασµένο, ακολουθήσαµε µια εποικοδοµητική 
διαδικασία: 

1. Εγώ κάνω-εσύ παρακολουθείς 2. Εγώ κάνω-εσύ βοηθάς 3. Εσύ κάνεις 
-Εγώ βοηθάω και 4. Εσύ κάνεις-Εγώ παρακολουθώ (Wilhem, Baker & Dube,  
2001: 45). 

Πριν ολοκληρωθεί η παρέµβαση εκτιµήσαµε ότι µε κάποιο τρόπο 
διαγράφηκε η παραπάνω πορεία.  

 
6.4.7 ∆ύο ώρες για το Συντακτικό 

Οι µαθητές, καθώς πλησίαζε η εξεταστική περίοδος, έπρεπε να 
ενισχυθούν ως προς τις απαιτήσεις των εξετάσεων. Κάποιο µέρος της 
εξεταστέας ύλης του Συντακτικού δεν είχε καλυφθεί, οι επιρρηµατικές 
προτάσεις. Ανέλαβα να τους τα διδάξω και να τους προγυµνάσω µε σχετικές 
ασκήσεις εγώ και όχι η Τάνια που είχε ανειληµµένη υποχρέωση να 
συµµετάσχει σε άλλη εκδήλωση του σχολείου. Παρόλο που θεωρούσα ως 
παρέκβαση το µάθηµα αυτό, µου επεφύλαξε µια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Οι 
µαθητές έχοντας κατακτήσει ένα άλλο κλίµα συνεργασίας, µε έντονα 
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ενεργητικό-συµµετοχικό ρόλο, αυθόρµητα, αυτόνοµα θα έλεγα, χωρίστηκαν 
πολύ γρήγορα σε οµάδες, δούλεψαν συνεργατικά, αλληλοδιδακτικά: οι 
µαθητές που δεν αντιµετώπιζαν δυσκολίες στο Συντακτικό και τους ήταν ήδη 
γνωστά από το µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών έδειχναν στους συµµαθητές 
που δεν τα ήξεραν. Αποτέλεσµα να έχω διδάξει γρήγορα και άνετα ύλη 
Συντακτικού σε δύο µονόωρα µαθήµατα.  

Στις εξετάσεις του Ιουνίου το τµήµα είχε τη δεύτερη κατά µέσο όρο 
επίδοση ανάµεσα στα τµήµατα της Γ΄ Γυµνασίου.  

Ως προς την παρατήρηση του Συντακτικού είχε µέσο όρο 1.012 µε 
άριστα το 2.50 ενώ τα υπόλοιπα τµήµατα είχαν µέσους όρους 1.041, 0.59 και 
0.84. Ως προς το γενικό µέσο όρο της γραπτής εξέτασης στο µάθηµα της 
Ν.Γλ. οι µέσοι όροι των υπολοίπων τµηµάτων ήταν 12.60, 11.50 και 11.46 ενώ 
του δικού µας τµήµατος 12.52. Ο µέσος όρος κινήθηκε πολύ κοντά στο πρώτο 
τµήµα, χωρίς σηµαντική απόκλιση. Αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι οι 
µαθητές που παρακολούθησαν τη διδακτική παρέµβαση δεν υστέρησαν έναντι 
των άλλων µαθητών που παρακολούθησαν συστηµατικά µαθήµατα 
Συντακτικού και της υπόλοιπης ύλης του διδακτικού βιβλίου. Οι µαθητές 
ενισχυµένοι από το θετικό κλίµα της συνεργασίας δεν αντιµετώπισαν δυσκολία 
στην προσέγγιση πιο παραδοσιακών στόχων. Σαφώς δε βοηθήσαµε αυτούς 
που δεν ήξεραν καλά το συντακτικό να το µάθουν καλύτερα, αλλά τουλάχιστο 
δεν υστέρησαν.  
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7. ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ 

  
 
7.1  Οι συνεντεύξεις των µαθητών 
 
7.1.1 Η δοµή των συνεντεύξεων  

 
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς κάλεσα τους µαθητές σε ηµιδοµηµένες 

συνεντεύξεις να αποτιµήσουν την εµπειρία τους. Στόχος των συνεντεύξεων ήταν 
να διαπιστωθεί κατά πόσο οι µαθητές ένιωθαν ικανοποιηµένοι από την όλη 
διδακτική παρέµβαση και ως προς τι θέλαµε να αναστοχασθούν και να 
χαρακτηρίσουν οι ίδιοι την επίδοση, τη συµπεριφορά και τα συναισθήµατά 
τους. Ο αναστοχασµός των µαθητών κρίθηκε απαραίτητος και για τον δικό 
µας αναστοχασµό, αφού οι παρατηρήσεις των µαθητών βοηθούσαν στη 
διαµόρφωση και των δικών µας απόψεων για τη διδακτική παρέµβαση.  

Η γενική εντύπωση που αποκοµίσαµε και οι δύο εκπαιδευτικοί από τις 
συνεντεύξεις των µαθητών ήταν ότι οι µαθητές µπορούν να είναι ισότιµοι 
συνοµιλητές σε µια διδακτική παρέµβαση που τους αφορά, αφού είναι σε θέση 
να προσδιορίζουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας στην οποία 
πήραν µέρος, τα οποία τους δυσκόλεψαν ή τους διευκόλυναν, και να 
αιτιολογήσουν την άποψή τους. Βεβαίως η σαφήνεια και ο πλούτος του 
αναστοχασµού τους ποικίλλει ανάλογα µε την ή τις δυσκολίες που 
αντιµετωπίζει ο µαθητής αλλά σε τίποτα αυτό δεν αφαιρεί την αξία τους για 
την έρευνα.136 Η καθεµιά άποψη του µαθητή αποτελεί πολύτιµη ψηφίδα για την 
κατανόηση της διδακτικής παρέµβασης που επιχειρήθηκε αλλά και για την 
αναζήτηση ενός τρόπου επικοινωνίας στην τάξη που σέβεται τι διαφορετικές 
προσωπικότητες των µαθητών.  

 Οι µαθητές ξεκινούσαν από ένα γενικό σχόλιο και στη συνέχεια τους 
ζητούσαµε να εξειδικεύσουν και να εντοπίσουν συγκεκριµένες λεπτοµέρειες 
από τη συνεργασία µας που τεκµηριώνουν τη γενική τους άποψη. 
Ακολουθούσαν ερωτήσεις από εµένα, τον συνεντευκτή, που αφορούσαν στην 
αποτίµηση του µαθητή σχετικά µε τη συµµετοχή του στο µάθηµα, την 
κατανόηση των κειµένων, την παραγωγή γραπτού λόγου και τη συνεργασία του 
µε τους συµµαθητές του. Ενδιαµέσως έκανα ανασκοπήσεις των απαντήσεων 

                                                
136 Πολλοί µαθητές αντιµετώπιζαν µια και µόνη δυσκολία η οποία δεν τους επέτρεπε να 
δουν άλλα ενδιαφέροντα σηµεία της διδασκαλίας. Ο Κρίστο, για τον οποίο θα µιλήσουµε 
παρακάτω, ήταν αποµονωµένος στην τάξη χωρίς να έχει καταφέρει µέχρι τότε να 
συνεργασθεί µε οποιονδήποτε τρόπο µε τους συµµαθητές του στο πλαίσιο του µαθήµατος. 
Γι’ αυτόν ήταν πολύ σηµαντικό ότι µπόρεσε να συνεργασθεί και «να κάνει παρέες». ∆ε 
φάνηκε ότι κατέκτησε άλλο στόχο αλλά γι’ αυτόν ήταν το µείζον και ως εκ τούτου είναι 
σηµαντικό για µας, ότι ο Κρίστο µε κάποιον τρόπο αντιµετώπισε και ξεπέρασε το 
πρόβληµα που τον απασχολούσε.  
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στο πλαίσιο µιας ενεργητικής ακρόασης και ανατροφοδότησης της σκέψης του 
µαθητή.  

Στην αρχή είχα σκεφθεί να περιορισθώ σ’ ένα ερωτηµατολόγιο, αλλά 
µετά τις πρώτες δοκιµές του ερωτηµατολογίου µε την Ελίνα και τον ∆ήµο, οι 
οποίοι έλεγαν πολύ περισσότερα απ’ όσα ανέµενα, πείσθηκα ότι οι 
ηµιδοµηµένες µαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις θα ήταν περισσότερο 
αποκαλυπτικές του τρόπου προσέγγισης της διδακτικής παρέµβασης από την 
πλευρά των µαθητών.  

Ο λόγος των µαθητών ήταν πολυφωνικός και διακρίνεται σ’ αυτόν, ο 
ενθουσιασµός τους για κάτι ενδιαφέρον που έζησαν και στο οποίο 
συµµετείχαν, οι φόβοι τους για τη συνέχεια, αν θα τους φανεί χρήσιµη η 
εµπειρία τους από την καινοτοµία στο µάθηµα της Ν.Γλ., η φωνή µας, των 
εκπαιδευτικών, µε τις επιδιώξεις τους, ο φοβικός λόγος των γονέων που 
ανησυχούν για την εξέλιξή τους στο Λύκειο. Οι µαθητές στο λόγο τους 
αποτυπώνουν, άλλες φορές µε αντιφατικό τρόπο, άλλες φορές µε συνεκτικό 
τρόπο, απόψεις δικές τους, των γονέων, των συµµαθητών τους, των 
εκπαιδευτικών. Αυτός είναι ο λόγος τους και µέσα σ’ αυτόν προσπάθησα και 
µόνος µου και µε την Τάνια να διακρίνω συγκεκριµένες αναφορές σε 
συναισθήµατα που ένιωσαν κατά τη συνεργασία για συγκεκριµένο λόγο, 
στοιχεία της συµπεριφοράς τους που θεώρησαν ότι άλλαξαν, στη σχέση τους 
µε τα κείµενα, στη συνεργασία τους µε τους συµµαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς, στην παραγωγή λόγου, γραπτού και προφορικού. Έδωσα 
δηλαδή ιδιαίτερη σηµασία σε απόψεις τους που της στήριζαν σε πραγµατικά 
στοιχεία της συνεργασίας µας και όχι σε γενικόλογους ισχυρισµούς ή 
αποφάνσεις. Τέλος, διασταυρώσαµε τις παρατηρήσεις των µαθητών µε τις 
εκτιµήσεις τις δικές µου και της συνδιδάσκουσας, οι οποίες 
αποκρυσταλλώνονται στην εκ των υστέρων ανάλυση που θα ακολουθήσει στο 
επόµενο κεφάλαιο.  

Οι συνεντεύξεις παρουσιάζονται λεπτοµερώς στο Παράρτηµα ΙΙ (σελ. 
481-506) και εδώ, στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται κατά κατηγορίες τα 
ευρήµατα από όλες τις συνεντεύξεις.  

Στις συνεντεύξεις συµµετείχαν 23 µαθητές από τους 25. Οι δύο 
απουσίαζαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Ωστόσο η άποψή τους έχει 
αποτυπωθεί σε προγενέστερες συνεντεύξεις. Μαγνητοφωνήθηκαν οι 20 από τις 
23, γιατί η µία µαθήτρια, η Σοφία, δεν το επιθυµούσε, ενώ οι 2, η Λένα και η 
Ρίνα, την ηµέρα που τελικά µπόρεσαν, το κλίµα δεν ήταν ευνοϊκό για µια 
µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη σε κλειστό χώρο.  

 
7.1.2 Ευρήµατα α
ό την ανάγνωση του αναστοχαστικού λόγου των µαθητών 
 
Η µάθηση είναι διασκεδαστική 

Πράγµατι, αυτή ήταν η διάχυτη αίσθηση όλων των συµµετασχόντων, 
εκπαιδευτικών και µαθητών, στην έρευνα. Η όλη διαδικασία που 
ακολουθήθηκε στο µάθηµα της Ν. Γλ. ήταν ευχάριστη.  
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Ήταν έκδηλη στο λόγο των µαθητών η θετική έως πολύ θετική αποδοχή 
της νέας διδακτικής πρότασης. Η δήλωση της Βούλας θα µπορούσε να 
εκληφθεί ως η λιγότερο θετική, µια και έσπευσε να θίξει το µόνο αρνητικό κατ’ 
αυτή σηµείο της συνεργασίας: «Η δουλειά µας ήταν 
ολύ καλή αλλά δε δουλέψαµε 

ολύ γραµµατική. Αυτό είναι µειονέκτηµα,…». Οι υπόλοιπες δηλώσεις ήταν 
απολύτως καταφατικές. Σε πολλές από αυτές χρησιµοποιήθηκαν λέξεις όπως 
ευχάριστο, διασκεδαστικό, χαρά.  

 
Κρίστο: «Ντάξει, εµένα µου αρέσαν 
ολύ αυτά 
ου κάνατε. Όλα µας διασκεδάσανε…»  
Αγγελής: «Για µένα ..στο Γυµνάσιο, στα χρόνια 
ου είµαι, φέτος η Γλώσσα ήταν το 
καλύτερο µάθηµα». 
Αλέξης: «Μου φάνηκε καλό, σε σχέση κιόλας µε τα 
ροηγούµενα χρόνια. Πιστεύω ότι είχε 
καλύτερα α
οτελέσµατα».  
Μίµης: «Ήταν µια καλή σχολική χρονιά, 
ιστεύω. Πετυχηµένη η συνεργασία σας. Είχαµε 
την εµ
ειρία και α
ό 
έρσι (εννοεί τη δειγµατική διδασκαλία 
ου οργάνωσα στο ίδιο τµήµα). 
Ήταν 
ιο εύκολα».  
Λιάκος: «Ήτανε ευχάριστο αυτό 
ου κάναµε. Γιατί αν το ’κανε ο καθένας µόνος του θα ’ταν 
δύσκολο να το κάνει µόνος του αυτό». 
Βάσος: «Εµένα 
ροσω
ικά µου άρεσε 
αρά 
ολύ».  
Ελίνα: «Για µένα 
ροσω
ικά είχε 
ολύ ενδιαφέρον».  
Ντίνος: «Η συνεργασία µας ήταν µια 
αρά 
ολύ καλή εµ
ειρία για µένα». 
∆ανιήλ: «Μια χαρά ήτανε. Υ
ήρχε συνεργασία ανάµεσά µας. Γινόταν ευχάριστα το µάθηµα 
α
ό άλλες φορές». 
 
Ποια ήταν τα στοιχεία που δηµιούργησαν αυτή την αίσθηση; ∆εν 

κρύβω ότι τα πολύ θετικά σχόλια των µαθητών µου προκάλεσαν αµηχανία. 
Και τούτο γιατί δεν είχα –ούτε έχω– συνηθίσει σε τέτοιου είδους αντιδράσεις 
στον χώρο της εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε το πονητικό σύνδροµο της αγωγής, 
κατά τον Αριστοτέλη137, η χαρά δεν είναι συµβατή µε την εκπαίδευση138.  

Ο Hillocks υποστηρίζει πως η καλύτερη µάθηση είναι ευχάριστη. Η 
µάθηση που εµπλέκει τον µαθητή ενεργά είναι ευχάριστη γιατί είναι γεµάτη 
προκλήσεις για τους µαθητές, σχετική µε τις εµπειρίες και τα ενδιαφέροντά 
τους και γεµάτη στόχους. Η υποστήριξη παρέχεται µε τέτοιο τρόπο ώστε το 
επιτυχές αποτέλεσµα να είναι δυνατό. Όλοι σχεδόν οι µαθητές µπορούν να 
µαθαίνουν µε µια υποστηρικτική διδασκαλία και κατάλληλο µαθησιακό 

                                                
137 Της παιδείας αι µεν ρίζαι πικραί οι καρποί γλυκείς. 
138 Την ίδια αµηχανία φαίνεται να ένιωσε και ο Αλέξης, µαθητής, ο οποίος, ενώ οµολογεί 
πως το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας είχε πολύ καλά αποτελέσµατα, ο ίδιος δεν είναι 
ικανοποιηµένος από τον εαυτό του γιατί δεν ένιωσε ότι κουράστηκε, άρα δεν έκανε ό,τι 
καλύτερο µπορούσε. Η άνεση που ένιωθε στο µάθηµα ήταν δείκτης χαµηλής προσπάθειας. 

«∆1: Ήσουν 
ολύ θετικός. ∆εν υ
ήρχε εργασία 
ου δεν έκανες. 

- Καλά υ
ήρχαν 
∆1: Υ
ήρχαν; Πόσο α
οτιµάς την 
αραγωγή γρα
τού λόγου; Ήταν 
ερισσότερη λιγότερη;  

- Πιστεύω ότι ήταν 
ερισσότερη αλλά και 
άλι δε µου φάνηκε 
ολύ. 
∆1: ∆ηλαδή νοµίζεις ότι θα µ
ορούσες να γράφεις 
ερισσότερα 
ράγµατα; 
Εεε, 
ερισσότερα δεν ξέρω, αλλά δε µου φάνηκε κουραστικό». 
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περιβάλλον και γι’ αυτό χαίρονται (όπως στο Wilhelm, Baker & Dube 2001: 
25).  

Η προσέγγιση του Hillocks µε βοηθάει να προσανατολισθώ ώστε να 
διερευνήσω στο λόγο των µαθητών στοιχεία της διδακτικής παρέµβασης που 
προκάλεσαν τα θετικά συναισθήµατά τους.  

Η διδακτική παρέµβαση ήταν καινοτοµική και ως τέτοια παρείχε νέες 
εµπειρίες για τους µαθητές. Παραθέτω κατά κατηγορίες τα στοιχεία που 
διέκρινα στο λόγο των µαθητών:  

 
Α. Ο διάλογος και η συνεργασία στο 
λαίσιο της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας κατά 
την 
ροσέγγιση των κειµένων ήταν µια γόνιµη διαδικασία.  

Τα λόγια του Αγγελή, διετούς στη Γ΄ Γυµνασίου, δείχνουν το κυρίαρχο 
καινοτοµικό στοιχείο της παρέµβασης που είναι ο διάλογος. Ο διάλογος που 
αναπτύχθηκε και υποστηρίχθηκε µε την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία δεν 
ήταν απλώς µια διαδικασία έκφρασης και εκτόνωσης. Στο λόγο του µαθητή 
αποτυπώνονται συγκεκριµένα ποια είναι τα οφέλη που αποκόµισε από αυτή την 
οριζόντια επικοινωνία µε τους συµµαθητές τους.  

Πολλά από τα παραπάνω αποτυπώνονται στο λόγο του Αγγελή: 
  
Για µένα ..στο Γυµνάσιο, στα χρόνια που είµαι, φέτος η Γλώσσα ήταν το καλύτερο 
µάθηµα. Εεε, γιατί έκανα εγώ και οι συµµαθητές µου κάτι καινούργιο. Κάτι που 
µας έδωσε την ευκαιρία να βάζουµε, ας πούµε, ένα θέµα στον πίνακα και να το 
συζητάµε µεταξύ µας, να κάνουµε κάποιες οµάδες και να το συζητάµε µεταξύ µας, 
να κάνουµε κάποιες οµάδες και να βγάζουµε κάποιο συµπέρασµα ή να διαφωνούµε 
µεταξύ µας. ∆ηλαδή, µε λίγα λόγια, να υπάρχει ένας διάλογος. Όπου αυτό δεν 
υπήρχε, γιατί τα προηγούµενα χρόνια βρισκόταν ο δάσκαλος στον πίνακα, 
θα…ντάξει, θα ’λεγε το µάθηµα, εµείς θ’ ακούγαµε και µετά θα µας ρωτούσε τι 
έχουµε καταλάβει. Και δυο τρία παιδιά θα λέγανε και τελείωσε. Μετά πάµε 
παρακάτω. Ενώ τώρα, αφιερώναµε πολλά µαθήµατα για ένα θέµα και συζητούσαµε 
όλοι.  
 
Ο Κρίστο, για παράδειγµα, αλβανικής καταγωγής, αποµονωµένος από 

τους συµµαθητές του, λόγω κυρίως των δυσκολιών του να κατανοήσει τα 
ελληνικά των διδασκόντων αλλά και των συµµαθητών του, κέρδισε την 
επικοινωνία και τη συνεργασία. 

  
Κέρδισα την κατανόηση των παιδιών που…ντάξει, µε βοηθάγανε λίγο κι έτσι». Και 
σ’ άλλο σηµείο: «- Τα θετικά είναι ότι πέρασα πολύ ωραία. Είχα…Έκανα γνωριµίες 
καινούργιες. Τα παιδιά που µιλάγαµε κι έτσι. Ήταν η πιο ωραία χρονιά που έχω 
περάσει στο Γυµνάσιο. 
 
Η Τάνια µου µετέφερε τον ενθουσιασµό του Κρίστο για τη συνεργασία 

µας στο µάθηµα της Ν.Γλ., στην οποία ο µαθητής επανειληµµένα εξέφραζε 
στον υπερθετικό βαθµό.  

Ο Λιάκος που επίσης αντιµετωπίζει δυσκολίες στο γραπτό και 
προφορικό λόγο βρήκε περισσότερη υποστήριξη µε την οµαδική συνεργασία. 
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Κατά την εκτίµηση της Τάνιας δεν έγραψε ποτέ ένα δικό του κείµενο, όσο τον 
είχε µαθητή, γιατί «του τα έγραφε κάποιος φροντιστής».  

 
-Ήτανε ευχάριστο αυτό που κάναµε. Γιατί αν το ’κανε ο καθένας µόνος του θα ’ταν 
δύσκολο να το κάνει µόνος του αυτό.  
∆.: Εννοείς µόνος χωρίς να’ ναι ενταγµένος σε οµάδες; 
-Μόνος του είναι δύσκολο να το κάνει. Ενώ µε συνεργασία είναι πιο εύκολο.  
 
Ο Αγγελής γνώρισε τους συµµαθητές του σε ένα διαφορετικό πλαίσιο 

επικοινωνίας που έδωσε την ευκαιρία να ανακαλύψει άλλες πτυχές της 
προσωπικότητας των συµµαθητών του, γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά ο 
∆ανιήλ: 

 
Γιατί δύσκολα υπάρχει συνεργασία µε τους µαθητές. Ανταλλάξαµε απόψεις µεταξύ 
µας. Όταν κάναµε παρέα, δε µιλάµε για πολιτική, µιλάµε για διαφορετικά 
πράγµατα.  
Εµένα προσωπικά κάποια παιδιά µε έκανε (ενν. το µάθηµα) να καταλάβω τι είναι. Τα 
άκουσα να λένε απόψεις, να µιλάνε για το ρατσισµό, για πολλά πράγµατα και 
κατάλαβα πάνω κάτω τι χαρακτήρας είναι ο καθένας. Όπως και αυτοί εµένα. 
Γνωριστήκαµε καλύτερα µέσα στην τάξη. 
 
Το ίδιο και Γαβρίλης, ο οποίος πέρα από τη γνωριµία είδε τη 

συνεργασία γόνιµη και παραγωγική: 
 
Ήταν µια ωραία εµπειρία. Η συνεργασία µε τα παιδιά και µας έκανε να βγάλουµε 
ωραία συµπεράσµατα στις εργασίες και να γνωριστούµε ως προς το µυαλό, πώς 
σκέφτεται ο καθένας. 
 

Ο Γαβρίλης τόνισε και την παιδαγωγική αξία του διαλόγου: 
 
Ο διάλογος, τα παιδιά είχαν αντίθετες απόψεις µεταξύ τους και βγάζαµε το 
συµπέρασµα, το σωστό, το αρνητικό. Κι αυτό είναι καλό σ’ ένα µάθηµα. Και για 
τον καθηγητή που δένεται µε τα παιδιά. Και γίνεται πιο ωραίο το µάθηµα.  
 
Ο Μίµης, όπως και ο Κίµων, αξιοποίησε τις απόψεις των συµµαθητών 

του ως πόρο γνώσης και διαφορετικών προσεγγίσεων: 
 
Έµαθα πώς σκέφτονται τ’ άλλα παιδιά, ότι µπορώ να ανανεώσω τον τρόπο σκέψης 
µου, να βγάλω καινούργια στοιχεία, να κατανοώ καλύτερα το µάθηµα. Πρόσεξα ότι 
αλλιώς, απ’ άλλη οπτική γωνία το µελετάει ένα άτοµο και από µια άλλη ένας άλλος. 
Ε, γι’ αυτό υπήρχαν κάποιες διαφωνίες αλλά στη συνέχεια έβγαινε ο στόχος.  
 
Ο Κίµων, αριστούχος µαθητής, είχε συνηθίσει να ακούει τη φωνή του, 

που συνήθως υπερίσχυε, αλλά από τη συνεργασία µε τους µαθητές του ένιωσε 
ότι πήρε περισσότερα αυτή τη φορά: 

 
Καταρχήν µ’ άρεσε που άκουγα διάφορες απόψεις. Γιατί µέχρι εκείνη τη στιγµή 
είχα τη δικιά µου και επέµενα πάνω σ’ αυτήν. Ενώ άµα ακούς διάφορες απόψεις, 
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δουλεύει το µυαλό σου περισσότερο και κατανοείς και διάφορα πράγµατα καλύτερα 
και δεν είσαι κολληµένος µ’ ένα θέµα. Και αυτό …πιστεύω βελτιώθηκα πολύ σ’ 
αυτό. Και επίσης αυτά που άκουγα τα έγραφα κιόλας πάνω στα κείµενα. Και ενώ 
άλλα σκεφτόµουν στην αρχή, µετά µου άλλαζε η γνώµη κι έγραφα αυτά που άκουγα 
από τα άλλα παιδιά. Μερικά πράγµατα που λέγανε, έλεγα, έχουνε δίκιο. Αυτό είναι 
το σωστό. Και κατάλαβα ότι δεν έχω πάντα δίκιο και ότι κάποιος άλλος µπορεί να 
πει κάτι καλύτερο. 
 
Το ίδιο έπραξε και ο Βάσος, επίσης καλών επιδόσεων µαθητής:  
 
- Μπορούσα να υιοθετήσω σκέψεις αλλωνών, οι οποίες µου έµεναν στο µυαλό µου.  
∆.: ∆ηλαδή έπαιρνες (ιδέες) και από τους συµµαθητές σου. 
- Ναι. 
∆.: ∆ηλαδή είχες από τη µια –εντόπισες– τους καθηγητές σου και από την άλλη 
είχες τους συµµαθητές σου, µια οριζόντια επικοινωνία.  
- Μπορούσα να συνδυάζω σκέψεις του ενός και του άλλου. 
 
Ακόµα και η Γιάννα, που ήταν πολύ επιφυλακτική για την οµαδική 

δουλειά, γιατί δε θα ωφελήσει στο Λύκειο, παραδέχτηκε:  
 
- Αλλά γενικά είναι και καλό, γιατί ανταλλάσσουµε απόψεις και παίρνεις κάτι από τ’ 
άλλα παιδιά.  
 
Αυτό που συνειδητοποίησα µε το λόγο των µαθητών ήταν ότι οι 

µαθητές λειτούργησαν µε τον προφορικό τους λόγο, στο πλαίσιο της 
οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, α) ως πόρος γνώσης, ο ένας για τον άλλον 
και β) ως εµψυχωτές κυρίως για τους µαθητές που αντιµετωπίζουν δυσκολίες. 
Η επικοινωνία στην τάξη έγινε περισσότερο οριζόντια. Οι κάθετες 
εξουσιαστικές σχέσεις της παραδοσιακής τάξης αµβλύνθηκαν και σε πολλές 
περιπτώσεις εξαφανίστηκαν. Χαρακτηριστική σ’ αυτό ήταν η τοποθέτηση της 
Σοφίας139, από την οποία κράτησα το εξής:  «Μέχρι τώρα µιλούσε ο 
καθηγητής κι εµείς ακούγαµε. Τώρα µιλάµε εµείς µεταξύ µας στις οµάδες και 
η κ. Τάνια µας ακούει». Μ’ αυτό τον τρόπο τόσο σε επίπεδο πληροφοριών και 
ερµηνευτικών προσεγγίσεων, όσο και σ’ επίπεδο συναισθηµατικής σχέσης 
λειτούργησαν υποστηρικτικά ο ένας για τον άλλον. Μέρος από το έργο του 
διδάσκοντος µετατοπίσθηκε στις οµάδες και έγινε περισσότερο 
αποτελεσµατικό αφού συµµετείχαν ενεργά και οι µαθητές. 

 
Β. Η συνδιδασκαλία διευκόλυνε τους µαθητές στην καλύτερη κατανόηση 

 Το δεύτερο σηµείο που τονίσθηκε µε θετικό τρόπο στο λόγο των 
µαθητών ήταν η παρουσία δύο εκπαιδευτικών µέσα στην τάξη, ως 
συνδιδασκόντων. Θεώρησαν ότι είχαν την ευκαιρία να εισπράττουν από τον 
καθένα διαφορετικά ερεθίσµατα και εµπειρίες. Η συνδιδασκαλία υπήρξε 

                                                
139 Η Σοφία δε δεχόταν ποτέ να µαγνητοφωνηθεί ή να φωτογραφηθεί. Από τις απόψεις της 
µόνο χειρόγραφες σηµειώσεις υπάρχουν. 
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γόνιµη σε ιδέες για τους µαθητές και την είδαν ως συµπληρωµατική σχέση και 
φαίνεται πως λειτούργησε ως ενδιαφέρον δείγµα συνεργασίας.  

Χαρακτηριστικές οι απόψεις των πέντε µαθητών που το επεσήµαναν:  
-Μίµης: «Απλώς µου πρόσφερε περισσότερες ιδέες η συνεργασία σας, γιατί ήσασταν 
δύο καθηγητές µέσα στην τάξη µε αρκετές ιδέες ο καθένας. Πολλές φορές 
διαφορετικές, οπότε κι εγώ µπορούσα να εµπλουτίσω τις εκθέσεις µου, τις ασκήσεις 
µε περισσότερες ιδέες, συν τις δικές µου». 
-Βάσος: «Εµένα προσωπικά µου άρεσε παρά πολύ, για το γεγονός βασικά που ήταν 
δύο οι καθηγητές, γιατί ο καθένας έχει το δικό του τρόπο που διδάσκει και µερικά 
παιδιά µπορεί να µην καταλαβαίνουν τον έναν, να καταλαβαίνουµε τον άλλον. Είναι 
καλό πιστεύω αυτό».  
-Νάκος:  «Ωραία ήταν που είχαµε δυο καθηγητές και µας βοήθησε αυτό, επειδή 
είχαµε δυο γνώµες, δηλαδή. Επιπλέον ήταν ωραίες και οι οµαδικές εργασίες». 
-Κίµων: «Στην αρχή µου φαινόταν παράξενο. Ήτανε περίεργο µε δυο καθηγητές 
στην τάξη. Αλλά µ’ άρεσε πως έπαιρνε το λόγο ο καθένας. ∆ιόρθωνε ο ένας τον 
άλλονα. Έγινε καλή δουλειά». 
-Ελίνα: «Για µένα προσωπικά είχε πολύ ενδιαφέρον. Γιατί ήταν µεγάλη διαφορά 
αντί να είµαστε µε ένα καθηγητή, µε δύο». 
 

Γ. Οι µαθητές εντό
ισαν α
τά οφέλη α
ό τη διδασκαλία της ανάγνωσης µε σκο
ό την 
κατανόηση των κειµένων: 
 
- Ως 
ρος τη βαθύτερη κατανόηση των κειµένων  

Πολλοί µαθητές αναφέρθηκαν στην κατανόηση των κειµένων, κάποιοι 
αυθόρµητα και κάποιοι µετά από ερώτηση. Παραθέτω αποσπάσµατα από 
γενικά σχόλια µαθητών στα οποία εντοπίζεται η κατανόηση των κειµένων ως 
ενδιαφέρουσα διαδικασία.  

Ο Βάσος αισθάνεται ότι εξοικειώθηκε µε την ανάλυση κειµένων και ότι 
κατανοεί τη σκέψη (τις προθέσεις;) του συντάκτη του κειµένου. Η ανάγνωσή 
του είναι περισσότερο στοχοθετηµένη και έτσι «δεν ταξιδεύει αλλού».  

 
-Στα θετικά είναι τα κείµενα, επειδή κάναµε πολλά κείµενα, εξοικειώθηκα στο να 
αναλύω πιο εύκολα. ∆ηλαδή µπαίνω πιο εύκολα στο νόηµα των κειµένων τώρα.  
∆.: Μπορείς να το εξειδικεύσεις περισσότερο; Τι είναι αυτό που κατέκτησες σαν 
ικανότητα; Εξοικειώθηκες µε τα κείµενα · δηλαδή τι κάνεις περισσότερο; 
- ∆ηλαδή πιάνω πιο εύκολα το νόηµα. Εξασκήθηκα στο να κατανοώ τη σκέψη των 
άλλων. Και αυτό είναι πιο εύκολο απ’ ό,τι στην αρχή.  
∆.: Μπορείς να µου πεις τι συγκεκριµένα κάνεις, όταν διαβάζεις που πριν δεν 
έκανες; Αν µπορείς. Εσύ το νιώθεις αυτό ως αποτέλεσµα. ∆ε βλέπεις στη 
συµπεριφορά σου να κάνεις κάτι που δεν έκανε πριν. 
- Για να σκεφτώ λίγο (Μετά από αρκετά δευτερόλεπτα). ∆εν κάνω κάτι διαφορετικό. 
Αλλά προσπαθώ να δίνω προσοχή. ∆εν ταξιδεύω αλλού.  
 
Η Εύα επίσης επεσήµανε ως θετικό σηµείο την ανάλυση των κειµένων. 

Παρόλο που δυσκολεύτηκε, ωστόσο της άρεσε η διαδικασία, γιατί αναζητούσε 
τα «αόρατα»140 σηµεία του κειµένου. Η Εύα, και κατά την άποψη της Τάνιας, 

                                                
140 Ο όρος είναι δάνειος από Μary Hamilton “non visible” (2000: 17). 
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ενίσχυσε και συνειδητοποίησε αυτό που πάντα αυθόρµητα έκανε, να αναζητά 
τις σχέσεις των κειµένων µε τα κοινωνικά συµφραζόµενα: 

 
Γενικά ήταν ένας ευχάριστος τρόπος µαθήµατος, γατί µας βοηθούσε παρά πολύ· 
που µας δίνατε κάποια παραπάνω κείµενα και που κάνατε αναλυτική ανάλυση (sic) 
στο µάθηµα αλλά µας δυσκόλεψαν τα άρθρα που µας βάζατε.  
∆.: Μπορείς να πεις περισσότερα τι ήταν αυτό που σας δυσκόλεψε;  
- Ήταν δύσκολο όταν µας βάζατε να γράφουµε ένα άρθρο, γιατί έπρεπε να ξέρουµε 
τη δοµή. Κι όταν κάναµε ανάλυση, ψάχναµε τους βαθύτερους λόγους που µπορεί 
να’ χει γραφτεί. Κι αυτό γενικά κάπως δυσκόλευε, γιατί έπρεπε να σκεφτόµαστε 
πολύ περισσότερα απ’ όσα βλέπαµε. 
∆.: Απ’ όσα βλέπαµε, ε; (Επαναλαµβάνω). Τα αόρατα στοιχεία του κειµένου 
(Σχολίασα). Αυτή τη δυσκολία πώς την αποτιµάς; Θεωρείς ότι υπάρχει κάποιο 
αποτέλεσµα µέσα από αυτή την αναµέτρηση µε τα κείµενα; Εσύ προσωπικά τι 
κέρδισες;  
- Εµένα προσωπικά µ’ άρεσε πολύ, γιατί σαν αποτέλεσµα, είδα εγώ προσωπικά, ότι 
πλέον όταν αρχίζω να διαβάζω κάποιο κείµενο και προσπαθώ να το αναλύσω, 
σκέφτοµαι κάποια πράγµατα που ίσως να κρύβονται µε αυτό το κείµενο, κάποιες 
αιτίες που να έχει γραφτεί, που να µην είναι φανερά, για το πόσο αληθές είναι το 
κείµενο και τι σκοπούς έχει.  
 
Η ανάγνωση των κειµένων για τον Νάκο απέκτησε περισσότερη ουσία. 

∆εν περιορίζεται στις περιλήψεις αλλά προχωρά σε µεγαλύτερο βάθος, στην 
κατανόηση της σκέψης του γράφοντος. Η βαθύτερη κατανόηση του κειµένου 
του δίνει περισσότερες ιδέες: 

 
∆.: Να σκεφτείς πιο καλά (επαναλαµβάνω). Τι είναι αυτό που σε βοηθάει (ενν. να 
σκεφτείς πιο καλά); Μπορείς να το κάνεις πιο συγκεκριµένο; Να µε βοηθήσεις να το 
καταλάβω καλύτερα; 
- Επειδή τελευταία είδαµε πολλά κείµενα και είδαµε και τις σκέψεις των άλλων, κι 
έτσι πήραµε και ιδέες.  
∆.: Πήρες ιδέες ε; Στο θέµα των κειµένων να µείνουµε λίγο. Νιώθεις ότι κάτι 
άλλαξε στον τρόπο που διαβάζεις τα κείµενα;  
- Τώρα, τα προσέχω πιο καλά, πιο πολύ.  
∆.; Τι προσέχεις περισσότερο που δεν πρόσεχες πριν; 
- Επειδή παλιά, τα διαβάζαµε και κάναµε µόνο περιλήψεις και τέτοια. Τώρα 
καταλαβαίνουµε κι αυτά που σκέφτεται αυτός που τα γράφει. Όπως σ’ αυτό το 
κείµενο µε το…µε τον…που κάναµε για το Λύκειο, για τις καταλήψεις. Εκεί πέρα 
είδαµε τις σκέψεις των µαθητών.  
 
Ο Κίµων εξοικειώθηκε µε τα άρθρα και αυτή η εξοικείωση τον βοήθησε 

να γράφει παρόµοια θέµατα. Επίσης, φαίνεται ότι υιοθετεί ως πρακτική την 
αµφισβήτηση των κειµένων ως προς το βαθµό αξιοπιστίας τους: 

 
Εστιάσαµε περισσότερο στην κατανόηση κειµένων. Είδαµε πολλά κείµενα για 
διάφορα θέµατα. Άρθρα που µας φαίνονταν παράξενα. ∆εν είχαµε συνηθίσει τον 
τρόπο που γράφουνε οι αρθρογράφοι. Βελτιώσαµε το λόγο µας το γραπτό». 
«Μ’ άρεσε που µας είπατε στον Μπαµπινιώτη, σ’ ένα κείµενο για τις ξένες γλώσσες, 
ότι επειδή ξέρει και γράφει ωραία πράγµατα, µας είπατε να µην κοιτάµε τ’ όνοµα 
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και τι γράφει αλλά να σχηµατίζουµε δικιά µας γνώµη, να ΄χουµε κρίση πάνω στο 
κείµενο.  
∆.: Αυτό σ’ άρεσε; Γιατί σ’ επηρέασε; 
- Γιατί µέχρι τώρα άκουγα ένα όνοµα και έλεγα, αφού το λέει αυτό θα είναι σωστό. 
Ενώ τώρα έµαθα να κρίνω αυτό που διαβάζω και µε τη δική µου γνώµη.  
 
Η Βούλα αξιολόγησε ως καλή δουλειά την κατανόηση των κειµένων 

παρά τις δυσκολίες: 
 
∆.: Είπες ότι η δουλειά µας είναι πολύ καλή. Θέλω να µου πεις τα σηµεία που σε 
κάνουν να το λες αυτό, ότι ήταν πολύ καλή η δουλειά µας. 
- ∆ουλέψαµε οµαδικά. Μας φέρατε κείµενα από εφηµερίδες, που για µας είναι 
κάπως δύσκολα και τα αναλύσαµε. Τα καταφέραµε. Μας βοηθήσατε κι εσείς να 
καταλάβουµε τα κείµενα, ώστε όταν διαβάζουµε µια εφηµερίδα να µπορούµε να 
καταλάβουµε τι λέει. 
 
Ο Γαβρίλης παρά τη δυσκολία των νέων κειµένων, ένιωσε ότι µπορεί να 

τα καταφέρνει καλύτερα. Ο Γαβρίλης βρήκε τα κείµενα πιο δύσκολα, ιδίως τα 
άρθρα των εφηµερίδων αλλά συγχρόνως τη δυσκολία τη θεωρεί θετική «Αυτό 
βελτιώνει περισσότερο τον τρόπο σκέψης και πώς να διαβάζεις». Του έδωσε 
αυτοπεποίθηση, όπως είπε: «Μπορώ να διαβάσω ένα κείµενο πολύ πιο 
εξελιγµένο». 

Η Ελίνα προσδιόρισε ως διαφοροποίηση την ενασχόληση µε τα 
κείµενα συγκριτικά µε τα προηγούµενα χρόνια, την οποία θεωρεί περισσότερο 
ενδιαφέρουσα: 

 
Οπότε, ’ντάξει ήταν λίγο βαρετό, να το πω έτσι, άλλες χρονιές κάναµε…χωρίζαµε 4 
υποενότητες ένα κεφάλαιο και λέγαµε ότι είναι το Α τα κείµενα, το Β το λεξιλόγιο, 
το Γ τα γραµµατικά και ∆ η Έκθεση. Έτσι το θυµάµαι εγώ. ∆ηλαδή όπως 
πηγαίναµε στην εξέλιξη όλης της Γλώσσας. Φέτος ασχοληθήκαµε πολύ µε τα 
κείµενα. Ανάλυση.  
 
Η Ελίνα θεωρούσε βαρετό να υπάρχει αυτή η ρουτίνα µε τις 

προδιαγεγραµµένες υποενότητες. Κατά την άποψή της αναπτύξαµε νέα είδη 
κειµένων, την κατανόηση µε ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση µέσα στην τάξη, 
µε την οµαδική δουλειά. Επίσης και η Ντίνα ενίσχυσε τη θέση της ως 
αναγνώστριας απέναντι στο κύρος του κειµένου: 

 
- Πρώτα τα διάβαζα χωρίς να κάτσω να σκεφτώ…ξέρω γω… και τις δυο µεριές για 
κάτι που µίλαγε (ενν. το κείµενο), αλλά έβλεπα τη δική του γνώµη και µερικές 
φορές µέτραγα και τη δική µου γνώµη. Ενώ τώρα το σκέφτοµαι καλύτερα και 
προσπαθώ να το εξηγήσω στον εαυτό µου ώστε να το καταλάβω. 
 
Οι µαθητές, αν και βρήκαν δύσκολα τα κείµενα που αναλύθηκαν 

παράξενα και ασυνήθιστα, δε δυσαρεστήθηκαν· αντίθετα, έδειξαν περισσότερο 
ενδιαφέρον και βρήκαν ότι αποκόµισαν καινούργιες εµπειρίες και γνώσεις. Οι 
δυσκολίες κρίθηκαν θετικές, γιατί είχαν την υποστήριξη τη διδακτική και µε το 
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εκπαιδευτικό υλικό (φύλλα εργασίας) ώστε να έχουν θετικό αποτέλεσµα. Η 
δήλωση της Βούλας, «Τα καταφέραµε», είναι ενδεικτική της ικανοποίησης της 
µαθήτριας που τις προκαλεί θετικά συναισθήµατα ευαρέσκειας. Οι µαθητές 
αντιµετώπισαν δυσκολίες αλλά υποστηρίχθηκαν και τις ξεπέρασαν, άλλος 
περισσότερο άλλος λιγότερο. Το αποτέλεσµα τους ικανοποίησε.  

Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι πολλοί µαθητές ένιωσαν ότι 
καταλαβαίνουν περισσότερα διαβάζοντας τα κείµενα σε σχέση µε 
προηγούµενες χρονιές. Κάποιοι από αυτούς δε µπορούσαν να 
συνειδητοποιήσουν τι ήταν αυτό που τους βοήθησε. Άλλοι όµως ήταν σε θέση 
να εντοπίσουν συγκεκριµένες πρακτικές που τους βοήθησαν.  

 
- Ως 
ρος συγκεκριµένες ιδιαίτερες δυσκολίες 
ου ο κάθε µαθητής αντιµετώ
ιζε 

Ο Λιάκος µε οµολογηµένες δυσκολίες στην κατανόηση των κειµένων, 
βοηθήθηκε από τα φύλλα εργασίας που είχαν τη «µετάφραση» των δυσνόητων 
λέξεων.  

 
∆.: Σ’ αυτό υποστηρίχθηκες φέτος; ∆ηλαδή στα κείµενα, που είχες πολλές λέξεις 
άγνωστες, ένιωθες ότι βοηθήθηκες µέσα από τη διαδικασία να τα καταλάβεις 
περισσότερο; 
- Βοηθήθηκα. 
∆.: Με ποιο τρόπο; 
- Εκεί που είχε τις δύσκολες λέξεις, µας δίνατε τα φυλλάδια. Μας είχατε βάλει και 
τη µετάφραση και µπορούσα να τα καταλαβαίνω. 
 
Ο Αλέξης κράτησε το σχήµα µε το αστέρι της δοµής των 

αφηγηµατικών κειµένων, το οποίο τον βοήθησε να εντοπίζει βασικά στοιχεία 
της πλοκής ενός αφηγηµατικού κειµένου:  

 
 ∆: Με τα κείµενα έχει κάτι αλλάξει; 
- Στη δοµή, το φυλλάδιο µε τη δοµή. Μπορώ να τα καταλαβαίνω καλύτερα. Αν και 
πάλι δεν το ‘χω προσπαθήσει, γιατί δε διαβάζω και πολλά κείµενα. 
∆.: Λες τη δοµή, ποιο ακριβώς; 
- Αυτό µε το αστέρι που µας είχατε δώσει και… 
∆: Α, και το άλλο µε την περίληψη. Λες ότι αυτό σε βοήθησε. Ε; 
- Ναι. 
∆: Το άλλο µε την αρθρογραφία; Με τα άρθρα; 
- Α, φέτος ασχοληθήκαµε και µε τα άρθρα. Ενώ άλλες χρονιές δεν είχαµε 
ασχοληθεί. Τώρα µπορώ να καταλάβω τι προσπαθεί να περάσει ένας αρθρογράφος. 
Ενώ συνήθως το διάβαζα, καταλάβαινα µερικά πράγµατα, αλλά δεν το εξέταζα να 
δω τι ήθελε να πει ακριβώς. 
 
Ο Ντίνος εντόπισε ότι η εξοικείωση µε µη διασκευασµένα κείµενα τον 

βοήθησε να κατανοεί παρόµοια κείµενα. Επεσήµανε ακόµη ότι 
υποστηρίχθηκε περισσότερο στη σύνταξη περιλήψεων συγκριτικά µε 
προηγούµενες χρονιές, αφού διδάχθηκε τον τρόπο µε τον οποίο συντάσσουµε 
µια περίληψη: 
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 «- Φέτος, η κατανόηση των κειµένων για µένα έχει γίνει πιο εύκολη υπόθεση από 
πέρσι για το λόγο ότι κάνουµε περισσότερα κείµενα µέσα στην τάξη από 
εφηµερίδες, από άρθρα που δεν είναι διασκευή, αλλά τα έχουν φτιάξει 
αρθρογράφοι, ή αρθρογράφοι ή συγγραφείς. Κι αυτό έχει βοηθήσει αρκετά για να 
κατανοώ άλλα κείµενα που έχουν το ίδιο περιεχόµενο. 
∆.: ∆ιαβάζεις περισσότερα κείµενα φέτος; 
- Τα προηγούµενα χρόνια δεν κάναµε περίληψη. Μας λέγανε περίληψη και γράφαµε 
κατεβατά ολόκληρα. Κι εκεί νοµίζω είναι το λάθος. Και φέτος αρχίσαµε και 
µαθαίνουµε σιγά- σιγά. Όχι ότι έχουµε τελειοποιήσει…» 
 
Ο Τάκης, παρ’ όλες τις µαθησιακές δυσκολίες, το γεγονός ότι µια φορά 

άκουγε το κείµενο, όταν ο διδάσκων ή κάποιος µαθητής διάβαζε δυνατά το 
κείµενο (ηχηρή ανάγνωση), και άλλη µία το διάβαζε ο ίδιος (σιωπηλή 
ανάγνωση κειµένων), τον βοηθούσε στην καλύτερη κατανόηση: 

 
Μου φάνηκαν πιο εύκολα από πέρσι. Τα κείµενα τα καταλαβαίνω καλύτερα από 
πέρσι. Τα άκουγα δυο φορές. Σας καταλάβαινα πιο εύκολα από πέρσι 
(απευθυνόµενος στην Τάνια). ∆εν ξέρω τι έφταιγε.  

 
- Ως 
ρος τη διεύρυνση αναγνωστικών ενδιαφερόντων 

Ο Ντίνος παρατηρεί ότι άλλαξε αναγνωστικές συνήθειες και είναι πιο 
θετικός στην ανάγνωση βιβλίων και εφηµερίδων:  

 
«- Άρχισα να διαβάζω εφηµερίδες. Άρχισα να διαβάζω και βιβλία από φέτος, που 
πέρσι δεν µου κινούσαν το ενδιαφέρον. Μαθαίνω και πολλά πράγµατα από τις 
οµάδες πού ήµασταν. Για την Ευρώπη, για τον ρατσισµό που δεν είχαµε 
εξερευνήσει ποτέ.  
∆.: ΄Εχεις µπει σε µια λογική. Μου είπες ότι διαβάζεις περισσότερο. Τι; 
Ξεφοβήθηκες και … 
- Όχι …ένα τίτλο βιβλίου-άρθρου, θα πάω στο βιβλιοπωλείο, άµα µου καθίσει ένα 
στο µυαλό, θα το πάρω. Ή µπορεί να µου προτείνει βιβλία που παίρνω».  
 
Τις ίδιες αλλαγές στις αναγνωστικές του συνήθειες παρατηρεί και ο 

∆ήµος, ο οποίος στην αρχή της συνεργασίας µας διάβαζε µόνο Sport Day και 
µυθιστορήµατα µε αθλητές.  

Στην κατανόηση των κειµένων πιστεύει πως τα καταλαβαίνει όλα, ενώ 
παλιότερα δεν πρόσεχε. 

Φέτος διαβάζει κι άλλα βιβλία, το πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέυ και 
πολλές εφηµερίδες. ∆ίνει, όπως χαρακτηριστικά είπε «25 ευρώ κάθε Κυριακή» 
για να παίρνει τα βιβλία που πωλούνται µαζί µε τις εφηµερίδες.  

Είχαµε δηλώσεις κι άλλων µαθητών που διαπίστωσαν ότι κάτι άλλαξε 
στη σχέση τους µε τα κείµενα. Ο Αγγελής για παράδειγµα:  

 
«∆: ∆ηλαδή όταν λες «να δούµε αν λέει την αλήθεια ή όχι», δηλαδή το αµφισβητείς; 
Ε; 
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- ∆ηλαδή θα του το διαβάσω ή θα του πω για διάβασέ το. Εσύ τι καταλαβαίνεις από 
αυτό; Θα γίνει έτσι; Θα γίνουν αυτά; Όχι, η άποψη µου είναι αυτή. Και γιατί είναι 
αυτή; Αφού έχουν γίνει αυτά κι αυτά, ξέρω γω. Και υπάρχει αυτό… 
∆: Αυτή είναι µια εξέλιξη τελευταία; 
- Αυτό εγώ τουλάχιστον δεν το έκανα ποτέ. ∆ηλαδή δε θα διάβαζα το κείµενο ποτέ. 
∆ηλαδή, ό,τι κι αν διαβάσω, ό,τι καταλάβαινα κι αν καταλάβαινα, θα το κράταγα για 
µένα, σωστό λάθος. ∆ε θα καθόµουνα να το συζητήσω, να βγάλω το γενικό 
συµπέρασµα».  
 

- Ως 
ρος την 
αραγωγή γρα
τού λόγου 
Ο Αλέξης είπε χαρακτηριστικά:  
 
∆.: Άλλα αποτελέσµατα. Είπες το ένα είναι το ενδιαφέρον. Τι άλλο θα έβαζες ως 
θετικό; 
-Πιστεύω στο γραπτό λόγο. Γιατί συνήθως δεν έγραφα καλά. Ό,τι έκανα σε 
βαθµούς, το έκανα από τη Γραµµατική. Ενώ φέτος σε διαγώνισµα, αν θυµάµαι 
καλά, πήγα καλά στην έκθεση. 
∆.: Πού το αποδίδεις αυτό;  
-Τι να πω;…Ίσως είναι ο τρόπος που γίνεται το µάθηµα στην τάξη. Μας δίνετε 
ιδέες κιόλας γιατί τα συζητάµε τα πράγµατα, θέµατα.  
∆.: ∆ηλαδή, όταν πας να γράψεις, έχεις κάποιες ιδέες… 
-Ναι, γιατί τα έχουµε συζητήσει από πριν. 
 
Ο Νάκος επίσης τόνισε:  
 
∆.: Τα κείµενά σου βελτιώθηκαν. Νοµίζεις ότι γράφεις καλύτερα, χειρότερα, το ίδιο 
καλά; Πώς αξιολογείς το γραπτό σου λόγο; 
- Τώρα πιστεύω ότι τα κείµενα είναι καλύτερα. Επειδή παλιά δεν ήµουν καλός στις 
εκθέσεις και σ’ αυτά, αλλά τώρα µπορώ να σκεφτώ πιο καλά. 
∆.: Να σκεφτείς πιο καλά. Τι είναι αυτό που σε βοηθάει; Μπορείς να το κάνεις πιο 
συγκεκριµένο; Να µε βοηθήσεις να το καταλάβω καλύτερα; 
- Επειδή τελευταία είδαµε πολλά κείµενα και είδαµε και τις σκέψεις των άλλων, κι 
έτσι πήραµε και ιδέες.  
 
Ο Μίµης θεωρεί ότι κυρίως βελτιώθηκε στο γραπτό λόγο: 
 
- Κυρίως στο γραπτό λόγο βελτιώθηκα. 
∆.: Τι ήταν αυτό; 
- Όπως είπα προηγουµένως µε τις ιδέες που είχατε οι δύο καθηγητές είχα κι εγώ 
περισσότερα να γράψω. Οι αναλύσεις που µας κάνατε στα κείµενα που 
συναντούσαµε, που αναλύαµε τη δοµή. Ξέρω γω…Ίσως καλύτερα από πέρσι.  
∆.: Τα θέµατα δοµής, ε; 
- Έτσι ήξερα πώς να γράψω. Είχα ένα κορµό για να γράψω ένα κείµενο παρόµοιο. 
Αυτό που λέγαµε: το άρθρο γράφετε έτσι, γράψτε κι εσείς. Ήξερα πώς θα κινηθώ. 
 
Και στο λόγο του Κίµωνα η κατανόηση των κειµένων συνδέθηκε µε το 

γραπτό λόγο. Εστιάσαµε περισσότερο στην κατανόηση κειµένων. Είδαµε 
πολλά κείµενα για διάφορα θέµατα. Άρθρα που µας φαίνονταν παράξενα. ∆εν 
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είχαµε συνηθίσει τον τρόπο που γράφουνε οι αρθρογράφοι. Βελτιώσαµε το 
λόγο µας το γραπτό. 

Και ο Βάσος εξίσου ρητός: 
  
∆.: Στο γραπτό λόγο έγραψες περισσότερο, λιγότερο;  
- Πιστεύω ότι µε βοήθησε ο τρόπος που δουλεύαµε για το γραπτό λόγο. 
∆.: Σε τι; Μπορείς να το εξειδικεύσεις; Τι έκανες καλύτερο φέτος; 
- Έµαθα να σκέφτοµαι πιο καλά. Να το πω έτσι. 
∆.: Αν το κάνεις πιο συγκεκριµένο, θα µου ήταν χρήσιµο. Έµαθες να σκέφτεσαι. 
Την ώρα που γράφεις σκέφτεσαι καλύτερα εννοείς; 
- Πρώτα -πρώτα κατανοούσα το θέµα καλά. Το κατανοούσα κι έπειτα αυτά που µας 
…ο γραπτός λόγος δεν ήταν άγνωστος σε µας. 
∆.: Εννοείς το θέµα για το οποίο γράφατε; 
- Ναι. Μου έρχεται στο µυαλό µου, µε τον τρόπο που δουλεύαµε, παρά πολλά. 
 
Τέλος, η Ντίνα, όπως ενισχύθηκε ως αναγνώστρια, το ίδιο ενισχύθηκε 

ως παραγωγός κειµένων και εµφανίζει χειραφετηµένη συµπεριφορά: 
 
∆.: Αυτό εντοπίζεις αβίαστα ως αλλαγή στάσης. Στην κατανόηση των κειµένων λες 
αυτό. Στο γράψιµο, στην παραγωγή γραπτού λόγου;  
- Ίσως τώρα γράφω λίγο περισσότερα απ’ όσα πριν · να µου ’ρχονται κι άλλες ιδέες. 
Τις περισσότερες φορές φοβάσαι να γράψεις κάποια δική σου ιδέα, γιατί ο άλλος 
µπορεί να µην την καταλάβει ή να την παρεξηγήσει. Ενώ τώρα δε µε νοιάζει.  
 
Ως προς την κατανόηση των κειµένων, θα µπορούσε κανείς να 

ισχυρισθεί: 
� Υπήρξε µια γενική αίσθηση ότι η συστηµατική προσέγγιση πολλών 

κειµένων βοήθησε. Ένιωσαν ότι τα καταφέρνουν καλύτερα, ακόµα και µε 
δύσκολα κείµενα. Αναγνώρισαν ότι το καλύτερο αποτέλεσµα είχε να κάνει 
µε συγκεκριµένες πρακτικές: µη διασκευασµένα κείµενα, εξωσχολικά 
κείµενα, περισσότερος χρόνος για την ανάγνωση (ηχηρή και σιωπηλή), 
διάλογος, φύλλα εργασίας µε επεξεργασµένα κείµενα, η αυξηµένη δυσκολία 
των επιλεγµένων κειµένων, πλην όµως γνήσιων, η προσέγγιση της δοµής 
των κειµένων. Οι µαθητές ένιωσαν ότι η διδασκαλία των κειµένων τους 
βοήθησε να σκέφτονται καλύτερα. Κατά τη δική µου εκτίµηση αντί του 
παραδοσιακού «∆ιαβάστε το κείµενο. Τι καταλάβατε;», οι µαθητές είχαν 
σαφώς προσανατολισθεί στην προσέγγιση συγκεκριµένων σηµείων µε 
συγκεκριµένους τρόπους και αυτό τους οδήγησε στο συµπέρασµα ότι 
«σκέπτονται καλύτερα». 

� Ο τρόπος κατανόησης µετέβαλε τη συµπεριφορά µαθητών ως αναγνωστών 
αλλά και γενικότερα ως σκεπτόµενων ανθρώπων. Χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα µαθητές, όπως ο Ντίνος και ο ∆ήµος, που άρχισαν να 
διαβάζουν βιβλία και εφηµερίδες, η Εύα που βλέπει τα άδηλα σηµεία του 
κειµένου.  

� Η κατανόηση των κειµένων έδωσε πολλές ιδέες στους µαθητές και 
βελτίωσαν το γραπτό του λόγο. ∆ύο είναι τα σηµεία που εντόπισαν οι 
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µαθητές τα οποία βοήθησαν στην παραγωγή του λόγου: α) το περιεχόµενό 
τους, γιατί, πράγµατι, οι εργασίες και οι εκθέσεις που καλούνταν να 
γράψουν δεν ήταν άσχετες µε τα κείµενα που αναλύονταν και β) η ανάλυση 
της δοµής των κειµένων που τους βοηθούσε στη δόµηση του δικού τους 
κειµένου.  

Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του Αλέξη, του Νάκου, του Μίµη, 
του Κίµωνα, του Βάσου και της Ντίνας.  

 
∆. Μαθητές εντό
ισαν και σηµεία 
ου τους δυσκόλεψαν:  
- Ως 
ρος τη συνάφεια των καινοτοµιών µε το ΑΠ του Λυκείου 

 Η γενικευµένη επιφύλαξη που εκφράστηκε από αρκετούς µαθητές 
αφορούσε στη συνέχεια των σπουδών τους στο Λύκειο. Ανησυχούσαν µήπως οι 
νεωτερισµοί στο µάθηµα της Ν. Γλ. τους δηµιουργήσουν «κενά», ελλειµµατική 
υποδοµή ως προς τις απαιτήσεις του Λυκείου.  

Η Γιάννα, που ήταν η περισσότερο επιφυλακτική, εξέφρασε τις 
επιφυλάξεις της ως εξής:  

 
Εµένα µ’ άρεσε η συνεργασία. Αλλά δε νοµίζω –δεν ξέρω πώς θα το πάρετε αυτό– 
ότι αυτό βγάζει κάπου, η συνεργασία · για το Λύκειο που πρέπει να είµαστε, να 
δουλεύουµε ατοµικά. ∆ε νοµίζω ότι βγάζει κάτι όλο αυτό. ∆ηλαδή, έχεις ναι οµάδα. 
Μπορεί να δουλεύουν δύο άτοµα και ’γω να κοιτάω έξω από το παράθυρο. 
 

Το ερώτηµα της Γιάννας ήταν: «Ποια η σκοπιµότητα της παρέµβασης 
αφού δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στο Λύκειο;». Στην ίδια τοποθέτηση η 
Γιάννα εξέφρασε επιφυλάξεις και για την αποτελεσµατικότητα της 
οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

 
Ο Βάσος κι αυτός ανησύχησε για τον ίδιο λόγο 
Έχω µια απορία. Μήπως ότι κάναµε πολλή δουλειά µε τις οµάδες και 
συνεργαζόµαστε µε τα άλλα παιδιά, µήπως µας φανεί στο µέλλον ότι δεν µας έκανε 
καλό; 
∆.: Η οµαδική δουλειά;  
- Η οµαδική δουλειά. Γιατί στο Λύκειο δε νοµίζω ότι θα ξανακάνουµε οµαδική 
δουλειά. Μήπως δυσκολευτούµε παραπάνω;  
 

Ως 
ρος το έλλειµµα στη διδασκαλία της Γραµµατικής και του Συντακτικού  
Αν η οµαδική δουλειά ήταν πρόβληµα για µερικούς, για κάποιους 

άλλους ήταν πρόβληµα η υποβάθµιση της Γραµµατικής και του Συντακτικού. 
Ο Αλέξης αναφέρθηκε στην απουσία της Γραµµατικής µε αντιφατικά 

συναισθήµατα: 
 
- Πιστεύω στη Γραµµατική καταλαβαίναµε καλύτερα αυτά που λέγαµε. Αλλά 
πιστεύω ότι κάναµε πιο λίγη από άλλες χρονιές. 
∆.: Τι άλλο; Θετικό ή αρνητικό. 
- Άλλο αρνητικό δεν µπορώ να εντοπίσω. Είναι ότι κάναµε λίγη Γραµµατική. Αλλά 
κι αυτό για µένα δεν ήταν αρνητικό, γιατί εµένα µε βόλευε.  
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Ο Μίµης επίσης αναφέρθηκε στην απουσία Γραµµατικής και την 
υποτυπώδη, κατ’ αυτόν, διδασκαλία, στο τέλος του χρόνου, του Συντακτικού. 
Ο Κίµων επίσης καθώς και η Βούλα αναφέρθηκαν στο ίδιο θέµα. 

 
Η Εύα εξέφρασε το άγχος της για την κατάργηση του βιβλίου: 
∆.: Άλλο σχόλιο; 
- Παράπονο χαµογελώντας. 
∆.: Παράπονο, πες τα όλα! Χαµογελώντας 
- Για την ύλη, όταν κάναµε µάθηµα, νόµιζα ότι δεν κάναµε από το βιβλίο κι είχαµε 
άγχος για το διαγώνισµα ή τώρα που πλησιάζουµε στις εξετάσεις.  
  
Η ανησυχία των µαθητών, αν και λογική, δε µας δηµιούργησε ηθικό 

πρόβληµα, γιατί ήµαστε βέβαιοι πως οι µαθητές δεν επρόκειτο να στερηθούν 
γνώσεων ούτε στη Γραµµατική που ούτως ή άλλως δεν περιλαµβανόταν στην 
ύλη της Γ΄ Γυµνασίου, ούτε στο Συντακτικό στο οποίο µπορεί να µην έγιναν 
καλύτεροι µε άλλα τµήµατα που το διδάχθηκαν κανονικά, αλλά ούτε και 
χειρότεροι, όπως αποδείχθηκε στα εξετάσεις του Ιουνίου. 

 
- Ως 
ρος το ρυθµό της διδασκαλίας  

Ο Μίµης δυσκολεύτηκε από το ρυθµό της διδασκαλίας. ∆εν 
προλάβαινε να αφοµοιώσει τη µία ενότητα και ερχόταν κάτι καινούργιο στην 
επόµενη. Αυτό τον δυσκόλεψε στην παρακολούθηση του µαθήµατος: 

 
- Και στη συνέχεια µε τα καινούργια πράγµατα, χάναµε µερικά µαθήµατα. Έρχονταν 

καινούργια πράγµατα. Μέχρι να τα κατανοήσω… 
 

 Το σχόλιο του Μίµη παραπέµπει κατά τη γνώµη µου στο πρόβληµα 
της σχέσης ύλης και χρόνου που έχει θιγεί και στην παρούσα έρευνα αλλά και 
στη βιβλιογραφία. Η δίωρη εβδοµαδιαία συνάντηση δεν είναι αρκετή για να 
καλύψει τους στόχους του µαθήµατος. Ιδιαίτερα για την Γ΄ Γυµνασίου, 
δεδοµένης της µη συστηµατικής εκπαίδευσης των µαθητών στην επικοινωνιακή 
χρήση της γλώσσας, ήταν πρωτόγνωρος ο τρόπος διδασκαλίας και µε όγκο 
πληροφοριών που για τον Μίµη ήταν δύσκολο να αφοµοιώσει στο χρόνο που 
του δόθηκε.  

 
- Ως 
ρος τη σχέση τους µε τον διδάσκοντα-ερευνητή 

 ∆ύο µαθήτριες δυσκολεύτηκαν µε τον τρόπο που εξηγούσα ή 
απαντούσα σε ερωτήσεις τους. Η Εύα εξέφρασε το «παράπονο» ότι κάποιες 
φορές κατά τη διάρκεια οµαδικής εργασίας, ενώ µε ρωτούσαν κάτι 
διευκρινιστικά, σχετικά µε θέµα που είχαν αποφασίσει να επεξεργασθούν, οι 
απαντήσεις µου δεν ήταν µόνο διευκρινιστικές αλλά άλλαζαν το θέµα που 
είχαν επιλέξει. Η Ντίνα αντιµετώπισε δυσκολίες µε το γλωσσικό ύφος του 
διδάσκοντος ερευνητή λόγω των δύσκολων λέξεων που χρησιµοποιούσε και µε 
τις σχοινοτενείς εξηγήσεις για θέµατα που οι µαθητές είχαν αντιληφθεί 
γρήγορα.  
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Το παράπονο της Εύας:  
 
-Με την οµάδα µέσα στην τάξη, κάναµε µια εργασία, ενώ σας κάναµε µια ερώτηση 
για να πούµε κάτι κι εσείς µας το αλλάζατε. (Γέλια). 
∆.: Ααα πολύ σηµαντική παρατήρηση. 
 
Συµφώνησα ότι είχε δίκιο. Σε µερικές εργασίες οι επιλογές της οµάδας 

κατά την κρίση µου δεν ήταν γόνιµες και παρενέβαινα περισσότερο 
ρυθµιστικά. Εξήγησα στην Εύα ότι και για µας ήταν δύσκολο να αποβάλλουµε 
«δασκαλίστικες» συνήθειες και να µην παρεµβαίνουµε αλλοιώνοντας τη σκέψη 
και τις επιλογές των µαθητών.  

Το αρνητικό σχόλιο της Ντίνας:  
 
∆.: Μάλιστα. Ωραία. Άλλο, αρνητικό ή θετικό; 
- Αρνητικό είναι ότι όταν µιλάτε, µιλάτε παρά πολύ και µερικές λέξεις που δεν 
καταλαβαίνω πολλές φορές. Και προσπαθώ να µπω στο νόηµα αλλά µερικές φορές 
δεν τα καταφέρνω. Αυτό το µόνο αρνητικό κατά τα άλλα… 
∆.: Και θα προτιµούσες να µιλάω και λιγότερο.  
- Ναι, γιατί εξηγείτε, εξηγείτε, εξηγείτε, ενώ εµείς το καταλάβαµε ήδη. 
 
 

7.1.3 Πρώτα συµ
εράσµατα α
ό τον αναστοχασµό των µαθητών  
Οι µαθητές βρήκαν ευχάριστη την όλη διδακτική παρέµβαση. Η 

ευχαρίστηση αυτή προέκυψε από µια διδασκαλία που τους έδινε τη 
δυνατότητα ενεργής συµµετοχής και διαλόγου. Οι σχέσεις µεταξύ τους 
ενδυναµώθηκαν και εκτός από το λόγο των εκπαιδευτικών και του διδακτικού 
βιβλίου αναδείχθηκε, ως πόρος γνώσης και εµπειριών, ο προφορικός λόγος 
των µαθητών.  

Η κατανόηση των κειµένων µε τις συγκεκριµένες στρατηγικές που 
ακολουθήθηκαν ενδυνάµωσε το γραπτό λόγο των µαθητών από πλευράς δοµής 
και περιεχοµένου και κυρίως τους ενίσχυσε την αυτοεκτίµησή τους ως 
αναγνωστών, µετέβαλε αναγνωστικές συµπεριφορές και διεύρυνε τα 
ενδιαφέροντά τους. Οι µαθητές εργάστηκαν και πολλοί από αυτούς είχαν την 
αίσθηση ότι µίλησαν και έγραψαν περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά και από 
άλλα µαθήµατα. Η ευχαρίστησή τους προέκυψε από την αίσθηση µιας 
παραγωγικής συνεργασίας που τους οδήγησε σε απτά θετικά αποτελέσµατα. 

Ωστόσο, η προοπτική του Λυκείου επισκίασε τη θετική στάση µερικών 
µαθητών που ήταν καλών επιδόσεων µαθητές µε φιλοδοξίες για την 
ακαδηµαϊκή τους πορεία. Η επιφύλαξη τους εστιαζόταν στα πιθανά 
προβλήµατα που θα αντιµετωπίσουν στο µέλλον λόγω της διαφορετικής 
διδακτικής προσέγγισης στο µάθηµα της Ν.Γλ..  

∆υσκολίες εντοπίστηκαν στο ρυθµό της διδασκαλίας, στην 
αλληλεπίδραση µε µένα ως διδάσκοντα.  

Τέλος, οι συνεντεύξεις ανέδειξαν το µεταγνωστικό λόγο των µαθητών 
και τους κατέστησαν, δικαίως κατά τη γνώµη µας, ισότιµους συνοµιλητές.  
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7.1. 4  Ξανασυζητώντας µετά α
ό ένα χρόνο 
ερί
ου µε τους µαθητές 
Κάποια στιγµή µετά από ένα χρόνο µε κάλεσε η Τάνια στο σχολείο. 

Είχε συζητήσει µε τους µαθητές και ήταν θετικοί να βρεθούµε και να 
συζητήσουµε την περσινή εµπειρία µας. Συναντήθηκα µε τους 18 από τους 25 
µαθητές του τµήµατος, δεν είχαν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους, 
περιοριστήκαµε σε σύντοµη κουβέντα µαζί τους. Πριν φύγουν τους ζήτησα να 
γράψουν σ’ ένα µικρό χαρτί µε τρεις λέξεις το πολύ, τι κράτησαν από την 
περσινή συνεργασία. Οι µαθητές έγραψαν σε κάθε σηµείωµα τα εξής:  
� Οµαδικές εργασίες-ανάλυση κειµένων. 
� Οµαδικότητα και συζήτηση. 
� Συζήτηση-οµαδικότητα. 
� Ενδιαφέρουσα συνεργασία. 
� Ενδιαφέρουσα. 
� Οµαδικότητα-εργασίες µε τους µαθητές-πληροφορίες. 
� Οµαδικότητα- συζήτηση-ανάλυση κειµένων. 
� Συναδελφική συνεργασία-∆ιάλογος. 
� Συνεργασία-Συµµετοχή απ’ όλους-Φοβερά αποτελέσµατα- Καρποφορία.  
� ∆ηµιουργικότητα-Έκφραση-Επικοινωνία.  
� Συνδιδασκαλία-Συµµετοχή όλων-Επικοινωνία µε καθηγητή. 
� Ενδιαφέρον-ζωντάνια-διάλογος. 
� Εξαιρετική συνεργασία-Οµαδικότητα-Άνεση.  
� Καλή εµπειρία µε τους καθηγητές. 
� Ήταν µια πρωτότυπη εµπειρία, όπου βοήθησε τους µαθητές να δουλεύουν 

οµαδικά και να εκφράζονται πιο άνετα.  
� Οµαδικότητα-Οι 2 καθηγητές-Άνεση στην έκφραση της σκέψης. 
� Ήταν µια υπέροχη εµπειρία. ∆εν θα το ξεχάσω ποτέ. Θα µείνει για πάντα 

στην καρδιά µου. 
� Από την περσινή συνεργασία κερδίσαµε µια οικειότητα µε τους 

συµµαθητές µας. Μια άνεση µε τους καθηγητές. Ένιωθα πως δεν έπεφτε 
όλη η προσοχή των παιδιών πάνω µου141.  

Νοµίζω ότι και οι µαθητές, όσο κι εµείς, έµειναν µε µια καλή επίγευση 
από τη συνεργασία. Η Σοφία ήθελε να διατηρήσουµε την επαφή 
δηµιουργώντας νέο αντικείµενο συνεργασίας που να επεξεργαζόµαστε 
παράλληλα µε το σχολικό πρόγραµµα. Οι µεταθέσεις και των δύο 
εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην έρευνα, εµένα και της Τάνιας, δεν 
επέτρεψε αυτή την εξέλιξη.  

 
 

                                                
141 Η Τίνα στην οποία ανήκει το σχόλιο, πίστευε ότι οι συµµαθητές της κυρίως, τα αγόρια, 
τη σχολιάζουν αρνητικά, γι’ αυτό και είχε αποµονωθεί από το περιβάλλον της τάξης της 
καθήµενη στην πρώτη θέση, δίπλα ακριβώς από την είσοδο της τάξης, υπογραµµίζοντας 
έτσι τις τάσεις φυγής από το συγκεκριµένο περιβάλλον. ∆εν κρύβω ότι το σχόλιό της µε 
συγκίνησε. 
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7.2. Ο αναστοχασµός της Τάνιας142 
 
Από τον αναστοχασµό της Τάνιας διέκρινα αξιολογικές κρίσεις σε τρεις 

κυρίως άξονες: α) τη συνεργασία µε µένα ως συνδιδάσκοντα- ερευνητή β) τις 
νέες διδακτικές πρακτικές που εφαρµόσθηκαν και γ) τις αλλαγές στη 
συµπεριφορά των µαθητών.  
 
Η συνεργασία της Τάνιας µε τον συνδιδάσκοντα-ερευνητή 

Από τα πρώτα θέµατα που θίχτηκαν στη συζήτησή µας ήταν η 
συνεργασία µας στην εκπαιδευτική έρευνα δράσης. Για πρώτη φορά και οι δύο 
είχαµε εκτεθεί σε τόσο µακρόχρονη συνεργασία µε συνάδελφο εκπαιδευτικό 
στη διδακτική πράξη. Αυτή την πρωτόγνωρη εµπειρία περιγράψαµε και 
αξιολογήσαµε ως προς τη σηµασία της. 

Η Τάνια στην αρχή της συνεργασίας ένιωθε ως µαθητευόµενη:  
 
Σε αντιµετώπιζα σα δάσκαλο. Τι ωραίο να ακούω ένα ωραίο µάθηµα.  
 
Παρόλο που η Τάνια ήταν πάντα θετική στην επιµόρφωση, δεν ένιωθε 

ότι στην εκπαιδευτική πράξη είχε ποτέ ουσιαστική στήριξη. Η ζωντανή σχέση 
και επικοινωνία µε συνάδελφο που είχε ειδικές γνώσεις και ερευνητικά 
ενδιαφέροντα ήταν για κείνη πρωτόγνωρη εµπειρία και πολύ θετική. Στην 
αρχή περίµενε να δει στην πράξη τι ήταν αυτά που λέγαµε θεωρητικά πριν την 
έναρξη των µαθηµάτων. Παράλληλα, ένιωθε και αµηχανία ως προς το ρόλο 
της διδάσκουσας στο συγκεκριµένο τµήµα. Ένιωθε υπεύθυνη απέναντι στο 
τµήµα, χωρίς να γνωρίζει ακριβώς όλες τις πτυχές αυτού του εγχειρήµατος. 
Αναλάµβανε ένα ρίσκο παραχωρώντας το τµήµα της στη διαδικασία της 
έρευνας δράσης.  

Καθησυχαστική ήταν η συνέχεια, κυρίως στη 2η ενότητα, όταν 
διαπίστωσε ότι υπήρχε συγκροτηµένη πορεία και πολύ θετικό κλίµα στην τάξη. 
Η 2η ενότητα µε θέµα το ρατσισµό έµεινε στη µνήµη της ως πολύ καλή 
εµπειρία, όπως και στους περισσότερους µαθητές 

 
Από τη δεύτερη ενότητα βρήκαµε ισορροπία… 
 
Τόνισε ως θετικό στοιχείο την ισορροπία ανάµεσα στην ανάγνωση 

κειµένων για κατανόηση και των αυθόρµητων συνεισφορών των µαθητών, οι 
οποίοι επέλεξαν κείµενα και παρουσίασαν αποτελέσµατα από τη µελέτη των 
συγκεκριµένων κειµένων. 

Στα επόµενα µαθήµατα οι συνεισφορές της στο µάθηµα ήταν 
περισσότερες, ώσπου, στην τελευταία ενότητα, είχε σχεδόν στο µεγαλύτερο 

                                                
142 Ο αναστοχασµός της Τάνιας πραγµατοποιήθηκε µε τη µορφή πολύωρης (4 ώρες 
περίπου) ελεύθερης συνέντευξης που πραγµατοποιήθηκε αµέσως µετά το τέλος της 
παρέµβασης και έγινε υπό τη µορφή αναστοχαστικής συζήτησης, όπως συνηθίζαµε να 
κάνουµε µετά το τέλος κάθε ενότητας.  
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µέρος την πρωτοβουλία εκείνη. Σταδιακά, ένιωθε πως η συνεργασία γινόταν 
περισσότερο ισότιµη.  

Η Τάνια θεωρεί πως η συνεργασία µας για κείνη ήταν παρά πολύ θετική 
και της δόθηκαν ευκαιρίες να συνειδητοποιήσει τη σηµασία πολλών από τις 
πρακτικές που ακολουθούσε, καθώς και να µάθει στην πράξη νέες που δεν είχε 
ακολουθήσει µέχρι τότε:  

 
Την ώρα που σε παρακολουθούσα µου ’ρχονταν σκέψεις. Τι έκανα εγώ µέχρι τώρα; 
Γιατί οµάδες έκανα και πριν, όχι τόσο οργανωµένα, αλλά έκανα. Ήµουν στη λογική 
«δουλεύω µε οµάδες». Αναρωτιόµουν για πολύ χρόνο τι διαφορετικό γίνεται. Προς 
το τέλος κατάλαβα.  
 
Για την Τάνια ήταν µια ευκαιρία αυτοεπιµόρφωσης, µε την οποία 

συνειδητοποίησε τη σηµασία διδακτικών πρακτικών που και η ίδια 
ακολουθούσε, αλλά γνώρισε κι άλλες που η ίδια µέχρι τότε δεν είχε σκεφθεί. 
Όµως το κυριότερο τόσο για κείνη όσο και για µένα είναι αυτό που η ίδια 
τόνισε. Είναι ότι και οι δύο πεισθήκαµε για τη δύναµη της συνεργασίας στην 
εκπαιδευτική πράξη. Η σχολική αίθουσα από πεδίο δράσης (από την πλευρά 
του εκπαιδευτικού) και αντίδρασης (από την πλευρά των µαθητών) 
µετατρέπεται σε εργαστήριο αλληλεπιδράσεων και ανακαλυπτικής πορείας 
προς τη γνώση.  

Σίγουρα η συνεργασία µας και εκείνη, όσο και εµένα, µας έκανε πιο 
ανοικτούς σε νέες συνεργασίες. 

 
Η ε
αγγελµατική εξέλιξη της Τάνιας ως 
ρος τις διδακτικές της 
ρακτικές 

Η Τάνια απαρίθµησε τα σηµεία στα οποία µετέβαλε τις διδακτικές της 
πρακτικές στα εξής σηµεία:  
 
Στη χρήση του 
ίνακα  

Η Τάνια δε χρησιµοποιούσε τον πίνακα στο µάθηµα της Ν.Γλ. κατά 
την ανάλυση των κειµένων143. Η Τάνια είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει στην 
πράξη αυτό που αποκαλούσα «δηµοκρατία του πίνακα»144. Ο πίνακας 
λειτουργούσε ως τα πρακτικά µιας συζήτησης που εγώ ως συντονιστής και 

                                                
143 Βέβαια, όπως της εξήγησα και το αποδέχθηκε, δεν το χρειαζότανε, αφού ούτως ή άλλως, 
όποτε γινόταν συζήτηση στην τάξη σχετικά µε κάποιο θέµα ή κείµενο, τα πορίσµατα από 
µια τέτοια συζήτηση δεν αξιοποιούνταν στη συνέχεια, αφού στερεότυπα ακολουθούσαν οι 
ασκήσεις Γραµµατικής και Συντακτικού. 
144 Στον πίνακα της τάξης αναγράφεται ο επίσηµος λόγος, η φωνή του διδάσκοντος που 
υποδεικνύει τα σηµεία που θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη οι µαθητές ή ο επίσηµος 
λόγος του µαθητή, όταν αξιολογείται και καλείται δηµόσια να δείξει τι γνωρίζει (π.χ. η λύση 
µιας άσκησης). Η ιδιοποίηση του χώρου του πίνακα από τους µαθητές πραγµατοποιείται 
στα διαλείµµατα, όταν οι µαθητές γράφουν, ζωγραφίζουν. Πολλές φορές δε οι ανεπίσηµες 
αναγραφές µηνυµάτων των µαθητών µπορεί να είναι πειθαρχικό παράπτωµα. Η αξιοποίηση 
του πίνακα για την καταγραφή των απόψεων των µαθητών σίγουρα ήταν κάτι που προκάλεσε 
αίσθηση.  
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γραµµατέας κατέγραφα145. Η συζήτηση όµως ήταν δηµοκρατική, αφού όλες 
κατά το δυνατό οι απόψεις των µαθητών αναγράφονταν στον πίνακα. Ο 
διδάσκων αναδιαµόρφωνε µε σεβασµό στην άποψή τους το λόγο των µαθητών, 
οι οποίοι δεν ήταν εξασκηµένοι στην ακριβή διατύπωση146. Στο τέλος αυτής 
της διαδικασίας γίνονταν συνθέσεις µε τις απόψεις των µαθητών και στη 
συνέχεια προχωρούσαµε στη διεύρυνση του προβληµατισµού µε την 
ανάγνωση κειµένων. Μ’ αυτό τον τρόπο ο λόγος των µαθητών συνδεόταν µε τα 
κείµενα που διάβαζαν, σε ισότιµη βάση.  

Αυτή η διαδικασία στην οποία αντέδρασαν πολύ θετικά και οι µαθητές 
ήταν πολύ σηµαντική για την αλλαγή του κλίµατος στην τάξη και την 
αναβάθµιση του προφορικού λόγου των µαθητών. Αυτό το διαπίστωσε και η 
Τάνια και είδε τις θετικές συνέπειες στη ροή του µαθήµατος. 
 
Στον καταιγισµό ιδεών  

Η Τάνια που είχε εµπειρία από ψυχαναλυτικές διαδικασίες, εκτίµησε 
ιδιαίτερα τη συγκεκριµένη τεχνική στην εκπαιδευτική πράξη, γιατί είδε να 
κινητοποιεί την τάξη και να αποφέρει υλικό αξιοποιήσιµο στη συνέχεια. Και σ’ 
αυτό επέµεινε ιδιαίτερα, στη εξυπηρέτηση στόχων µέσω ψυχαναλυτικού τύπου 
διαδικασίων που δεν θεωρούσε από την εµπειρία της ότι µπορούν να δεθούν 
οργανικά µε τη διδασκαλία ενός κειµένου στο µάθηµα της Ν.Γλ.  
 
Στη δοµηµένη στοχοθετηµένη διδασκαλία  

Η Τάνια ως µείζον κέρδος αποκόµισε τη δοµηµένη διαδικασία στο 
συγκεκριµένο µάθηµα. Ας σηµειωθεί εδώ ότι η αποσπασµατικότητα στη δοµή 
του µαθήµατος ήταν ένα από τα βασικότερα προβλήµατα, που εντόπισαν όλοι 
οι εκπαιδευτικοί-φιλόλογοι της συγκεκριµένης σχολικής µονάδας και η Τάνια, 
τόσο για το ΑΠ και τα διδακτικά βιβλία που προηγήθηκαν του 2006, όσο και 
για το ΑΠ και τα διδακτικά βιβλία που χρησιµοποιούνται από το 2006 µέχρι 
το χρόνο συγγραφής αυτής της διατριβής147. 

Στο µείζον θέµα της έλλειψης ενιαίας δοµής η διδακτική παρέµβαση 
πρότεινε την ανάγνωση των κειµένων ως τοποθετηµένη πρακτική στον 
προφορικό και γραπτό λόγο των µαθητών. Η ανάγνωση µε σκοπό την 
κατανόηση των κειµένων είχε  οργανική σχέση µε τη συζήτηση γύρω από τα 
θέµατα και στη συνέχεια µε τις γραπτές εργασίες και εκθέσεις. Οι όποιες 
αναφορές στη θεωρία του Συντακτικού είχαν ως στόχο τη διευκόλυνση της 

                                                
145 Ο διττός ρόλος του διδάσκοντος είναι ένα προβληµατικό σηµείο, το οποίο µπορεί να 
ξεπερασθεί µε την αξιοποίηση των συνθετικών ικανοτήτων των παιδιών: οι µαθητές δηλαδή 
να αναλαµβάνουν το ρόλο του συντονιστή της συζήτησης ή του γραµµατέα. 
146 Παρόλο που η αναδιατύπωση κρύβει κινδύνους αλλοίωσης της σκέψης των µαθητών, 
ωστόσο είναι αναγκαίο για λόγους οικονοµίας του χρόνου και της επικοινωνίας. Ο διδάσκων 
θα πρέπει απλώς όσο µπορεί να βοηθάει στη σαφήνεια των απόψεων του µαθητή χωρίς να 
αποµακρύνεται από τη σκέψη τους.  
147 Η σχετική κριτική εκτίθεται σε παραπάνω κεφάλαιο (Βλ….και Κατσαρού, 2004: 218) 
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κατανόησης µε τη σύνταξη περιλήψεων και αναδιατυπώσεων του νοήµατος των 
κειµένων.  

Η Τάνια αναφέρθηκε στην πρακτική που ακολουθούσε, η οποία όµως 
δεν οδηγούσε σε αποτελέσµατα. Αναφερόµενη σε διδασκαλίες που ένιωθε ότι 
ήταν πολύ καλές γιατί είχε πετύχει τη συµµετοχή των µαθητών είπε 
χαρακτηριστικά: 

 
Ξεσήκωνα την τάξη και συµµετείχαν όλοι στη συζήτηση αλλά µετά αυτό δεν 
οδηγούσε πουθενά. Εκεί ήρθες εσύ…µε τις οµάδες, τις εργασίες και τα κείµενα και 
έδωσες τη συνέχεια που οδηγούσε σε αποτελέσµατα. Ενώ εγώ ένιωθα ότι ξεκινούσα 
κάτι και δεν το τέλειωνα.  

 
Η Τάνια, ως εκπαιδευτικός της πράξης κράτησε στοιχεία της 

παρέµβασης που τη «λύτρωναν» από δυσκολίες που αντιµετώπιζε στο 
παρελθόν. Όπως κάθε εκπαιδευτικός, θέλει να δει στην πράξη πράγµατα που 
θα τη βοηθήσουν στην επαγγελµατική της εξέλιξη.  
 
Τα σχόλια της Τάνιας για τη στάση των µαθητών ως 
ρος τη διαδικασία  
 
Ενεργή συµµετοχή 

Στη συζήτησή µας αναφερθήκαµε κυρίως στην αλλαγή στάσεων των 
µαθητών κατά τη µαθησιακή διαδικασία στο συγκεκριµένο µάθηµα. Η Τάνια 
ως γενικό σχόλιο για τη στάση των µαθητών είπε το εξής, απαντώντας σε 
ερώτησή µου, αν οι µαθητές είχαν εντονότερη συµµετοχή: 

 
Ερ. Οι µαθητές σου µίλησαν, έγραψαν περισσότερο φέτος; 
Τάνια: ∆εν ξέρω αν έγραψαν ή µίλησαν, συνολικά ή ο καθένας ξεχωριστά, 
περισσότερο ή λιγότερο. Εκείνο που ξέρω είναι ότι έπραξαν περισσότερο.  
 
Η Τάνια έδωσε έµφαση στην ενεργή συµµετοχή των µαθητών που δεν 

αποτυπώνεται µόνο στη συµµετοχή τους στη συζήτηση ή στη διεκπεραίωση 
των κατ’ οίκον εργασιών. Πραγµατικά, και η δική µου αίσθηση ήταν ότι η 
ενεργή συµµετοχή ήταν πολύ µεγαλύτερη των 10 µαθητών που έπαιρναν το 
λόγο. Αρκετοί µαθητές ενέµειναν στη σιωπηλή στάση. Κάποιοι µπορεί να το 
ξεπέρασαν, όπως η Ντίνα και ενίοτε η Γιάννα, αλλά κάποιοι άλλοι δε 
µπορούσαν εύκολα να το ξεπεράσουν. Ωστόσο, το ενδιαφέρον τους ήταν 
αυξηµένο και πολλοί από αυτούς δήλωναν το παρόν στις οµάδες, όπως η Λένα, 
ο Νάκος, ο Μίµης, η Τίνα, µαθητές µε µια συνεσταλµένη συµπεριφορά που 
δεν τους βοηθάει στις αυθόρµητες συνεισφορές κατά τη µαθησιακή διαδικασία. 
Η Τάνια σχολιάζοντας ως παρατηρήτρια στο παρελθόν µια συγκεκριµένη 
διδασκαλία είχε επιµείνει πάλι στο ίδιο σηµείο, στο έντονο αλλά σιωπηλό 
ενδιαφέρον των µαθητών που δηλώνουν µε µη λεκτικό τρόπο το παρόν στη 
διαδικασία και επηρεάζουν το κλίµα της τάξης: 
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Ακόµα και οι αδύνατοι µαθητές ήθελαν να συµµετέχουν. Έκαναν µε ενδιαφέρον τις 
εργασίες τους. 

 
Προχώρησε και στη διάκριση µιας άλλης κατηγορίας µαθητών που 

είχαν έντονη συµµετοχή στις οµάδες αλλά όχι στις ολοµέλειες.  
Γενικά, δύο µόνο µαθητές θεώρησε απόντες εξαιτίας προσωπικών 

προβληµάτων που αντιµετώπιζαν εκείνη την περίοδο. Οι περισσότεροι και 
ανέφερε µαθητές, όπως τον Ντίνο, τον Αλέξη, το Νάκο, το ∆ήµο, τη Ντίνα, 
τη Βούλα, τη Γιάννα και το ∆ανιήλ, οι οποίοι κατά την άποψη της «άνθισαν 
φέτος», είχαν µια πιο έντονη και καλύτερη ποιοτικά παρουσία, σε σύγκριση µε 
άλλες χρονιές. Για τον ∆ήµο χαρακτηριστικά είπε ότι ήταν «αποκάλυψη», 
εννοώντας µια πλήρη διαφοροποίηση του µαθητή συγκριτικά µε την εικόνα 
που είχε σχηµατίσει την προηγούµενη χρονιά · ο ∆ήµος προς το τέλος της 
συνεργασίας µας εκδήλωνε το έντονο ενδιαφέρον του για τα ποιήµατα του 
Κων. Καβάφη –µάλιστα η Τάνια οµολόγησε την έκπληξή της όταν τον είδε να 
δανείζεται από τη βιβλιοθήκη του σχολείου τη συλλογή ποιηµάτων του 
Καβάφη και σ’ άλλη στιγµή να δηλώνει ευθαρσώς το ενδιαφέρον του για τον 
Ντοστογιέφσκυ, έργο του οποίου διάβαζε εκείνο τον καιρό.  
 
Οι µαθητές α
έκτησαν δοµή στο λόγο τους 
  Η Τάνια αναφέρθηκε σε περιπτώσεις µαθητών που απέκτησαν, κατά τη 
γνώµη της, δοµή στο λόγο τους. Μαθητές, όπως ο Ντίνος, ο Αλέξης, ο 
Νάκος, θεωρεί ότι απέκτησαν δοµή στον προφορικό λόγο ο πρώτος, και στο 
γραπτό λόγο οι επόµενοι. Για τον Ντίνο πιστεύει πως φέτος βελτιώθηκε 
αισθητά ο προφορικός του λόγος που στο παρελθόν ήταν χαοτικός. Η άποψη 
της Τάνιας συµφωνεί µε την αυτοεκτίµηση των συγκεκριµένων µαθητών και τις 
επιδόσεις τους στο τελευταίο διαγώνισµα.  

Κατά την Τάνια, το συγκεκριµένο τµήµα ήταν «µαρµαρωµένο» τµήµα, 
όχι πολύ ενθουσιώδες και ανοικτό τµήµα και κατά τη διδακτική παρέµβαση 
έδειξε ένα άλλο πρόσωπο πιο θετικό, πολύ διαφορετικό από την προηγούµενη 
σχολική χρονιά. 

 
7.2.1 Ξανασυζητώντας µετά α
ό ένα χρόνο 
ερί
ου 

Την άνοιξη του επόµενου χρόνου, µετά το τέλος της διδακτικής 
παρέµβασης, η Τάνια µε κάλεσε στην πρώτη δειγµατική της διδασκαλία 
παρουσία της σχολικής συµβούλου και εκπαιδευτικών της σχολικής µονάδας. 
Η Τάνια οργάνωσε δειγµατική διδασκαλία στηριγµένη στην περσινή εµπειρία. 
Οργάνωσε την τάξη της σε οµάδες και µε φύλλα εργασίας δούλεψαν όλοι οι 
µαθητές προσεγγίζοντας το κείµενο µιας συγκεκριµένης ενότητας και στη 
συνέχεια συζήτησαν σχετικά µε τις εργασίες στην ολοµέλεια. Η Τάνια ήταν 
ιδιαίτερα άνετη και σίγουρη στο συντονισµό της διαδικασίας. Στους τοίχους 
της τάξης υπήρχαν αναρτηµένες εργασίες παιδιών στο µάθηµα της Ν.Γλ. Η 
ίδια παραδέχτηκε πως είναι πολύ πιο ανοικτοί σε συνεργασίες που τη βοηθούν 
να εξελιχθεί επαγγελµατικά. Θέλει να συνεχισθεί η συνεργασία µας στο πλαίσιο 
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µιας διευρυµένης οµάδας εκπαιδευτικών που έχει ήδη συγκροτηθεί µε 
πρωτοβουλία της και από το σχολικό έτος, 2009-2010, θα συνεχίσουµε την 
έρευνα δράσης στο θέµα της κατανόησης και της αλληλεπίδρασης 
εκπαιδευτικών και µαθητών στην τάξη και µε άλλους εκπαιδευτικούς ποικίλων 
ειδικοτήτων που είναι σε διαφορετικές σχολικές µονάδες. Η Τάνια 
ενδιαφέρεται να εξελιχθεί επαγγελµατικά µε πιο συστηµατικό τρόπο, µε 
µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας  και µε περισσότερη επίγνωση.  

 
 
7.3  Ο αναστοχασµός του Ερευνητή 

 
  Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέµβασης και µε την επίγευση 
µιας πολύ θετικής εµπειρίας για όλους τους συµµετάσχοντες στην έρευνα, είναι 
σκόπιµη µια εκ των υστέρων προσέγγιση της εµπειρίας µε την απόσταση του 
χρόνου που µεσολαβεί από την έρευνα µέχρι τη στιγµή που ολοκληρώνεται η 
συγγραφή της διδακτορικής διατριβής. Στο κεφάλαιο αυτό καταθέτω σκέψεις 
που έγιναν αµέσως µετά το τέλος της διδακτικής παρέµβασης και κατά τη 
διάρκεια της συγγραφής της διατριβής ·σκέψεις που δηµιουργήθηκαν από τη 
διαφορετική ανάγνωση της εµπειρίας, αφού αυτή αναγκαστικά συντελέστηκε σε 
διαφορετικό χρόνο και χώρο και µε την επήρεια και άλλων αναγνωσµάτων που 
εντωµεταξύ προστέθηκαν. Στο κεφάλαιο επιχειρείται η εµπειρία να αναχθεί 
στη θεωρία, ώστε να συνοµιλήσει µε την πλούσια διεθνή βιβλιογραφία και 
έρευνα για την ανάγνωση µε σκοπό την κατανόηση των κειµένων στο πλαίσιο 
του κριτικού γραµµατισµού.  

Αυτός ο εκ των υστέρων αναστοχασµός έχει ουσιαστικά διττό στόχο: α) 
να εκτιµήσει τα «κριτικά» χαρακτηριστικά της διδακτικής παρέµβασης και β) 
να θέσει θέµατα προς περαιτέρω διερεύνηση για µια περισσότερο συστηµατική 
προσέγγιση του στόχου του κριτικού γραµµατισµού.  

Μετά από µια περιληπτική αναφορά στις άµεσες θεωρητικές παραδοχές 
της έρευνας παρουσιάζονται τα σηµεία στα οποία σηµειώθηκαν οι κυριότερες 
διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το παρελθόν των συµµετασχόντων στην έρευνα 
και στη συνέχεια τίθενται θέµατα προς συζήτηση.  

 
7.3.1  Η ανάγνωση ως κοινωνική 
ρακτική148 
  Ο γραµµατισµός δεν αντιµετωπίστηκε στην παρούσα διατριβή ως ένα 
σύνολο από «ουδέτερες» δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης · ούτε ως µια 
ψυχολογική διεργασία κατά την οποία το άτοµο ενεργοποιείται και οργανώνει 
σε νοητικά σχήµατα τη γνώση, στο µυαλό του, αλληλεπιδρώντας µε τα κείµενα 
και µε κατάλληλες στρατηγικές ανάγνωσης κατακτά νέες γνώσεις για την 
προσωπική του ανάπτυξη · αλλά ως µια τοποθετηµένη πολιτισµικά, ιστορικά, 

                                                
148 Το υποκεφάλαιο αποτελεί ελεύθερη α
όδοση επιλεγµένων σηµείων του κεφαλαίου µε τίτλο 
«The elements of reading as a social practice» από το άρθρο αναφοράς των Alan Luke και Peter 
Freebody (1997: 213-222). 
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ιδεολογικά και διά λόγου, διαδικασία., στην οποία η γραφή και η ανάγνωση 
δεν ενδιαφέρουν ως δεξιότητες µόνο αλλά κυρίως ως πράξη εξουσίας µε την 
οποία κάποιος/οι µέσω των κειµένων επηρεάζει/ουν τις ζωές των άλλων, 
προβάλλοντας µια θέση ή αποσιωπώντας άλλες, ενισχύοντας κοινωνικές 
ταυτότητες ή αποδυναµώνοντας άλλες, επιβάλλοντας ή αλλοιώνοντας τρόπους 
σκέψης και δράσης. Συνεπώς, η ανάγνωση αποκτά κοινωνική διάσταση· τα 
ορατά στοιχεία της διαδικασίας, συγγραφέας, κείµενο και αναγνώστης, 
τοποθετούνται σε σχέσεις αλληλεπίδρασης µε το κοινωνικό και πολιτισµικό 
περιβάλλον, τα οποία αποτελούν πόρους γνώσης, πηγές άντλησης 
πληροφοριών, αντιλήψεων, τρόπων σκέψης και δράσης, αλλά και συστατικά της 
ταυτότητάς τους, τόσο για το συγγραφέα, όσο και για τον αναγνώστη του 
κειµένου, ο οποίος µε τη σειρά του οφείλει να συνειδητοποιήσει τους 
µηχανισµούς και τους τρόπους µε τους οποίους τον χειραγωγούν ως 
αναγνώστη και να επαναπροσδιορίσει τη στάση του, να σχηµατίσει το δικό του 
κείµενο. 

Η παραπάνω παραδοχή, της ανάγνωσης ως κοινωνικής πρακτικής, 
διευρύνει τις πρακτικές της ανάγνωσης αναδεικνύοντας τη σηµασία της 
συνειδητοποίησης της χρήσης του κειµένου (pragmatic practices, text user) 
και της εξουσίας που ασκεί (critical practices, text analyst). ∆εν υποτιµώνται οι 
«παραδοσιακές» πρακτικές αποκωδικοποίησης (coding practices, code 
breaker) και ερµηνείας (text meaning practices, text participant) αλλά 
αποκτούν άλλη διάσταση και άλλη, κοινωνική, προοπτική. Η κατανόηση του 
νοήµατος δεν είναι τέλος της διαδικασίας αλλά αρχή µε σκοπό τον κοινωνικό 
µετασχηµατισµό. 

 Η διεύρυνση των αναγνωστικών πρακτικών, εφόσον υιοθετείται ο 
στόχος της ενίσχυσης των µαθητών στις παραπάνω πρακτικές, επιτάσσει και 
διαφορετικές στρατηγικές για τη διδακτική της ανάγνωσης που να επιτρέπουν 
τη συµµετοχή και την αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου των µαθητών. 
Γι’ αυτό το λόγο αξιοποιήθηκε το πρόγραµµα Myread, στο οποίο 
εφαρµόζεται το µοντέλο των τεσσάρων ρόλων ή συγγενών πρακτικών που 
πρότειναν οι Alan Luke και Peter Freebody στη διδακτική πράξη και 
καταγράφονται σειρά από καλές διδακτικές πρακτικές . 

Ως αποτέλεσµα ο ρόλος του µαθητή διαφοροποιείται και 
αναβαθµίζεται: από ελλειµµατικός ως προς δεξιότητες γραµµατισµού, 
αντιµετωπίζεται ως πόρος γνώσης και εµπειριών που κοµίζει στην τάξη και 
συµβάλλει σε µια συλλογική προσπάθεια µε όραµα τον κοινωνικό 
µετασχηµατισµό. Στον ίδιο βαθµό αναβαθµίζονται και νέοι τύποι 
πολυτροπικών κειµένων, κείµενα εκτός νόρµας, από νεανικά περιοδικά, 
εφηµερίδες, ιστοσελίδες, κ.λπ., τα οποία αντιµετωπίζονται σε γλωσσικό, 
κοινωνικό, πολιτισµικό και πολιτικό επίπεδο. 
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7.3.2 Συνέ
ειες 
ου α
ορρέουν α
ό τις θεωρητικές 
αραδοχές, για τη διδασκαλία του 
µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας 
 
 Α. Η ανάδειξη του µαθητή ως 
όρου γνώσης και εµ
ειρίας στο µάθηµα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας  

Αν θα ήθελα µε ένα λόγο να παρουσιάσω τι διαφορετικό, καινοτοµικό, 
έγινε στη διδακτική παρέµβαση που παρουσιάστηκε σ’ αυτή τη διατριβή, θα 
έλεγα ότι σηµειώθηκε, για την εκπαιδευτική µου πορεία, µια σηµαντική 
µεταστροφή: από το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τον Εκπαιδευτικό, στο 
µαθητή.  

Για να γίνω σαφέστερος, στην περίοδο από το 1989 µέχρι το 2005, 
οπότε αρχίζει και η έρευνα, η εκπαιδευτική µου δραστηριότητα στο µάθηµα 
της Νεοελληνικής Γλώσσας ήταν στραµµένη στην απόκτηση γνώσεων, 
δεξιοτήτων-ικανοτήτων και στάσεων που θεωρούσα ότι υπηρετούν στόχους του 
ΑΠ και δικές µου προτεραιότητες σχετικά µε αυτά που θεωρούσα απαραίτητα 
εφόδια για κάθε µαθητή. Στόχος ήταν η καλύτερη ακαδηµαϊκή πορεία των 
µαθητών, η σχολική επιτυχία. Στην προσπάθεια αυτή ο µαθητής έπρεπε να 
κατακτήσει τους στόχους που είχαν τεθεί από το Αναλυτικό Πρόγραµµα και 
από το δικό µου κρυφό ή άτυπο πρόγραµµα. Οι προσπάθειες µου κατέτειναν 
σ’ αυτό, πώς οι µαθητές θα τα καταφέρουν ξεπερνώντας τις δικές τους 
αδυναµίες. Γεγονός ήταν πως οι µαθητές πάντα ήταν ελλειµµατικοί, λιγότερο ή 
περισσότερο, ως προς τους επιδιωκόµενους στόχους. 

Στη διδακτική παρέµβαση που επιχειρήθηκε, έγινε προσπάθεια ο 
µαθητής να είναι ο νέος εταίρος στη διαδικασία διαµόρφωσης του σχολικού 
προγράµµατος στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράµµατος. Με την πρόταξη 
του στόχου της κατανόησης των κειµένων µε τη βοήθεια ενός 
κοινωνιογλωσσολογικού µοντέλου, µε τις συνεντεύξεις των µαθητών, µε 
αλληλοδραστικές στρατηγικές ανάγνωσης, µε την αντιµετώπιση της παραγωγής 
γραπτού λόγου ως συνέχειας της προσπάθειας του µαθητή για κατανόηση των 
προς συζήτηση θεµάτων (βλ. διαγωνίσµατα), προσπαθήσαµε να αναδείξουµε 
τον προφορικό λόγο του µαθητή, ως πόρο σηµαντικής γνώσης και εµπειριών. 
Η προσέγγισή µας σεβάστηκε και αξιοποίησε κατά το δυνατό –όσο επέτρεψαν 
οι κεκτηµένες συνήθειές µας, ως εκπαιδευτικών– τις προϋπάρχουσες εµπειρίες 
των µαθητών, την αναγνωστική τους ιστορία. ∆εν αντιµετωπίστηκαν οι µαθητές 
ως άδειο δοχείο ή ως άγραφοι πίνακες.  

Η προσέγγιση του γραµµατισµού των µαθητών από την οπτική του 
ελλείµµατος σε σύγκριση µε το πρότυπο του εγγράµµατου πολίτη που η κάθε 
κοινωνία ορίζει, είναι το σηµείο στο οποίο ασκεί κριτική ο κριτικός 
γραµµατισµός (de Castell, Luke & MacLennan, 1989: 3-13, Luke & 
Freebody, 1997: 220-1). Στον κριτικό γραµµατισµό ο µαθητής συνειδητοποιεί 
την προσωπική του ιστορία και τις εµπειρίες του καλλιεργώντας τη δυνατότητα 
να εµβαθύνει και να κατανοεί τον αφηγηµένο λόγο των άλλων · από την άλλη 
συνειδητοποιεί το λόγο των άλλων εµβαθύνοντας και κατανοώντας τις δικές 
του εµπειρίες. Οι προσωπικές εµπειρίες µε την κοινωνική πραγµατικότητα 



 386 

διασταυρώνονται και το ένα βοηθάει στην κατανόηση του άλλου (Anderson & 
Irvine, 1993: 92-6, Berlin, 1993: 266, Giroux, 1987: 23, Sturtevant et al., 
2006: 110-124).  

Στο σηµείο αυτό έγκειται ο στόχος που δικαιολογεί το µετοχικό µέρος 
του τίτλου της διατριβής, Στοχεύοντας στον Kριτικό Γραµµατισµό. Η παραδοχή 
του πολιτιστικού κεφαλαίου του µαθητή ως βάσης για την οικοδόµηση της 
γνώσης και της παιδαγωγικής σχέσης στο µάθηµα της Ν.Γλ., οδήγησε σε 
συνειδητές και προγραµµατισµένες, πρακτικές. Οι πρακτικές αυτές πόρρω 
απέχουν από τις παραδεδοµένες που στόχο έχουν να ενθαρρύνουν -και να 
ελέγξουν- τον µαθητή στην κατάκτηση προδιαγεγραµµένων στόχων από το 
ΑΠ · περισσότερο έχουν να κάνουν µε τη διευκόλυνση του µαθητή να 
αποδεσµευτεί-ή να ενισχυθεί στην προσπάθειά του να αποδεσµευτεί-από 
εµπόδια που τον καθιστούν παθητικό δέκτη των καθηµερινών δρωµένων στο 
σχολικό και κοινωνικό χώρο.  

 Η τόνωση της αυτοεκτίµησης της Ντίνας, ώστε να µιλάει και να γράφει 
χωρίς να τη νοιάζει τι θα πουν οι άλλοι· η χαρά του Κρίστο για το πέρασµα 
από το περιθώριο στη συνεργασία µε τους άλλους · η ανακάλυψη της δοµής 
του άρθρου από τον Μίµη που του δίνει ένα τρόπο να γράψει το δικό του 
άρθρο · η αίσθηση της επιτυχίας του Αλέξη σ’ ένα µάθηµα που παραδοσιακά 
δεν είχε καλά αποτελέσµατα · η δηµοσίευση κειµένου του ∆ήµου που θίγει την 
ανισότητα στη µεταχείριση των µαθητών από τους εκπαιδευτικούς, ανάλογα µε 
τις επιδόσεις τους, ενός µαθητή που έχει ζηµιωθεί από το χαµηλό προφίλ που 
παρουσιάζει µέσα στην τάξη · ο διάλογος µετά την ανάγνωση που επιχειρεί ο 
Αγγελής, ο οποίος συζητάει αυτά που διαβάζει µε τους φίλους του · η 
συνειδητοποίηση από την Εύα της σηµασίας της κατανόησης των αόρατων 
σηµείων του κειµένου · το ενδιαφέρον των µαθητών που άρχισαν να διαβάζουν 
άρθρα εφηµερίδων και λογοτεχνικά βιβλία · όλα αυτά που προσωπικά 
κατέκτησαν οι µαθητές είναι σηµαντικά αποτελέσµατα στο πλαίσιο της 
παιδαγωγικής του κριτικού γραµµατισµού. Η σηµασία τους έγκειται ακριβώς 
στην ενεργοποίηση του µαθητή που αρχίζει να αναλαµβάνει ο ίδιος την 
προσπάθεια µε σκοπό το µετασχηµατισµό της προσωπικής του ιστορίας και 
της κοινωνίας στην οποία µετέχει. 

Από την άλλη, δεν φτάσαµε στο άλλο άκρο ενός άκρατου, 
«πολιτισµικού-λαϊκού µαθητοκεντρισµού»149, ώστε οι αντιλήψεις των µαθητών 
να είναι η µόνη αφετηριακή θέση για τον προσδιορισµό των στόχων του 
αναλυτικού προγράµµατος. Αναβαθµίστηκε ο ρόλος του µαθητή, σε σχέση µε 
τους εκπαιδευτικούς και το θεσµικό λόγο του ΑΠ, στη διαµόρφωση του 
προγράµµατος που εφαρµόστηκε στη διδακτική παρέµβαση, ενάντια στο 
                                                
149 ∆άνειος όρος από τον Γιώργο Γρόλιο (2005: 284), ο οποίος θεωρεί, µεταξύ άλλων, ως 
βασικές θέσεις της οπτικής του P. Freire για το σχεδιασµό του ΑΠ, α) τη στήριξη στις 
αντιλήψεις των εκπαιδευόµενων και β) τη συλλογική συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων στη 
διαδικασία του σχεδιασµού. Ο Freire δεν ήθελε ούτε το γραφειοκρατικό µοντέλο της 
εκπαίδευσης αλλά ούτε ένα φιλελεύθερο προοδευτικό µοντέλο που δεν αντιµετωπίζει τις 
κοινωνικές ανισότητες.  
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κλειστό, γραφειοκρατικό µοντέλο οργάνωσης του ΑΠ. Η συνειδητοποίηση της 
γλωσσικής επικοινωνίας ως κοινωνικής πρακτικής από τους µαθητές ήταν 
πάντα ο στόχος που υπαγόρευε συγκεκριµένες διδακτικές δραστηριότητες για 
την κατάκτηση του στόχου. Οι µαθητές συναισθάνονταν τις δυσκολίες αλλά 
αυτό δεν τους έκανε να νιώθουν δυσάρεστα · αντίθετα, τους προκαλούσε το 
ενδιαφέρον.  

Αυτή η στροφή προς το µαθητή θεωρώ πως ήταν το µείζον και µε 
σηµείο αναφοράς τα παραπάνω ακολούθησαν καινοτοµικές επιλογές στις 
προτεραιότητες του µαθήµατος της Ν.Γλ., στους σκοπούς, στη διδακτική 
µεθοδολογία, στο ρεπερτόριο των κειµένων. Αυτές τις αλλαγές στη συνέχεια 
θα παρουσιάσω.  

 
Β. Βασικός σκο
ός του µαθήµατος, η ανάγνωση για κατανόηση των κειµένων 

Η στροφή προς το µαθητή σηµαίνει την ενίσχυση του ως προς τις 
λειτουργίες που επιτελεί ως ενεργό υποκείµενο · σηµαίνει τη στροφή από τα 
αντικείµενα της µάθησης στο υποκείµενο της µάθησης που πρέπει να 
υποστηριχθεί στην προσπάθειά του να κατανοήσει τον κόσµο των αντικειµένων 
αλληλεπιδρώντας µ’ αυτόν, µετασχηµατίζοντάς τον και µετασχηµατιζόµενος 
(Cervetti et al. 2001, Giroux, 1987: 16-27). Κοντολογίς, ο κριτικός 
γραµµατισµός αναδεικνύει την ανάγνωση ως πρωταρχικής σηµασίας 
διαδικασία για το γραµµατισµό µιας κοινωνίας (Freire & Macedo 1987: 29-
36). 

Όπως δείξαµε σε σχετικά κεφάλαια, σύµφωνα µε τα ευρήµατα της 
εθνογραφικής παρατήρησης που προηγήθηκε της διδακτικής παρέµβασης και 
σύµφωνα µε την εµπειρία των εκπαιδευτικών που ρωτήθηκαν, απουσίαζε (και 
απουσιάζει και σήµερα) από το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας µια 
συστηµατική προσέγγιση του στόχου της κατανόησης των κειµένων. Το 
παραδοσιακό τρίπτυχο του µαθήµατος, Έκθεση, Γραµµατική και Συντακτικό, 
παραµένει κραταιό στην εκπαιδευτική πράξη, παρά τις ρητορικές 
διαφοροποιήσεις στο ΑΠ και τις αλλαγές στην οργάνωση και τους διδακτικούς 
στόχους των ενοτήτων στα διδακτικά βιβλία.  

Η δική µας παρέµβαση έδωσε έµφαση στην κατανόηση των κειµένων, 
στο κενό που ιστορικά παρουσιάζεται στο µάθηµα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας. Ως εκπαιδευτικοί περάσαµε από την εποχή του «Τι έχετε να 
διαβάσετε για την επόµενη φορά;» στο «Πώς να διαβάζετε;» και στοχεύαµε στη 
δηµιουργία ενός κλίµατος θετικού για την ανάγνωση και στην εξοικείωση των 
µαθητών µε στρατηγικές ανάγνωσης. Η ανάγνωση καθ’ εαυτή δεν αποτελούσε 
αντικείµενο διδασκαλίας, γιατί, όπως ισχυρίζεται και o Frank Smith (1985²:5, 
138-166), «Οι µαθητές δεν µ
ορούν να διδαχθούν την ανάγνωση. Η ευθύνη του 
εκ
αιδευτικού είναι όχι να διδάξει τους µαθητές να διαβάζουν αλλά να τους υ
οστηρίξει 
ώστε να µ
ορούν να µαθαίνουν να διαβάζουν». Η δεξιότητα της ανάγνωσης 
κατακτάται και βελτιώνεται µέσω των πρακτικών της ανάγνωσης, οι οποίες 
λειτουργούν ως στηρίγµατα (scaffolds) στην οικοδόµηση της γνώσης µε τελικό 
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στόχο την αυτονόµηση του µαθητή. Μ’ αυτή τη λογική, στην παρούσα 
διατριβή, δόθηκε έµφαση στις πρακτικές ανάγνωσης. 

 
Γ.  Οι 
ρακτικές ανάγνωσης-αναγνωστικοί ρόλοι  

Οι πρακτικές ανάγνωσης που ακολουθήθηκαν κατά τη διδακτική 
παρέµβαση στόχο είχαν κυρίως το πέρασµα από τις παραδοσιακές πρακτικές 
της µεταβίβασης και των ερωταποκρίσεων στις αλληλοδραστικές πρακτικές και 
το µετασχηµατισµό της γνώσης (Van Lier, 1996). 

Με τις αλληλοδραστικές στρατηγικές (προβλέψεις, ερωτήσεις, 
περιλήψεις, οπτικοποίηση δοµής και περιεχοµένου των κειµένων) 
επιχειρήσαµε να εξοικειώσουµε τους µαθητές µε διαφορετικούς τρόπους 
προσέγγισης των κειµένων, ώστε οι µαθητές αφενός να ανακαλύπτουν το 
κείµενο στις γλωσσικές του διαστάσεις (φωνολογική, λεξικογραµµατική, 
κειµενική) και στη διάσταση των κοινωνικών συµφραζοµένων · αφετέρου, να 
διαλέγονται ισότιµα µε το κείµενο επιχειρώντας ερµηνευτικές προσεγγίσεις.  

Στα φύλλα εργασίας υπήρχε πάντα συνδυασµός ερωτήσεων που 
στόχευαν στην ενδυνάµωση και των τεσσάρων αναγνωστικών ρόλων. Στη 
διαπραγµάτευση των κειµένων και του θέµατος των ενοτήτων υπήρχε διάλογος 
σε επίπεδο τάξης ή και σε επίπεδο οµάδων. Οι θέσεις των µαθητών 
αποτυπώνονταν µε παρρησία στον πίνακα της τάξης και µ’ αυτό τον τρόπο 
καταγράφονταν η συµβολή του κάθε µαθητή στη διερεύνηση του θέµατος 
αλλά και το σύνολο των απόψεων που αποτελούσε γόνιµη πηγή ιδεών για 
πολλούς µαθητές, όταν καλούνταν να γράψουν κείµενα (εκθέσεις, γραπτές 
εργασίες). Γι’ αυτό και πολλοί µαθητές δήλωναν ότι «είχαν ιδέες», όταν 
έγραφαν γραπτές εργασίες. 

Οι µαθητές είχαν την αίσθηση ότι καταλάβαιναν, γιατί ακριβώς υπήρχε 
υποστήριξη. Κατά την ανάγνωση υπήρχε καθοδήγηση που επέτρεπε στους 
µαθητές που αντιµετωπίζουν µαθησιακές δυσκολίες, να έχουν αποτέλεσµα. 
Στο τελευταίο διαγώνισµα (βλ. σελ.295) έδειξαν µαθητές ότι εσωτερίκευσαν 
κειµενικούς τύπους ως κοινωνικές πρακτικές και υιοθέτησαν δοµές στο γραπτό 
τους λόγο τις οποίες συνειδητοποίησαν κατά την ανάγνωση για κατανόηση. 
Από τους τέσσερις ρόλους του αναγνώστη οι πιο οικείοι ήταν αυτοί του 
«αποκωδικοποιητή» (code breaker) και του ερµηνευτή (text participant). Στο 
τέλος της διδακτικής παρέµβασης εµφανίστηκαν µαθητές να αναπτύσσουν 
δεξιότητες ανάγνωσης και ως προς την κοινωνική διάσταση του κειµένου, ως 
κοινωνικής διαδικασίας και κοινωνικής πρακτικής και έτσι να ανταποκρίνονται 
και στους υπόλοιπους ρόλους του αναγνώστη, του ερµηνευτή και αναλυτή (text 
participant, text analyst). 

∆εν µπορώ να ισχυρισθώ ότι όλοι οι µαθητές εσωτερίκευσαν 
στρατηγικές ανάγνωσης σε τέτοιο βαθµό, ώστε να φτάσουν πλήρως στην 
αυτόνοµη ανάγνωση150. Ωστόσο, υπήρξαν παραδείγµατα σχεδόν σε κάθε 

                                                
150 Βασικός σκοπός της διδακτικής της ανάγνωσης είναι ο αυτόνοµος αναγνώστης, ο οποίος 
έχει εσωτερικεύσει σταδιακά και µετασχηµατίσει, µετά από µια φάση καθοδήγησης, τις 
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ενότητα, στα οποία οι αυτόνοµες-αυθόρµητες συνεισφορές των µαθητών ήταν 
σηµαντικές. Εκφράστηκαν κυρίως µέσω: α) κειµένων που επέλεξαν και 
πρότειναν να αποτελέσουν κείµενα προς κατανόηση και β) ερευνητικών ή 
συνθετικών εργασιών µε διάφορες µορφές (κολάζ, έρευνα µε ερωτηµατολόγια, 
επιλογή κειµένων από τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο), αλλά και µέσω των 
εκθέσεων που συνέθεσαν στα επίσηµα διαγωνίσµατα των τριµήνων. Εν πολλοίς 
δεν ξεπεράσαµε τη φάση της καθοδηγούµενης ανάγνωσης (Guided reading) 
αλλά δείγµατα από µαθητές που επιχειρούσαν αυτονοµηµένα βήµατα έγιναν 
αισθητά.  

Μ’ αυτό τον τρόπο µέσω των αλληλοδραστικών στρατηγικών 
κινητοποιήθηκαν οι µαθητές και καθοδηγήθηκαν στην εξάσκηση των 
τεσσάρων ρόλων τους ως αναγνωστών, ώστε ο κάθε µαθητής να µπορέσει, 
περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσµατικά, να καταφέρνει να ξεπερνά εµπόδια 
στην κατανόηση των κειµένων µέσω της παρακολούθησης της σχεδιασµένης 
διδασκαλίας της ανάγνωσης.  

  
∆. Η σηµασία της συνεργασίας για την κατανόηση των κειµένων151  

Συνήθως η ανάγνωση εκλαµβάνεται ως µια πράξη µοναχική, ο 
αναγνώστης απέναντι στο κείµενο · οπτικά αυτό γίνεται αντιληπτό. Ωστόσο, 
πρακτικά αυτό σχεδόν ποτέ δε συµβαίνει κυρίως όταν πρόκειται για σηµαντικά 
ή προβληµατικά αναγνώσµατα που ενδιαφέρουν τους αναγνώστες. ∆ε 
φαντάζοµαι ότι κάποιος εκπαιδευτικός δεν ανατρέχει έστω και σ’ ένα σχολικό 
βοήθηµα, για να επιβεβαιώσει τη δική του ανάγνωση διασταυρώνοντάς την µε 
την ανάγνωση ενός άλλου εκπαιδευτικού που έχει συγγράψει το βοήθηµα. 
Αφήνω δε την περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί διαβάζουν πλήθος άλλων 
βιβλίων, επιστηµονικών, παιδαγωγικών και άλλων, για να είναι ακόµα 
περισσότερο ενήµεροι στα θέµατα που διδάσκουν. 

Στην τάξη όµως παρουσιάζεται συχνά το παράδοξο φαινόµενο της κατά 
µόνας ανάγνωσης: δεν επιτρέπεται κανενός είδους συνεργασία · ο µαθητής 
απαντά σε ερωτήσεις του διδάσκοντος και µ’ αυτό τον τρόπο ελέγχεται η 
ευθυκρισία του.  

Η απλότητα µε την οποία διατύπωσε µαθήτρια τη θετική της αντίδραση 
στη συνεργασία σε µικρές οµάδες στην τάξη ήταν αποκαλυπτική. Η Λένα 
θεωρούσε θετική τη συζήτηση-ανάλυση των κειµένων µέσα στην τάξη και «όχι 
όπως λένε όλοι: «∆ουλέψτε στο σπίτι». Στο σπίτι, κατά τη Λένα, δεν υπάρχει η 
συνεργασία µε τους συµµαθητές της που τις δίνει περισσότερες ιδέες, ούτε η 

                                                                                                                                       

προτεινόµενες από τον διδάσκοντα στρατηγικές ανάγνωσης και µπορεί ανεξάρητα να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ρόλου του (Wilhelm et al.  2001: 45). 
151 Ο τίτλος του υποκεφαλαίου και το υποκεφάλαιο, αν και προτερόχρονα γραµµένο, 
ωστόσο συµφωνεί κατ’ αρχήν µε αντίστοιχο κεφάλαιο που ανέγνωσα εκ των υστέρων: «The 
importance of collaboration» στο Gallagher, Kelly (2004). Deeper Reading. Comprehending 
Challenging Texts, 4-12. USA: Stenhouse Publishers. σ. 17 και 104-106. Οι πρακτικές 
οδηγίες που δίνονται στο κεφάλαιο αυτό βοηθούν τον εκπαιδευτικό στην καλύτερη 
οργάνωση της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.  
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βοήθεια του διδάσκοντος, οπότε η δουλειά στο σπίτι είναι λιγότερο ελκυστική 
γι’ αυτήν. Σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης µιας άσκησης ένας µαθητής ή θα 
χρησιµοποιήσει το βοήθηµα ή το φροντιστήριο ή δε θα την κάνει. 

Η συνεργασία και η συζήτηση µέσα στην τάξη σχετικά µε το κείµενο 
που διάβασαν οι µαθητές, τους βοηθάει στη βαθύτερη κατανόηση του 
κειµένου και οξύνει τη σκέψη τους, αφού µέσω της συζήτησης και των 
διαφωνιών µεταξύ τους ελέγχουν την ορθότητα της δικής τους εκδοχής, τα 
δυνατά και τα αδύνατα σηµεία της δικής τους προσέγγισης και αποκτούν νέες 
ιδέες για το κείµενο. Σ’ αυτό ήταν σαφέστατος ο Αγγελής που υιοθέτησε ως 
πρακτική τη συζήτηση µε φίλους σχετικά µε κείµενα που διάβασε και για 
κάποιο λόγο τον ενδιέφεραν.  

Συγχρόνως η συνεργασία αναδεικνύει τον µαθητή ως πολιτισµικό πόρο 
διαφορετικών γνώσεων και εµπειριών και δηµιουργεί µοναδικό πλούτο 
ελκυστικών προσεγγίσεων σε µια τάξη, σε µια διδακτική ώρα. ∆ιαµορφώνει 
θετικό δηµοκρατικό κλίµα µέσα στην τάξη και διάθεση για έκφραση και 
επικοινωνία. Οι περισσότερες θετικές αναφορές των µαθητών αφορούσαν στο 
κλίµα συνεργασίας στην τάξη.  

Υπήρχαν βέβαια και οι περιπτώσεις µαθητών που δε συµµετείχαν στις 
οµαδικές εργασίες · οι µαθητές που, κατά τη Γιάννα, κοιτούσαν έξω από το 
παράθυρο. Ωστόσο, η συµµετοχή ήταν πολύ πιο αυξηµένη σε σύγκριση µε τη 
µετωπική διδασκαλία. Όταν οι οµάδες είχαν σενάριο δραστηριοτήτων (λίστα 
ερωτήσεων, συγκεκριµένο έργο µε κατανεµηµένους ρόλους) συµµετείχαν 
σχεδόν όλοι. Σε περιπτώσεις που και οι πέντε της οµάδας είχαν έργο που 
µπορούσε να το διεκπεραιώσει ένας ή δύο µαθητές, κάποιοι ολιγωρούσαν και 
έµεναν παθητικοί παρατηρητές. Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία απαιτούσε 
καλή οργάνωση και αυστηρό χρονοδιάγραµµα, ώστε οι οµάδες να φτάνουν σε 
ανακοινώσιµα αποτελέσµατα. Αυτό δε συνέβαινε πάντοτε µ’ όλες τις οµάδες.  
 
Ε.  Ευέλικτη οργάνωση δραστηριοτήτων µε σκο
ό την ανάγνωση για κατανόηση. 
Mοντέλο διαδικασίας στην ανά
τυξη του ΑΠ  

Το δεδοµένο Αναλυτικό Πρόγραµµα του µαθήµατος µπορεί να 
χαρακτηρισθεί ως ένα κλειστό αναλυτικό πρόγραµµα µε δεδοµένους στόχους, 
περιεχόµενο και διαδικασίες (Τσάφος, 2008). Στη διδακτική παρέµβαση η 
οργάνωση του µαθήµατος έγινε περισσότερο ευέλικτη. Η ευελιξία συνίστατο 
στη δυνατότητα συµµετοχής των µαθητών στη διαµόρφωση του περιεχοµένου 
του µαθήµατος ως προς την επιλογή των κειµένων προς κατανόηση και των 
εργασιών που θα εκπονηθούν. Η σχέση µε το επίσηµο ΑΠ ήταν χαλαρή · 
περιοριζόταν στην τήρηση της διάκρισης των θεµατικών ενοτήτων και της 
διδασκαλίας του Συντακτικού, η οποία είτε καλυπτόταν από στόχους και 
δραστηριότητες που υπηρετούσαν στόχους της παρέµβασης είτε 
διεκπεραιωνόταν σε κάποιες ξεχωριστές ώρες του ωρολογίου προγράµµατος.  
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Παρόλο που η τήρηση των προσχεδιασµένων θεµατικών ενοτήτων δεν 
συνάδει µε ένα πρόγραµµα κριτικού προγραµµατισµού152, ωστόσο κρατήθηκε 
το περίγραµµα των ενοτήτων για ψυχολογικούς κυρίως λόγους. Μαθητές και 
εκπαιδευτικοί σε διαφορετικό χρόνο εξέφρασαν την ανησυχία για το γεγονός 
της απόκλισης από το ΑΠ. Η συνδιδάσκουσα ανησύχησε στην αρχή της 
παρέµβασης για την αβέβαιη εξέλιξή της, οι µαθητές συνειδητοποιώντας ότι 
ελάχιστα αξιοποιήθηκε το διδακτικό βιβλίο, η Γραµµατική και το Συντακτικό, 
το κατέγραψαν στα αρνητικά της παρέµβασης ως παράλειψη και κάποιοι από 
αυτούς εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη συνέχεια στην επόµενη βαθµίδα 
του Λυκείου. Η τήρηση, λοιπόν, εν µέρει του ΑΠ είχε περισσότερο στόχο να 
µην εγείρει περισσότερες ανησυχίες και αβεβαιότητα σε σηµείο που να 
δηµιουργεί προβλήµατα επικοινωνίας και συνεργασίας. Η µετάβαση από το 
κλειστό στο ευέλικτο πρόγραµµα κατά την εκτίµησή µας έπρεπε να είναι 
οµαλή, χωρίς να διαταράσσει την ηρεµία των µαθητών.  

Η ριζική διαφοροποίηση στο ΑΠ σηµειώθηκε, όπως είχε 
προγραµµατισθεί, στη διδακτική της ανάγνωσης. 

Ουσιαστικά, µεταβάλαµε το πρόγραµµα του µαθήµατος της 
Νεοελληνικής Γλώσσας σε πρόγραµµα προαναγνωστικών, αναγνωστικών και 
µεταναγνωστικών δραστηριοτήτων. Το λεξιλόγιο, στοιχεία Γραµµατικής και 
Συντακτικού και η παραγωγή γραπτού λόγου συνδέθηκαν µε την κατανόηση 
του κειµένου σ’ ένα συνεχές.  

Σπεύδω να πω ότι δεν αποτελεί αυτό πρόταση για το µάθηµα της 
Ν.Γλ.. Θεωρώ ότι ο αναστοχασµός µαθητών στους τρόπους γραφής είναι 
απαραίτητος και απαιτεί ξεχωριστό και περισσότερο χρόνο στο ωρολόγιο 
πρόγραµµα. Εµείς στο πλαίσιο της δίωρης εβδοµαδιαίας διδακτικής 
παρέµβασης εντάξαµε τις δραστηριότητες παραγωγής λόγου στις τρεις φάσεις 
της ανάγνωσης µε τη µορφή, γραπτών ασκήσεων, περιλήψεων, ανάπτυξης 
σύντοµων επιχειρηµάτων και παραδοσιακών εκθέσεων. Όλες οι 
δραστηριότητες παραγωγής λόγου είχαν αναφορές, ανάλογα µε το διδακτικό 
στόχο, στο περιεχόµενο των κειµένων, που είχαν προηγουµένως αναλυθεί ή 
στην οργάνωση των κειµένων. Αυτό έγινε στην προσπάθεια µας να 
διερευνήσουµε τις δυνατότητες που παρέχει η συστηµατική προσέγγιση της 
ανάγνωσης µε σκοπό την κατανόηση των κειµένων, στο στενό χρονικό πλαίσιο 
του δίωρου µαθήµατος · αλλά και επειδή µε σχετική ασφάλεια –άρα και µε 
ελαφριά συνείδηση ως προς τις συνέπειες για τους µαθητές– και µε βάση την 
εµπειρία µας, προβλέπαµε ότι η διαδικασία της συστηµατικής ανάγνωσης θα 
υπερέβαλε τα αποτελέσµατα της παραδοσιακής έκθεσης ως προς την ποιότητα 
του παραγόµενου γραπτού λόγου153.  
                                                
152 Τα θέµατα των ενοτήτων θα µπορούσαν να διαµορφωθούν µε βάση τα ενδιαφέροντα των 
µαθητών. 
153 Άλλωστε η παραγωγή του γραπτού λόγου κατά πολλούς θεωρείται µια διαδικασία που 
ενισχύεται από την ανάγνωση για κατανόηση και ταυτόχρονα την ενισχύει, αφού και στις δύο 
διαδικασίες επιτελεί παρόµοιες λειτουργίες (περιληπτικές αναδιατυπώσεις, 
µετασχηµατισµούς, αναδοµήσεις, επαναξιολογήσεις κ.λπ.) (Rief, 2007: 199). Ο Pam Gilbert 
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Πιο συγκεκριµένα ακολουθήθηκε η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
ανάγνωσης σε τρεις φάσεις154:  

Προαναγνωστική φάση. Στην προαναγνωστική φάση οι µαθητές 
συνειδητοποιούσαν τη δική τους εµπειρία και προηγούµενες γνώσεις 
αναφορικά µε το κείµενο ή το θέµα που είχαν να µελετήσουν. Η 
προαναγνωστική φάση, ως εισαγωγή στο θέµα της ενότητας στο οποίο 
αναφέρονται τα κείµενα που θα αναγνωσθούν ή στο θέµα του κειµένου που θα 
αναλυθεί, κρίνεται ως εκ των ων ουκ άνευ διαδικασία για την κινητοποίηση του 
ενδιαφέροντος των µαθητών και την ουσιαστική εµπλοκή τους στη διαδικασία 
της ανάγνωσης.  

Συγκεκριµένες δραστηριότητες που εφαρµόσθηκαν, ήταν:  
� Συζήτηση σχετικά µε το θέµα µε τη µορφή καταιγισµού ιδεών, 

καταγραφής της ελεύθερης σκέψης των µαθητών, χαρτογράφησης εννοιών 
και σχηµατικών αναπαραστάσεων στον πίνακα.  

� Προβλέψεις που αφορούν στην οργάνωση, στο περιεχόµενο και των 
προθέσεων που εξυπηρετεί το κείµενο.  

� Αξιοποίηση εµφανών εξόφθαλµων χαρακτηριστικών του κειµένου, τίτλων, 
έντονα µαυρισµένων γραµµάτων, υπογραµµίσεων, εικόνων, σκίτσων, που 
λειτουργούν ως δείκτες τόσο για την οργάνωση όσο και τη σηµασία 
στοιχείων του περιεχοµένου των κειµένων.  

� Λεξιλογική εξοµάλυνση του κειµένου µέσω παρουσίασης µεµονωµένων 
φράσεων και προτάσεων που περιέχουν δύσκολες λέξεις, µε σκοπό την 
πρόβλεψη του νοήµατος των κειµένων.  

� Αξιοποίηση της στρατηγικής , Τι ξέρω-Τι θέλω να µάθω-Τι έµαθα (Κ-W-
L) (Ogle, 1986) µε σκοπό την προσανατολισµένη και εστιασµένη 
ανάγνωση.  

 
∆ραστηριότητες κατά την ανάγνωση. Κατά την ανάγνωση, η οποία συνήθως 

είχε δύο µορφές, ηχηρή και σιωπηλή, οι µαθητές µε τη χρήση φύλλου 
εργασίας, ατοµικά και σε οµάδες, υποστηρίζονταν στην αποκωδικοποίηση, 
ερµηνεία του νοήµατος και στις κοινωνικές διεργασίες του κειµένου. 
Ουσιαστικά µε τις ερωτήσεις καθοδηγείτο ο µαθητής σε µια πολυεπίπεδη 
ανάγνωση που αντιστοιχούσε στο µοντέλο των τεσσάρων αναγνωστικών ρόλων.  

Τα ερωτηµατολόγια ήταν χρήσιµα και υποστηρικτικά για µαθητές που 
αντιµετώπιζαν προβλήµατα στην κατανόηση των κειµένων. Για παράδειγµα ο 
Λιάκος βοηθήθηκε από τα φύλλα εργασίας: ο εντοπισµός της ορθής 
απάντησης ήταν µια διαδικασία ενδιαφέρουσα γι’ αυτόν που γενικά η έκφρασή 
του στο γραπτό και προφορικό λόγο είναι πολύ δύσκολη. Η Τάνια πρόσεξε το 

                                                                                                                                       

(1991: 44 -5) υποστηρίζει πώς η αντιµετώπιση της παραγωγής γραπτού λόγου ως έκφρασης 
της γνώµης του µαθητή ανεξάρτητα από τα κείµενα που έχει διαβάσει και εκτός 
κειµενικότητας (textuality) διαµορφώνει προβληµατική βάση για τη διδακτική της γλώσσας.  
154 Η διάκριση των τριών φάσεων µε ό,τι περιλαµβάνει η καθεµιά συµφωνεί εν πολλοίς µε 
παρόµοια ταξινόµηση που παραθέτει εν είδει παραρτήµατος ο Jack Richards (2001: 272-4).  
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ενδιαφέρον µαθητών να συµµετάσχουν στη διαδικασία που στο παρελθόν ήταν 
παθητικοί.  

Οι µεταναγνωστικές δραστηριότητες. Μετά την ανάγνωση 
πραγµατοποιούνταν οι σύνθετες εργασίες που στόχο είχαν την εν όλω ή εν 
µέρει αναδιατύπωση του νοήµατος του κειµένου, την αξιοποίηση 
προηγούµενων γνώσεων, παράλληλων κειµένων και το µετασχηµατισµό των 
κειµένων, µε την παραγωγή γραπτών κειµένων µε παρόµοια δοµή και 
διαφοροποιηµένο περιεχόµενο. ∆ραστηριότητες που απαιτούν τον 
αναστοχασµό και την αξιολόγηση από τους ίδιους τους µαθητές και από τους 
εκπαιδευτικούς αυτών που είχαν διαβάσει.  

Ενώ οι τρεις φάσεις της ανάγνωσης ως δοµή ανάπτυξης αναγνωστικών 
δραστηριοτήτων παρουσιάζει µια αυστηρότητα, στην πράξη είναι αρκετά 
ευέλικτες ώστε να προσαρµόζονται στα δεδοµένα που διαµορφώνει η 
αλληλεπίδραση των µαθητών µε τα κείµενα και τον εκπαιδευτικό.  

Οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα µε τα θέµατα που προκύπτουν από τη 
συζήτηση µέσα στην τάξη, είχαν τη δυνατότητα να επιλέγουν κείµενα εκτός 
διδακτικού βιβλίου. Η αίσθηση των µαθητών ήταν ότι δεν αξιοποιούσαµε το 
διδακτικό βιβλίο, παρόλο που επιλεκτικά αξιοποιούνταν αρκετά κείµενα από 
αυτό.  

Οι µαθητές µπορούσαν να ενσωµατώνουν και τα δικά τους κείµενα στο 
ρεπερτόριο των αναγνωστικών δραστηριοτήτων ή να επηρεάζουν την εξέλιξη 
του µαθήµατος µε τις απόψεις που εξέφραζαν σε όλες τις φάσεις των 
αναγνωστικών δραστηριοτήτων. Για παράδειγµα, µε την ολοκλήρωση της 
κατανόησης συγκεκριµένων κειµένων µε θέµα το ρατσισµό, θέλησαν να 
προχωρήσουν τη διαδικασία της διερεύνησης του θέµατος µε επιλογή 
κειµένων από τον ηµερήσιο τύπο και το διαδίκτυο. Η Ντίνα επέλεξε και 
πρότεινε την ανάλυση άρθρου από νεανικό περιοδικό στην 5η ενότητα µε θέµα 
«Ενεργοί πολίτες». Η Ελίνα επέλεξε µε την οµάδα της να κάνει έρευνα 
βασισµένη σε έρευνα που άκουσε στην τηλεόραση και διάβασε στο διαδίκτυο, 
στην 4η ενότητα µε θέµα «Ενωµένη Ευρώπη – Ευρωπαίοι πολίτες». Η 
µεταναγνωστική δραστηριότητα συχνά έπαιρνε το χαρακτήρα έρευνας, 
περαιτέρω διερεύνησης του θέµατος Μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων 
φάσεων άνοιγε η όρεξη των µαθητών για εργασίες και έρευνα 155.  

Τα παραπάνω περιγράφουν τη λειτουργία ενός διαδικαστικού µοντέλου 
που δεν έχει στόχο την αναπαραγωγή γνώσεων αλλά την κατάκτηση 
στρατηγικών κατανόησης των κειµένων, την ίδια δηλαδή τη µαθησιακή 
διαδικασία (Stehnhouse, 1985: 83). Το ΑΠ διαµορφώνεται µέσω της 
αλληλεπίδρασης µεταξύ των υποκειµένων της µάθησης, εκπαιδευτικών-
ερευνητών και µαθητών. Το πλαίσιο της παιδαγωγικής σχέσης διαγράφεται 
θεσµικά αλλά το ΑΠ έχει εργαλειακή χρήση, παύει να έχει ηγεµονικό, 
καθοδηγητικό ρόλο (Grundy, 2003: 83-4). –ανάδειξη– Η σχολική τάξη 

                                                
155 Στο γνωστό σχήµα της Οgle (Κ-W-L), ο K. Gallagher προσθέτει και τη διάσταση της 
έρευνας R(esearch) (Κ-W-L-R) (2004: 43).  
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µετατράπηκε σε εργαστήριο ανάγνωσης µε ενεργά συµµέτοχους 
εκπαιδευτικούς-ερευνητές και µαθητές. Υπήρχε µια υπόθεση εργασίας η οποία 
επαληθευόταν ή τροποποιούνταν στην πράξη (Stenhouse, 1975: 142-3). Το 
βάρος µετατίθεται στις ανθρώπινες σχέσεις, από ένα γραφειοκρατικό µοντέλο 
εκπαίδευσης, σαν αυτό που περιγράφηκε κατά τη φάση της εθνογραφικής 
παρατήρησης, σ’ ένα µοντέλο ανθρωπίνων σχέσεων που χαρακτηρίζονται για 
την αυθεντικότητά τους (Husen, 1992: 161).  

 
7.3.3 Οι ερευνητικές 
ρακτικές στο 
λαίσιο της κριτικής θεωρίας 
 
Α. Ο ρόλος του εκ
αιδευτικών-συνδιδασκόντων ερευνητών  

Ο διπλός ρόλος του εκπαιδευτικού και του ερευνητή είναι δύσκολος. Η 
δυσκολία αυτή εντοπίζεται κυρίως στην αλλαγή συνηθειών. Στο παρελθόν 
εµείς, οι εκπαιδευτικοί της έρευνας διεκπεραιώναµε ένα δεδοµένο ΑΠ 
βασισµένοι σ’ ένα διδακτικό βιβλίο. Σχεδιάζαµε την πραγµάτωση του ΑΠ και 
οι µαθητές καλούνταν να ανταποκριθούν σ’ αυτό. Πολλές φορές η οργάνωση 
της διδακτικής ενότητας λειτουργούσε ως ΑΠ µε την έννοια ότι η διδακτική 
ενότητα δεν ήταν το µέσο για να επιτευχθούν οι στόχοι του ΑΠ αλλά 
αποτελούσε η ίδια στόχο. Ως εκπαιδευτικοί αποκοµµένοι από το θεωρητικό 
επίπεδο, λειτουργούσαµε ως µυσταγωγοί στην τελετουργία του µαθήµατος και 
το πνεύµα του ΑΠ επιδαψίλευε γνώσεις σ’ όσους πιστούς µαθητές µε 
απρόβλεπτο τρόπο. Και εµείς στο παρελθόν ως εκπαιδευτικοί, όπως και οι 
εκπαιδευτικοί των οποίων διδασκαλίες καταγράφηκαν στην εθνογραφική φάση 
της έρευνας, δεν ήµαστε σε θέση να δώσουµε νόηµα στην καθηµερινή 
διδακτική πράξη στο µάθηµα της Ν.Γλ. Οπωσδήποτε η µετάβαση από την 
παθητική διεκπεραίωση, έστω και µε το ανέξοδο σε στοχασµό κρυφό 
πρόγραµµα, στην ενεργοποίηση και τη συνειδητή παρέµβαση παρείχε 
δυσκολίες156.  

Ωστόσο, η ενεργοποίησή µας ως εκπαιδευτικών που στοχάζονται ως 
προς τις πρακτικές που ακολουθούν, που σχεδιάζουν καινοτόµες παρεµβάσεις 
και αναστοχάζονται και ανασχεδιάζουν, µας καθιστούσε επαγγελµατίες 
εκπαιδευτικούς. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Christofer M. Clark (1993: 
128):  

 
«Για να εξελιχθούµε ως επαγγελµατίες πρέπει να σχεδιάζουµε, να επιλέγουµε, να 
σκιαγραφούµε, να κάνουµε λάθη και να αναδιοργανώνουµε το υλικό της σκέψης. 
Πρέπει να σχεδιάζουµε οι ίδιοι και να συνεχίζουµε να αναθεωρούµε, να 
ξανασχεδιάζουµε και να διδασκόµαστε από την εµπειρία. Πρέπει να συνωµοτούµε 
µε τον κόσµο για να φτιάξουµε για τους εαυτούς µας έναν παράδεισο ή ένα 
καθαρτήριο που οι ίδιοι θα έχουµε σχεδιάσει».  
 

                                                
156 Παρόµοιες δυσκολίες αντιµετώπισαν και άλλοι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν σε έρευνα 
δράσης (Τσάφος, 1998: 400-1).  
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Ο ενεργός ρόλος του εκπαιδευτικού-ερευνητή, τον οποίο 
πραγµατώσαµε, που συνειδητοποιεί τις πρακτικές του, πώς αυτές 
διαµορφώνονται από παγιωµένες, κοινωνικά κατασκευασµένες, 
φυσικοποιηµένες απόψεις, οι οποίες όµως δυσκολεύουν την αυθεντική 
επικοινωνία στην τάξη, και ενεργεί ώστε να αλλάζει το κλίµα συνεργασίας αλλά 
και το στόχο, που δεν είναι η κατάκτηση ενός πακέτου δεξιοτήτων αλλά η 
χειραφέτηση, είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένος µε τις επιταγές της κριτικής 
θεωρίας (Hinchey, 2005: 121-138). 

Η δε επαγγελµατική µας εξέλιξη συντελέστηκε εντός της αίθουσας 
διδασκαλίας ακολουθώντας πολλές από τις διαδικασίες που προβλέπει ο 
Dennis Thiessen (1993: 139-174). Οι αλλαγές στην επαγγελµατική µας 
συµπεριφορά ενισχύουν την έρευνα δράσης ως µια καλή πρακτική αυτό-
επιµόρφωσης προς την κατεύθυνση της κριτικής παιδαγωγικής (Anderson, & 
Irvine, 1993: 87).  

Στη δική µας έρευνα αναπτύχθηκε ένα συνεργατικό µοντέλο που 
στηρίχθηκε στη συνδιδασκαλία, στη συνεργασία δύο εκπαιδευτικών µέσα στην 
τάξη.  

Η πορεία της οργάνωσης και υλοποίησης της διδακτικής παρέµβασης 
οργανώθηκε µε το βηµατισµό που προβλέπει ο Thiessen (1993: 153-156) που 
αναλύεται στις εξής φάσεις: α) ανάπτυξη κοινών προσπαθειών β) αναζήτηση 
νοήµατος και γ) προαγωγή της εξέλιξης µέσω της συνεργασίας.  

 
α) Ανά
τυξη κοινών 
ροσ
αθειών  
  Κατά τη φάση της εθνογραφικής παρατήρησης, όπως αναφέρθηκε στο 
σχεδιασµό της διδακτικής παρέµβασης (βλ. . 196-7), εγώ ως παρατηρητής και 
η εκπαιδευτικός αποφασίσαµε να οργανώσουµε την έρευνα. Αρχικά, εγώ ως 
«ειδικός» και η Τάνια ως βοηθός στη διδασκαλία και παρατηρητής, 
ανταλλάξαµε γνώσεις και εµπειρίες και συζητήσαµε το σχεδιασµό του 
µαθήµατος. 

 
β) Η αναζήτηση νοήµατος  
  Με αυτή τη σχέση αρχικά αναζητούµε το νόηµα αυτού που συµβαίνει, 
συµµετέχοντας στη µαθησιακή διαδικασία. Στη συνέχεια οι ρόλοι γίνονται 
περισσότερο ισότιµοι, ενεργούµε µαζί στην τάξη και τέλος, εγώ ως ερευνητής, 
αποσύροµαι ως παρατηρητής και η Τάνια, αναλαµβάνει πρωτεύοντα ρόλο.  

 
γ) Προαγωγή της εξέλιξης µέσω της συνεργασίας  
  Μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων και εµπειριών, 
ανασχεδιάζαµε τα επόµενα βήµατα, αξιολογούσαµε τις εµπειρίες µας. Για 
παράδειγµα η ενότητα µε θέµα το ρατσισµό: από τη µια επιτύχαµε να 
αξιοποιήσουµε τυποποιηµένες διαδικασίες διδασκαλίας της ανάγνωσης, 
προκειµένου να κατακτήσουµε διαφορετικές πρακτικές διδασκαλίας της 
ανάγνωσης στο πλαίσιο του κριτικού γραµµατισµού µε το συντονισµό του 
«ειδικού» · από την άλλη, η Τάνια συντόνιζε και οργάνωνε αυτό που έντονα 
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ήθελαν οι µαθητές, τη συλλογή σχετικού υλικού και την παρουσίασή του µέσα 
στην τάξη. Η σχέση και η συνεργασία λειτουργούσε εξισορροπητικά και 
συµπληρωµατικά. Η συγκεκριµένη ενότητα ήταν η πρώτη στις αξιολογήσεις 
των µαθητών µέχρι το τέλος της συνεργασίας. Οι µαθητές ένοιωσαν ότι 
υποστηρίχθηκαν στην προσέγγιση ενός ενδιαφέροντος θέµατος και ότι 
εργάστηκαν και δηµιούργησαν σ’ αυτό.  
 
Β. Σε µια τάξη µαθητών ερευνητών 

Στη συγκεκριµένη έρευνα οι µαθητές είχαν συγκριτικά µε το παρελθόν 
πολύ πιο συµµετοχικό ρόλο σε πολλά επίπεδα: α) στη λήψη αποφάσεων για 
την οργάνωση της διδασκαλίας και της διδακτέας ύλης, β) στην εξέταση 
φαινοµένων της αίθουσας γ) στη βελτίωση της λειτουργίας της τάξης 
(Thiessen, 1993: 156-164). 

 
Α. Λήψη αποφάσεων. Στην προαναγνωστική φάση συχνά η συζήτηση µε τους 
µαθητές αναδείκνυε τα σηµεία του θέµατος που θα ήθελαν οι µαθητές να 
εξετάσουν περισσότερο. ∆εν έλειψαν και πρωτοβουλίες από την πλευρά των 
µαθητών για το θέµα που θα διερευνήσουν περισσότερο. Αλλά και στη 
συνέχεια µετά την ολοκλήρωση της αναγνωστικής φάσης δεν έλειψαν 
πρωτοβουλίες για περαιτέρω έρευνα σε θέµατα που τους ενδιέφεραν. 

 
Β. ∆ηµιουργία οµάδας έρευνας. Στην αρχή µ’ ένα µέρος µαθητών της τάξης 
και στη συνέχεια µε το σύνολο της τάξης, κυρίως εγώ ως ερευνητής, 
συνεργαζόµουν µε σκοπό τη διερεύνηση και αξιολόγηση της µαθησιακής 
διαδικασίας. Οι µαθητές αποτιµούσαν την αποτελεσµατικότητα της 
διδασκαλίας, εντοπίζοντας συγκεκριµένα στοιχεία της διδασκαλίας, τα οποία 
κατά τη γνώµη τους λειτουργούσαν θετικά ή αρνητικά. Επίσης, αυτο- 
αξιολογούσαν τη δική τους συνεισφορά στο µάθηµα και µέσω αυτής της 
ενδοσκόπησης συνειδητοποιούσαν τα στοιχεία της διδασκαλίας που τους 
διευκόλυναν ή τους εµπόδισαν. Μ’ αυτό τον τρόπο εξετάζονταν τα φαινόµενα 
στην αίθουσα διδασκαλίας.  

 
Γ. Βελτίωση λειτουργίας της τάξης. Αποτέλεσµα της συνεργασίας είναι η 
αλλαγή κλίµατος στην τάξη που διευκολύνει τη µάθηση. Μεγάλη ήταν η 
έκπληξη µας, όταν στα τελευταία µαθήµατα, που είχαν ως θέµα τους ύλη του 
Συντακτικού, που ήταν εξεταστέα αλλά δεν είχαµε προλάβει να την 
καλύψουµε, οι µαθητές χωρισµένοι σε οµάδες κάλυψαν µεγάλο µέρος της ύλης 
µε πρωτόγνωρη ταχύτητα. Οι µαθητές που δεν είχαν δυσκολίες και γνώριζαν 
τις έννοιες του Συντακτικού από το µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών, 
πρωταγωνιστούσαν και βοηθούσαν τους µαθητές που αντιµετωπίζουν 
δυσκολίες. ∆εν είχα ξαναζήσει ως διδάσκων τόσο άνετο µάθηµα Συντακτικού. 
Οι µαθητές εθισµένοι στην ενεργή συµµετοχή και την οµαδικότητα 
αντιµετώπισαν µια τυπική υποχρέωση µε πρωτόγνωρη για µας υπευθυνότητα. 



 397 

Τότε συνειδητοποιήσαµε πολύ έντονα την αλλαγή που είχε σηµειωθεί στο 
κλίµα συνεργασίας µέσα στην τάξη και στο βαθµό αυτονόµησης των µαθητών. 
 
7.3.4 Α
οτελέσµατα για τα υ
οκείµενα της έρευνας 
 

Ο συνδυασµός των ερευνητικών πρακτικών στο πλαίσιο της κριτικής 
ανάγνωσης εκτιµώ ότι είχε θετικά αποτελέσµατα για µαθητές και 
εκπαιδευτικούς. 

 Σηµαντικό αποτέλεσµα της όλης συνεργασίας ήταν να αναπτυχθεί ο 
µεταγνωστικός λόγος των µαθητών157. Οι µαθητές ως εταίροι σε µια 
προσπάθεια διαµόρφωσης καινοτοµικής πρότασης για τη διδασκαλία της 
ανάγνωσης, προσέγγιζαν τον τρόπο που σκέπτονται και µαθαίνουν και στις 
τελευταίες συνεντεύξεις έδειξαν ότι µπορούν να είναι αξιόπιστοι συνοµιλητές 
στη διερεύνηση των ζητηµάτων της έρευνας. Βίωσαν την εµπειρία της 
αυθεντικής επικοινωνίας, της οριζόντιας συνεργασίας, συνειδητοποίησαν δοµές 
λόγου, στρατηγικές κατανόησης, διεύρυναν τους αναγνωστικούς τους ρόλους. 
Βέβαια, δεν έφτασαν όλοι και στον ίδιο βαθµό αυτονόµησης που θα απαιτούσε 
µεγαλύτερο βάθος χρόνου. Η διαπίστωση του Μίµη ότι ο ρυθµός τον 
ξεπερνούσε και δεν είχε το χρόνο να τα συνειδητοποιήσει, νοµίζω ότι είναι 
πολύ κοντά και στην πραγµατικότητα άλλων µαθητών. Ωστόσο, δεν αναιρεί το 
γεγονός της διαφοροποίησης των µαθητών στην ανάγνωση σε σύγκριση µε το 
παρελθόν. 

Οι ερευνητικές πρακτικές συνεπείς, µε το πλαίσιο που ορίζει ο κριτικός 
γραµµατισµός, δεν αποτελούσαν συµβάσεις που επέβαλε η έρευνα για την 
εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, αποτελούσαν µοντέλο διδασκαλίας και 
επαγγελµατικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού που δεν εγκαταλείπει στην 
καθηµερινότητά του. Ο στόχος της αυθεντικότητας, της γλωσσικής επίγνωσης 
και της αυτονόµησης των µαθητών απαιτεί έναν εκπαιδευτικό που στοχάζεται, 
σχεδιάζει, εφαρµόζει, αναστοχάζεται και ανασχεδιάζει και εφαρµόζει ξανά. Η 
θετική εµπειρία των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην έρευνα ήταν 
ενθαρρυντική για την υιοθέτηση περισσότερο ενεργού επαγγελµατικού ρόλου. 
Η Τάνια ένα χρόνο µετά «είχε ξεφοβηθεί» στην εφαρµογή νέων πρακτικών 
οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, οµαδικών εργασιών, τις οποίες µάλιστα 
παρουσίασε σε δειγµατική διδασκαλία παρουσία της σχολικής συµβούλου και 
άλλων εκπαιδευτικών. Ας σηµειωθεί ότι ήταν η πρώτη της δειγµατική 
διδασκαλία στην εικοσαετή εκπαιδευτική της διαδροµή. Η ίδια, τέλος, από το 
σχολικό έτος 2009-2010, συµβάλλει στη συγκρότηση οµάδας εκπαιδευτικών 
ποικίλων ειδικοτήτων, στην οποία θα µετέχω και εγώ, και η οποία θα συνεχίσει 
τη διερεύνηση καινοτοµικών πρακτικών διδασκαλίας εστιασµένες στην 
κατανόηση.  

                                                
157 Ως µεταγνωστικό λόγο ορίζουµε «τη γνώση και την κατανόηση που έχει κάποιος για το 
επίπεδο και τις δυνατότητες της σκέψης του, του προσωπικού συστήµατος επεξεργασίας των 
πληροφοριών και οικοδόµησης της γνώσης». (Κουτσελίνη-Ιωαννίδου 1995: 48).  
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7.3.5 Προς µια Παιδεία του µέλλοντος 
ου θα στηρίζεται στη διδασκαλία της 
κατανόησης158  

 
Η Παιδεία, τουλάχιστον στην ελληνική πραγµατικότητα, είναι 

προσανατολισµένη στην αναπαραγωγή γνώσεων. Οι µαθητές καλούνται να 
προσαρµοστούν και να αφοµοιώσουν το προσχεδιασµένο. Τοποθετούνται ως 
αναγνώστες µε συγκεκριµένη εθνική ταυτότητα και ιδεολογία. Μέσω του 
προφορικού και γραπτού λόγου αναπαράγουν το λόγο των κειµένων του 
διδακτικού βιβλίου. Με τη λογική της εξασφάλισης του ελάχιστου όλοι οι 
έλληνες µαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν το ελάχιστο µε µια 
ουδετεροποιηµένη πολιτισµικά πρακτική, µε την ίδια γραφειοκρατική λογική 
που χαρακτηρίζει τη δηµόσια διοίκηση.  

Με την ερευνητική πρόταση αυτής της διατριβής προσπάθησα να 
διερευνήσω, µε τη συνεργασία τεσσάρων συναδέλφων εκπαιδευτικών που 
ενδιαφέρθηκαν να συµµετάσχουν σ’ αυτή την έρευνα µαζί µε τους µαθητές της 
τάξης τους, τις πρακτικές ανάγνωσης σ’ ένα µάθηµα που η Έκθεση, η 
Γραµµατική και το Συντακτικό είχαν παραδοσιακά κραταιά θέση. Στη 
συνέχεια, µε τη συνεργασία κυρίως της Τάνιας και των µαθητών ενός τµήµατος 
πραγµατοποιήσαµε τη διδακτική παρέµβαση στο µάθηµα της Ν.Γλ. 
καινοτοµώντας ουσιαστικά στο εξής: στη συστηµατική διδασκαλία της 
ανάγνωσης µε σκοπό την κατανόηση, στηριζόµενοι στη θεωρία και εµπειρία 
του κριτικού γραµµατισµού, στα εµπειρικά δεδοµένα της εθνογραφικής 
παρατήρησης και στις προϋπάρχουσες εµπειρίες των συµµετασχόντων στην 
έρευνα.  

Η προσπάθεια οργάνωσης διδακτικών δοκιµών µε σκοπό την ενίσχυση 
των µαθητών στην κριτική ανάγνωση µετέβαλε πολλά από τις µέχρι τούδε 
πρακτικές που ακολουθούσαµε στο µάθηµα της Ν.Γλ.. Τα κυριότερα σηµεία 
των διαφοροποιήσεων εκτέθηκαν παραπάνω. Το µείζον όµως που 
συντελέστηκε ως αλλαγή θεωρώ ότι ξεφεύγει από τα στενά όρια των πρακτικών 
της ανάγνωσης και αγγίζει τον πυρήνα της σηµασίας της κατανόησης ως ηθικής 
και πολιτικής πράξης.  

Η ανάγνωση για κατανόηση από µοναχική, ατοµική υπόθεση, 
διαδικασία ελέγχου και αποκατάστασης «εις το ορθόν» έγινε κοινωνική, «δι-
υπο-κειµενική» υπόθεση µέσω της οποίας τα συµµετέχοντα υποκείµενα, 
εκπαιδευτικοί και µαθητές, ταυτίζουν, αντιδιαστέλλουν, συγκρίνουν, 
προβάλλουν απόψεις τους σχετικές µε τα κείµενα, κάνουν αναγωγές σε άλλα 
υποκείµενα και κείµενα και τελικά προσχωρούν στο χώρο που διαµορφώνει η 
«δι-υπο-κειµενικότητα» (υποκείµενα και κείµενα). Τα υποκείµενα είναι 
ενεργοποιηµένα στην κατανόηση των κειµένων. Μετέχοντας στην αναγνωστική 
κοινότητα της τάξης, ο ένας προσπαθεί να κατανοήσει κυρίως τον 

                                                
158 Το υποκεφάλαιο αυτό µε το οποίο κλείνει η διατριβή είναι εµπνευσµένο από το κεφάλαιο 
«Η διδασκαλία της κατανόησης» στο έργο του Εντγκάρ Μορέν (2000). Οι εφτά γνώσεις 
κλειδιά για την 
αιδεία του µέλλοντος.. σελ.   
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εκφωνούµενο αλλά και το γραπτό λόγο του άλλου. Η κατάθεση του καθενός 
είναι σεβαστή ανεξάρτητα από το έλλειµµα δεξιοτήτων στη χρήση της 
«κανονικής» γλώσσας. Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ακούσουν το λόγο των 
µαθητών, οι µαθητές ακούν το λόγο των εκπαιδευτικών αλλά και για πρώτη 
φορά, απ’ ό,τι φάνηκε από τις συνεντεύξεις των µαθητών, το λόγο των 
συµµαθητών τους. Ο Κίµων συνειδητοποίησε ότι µπορούσε να αντλήσει πολλά 
από το λόγο των συµµαθητών που συνήθως δεν άρθρωναν λόγο µέσα στην 
τάξη. Ο Αγγελής µε τη συζήτηση σχετικά µε τα κείµενα «έµαθε» τους 
συµµαθητές του. Η Ντίνα µιλάει και γράφει και δεν την νοιάζει τι θα πουν οι 
άλλοι και κυρίως οι «καλοί» µαθητές που κατά τη γνώµη της δεν της έδιναν 
σηµασία. Η Σοφία εντόπισε τη διαφορά στο γεγονός ότι µιλούν στις οµάδες 
για το κείµενο και η διδάσκουσα ακούει. Ο Μπόρυ µιλούσε για την άνιση 
ρατσιστική µεταχείριση που βιώνει από τους συµµαθητές του ως αλβανός και 
τον ακούν όλοι σιωπηλοί. Μ’ ένα λόγο εκτιµώ ότι βιώσαµε το σεβασµό που 
αβίαστα επιβάλλει η βιωµένη εµπειρία του άλλου · όταν ο άλλος µιλάει και 
γράφει για πράγµατα που τον ενδιαφέρουν, η γραµµατική και το συντακτικό 
δεν αποτελούν τα µοναδικά κριτήρια για το επίπεδο της γλωσσικής 
επικοινωνίας. Ο σεβασµός της άλλης άποψης και η κατανόησή της ήταν η 
απαρχή θετικών αλλοιώσεων και µετασχηµατισµών της στάσης και της πράξης 
µας. Σ’ αυτό το κλίµα οι µαθητές ενεργοποιούνταν και ήθελαν να πράξουν. Η 
Τάνια χαρακτηριστικά είπε, απαντώντας σε σχετική ερώτησή µου:  

 
 ∆ε ξέρω αν µίλησαν ή έγραψαν περισσότερο. Αυτό που νοµίζω είναι ότι έπραξαν 

περισσότερο. 
 
Η Τάνια εννοούσε την ενεργοποίηση των µαθητών τόσο σε επίπεδο 

πρακτικό, µετέχοντας σε διάφορες οµαδικές εργασίες όσο και σε επίπεδο 
ενδιαφέροντος, προσέχοντας τη διαδικασία και θέλοντας µε κάποιο τρόπο να 
συµµετάσχουν. Η Τάνια προτίµησε ένα περισσότερο «βιωµατικό» ρήµα: 
«έπραξαν», για να δηλώσει έτσι τη συναισθηµατική εµπλοκή των µαθητών στη 
µαθησιακή διαδικασία .  

Υπ’ αυτή την έννοια η διδακτική παρέµβαση που πραγµατοποιήθηκε, 
αναφέρεται στην ανοικτή, εξανθρωπισµένη και δηµοκρατική «Παιδεία του 
µέλλοντος».  

 
7.3.5.1 Σχεδιάζοντας την Παιδεία του Μέλλοντος στο ελληνικό εκ
αιδευτικό σύστηµα  

Η προσέγγιση του οράµατος δε θέλει τις παραδεδοµένες πρακτικές 
επιβολής της καινοτοµίας µε γραφειοκρατικού τύπου ρυθµίσεις που υπηρετούν 
συνήθως την καινοτοµία µόνο σε ρητορικό επίπεδο. Η εµπειρία των συνεχών, 
εν πολλοίς αποτυχηµένων, µεταρρυθµιστικών προσπαθειών στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα πρέπει επιτέλους να αξιοποιηθεί ώστε να εφαρµοσθούν 
µεταρρυθµιστικά προγράµµατα σε βάθος χρόνου που ξεπερνούν κατά πολύ τις 
πολιτικές θητείες στο Υπουργείο Παιδείας.  
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Οι µεταρρυθµίσεις αυτές πρέπει να στηρίζονται στο «∆ιάλογο» όχι των 
διορισµένων εκπροσώπων και επιτροπών αλλά των υποκειµένων της 
εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών, µαθητών, γονέων και τοπικών κοινωνιών, 
ξεκινώντας από την αίθουσα, τη σχολική µονάδα, και προχωρώντας σε 
ευρύτερες περιφέρειες. Αν δεν ενισχυθεί ο πειραµατισµός και η καινοτοµία στη 
σχολική καθηµερινότητα δε θα µπορέσουµε ποτέ να έχουµε ερευνητικά και 
εµπειρικά δεδοµένα, ώστε όλοι οι παράγοντες της εκπαίδευσης να έχουν βάση 
συζήτησης για την οικοδόµηση της Παιδείας του µέλλοντος · ώστε να 
µπορούµε να διαµορφώσουµε ένα πλαίσιο αρχών για µια δηµοκρατική 
εκπαίδευση χειραφέτησης και πρακτικές ανάπτυξης ενός προγράµµατος 
σπουδών βασισµένο στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι κοινές 
εµπειρίες θα διαµορφώσουν µια διαφορετική εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία 
δε θα είναι πεδίο ανταγωνισµού αφηρηµένων λόγων που υπηρετούν «ειδικοί» 
µε διαφορετικές ερευνητικές ιστορίες και κοµµατικές ταυτότητες, αλλά θα είναι 
µια κοινότητα που θα στηρίζεται στη διυποκειµενική κατανόηση των 
προβληµάτων και στις όσο γίνεται καλύτερα τοποθετηµένες κοινωνικά και 
πολιτισµικά καινοτοµίες.  

Η διδακτική παρέµβαση που πραγµατοποιήσαµε δύο εκπαιδευτικοί 
µαζί µε ένα τµήµα µαθητών Γ΄ Γυµνασίου της Αττικής, αποτελεί την πρότασή 
µου/µας για την αναβάθµιση του µαθήµατος της Ν. Γλ. στο Γυµνάσιο, για 
την αναµόρφωση του ΑΠ στο σύνολό του στο πλαίσιο των αρχών του κριτικού 
γραµµατισµού, για το νέο παιδαγωγικό κλίµα που θα ήθελα/θέλαµε να 
επικρατεί στα σχολεία που στηρίζονται στις εµπειρίες των υποκειµένων τους, 
για µια εκπαιδευτική µεταρρύθµιση που στηρίζεται στο διάλογο και 
διαµορφώνεται µε την ισότιµη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων 
παραγόντων.159 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
159

Η διεθνής εµπειρία από µεταρρυθµιστικές προσπάθειες που ξεκίνησαν από τα κάτω προς τα πάνω, 

από την αίθουσα διδασκαλίας,  κατά τη γνώµη µου µπορούν να αποτελέσουν σηµεία αναφοράς σε 

παρόµοιες καινοτοµικές προσπάθειες (βλ. School – Based Reform, Finn et al.(2001)και Olson, (2007).  



 401 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
Πηγές 
 
Νόµοι-Υ�. Α�οφάσεις 
ΥΠΕΠΘ. Προεδρικό ∆ιάταγµα 86/2001. Αξιολόγηση των µαθητών του 

Ενιαίου Λυκείου. Φ.Ε.Κ. 73 Α΄. 
ΥΠΕΠΘ. Υπουργική Απόφαση 54530/Γ2/2-6-05. Ωρολόγιο Πρόγραµµα 

των µαθηµάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ηµερήσιου Γυµνασίου.  
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (1998) Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σ
ουδών για τη 

Γλωσσική διδασκαλία στο Γυµνάσιο και το Λύκειο. 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003). «∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράµµατα 
Σπουδων (Α.Π.Σ.) ∆ηµοτικού-Γυµνασίου». Φ.Ε.Κ. Β΄/303/13-03-03. 
Παράρτηµα. Τόµος Α΄. [Αθήνα]. 

 
 
 
 
∆ιδακτικά βιβλία του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυµνάσιο 
Κάνδρος Π., Λανάρης Ε., Μουµτζάκης Α., Τάνης ∆., Τσολάκης Χ. (1984). 

Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυµνάσιο. Τεύχη Α και Β. Αθήνα: ΟΕ∆Β.  
Κάνδρος Π., Λανάρης Ε., Μουµτζάκης Α., Τάνης ∆., Τσολάκης Χ. (1986). 

Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυµνάσιο. Τεύχη Α, Β και Γ. ΟΕ∆Β:Αθήνα. 
Πρώτη αναθεώρηση: Κατσιµάλη Γ., Πλατανίτης ∆. Φανφάνη Χ. 
Χαψιάδου Σ. 

Κάνδρος Π., Λανάρης Ε., Μουµτζάκης Α., Τάνης ∆., Τσολάκης Χ. (2001). 
Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυµνάσιο. Τεύχη Α, Β και Γ. Αθήνα:ΟΕ∆Β. 
∆εύτερη αναθεώρηση: Τσολάκης Χ., Κάνδρος Π., Τάνης ∆., 
Αδαλόγλου Κ., Μπέκας Φ., Πούχα Χ., Χρυσαφίδου Τ. (συντοµογραφία 
ΟΕ∆Β, 2001) 

Κάνδρος Π., Λανάρης Ε., Μουµτζάκης Α., Τάνης ∆., Τσολάκης Χ. (2004) 
Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυµνάσιο. Βιβλίου του Καθηγητή. Αναθεωρηµένη 
έκδοση. Αθήνα: ΟΕ∆Β. (συντοµ. ΟΕ∆Β, 2004, βιβλίο εκ
/κου). 

Αγγελάκος Κων/νος, Κατσαρού Ελένη και Μαγγανά Αναστασία (2006).
Νεοελληνική Γλώσσα, Α΄ Γυµνασίου. Αθήνα: ΟΕ∆Β. (συντοµ. ΟΕ∆Β,
2006, Α΄ Γυµ.). 

Αγγελάκος, Κωνσταντίνος, Κατσαρού, Ελένη και Μαγγανά, Αναστασία (2006). 
Νεοελληνική Γλώσσα. Α΄ Γυµνασίου. Βιβλίο Εκ
αιδευτικού. Αθήνα: 
ΟΕ∆Β.(συντοµ. ΟΕ∆Β, 2006, Βιβλίο εκ
/κού, Α΄ Γυµ.). 

Γαβριηλίδου Μαρία, Εµµανουηλίδης Παναγιώτης και Πετρίδου-
Εµµανουηλίδου Έλλη (2006). Νεοελληνική Γλώσσα, Β΄ Γυµνασίου. Αθήνα: 
ΟΕ∆Β. (συντοµ. ΟΕ∆Β, 2006, Β΄Γυµ.).   



 402 

Γαβριηλίδου Μαρία, Εµµανουηλίδης Παναγιώτης και Πετρίδου-
Εµµανουηλίδου Έλλη (2006). Νεοελληνική Γλώσσα, Β΄ Γυµνασίου. Βιβλίο 
Εκ
αιδευτικού. Αθήνα: ΟΕ∆Β. (συντοµ. ΟΕ∆Β, 2006, Βιβλίο εκ
/κου, Β΄ 
Γυµ.). 

Κατσαρού Ελένη, Μαγγανά Αναστασία, Σκιά Αικατερίνη και Τσέλιου 
Βασιλική (2006). Νεοελληνική Γλώσσα, Γ΄ Γυµνασίου. Αθήνα: ΟΕ∆Β. 
(συντοµ. ΟΕ∆Β, 2006, Γ΄ Γυµ.)  

Κατσαρού, Ελένη, Μαγγανά, Αναστασία, Σκιά, Αικατερίνη και Τσέλιου 
Βασιλική (2006). Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυµνασίου. Βιβλίο Εκ
αιδευτικού. 
Αθήνα: ΟΕ∆Β. (συντοµ. ΟΕ∆Β, 2006, Βιβλ. Εκ
/κου Γ΄ Γυµ.) 

 
Εκ�αιδευτικό υλικό α�ό το Ελληνικό Ανοικτό Πανε�ιστήµιο  
Graddol, D. & Boyd-Barret, Ol. (επιµ.) (2001). Kείµενα των Μ.Μ.Ε.: 

Συγγραφείς και αναγνώστες. τοµ. Α΄. Πάτρα: Ε.Α.Π. 
Graddol, D., Maybin, J. & Stierer, B. (επιµ.) (2001). Γλώσσα και Γραµµατισµός 

στο κοινωνικό 
λαίσio. Τοµ.Β΄. Πάτρα:  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. 
Stierer, B& Maybin, J. (επιµ.) (2001). Γλώσσα, Γραµµατισµός και Μάθηση στην 

Εκ
αιδευτική Πρακτική. Τοµ. ∆΄. Πάτρα: Ε.Α.Π. 
 
Εκ�αιδευτικό υλικό α�ό δικτυακό τό�ο 
Υπουργείο Παιδείας Αυστραλίας και άλλοι (2002). Πρόγραµµα My Read. 

www.myread.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 403 

ελληνόγλωσση 
Altrichter Herbert, Posch Peter & Somekh Bridget (2001). Οι Εκ
αιδευτικοί 

ερευνούν το έργο τους. Μια εισαγωγή στις µεθόδους της ΄Ερευνας ∆ράσης. 
Αθήνα: Μεταίχµιο. 

Anderson, R.C., Hiebert, E.H., Scott, J.A. & Wilkinson,I.A.G. (2000). Πώς 
να δηµιουργήσουµε ένα έθνος α
ό αναγνώστες. Α
ό την ψυχολογία της 
ανάγνωσης στην Εκ
αιδευτική Πρακτική/µετφρ. Α. Αρχοντίδου-Ι. Μπίµπου, 
Φ. Παπαδηµητρίου & Σ. Βοσνιάδου. Αθήνα: gutenberg.  

Apple, Michael, W. (1993). Εκ
αίδευση και Εξουσία. Μτφρ. Φώτης Κοκαβέσης. 
Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.  

Baynham, M. (2000). Πρακτικές Γραµµατισµού/Μετφρ. Μαρία Αραποπούλου 
Αθήνα: Μεταίχµιο. 

Bernstein, Basil (19912). Παιδαγωγικοί κώδικες και κοινωνικός έλεγχος. 
(Εισαγωγή. Μτφρ. Σηµειώσεις, Ιωσήφ Σολοµών). Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

Carr, Wilfred & Kemmis Stephen (1997). Για µια κριτική εκ
αιδευτική θεωρία. 
Εκ
αίδευση, γνώση και έρευνα δράσης. Αθήνα: Κώδικας.  

Clark, Christopher, M. (1993). «Οι εκπαιδευτικοί ως σχεδιαστές στην 
αυτοκαθοδηγούµενη επαγγελµατική εξέλιξη». Στo Hargreaves, Andy& 
Michael G. Fullan (eds). Η εξέλιξη των εκ
αιδευτικών. Αθήνα: Πατάκης, 
124-138. 

Eco, Umberto (1982). «Για ένα σηµειολογικό ανταρτοπόλεµο». Στο Η 
Σηµειολογία στην Καθηµερνή Ζωή/µετφρ. Αντώνης Τσοπάνογλου. Αθήνα: 
Μαλλιάρης-Παιδεία, 23-34. 

Foucoult, M. (1984) Oµιλίες και Γραπτά. Περί αλλοτινών χώρων. (∆ιάλεξη 
στη λέσχη αρχιτεκτονικών µελετών). Architecture, Movement, Continuité, 5 
(Οκτώβριος), 46-49.  

Golder, Caroline& Gaonach, Daniel (2000). Ανάγνωση για κατανόηση. 
Ψυχολογία της ανάγνωσης/µετφρ. Ιω. Θεοφανοπούλου. Αθήνα: Εκδ. 
Πατάκη. 

Γκράµσι, Αντόνιο (1973). Η Οργάνωση της Κουλτούρας/µετφρ. Θ.Χ. 
Παπαδόπουλος, Β΄ τόµ. Αθήνα: Στοχαστής. 

Grundy, Shirley (2003). Αναλυτικό Πρόγραµµα: Προϊόν ή Πράξις/µετφρ. 
Ελευθερία Γεωργιάδη. Αθήνα: Σαββάλας.  

Ηolub, R. (2001). H Θεωρία της Πρόσληψης. Μια κριτική εισαγωγή/µετφρ. 
Κων/να Τσακοπούλου. Αθήνα. Μεταίχµιο. 

Husen Torsten (1992²). H Αµφισβήτηση του Σχολείου. Μία συγκριτική µελέτη για 
το Σχολείο και το µέλλον του στις δυτικές κοινωνίες/µετφρ. Παναγιώτα 
Χατζηπαντελή. Αθήνα: Προτάσεις.  

Jauss, H.R. (1995). H Θεωρία της Πρόσληψης/µετφρ. Μίλτος Πεχλιβάνος. 
Αθήνα: Εστία. 

Kress, G. (2003). Γλωσσικές διαδικασίες σε κοινωνιο
ολιτισµική 
ρακτική/µετφρ. 
Ελευθερία Γεωργιάδη. Αθήνα: Σαββάλας. 



 404 

Leenhardt, J. (2000). «Εισαγωγή στην κοινωνιολογία της ανάγνωσης»/Φ. 
Σιατίτσας. Στο Λεοντσίνη, Μαίρη (επιµ.). Όψεις της ανάγνωσης. Αθήνα: 
νήσος, 45-65. 

Lipman, Matthew (2004). Η Σκέψη στην Εκ
αίδευση/µετφρ. Γ. Σαλαµάς. 
Αθήνα Εκδ. Πατάκη. 

Marcus, George (1998). «Τα µετά την Κριτική της Εθνογραφίας». Στο 
Γκέφου-Μαδιανού, ∆ήµητρα (επιµ.). Ανθρω
ολογική θεωρία και 
Εθνογραφία. Σύγχρονες τάσεις. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.  

Mason Jennifer (2003). H διεξαγωγή της 
οιοτικής έρευνας/µετφρ. Ελένη 
∆ηµητριάδου. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 

Μορέν, Εντγκάρ. (2000). Οι εφτά γνώσεις κλειδιά για την 
αιδεία του µέλλοντος/ 
Μετφρ. Θοδωρής Τσαπακίδης. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου. 

Robertson, A.E. & Bloome, D. (επιµ.) (2003). Γλώσσα και Πολιτισµός. Οι 
µαθητές/-τριες ως ερευνητές/-τριες/µετφρ. Μαντώ Καραλή. Αθήνα: 
Μεταίχµιο. 

Selden, R. (ed.) (2004). Α
ό τον φορµαλισµό στον µεταδοµισµό/µετφρ. Μ. 
Πεχλιβάνος & Μ. Χρυσανθόπουλος. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ/Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Σπουδών. 

Thiessen, Dennis (1993). «Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών που βασιζεται στην 
αίθουσα διδασκαλίας». Στο Hargreaves, Andy& Michael G. Fullan. Η 
εξέλιξη των εκ
αιδευτικών/µετφρ. Παναγιώτα Χατζηπαντελή. Αθήνα: 
Πατάκης, 139-174. 

Toynbee, Arnold (1992). Οι Έλληνες και οι κληρονοµιές τους. Αθήνα: 
Καρδαµίτσας. 

Vygotsky, L.S. (2000). Νους στην Κοινωνία. Η ανά
τυξη ανώτερων ψυχολογικών 
διαδικασιών/µετφρ. Άννα Μπίµπου & Στέλλα Βοσνιάδου. Αθήνα: 
gutenberg. 

 
Αρχάκης, Α. (2005). Γλωσσική ∆ιδασκαλία και Σύσταση των Κειµένων. Αθήνα:  

Εκδ.Πατάκη. 
Ασκούνη, Νέλλη (1997). «Μια µακρά πορεία στο χρόνο…»: οι Έλληνες και οι 

άλλοι στα βιβλία της γλώσσας». Στο Φραγκουδάκη, Α. & Θ. ∆ραγώνα 
(επιµ.). «Τι ειν’ η 
ατρίδα µας;». Εθνοκεντρισµός στην Εκ
αίδευση. Αθήνα: 
Αλεξάνδρεια, 442-489.  

Βάµβουκας, Μιχάλης, Ι. (1994). Αξιολόγηση Αναγνωστικών δεξιοτήτων. Αθήνα: 
Γρηγόρης. 

Βάµβουκας, Μιχάλης, Ι. (2004). Θέµατα Ψυχο
αιδαγωγικής της Ανάγνωσης. 
Αθήνα: Ατραπός. 

Βεκρής, Ελευθέριος & Χοντολίδου, Ελένη (επιµ.) (2003). Προδιαγραφές 
Σ
ουδών των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας. Αθήνα: Ι.∆.ΕΚ.Ε./Γ.Γ.Ε.Ε. 

Βίδος Κοσµάς (2006). «Ιδού ο… myth ιδού και το πήδηµα!». Βηµαgazino 
(323), 24.12.2006, 6-10.  

Γεωργακοπούλου, Αλ & Γούτσος, ∆. (1999). Κείµενο και Ε
ικοινωνία. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράµµατα. 



 405 

Γιανουλόπουλος, Γιάννης, Ν. (1999). «Η ευγενής µας τύφλωσις…». Εξωτερική 

ολιτική και «Εθνικά θέµατα» α
ό την ήττα του 1897 έως τη Μικρασιατική 
καταστροφή». Αθήνα: Βιβλιόραµα. 

Γκέφου-Μαδιανού, ∆ήµητρα (1999). Πολιτισµός και Εθνογραφία. Α
ό τον 
εθνογραφικό Ρεαλισµό στην Πολιτισµική Κριτική. Αθήνα: Ελληνικά 
Γράµµατα. 

Γκέφου-Μαδιανού, ∆ήµητρα (επιµ.) (1998). Ανθρω
ολογική θεωρία και 
Εθνογραφία. Σύγχρονες τάσεις. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 

Γκότοβος, Αθανάσιος, E. (2002). Παιδαγωγική Αλληλε
ίδραση. Ε
ικοινωνία και 
Κοινωνική Μάθηση στο Σχολείο. Αθήνα: gutenberg. 

Γκότοβος, Αθανάσιος, Ε. (2007). «Γενική Παιδεία, ∆ιαθεµατικότητα και 
∆ιδασκαλία: Παιδαγωγικό Σύνθηµα και Παιδαγωγική Ουσία». Στο 
Χαριτίδου Γεωργία (επιµ.). Π.Ε.Φ Σεµινάριο 34. Προγράµµατα Σ
ουδών 
των Φιλολογικών Μαθηµάτων στη ∆ευτεροβάθµια Εκ
αίδευση και Νέα 
∆ιδακτικά Βιβλία. Αθήνα: Ελληνοεκδοτική, 12-25. 

Γρόλλιος, Γιώργος (2005). Ο Paulo Freire και το αναλυτικό 
ρόγραµµα. 
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας. 

∆αφέρµος, Μανόλης (2002). Η Πολιτσµική- ιστορική θεώρηση του Vygotsky. 
Φιλοσοφικές-Ψυχολογικές-Παιδαγωγικές διαστάσεις. Αθήνα: Ατραπός. 

Ευστράτογλου, Άγγελος, Νικολοπούλου, Βάσω & Παυλή-Κορρέ, Μαρία 
(2006). Βασικές ∆ιαστάσεις του Αναλφαβητισµού στην Ελλάδα. Αθήνα: 
Επιστηµονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Ζουµπουλάκης, Σταύρος (1999). «Το φάντασµα της µεταρρύθµισης». Νέα 
Εστία, 1709, 274-277.  

Ιωσηφίδης, Θεόδωρος (2003). Ανάλυση 
οιοτικών δεδοµένων στις κοινωνικές 
ε
ιστήµες. Αθήνα: Κριτική.  

Kατσαρού, Ελένη (1998). Αναµόρφωση Αναλυτικού Προγράµµατος µε Ενεργητική 
Συµµετοχική Έρευνα: Το 
αράδειγµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. 
(Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή). Αθήνα: Πανεπιστήµιο Αθηνών. 

Κατσαρού, Ελένη & Τσάφος, Βασίλης (2003). Α
ό την έρευνα στη διδασκαλία. Η 
εκ
αιδευτική έρευνα δράσης. Αθήνα: Σαββάλας. 

Κατσαρού, Ελένη (2004). «Η αξιολόγηση των µαθητών όπως προτείνεται από 
το Αναλυτικό Πρόγραµµα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυµνάσιο και 
τα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια: συγκλίσεις και αποκλίσεις». Στο 
Παπακωνσταντίνου, Θ.& Παγανού-Λαµπράκη Α. (επιµ.) Πρόγραµµα 
Σ
ουδών και Εκ
αιδευτικό Έργο στη ∆ευτεροβάθµια Εκ
αίδευση, Αθήνα: 
Παν/µιο Αθηνών, 217-225.  

Κατσαρού, Ελένη & Τσέλιου, Βάντα (2006). «Στοιχεία καινοτοµίας στα νέα 
σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας για το Γυµνάσιο», Νέα 
Παιδεία, 118, 47-71. 

Κατσαρού, Ε., Παπαγεωργάκης, ∆. & Τσάφος, Β. (2007). «Ο ρόλος του 
µαθητή στη διαδικασία προσέγγισης του διδακτικού αντικειµένου στα νέα 
βιβλία του γυµνασίου». Στο Χαριτίδου Γεωργία (επιµ.). Π.Ε.Φ Σεµινάριο 



 406 

34. Προγράµµατα Σ
ουδών των Φιλολογικών Μαθηµάτων στη ∆ευτεροβάθµια 
Εκ
αίδευση και Νέα ∆ιδακτικά Βιβλία. Αθήνα: Ελληνοεκδοτική, 134-181.  

Κάτσικας, Χρήστος (2005). «Τα Αρχαία Ελληνικά στη ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση. Μύθος και πραγµατικότητα». Φιλολογική, 91. ΠΕΦ: Αθήνα, 
4-5. 

Κουµπιάς, Εµµανουήλ, Ι. (2004). Ανάγνωση και Προσοχή: Ψυχολογικές 
διαστάσεις. Αναγνωστική ικανότητα και Προβλήµατα 
ροσοχής Μαθητών 
Σχολικής Ηλικίας -Πρόληψη και Αντιµετώ
ιση. Αθήνα: Ατραπός. 

Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, Μαίρη (1995). «Μεταγνώση: Η έννοια και η 
διδασκαλία της». Νέα Παιδεία, 74, 48-56.  

Κυριαζή, Νότα (2005). Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική ε
ισκό
ηση των µεθόδων 
και των τεχνικών. Αθήνα: Ελληνικά γράµµατα. 

Κωστόπουλος, Τάσος (2000²). Η Α
αγορευµένη Γλώσσα. Αθήνα: Μαύρη Λίστα. 
Λύκου, Χριστίνα (2000). «Η Συστηµική Λειτουργική Γραµµατική του Μ.Α.Κ. 

Halliday», Γλωσσικός Υ
ολογιστής, 2: 55-71.  
Μαρωνίτης, ∆.Ν. (2005). «Και λίγη Ιστορία». Εφ. Το Βήµα της Κυριακής, 

19/06/2005. (2009). 
Μαυρογιώργος, Γιώργος (2001). Σχολείο: ∆ιδασκαλία και Αξιολόγηση. Τοµ. Α΄. 

Γιάννενα: Παν/µιο Ιωαννίνων. 
Μαυρογιώργος, Γιώργος (1996). «Σχολικός χώρος και αυταρχική εκπαίδευση». 

Στο Γκότοβος, Α., Γ. Μαυρογιώργος & Π. Παπακωνσταντίνου. Κριτική 
Παιδαγωγική και Εκ
αιδευτική Πράξη. Αθήνα: gutenberg, 135-146. 

Μεταξιώτης Γιώργος (2004). «Η εικόνα ως εκπαιδευτικό παράδειγµα». Στο 
Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυµνάσιο. Βιβλίου του Καθηγητή. Αναθεωρηµένη 
έκδοση. Αθήνα: ΟΕ∆Β, 85-87.  

Μήτσης, Ναπολέων (1995). Η διδασκαλία της Γραµµατικής στην Πρωτοβάθµια και 
∆ευτεροβάθµια Εκ
αίδευση. Η ε
ίδραση της Γλωσσικής ε
ιστήµης στην εξέλιξή 
της. Αθήνα: gutenberg. 

Μήτσης, Ναπολέων (1996). ∆ιδακτική του Γλωσσικού µαθήµατος. Α
ό τη 
Γλωσσική Θεωρία στη ∆ιδακτική Πράξη. Αθήνα: gutenberg. 

Μπαµπινιώτης, Γ. (1985). «Γλωσσολογία και ∆ιδασκαλία της Γλώσσας», 
Σεµινάριο Π.Ε.Φ., αρ.5. Αθήνα, 21-40. 

Μωραΐτης, Γ. (1989). «Η διδασκαλία της γλώσσας και τα προβλήµατά της». 
Σεµινάριο Π.Ε.Φ. αρ.11. Αθήνα, 7-22. 

OOΣΑ-PISA (2007). ∆ιεθνές Πρόγραµµα για την Αξιολόγηση των 
Μαθητών.PISA Programme for International Student Assessment. Αθήνα: 
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. 

Παπαδάκης, Νίκος, Ε. (2003). Εκ
αιδευτική Πολιτική. Η εκ
αιδευτική 
ολιτική 
ως κοινωνική 
ολιτική(;). Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 

Πασιαρδής, Πέτρος (2004). Εκ
αιδευτική ηγεσία. Α
ό την 
ερίοδο της ευµενούς 
αδιαφορίας στη σύγχρονη ε
οχή. Αθήνα: Μεταίχµιο. 

Πηγιάκη, Πόπη (1988). Εθνογραφία. Η µελέτη της ανθρώ
ινης διάστασης στην 
κοινωνική και 
αιδαγωγική έρευνα. Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη. 



 407 

Πηγιάκη, Πόπη (2006). ∆ηµοκρατική-Κριτική Εκ
αιδευτική Καινοτοµία. Μαθήµατα 
α
ό τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας. Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη. 

Ρογδάκη, Άννα (2004). ∆ιδάσκοντας το γλωσσικό µάθηµα στο Λύκειο: ενδυνάµωση 
και χειραφέτηση των µαθητών (Μια έρευνα δράσης). Αδηµοσίευτη 
µεταπτυχιακή εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
Θεσσαλονίκη.  

Σεφερλή Παναγιώτα (2007). «Γλώσσα-Γλώσσες και Πολιτισµοί του Κόσµου»: 
Μια Κριτική Ανάγνωση της Β΄ Ενότητας του Βιβλίου Νεοελληνική 
Γλώσσα της Γ΄ Γυµνασίου». Στο Χαριτίδου Γεωργία (επιµ.). Π.Ε.Φ 
Σεµινάριο 34. Προγράµµατα Σ
ουδών των Φιλολογικών Μαθηµάτων στη 
∆ευτεροβάθµια Εκ
αίδευση και Νέα ∆ιδακτικά Βιβλία. Αθήνα: 
Ελληνοεκδοτική, 225-235.  

Σολοµών, Ιωσήφ (1991²). «Εσαγωγή στην προβληµατική της πολιτισµικ΄΄ης 
αναπαραγωγής του Basil Bernstein». Στο Bernstein, Basil (19912). 
Παιδαγωγικοί κώδικες και κοινωνικός έλεγχος. (Εισαγωγή. Μτφρ. 
Σηµειώσεις, Ιωσήφ Σολοµών). Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 15-39. 

Σπανός, Γ. (2004). «Αξιολόγηση του Προγράµµατος Σπουδών της 
Νεοελληνικής Γλώσσας στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (1984-1999)». 
Στο Παπακωνσταντίνου, Θ.& Παγανού-Λαµπράκη Α.(επιµ.) Πρόγραµµα 
Σ
ουδών και Εκ
αιδευτικό Έργο στη ∆ευτεροβάθµια Εκ
αίδευση, Αθήνα: 
Παν/µιο Αθηνών, 181-195 

Στεφάνου, Στεφ. Ι. & Στεργιόπουλου Κων.∆. [1960]. Θουκυδίδου Ιστορίαι.(Μετ. 
Ε.Κ. Βενιζέλου). Αθήνα: Εστία. 

Σύνδεσµος Φιλολόγων Ν. Πέλλας (2006). «Απόψεις και αιτιάσεις για τα νέα 
βιβλία Γυµνασίου». Φιλολογική (97). Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση 
Φιλολόγων, 5-6. 

Σύνδεσµος Φιλολόγων Πύργου-Ολυµπίας (2007). «Τα νέα διδακτικά βιβλία 
στο Γυµνάσιο. Απόψεις και Προβληµατισµοί». Φιλολογική (98). Αθήνα: 
Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, 12-13. 

Τσάφος, Βασίλειος, Σ. (1998). Ο Εκ
αιδευτικός-Ερευνητής και η διδασκαλία της 
∆ραµατικής Ποίησης α
ό Μετάφραση στο Γυµνάσιο. (∆ιδακτορική διατριβή). 
Αθήνα. 

Τσάφος, Βασίλης (2004). Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας και 
Γλώσσας. Αθήνα: Μεταίχµιο. 

Τσάφος, Βασίλης. (2008). «Η θέση και ο ρόλος του εκ�αιδευτικού στο 
∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο και τα Αναλυτικά Προγράµµατα 
Σ�ουδών: µια κριτική «ανάγνωση». Παιδαγωγική Ε�ιθεώρηση, 46, 
53-72. 

Τσολάκης, Χρίστος (1983). «Το πρόβληµα της διδασκαλίας της Νεοελληνικής 
Γλώσσας». Σεµινάριο 2. Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, 140-155. 

Τσολάκης, Χρίστος (1985). «Η Γλωσσική ∆ιδασκαλία στη Μέση Εκπαίδευση. 
Πραγµατικότητα. Προοπτική». Σεµινάριο 5. Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση 
Φιλολόγων, 41-63. 



 408 

Φραγκουδάκη, Άννα (2001). Η Γλώσσα και το Έθνος, 1880-1980. Εκατό χρόνια 
αγώνες για την αυθεντική ελληνική γλώσσα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

Φρυδάκη, Ευαγγελία (2003). Η Θεωρία της λογοτεχνίας στην 
ράξη της 
διδασκαλίας. Αθήνα: Κριτική. 

Χαραλαµπόπουλος, Α. (1988). «∆ιδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της 
γλώσσας». Γλώσσα,16, 38-63.  

Χαραλαµπόπουλος, Α. (1985). «Γλωσσολογία και διδασκαλία της µητρικής 
γλώσσας», Γλώσσα, 9, 38-63 

Xαραλαµπόπουλος, Α. & Χατζησαββίδης, Σ. (1997). Η διδασκαλία της 
λειτουργικής χρήσης της γλώσσας:Θεωρία και 
ρακτική εφαρµογή. 
Θεσσαλονίκη: Κώδικας. 

Χατζησαββίδης, Σωφρόνης (2007). «Σύγχρονες τάσεις στη Γλωσσική 
διδασκαλία και η αξιοποίησή τους από το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τα 
Σχολικά εγχειρίδια στο Γυµνάσιο». Στο Χαριτίδου Γεωργία (επιµ.). 
Π.Ε.Φ Σεµινάριο 34. Προγράµµατα Σ
ουδών των Φιλολογικών Μαθηµάτων 
στη ∆ευτεροβάθµια Εκ
αίδευση και Νέα ∆ιδακτικά Βιβλία. Αθήνα: 
Ελληνοεκδοτική, 80-90. 

Χατζησαββίδης, Σωφρόνης (2003). «Γλωσσικός γραµµατισµός (Ελληνική & 
αγγλική γλώσσα)». Στο Βεκρής Ελ. & Χοντολίδου Ελ. (επιµ.) 
Προδιαγραφές Σ
ουδών για τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας. Αθήνα: 
Ι.∆.ΕΚ.Ε/Γ.Γ.Ε.Ε., 81-118. 

Χατζησαββίδης, Σωφρόνης, Α. (1992). Το ιστορικό της αναµόρφωσης του 
µαθήµατος της νεοελληνικής γλώσσας στην υ
οχρεωτική εκ
αίδευση (1976-
1984). Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. 

Χοντολίδου, Ελένη (2003). «Η έννοια του γραµµατισµού στα Σχολεία 
∆εύτερης Ευκαιρίας». Στο Βεκρής Ελ. & Χοντολίδου Ελ.(επιµ.) 
Προδιαγραφές Σ
ουδών για τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας. Αθήνα: 
Ι.∆.ΕΚ.Ε/Γ.Γ.Ε.Ε., 35-40. 

Χοντολίδου, Ελένη (2001). «Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας», 
Γλωσσικός Υ
ολογιστής, 1(1), ∆εκέµβριος 1999, 115-118. 

Χοντολίδου, Ελένη (1990). «Το πρόγραµµα γλωσσικής διδασκαλίας 
«Νεοελληνική Γλώσσα». Ο Πολίτης 103, 59-62.  

 
Ξενόγλωσση 
Alfred W. (2008). “Discussing Texts with Adolescents in Culturally 

Responsive Ways”. Στο Hinchman, Kathleen A. & Heather K. 
Sheridan-Thomas (eds). Best Practices in Adolescent Literacy Instruction. 
New York & London: The Guilford Press, 3-19.  

Alvermann, D. et al. (2006²). Reconceptualizing the Literacies in Adolescents’ Lives. 
Malwah/NJ: LEA. 

Alvermann, D., Hagood, M. & Williams, K. (2001, June). “Image, Language, 
and Sound: Making Meaning with Popular Culture Texts”. Reading 
Online, 4 (11). 



 409 

Anderson, Gary, L. & Irvine, Patricia (1993). “Informing critical literacy 
with ethnography”. Στο Lankshear, Colin & McLaren, Peter (eds). 
Critical Literacy. Politics, Praxis, and the Postmodern. New York: State 
University of New York, 81-104. 

Anderson, R. C. & Pearson, P.D. (2002). “A Schema-Theoretic View of 
Basic Processes in Reading Comprehension”. Στο Pearson, David, P. 
(ed.). Handbook of Reading Research. USA/NJ: LEA, 255-292. 

Apple, Michael, W. (1993). “Between moral regulation and democracy: The 
cultural contradictions of the text”. Στο Lankshear, Colin & McLaren, 
Peter (eds). Critical Literacy. Politics, Praxis, and the Postmodern. New York: 
State University of New York, 193-216. 

Au, Kathryn, H. (2006³). “Multicultural Factors and the Effective 
Instruction of Students of Diverse Backrounds”. Στο Farstrup, A.E. & 
Samuels, S.J. (eds). What Research Haw to Say About Reding Instruction. 
Newark, Delaware: IRA, 392-413. 

Bahr, Nan (2005). “The middle years Learner”. Στο Pendergast, Donna& 
Bahr, Nan (eds). Teaching Middle Years. Rethinking Curriculum, Pedagogy and 
Assesment. Sydney: Allen&Unwin, 48-64. 

Barton, D. (1994). Literacy. An Introduction to the Ecology of Written Language. 
Oxford UK/Cambrdge USA: Blackwell. 

Barton, D.& Hamilton, M. (2000). “Literacy practices”. Στο Barton, D., 
Hamilton, M. & Ivanič, R. (eds) (2000). Situated Literacies. Reading and 
Writing in Context. London: Routledge, 7-15. 

Barton, D. & Hamilton, M. (1998). Local Literacies. Reading and writing in one 
community. London, N. York: Routledge. 

Berlin, James, A. (1993). “Literacy, pedagogy, and English studies: 
Postmodern connections”. Στο Lankshear, Colin & Peter L. McLaren 
(eds). Critical Literacy. Politics, praxis, and the postmodern. New York/USA: 
State University of New York Press, 247-269. 

Bloome, David (1993). “Necessary indeterminacy: Issues in the 
microethnographic study of reading as a social process”. Journal of 
Reading Research, 16, 98-111.  

Bloome, David & Green, Judith (2002). “Directions in the sociolinguistic 
study of reading”. Στο Pearson, David, P. Handbook of Reading Research. 
NJ: LEA, 395-422. 

Βloome, D., Carter, S.P., Christian, M., Otto, Sh. & Shuart-Faris, N. (2005). 
Discourse Analysis & The Study of Classroom Language & Litercy events-A 
Microethnographic Perspective. Mahwah, N. Jersey: LEA. 

Brown, Rachel. (2008). “Strategy Matters”. Στο Hinchman, Kathleen A. & 
Heather K. Sheridan-Thomas (eds). Best Practices in Adolescent Literacy 
Instruction. New York & London: The Guilford Press, 114-131. 

Cambourne, Brian (2002). “Holistic, Integrated Approaches to Reading and 
Language Arts Instruction: The Constructivist Framework of ana 
Instructional Theory”. Στο Farstrup, Alan, E.& S. Jay Samuels (eds). 



 410 

What Research Has to Say About Reading Instruction. Newark, Delaware: 
IRA, 25-47. 

Carlson, Dennis (1993). “Litercy and urban school reform. Beyond vulgar 
pragmatism. Στο Lankshear, Colin & McLaren, Peter (eds). Critical 
Literacy. Politics, Praxis, and the Postmodern. New York: State University of 
New York, 217-246.  

Carspecken, Phil, Francis (1996). Critical Ethnography in Educational Research. A 
Theoretical and Practical Guide. New York & London: Routledge.  

Cazden, Courtney, B. (1988). Classroom Discourse. The Language of Teaching and 
Learning. Portsmouth/NH: Heinenmann. 

Cervetti, Gina, Pardales, Michael, J. & Damico, James, S. (2001). “A Tale of 
Differences: Comparing the Traditions, Perspectives, and Educational 
Goals of Critical Reading and Critical Literacy”. Reading Online. 
International Reading Association, (2006).  

Charmaz, Kathy & Mitchell, Richard, G. (2001). “Grounded Theory in 
Ethnography”. Στο Atkinson, P. et al. Handbook of Ethnography. London: 
SAGE, 160-174. 

Clough, Patricia, Ticineto (2000). “Comments on Setting Criteria for 
Experimental Writing”. Qualitative Inquiry, 6(2), 278-291. 

Cope, Bill & Kalantzis, Mary (eds) (2000). Multiliteracies. Literacy Learning and 
the Design of Social Futures. London/New York: Routledge. 

Cope, Bill & Kalantzis, Mary (1993). “Introduction: How a Genre Approach 
to Literacy Can Transform the Way Writing Is Taught”. Στο Cope, Bill 
& Kalantzis, Mary (eds). The Powers of Literacy. A Genre Approach to 
Teaching Writing. London: The Falmer Press, 1-21. 

Crilly, Ruth (2002). “Three stages of reading” 
http://www.myread.org/guide_stages.htm (2005-8). 

Curtis, Mary. (2004) “Adolescents Who Struggle with Word Identification. 
Research and Practice”. Στο Jetton, L. Tamara & Dole, A. Janice (eds). 
Adolescent Literacy Research and Practice. NY: The Guilford Press. 

de Beer, Marlene (2003). “A seventh moment bricoleurship and narrative 
turn to poetics in educational research”. 
http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00003137.htm (2006)  

De Castell, Suzanne, Luke, Allan & David MacLennan. (1986). “On defining 
literacy”. Στο De Castell, Suzanne, Luke, Allan & Kieran Egan (eds). 
Literacy, Society, and Schooling. A Reader. Cambridge, N.York, Port 
Chester, Melbourne, Sydney: Cambridge University Press, 3-14. 

Denzin, Norman, K. (1997). Interpretive Ethnography. Ethnographic Practices for 
the 21st Century. London: SAGE. 

Denzin, Norman, K. (2000). “Aesthetics and the Practices of Qualitative 
Inquiry”. Qualitative Inquiry, 6(2), 256-265.  

Denzin, Norman, K. (2002). “Social Work in the Seventh Moment”. 
Qualitative Social Work 1(1), 25-38. 



 411 

Denzin, Norman, K. (2003). “Performing [Auto] Ethnography Politically”. 
The Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies, 25, 257-278. 

Denzin, Norman, K. (2003). “Reading and Writing Performance” Qualitative 
Research, 3(2), 243-268. 

Dewey, John (1915). The School and Society. Chicago, Illinois: University of 
Chicago Press, αναδηµοσιευµένο στο (2001) The School and Society & The 
Child and the Curriculum. Mineola & New York: Dover Publications, Inc. 

Duke, Nell, K. & P. David Pearson (2002). “Effective Practices for 
Developing Reading Comprehension”. Στο Farstrup, Allan E. & S.Jay 
Samuels (eds). What Research Has to Say About Reading Instruction. 
Newark/DE: IRA, 205-242. 

Elliott, John (2005). “Becoming Critical: the failure to connect”. Educational 
Action Research, 13(3), 359-372.  

Fairclough, Norman (1992). Discourse and Social Change. UK: Polity Press. 
Fairclough, Norman (1995). Critical Discourse Analysis: the critical study of 

language. London & New York: Longman. 
Fairclough, Norman (ed.) (1992). Critical Language Awareness. New York: 

Longman. 
Finn, C.E., Manno, BV. & Vanourek, G. (2001).Charter schools in action: 

renewing public education. Princeton/NJ:Princeton Uni Press. 
Freebody, Peter (2003). Qualitative Research in education. Interaction and Practice. 

Introducing Qualitative Methods. London: SAGE. 
Freiberg, Jill & Peter Freebody (1997). “Critical order in the Literacy 

Classroom. Response to Carolyn Baker”. Στο Muspratt, Sandy, Luke, 
Allan & Peter Freebody (eds). Constructing Critical Literacies. Teaching and 
Learning Textual Practice. Cresskill/New Jersey: Hampton Press, 263-272.  

Freire, P. & Macedo, D. (1987). Literacy: Reading the Word and the World. 
London: RKP. 

Freire, Paulo (2005). Teachers as Cultural Workers. Letters to Those Who Dare 
Teach. Colorado: Westview press. 

Gallagher, Kelly (2004). Deeper Reading. Comprehending Challenging Texts, 4-12. 
Portland/Maine: Stenhouse Publishers. 

Gee, J.P. (1993). “Postmodernism and literacies”. Στο Lankshear, Colin & 
McLaren, Peter (eds). Critical Literacy. Politics, Praxis, and the Postmodern. 
New York: State University of New York, 271-298. 

Gee, J.P. (19962). Social Linguistics and Literacies. Ideology in Discourses. London: 
Taylor & Francis. 

Gee, J.P. (1999). An Introduction to Discourse Analysis. Theory and Method. 
London: Routledge. 

Gilbert, Pam (1991). “Writing Pedagogy: Personal Voices, Truth Telling and 
“Real” Texts”. Στο Luke, Alan& Baker, Carolyn, D. (eds) Towards A 
Critical Sociology of Reading. An Introduction. Amsterdam & Philadelphia: 
John Benjamins, 27-47.  



 412 

Giroux, Henry, A. (1987). “Introduction: Literacy and the Pedagogy of 
Political Empowerment”. Στο Freire, Paulo & Donaldo Macedo. 
Literacy: Reading the Word and the World. London: RKP, 1-28. 

Giroux, Henry, A. (1993). “Literacy and the politics of difference”. Στο 
Lankshear, Colin & McLarenn, Peter (eds). Critical Literacy. Politics, 
Praxis, and the Postmodern. New York: State University of New York, 
367-377. 

Golder, Caroline & Gaonac’h, Daniel. (2000). Ε
άγγελµα Εκ
αιδευτικός: 
Ανάγνωση και Κατανόηση. Ψυχολογία της Ανάγνωσης. Αθήνα: Πατάκης. 

Gordon Tuula, Holland Janet & Lahelma Elina (2001). “Ethnographic 
research in Educational Settings”. Στο Atkinson, P. et al. (eds) 
Handbook of Ethnography. London: SAGE, 188-203. 

Guthrie, Larry, F. & Hall, William, S. (2002). “Ethnographic Approaches to 
Reading Research”. Στο Pearson, David, P. (ed.). Handbook of Reading 
Research. USA/NJ: LEA, 91-110. 

Habermas, Juergen (1972). Knowledge and Human Interests/µετφρ. Jeremy J. 
Sapiro. London: Heinemann. 

Halliday, M.A.K. (1996). “Literacy and linguistics: a functional perspective”. 
Στο Hasan, Ruqaiya & Williams, Geoff (eds). Literacy in Society. New 
York:  Longman, 339-376. 

Halliday, M.A.K. & Hasan, R. (1989). Language, context, and text: aspects of 
language in a social-semiotic perspective. Oxford: Oxford Uni. Press. 

Hamilton, Mary (2000). “Expanding the new Literacy Studies. Using 
photographs to explore literacy as social practice”. Στο Barton, 
Hamilton & Ivanic (eds). Situated Literacies. Reading and Writing in Context. 
NY/USA: Routledge.  

Harper, Helen, J. & Bean, Thomas, W. (2006). “Fallen Angels: Finding 
Adolescents and Adolescent Literacy in a Renewed Project of 
Democratic Citizenship”. Στο Alvermann, D. et al. (eds) (2006²). 
Reconceptualizing the Literacies in Adolescents’ Lives. Malwah/NJ: LEA, 147-
160. 

Hasan, R. & Williams, G. (eds) (1996). Literacy in Society. London: Longman. 
Hunter, Lisa & Park, Nicola (2005). “Negotiating curriculum”. Στο 

Pendergast, Donna& Bahr, Nan (eds). Teaching Middle Years. Rethinking 
Curriculum, Pedagogy and Assesment. Sydney: Allen & Unwin, 164-178. 

Intrator, Sam M. & Kumzman, Robert. (2009). “Who Are Adolescens 
Today? Youth Voices and What They Tell Us”. Στο Christenbury, 
Leila, Bomer, Randy & Smagorinsky, Peter (eds). Handbook of Adolescent 
Literacy Research. New York & London: The Guilford Press, 29-45. 

Jennings, E.M. & Purves, A.C. (eds) (1991). Literate Systems and Individual 
Lives. Perspectives on Literacy and Schooling. N. York: State Uni. 

Jetton, Tamara,L. & Dole, Janice, A. (eds) (2004). Adolescent Literacy Research 
and Practice. NY: The Guilford Press. 



 413 

Jordan, Steven & Yeomans, David (1995). “Critical Ethnography: problems 
in contemporary theory and practice”. British Journal of Sociology of 
Education, 16(3), 389-408. 

Κalantzis,Mary (1992/1993). “Citizenship education after the monarchy: 
Five questions for the future”. Education Australia, 19/20, 28-31. 

Kamil, Michael, L. (2002). “Current traditions of reading research”. Στο 
Pearson, David, P. (ed). Handbook of reading research. NJ: LEA, 39-62. 

Kemmis, Stephen (1993). “Action Research and Social Movement: A 
Challenge for Policy Research. Education Policy Analysis Archive, 1(1), 1-4. 

Kimberley, K., Meek, M. & Miller, J. (eds) (1992). Νew Readings. Contributions 
to an understanding of literacy. London: A & C Black. 

Kincheloe, Joe, L. (2001). “Describing the Bricolage: Conceptualizing a New 
Rigor in Qualitative Research”. Qualitative Inquiry, 7(6), 679-692. 

Knoblauch, Hubert (2005). “Focused Ethnography” Forum Qualitative Social 
research,6(3)44. http:// www. qualitative-research.net/fqs/(2006).  

Kress, G. (ed.) (1988). Communication and Culture. NSW/Au: New South 
Wales University. 

Kress, Gunter & Van Leeuwen, Theo (1996). Reading Images. The Grammar of 
Visual Design. London/N. York: Routledge.  

Kurland, Daniel. (1995). I Know What It says…What Does It Mean? Critical 
Skills for Critical Reading. Belmont…: Washworth P. Co. 

Kurland, Dan (2000). «What Is Critical Reading?». 
www.criticalreading.com/critical_reading.htm 

Lankshear, Colin & Knobel, Michele (1997). “Critical Literacy and Active 
Citizenship”. Στο Muspratt, Sandy, Luke, Allan & Freebody, Peter 
(eds). Constructing Critical Literacies. USA-NJ: Hampton Press, 95-124.  

Lankshear, Colin & McLaren, Peter L. (eds) (1993). Critical Literacy. Politics, 
praxis, and the postmodern. New York/USA: State University of New 
York Press. 

Lambirth, Andrew (2003). “They get enough of that at home: understanding 
aversion to popular culture in schools”. Reading literacy and language, 9-13. 

Le Compte & Preissle, Judith (20032). Ethnography and Qualitative Design in 
Educational research. USA: Academic Press. 

Ledwith, Margaret (2007). “On being critical: uniting theory and practice 
through emancipatory action research. Educational Action Research, 15(4), 
597-611. 

Levine, Kennneth (1983). The Social Context of Literacy. London: RKP. 
Lipman, Matthew (1988). “Critical Thinking-What Can It Be?”. Educational 

Ledership, 16(1), 145-152. 
Littlefair, A. (ed.) (1994). Literacy For Life. Widnes, Chesire: United Kingdom 

Reading Association (UKRA). 
Lloyd, Carol, V. (2003). “Song Lyrics as Texts to Develop Critical Literacy”. 

Reading online, (June), IRA. (2006-9).  



 414 

Luke, Allan & Freebody, Peter (1990). “Literacies programs: Debates and 
demands in cultural context”. Prospect: Australian Journal of TESOL, 5(7), 
7-16. 

Luke, Allan & Freebody, Peter (1997). “Shaping the Social practices of 
Reading”. Στο Muspratt, Sandy, Luke, Allan & Freebody, Peter (eds). 
Constructing Critical Literacies. USA-NJ: Hampton Press, 185-226. 

Luke, Allan & Freebody, Peter (1999). “Further notes on the Four 
Resources Model”. Reading Online. IRA/ www.readingonline.org.  

Luke, Allan (1996). “Genres of power? Literacy education and the 
production of capital”. Στο R. Hasan & G. Williams (eds). Literacy in 
society. New York: Longman, 308-338. 

Luke, Allan. (1991). “The Political Economy of Reading Instruction”. Στο 
Baker, Carolyn & Allan Luke (eds). Towards a Critical Sociology of Reading 
Pedagogy. Papers of the XII World Congress on Reading. Amsterdam & 
Philadelpheia: John Benjamins, 3-25. 

Maloch, Beth (2002). “Scaffolding student talk: One teacher’s role in 
literature discussion groups”. Reading Research Quarterly, 37(1), 94-112. 

Marsh, J.P. & Stolle, E.P. (2006). “Re/constructing Identities: A Tale of 
Two Adolescents”. Στο Alvermann, D. et al. (eds) (2006²). 
Reconceptualizing the Literacies in Adolescents’ Lives. Malwah/NJ: LEA, 47-
64.  

Maybin, Janet (2000). “The New Literacy Studies: context, intertextuality 
and discourse”. Στο Barton, D., Hamilton, M. & Ivanič, R. (eds). 
Situated Literacies. Reading and Writing in Context. London: Routledge,197-
209. 

McDonald, Lorraine (2004). “Moving from reader response to critical 
reading: developing 10-11-year-olds’ ability aw analytical readers of 
literary texts”. Literacy 38(1), 17-25. 

McLaren, Peter (19993). Schooling as a Ritual Performane. Toward a political 
economy of educational symbols and gestures. Lanham: Rowan & Littlefield 
Publishers, Inc. 

Millard, Elaine (2003). “Towards a literacy of fusion: new times, new 
teaching and learning?” Reading literacy and language, (April), 3-8. 

Mills, Geoffrey, E. (20032). Action Research. A Guide for the Teacher Researcher. 
NJ/USA: Pearson. 

Moore, David, W. et al. (1999). Adolescent Litercy. A position statement for the 
Comission on Adolescent Literacy of the International reading Association. 
Reading Association. 

Morell, Ernest (2002). “Toward a Critical Pedagogy of Popular Culture: 
Litercy Development Among Urban Youth”. Journal of Adolescent & 
Adult Literacy, www.readingonline.org (2007). 

Neilsen, Lorri (2006²). «Playing for Real: Texts and the Performance of 
Identity. Στο Alvermann, D. et al. (eds). Reconceptualizing the Literacies in 
Adolescents’ Lives. Malwah/NJ: LEA, 5-28. 



 415 

 Oaks, Jeannie & Lipton, Martin (2007³). Teaching to Change the World. 
Boston… Toronto: Mc Graw Hill Co. 

Ogle, D. (1986). “Κ-W-L:  A teaching model that develops active reading of 
expository text”. The Reading Teacher, 39, 564-570. 

Olson, Lynn (2007). “More Power to Schools”. Education Week, 27, 13(28), 
23-26. 

Ong, W. J. (2001). Προφορικότητα και Εγγραµµατοσύνη/µετφρ. Κώστας 
Χατζηκυριάκου. Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης. 

Pendergast, Donna & Bahr, Nan (eds) (2005). Teaching Middle Years. 
Rethinking Curriculum, Pedagogy and Assesment. Sydney: Allen&Unwin. 

Pendergast, Donna & Renshaw, Peter (2005). “Community”. Στο 
Pendergast, Donna & Bahr, Nan (eds). Teaching Middle Years. Rethinking 
Curriculum, Pedagogy and Assesment. Sydney: Allen&Unwin, 256- 268. 

Pressley, M., El-Dinary, P. B. et al. (1992). “Beyond direct explanation: 
Transactional instruction of reading comprehension of text”. The 
Elementary School Journal, 92, 511-555.  

Reutzel, Ray, D & Jones-Eccles, Emma (2006). TSI in Primary Grades Using 
Science Information Big Books 
 htpp:www.coe.usu.edu/ecc/images/pdf/presentations/smashed_ TSI 
_instruction (2007). 

Reznitskaya, A. & Anderson, R.C. (2002). “The Argument Schema and 
Learning to Reason”. Στο Collins-Block, Cathy & Michael Pressley 
(eds). Comprehension Instruction. Research-based Best Practices. New York & 
London: The Guilford Press, 320. 

Richards, Jack, C. (2001). Curriculum Development in Language Teaching. 
Cambridge: Cambridge University Press.  

Richardson, Laurel (2000). “Evaluating Ethnography”. Qualitative Inquiry, 
6(2), 253-255. 

Rief, Linda (2007). “Writing: Commonsense Matters”. Στο Beers, Kylene, 
Probst, Robert, E. & Rief, Linda (eds). Adolescent Literacy. Turning 
Promise into Practice. Portsmuth, NH: Heinemann.189-208. 

Robertson, Ann Egan & David Bloom (1998). Students as Researchers of Culture 
and Language in their Own Communities, Hampton Press Inc. Στα ελληνικά 
(2001). Γλώσσα και 
ολιτισµός/µετφρ. Μαντώ Καραλή. Αθήνα: Μεταίχµιο.  

Rogers, R (ed.) (2004). An Introduction to Critical Discourse Analysis in Education. 
Mahwah, N. Jersey: LEA. 

School-Based Reform. Lessons from a National Study. A Guide for School 
Reform Teams (1995). http://www. ed.gov/pubs/Reform/index.htm.   

Searle, Chris (1998). None but our Words. UK: Open University Press. 
Shannon, Patrick (2007). Reading Against Democracy. The Broken Promises of 

Reading Instruction. Porstsmuth: Heinemann. 
Shopen, Gl. & Liddicoat, T. (2002). “Interlinks: Annotated Learning”. 

Πρόγραµµα My Read. www.myread.org/guide_interlinks.htm (2006). 



 416 

Silverman, David (2000). Doing Qualitative Research. A Practical Handbook. 
London: SAGE. 

Smith, Frank (19852). Reading. Cambridge: Cambridge University Press. 
Smith-Wyatt, C.M., Cumming, J.J. & Elkins, J. (2005). “Redesigning 

assessment”. Στο Pendergast, Donna& Bahr, Nan (eds). Teaching Middle 
Years. Rethinking Curriculum, Pedagogy and Assesment. Sydney: Allen & 
Unwin, 271-299.  

Stenhouse, Lawrence (1975). An Introduction to Curriculum Research and 
Development. London: Heinenmann Educational Books. 

Stenhouse, Lawrence (1985). “The case for a process model of curriculum 
development 1: Knowledge and understanding as significant curricular 
aims”. Στο Rudduck, J. & Hopkins, D. (eds). Research as basis for teaching. 
Readings from the work of Lawrence Stenhouse. Oxford & Portsmouth: 
Heinenmann Educational Books. 

Strauss, Anselm & Corbin, Juliet (19982). Basics of Qualitative Research. 
Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks: 
SAGE.  

Sturtevant, E. G., Boyd, F.B., Brozo, W.G, Hinchman, K.A., Moore, D.W. 
& Alvermann, D.E. (2006). Principled Practices for Adolescent Literacy. 
Malwah/NJ & London: LEA. 

Suominen, Κ. & Wilson, Α. (2002). “Three Level Guide. My Read Guide”. 
www.myread.org/guid_three.htm) (2005-9) 

Tatum, Al. W. (2008). “Discussing Texts with Adolescents in Culturally 
Responsive Ways”. Στο Hinchman, Kathleen, A &. Sheridan-Thomas, 
Heather, K. (eds). Best Practices in Adolescent Literacy Instruction. 
NY/London: The Guilford Press, 3-19. 

Texas Education Agency (2002). Comprehension Instruction.  
Thomas, Jim (1993). Doing Critical Ethnography. London: SAGE. 
Thomas-Sheridan, Heather, K. (2008). “Assisting Struggling Readers with 

Textbook Comprehension”. Στο Hinchman, Kathleen, A &. Sheridan-
Thomas, Heather, K. (eds). Best Practices in Adolescent Literacy Instruction. 
NY/London: The Guilford Press, 164-184. 

Tracey, D.H. & Morrow, L.M. (2006). Lenses on Reading. An Introduction to 
Theories and Models. N.York/London: The Guilford Press.  

Τraves, Peter (1992). “Reading: the entitlement to be ‘properly literate’”. Στο 
Kimberley, K., Meek, M. & Miller, J. (eds) New Readings. Contributions to 
an understanding of Literacy. London: A&C Black, 77-85. 

Tuinman, J. Jaap (1986). “Reading is recognition when reading is not 
reasoning”. Στο De Castell, Suzanne, Luke, Alan & Egan, Kieran (eds). 
Literacy, Society, and Schooling. Cambridge: Cambridge University Press, 
196-208. 

Vacca, Richard, T. (2002) “Making a Difference in Adolescents’ School 
Lives: Visible and Invisible Aspects of Content Area Reading”. Στο 



 417 

Farstrup, Alan, E.& S. Jay Samuels (eds). What Research Has to Say About 
Reading Instruction. Newark & Delaware: IRA, 184-204.  

Van Lier, Leo (2004). The Ecology and Semiotics of Language Learning. A 
Sociocultural Perspective. NY/London: Kluwer Academic Publishers. 

Van Lier, Leo (1996). Interaction in the Language Curriculum. Awareness, 
Autonomy & Authenticity. London/N. York: Longman. 

Venezky, Richard, L. (2002). “The History of Reading Research”. Στο 
Pearson, David, P. (ed.). Handbook of Reading Research. USA/NJ: LEA, 
3-38. 

Wadsworth, Yoland. (1998). “What is Participatory Action Research”. 
Action Research International. 
http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/ari/pywadsworth98.html#a_
fn11 (2006). 

Wagner, Daniel A. (1991). “Literacy as Culture: Emic and Etic 
Perspectives”. Στο Jennings, E.M. & Purves, A.C. (eds) (1991). Literate 
Systems and Individual Lives. Perspectives on Literacy and Schooling. N.York: 
State University of New York Press, 11-22. 

Walsh, C. (ed.) (1991). Literacy as Praxis. Culture, Language and Pedagogy. 
Norwood/NJ: Alex Publishing Corporation. 

Webb, Grant (2002). “Critical Analysis Using Clever Cloze”. My Read 
Programm. www.myread.org/guide_cloze.htm (2006-9). 

Wilhelm, J. Baker, T., & Dube, J. (2001). Strategic Reading. Guiding Students to 
Lifelong Literacy, 6-12. Portsmouth/NH: Heinemann. 

Willis, Paul & Trondman, Mats (2002). “Manifesto for Ethnography”. 
Critical Studies & Critical Methodologies, 2(3), 394-402.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 418 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  



 419 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
1Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ (Χαρά, Α1 Γυµνασίου, 19.01.2006) 

(∆.:διδάσκουσα, Μ. : µαθητής, Μµµ.: µαθητές, ΧΧΧ: χαµένο κείµενο λόγω 
κακής εγγραφής, /// κενό στη ροή του λόγου από τον οµιλητή) 

Μ
αίνουµε στην τάξη, οι µαθητές δεν ήταν 
ροετοιµασµένοι για την ε
ίσκεψή µου. Η 
∆. µε συστήνει χωρίς 
ολλές λε
τοµέρειες για το σκο
ό της ε
ίσκεψής µου στην τάξη. 
Κά
οιοι δευτεροετείς της Α΄ Γυµνασίου µε αναγνωρίζουν, αντιδρούν θετικά µε 
χαµόγελο. 
∆.: Τι έχουµε σήµερα;  
Μµµ.: Ασκήσεις! δια βοής. 
∆. :Πρώτα τα κειµενικά. Εννοεί τα κείµενα του Α και ∆ µέρους.  
Η Χ. ξέρει το σκο
ό της διατριβής µου, ότι µε ενδιαφέρει η κατανόηση των κειµένων 
και φαίνεται ότι είχε 
ροσαρµόσει το µάθηµα στις στοχεύσεις µου, 
άντα στο 
λαίσιο να 
υ
οστηρίξει την εργασία µου. Η συζήτηση γύρω α
ό τα κείµενα είχε σαν στόχο να 

ροετοιµάσει τους µαθητές για την έκθεση 
ου θα έγραφαν σε άλλη ώρα. 
 
∆.: Να διαβάσουµε…∆ιαβάζει η Μ.! 
(κείµενο σελ.126, Η εργασία) 
 
Κατά τη διάρκεια της µεγαλόφωνης ανάγνωσης α
ό τη µαθήτρια η ∆. ε
εξηγούσε 
σηµεία του κειµένου 
ου θεωρούσε ότι χρειάζονται ε
εξήγηση. 
Μετά την ανάγνωση ακολουθεί η διαδικασία των ερωτα
οκρίσεων 
ρος διερεύνηση του 
βαθµού κατανόησης του κειµένου α
ό τους µαθητές. 
 
∆.: Μιλάει για την εργασία…Το συγκεκριµένο κείµενο για τι µιλάει; 
 Μµµ.: Για τα καλά και τα κακά.  
∆.: Ποιο θετικό βρήκες; α
ευθυνόµενη στη  µαθήτρια  
ου καθόταν µ
ροστά. 
Μ.: Η εργασία προωθεί τη δηµιουργικότητα 
∆.: Πες µου ένα παράδειγµα.  
Μ.: «Εσείς! 
∆. :Το ωραιότερο κοµπλιµέντο! 
Οι µαθητές 
έρα α
ό το ότι εκτιµούν την καθηγήτριά τους νιώθουν την ανάγκη να την 
υ
οστηρίξουν α
έναντι σ’ έναν 
αρατηρητή µε όχι ξεκάθαρο ρόλο(Μή
ως ελέγχει, 
αξιολογεί;) 
Ακολουθεί στη διαδικασία υ
οστήριξης άλλη µαθήτρια η ο
οία διευρύνει την υ
οστήριξη 

ρος µεγαλύτερο µέρος των διδασκόντων της τάξης 
Μ. : Θεωρώ δηµιουργική την κ.∆. την κ. Κ. εσάς.  
Κά
οιος µαθητής αλβανικής καταγωγής 
ου ούτως ή άλλως δε συµµετείχε ζητάει να 

άει στην τουαλέτα γιατί 
ονούσε. 
∆. : Να πας. 
∆.:Εσείς είστε εργαζόµενοι; Οι µαθητές ασχολούνται κυρίως µε τα µαθήµατά 
τους… 
Α
ευθύνεται σε συγκεκριµένη µαθήτρια 
ου δεν έχει 
άρει το λόγο ακόµα. 
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Μ. : ∆εν ξέρω… Ολίγον εργαζόµενη. Με χαµόγελο µε υ
ονοούµενο 
ου σήµαινε 
µάλλον «καθόλου» και α
ό ∆. και α
ό Μ. 
Άλλοι µαθητές 
ου συµµετείχαν στη συζήτηση και φαίνονταν ε
ιµελείς δια βοής 
«Σκληρά εργαζόµενοι!» 
∆.: Τι κάνετε σε µια µέρα;  
Μµµ.: Αγγλικά, Γερµανικά, Χορός, Αθλητισµός… 
∆.: Εσύ Γ.;  Με τόνο ελεγκτικό και αφού σχολίασε τις 
ολλές α
ουσίες του α
ό την 1η 
ώρα λόγω καθυστερηµένης 
ροσέλευσης ή άλλης αιτίας. Φαινόταν µαθητής αδιάφορος 

ρος τη διαδικασία. Ωστόσο, υ
εραµύνθηκε της εργατικότητάς του η ο
οία εξαντλείται 
κατά τις δηλώσεις του στην 
ρο
όνηση και στο 5Χ5. 
Γ.: ∆υο ώρες προπόνηση κάθε µέρα. 
∆.: Μόνο; 
Γ.: Πάω σχολείο, προπόνηση, 5Χ5 τρεις ώρες, σπίτι. 
∆.: Τρεις  ώρες είναι σκληρή!; ∆ιαφωνώντας η δ. για το σκληρό ωράριο. 
Γ.: Πολύ! Παρεµβάλλεται συµµαθήτριά του για να τον υ
οστηρίξει «Πάρα πολύ 
κυρία!». 
Στο σηµείο αυτό το αντικείµενο ενδιαφέροντος µετατο
ίζεται στη φράση του κειµένου 
«αργία µήτηρ 
άσης κακίας». Η ∆. µε αφορµή κά
οια ασάφεια στα λεγόµενα κά
οιου 
µαθητή διευκρινίζει ότι άλλο αργία κι άλλο ανεργία.  
Οι µαθητές α
αριθµούν αρνητικές συνέ
ειες της αργίας : 
Μ1 : Τεµπελιάζουν.  
Μ2 : ∆ουλεύουν πιο πολύ. Παράδειγµα η µητέρα µου, όταν δε δουλεύει, στις 
αργίες δουλεύει, κάνει φαγητά, δεν κάθεται… 
Μ3 : Ίσως να βρει δικαιολογίες για να έχει κι άλλες αργίες. Σχολιάζοντας όσα 
εί
ε ο 
ροηγούµενος µαθητής. 
Μ4: ∆ε βρίσκουν δουλειά. 
∆. : Για πέστε µου σε περίπτωση ανεργίας συνέπειες. 
Μ1: ∆υσκολίες. 
Μ2: Να µη βρίσκουν δουλειά. 
Η ∆. αναδιηγείται τις α
αντήσεις και τις σχολιάζει και τις συµ
ληρώνει.  
Μέσα α
ό τις ερωτα
οκρίσεις συνδέεται έντονα η ανεργία µε την εγκληµατικότητα. Η 
διαφαινόµενη ταύτιση 
ροκαλεί την αντίδραση ενός µαθητή ο ο
οίος µε εµφατικό τρό
ο 
σχολιάζει διακό
τοντας: «∆εν είναι λωποδύτες οι άνεργοι!». 
Η ∆. 
αρεµβαίνει : ∆εν εννοούσε αυτό η συµµαθήτριά σου. Α
οκαθιστά τα 

ράγµατα τονίζοντας την έµµεση σχέση 
ου έχει η ανεργία µε την εγκληµατικότητα και 
τονίζοντας 
ως δεν 
ρέ
ει να αντιµετω
ίζουµε τους ανέργους ως υ
οψήφιους 
εγκληµατίες. 
Συνεχίζεται η συζήτηση 
Μ1:Πρόβληµα επιβίωσης, οικονοµικά… 
Μ2 : Ψυχολογικά προβλήµατα. 
Μ3: Αίσθηση κατωτερότητας. 
Στη διαδικασία της συζήτησης η ∆. έδινε το λόγο στους µαθητές δια νευµάτων και 

ροσφωνώντας το όνοµα του µαθητή. 
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Στο σηµείο αυτό α
ό το τελευταίο θρανίο ένας µαθητής 
ου δεν είχε 
άρει το λόγο, 
µάλλον συνεσταλµένος, διεκδίκησε τον λόγο. 
∆. : Α, ναι. 
Μ. : Ίσως να φτάσει στο έγκληµα…(ενν. ο άνεργος)». 
∆. Το  είπαµε. 
 
Στο σηµείο αυτό το θέµα µετατο
ίζεται στην ισότητα της γυναίκας στην εργασία. 
 Τίθεται το ερώτηµα:  Υπάρχουν δουλειές που δεν κάνουν οι γυναίκες; 
.Μαθήτριες µε ενθουσιασµό µιλούν για όσα καταφέρνουν οι γυναίκες. Αναφορά στην 

ρώτη γυναίκα βουλευτή, στη γυναίκα  αστροναύτη(υ
άρχουν σχετικά κείµενα στο 
βιβλίο) 
Ο Γ. 
ου δεν συµµετείχε µέχρι εκείνη τη στιγµή: ∆εν παίζουν ποδόσφαιρο. 
Μαθήτρια 
ου είχε το λόγο 
ροηγουµένως και µιλούσε για τα ε
ιτεύγµατα των 
γυναικών: Εγώ παίζω…  
Γ. : Ναι, αλλά δεν ξέρεις…Γέλια στην τάξη. 
Μαθητής 
ου δε συµµετείχε µέχρι εκείνη τη στιγµή: Μπορούν οι άνδρες να γίνουν 
µπαλαρίνες; 
 ∆.: Υπάρχουν αντίστοιχοι χορευτές, όπως ο Νουρέγιεφ, ο Μπαρίσνικοφ. Η ∆. 
κάνει εκτενή αναφορά για τους συγκεκριµένους χορευτές. 
Κά
οιοι συζητούν στη µια 
τέρυγα, µαθητής αλβανικής καταγωγής, ο ένας ήταν αυτός 

ου ζήτησε να βγει έξω. 
Ε
ανέρχεται το θέµα αεργίας και εγκληµατικότητας. Χάνω στο σηµείο αυτό τον ειρµό. 
Μετά α
ό λίγο 
αίρνει το λόγο η µαθήτρια 
ου είχε υ
οστηρίξει τους διδάσκοντές της 
και είχε άνετη και µεγάλη συµµετοχή στο µάθηµα και υ
οστηρίζει: 
Οι γονείς να µας συντηρούν που µας έφεραν στον κόσµο. 
∆ιαφωνεί άλλη µαθήτρια µε αλβανική καταγωγή και 
ροφορά 
Μ.: Πρέπει και εµείς να δουλεύουµε για να τους βοηθούµε και να τους 
συντηρούµε.  
Η διαφωνία είναι ενδεικτική των διαφορετικών κοινωνικών οµάδων στις ο
οίες 
ανήκουν οι δύο µαθήτριες. 
Γίνεται αναφορά στα αρνητικά ψυχικά συναισθήµατα 
ου 
ροκαλεί η αεργία. 
 
Το θέµα τώρα είναι: «οι Τρό
οι αναζήτησης εργασίας» µε αφορµή το κείµενο του 
βιβλίου σελ.128 και 126. Ένας µαθητής 
αίρνει το λόγο κι αναφέρει το διαδίκτυο 
(Ίντερνετ) ως ένα α
ό τα βασικά µέσα για την εξεύρεση εργασίας. 
Η «άνετη» µαθήτρια διακό
τει τη ροή του µαθήµατος για να ρωτήσει την καθηγήτριά 
της α
ό 
ού κατάγεται. ∆ια
ιστώνει ότι και µια θεία της κατάγεται α
ό εκεί. 
Ο «συνεσταλµένος» µαθητής διεκδικεί για δεύτερη φορά το λόγο:  
Έναν άλλο τρόπο να πω. Το ∆ιαδίκτυο. 
∆.: Το είπαµε. 
Η διδάσκουσα θέτει το ερώτηµα: Γιατί ο πατέρας ζητούσε αυτές τις δουλειές; Σε 
σχέση µε το κείµενο Ζητούνται υ
άλληλοι σελ. 126 
Η Καθηγήτρια α
ευθύνει το λόγο σε µαθητές/τριες 
ου δε συµµετέχουν. Εκείνοι 
σιω
ούν. 
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∆ίνεται έµφαση στην έννοια «ειδίκευση» και «κατάρτιση» και «ανειδίκευτος». 
Ο συνειρµός 
ου 
αρατηρήθηκε είναι «ειδίκευση-καλύτερες αµοιβές». 
Πολλά χρόνια εµ
ειρίας, ξένες γλώσσες , µετα
τυχιακά. 
Η ένσταση α
ό µαθητές είναι: Τι λέτε κυρία για προσόντα;  Αφού αν δεν έχεις 
µέσο δεν κάνεις τίποτα. Οι µαθητές τόνισαν µε έµφαση: Με το µέσο πιάνεις 
δουλειά. 
Στο σηµείο αυτό η δ. 
ροέβαλε κά
οιες ε
ιφυλάξεις, έως ενστάσεις 
 ∆.: Από πού το συµπεραίνεις; ∆ιαφωνώντας και α
ευθυνόµενη σε µια µαθήτρια   
Μ. : Από την τηλεόραση. 
Ντρνννν! Το κουδούνι. 
Οι µαθητές σηκώνονται για να βγουν έξω. 
 
Θέµατα για συζήτηση 

Μετωπική διδασκαλία µε σταθερή συµµετοχή έξι µαθητών. Η 
εκπαιδευτικός περιοριζόταν στην περιοχή του πίνακα. Άλλωστε δεν ήταν 
εύκολο να κινηθεί ανάµεσα στους µαθητές, γιατί οι τάξεις δεν ήταν ευρύχωρες. 

Η διαδικασία της ανάλυσης των κειµένων ξεκινά µε τη µεγαλόφωνη 
ανάγνωση το κειµένου. Η ∆ιδάσκουσα (∆.) διακόπτει για να εξηγήσει σηµεία 
που θεωρεί δυσνόητα. Ακολουθεί συζήτηση µε ερωτήσεις από την πλευρά της 
εκπαιδευτικού που αφορούν στην κατανόηση του περιεχοµένου των κειµένων 
και στην ανάκληση σχετικών εµπειριών από την προσωπική ζωή των µαθητών. 

Η εκπαιδευτικός καθοδηγεί τη συζήτηση. Ωστόσο, υπάρχουν στιγµές 
που οι µαθητές αυθόρµητα παρεµβαίνουν., Όταν οι µαθητές προκαλούνται 
από τοποθετήσεις συµµαθητών τους, τότε αυθόρµητα παίρνουν το λόγο και 
απευθύνονται σε συµµαθητή τους και όχι στην καθηγήτρια. Τους, κι όταν 
έχουν κάποια σωµατική ανάγκη και ζητούν να βγουν έξω. Αυτό συνέβη τρεις 
φορές τους δύο ώρες που παρακολούθησα.  

Η συµµετοχή των µαθητών µε την πρακτική των ερωταποκρίσεων δεν 
έδειξε ότι κινητοποίησε το µεγαλύτερο µέρος τους τάξης. Παρατήρησα ότι έξι 
µαθητές συµµετείχαν σταθερά και τέσσερις περιστασιακά, από τους 25 που 
ήταν παρόντες. Από τους η µία µαθήτρια είχε πολύ περισσότερες φορές το 
λόγο και την πρωτοβουλία να στρέφει τη συζήτηση σε θέµατα που αφορούσαν 
την καθηγήτριά τους.  

O µαθητής που καθόταν στο τελευταίο θρανίο και πολύ δειλά σήκωνε 
το χέρι του για να διεκδικήσει το λόγο, πήρε δύο φορές το λόγο 
καθυστερηµένα για να δεχθεί και τους δύο φορές το ίδιο σχόλιο « Το είπαµε». 
Για τον µαθητή αυτό η εκπαιδευτικός σχολίασε στο διάλειµµα, όταν τους 
αφηγήθηκα την προσπάθειά του, «Τους συνήθως δε συµµετέχει» και πρόσθεσε 
«δεν τον πρόσεξα». Η διαδικασία στην πρώτη διδασκαλία δεν κατέληξε σε 
εργασία για το σπίτι ή έκθεση.  

Οι µαθητές βασισµένοι στην κοινωνική τους εµπειρία αµφισβήτησαν 
τους τρόπους αναζήτησης εργασίας στη σύγχρονη πραγµατικότητα, 
προβάλλοντας εµφατικά το πρόβληµα της αναξιοκρατίας στο δηµόσιο βίο. Ο 
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λόγος των µαθητών ήρθε σε αντίθεση µε το λόγο της εκπαιδευτικού και των 
κειµένων αλλά δεν αξιοποιήθηκε διδακτικά.     
 

 
2Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ  (Χαρά, Α2 Γυµνασίου 19.01.06) 

Μ
αίνω στην τάξη µαζί µε τη διδάσκουσα. Αυτή τη φορά συστήνοµαι καλύτερα ως τους 
το ρόλο µου ως  
αρατηρητή. 
Η δ. δίνει οδηγίες για το κείµενο 
ου θα αναλύσουν. Σελ.126 «Ζητούνται υ
άλληλοι». 
Στην ερώτηση της δ.  «Πώς µπορεί να βρει κανείς δουλειά;», οι µαθητές α
άντησαν 
εν χορώ «Με µέσο». «Στο δηµόσιο δε µπορεί κανείς να µπει χωρίς µέσον».  
Οι µαθητές δίνουν την εντύ
ωση ότι έχουν α
οδεχτεί το µέσον ως τον µόνο 
α
οτελεσµατικό τρό
ο για να 
ετύχει κανείς την ε
αγγελµατική του α
οκατάσταση. 
Στο σηµείο κά
οιοι µιλούν µεταξύ τους (είναι αλβανικής καταγωγής κά
οιοι α
ό τους),η 
δ. τους 
αρατηρεί και τους ε
αναφέρει στην τάξη. 
Μαθητής 
αίρνει το λόγο «το διαδίκτυο».  
∆. : Χρησιµοποιείς το διαδίκτυο;  
Μ. Ναι. 
Η συζήτηση τώρα 
εριστρέφεται γύρω α
ό την ανεργία και την αεργία και τους 
συνέ
ειές τους. 
Μ1: Να µην έχει φαγητό.  
Μ2: Να µην είναι σωστοί άνθρωποι-ζητιάνοι.  
Μ3: Να καταντήσουν κλέφτες. 
Μ4: Να αναγκάζουν τα παιδιά τους να δουλεύουν.  
Μ5: ∆ε µπορεί να διασκεδάζει. 
Μ6:  ∆εν είναι ευτυχισµένος. 
Η ανεργία και η αεργία α
οτελεί για τους µαθητές κοινωνικό στιγµατισµό και 

εριθωριο
οίηση. 
Η συζήτηση 
εριστρέφεται γύρω α
ό την ειδίκευση (Παραθέτω ενδεικτικούς 
διαλόγους). 
∆. : Τι προσόντα χρειάζεται κανείς για να βρει δουλειά;  
Μ. : Να έχει βγάλει το Λύκειο. 
 Άλλη µαθήτρια διαφωνεί: Μπορείς να δουλεύεις χωρίς απολυτήριο. Το 
καλοκαίρι δουλεύαµε σε καταστήµατα. 
∆. : Ωστόσο, ο ειδικευµένος παίρνει περισσότερα χρήµατα, έχει 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, µπορεί να επικοινωνεί καλύτερα.  
Η ίδια µαθήτρια: Άµα θέλεις δουλειά, βρίσκεις… Ανειδίκευτη τους…Εγώ 
έπαιρνα 25 ευρώ για µια µέρα. Είναι πολλά λεφτά… 
Η ά
οψη τους µαθήτριας έχει κατά τη γνώµη µου µεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εκφράζει το 
σύνηθες ε
ιχείρηµα αυτών 
ου εγκαταλεί
ουν την εκ
αίδευση για να µ
ουν στην 

αραγωγή. 
Η ∆. α
ευθύνεται σε άλλο µαθητή µε 
ερι
αικτική διάθεση για να δώσει ένα εύθυµο 
τόνο στο µάθηµα:  
Εσύ τι έκανες; Κοιµόσουν το καλοκαίρι;  
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Μ. : Τι λέτε κυρία! Εγώ έβαζα κούτες …έβαζα κούτες σε στοίβες. Ένα µήνα 
πάω στη δουλειά του πατέρα µου. 
Άλλος µαθητής: Πάω στα µαγαζιά. Πάω στα µαγαζιά µε ρούχα. 
∆.: Τι µαθαίνω! Έκπληξη! Οι µισοί µαθητές εργοδότες και οι άλλοι µισοί 
προλετάριοι!. Γελώντας και µε ε
ιφωνήµατα έκ
ληξης. 
∆. : Εσύ; σε άλλη µαθήτρια  
 Μ.: Εγώ έκανα µπάνια. 
∆.: Για να συνεχίσουµε… Η συζήτηση τελικά καταλήγει 
 Ο ειδικευµένος είναι σαφώς καλύτερος από τον ανειδίκευτο. 
 
Η ∆. εισάγει το θέµα: «Γυναίκα και εργασία» 
∆.: Τι κάνουν οι γυναίκες σήµερα που δεν κάνανε παλιά; 
Μ1: Είναι βουλευτίνες. 
∆.: Η Σκούρα» Αναφορά στο κείµενο του βιβλίου. 
Μ2: Πολιτικοί µηχανικοί.  
Μ3: Οδηγούν διαστηµικά λεωφορεία.  
Μ4: Είναι επιστήµονες. 
Σκω
τικά κά
οιος µαθητής 
ου δεν µετείχε µέχρι τώρα: Καθαρίστριες. Γέλια α
ό 
κάτω.  
Μ5: Πηγαίνουν στο στρατό. 
∆. : Στους διαµαρτυρόµενους γίνονται ιερείς.  
Μ5.: ∆ικηγόροι. 
Οι θετικές εκτιµήσεις για την αναβαθµισµένη θέση των γυναικών 
ροέρχονται α
ό τα 
κορίτσια. 
Ο Ντ.(αλβανικής καταγωγής) ο ο
οίος µέχρι τώρα δεν µετείχε, καθόταν δί
λα µου και 
στο κείµενο του βιβλίου του σηµείωνε µε κεφαλαία γράµµατα Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ 
ήρε το 
λόγο και ρώτησε: 
 Άµα βγάλουν το κεφάλι έξω οι γυναίκες στο Ιράν, γιατί τους σκοτώνουν 
κυρία;… Είχα δει κάτι στην τηλεόραση, ότι τους σκοτώνουν. 
Τα σχετικά κείµενα του διδακτικού βιβλίου 
ου αφορούσαν στα 
αρα
άνω θέµατα δεν 
αναγνώσθηκαν, γιατί ό
ως φάνηκε α
ό τη συζήτηση τα είχαν υ
όψη τους οι µαθητές. 
Η ∆. δεν έδωσε συνέχεια σ’ αυτή την ερώτηση και 
ροχώρησε στην εξέταση των 
κειµένων της ενότητας. 
Ακολουθεί ανάγνωση κειµένου α
ό µαθήτρια. Το κείµενο αφορούσε στην εργασία 
ανηλίκων, σελ.129 του σχολικού εγχειριδίου,(Β΄ τεύχος).  
Η ∆. κάνει µια µικρή εισαγωγή σχετική µε το θέµα και οι µαθητές συµµετέχουν 
αναφέροντας α
ό την εµ
ειρία τους τι δουλειές κάνουν συνήθως σήµερα οι ανήλικοι: 
Μ1: Φανάρια.  
Μ2: Βιοτεχνίες-εργοστάσια, Σούπερ-Μάρκετ, Βαποράκια. 
Μαθητής µε υ
αινικτικό ύφος:Υπάρχουν και χειρότερα… 
Περνάµε γρήγορα στο δεύτερο κείµενο στη σελ.130. 
Κά
οιος µαθητής α
αντά σε ερώτηση 
ου αφορά στην κατανόηση του κειµένου: 
Προτιµάει το σχολείο από τη δουλειά. 
∆. Για ποιο λόγο; 
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Μ1.: Για να µορφωθούν, για να βρουν καλύτερη δουλειά. 
∆. : Φυσικός χώρος του 
αιδιού είναι το σχολείο. Αλλά τηρούνται οι νόµοι;». 
Μ2.: Όχι. 
∆. : Σε ποιες χώρες υπάρχει εργασία ανηλίκων;  
Μ1.: Στην Ασία, και στην Αφρική ύστερα. 
∆. : Όσο κι αν φαίνεται παράξενο στην Αφρική λιγότερο. 
Ο Ντ. 
αίρνει 
άλι το λόγο για να αναφέρει τι είδε σ’ ένα ντοκυµαντέρ στη τηλεόραση: 
Ένα παιδί δούλευε και για αµοιβή έπαιρνε τετράδια τα οποία στο τέλος του τα 
πήρανε κι αυτά. 
∆. ∆εν το έχω δει. 
Η ∆. κλείνει τη συζήτηση µε κά
οια συµ
εράσµατα τους: Η µόρφωση είναι 
εφαλτήριο για καλύτερη ζωή. Ακολουθούν οδηγίες για την έκθεση και σχετικές 
εργασίες. 
Στη συνέχεια το θέµα είναι οι ασκήσεις για τη δοµή των 
ροτάσεων και το χωρισµό 
τους. Οι ασκήσεις γίνονται α
ό σχετικά φυλλάδια ασκήσεων. 
 
Θέµατα για συζήτηση 

Μετωπική διδασκαλία µε σταθερή συµµετοχή του ενός τρίτου των 
µαθητών. Η εκπαιδευτικός περιοριζόταν στην περιοχή του πίνακα. Άλλωστε 
δεν ήταν εύκολο να κινηθεί ανάµεσα στους µαθητές, γιατί οι τάξεις δεν ήταν 
ευρύχωρες. 

Στο τµήµα αυτό προηγήθηκε συζήτηση σε κείµενα που ήταν γνωστά 
από προηγούµενο µάθηµα, γιατί οι κάποιοι µαθητές ήταν ενήµεροι ήδη για το 
περιεχόµενό τους. Στη φάση αυτής της συζήτησης εντυπωσίασε την 
εκπαιδευτικό και µένα ως παρατηρητή οι εµπειρίες των µαθητών από το χώρο 
της εργασίας. Πολλοί µαθητές είχαν εµπειρία από ήπια εποχική απασχόληση 
σε επιχειρήσεις των γονέων τους. Οι εµπειρίες αυτές θα µπορούσαν να 
στηρίξουν την προσέγγιση του θέµατος, µαζί µε τις εµπειρίες που είχαν οι 
µαθητές από την πληροφόρηση από τα Μ.Μ.Ε.  

Οι ερωτήσεις της εκπαιδευτικού στοχεύουν στην ανάκληση 
πληροφοριών από το κείµενο και στην ανάκληση σχετικών εµπειριών που 
έχουν εγγραφεί στη µνήµη των µαθητών.  

Και σ’ αυτή τη διδασκαλία οι µαθητές άρθρωσαν λόγο αµφισβήτησης 
που αφορούσε την αναξιοκρατία στην αγορά εργασίας, τις σχέσεις µεταξύ των 
φύλων –έµεινε ασχολίαστη η παρέµβαση του µαθητή «Καθαρίστριες».  

Στη διάρκεια της ίδιας ώρας ολοκληρώνεται η συζήτηση των κειµένων 
και ακολουθεί η εξέταση των ασκήσεων από φυλλάδια.   
Το γραπτό µήνυµα του παλιού µου µαθητή από την Αλβανία, δεύτερη χρονιά 
στην Α΄ Γυµνασίου, «Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ», δεν µπορώ να πω ότι µε άφησε 
ασυγκίνητο. Υπάρχει µια µεγάλη οµάδα µαθητών που κάνει πως παρακολουθεί, 
ενώ πολλά από αυτά που ακούει δεν µπορεί να τα κατανοήσει. 
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3Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ  (Μάγδα, Β1 Γυµνασίου, 20.01.06) 
Στο τµήµα αυτό δίδασκα την 
ροηγούµενη χρονιά και οι µαθητές µε γνωρίζουν. Οι 
αντιδράσεις ευτυχώς ήταν 
ολύ θετικές. Εξήγησα το σκο
ό της ε
ίσκεψης στην τάξη 
και οι µαθητές δεν έδειξαν κά
οια ιδιαίτερη αντίδραση, εκτός α
ό έναν µαθητή ο ο
οίος 
φοβήθηκε µή
ως αξιολογώ τους µαθητές. Το τµήµα είχε 28 
αρόντες ε
ί συνόλου 30 
µαθητών. Η 
ρώτη εντύ
ωση ήταν ότι η τάξη ήταν 
ολύ γεµάτη. Το µάθηµα 
στηριζόταν στην ενότητα του βιβλίου (ΟΕ∆Β, 2001, Β΄ Γυµ. τεύχος Β΄, σελ. ) 
ου 
αφορούσε την αγροτική ζωή. 
Τα 
ρώτα δέκα λε
τά η ∆. εξέτασε τους µαθητές στις λεξιλογικές ασκήσεις της σελ.90-
91  και στη συνέχεια στις ασκήσεις ορθογραφίας. 
Αφού τελείωσε την εξέταση των ασκήσεων 
ροχώρησε στην ανάλυση των κειµένων του 
∆΄ µέρους µε σκο
ό την 
ροετοιµασία των µαθητών για την έκθεση 
ου θα γράψουν 
την ε
όµενη βδοµάδα. 
Η δ. ξεκίνησε µε το µύθο της ∆ήµητρας, αξιο
οίησε και τις εικόνες του βιβλίου 
ου 
είναι σχετικές µε το κείµενο. Αναφέρθηκε στη συνέχεια στη σηµασία της γεωργίας. 
∆. : Με ρωτήσατε για το υνί την προηγούµενη φορά. Ας δούµε το κείµενο 3 
στη σελ.95. 
∆ιαβάζει µια µαθήτρια. Η ∆. κάνει διορθώσεις ως 
ρος την ορθή εκφώνηση του 
κειµένου σε κά
οια σηµεία δίνει και εξηγήσεις. 
Στη συνέχεια η ∆. ζητά α
ό  τους µαθητές να αντλήσουν 
ληροφορίες α
ό το κείµενο 
µέσω σχετικών ερωτήσεων 
ου τους α
ευθύνει ώστε να ελέγξει το βαθµό κατανόησης 
του κειµένου. Για την κατανόηση του κειµένου αξιο
οίησε και 
άλι τις σχετικές εικόνες 
του βιβλίου στις ο
οίες 
αρουσιάζεται η εξέλιξη του αρότρου. 
∆. : Σε τι βοήθησε το άροτρο; 
Μ1: Μεγαλύτερη παραγωγή. 
Μ2 : Με το τρακτέρ δε χάνεις χρόνο. 
Μ3 : Με τα µηχανήµατα γίνεται καλύτερη καλλιέργεια. 
∆. : Με ρωτήσατε για το υνί την προηγούµενη φορά. Ας δούµε το κείµενο 3 
στη σελ.95. 
∆ιαβάζει µια µαθήτρια. Η ∆. κάνει διορθώσεις ως 
ρος την ορθή εκφώνηση του 
κειµένου σε κά
οια σηµεία δίνει και εξηγήσεις. 
Στη συνέχεια η ∆. ζητά α
ό  τους µαθητές να αντλήσουν 
ληροφορίες α
ό το κείµενο 
µέσω σχετικών ερωτήσεων 
ου τους α
ευθύνει ώστε να ελέγξει το βαθµό κατανόησης 
του κειµένου. Για την κατανόηση του κειµένου αξιο
οίησε και 
άλι τις σχετικές εικόνες 
του βιβλίου στις ο
οίες 
αρουσιάζεται η εξέλιξη του αρότρου. 
∆.: Σε τι βοήθησε το άροτρο; 
Μ1 : Μεγαλύτερη παραγωγή. 
Μ2 : Με το τρακτέρ δε χάνεις χρόνο. 
Μ3 : Με τα µηχανήµατα γίνεται καλύτερη καλλιέργεια. 
 
Ολοκληρώνεται η ανάλυση του 
ρώτου κειµένου και η ∆. 
ροχωρεί στην ανάλυση 
ε
όµενου κειµένου µε τον αρ.5. Μια µαθήτρια(διαφορετική α
ό την 
ροηγούµενη) 
διαβάζει το κείµενο. Η ∆. διακό
τει για να δώσει την οδηγία «να βάζετε πλαγιότιτλο 
σε κάθε παράγραφο καθώς διαβάζετε». 
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Συνεχίζει η µαθήτρια την εκφώνηση, διορθώνει τα λάθη στην ανάγνωση του κειµένου. 
Στο σηµείο αυτό κά
οιοι µαθητές θυµήθηκαν την 
αρουσία µου και γύρναγαν 
ίσω να 
µε δουν. Το ενδιαφέρον των µαθητών φαίνεται τη στιγµή εκείνη να είναι µειωµένο: 

ολλοί µαθητές(το 1/3 
ερί
ου) είναι εκτός διαδικασίας. Η ανάγνωση τελειώνει και η 
∆. ρωτάει: Βάλατε πλαγιότιτλους; 
∆ίνοντας το λόγο κάθε φορά σε διαφορετικό µαθητή µε νεύµατα ή ονοµαστικά. 
Μ1 : Πρώτη παράγραφος : Προετοιµασία του πατέρα. 
∆. : ∆εύτερη παράγραφος. 
Μ2: Το άλεσµα. 
∆. : Το όργωµα. ∆ιορθώνοντας 
Μ2 : Το ίδιο είναι.  
∆. : ∆εν είναι… 
∆. : 3η παράγραφος.  
Μ3 : Η αγάπη του για τη δουλειά του. 
∆. : 4η παράγραφος. 
Μ4 : Η σηµασία του επαγγέλµατος του γεωργού. 
Για την ίδια 
αράγραφο άλλος µαθητής:  Η ελπίδα του πατέρα. Η αισιοδοξία. 
Ο λόγος 
ερνά σε άλλο κείµενο 
ου αναφέρεται στις α
όψεις ενός µαθητή α
ό τη 
∆ράµα για το ε
άγγελµα του 
ατέρα του 
ου είναι γεωργός. 
∆. :Γιατί του αρέσει; 
Μ.: Επειδή προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο.  
∆. :Τι προσφέρει;  
Μ. : Προϊόντα. 
∆. : Τα βασικά είδη διατροφής. 
Το ενδιαφέρον των µαθητών είναι κυµαινόµενο, ενώ διαφαίνεται µια νευρικότητα σε 

ολλούς µαθητές. 
∆.: Συµφωνείτε ότι δυσκολεύονται οι γεωργοί και σήµερα που έχουν 
µηχανήµατα; 
Μµµ. : Ναιαι!  Πολλοί µαζί 
Μετά ένας ένας. 
Μ1: ∆ύσκολες καιρικές συνθήκες.  
Μ2: Μεγάλο ωράριο.  
Μ3: Φυσικές καταστροφές.  
Μ4: Εισαγωγές από το εξωτερικό φυτικών προϊόντων.  
Μ5: Οι µεσάζοντες που αυξάνουν τις τιµές.  
Το ενδιαφέρον αυξάνει ιδιαίτερα µετά την ε
όµενη ερώτηση: 
∆. : Θα θέλατε να ασχοληθείτε µε το επάγγελµα του γεωργού; 
Χαµόγελα α
ό κάτω και 
ερι
αικτικά σχόλια 
∆. : Κανένας; 
Μ1: Ο πατέρας µου, Κυρία, µου λέει να µη γίνω. 
Μ2:  Οι περισσότεροι γεωργοί είναι σε µεγάλη ηλικία… 
Μ3: Η νονά µου ΧΧΧ. ∆εν ακούγεται η µαθήτρια υ
άρχει 
ολύς θόρυβος 
«ε
ικοινωνιακός»  α
ό τους µαθητές 
ου αντιµετω
ίζουν µε α
αξίωση το ε
άγγελµα 
του γεωργού. 
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Μ4: Στην Κ. (όνοµα της πόλης)  κανείς δεν ασχολείται επαγγελµατικά … 
µόνο για προσωπική χρήση. 
∆. Με έντονο ύφος ∆εν ακούω! 
Πολλοί µαθητές ντό
ιοι έχουν γονείς 
ου ασχολούνται µε τη γεωργία ηµιε
αγγελµατικά 
και εξέφρασαν έντονα την α
αξίωση τους για το ε
άγγελµα. 
Ανεβαίνει η ένταση και η διαδικασία ε
ιστρέφει στην ανάγνωση των κειµένων και των 
εικόνων µε γεωργικά εργαλεία. 
Το τµήµα είναι ανήσυχο.  
∆. : Πόσοι έχετε µαζέψει ελιές; Οι µαθητές λένε τις εµ
ειρίες τους α
ό το µάζεµα 
της ελιάς. 
Σελ.99 νέο κείµενο, αναγιγνώσκεται  γίνονται κά
οιες ερωτήσεις, χτυ
άει το κουδούνι. 
 
Θέµατα για συζήτηση  

Μετωπική διδασκαλία. Η κίνηση της εκπαιδευτικού µπροστά από τον 
πίνακα.  

Ο στόχος της εκπαιδευτικού ήταν περισσότερο διεκπεραιωτικός, να 
αναλυθούν τα κείµενα του ∆΄ µέρους προκειµένου να ετοιµασθούν για το 
διαγώνισµα που θα γράψουν την επόµενη εβδοµάδα. Η διαδικασία ξεκινούσε 
µε τη µεγαλόφωνη ανάγνωση των κειµένων από διαφορετικό κάθε φορά 
µαθητή, την οποία η εκπαιδευτικός διέκοπτε για να δώσει οδηγίες ή να κάνει 
διορθώσεις στην εκφώνηση του κειµένου. Στη συνέχεια, οι ερωταποκρίσεις 
στόχευαν στην κατανόηση των βασικών πληροφοριών που βρίσκονταν στα 
κείµενα. Ζητούσε από τους µαθητές να βρίσκουν πλαγιότιτλους και να 
σχολιάζουν εικόνες. Το ενδιαφέρον των µαθητών ήταν ιδιαίτερα µειωµένο και 
πολλοί συζητούσαν µεταξύ τους. Σταθερά µέσα στη διαδικασία του µαθήµατος 
ήταν µόνο τρεις µαθητές από τους 28 παρόντες. Κάποιες στιγµές οι ερωτήσεις 
προκαλούσαν τους µαθητές να ανακαλέσουν προηγούµενες εµπειρίες και 
γνώσεις, σχετικές µε το θέµα. Οι µαθητές ανταποκρίνονταν, αλλά µε πολύ 
µεγάλο «επικοινωνιακό» θόρυβο. Σ’ αυτά τα σηµεία το ενδιαφέρον ήταν 
µεγάλο, αλλά εξέφραζαν τη δική τους εµπειρία υπό τύπο αστείου. Ο λόγος των 
µαθητών ήταν αυθόρµητος µε τη µορφή σχόλιου του ενός µαθητή στη θέση 
του συµµαθητή του. Η διαδικασία αυτή έβγαινε από τον έλεγχο της 
εκπαιδευτικού, η οποία εκνευριζόταν από το θόρυβο και, για να τον αποφύγει, 
προχωρούσε στην ανάγνωση του επόµενου κειµένου. Η ανάγνωση 
λειτουργούσε και ως µέσο κατευνασµού της ανήσυχης συµπεριφοράς των 
µαθητών160. Ωστόσο, κατά τη δική µου άποψη, τα απαξιωτικά σχόλια των 
µαθητών για το επάγγελµα του γεωργού ήταν µιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για 
να αναδειχθούν ουσιαστικά ζητήµατα που υποβαθµίζουν την παραδοσιακή 
αγροτική ταυτότητα πολλών εντοπίων µαθητών. Η εκπαιδευτικός επανέφερε 

                                                
160 Εδώ επιβεβαιώνεται η άποψη πως το αστείο έρχεται ως µια στιγµιαία συµβολική 
ανατροπή της ιεραρχίας που υπάρχει σε µια σχολική τάξη, η οποία έχει τον κίνδυνο να 
εξελιχθεί ως χιονοστιβάδα, αν δεν ελεγχθεί από τον εκπαιδευτικό (Γκότοβος, 2002 : 141-
142) 
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κάθε φορά το ενδιαφέρον στο λόγο των κειµένων και µ’ αυτό τον τρόπο 
αποκαθιστούσε την τάξη.  

Μετά το τέλος της διδασκαλίας µε απολογητικό ύφος, θέλοντας µάλλον 
να δικαιολογήσει την εικόνα της τάξης είπε : «Είναι ζωηρό τµήµα».  
 

4η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ (Μάγδα, Β1 Γυµνασίου, 08.02.06) 
 
Το µάθηµα ξεκινάει µε ερωτήσεις α
ό την 
λευρά των µαθητών για το διαγώνισµα. Η 
∆. αναφέρεται γενικά στο διαγώνισµα ε
ισηµαίνοντας τα σηµεία στα ο
οία δεν 
ήγαν 
και τόσο καλά οι µαθητές: «∆εν πήγατε καλά στο διαγώνισµα, ως προς τα σύνθετα 
και την παραγωγή». 
Κά
οιος µαθητής ρωτάει να µάθει για ένα σύνθετο «τέθρι

ο». Η δ. εξηγεί. 
Η ∆. 
ροχωρεί στην εξέταση των εργασιών 
ου είχαν οι µαθητές στο σ
ίτι. Ε
ρόκειτο 
για την άσκηση 1 στη σελ. 111. Αφορά στη ζωή στο χωριό. 
∆ιαβάζει ο 
ρώτος µαθητής αναφέροντας χαρακτηριστικά: Στο χωριό το περιβάλλον 
είναι καθαρό…Παίζουν άνετα….Τα έξοδα είναι λιγότερα…Αποκλείονται από 
τα χιόνια….Είναι πιο αγνοί άνθρωποι. 
Ακολουθεί άλλος µαθητής ο ο
οίος κι αυτός διαβάζει την εργασία του: 
Οι γιαγιάδες φροντίζουν τα παιδιά…Έξοδα λιγότερα…Οι συνθήκες 
δύσκολες…Χειρωνακτικές εργασίες. 
∆. Μάλιστα 
Στις εργασίες των µαθητών διακρίνονταν στερεότυ
ες α
όψεις, 
ου άλλωστε υ
άρχουν 
και στο διδακτικό εγχειρίδιο, οι ο
οίες κωδικο
οιούνται µε τη λογική του 
άσ
ρου/µαύρου (Χωριό άσ
ρο/
όλη µαύρο). Η ανάγνωση των εργασιών είχε ως 
α
οδέκτη την δ. η ο
οία ήλεγχε 
οιοι µαθητές είχαν εργαστεί στο σ
ίτι. Οι µαθητές δεν 
έδειχναν ότι 
αρακολουθούσαν τη διαδικασία της εξέτασης. 
Η ∆. α
ευθύνθηκε ονοµαστικά και σ’ άλλους µαθητές να 
ουν τις εργασίες τους:  
∆.: Μ 
Μ.: Όχι. 
∆.: Κ. 
Κ.: Όχι. 
∆.: ∆. 
∆. : Όχι. 
Η χαµηλή ε
ίδοση των µαθητών του τµήµατος είναι κάτι για το ο
οίο ήδη µου είχε 
µιλήσει η ∆. ό
ως και για την χλιαρή αντα
όκρισή τους στο µάθηµα. 
Προχωράει η διαδικασία στην εξέταση ασκήσεων 
ου αφορούσαν στο συντακτικό και 
ειδικότερα στο αντικείµενο των ρηµάτων. Κά
οιοι µαθητές 
ου 
ριν συµµετείχαν 
ασχολούνται µε κάτι άλλο(αντιγράφουν ασκήσεις για άλλο µάθηµα ή κάτι τέτοιο). Ο Ρ. 
δευτεροετής ανταλλάσσει µηνύµατα διά βλεµµάτων µε τον Σ. 
ου βρίσκεται στην 
α
έναντι 
τέρυγα.  
Η ∆. εκφωνεί 
ροτάσεις χωρίς το αντικείµενο του ρήµατος και οι µαθητές 
συµ
ληρώνουν. Η συµµετοχή των µαθητών είναι 
ιο έντονη και η διαδικασία 
ιο 

αιγνιώδης, αφού εν χορώ µ
ορούν να συµµετέχουν οι µαθητές.  
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Η συζήτηση 
ροχωρεί στα 
ερί µονο
τώτων και δι
τώτων. Κά
οιος µαθητής α
ό 
µ
ροστά ορίζει τους όρους µετά α
ό 
αρότρυνση της δ. Αναλύει η δ. τα 
αραδείγµατα 
και αντιδρούν οι µαθ. α
αντώντας στις ερωτήσεις. 
Η τάξη δείχνει να έχει χαλαρώσει και υ
ό την κό
ωση των ασκήσεων. Κά
οιοι µιλούν 
συνεχώς. Η δ. ε
ικοινωνεί µε το βλέµµα µε τις µαθήτριες κυρίως 
ου συµµετέχουν(δεν 
ξε
ερνούν τις έξι). Ο Π. τρίτη χρονιά στάσιµος στην ίδια τάξη α
ό την Αλβανία, 
ου 
τον είχα µαθητή τις 
ερασµένες χρονιές, γελάει βλέ
οντάς µε να σηµειώνω συνεχώς. 
Ίσως δεν µ
ορεί να καταλάβει το νέο µου ρόλο του 
αρατηρητή. 
Ακολουθεί µια µικρή εισήγηση της δ. 
ερί των ειδών του αντικειµένου. 
Κά
οια στιγµή α
ευθύνει το λόγο στη Φ. 
ου µίλαγε συνεχώς θέλοντας µάλλον έτσι να 
την ε
αναφέρει στη διαδικασία του µαθήµατος. 
Στη συνέχεια γράφει 
αραδείγµατα στον 
ίνακα και οι µαθητές 
ρέ
ει να αναγνωρίσουν 
τα αντικείµενα. 
Φύτεψα στον κήπο µου λαχανικά (δίπτωτο). 
Φύτεψα µαρούλια, λάχανα, κρεµµύδια. 
Κά
οιος µαθητής α
ό κάτω συµ
ληρώνει σκω
τικά «Μαριχουάνα!».Κά
οιοι µαθητές 
γελάνε. 
Η ∆. ήθελε να δείξει τη διαφορά του δί
τωτου α
ό ένα µονό
τωτο 
ου έχει 

ερισσότερα του ενός κατά 
αράταξη αντικείµενα. Το σκώµµα του µαθητή ήρθε να 
εκφράσει την υ
οτίµηση της διαδικασίας α
ό 
λευράς µερίδας ή συνόλου των µαθητών.  
Η ∆. γράφει στον 
ίνακα και άλλα 
αραδείγµατα και οι λίγοι µαθητές 
ου συµµετέχουν 
α
αντούν. 
Κά
οιοι µαθητές στο 
ροτελευταίο θρανίο 
ου συµµετείχαν σε κά
οια φάση της 
διαδικασίας, τώρα 
αραµένουν αδρανείς και µάλλον διαβάζουν κάτι άλλο εξωσχολικό. 
Η κουβέντα έχει 
ροχωρήσει στο εµ
ρόθετο αντικείµενο για το ο
οίο δίνονται ασκήσεις 
για το σ
ίτι. ∆ίνονται 
αραδείγµατα µε µετατρο
ές α
ροθέτων αντικειµένων σε 
εµ
ρόθετα. Το ενδιαφέρον φθίνει ακόµα 
ερισσότερο.  
∆ιακρίνεται η γενική 
ροσω
ική α
ό το αντικείµενο. Αναλύονται σχετικά 

αραδείγµατα. Ακολουθεί η ανάλυση 
ερί του σύστοιχου αντικειµένου. Αναλύονται και 
ε
εξηγούνται σχετικά 
αραδείγµατα.  
Η Φ. 
ου µιλούσε µέχρι εκείνη τη στιγµή, α
οφασίζει να ε
ανέλθει στη διαδικασία 
φροντίζοντας έτσι για την έξωθεν καλή µαρτυρία. (Για το σχόλιο αυτό βασίζοµαι και 
στην εµ
ειρία 
ου είχα α
ό τη συνεργασία µε τη συγκεκριµένη µαθήτρια την 

ροηγούµενη χρονιά). 
Μετά ταύτα 
∆. :Τι ώρα πήγε; 
Να σας γράψω δυο παραδείγµατα. Για γράψτε στο τετραδιάκι. 
Οι µαθητές εκτονώνονται κινητικά, ξεµουδιάζουν µέσα α
ό τη διαδικασία ανοίγµατος 
τετραδίου και αντιγραφής. Το ξεµούδιασµα συνοδεύεται και µε µορµυρισµούς 
δυσαρέσκειας µάλλον. 
Γράφει στον 
ίνακα 
ροτάσεις ό
ως: 
Σώπασε η αλεπού και κοίταξε πολλή ώρα το µικρό Πρίγκιπα. 
Ο µικρός Πρίγκιπας πήγε και είδε τα τριαντάφυλλα. 
Την ουσία δεν τη βλέπουν τα µάτια.  
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∆.: Υπογραµµίζετε και βρίσκετε τα αντικείµενα. 
Η δραστηριότητα ήταν για να διεκ
εραιωθεί στο υ
όλοι
ο του χρόνου. Η ∆. έδωσε 
χρόνο στους µαθητές να σκεφτούν. Ο Π. σχολιάζει: Ο κύριος (δηλ. εγώ) όλο 
γράφει. ∆εν κουράζεται; 
 Ο µαθητής 
ου κάθεται µ
ροστά α
ό µένα γυρίζει να δει τι κάνω. 
Η ∆. α
ευθυνόµενη στον Π.:  Εσύ Π. να τις κάνεις στο σπίτι. 
Π. Όχι. Ε
ιχειρεί να εντο
ίσει ένα ρήµα και ένα αντικείµενο. Τελικά ε
ιτυγχάνει το 
στόχο του και 
ανηγυρίζει µε ιαχές φιλάθλου. Ο Π. είναι 17 χρονών 
ια. Έχει µείνει 
δυο φορές στην Α΄ Γυµνασίου και δυό φορές στη Β΄ Γυµνασίου. Ωστόσο, δε δέχτηκε 
τη διαφορετική µεταχείριση α
ό τη ∆. «Εσύ καν’ τα στο σπίτι» και 
ροσ
άθησε µε 
ε
ιτυχία, χωρίς αυτό βέβαια να αλλάζει την 
ραγµατικότητα της γενικότερης α
οτυχίας 
να µάθει µια γλώσσα 
ου δε διδάχτηκε 
οτέ ως ξένη γλώσσα. 
Η ∆. δίνει την οδηγία:  Ο καθένας µόνος του. Το Κουδούνι χτυ
άει. 
Μετά το τέλος, η ∆. µου εκφράζει τη δυσκολία της για τη διαδικασία της συµµετοχικής 

αρατήρησης: Μπορεί να είναι πιο ήσυχοι απ’ ό,τι συνήθως, κάνω πιο εύκολα το 
µάθηµά µου, αλλά εγώ είµαι σφιγµένη.  
 
Θέµα για συζήτηση 
Ένα τυπικό µάθηµα συντακτικού µε ασκήσεις και παραδείγµατα στον πίνακα, 
χωρίς καµία σύνδεση µε τα υπόλοιπα µέρη της ενότητας. Το ενδιαφέρον 
χαµηλό από την πλευρά των µαθητών, πολύς θόρυβος µέσα στην τάξη. Η 
Μάγδα µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο εκφράζει τη δυσκολία της για τις συµµετοχικές 
παρατηρήσεις.  
Η προσπάθεια του Παναγιώτη υπήρξε συγκινητική. Θα µου δηλώσει αργότερα 
« Αν πω κάτι σ’ ένα µάθηµα, το θυµάµαι µια ζωή». 
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5Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ  (Τάνια, Β2 Γυµνασίου. 01.02.06) 
 Το µάθηµα αφορούσε στη διαφήµιση. Η διδάσκουσα θα συζητούσε το θέµα µε τη 
βοήθεια κειµένων εκτός διδακτικού εγχειριδίου τα ο
οία είχε φωτοτυ
ήσει και είχε 
µοιράσει στα 
αιδιά. Σκο
ός της συζήτησης η 
ροετοιµασία των 
αιδιών για την έκθεση 

ου θα γράψουν την ε
όµενη βδοµάδα. 
Η ∆. 
ροσ
αθεί να βοηθήσει τους µαθητές στο εντο
ισµό του θέµατος µε την ερώτηση 
Πού είµαστε;. Οµολογεί ότι: Είµαι λίγο ανοργάνωτη.  
Η οµολογία αυτή 
ροκαλεί την υ
οστηρικτική αντίδραση ενός µαθητή α
ό το τέλος:  
Εσείς κυρία, που είστε τόσο καλή και υπεύθυνη στη δουλειά σας; 
 Η συγκεκριµένη σκηνή έχει να κάνει µε τον 
αρατηρητή. Θεωρώ 
ως η ∆. 
α
ολογείται σε µένα και ο µαθητής υ
οστηρίζει σε µένα την καθηγήτριά του 
ου 

ροφανώς αδικεί τον εαυτό της. ∆εν κρύβω  ότι µε συγκινεί το γεγονός ότι 
αρά την 
έστω και ελάχιστη αναστάτωση 
ου 
ροκαλώ εγώ ως 
αρατηρητής στην τάξη η 
συνάδελφος είναι υ
οστηρικτική στην έρευνά µου. Αυτό το συνειδητο
οιώ στην τέταρτη 

αρατήρηση έχοντας υ
όψη µου και τις αντιδράσεις  των 
ροηγούµενων συναδέλφων 

ου ουσιαστικά είναι θετικοί α
έναντί µου και όχι τόσο στη διαδικασία..      
∆.: Είναι λίγο δυσκολούτσικο αλλά διαλέξτε τα κύρια σηµεία που 
καταλαβαίνετε. 
Η ∆. 
ροϊδεάζει τους µαθητές για την αυξηµένη  δυσκολία του κειµένου αλλά τους 
ενθαρρύνει να εστιάσουν στα κύρια σηµεία 
ου µ
ορούν να καταλάβουν. Το κείµενο 
είναι του Θεόδωρου Λιανού «Η διαφήµιση και ο ρόλος της». Οµολογώ 
ως και εγώ το 
βρήκα λίγο δύσκολο για 
αιδιά Β’ Γυµνασίου. 
Εκφωνεί το κείµενο µια µαθήτρια α
ό τις µ
ροστινές θέσεις 
ου α
’ ό,τι φαίνεται είναι 
καλή  στην ανάγνωση.    
∆. : Εντοπίστε τον ορισµό στην 1η παράγραφο. Πού είναι ο ορισµός ∆ηµ.; 
 Ο ∆ηµ. α
αντά 
∆.: Με ποια µέσα; Α
αντούν µαθητές 
∆.: Σε τι εξυπηρετεί;  
Μµµ.: Γνωστοποιούν… 
∆.: Μόνο γνωστοποιούν;   
Οι µαθητές στην ερώτηση αυτή 
ου υ
όρρητα στόχευε στη σκο
ιµότητα των 
διαφηµίσεων δεν α
άντησαν, γιατί 
ροσ
αθούσαν να εντο
ίσουν στο κείµενο την 
α
άντηση. Γι’ αυτό και η 
αρότρυνση α
ό τη ∆.  
∆.: Ας ξεφύγουµε από το κείµενο.  Μόνο γνωστοποιούν;  
Οι µαθητές δεν α
αντούν. Η ∆. αλλάζει το ερώτηµα ανατρέχοντας στις δικές τους 
εµ
ειρίες 
∆.: Πείτε µια διαφήµιση που σας άρεσε;  
Οι µαθητές µε 
ολλή 
ροθυµία αναφέρουν διαφηµίσεις κυρίως α
ό την τηλεόραση. 
Ε
ανέρχεται το ερώτηµα 
∆.:  Μόνο γνωστοποιούν;  
Οι µαθητές είναι σε θέση τώρα να α
αντήσουν µε βάση τα βιώµατά τους. Ωστόσο στις 
α
αντήσεις τους δεν διακρίνεται η διαφορά στόχου και µέσου- τρό
ου.  
Μ1:  Θέλουν να τραβήξουν το ενδιαφέρον 
∆.: Με ποια µέσα; 
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Μ2: Θέλουν να δείξουν ότι είναι καλύτερο. 
∆.: Ναι! 
Μ3: Χρησιµοποιούν χιούµορ. 
∆.: Μάλιστα! 
Μ4:  Κάνουν σύγκριση.     
∆.: Είναι αντιδεοντολογικό 
Μ4: Με ανώνυµα προϊόντα Φέρνει 
αραδείγµατα. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των ερωτα
οκρίσεων χρησιµο
οιεί η ∆. τον 
ίνακα γράφοντας 
λέξεις-κλειδιά. 
Μ5: Τα δείχνουν πολλές φορές να τα θυµόµαστε. 
∆. Πλύση εγκεφάλου ! 
Μ5: Εγώ πολλά θέλω αλλά δε µπορώ να τα αγοράσω… 
Αλλά υπάρχει υπερβολή… 
∆.: Μέχρι που φτάνει; 
Μ5: Ουουουου! 
∆.: Και γίνεται παραπλανητική.  
Μ5: Αφηγείται 
εριστατικό α
ό το ΙΚΕΑ 
ου αγοράσανε ένα τρα
έζι και τους βγήκε 
ελαττωµατικό.  
∆. :Γιατί το λες; 
Μ5: ∆ιαφηµίζουν ότι είναι καλά αλλά δεν είναι. 
Άλλος µαθητής αναφέρει 
ερί
τωση διαφηµιστικών µε αναγραφόµενες φτηνές τιµές 

ροϊόντων  
ου όταν τα αγοράζεις γίνονται ακριβότερες γιατί, ό
ως υ
οστηρίζουν οι 
αρµόδιοι έγινε τυ
ογραφικό λάθος. 
Άλλος µαθητής αναφέρει διαφηµίσεις µε 
αιχνίδια 
ου 
αρουσιάζονται εντυ
ωσιακά 
τρισδιάστατα µεγάλα, ενώ στην 
ραγµατικότητα είναι αλλιώς κατώτερα α
ό την 
εντύ
ωση 
ου δίνει η διαφήµιση. 
Μ.: Υποσχέσεις που δεν τηρούνται»  
Στο σηµείο αυτό το νέο ερώτηµα µετατο
ίζει το ενδιαφέρον στα 
ρότυ
α ζωής και τις 
αξίες 
ου δίνουν οι διαφηµίσεις. 
∆.: Σκεφτείτε κάποιες διαφηµίσεις και πείτε µου ποια πρότυπα ζωής δίνουν; 
Μουδιασµένη αντίδραση α
ό τους µαθητές 
∆.: Να το πω πιο απλά. Πώς παρουσιάζουν τη γυναίκα; 
Μ1: Τις δείχνουν να καθαρίζουν. 
∆.: Ωραία! 
Μ2: Πολύ γρήγορα κι όλα αστράφτουν. 
∆.: Χαµογελάει, αστράφτει, µακιγιαρισµένη η γυναίκα. Μάλιστα! 
Μ2: µε ωραία ρούχα. 
∆.: Ωραίες εικόνες , µυρουδιές, συνδυάζονται µε τα προϊόντα. Ναι! Και µε το 
βλέµµα της δίνει το λόγο στην ε
όµενη µαθήτρια. 
Μ3: Μαθήτρια 
ου συµµετέχει και διακρίνεται για τις ε
ιδόσεις της 
Ταυτίζουν τα προϊόντα µε συναισθήµατα. 
∆.: Ποια; 
Μ3: Αγάπη, ευχαρίστηση, χαρά. 
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∆.: Όταν βάζεις την αντιρυτιδική κρέµα θα γίνεις πιο ωραία, πιο επιθυµητή. Θα 
γίνεις άλλος άνθρωπος. 
 Η ∆. το αναφέρει ως χαρακτηριστικό 
αράδειγµα: 
Ταυτίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις, αξίες, την οικογένεια για παράδειγµα, µε 
προϊόντα. Ο διαφηµιστής δηλαδή στοχεύει στον υλικό κόσµο και 
χρησιµοποιεί τον ψυχικό. 
Συνεχίζεται η ανάγνωση του κειµένου. ∆ιαβάζουν δύο µαθητές α
ό µια 
αράγραφο. Η 
δ. κατά την ανάγνωση διορθώνει λάθη των µαθητών στην εκφώνηση του κειµένου και 
κά
οια κοµµάτια τα αναγιγνώσκει η ίδια . 
Μετά το τέλος της ανάγνωσης ρωτάει τους µαθητές: 
Πώς σας φάνηκε το κείµενο; 
Ο µαθητής 
ου την υ
οστήριξε στην αρχή 
Ωραίο! 
∆.: Το καταλάβατε; 
Άλλη µαθήτρια: Σε µερικά σηµεία ναι, σ’ άλλα όχι. 
∆.: Έχει σχέση µε όσα είπαµε.; 
Μαθητής: Ναι, παροµοιάζονται µερικά σηµεία. 
∆.: Όχι παροµοιάζονται, ταυτίζονται. Πες παράγωγα του «ταυτίζοµαι». 
 Η ∆. εξηγεί αναλυτικά τη διαφορά µεταξύ του «
αροµοιάζω» και « ταυτίζω». 
Ανατρέχει στις Οµηρικές 
αροµοιώσεις α
ό τη σκηνή της τρικυµίας στην Οδύσσεια. 
Γνώµη µου ότι ο µαθητής χρησιµο
οίησε το ρήµα 
αροµοιάζονται ε
ειδή τον δυσκόλεψε 
το κείµενο και το µόνο 
ου µ
ορούσε να κάνει ήταν να εντο
ίσει σηµεία 
ου «µοιάζουν» 
να έχουν σχέση µε όσα άκουσε. 
Η ∆. διαβάζει την εργασία 
ου τους έχει γράψει στην φωτοτυ
ία. Τους ρωτάει: 
Εύκολο; 
Και εκείνοι α
αντούν 
ροεξάρχοντος του Μ
.:  Εύκολο. 
∆ίνονται 
εραιτέρω διευκρινήσεις: Για την Παρασκευή. 
Πάµε στο βιβλίο µας σελ. 47-48 το 6α το διαβάσαµε όλο. 
Μαθήτρια διαβάζει τελικά το κειµ. 6β. Ενώ διαβάζει ακούγεται θόρυβος α
ό το 
εξωτερικό 
εριβάλλον α
ό µαθητές 
ου βγήκαν έξω α
ό άλλη αίθουσα. Πλησιάζει το 
τέλος της ώρας. Το κείµενο 
αρουσιάζει µια άλλη θετική ά
οψη για τον ρόλο της 
διαφήµισης. 
∆.: Είναι τέχνη η διαφήµιση; 
Σ.: Είναι τέχνη; 
Σ.: Είναι τέχνη γιατί παίζουν άνθρωποι. 
Κ.: Είναι τέχνη για να πείσουν τον άλλο. 
Συγχέεται στον λόγο των µαθητών η τέχνη ως αισθητική 
ροσέγγιση και η τέχνη ως 
τεχνική. 
Μ.: Χρησιµοποιούν χρώµα, µουσική. 
Ν.: Προσπαθούν να εκσυγχρονίσουν τον κόσµο. ∆ε µπορεί ο καθένας να το 
κάνει.. 
∆.: Συνεχίζουµε την άλλη ώρα…..Εν τω µεταξύ είχε κτυ
ήσει το κουδούνι. 
 
 



 435 

3η ώρα 
Το κείµενο είχε φανεί δύσκολο σε κά
οιους µαθητές και ένας εξ αυτών το εξέφρασε 
ρητά: Κυρία, το κείµενο ήταν δύσκολο. Έχει κάποιες λέξεις που δεν 
καταλαβαίνουµε. Το α’ 
ληθ. 
ρόσω
ο ήθελε να εκφράσει όλη την τάξη. 
∆.: ∆εν πρέπει να στεναχωριόµαστε για τις δυσκολίες του κειµένου. Εσείς 
κρατάτε τα σηµεία που καταλαβαίνετε και θα σας υποστηρίξουν στην εργασία 
σας. ∆ιαβάζετε, εντοπίζετε τι σας χρειάζεται και το εντάσσετε στο κείµενο σας. 
Στη συνέχεια διαβάζει η ∆. το κείµενο « Μηχανή µαζικής 
ρο
αγάνδας». 
∆ιακό
τει την ανάγνωση για να δώσει την οδηγία « Ότι δεν ξέρετε το σηµειώνετε». 
Τελειώνει η ανάγνωση.  
∆.: Πόσες άγνωστες λέξεις;  
Μαθητές: «Χειραγώγηση», «επιρρεπείς» 
∆.: Σταµατάω, πάω από το ένα στο άλλο. ∆ε µε πειράζει. 
Τη συγκεκριµένη αυτοκριτική την εξέλαβα ως µήνυµα 
ρος εµέ τον 
αρατηρητή. Η 
κρίση του 
αρατηρητή ως υ
οψία ελλοχεύει και η ∆. το
οθετείται ως 
ρος αυτό. 
Αναλύει τη λέξη χειραγώγηση µε τη συµµετοχή των µαθητών την ετυµολογεί. 
Ήρθαν οι δύο µαθητές µε το λεξικό. 
Συνεχίζεται η ανάγνωση των κειµένων ε
ί δεκάλε
το 
ερί
ου. 
Κ. εύκολο; Ρωτάει τον µαθητή 
ου είχε 
αρα
ονεθεί για τη δυσκολία του κειµένου. 
Ο Κ.: Τι είναι καπιταλισµός Κυρία! 
Ακολουθεί η εξήγηση του όρου «κά
ιταλ» «κεφάλαιο» κ.λ
. 
Αναφέρεται και ο όρος «σοσιαλισµός» ως αντώνυµο.  
Μετά ταύτα: 
∆.: Καταλάβατε τον όρο προπαγάνδα; 
Μαθ. Μουδιασµένη αντίδραση.. 
∆.: Κι όµως µέσα στο κείµενο υπάρχουν στοιχεία.  
∆ιαβάζουν στο λεξικό το σχετικό λήµµα. Βρίσκουν συνώνυµες λέξεις ∆ιαφήµιση, 
Πλύση εγκεφάλου, Χειραγώγηση. 
Αντιδρά κά
οιος µαθητής σ’ όλα αυτά λέγοντας: 
Μόνοι µας παγιδευόµαστε. ∆εν αντιδρούµε. 
Άλλος µαθητής σχολιάζοντας τη θέση του συµµαθητή του:  Σωστό 
∆.: Μπορούµε να αντιδράσουµε; 
Μ.: Ναι µπορούµε να ψάξουµε τι και πώς, χωρίς να πάρουµε ότι ξέρουµε από 
τις διαφηµίσεις 
Ε
ανέρχεται η συζήτηση στις διαφηµίσεις µε 
αραδείγµατα α
ό την εµ
ειρία τους. 
Υ
άρχει έντονη συµµετοχή στο σηµείο αυτό. Η δ. µε 
αλαµάκια ε
αναφέρει την τάξη. 
Μ1: Είναι ανάλογα µε τον άνθρωπο 
Μ2: Κάποιοι σκέπτονται. 
Μ3: ∆εν έχουν εµπιστοσύνη στον εαυτό τους και διαλέγουν ότι τους 
προβάλλουν. 
Μ4: Η διαφήµιση µας κάνει να πιστεύουµε ότι τα υλικά αγαθά είναι το παν ενώ 
η ευτυχία βρίσκεται στις σχέσεις µας… 
Μ5 Στην καθηµερινότητα. Συµ
ληρώνοντας τη θέση της συµµαθήτριας της.  
∆. Κουραστήκαµε ας κάνουµε κάτι ευχάριστο: Γραµµατική! 
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Μαθ. ΑΑΑ! Έκφραση δυσαρέσκειας 
 
Ακολουθεί η εξέταση ασκήσεων για τις µετοχές σε –ώντας και –οντας. 
Μετά  ακολουθούν λεξιλογικές ασκήσεις και το κουδούνι. 
∆. Την άλλη φορά έκθεση! 
    
Θέµατα για συζήτηση 

∆ιδασκαλία µετωπική µε σταθερή συµµετοχή του επτά µαθητών, το ένα 
τρίτο περίπου των 25 µαθητών. 

Η εκπαιδευτικός επέλεξε το κείµενο, που τίθεται σε συντοµευµένη, 
αποσπασµατική µορφή στο σχολικό βιβλίο (ΟΕ∆Β,2001, Β΄ Γυµνασίου :47-
48), να το παρουσιάσει στην τάξη ακέραιο µε φωτοτυπίες. Η αντιπαραβολή του 
κειµένου, όπως εµφανίζεται στο βιβλίο σε αποσπασµατική µορφή, µε το 
αυθεντικό κείµενο υπογραµµίζει την απόσταση που έχουν τα σχολικά κείµενα 
από τα πραγµατικά κείµενα. Από το κείµενο του σχολικού βιβλίου 
απουσιάζουν όλες οι κριτικές προσεγγίσεις του αρθρογράφου περί ευθύνης 
οικονοµικών παραγόντων που χρησιµοποιούν τη διαφήµιση ως µέσο για να 
ικανοποιήσουν το δικό τους συµφέρον και όχι του καταναλωτή, όπως 
ισχυρίζονται. Απουσιάζει η επιχειρηµατολογία του κειµένου µε αποτέλεσµα οι 
µαθητές να ασκούνται στην κατανόηση αφοριστικού-προπαγανδιστικού λόγου.  

Το αυθεντικό κείµενο, ωστόσο, δυσκόλεψε τους µαθητές, όπως οι ίδιοι 
οµολόγησαν. Οι αφηρηµένες έννοιες όπως, «καπιταλισµός» και «σοσιαλισµός», 
δεν ήταν κατανοητές. Γενικά υπήρχαν πολλά στενά περάσµατα (tunnel 
vision161) µέσα στο κείµενο, τα οποία οι µαθητές δυσκολεύτηκαν να 
ξεπεράσουν. H προτροπή της εκπαιδευτικού: «∆εν 
ρέ
ει να στεναχωριόµαστε για 
τις δυσκολίες του κειµένου. Εσείς κρατάτε τα σηµεία 
ου καταλαβαίνετε και θα σας 
υ
οστηρίξουν στην εργασία σας. ∆ιαβάζετε, εντο
ίζετε τι σας χρειάζεται και το 
εντάσσετε στο κείµενο σας», δεν ήταν αρκετή για τους µαθητές. Οι λεξιλογική 
εξοµάλυνση του κειµένου, που ακολούθησε µετά την ανάγνωση και την 
προσπάθεια κατανόησης του κειµένου, δεν έδειξε ότι έλυσε το πρόβληµα. 

Στη συγκεκριµένη διδασκαλία παρατήρησα, όπως και στις άλλες, ότι οι 
ερωτήσεις της εκπαιδευτικού ή αναφέρονταν στο κείµενο ή στις εµπειρίες των 
µαθητών. Η εναλλαγή των ερωτήσεων ανάµεσα σ’ αυτά τα είδη παρατήρησα 
ότι δυσκόλεψε τους µαθητές. Η εκπαιδευτικός το κατάλαβε γρήγορα κι έδωσε 
την οδηγία «Ας ξεφύγουµε από το κείµενο». Κι αυτό δε φάνηκε αρκετό. Μόνο 
όταν άρχισαν να ανακαλούν τις δικές τους εµπειρίες και να τις αφηγούνται, οι 
µαθητές συµµετείχαν περισσότερο. Μ’ ένα απροσδόκητο τρόπο οι 
προσπάθειες της εκπαιδευτικού να ενεργοποιήσει τους µαθητές έδειχναν 
πρακτικά ποια από τις στρατηγικές ενεργοποίησης ήταν πιο αποτελεσµατική · 
αναγκάστηκε να καταφύγει στις πλούσιες εµπειρίες των µαθητών που έχουν 
παρακολουθήσει πολλές διαφηµίσεις, ώστε να ξεκινήσει τη συζήτηση γύρω από 
το θέµα, να γενικεύσουν και να καταλήξουν σε κάποια συµπεράσµατα.     

                                                
161 Ο Frank Smith, 1989 
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Η εκπαιδευτικός είχε τον καθοδηγητικό ρόλο στη συζήτηση, η οποία 
ενθάρρυνε συχνά τους µαθητές της επιβραβεύοντας και αναδιατύπωνε τις 
απόψεις των µαθητών επί το ακριβέστερο. ∆εν έλειψαν οι αυθόρµητες 
τοποθετήσεις από την πλευρά των µαθητών, κυρίως όταν συµφωνούσαν µε 
άποψη που εξέφρασε συµµαθητής τους. 

Η µόνη αυθόρµητη αντίδραση µαθητή στη συζήτηση ήταν η 
επισήµανση της ατοµικής ευθύνης για τις αρνητικές επιδράσεις της διαφήµισης. 
Όλη η συζήτηση είχε την έννοια «διαφήµιση» ως αιτία κακών. Θα ‘λεγε κανείς 
ότι η διαφήµιση δαιµονοποιήθηκε κατά τη συζήτηση. Αυτό προκάλεσε την 
αντίδραση του µαθητή «Μόνοι µας 
αγιδευόµαστε. ∆εν αντιδρούµε», η οποία 
έστρεψε το ενδιαφέρον στην αναζήτηση ατοµικών ευθυνών. Το τελευταίο θέµα 
που έθεσαν οι µαθητές είχε µεγάλο ενδιαφέρον, γιατί σήµαινε την ανάγκη των 
µαθητών να βρουν λύση στο πρόβληµα και δυνητικά σ’ ένα πλαίσιο κριτικής 
προσέγγισης δίνει δυνατότητες για ανάληψη δράσης και ενεργοποίηση των 
µαθητών. 
 
∆.: Σταµατάω, πάω από το ένα στο άλλο. ∆ε µε πειράζει. 
 
Και σ’ αυτή τη διδασκαλία υπήρχε το στοιχείο της αποσπασµατικότητας. Η 
διδασκαλία περιστρεφόταν ανάµεσα στην ανάλυση των κειµένων, του 
λεξιλογίου και της Γραµµατικής. ∆ε φαινόταν κάποια οργανική σχέση ανάµεσά 
τους. Η ίδια η εκπαιδευτικός το οµολογεί.  
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τελευταία οµολογία:   
 
∆. Κουραστήκαµε ας κάνουµε κάτι ευχάριστο, Γραµµατική! 
Μαθ. ΑΑΑ! Έκφραση δυσαρέσκειας 

 
Η συζήτηση γύρω από τα κείµενα και η προσπάθεια ενεργοποίησης της 

τάξης ήταν κοπιώδης διαδικασία κυρίως για την εκπαιδευτικό, η οποία είχε τον 
καθοδηγητικό ρόλο στη συζήτηση. Η επιστροφή στις ασκήσεις του βιβλίου 
ελαφρώνουν το συντονιστικό έργο του εκπαιδευτικού που περιορίζεται σ’ ένα 
διεκπεραιωτικό ρόλο. Η οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού στο σχολικό 
βιβλίο καθορίζει την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η παρατήρηση στη συγκεκριµένη διδασκαλία ανέδειξε κι ένα άλλο 
σηµείο, τη σηµασία της λεξιλογικής εξοµάλυνσης του κειµένου. Η εκ των 
υστέρων εξήγηση λέξεων κλειδιά για την κατανόηση των κειµένων δεν έδειξε 
ότι βοηθάει στην κατανόηση, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής στο 
κείµενο και αναστοχασµού. Μετά την ανάγνωση του κειµένου και την ερµηνεία 
των άγνωστων λέξεων οι µαθητές δεν επανέρχονται σε δεύτερη ανάγνωση, ώστε 
να κατανοήσουν τελικά τα κείµενα. Γι’ αυτό και οι οµολογίες των µαθητών.  
 
∆.: Το καταλάβατε; 
Άλλη µαθήτρια: Σε µερικά σηµεία ναι σ’ άλλα όχι. 
∆. :Έχει σχέση µε όσα είπαµε.; 
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Μαθητής: Ναι, παροµοιάζονται µερικά σηµεία. 
∆.: Όχι παροµοιάζονται, ταυτίζονται. Πες παράγωγα του «ταυτίζοµαι». Η δ. 
εξηγεί αναλυτικά τη διαφορά µεταξύ του «
αροµοιάζω» και « ταυτίζω». Ανατρέχει στις 
Οµηρικές 
αροµοιώσεις α
ό τη σκηνή της τρικυµίας στην Οδύσσεια. 
 

Το όλο κλίµα ήταν συνεργατικό. Η εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται για την 
άποψη των µαθητών και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν. Οι µαθητές δε 
διστάζουν να τις εκφράσουν. Ωστόσο, φαίνεται πως η εκπαιδευτικός σ’ αυτό το 
πλαίσιο διδασκαλίας δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι διαφορετικό για να 
αντιµετωπίσει τις δυσκολίες κατανόησης των µαθητών. Οι λεξιλογικές 
διευκρινίσεις µετακυλύουν το ενδιαφέρον στις σηµασίες των λέξεων «ταυτίζω» 
και «παροµοιάζω». 

Το αποτέλεσµα της διαδικασίας ήταν η παραγωγή γραπτού λόγου, η 
Έκθεση µε θέµα: «Η διαφήµιση έχει µια συνεχή 
αρουσία στη σύγχρονη 
καταναλωτική ε
οχή µε αρνητικές και θετικές 
λευρές /συνέ
ειες. Να ανα
τύξετε τις 
α
όψεις σας».   
Στις εκθέσεις που διάβασα πλεόναζαν οι αποστασιοποιηµένες προσεγγίσεις των 
διαφηµίσεων, µε τα αρνητικά να υπερισχύουν των θετικών, όπως ακριβώς 
παρατηρείται και στα κείµενα του βιβλίου. Η πρόταξη των αρνητικών 
προδιέθετε τους µαθητές να τοποθετηθούν αρνητικά ως προς το θέµα. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσµα την ενοχοποίηση της  διαφήµισης ως πρακτικής, παρά τις 
λίγες αναφορές στις θετικές της πλευρές. Γενικά, οι απόψεις των µαθητών ως 
εκκρεµές  κινήθηκαν από το µαύρο στο άσπρο, από τη «δαιµονοποίηση» στη 
θετική εκτίµηση. 
Αναφέρω χαρακτηριστικά παραδείγµατα:  
Α. «Καταρχήν όλος σχεδόν ο 
ληθυσµός της γης έχει ε
ειρεαστεί α
ό τις διαφηµίσεις 
ψυχικά και σωµατικά. Λόγω των διαφηµίσεων οι 
ερισσότεροι άνθρω
οι έχουν αλλάξει 
στυλ και έχουν ε
ηρεαστεί στην ελεύθερη γνώµη τους, η ο
οία µε τον καιρό 
µειώνεται.»… 
«Έτσι, βλέ
ουµε ότι τα καλά στοιχεία στις διαφηµίσεις είναι 
ολύ λιγότερα α
’ ότι τα 
άσχηµα, κι όσο 
ερνάει ο καιρός τα άσχηµα στοιχεία αυξάνονται µε γοργό ρυθµό και όλα 
αυτά στις διαφηµίσεις γίνονται για τα χρήµατα και το κέρδος.» Γιώργος, µαθητής 
Β΄Γυµνασίου. 
 
Β. «Ο σκο
ός της διαφήµισης είναι να µας κάνει να αγοράσουµε το 
ροϊόν 
κοροϊδεύοντας µας, µερικές φορές, και άλλες να µας ικανο
οιούν µε το α
οτέλεσµα». 
∆ηµήτρης, µαθητής Β’ Γυµνασίου. 
 
Γ. « Θετικές 
λευρές είναι ότι βάζουν µια ορέα γυνέκα να διαφηµίση το 
ροιόν. Και 
λένε ότι αυτά τα 
ροιόντα κάνουν διάφορα 
ράγµατα. Κι όταν τα αγοράζουν η 
άνθθρω
η τα βάζο(υ)ν να δουλε΄ψουν και δεν δουλεύουν η δεν κάνουν όλα τα 
ράγµατα 

ου λένε και η καταναλοτές µένουν α
ογοητεµένη. Γιαυτό το λόγο δεν κάνη να 
αγοράζουµε ότι δίχνη η τηλεόραση ή να το αγοράζουµε γιατη αυτή 
ου το διαφηµίσε  
είναι ωρέα».  
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∆. « Η δική µου γνώµη για τις διαφηµίσεις είναι ό,τι θα 
ρέ
ει να τις βλέ
ουµε όλες, 
αλλά να κρατάµε στο µυαλό µας αυτές 
ου είναι για άλλους σκο
ούς και όχι αυτές 
ου 

ροβάλλονται για το συµφέρον των διαφηµιστών» 
 
Ε. «Αν και τις 
ερισσότερες διαφηµίσεις θα τις χαρακτήριζα ως α
αράδεκτες. 
Υ
άρχουν όµως και κά
οιες 
ου έχουν καλό σκο
ό και είναι 
ολύ  χρήσιµες». 
 
Στ.. « Το σίγουρο όµως είναι ένα. Η διαφήµιση είναι µια τέχνη. Α
οτέλεσµα: λίγες 
δυστυχώς διαφηµίσεις είναι αριστουργήµατα».  

 
Όπως στο βιβλίο παρατίθενται αρνητικές (περισσότερες) και θετικές 

πλευρές της διαφήµισης, οι οποίες στη συνέχεια µε τον ίδιο τρόπο 
παρουσιάστηκαν στην τάξη, στη διαδικασία ανάλυσης των κειµένων, µε τον ίδιο 
τρόπο παρουσιάστηκαν και στις εκθέσεις των µαθητών. Οι µαθητές 
διαφοροποιούνταν στο κατά πόσο ήταν αρνητικοί ή θετικοί προς το ρόλο της 
διαφήµισης. Ωστόσο, οι τοποθετήσεις των µαθητών στις εκθέσεις τους ήταν 
αντιφατικές · από τη µια αποδέχονταν τη διαφήµιση ως πρακτική αλλά και από 
την άλλη την ενοχοποιούν για λόγους που αναφέρουν. Το τερπνό και το 
ωφέλιµο παραµένουν βασανιστικά εκ διαµέτρου αντίθετα, χωρίς να οδηγούνται 
οι µαθητές σε συνθέσεις µε τις οποίες θα υπερβαίνουν τα  αδιέξοδα και θα 
οδηγούνται σε νέες συµπεριφορές. 

 
 

6η ∆ιδασκαλία (Γεωργία, Α΄ Γυµνασίου, 01.02.06) 
 
Μ
αίνω στην τάξη και αυτοσυστήνοµαι και 
αρουσιάζω το στόχο για τον ο
οίο 
ε
ισκέ
τοµαι την τάξη τους. 
∆.: Τι είχαµε;  
Πολλοί µαθητές µαζί: Να πούµε για την ανεργία. 
∆.: Από πού είχαµε πάρει αφορµή; 
Μ1: Από το κείµενο στη σελ.126 «Ζητούνται υπάλληλοι». 
∆.: Από πού συλλέξατε πληροφορίες; 
Μ1: Από εγκυκλοπαίδειες. 
Μ2: Από το Ίντερνετ. 
Μ3: Από εγκυκλοπαίδεια. 
Μ4: Από εφηµερίδα…Για τις απολύσεις της Coca Cola. 
∆.: Ξεκινάς Α
ευθυνόµενη στn M4 µαθήτρια. 
Μ4: Τίτλος «Η ανεργία στην Ελλάδα». ∆ιαβάζει το κείµενο 
ου βρήκε στην 
εφηµερίδα. ∆ιαβάζει άλλο ένα κείµενο µε τίτλο «Ανεργία των νέων». 
Η ∆. 
αίρνοντας λαβή α
ό το κείµενο αναφέρεται στον Σχολικό Ε
αγγελµατικό 

ροσανατολισµό. 
Μια µαθήτρια α
ό τις 
αρα
άνω 
ου είχαν εργασθεί θέλει να 
ροσθέσει στοιχεία για 
την ανεργία των νέων του 2002 και η δ. της ε
ιτρέ
ει να τα διαβάσει. 
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 ∆.: Πολύ κατατοπιστικά τα στοιχεία. Α
ευθυνόµενη σε άλλη µαθήτρια Εσένα Ι. 
πώς σε απασχολεί; 
Μ.: Έψαξα στην εγκυκλοπαίδεια αλλά δε βρήκα…. 
Η µαθήτρια σ’ ένα ερώτηµα 
ου στόχευε στη διερεύνηση µιας 
ροσω
ικής στάσης σε 
σχέση µε το θέµα, α
αντά τυ
ικά σε σχέση µε τη διεκ
εραίωση των υ
οχρεώσεών της. 
∆.: Εσένα σε απασχολεί; Α
ευθυνόµενη σ’ άλλη µαθήτρια 
Μ.: Έψαξα αλλά δε….. 
Η ∆. την διακό
τει και ε
ιµένει στο ερώτηµά της εκµαιεύοντας µια 
ιο ειλικρινή 
α
άντηση: Σε απασχολεί; 
Μ.: ∆ε µε απασχολεί. 
∆.: ∆ε σε απασχολεί το θέµα της εργασίας; Το δεύτερο ερώτηµα διακριτικά και 
ευγενικά διατυ
ωµένο µε τη µορφή α
ορίας έχει σαφώς ελεγκτικό και α
αξιωτικό τόνο. 
Αυτό αναγκάζει τη µαθήτρια να 
αλινωδήσει: Με απασχολεί αλλά…  
Η ∆. στο σηµείο αυτό µετακυλύει το ενδιαφέρον µε το ερώτηµα:  Τι είναι εργασία; 
Οι µαθητές αντιδρούν κατά το 
λατωνικό νοητικό µούδιασµα: Εεεε… 
Το ρητορικό ερώτηµα δηµιουργεί 
ροϋ
οθέσεις για να διαβάσουν οι µαθητές το κείµενο 
µε µεγαλύτερο ενδιαφέρον. 
∆.:Ελάτε στο βιβλίο µας, σελ.126. Ακολουθεί η ανάγνωση του κειµένου α
ό 
µαθητή. Τίτλος του κειµένου Η εργασία. 
∆.: ∆ιαπιστώνουµε ότι η εργασία είναι πολύ σηµαντικό κεφάλαιο στη ζωή των 
ανθρώπων. Βρείτε φράσεις που να το επιβεβαιώνουν. 
Αφήνει µερικά  δευτερόλε
τα για να βρουν οι µαθητές την α
άντηση. 
Κά
οιος µαθητής εντο
ίζει τις φράσεις και τις αναδιηγείται. Η δ. οδηγεί τους µαθητές 
στην ανάλυση του ρητού 
ου υ
άρχει στο κείµενο «Αργία µήτηρ 
άσης κακίας». Ο Εν. 
µαθητής µάλλον αλλοδα
ός δε µ
ορεί να το εξηγήσει. 
Μια µαθήτρια υ
οβοηθούµενη α
ό τα δ. εξηγεί 
ως είναι θετικό να εργάζεται κανείς. 
Στη συνέχεια για το δικαίωµα στην εργασία η δ. δίνει φωτοτυ
ηµένο κείµενο µε το 
άρθρο 23 της  Παγκόσµιας διακήρυξης των δικαιωµάτων του ανθρώ
ου. 
Η ανάλυση του άρθρου γίνεται κατά εδάφια. 
Γίνεται διάκριση µεταξύ ε
αγγέλµατος και εργασίας. Εξηγεί κά
οιος µαθητής τη 
διαφορά. Η δ. δίνει την ετυµολογία της λέξης ε
άγγελµα α
ό το ρήµα 
ε
αγγέλλοµαι(δηλ. υ
όσχοµαι).  
Η ∆. κάνει µια µικρή εισήγηση για τη σηµασία του ε
αγγέλµατος 
ου 
εριστρέφεται 
γύρω α
ό τα 
αρακάτω σηµεία: 
- Μέσο βιο
ορισµού 
- Μέσο έκφρασης, δηµιουργίας 
- Συνεργασία, κοινωνικο
οίηση. 
Μετά α
ό αυτό κά
οιος µαθητής 
αίρνει το λόγο και χαρακτηρίζει την ανεργία ως κακό. 
 
Αναγιγνώσκεται το ε
όµενο εδάφιο το υ
’ αρ.2 
Τίθεται α
ό τη ∆. τα ερώτηµα: Ένας δικηγόρος παίρνει περισσότερα από έναν 
κηπουρό. Είναι σωστό; 
Κά
οια µαθήτρια: Όχι. 
Άλλη µαθήτρια: Ναι, είναι σωστό γιατί ένας δικηγόρος έχει σπουδάσει. 
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∆.: Εδώ λέει κάτι άλλο η συµµαθήτριά σας πως κάποιος που έχει σπουδάσει 
πρέπει να έχει καλύτερη αµοιβή. Θα άξιζε εδώ να δια
ιστωθεί 
οια είναι το 
κοινωνικό ε
ί
εδο των γονέων της κάθε µαθήτριας και 
ως ε
ηρεάζει την ανάγνωση 
του ς συγκεκριµένου εδαφίου.  
Η ∆. αναδιηγείται τις α
αντήσεις των µαθητών για 
ερισσότερη σαφήνεια και για να 
ακούγεται, ώστε να γίνονται αντιλη
τές α
ό όλους τους µαθητές. Ο διαµεσολαβητικός 
ρόλος του αναµεταδότη του δ. στην µετω
ική διδασκαλία, ίσως είναι κάτι 
ου 
ρέ
ει να 
διερευνηθεί 
ερισσότερο. Αυτός ο ρόλος 
αρατηρήθηκε σε όλες τις διδασκαλίες 
ου 

αρατήρησα. 
 
Αναγιγνώσκεται  το 3ο εδάφιο. 
∆. : Τι λέει; Γίνεται σήµερα έτσι; 
Μαθ.: Ναι. 
Άλλη µαθήτρια: Όχι, κάνουν τρεις δουλειές. Άλλη µαθήτρια:  Ακούω από την 
τηλεόραση ότι δε φτάνουν τα λεφτά τους. 
∆. : Καταστρατηγείται το δικαίωµα της εργασίας;  
Μαθ.: Ναι. 
Ακολουθούν ερωτήσεις α
ό τη δ. ολικής αγνοίας 
ου τις α
αντούν οι µαθητές 
µονολεκτικά. Το ότι δεν έχω µαγνητοφωνάκι και το γεγονός ότι ήταν η τρίτη συνα
τή 
ώρα 
αρακολούθησης µε έκανε να 
αραιτηθώ α
ό την αυστηρή καταγραφή των 
διαµειβοµένων. Θα το σκεφτώ την άλλη φορά να 
αρακολουθήσω 
άνω α
ό µια ώρα. 
 
Αναγιγνώσκεται το 4ο εδάφιο. 
Η Χρ. Α
ό την Αλβανία διαβάζει και 
ροσ
αθεί να εξηγήσει αλλά δεν τα καταφέρνει. 
Οι λέξεις, «συνδικαλισµός» και «συνδικάτο», δυσκολεύουν και λειτουργούν ως εµ
όδιο 
στην 
εραιτέρω κατανόηση. Κά
οιος µαθητής δίνει την ερµηνεία « εταιρεία» άλλος 
«Σύλλογος». Τελικά, αναλαµβάνει η δ. να εξηγήσει µε λε
τοµέρειες τον όρο. Αφού 
τελείωσε την ερµηνεία η δ. ρωτάει : Έχει κανείς να προσθέσει τίποτα;… Γιατί 
περνάµε στο θέµα «Εργασία ανηλίκων»…Πριν περάσουµε στο επόµενο 
θέµα…Πώς θα σας υποδεχτεί ο κόσµος της εργασίας; 
Κά
οιος µαθητής α
άντησε «∆ύσκολες προοπτικές». Η διάχυτη αίσθηση στους 
µαθητές ήταν 
ως τα 
ράγµατα δεν είναι εύκολα µε τις 
ροο
τικές α
ασχόλησης.     
∆. : Πολύ ωραία. Μια φράση 
ου την ε
αναλάµβανε συχνά µετά α
ό κάθε α
άντηση 
µαθητή 
ου ήταν ικανο
οιητική για τη συνέχεια της ανάλυσης.  Γενικά η δ. κατά τη 
συζήτηση ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική ώστε οι µαθητές να  συµµετάσχουν και να 
αρθρώσουν λόγο. Ταυτίστηκα µε τη δ. ενθυµούµενος τις δικές µου 
ροσ
άθειες να 
εκµαιεύσω την ε
ιδιωκόµενη α
άντηση ή έστω να ευαισθητο
οιήσω και να 
ροκαλέσω 
κά
οια φατική αντίδραση. Η 
ροσ
άθεια όντως 
ολύ δύσκολη. 
 ∆. : Πάµε στο θέµα, σελ.129. …Έχετε σχετικές εµπειρίες; 
 Μαθ.: Ναι. 
Ακολουθεί η ανάγνωση του κειµένου. Αλλάζει ο εκφωνητής µαθητής του κειµένου. Η 
∆. διορθώνει λάθη άρθρωσης και ανάγνωσης κατά την εκφώνηση.  
Μ.: Όντως είναι αληθινά.  
∆. : Σου δίνει στοιχεία το κείµενο; 
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 Μ.: Ναι. ∆ιαβάζει τα στοιχεία 
ου υ
άρχουν στο κείµενο. Τα αναγκάζουν να 
δουλεύουν. Οι συνθήκες εργασίας είναι δύσκολες και οι αµοιβές χαµηλές.  
Η ∆. γράφει στον 
ίνακα: Παιδική εκµετάλλευση στην εργασία. 
∆.: Πώς το αντιλαµβάνεστε; Καταγράφονται τα αρνητικά ό
ως « διακό
τουν το 
σχολείο».  
Οι µαθητές δεν µ
ορούν να θεωρήσουν κάτι 
ιο αρνητικό α
ό το ότι διακό
τουν το 
σχολείο. 
∆. : Για ελάτε λίγο πίσω. ∆ιαβάζουµε το κείµενο της Αγγλίδας. 
Ακολουθεί η ανάγνωση του κειµένου. 
∆.: Συµφωνείτε µε τη Σάρα; …. ∆ηµ. συµφωνείς;» Η ∆. 
ροσ
αθεί να 
ενεργο
οιήσει ένα µαθητή 
ου είναι για τρίτη χρονιά στην Α΄Γυµνασίου, ο ο
οίος είναι 
εξ όσων θυµάµαι κι εγώ, 
άντα ωσεί 
αρών στην τάξη.  
∆ηµ.: ∆εν άκουγα κυρία. 
∆. : ∆ιάβασε την τελευταία σειρά. 
∆ηµ.: ∆εν πρέπει να δουλεύουν σ’ αυτή την ηλικία…Στις γαλαρίες δεν είναι 
καλές οι συνθήκες. 
Άλλη µαθήτρια:  Στο σχολείο πρέπει να πηγαίνει για να µάθει και να σπουδάσει 
κάτι άλλο.  
∆.: Εκφράστε τις δικές σας σκέψεις(γραπτώς εννοεί). Εργασία για την άλλη 
φορά τρίτη τελίτσα. Παρατήρησα ότι δεν έγινε αναφορά στο διαφορετικό ιστορικό και 
κοινωνικό 
λαίσιο στο ο
οίο αναφέρονται τα κείµενα.  
 
Θέµατα για συζήτηση 

Μετωπική διδασκαλία µε περιορισµένη συµµετοχή, κάτω από το ένα 
τρίτο. 
          Και σ’ αυτή τη διδασκαλία επαναλαµβάνεται ή ίδια διαδικασία 
ερωταποκρίσεων µε τη µόνη διαφορά ότι η διαδικασία είναι πιο αυστηρή. Ο 
στόχος είναι ξεκάθαρος, να κατανοήσουν το περιεχόµενο του κειµένου που 
είχε δοθεί στους µαθητές σε φυλλάδιο χειρόγραφο φωτοτυπηµένο. Η 
εκπαιδευτικός είχε την πρωτοβουλία καθ’ όλη τη διάρκεια των 
ερωταποκρίσεων · εκείνη ρωτούσε οι µαθητές απαντούσαν και εκείνη 
επιβράβευε µε τη δήλωση «Πολύ ωραία». Και εκείνη χρησιµοποίησε την 
ερώτηση µε στόχο την κινητοποίηση και τον έλεγχο µαθητή που δε 
συµµετείχε. Η διαδικασία των ερωταποκρίσεων δεν είναι ένας πραγµατικός, 
φυσικός διάλογος, αλλά µια στοχοθετηµένη διαδικασία, µε την οποία η 
διδάσκουσα καθοδηγεί τους µαθητές στην κατανόηση του κειµένου. Ο 
ιδανικός αναγνώστης του κειµένου ήταν η διδάσκουσα της οποίας τη σκέψη 
έπρεπε να ανακαλύψουν οι µαθητές µέσα από τις ερωταποκρίσεις. Η 
διδάσκουσα αξιολογεί τη συµµετοχή των µαθητών, η οποία ήταν ιδιαίτερα 
µειωµένη, 3 σταθεροί και άλλοι τρεις κατά περιόδους, και ελέγχει το βαθµό 
κατανόησης µε την εργασία που τους έδωσε για το σπίτι, την οποία θα εξετάσει 
την επόµενη φορά.  
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Οι ερωτήσεις αφορούσαν στην κατανόηση του περιεχοµένου 
αποκλειστικά. ∆εν υπήρχαν ερωτήσεις που κινητοποιούσαν τη µνήµη των 
µαθητών. 

Η ανάλυση του κειµένου στόχο είχε την παραγωγή γραπτού λόγου µε 
τη µορφή εργασίας στο σπίτι. Η τρίτη τελίτσα είναι η εξής ερώτηση: 

  
«Τα παιδιά, όταν αναγκάζονται να δουλέψουν από µικρά, στερούνται τα αγαθά της 
µόρφωσης. Ποιες είναι, κατά την άποψή σου, οι συνέπειες στη ζωή τους από το 
γεγονός αυτό;» (ΟΕ∆Β, 2001, Α΄ Γυµνασίου : 130)162. 
 
Η ερώτηση δεν µπορεί από µόνη της να αποτελέσει ανατροφοδότηση 

για τη διδασκαλία που προηγήθηκε · αναφέρεται στο τελευταίο κείµενο, το 
οποίο συζητήθηκε βιαστικά κάπως προς το τέλος της ώρας. Οι µαθητές 
έγραψαν έκθεση σ’ άλλο θέµα, όπως η διδάσκουσα µου απάντησε σε ερώτησή 
µου: «∆ε βάζω τα ίδια θέµατα µε τα κείµενα που αναλύω. Βάζω δικά µου».  
 
Το θέατρο ως σύνορο µεταξύ δύο κόσµων 

Από τον πρώτο κύκλο παρατηρήσεων διακρίνω τρεις διδασκαλίες σε 
τρία τµήµατα της Α΄  Γυµνασίου µε θέµα, «το θέατρο». Ο στόχος της 
διάκρισής τους είναι να καταδειχθεί πώς η διδασκαλία της γλώσσας γίνεται 
δυσχερής, όταν προσεγγίζονται θέµατα µακριά από τον εµπειρικό τους κόσµο. 
Συγχρόνως, η διδασκαλία της γλώσσας γίνεται ακόµα πιο δυσχερής, όταν η 
γνώση του θέµατος διαφοροποιεί τον πεπαιδευµένο από τον απαίδευτο όχι 
µόνο στο θέατρο αλλά και γενικότερα.  
 

7η ∆ιδασκαλία (Γεωργία, Α΄ Γυµνασίου, 08.02.06) 
Το µάθηµα ξεκινάει µε σχόλια για το τσουχτερό κρύο και µε την εξέταση των α
ουσιών.  
Ο ∆ιευθυντής µ
αίνει στην τάξη και σχολιάζει την καθαριότητα της τάξης. 
Η ∆. υ
ενθυµίζει τα όσα είχαν συζητήσει την 
ροηγούµενη φορά 
ερί 
ολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 
∆ιδ.: Είχαµε πει για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, ότι βγάζουµε άλλα πράγµατα 
όπως … 
Μ1: Τα συναισθήµατά σου… 
∆.: Πού µπορείτε να συµµετάσχετε; 
Μ2: Σε µια παράσταση, σε µια εκδήλωση…Θα µπορούσε να συµµετέχει σε 
µια πολιτιστική εκδήλωση, να ζωγραφίσει. 
Κατάλαβα ότι η δ. και οι µαθητές είχαν 
ροβληµατισθεί για το 
ώς θα αναβαθµισθούν οι 

ολιτιστικές εκδηλώσεις του σχολείου, σχολικές γιορτές και τα όµοια. Η συζήτηση, α
’ 
                                                
162 ∆εν κρύβω την απορία µου ότι στο πρόβληµα της εξαθλίωσης των ανήλικων παιδιών από 
την φτώχεια και την πείνα, ο συντάκτης της ερώτησης θέλησε να δώσει έµφαση στη σηµασία 
της στέρησης του αγαθού της µόρφωσης. Θυµήθηκα τον Berlin (1993): «∆εν είµαι φτωχός 
γιατί δεν ξέρω γράµµατα. ∆εν ξέρω γράµµατα, γιατί είµαι φτωχός». Ο στόχος της ερώτησης 
είναι να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία της µόρφωσης, ώστε να ενισχυθούν ως µαθητές να 
καταφάσκουν στο ρόλο τους, αγνοώντας όµως την κοινωνική αδικία και τη φτώχεια ως 
µείζονος σηµασίας θέµατα. 
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ότι διαφάνηκε, στηρίχθηκε στο δεδοµένο ότι οι εκδηλώσεις του σχολείου είναι ανιαρές, 
και στόχος της ήταν να διερευνηθούν τρό
οι αναβάθµισής τους. 
Μ3: Να κάνουµε τα κοστούµια, να γράψουµε το έργο. 
∆.: Γυρίζω στο αρχικό ερώτηµα τι πετυχαίνουµε µε τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. 
1. Εκφράζουµε συναισθήµατα. 
2. Να βγούµε από την τάξη, να νιώθουµε άνετα. 
3. Να έχουµε ευκαιρίες συνεργασίας. 
4. Να δούµε τύπους-χαρακτήρες. 
5. Είµαστε πιο πραγµατικοί…όχι πιεσµένοι. 
Τι θα λέγατε να οργανώσουµε µια παράσταση να σκεφτείτε… 
Η 
ρόταση κινητο
οιεί µια οµάδα κοριτσιών 
ου έχουν διάθεση συµµετοχής 
Φλ.: Κάθε τµήµα να έχει διαφορετικό θέµα 
Γ. Όλη η Α΄ Γυµνασίου να βάλουµε ιδέες και να καταλήξουµε σ’ ένα θέµα. 
Η µαθήτρια ανα
τύσσει µε άνεση χρόνου την ιδέα της. Κά
οια στιγµή ολοκληρώνει. 
Η ∆. α
ευθύνει το λόγο στην υ
όλοι
η τάξη, χωρίς να υ
άρχει ιδιαίτερη διάθεση 
συµµετοχής. Η ∆. ε
ιλέγει να α
ευθύνει το λόγο 
ροσω
ικά στον Μ
λ. ένα 
αιδί α
ό 
την Αλβανία, δεύτερη χρονιά στην ίδια τάξη. Του α
ευθύνει ερωτήσεις ολικής αγνοίας 
και ο Μ
λ. 
εριορίζεται σε µονολεκτικές α
αντήσεις. 
∆.: Θα µπορούσε να γίνει ένας αγώνας ποδοσφαίρου; 
Μπ.: Ναι. 
∆.: Θα µπορούσες να κάνεις µια διοργάνωση αγώνων ποδοσφαίρου; 
Μπ.: Ναι. 
Η ∆. θέλησε να τον ενεργο
οιήσει θίγοντας ένα 
ροσφιλές για το µαθητή θέµα. Όµως 
ο µαθητής αµέτοχος καθ’ όλη τη διάρκεια του µαθήµατος δε µ
ορεί να ενεργο
οιηθεί εν 
µια στιγµή 
ου αιφνιδιαστικά α
ευθύνεται το ερώτηµα. 
Η α
εύθυνση του λόγου στον Μ
λ. ήταν 
αρέκβαση και ο λόγος γυρίζει 
άλι στην 

ρόταση της ∆ιδ. για την 
αράσταση.  
Τέλος, 
αροτρύνει: Να είµαστε πρόθυµοι όλοι. 
Μαθήτρια : Μια παράσταση για την άνοιξη. 
∆.: Πολύ ωραία ιδέα. Ταξινοµήστε τις ιδέες και προτείνετε. 
Κατ.: Επίσης, θα µ’ άρεσε να υπάρχει καταµερισµός: κάποιοι να αναλάµβαναν 
σκετς, άλλοι κοστούµια. 
Γε.: Να αλλάξουµε ρόλους οι δάσκαλοι να γίνουν µαθητές και µεις δάσκαλοι. 
∆.: Ωραία ιδέα Πόσο θα ήθελαν να γίνουν οι µεγάλοι µικροί. Όταν ήµουν στη 
Γερµανία, δίδασκα και µετά πήγαινα στο Πανεπιστήµιο για να µάθω 
γερµανικά και µ’ άρεσε…Έκανα και τις σκανταλιές µου. 
Στη συζήτηση µετείχαν 
ερισσότερο τρεις µαθήτριες. 
∆.: Σελ. 160 συζητήστε τη δραστηριότητα 5. ∆ιαβάστε την 160 και καταλήξτε 
σ’ ένα θέµα. Εργασία για το σ
ίτι. 
 
∆.: Έχετε παρακολουθήσει θεατρική παράσταση; Οι µαθητές σηκώνουν τα χέρια, 
εκτός µιας µαθήτριας. Στη συνέχεια η διδ. ρωτάει αν έχουν 
άει µε το σχολείο ή την 
οικογένεια. Οι 
ερισσότεροι α
αντούν µε το σχολείο και όχι µε την οικογένεια.  
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Στη συνέχεια αναφέρουν εντυ
ώσεις α
ό θεατρικές 
αραστάσεις 
ου είχαν 

αρακολουθήσει στο 
αρελθόν. 
Μ1: Τίτλο έργου δεν θυµάµαι.  
∆. : Τι θυµάσαι;   
Μ1: Θυµάµαι το θέατρο. 
Άλλη µαθ.: Είχα δει το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Και µ’ άρεσε. 
Άλλη: Είχα παρουσιάσει µια θεατρική παράσταση. Ήµουν παρουσιάστρια 
∆.: Τι σου άρεσε; 
Μ.: Μερικά έργα βγαίνουν από τη ζωή την ίδια. Όλα µπορείς να τα κάνεις άµα 
θέλεις. 
∆.: Πολύ ωραία µηνύµατα πήρες. 
Μ3: Είχα δει τον κύκλο µε την κιµωλία. Ο µαθητής διηγείται την ιστορία. 
∆.: Τι σου άρεσε;  
Πάλι µε σκο
ό την ενεργο
οίηση µαθητή 
ου είναι 
άγια αµέτοχος και τρίτη χρονιά 
στην ίδια τάξη, του α
ευθύνει αιφνιδιαστικά τον λόγο: ∆ηµ. τι είπες;  
∆ηµ.: ∆εν είπα.  
∆.: Θυµάσαι µια θεατρική παράσταση; 
∆ηµ.: ∆εν θυµάµαι. ∆ε µ’ αρέσει το θέατρο…Μ’ αρέσουν αυτές που γίνονται 
στο σχολείο και ο κινηµατογράφος. 
∆.: Θέλει άλλος να πει; Καµιά α
άντηση. 
∆.: Να κάνουµε µια µικρή έρευνα… ∆ιαβάζει την εργασία 6 
ου είναι ένα 
ερωτηµατολόγιο 
ου αφορά στη διερεύνηση στάσεων των µαθητών σε σχέση µε το 
θέατρο. Αναφέρθηκε στον καταµερισµό ευθυνών 
ου χρειάζεται για να 

ραγµατο
οιηθεί η εργασία. 
Στη συνέχεια αναγιγνώσκονται τα κείµενα 
ου 
εριέχουν α
όψεις γνωστών ηθο
οιών 
και ανθρώ
ων του θεάτρου για το θέατρο. 
∆.: Ξεκινήστε από όποιο όνοµα, κείµενο γνωρίζετε….Ορίστε; Κανέναν; 
Μ.: Κανέναν. 
∆.: Έλλη Λαµπέτη;  Μπααα; Εξηγεί 
οιος είναι. Κάρολος Κουν; Μπάαα; Ύφος 
απογοήτευσης. Εξηγεί. Σκέφτοµαι γιατί να θεωρούνται αυτονόητα γνωστά αυτά τα 
ονόµατα 
ου έζησαν 
ολλά χρόνια 
ριν α
ό τη γέννηση αυτών των 
αιδιών. 
∆.: Φέρτε µου πληροφορίες για όποιον θέλετε. Να συσχετίσετε αυτά που 
βρήκατε µε τα κείµενά τους.  
Η ∆.. µε 
αράδειγµα το κείµενο του Κουν δίνει οδηγίες και µε βάση τη θεωρία 
ερί 
της δοµής για την ανά
τυξη της 
αραγράφου. ∆ε µ
ορεί να είναι 
ολύ αναλυτική, γιατί 
ήδη έχει κτυ
ήσει το κουδούνι. 
∆.: Εντάξει; 
 
Θέµατα γα συζήτηση 

Η εκπαιδευτικός προκάλεσε συζήτηση σχετικά µε το θέµα της ενότητας, 
«το Θέατρο». Προκάλεσε τους µαθητές να πάρουν µέρος στη συζήτηση σ’ ένα 
θέµα για το οποίο είχαν λίγα να πουν. Η εκπαιδευτικός προσπάθησε να 
ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των µαθητών, ακόµη και των πιο «αδύνατων», των 
δευτεροετών, οι οποίοι δε φάνηκαν πρόθυµοι. Μάλιστα ο ∆ηµήτρης ευθαρσώς 
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δήλωσε την αδιαφορία του για το θέατρο, αφού του αρέσει ο κινηµατογράφος. 
Οι µόνες θεατρικές παραστάσεις που του αρέσουν είναι οι σχολικές.   
          Στο παραπάνω απόσπασµα διακρίνονται δύο κόσµοι: ο κόσµος του 
θεάτρου και ο κόσµος του κινηµατογράφου. Οι µαθητές έχουν παραστάσεις 
κυρίως από κινηµατογραφικές ταινίες. Η τηλεόραση και το βίντεο είναι τα 
µέσα που έχουν κάνει πολύ προσιτή την έβδοµη τέχνη στους µαθητές. Το 
θέατρο το έχει γνωρίσει η πλειονότητα των µαθητών (µέτρησα 17 περίπου 
χέρια µαθητών από τους 25) στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων. Λίγοι 
µαθητές φαίνεται να πηγαίνουν µε τους γονείς τους θέατρο.  

Ο µαθητής που έχει µείνει τρίτη χρονιά στην Α΄ Γυµνασίου 
ενοχληµένος από την ερώτηση που ισοδυναµούσε µε επίπληξη «Γιατί δε 
συµµετέχεις;», απαντά πώς µόνο οι σχολικές θεατρικές παραστάσεις του 
αρέσουν και οι κινηµατογραφικές ταινίες, υποστηρίζοντας έτσι µε ειλικρίνεια 
την προσωπική του ιστορία. Οι άλλοι µαθητές προσπαθούν να ανακαλέσουν 
στη µνήµη τους κάποιες από τις παραστάσεις που είδαν, χωρίς να θυµούνται 
όνοµα συγγραφέα ή τίτλο έργου, το οποίο αποτελεί ένδειξη χαλαρής σχέσης 
µε το θέατρο γενικότερα. Από τα ονόµατα γνωστών ανθρώπων του θεάτρου, 
ηθοποιών και σκηνοθετών, οι µαθητές στην ολότητά τους δε γνώριζαν ούτε 
ένα. Η διαπίστωση αυτή προκάλεσε την έκπληξη της εκπαιδευτικού.  

 
8η ∆ιδασκαλία (Χαρά, Α2 Γυµνασίου.14.02.08) 

 
Η διαδικασία ξεκινάει µε την εξέταση των εργασιών 
ου είχαν για το σ
ίτι. Κά
οιος 
µαθητής διαβάζει την εργασία του. Η ∆. 
αρεµβαίνει, καθ’ ον χρόνο διαβάζει ο 
µαθητής, διορθώνοντας. Ο µαθητής δεν ήξερε ακριβώς τους θεατρικούς όρους. Στη σελ. 
155 γίνεται η εξήγηση των εικόνων. Η ∆. ρωτάει και οι µαθητές α
αντούν. «Τι είναι 
…» και οι µαθητές α
αντούν. Συγκρίνουν τύ
ους θεάτρων και εντο
ίζουν διαφορές. 
Κά
οια στιγµή τίθεται και το ερώτηµα «Πού είναι η κουίντα;». Η ∆. ε
έµεινε στον 
εντο
ισµό της κουίντας σε µια εικόνα του βιβλίου δύσκριτη. Κανένα 
αιδί δεν εντό
ισε 
την κουίντα. Η εκ
αιδευτικός ε
έµενε στη διάκριση του συγκεκριµένου σηµείου του 
θεάτρου. Εκ των υστέρων η ίδια η εκ
αιδευτικός µου εξήγησε ότι ε
έµενε να ξέρουν 
καλά τη δοµή του θεάτρου, ακόµα και των 
αρασκηνίων, των µη ορατών του µερών, 
ώστε οι µαθητές κατά την 
αρακολούθηση µας 
αράστασης να είναι 
ληροφορηµένοι και 
να µην α
ορούν για το 
ώς λειτουργεί µια 
αράσταση.    
Η συζήτηση µετατο
ίζεται στο Θέατρο Σκιών, στον Καραγκιόζη. Στη σελίδα 156 του 
βιβλίου εξετάζονται οι σχετικές εικόνες. Οι µαθητές έχουν 
αραστάσεις α
ό τον 
Καραγκιόζη άλλοι θολές άλλοι 
ιο ξεκάθαρες. Πολλοί έχουν 
αίξει µε τις µαριονέτες 
του Καραγκιόζη. «Είχα παιχνίδι µε τον Καραγκιόζη», «Κι εγώ» «Παίζαµε 
κουκλοθέατρο». Ενδιαφέρουσα η δήλωση µαθητή «Ο Μπαρµπα Γιώργος µ’ 
άρεσε…Έφτιαχνα και µαριονέτες. Τις έδωσα στον παππού µου».  Άλλη 
µαθήτρια «Έβλεπα κάθε 25η Μαρτίου».  
Η ∆. µοιράζει φύλλο εργασίας µε κείµενα σχετικά µε τον Καραγκιόζη, ωστόσο η 
συζήτηση συνεχίζεται µ’ έναν µαθητή 
ου αναφέρεται στο µαύρο θέατρο το ο
οίο το 

εριγράφει εντυ
ωσιασµένος. Η ∆. δίνει συνέχεια στη συζήτηση ρωτώντας κι άλλους 
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µαθητές για τις εµ
ειρίες τους α
ό το θέατρο. Αφού κά
οιοι µαθητές εί
αν τις δικές 
τους εµ
ειρίες, η ∆. 
ροτείνει να ασχοληθεί  τάξη 
ερισσότερο µε τον Καραγκιόζη:  
Για να συζητήσουµε περισσότερο για τον Καραγκιόζη. 
Ο µαθητής διαβάζει κείµενο µε 
ληροφορίες σχετικές µε τον Καραγκιόζη. Η ∆. 
ενδιαµέσως ε
ιταχύνει τον ρυθµό µε σχόλια του τύ
ου: Πιο γρήγορα τα είπαµε. Το 
κείµενο α
λά αναγιγνώσκεται, δε σχολιάζεται. 
Τελευταία ερώτηση της ∆.: 
Υπάρχει κάποιος που παίζει ακόµα και σήµερα Καραγκιόζη; 
Κά
οιος µαθητής α
αντά : Ο Σπαθάρης. 
 
∆.: Ας έλθουµε στη σελίδα 161. Εξετάζονται οι αφίσες και η ∆. ζητάει να 
αντλήσουν 
ληροφορίες α
ό τις αφίσες. Οι µαθητές αντα
οκρίνονται. Σε κά
οια στιγµή 
α
ευθύνεται σε µένα και µε ρωτάει 
οιος έγραψε τη «Μαγική 
όλη». Α
αντώ 
ως δεν 
ξέρω. Πάλι η ∆. βρήκε την ευκαιρία να ε
ιδείξει µε 
ιο συµ
αθητικό τρό
ο την 
θεατρική της 
αιδεία. Κά
οιος µαθητής ρωτάει:Τι σηµαίνει «χορηγήσει της Α.Μ. 
του Βασιλέως»; Η ∆. εξηγεί. (Εντυ
ωσιάζει τον 
αρατηρητή το 
αρωχηµένο των 
αφισών).  
∆.: Πείτε µου για τα κοστούµια! Π.χ. για την Ιωάννα της Λωραίνης…Πόσο 
παλιά; Ξέρετε ο ενδυµατολόγος πρέπει να του φορέσει κοστούµια που 
ταιριάζουν στην εποχή. Ποιο τα αλλάζει και τα κάνει πιο µοντέρνα; Ο 
σκηνοθέτης». 
Εξηγεί 
οια ήταν η Ιωάννα της Λωραίνης. Στη συνέχεια σχολιάζεται η αφίσα µε έργο 
του Μολιέρου. 
∆.: Τι καταλαβαίνετε; 
Μ1: Είναι ντυµένος σύµφωνα µε την εποχή. Φρου φρού κι έτσι… 
Μ2: Σαν δικηγόρος. 
Αλλάζει το θέµα η ∆. µε την ερώτηση: 
Λουκά τι θα έκανες; Ποια παράσταση θα ανέβαζες; 
Λ.:Σύγχρονη παράσταση. Μάλλον ο µαθητής διατύ
ωσε µε αυθόρµητο και 
ασυνείδητο τρό
ο την 
ροτίµησή του σε κάτι σύγχρονο έναντι των 
αρωχηµένης 
αισθητικής και ε
οχής θεατρικών 
αραστάσεων του βιβλίου. 
∆.: Πώς θα έστηνες ένα θίασο; Ποιους θα έπαιρνες από τους συµµαθητές σου; 
Ο µαθητής αναφέρει ονόµατα. Ακούγονται 
ερι
αιχτικά σχόλια. Η ∆. εν τω µεταξύ 
ρωτώντας τον «Ποιον θα είχες ενδυµατολόγο; Ποιον σκηνογράφο;» κ.λ
. βρίσκει την 
ευκαιρία να διδάξει τους θεατρικούς όρους 
ου έχουν να κάνουν µε τους συντελεστές 
µιας 
αράστασης. Στο τµήµα δηµιουργείται κλίµα ευφορίας και έντονης διάθεσης να 
συµµετάσχουν σε µια συζήτηση για την κατανοµή των ρόλων. Στο τέλος δίνει άσκηση 
σύµφωνα µε την ο
οία οι µαθητές καλούνται να ανεβάσουν 
αράσταση µε ένα διήγηµα 
α
ό αυτά 
ου έχουν διδαχθεί στη Νεοελ. Λογοτεχνία 
.χ. Αιολική γη, ο Σκληρόκαρδος 
Γίγαντας κ.τ.ό. Κά
οιοι δεν κατάλαβαν και ξαναρωτούν. Η ∆. δίνει εξηγήσεις: Ποιους 
θα επιλέγατε για κάθε ρόλο και γιατί; Πως θα τους παρουσιάζετε και γιατί; 
Τελευταία άσκηση η α
άντηση του ερωτηµατολογίου του βιβλίου. Κάθε ερώτηση 
α
αντάται οµαδικά. Πάλι µέσω του ερωτηµατολογίου ανακαλείται η εµ
ειρία. Η διδ. 
α
ευθύνει ερωτήσεις: Τι σε εντυπωσιάζει; ∆ιάφοροι µαθητές: Η µουσική, τα 
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κοστούµια, ο ύπνος ακούστηκε χαµηλόφωνα. Η αρνητική στάση εκδηλώθηκε δειλά 
µέσα α
ό την χορωδιακού τύ
ου συµµετοχή 
ου εξασφαλίζει µια κά
οια ανωνυµία. 
Μια άλλη µαθήτρια µε 
ερισσότερο θάρρος:  Εγώ πήγαινα αλλά δεν τρελαίνοµαι. 
Άλλη µαθήτρια: Θα µας πάτε θέατρο;  
∆ιδ.: Τι να σας πρωτοκάνουµε;  
Οι µαθητές θυµούνται 
αραστάσεις στις ο
οίες συµµετείχαν. Πολλοί θεατρικές 

αραστάσεις είχαν δει µόνο µε το σχολείο. Κά
οιοι θυµούνται µόνο την εντύ
ωση α
ό 
τα σκηνικά, άλλοι θυµούνται µόνο την υ
όθεση, µα κανείς σχεδόν τίτλο έργου και 
συντελεστές.  

Και στη δεύτερη παρατήρηση επιβεβαιώνεται η ίδια στάση των 
µαθητών σ’ ένα όχι και τόσο οικείο είδος τέχνης. Οι µαθητές καλούνται να 
διακρίνουν στοιχεία του θεατρικού χώρου στις κακοτυπωµένες εικόνες του 
διδακτικού βιβλίου, όπως επίσης να διατρέξουν κείµενα που αφορούν το 
θέατρο σκιών, τη δοµή του θεάτρου και το θέατρο γενικότερα. Σ’ όλα αυτά 
έµφαση δίνεται στην «κουίντα» και στο πώς θα στήσουν µια θεατρική 
παράσταση. Οι εικόνες από αφίσες θεατρικών παραστάσεων και τα ονόµατα 
των ηθοποιών ήταν µακριά από τις εµπειρίες των µαθητών. Περιθώρια 
ανάπτυξης αρνητικών απόψεων, που εκφράστηκαν εν χορώ, ανώνυµα ή και 
επώνυµα, δεν υπήρξαν.  

Στη συγκεκριµένη ενότητα φαίνεται η «εκπολιτιστική» διάσταση του 
µαθήµατος της γλώσσας. Στόχος δεν είναι απλώς και µόνο  η προφορική και η 
γραπτή έκφραση, αλλά και η εξοικείωση, η γνωριµία µε θέµατα που προάγουν 
το πολιτιστικό επίπεδο των µαθητών. Με το µάθηµα της γλώσσας οι µαθητές 
δε µαθαίνουν να γράφουν και να µιλούν µόνο αλλά και ενηµερώνονται για 
θέµατα που «πρέπει να έχουν υπόψη τους». Γι’ αυτό το λόγο και η 
εκπαιδευτικός, όπως η ίδια µου εξήγησε, επέµεινε στη ανάλυση του θεατρικού 
χώρου, «ώστε να είναι ενήµεροι». Η επιµονή αυτή είχε αποτελέσµατα στο 
διαγώνισµα, όπου οι µαθητές επιµελώς δεν παρέλειπαν να αναφερθούν στην 
κουίντα και σ’ άλλα στοιχεία του θεάτρου. 
 Στο θέµα : «Υ
οθέστε 
ως βρίσκετε για 
ρώτη φορά σ’ ένα θέατρο και 

αρακολουθείτε την 
ρώτη σας 
αράσταση. Περιγράψτε όλα όσα είδατε σ’ αυτήν και 
αναφερθείτε ε
ίσης στα συναισθήµατα και τις εντυ
ώσεις σας κατά τη διάρκειά της. 
(Να ανα
τύξετε το θέµα σε 2 
αραγράφους) Βαθµοί: 10», κάποιοι µαθητές 
έγραψαν: 
«Εδώ και µέρες είχαµε κάνει κράτηση για το θεωρείο.(+)Ύστερα α
ό λίγη ώρα σβήσαν 
τα φώτα, η αυλαία άνοιξε και ένας-ένας οι ηθο
οιοί έβγαιναν α
ό την κουίντα. Καθώς 
έβγαιναν φωτίζονταν ο ένας µετά τον άλλον µε τον 
ροβολέα…» Βαθµολογία 
8,5/10. 
«Ήταν µια 
αράσταση δράσης και 
ερι
έτειας και φαινόταν τόσο αληθινή!...Κατά τη 
διάρκεια της 
αράστασης, όλοι οι θεατές κοιτούσαν µε αγωνία στην σκηνή ή όταν 
ανυ
οµονούσαν, κοιτούσαν 
ρος την κουίντα για να (δουν ότι θα)βγουν οι ηθο
οιοί α
ό 
το 
αρασκήνιο». Βαθµολογία 8.25/10. 
  «Μόλις φτάσαµε αγοράσαµε τα εισητήριά µας και 
ήγαµε να καθίσαµε στις θέσεις µας. 
Μ
ροστά µας βρισκόταν µία µεγάλη κόκκινη κουρτίνα ό
ου έκρυβε τη σκηνή. ∆εξιά και 
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αριστερά υ
ήρχαν οι κουίντες ό
ου χώριζαν την σκηνή µε τα 
αρασκήνεια µα αυτές δεν 
φαίνονταν αλλά εγώ το ήξερα. (Σχόλιο: Περιττή αναφορά)». Βαθµολογία: 7.25. 
«Το θέατρο ήταν 
ολύ µεγάλο και είχε άνετες θέσεις. Η 
ρώτη εντύ
ωση 
ου µου 
έκανε ήταν οι κουϊντες στα 
λάγια της είχαν κά
ως κρεµασµένες. (Σχόλιο: 
;)»Βαθµολογία 4.75/10. 
«Η ταξιθέτης µε έβαλε στην 
ροτελευταία σειρά εκεί ό
ου τα έβλε
ες όλα. Η κουίντα 
δε φαινόταν, µα εγώ τη σκεφτόµουν κόκκινη µε στρασάκια.»Βαθµολογία : 6.5/10. 
«Πέρσυ 
ήγα στο θέατρο Σκιών για 
ρώτη φορά και τον Καραγκιόζη. Εκεί είδα τις 
κουίντες 
ου ήταν χρωµατιστές. Είδα και την µικρή 
αράγκα του Καραγκιόζη….» 
Βαθµολογία: 4.75/10. 

 
9η ∆ιδασκαλία (Τάνια. Β3 Γυµνασίου. 05.04.06) 

Το µεγαλύτερο µέρος του δίωρου έχει α
οµαγνητοφωνηθεί α
ό ηχητικό αρχείο  
 

Κατά την είσοδο των µαθητών στην τάξη υ
άρχει κά
οιος θόρυβος και είναι δύσκριτοι 
οι διάλογοι. Μετά α
ό λίγο η δ. του µοιράζει τα φυλλάδια µε την ενότητα µε τίτλο 
«Ειρήνη και Πόλεµος». Η ενότητα είναι α
ό το νέο εγχειρίδιο 
ου θα κυκλοφορήσει 
α
ό τη νέα σχολική χρονιά. Με τη δ. θέλαµε να δια
ιστώσουµε κατά 
όσο το νέο υλικό 
µ
ορεί α
ό µόνο του να δηµιουργήσει νέες συνθήκες ε
ικοινωνίας στην τάξη. 
Μόλις 
αίρνει το φυλλάδιο στα χέρια του ο Ντίνος, αλβανικής καταγωγής, αντιδρά 
θετικά εκφράζοντας την ευαρέσκειά του για την αισθητική του φυλλαδίου. 
∆.: Αυτά είναι δικά σας! Τα κάνετε ό,τι θέλετε. Έτσι;…..Λοιπόν, ∆ανιήλ! Πες 
µου τι σου έρχεται στο νου όταν ακούς τη λέξη ΕΙΡΗΝΗ. 
∆ανιήλ: Ότι ΧΧΧΧΧ αδελφωµένοι ΧΧΧΧΧΧ εντάξει ΧΧΧΧΧ 
ισορροπηµένοι. 
∆.: Να σου πω …να δίνουµε ουσιαστικά;…Να µη λέµε πολλά…και βγάλουµε 
νόηµα µε µια λέξη;  
∆ανιήλ: Οπότε… 
∆.: Ε! ∆ανιήλ ειρήνη, κατευθείαν στο νου τι σου έρχεται; 
∆ανιήλ: Ελευθερία  
∆.: Ελευθερία  
Μ. : Αγάπη  
∆. : Αγάπη  
Μ.:Συµφιλίωση  
∆.: Συµφιλίωση.  
Σοφία: Μου το πήρε.  
∆.: Σου το πήρε. 
Κάποια µαθήτρια: Ευτυχία, αδελφότητα.  
∆.: Αδελφοσύνη, το ίδιο είναι.  
Η ∆. αναµετέδιδε µεγαλόφωνα τις α
αντήσεις των µαθητών. 
∆.: ∆εν τις γράφετε τις λέξεις. Τις γράφετε; 
Μ. ΧΧΧ 
Ντίνος: ∆εν υπάρχει ο πόλεµος 
∆.: Τι είναι η ειρήνη;  
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Ντίνος: ∆εν υπάρχει πόλεµος. 
∆.: Μη πόλεµος. 
Γράφει στον 
ίνακα τις α
αντήσεις των µαθητών. 
∆.: Τι άλλο ∆ήµο; 
∆ήµος: Απελευθέρωση. 
∆.: Από τι; 
∆ήµος: Από τη σκλαβιά. 
∆.: Από τη σκλαβιά; Η ειρήνη; Είναι απελευθέρωση η ειρήνη; Μάλλον είναι το 
αποτέλεσµα. Ε; Ωραία, εντάξει. Άλλος! 
∆.: Κρίστο, σήκωσες το χέρι σου; Πες µου! 
Κρ.: Ε……. 
∆.: Τι είναι ειρήνη; 
Κρ… 
∆.: ∆εν πειράζει, θα το θυµηθείς µετά. Άλλος. 
…….. 
∆.: Για να σας πω…Ξαναπείτε. Είπαµε Ελευθερία, αγάπη. Τι άλλο είπατε;  
Μµµ.: Αδελφικότητα, ευτυχία, απελευθέρωση, ελευθερία, συµφιλίωση. 
∆.: Η ειρήνη έχει να κάνει µόνο µε τον πόλεµο; Ιωάννα τι θέλεις καλή µου; 
Ιω.: Να δω τι γράφετε 
∆.: Συµφιλίωση. Η ειρήνη έχει να κάνει µόνο µε τον πόλεµο; 
Μ. :ΧΧΧ  
∆. :Γιατί; 
Μ.:ΧΧΧ 
∆.: Πώς το σκέφτεσαι Κύρε, πώς το σκέφτεσαι; 
Κίµων: Γιατί δεν υπάρχει φιλία, γαλήνη. 
∆.: Ειρήνη είναι το αντίθετο του πολέµου. Είναι στερεότυπο αυτό 
Ιω.: Μπορεί να γίνεται χαµός. 
∆.: ∆ηλαδή….Για ακούτε λίγο. ∆εν είναι ήρεµος. 
∆.: ∆ηλαδή ο πόλεµος δεν έχει να κάνει πάντα µε τα όπλα. Με τι έχει να κάνει; 
Ντίνα: Ανάµεσα σε µας και το εαυτό µας.  
∆.: Ανάµεσα σε µας και τον εαυτό µας λέει η Ντίνα. Μάλιστα. ΧΧΧ. 
Γράψτε τα παρακαλώ όλα αυτά δίπλα, να µη τα γράφω µόνο εγώ. 
ΧΧΧ 
∆. Ο πόλεµος δεν έχει να κάνει µόνο µε τα όπλα. Έχει να κάνει µε τι; 
Μαρία: Με µας τους ίδιους 
∆.: Με µας τους ίδιους και ; 
Μαρία:. Με τους άλλους. 
∆.:Έχει να κάνει µε τους εαυτούς µας και τις σχέσεις µας µε τους άλλους. 
Εεε, άλλο τίποτα; 
Ντίνος: ∆ικαιοσύνη. 
∆.: Ωραία… ωραία! 
ΧΧΧ 
∆.: Πάµε στο αντίθετο. 
Μ.:Πόλεµος. 
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∆.: Πείτε µου. 
Μµµ.: Πόνος, πίκρα, δυστυχία, στενοχώρια, θάνατος, µίσος, καταπίεση. 
Η ∆. ε
αναλαµβάνει τις α
αντήσεις των µαθητών. 
Ντίνος: Μη ειρήνη 
∆.: Μη ειρήνη, σωστά! 
Μ.: Πώς; 
∆.: Μη ειρήνη. Όχι στον πόλεµο. 
Μπράβο Ντίνο! Μπράβο σας! Πολύ ωραία πράγµατα λέτε. Μπράβο! 
… ∆υστυχία πώς το γράφεις;  
Ιω.: Ιώτα;  
∆.: Η τύχη γράφεται µε γιώτα;  
Θα σε τσακίσω! (µε αστείο ύφος). 
Μ .: Όχι δηµοκρατία  
∆.: Τι άλλο; Ναι, Κίµων. 
Κίµων: Με τον πόλεµο πάει η λέξη συµφέρον; 
∆.: Αν πάει, λέει, βεβαίως. Στο Ιράκ να δείτε! (ειρωνικό ύφος). 
∆.: Έλα 
Μ.: Φόβος . Άλλος µαθητής: Απειλή 
Βάσος: Πιο πολλές είναι οι λέξεις του πολέµου παρά της ειρήνης. 
∆. Λες; 
Βάσος: Έτσι µου φαίνεται. 
∆. Ναι; Έτσι σου φαίνεται και σένα µικρή. Γράψατε περισσότερες; 
Μικρή: Ναι 
∆.: ∆εν τις είχατε σηµειώσει ή λείπατε; 
Μµµ.: Όχι 
∆. Έχετε άλλες λέξεις  
Μ.: Καταπίεση 
∆.: Καταπίεση στον πόλεµο. Ωραία! 
Να σας πω λίγο κάτι. Αν κοιτάξετε τις λέξεις του πολέµου ΧΧΧ. Οι λέξεις που 
είπατε, αν θα θέλατε να τις οµαδοποιήσετε, σε τι αναφέρονται; Αν µπορείτε. 
Ξαναλέω την ερώτηση. ∆είτε τις λέξεις που γράψατε για τον πόλεµο. 
Μµµ.: Ναι. 
∆.: Αν τις βάλετε, αν τις ταξινοµήσετε σε όµοιες λέξεις ΧΧ τι θα βγάζατε; Τι 
θέµα; Τι θέµατα ανακινήσατε δηλαδή στον πόλεµο ότι; 
Μµµ.: Συναισθήµατα. 
∆.: Συναισθήµατα. 
Μ.: Πίκρες. 
∆.: Μπράβο! Συναισθήµατα που αισθάνεται ο άνθρωπος σε καιρό πολέµου. 
Και αυτά τα συναισθήµατα δεν είναι και θα λέγαµε, …Να µην το πω 
εγώ….έλα και τι άλλο; 
Μ. : Μπορούµε, άµα βάλουµε το θάνατο, την πίκρα, τη δυστυχία µαζί… 
∆.: ∆ηλαδή; Οι συνέπειες, δεν είναι οι συνέπειες; Ωραία! 
Και κάποιος µίλησε για συµφέρον. ∆εν ξέρω ποιος. 
Μµµ. Ο Γρηγόρης 
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 ∆.: Ο Γρηγόρης. ∆εν είναι κάπου και τα αίτια; Έχετε πιάσει πάρα πολλά 
θέµατα: συνέπειες, αίτια, συναισθήµατα που γεννά ο πόλεµος. Μπράβο σας! 
Λοιπόν, ο πόλεµος τώρα, αντίθετα µε την ειρήνη, έχει να κάνει µόνο µε τα 
όπλα; 
Μµµ.: Όχι. 
∆. Είπες όχι ή πώς; 
Ντίνος: Όχι µόνο µε τα όπλα και µε άλλα πράγµατα  ΧΧΧ 
∆.: Όχι µόνο µε τα όπλα. Με τι;…..Όπως το σκέφτεσαι…Με τι νοµίζεις ότι 
έχει να κάνει; 
Ντίνος: ….. 
∆.: Καλά, Ε; 
Ντ.: Με εχθρούς. 
∆.: Αυτοί οι εχθροί είναι ένοπλοι; 
Μ.: Ναι. 
∆.: Άρα έχει να κάνει µε τον πόλεµο. Έχει σχέση µε… 
Κίµων: Συναισθηµατικό πόλεµο. 
∆.: ∆ηλαδή. 
Κίµων: Ε! Γίνεται µια παρεξήγηση κι ο ένας προσπαθεί να βγάλει τα µάτια του 
άλλου…Πώς να καταστρέψει ο ένας τον άλλον. 
∆.: Μπράβο! Έχει να κάνει µε τι; 
Κίµων: Με τη σχέση των ανθρώπων. 
∆.: Με τη σχέση των ανθρώπων µεταξύ τους. Σωστά! 
Κλ.: Ψυχολογικός πόλεµος; 
∆.:Ψυχολογικός πόλεµος τι σηµαίνει; 
Κλ. ΧΧΧ 
Κρίστο:. Κυρία (Αναφέρεται σε µια ταινία 
ου είδε, αλλά δε διακρίνεται η αφήγησή 
του) 
Στη συνέχεια κά
οιος µαθητής αναφέρει ότι θυµίζει 
όλεµο και ο αθλητισµός, οι 
αθλητικοί αγώνες, ό
ου οι αθλητές 
ροσ
αθούν να µειώσουν το ηθικό του αντι
άλου. 
∆.: Με την ενίσχυση του ηθικού. Όλοι οι αγώνες ΧΧΧ 
  Έχουµε να πούµε κάτι πάνω σ’ αυτά; 
Να δούµε λιγάκι τα 
κείµενα;……………………………………………………………………
……………Τι σας κτυπάει στο µάτι; 
Βάσος! 
Βάσος. : Πορεία προς το µέτωπο. 
Μ. Το ίδιο. 
Κώστας: Όσα φέρνει ο άνεµος οοο πόλεµος! 
∆.:Άλλος 
Κίµων: Την Γκουέρνικα. 
∆.:Θα το διαβάσουµε, τη Γκουέρνικα. Ας µην ξεκινήσουµε απ’ την 
Γκουέρνικα. Ιωάννα! 
Ιωάννα: Οι συνέπειες του πολέµου. 
Ιω.:Κι εγώ αυτό θα έλεγα 
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∆.: Αυτό θέλεις; Θα τα κοιτάξουµε. Όσο µπορούµε, θα δούµε. 
(Στο σηµείο αυτό αναφέρεται στο κείµενο του Οδ. Ελύτη «Πορεία στο µέτω
ο». 
Προσ
αθεί να τους το θυµίσει λέγοντάς τους ότι το διαβάζουν συνήθως στις σχολικές 
γιορτές της 28ης Οκτωβρίου.  
∆.: Πάµε! Θα ξεκινήσουµε από το «Όσα φέρνει ο πόλεµος»;. Είπαν µερικά 
παιδιά ότι σας αρέσει. Πάµε! 
Μεσολαβεί κά
οιος χρόνος µε ξεφυλλίσµατα για να βρουν οι µαθητές το κείµενο στο 
φυλλάδιο. 
∆.: Να το διαβάσω ή θέλετε εσείς; 
Μµµ.: Όχι 
∆.: Ποιος το έχει γράψει; Μεταφρασµένο εδώ.  
Μµµ.: Ο Θουκυδίδης 
∆.: Τον ξέρουµε; Ποιος είναι; 
Μ.:Ναι. Ένας ιστορικός. 
∆.: Ένας ιστορικός; Με ύφος ε
ιτιµητικό για την ελλι
ή α
άντηση. 
Μ.: Ναι, ένας ιστορικός.  
∆.: Ο οποίος έγραψε; 
Μ.: Τον πελοποννησιακό πόλεµο. 
∆.: Έτοιµοι, πάµε. 
Αρχίζει να διαβάζει, διακό
τει µετά α
ό λίγο δίνοντας οδηγίες «Υπογραµµίστε ότι 
δεν καταλαβαίνετε». Συνεχίζει να διαβάζει. 
Μετά την ανάγνωση ακολουθεί ένα λε
τό 
ου οι µαθητές ξεµουδιάζουν. 
∆.: ∆ύσκολο;  
Μµµ: Όχι 
∆.: Κατανοητό; 
Μµµ.: Ναι 
∆.: Ε, Κώστα; 
Κ.: Εµµµ! 
∆.: Μάλλον δεν το πολυκατάλαβες. 
Κ.: ∆εν το πολυκατάλαβα. 
Μ.: Είχε λέξεις και εκφράσεις. 
∆.:Είχε λέξεις και εκφράσεις. (Ε
αναλαµβάνει αναµεταδίδοντας). Η αίσθηση που 
παίρνετε από το κείµενο: Ελίνα! 
Ελ.: Όλα τα κακά που φέρνει ο πόλεµος. 
∆.: Όλα τα κακά που φέρνει ο πόλεµος. ∆ανιήλ! 
Σοφία: Το µίσος των ανθρώπων. Αυτό που είχαµε πει πριν. 
∆.: Ναι. Ωραία, ωραία. 
Ελίνα: Είναι λάθος ο Θουκυδίδης. 
∆.: Ε, είναι λάθος ο Θουκυδίδης; 
Ελ.: Ζηλεύουµε όποιον είναι δυνατός.ΧΧΧΧ Πιστεύουµε ότι όποιος κάνει 
κακό, είναι πιο πονηρός, πιο έξυπνος, ενώ όποιος δεν είναι τίποτα από αυτά, 
τον θεωρούσανε ανίκανο να κάνει … 
∆.: Καταλάβατε τι είναι αυτό που µόλις εντόπισε η Ελ.; Ε, Ντίνα! 
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Ντίνα. : Όποιος βοηθούσε κι έκανε άσχηµα πράγµατα, ήτανε καλός. Όσοι 
τους αντιµετώπιζαν και τους ξεσκέπαζαν ήταν…ήταν  κάπως προδοσία.  
∆.: Τι άλλο έχει να κάνει µ’ αυτό που είπατε. Για βρείτε κι άλλα παραδείγµατα. 
Όποιος προνοούσε ήταν δειλός, ξέρω γω, όποιος έκανε άσχηµα πράγµατα, 
ήταν καπάτσος. Τι άλλο; Έτσι θεωρούµε κι εµείς το πράγµατα, το ίδιο;. Τον 
θαυµάζουµε; Ε; 
Μ.: Μερικές φορές.  
∆.: Μερικές φορές, ε; Τι θαυµάζουµε δηλαδή; 
Μ.: Μερικές φορές δηλαδή, θαυµάζουµε την πονηριά του, που µπορεί και τα 
κάνει. 
Άλλη µαθ. : ∆ε θαυµάζουµε ακριβώς. 
Άλλη µαθ.: Ζηλεύουµε. 
∆.: Ζηλεύουµε; Τι ζηλεύουµε; 
Μ.: Ότι µπορεί και τα καταφέρνει, ενώ ΧΧΧ. 
∆.: Για πείτε µου πάνω σ΄ αυτά. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε... 
Βέβαια είναι… απίστευτο αυτό που ακούγεται αλλά είναι αληθινό. Να θαυµάζω 
αυτόν που κάνει κάθε τι για να πετύχει, ε; Και τις πιο πολλές φορές δεν είναι 
τίµια αυτά τα πράγµατα. 
Βάσος : ∆εν είναι τίµια αυτά τα πράγµατα. Γι’ αυτό δεν πρέπει να τους 
θαυµάζουµε τους άλλους. 
∆.: Η Ελίνα λέει ότι τους θαυµάζει. 
Βάσος: Εγώ λέω όχι. 
∆.: Εσύ λες όχι. Α! 
Βάσος. Εε κι αυτό που είπατε κι εσείς. Όποιος µε τα µέσα που το κάνει δεν 
είναι τίµια, δεν είναι σωστό να το κάνει. 
∆ηµ. ΧΧΧ 
∆.: Ξεφύγαµε, αν και λέτε ωραία πράγµατα, ξεφύγαµε όµως. Για να 
επανέλθουµε λίγο. Αυτό που διαπιστώνεται από τον Θουκυδίδη ότι συµβαίνει 
σε καιρό πολέµου , εσείς τώρα τι λέτε; Ότι συµβαίνει στην επικαιρότητά µας. 
Αυτό µου λέτε; 
Μµµ. Ναι. 
∆.: Ότι όχι µόνο συµβαίνει αλλά είναι άξιο θαυµασµού. Αυτό µου λέτε; 
Συµφωνείτε µ’ αυτό; Ιωάννα! 
Ιω. Εγώ δε συµφωνώ. ∆ε µπορείς να θαυµάζεις κάτι που κάνει τόσο κακό σε 
µας…. ∆εν τους θαυµάζουµε, αλλά τους φοβόµαστε. 
∆.: Νοµίζω ότι τα παιδιά λένε για ανθρώπους… που πετυχαίνουν του στόχους 
τους µε κάθε τρόπο… έστω και όχι… µε τρόπους…  τίµιους. Ψάχνω να βρω 
µια λέξη και δε µπορώ τόση ώρα. Ε Ιωάννα. 
Ιω.:  ∆εν τους θαυµάζουµε……ΧΧΧΧ ∆εν πρέπει. 
∆.: Εννοείται ότι δεν πρέπει. 
ΧΧΧ 
∆.: Για πάµε λίγο, Α, Κώστα. 
Κ.: ∆εν είναι θαυµασµός. ΧΧΧ Εξαπατούν τους πιο άπειρους από εµάς και 
κάνουν κακό στους ανθρώπους. ∆εν είναι θαυµασµός. Είναι δέος έχει πετύχει 
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στη ζωή του. ΧΧΧΧ ζήλια ΧΧΧΧ.  Να πληγώσεις τον συνάνθρωπό σου για να 
γίνεις πλούσιος π.χ. δεν είναι σωστό. 
∆.: Όχι. Ωραία , ωραία. 
Κλ. ΧΧΧ 
∆.: ∆ε σ’ άκουσα, δε σ’ άκουσα. 
Κλ.: Όταν µαλώνουν δυο παιδιά και ο ένας κτυπάει τον άλλον και τον νικάει , 
του λένε µπράβο, είσαι ο πιο δυνατός, τον επαινούν οι άλλοι ότι του έκανες έτσι 
κι αλλιώς και οι περισσότεροι τον θαυµάζουν. 
∆.: Μµµ! Μµµ. (επιδοκιµαστικά). Σωστά. 
Τι λες Κρίστο; 
Κρ.: Υπερηφανεύεται για τον εαυτό του, λέει ότι είναι ο καλύτερος, ότι εγώ 
µπορώ να τους δείρω όλους και τέτοια. ΧΧΧ Ενώ αν τους βγει ένας 
µεγαλύτερος µετά θα µαζευτεί, δε θα µπορεί να…να τον πιάσει. 
Μ: ΧΧΧ 
∆.: Βάσο έχεις διαφορετική γνώµη, πες τη. 
Έρι: Όταν κάνεις κάτι παράνοµο….γίνεται πιο ελκυστικό… 
Οι πονηροί είναι πιο πάνω, προοδεύουν  και τους παίρνουµε ως πρότυπα, 
αναγκαζόµαστε να κάνουµε κάτι πονηρό. 
∆.: Έχετε πει παιδιά ένα σωρό πράγµατα Ε δε µπορώ να τα µαζέψω. Θα… ∆ε 
θέλω να τα …Θα δούµε πώς θα τα χρησιµοποιήσουµε, αν θα τα 
χρησιµοποιήσουµε. Πάντως καλό ήταν ότι ακούστηκαν. Να τελειώσουµε το 
κείµενο. Είναι φοβερό δε, ότι µε αφορµή αυτό το κείµενο βγάλατε αυτά τα 
πράγµατα.  
Κώστας: Μπορώ να πω κάτι που µ’ άρεσε; 
∆.: Ναι 
Κώστας: ∆ιαβάζει την τελευταία φράση του κειµένου για την αιτία του 
ολέµου ότι 
είναι η α
ληστία. 
∆.: Αυτό σας άρεσε;  
Κ.: Ναι. 
∆.: Η αιτία δηλαδή του πολέµου;  
Την βγάλαµε την αιτία του πολέµου; Ε Κώστα; Για πείτε. 
Κώστα. Είναι άπληστοι. 
∆: Από τι δηλαδή ορµώνται οι άνθρωποι;  
Μ.: Από πλεονεξία   Από την απληστία του. 
∆ .: Τα βγάλαµε δηλ.τα αίτια του πολέµου; 
Μµµ. Χµµµ! 
∆.: Υπάρχουν κι άλλα; 
∆.: Τα σηµειώνουµε αυτά; 
∆.: Ποια φθορά προκαλεί, κατά τον Θουκυδίδη, ο πόλεµος στο ήθος και το 
ύφος των ανθρώπων; 
Είναι κατανοητή η ερώτηση; 
Σερ.: Ξαναπείτε την ερώτηση; 
∆.: Ποιος θέλει να µου πει, αν είναι κατανοητή η ερώτηση; 
Ελ.//// 
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∆.: Καταλαβαίνετε την ερώτηση; ∆ηλαδή για πείτε µου τι λέει ο Θουκυδίδης 
πάνω σ’ αυτό το θέµα για το ήθος και το λόγο. 
///////// 
∆.: Μάλλον δεν την καταλαβαίνετε την ερώτηση. 
Ντ.: ΧΧΧ  
∆.:  Και νόµισαν ότι η ανταπόκριση των λέξεων προς τα πράγµατα … 
Καταλαβαίνετε τι λέει εδώ; ///// 
 Όχι δεν το καταλαβαίνετε……………..Αστόχαστη αποκοτιά . ∆είτε τι λέει. 
Έλα Ντίνα! 
Ντίνα: Για το σωστό και το λάθος. Ας πούµε ότι δηλ. η παλικαριά ήταν 
εεεε….εεεε..ότι ήταν λάθος. 
∆.:ότι..ότι. 
Ντίνα: Ότι προνοούσαν ήταν λάθος. 
∆.: Την προνοητικότητα δηλ. την είπαν πώς; ∆ειλία. Κάποιος δηλαδή που 
προνοούσε αντί να τον πουν συνετό, πώς τον είπαν;  
Μµµ.: ∆ειλό. 
////// 
∆.: Έτσι η αστόχαστη αποκοτιά…..Η αστόχαστη αποκοτιά ξέρετε τι θα πει; Ε; 
Α, το να πράττεις χωρίς να σκέφτεσαι. Αστόχαστη αποκοτιά, δηλαδή εεεε..ουφ.  
Σοφία. 
Σοφία: Εκεί που λέει γνωστική µετριοπάθεια θεωρήθηκε  ανανδρία. 
∆.: Πολύ ωραία! Ξανά  πες το. Βρείτε τα ζεύγη.  
Σοφία: Η γνωστική µετριοπάθεια θεωρήθηκε ανανδρία. 
∆.: Η γνωστική µετριοπάθεια είναι σχεδόν το αντίθετο της αστόχαστης 
αποκοτιάς.  Να είναι µετριοπαθής τι θα πει δηλαδή; Να πράττει, να µην είναι 
έντονος στις αντιδράσεις του και χωρίς να σκέφτεται. Αυτό θεωρήθηκε 
πρόφαση ανανδρίας. Το να σκέφτοµαι λίγο παραπάνω τα πράγµατα θεωρήθηκε 
ότι καλύπτω πίσω απ’ αυτό τη δειλία µου την ανανδρία µου. Ωραία! 
Κώστας: Κυρία, η αστόχαστη αποκοτιά. Τι είναι αυτό; 
∆.: Η αστόχαστη αποκοτιά είναι να τολµάει κανείς πράγµατα τα οποία είναι 
ριψοκίνδυνα και επικίνδυνα µαζί, για τον φίλο του, για τον εαυτό του κ.τ.λ. 
Χωρίς να σκέφτεται. Λοιπόν η αστόχαστη αποκοτιά τι θεωρήθηκε; 
Μµµ.: Παλικαριά. 
∆. :Είπε εδώ ο Κλ.-Κλ. ∆εν είναι το όνοµά σου- Λέει πριν όποιος πλακώνεται, 
ε,  θεωρείται, τι;  
Κλ.: Ότι είναι κάποιος δυνατός. 
∆.: Κάποιος δυνατός ήρωας. Ε, ο παλικαράς- ο παλικαράς και το παλικάρι δεν 
έχουν την ίδια σηµασία. Ποια είναι η θετική πλευρά της λέξης;  
Μ.: Το παλικάρι. 
∆.: Το παλικαράς είναι ο τάχα µου, δήθεν. 
Κρ.: Ο νταής. 
∆.: Ο νταής. Μπράβο Κρ. Αυτός λοιπόν γίνεται ήρωας. 
Άρα τι λέγαµε για τις έννοιες των πραγµάτων ουσιαστικά; 
Μ. : Αντιστρέφονται.  
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∆.: Αυτή τη λέξη περίµενα τόση ώρα. Αντιστρέφονται οι σηµασίες και οι 
έννοιες των καταστάσεων, των ιδανικών, τα πάντα. Η γνωστικότητα 
µεταφράζεται ως δειλία. Ε; 
Είναι δε καταπληκτικό ότι είπατε ότι αυτό ισχύει στην εποχή µας. Τώρα 
µιλάµε είµαστε και πόσα χρόνια µακριά από τον Θουκυδίδη; Πόσα; 
Μ.:Πενήντα. 
∆.: Όσο είµαι εγώ, δηλαδή γεννήθηκα µαζί µε τον Θουκυδίδη; Γέλια 
Αφού πόσες χιλιάδες χρόνια είµαστε πίσω. 
Μµµ.: Ένα. 
∆.: Ένα; 
Μµµ.: ∆ύο. 
∆.: ∆ηλαδή το κείµενο γράφτηκε το 2004; 
Μ.: Το 2003 
∆.: Το 2003;   Περίµενε. Πότε ζει αυτός ο άνθρωπος; Με ποιον είναι 
σύγχρονος…ο Θουκυδίδης; 
Μµµ. (υ
ολογισµοί) 
Κ.: Με τον Ηρόδοτο. 
∆.: Λίγο µετά τον Ηρόδοτο 
Μ. :Ναι. 
∆. : Μπράβο! Το πέτυχες. Μπράβο! Το πέτυχες!!! 
Κ.: Οπότε είναι προ Χριστού. 
∆.: Μπράβο! Αφού µιλάει για τον Πελοποννησιακό. Θα µπορούσε να µην ήταν 
σύγχρονος. 
Μµµ.: ∆ιάφορα σχόλια 
∆.: Προ Χριστού. 
∆.: Ο Πελοποννησιακός πότε έγινε; Σε ποιον αιώνα↑. Αιώνα; 
Ο Πελοποννησιακός πότε έγινε; Ποιος πέθανε τον πρώτο χρόνο του πολέµου; 
Μµµ.: Οοοοοοοο   Περικλής 
∆.: Άρα είµαστε στον χρυσό αιώνα του Περικλή. ∆ηλαδή; 
Μκαι ∆. µαζί: Τον 5ο αιώνα. 
Βάσος:  Ξέρετε γιατί ονοµάστηκε χρυσός αιώνας; 
∆.:Γιατί; 
Βάσος: Γιατί παίρνανε από τα µεταλλεία απ’ την Πλάκα και…βγάζανε χρυσό. 
∆.: Στο Λαύριο; Το Λαύριο δεν είχε χρυσό. 
Β.: Ορίστε! 
∆.: Στο Λαύριο δεν είχε χρυσό. 
Βάσος: Στην Πλάκα, στην Πλάκα. 
∆.: Πού είναι η Πλάκα; 
Β.: Λίγο πριν…. 
Γιώργος: Από τον παλιό το δρόµο…Εκεί που µένω εγώ. 
∆.: Ααα! 
Β.: Και βγάζαν µεταλλεύµατα χρυσά και διάφορα. 
∆.: Και από αυτό το βγάλανε χρυσό; Με ύφος α
ορίας. 
Β.: Το ’λεγαν κάτι γέροι. 
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∆.: Ωραία! 
∆.: Βρείτε τα ζευγαράκια των λέξεων που αντιστράφηκαν η σηµασία τους και 
παίρνουµε από αυτό το κείµενο. Έλα Ελινάκι! 
Ελ. ////////// 
∆.: Πολύ ωραία! Το Γράψατε; Έλα Χριστίνα ! 
Χρ. /////////////// 
∆.: Μπράβο. Ελάτε και τα’ άλλα παιδιά….. Ακόµα ένα και τελειώσαµε. 
………………………….. 
∆. :Έλα, έλα, έλα ∆ηµ.  
∆ηµ. /////////// 
∆.: Πολύ καλά! 
Μ. : Κυρία (διαµαρτυρόµενος) 
∆.: Γιατί; Γιατί δε µου το’πες ρε ∆ηµήτρη; 
Πάµε στ’ άλλο κείµενο. 
Μµµ Ψίθυροι 
∆.: Παιδιά πόσα λεπτά έχουµε ακόµα; 
Ιω.: Κυρία, γιατί να µην κάνουµε και την άλλη ώρα 
∆.: Να κάνουµε κείµενα; Ωραία αφού έχουµε τρία λεπτά , ας κάνουµε το 
κείµενο της σελ. 89, το κείµενο 2. Όσο προλάβουµε. Έλα Έρι! 
Έρι: ΧΧΧ 
∆ :(ενοχληµένη α
ό εξωτερικούς θορύβους). Ένα λεπτό, δεν το καταλαβαίνω αυτό 
το πράγµα, να µιλάνε από άλλα τµήµατα. Μονίµως είναι έξω 
Ακούγεται το κουδούνι 
∆.: Εντάξει την άλλη ώρα. 
 

2η ΩΡΑ 
 

Οι µαθητές εισέρχονται ζωηροί στην τάξη 
∆.: είµαστε όλοι εδώ; 
Μµµ.: Όχι  
∆. Λοιπόν …Ναι άµα θέλετε συνεχίζουµε…Αφού θέλετε συνεχίζουµε…Να 
σας πω… 
Γιώργος: Πότε θα κάνουµε κείµενα; 
∆.: Αύριο κείµενα. Συνεχίζουµε το κείµενο3; 
Μµµ.: Ο Ντίνος έλεγε. 
∆.: Ο Ντίνος έλεγε βέβαια. 
Ντ.: Βλέπουµε πετρελαιοπηγές σε µια θάλασσα και η θάλασσα γεµίζει 
πετρέλαιο και δε µπορούµε ΧΧΧΧ 
∆.: Ωραία. 
∆ηµ.: Το κλαδί της ελιάς δεν είναι σύµβολο της ειρήνης; 
∆.: Σύµβολο; Βεβαίως. Εδώ λέει ποια σύµβολα αναγνωρίζετε στο σκίτσο και ο 
∆ηµ. λέει το κλαδί ελιάς, που είναι σύµβολο ειρήνης. Ωραία! 
Κάποια µαθήτρια : Κυρία! 
∆.: Εεε..Τι λες;   
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Εδώ διακό
τεται η ηχητική εγγραφή. Συνεχίζω µε σηµειώσεις 
εδίου. 
Μαρία: Εδώ δε νοµίζω ότι εννοεί αυτό, γιατί το σκίτσο αναφέρεται στον 
πόλεµο του Ιράκ, απ’ ό,τι καταλαβαίνω από τη χρονολογία. Εννοεί ότι έγινε ο 
πόλεµος για το πετρέλαιο. 
 
Θέµατα για συζήτηση   

Η παραπάνω ηχητική εγγραφή απέχει δυο µήνες από την πρώτη 
παρακολούθηση διδασκαλίας της Τάνιας. Επανήλθα µε το ψηφιακό 
µαγνητόφωνο, αυτή τη φορά, αφού µαθητές και διδάσκουσα ήταν 
εξοικειωµένοι µαζί µου. Μάλιστα, είχα προκληθεί και είχα κάνει κι εγώ ένα 
µάθηµα στη Ν.Γλ. στο συγκεκριµένο µάθηµα, για να δείξω εναλλακτικές 
προσεγγίσεις στη διδασκαλία της µητρικής γλώσσας. Οι µαθητές στο πλαίσιο 
της δειγµατικής µου διδασκαλίας κλήθηκαν αν επεξεργασθούν το θέµα της 
ενότητας σε οµάδες και είχαν την ευκαιρία όλοι οι µαθητές καθ’ οµάδες. 
Μαθητές και εκπαιδευτικός έµειναν ευχαριστηµένοι από τη συγκεκριµένη 
διδασκαλία, γιατί συµµετείχαν έντονα σ’ ένα ενδιαφέροντα διάλογο µάσα στην 
τάξη. Η Τάνια αξιοποίησε πολλά από τα στοιχεία της διδασκαλίας που είχα 
συντονίσει στο τµήµα της: χρήση του πίνακα και συζήτηση σχετικά µε τα 
κείµενα. Ωστόσο, όπως και η ίδια οµολόγησε, δεν µπ’ορεσε να κάνει το 
επόµενο βήµα: να στηρίξει στον προφορικό λόγο των µαθητών τις επόµενες 
δραστηριότητες. 

 
10η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ (Χαρά. Α1 Γυµνασίου, 12. 04. 06) 

∆.: Εεε Παιδάκια! 
Μ.:Να σας βοηθήσω να τα µοιράσουµε Κυρία; 
∆.: Να δώσουµε…κάποια πράγµατα….για να τα συρράψουµε κιόλας δεν 
πρόλαβα. 
Μοίρασε…πρώτη σελίδα αυτή που δίνει ο Γιώργος. Γιαννάκη πάρε κι εδώ. 
Μµµ.:ΧΧΧ 
∆.: Ένα λεπτό γλυκιαααά µου! 
∆εύτερη σελίδα αυτή που δίνει η Ελένη. Και Τρίτη αυτή που δίνει η 
Χριστινούλα 
Μµµ.: Κυρία!  
∆.: Έλα! 
Μ.: Τα διορθώσατε. 
∆.: Τα έχω διορθώσει στο προηγούµενο τρίµηνο 
Μ.: Θα µας τα φέρετε Κυρία να τα δούµε; 
∆.: Όχι θα τα κρατήσω εγώ. 
Μοιράζουν τα χαρτιά. Μιλούν και σχολιάζουν για µερικά λε
τά µέχρι να µοιράσουν τις 
σηµειώσεις. 
∆.: Σας δώσανε εσάς κ. Βεκρή; Πώς θα παρακολουθείτε εσείς; 
Κλόντι. Από µένα. 
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∆. : Λοιπόν, µέχρι να τελειώσω…σας παρακαλώ. Για να τελειώσω τη 
συρραφή… 
Μαθ.: Να κάνουµε… 
∆. : Όχι δε θα κάνουµε. Θα διαβάσουµε λίγο.  Πηγαίνετε στις συγγενικές 
σχέσεις σελίδα 24, Ξεφυλλίζει…..55 
Να διαβάσουµε κάποια κειµενάκια, για να δούµε …εεε… τι είναι οι συγγενικές 
σχέσεις. 
Καταρχάς, όταν λέµε συγγενικές σχέσεις τι εννοούµε Αντωνάκη; 
Αντ.: Το σόι µας. 
∆. :Γέλια δυνατά Το σόι µας! Η περίφηµη γιαγιάκα µας! Για πες µου δηλαδή 
ποιο είναι το σόι µας; 
Αντ.: Οι γονείς του πατέρα µας, τα ξαδέλφια µας. 
∆.: Κατ’ αρχάς δεν είναι οι γονείς µας  Γέλια δυνατά συγγενείς; 
Αντ.: Αυτοί είναι οι βασικοί µας. 
∆.: Αυτοί είναι οι βασικοί  µάλιστα. Ε
αναλαµβάνει. 
∆.: Να ξεκινήσουµε από τους βασικούς;  
Αντ.: Ο πατέρας µας, η µητέρα µας, τα αδέλφια µας, τα ξαδέλφια µας, οι 
γιαγιάδες µας, οι θείοι µας…ε, αυτά. 
∆.: Εσύ τα έχεις όλα απ΄’ ότι έχω καταλάβει…  
Μ.: Προπαππούδες…. 
∆.: Έχει ένα περιπετειώδες σόι ο (γέλια) Αντώνης. 
Λοιπόν… πολύ ωραία… Ε θα κάνουµε λοιπόν να δούµε  πώς είναι αυτό  ποιες 
είναι οι σχέσεις µ’ αυτούς τους ανθρώπους, πώς ήταν παλιά, πώς είναι σήµερα. 
Έχει κάποια κειµενάκια το βιβλίο και σας έδωσα κι εγώ κάποια κειµενάκια  και 
κάποιες φωτογραφίες και θα τα συζητήσουµε. Εντάξει; Θα διαβάσουµε πρώτα 
το κειµενάκι που δείχνει τη µαµά και τον µπαµπά, µετά κάποια κειµενάκια για 
τον παππού και τη γιαγιά .και µετά ΕΕΕ χαχαχα Αντωνάκη.. και µετά θα 
συνεχίσουµε για τα αδέλφιααα. Ε, για άρχισε γλυκιά µου εσύ να διαβάσουµε το 
κειµενάκι για τον..τη µαµά και τον µπαµπά.  Είναι ένα κειµενάκι γνωστό σας 
από τα Ματωµένα χώµατα. Το ’χουµε διαβάσει αλλά θα το 
ξαναεπαναλάβουµε. Έλα!  
Η µαθήτρια διαβάζει ενώ συρρά
τει η ∆.  τις σηµειώσεις. Η ανάγνωση κρατάει 4 
λε
τά 
∆.: Μάλιστα! Εδώ πέρα τι βλέπουµε για την µάνα και τον πατέρα; Πώς είναι ο 
πατέρας και πώς η µητέρα; Έλα Ευούλα! 
 
Ευ.: Η µάνα ήτανε, φρόντιζε για το σπίτι έφτιαχνε το σπίτι να είναι όλα 
περιποιηµένα να φτιάχνει φαγητό. Ήτανε νοικοκυρά ΧΧΧ και ο πατέρας ήταν 
πολύ εργατικός. 
∆.: Πώς όµως ήταν η σχέση µε τον πατέρα;.. φοβισµένη; Πώς ήτανε; 
Ευ.: Η µάνα µε τον πατέρα; 
∆.: Ήταν θαρραλέα η µάνα; Με θάρρος γνώµης; 
Ευ.: ∆ε νοµίζω να είχε θάρρος γνώµης, γιατί ο πατέρας…... 
∆.: ∆εν άφηνε περιθώρια γέλια µε υ
ονοούµενα. 
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Ευ.: Η µάνα µε τα παιδιά την είχαν για να τους προστατεύει, για να τους 
αγκαλιάζει, να είναι κοντά τους…. 
∆.: Αν έδινες ένα χαρακτηρισµό πώς θα την έλεγες αυτή τη µάνα; 
Άλλη εεµ. 
∆.: Σου θυµίζει τις σηµερινές µάνες; Άλλη! Όχι; 
∆.: Για διαβάστε ένα κειµενάκι στη σελ.256 για …ένα σηµερινό πρότυπο 
γυναίκας που προφανώς –µέσα από τα µάτια ενός άντρα– που προφανώς θα 
γίνει µάνα.  
Την ώρα 
ου διαβάζει ο δ/ντης κάνει 
αρατήρηση σε κά
οιον έξω µεγαλόφωνα 
Εδώ είναι σχολείο. Να πας στο µάθηµά σου! 
∆ιορθώνει κατά την  ανάγνωση η ∆. «Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς». 
∆. Τι βλέπετε… η γυναίκα των Ματωµένων χωµάτων και µάνα έτσι ήταν ίδια 
µε τη γυναίκα του Αντώνη; 
Μµµ.: Ουδεµία σχέση. 
∆.: Ουδεµία σχέση  Για πες µου αυτή τη διαφορά, να τη συζητήσουµε. 
Ευ.: Η µητέρα που είναι στα Ματωµένα χώµατα δεν ήτανε.., δεν αντιδρούσε σ’ 
αυτά που έκανε ο πατέρας, ενώ εδώ αντιδρούσε.  
∆.: Ενώ εδώ.. τούτη εδώ γέλια Σε ποιον µοιάζει Αντώνη;  
Αντ.: ∆εν ξέρω Γέλια. 
∆.: Έλα  Προς τη µαθήτρια 
ου είχε το λόγο. Η µαθήτρια συνεχίζει … εδώ εδώ ..ο 
άντρας γενικά µοιράζεται τις δουλειές, ενώ στα Ματωµεν..Ματωµένα χώµατα 
δεν  µοιράζονται όλες τις δουλειές, µόνο η γυναίκα τις έκανε όλες. 
Παρεµβαίνει µαθητής 
ου ήθελε να δικαιολογήσει τον 
ατέρα των Ματωµένων 
Χωµάτων:  
18 ώρες, λέει, δούλευε. 
∆.: ∆ηλ. η µάνα δε δούλευε καθότανε ∆ιαφωνώντας µε το µαθητή. 
Μαθ.: ∆ούλευε αλλά τις µοίραζε τις δουλειές. Λέει 18 ώρες δούλευε ο πατέρας, 
άρα και οι δύο δούλευαν, αλλά στο σπίτι δε συµµετείχε τόσο πολύ ο πατέρας 
όσο η µάνα. 
∆.: Σήµερα; 
Μαθ.: Σήµερα συνήθως η µητέρα αλλά κάνει κι ο πατέρας κάποιες δουλειές. 
Μαθ2: Εµένα ο µπαµπάς µου και σκουπίζει και µαγειρεύει. 
∆.: Μπράβο είναι προωθηµένος µπαµπάς. 
∆.: Εσύ κάνεις δουλειές ∆ηµήτρη ; Ετοιµάζεσαι να βοηθήσεις;  
Μαθ3: Ουυου! 
Μαθ.2: Εγώ φτιάχνω τα Σαββατοκύριακα καφέ στη µαµά και στο µπαµπά στο 
σπίτι. 
∆.: Εσύ καις το σπίτι! 
Γέλια. 
Μαθ.: Όχι έχω γίνει καφετζού στο σπίτι. 
∆.: Την άλλη φορά µια φορά καθίσαµε και το ’καψες. 
Μαθ. Το νερό πάνω στο πολύµπριζο και βραχυκύκλωνε και αφήστε τα… 
∆.: Μάλιστα,  για να πάµε στη δεύτερη σελίδα που σας δίνω. Εδώ πέρα τι 
βλέπετε; Πώς είναι; Ποιες µάνες; Ποια πρότυπα µάνας βλέπουµε; Θα µου 
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πείτε σήµερα ποιες συνήθως έχουµε; Ποια µάνα βλέπετε; Ποιο τύπο γυναίκας 
µάνας; Ποιο τύπο άντρα πατέρα; 
Μαθ.5: Η µάνα χωριατοπούλα. 
∆.: Τι; 
Μαθ.5 Η µάνα χωριατοπούλα. 
∆: Αυτό σε εντυπωσίασε; Η µάνα χωριατοπούλα 
Για πες µου από αυτή τη φωτογραφία τι σε εντυπωσίασε; 
Μαθ5: Ότι η µάνα προχωράει µε το παιδί και ..  
∆.: Γέλια ΧΧΧ  και ο πατέρας …Είναι πάνω στο γαϊδούρι ο πατέρας µε γέλια 
∆.: Αυτό τι µας δείχνει Αγγελίνα; Τι καταλαβαίνεις από αυτό; Η µάνα από 
κάτω η καηµένη µε το παιδί στον ώµο. Με το άλλο παιδί δίπλα . Και το σκυλί 
αυτή το σέρνει και ο άντρας πάνω στο γαϊδούρι. 
Αγγ.: Ότι οι άνδρες κοιτάνε πρώτα πώς θα περάσουν, πώς θα είναι κείνοι 
κάπως.  
Μαθητής: Τώρα σώθηκες!  
Αγγ.: Και µετά κοιτάνε τις γυναίκες τους.  
Ευ.: Ο άντρας… 
∆.: Ε όχι µην το κάνουµε τόσο ακραίο. 
Ευ.: Ο άντρας δεν είναι τόσο ισοδύναµος µε τη γυναίκα.  
∆.: Γι’ αυτό είναι πάνω στο γαϊδούρι… γέλια… 
Ευ.: Είναι υπεράνω της γυναίκας και γι’ αυτό και είναι πάνω στο γαϊδούρι. Η 
γυναίκα δε µπορούσε να µιλήσει τότε;  
∆.: Έχει φορτωθεί περισσότερες δουλειές. Ε; 
Μαθητής: Κυρία µπορεί να τον έχει πιάσει κράµπα.  Γέλια.  
Αθηνά: Ναι κι έχει το µπουζούκι στο χέρι;! 
∆.: Γέλια.  Η Αθηνά τα έχει προσέξει όλα , παρακαλώ, έχει και µπουζούκι, 
διασκεδάζει.Βλέπουµε πώς ήτανε χωρισµένες οι δουλειές,. Τι δουλειές έκαναν 
συνήθως οι γυναίκες τότε; Ποιες δουλειές κάνουν σήµερα; Αν έχουν αλλάξει 
αυτά τα πράγµατα; 
Μαθήτρια: Σήµερα… Παλιά έκαναν µόνον το σπίτι και τα παιδιά, ενώ τώρα οι 
γυναίκες και δουλεύουν και κάνουν δουλειές.  
∆.: ∆εν πήγαιναν στα χωράφια λες;  
Μαθ.: Ε πήγαιναν αλλά πιο πολύ ήταν σπίτι.  
Μαθητής: Μαγειρεύανε. 
∆.: Σε πληροφορώ ότι πήγαιναν στα χωράφια κανονικότατα. Τις κάνανε απλώς 
όλες τις δουλειές. 
Μ.: ∆ούλες τις είχανε! 
∆.: Ε, για πέστε µου ποια ήτανε…Να ξαναγυρίσουµε λίγο στα Ματωµένα 
χώµατα. Ποια  ήταν η εξουσία του πατέρα πάνω στα παιδιά;  
Μαθ.: ΧΧΧΧΧ 
∆.: Τι; 
Μαθ.: Αυτοί που είναι στην κανονική γη δε µιλάνε. 
∆.: Γέλια. Μιλάµε στα Ματωµένα χώµατα είναι αυτό  που διαβάσαµε εδώ. 
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Μαθ.: Ο πατέρας έκανε ό,τι ήθελε στα παιδιά, δηλαδή δεν υπήρχε τότε 
περίπτωση να του αντιµιλήσει. Άµα έλεγε άσπρο και έλεγε εκείνος  µαύρο, 
µαύρο θα ήταν και για τα παιδιά. ∆ε γινόταν να του πει κανείς... 
∆.: Μπορούσε να του αντιµιλήσει κανείς Εφούλα γενικά; 
Ευ.: Όχι. 
∆.: Σήµερα, τι συµβαίνει; 
Ευ.: Ε καλά, σήµερα, τρώνε ξύλο οι γονείς από τα παιδιά. 
Γέλια 
∆.: Πάντως έχουν αλλάξει τα πράγµατα ε; 
Μµµ.: Ναι. 
∆.: Για πέστε µου εδώ πέρα, στην τρίτη σελίδα που βλέπουµε. Τι δείχνει ότι 
ισχύει αυτό, ότι οι γονείς τρώνε ξύλο από τα παιδιά; 
Ευ.: Όχι ότι οι γονείς προσέχουν τα παιδιά… 
∆.: Πού το βλέπεις αυτό, σε ποια παραθέµατα βλέπεις αυτό, ότι οι γονείς 
προσέχουν τα παιδιά; 
Ευ.: Στη β΄εικόνα. 
∆.: Παίζει το παιδί ο πατέρας. Για να διαβάσουµε το ποιηµατάκι του 
Κούσουλα: 
 
Μεγαλώνεις πλάι µου κι εγώ µικραίνω 
Έµαθες να περπατάς κι εγώ αρκουδίζω  
Έµαθες να γελάς κι εγώ δακρύζω 
Έµαθες να µιλάς κι εγώ τα χάνω 
 
Αυτό είναι ένα ποίηµα ενός πατέρα,  του Λουκά Κούσουλα, είναι ποιητής και 
φιλόλογος , πολύ γνωστός φιλόλογος, ο οποίος το έγραψε αυτό λόγω της 
γέννησης, νοµίζω, του πρώτου του παιδιού,  της πρώτης του κόρης και µας 
δείχνει τα συναισθήµατα του πατέρα προς το παιδί. Αυτά νοµίζω τα τρία 
παραθέµατα έχουν σχέση, µια στενή σχέση του πατέρα προς το παιδί. Το ίδιο 
ισχύει και στα παρακάτω παραθέµατα Μαρία.; 
Μαρία: Όχι.  
∆.: Ναι για πες µου ποια διαφορά βλέπεις στα άλλα παραθέµατα; 
Μαρ.: Βλέπω ότι εεε τα παιδιά ίσως έχουν κάνει µια αταξία και ο µπαµπάς να 
τα µαλώνει και είναι… 
∆.: Στο ∆ τι βλέπεις;  
Μαθ.: Μετράει το σφυγµό της (ψιθυριστά) ΜΜΜ Γέλια 
∆. :Tι ‘πες; 
Μαθ.: Μετράει το σφυγµό της. 
∆.: Γέλια, Εεε, Νοµίζω ότι έτσι το µετράει το σφυγµό της. ∆ε  µετράει έτσι 
ακριβώς…Στο ∆ βλέπουµε; 
Μαρ.: Βλέπουµε ότι τοΧΧΧΧΧκρατάει από το χέρι και τον κτυπάει 
∆.: Και τον κτυπάει (επαναλαµβάνει)…ετοιµάζετε να τον χτυπήσει, έτσι; 
Υπάρχει κακοποίηση παιδιών σήµερα; ∆ηλαδή οι γονείς χτυπάν τα παιδιά;  
Μµµ.: Ούου! 
Μαθ.: Ναι  
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∆.: Έχεις φάει εσύ ξύλο; 
Χρ.: Εγώ δεν έχω φάει … 
∆.: Εσύ τους δέρνεις όλους. Γέλια. Έτσι µπράβο. Πού να προλάβει 
άλλος…Εσύ Σπυράκο;  
Σπ.: Εγώ δεν έχω φάει ποτέ. 
∆.: Α! Άρα δεν, δε..δεν κακοποιούνται τα παιδιά σήµερα; 
Σπ.: Μερικά παιδιά µπορεί. Άντε καµιά φάπα το πολύ. 
Μµµ.: Γέλια.   
Χρ.: Γενικά τι βλέπετε; Αυτά που ακούτε. 
Μαθ.: Κακοποιούνε παιδιά σήµερα.  
∆.: Ναι. Για ποιο λόγο συνήθως; 
Ιωάννα: Γιατί ξεσπάν σ’ αυτά λόγω της δουλειάς τους ή έχουνε νεύρα ή λόγω 
ψυχολογικών προβληµάτων. 
∆.: Πάντως κακοποιούνται, κι εγώ αυτό βλέπω, ότι κακοποιούνται και πάρα 
πολύ. 
Ιωάννα: Ξεσπάν πάνω σ’ αυτά . 
∆: Ξεσπάν πάνω σ’ αυτά. Αυτό το βλέπουµε στη ∆ εικόνα και το βλέπουµε και 
πολύ έντονα. Παιδιά, υπάρχουνε, και το ακούτε και στην Τηλεόραση, σοβαρές 
κακοποιήσεις παιδιών και πολλές από γονείς. 
Σπ.: Μόνο παιδιών, Κυρία, και µεγάλων ανθρώπων. 
∆.: Ναι, εµείς το λέµε τώρα, για τίς..επειδή µιλάµε για τα παιδιά. Αααα.  Στο 
άλλο παράδειγµα τι βλέπουµε Αιµιλίτσα; Εδώ πέρα υπάρχει κακοποίηση; Τι 
υπάρχει; 
Φιλ.: Αυτό το παιδί το έχει µαλώσει. 
∆.: Το έχει µαλώσει νοµίζεις; Βλέπεις να το µαλώνει γλυκιά µου; Οι µαθητές εν 
τω µεταξύ  διεκδικούν το λόγο Κυρία κυρία! 
Αιµ.: Όχι το έχει αφήσει να παίζει µόνο του. 
∆.: Και τι κάνει ο πατέρας; 
Αιµ.: ∆εν ενδιαφέρεται. 
∆.: Αδιαφορεί παντελώς , διαβάζει εφηµερίδα. Αυτό τι είναι…Τη συναντάµε 
σήµερα αυτή την αδιαφορία; 
Μαθ.: Ουου Μαθ. Ναι, καµιά φορά. 
∆.: Τι;  Μαθ. Εγώ δεν την έχω συναντήσει.  
∆.: ∆εν έχεις συναντήσει αυτή την αδιαφορία. 
Μαθ.: Αδιαφορία «Μπαµπά, θέλω αριστερή κιθάρα, όχι θέλω δεξιά» Τίποτα, 
σηµασία ο µπαµπάς. 
ΧΧΧΧΧΧΧ 
∆.: Με γέλιο Βλέπω ότι είσαστε διεκδικητικά εδώ πέρα , καµία σχέση µε τα 
παιδιά των άλλων τµηµάτων. 
Μαθ.: Ε κυρία τώρα ΧΧΧΧΧΧ  Είµαστε πολύ λίγοι οι πολύτεκνοι. 
Μαθ.: Θα έλεγα από τύχη. 
∆.: Όχι νοµίζω πως είναι η αλλαγή της νοοτροπίας, δεν είναι θέµα µόνο 
ολίγων. Έτσι δεν είναι; Ποιος έχει…Ποιοι είναι πολύτεκνοι, εδώ; Εδώ έχουµε 
και πολλά µοναχοπαίδια. Είναι κανείς πολύτεκνος; Έστω δύο; 
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Όλοι άλλοι είναι µοναχοί; Όχι τρία. ∆. Α, τρία. Μαθ. Πάνω από τρία ποιοι 
είναι; 
Χρ.: Εγώ έχω δύο.  
∆.: Είµαστε πολύ λίγοι οι πολύτεκνοι. Όλοι είναι. 
ΧΧΧ Τι λέτε κυρία διαβάζω τα µαθήµατά µου στο δωµάτιο και έρχεται και µε 
βρίζει, δε µ’ αφήνει. 
Μµµ.: Γέλια. 
∆.: Έχεις πάθος µεγάλο για την Ελένη. 
Όλοι µαζί µιλάνε µε γέλια. 
∆.: Λοιπόν, θα το δούµε µετά στις αδελφικές σχέσεις. Να τα βάλουµε ένα - 
ένα.  
Άρα βλέπουµε αδιαφορία. Είναι χαρακτηριστικό ∆ηµήτρη αυτή η αδιαφορία 
σήµερα; Τι βλέπεις; Ας πούµε, είπαµε για την κακοποίηση, είναι 
χαρακτηριστικό της εποχής. Έτσι; Και το έθεσε και πολύ ωραία η Ιωάννα το 
για ποιο λόγο συµβαίνουν αυτά. Η αδιαφορία για ποιο λόγο, πιστεύεις ότι αυτό 
είναι το κύριο χαρακτηριστικό, κάθεται στην πολυθρονίτσα του και το παιδάκι, 
θλιµµένο δίπλα…; 
Μαθ. Για να µάθει πώς ονοµάζεται ; 
Μµµ.: Γέλια όλοι. 
Άλλος: Κυρία! 
Με το βλέµµα δίνει το λόγο 
Μαθ.: Εεε γιατί κατά βάθος κοιτάζει την ηλικία, δηλαδή, λέει, είναι µικρό παιδί 
θα παίξει µε κάτι, δε χρειάζεται να ενδιαφερθώ. Ας ..καλύτερα είναι, λέει, να 
κοιτάξω, να δω τις µετοχές που έχω. ΜΜΜ. Γέλια όλοι  
∆.:  ∆εν έχεις το Θεό µέσα σου  
Μιλάνε όλοι µαζί. 
∆.: Είµαι χαρούµενη πάντως  ότι εσείς δεν έχετε ζήσει ούτε αυτό, την 
αδιαφορία. 
Μµµ.: Μπααα (ειρωνικά) Ναι. 
Μαθ.: Καµιά φορά της σπάω τα νεύρα  
∆.: Τη µανούλα σου; 
Μαθ.: Ναι ΧΧΧ 
∆.: Χαχα! Λοιπόν, εεε, πάντως γενικά ποια είναι η διαφορά µεταξύ των γονέων 
σε σχέση µε τοοον πατέρα που είδαµε παλαιότερα; Με τον πατέρααα στην 
προηγούµενη σελίδα µε το φουλάρι. Βλέπετε καµιά διαφορά; 
ΧΧΧ 
Yπάρχειειει κάποιο µοίρασµα των ευθυνών. Ενδιαφέρονται πιο πολύ, θέλεις να 
πεις, αλλάζουν τα πράγµατα. 
Εσένα σε κρατάει ο µπαµπάς; 
Μ.: ΧΧΧ 
∆.: Παλιότερα; 
Μαθ.: Ναι. 
∆.: Ο µπαµπάς ή η µαµά πιο πολύ; 
Μαθ.: Και οι δύο. 
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∆.: Και οι δύο. Μάλιστα. 
Μ.: ΧΧΧ 
∆.: Αυτό είναι µετά. Αυτά θα τα πούµε µετά. Θα το συζητήσουµε… ∆ε 
φτάσαµε εκεί. 
Για να διαβάσουµε … 
Μαθ.: Να πω κάτι που ήµουνα µικρός 
∆.: Ναι 
Μαθ.: Εκεί πέρα επειδή ο παππούς και ο µπαµπάς δούλευαν, ερχόντουσαν 
αργά, το βράδυ, γύρω στις 9. Κάθε φορά που τους έβλεπα, τους έλεγα « Πάλι 
ήρθατε».  Χαµόγελα. Παρεµβαίνει και κά
οιος άλλος 
ου θέλει να µιλήσει, αλλά δεν 

αίρνει το λόγο Εγώ κυρία. Τους έδιωχνα, κάθε φορά που ερχόντουσαν.  
Ε
ιµένει ο µαθητής 
ου θέλει να 
άρει το λόγο. Συνεχίζει ο ίδιος µαθητής ∆εν είχα 
συνηθίσει το µπαµπά και τη µαµά. Το βράδυ µόνο τους έβλεπα ..και τα 
Σαββατοκύριακα.  
∆.: ∆ουλεύανε πολύ, όπως ο πατέρας των Ματωµένων χωµάτων ας πούµε. 
Μαθ.: Ο µπαµπάς πριν λίγο καιρό είχε δικό του εργοστάσιο και δούλευε 
περισσότερο από τους εργάτες. ∆εν το…δεν το  βλέπαµε τόσο συχνά. 
∆.: Τώρα τον βλέπεις; 
Μαθ.: Τώρα, ναι. Τώρα έχει κλείσει το εργοστάσιο και δε δουλεύει τόσο πολύ, 
δεν έχει πολλές υποχρεώσεις. 
Άλλος µαθ. ΧΧΧΧΧ 
∆.: Γιατί; 
Μαθ. Τους έδιωχνα δεν ήθελα. 
Μµµ και ∆. Γέλια 
∆.: Τους έδιωχνες; 
Μαθ.: ΧΧΧ Τους έδιωχνα δε ξέρω γιατί 
Μιλούν 
ολλοί. 
Μαθ.: Όποτε κάθοµαι µε το µπαµπά, ή θα µε πειράζει ο µπαµπάς και 
εκνευρίζοµαι ή θα µε πειράζει η µαµά ή όταν ήµουν πιο µικρός και αυτή 
µικρή, µου πείραζε η αδελφή µου το αυτί. Έτσι διάφορα. 
Μαθήτρια: Κυρία προτιµώ να είµαι µε τον παππού παρά µε τη µαµά ΧΧΧ 
Καλύτερα να δούλευε η µαµά ΧΧΧ. Γιατί η µαµά κυρία φωνάζει, µου ’χει 
σπάσει τα νεύρα κυρία, ενώ ο µπαµπάς… 
∆.: Να µη σου βάλει ένα όριο και η µαµά;   
Μ.: ∆ε θέλω, δε θέλω. 
Μαθ.: Οι µαµάδες λένε  όχι Κυρία!  
∆.: Με γέλιο. Θα πει και κάποια όχι όµως. 
Μιλούν 
ολλοί µαζί. 
Μµµ.: Μην κάνεις αυτό. Μην κάνεις αυτό! 
∆.: ∆εν πρέπει να πει και κάποια όχι η µανούλα. ∆εν πρέπει να σας  βάλουµε 
κάποια όρια; 
Κάποιος µαθ.: Όχι! 
Μιλούν 
ολλοί µαζί. 
Μαθ.: Κάποιες φορές που είναι για το καλό. 
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∆.: Πάντα η µανούλα θέλει το καλό. 
∆εν υπάρχει αυτόοο.. Μπορεί να δεχτώ ότι κάποια πράγµατα µπορεί να σας 
καταπιέζουν, αλλά η µανούλα θέλει πάντα το καλό και ο µπαµπάς. Αλλά όχι 
κάποιες φορές. 
Άλλη µαθ.: Ο µπαµπάς µου µού κάνει όλα τα χατίρια. 
∆.: ∆εν έχω δει κάποια µαµά που να µη θέλει το καλό του παιδιού της. 
∆.: Τι; 
Μαθ.: Εµένα ο µπαµπάς µου, ότι του λέω, το κάνει. 
Μιλούν 
ολλοί µαζί. 
…………………………………………………………………………… 
∆.: Λοιπόν για να δούµε µια άλλη µανούλα εδώ πέρα από τις καηµένες τις 
µανούλες. 
Μιλούν ∆ιδάσκουσα και Μαθητές ε
ικαλυ
τόµενοι. 
∆.: Λοιπόν, για να δούµε…Τι βλέπουµε εδώ πέρα; Εδώ πέρα βλέπουµε τις δυο 
µαζί, τη µάνα, την Παναγία …. Είναι…Είναι η περίφηµη …Πιετά. Πιετά είναι 
όορος, έτσι; η Αποκαθήλωση, η Παναγία που δέχεται το σώµα του γιου της, 
µετά την Αποκαθήλωση, τον πόνο. Και µετά έχουµε κι ένα κοµµατάκι να 
δούµε ποια είναι η σχέση της µάνας µε το παιδί. Αυτό θα το διαβάσουµε γιατί 
µ’ ενδιαφέρει το τελευταίο που λέει, η τελευταία στροφή:  
 
 Κι οι µάνες τα κοφτά γκρεµνά σαν Παναγιές τ΄ανέβαιναν. 
Με την ευχή στον ώµο τους κατά το γιο πηγαίναν 
και τις αεροτραµπάλιζε ο άνεµος φορτωµένες 
κ’ έλυνε τα τσεµπέρια τους κ’ έπαιρνε τα µαλλιά τους 
κ’ έδερνε τα φουστάνια τους και τις σπαθοκοπούσε, 
µ’ αυτές αντροπατάγανε, ψηλά, πέτρα την πέτρα 
κι ανηφορίζαν στη γραµµή, όσο που µες στα σύννεφα 
χάνονταν ορθοµέτωπες η µια πίσω απ’ την άλλη. 
 
Πώς προσπαθούσαν οι καηµένες να ανεβάσουνε τρόφιµα και ρούχα στα παιδιά 
τους. Αυτό είναι ένα κοµµάτι του Νικηφόρου Βρεττάκου εεε από τοοο… ο 
τίτλος είναι Μάνα και γιος και γράφτηκε το 1940 από τον πόλεµο της 
Αλβανίας. Εδώ πέρα δείχνει τι κάνουν οι καηµένες µανούλες, έτσι; Για τα 
παιδιά, οι οποίες… ε, ανά τους αιώνες…προσέφεραν και προσφέρουν στα 
παιδιά τους, έτσι; 
 Εδώ χρησιµο
οιεί τον 
ίνακα γράφοντας τον τίτλο του 
οιήµατος. 
 Εσείς, µε τη µαµά και το µπαµπά ΧΧΧ 
Μαθ.: Και τους δύο. 
∆.: Και µε τους δύο. 
Μαθητής και ∆ µιλούν µαζί. 
Χρ.: Ο µπαµπάς είναι καλός γιατί είναι πράος και τέτοια και η µαµά είναι 
καλή.  
∆.: Με γέλιο. Πράος! Ναι. 
Χρ.:  ΧΧΧ 
∆.: Η µανούλα βάζει τα όρια, όµως; 
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Χρ.: Είναι κάπως ο αρχηγός, η κολώνα του σπιτιού που λένε. 
Αντ.: Να ρωτήσετε στην ώρα του κ. Π πώς µας ανέχεται. Εγώ κυρία στο σπίτι  
αν µε ρωτήσετε στα Αρχαία τι κάνουµε…αφήστε. 
∆.: Αλλά η µανούλα; 
Αντώνης: Η µάνα µου έχει φρίξει. Κάθεται σ’ ένα καναπέ λιπόθυµη. 
Χαµόγελα. Μαθητής αφηγείται………………………………………………… 
∆.: Ο µπαµπάς λέει τα πολλά ναι… Ενώ η µανούλα. 
Μιλούν 
ολλοί µαζί. 
∆ίκιο δεν έχει όµως η µαµά; 
∆.: ∆ηλαδή καταλήγουµε ότι οι µπαµπάδες καταστρέφουν τα παιδιά. Κ. Βεκρή 
τους καταστρέφετε οι µπαµπάδες. Βάζουν τα όρια  οι καηµένες οι µανούλες… 
Έρχεστε εσείς και τα καταστρέφετε όλα. 
Τι; 
Μαθ.: Επανάσταση! 
Μιλούν 
ολλοί µαζί 
∆.: Οι µπαµπάδες πιο µαλακοί. Μάλιστα. Για να πάµε να δούµε το άλλο … 
τον άλλο δεσµό. Θα πούµε και για τα αδέλφια,. Θα τα αφήσω τελευταία, γιατί 
εκεί έχω να ακούσω διάφορα .. Γέλια… πολλούς πόνους. Να δούµε τη γιαγιά 
και τον παππού Λοιπόν, έχουµε, ως γνωστόν πόσες γιαγιάδες; 
Μµµ.: ∆ύο !  
Άλλοι Μµµ.: Τρείς!  
∆.: Τρεις; Ποιος έχει τρεις;  
Μαθ.: Εγώ! Αλλά τώρα… 
∆.: Τρεις δε µπορείς να έχεις. 
Άλλη µαθ.: Κι εγώ τρεις έχω. 
Μαθ.: Και µια προγιαγιά. 
∆.: Καληµέρα  Μαρία µου, Χρόνια πολλά,  Καλό µήνα. Μ
ήκε µαθήτρια  
Μαθ. Επίσης. 
∆.: Ε καλά γιαγιάδες, γιαγιάδες δύο έχουµε όµως. ∆ύο γιαγιάδες. Προγιαγιά 
είναι η µαµά της µαµάς σου ή του µπαµπά σου; 
Μαθ.: Η γιαγιά της µαµάς µου. 
Αντ.:  Εµένα ζει η προγιαγιά µου. 
Οι µαθητές µιλούν για τις γιαγιάδες τους. Ο καθένας για τη δική του και την καταγωγή 
τους.  
∆.: Για να δούµε εδώ πέρα, στη φωτογραφία, τα πρώτα βήµατα. Είναι ένα έργο 
του Γιώργου Ιακωβίδη. Τι βλέπετε; ∆ηλαδή τιιι; 
Μ. : Κυρία Θα λερώσει µε τα πόδια του το τραπέζι. 
∆.: Θα λερώσει το τραπέζι! 
Είναι µια γιαγιά. Έτσι είναι οι γιαγιάδες σήµερα; 
Μµµ.: Ναι, ναι!  
Άλλος: Όχι! 
∆. ΧΧΧ Για πες µου ποιο είναι. Μιλάνε 
ολλοί µαζί. 
Αντ.: Όταν ήσαστε µικρή, θέλατε να είστε µε τον παππού και τη γιαγιά; 
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Παράρτηµα ΙΙ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 
Ηµεροµηνία 20.02.06 
Στοιχεία συναδέλφου Γεωργία 
 
1. Πόσες διδακτικές ώρες διδάσκετε µια ενότητα του βιβλίου Ν.Γλ.; 
4-5 ώρες. 
 
2. Πόσες ώρες καταλαµβάνουν οι αναλύσεις κειµένων; 
2-3 ώρες. 
 
3. Με �οιο διδακτικό στόχο αναλύετε τα κείµενα; 
1. ∆ιαµόρφωση παραγράφου (γραπτός λόγος-παραγωγή). 
2. Προφορικός λόγος (κυρίως το δεύτερο). 
 
4. Το Β΄ και Γ΄ µέρος κάθε ενότητας συνδυάζεται µε την ανάλυση κειµένων 
και µε �οιο τρό�ο; 
Ναι…Όχι τόσο το β όσο το Γ, λεξιλόγιο και κείµενα. Χρήση λέξεων µέσα σε 
προτάσεις.  
 
5. Αν είχατε τη δυνατότητα να ε�ιλέξετε µεταξύ των διδακτικών 
αντικειµένων, τι θα ε�ιλέγατε για να διδάξετε; 
1. Γλώσσα-λογοτεχνία 2 Αρχαία-πρωτότυπο.  
Έχει να κάνει µε τα δικά µου ενδιαφέροντα και τις σπουδές µου (νεοελ.). 
Βέβαια, να πω την αλήθεια, πρώτα τη λογοτεχνία και µετά η Γλώσσα. ∆εν 
κολλάει το Α΄µέρος µε το Β. ∆ιδακτικά δε βγαίνει. 
 
7. Α�ό τα νέα βιβλία �ου θα έρθουν την ε�όµενη χρονιά τι θα �εριµένατε; 
Θα περίµενα διαφορετική διάρθρωση ύλης. Ξεχωριστό το κεφάλαιο 
Γραµµατικής από το Συντακτικό από τη θεµατογραφία. Να δίνει µεγαλύτερες 
πρωτοβουλίες για παραγωγή λόγου, γραπτού και προφορικού. 
 
9. Έχετε δώσει συµ�ληρωµατικό υλικό στη Ν.Γλ. Αν ναι, �οιο σε �οια 
µορφή; 
Κείµενα φωτοτυπηµένα και βοηθητικό υλικό µε κωδικοποίηση του β µέρους, 
δηλ. της Γραµµατικής. 
 
10. Ποια είναι η συνήθης διαδικασία ανάλυσης των κειµένων; 
Ανάγνωση του κειµένου από µαθητή. Κατανόηση και αναπαραγωγή λόγου 
(αναδιήγηση του περιεχοµένου). ∆οµή παραγράφου-κειµένου. 
 
11. Ποια είναι η αντα�όκριση των µαθητών στο µάθηµα; 
Ικανοποιητική. Πολύ καλή ανταπόκριση. 
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12. Τι νοµίζετε ότι τους δυσκολεύει �ερισσότερο;  
Αναπαραγωγή λόγου. (Εννοώντας αναδιήγηση). Κολλάνε στις λέξεις του 
κειµένου. Λείπει η άνεση. Εγώ επιµένω στην αναδιήγηση του κειµένου µε δικά 
τους λόγια. 
 
13. Τι τους αρέσει �ερισσότερο; 
Επεξεργασία κειµένου (Α΄και ∆΄µέρος). Αρέσει και σε µένα περισσότερο. 
 
14. Πιστεύετε ότι διαβάζουν οι µαθητές σας γενικώς; Και τι είδους 
αναγνώσµατα έχουν; 
Όχι …καθ’ υπόδειξη. Του δίνω δύο τρία βιβλία. 
 
15. Τι νοµίζετε ότι κερδίζουν οι µαθητές α�ό το µάθηµα και σε �οιο 
βαθµό; 
Επαφή µε το Νεοελληνικό λόγο, γνωριµία µε θέµατα. Γραµµατική, 
συντακτικό, λίγα πράγµατα. 
16. Πόσοι συµµετέχουν; 
Τα ¾  συµµετέχουν. Από µόνοι τους το ½, τους υπόλοιπους τους κινητοποιώ. 
 
17. Αν θα �ροτείνατε µια αλλαγή στο µάθηµα, �οια θα ήταν; 
∆εν είµαι έτοιµη να σου πω. 

 
 
 
 
Ηµεροµηνία 20.02.06 
Στοιχεία συναδέλφου Ματίνα 
Η συνάδελφος Ματίνα. διδάσκει 15 χρόνια στη δηµόσια εκ
αίδευση στο Γυµνάσιο 
Κερατέας υ
ηρετεί τα τελευταία 6 χρόνια. Η 
ορεία της συνέντευξης στηριζόταν σε 
κά
οιες ερωτήσεις, αλλά υ
ήρχε η δυνατότητα της 
αρέκβασης(ηµιδοµηµένη 
συνέντευξη. 
Στις 
αρακάτω ερωτήσεις α
άντησε: 
 
1. Πόσες διδακτικές ώρες διδάσκετε µια ενότητα του βιβλίου Ν.Γλ.; 
4-5 ώρες. 
 
2. Πόσες ώρες καταλαµβάνουν οι αναλύσεις κειµένων; 
1 ώρα Α΄ και ∆΄ µέρος. 
 
3. Με �οιο διδακτικό στόχο αναλύετε τα κείµενα; 
Για να µπορέσουν να απαντήσουν τις ερωτήσεις κατανόησης του κειµένου που 
βρίσκονται ακριβώς από κάτω.  
Ερ. Σε σχέση µε την έκθεση; 
Απ. Σπανιότατα συνδυάζονται µε την έκθεση. 
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4. Το Β΄ και Γ΄ µέρος κάθε ενότητας συνδυάζεται µε την ανάλυση κειµένων 
και µε �οιο τρό�ο; 
∆εν συνδυάζονται. Το κείµενο δεν είναι σηµείο αναφοράς. Πρωτίστως Β και Γ 
µέρη και ύστερα Α και ∆. 
 
5. Αν είχατε τη δυνατότητα να ε�ιλέξετε µεταξύ των διδακτικών 
αντικειµένων, τι θα ε�ιλέγατε για να διδάξετε; 
1. Λογοτεχνικά κείµενα και 2. Αρχαία πρωτότυπο. 
 
6. Γιατί δεν θα διαλέγατε τη Νεοελληνική Γλώσσα; 
Βαρετή! Το Β και Γ είναι εξαιρετικά βαρετό. Αν ήταν να δοθεί έµφαση στην 
ανάλυση των κειµένων, κάτι θα γινόταν. Τις περισσότερες απαντήσεις τις 
αντιγράφουν από λυσάρια. Έτσι δε γίνεται τίποτα. Ακόµα και στην έκθεση 
έρχονται µε άλλα κοµµάτια. Στο σηµείο αυτό σχολίασα «µε άλλες φωνές». Και η 
συνάδελφος συνέχισε: Το Μεταίχµιο κάνει θραύση. 
 
7. Α�ό τα νέα βιβλία �ου θα έρθουν την ε�όµενη χρονιά τι θα �εριµένατε; 
1. Να σµικρυνθεί το Γραµµατικο-συντακτικό. Περισσότερος χρόνος για τα 
κείµενα. 
2. ∆εν ξέρω ποιος είναι ο στόχος, ποια είναι η µατιά. Τα Αναλυτικό 
Πρόγραµµα τα λέει θαυµάσια, αλλά δεν έχω επιµορφωθεί. ∆ιέκρινα στο σηµείο 
αυτό µια στάση ενοχής 
ου 
ρέ
ει να ε
ισηµανθεί και ίσως αναλυθεί 
ερισσότερο ως 
συλλογικό φαινόµενο στην Εκ
αίδευση. Οι εκ
αιδευτικοί χωρίς καµιά συστηµατική 
υ
οστήριξη, ενοχο
οιούνται στο βαθµό 
ου δια
ιστώνουν ότι δεν υ
άρχει ε
ί της ουσίας 
α
οτέλεσµα. Έλεος! Ενίσταµαι! 
 
8. Το εκ�αιδευτικό υλικό �ου έχετε ε�αρκεί για τις ανάγκες του 
µαθήµατος; 
Επαρκεί µεν αλλά πολλά κείµενα. Πώς να τα χρησιµοποιήσω; Στη Γ΄ 
Γυµνασίου που τα κείµενα είναι πιο ωραία και εκεί δεν αλλάζει ο 
προσανατολισµός. Έχουν µια τάση τα κείµενα, αλλά υπερισχύει η Γραµµατική 
και το Συντακτικό και είµαστε πάλι στα ίδια. 
 
9. Έχετε δώσει συµ�ληρωµατικό υλικό στη Ν.Γλ. Αν ναι, �οιο σε �οια 
µορφή; 
Ασκήσεις Γραµµατικής και Συντακτικού. Φωτοτυπηµένα φυλλάδια. 
 
10. Ποια είναι η συνήθης διαδικασία ανάλυσης των κειµένων; 
Ανάγνωση του κειµένου. Εγώ την κάνω γιατί αν την κάνουν οι µαθητές δεν 
καταλαβαίνω τίποτα. Γιατί δεν έχουν µάθει να διαβάζουν; Ούτε στίξη, ούτε 
κόµµα. Πολλές φορές διαβάζουµε παράγραφο-παράγραφο. Στόχος να έχουν 
φύγει έχοντας κατανοήσει τις ερωτήσεις (
ου α
οτελούν και βασικό στόχο της 
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ανάλυσης ό
ως εί
ε 
αρα
άνω). ∆εν επιµένω στις άγνωστες λέξεις , µόνο αν ίδιοι 
ρωτήσουν. Προτιµώ να τις καταλαβαίνουν από το κείµενο. 
 
11. Ποια είναι η αντα�όκριση των µαθητών στο µάθηµα; 
Πολύ χλιαρή αντίδραση. ∆εν τους αγγίζει. ∆ε φταίει το κείµενο. Πολύ 
ενδιαφέροντα κείµενα και δεν αντιδρούν. Βέβαια, κάποια πράγµατα µπήκαν 
στην έκθεση. Λες να έχει να κάνει µε µένα, λόγω δικού µου ενδιαφέροντος; 
12. Τι νοµίζετε ότι τους δυσκολεύει �ερισσότερο;  
Τους δυσκολεύει το γράψιµο. Γολγοθάς! Όχι το συντακτικό και η γραµµατική 
αντιδρούν µηχανικά. Από µια παράγραφο και πάνω, δύσκολο. 
13. Τι τους αρέσει �ερισσότερο; 
Τι να πω; Ασκήσεις που έχουν σχέση µόνο µε το λεξιλόγιο. ∆είχνουν µια 
προθυµία. 
 
14. Πιστεύετε ότι διαβάζουν οι µαθητές σας γενικώς; Και τι είδους 
αναγνώσµατα έχουν; 
Τίποτα δε διαβάζουν. Λογοτεχνικό και εξωσχολικό. Ούτε αγόρι, ούτε κορίτσι. 
 
15. Τι νοµίζετε ότι κερδίζουν οι µαθητές α�ό το µάθηµα και σε �οιο 
βαθµό; 
Μακροπρόθεσµα από τα κείµενα, σε βάθος χρόνου, κάτι µπορούν να 
θυµηθούν. 
 
16. Πόσοι συµµετέχουν; 
3 έως 5 µαθητές. 
17. Αν θα �ροτείνατε µια αλλαγή στο µάθηµα, �οια θα ήταν; 
Μεγαλύτερη βαρύτητα στην παραγωγή λόγου µέσα στην τάξη. Τα περισσότερα 
παιδιά δεν έχουν γράψει µια δική τους απάντηση! Στο σπίτι διεκπεραιώνουν µε 
λυσάρια. Τι είδους κείµενα θα τους ενδιέφεραν; Μερικοί έχουν παγιωµένη 
αρνητική στάση στο µάθηµα. Το τεχνικό κοµµάτι το καταλαβαίνουν, τη 
διαδικασία. Αλλά δε µπορούν να γράψουν σύµφωνα µε τις οδηγίες. 
 
Ακολουθεί µια ελεύθερη συζήτηση 
ου δεν καταγράφεται γιατί θεώρησα ότι τέλειωσε η 
συνέντευξη, κάτι 
ου δεν έκανα σαφές στη συνοµιλήτριά µου.  Με ρωτάει 
«Τελειώσαµε;» και τι α
αντώ « Θες κάτι άλλο να πεις;» και µου τονίζει 
«Μεγαλύτερη βαρύτητα στην παραγωγή λόγου µέσα στην τάξη!» Προσέθεσα ένα 
θαυµαστικό στις σηµειώσεις µου στην αντίστοιχη σηµείωση. 
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Ηµεροµηνία 27.02.06 
Στοιχεία συναδέλφου   Μάγδα 18 χρόνια υ�ηρεσίας. 
 
1. Πόσες διδακτικές ώρες διδάσκετε µια ενότητα του βιβλίου Ν.Γλ.; 
5 ώρες περίπου. 
 
2. Πόσες ώρες καταλαµβάνουν οι αναλύσεις κειµένων; 
2 ώρες. 
 
3. Με �οιο διδακτικό στόχο αναλύετε τα κείµενα; 
Να κατανοήσουν τα κείµενα και να παράγουν κείµενα-έκθεση. 
 
4. Το Β΄ και Γ΄ µέρος κάθε ενότητας συνδυάζεται µε την ανάλυση κειµένων 
και µε �οιο τρό�ο; 
Κάποιες φορές, όταν το αποφασίζω. Εντοπίζουµε τα γραµµατικο-συντακτικά 
και το λεξιλόγιο µέσα στα κείµενα. 
 
5. Αν είχατε τη δυνατότητα να ε�ιλέξετε µεταξύ των διδακτικών 
αντικειµένων, τι θα ε�ιλέγατε για να διδάξετε; 
1. Αρχαία µετάφραση 2. Ιστορία 3 κείµενα ΝΕΛ 4. Αρχαία πρωτότυπο 5. 
Νεοελλ. γλώσσα. 
 
6. Γιατί δεν θα διαλέγατε τη Νεοελληνική Γλώσσα; 
∆εν µπορώ να δουλέψω την έκθεση. Πώς να τους δώσω να καταλάβουν πώς 
πρέπει να γράφουν; Η Γραµµατική πάλι µε µπερδεύει µε τα άµεσα και τα 
έµµεσα αντικείµενα. 
 
7. Α�ό τα νέα βιβλία �ου θα έρθουν την ε�όµενη χρονιά τι θα �εριµένατε; 
Να είναι πιο συγκεκριµένα, πιο σαφή. Να µην είναι χαοτικό. 
 
8. Το εκ�αιδευτικό υλικό �ου έχετε ε�αρκεί για τις ανάγκες του 
µαθήµατος; 
Είναι αρκετά. Το πρόβληµα είναι η διδασκαλία. 
 
9. Έχετε δώσει συµ�ληρωµατικό υλικό στη Ν.Γλ.. Αν ναι, �οιο σε �οια 
µορφή; 
Μερικές φορές φωτοτυπίες µε ασκήσεις για την γραµµατική, συντακτικό και το 
λεξιλόγιο. Όχι πάντοτε.  
 
10. Ποια είναι η συνήθης διαδικασία ανάλυσης των κειµένων; 
Ξεκινάµε από την ανάγνωση –τις περισσότερες φορές διαβάζω εγώ, ενώ 
κάποιες φορές διαβάζουν και µαθητές. Μου τονίζει στο σηµείο αυτό Για να 
φωνάζω δυνατά , για να ακούγεται καλύτερα το κείµενο. Ζητάω από τα παιδιά 
να ρωτήσουν (απορίες), διευκρινιστικές ερωτήσεις. ∆ε διαβάζω όλα τα κείµενα, 
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ούτε τα βάζω να τα διαβάζουν στο σπίτι. Τρεις στους τριαντατρείς θα τα 
διαβάσουν. 
 
11. Ποια είναι η αντα�όκριση των µαθητών στο µάθηµα; 
Θετική αλλά …επειδή κατανοούν πιο εύκολα και τους είναι χαλαρό. Υπάρχουν 
παιδιά που δεν κατανοούν βέβαια…, το 1/3 περίπου για αδιευκρίνιστους 
λόγους: δυσκολίες, συγκέντρωση προσοχής… 
 
12. Τι νοµίζετε ότι τους δυσκολεύει �ερισσότερο;  
Η κατανόηση των συντακτικών φαινοµένων, όµως  και της παραγωγής λέξεων. 
Ρωτώ ε
ί το κωµικότερον «Μιλάς για νεο
λασίες;» Ναι π.χ ζήτησα σύνθετα µε το 
πατέρας και µου έγραψαν πατεροφονιάς.   
 
13. Τι τους αρέσει �ερισσότερο; 
Περισσότερο τους ενδιαφέρουν τα κείµενα. 
 
14. Πιστεύετε ότι διαβάζουν οι µαθητές σας γενικώς; Και τι είδους 
αναγνώσµατα έχουν; 
Όχι. Περιοδικά για την τηλεόραση και τα αυτοκίνητα. 
 
15. Τι νοµίζετε ότι κερδίζουν οι µαθητές α�ό το µάθηµα και σε �οιο 
βαθµό; 
Αντιδρά µε µια έκφραση δυσκολίας και α
ορίας.   
Όχι. Θέλουν να µιλήσουν αλλά δυσκολεύονται να το γράψουν. Κάτι που λένε 
αντιδρούν να το γράψουν. Τσαπατσούλικος ο γραπτός τους λόγος. 
16. Πόσοι συµµετέχουν; 
Το 1/5 και σε κάποια τµήµατα, λιγότεροι και οι ίδιοι. 
 
17. Αν θα �ροτείνατε µια αλλαγή στο µάθηµα, �οια θα ήταν; 
Εγώ θα ήθελα σεµινάρια επιµόρφωσης για τη διδασκαλία της γλώσσας. Νιώθω 
ότι πελαγοδροµώ περισσότερο απ’ όλα. 
 
Σου φάνηκε καλό το ερωτηµατολόγιο; 
Παρόλο που πίστευα ότι θα δυσκολευτώ να απαντήσω, βγήκε πολύ καλά.  
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Ηµεροµηνία 22.02.06 
Στοιχεία συναδέλφου   Χαρά, 18 χρόνια υ�ηρεσίας. 

 
1. Πόσες διδακτικές ώρες διδάσκετε µια ενότητα του βιβλίου Ν.Γλ.; 
Επτά ώρες κατά µέσο όρο. 
 
2. Πόσες ώρες καταλαµβάνουν οι αναλύσεις κειµένων; 
∆ύο ώρες η ανάλυση των κειµένων και δύο ώρες το λεξιλόγιο. 
 
3. Με �οιο διδακτικό στόχο αναλύετε τα κείµενα; 
Α. Να κατανοήσουν το κείµενο και β. «να έχουν κάτι να πουν στην έκθεση», 
για την παραγωγή λόγου. 
 
4. Το Β΄ και Γ΄ µέρος κάθε ενότητας συνδυάζεται µε την ανάλυση κειµένων 
και µε �οιο τρό�ο; 
Το λεξιλόγιο πάντα συνδέεται µε κείµενα, περιόδους και προτάσεις. Προτάσεις 
για να µάθουν λέξεις, περίοδοι-παράγραφοι για να εντάξουν τις λέξεις σε 
ιστορίες. Το β΄ µέρος (η γραµµατική και το συντακτικό) στηρίζεται στην 
ανάλυση της πρότασης. 
 
5. Αν είχατε τη δυνατότητα να ε�ιλέξετε µεταξύ των διδακτικών 
αντικειµένων, τι θα ε�ιλέγατε για να διδάξετε; 
Ιστορία και Λογοτεχνία. 
 
6. Γιατί δεν θα διαλέγατε τη Νεοελληνική Γλώσσα; 
Στη Ν.Γλ. µου φαίνεται ότι δεν υπάρχει χρόνος αρκετός για την εξάσκηση των 
µαθητών. ∆εν επιτυγχάνεται ο στόχος του µαθήµατος. Χίλια πράγµατα σε 
κάθε ενότητα. Τα παιδάκια, ενώ θέλουν δεν υπάρχει χρόνος.  
 
7. Α�ό τα νέα βιβλία �ου θα έρθουν την ε�όµενη χρονιά τι θα �εριµένατε; 
Περισσότερη ελευθερία, περισσότερο χρόνο διδασκαλίας. Αυτό βέβαια έχει να 
κάνει µε το πρόγραµµα σπουδών. Πολύ περισσότερα κείµενα, σωστά! 
Παραγραφοποιηµένα, όχι τέσσερις σειρές, πιο ολοκληρωµένα, 
µορφοποιηµένα. Το παιδί να µπορεί να βγάλει κάποιες απαντήσεις. Καλύτερος 
τρόπος οργάνωσης Συντακτικού και Γραµµατικής. Να έχουν ένα βιβλίο να 
ανατρέχουν χωρίς πολλές λεπτοµέρειες που τους δυσκολεύουν. Ενιαία 
διδασκαλία της παραγράφου, µε περισσότερες ασκήσεις. Πιο δοµηµένα τα 
περί αφήγησης , περιγραφής. Τα παιδιά µπερδεύονται. 
 
8. Το εκ�αιδευτικό υλικό �ου έχετε ε�αρκεί για τις ανάγκες του 
µαθήµατος; 
∆εν επαρκεί, είναι άσχηµα δοµηµένο. ∆ίνεται διεκπεραιωτικά για να 
ανταποκριθούµε στις ανάγκες της αξιολόγησης. 
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9. Έχετε δώσει συµ�ληρωµατικό υλικό στη Ν.Γλ. Αν ναι, �οιο σε �οια 
µορφή; 
Φυλλάδια για τις τεχνικές για την κατανόηση των κειµένων. Χρησιµοποιώ τη 
λογοτεχνία, ελάχιστα κείµενα (µη λογοτεχνικά εννοεί) είναι για την ηλικία τους. 
….Κάνουν πλαγιότιτλους κυρίως στη λογοτεχνία που καταστρέφει το 
κείµενο….(Πρέπει να ζητήσω διευκρίνιση).  
 
10. Ποια είναι η συνήθης διαδικασία ανάλυσης των κειµένων; 
Για τα κείµενα µέσης δυσκολίας τους λέω να τα διαβάσουν στο σπίτι. Αλλιώς, 
τα δύσκολα, τα διαβάζουµε εδώ. Ξεκινάµε την ανάλυση από τα πιο απλά και 
πάµε στα πιο δύσκολα…Σ’ αυτό που θέλω να βγάλω.  

- Τι είναι αυτό που θέλεις να βγάλεις; 
- Είναι διττό: Κατανόηση και κάποια πράγµατα για την έκθεση. Αυτά τα 

δύο δεν ταυτίζονται πάντα.  
 
11. Ποια είναι η αντα�όκριση των µαθητών στο µάθηµα; 
Συµµετέχουν κατά τα 2/3 αλλά η απόδοσή τους στα προφορικά και τα γραπτά 
είναι χαµηλή. ∆εν έχουν συνηθίσει να γράφουν σωστά, γράφουν 
διεκπεραιωτικά. Αλλά για να διορθωθεί ένα λάθος πρέπει να διορθωθεί µέσα 
στην τάξη, για να το καταλάβει. Είναι πολύ δύσκολο. 
 
12. Τι νοµίζετε ότι τους δυσκολεύει �ερισσότερο;  
Τους δυσκολεύει η παραγωγή λόγου. Ανάλογα µε το τµήµα, είναι 
αποκαρδιωτικό το αποτέλεσµα. ∆ε διορθώνονται εύκολα. Πρέπει εκείνη τη 
στιγµή να διορθωθούν, µέσα στην τάξη. 
 
13. Τι τους αρέσει �ερισσότερο; 
Τι τους αρέσει… Η ανάλυση κειµένων. ∆ε σηµαίνει ότι προσεγγίζουν µε 
σωστό τρόπο τον προφορικό λόγο. Μαθαίνουν λέξεις αλλά δεν εµπεδώνουν. 
Κάποιοι λένε ότι χρειάζεται 17 φορές να χρησιµοποιήσεις µια λέξη για να τη 
µάθεις. Εµείς ούτε 4 και πάµε στο επόµενο. 
 
14. Πιστεύετε ότι διαβάζουν οι µαθητές σας γενικώς; Και τι είδους 
αναγνώσµατα έχουν; 
Τίποτα! Τους έβαλα ένα λογοτεχνικό βιβλίο και κοίταζαν πόσες σελίδες έχει. 
∆εν ξέρουν ότι σ’ ένα βιβλίο δεν είναι σηµαντικό η ποσότητα. Αν διαβάζουν 
ένα Χάρι Πότερ δεν ξέρω…∆εν το έχω ρωτήσει. 
 
15. Τι νοµίζετε ότι κερδίζουν οι µαθητές α�ό το µάθηµα και σε �οιο 
βαθµό; 
Κερδίζουν… Κερδίζουν µην τρελαθούµε τώρα. Το ζήτηµα είναι οι στόχοι 
αυτοί που έχουµε βάλει, πραγµατώνονται; Η Αλ.(µια µαθήτρια) είναι άριστη , 
αλλά µε άλλο εκπαιδευτικό σύστηµα θα ήταν πιο καλή. 

- Νοµίζεις ότι δεν ελέγχουµε τι ξέρουν οι µαθητές µας; 
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Ελέγχουµε τι µπορεί ο µαθητής αλλά δεν µπορούµε να το βελτιώσουµε. 
 
16. Πόσοι συµµετέχουν; 
Συµµετέχουν πολλοί. Αλλά προσπάθεια µόνο, κανένα αποτέλεσµα. 
 
17. Αν θα �ροτείνατε µια αλλαγή στο µάθηµα, �οια θα ήταν; 
Περισσότερη διαµορφωµένη(συστηµατική) δουλειά στο σχολείο µε λίγα παιδά 
και περισσότερο ποιοτική δουλειά στο σπίτι (όχι διεκ
εραιωτική). 
 
Σου φάνηκε καλό το ερωτηµατολόγιο; 
Ναι. Πολύ καλό.  
 
 
 
 
Ηµεροµηνία…27.02.06. 
Στοιχεία συναδέλφου   Πό�η 19 χρόνια υ�ηρεσίας 
 
1. Πόσες διδακτικές ώρες διδάσκετε µια ενότητα του βιβλίου Ν.Γλ.; 
4 ώρες κατά µέσον όρο. Από 3 έως 5. 
 
2. Πόσες ώρες καταλαµβάνουν οι αναλύσεις κειµένων; 
1 ώρα το Α΄ µέρος και 1 ώρα το ∆΄ µέρος. 
 
3. Με �οιο διδακτικό στόχο αναλύετε τα κείµενα; 
Α΄ µέρος για κατανόηση, ενηµέρωση γύρω από το θέµα, ευαισθητοποίηση, 
προβληµατισµός. ∆΄ µέρος τα ίδια µε σκοπό την έκθεση. 
 
4. Το Β΄ και Γ΄ µέρος κάθε ενότητας συνδυάζεται µε την ανάλυση κειµένων 
και µε �οιο τρό�ο; 
Όχι συστηµατικά. Τον χωρισµό προτάσεων και τα  υποκείµενα τα βρίσκουν 
µέσα στα κείµενα. 
 
5. Αν είχατε τη δυνατότητα να ε�ιλέξετε µεταξύ των διδακτικών 
αντικειµένων, τι θα ε�ιλέγατε για να διδάξετε; 
1. Αρχαία ελληνική γλώσσα 2. Αρχαία µετάφραση 3. Γλώσσα γιατί έχει κι αυτή 
τα γραµµατικοσυντακτικά. ∆ε θέλω αναλύσεις κειµένων. 
 
6. Γιατί δεν θα διαλέγατε τη Νεοελληνική Γλώσσα; 
Αν είχαν τα κείµενα της ΝΕ Γλώσσας ψυχολογικό υπόβαθρο (ξέρεις εγώ είµαι 
του ψυχολογικού)…Αν τα κείµενα τους βοηθούσαν να δουν την 
προσωπικότητά τους. Ένας Παπαδιαµάντης έχει ψυχογραφικά στοιχεία…Τα 
κείµενα δεν έχουν ενδιαφέρον. 
7. Α�ό τα νέα βιβλία �ου θα έρθουν την ε�όµενη χρονιά τι θα �εριµένατε; 
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Είµαι επιφυλακτική γιατί όσοι κάνουν βιβλία, δεν έχουν σχέση µε την πράξη. 
Πελαγοδροµούν, χάνονται µέσα στο χάος. Πρέπει ο καθηγητής να ξέρει τι του 
γίνεται. Την ίδια αίσθηση έχω και για την Οδύσσεια: πληθώρα πληροφοριών, 
κορεσµός. 
 
8. Το εκ�αιδευτικό υλικό �ου έχετε ε�αρκεί για τις ανάγκες του 
µαθήµατος; 
Επαρκεί, είναι πολύ. Το βιβλίο των ασκήσεων είναι πιο δύσκολο για το επίπεδο 
των µαθητών. 
 
9. Έχετε δώσει συµ�ληρωµατικό υλικό στη Ν.Γλ.. Αν ναι, �οιο σε �οια 
µορφή; 
Ποτέ! Γιατί χρησιµοποιώ το Συντακτικό. Για την έκθεση δε δίνει κάποιο 
οδηγό. Εκεί δίνω σχεδιαγράµµατα, οδηγίες για την ανάπτυξη. Κάτι σαν 
τυφλοσούρτη. 
10. Ποια είναι η συνήθης διαδικασία ανάλυσης των κειµένων; 
Ανάγνωση από παιδί. Τα πιο δύσκολα τα διαβάζω εγώ. Ερωτήσεις 
κατανόησης, για να δω αν τα κατάλαβαν, τη βασική ιδέα. Η λογική µου είναι 
να έχω ένα στόχο ξεκάθαρο, όχι πολλά. Βάζω τον εαυτό µου στη θέση το 
µαθητή. 
 
11. Ποια είναι η αντα�όκριση των µαθητών στο µάθηµα; 
Τα ψυχολογικά µου τους ενδιαφέρουν. Στα κείµενα του ∆΄ µέρους βρίσκω 
ευκαιρία για παραπέρα ανάλυση χαρακτήρων, καταστάσεων. Κινητοποιεί την 
εµπειρία τους. Φτιάχνω ένα παραµύθι –Παρενέβην εγώ : ένα 
λαίσιο 
ε
ικοινωνίας…Όπου µπορώ.  
 
12. Τι νοµίζετε ότι τους δυσκολεύει �ερισσότερο;  
Τυποποιηµένη ανάλυση κειµένων και η διεκπεραίωση της Γραµµατικής και του 
Συντακτικού. 
 
13. Πιστεύετε ότι διαβάζουν οι µαθητές σας γενικώς; Και τι είδους 
αναγνώσµατα έχουν; 
Όχι, περιοδικά µόνο για αυτοκίνητα…Αυτά τα ευρείας κατανάλωσης. 
 
14. Τι νοµίζετε ότι κερδίζουν οι µαθητές α�ό το µάθηµα και σε �οιο 
βαθµό; 
Οι µαθητές που διεκπεραιώνουν κερδίζουν βάσεις για την εξέλιξή τους. Οι 
παλιοί µαθητές µου µού είπαν ότι « Κυρία, θυµόµαστε αυτά τα ψυχολογικά, 
πώς όλοι παρακολουθούσαµε». Όταν το µάθηµα τους κεντρίσει το ενδιαφέρον, 
κάτι τους µένει. 
 
15. Πόσοι συµµετέχουν; 
Μόνο τρία παιδιά µέχρι κατά περίπτωση το 1/3. 
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16. Αν θα �ροτείνατε µια αλλαγή στο µάθηµα, �οια θα ήταν; 
Τα κείµενα να είναι πιο ενδιαφέροντα, να αγγίζουν τους µαθητές. Κάνω τώρα 
κάποια κείµενα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν ενδιαφέρονται. Το βιβλίο 
των ασκήσεων είναι πολύ απαιτητικό. 
 
Σου φάνηκε καλό το ερωτηµατολόγιο; 
Καλό µου φάνηκε. Ρώτησες αυτά που ήθελα να ακούσω.  
 
 
 
Ηµεροµηνία 20.02.06 
Στοιχεία συναδέλφου Γιώργος, 10 χρόνια υ�ηρεσίας 
 
1. Πόσες διδακτικές ώρες διδάσκετε µια ενότητα του βιβλίου Ν.Γλ.; 
3-4 ώρες 
 
2. Πόσες ώρες καταλαµβάνουν οι αναλύσεις κειµένων; 
2 ώρες. ∆ίνω βάρος περισσότερο στο β και γ µέρος. 
 
3. Με �οιο διδακτικό στόχο αναλύετε τα κείµενα; 
Στόχος µου είναι να γίνει αντιληπτή η βασική ιδέα του κειµένου, η κεντρική 
ιδέα της θεµατικής ενότητας, και µε το λεξιλόγιο. Να γίνει αντιληπτή η 
σηµασία και η διαχρονικότητα των µηνυµάτων. 
 
4. Το Β΄ και Γ΄ µέρος κάθε ενότητας συνδυάζεται µε την ανάλυση κειµένων 
και µε �οιο τρό�ο; 
Όχι, χρησιµοποιώ τα κείµενα, ως ασκήσεις για το Β και Γ µέρος.  
 
5. Αν είχατε τη δυνατότητα να ε�ιλέξετε µεταξύ των διδακτικών 
αντικειµένων, τι θα ε�ιλέγατε για να διδάξετε; 
1.Αρχαία 2 Ιστορία.  
 
6. Γιατί δεν ε�ιλέγετε τη Νεοελληνική Γλώσσα; 
Το Συντακτικό και την έκθεση θεωρώ ότι είναι σηµαντικά. Υπάρχουν όµως και 
αρνητικά : Οι ασκήσεις στο Γ µέρος, τα πολλά κείµενα δτο ∆ µέρος π.χ στο 
δάσος, 15 κείµενα. Είναι περιττά  που δυσκολεύουν τη διαδικασία. Γεµίζουµε 
τις ώρες, πλατειάζουµε.  
 
7. Α�ό τα νέα βιβλία �ου θα έρθουν την ε�όµενη χρονιά τι θα �εριµένατε; 
Λιγότερα και περιεκτικά κείµενα. Το Συντακτικό παρά είναι αναλυτικό  
 
9. Έχετε δώσει συµ�ληρωµατικό υλικό στη Ν.Γλ. Αν ναι, �οιο σε �οια 
µορφή; 
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Ασκήσεις φωτοτυπηµένες και βοηθητικό υλικό για τη Γραµµατική και το 
Συντακτικό. 
 
10. Ποια είναι η συνήθης διαδικασία ανάλυσης των κειµένων; 
Ανάγνωση του κειµένου από µένα και µερικές φορές και από µαθητές. Μετά τα 
όσα εί
ε αφορούν τα λογοτεχνικά κείµενα. Ιδέα-νόηµα, χωρισµός ενοτήτων, 
νοηµατικές τεχνικές, ερωτήσεις, κυρίως νοηµατικές. Τα τεχνικά µετά. 
 
11. Ποια είναι η αντα�όκριση των µαθητών στο µάθηµα; 
Στο Συντακτικό στέκονται στα καινούργια µε ενδιαφέρον. Στα κείµενα όχι και 
τόσο. 
12. Τι νοµίζετε ότι τους δυσκολεύει �ερισσότερο;  
Πολλά τα κείµενα και απλοϊκές ερωτήσεις.  
 
Πιστεύετε ότι διαβάζουν οι µαθητές σας γενικώς; Και τι είδους 
αναγνώσµατα έχουν; 
Ελάχιστοι. Όχι, δεν έχω ασχοληθεί. Το επίπεδο µέτριο. Ίσως και ο χρόνος δεν 
τους επαρκεί. 
 
15. Τι νοµίζετε ότι κερδίζουν οι µαθητές α�ό το µάθηµα και σε �οιο 
βαθµό; 
Να µπορούν να χρησιµοποιούν το λόγο σωστά στην έκθεση. Γι’ αυτό και 
επιµένω να γίνει η προετοιµασία του θέµατος µε κείµενα του βιβλίου, που 
καταλήγουν σ’ ένα διάγραµµα της έννοιας. 
16. Πόσοι συµµετέχουν; 
Οι περισσότεροι έρχονται γραµµένοι. Το 60-70 % συµµετέχει. Η συµµετοχή 
ορίζεται σε µεγάλο βαθµό ως η διεκ
εραίωση των εργασιών στο σ
ίτι. 
 
17. Αν θα �ροτείνατε µια αλλαγή στο µάθηµα, �οια θα ήταν; 
Να µικρύνει το βιβλίο.   
Η έκθεση είναι το πιο σηµαντικό και  κατανόηση το συντακτικού.  
Ρώτησα αν συνδυάζεται το ένα µε το άλλο και µου α
άντησε 
Το Συντακτικό δε συντελεί στην επίτευξη το 1ου στόχου. Ο στόχος είναι να 
κατανοήσουν τις έννοιες του Συντακτικού. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ.  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

Κρίστο 
Ο Κρίστο είναι µαθητής αλβανικής καταγωγής, 
ου έχει έρθει στην Ελλάδα α
ό µικρός 
σε ηλικίά 8 χρόνων. Έχει 
ολλές δυσκολίες µε τη γλώσσα, κυρίως µε την κατανόηση 
µη αφηγηµατικών κειµένων. Του αρέσει η 
οίηση, ιδίως η δηµοτική 
οίηση, γιατί αυτή 
την καταλαβαίνει 
ιο εύκολα. Ο Κρίστο είχε και 
ροβλήµατα συνεργασίας και 
ε
ικοινωνίας µε τους συµµαθητές του, ακριβώς για το λόγο ότι δεν καταλάβαινε τι 
εννοούσαν οι συµµαθητές του. Ο Κρίστο έχει µείνει στάσιµος δύο χρονιές, µία στην Α΄ 
Γυµνασίου και µία στη Β΄ Γυµνασίου και, ό
ως ισχυρίζεται ο ίδιος: «Τι θα γίνει; ∆ε θα 
το 
άρω κά
οτε; Θα βαρεθούν και θα µου το δώσουν», εννοώντας το α
ολυτήριο. Ο 
Κρίστο βρήκε διασκεδαστικό το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας κυρίως γιατί του 
δόθηκε η δυνατότητα να κάνει 
αρέα µε τους συµµαθητές του µε τις οµαδικές εργασίες. 
Ωστόσο, δυσκολεύεται να κατανοεί τους συµµαθητές του όταν µιλάνε και τα κείµενα.  
Το γενικό σχόλιο του Κρίστο ήταν:  
«Ντάξει, εµένα µου αρέσαν πολύ αυτά που κάνατε. Όλα µας διασκεδάσανε και 
αυτό που είχατε πει µε τα θρανία, µας βοήθησε πολύ (εννοεί τη διαµόρφωση της 
τάξης για την εκ
όνηση οµαδικών εργασιών). Όταν συνεργαστήκαµε µε το 
ηµερολόγιο, ήταν µια καλή οµάδα. Μ’ άρεσε που πήγαµε και µοιράσαµε… 
Και τώρα, τώρα αυτό που µας έχετε πει, θα βγαίνουµε στους δρόµους, να 
κάνουµε…Αυτό!. Με τα παιδιά τα πήγαινα καλά, δεν είχα προβλήµατα. Μόνο 
που δυσκολευόµουνα  αυτά που λέγανε αυτοί να τα καταλάβω. Τι άλλο τώρα; 
(διερωτώµενος) 
∆.:  Τι κέρδισες περισσότερο; Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο; 
Κρ.: Κέρδισα την κατανόηση των παιδιών που…ντάξει, µε βοηθάγανε λίγο κι 
έτσι. 
∆.:  Οι σχέσεις σου βελτιώθηκαν. 
Κρ.: Ναι, γίναµε παρέα. Γιατί τότε, στη Β΄ Γυµνασίου, δεν κάναµε όπως 
κάναµε τώρα σε οµάδες κι έτσι. Αυτό που θέλω είναι αυτά που λένε οι φίλοι 
µου να τα κατανοώ κι εγώ. Γιατί δηλαδή είναι σαν να µην είµαι στην οµάδα, να 
µη συµµετέχω. 
∆.: Τι σε δυσκολεύει στην κατανόηση; 
Κρ.: Όταν λέει η κ. Τάνια να κατανοήσω ένα κείµενο…Τι θα πει να 
κατανοήσω ένα κείµενο; Να µου το εξηγεί µε λέξεις που τις ξέρω. 
∆.: Στη Νεοελληνική γλώσσα τι σε βοήθησε περισσότερο; 
Κρ.: Του Ελύτη τα ποιήµατα...  
∆.: Όχι στη Λογοτεχνία, στη Νεοελληνική Γλώσσα που κάναµε µαζί µε την κ. 
Τάνια. Υπάρχει κάποιο κείµενο που κατάλαβες περισσότερο;    
Κρ.: Ήταν αυτό µε τις χώρες που κάναµε µε το ψάρι της Αµερικής.. 
∆.: Τι σε βοήθησε;  
Κρ.: Η οµάδα µιλούσε περισσότερο για τις χώρες  έτσι και ντάξει… εγώ 
καταλάβαινα µερικά από αυτά που λέγανε, µερικά απ’ ό,τι έπιανα Γιατί η 
Ελλάδα να είναι το µικρό το ψάρι και να µην είναι πρώτη. Τι έχει η Ελλάδα 
πιο λίγο από την Αµερική 
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∆.: Η γλώσσα γενικά … µε τη γλώσσα έχεις πρόβληµα όταν διαβάζεις; 
Κρ.: Να διαβάζω δεν έχω πρόβληµα, αλλά να τα κατανοώ µε τίποτα! Με 
τίποτα! Ούτε στην Α’ Γυµνασίου ούτε στη Β΄ Μόνο λίγο τώρα  
∆.: Με την υποστηρικτική διδασκαλία 
…………………………………………………………………………… 
∆.: Άλλο σχόλιο είτε θετικό είτε αρνητικό; 
Κρ.: Να πω τα θετικά;  
∆.: Ναι 
Κρ.: Τα θετικά είναι ότι πέρασα πολύ ωραία. Είχα…Έκανα γνωριµίες 
καινούργιες. Τα παιδιά που µιλάγαµε κι έτσι. Ήταν η πιο ωραία χρονιά που 
έχω περάσει στο Γυµνάσιο.  
∆.: Να το περιορίσουµε στη δική µας συνεργασία. 
Κρ.: Όχι εντάξει µε τους καθηγητές δεν είχα πρόβληµα. ∆εν είχα πρόβληµα 
ούτε µε σας ούτε µε την κ.Τάνια. 
∆.; Για το δίωρο της συνεργασίας µας. 
Κρ.: Μ’ αρέσει παρά  πολύ. Πιο πολύ µα άρεσε να κάνω µάθηµα µε σα παρά 
µε τον κ. Γ. Αφού έλεγα στην κ. Ρ. «Πάρτε µας κι άλλη ώρα από τον κ. Π.! 
Πάρτε µας κι άλλη ώρα!» 
∆.: Κάτι άλλο;  
Κρ.: Όχι. 
∆1: Ευχαριστώ Κρίστο. 
 
Αγγελής 
Ο Αγγελής είναι δεύτερη χρονιά στην Γ΄ Γυµνασίου. Μαθητής µε δυνατότητες αλλά 
µε αρνητισµό α
έναντι στο σχολικό 
εριβάλλον. Ο Αγγελής ήταν ιδιαίτερα θετικός στη 
αξιολόγηση της εµ
ειρίας του α
ό το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Τόνισε 
ιδιαίτερα, ως θετικό στοιχείο, το διάλογο µέσα στην τάξη.     
Γενικό σχόλιο 
-Για µένα ..στο Γυµνάσιο, στα χρόνια που είµαι, φέτος η Γλώσσα ήταν το 
καλύτερο µάθηµα. Εεε, γιατί έκανα εγώ και οι συµµαθητές µου κάτι 
καινούργιο. Κάτι που µας έδωσε την ευκαιρία να βάζουµε, ας πούµε, ένα θέµα 
στον πίνακα και να το συζητάµε µεταξύ µας, να κάνουµε κάποιες οµάδες και να 
το συζητάµε µεταξύ µας, να κάνουµε κάποιες οµάδες και να βγάζουµε κάποιο 
συµπέρασµα ή να διαφωνούµε µεταξύ µας. ∆ηλαδή, µε λίγα λόγια, να υπάρχει 
ένας διάλογος. Όπου αυτό δεν υπήρχε, γιατί τα προηγούµενα χρόνια 
βρισκόταν ο δάσκαλος στον πίνακα, θα…ντάξει, θα ‘λεγε το µάθηµα, εµείς θ’ 
ακούγαµε και µετά θα µας ρωτούσε τι έχουµε καταλάβει. Και δυο τρία παιδιά 
θα λέγανε και τελείωσε. Μετά πάµε παρακάτω. Ενώ τώρα, αφιερώναµε πολλά 
µαθήµατα για ένα θέµα και συζητούσαµε όλοι. ∆ηλαδή δεν υπήρχε παιδί που 
να µην πει την άποψή του και να διαφωνήσει και να του πείτε εσείς µετά τι 
θεωρείς σωστό. Εµένα, αυτό το πράγµα δεν περίµενα ποτέ να γίνει και πιστεύω 
µου ‘δωσε πολλά πράγµατα.  
∆1: Αυτό είναι ένα γενικό σχόλιο. Αυτό τι αποτελέσµατα είχε;  
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- Εµένα προσωπικά κάποια παιδιά µε έκανε να καταλάβω τι είναι. Τα άκουσα 
να λένε απόψεις, να µιλάνε για το ρατσισµό, για πολλά πράγµατα και κατάλαβα 
πάνω κάτω τι χαρακτήρας είναι ο καθένας. Όπως και αυτοί εµένα. 
Γνωριστήκαµε καλύτερα µέσα στην τάξη. 
∆1: Πόσο έγραψες περισσότερο; Λιγότερο; Αυτή η διαδικασία σε βοήθησε να 
γράψεις περισσότερο λιγότερο; Γιατί Αγγελή είµαστε γνωστοί από παλιά, δε 
σου είναι και πολύ ευχάριστο να γράφεις εργασίες. Έτσι δεν είναι;   
- Η εργασία είναι ανάλογα…∆ηλαδή, δεν το λέω σα δικαιολογία. Την εργασία 
θα την κάνω, αν το θέλω, δηλαδή, αν το θέµα που θα µπει, εγώ θέλω να το 
ψάξω και αν έχω…είµαι σε µια οµάδα. Τώρα τις εργασίες τις µεγάλες που µας 
βάζανε να κάνουµε µόνοι µας, δεν τις κάνω, δεν ήθελα να το κάνω αυτό το 
θέµα. Αλλά µπορεί … πιστεύω πως ίσως έγραψα λιγότερο από πέρσι αλλά έκαν 
περισσότερο διάλογο, πολύ περισσότερο από πέρσι. Κι αυτό, νοµίζω, είναι 
καλύτερο, ιατί είπα τις απόψεις µου. Πέρσι δηλαδή στη Γλώσσα, δεν κάναµε 
αυτά τα θέµατα που κάναµε µε σας. Μας έλεγε τι είναι προτάσεις οι 
δευτερεύουσες, όλα αυτά κι αυτά, ξέρω γω. Μας έλεγαν θα διαβάσεις αυτά κι 
αυτά. Στο επόµενο µάθηµα θα µας εξέταζε. Πάµε παρακάτω. Και σε κάποια 
µαθήµατα θα ρωτούσε δυο τρία παιδιά, για πείτε τι λέει το κείµενο. Θα του 
λέγαµε αυτό κι αυτό. Ωραία τελειώσαµε. Τώρα ήταν πολύ ωραία φέτος.  
∆1: Να ’ρθούµε τώρα στα κείµενα στην κατανόηση των κειµένων. Νοµίζεις ότι 
άλλαξε κάτι στον τρόπο που προσεγγίζεις τα κείµενα;  
- Εεε…Πώς να το εξηγήσω τώρα; Τα διαβάζω µ’ ένα διαφορετικό τρόπο. 
∆ηλαδή, ας πούµε τώρα κάνω κάτι που κάνω κι εδώ. Τώρα µπορεί να διαβάζω 
µια εφηµερίδα– που ας πούµε αυτό δεν το ’κανα ποτέ –µια αθλητική, να λέει 
κάτι και να το διαβάσω όλο αυτό. Και να του πω του φίλου µου να µου πει την 
άποψή του γι’ αυτό, να του την πω και να καταλήξουµε σ’ ένα συµπέρασµα. 
∆ηλαδή να δούµε αν µας λέει την αλήθεια ή όχι. Για να σας το πω έτσι. 
∆ηλαδή αρχίζω να κάνω πιο πολύ διάλογο και τα βλέπω αλλιώς τα κείµενα 
αυτά. ∆ηλαδή προσπαθώ να βγάλω ένα νόηµα από το κείµενο. 
∆1: ∆ηλαδή όταν λες «να δούµε αν λέει την αλήθεια ή όχι», δηλαδή το 
αµφισβητείς; Ε; 
- ∆ηλαδή θα του το διαβάσω ή θα του πω για διάβασέ το. Εσύ τι 
καταλαβαίνεις από αυτό, θα γίνει έτσι. Θα γίνουν αυτά. Όχι, η άποψη µου είναι 
αυτή. Και γιατί είναι αυτή, αφού έχουν γίνει αυτά κι αυτά, ξέρω γω. Και 
υπάρχει αυτό… 
∆1: Αυτή είναι µια εξέλιξη τελευταία; 
- Αυτό εγώ τουλάχιστον δεν το έκανα ποτέ. ∆ηλαδή δε θα διάβαζα το κείµενο 
ποτέ. ∆ηλαδή, ό,τι κι αν διαβάσω, ό,τι καταλάβαινα κι αν καταλάβαινα, θα το 
κράταγα για µένα, σωστό λάθος. ∆ε θα καθόµουνα να το συζητήσω, να βγάλω 
το γενικό συµπέρασµα.  
Στο σηµείο αυτό έκανα µια ανασκό
ηση των όσων έθιξε και στη συνέχεια το ρώτησα:  
Αφήσαµε κάτι ασχολίαστο 
-Όχι εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.  
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Τον ρώτησα για τη συµµετοχή του 
ου ήταν αντιφατική: α
ό τη µια συµµετείχε και 
υ
οστήριζε την οµαδική δουλειά, εξηγούσε τις άγνωστες λέξεις στους συµµαθητές του· 
α
ό την άλλη καθόταν 
ολλές φορές στο τελευταίο θρανίο αµέτοχος. Εκείνος α
άντησε 
χαρακτηριστικά 
- Αν έχω κάτι φαίνεται από χιλιόµετρα µακριά. Αν έχω κάτι, θέλω να είµαι εγώ 
και να βλέπω απέναντι τον τοίχο. ∆εν είχε να κάνει µε τη διαδικασία του µαθήµατος 
αλλά µε δικούς του 
ροσω
ικούς λόγους. 
 Τον ευχαρίστησα. 
 
Αλέξης 
Ο Αλέξης είναι µαθητής ε
ιµελής µε κλίση στις θετικές ε
ιστήµες. Γενικά µε το 
µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας δεν έχει καλές εµ
ειρίες και εκτιµά 
ως δεν τα 
καταφέρνει τόσο καλά όσο σε άλλα µαθήµατα. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας µας 
είχε 
ολύ θετικό ρόλο και ενεργή συµµετοχή. 
Ωστόσο, δεν ήταν ικανο
οιηµένος α
ό τη συµµετοχή του και τα γρα
τά του, γιατί δεν 
«κουράστηκε» και αυτό τον έκανε να 
ιστέψει 
ως δεν έκανε το καλύτερο δυνατό.  
- Μου φάνηκε καλό, σε σχέση κιόλας µε τα προηγούµενα χρόνια. Πιστεύω ότι 
είχε καλύτερα αποτελέσµατα.  
∆1: Είχε καλύτερα αποτελέσµατα. Τα έχεις εντοπίσει ποια είναι τα καλύτερα 
αποτελέσµατα;  
-Για παράδειγµα εµένα µου κίνησε πιο πολύ το ενδιαφέρον, γιατί συνήθως στα 
φιλολογικά µαθήµατα, επειδή δεν είµαι και καλός, δεν πρόσεχα. Ενώ έτσι µ’ 
αυτό τον τρόπο πρόσεχα περισσότερο απ’ άλλες φορές… 
∆1: Εεε 
-Και τέλος πάντων ανέβηκαν περισσότερο και οι βαθµοί, απ’ ό,τι πρόσεξα. 
Συνήθως ήµουν γύρω στο 15 εκεί. Φέτος, έβγαλα και 18   
∆1: Ήσουν πολύ θετικός. ∆εν υπήρχε εργασία που δεν έκανες. 
- Καλά υπήρχαν 
∆1:Υπήρχαν; Πόσο αποτιµάς την παραγωγή γραπτού λόγου; Ήταν 
περισσότερη λιγότερη;  
- Πιστεύω ότι ήταν περισσότερη αλλά και πάλι δε µου φάνηκε πολύ. 
∆1: ∆ηλαδή νοµίζεις ότι θα µπορούσες να γράφεις περισσότερα πράγµατα; 
- Εεε, περισσότερα δεν ξέρω, αλλά δε µου φάνηκε κουραστικό.  
∆1:  Άλλα αποτελέσµατα. Είπες το ένα είναι το ενδιαφέρον. Τι άλλο θα έβαζες 
ως θετικό. 
- Πιστεύω στο γραπτό λόγο. Γιατί συνήθως δεν έγραφα καλά. Ό,τι έκανα σε 
βαθµούς, το έκανα από τη Γραµµατική. Ενώ φέτος σε διαγώνισµα, αν θυµάµαι 
καλά, πήγα καλά στην έκθεση. 
∆1: Που το αποδίδεις αυτό;  
- Τι να πω;…Ίσως είναι ο τρόπος που γίνεται το µάθηµα στην τάξη. Μας 
δίνετε ιδέες κιόλας γιατί τα συζητάµε τα πράγµατα, θέµατα.  
∆1: ∆ηλαδή, όταν πας να γράψεις, έχεις κάποιες ιδέες… 
 - Ναι γιατί τα έχουµε συζητήσει από πριν.  
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∆1: Άλλο αποτέλεσµα µπορείς να εντοπίσεις; Είπες το ενδιαφέρον, γραπτό 
λόγο, προσοχή…  
-  Πιστεύω στη Γραµµατική καταλαβαίναµε καλύτερα αυτά που λέγαµε. Αλλά 
πιστεύω ότι κάναµε πιο λίγη από άλλες χρονιές 
∆1: Τι άλλο; Θετικό ή αρνητικό. 
- Άλλο αρνητικό δεν µπορώ να εντοπίσω. Είναι ότι κάναµε λίγη Γραµµατική. 
Αλλά κι αυτό για µένα δεν ήταν αρνητικό, γιατί εµένα µε βόλευε.  
Στο σηµείο αυτό του εξηγώ ότι δεν υ
άρχει 
ολλή γραµµατική στην Γ’ Γυµνασίου και 

ως δεν έχουµε 
αρεκκλίνει α
ό το αναλυτικό 
ρόγραµµα κατά 
ολύ. Α
λώς έχουµε 
βάλει κι άλλους στόχους και µοιραία χρονικά 
εριορίζονται δραστηριότητες- ασκήσεις 
γραµµατικής και συντακτικού  
ου 
αραδοσιακά καταλάµβαναν 
ερισσότερο χρόνο στο 

ρόγραµµα. 
∆1: Οι οµάδες σε δυσκόλεψαν;  
- ∆εν είχα κάνει οµάδες στις άλλες τάξεις. ∆εν κάναµε αλλά µου φάνηκε πιο 
εύκολο γιατί υπήρχε  βοήθεια από τ’ άλλα παιδιά. ∆εν αναλαµβάναµε µια 
εργασία ένα άτοµο. Τα µοιραζόµασταν τα θέµατα. Ήταν πιο εύκολο.  
∆1; ∆ηλαδή λες ότι σε βοήθησαν οι οµάδες; 
- Ναι. 
∆1: Έτσι εεε η συµµετοχή – το απάντησες αυτό, ήταν µεγαλύτερη… 
- Ναι 
∆1: γιατί λες ότι ήταν περισσότερο το ενδιαφέρον. Άρα ο προφορικός σου 
λόγος ήτανε… Μίλησες περισσότερο λιγότερο. 
- Πιστεύω ότι µίλησα περισσότερο αλλά και έχω πάλι τη γνώµη ότι δεν ήταν 
πάλι πολύ καλά …ο προφορικός λόγος. ∆εν είχα και πάλι αρκετή συµµετοχή.  
∆1: ∆εν είσαι από τον εαυτό σου ικανοποιηµένος ή ότι δε σου δόθηκε η 
δυνατότητα. 
- ∆εν είµαι σε απόλυτο βαθµό. ∆ηλαδή θα µπορούσα να κάνω περισσότερα 
όπως σε σχέση µε άλλα µαθήµατα. Με µαθήµατα όπως προς τις θετικές 
επιστήµες που µου κινούν περισσότερο το ενδιαφέρον, πιστεύω ότι έχω 
περισσότερη συµµετοχή.  
∆1: Καλά είναι και θέµα ενδιαφερόντων. 
- Είναι και ο τρόπος του µαθήµατος. Εκεί η εξέταση είναι διαφορετική. 
∆1: ∆ηλαδή;  
- Πρέπει να τα µαθαίνεις, να συµµετέχεις, να λες. Αλλιώς επηρεάζει και τα 
θέµατα βαθµού. 
∆1: Κάτι άλλο γενικότερο ή ειδικότερο; 
- ∆ε νοµίζω 
∆1: Με τα κείµενα έχει κάτι αλλάξει; 
- Στη δοµή, το φυλλάδιο µε τη δοµή. Μπορώ να τα καταλαβαίνω καλύτερα. 
Αν και πάλι δεν το ‘χω προσπαθήσει, γιατί δε διαβάζω και πολλά κείµενα. 
∆1: Λες τη δοµή, ποιο ακριβώς; 
- Αυτό µε το αστέρι που µας είχατε δώσει και… 
∆1: Α και το άλλο µε την περίληψη. Λες ότι αυτό σε βοήθησε. Ε; 
- Ναι 



 486 

∆1: Το άλλο µε την αρθρογραφία; Με τα άρθρα; 
- Α φέτος ασχοληθήκαµε και µε τα άρθρα. Ενώ άλλες χρονιές δεν είχαµε 
ασχοληθεί. Τώρα µπορώ να καταλάβω τι προσπαθεί να περάσει ένας 
αρθρογράφος. Ενώ συνήθως το διάβαζα, καταλάβαινα µερικά πράγµατα, αλλά 
δεν το εξέταζα να δω τι ήθελε να πει ακριβώς. 
∆1:  Θεωρείς ότι κάτι κέρδισες σ’ αυτό; 
- Ναι 
∆1: Και το εντοπίζεις στη δοµή. Αντιλαµβάνεσαι πώς είναι στηµένα τα 
κείµενα. Τι εννοείς δοµή;  
- Εεε, το νόηµα. Ποιο… 
∆1: Ναι.  
- Ποιο είναι το θέµα. Τι θέλει να περάσει. 
∆1: Όταν λες τι θέλει να περάσει, τι εννοείς; 
- Τι προσπαθεί να δείξει µ’ αυτό που γράφει, την άποψή του ή πώς θέλει να 
επηρεάσει τους άλλους. 
∆1: Κάτι άλλο;  
- ∆ε νοµίζω 
∆1: Σ’ ευχαριστώ. 
 
Μίµης 
Ο Μίµης είναι µαθητής 
ολύ καλών ε
ιδόσεων αλλά 
ολύ συνεσταλµένος, 
«ντρο
αλός». Θετικά σηµεία εντό
ισε στη συνδιδασκαλία, στην οµαδικότητα και στο 
γρα
τό λόγο, ε
ειδή µε την συζήτηση και ανάλυση των κειµένων είχε 
ολλές ιδέες για 
να εκφράσει γρα
τά. Βοηθήθηκε α
ό την ανάλυση της δοµής των κειµένων, γιατί ήξερε 
«
ώς θα κινηθεί» σο γρα
τό του.   
 
-Ήταν µια καλή σχολική χρονιά, πιστεύω. Πετυχηµένη η συνεργασία σας. 
Είχαµε την εµπειρία και από πέρσι (εννοεί τη δειγµατική διδασκαλία 
ου οργάνωσα 
στο ίδιο τµήµα). Ήταν πιο εύκολα.  
∆.: ∆ηλαδή µε είχατε συνηθίσει ως παρουσία. Κι αυτό το καλή συνεργασία που 
λες για τη Γλώσσα, να το εξειδικεύσουµε λίγο. Τι είναι αυτό που σε κάνει να λες 
καλή συνεργασία; 
- Απλώς µου πρόσφερε περισσότερες ιδέες η συνεργασία σας, γιατί ήσασταν 
δύο καθηγητές µέσα στην τάξη µε αρκετές ιδέες ο καθένας. Πολλές φορές 
διαφορετικές, οπότε κι εγώ µπορούσα να εµπλουτίσω τις εκθέσεις µου, τις 
ασκήσεις µε περισσότερες ιδέες, συν τις δικές µου. 
∆.: Άλλο σηµείο; Τονίζεις το θέµα της συνδιδασκαλίας. Τι άλλο; 
- Ο χωρισµός σε οµάδες ήταν πολύ καλός πολλές φορές.  
∆.: Σε βοήθησε αυτό; 
- Έµαθα πώς σκέφτονται τ’ άλλα παιδιά, ότι µπορώ να ανανεώσω τον τρόπο 
σκέψης µου, να βγάλω καινούργια στοιχεία, να κατανοώ καλύτερα το µάθηµα. 
Πρόσεξα ότι αλλιώς, απ’ άλλη οπτική γωνία το µελετάει ένα άτοµο και από µια 
άλλη ένας άλλος. Ε, γι’ αυτό υπήρχαν κάποιες διαφωνίες αλλά στη συνέχεια 
έβγαινε ο στόχος.  
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∆.: Ναι, τι άλλο; Σε σχέση µε τα κείµενα της Γλώσσας πήγε κάτι καλύτερα ως 
προς την κατανόησή τους σε σχέση µε άλλες χρονιές; Πώς δούλευες πέρσι; 
- Τα κείµενα δυσκολέψανε, ιδιαίτερα µε το άρθρο, που ήταν κάτι καινούργιο 
αλλά πιστεύω πως µας δείξατε πώς να το κατανοήσουµε καλύτερα. Πιστεύω 
στα ίδια επίπεδα ήταν. ∆εν υπήρχε τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Απλώς 
κάτι καινούργιο και δύσκολο που µπήκε, µας βοηθήσατε να…µας το είπατε. 
∆.: ∆ιαβάζεις περισσότερα άρθρα; 
- Όχι 
∆.: Τι διάβαζες; 
- Κάποια εφηµερίδα που και που. 
∆.: ∆εν έχεις αλλάξει τη συµπεριφορά σου.  
- Όχι.  
∆.: Συµµετείχες στο µάθηµα, λιγότερο περισσότερο; 
- Σε σχέση µε άλλα µαθήµατα λιγότερο.  
∆.: Γιατί λιγότερο; Μπορείς να µου το αιτιολογήσεις; 
- Μέχρι να σας συνηθίσω, κόµπλαρα.  
∆.: Το θυµάµαι στην αρχή. 
- ∆εν είµαι και ο πιο κοινωνικός άνθρωπος, λίγο ντροπαλός.  
∆.: Ναι.  
- Και στη συνέχεια µε τα καινούργια πράγµατα, χάναµε µερικά µαθήµατα. 
Έρχονταν καινούργια πράγµατα. Μέχρι να τα κατανοήσω… 
∆.: Ο ρυθµός σε ξεπέρναγε.  
Ο γραπτό σου λόγος; Τι κέρδισες; 
- Κυρίως στο γραπτό λόγο βελτιώθηκα. 
∆.:  Τι ήταν αυτό; 
- Όπως είπα προηγουµένως µε τις ιδέες που είχατε οι δύο καθηγητές είχα κι 
εγώ περισσότερα να γράψω. Οι αναλύσεις που µας κάνατε στα κείµενα που 
συναντούσαµε, που αναλύαµε τη δοµή. Ξέρω γω…Ίσως καλύτερα από πέρσι.  
∆.: Τα θέµατα δοµής, ε; 
- Έτσι ήξερα πώς να γράψω. Είχα ένα κορµό για να γράψω ένα κείµενο 
παρόµοιο. Αυτό που λέγαµε: το άρθρο γράφετε έτσι, γράψτε κι εσείς. Ήξερα 
πώς θα κινηθώ. 
∆.: Άρα αυτό λες ότι σε βοήθησε. 
Στα αρνητικά ο Μίµης κατέγραψε ότι δε δόθηκε σηµασία στη Γραµµατική και ότι 
διδαχθήκαµε στο τέλος τις δευτερεύουσες 
ροτάσεις.  
    
Λιάκος 
Ο Λιάκος είναι µαθητής µε 
ολλές δυσκολίες τόσο στο γρα
τό όσο και στον 
ροφορικό 
του λόγο. Αυτό 
ου τόνισε ως ιδιαίτερα θετικό στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας 
ήταν η οµαδικότητα και η συνεργασία «γιατί αν το ΄κανε ο καθένας µόνος του θα ‘ταν 

ιο δύσκολο».  
 
-Ήτανε ευχάριστο αυτό που κάναµε. Γιατί αν το ’κανε ο καθένας µόνος του θα 
’ταν δύσκολο να το κάνει µόνος του αυτό.  
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∆.: Εννοείς µόνος χωρίς να’ ναι ενταγµένος σε οµάδες; 
- Μόνος του είναι δύσκολο να το κάνει. Ενώ µε συνεργασία είναι πιο εύκολο.  
∆.: ∆ηλαδή θέλεις να πεις µε συνεργασία είναι πιο εύκολο. Τι άλλο; Το πρώτο 
που σου έρχεται είναι η οµάδα… 
- Με την οµάδα αυτά που κάναµε τώρα, θέλετε να σας πω τώρα; 
∆.: Οτιδήποτε αρνητικό, θετικό. 
- Το αρνητικό ήταν ότι ντρεπόµασταν να σηκωθούµε, όταν δουλεύαµε σε 
οµάδες, να πούµε το κείµενο αυτό που γράψαµε.  
∆.: Κάποιος βρισκόταν στο τέλος. 
- Το θετικό ήταν που ψάχναµε να βρούµε πληροφορίες, όταν µας δίνατε τα 
φυλλάδια, να τις υπογραµµίσουµε και να τα βάλουµε όλα σ’ ένα.  
∆.: Άλλο; Αυτό που λες ευχάριστο έχει να κάνει µε τις οµάδες την οµαδική 
δουλειά. Τώρα να δούµε εσύ σα Λιάκος , αν κοιτάξεις µέσα στον εαυτό σου, τι 
είναι αυτό που πήρες; Πού νιώθεις ότι έγινες καλύτερος ή ότι δεν έγινες 
καλύτερος; 
- Απ’ το µάθηµα της Γλώσσας;  
∆.: Ναι. Πού νιώθεις ότι κάτι πήρες; Ας πούµε στο γραπτό λόγο ένιωσες ότι 
έγραψες περισσότερο φέτος;. 
- Ναι σ’ αυτό έγραψα. Όταν µας δώσατε ένα φυλλάδιο µε κάποιες λέξεις, εκεί 
έγραψα. Αυτό µε βοήθησε. 
∆.:  Έγραψες καλύτερες εκθέσεις. 
- Ναι νοµίζω ότι είναι καλύτερες από τις περσινές.  
∆.: Γενικά δυσκολεύεσαι στο γραπτό λόγο; 
- Λίγο δύσκολο είναι στην αρχή και το τέλος. 
∆.: Η συµµετοχή σου; Μίλησες περισσότερο; λιγότερο; 
- Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. 
  ∆.: Στη Γλώσσα µίλησες περισσότερο-λιγότερο από τα’ άλλα µαθήµατα; 
- Στη Γλώσσα µίλησα λίγο πιο παραπάνω από τα άλλα µαθήµατα…. 
∆.: Από πέρσι στη Γλώσσα;  
- Καλύτερα πάω. Και µιλάω περισσότερο. 
∆.: Τι ήταν αυτό που σε ενίσχυσε περισσότερο, πέρα από την οµαδικότητα που 
το είπες. Τα κείµενα τα καταλαβαίνεις; 
- Έχει µερικές λέξεις που είναι δύσκολες. 
∆.: Αυτό πώς το αντιµετωπίζεις;  
- ∆εν καταλαβαίνω το µάθηµα.  
∆.: Σ’ αυτό υποστηρίχθηκες φέτος; ∆ηλαδή στα κείµενα, που είχες πολλές 
λέξεις άγνωστες, ένιωθες ότι βοηθήθηκες µέσα από τη διαδικασία να τα 
καταλάβεις περισσότερο; 
- Βοηθήθηκα. 
∆.: Με ποιο τρόπο; 
- Εκεί που είχε τις δύσκολες λέξεις, µας δίνατε τα φυλλάδια. Μας είχατε βάλει 
και τη µετάφραση και µπορούσα να τα καταλαβαίνω. 
∆.: Τι άλλο σε βοήθησε;  
Έτσι όπως µας το εξηγούσατε το µάθηµα.  
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Στη συνέχεια τον ρώτησα αν άλλαξε κάτι στο διάβασµα των κειµένων. Ο Λιάκος 
α
άντησε 
ώς τα καταλαβαίνει καλύτερα. Τον ρώτησα 
οια είναι η διαφορά και εκείνος 
α
άντησε 
- Όταν το διάβαζα, µερικές φορές δεν είχα το νου µου εκεί και έφευγα. Αλλά 
τώρα που το διαβάζω και το καταλαβαίνω πολύ καλύτερα. 
∆.: ∆ηλαδή η προσοχή σου είναι πιο συγκεντρωµένη; 
- Ναι.  
∆.: Και πού το αποδίδεις αυτό και είναι η προσοχή σου πιο συγκεντρωµένη; 
- Που δουλεύαµε όλα τα παιδιά και εγώ τι θα ‘κανα;  
∆.: Άρα δηλαδή λες στα κείµενα που διαβάζεις µέσα στην τάξη η προσοχή σου 
είναι πιο συγκεντρωµένη.  
- Στο σπίτι, όταν διαβάζω, µπορεί να έρθει ένας φίλος µου, µετά το ξεχνάω και 
πάλι απ’ την αρχή.  
Σε ερώτηση µου για τις σχέσεις µε τους συµµαθητές του α
άντησε θετικά ότι 
βελτιώθηκαν µε τις οµαδικές εργασίες, γιατί «
αλιά διαφωνούσαµε».  
  
Βάσος 
Ο Βάσος είναι µαθητής 
ου 
αρακολουθεί και ενδιαφέρεται για την 
αρέµβασή µας. 
Έχει ώριµη κρίση, την ο
οία αξιο
οιούσε συχνά 
υκνά για τις ανάγκες της συνεργασίας 
µας. Κατά καιρούς ο Βάσος εξέφραζε την ανησυχία του µε έµµεσο τρό
ο, και µέσα στην 
τάξη, για το γεγονός ότι διαφορο
οιούµαστε έντονα α
ό τα συνηθισµένα: δε 
χρησιµο
οιούµε το σχολικό βιβλίο, δεν κάνουµε γραµµατική κ.λ
. 
- Εµένα προσωπικά µου άρεσε παρά πολύ, για το γεγονός βασικά που  ήταν 
δύο οι καθηγητές, γιατί ο καθένας έχει το δικό του τρόπο που διδάσκει και 
µερικά παιδιά µπορεί να µην καταλαβαίνουν το έναν, να καταλαβαίνουµε τον  
άλλον. Είναι καλό πιστεύω αυτό. Εεε.  
∆.: Αυτό είναι ένα στοιχείο που κράτησες, η συνδιδασκαλία.  
- Ναι.  
∆.: Και σε βοήθησε αρκετά.  
- Ναι. 
∆.: Κάτι άλλο; 
- Μου άρεσε που κάναµε οµάδες. Γιατί µπορούσαµε να ανταλλάξουµε απόψεις. 
Είµαστε κοντά. Κάναµε ανταλλαγή απόψεων. Μαθαίναµε να δουλεύουµε σε 
οµαδικό επίπεδο. Μ’ άρεσε αυτό.   
 ∆.: Αυτά είναι γενικά για το κλίµα. Έχεις κάτι συνολικά να παρατηρήσεις, 
θετικό ή αρνητικό. 
- Έχω την εντύπωση ότι δεν δώσαµε βάση στη γραµµατική. Αυτό ήταν το 
αρνητικό.  
∆.: Αν κάνεις τον προσωπικό σου απολογισµό, πού θα ‘λεγες ότι έχεις 
αποκοµίσει κάτι; Βελτιώθηκες σε κάτι; Πού πήγες καλύτερα σε σχέση µε άλλες 
χρονιές; Ποια είναι τα θετικά σηµεία, ποια τα αρνητικά; 
- Στα θετικά είναι τα κείµενα, επειδή κάναµε πολλά κείµενα, εξοικειώθηκα στο 
να αναλύω πιο εύκολα. ∆ηλαδή µπαίνω πιο εύκολα στο νόηµα των κειµένων 
τώρα.  
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∆.: Μπορείς να το εξειδικεύσεις περισσότερο; Τι είναι αυτό που κατέκτησες 
σαν ικανότητα; Εξοικειώθηκες µε τα κείµενα · δηλαδή τι κάνεις περισσότερο; 
- ∆ηλαδή πιάνω πιο εύκολα το νόηµα. Εξασκήθηκα στο να κατανοώ τη σκέψη 
των άλλων. Και αυτό είναι πιο εύκολο απ’ ό,τι στην αρχή.  
∆.: Μπορείς να µου πεις τι συγκεκριµένα κάνεις, όταν διαβάζεις που πριν δεν 
έκανες; Αν µπορείς. Εσύ το νιώθεις αυτό ως αποτέλεσµα. ∆ε βλέπεις στην 
συµπεριφορά σου να κάνεις κάτι που δεν έκανε πριν. 
- Για να σκεφτώ λίγο (Μετά α
ό αρκετά δευτερόλε
τα). ∆εν κάνω κάτι 
διαφορετικό. Αλλά προσπαθώ να δίνω προσοχή. ∆εν ταξιδεύω αλλού.  
∆.: Θυµάσαι κάτι από αυτά που κάναµε που σου έκανε µεγαλύτερη εντύπωση, 
από την ανάλυση των κειµένων; Μπορείς; 
- Μ’ άρεσε που γράφαµε στον πίνακα και µας έµενε κάτι. ∆ηλαδή την επόµενη 
φορά, όταν ανοίγαµε το τετράδιο, και βλέπαµε τις σηµειώσεις που γράφαµε 
στον πίνακα, ξαναερχόµαστε στο πνεύµα.  
∆.: Της ενότητας; 
- Ναι, ναι. 
∆.: Ο πίνακας σε βοήθησε πολύ. Παραδοσιακό µέσο αλλά αποτελεσµατικό. 
- Και οι οµάδες. 
∆.: Σε τι; 
- Μπορούσα να υιοθετήσω σκέψεις αλλωνών, οι οποίες µου έµεναν στο µυαλό 
µου.  
∆.: ∆ηλαδή έπαιρνες (ιδέες) και από τους συµµαθητές σου. 
- Ναι 
∆.: ∆ηλαδή είχες από τη µια – εντόπισες- τους καθηγητές σου και από την 
άλλη είχες τους συµµαθητές σου, µια οριζόντια επικοινωνία.  
- Μπορούσα να συνδυάζω σκέψεις του ενός και του άλλου.  
∆.: Είδες πλούτος σε µια τάξη. 
- Υιοθέτησα σκέψεις από τους συµµαθητές.  
∆.: Στο γραπτό λόγο έγραψες περισσότερο, λιγότερο;  
- Πιστεύω ότι µε βοήθησε ο τρόπος που δουλεύαµε για το γραπτό λόγο. 
∆.: Σε τι; Μπορείς να το εξειδικεύσεις; Τι έκανες καλύτερο φέτος; 
- Έµαθα να σκέφτοµαι πιο καλά. Να το πω έτσι. 
∆.: Αν το κάνεις πιο συγκεκριµένο, θα µου ήταν χρήσιµο. Έµαθες να 
σκέφτεσαι. Την ώρα που γράφεις σκέφτεσαι καλύτερα εννοείς; 
- Πρώτα -πρώτα κατανοούσα το θέµα καλά. Το κατανοούσα κι έπειτα αυτά 
που µας …ο γραπτός λόγος δεν ήταν άγνωστος σε µας. 
∆.: Εννοείς το θέµα για το οποίο γράφατε; 
- Ναι. Μου έρχεται στο µυαλό µου, µε τον τρόπο που δουλεύαµε, παρά πολλά. 
Όχι παρά πολλά, περισσότερα. 
∆.: Περισσότερα από άλλες φορές. Όταν κατανοείς κάτι που διαβάζεις, ακούς 
από τους συµµαθητές σου και τα συνδυάζεις µε τη δική σου σκέψη, κι έχεις 
περισσότερα να πεις και εφόσον το θέµα είναι σχετικό µ’ αυτό που 
γράφεις…Μάλιστα, λογικό ακούγεται.  
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Αφού εκτίµησε ότι και η συµµετοχή του και ότι η 
οιότητα του 
ροφορικού του λόγου 
ήταν καλύτερη µια και µιλούσε για θέµατα 
ου είχε ιδέες α
ό καθηγητές, συµµαθητές, 
κείµενα και α
ό αυτά 
ου ίδιος ε
ινοούσε µου εξέφρασε την εξής α
ορία: 
Έχω µια απορία. Μήπως ότι κάναµε πολλή δουλειά µε τις οµάδες και 
συνεργαζόµαστε µε τα άλλα παιδιά, µήπως µας φανεί στο µέλλον ότι δεν µας 
έκανε καλό.  
∆.: Η οµαδική δουλειά;  
- Η οµαδική δουλειά. Γιατί στο Λύκειο δε νοµίζω ότι θα ξανακάνουµε οµαδική 
δουλειά. Μήπως δυσκολευτούµε παραπάνω;  
∆.: Γελώντας  Η βιβλιογραφία ….δε λέει τίποτα επ’ αυτού.  
Στη συνέχεια 
ροσ
άθησα να τον καθησυχάσω 
ως δεν υ
άρχει λόγος ανησυχίας και ότι 
δε θα δυσκολευτεί να 
αρακολουθήσει το 
ρόγραµµα του Λυκείου.  
 
Ντίνος 
Ο Ντίνος είναι µαθητής µε άνισες δεξιότητες. Η συµµετοχή του στο µάθηµα 
άντα 
έντονη αλλά ο λόγος του, κυρίως ο γρα
τός, µε ιδιαίτερα 
ροβλήµατα δοµής. Μαθητής 
µε έντονη διάθεση ε
ικοινωνίας και συµµόρφωσης µε το λόγο των εκ
αιδευτικών. 
Πολλές α
ό τις α
όψεις 
ου διατύ
ωσε στη συνέντευξη ο Ντίνος ήταν έντονα 
ε
ηρεασµένες α
ό το λόγο των διδασκόντων 
.χ. η χρησιµότητα των οµαδικών 
εργασιών για το µέλλον. Γι’ αυτό στο λόγο του δε µου ήταν ξεκάθαρο α
ό αυτά 
ου 
υ
οστηρίζει, τι είναι αυτό 
ου εφαρµόζει και τι είναι αυτό 
ου θεωρεί ότι 
ρέ
ει να 
εφαρµόζει.  
 
- Η συνεργασία µας ήταν µια παρά πολύ καλή εµπειρία για µένα. Εεε γιατί 
πρώτα βελτιώσαµε τον προφορικό µας λόγο. Κάναµε αρκετές δραστηριότητες 
εξωσχολικές, εννοώ κάποια ειδικά προγράµµατα που δεν 
περιλαµβάνονται…που περιλαµβάνονται µέσα στην ύλη, αλλά βγήκαµε προς 
τα έξω… 
∆.: Τι εννοείς προς τα έξω; 
- Τα αναπτύξαµε παρά πολύ και πήραµε πληροφορίες και από ∆ιεθνείς 
οργανισµούς, Unicef. Εεε και για πρώτη φορά κάναµε οµαδική δουλειά, 
κάναµε οµαδικές δουλειές. Χωριστήκαµε σε οµάδες κι αυτό ήταν µια πολύ 
καλή εµπειρία, για να δούµε πώς µπορούµε να συνεργαστούµε µε άτοµα που 
µπορεί να µην κάνουµε παρέα αλλά βγάλαµε κάποια καλά αποτελέσµατα. Εεε 
ήταν µια ωραία ατµόσφαιρα φιλική.  
∆.: Αυτές ήταν οι πρώτες σκέψεις σου. Λίγο θα σου σκαλίσω τη µνήµη σου. Θα 
σε προκαλέσω να πεις κάποια πράγµατα. ∆ηλαδή πάνω σ’ αυτά που είπες, να 
τα εξειδικεύσουµε λίγο. Θα ήθελα πιο προσωπικά να µου πεις. Τι αποκόµισες 
ως θετικό . Πού διαπίστωσες ότι ο εαυτός σου άλλαξε σε σχέση µε τα κείµενα, 
τον τρόπο που διαβάζεις, τον τρόπο που γράφεις. Ας ξεκινήσουµε από την 
κατανόηση των κειµένων. 
- Φέτος, η κατανόηση των κειµένων για µένα έχει γίνει πιο εύκολη υπόθεση 
από πέρσι για το λόγο ότι κάνουµε περισσότερα κείµενα µέσα στην τάξη από 
εφηµερίδες, από άρθρα που δεν είναι διασκευή, αλλά τα έχουν φτιάξει 
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αρθρογράφοι, ή αρθρογράφοι ή συγγραφείς. Κι αυτό έχει βοηθήσει αρκετά για 
να κατανοώ άλλα κείµενα που έχουν το ίδιο περιεχόµενο. 
∆.: ∆ιαβάζεις περισσότερα κείµενα φέτος; 
- Άρχισα να διαβάζω εφηµερίδες. Άρχισα να διαβάζω και βιβλία από φέτος 
που πέρσι δεν µου κινούσαν το ενδιαφέρον. Μαθαίνω και πολλά πράγµατα από 
τις οµάδες πού ήµασταν. Για την Ευρώπη για τον ρατσισµό που δεν είχαµε 
εξερευνήσει ποτέ.  
∆.: Αν θα σου έλεγα να περιγράψεις τον τρόπο µε τον οποίο διαβάζεις, εκεί 
έχεις κάποιες αλλαγές. Πάντοτε έπαιρνες ένα κείµενο και το διάβαζες; Κάνεις 
κάτι παραπάνω που δεν έκανες πριν; 
- Ναι φέτος να βρίσκουµε λέξεις κλειδιά για την εύκολη κατανόηση του 
κειµένου. Μάθαµε πώς γράφουµε µια περίληψη που µέχρι πέρσι δεν ξέραµε, 
δεν ξέραµε πώς να τη συντάξουµε. ∆εν ξέραµε λέξεις, τον τρόπο σύνταξής της. 
Μάθαµε να γράφουµε ένα άρθρο που µπορούµε να πούµε την άποψή µας 
ακόµα και στη σχολική εφηµερίδα, τώρα που έχουµε µάθει, να το δώσουµε. 
Εεε έχει βελτιωθεί ο τρόπος γραφής, ο τρόπος έκφρασής µας.  
∆.: Γιατί µπορείς; Έτσι, θα ήθελα να έχεις περισσότερο υπόψη σου τη δική σου 
περίπτωση, γιατί µιλάς σο α΄ πληθυντικό. Φαντάζοµαι ότι κάπου µεταφέρει 
εκτιµήσεις , απόψεις άλλων. Ε; 
- Τα συζητάµε και µε τους άλλους. 
∆.: Για τον Ντίνο τι µετράει περισσότερο; 
- Εγώ κέρδισα και από το πνεύµα συνεργασίας. ∆ηλαδή που µπορούµε να 
συνεργαζόµαστε.    Πριν δε µπορούσαµε να συνεργαστούµε. Για µένα είναι 
µεγάλο προσωπικό όφελος. Γιατί µεταγενέστερα, µετά θα χρειαστεί να 
συνεργαστούµε µε ανθρώπους που δεν έχουµε καµιά σχέση, ούτε τους 
ξέρουµε, που δεν τους γνωρίζουµε. Και µέσα από τη δουλειά που κάναµε, θα 
είναι πιο εύκολο να συνεργαστούµε που δεν έχουµε σχέση φιλική γνωριµίας.       
∆.: Στο γραπτό λόγο τι εντόπισες ως εξέλιξη; Στο δικό σου γραπτό λόγο. Γιατί 
µου είχες πει ότι ο γραπτός λόγος είναι το αδύνατο σου σηµείο. Ενώ η 
συµµετοχή σου στο µάθηµα είναι πληθωρική. Συµµετέχεις πάντα. 
- Προφορικά νοµίζω ότι είναι καλύτερη η κατάσταση.  
∆.: Άρα θα ‘λεγα η παρουσία σου στην τάξη δεν έχει πρόβληµα. 
- Στο γραπτό λόγο βρίσκω…είχαµε µερικά προβλήµατα κι αυτά τα βρήκα 
στην αρχή της χρονιάς που τα εντόπισα, αλλά ένα µεγάλο ποσοστό, τώρα, τα 
έχω βελτιώσει. 
∆.: Μπορείς να µου πεις συγκεκριµένα; 
-  ∆ηλαδή δεν πρόσεχα που βάζω τις τέλειες. Τώρα προσέχω. ∆ηλαδή δε θέλω 
να κάνω µεγάλες προτάσεις.  
∆.: Στίξη, περιόδους… 
- Σε µια παράγραφο τα ‘βαζα όλα µαζί, χύµα που λέµε, αρνητικά θετικά, δεν 
τα ξεχώριζα µε συνεκτικές λέξεις. 
∆.: Εκεί εντοπίζεις λοιπόν 
- Ναι 
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∆.: Ας κάνουµε µια ανασκόπηση. Επέµεινες πολύ στην οµαδικότητα και στο 
κλίµα της τάξης που δηµιουργήθηκε από τις οµαδικές εργασίες. Είναι µεγάλο 
όφελος για σένα. Η κατανόηση των κειµένων έγινε ευκολότερη. Κείµενα µη 
διασκευασµένα µπόρεσες να τα χειριστείς, να βρεις λέξεις –κλειδιά … 
- Ναι.  
∆.: Περίληψη, έµαθες πώς να συντάσσεις, χωρίς να σηµαίνει πως έχεις φτάσει 
στο τέλειο. 
- Όχι αλλά… 
∆.: Εν πάση περιπτώσει έχεις γίνει καλύτερος.  
- Τα προηγούµενα χρόνια δεν κάναµε περίληψη. Μας λέγανε περίληψη και 
γράφαµε κατεβατά ολόκληρα. Κι εκεί νοµίζω είναι το λάθος. Και φέτος 
αρχίσαµε και µαθαίνουµε σιγά- σιγά. Όχι ότι έχουµε τελειοποιήσει… 
∆.: Έχεις µπει σε µια λογική. Μου είπες ότι διαβάζεις περισσότερο. Τι;  
Ξεφοβήθηκες και … 
- Όχι …ένα τίτλο βιβλίου-άρθρου, θα πάω στο βιβλιοπωλείο, άµα µου καθίσει 
ένα στο µυαλό, θα το πάρω. Ή µπορεί να µου προτείνει βιβλία που παίρνω.   
∆.: Και θεωρείς ότι ο γραπτός σου λόγος σουλουπώθηκε, δηλαδή στίξη, 
µακροπερίοδος λόγος, παραγράφους. 
- Όχι όµως ως το τέλειο, αλλά µια µικρή βελτίωση.    
∆.: Με το γραπτό λόγο δε ξεµπερδεύεις εύκολα. 
Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε α
αντώντας σε ερώτησή µου και αναφέροντας κείµενα, 
α
ό αυτά 
ου αναλύθηκαν στην τάξη, 
ου του έµεινα στη µνήµη. Ανέφερε κυρίως 
κείµενα στα ο
οία βασίστηκε για να κάνει εργασίες α
ό τις ενότητες µε θέµα τον 
ρατσισµό και την Ευρώ
η.         
 
Τάκης 
Ο Τάκης µαθητής 
ου αντιµετω
ίζει µαθησιακές δυσκολίες στο γρα
τό λόγο. ∆εν έχει 
συνειδητο
οιήσει κά
οιες συγκεκριµένες αλλαγές- βελτιώσεις, 
αρά µόνο µια γενική 
αίσθηση καλύτερης εξέλιξης. Το µόνο συγκεκριµένο σηµείο 
ου εντό
ισε ως βοηθητικό 
είναι ότι άκουγε δύο φορές τα κείµενα εννοώντας τη σιω
ηλή και µεγαλόφωνη 
ανάγνωση των κειµένων. Αλλά οι δυσκολίες του Τάκη 
αρέµειναν εν 
ολλοίς 
αξε
έραστες.  
 
- Μια εµπειρία ξεχωριστή από κάθε µάθηµα που κάναµε µια ώρα µε τους 
καθηγητές. Μάθαµε πράγµατα πολλά. Συνεργαστήκαµε και µε τα παιδιά. Αυτά 
γενικά.  
 Ε
ανέλαβα τη θέση του και τον ρώτησα σε τι συγκεκριµένα ωφελήθηκε. 
- Παράδειγµα την εργασία που κάναµε για το ρατσισµό. Ότι πρέπει να 
συµπεριφερόµαστε άξια στους πολίτες που έρχονται και να µη τους διώχνουµε. 
Ο Τάκης κράτησε ως θετικό τη στάση 
ου 
ρέ
ει να κρατάει α
έναντι στους ξένους. 
Ως 
ρος την κατανόηση των κειµένων νιώθει ότι τα καταλαβαίνει καλύτερα, γιατί σ’ 
αυτό τον βοήθησε η συνεργασία του µε τους άλλους µαθητές στην οµάδα. 
Α
αντώντας σε ερώτηση της Τάνιας για τα κείµενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 
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- Μου φάνηκαν πιο εύκολα από πέρσι. Τα κείµενα τα καταλαβαίνω καλύτερα 
από πέρσι. Τα άκουγα δυο φορές. Σας καταλάβαινα πιο εύκολα από πέρσι. ∆εν 
ξέρω τι έφταιγε.  
Ως 
ρος τη συµµετοχή του στο µάθηµα στην ερώτηση µου για το κατά 
όσο συµµετείχε, 

αραδέχτηκε: 
- ∆ε µιλάω τόσο. Μερικές φορές προσπάθησα, αλλά κόλλαγα. Το ίδιο περίπου 
(ενν. συµµετείχα). Αλλά, αν θέλετε να µάθετε, από πέρσι ήµουν καλύτερος φέτος.  
Για το γρα
τό λόγο ανέφερε: 
- Τώρα στα γραπτά, δε γράφω, κολλάω. Μπορεί να µη ξέρω να ξεκινήσω, στη 
µέση να τα ξέρω όλα, αλλά στην αρχή µπορεί να τα έχω κάνει στραβά.     
Αφού του ε
ανέλαβα τα κύρια σηµεία των α
όψεών του και αφού δεν είχε να 

ροσθέσει κάτι άλλο, τον ευχαρίστησα.  
 
 
∆ανιήλ 
Ο ∆ανιήλ ήταν µαθητής υ
οστηρικτικός α
ό την αρχή, α
ό την 
ερσινή χρονιά, όταν 

ραγµατο
οιήθηκε η δειγµατική διδασκαλία. Μαθητής α
ό δίγλωσση οικογένεια 
ου 
αντιµετω
ίζει δυσκολίες στο γρα
τό λόγο, γραµµατική και συντακτικό. Ο ∆ανιήλ ήταν 
στην οµάδα των µαθητών µε την ο
οία συζητούσαµε συχνά 
υκνά για την 
ορεία της 
διδακτικής 
αρέµβασης. 
 
- Μια χαρά ήτανε. Υπήρχε συνεργασία ανάµεσά µας. Γινόταν ευχάριστα το 
µάθηµα από άλλες φορές. Ακούστηκαν όλες οι γνώµες σαφώς, απ’ όλα τα 
παιδιά, γιατί υπήρχαν και παιδιά που δεν είχαν συµµετοχή άλλες χρονιές. 
∆υσκολεύονταν να συµµετέχουν. Ενώ τώρα µε τη διδασκαλία….Αν και στην 
αρχή ήτανε πολλά παιδιά που κόµπλαρανε. Ε, δε θέλανε. Στη συνέχεια… 
Στο σηµείο αυτό ανέφερα τα νέα στοιχεία της 
αρέµβασης (δυο καθηγητές, 
µαγνητοφώνηση, νέο εκ
αιδευτικό υλικό).  
Τον ρώτησα εκείνος 
ροσω
ικά τι α
εκόµισε. 
-Γιατί έγινε πολύ καλά το µάθηµα. Γιατί δύσκολα υπάρχει συνεργασία µε τους 
µαθητές. Ανταλλάξαµε απόψεις µεταξύ µας. Όταν κάναµε παρέα, δε µιλάµε για 
πολιτική, µιλάµε για διαφορετικά πράγµατα.  
Ως 
ρος την κατανόηση του κειµένου κράτησε το µήνυµα της συνεργασίας χωρίς όµως 
να είναι σε θέση να αναφέρει συγκεκριµένες αλλαγές σ’ αυτά 
ου ε
ιτελεί ως 
αναγνώστης. 
- Ναι, όπως έχουµε πει, ότι δεν τα παίρνουµε όλα σωστά και όλα είναι ωραία. 
Μάθαµε κι εµείς να λέµε την άποψή µας κι αν είµαστε αντίθετοι από το 
κείµενο.  
∆.:  Αυτό το ξέρες σαν πληροφορία · κάτι που βγήκε από το µάθηµα σα 
µήνυµα. Όταν πιάνεις όµως το κείµενο, έχεις δει τον εαυτό σου να αµφισβητεί 
το κείµενο, να το συζητάει, να το ερµηνεύει. 
- Ναι, πολλές φορές, αν και δεν έχω διαβάσει πολλά κείµενα τώρα τελευταία. 
Τρέχω µε τα φροντιστήρια κι εγώ… 
Στη συνέχεια ρώτησα αν τον δυσκόλεψε κάτι στην ανάλυση των κειµένων. 
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Ο ∆ανιήλ δεν αντιµετώ
ιζε δυσκολίες. Τον διευκόλυνε η διαδικασία  
- Μας δίνετε ένα κείµενο, λέµε τις απόψεις µας και µετά το εξηγούµε όλοι µαζί 
και βγαίνει ένα νόηµα, αποτέλεσµα.  
Για τον γρα
τό λόγο ανέφερε:  
- Το ‘χουµε ξαναπεί ότι ποτέ δεν έβαζα τη γνώµη µου, τις απόψεις µου. Αλλά 
το έχω διορθώσει. 
∆.: Θυµάσαι το πρώτο σχόλιο που είχαµε κάνει στην 1η διδασκαλία. 
- Ότι δε βάζω τις απόψεις µου, αλλά τώρα προσπαθώ να το βελτιώσω.  
Ο ∆ανιήλ γενικά συµµετέχει στο µάθηµα. ∆υσκολεύεται- αυτό το τονίζει 
άντα στη 
συνεργασία µας- στη γραµµατική  και εξαίρει ιδιαίτερα τη σηµασία της τελευταίας 
εργασίας «∆ε θέλω να είµαι το 
αιχνιδάκι κανενός» 
ου δηµοσίευσαν στο ηλεκτρονικό 

εριοδικό του σχολείου, γιατί ό
ως εί
ε χαρακτηριστικά αναφερόµενος στα µέλη της 
οµάδας «Είχαµε καλή χηµεία µεταξύ µας». 
 
Γαβρίλης 
Ο Γαβρίλης, συνεσταλµένος µαθητής, µε δυσκολίες στο γρα
τό και 
ροφορικό λόγο, 

ου φέτος όµως δείχνει να συµµετέχει και να ενδιαφέρεται 
ερισσότερο. Α
οδίδει 
µεγάλη σηµασία για την εξέλιξη του στην οµαδική δουλειά α
ό την ο
οία άντλησε ιδέες 
και λέξεις και τις εργασίες 
ου έκανε. Νέες λέξεις και νέες ιδέες είναι συνώνυµες 
έννοιες στη σκέψη του Γαβρίλη.  
   
- Ήταν µια ωραία εµπειρία. Η συνεργασία µε τα παιδιά και µας έκανε να 
βγάλουµε ωραία συµπεράσµατα στις εργασίες και να γνωριστούµε ως προς το 
µυαλό, πώς σκέφτεται ο καθένας. Εεε µάθαµε παρά πολλά πράγµατα από τις 
εργασίες, πληροφορίες που ψάξαµε και βρήκαµε από διάφορα βιβλία, το 
Ίντερνετ. Ε…τώρα … 
∆.: Να βοηθήσω λίγο τη σκέψη σου. Σε σχέση µε τα κείµενα, αν διαπίστωσες 
κάτι να άλλαξε στον τρόπο που διαβάζεις, στα κείµενα της Γλώσσας. 
Ο Γαβρίλης βρήκε τα κείµενα 
ιο δύσκολα, ιδίως τα άρθρα των εφηµερίδων αλλά 
συγχρόνως τη δυσκολία τη θεωρεί θετική «Αυτό βελτιώνει περισσότερο τον τρόπο 
σκέψης  και πώς να διαβάζεις». Του έδωσε αυτο
ε
οίθηση, ό
ως εί
ε: «Μπορώ να 
διαβάσω ένα κείµενο πολύ πιο εξελιγµένο».  
Στη συνέχεια του ζήτησα να εντο
ίσει τα σηµεία 
ου τον βοήθησαν στην κατανόηση των 
κειµένων. Ο Γαβρίλης βρήκε βοηθητικό τις νέες λέξεις 
ου µάθαινε σε κάθε κείµενο 
και µε αυτές ανακάλυ
τε το νόηµα του κειµένου «∆ιαβάζοντας µαθαίνεις 
καινούργιες λέξεις, τι σηµαίνουν».        
«∆ηλαδή εµπλούτισα το λεξιλόγιο». 
Ο Γαβρίλης βοηθήθηκε 
ερισσότερο α
ό την οµαδική εργασία. «Όσο να ‘ναι οι 
περισσότεροι µπορούν να πουν περισσότερα και πιο σωστά».  
∆.: Κάτι άλλο που θέλεις να σχολιάσεις από τη διαδικασία.; 
  - Ο διάλογος, τα παιδιά είχαν αντίθετες απόψεις µεταξύ τους και βγάζαµε το 
συµπέρασµα, το σωστό, το αρνητικό. Κι αυτό είναι πού καλό σ’ ένα µάθηµα. 
Και για τον καθηγητή που δένεται µε τα παιδιά. Και γίνεται πιο ωραίο το 
µάθηµα.  
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Για το γρα
τό λόγο ο Γαβρίλης εί
ε: 
-Πιστεύω πως έχω γράψει πιο καλά από τις άλλες χρονιές.  
∆.: Τι ήταν αυτό µπορείς να το εντοπίσεις; 
- Οι καινούργιες λέξεις. ∆ηλαδή είχα πιο εµπλουτισµένο λεξιλόγιο από άλλες 
χρονιές.  
∆.: Πού το βρήκες;  
- Μέσα από τις συνεργασίες και τις εργασίες που κάναµε. 
∆.: Έγραψες περισσότερο ή λιγότερο;  
- Περισσότερο. Είχα περισσότερες ιδέες πιστεύω. Είναι και θέµα που γράφεις 
να σε ενδιαφέρει. Γράφεις περισσότερα. Αν δε σ’ ενδιαφέρει, δε µπορείς να 
συγκεντρώσεις ιδέες.  
Ο Γαβρίλης 
ιστεύει ότι µίλησε 
ερισσότερο στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας 
και Λογοτεχνίας, αν και γενικά δε µιλάει στα άλλα µαθήµατα. Αυτή τη διαφορά την 
α
έδωσε στη σχέση µε τον καθηγητή: «Είναι και ο καθηγητής να σε βοηθάει».   
 
Εύα  
Η Εύα είναι µαθήτρια καλών ε
ιδόσεων µε καλλιεργηµένο γλωσσικό κώδικα και 

λούσια σχετικά αναγνωστική ιστορία. ∆ιακρίνεται για την κριτική της ικανότητα και το 
θάρρος της γνώµης της.   
- Γενικά ήταν ένας ευχάριστος τρόπος µαθήµατος, γατί µας βοηθούσε παρά 
πολύ · που µας δίνατε κάποια παραπάνω κείµενα και που κάνατε αναλυτική 
ανάλυση (sic) στο µάθηµα αλλά µας δυσκόλεψαν τα άρθρα που µας βάζατε.  
∆.: Μπορείς να πεις περισσότερα τι ήταν αυτό που σας δυσκόλεψε.  
- Ήταν δύσκολο όταν µας βάζατε να γράφουµε ένα άρθρο, γιατί έπρεπε να 
ξέρουµε τη δοµή. Κι όταν κάναµε ανάλυση, ψάχναµε τους βαθύτερους λόγους 
που µπορεί να’ χει γραφτεί. Κι αυτό γενικά κάπως δυσκόλευε, γιατί έπρεπε να 
σκεφτόµαστε πολύ περισσότερα απ’ όσα βλέπαµε. 
∆.: Απ’ όσα βλέπαµε, ε; (Ε
αναλαµβάνω). Τα αόρατα στοιχεία του κειµένου 
(Σχολίασα). Αυτή τη δυσκολία πώς την αποτιµάς; Θεωρείς ότι υπάρχει κάποιο 
αποτέλεσµα µέσα από αυτή την αναµέτρηση µε τα κείµενα; Εσύ προσωπικά τι 
κέρδισες;  
- Έµενα προσωπικά µ’ άρεσε πολύ, γιατί σαν αποτέλεσµα, είδα εγώ 
προσωπικά, ότι πλέον όταν αρχίζω να διαβάζω κάποιο κείµενο και προσπαθώ 
να το αναλύσω, σκέφτοµαι κάποια πράγµατα που ίσως να κρύβονται µε αυτό το 
κείµενο, κάποιες αιτίες που να έχει γραφτεί, που να µην είναι φανερά, για το 
πόσο αληθές είναι το κείµενο και τι σκοπούς έχει.    
Στη συνέχεια ρωτήθηκε για τη συµµετοχή της στο µάθηµα και την οµαδική εργασία. 
- Σίγουρα ήταν πολύ περισσότερη (η συµµετοχή), γιατί και σαν οµάδα 
συζητήσαµε µεταξύ µας. Κι αυτό βοήθησε. Έλεγε κάποιος µια άποψη, 
διαφωνούσαµε, συµφωνούσαµε, λέγαµε τα αίτια. Εεε και µ’ αυτό τον τρόπο 
βρίσκαµε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο από τη δική του άποψη. Και 
σίγουρα η όλη διαδικασία µε τις οµάδες ήταν πιο ευχάριστη.  
∆.: Έγραψες λιγότερο ή περισσότερο; 
- Περισσότερο 
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∆.: Περισσότερα κείµενα έχεις γράψει. Θεωρείς ότιη  κάτι άλλαξε στον τρόπο 
γραφής σου; Κέρδισες κάτι από τα κείµενα που έγραψες;  
- Με βοήθησαν πολύ σε σχέση µε τη δοµή του κειµένου για το πώς να ξεκινάω 
και όλα τα σχετικά. Γιατί είχα ένα πρόβληµα, ειδικά στην Α΄ Γυµνασίου, µε τη 
δοµή. Αλλά…δε ξέρω…µερικές φορές όταν έπρεπε να γράψω ένα κείµενο, 
αφού ήταν ευχάριστο, γιατί µου άρεσαν τα θέµατα που κάναµε. Κάναµε για 
την εφηβεία, τις γλώσσες.  
∆.: Κάτι άλλο που σε δυσκόλεψε; Αρνητικό ή θετικό; 
- Να πω κάτι αρνητικό;  
 ∆.: Ναι, ναι! 
- Μερικές φορές δε µου άρεσε που δε µου άρεσε, που µας βάζατε µια 
εργασία…Πώς να το πω τώρα ;  
∆.: Πες το ελεύθερα. 
-Με την οµάδα µέσα στην τάξη, κάναµε µια εργασία, ενώ σας κάναµε µια 
ερώτηση για να πούµε κάτι κι εσείς µας το αλλάζατε. (Γέλια). 
∆.: Ααα πολύ σηµαντική παρατήρηση. 
Συµφώνησα ότι είχε δίκιο. Σε µερικές εργασίες οι ε
ιλογές της οµάδας κατά την κρίση 
µου δεν ήταν γόνιµες και 
αρενέβαινα 
ερισσότερο ρυθµιστικά. Εξήγησα στην Εύα ότι 
και για µας ήταν δύσκολο να α
οβάλλουµε «δασκαλίστικες» συνήθειες και να µην 

αρεµβαίνουµε αλλοιώνοντας τη σκέψη και τις ε
ιλογές των µαθητών.  
∆.: Άλλο σχόλιο; 
- Παράπονο. Χαµογελώντας 
∆.: Παράπονο, πες τα όλα! Χαµογελώντας. 
- Για την ύλη, όταν κάναµε µάθηµα, νόµιζα ότι δεν κάναµε από το βιβλίο κι 
είχαµε άγχος για το διαγώνισµα ή τώρα που πλησιάζουµε στις εξετάσεις.  
Την καθησύχασα λέγοντας ότι δεν α
οκλίνουµε κατά 
ολύ α
ό το 
ρόγραµµα και ότι δε 
θα έχει 
ρόβληµα µε τις εξετάσεις.  
 
Νάκος 
Ο Νάκος είναι µαθητής µετρίων ε
ιδόσεων στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. 
Φέτος, όµως 
ιστεύει 
ως έχει ενισχυθεί α
ό την καινοτοµία στη διδακτική του 
µαθήµατος, ιδιαίτερα α
ό την οµαδική δουλειά 
ου γίνεται στην τάξη.  
- Ωραία ήταν που είχαµε δυο καθηγητές και µας βοήθησε αυτό, επειδή είχαµε 
δυο γνώµες, δηλαδή. Επιπλέον ήταν ωραίες και οι οµαδικές εργασίες.  
∆.: Νοµίζω ότι µου το είπες και την προηγούµενη φορά. Σε τι σε βοήθησαν οι 
οµαδικές εργασίες και το αποτιµάς έτσι θετικά;  
- Επειδή τις περισσότερες φορές δούλευα µόνος µου, όπως και τ’ άλλα παιδιά. 
Τώρα στις οµαδικές εργασίες δουλεύουµε σα µια οµάδα ενωµένοι και η 
ποιότητα της εργασίας είναι πιο πολλή, πιο καλή.  
∆.: ∆ηλαδή, παίρνει ο ένας από τον άλλο. 
- Ναι. 
∆.: Τι άλλο; Έχεις κάτι σε σχέση µε την οµαδικότητα. Σε βοήθησε αυτό να 
κατανοείς τα κείµενα καλύτερα;  
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- Ναι, επειδή υπάρχουνε µερικά σηµεία που δεν τα βλέπουµε κανονικά. Ενώ 
όταν τα σκεφτόµαστε όλοι, τα καταλαβαίνουµε καλύτερα.  
∆.: Είχες εµπειρίες από οµαδικές εργασίες τα προηγούµενα χρόνια; 
- Όχι. ∆εν κάναµε πολλές οµαδικές εργασίες. Καθόλου δεν κάναµε.  
∆.: Τα κείµενά σου βελτιώθηκαν. Νοµίζεις ότι γράφεις καλύτερα, χειρότερα, το 
ίδιο καλά; Πώς αξιολογείς το γραπτό σου λόγο; 
- Τώρα πιστεύω ότι τα κείµενα είναι καλύτερα. Επειδή παλιά δεν ήµουν καλός 
στις εκθέσεις και σ’ αυτά, αλλά τώρα µπορώ να σκεφτώ πιο καλά. 
∆.: Να σκεφτείς πιο καλά. Τι είναι αυτό που σε βοηθάει; Μπορείς να το κάνεις 
πιο συγκεκριµένο; Να µε βοηθήσεις να το καταλάβω καλύτερα; 
- Επειδή τελευταία είδαµε πολλά κείµενα και είδαµε και τις σκέψεις των άλλων, 
κι έτσι πήραµε και ιδέες.  
∆.: Πήρες ιδέες ε; Στο θέµα των κειµένων να µείνουµε λίγο. Νιώθεις ότι κάτι 
άλλαξε στον τρόπο που διαβάζεις τα κείµενα;  
- Τώρα, τα προσέχω πιο καλά, πιο πολύ.  
∆.: Τι προσέχεις περισσότερο που δεν πρόσεχες πριν; 
- Επειδή παλιά, τα διαβάζαµε και κάναµε µόνο περιλήψεις και τέτοια. Τώρα 
καταλαβαίνουµε κι αυτά που σκέφτεται αυτός που τα γράφει. ¨όπως σ’ αυτό το 
κείµενο µε το…µε τον…που κάναµε για το Λύκειο, για τις καταλήψεις. Εκεί 
πέρα είδαµε τις σκέψεις των µαθητών.  
∆.: Άλλα κείµενα έχεις κρατήσει που σου κάνανε εντύπωση για κάποιο λόγο;  
- Κι αυτό µε τον αλλοδαπό που δεν ήξερε να µιλάει αλλά έλεγε αλήθειες. 
(Εννοούσε το α
όσ
ασµα α
ό το διήγηµα του Σωτήρη ∆ηµητρίου).  
∆.: Τη συµµετοχή σου στο µάθηµα πώς την εκτιµάς;   
- Στο ίδιο επίπεδο. 
Τέλος, 
ροσέθεσε για την 
οσότητα του γρα
τού λόγου 
ου 
αρήγαγε:  
Παλιά δεν έγραφα πολύ. ∆ε µπορούσα. Τώρα γράφω περισσότερο.  
∆.: Άλλο σχόλιο; 
- Ωραία ήταν τα κείµενα που κάναµε εκτός βιβλίου.  
∆.: Αυτά που σας έδινα στα φυλλάδια;  
∆.: Ναι.  
Ευχαριστίες για τη συνεργασία. 
 



 499 

Κίµων 
- Στην αρχή µου φαινόταν παράξενο. Ήτανε περίεργο µε δυο καθηγητές στην 
τάξη. Αλλά µ’ άρεσε πως έπαιρνε το λόγο ο καθένας. ∆ιόρθωνε ο ένας τον 
άλλονα. Έγινε καλή δουλειά. 
Του ζήτησα να εξειδικεύσει σε τι έγινε καλή δουλειά. 
- Εστιάσαµε περισσότερο στην κατανόηση κειµένων. Είδαµε πολλά κείµενα 
για διάφορα θέµατα. Άρθρα που µας φαίνονταν παράξενα. ∆εν είχαµε 
συνηθίσει τον τρόπο που γράφουνε οι αρθρογράφοι. Βελτιώσαµε το λόγο µας 
το γραπτό. 
Τον κάλεσα, αφού ολοκληρώσει τα γενικά σχόλια για την τάξη, να αναφερθεί σ΄ αυτά 

ου κέρδισε αυτό 
ροσω
ικά. 
- Για την οµαδική δουλειά. Κανείς… τις παλιότερες χρονιές κανείς δε δούλευε 
οµαδικά . Ο καθένας κοίταζε πώς θα κάνει την δική του εργασία. Και 
βελτιωθήκαµε όλοι. 
Στη συνέχεια 
ροκάλεσα τον Κίµωνα να µου 
ει τι κέρδισε µε την οµαδική δουλειά 

αρα
άνω αφού ήταν και είναι αριστούχος µαθητής (19 11/13) 
- Καταρχήν µ’ άρεσε που άκουγα διάφορες απόψεις. Γιατί µέχρι εκείνη τη 
στιγµή είχα τη δικιά µου και επέµενα πάνω σ’ αυτήν. Ενώ άµα ακούς διάφορες 
απόψεις, δουλεύει το µυαλό σου περισσότερο και κατανοείς και διάφορα 
πράγµατα καλύτερα και δεν είσαι κολληµένος µ’ ένα θέµα. Και αυτό 
…πιστεύω βελτιώθηκα πολύ σ’ αυτό. Κα επίσης αυτά που άκουγα τα έγραφα  
κιόλας πάνω στα κείµενα. Και ενώ άλλα σκεφτόµουν στην αρχή, µετά µου 
άλλαζε η γνώµη κι έγραφα αυτά που άκουγα από τα άλλα παιδιά. Μερικά 
πράγµατα που λέγανε, έλεγα έχουνε δίκιο. Αυτό είναι το σωστό. Και κατάλαβα 
ότι δεν έχω πάντα δίκιο και ότι κάποιος άλλος µπορεί να πει κάτι καλύτερο. 
Στη συνέχεια 
ροσ
άθησα να διερευνήσω αν τον ενόχλησε αυτή η διαδικασία ή τον 
α
είλησε. 
- Βασικά δεν το έχω σκεφτεί ποτέ µέχρι σήµερα, ούτε τις περασµένες χρονιές. 
Και µ’ άρεσε που µιλάγανε όλοι. Παιδιά που σ’ άλλα µαθήµατα δε σηκώνανε 
χέρι, τώρα µιλάνε και λεγανε σωστές απόψεις. Γενικά δεν το ‘χω σκεφτεί ποτέ 
αυτό που ρωτήσατε. 
∆.: Κι ούτε να το σκέφτεσαι (Γέλια). Να µη χρεωθώ ότι σου βάζω κακές ιδέες. 
Στη συνέχεια τον ρώτησα για τις σχέσεις του µε τους συµµαθητές του αν βελτιώθηκαν. 
Εκείνος 
ως τους ήξερε ήδη και ως 
ρος αυτό δεν εκτιµά ότι υ
άρχει κά
οια αλλαγή. 
Η µόνη διαφορά είναι ότι µίλησαν για θέµατα 
ου δεν είχαν µιλήσει 
οτέ µαζί.  
Για τον γρα
τό λόγο εκτιµά ότι έγραψε 
ερισσότερα και καλύτερα και αυτό το α
έδωσε  
«στην οµαδική δουλειά πιστεύω και σ’ αυτό που είπα , ότι ακούγαµε κι άλλες 
απόψεις και µένα µου ‘ρχόντανε κι άλλες ιδέες για να γράψω. Και διατυπώνω 
καλύτερα αυτά που θέλω να γράψω. Κι αυτό επειδή άκουγα διάφορα πράγµατα 
µέσα στην τάξη και από τους καθηγητές και από τους µαθητές.  
∆.: ∆ηλαδή ξαφνικά, λες, υπήρχε πλούτος ιδεών και µπορούσες από αυτό το 
ταµείο να αντλείς πράγµατα. 
- Κράταγα και σηµειώσεις από αυτά που µου άρεσαν. 
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Τις 
ερισσότερες διαφορές τις εντό
ισε στον γρα
τό λόγο και όχι στην άρθρωση του 

ροφορικού λόγου 
ου 
αραµένει εµ
όδιο ένα αίσθηµα ντρο
ής 
ου νιώθει όταν 
αίρνει 
το λόγο, κάτι 
ου όµως κάνει συχνά. 
Αυτό 
ου κράτησε α
ό την ανάλυση των κειµένων είναι:  
- Μ’ άρεσε που µας είπατε στον Μπαµπινιώτη, σ’ ένα κείµενο για τις ξένες 
γλώσσες, ότι επειδή ξέρει και γράφει ωραία πράγµατα, µας είπατε να µην 
κοιτάµε τα’ όνοµα και τι γράφει αλλά να σχηµατίζουµε δικιά µας γνώµη, να 
΄χουµε κρίση πάνω στο κείµενο.  
∆.: Αυτό σ’ άρεσε; Γιατί σ’ επηρέασε; 
- Γιατί µέχρι τώρα άκουγα ένα όνοµα και έλεγα, αφού το λέει αυτό θα είναι 
σωστό. Ενώ τώρα έµαθα να κρίνω αυτό που διαβάζω και µε τη δική µου 
γνώµη.  
Ο Κίµων στο τέλος της συνέντευξης σχολίασε αρνητικά: 
-Μου φάνηκε παράξενο που δεν κάναµε Γραµµατική.  
 
Ντίνα 
Η Ντίνα είναι µαθήτρια µετρίων ε
ιδόσεων και στο µάθηµα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας.. Η σκέψη της είναι ιδιαίτερα ώριµη καθώς και η κριτική της ικανότητα. 
Φέτος, συµµετέχει στο µάθηµα και έχει το θάρρος της γνώµης.  
- Μ’ άρεσε παρά πολύ.  
∆.: Και τώρα φυσικά είσαι υποχρεωµένη να πεις τι σ’ άρεσε. 
- Μ’ άρεσε που δουλεύαµε οµαδικά και µε διαφορετικά άτοµα. 
∆.: Αυτό τελικά πήγε καλά;  
- Ναι εγώ δεν έχω πρόβληµα. Εντάξει.  
∆.: Έλεγες παλιά ότι στις σχέσεις σας υπήρχε κάποιο πρόβληµα. 
- Ειδικά µετά την τριήµερη µιλάµε µ’ όλα τα παιδιά. 
∆.: Το πρόσεξα κι εγώ ότι µιλάνε µεταξύ τους µαθητές που δε µιλούσαν. 
- Λέγαµε τις απόψεις και µαθαίναµε ο ένας από τον άλλον. Μ’ άρεσαν τα 
θέµατα, ίσως τα περισσότερα. 
∆.: Μπορείς να σκεφτείς κάποια ιδιαίτερα που σου άρεσαν;  
- Ναι µ’ άρεσε το θέµα µε το ρατσισµό, γιατί είναι θέµα που µας απασχολεί 
παρά πολύ ·  µε τις γλώσσες. Αυτά τα δύο µου έχουν µείνει απ’ όλα αυτά που 
έχουµε κάνει.  
∆.: Μάλιστα. Ωραία. Άλλο, αρνητικό και θετικό; 
- Αρνητικό είναι ότι όταν µιλάτε, µιλάτε παρά πολύ και µερικές λέξεις που δεν 
καταλαβαίνω πολλές φορές. Και προσπαθώ να µπω στο νόηµα αλλά µερικές 
φορές δεν τα καταφέρνω. Αυτό το µόνο αρνητικό κατά τα’ άλλα… 
∆.: Και θα προτιµούσες να µιλάω και λιγότερο.  
- Ναι, γιατί εξηγείτε, εξηγείτε, εξηγείτε, ενώ εµείς το καταλάβαµε ήδη. 
     Αφού συνόψισα της ζήτησα τη γνώµη της για τις δηµοσιεύσεις στο ηλεκτρονικό 

εριοδικό. 

- Αυτό θα ήταν καλό να το κάνουµε στην αρχή, για να προλάβουµε να το 
τελειώσουµε.  
Στη συνέχεια συζητήσαµε τον τρό
ο µε τον ο
οίο διαβάζει.  
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- Πρώτα τα διάβαζα χωρίς να κάτσω να σκεφτώ…ξέρω γω… και τις δυο 
µεριές για κάτι που µίλαγε (ενν. το κείµενο), αλλά έβλεπα τη δική του γνώµη 
και µερικές φορές µέτραγα και τη δική µου γνώµη. Ενώ τώρα το σκέφτοµαι 
καλύτερα και προσπαθώ να το εξηγήσω στον εαυτό µου ώστε να το καταλάβω.  
∆.: Αυτό εντοπίζεις αβίαστα ως αλλαγή στάσης. Στην κατανόηση των κειµένων 
λες αυτό. Στο γράψιµο, στην παραγωγή γραπτού λόγου;  
- Ίσως τώρα γράφω λίγο περισσότερα απ’ όσα πριν · να µου ΄ρχονται κι άλλες 
ιδέες. Τις περισσότερες φορές φοβάσαι να γράψεις κάποια δική σου ιδέα, γιατί 
ο άλλος µπορεί να µην την καταλάβει ή να την παρεξηγήσει. Ενώ τώρα δε µε 
νοιάζει.  
∆.: Έχεις µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.  
- Μάλιστα. 
Η Ντίνα κλείνει µε την εκτίµησή της ότι οι ε
ιδόσεις της στο µάθηµα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας ίσως ήταν καλύτερες 
οιοτικά και 
οσοτικά.  
-Σκέφτοµαι και τις δύο γνώµες του κειµένου.  
Τέλος, θεωρεί θετική τη στάση της καθηγήτριας της στο µάθηµα (Τάνιας) ώστε 
να την εµπιστεύεται και να εκφράζει την άποψή της.  
 
Μ�άνυ 
Ο Μ
άνυ α
ό την Κορυτσά της Αλβανίας είχε έρθει εκείνη τη χρονιά στην Ελλάδα. 
Είχε 
ροβλήµατα µε την ελληνική γλώσσα αλλά µε τη βοήθεια του λεξικού και την 
ε
ιµονή του τα κατάφερε 
ολύ καλά και µέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς µ
ορούσε 
να διαβάζει µε άνεση και να γράφει αρκετά καλά.  
      Το σχόλιό του 
- Στη γλώσσα µ’ άρεσε πάρα πολύ η συνεργασία. ∆ηλαδή οµαδικά που 
δουλέψαµε όλοι. Ήταν κάτι καλό. ∆ηλαδή άµα ήµουν µόνος δε θα µπορούσα 
να τα κάνω όλα σωστά. Η οµάδα σε βοηθάει.  
Γενικά δυσκολευόταν µε τη γλώσσα. Τα κείµενα που του άρεσαν είναι τα 
ποιήµατα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.  
 
Τίνα 
 Η Τίνα είναι 
ολύ α
οστασιο
οιηµένη α
ό την οµάδα της τάξης. Γενικά δεν 
συµµετέχει ενεργά.    
Παρακολουθεί σιω
ηλή. Η οµαδική εργασία την ενοχλούσε γιατί την ανάγκαζε να 
συνοµιλεί και να συνεργάζεται µε συµµαθητές 
ου δεν ήθελε. Κυρίως είχε 
ρόβληµα µε 
τα αγόρια της τάξης.  
- Ντάξει ωραία ήτανε. Κι οι οµάδες στο τέλος δεν ήταν τόσο χάλια όσο ήταν 
στην αρχή. Γιατί, ντάξει, δεν ήθελα πολύ µε αγόρια, και τα θέµατα ήταν 
ενδιαφέρον.  
∆.: Θυµάµαι ότι οι οµάδες ήταν κάτι που σ’ είχε προβληµατίσει.  
-Με δυσκολεύουν ο οµάδες.  
∆.: Γιατί µάλλλον δεν έχεις συνηθίσει να δουλεύεις µε οµάδες.  
- Με τα παιδιά δεν έχω πολύ καλές σχέσεις. ∆ε µιλάµε.  
∆.: Αυτό σε δυσκολεύει. Λες ότι αυτό πήγε καλύτερα σε σχέση µε την αρχή. 
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Το σχόλιό της γενικά για τη συνεργασία µας ήταν: 
Πιο καλά ήταν από πέρσι, γιατί , εντάξει, ήταν λιγότερη η γραµµατική και τα 
θέµατα ήταν πιο ενδιαφέροντα. Μιλούσαµε για πράγµατα που ήταν πιο έξω 
από το σχολείο και ήτανε πιο χαλαρά.  
Οι ε
ιφυλάξεις της 
εριορίζονταν στη συµµετοχή της στις οµάδες  
- Ναι στις οµάδες δε µιλούσα και πολύ. Εκεί σε µερικά πράγµατα µέσα δεν 
υπήρχε η γνώµη µου µέσα. Αλλά… Και γιατί δεν την εξέφρασα. Άµα την είχα 
πει θα τη γράφανε, θα την έπαιρναν υπόψη τους. Αλλά δεν αισθανόµουνα πολύ 
άνετα και δεν µπορούσα να µιλήσω πολύ.  
Ωστόσο η Τίνα µίλησε 
ερισσότερο και συµµετείχε 
ερισσότερο α
ό άλλες χρονιές. 
Καταλάβαινε καλύτερα τα κείµενα χωρίς να είναι σε θέση να 
ροσδιορίσει τι ήταν αυτό 

ου την βοήθησε σ’ αυτό. Τα θέµατα 
ου της άρεσαν 
ερισσότερο ήταν αυτό του 
ρατσισµού και της 
αιδείας.  
 
Ελίνα 
- Για µένα προσωπικά είχε πολύ ενδιαφέρον. Γιατί ήταν µεγάλη διαφορά αντί 
να είµαστε µε ένα καθηγητή µε δύο. Γιατί, εντάξει, κάναµε διαφορετική 
δουλειά σε σχέση µε τις άλλες χρονιές. ∆ιότι ήταν κάτι περισσότερο οµαδικό, 
περισσότερο εκτός µαθήµατος πιστεύω. Γιατί δεν έγινε η ύλη µέσα από το 
βιβλίο, έγιναν κείµενα, έγιναν άρθρα  εφηµερίδων. Ήταν παραπάνω υλικό από 
τα βιβλία που έχουµε.  
Αφού ε
ιβεβαιώθηκαν τα όσα 
ροανέφερε, της ζήτησα να µου διευκρινίσει τι εννοούσε 
µε τη διατύ
ωση «∆εν έγινε το µάθηµα κανονικά». Τι δεν έγινε κανονικά; 
- Να σας πω την αλήθεια εγώ δεν κατάλαβα και πολύ το…εντάξει, δεν 
ανοίγαµε και πολλές φορές το βιβλίο. ∆ηλαδή κάναµε κείµενα εκτός.  Οπότε, 
ντάξει ήταν λίγο βαρετό, να το πω έτσι, άλλες χρονιές κάναµε…χωρίζαµε 4 
υποενότητες ένα κεφάλαιο και λέγαµε ότι  είναι το Α τα κείµενα, το Β το 
λεξιλόγιο, το Γ τα γραµµατικά και ∆ η Έκθεση. Έτσι το θυµάµαι εγώ. ∆ηλαδή 
όπως πηγαίναµε στην εξέλιξη όλης της Γλώσσας. Φέτος ασχοληθήκαµε πολύ 
µε τα κείµενα. Ανάλυση.  
Η Ελίνα θεωρούσε βαρετό να υ
άρχει αυτή η ρουτίνα µε τις 
ροδιαγεγραµµένες 
υ
οενότητες.  
- Ενώ περιοριστήκαµε σ’ αυτά (εννοεί τα 
αρα
άνω ου χαρακτήρισε ως βαρετά) και 
αναπτύξαµε είδη κειµένων, κατανόηση, ερωτήσεις –απαντήσεις, συζήτηση µέσα 
στην τάξη, ειδικά µε τις οµάδες.  
∆.: Με τα κείµενα ήθελα να σε ρωτήσω. Έχεις κάποια εντύπωση ότι κάτι 
άλλαξε στον τρόπο που αντιµετωπίζεις τα κείµενα. ∆ηλαδή µέσα από αυτή τη 
συνεργασία µπορείς να σκεφτείς κάποια πράγµατα που σου έχουν µείνει σαν 
ιδιαιτερότητες, κάτι ξεχωριστό στην προσέγγιση των κειµένων.  
- Φυσικό είναι ότι, εντάξει, όπως σας είχα πει, εγώ διάβαζα πιο πολύ 
λογοτεχνία, µέχρι εφηβική, ξέρω γω. Τώρα είδαµε άρθρα από εφηµερίδες, 
είδαµε ποιήµατα. Είδαµε κάποιες παραπάνω έννοιες  που εντάξει όχι ότι δεν 
ήθελα να ασχοληθώ. Απλώς δεν είχε τύχει και είχα κολλήσει µε τη λογοτεχνία.  
∆.: ∆ιάβασες περισσότερα είδη… 
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- Ναι. Και δεν είχα επαφή.  
∆.: Αυτή την επαφή πώς την κρίνεις; Σου φάνηκε ενδιαφέρουσα; 
- Στην αρχή νόµιζα ότι θα δυσκολευόµουνα να γράφω άρθρα. Ας πούµε στο 
πρώτο διαγώνισµα δεν ήξερα πώς να ξεκινήσω, πώς να τελειώσω. Αλλά µετά 
σκέφτηκα ότι πιστεύω τώρα που κάναµε πολλά – ότι είναι πιο εύκολο από το 
να γράφουµε µια έκθεση, γιατί είναι ότι υπάρχει αυτή η αµεσότητα. Γιατί 
ξέρουµε ότι θα το διαβάσει κάποιος είτε συνοµήλικος µας είτε απλός λαός, ας 
πούµε, σε κάποια εφηµερίδα, που, εντάξει, δεν είναι ανάγκη να έχει βαθιές 
έννοιες για να καταλάβει, για την κατανόησή του. Οπότε µιλάµε σε ήπια 
γλώσσα απλή και ότι δε θέλει τόσο µεγάλη ανάπτυξη. Ότι θα πούµε κάτι, όπως 
το καταλαβαίνουµε εµείς, θα το καταλάβει και κάποιος άλλος που θα το 
διαβάσει. Τώρα πιστεύω ότι έχω διευκολυνθεί σ’ αυτό τον τοµέα. Αν το έβλεπα 
στο Λύκειο θα µου φαινότανε βουνό. Τώρα δηλαδή που έχω έτσι µια επαφή, 
γιατί δεν είχα, δε διάβαζα εγώ εφηµερίδα και τώρα µε σας…Αν το ΄βλεπα 
κατευθείαν, θα τρόµαζα εντελώς, θα έλεγα δε µπορώ.  
Η Ελίνα έχει αρχίσει να διαβάζει άρθρα 
ου 
ριν δεν έδινε σηµασία α
ό νεανικά 

εριοδικά. Τη συγκινούν τα κείµενα 
ου δηµοσιεύονται σε νεανικά 
εριοδικά, ό
ως ένα 
άρθρο εφήβου α
ό τη Λάρισα. «Τώρα µου κινεί την περιέργεια να διαβάζω άρθρα 
που έχουν γραφτεί από έφηβους». 
 Η Ελίνα δε δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στις α
αιτήσεις του µαθήµατος το µόνο 
ου έχει 
κρατήσει ως δυσκολία ήταν το άρθρο του Φέδερστον 
ου είχαµε αναλύσει στην 
ρώτη 
ενότητα, το εξακολουθούσε να µην το κατανοεί.  
∆.: Κάτι άλλο;  
- Το επιπλέον υλικό που είχαµε. Σχολιάζαµε, ντάξει, άρθρα από εφηµερίδες, 
περιοδικά. Μου άρεσε πολύ η συζήτηση µεταξύ µας, οι οµάδες και ότι 
υπήρχαν οι διαφωνίες. Αυτό βοηθούσε γιατί έλεγε ο καθένας αυτό που πιστεύει 
χωρίς να επηρεάζεται από τη γνώµη του διπλανού του… 
Ως 
ρος το ε
ί
εδο των σχέσεων µεταξύ των µαθητών δε θεωρεί ότι άλλαξε κάτι 
σηµαντικά, γιατί ήταν ήδη καλές οι σχέσεις µεταξύ τους.  
 
Βούλα 
Η Βούλα είναι µαθήτρια θετική, 
ρόθυµη να µετέχει. Τα 
ροβλήµατά της εντο
ίζονται 
στον γρα
τό λόγο, κυρίως στη δοµή του λόγου. Η Βούλα εξέφρασε µε τον 
ιο εµφατικό 
τρό
ο την αρνητική της θέση για την 
αραµέληση 
αραδοσιακών στόχων του 
µαθήµατος.   
- Η δουλειά µας ήταν πολύ καλή αλλά δε δουλέψαµε πολύ γραµµατική. Αυτό 
είναι µειονέκτηµα, γιατί στις εξετάσεις η κ. Τάνια θα βάλει γραµµατική αλλά 
εµείς δε θα έχουµε δουλέψει πολύ για να γράψουµε καλά. Αλλά σε θέµατα 
γλωσσικά, συντακτικό, και να εκφράζουµε την άποψή µας καλύτερα θα πάµε 
καλύτερα. 
∆.: Θεωρείς ότι µέσα από τη δουλειά µας, βελτιώθηκε η γραπτή σου έκφραση. 
Βελτιώθηκες σ’ αυτό το σηµείο; 
- Νοµίζω ότι έχω βελτιωθεί λιγάκι. Αυτό δεν το ξέρω εγώ κ. Τάνια.  
∆.: Καλά, ρωτώ τη δική σου αίσθηση. 
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- Όσο µεγαλώνω, µπορώ να γράψω καλύτερα πιστεύω.  
∆.: Είπες ότι η δουλειά µας είναι πολύ καλή. Θέλω να µου πεις τα σηµεία που 
σε κάνουν να το λες αυτό ότι ήταν πολύ καλή η δουλειά µας. 
- ∆ουλέψαµε οµαδικά. Μας φέρατε κείµενα από εφηµερίδες, που για µας είναι 
κάπως δύσκολα και τα αναλύσαµε. Τα καταφέραµε. Μας βοηθήσατε κι εσείς να 
καταλάβουµε τα κείµενα, ώστε όταν διαβάζουµε µια εφηµερίδα να µπορούµε 
να καταλάβουµε τι λέει. 
Η Βούλα διάβαζε και διαβάζει εφηµερίδες ρωτήθηκε αν έχει αλλάξει κάτι στον τρό
ο 

ου διαβάζει.  
-Μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτονται οι ρεπόρτερς, αυτόν που έχει γράψει το 
άρθρο, και καταλαβαίνω καλύτερα τι θέλει να πει, τι µηνύµατα περνάει. 
 Στη συνέχεια ρωτήθηκε για την αίσθηση 
ου είχε για την 
οσότητα της εργασίας της.  
- Στο σπίτι δεν εργαστήκαµε πολύ. Κάναµε περισσότερη δουλειά στο σχολείο. 
Κι αυτό ήταν πιο ξεκούραστο για µένα. Και νοµίζω ότι αυτό µου έχει αφήσει 
και κάτι. Έχω επωφεληθεί. 
∆.: Από τη δουλειά µέσα στην τάξη. 
- Γιατί στο σπίτι µπορούµε να χαζεύουµε την ώρα που κάνουµε την εργασία 
και να µην την κάνουµε σωστά, ενώ στην τάξη είναι σίγουρο ότι θα γίνει καλά. 
∆.: Μίλησες περισσότερο;  
- Αυτό σίγουρα γιατί γενικά πέρσι ήµουν µαζεµένη.  
Στο µάθηµα της Γλώσσας δε συµµετείχε τόσο όσο στα άλλα µαθήµατα, γιατί κάθε 
∆ευτέρα και 
ρωινές ώρες «δε δουλεύει καλά ο εγκέφαλος».  
Πρόβληµα εντό
ισε στη λειτουργία των οµάδων γιατί τα µέλη τους δεν µ
ορούσαν να 
βρεθούν εκτός τάξης.    
 
Έρι 
Ο Έρι είναι α
ό την Αλβανία. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε θέµατα εθνικής  
ταυτότητας και διακρίνεται για την κριτική του στάση  σε ζητήµατα 
ου συζητιούνται 
στην τάξη. Ο Έρι ήταν α
ό τους µαθητές 
ου µετείχαν τακτικά στην οµάδα των 
µαθητών µε τους ο
οίους συζητούσα την 
ορεία της διδακτικής 
αρέµβασης.    
- Πολύ καλή. Κι η συνεργασία που κάναµε όλα τα παιδιά. Για µένα δηλαδή.  
∆.: Αυτό το πολύ καλή µπορούµε να το εξειδικεύσουµε; 
 Ο Έρι δυσκολευόταν να καταλάβει τα κείµενα, γιατί 
ολλές λέξεις δεν τις 
καταλάβαινε. Με τη βοήθεια λεξικού 
ροσ
αθεί να τα καταλαβαίνει.  
Ο Έρι έγραψε αρκετά για το θέµα του ρατσισµού και είχε να 
ει κι άλλα αλλά «θα 
έλεγα για σας για τους Έλληνες και δεν µ
ορούσα». Ο Έρι δεν ένιωθε άνετα να 
εκφράσει όλα όσα ήθελε και ένιωθε για το θέµα του ρατσισµού σκε
τόµενος τις 
αντιδράσεις των συµµαθητών του και των διδασκόντων. Αυτό ε
ηρέασε τη συµµετοχή 
του στο µάθηµα, αφού 
«Νιώθω πως θα µε κοροϊδέψουν οι άλλοι και δε µιλούσα». 
 Παρ’ όλα αυτά νιώθει 
ιο άνετος και η σχέση του µε τα 
αιδιά είναι 
ολύ καλύτερη 
α
ό άλλες χρονιές.  
Στη χρονιά 
ου 
έρασε η συµ
εριφορά του διαφορο
οιήθηκε ε
ί το άτακτο και αυτό δε 
βοήθησε στη συνεργασία του µε 
ολλούς καθηγητές.    
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Γιάννα 
Η Γιάννα είναι αντιφατική στα συναισθήµατά της σχετικά µε τη συνεργασία µας. Α
ό 
τη µια της αρέσει, το οµαδικό κλίµα, µίλησε 
ερισσότερο, συµµετείχε, έγραψε καλές 
εκθέσεις. Α
ό την άλλη φοβάται ότι αυτή η συνεργασία δεν την 
ροετοιµάζει καλά για 
να αντιµετω
ίσει τις α
αιτήσεις του Λυκείου.  
 
- Εµένα µ’ άρεσε η συνεργασία. Αλλά δε νοµίζω – δε ξέρω πώς θα το πάρετε 
αυτό- ότι αυτό βγάζει κάπου η συνεργασία · για το Λύκειο που πρέπει να 
είµαστε, να δουλεύουµε ατοµικά. ∆ε νοµίζω ότι βγάζει κάτι όλο αυτό. ∆ηλαδή, 
έχεις ναι οµάδα. Μπορεί να δουλεύουν δύο άτοµα και γω να κοιτάω έξω από 
το παράθυρο. 
∆.: Ναι, ενώ µε την παλιά διάταξη δεν κοιτούσε κανείς από το παράθυρο.  
- Ντάξει (Γέλια).  
∆.: Αλλά λες (σοβαρεύοµαι) κάποιοι δουλεύουν, κάποιοι δε δουλεύουν. Αυτό σε 
κάνει επιφυλακτική για την οµαδική εργασία; 
-Ναι. 
∆.: Αυτό δε ξέρεις πόσο χρήσιµο είναι αυτό για το Λύκειο; Έχεις µια 
επιφύλαξη δηλαδή. Ωραία! Άλλο σχόλιο. 
- Αλλά γενικά είναι και καλό., γιατί ανταλλάσσουµε απόψεις και παίρνεις κάτι 
από τ’ άλλα παιδιά.  
∆.: Βλέπω δηλ. ο προβληµατισµός είναι στην οµαδική διδασκαλία. Εκεί έχεις 
ένα ερωτηµατικό. Από τη µια λες υπάρχουν κάποια καλά, ανταλλαγή απόψεων, 
παίρνουµε από τα άλλα παιδιά κάτι, αλλά θα µας χρησιµεύσει αυτό για το 
Λύκειο; Και τι θα γίνει µ’ αυτούς που δε δουλεύουν στο Λύκειο;  
- Ναι.  
∆.: Λες µ’ άρεσε. Τι ήταν αυτό που σ’ άρεσε; 
- Μ’ άρεσε να παρουσιάζω την εργασία.  
∆.: Ναι. 
- Έτσι, µ’ αρέσει, αν και δεν ήθελα, µ’ αρέσει να µιλάω για κάτι που έχω κάνει, 
να φτιάχνω κάτι και να το δείχνω. Να παρουσιάσω κάτι που κάνω.  
Η Γιάννα 
ολλές φορές δε νιώθει άνετα για να µιλήσει. Παρ’ όλα αυτά στο µάθηµα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας µίλησε 
ερισσότερο α
’ άλλα µαθήµατα. Γενικά δε µιλάει στα 
µαθήµατα.  
Ωστόσο, γενικά δε νιώθει ούτε στο γρα
τό λόγο έχει βελτιωθεί ή έχει αλλάξει 
οιοτικά 
ή 
οσοτικά. Στην κατανόηση των κειµένων και στη σχέση της µε τα κείµενα δεν άλλαξε 
κάτι. 
∆ιαβάζει εφηµερίδες και αυτό τον καιρό θέλει να αρχίσει ένα βιβλίο.  
Α
ό την ανάλυση των κειµένων και τον τρό
ο 
ροσέγγισης δήλωσε εµφατικά 
«∆εν έχω κρατήσει τίποτα».  
Η διαδικασία των συνεντεύξεων ήταν κάτι 
ου της άρεσε αλλά δεν ξέρει για 
οιο λόγο.  
∆.: Αν πρότεινες κάτι , αν συνεχίζαµε και την επόµενη χρονιά, τι θα πρότεινες;  
-   Να δίναµε περισσότερη βάση στις Εκθέσεις.  
∆.: Ναι.  
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- Αυτό. Στον τρόπο που γράφουµε.  Γιατί εγώ δεν µπορώ να γράψω παραπάνω 
από µια σελίδα, µιάµιση και στο Λύκειο βλέπω ότι γράφουν τρεις σελίδες. 
 ∆.: Στις εργασίες, στις εκθέσεις που έγραψες στα διαγωνίσµατα, πώς πήγες; 
- Πολύ καλά. Πήρα 8 στα 10. Αλλά κάτι µε κρατάει.  
…………………………………………………………………………… 
∆.: Άλλο σχόλιο; 
- Όχι 
Ευχαριστίες 
 
∆ήµος 
Ο ∆ήµος είναι µαθητής 
ου µετέχει της οµάδας των µαθητών 
ου συζητώ την 
ορεία 
της διδακτικής 
αρέµβασης. Είναι µαθητής 
ου αντιµετω
ίζει δυσκολίες στο γρα
τό 
λόγο τόσο στο ε
ί
εδο της κατανόησης όσο και στο ε
ί
εδο της 
αραγωγής του γρα
τού 
λόγου. Η συµµετοχή του στο µάθηµα έχει ενθαρρυνθεί και η συµµετοχή του είναι 
ιδιαίτερα αισθητή φέτος. 
 
- Τίποτα. ∆εν έχω σχόλια (Αστεϊζόµενος). Μια χαρά πάµε .  
Στην αρχή δεν είχα πολυκαταλάβει  τι θα γίνει στη γλώσσα αλλά µετά βγήκε 
καλό.  
∆.: Το καλό µπορούµε να το αναλύσουµε;  
Ο ∆ήµος στη συνέχεια α
άντησε σε σειρά ερωτηµάτων 
ου στόχο είχαν να 
διερευνήσουν την αίσθηση του για την εξέλιξή του στο µάθηµα της Γλώσσας.  
Η γενική του εντύ
ωση είναι ότι είναι βελτιωµένος και στη συµµετοχή του στο µάθηµα 
και στις ε
ιδόσεις του στην άρθρωση γρα
τού και 
ροφορικού λόγου.  
Σε ερώτησή µου Τι σε κρατάει και δε συµµετέχεις τόσο» Απάντησε «Το λάθος». 
« ∆ε µ’ αρέσει να κάνω λάθος και τα παιδιά θα λένε…∆ε µ’ αρέσει».  
Α
έδωσε την ε
ιµέλειά του στο γεγονός ότι υ
άρχουν δύο καθηγητές στην ταξη. 
«∆ε ξέρω φέτος διάβαζα, γιατί µ’ άρεσε η κ. Τάνια αλλά ήσασταν κι εσείς. Να 
µου το λέει ο ένας ότι δεν πάω καλά, να µου το λέει και ο άλλος. Ε όχι  εντάξει 
δεν είναι καλό αυτό.  
Γέλια 
∆.:Να µε κατσαδιάζουν και οι δύο. Να τα’ ακούς από έναν αλλά να τα’ ακούς 
κι από τους δύο; 
Στην κατανόηση των κειµένων 
ιστεύει 
ως τα καταλαβαίνει όλα, ενώ 
αλιότερα δεν 

ρόσεχε. 
Φέτος διαβάζει κι άλλα βιβλία, το 
ορτραίτο του Ντόριαν Γκρέυ και 
ολλές 
εφηµερίδες. ∆ίνει, ό
ως χαρακτηριστικά εί
ε «25 ευρώ κάθε Κυριακή» για να 

αίρνει τα βιβλία 
ου 
ωλούνται µαζί µε τις εφηµερίδες.  
Ο ∆ήµος σε αντίθεση µε το 
αρελθόν νιώθει ενισχυµένος στο µάθηµα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας. 
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Παράρτηµα 3   
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ.  
(Ενδεικτικά �αραδείγµατα) 
 
Ενότητα 1η : «Η Ελλάδα στον κόσµο» 
 
Οι συνειρµοί των µαθητών στο άκουσµα της λέξης «Ελλάδα» 
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Η αφίσα του Ε.Ο.Τ, η οποία αξιοποιήθηκε στην 1η ενότητα. 
 
Κείµενα που συνέταξαν οι µαθητές αξιοποιώντας τους συνειρµούς τους.  
Το κείµενο του Γιώργου 
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Το κείµενο του Βάσου  
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Το κείµενο του Ντίνου  
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Το κείµενο του ∆ήµου  
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Το κείµενο του Μίµη 
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Σύγκριση κειµένων: Φέδερστον – Going through (ατοµική εργασία) 
To κείµενο του Νάκου 
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Το κείµενο της Ρίνας 
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Το κείµενο του Μίµη  
 

 
Το κείµενο της Ντίνας 
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Η σύνθεση των απόψεων σε οµάδες 
Οµάδα1  
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Οµάδα 2 
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Οµάδα 3 
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Η άποψη της Ελίνας για την εργασία 

 

 
 
 
 
 



 522 

Η άποψη της Ελίνας για το κολάζ 
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2η ενότητα: ¨Είµαστε όλοι ίδιοι, Είµαστε όλοι διαφορετικοί 
Αποσπάσµα από το Ηµερολόγιο του Ανδρέα Κορδο
άτη, του Θανάση Βαλτινού,  
Αθήνα: Εστία, 42-49. 
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Από το υλικό (από εφηµερίδες και ∆ιαδίκτυο) που πρότειναν οι µαθητές 
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Eνσωµάτωση των µεταναστών: Μύθοι και πραγµατικότητα 
Αγγελική Χαλκιά, Κοινωνιολόγος, Εγκληµατολόγος 
Τετάρτη 22 Νοέµβριος 2006  

απο diavat  
σε Άρθρα  
σχόλια: 0  

 

Ενσωµάτωση, ένταξη, αµοιβαία αποδοχή. Τρεις ισότιµοι όροι για να περιγράψουµε µια 
ιδεατή πραγµατικότητα : αυτόνοµη οικονοµική επιβίωση των µεταναστών και αρµονική 
συνύπαρξη µε τον αυτόχθονα πληθυσµό.  
Σε αντίθεση µε την «αφοµοίωση» που σηµαίνει ότι ο «µετανάστης» απαρνείται την 
πολιτιστική του ταυτότητα για να ασπαστεί τα ήθη και έθιµα της χώρας υποδοχής, η 
ενσωµάτωση αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας νέας ταυτότητας µέσα από την σύνθεση 
βιωµάτων του παρελθόντος µε το παρόν του µετανάστη.  
 
Μια πολιτική ενσωµάτωσης σηµαίνει ότι το Κράτος, µέσω των επίσηµων φορέων του, 
προσφέρει σε όλους τους µετανάστες : 
α) Ισότητα ευκαιριών (Παιδεία, Στέγαση, Απασχόληση, Ασφάλιση, Υγεία, Πολιτισµό, 
Ψυχαγωγία, πολιτική εκπροσώπηση), δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στους µετανάστες 
«δεύτερης γενιάς». 
β) Προστασία ενάντια στις διακρίσεις που υφίστανται (εργοδοτική αυθαιρεσία, αστυνοµική 
βία, θεσµικός ρατσισµός, αδυναµία θρησκευτικής ελευθερίας). 
Παράλληλα, επειδή η µετανάστευση είναι παγκόσµιο φαινόµενο µε ταχύτατη εξέλιξη και 
πολλαπλές διακλαδώσεις, επιβάλλεται συνεχής επαγρύπνηση τόσο κατασταλτική 
(περιορισµός παράνοµων εισόδων, trafficking), όσο και προληπτική (προσαρµογή της 
ελληνικής νοµοθεσίας στις ευρωπαϊκές οδηγίες, υιοθέτηση «καλών πρακτικών» τρίτων 
χωρών, κλπ.).  
Για να «πετύχει» η ενσωµάτωση χρειάζεται η συνεργασία τριών συλλογικών υποκειµένων 
(Κράτους, Κοινωνίας, Μεταναστών). Μεταξύ των τριών όµως ο ρόλος του Κράτους υποδοχής 
είναι ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ, ακριβώς γιατί δεν πρόκειται για µια αυτόµατη και αυθόρµητη ρύθµιση 
αλλά για µια σειρά καθηµερινών «διαπραγµατεύσεων», όπου ο µετανάστης, λόγω του 
ανύπαρκτου status του, είναι ο αδύναµος κρίκος. Η πράξη επίσης µας δείχνει ότι δεν 
υπάρχει ένας τύπος µετανάστη αλλά πολλές υπο-οµάδες (οµογενείς, παλλινοστούντες, 
πρόσφυγες, οικονοµικοί µετανάστες, πολίτες ΕΕ, πολίτες εκτός ΕΕ) και κατηγορίες (νόµιµοι, 
παράνοµοι, θύµατα trafficking, µέλη οικογενειακής συνένωσης, άνδρες, γυναίκες, πρώτη, 
δεύτερη γενιά, σπουδαστές, στελέχη επιχειρήσεων, σύζυγοι υπηκόων πολιτών ΕΕ). Άρα, 
δεν έχει νόηµα να µιλάµε για ενσωµάτωση γενικά. Κάθε άτοµο, κάθε οµάδα, ανάλογα µε την 
συγκυρία και τις ευκαιρίες βρίσκει τον προσωπικό του δρόµο.  
Τέλος καλό θα ήταν να θυµίσουµε το «αυτονόητο» : δεν υπάρχει δυνατότητα ενσωµάτωσης 
χωρίς ΝΟΜΙΜΗ ∆ΙΑΜΟΝΗ. Αρα, προϋπόθεση επιτυχίας των όποιων πολιτικών µέτρων θα 
ληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση, είναι η ύπαρξη νοµικού πλαισίου που θα διευκολύνει 
της προσπάθειες ένταξης των µεταναστών. ∆ιαφορετικά, εθελοτυφλούµε και αναλωνόµαστε 
σε µια στείρα ανακύκλωση κοινότυπων προτάσεων.  
 
Ενσωµάτωση των µεταναστών : τι (δεν) έγινε στην Ελλάδα  
 
Γενικά, δύο είναι τα βασικά εµπόδια για την οµαλή ένταξη των µεταναστών στην ελληνική 
κοινωνία : α) έλλειψη σαφούς πολιτικής βούλησης (νόµιµη διαµονή, εξασφάλιση ισότητας 
ευκαιριών), β) πολιτιστικές αντιστάσεις (στερεότυπα κοινής γνώµης, εθνοκεντρικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα, θρησκευτική παραφιλολογία περί πολιτισµικής και φυλετικής 
ανωτερότητας). 
 
Όσον αφορά την πολιτική βούληση, όπως και σε µια σειρά άλλα φλέγοντα θέµατα της 
ελληνικής κοινωνίας (π.χ. Παιδεία, Ασφαλιστικό), οι διαχειριστές προσπάθησαν να 
αποφύγουν το, υποτιθέµενο, πολιτικό κόστος «κλείνοντας τα µάτια». Έτσι τόσο η κεντρική 
διοίκηση όσο και η Τοπική αυτοδιοίκηση, αντιµετώπισαν τους µετανάστες µε την νοοτροπία 
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του «προσωρινού», του «επισκέπτη εργαζόµενου», ο οποίος θα γυρίσει στην πατρίδα του 
µετά από κάποια χρόνια.  
Η πραγµατικότητα όµως αποδείχθηκε διαφορετική και οι δυο προηγούµενες επιχειρήσεις 
νοµιµοποιήσεις µεταναστών (1997, 2001), προσπάθησαν «εκ των υστέρων» να καλύψουν το 
σχετικό κενό. Επειδή όµως δεν έλαβαν υπόψη τους ούτε την διεθνή εµπειρία, ούτε τις 
αντίστοιχες κοινοτικές οδηγίες. (π.χ. οικογενειακή επανένωση, καθεστώς µακροχρόνιας 
διαµονής), ούτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εγχώριας µετανάστευσης, χαρακτηρίζονται 
ως «αποσπασµατικές», «χαοτικές» και εν γένει ανα-αποτελεσµατικές, αφού δεν 
κατόρθωσαν να επιλύσουν ικανοποιητικά τα βασικά προβλήµατα των µεταναστών. 
Σηµειώνουµε µεταξύ άλλων : διαδικασία πολιτογράφησης ανηλίκων που έχουν γεννηθεί 
στην Ελλάδα ή έχουν φτάσει εδώ πριν τα 18 τους, ανάγκη διπλής άδειας 
(παραµονής/εργασίας) και άµεση εξάρτηση µεταξύ τους, ψήφος στις τοπικές εκλογές για 
τους µακρά διαµένοντες, εισαγωγή διακρίσεων (πολύ ακριβά και µη επιστρεφόµενα 
παράβολα αιτήσεων, εξαιρετικά υψηλό αριθµό ενσήµων για ασφαλιστική κάλυψη, άδειες 
για πλανόδιους πωλητές, κλπ.)  
 
Οι βασικές αρχές της πρόσφατης 3ης νοµιµοποίησης (2005), διέπονται από την ίδια 
κατασταλτική φιλοσοφία : περιορισµός αυτο-απασχόλησης, απαγόρευση αλλαγής εργασίας 
και νοµού παραµονής πριν την λήξη της άδειας, υψηλότατο κόστος νοµιµοποίησης. 
Παράλληλα, για άλλη µια φορά, ο νοµοθέτης «ξεχνά» σηµαντικά ζητήµατα : αυτόµατη 
πολιτογράφηση δεύτερης γενιάς, εργασιακές διακρίσεις, θρησκευτικά δικαιώµατα, σαφή 
δέσµευση για πολιτικά δικαιώµατα (τι σηµαίνει άραγε «πρόθεση παραχώρησης στις 
µεθεπόµενες δηµοτικές εκλογές» όταν ξέρουµε ότι είναι πολύ δύσκολο για τους µετανάστες, 
εκτός ΕΕ, να αποκτήσουν ελληνική ιθαγένεια;). 
 
Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι, αυτή τη στιγµή, το βασικότερο εµπόδιο ενσωµάτωσης των 
µεταναστών στην Ελλάδα, απορρέει από το ανεπαρκές νοµικό πλαίσιο. Η διαχρονική και 
διακοµµατική έλλειψη σαφούς πολιτικής βούλησης δυσκολεύει την ζωή όλων αλλά 
υπονοµεύει ΚΥΡΙΩΣ το µέλλον της «δεύτερης γενιάς» µεταναστών.  
 
Ξέρουµε όµως, από την διεθνή εµπειρία, ότι µεσοπρόθεσµα εκείνο που απειλείται είναι η 
συνολική κοινωνική συνοχή, εξαιτίας του σχηµατισµού µιας υποδεέστερης τάξης, ενός 
lumben proletariat, οικονοµικά, πολιτικά και πολιτιστικά περιθωριοποιηµένου. Αν δεν είναι 
αυτή η ελληνική κοινωνία που θέλουµε, είναι ακόµα καιρός να αλλάξει η διαχείριση του 
µεταναστευτικού ρεύµατος προς τρεις βασικές κατευθύνσεις : αναµόρφωση του νοµικού 
πλαισίου, µέτρα για την µείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και ενεργή προώθηση της 
πολιτικής εκπροσώπησης των µεταναστών.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 532 

Ενότητα 3η : «Γλώσσα –Γλώσσες και πολιτισµοί του κόσµου» 
 
Η εργασία της Τίνας 
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Η εργασία του Νάκου 
 

 
 
Η εργασία του ∆ανιήλ 
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Η εργασία του Αλέξη 
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Η εργασία του ∆ήµου 
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Η εργασία της Βούλας 
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Η εργασία της Εύας 
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Η εργασία του Μπάνυ 
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Ενότητα 4η : «Ενωµένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες» 
Η εργασία του Κίµωνα - Γιώργου- Μίµη – Μπάνυ –Λιάκου 
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Το σκίτσο της Τίνας, παραλλαγή του σκίτσου στη σελ. 84 του Βιβλίου της 
Ν.Γλ. της Γ΄Γυµνασίου (2006). 
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∆είγµα από την εργασία του ∆ήµου 
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∆είγµα από την εργασία του Ντίνου 
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∆είγµα από την εργασία της Ρίνας 
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