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ΡΕΛΛΘΨΘ  
 

Θ διατριβι αυτι απαντά ςτο πρόβλθμα τθσ πρόςλθψθσ του μακιματοσ τθσ 

Λογοτεχνίασ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, με τθν πρόταςθ ενόσ νζου 

οργανωτικοφ και διδακτικοφ πλαιςίου. Στο νζο αυτό διαλογικό πλαίςιο, θ 

Λογοτεχνία ςυνομιλεί με τα άλλα καλλιτεχνικά κείμενα (Κζατρο, Κινθματογράφο, 

Μουςικι, Εικαςτικά), ωσ γλϊςςα τθσ Τζχνθσ. H  τοποκζτθςθ τθσ Λογοτεχνίασ ςε ζνα 

διακαλλιτεχνικό ςυγκείμενο ςτοχεφει όχι μόνο ςτθ νοθματοδότθςθ του κειμζνου, 

αλλά και ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ πολιτιςμικισ υποκειμενικότθτασ του μακθτι. Θ 

διατριβι διαρκρϊνεται ςε δφο μζρθ. Το πρϊτο μζροσ αποτελεί το κεωρθτικό 

υπόβακρο, ςτο οποίο περιγράφονται οι μετατοπίςεισ που ζχουν ςυντελεςτεί τισ 

τελευταίεσ δεκαετίεσ και αφοροφν τουσ παρακάτω χϊρουσ: α) το κοινωνικό 

«ςυγκείμενο», β) τθ κεωρία τθσ Λογοτεχνίασ γ) τθ κεϊρθςθ τθσ νοθμοςφνθσ, δ) το 

παιδαγωγικό - ψυχολογικό μοντζλο μάκθςθσ. Οι μεταςτροφζσ αυτζσ οδιγθςαν ςε 

μια νζα κοινωνικοπολιτιςμικι κεωρία, ςφμφωνα με τθν οποία θ γνϊςθ 

«καταςκευάηεται» εντόσ τθσ προςλαμβάνουςασ ςυνείδθςθσ, μζςα από τθν 

αλλθλεπίδραςθ του υποκειμζνου με το κοινωνικό ςυγκείμενο.  

Θ φαινομενολογικι αυτι τοποκζτθςθ τθσ ερμθνείασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν 

προβλθματικι πρόςλθψθ τθσ ςχολικισ Λογοτεχνίασ, οδιγθςαν ςτθν ιδζα 

ςχεδιαςμοφ ενόσ εναλλακτικοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ, ςτο οποίο θ διδαςκαλία 

του λογοτεχνικοφ κειμζνου εντάςςεται ςε ζνα διαλογικό - διακαλλιτεχνικό πλαίςιο 

ςυνομιλίασ. Το μοντζλο αυτό δεν είναι ενιαίο αλλά κακορίηεται από τθ δυναμικι 

αλλθλεπίδραςθ του κειμζνου, του εκπαιδευτικοφ και τθσ μακθτικισ κοινότθτασ. Θ 

πρόταςθ αυτι ςυνομιλεί με τισ κεωρθτικζσ ςυλλιψεισ του Bakhtin ςχετικά με τθ 

διαλογικότθτα, τθν πολυφωνία, τθν απευκυντικότθτα [addressivity] και τθν 

καρναβαλικι ανατροπι των ςχζςεων εξουςίασ. Με αυτόν τον τρόπο, θ Λογοτεχνία 

προςλαμβάνεται από τουσ μακθτζσ ωσ Τζχνθ ανάμεςα ςτισ άλλεσ Τζχνεσ (Κζατρο, 

Κινθματογράφο, Μουςικι, Εικαςτικά) και θ ςχολικι τάξθ μετατρζπεται ςε 

κοινότθτα αναγνωςτϊν αιςκθτικϊν κειμζνων, κειμζνων που αντιμετωπίηονται ωσ 

ςυςτιματα ςθμαςίασ, ςυνομιλοφν και προςφζρουν τθ δυνατότθτα για πολλαπλζσ 

αναγνϊςεισ.   
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Το δεφτερο μζροσ τθσ διατριβισ αποτελεί τθν ζρευνά μασ. Στο μζροσ αυτό, 

καταγράφθκαν τα αποτελζςματα από τθν εμπειρικι ζρευνα πεδίου που 

πραγματοποιικθκε ςε ςχολεία του Νομοφ Θρακλείου, με μεικτι μζκοδο 

ςυνάρκρωςθσ των ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεδομζνων. Κατά τθν επεξεργαςία των 

δεδομζνων,  εφαρμόςτθκε θ μζκοδοσ τθσ τριγωνοποίθςθσ. Θ ερμθνεία των 

αποτελεςμάτων ζδειξε τθν ανάγκθ αλλαγισ, που βιϊνουν οι εκπαιδευτικοί και οι 

μακθτζσ ςχετικά με τθν  παραδοςιακι-μονολογικι μζκοδο διδαςκαλίασ του 

μακιματοσ τθσ Λογοτεχνίασ. Ο διάλογοσ των Τεχνϊν ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςτθν 

κατανόθςθ των κειμζνων και ςτθν αιςκθτικι απόλαυςθ, και παράλλθλα ςυμβάλλει 

ςτθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των μακθτϊν. Αν και θ αποτελεςματικότθτα τθσ 

διδαςκαλίασ με τθν αξιοποίθςθ των Τεχνϊν φαίνεται μεγαλφτερθ, ταυτόχρονα 

καταγράφεται θ ανάγκθ τθσ ςφνκεςθσ τθσ παραδοςιακισ με τισ εναλλακτικζσ 

μεκόδουσ και θ αναγνϊριςθ τθσ κεντρικισ κζςθσ του εκπαιδευτικοφ ςτθ 

διαμόρφωςθ του μακθςιακοφ κλίματοσ.    

 



  

16 

 

 

CONVERSATION OF THE ARTS: THE USE OF THE ARTS IN 
LITERATURE TEACHING IN GREEK SECONDARY EDUCATION 
 
ABSTRACT  
 

The aim of this thesis is to find an answer to the problem of literature reception in 

Secondary Schools in Greece by creating a new organizational and teaching context. 

In a dialogical setting, literature opens a conversation with other artistic “texts” 

(Theater, Cinema, Music, Painting) within the boundaries of the ‘language’ of art. 

Placing Literature in an interartistic context aims not only at the weaving of 

meanings and mutual elucidation, but also at the construction of the student’s 

cultural subjectivity. 

The thesis has two parts. The first part consists of a theoretical investigation that 

depicts the shift that has taken place in the recent decades concerning:  a) the social 

context,  b) the literary theory, c) the theories of Intelligence assessment, c) the 

educational and psychological models of learning. These changes lead to a new 

socio-cultural theory according to which knowledge is situated and “co-constructed” 

dialogically, through the interaction of the recipient and the context.  

This phenomenological placing of interpretation in the consciousness of the 

recipient, in combination with the problematic reception of literature in secondary 

schools, led to the idea of designing an alternative context of learning, in which the 

teaching of a literary text would be placed in an interartistic context within a learning 

community. The “paradigm” would not be the same for all learning communities as 

the setting would be determined by the dynamic interrelationship between the text, 

the teacher and the student community. This thesis has its theoretical roots in 

Bakhtin’s theory on dialogism, polyphony, addressivity, and the carnivalesque 

subversion of power relations. In this way, literature is percieved in the student’s 

consciousness, as an Art, among the other Arts [Theater, Cinema, Music, Drawing] 

and the school class is transformed into a community of readers of “aesthetic texts”, 

“texts” that are read as systems of meaning in constant conversation while they 

offer the possibility of multiple readings and interpretations. 
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The second part of the thesis focuses on the research implementation. This part 

includes the results of the empirical research in Secondary Schools of the region of 

Heraklion in Crete. The data were collected with a mixed method, quantitative and 

qualitative implementing the method of triangulation. The analysis of the data led to 

the conclusion that the traditional – monological method of teaching is in need of 

change. According to both teachers’ and students’ views, the dialogue between 

artistic texts enhances the understanding and appreciation of literature along with 

the pleasure of reading. At the same time, it promotes the motivation of the 

students. Even though in the comparison of the two methods (the traditional and 

the alternative one, which involved Arts integration) the alternative seems to be 

more effective, there is a tendency pointing clearly to another direction, that is the 

combination of the methods and the recognition of the teacher as a central figure in 

the learning process.  
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ΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Στθν αρχι κάκε εμπειρικισ ζρευνασ βρίςκεται θ παρατιρθςθ, θ ςτοχαςτικι ματιά 

του/τθσ ερευνθτι/τριασ, που αντιλαμβάνεται τθν προβλθματικι διάςταςθ ενόσ 

φαινομζνου και αναηθτά «κεραπεία». Θ ιδιότθτά μου ωσ κακθγιτριασ τθσ 

Λογοτεχνίασ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ με ζφερε ςε επαφι με τθ διδαςκαλία 

του μακιματοσ ςτισ ςχολικζσ τάξεισ και με τισ αναπαράςταςεισ των μακθτϊν για τθ 

Λογοτεχνία ωσ ςχολικό μάκθμα. Οι επιταγζσ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ για μια 

ενιαία ερμθνεία ςυναντοφςαν τθν αντίςταςθ των μακθτϊν ςτθν κανονικοποίθςθ. 

Τα ςυναιςκιματα που εκδθλϊνονταν απζναντι ςτο μάκθμα ιταν αυτά  τθσ ανίασ 

και τθσ αποςτροφισ. Θ διαπίςτωςθ τθσ προβλθματικισ πρόςλθψθσ τθσ διδαςκαλίασ 

τθσ Λογοτεχνίασ και οι προςωπικζσ μου πεποικιςεισ ςχετικά με τον ρόλο του 

κατάλλθλου διδακτικοφ ςυγκείμενου ςτθν πρόςλθψθ τθσ νζασ γνϊςθσ με οδιγθςαν 

ςτθν ιδζα δθμιουργίασ ενόσ διακαλλιτεχνικοφ–διαλογικοφ πλαιςίου. Στο διδακτικό 

αυτό πλαίςιο, κείμενα και ιδζεσ κα ςυνομιλοφςαν, με τθν ενεργι διαμεςολάβθςθ 

των μακθτϊν. Στο ίδιο επικοινωνιακό πλαίςιο, οι εμπειρίεσ, τα βιϊματα, οι 

ιδιαίτερεσ κλίςεισ και τα ενδιαφζροντα του κάκε μακθτι, κα γίνονταν όχι μόνο 

αποδεκτά, αλλά και επικυμθτά, κακϊσ κα ςυνειςζφεραν  ςτθν πολλαπλι ανάγνωςθ 

των κειμζνων και ςτθν καλλιζργεια τθσ εναλλακτικισ ματιάσ. 

Θ εφαρμογι του νζου «παραδείγματοσ» διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ ωσ 

κειμζνου Αιςκθτικισ που ςυνομιλεί με τα άλλα κείμενα ζγινε αποδεκτι με 

ενκουςιαςμό και δθμιοφργθςε νζουσ όρουσ πρόςλθψθσ. Οι μακθτζσ 

ενεργοποιικθκαν, κατζκεταν τισ δικζσ τουσ προτάςεισ, διαμεςολαβοφςαν οι ίδιοι 

ςτθν καταςκευι του νζου κειμζνου. Ζνασ δθμιουργικόσ διάλογοσ ςχετικά με 

ηθτιματα Τζχνθσ και Αιςκθτικισ είχε ξεκινιςει… Οι μακθτζσ είχαν ειςαχκεί ςτο 

«παιχνίδι» τθσ μάκθςθσ με νζουσ όρουσ προςωπικισ εμπλοκισ και αυτενζργειασ. Θ 

Λογοτεχνία, ςτθ ςυνομιλία τθσ με τισ άλλεσ Τζχνεσ (Μουςικι, Κζατρο, 

Κινθματογράφο, Εικαςτικά) εγκατζλειψε τθ μονοτροπικότθτα του γραπτοφ λόγου, 

με τθν οποία ιταν ςυνδυαςμζνθ ςτθ ςυνείδθςθ των μακθτϊν, και μετουςιϊκθκε ςε 

χϊρο κελκτικό, οικείο, ηωντανό, ςτον οποίο εκελοντικά οι μακθτζσ ειςχωροφςαν 

αναηθτϊντασ τθν προςωπικι τουσ κζςθ. 
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Θ πεποίκθςθ ότι ο διδακτικόσ αυτόσ πειραματιςμόσ δφναται να αποτελζςει 

μια πρόταςθ διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ Λογοτεχνίασ προιλκε από τθ 

ςυηιτθςθ τθσ ιδζασ αυτισ με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ και από τθν παρατιρθςθ των 

κεματικϊν ςε ςχετικά ςυνζδρια και θμερίδεσ. Οι Τζχνεσ, τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, 

μετά το 2000, φαίνεται να ζχουν διειςδφςει δυναμικά ςτισ ςχολικζσ τάξεισ. 

Εκπαιδευτικοί και μακθτζσ, αντιςτεκόμενοι ςτον ενιαίο τρόπο ερμθνείασ, 

αξιοποιοφν τθ δυναμικι των Τεχνϊν, για να δϊςουν «πνοι» ςτο γνωςτικό 

αντικειμενο και να ςυνδζςουν τθ γνϊςθ με το βίωμα. Ειδικά, ςτο μάκθμα τθσ 

Λογοτεχνίασ, πολλοί θταν οι φιλόλογοι, που ςυνδφαηαν τθ διδαςκαλία του 

μακιματοσ με τθν αξιοποίθςθ κάποιασ από τισ άλλεσ Τζχνεσ.  Θ ςυνομιλία των 

κειμζνων όλων των Τεχνϊν και θ αντιμετϊπιςθ τθσ Λογοτεχνίασ ωσ γλϊςςασ τθσ 

Τζχνθσ αποτελοφςαν για μια μερίδα Φιλολόγων ςυνικθ πρακτικι.  

Θ μεταφορά τθσ διδακτικισ πράξθσ ςε ζργο ερευνθτικό υπιρξε ουςιαςτικά 

το προϊόν ενόσ δθμιουργικοφ διαλόγου με ανκρϊπουσ που θ διειςδυτικι τουσ ματιά 

ςυνείςφερε ουςιαςτικά ςτθν προαγωγι των ςτόχων τθσ ζρευνασ. Αρχικά, ςτθ λιψθ 

τθσ απόφαςθσ εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ, βρίςκεται θ γνωριμία με τθ 

Ντενίη–Χλόθ Αλεβίηου, διδάκτοροσ τθσ Λςτορίασ Τζχνθσ. Θ ενκάρρυνςθ τθσ Ντενίη 

υπιρξε κακοριςτικι, κακϊσ και θ ςυμβολι τθσ ςε ηθτιματα Τζχνθσ και εικαςτικισ 

αναπαράςταςθσ.  

Θ επόμενθ ευτυχισ ςυγκυρία ιταν θ γνωριμία με τον κ. Ανδρζα 

Φουντουλάκθ, Αναπλθρωτι Κακθγθτι του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Ρροςχολικισ 

Εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, που υπιρξε ο επιβλζπων τθσ διατριβισ. Θ 

επιςτθμονικι αρτιότθτα, θ διαιςκθτικι ματιά και θ ερευνθτικι εντιμότθτα που τον 

χαρακτθρίηουν αποτζλεςαν τον αςφαλι οδθγό για τθν υπζρβαςθ δυςκολιϊν ι 

ανακατεφκυνςθσ του ςτοχαςμοφ προσ ζναν νζο τρόπο κζαςθσ. Το επικοινωνιακό 

αυτό πλαίςιο ςυνειςζφερε τα μζγιςτα ςτθν καλλιζργεια τθσ εναλλακτικισ 

«ερευνθτικισ ματιάσ», τθσ οποίασ αποτζλεςμα είναι και θ παροφςα διατριβι. Τον 

ευχαριςτϊ κερμά για τθ διαλεκτικι που αναπτφχκθκε όλα αυτά τα χρόνια, κακϊσ 

και για τθν εμπιςτοςφνθ ςτισ ιδζεσ και ςτθν ερευνθτικι μου πορεία.  

Κα ικελα να εκφράςω, επίςθσ, κερμζσ ευχαριςτίεσ και προσ τα άλλα δφο 

μζλθ τθσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ. Ρρϊτα, ςτον κ. Βαςίλειο Οικονομίδθ, 
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Αναπλθρωτι Κακθγθτι του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ του 

Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, για τθν κακοριςτικι ςυνειςφορά του ςτα ηθτιματα τθσ 

μεκοδολογίασ τθσ ζρευνασ και για τθ ςυμμετοχι του ςτθν ομάδα ςφνταξθσ των 

ερωτθματολογίων και του οδθγοφ ςυνζντευξθσ. Επίςθσ, ςτθν κ. Μαρία Καραΐςκου, 

Επίκουρθ Κακθγιτρια του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ του 

Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, τθσ οποίασ οι καίριεσ υποδείξεισ ενίςχυςαν και προϊκθςαν 

τθ ςυγγραφι.  

Ζνα ιδιαίτερο ευχαριςτϊ ςτον κ. Μιχαιλ Λιναρδάκθ, Επίκουρο Κακθγθτι ςτο 

Ραιδαγωγικό Τμιμα Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, για τθν 

παρότρυνςι του ςχετικά με τθν εκπόνθςθ τθσ διατριβισ και για τθ ςυνειςφορά του 

ςτθν κατανόθςθ τθσ φιλοςοφίασ τθσ ποςοτικισ ζρευνασ. Ευχαριςτϊ, επίςθσ,  τθν κ. 

Ρόπθ Τριανταφφλλου, Δρ. Κλινικισ Ψυχολογίασ, τον κ. Κάνο Αλεγκάκθ, Δρ. 

Επιςτθμϊν Υγείασ, και τον Γιϊργο Συλλιγάρδο, Δρ. Μακθματικϊν, για τθ ςυμβολι 

τουσ, με οποιοδιποτε τρόπο, είτε κεωρθτικά, με υποδείξεισ, ςχετικά με τθ 

ςτατιςτικι επεξεργαςία και ανάλυςθ των δεδομζνων, είτε εμπράκτωσ, με τθν 

αξιοποίθςθ του εργαλείου ςτατιςτικισ ανάλυςθσ SPSS. Λδιαίτερα παραγωγικζσ, ωσ 

προσ τθν κατανόθςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ ποιοτικισ μεκόδου, ιταν οι ςυηθτιςεισ με 

τθν κ. Ελζνθ Κατςαροφ, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο Τμιμα Φιλοςοφικϊν και 

Κοινωνικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, και με τον κ. Εμμανουιλ Σαββάκθ, 

Επίκουρο Κακθγθτι, ςτο Τμιμα Κοινωνιολογίασ τθσ ςχολισ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 

του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου. Καταλυτικι, επίςθσ, υπιρξε θ ςυμβολι τθσ κ. Σοφίασ 

Τριλίβα, Αναπλθρϊτριασ Κακθγιτριασ ςτο Τμιμα Ψυχολογίασ του Ρανεπιςτθμίου 

Κριτθσ, για τθ γνωριμία μου με τθν ερμθνευτικι–φαινομενολογικι μζκοδο. 

Ωσ προσ τθν εκπόνθςθ τθσ ζρευνασ ςτα ςχολεία τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, αρχικά, κα ευχαριςτιςω τθν κ. Αγγελικι Ηαχαράτου, υπεφκυνθ του 

Γραφείου Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Νομοφ 

Θρακλείου. Στο Γραφείο Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων, ξεκίνθςε ο ςχεδιαςμόσ για τθ 

δθμιουργία ομάδων με τουσ/τισ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ φιλολόγουσ ςτθν ζρευνα ςτα 

ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Στθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ ςυνζβαλαν 

ουςιαςτικά, με τθ ςυνεργαςία τουσ και κατά το προδιδακτικό ςτάδιο, του 

ςχεδιαςμοφ τθσ διδαςκαλίασ, και κατά τθν εκπόνθςθ τθσ διδαςκαλίασ αλλά και 
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μεταδιδακτικά με τθν κατάκεςθ του αναςτοχαςμοφ τουσ, ςτισ ςυνεντεφξεισ που 

ακολοφκθςαν, οι φιλόλογοι–ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςτθν ζρευνα. Ζνα μεγάλο 

ευχαριςτϊ για τθ δθμιουργικι ςυνεργαςία τουσ, για τισ απολαυςτικζσ διδαςκαλίεσ 

που παρακολοφκθςα, για όλα όςα με δίδαξαν. Ζνα τελευταίο ευχαριςτϊ, επίςθσ, 

ανικει ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ που με προκυμία ςυμμετείχαν ενεργθτικά 

ςτισ διδαςκαλίεσ και ςτθν ζρευνα που ακολοφκθςε. 
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1. ΕΛΣΑΓΩΓΘ 
 

Θ αξιοποίθςθ των Τεχνϊν (Κζατρο, Κινθματογράφοσ, Μουςικι, Εικαςτικά) 

προτείνεται ωσ μια εναλλακτικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ τθσ «ανάγνωςθσ» 

λογοτεχνικϊν κειμζνων, ςτο πλαίςιο δθμιουργίασ ενόσ νζου διδακτικοφ, 

διακαλλιτεχνικοφ, διαλογικοφ «παραδείγματοσ» για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ 

τθσ Λογοτεχνίασ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, ςτο οποίο το λογοτεχνικό κείμενο 

κα εκλαμβάνεται ωσ κείμενο αιςκθτικισ ςτθ ςυνομιλία του με ζργα από άλλεσ 

Τζχνεσ. Με τθ λζξθ Τζχνεσ περιγράφονται ςυλλογικά οι περιοχζσ τθσ ανκρϊπινθσ 

δθμιουργικότθτασ, τα πολυςθμικά ςυςτιματα ςθμαςίασ, που αποτελοφν κϊδικεσ, 

προςφζρονται, δθλαδι, ωσ «κείμενα» προσ ερμθνεία (Καψωμζνοσ, 1990: 9). Κάκε 

ζργο Τζχνθσ αποτελεί ζνα «κείμενο», το οποίο διακζτει τθ δικι του «γλϊςςα» και 

επικοινωνεί με τα άλλα κείμενα μζςω τθσ ςυμβολικισ αναπαράςταςθσ (Goodman, 

2005). Θ Διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ αποτελεί τθν αυτόνομθ επιςτθμονικι περιοχι 

που μελετά τισ μεκόδουσ και τα μζςα μετατροπισ του γνωςτικοφ αντικειμζνου 

«Λογοτεχνία» ςε διδακτικό, τθν τοποκζτθςι του, δθλαδι, ςτο Αναλυτικό 

Ρρόγραμμα και ςτθ ςχολικι τάξθ ωσ ςχολικό μάκθμα (Φρυδάκθ, 2003: 95).  

Μζχρι τθ δεκαετία του 1980, θ παντοδυναμία του φιλολογικοφ κετικιςμοφ 

ιταν αδιαμφιςβιτθτθ. Θ διδαςκαλία προζβαλλε τθν φπαρξθ τθσ μίασ και μοναδικισ 

ερμθνείασ ωσ ςωςτισ, και απζτρεπε τθν αμφιςβιτθςθ και τον προβλθματιςμό 

ςχετικά με τθν ορκότθτά τθσ. Στθ δεκαετία του 1980, θ ςτροφι που ςθμειϊκθκε, 

ςτο επιςτθμολογικό και κοινωνικό «παράδειγμα», από τον κετικιςμό ςτον 

κονςτρουξιονιςμό και από τθ νεωτερικότθτα ςτθ μετανεωτερικότθτα, προκάλεςε 

κλυδωνιςμοφσ και ςτον χϊρο τθσ κεωρίασ τθσ Λογοτεχνίασ· ςυντελζςτθκε, δθλαδι, 

ςτροφι από τθ βεβαιότθτα τθσ ερμθνείασ του αντικειμενικοφ «ζργου» ςτθν 

«καταςκευι» του κειμζνου εντόσ τθσ προςλαμβάνουςασ ςυνείδθςθσ (Jauss, 1995: 

91). Θ μετατόπιςθ αυτι ςτθν υποκειμενικότθτα τθσ πρόςλθψθσ του λογοτεχνικοφ 

ζργου, ςε ςυνδυαςμό με τθν φπαρξθ του νζου επικοινωνιακοφ πλαιςίου, ιγειρε 

νζεσ απαιτιςεισ από τθ Διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ.  

Θ παροφςα διατριβι προτείνει και διερευνά, ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ, ςε 

οικολογικά ζγκυρεσ εκπαιδευτικζσ ςυνκικεσ, κατά πόςο θ δθμιουργία ενόσ 
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διαλογικοφ, διακαλλιτεχνικοφ διδακτικοφ πλαιςίου αποτελεί το κατάλλθλο 

ςυγκείμενο, εντόσ του οποίου κείμενα, άνκρωποι, εποχζσ δφνανται να 

ςυνομιλιςουν, ανατρζποντασ τα κακιερωμζνα πρότυπα τθσ μονολογικισ ερμθνείασ 

και προβάλλοντασ ζνα πολυφωνικό μοντζλο αντίςταςθσ ςτθν ομογενοποίθςθ. Στο 

προτεινόμενο διαλογικό–διακαλλιτεχνικό μοντζλο, κείμενα προερχόμενα και από 

άλλα είδθ Τζχνθσ προςφζρονται προσ «ανάγνωςθ», ωσ ςυςτιματα ςθμαςιϊν· 

ςυνομιλοφν μεταξφ τουσ, με διαφορετικζσ «γλϊςςεσ», μετατρζποντασ τθν τάξθ ςε 

χϊρο πολυφωνίασ, «ανοιχτότθτασ», διαλογικότθτασ. Το υποκείμενο διαμεςολαβεί 

ςτθν επικοινωνία των κειμζνων, αναλαμβάνοντασ τθν ευκφνθ τθσ προςωπικισ 

ανάγνωςθσ· με τον τρόπο αυτόν αναδεικνφεται θ διαφοροποίθςθ των προςλιψεων, 

νομιμοποιείται θ πολλαπλι ερμθνεία και καλλιεργείται θ εναλλακτικι ματιά.  

Θ παροφςα διατριβι αποτελεί μια διεπιςτθμονικι μελζτθ που αντιμετωπίηει 

τθ Λογοτεχνία ωσ Τζχνθ–ςφςτθμα ςθμαςίασ, ςε επικοινωνία με τισ άλλεσ Τζχνεσ– 

ςυςτιματα ςθμαςίασ. Θ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ςτθ Δευτεροβάκμια 

Εκπαίδευςθ, ςε ςυνομιλία με τισ άλλεσ Τζχνεσ, ανικει ςτον επιςτθμονικό κλάδο τθσ 

Ειδικισ Ραιδαγωγικισ (Διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ) και εντάςςεται ςτον ςφγχρονο 

και ταχζωσ εξελιςςόμενο κλάδο τθσ Εκπαίδευςθσ με τισ Τζχνεσ (Arts Education). Θ 

Εκπαίδευςθ με τισ Τζχνεσ αποτελεί ζναν διεπιςτθμονικό κλάδο που περιλαμβάνει τθ 

ςυνομιλία των Επιςτθμϊν τθσ Φιλοςοφίασ, τθσ Ραιδαγωγικισ, τθσ Ψυχολογίασ και 

τθσ Σθμειολογίασ. Ειδικότερα, κεωρθτικι βάςθ τθσ διατριβισ αποτζλεςαν: θ 

αιςκθτικι φιλοςοφία του Goodman (Languages of Art: An approach to a theory of 

symbols, 1976), θ κεωρία τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ του Gardner (The frames of 

mind, 1983) και θ κεωρία των πολυγραμματιςμϊν που διατυπϊκθκε το 1994 από το 

The New London Group (Multiliteracies: New learning, 1996).  

1.1. Θ προβλθματικι  

Θ ερευνθτικι ιδζα αναδφκθκε μζςα από τθν εκπαιδευτικι πράξθ, από τθν ανάγκθ 

«αντίςταςθσ» ςτθν τυποποίθςθ και ςτθν ενιαία ερμθνεία, κακϊσ και από τθν 

παρατιρθςθ των αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων των μακθτϊν με τα οποία ςυνδζεται 

το μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ. Θ αδιαφορία, θ άρνθςθ, θ απαξίωςθ του μακιματοσ 

αποτελεί ζνα φαινόμενο γνωςτό ςτθ ςχολικι κοινότθτα.  
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Θ ιδιότθτα τθσ ερευνιτριασ ωσ κακθγιτριασ τθσ Λογοτεχνίασ ςτθ 

Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ ςυνετζλεςε ςτον εντοπιςμό του προβλιματοσ, τθσ 

«απόςταςθσ», δθλαδι, ανάμεςα ςτουσ ςτόχουσ τθσ διδακτικισ του μακιματοσ για 

αιςκθτικι απόλαυςθ των κειμζνων, όπωσ περιγράφονται ςτο Αναλυτικό 

Ρρόγραμμα, και τθσ εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ. Θ παρατιρθςθ τθσ αντίφαςθσ 

αυτισ επιβεβαιϊκθκε από τθ βιβλιογραφικι ζρευνα, κακϊσ ερευνθτζσ, 

πανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι, εκπαιδευτικοί τθσ τάξθσ, ςυγγραφείσ (Ρολατίδου, 2010: 

219· Σταυρακοποφλου, 2015: 219· Μουντάνου, 2015: 207) ςυμφωνοφν ότι «θ 

Λογοτεχνία βρίςκεται ςε κίνδυνο», κατά τθν ζκφραςθ του Todorov (Todorov, 2013: 

13). Οι μακθτζσ «αντιςτζκονται» ςτον τρόπο διδαςκαλίασ του μακιματοσ, τα 

ςυναιςκιματα μεταφζρονται ςτο μάκθμα, το μάκθμα απαξιϊνεται και 

απορρίπτεται, χαρακτθριηόμενο ωσ «βαρετό». 

1.2. Θ πρόταςθ τθσ ζρευνασ – Ερευνθτικά ερωτιματα 

Ξεκινϊντασ από τθν προςωπικι πεποίκθςθ ότι θ ανκρϊπινθ φφςθ δεν αλλάηει και 

ότι θ μυκοποιθτικι λειτουργία των κειμζνων εξακολουκεί να ελκφει αναγνϊςτεσ, το 

πρόβλθμα εντοπίςτθκε ςτθ μζκοδο διδαςκαλίασ. Ο τρόποσ ανάγνωςθσ τθσ 

Λογοτεχνίασ ςτο ςχολείο, μονοτροπικόσ και παρωχθμζνοσ, κεωρικθκε ότι βρίςκεται 

ςε διάςταςθ με τθν «ανάγνωςθ» των πολιτιςμικά περίπλοκων κειμζνων των 

ςφγχρονων κοινωνιϊν.  Οι μακθτζσ, ζξω από τον χϊρο του ςχολείου, δεχόμενοι τα 

μθνφματα των καιρϊν, είναι αναγνϊςτεσ πολυτροπικϊν κειμζνων, κειμζνων με 

εικόνα, ιχο, μουςικι, κίνθςθ· ςυνθκιςμζνοι ςε τζτοιου είδουσ αναγνϊςεισ, 

αντιμετωπίηουν τθ μονοτροπικι μζκοδο ανάγνωςθσ του γραπτοφ λόγου ωσ 

απαρχαιωμζνθ.  

Το αίτθμα, ςυνεπϊσ, από το οποίο ξεκίνθςε θ παροφςα ζρευνα, ιταν θ 

δθμιουργία ςυνκθκϊν, εντόσ τθσ ςχολικισ αίκουςασ, που κα προζτρεπαν τουσ  

μακθτζσ ςτθν ανάγνωςθ τθσ Λογοτεχνίασ με όρουσ ελευκερίασ και 

δθμιουργικότθτασ, οι οποίοι ςυνάδουν με τθ φφςθ τθσ λογοτεχνίασ ωσ Τζχνθσ. Με 

αυτιν τθ ςτόχευςθ αναηθτικθκε ζνα νζο ευζλικτο διδακτικό μοντζλο, το οποίο κα 

αναδείκνυε τθν αξία του λογοτεχνικοφ ζργου ωσ αιςκθτικοφ αντικειμζνου και, 

ταυτόχρονα, κα αποτελοφςε το κατάλλθλο μακθςιακό περιβάλλον για μια 

δθμιουργικι ςυνομιλία του μακθτι με τα «κείμενα». Στο διδακτικό αυτό πλαίςιο, θ 
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Λογοτεχνία κα κεάται ωσ Τζχνθ, ωσ ςυμβολικό, ςθμειωτικό ςφςτθμα που 

επικοινωνεί–ςυνομιλεί με τα άλλα ςυςτιματα ςθμαςίασ–Τζχνεσ, όπωσ το Κζατρο, 

τον Κινθματογράφο, τθ Μουςικι, τα Εικαςτικά. Ο λογοτεχνικόσ γραμματιςμόσ, θ 

«γλϊςςα» τθσ Λογοτεχνίασ κα διδάςκεται ωσ θ γνϊςθ αποκωδικοποίθςθσ του 

ςυμβολικοφ ςυςτιματοσ. Το νζο μοντζλο αποτελεί μια διερευνθτικι διαδικαςία 

μελζτθσ των ςχζςεων μεταξφ των κειμζνων και τθσ νοθματοδότθςθσ και ςτοχεφει 

ςτθν κατανόθςθ του ιδεολογικοφ υπόβακρου, του ςυςτιματοσ ςθμαςίασ που 

υπόκειται και που είναι κοινό ςε όλεσ τισ Τζχνεσ (Goodman, 1967: 5). Με τον τρόπο 

αυτό, θ Λογοτεχνία δεν κα αντιμετωπίηεται ωσ μάκθμα, που ςυνδζεται με τθν 

αναπαραγωγι των αναφερόμενων ςτο κείμενο ςχολίων, πλθροφοριϊν και 

αναλφςεων, αλλά κα αντιμετωπίηεται ωσ αντικείμενο αιςκθτικό, ωσ ηθτοφμενο προσ 

διερεφνθςθ, ωσ μζςο διαμόρφωςθσ ενόσ πολιτιςμικοφ «εαυτοφ». 

Θ αποτελεςματικότθτα τθσ νζασ πρόταςθσ διερευνικθκε, ςε οικολογικά 

ζγκυρεσ ςυνκικεσ διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ, από τον/τθν ίδιο/α τον 

κακθγθτι/τρια τθσ τάξθσ, τόςο με τθν ποςοτικι μζκοδο, μζςα από τθ ςυμπλιρωςθ 

ερωτθματολογίων, όςο και με τθν ποιοτικι, μζςα από τθ λιψθ ςυνεντεφξεων. Ωσ 

παράγοντεσ, που ςυνκζτουν τθν αποτελεςματικότθτα, ςτθν ποςοτικι μζκοδο, 

διερευνικθκαν: θ απόλαυςθ τθσ διδαςκαλίασ, θ κατανόθςθ του κειμζνου, θ φπαρξθ 

κετικοφ κλίματοσ τάξθσ, θ ςυνεργαςία, θ ςυμμετοχικότθτα, θ δθμιουργικότθτα κ.τ.λ. 

Μζςω τθσ ποιοτικισ μεκόδου διερευνικθκαν οι ςτάςεισ και οι απόψεισ των 

εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν αξιοποίθςθ εναλλακτικϊν μεκόδων και ειδικότερα 

τθν αξιοποίθςθ των Τεχνϊν και οι κζςεισ τουσ ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα 

τθσ διδαςκαλίασ που πραγματοποιικθκε. Διερευνικθκε, επίςθσ, κατά πόςο ζγινε 

αντιλθπτι κάποια αλλαγι ςτθ ςτάςθ των μακθτϊν, ωσ προσ τον τρόπο ςκζψθσ και 

τον τρόπο πρόςλθψθσ των Τεχνϊν. 

1.3. Ευρφτερο κεωρθτικό και ερευνθτικό πλαίςιο 

Τθν ανάγκθ δθμιουργίασ ενόσ εναλλακτικοφ μακθςιακοφ πλαιςίου διαλογικότθτασ, 

εντόσ του οποίου το λογοτεχνικό κείμενο κα ςυνομιλεί με άλλα καλλιτεχνικά 

κείμενα, ωσ ςυςτιματα ςθμαςίασ, με τθ διαμεςολάβθςθ μακθτϊν και 

εκπαιδευτικϊν, ζχουν επιςθμάνει μελετθτζσ και ερευνθτζσ του χϊρου, τόςο ςε 

διεκνζσ όςο και ςε εγχϊριο επίπεδο.  
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1.3.1. Κεωρθτικό πλαίςιο 

Στον χϊρο τθσ κεωρίασ τθσ Λογοτεχνίασ, ο Bakhtin υπιρξε ειςθγθτισ τθσ ζννοιασ τθσ 

«διαλογικότθτασ» και τθσ πολυφωνίασ των κειμζνων, όλων των ειδϊν. Ο  Bakhtin 

ςυνζδεςε τθ Λογοτεχνία με τα άλλα είδθ Τζχνθσ, με τθν πεποίκθςθ ότι κάκε νόθμα 

δθμιουργείται διαλογικά, μζςα από τον ακατάπαυςτο διάλογο ανάμεςα ςτισ φωνζσ 

και ςτα ζργα, ανάμεςα ςτουσ δθμιουργοφσ ι ςτουσ απλοφσ ομιλθτζσ τθσ γλϊςςασ, 

ανάμεςα ςτουσ πολιτιςμοφσ και ςτουσ αιϊνεσ (Κιουρτςάκθσ, 2005: 10). Στθν φπαρξθ 

ςυνομιλίασ των κειμζνων, ωσ αλλθλεπίδραςθσ των ςυςτθμάτων ςθμαςίασ, 

αναφζρκθκε και θ Kristeva, με τον όρο «διακειμενικότθτα», κατά το τζλοσ τθσ 

δεκαετίασ του 1960 (Kristeva, 1980: 15). Σφμφωνα με τθν Kristeva, θ διαλογικότθτα, 

θ διακειμενικότθτα και θ πολυφωνία αποτελοφν μια διακαλλιτεχνικι 

πραγματικότθτα, από τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα, κακϊσ ζργα - κείμενα 

ςυνομιλοφν με το παρελκόν, το παρόν, με τα άλλα είδθ και με άλλουσ ανκρϊπουσ. 

Ο κατακερματιςμόσ των Τεχνϊν και των Επιςτθμϊν αποτελεί ζνα ςφγχρονο 

φαινόμενο, ςυνζπεια του κετικιςμοφ κακϊσ και τθσ εξειδίκευςθσ, που ςυνδζεται με 

τθν ανάγκθ διαχείριςθσ του μεγάλου όγκου των πλθροφοριϊν.  

Θ Διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ δφναται να αξιοποιιςει τα ερμθνευτικά 

εργαλεία που προςζφερε ο Bakhtin. Σφμφωνα με τον Κιουρτςάκθ, ο Bakhtin ζχει 

προςφζρει ζννοιεσ ςτθ Κεωρία τθσ Λογοτεχνίασ, με ιςτορικι και διαχρονικι ιςχφ, 

δθλαδι τθ δυναμικι τθσ αλλθλεπίδραςθσ και τθσ επικοινωνίασ με αλλά 

γραμματολογικά και καλλιτεχνικά είδθ, που το κακζνα διακζτει τθ δικι του λογικι 

και τθ δικι του «αντικειμενικι μνιμθ» (Κιουρτςάκθσ, 2005: 10). Τθν ανάγκθ 

μεταφοράσ τθσ κεωρίασ τθσ διαλογικότθτασ ςτθ ςχολικι τάξθ προβάλλουν 

μελετθτζσ, εκπαιδευτικοί, πανεπιςτθμιακοί κακθγθτζσ ειςθγοφμενοι το διάλογο 

μεταξφ των καλλιτεχνικϊν κειμζνων. Ο Κεχαγιόγλου προτείνει τθ διδαςκαλία τθσ 

Λογοτεχνίασ ςτο ςχολείο ωσ Τζχνθσ (Κεχαγιόγλου, 2012: 173). Θ Σταυρακοποφλου 

τοποκετεί τθ Λογοτεχνία ανάμεςα ςτισ άλλεσ Τζχνεσ, με διαφοροποίθςθ του μζςου, 

του λόγου (Σταυρακοποφλου, 2015: 220). Θ Μουντάνου αναφερόμενθ ςτισ Τζχνεσ, 

Κζατρο, Μουςικι, Κινθματογράφο, αναηθτά τθ ςυςχζτιςθ, τθν αλλθλεπίδραςθ με 

τα κείμενα τθσ Λογοτεχνίασ. Οι μελετθτζσ αυτοί αντιλαμβάνονται ότι, εξαιτίασ τθσ 

διττισ φφςθσ τθσ, γνωςτικισ και καλλιτεχνικισ, θ Λογοτεχνία, ωσ αντικείμενο 
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διδαςκαλίασ, εγείρει ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ από τον  εκπαιδευτικό (Ραγανόσ, 2010: 

142).  

Εκτόσ, όμωσ, των πεποικιςεων, όςων κεωρθτικά υποςτθρίηουν τθ ςυμβολι 

των Τεχνϊν ςτθ διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ και τθν ανάγκθ ςυνομιλίασ των Τεχνϊν, 

ζρευνεσ πεδίου ζχουν εκπονθκεί ςε διεκνζσ και εκνικό επίπεδο, που υποδεικνφουν 

τόςο τα κετικά αποτελζςματα τθσ αξιοποίθςθσ των Τεχνϊν ςτθ ςχολικι τάξθ, όςο 

και τθν ανάγκθ ςτροφισ ςε εναλλακτικζσ μεκόδουσ, που κα αξιοποιοφν τθν 

πολλαπλι νοθμοςφνθ. 

1.3.2. Ερευνθτικό πλαίςιο  

Το επιςτθμονικό ενδιαφζρον ςχετικά με τθ ςυνειςφορά των Τεχνϊν ςτθν 

εκπαίδευςθ, τθν ανάγκθ διακαλλιτεχνικοφ διαλόγου και τθν ανάδειξθ τθσ 

πολυφωνίασ διακριβϊνεται ςτο ερευνθτικό πεδίο με πλικοσ ερευνθτικϊν 

προγραμμάτων και μελετϊν τόςο ςε διεκνζσ, όςο και ςε εκνικό επίπεδο. 

1.3.2.1. Διεκνζσ Επίπεδο 

Ρρογράμματα που ζχουν εκπονθκεί ςτθν εκπαίδευςθ ςχετικά με τθν είςοδο των 

Τεχνϊν και τθν αξιοποίθςθ τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ είναι τα παρακάτω: 

Το Harvard Project Zero αποτελεί ζνα πρόγραμμα για τισ Τζχνεσ ςτθν 

εκπαίδευςθ, που εκπονικθκε ωσ διεπιςτθμονικό εγχείρθμα από τον Nelson 

Goodman ςε ςυνεργαςία με τουσ ψυχολόγουσ Howard Gardner και David Perkins. 

Στθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, το πρόγραμμα Arts PROPEL, υπιρξε ζνα 

ςυνεργατικό πρόγραμμα που ςτόχευςε ςτθν εκτίμθςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ 

μάκθςθσ ςε περιοχζσ όπωσ θ Μουςικι, θ δθμιουργικι γραφι, οι εικαςτικζσ Τζχνεσ, 

οι οποίεσ παραδοςιακά παραμελοφνται από τισ περιςςότερεσ τυπικζσ μετριςεισ. Το 

τρίτο πρόγραμμα, το Project Spectrum, οργανωμζνο από τον David Feldman, 

ανζπτυξε μια ςειρά από δραςτθριότθτεσ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ και 

εκδοχζσ αξιολόγθςθσ που να ταιριάηουν ςε μακθτοκεντρικζσ δομζσ προςχολικισ 

εκπαίδευςθσ και παιδικϊν ςτακμϊν (Gardner, 2008: 7). Ζνα διακρατικό 

πρόγραμμα Grundtvig, το ARTiT, με πλθκυςμό αναφοράσ τουσ εκπαιδευτζσ 

ενθλίκων, ςτόχευςε ςτθν  ανάπτυξθ  μιασ  καινοτόμου  μεκοδολογίασ,  ζτςι ϊςτε  οι 

εκπαιδευτζσ να  είναι  ςε  κζςθ να προβαίνουν ςε εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό, 

βαςιςμζνοι  ςτθ  ςυςτθματικι  παρατιρθςθ  Ζργων  Τζχνθσ. 



  

30 

 

Στθν προϊκθςθ του διαλόγου και ςτθν ανάδειξθ τθσ πολυφωνίασ, 

ςυνειςφζρουν, επίςθσ, περιοδικά με κεματικι τθν Τζχνθ και τθν εκπαιδευτικι τθσ 

αξιοποίθςθ. Τζτοιο αντικείμενο διακζτουν τα περιοδικά:  Studies in Art Education, 

Art Education, Arts Education Policy Review, International Journal of Education & the 

Arts, The Journal of Aesthetic Education, τα οποία καταγράφουν τισ πρόςφατεσ 

εξελίξεισ και προάγουν τθν ζρευνα ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ.  

1.3.2.2. Εκνικό Επίπεδο 

Τθν τελευταία δεκαετία, το ερευνθτικό ενδιαφζρον για τθν ειςαγωγι των Τεχνϊν 

ςτθν εκπαίδευςθ είναι ζντονο και ςτθν Ελλάδα. Θ εκπόνθςθ ερευνθτικϊν 

προγραμμάτων, θ διοργάνωςθ ςυνεδρίων και θ εκπόνθςθ διδακτορικϊν  διατριβϊν 

με κεματικι τθν επικοινωνία των Τεχνϊν ι τθν ειςαγωγι των Τεχνϊν ςτθν 

Εκπαίδευςθ πιςτοποιεί το ενδιαφζρον. 

Ωσ προσ το διακρατικό ερευνθτικό πρόγραμμα Art it, θ Ελλάδα, ςυμμετζχει 

με ςυνεργάτεσ το Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο και τθν Επιςτθμονικι Ζνωςθ 

Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. Το πρόγραμμα ςτθν Ελλάδα φζρει το όνομα ARtiT, «Κριτικι 

και Δθμιουργικι Μάκθςθ μζςα από τθν Αιςκθτικι Εμπειρία». Το Ελλθνικό Ανοικτό 

Ρανεπιςτιμιο ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα, αναλαμβάνοντασ τθν ευκφνθ του 

ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ εκνικισ ζρευνασ με ςτόχο τθν εκπαίδευςθ 

εκπαιδευτϊν ςτθν ανάπτυξθ καινοτόμων μεκόδων και μεκόδων που βαςίηονται 

ςτθν παρατιρθςθ ζργων Τζχνθσ. Το κείμενο τθσ ζκκεςθσ είναι διακζςιμο ςτθν 

ιςτοςελίδα: http://artit.eu/gr/Greek%20National%20Report_GR.pdf 

Κάποια από τα ςυνζδρια  που ζχουν διοργανωκεί  με κζμα τισ Τζχνεσ ςτο ςχολείο 

είναι: 

 Θ Σφνοδοσ των Τεχνϊν ςτο ςθμερινό ςχολείο (2014). Αλεξανδροφπολθ: Ρρόγραμμα 

ΚΑΛΘΣ- ΕΚΡΑ. 

 Τζχνθ & Εκπαίδευςθ: Διδακτικζσ και Ραιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ ςτο Σχολείο του 

21ου αιϊνα. (2015). Ακινα: Α.Σ.Κ.Τ. – Λ.Ε.Ρ. – Στζγθ Γραμμάτων & Τεχνϊν.  

Ζνδειξθ του ενδιαφζροντοσ των ερευνθτϊν και των παιδαγωγϊν, για τθ 

ςυνομιλία του λογοτεχνικοφ κειμζνου με άλλα κείμενα–ζργα Τζχνθσ αποτελεί θ 

εκπόνθςθ διατριβϊν που ζχουν κεματικι αναφορά είτε ςτθ ςυνομιλία των Τεχνϊν 

είτε ςτθν παιδαγωγικι αξιοποίθςθ τθσ ςυνομιλίασ αυτισ.  

http://artit.eu/gr/Greek%20National%20Report_GR.pdf
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Θ διατριβι τθσ Αςπαςίασ Γκιόκα Θ διακειμενικότθτα ςτο πεηογραφικό ζργο 

του Κοςμά Ρολίτθ: λόγοσ – εικόνα – Μουςικι ζχει ωσ κζμα τθ ςυνομιλία του ζργου 

του Κοςμά Ρολίτθ με άλλα κείμενα λόγου, μουςικισ ι εικόνασ (Γκιόκα, 2011). Θ 

ερευνιτρια, αξιοποιϊντασ τισ αναγνωςτικζσ κεωρίεσ των ςτοχαςτϊν, Kristeva, 

Barthes, Genette, Iser, Jauss, Smith και Bakhtin, ωσ εννοιολογικά εργαλεία, μελετά 

τθ διακειμενικότθτα ςτθν ανάπτυξθ του ζργου του Κοςμά Ρολίτθ. Σφμφωνα με τθν 

ερευνιτρια, θ ςυνομιλία των κειμζνων ςυνειςφζρει ςτθν πολυφωνία και ςτθν 

πολυςθμία και ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ του χαρακτιρα του μυκιςτοριματοσ ωσ 

μοντερνιςτικοφ. Το πολυκειμενικό υλικό ενςωματϊνεται και αφομοιϊνεται 

οργανικά. Το είδοσ των κειμζνων που αξιοποιοφνται, κακϊσ και θ αφξθςθ τθσ 

ποςότθτάσ τουσ  κατά τθν πορεία ανάπτυξθσ του ζργου του Κοςμά Ρολίτθ, 

αποτελοφν δθλωτικό ςτοιχείο τθσ ωρίμαςθσ τθσ ιδεολογίασ και τθσ φιλοςοφίασ του 

ςυγγραφζα, κακϊσ και των αναηθτιςεϊν του.   

Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, όμωσ, το ερευνθτικό ενδιαφζρον ζχει επεκτακεί 

πζρα από τον ίδιο τον διάλογο των Τεχνϊν και παρατθρείται θ τοποκζτθςθ τθσ 

διερεφνθςθσ ςτο εκπαιδευτικό, κακϊσ και ςτο ευρφτερο πολιτιςμικό πλαίςιο. 

Μελετάται, δθλαδι, θ αξιοποίθςθ του διαλόγου των Τεχνϊν είτε ςτθ διδαςκαλία 

ςυγκεκριμζνων επιςτθμονικϊν πεδίων είτε ςε ςυνδυαςμό με ςυγκεκριμζνεσ 

κεματικζσ.  Στο εκπαιδευτικό–διερευνθτικό αυτό πλαίςιο ζχουν εκπονθκεί αρκετζσ 

διδακτορικζσ διατριβζσ, που ζχουν τθ μορφι εμπειρικϊν ερευνϊν πεδίου, είτε 

περιγραφικϊν, είτε πειραματικϊν, με αντικείμενο τθν ανάγκθ ειςαγωγισ των 

Τεχνϊν ςτο εκπαιδευτικό πλαίςιο.  

Θ Γεωργία Μζγα, ςτθ διατριβι τθσ Οι Τζχνεσ ωσ μζςο αποτελεςματικισ 

μάκθςθσ. Το παράδειγμα του Γλωςςικοφ Μακιματοσ, αςκεί κριτικι ςτθν 

υπάρχουςα μονοτροπικι μζκοδο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ, που ζχει ωσ βάςθ τθ 

λογικομακθματικι νοθμοςφνθ (Μζγα, 2002). Ζχοντασ ωσ κεωρθτικό υπόβακρο τθ 

κεωρία τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ του Gardner και το ςτοχαςτικό μοντζλο 

προςζγγιςθσ των εικαςτικϊν ζργων του Perkins, προτείνει τθν αξιοποίθςθ των 

Τεχνϊν ςτθ διδαςκαλία και αξιολόγθςθ του γλωςςικοφ μακιματοσ. Οι Τζχνεσ  

δφνανται να προςφζρουν ςθμαντικά οφζλθ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  
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Θ αξιοποίθςι τουσ ςτθ διδαςκαλία άλλων γνωςτικϊν αντικειμζνων είναι 

πολφπλευρθ. Τθν αξιοποίθςθ τθσ εικαςτικισ αγωγισ μελετά θ Αργυρϊ Μάρκου ςε 

ςχζςθ με τθν καλλιζργεια τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςε περιβαλλοντικά κζματα, ςτθν 

προςχολικι και πρωτοςχολικι εκπαίδευςθ (Μάρκου, 2016). Για τθ μελζτθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ αξιοποίθςθσ των Τεχνϊν, ζγινε ςχεδιαςμόσ ενόσ 

πρωτότυπου εκπαιδευτικοφ εργαλείου, με βάςθ τθν αρχι τθσ διακεματικότθτασ. 

Από τθν εφαρμογι του εργαλείου και τα ςυμπεράςματα που εξιχκθςαν, φαίνεται 

ότι θ Τζχνθ, μζςω τθσ Εικαςτικισ Αγωγισ, παίηει ουςιαςτικό ρόλο ςτθν κατεφκυνςθ 

τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ του περιβαλλοντικοφ προβλιματοσ και τθσ καλλιζργειασ του 

ςεβαςμοφ προσ το περιβάλλον.  

Τθν Τζχνθ των Εικαςτικϊν ςε ςυςχζτιςθ με τισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και 

Επικοινωνίασ αξιοποιεί ο Λωάννθσ Σιγοφροσ με ςτόχο τθ διερεφνθςθ των εφαρμογϊν 

ςτουσ μφκουσ του Ορφζα (Σιγοφροσ, 2015). H διατριβι προτείνει ζναν τρόπο 

διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ του οπτικοφ γραμματιςμοφ ςυναρκρϊνοντασ τθν 

Εικαςτικι Αγωγι και τθ Μυκολογία. Το βαςικό ερευνθτικό ερϊτθμα που τίκεται 

αφορά ςτθ διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικισ 

ςκζψθσ και τθσ επίδραςισ τθσ ςτθ δθμιουργία εικαςτικϊν ζργων. Θ ζρευνα 

διεξιχκθ ςε δφο θλικιακζσ ομάδεσ εκπαιδευομζνων, τθσ πρωτοβάκμιασ και τθσ 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ ιταν ότι το ςχολείο 

δφναται, κάτω από ςυγκεκριμζνεσ διδακτικζσ ςυνκικεσ, να αναβακμίςει το επίπεδο 

καλλιζργειασ τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ.  

Λδιαίτερα ελκυςτικι Τζχνθ, ωσ πράξθ διδαςκαλίασ και ωσ ερευνθτικό 

εργαλείο, αναδεικνφεται το Κζατρο, τόςο ςτθν πρωτοβάκμια, όςο και ςτθ 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Τα φιλολογικά μακιματα και ιδιαίτερα θ Λογοτεχνία, 

που ωσ είδοσ ςυςχετίηεται με το Κζατρο, αποτελοφν δυνάμει πεδία κειμενικισ 

δραματοποίθςθσ. Θ Κλειϊ Φανουράκθ μελετά τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ζνταξθσ 

των τεχνικϊν δραματοποίθςθσ ςτθ διδαςκαλία των φιλολογικϊν μακθμάτων ςτθ 

διατριβι Θ διδαςκαλία των φιλολογικϊν μακθμάτων μζςω τθσ κεατρικισ αγωγισ 

ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, (Φανουράκθ, 2011). Στόχοσ είναι, μζςα από τθν 

ζνταξθ των κεατρικϊν τεχνικϊν, οι μακθτζσ να ενεργοποιθκοφν και να 

διαμορφωκεί κετικό μακθςιακό κλίμα, ϊςτε να επιτευχκοφν οι μακθςιακοί ςτόχοι 
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του μακιματοσ. Θ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε μακθτζσ τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, με ποςοτικι και ποιοτικι ζρευνα. Θ κεατρικι αγωγι αναδείχκθκε, 

μζςα από τθν ζρευνα,  ωσ μια μζκοδοσ που δφναται να μεταςχθματίςει και να 

αναηωογονιςει τθ διδακτικι–μακθςιακι διαδικαςία.  

Θ ζρευνα τθσ Μάρκασ Κατςαρίδου ςχετικά με τθ χριςθ τθσ δραματοποίθςθσ 

ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ αποτζλεςε μια εφαρμογι του αναγνωςτικοφ 

προγράμματοσ Διαβάηοντασ Λογοτεχνία ςτο Σχολείο… τθσ ομάδασ ζρευνασ για τθ 

διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου τθσ Κεςςαλονίκθσ  

(Κατςαρίδου, 2011). Θ ζρευνα πραγματοποιικθκε με τθ μζκοδο τθσ ζρευνασ 

δράςθσ. Θ ζρευνα ζδειξε ότι θ μζκοδοσ είχε ςθμαντικά αποτελζςματα ωσ προσ τθν 

ανάπτυξθ τθσ φιλαναγνωςίασ, τον ςεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα, τθ δθμιουργία 

αναγνωςτικϊν κοινοτιτων.  Ο Ράρθσ Ραπαδόπουλοσ διερεφνθςε τθν αξιοποίθςθ 

τθσ Τζχνθσ του Κεάτρου, όχι ςε επικοινωνία με άλλα κείμενα, όπωσ ςτισ 

προθγοφμενεσ μελζτεσ, αλλά ςτθ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, ςτο 

δθμοτικό ςχολείο (Ραπαδόπουλοσ, 2010). Θ ειςαγωγι του Κζατρου ςτθν 

εκπαίδευςθ εξετάςτθκε ωσ ζνα μεκοδολογικό εργαλείο, για τθν ανάπτυξθ των 

γνωςτικϊν και μεταγνωςτικϊν λειτουργιϊν και ςτάςεων. Για τον ςκοπό αυτό, 

ςχεδιάςτθκε ζνα υβριδικό μοντζλο, που αποτζλεςε ςφμπραξθ τθσ τριςδιάςτατθσ 

μάκθςθσ με τθ κεωρία τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ του Gardner.  

Στον ρόλο τθσ εικόνασ ςτθν κακθμερινι ηωι των δυτικϊν κοινωνιϊν και ςτθν 

ανάγκθ αξιοποίθςισ τθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, για τθ δθμιουργία ενόσ 

πολυτροπικοφ διδακτικοφ πλαιςίου, αναφζρεται θ διατριβι του Σταφρου Γρόςδου 

Λογοτεχνία, εικόνα και Κινθματογράφοσ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ: θ ςυμβολι 

τουσ ςτθν ανάπτυξθ του πολυτροπικοφ γραμματιςμοφ (Γρόςδοσ, 2013). Στόχοσ τθσ 

ζρευνασ ιταν θ ανάπτυξθ εργαλείων διδαςκαλίασ τθσ δθμιουργικισ γραφισ και θ 

διερεφνθςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ. Ο ςχεδιαςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ 

παρζμβαςθσ εκπονικθκε με τθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ τθσ ζρευνασ–δράςθσ, ςε 

μακθτζσ των τελευταίων τάξεων του δθμοτικοφ ςχολείου. Ωσ εκπαιδευτικό υλικό 

χρθςιμοποιικθκαν ηωγραφικοί πίνακεσ, εικονογραφιςεισ και κινθματογραφικζσ 

ταινίεσ, που αποτζλεςαν τα ερεκίςματα παραγωγισ ιδεϊν ςε προ-ςυγγραφικό 

ςτάδιο. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ οδιγθςαν ςε κετικά ςυμπεράςματα ωσ προσ 
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τθ λειτουργικότθτα τθσ διδακτικισ πρόταςθσ, τθ κετικι ςτάςθ των εκπαιδευτικϊν 

και τθ κετικι ςτάςθ των μακθτϊν.  

Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι όλεσ οι προαναφερόμενεσ διατριβζσ 

εκπονικθκαν κατά τθν τελευταία δεκαετία και ωσ επί το πλείςτον ςτθν 

εκπαιδευτικι βακμίδα τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, εκτόσ από τθν ζρευνα τθσ 

Φανουράκθ, που είχε ωσ δείγμα μακθτζσ τθσ δευτεροβάκμιασ, και τθν ζρευνα του 

Σιγοφρου, ςτθν οποία μζροσ του δείγματοσ αποτελοφςαν φοιτθτζσ τθσ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ.   

Το γεγονόσ ότι οι περιςςότερεσ ζρευνεσ που αφοροφν τισ Τζχνεσ ζχουν 

πραγματοποιθκεί ςτθν εκπαιδευτικι βακμίδα τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 

ςυνδζεται με τθν άνιςθ αντιπροςϊπευςθ των μακθμάτων που αντιςτοιχοφν ςτισ 

περιοχζσ «Επιςτιμεσ» κςι «Τζχνεσ» ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Ραρατθρείται, 

δθλαδι, επικζντρωςθ ςτα μακιματα τθσ περιοχισ «Επιςτιμεσ», που ςυνδζονται με 

ςτόχουσ γνωςιοκεντρικοφσ, ενϊ παράλλθλα το ςυναίςκθμα και το βίωμα 

παραγκωνίηονται. Τα μακιματα που αντιςτοιχοφν ςτθν περιοχι «Τζχνεσ» ζχουν 

ρόλο ςυμπλθρωματικό ι παραπλθρωματικό. 

1.4. Θ ςυνειςφορά τθσ παροφςασ ζρευνασ 

Θ παροφςα διατριβι εξζταςε το πρόβλθμα τθσ ςχολικισ πρόςλθψθσ τθσ 

διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ολιςτικά, κεωρϊντασ 

το φαινόμενο πολυπαραγοντικό. Δεν απζδωςε, δθλαδι, τα αίτια του προβλιματοσ 

μονοςιμαντα ςτθ διδαςκαλία του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ, αλλά ςε ευρφτερεσ 

αλλαγζσ που ζχουν ςθμειωκεί, τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, ςτθν κοινωνικι, 

πολιτιςμικι, επιςτθμολογικι πραγματικότθτα και ζχουν αποδοκεί με τον όρο  

«αλλαγι παραδείγματοσ». Θ τοποκζτθςθ τθσ προβλθματικισ ςτθν αλλαγι 

«παραδείγματοσ» ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αναηιτθςθ απάντθςθσ ςτθ δθμιουργία 

ενόσ νζου «παραδείγματοσ» ςτθ Διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ. Το νζο αυτό μοντζλο 

παρουςιάηεται ωσ καινοτόμο, κακϊσ δεν ςτοχεφει μόνο ςτθ διδαςκαλία των 

κειμζνων τθσ Λογοτεχνίασ, αλλά κςι ςτθ δθμιουργία ενόσ πολιτιςμικοφ–

διακαλλιτεχνικοφ ςυγκείμενου, ςτο οποίο τα κείμενα κα ειςάγονται ςτθ διδαςκαλία 

ωσ ςυςτιματα ςθμαςίασ, τα οποία οι μακθτζσ κα καλοφνται να «ξεκλειδϊςουν».  

Ροια είναι θ ςυνειςφορά του νζου μοντζλου; 
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 Θ νζα πρόταςθ αποτελεί ουςιαςτικά ζνα νζο «παράδειγμα» για τθ διδαςκαλία τθσ 

Λογοτεχνίασ, ςε αντιςτοιχία με τθν ανάδυςθ των νζων «παραδειγμάτων» ςτο χϊρο 

τθσ επιςτθμολογίασ, των αναγνωςτικϊν κεωριϊν, των πολυγραμματιςμϊν, τθσ 

πολλαπλισ νοθμοςφνθσ, τθσ Κριτικισ Ραιδαγωγικισ. 

 Το νζο μοντζλο «ανάγνωςθσ» των κειμζνων, πολυφωνικό και διαλογικό, αποτελεί 

ζνα διακαλλιτεχνικό «παράδειγμα», που εδράηεται ςτθν επικοινωνία των Τεχνϊν ωσ 

ςυςτθμάτων ςθμαςίασ.  

 Θ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ δεν αντιμετωπίηεται ςτατικά, ωσ προδιαγεγραμμζνθ 

πορεία ερμθνείασ ενόσ κειμζνου, αλλά ωσ μια διαχρονικι, δυναμικι διαδικαςία: ωσ 

διάλογοσ ανκρϊπων – κειμζνων – «γλωςςϊν» – ςυγκείμενου, που ςτοχεφει ςτθν  

«καταςκευι» μιασ νζασ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ. 

 Το προτεινόμενο μοντζλο ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία μιασ νζασ υποκειμενικότθτασ, 

που δεν κα αναπαραγάγει ερμθνείεσ, αλλά κα ςυνδιαλζγεται δυναμικά και κα είναι 

ςε κζςθ να προβαίνει ςε προςωπικζσ νοθματοδοτιςεισ του εαυτοφ, των εμπειριϊν, 

τθσ πραγματικότθτασ. Θ νζα αυτι υποκειμενικότθτα κα διακρίνεται από τθν 

εναλλακτικι ματιά και κα διακζτει δφναμθ αντίςταςθσ ςτουσ ομογενοποιθτικοφσ 

μθχανιςμοφσ του παρόντοσ. 

 Το νζο μοντζλο ςυμβάλλει ςτθν οικοδόμθςθ μιασ νζασ επαγγελματικισ ταυτότθτασ 

του εκπαιδευτικοφ, ο οποίοσ κα διακρίνεται από εμπιςτοςφνθ ςτθ γνωςτικι και 

διδακτικι του επάρκεια και κα είναι ςε κζςθ να αυτονομθκεί από τθν εξουςιαςτικι 

ςχζςθ τθσ υποταγισ ςτο Αναλυτικό Ρρόγραμμα. Ζνασ εκπαιδευτικόσ που κα είναι ςε 

κζςθ να αναλάβει τθν ευκφνθ ςχεδιαςμοφ διδαςκαλιϊν, ειςάγοντασ τα κατάλλθλα 

κείμενα, που κα ενιςχφουν τον διακαλλιτεχνικό διάλογο.  
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1.5. Ρροςδιοριςμόσ βαςικϊν όρων και εννοιϊν  

Αναγνωςτικζσ κεωρίεσ: Ο όροσ «αναγνωςτικζσ κεωρίεσ» αναφζρεται ςτα ποικίλα 

κεωρθτικά ςχιματα που εμφανίςτθκαν κατά τθ δεκαετία του 1970, και μετατόπιςαν 

το ενδιαφζρον τθσ λογοτεχνικισ κριτικισ από τον ςυγγραφζα και το κείμενο ςτον 

αναγνϊςτθ, ςτθν πράξθ τθσ ανάγνωςθσ και ςτο κοινωνικοπολιτιςμικό ςυγκείμενό  

τουσ,  ειςάγοντασ ζνα νζο «παράδειγμα» ςτισ λογοτεχνικζσ ςπουδζσ (Jauss, 1989: 

112). 

Ανταποκριςιμότθτα: Ο όροσ «Οtvetsvennost», που απαντάται ςτθ διεκνι 

βιβλιογραφία ωσ «answerability», αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα «κλειδιά» 

τθσ κοινωνικισ οντολογίασ του Bakhtin. Με τθν «ανταποκριςιμότθτα», ζνα μεγάλο 

μζροσ τθσ ευκφνθσ, που ςυνεπάγεται θ ανάγνωςθ του πολιτιςμοφ, μετατίκεται ςτο 

υποκείμενο–αποδζκτθ του καλλιτεχνικοφ αποτελζςματοσ (Καρατςινίδου, 2001: 

295). 

Διακειμενικότθτα: Θ μετάκεςθ ενόσ (ι και περιςςοτζρων) ςυςτθμάτων ςθμείων 

μζςα ςε κάποιο άλλο, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ μετάκεςθ ςυνοδεφεται από μια 

νζα άρκρωςθ δθλωτικϊν και ςυνδθλωτικϊν ςχζςεων (Kristeva, 1980: 15). 

Διδακτικι Λογοτεχνίασ: Θ Διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ αποτελεί τθν αυτόνομθ 

επιςτθμονικι περιοχι που μελετά τισ μεκόδουσ και τα μζςα μετατροπισ του 

γνωςτικοφ αντικειμζνου «Λογοτεχνία» ςε διδακτικό αντικείμενο (Φρυδάκθ, 2003: 

95). 

Μετανεωτερικότθτα: Ο όροσ μετανεωτερικότθτα αναφζρεται, ςε γενικζσ γραμμζσ, 

ςε ζνα κίνθμα ςκζψθσ ι ςε μια προςζγγιςθ του κόςμου, που αμφιςβθτεί, ι και 

απορρίπτει ολοκλθρωτικά, όλα όςα κεωρικθκαν ωσ ςτακερά κεμζλια τθσ 

ανκρϊπινθσ φπαρξθσ ζωσ τα μζςα του 20οφ αιϊνα (Φρυδάκθ, 2015: 77). Το κίνθμα 

τθσ μετανεωτερικότθτασ ςυνδζεται με άλλεσ ζννοιεσ όπωσ: κοινωνικόσ 

κονςτρουξιονιςμόσ, εςτίαςθ ςτισ μικροαφθγιςεισ, πολιτιςμικόσ ςχετικιςμόσ, 

υποκειμενικότθτα τθσ γνϊςθσ, αςάφεια, πολλαπλότθτα των ερμθνειϊν, 

μεταβαλλόμενθ ταυτότθτα, εναλλαγι, ευελιξία, αςυνζχεια, διαφορετικότθτα, 

αυτονομία (Havrey, 1989: 42· Kahraman, 2015: 3993). 

Ραράδειγμα: Θ ζννοια αυτι παραμζνει αςαφισ, κακϊσ φαίνεται να περιγράφει 

περιςςότερα από ζνα πράγματα. Θ πρωταρχικι χριςθ του όρου, ςτθν ζννοια τθσ 
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Δομισ, υποδεικνφει το ςφνολο των πεποικιςεων, των αναγνωριςμζνων αξιϊν και 

των τεχνικϊν που αςπάηονται τα μζλθ μιασ δεδομζνθσ ομάδασ επιςτθμόνων. Το 

«παράδειγμα» δεν ταυτίηεται με τθν επιςτθμονικι κεωρία, κακϊσ ζχει ευρφτερθ 

διάςταςθ, περικλείει «νόμουσ, κεωρίεσ και εφαρμογζσ και πειραματιςμό 

ταυτόχρονα» και αποτελείται «από ζνα ιςχυρό πλζγμα εννοιολογικϊν, κεωρθτικϊν, 

πειραματικϊν και μεκοδολογικϊν παραδοχϊν» (Καλφασ, 2008: 26). Ραραπζμπει, 

επίςθσ, ςε ζνα ειδικό ςτοιχείο αυτοφ του ςυνόλου, τισ υποδειγματικζσ λφςεισ 

ςυγκεκριμζνων προβλθμάτων, που χρθςιμοποιοφνται ωσ λφςεισ από τθν κοινότθτα 

(Κάλφασ, 2008: 32).  

Ρρόςλθψθ: Ρρόςλθψθ είναι εκείνθ θ διςυπόςτατθ πράξθ που περιλαμβάνει τόςο 

τθν επίδραςθ, που κακορίηεται από το ζργο, όςο και τον τρόπο με τον οποίο ο 

παραλιπτθσ το δεξιϊνεται, ςφμφωνα με τισ ιςτορικζσ, πολιτιςμικζσ, κοινωνικζσ 

καταβολζσ του (Jauss, 1995: 93). 

Ρολυτροπικότθτα: Ωσ πολυτροπικότθτα ορίηεται θ διαδικαςία διαςφνδεςθσ πολλϊν 

ςθμειωτικϊν τρόπων (modes), όπωσ τθσ εικόνασ, του ιχου, τθσ κίνθςθσ και του 

γραπτοφ ι προφορικοφ λόγου. Βαςικι αρχι αποτελεί θ κζςθ ότι θ επικοινωνία 

επιτυγχάνεται με πολλοφσ ςθμειωτικοφσ τρόπουσ κι όχι μόνο μζςω του γραπτοφ 

λόγου (Kress, 2000· Γραίκοσ, 2011: 428). 

Ρολλαπλι νοθμοςφνθ: H παραδοχι τθσ φπαρξθσ τθσ πολυτροπικότθτασ ςτον 

ςχεδιαςμό, ςτθ νοθτικι λειτουργία και ςτθ ςυμβολικι αναπαράςταςθ. Θ 

αναγνϊριςθ αυτι ςθμαίνει ότι ξεχωριςτζσ ψυχολογικζσ λειτουργίεσ αντιςτοιχοφν ςε 

κακζνα από τα ςυμβολικά ςυςτιματα, γλωςςικό, αρικμθτικό, εικονιςτικό, μουςικό, 

κ.τ.λ. (Gardner & Hatch, 1989: 5). 
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1.6. Ρεριλθπτικι απόδοςθ των κεφαλαίων 

Θ διατριβι διαρκρϊνεται ςε δφο μζρθ: Το πρϊτο μζροσ, που αποτελεί τθ κεωρθτικι 

διερεφνθςθ και το δεφτερο μζροσ, που αποτελεί τθν ζρευνα πεδίου.  

Το ΡΩΤΟ ΜΕΟΣ αποτελείται από ζξι κεφάλαια: 

Στο  δεφτερο κεφάλαιο, επιχειρείται θ διερεφνθςθ τθσ Λογοτεχνίασ ωσ ςχολικοφ 

μακιματοσ. Θ μελζτθ αποκαλφπτει τθν αντίφαςθ που καταγράφεται μεταξφ τθσ 

ςτοχοκεςίασ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ περί αναγνωςτικισ απόλαυςθσ και τθσ 

αρνθτικισ πρόςλθψθσ των μακθτϊν. Θ πρόταςθ δθμιουργίασ ενόσ διακαλλιτεχνικοφ 

διαλογικοφ, πολιτιςμικοφ πλαιςίου, μζςα ςτο οποίο τα κείμενα τθσ Λογοτεχνίασ κα 

αντιμετωπίηονται ωσ ςυςτιματα ςθμαςίασ που κα ςυνομιλοφν με κείμενα άλλων 

Τεχνϊν, αναδφεται μζςα από τθν ίδια τθ ςχολικι τάξθ, από τθν ανάγκθ 

ανταποκριςιμότθτασ των μακθτϊν και τθσ ςυμμετοχικότθτασ ςτισ μακθςιακζσ 

διαδικαςίεσ. 

Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεφεται το ηιτθμα τθσ αλλαγισ «παραδείγματοσ», που 

ζχει ςυντελεςκεί ςτον χϊρο τθσ Κεωρίασ τθσ Λογοτεχνίασ με τθν είςοδο του 

αναγνϊςτθ ςτθν ερμθνευτικι διαδικαςία και ςτθ νοθματοδότθςθ των κειμζνων. Θ 

ριηοςπαςτικι αυτι αλλαγι φζρει εκπαιδευτικζσ προεκτάςεισ, κακϊσ εγείρει τθν 

ανάγκθ τθσ δυναμικισ μετατόπιςθσ από τθ διδακτικι του κειμζνου ςτθν 

«καταςκευι» τθσ πολιτιςμικισ υποκειμενικότθτασ του μακθτι. Εκτίκενται οι 

εκπαιδευτικζσ προεκτάςεισ των αναγνωςτικϊν κεωριϊν και ιδιαίτερα τθσ 

διαλογικισ κεωρίασ του Bakhtin, κακϊσ και των εννοιϊν τθσ πολυφωνίασ και τθσ 

απευκυντικότθτασ.  

Το τζταρτο κεφάλαιο αφορά τθν αλλαγι «παραδείγματοσ ςτθ διδακτικι 

μεκοδολογία, από τθν παραδοςιακι, μονολογικι, δαςκαλοκεντρικι μζκοδο, ςτισ 

εναλλακτικζσ μεκόδουσ. Το κεωρθτικό υπόβακρο τθσ μετάβαςθσ αποδίδεται ςτθν 

κοινωνικο-πολιτιςμικι κεωρία του Vygotsky, ςτουσ πολυγραμματιςμοφσ, ςτθν 

πολλαπλι νοθμοςφνθ, ςτθν Κριτικι Ραιδαγωγικι, που κεωροφνται ότι 

δθμιοφργθςαν τισ απαραίτθτεσ ςυνκικεσ για τον μεταςχθματιςμό του υπάρχοντοσ 

διδακτικοφ πλαιςίου και τθν ανάδυςθ νζων τρόπων καταςκευισ τθσ γνϊςθσ και τθσ 

νοθματοδότθςθσ τθσ πραγματικότθτασ. 
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Το πζμπτο κεφάλαιο αφορά τθν ειςαγωγι των Τεχνϊν ςτθν εκπαίδευςθ. Αρχικά 

εκτίκεται το κεωρθτικό υπόβακρο. Στθ ςυνζχεια, θ ανάγκθ ζνταξθσ των Τεχνϊν ςτθν 

εκπαίδευςθ προβάλλεται ωσ μζςο ανάπτυξθσ των ανϊτερων γνωςτικϊν 

λειτουργιϊν. Θ διαπίςτωςθ του περικωριακοφ και υποδεζςτερου ρόλου, που 

αναγνωρίηεται ςε αυτζσ οδθγεί ςε ζρευνα των αιτιϊν του διαχωριςμοφ ςε περιοχζσ 

(Επιςτιμεσ – Τζχνεσ), και των προκαταλιψεων που κζτουν τισ Τζχνεσ ςτο 

περικϊριο. Θ ςφγχρονθ ζρευνα ζρχεται να ανατρζψει τισ προκαταλιψεισ αυτζσ. Στθ 

ςυνζχεια εκτίκεται θ κεωρθτικι κατθγοριοποίθςθ ςχετικά με τθν αξιοποίθςθ των 

Τεχνϊν ςτθν εκπαίδευςθ. Οι Τζχνεσ προχποκζτουν τθν φπαρξθ ςυμβολικοφ 

ςυςτιματοσ, το όποιο χριηει ανάγνωςθσ και αποκωδικοποίθςθσ, για τθν 

καλλιζργεια του ςφγχρονου πολυτροπικοφ γραμματιςμοφ. Τζλοσ, παρουςιάηονται 

τα επιχειριματα ζνταξθσ των Τεχνϊν ςτθν εκπαίδευςθ, ςε μια ολιςτικι κεϊρθςθ.  

Στο ζκτο κεφάλαιο παρουςιάηεται θ ςφνδεςθ τθσ Λογοτεχνίασ με τισ άλλεσ Τζχνεσ, 

ωσ ςφςτθματοσ ςθμείων, που ζχει ωσ μζςο τον λόγο (προφορικό – γραπτό). Στθ 

Λογοτεχνία, όπωσ και ςτισ άλλεσ Τζχνεσ, προχποτίκεται θ φπαρξθ ενόσ ςυμβολικοφ 

ςυςτιματοσ. Θ γνϊςθ τθσ ανάγνωςθσ του λογοτεχνικοφ ςυςτιματοσ ορίηεται ωσ 

λογοτεχνικόσ γραμματιςμόσ. Θ γνϊςθ τθσ αποκωδικοποίθςθσ του λογοτεχνικοφ 

κειμζνου ςυνομιλεί με τον τρόπο αποκωδικοποίθςθσ των «γλωςςϊν» των άλλων 

Τεχνϊν, ςυνειςφζροντασ ςτθν καλλιζργεια των ανϊτερων γνωςτικϊν λειτουργιϊν 

και τοποκετϊντασ τον μακθτι ςε ζνα ιςτορικο-πολιτιςμικό πλαίςιο διαλογικότθτασ 

όλων των «γλωςςϊν» τθσ Τζχνθσ. Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται ςενάρια 

διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ, που ςυνειςφζρουν ςτθν παραπάνω ςυνομιλία. 

Το ζβδομο κεφάλαιο ςυνοψίηει τα ςυμπεράςματα τθσ βιβλιογραφικισ ζρευνασ, 

ςκιαγραφϊντασ το ςχιμα που οδθγεί από τθν προβλθματικι ςτθν ερευνθτικι 

πρόταςθ, και κατ’ αυτόν τον τρόπο κακορίηει το πλαίςιο διατφπωςθσ των 

ερευνθτικϊν ερωτθμάτων και, κατά ςυνζπεια, το υπόβακρο διεξαγωγισ τθσ 

ζρευνασ πεδίου.  
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Το ΔΕΥΤΕΟ ΜΕΟΣ αποτελείται από τζςςερα κεφάλαια:  

Το όγδοο κεφάλαιο αναφζρεται ςτθ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ. Ρεριλαμβάνει τθν 

ζκκεςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ ζρευνασ. Ρεριγράφει το προ-ερευνθτικό ςτάδιο, κατά 

το οποίο κακορίςτθκε ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ και τζκθκαν τα ερευνθτικά ερωτιματα. 

Στο ςτάδιο αυτό ελιφκθςαν οι αποφάςεισ ςχετικά με το είδοσ τθσ ζρευνασ 

(ποςοτικι – ποιοτικι – μεικτι), τθν καταςκευι των εργαλείων και τον κακοριςμό 

του δείγματοσ. Ρεριγράφεται, επίςθσ, ο τρόποσ με τον οποίο διεξιχκθ θ ζρευνα 

πεδίου. 

Το ζνατο κεφάλαιο αφορά τθν καταγραφι των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ (data). 

Καταγράφονται τα αποτελζςματα τθσ ποςοτικισ ζρευνασ (quantitive data), τθσ 

ποιοτικισ ζρευνασ (qualitative data), κακϊσ και τθσ ςυνάρκρωςισ τουσ 

(triangulation).  

Το δζκατο κεφάλαιο εμπεριζχει τθ ςυηιτθςθ και τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων 

τθσ ζρευνασ. Στθν ποςοτικι μζκοδο ερμθνεφονται τα αποτελζςματα τθσ ςτατιςτικισ 

επεξεργαςίασ, ενϊ ςτθν ποιοτικι μζκοδο τα αποςπάςματα από τισ ςυνεντεφξεισ 

αναλφονται με βάςθ τθ φαινομενολογικι–ερμθνευτικι μζκοδο.  

Στο ενδζκατο κεφάλαιο καταγράφονται τα ςυμπεράςματα από τθν ποςοτικι και 

τθν ποιοτικι ζρευνα και από τθ ςυνάρκρωςι τουσ. Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται οι 

περιοριςμοί ωσ προσ τθν ερευνθτικι διαδικαςία αλλά και ωσ προσ τθ δυνατότθτα 

εφαρμογισ τθσ διδακτικισ πρόταςθσ. Τζλοσ, θ διατριβι ολοκλθρϊνεται με 

προτάςεισ αφενόσ ςχετικά με τθ βελτίωςθ και τθν επζκταςθ τθσ ζρευνασ και 

αφετζρου ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ αλλά και του 

εκπαιδευτικοφ ζργου γενικότερα. 
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2. Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ ΤΘΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑΣ ΣΤΘ 
ΔΕΥΤΕΟΒΑΚΜΛΑ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ  

 

Θ ματιά είναι πάντοτε πεπειραμζνθ, προςκολλθμζνθ ςτο παρελκόν τθσ, 
κακϊσ και ςε παλιότερεσ και ςε νεότερεσ παρεμβολζσ τθσ ακοισ, τθσ 
όςφρθςθσ, τθσ γεφςθσ, τθσ αφισ, τθσ καρδιάσ και του μυαλοφ.  

(Goodman, 2005: 25) 

 

Το μόνο αλθκινό ταξίδι, το μόνο ελιξιριο νεότθτασ, δεν είναι να 
ταξιδζψουμε αναηθτϊντασ καινοφργια τοπία, αλλά να αποκτιςουμε 
καινοφργια ματιά, να δοφμε το ςφμπαν μζςα από τα μάτια κάποιου άλλου, 
εκατό άλλων, να δοφμε τα εκατό ςφμπαντα που βλζπει ο κακζνασ τουσ, 
που είναι ο κακζνασ τουσ· 

 (Proust, 2004: 2013) 

 

2.1. Ειςαγωγι 

Το πρϊτο κεφάλαιο ζχει ωσ αντικείμενο τθ Διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ ςτθ 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, τα προβλιματα που καταγράφονται ςτθ ςφγχρονθ 

ςχολικι πραγματικότθτα, κακϊσ και τισ προοπτικζσ που διανοίγονται. Θ μελζτθ του 

κζματοσ περιλαμβάνει τρεισ ενότθτεσ. Αρχικά, επιχειρείται θ περιγραφι τθσ 

μεκόδου διδαςκαλίασ του μακιματοσ, θ ζκκεςθ, δθλαδι, του «γίγνεςκαι» τθσ 

ςχολικισ πράξθσ: τα ωρολόγια προγράμματα, τα προγράμματα ςπουδϊν, το 

περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ (ανκολόγια), θ μζκοδοσ διδαςκαλίασ, κακϊσ και θ 

αξιολόγθςθ του μακιματοσ.  

Σε ζνα δεφτερο επίπεδο, καταγράφεται ο διάλογοσ και ο προβλθματιςμόσ 

που ζχουν παραχκεί τα τελευταία χρόνια ςχετικά με το κζμα τθσ διδακτικισ τθσ 

Λογοτεχνίασ. Ρανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι, εκπαιδευτικοί τθσ τάξθσ, ερευνθτζσ και 

ςφμβουλοι εκπαίδευςθσ αναγνωρίηουν και επιςθμαίνουν τα προβλιματα και τισ 

αντιφάςεισ που διζπουν τθ  ςχζςθ κεωρίασ και πράξθσ. Ραρά τισ διακθρφξεισ για 

τθν ανανζωςθ του μακιματοσ και τθν επανατοποκζτθςθ τθσ ςτοχοκεςίασ και των 

μεκόδων, οι αλλαγζσ, όπωσ ορίηονται από τα Αναλυτικά προγράμματα και 

επιβάλλονται από τθν εκπαιδευτικι πολιτικι, δεν επιφζρουν ουςιαςτικι αλλαγι 

ςτθν πρόςλθψθ του μακιματοσ. Το μάκθμα δίνει τθν εντφπωςθ, προϊόντοσ του 

χρόνου, ότι απαξιϊνεται ςτθ ςυνείδθςθ των μακθτϊν και περικωριοποιείται. Θ 
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κριτικι αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ ακολουκείται από μια ερμθνευτικι 

απόπειρα απόδοςθσ των αιτιϊν των αντιφάςεων κακϊσ και τθσ περικωριοποίθςθσ.  

Στθν τρίτθ ενότθτα, θ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ αναδεικνφεται ωσ ζνα 

ιδιαίτερα απαιτθτικό αντικείμενο που προχποκζτει τθ διεπιςτθμονικι κεϊρθςθ και  

ςυνεργαςία. Για τθν εκπόνθςθ αλλά και τθν εφαρμογι αποτελεςματικϊν 

προγραμμάτων ςπουδϊν αναγκαία είναι θ ςυνεργαςία των επιςτθμϊν τθσ 

Φιλολογίασ, τθσ Ραιδαγωγικισ, τθσ Ψυχολογίασ, των ςφγχρονων αναγνωςτικϊν 

κεωριϊν, κακϊσ και των πολιτιςμικϊν ςπουδϊν. Στθ κζαςθ αυτι, αναγκαία 

ςυνκικθ αναδεικνφεται θ αντιμετϊπιςθ τθσ Λογοτεχνίασ όχι μόνο ωσ γνωςτικοφ, 

αλλά και ωσ αιςκθτικοφ αντικειμζνου. Θ φφςθ τθσ Λογοτεχνίασ ωσ Τζχνθσ που ζχει 

ωσ μζςο το λόγο πρζπει να αναγνωριςτεί, όχι μόνο κεωρθτικά, αλλά και ςε επίπεδο 

εφαρμογισ ςτθ ςχολικι τάξθ. 

Ο ςχεδιαςμόσ και θ οργάνωςθ διδαςκαλιϊν Λογοτεχνίασ που κα επιτρζπουν 

τνο διακαλλιτεχνικό διάλογο κα τοποκετιςει τθ Λογοτεχνία ςτθ ςυνείδθςθ των 

μακθτϊν ωσ Τζχνθ ανάμεςα ςτισ άλλεσ Τζχνεσ [Κζατρο, Κινθματογράφο, Μουςικι, 

Εικαςτικά+. Θ πρόταςθ αυτι ςτόχο ζχει να αναδείξει τθ Λογοτεχνία, ςεβόμενθ τθν 

αυτονομία και τθ φφςθ τθσ, ωσ Τζχνθ του γραπτοφ λόγου, ςτθ ςφγχρονθ 

πολυτροπικι πραγματικότθτα, όπου τα κείμενα αντιμετωπίηονται ωσ κϊδικεσ, ωσ 

ςυςτιματα ςθμαςίασ, ςυνομιλοφν και προςφζρουν τθ δυνατότθτα για πολλαπλζσ 

αναγνϊςεισ. Θ πρόταςθ αυτι ςζβεται τθν υποκειμενικότθτα του μακθτι, κατά τθν  

κρίςιμθ περίοδο διερεφνθςθσ τθσ προςωπικισ του ταυτότθτασ, παρζχοντασ τθ 

δυνατότθτα τθσ αξιοποίθςθσ τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ και τθσ διεξόδου ςε 

ατομικζσ κλίςεισ και ενδιαφζροντα. Ραρζχει ςτον μακθτι πολφτιμθ βοικεια όχι 

μόνο ςτθ διαδικαςία ςυγκρότθςθσ του εαυτοφ αλλά ςτθν καλλιζργεια τθσ κριτικισ  

ματιάσ  και «ανάγνωςθσ»  των φαινομζνων.  

2.2. Θ Διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 

Θ Διδακτικι ενόσ μακιματοσ, ςφμφωνα με τουσ Σπανό & Μιχάλθ, ςυνίςταται από 

τον τίτλο του μακιματοσ, τον ςκοπό για τον οποίο επιλζγεται ωσ διδακτζο 

αντικείμενο, το περιεχόμενο, τισ μεκόδουσ ζρευνασ και διδαςκαλίασ του, τθ ςχζςθ 

του με τα άλλα μακιματα και τθν επιςτθμονικι του δομι (Σπανόσ & Μιχάλθσ, 2012: 

23). Λαμβάνοντασ υπόψθ το περιεχόμενο διδαςκαλίασ του μακιματοσ, τθ 
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ςτοχοκεςία του, τθ διδακτικι μεκοδολογία, κακϊσ και τθν εμπειρία τθσ ςχολικισ 

πραγματικότθτασ, κα γίνει μια απόπειρα παρουςίαςθσ τθσ Διδακτικισ του 

μακιματοσ τθσ Λογοτεχνίασ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. 

2.2.1. Τα Ρρογράμματα Σπουδϊν  

Θ ςυγχρονικι εξζταςθ των Ρρογραμμάτων Σπουδϊν τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ, 

κατά τθ ςχολικι χρονιά  2015-6, αποτελεί ταυτόχρονα και μια διαχρονικι εξζταςθ, 

κακϊσ από το 1999, που άλλαξε (αναδιαμορφϊκθκε) το Ρρόγραμμα Σπουδϊν του 

ϋ77-ϋ83 καταγράφεται ιδιαίτερθ κινθτικότθτα. Δφο αλλαγζσ ακολοφκθςαν, το 2006 

και το 2011. Τα τρία προγράμματα (του 1999, του 2006 και του 2011) ςυνυπάρχουν 

και ςυγκροτοφν ζνα παράδοξο και αντιφατικό τοπίο διδαςκαλίασ του μακιματοσ. 

Αναλυτικότερα, οι αλλαγζσ ςτα Ρρογράμματα Σπουδϊν που ιςχφουν κατά το 

ςχολικό ζτοσ 2015-6, κακϊσ και θ διδακτικι μεκοδολογία που το κακζνα ακολουκεί, 

αποδίδονται ςτον πίνακα 2.1.  

Ρίνακασ  2.1. Τα Ρρογράμματα Σπουδϊν τθσ Λογοτεχνίασ ςτθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και οι 
αλλαγζσ τουσ. 
 

Τάξθ /  Αλλαγι  Μζκοδοσ   Αντικείμενο Διδαςκαλίασ 

Αϋ– Γϋ  Γυμν. 2006  Διακεματικι – 
Ερμθνευτικι 

Κ.Ν.Λ. ανανεωμζνα εγχειρίδια  
 

Αϋ Λυκείου 2011  Ομαδοςυνεργατικι  
Μζκοδοσ project 

Πλα τα εγχειρίδια του Λυκείου 
 Ανοιχτι πρόςβαςθ ςε κείμενα 
 

Βϋ Λυκείου 2000 [1978- 82] Ερμθνευτικι Εγχειρίδιο Βϋ Λυκείου 
  

Γϋ Λυκείου 2000 [1978- 82] Ερμθνευτικι Εγχειρίδιο Γϋ Λυκείου 
 

ΓϋΛυκείου 
Κεωρθτικι  

1999 – 2000 Ερμθνευτικι Ολόκλθρο λογοτεχνικό ζργο 

 
 

 Το Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν (Α.Ρ.Σ.) για τθ Βϋ και Γϋ Λυκείου που ιςχφει από 

το 1999 αποτζλεςε τθν αναμόρφωςθ του προγράμματοσ του 1978-83.1 

 Το Α.Ρ.Σ. για τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ που ιςχφει από το 2006 ζχει ενταχκεί ςτο 

Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ.), το οποίο ςτόχο 

είχε τθν διαμόρφωςθ ενόσ νζου εκπαιδευτικοφ προςανατολιςμοφ με επιδίωξθ τθν 

ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ, με βάςθ τθν αρχι τθσ διακεματικότθτασ.  

                                                           
1
 όταν τα Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ (Κ.Ν.Λ.) αντικατζςτθςαν τα Νεοελλθνικά Αναγνϊςματα 

(Ν.Α.). 
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 Το Ρ.Σ. για τθν Αϋ Λυκείου που ιςχφει από το 2011 φζρει μια νζα φιλοςοφία ςτθ 

διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ. Σφμφωνα με όςα γράφονται ςτο Φ.Ε.Κ., θ αλλαγι ςτθ 

μεκοδολογία φιλοδοξεί «να δϊςει νζεσ κατευκφνςεισ ςτθ διδαςκαλία τθσ 

Λογοτεχνίασ, που να ςυνάδουν με τθ φιλοςοφία του νζου Ρ.Σ. για τθν Υποχρεωτικι 

Εκπαίδευςθ αλλά και να ετοιμάηουν το ζδαφοσ για τθν ανανζωςθ του μακιματοσ 

ςτισ δφο επόμενεσ τάξεισ του Λυκείου»2. Ωσ ςτόχοσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ 

ορίηεται «θ κριτικι αγωγι ςτον ςφγχρονο πολιτιςμό», και θ μεκοδολογικι 

προςζγγιςθ βαςίηεται ςε δφο παιδαγωγικζσ μεκόδουσ: τθ διδαςκαλία ςε ομάδεσ και 

τθ μζκοδο project.  

 Ταυτόχρονα, από το 2011, ζνα νζο Ρ.Σ. για τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, με τισ 

ίδιεσ αρχζσ, φιλοςοφία και ςτοχοκεςία του προγράμματοσ τθσ Αϋ Λυκείου, 

εφαρμόηεται πιλοτικά ςε 69 γυμνάςια τθσ χϊρασ.  

Θ αναμόρφωςθ των Ρ.Σ. και των ςχολικϊν εγχειριδίων που ξεκίνθςε το 1999, και 

ςυνεχίηεται μζχρι το 2016,3 ςυνοδεφτθκε από ζντονο προβλθματιςμό ςτθν 

εκπαιδευτικι και επιςτθμονικι κοινότθτα, κακϊσ ςυνζδρια, θμερίδεσ και 

περιοδικά4 ζχουν ωσ κζμα τθ Λογοτεχνία και τθ Διδακτικι τθσ. Ρανεπιςτθμιακοί 

δάςκαλοι, ςυγγραφείσ, εκπαιδευτικοί τθσ τάξθσ, ερευνθτζσ και ςφμβουλοι 

εκπαίδευςθσ κατακζτουν τισ απόψεισ τουσ εκφράηοντασ τθν ανθςυχία τουσ ςχετικά 

με τθ κζςθ τθσ Λογοτεχνίασ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ και το μζλλον τθσ 

διδαςκαλίασ τθσ. Οι τίτλοι των ειςθγιςεων που κατατίκενται, και οι αρνθτικζσ 

ςυνδθλϊςεισ τουσ, είναι δθλωτικζσ του προβλιματοσ: «Νζα Ελλθνικι Λογοτεχνία: 

μάκθμα κεντρικό ι περικωριακό» (Ραπακϊςτασ, 2010)· «Θ Λογοτεχνία ςτο ςχολείο 

και οι εξετάςεισ: Ζνασ γόρδιοσ δεςμόσ» (Ραγανόσ,2010)·  «Ανάλυςζ το, ανάλυςζ το! 
                                                           
2
 Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τα μακιματα: Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία, Νζα Ελλθνικι 

Γλϊςςα και Νζα Ελλθνικι Λογοτεχνία τθσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου,  
3
 χρονιά ςυγγραφισ τθσ παροφςασ ζρευνασ 

4
 Θμερίδεσ  διοργανϊκθκαν από τθν Ρανελλινια Ζνωςθ Φιλολόγων (Ρ.Ε.Φ.) και από τον Σφλλογο 

Αποφοίτων τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ Κεςςαλονίκθσ «Ο Φιλόλογοσ», με ζκδοςθ των αντίςτοιχων 
περιοδικϊν, Σεμινάριο 34, 37,  Ο Φιλόλογοσ 146, 148.Το Επιςτθμονικό Συνζδριο με κζμα: «Θ 
Νεοελλθνικι Λογοτεχνία Σιμερα. Κοινωνία και Εκπαίδευςθ» διοργανϊκθκε από το Ε.Κ.Ρ.Α ςτισ 28- 
30 Νοεμβρίου 2013, με θλεκτρονικι ζκδοςθ των πρακτικϊν ςτθ διεφκυνςθ:  
http://tonephil.phil.uoa.gr/fileadmin/phil.uoa.gr/uploads/Tomeas_MNEF/istoselida_tnf/pdf_istoselid
a_tnf_/Proceedings_LitSoc__2013__2015.pdf 
http://tonephil.phil.uoa.gr/fileadmin/phil.uoa.gr/uploads/Tomeas_MNEF/istoselida_tnf/pdf_istoselid
a_tnf_/Proceedings_LitSoc__2013__2015.pdf 
 

http://tonephil.phil.uoa.gr/fileadmin/phil.uoa.gr/uploads/Tomeas_MNEF/istoselida_tnf/pdf_istoselida_tnf_/Proceedings_LitSoc__2013__2015.pdf
http://tonephil.phil.uoa.gr/fileadmin/phil.uoa.gr/uploads/Tomeas_MNEF/istoselida_tnf/pdf_istoselida_tnf_/Proceedings_LitSoc__2013__2015.pdf
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(Α)διζξοδα ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ» (Ρολατίδου, 2010)· «Κειμενοκτόνεσ 

διδακτικζσ καινοτομίεσ» (Ραρίςθσ, 2012)· «Ενάντια ςτθν Αιςιοδοξία» (Ρτολεμαίου, 

2012)· «Θ Λογοτεχνία ςτο ςχολείο. Απόλαυςθ ι τραφμα;», (Μουντάνου, 2015).  

Το αναμενόμενο κα ιταν, λοιπόν, ότι θ κινθτικότθτα αυτι, ςε επίπεδο 

μεταρρυκμίςεων, προερχόμενων από το υπουργείο, αλλά και ςε επίπεδο 

εναςχόλθςθσ των ειδικϊν, κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ανανζωςθ και τον 

εμπλουτιςμό του μακιματοσ. Αντικζτωσ, θ Λογοτεχνία ςιμερα, περιςςότερο παρά 

ποτζ, φαίνεται να βρίςκεται ςε ακινθςία (Μουντάνου, 2015: 206), να μθν 

ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ των καιρϊν, ςτισ ανθςυχίεσ και τα ενδιαφζροντα 

των μακθτϊν, και να αποτελεί πεδίο ςυγκροφςεων και αντιφάςεων.  

2.3. Αντιφάςεισ  

Οι αντιφάςεισ που κα αποτελζςουν πεδίο ςυηιτθςθσ ςτθν παροφςα ανάλυςθ είναι: 

α) Θ Λογοτεχνία: μάκθμα κεντρικό ι  περικωριακό ςτθν εκπαιδευτικι πολιτικι;, β) 

Θ Λογοτεχνία μάκθμα κεντρικό ςτθν εκπαιδευτικι και κοινωνικι ςυνείδθςθ, 

απαξιωμζνο ςτθ μακθτικι. 

2.3.1. Θ Λογοτεχνία είναι μάκθμα κεντρικό ι περικωριακό;  

Θ Λογοτεχνία, αν και αποτελεί κεντρικό μάκθμα ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

και κατζχει ςθμαίνοντα ρόλο για τθν ειςαγωγι των μακθτϊν ςτθν τριτοβάκμια ςε 

ολόκλθρο τον κόςμο,  όπωσ προκφπτει από τθν ςυμπερίλθψι τθσ ωσ μίασ από τισ ζξι 

κεματικζσ ενότθτεσ ςτο International Baccalaureate5 (Διεκνζσ Απολυτιριο, ΛΒ), ςτθν 

Ελλάδα δεν είναι μάκθμα αυτόνομο και αντιμετωπίηεται ωσ περικωριακό και 

επικουρικό, που ενίοτε υπθρετεί εξωλογοτεχνικοφσ ςτόχουσ. Συγκεκριμζνα, θ 

ζλλειψθ τθσ αυτονομίασ ςυνίςταται α) ςτθ κζςθ του μακιματοσ ςτο ωρολόγιο 

                                                           
5
 Στο Λ.Β. ςιμερα (2016), είναι αναγνωριςμζνα πάνω από 4.200 ςχολεία, ςε 147 χϊρεσ ςε όλο τον 

κόςμο. Ρερίπου 50% των ςχολείων αυτϊν είναι δθμόςια. Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του  μακιματοσ 

είναι θ διδαςκαλία τθσ ανάγνωςθσ του λογοτεχνικοφ κειμζνου, θ παρατιρθςθ τθσ καταςκευισ του 

και θ νοθματοδότθςι τθσ. Στόχοσ επίςθσ είναι θ καλλιζργεια τθσ κριτικισ ςυγκριτικισ, και 

ερμθνευτικισ ευαιςκθςίασ των μακθτϊν, τόςο απζναντι ςτα ίδια τα κείμενα όςο και απζναντι ςτα 

πολιτιςμικά περιβάλλοντα μζςα ςτα οποία αυτά ζχουν 

δθμιουργθκεί. http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/language-and-

literature/ 

 

http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/language-and-literature/
http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/language-and-literature/
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πρόγραμμα, β) ςτον ςκοπό διδαςκαλίασ του μακιματοσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται από 

το νζο πρόγραμμα ςπουδϊν, γ) ςτον αποκλειςμό τθσ από τισ εξετάςεισ ειςαγωγισ 

ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ.   

Αναλυτικότερα:  

α) Θ Λογοτεχνία, ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, δεν αποτελεί αυτόνομο μάκθμα. 

Στο Γυμνάςιο αποτελεί κλάδο του μακιματοσ τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ και 

Γραμματείασ, και ςτο Λφκειο ο παραγκωνιςμόσ καταγράφεται ακόμα μεγαλφτεροσ, 

κακϊσ το μάκθμα αποτελεί ζναν από τουσ τρεισ κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ. 

Σφμφωνα δε με τθν τροποποίθςθ του ν. 4186/2013 με τον 4327/2015, το μάκθμα 

τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ ςτθ Γϋ λυκείου περιορίηεται ςε μία (1) ϊρα 

διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα. Ο επιμεριςμόσ των κλάδων και του χρόνου ζχει τον 

αντίκτυπό του. Το βάροσ δίδεται ςτθ Νεοελλθνικι Γλϊςςα, και θ Λογοτεχνία 

αντιμετωπίηεται ωσ μάκθμα επικουρικό. Ειδικά ςτο Λφκειο, οι μακθτζσ ςτα τμιματα 

γενικισ παιδείασ είναι φυςικό να επικεντρϊνονται ςτο μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ 

Γλϊςςασ, κακϊσ αυτό αποτελεί αντικείμενο αυτόνομθσ εξζταςθσ για τθν ειςαγωγι 

ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (Ραγανόσ, 2010). Συχνά, λοιπόν, θ Λογοτεχνία 

διδάςκεται κάτω από τθ «βαριά ςκιά τθσ Ζκκεςθσ» και φυτοηωεί ςτθν καλφτερθ 

περίπτωςθ (Ρεςκετηι, 2010: 147), κακϊσ ςτθν περιςςότερο εικιςμζνθ ςυνκικθ, 

παρατθρείται το φαινόμενο τθσ παραχϊρθςθσ των ωρϊν τθσ Λογοτεχνίασ ςτθν 

Ζκκεςθ. Σε αντιςτοιχία με το ςκεπτικό αυτό, το Υπουργείο, το 2015, μείωςε τθ 

διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ςε μία (1) ϊρα ςτθ Γϋ Λυκείου, υπθρετϊντασ 

(προφανϊσ) τθ λογικι τθσ αφαίρεςθσ ωρϊν από τα μθ εργαλειακά μακιματα για τισ 

πανελλινιεσ εξετάςεισ. 

β) Ρροβλθματιςμόσ και ζντονθ ανθςυχία ζχει δθμιουργθκεί ςτθν επιςτθμονικι 

κοινότθτα ςχετικά με τθν αλλαγι ςκοποκεςίασ του μακιματοσ, ςφμφωνα με το νζο 

Ρ.Σ. του 2011 για τθν Αϋ Λυκείου και το πιλοτικό πρόγραμμα για το Γυμνάςιο. Εδϊ 

και τριάντα τρία χρόνια, από τθν αναμόρφωςθ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν τθσ 

Λογοτεχνίασ το 1978-1983, ο ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είχε 

τοποκετθκεί ενδολογοτεχνικά και είχε γίνει ςυνείδθςθ ότι το μάκθμα αποβλζπει 

ςτθν αιςκθτικι αγωγι, και ςτθν ψυχοςυναιςκθματικι και διανοθτικι καλλιζργεια 

των μακθτϊν (Γαραντοφδθσ, 2005:21), με ςυνζπεια να εγκαταλειφκεί οριςτικά θ 
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αντίλθψθ ότι θ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ζχει φρονθματιςτικό, θκοπλαςτικό ι 

ςωφρονιςτικό ςτόχο. Με τθν αλλαγι του Ρ.Σ. το 2011, ωσ  ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ 

του μακιματοσ ορίηεται «θ κριτικι αγωγι ςτον ςφγχρονο πολιτιςμό».  

Ερωτθματικά, λοιπόν, γεννϊνται ωσ προσ το κατά πόςο πρόκειται για μια 

κοινωνιολογικι προςζγγιςθ τθσ Λογοτεχνίασ, που τοποκετεί τον ςκοπό τθσ 

διδαςκαλίασ του μακιματοσ εξωλογοτεχνικά, εξωκειμενικά, πραγματϊνοντασ μια 

μετάκεςθ του κζντρου βάρουσ από τθν αιςκθτικι λειτουργία ςτθν κοινωνικι–

πολιτιςμικι.  Σε κάκε περίπτωςθ, πάντωσ, δθμιουργείται ςφγχυςθ και αμθχανία, ωσ 

προσ τθν κατεφκυνςθ,  αιςκθτικι ι κοινωνικι, και απουςιάηει οποιαδιποτε 

διλωςθ, ςχετικά με άλλουσ ςθμαντικοφσ ςτόχουσ τθσ Λογοτεχνίασ, όπωσ είναι θ 

καλλιζργεια τθσ ανκρϊπινθσ ευαιςκθςίασ και θ ςυναιςκθματικι αγωγι (Ρεςκετηι, 

2012: 207).  

γ)  Ζνα άλλο πεδίο προβλθματιςμοφ, ςε ςχζςθ με τθ κζςθ τθσ Λογοτεχνίασ ςτθ 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, είναι θ αξιολόγθςι τθσ. Δεδομζνου ότι το ιςχφον 

ςφςτθμα επικεντρϊνεται ςτθν αξιολόγθςθ και ςτον διαχωριςμό των μακθμάτων ςε 

πρωτεφοντα και δευτερεφοντα, θ ςυμπερίλθψθ ι όχι του μακιματοσ ςτισ 

πανελλινιεσ εξετάςεισ φαίνεται να κακορίηει και τθ «βαρφτθτά»  του. Αν, δθλαδι, 

το μάκθμα ςυνειςφζρει βακμολογικά για τθν είςοδο ςτο πανεπιςτιμιο, κεωρείται 

από τθ μακθτικι κοινότθτα και τουσ διδάςκοντεσ ςθμαίνον, ενϊ, αν εξετάηεται 

ενδοςχολικά, κεωρείται περικωριακό και απαξιϊνεται. Στθ δεκαετία του ‘90, με τον 

νόμο 2525/1997, θ Λογοτεχνία εξεταηόταν ωσ αυτόνομο μάκθμα για τθν απόκτθςθ 

του Απολυτθρίου του Ενιαίου Λυκείου (Ε.Λ.). Το πλικοσ, όμωσ, των εξεταηόμενων 

μακθμάτων και θ ψυχολογικι πίεςθ που αςκοφνταν ςτουσ εφιβουσ οδιγθςαν ςε 

μείωςθ των εξεταηόμενων μακθμάτων. Ζνα από τα μακιματα που καταργικθκαν 

ιταν αυτό τθσ Ν.Ε.Λ., που παρζμεινε εξεταηόμενο μόνο ωσ μάκθμα τθσ κεωρθτικισ 

κατεφκυνςθσ, γεγονόσ που οδιγθςε ςτθν υποβάκμιςι του (Ραγανόσ, 2010:143). Εν 

ζτει 2015, το μάκθμα δεν αποτελεί πλζον εξεταηόμενο αντικείμενο ςτισ πανελλινιεσ 

εξετάςεισ, εξακολουκεί, όμωσ,  να διδάςκεται ςτθ κεωρθτικι κατεφκυνςθ και να 

εξετάηεται ενδοςχολικά.   

Θ ςυμπερίλθψθ ι μθ τθσ Λογοτεχνίασ ςτα πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα 

μακιματα αποτελεί ζνα οξφ κζμα προβλθματιςμοφ και διαφωνίασ, τόςο ςτθν 
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εκπαιδευτικι, όςο και ςτθν ερευνθτικι κοινότθτα. Θ προβλθματικι ςχετίηεται με 

τθν ιδιαιτερότθτα τθσ διττισ φφςθσ του αντικειμζνου «Λογοτεχνία», ωσ 

επιςτθμονικοφ αλλά και αιςκθτικοφ, τθ δυςχζρεια τθσ αξιολόγθςθσ και τθν ανάγκθ 

ςφνδεςθσ τθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ με τισ απαιτιςεισ που εγείρουν οι εξετάςεισ 

(Βλαχοδιμοσ, 2009· Ραγανόσ, 2010· Μουντάνου, 2015· Σταυρακοποφλου, 2015). 

Αν λοιπόν θ Λογοτεχνία κεακεί ωσ επιςτθμονικό αντικείμενο που θ γνϊςθ 

του κρίνεται αναγκαία για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, ςαφϊσ θ 

κζςθ του αναβακμίηεται ςτθ ςυνείδθςθ των μακθτϊν και των γονζων, αλλά 

παράλλθλα θ ςυνκικθ αυτι εγείρει ειδικζσ απαιτιςεισ ςτθ διδαςκαλία του 

μακιματοσ. Θ ανάγκθ φπαρξθσ αντικειμενικοφ τρόπου ςτθν αξιολόγθςθ ςυνδζεται 

με παγιωμζνα ερμθνευτικά ςχιματα, που ωσ άμεςο επακόλουκο φζρουν τθν 

αναπαραγωγι και τθν αποςτικιςθ. Ραρατθρείται, δθλαδι, θ εξισ αντινομία: θ 

ζνταξθ του μακιματοσ τθσ Λογοτεχνίασ ςτισ πανελλινιεσ καταξιϊνει μεν το μάκθμα, 

ωσ ςθμαντικό, ςτο Αναλυτικό Ρρόγραμμα, ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα και ςτθ 

ςυνείδθςθ μακθτϊν και γονζων, αλλά ταυτόχρονα το αποςτερεί από τθ δθμιουργικι 

πνοι και τθν πρόςλθψι του ωσ ζργου αιςκθτικισ. Το κόςτοσ, δθλαδι, που καλείται 

να αποδϊςει θ Λογοτεχνία ςτθ «ςχολικι αναβάκμιςι» τθσ είναι θ αποδοχι 

εξαντλθτικϊν ερμθνευτικϊν ςχολίων και φορμαλιςτικϊν ςχθμάτων, θ 

υπερανάλυςθ, θ μθχανιςτικι απομνθμόνευςθ, ο εξεταςτικοκεντρικόσ εκφοβιςμόσ 

και θ αποδοχι τθσ ενιαίασ ανάγνωςθσ εισ βάροσ τθσ πολλαπλισ.  

2.3.2. «Δυςφοροφντεσ μακθτζσ - Αμιχανοι εκπαιδευτικοί» 

Θ φράςθ του τίτλου, αντλθμζνθ από το ομότιτλο άρκρο του 

Ακαναςόπουλου, γραμμζνο το 1994, αποδίδει εφςτοχα τθν αντίφαςθ που 

εντοπίηεται ςτθν πρόςλθψθ τθσ Λογοτεχνίασ από τουσ μακθτζσ. Θ Λογοτεχνία, 

μάκθμα ςυνδεδεμζνο ςτο ςυλλογικό αςυνείδθτο, ςτθ ςυνείδθςθ των 

εκπαιδευτικϊν και ςτθ ςτοχοκεςία των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, με τθν 

αιςκθτικι απόλαυςθ, ςυναντάει τθν αδιαφορία και τθν απαξίωςθ των μακθτϊν, 

που φτάνει μζχρι και τθν αντίδραςθ. Φράςεισ, όπωσ «πάλι με κάνατο ζχουμε;», 

«υπάρχει κανζνα αιςιόδοξο κείμενο;», «γιατί απουςιάηει ο ζρωτασ από τα ςχολικά 

βιβλία;», τισ οποίεσ αποδελτιϊνει ο Δθμιτρθσ Βλαχοδιμοσ, μεταφζρουν το κλίμα 

τθσ δυςφορίασ (Βλαχοδιμοσ, 2015: 135).  
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Ο Ακαναςόπουλοσ, με τθ φράςθ «Αμιχανοι δάςκαλοι, δυςφοροφντεσ 

μακθτζσ», είχε αποδϊςει, αντίςτοιχα, τθν αίςκθςθ τθσ ανίασ που χαρακτθρίηει τουσ 

μακθτζσ και τθν αδυναμία των εκπαιδευτικϊν να διαχειριςτοφν τα ςυναιςκιματα 

απαρζςκειασ. Οι μακθτζσ δεν απολαμβάνουν τα κείμενα και θ Λογοτεχνία δεν 

αποτελεί το ζναυςμα του διαλόγου του μακθτι–υποκειμζνου με τον εαυτό του και 

τον κόςμο (Ρολατίδου, 2010: 219). Σε ζρευνα ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, 

ςχετικά με τθν πρόςλθψθ τθσ Λογοτεχνίασ ςτθ δευτεροβάκμια, θ Σταυρακοποφλου 

μεταφζρει το απογοθτευτικό κλίμα, που εκφράηεται μζςω των χαρακτθριςμϊν για 

το μάκθμα: βαρετό, αποςτικιςθ, παπαγαλιςμόσ, ζτοιμεσ απαντιςεισ 

(Σταυρακοποφλου, 2015: 219). Τα ερωτιματα εφλογα: Γιατί ζνα μάκθμα το οποίο 

κα μποροφςε να είναι μια γοθτευτικι αναγνωςτικι περιπζτεια, ζνασ χρόνοσ 

απόλαυςθσ και διαφυγισ μζςα ςτο ςχολικό πλαίςιο, υποπίπτει ςε καταναγκαςμό 

και τραυματικι εμπειρία για διδαςκομζνουσ και διδάςκοντεσ; (Μουντάνου, 2015: 

207). Ροιοι οι λόγοι που τα προγράμματα ςπουδϊν αδυνατοφν να ορίςουν ζνα 

πλαίςιο ςυμβατό με τον ορίηοντα προςδοκιϊν των μακθτϊν; Γιατί θ πανανκρϊπινθ 

ανάγκθ για μυκοπλαςία δεν ςυναντά τθ ςχολικι εκδοχι τθσ Λογοτεχνίασ;    

2.4. Ανάλυςθ – ςυηιτθςθ  

Σε μια προςπάκεια διερεφνθςθσ τθσ προβλθματικισ ςχζςθσ των μακθτϊν με 

τθ ςχολικι εκδοχι τθσ Λογοτεχνίασ, τα αίτια αναηθτοφνται: α) ςτο περιεχόμενο του 

ςχολικοφ μακιματοσ, β) ςτθ μζκοδο διδαςκαλίασ, γ) ςτθ δυςκινθςία και ςτθν 

ζλλειψθ ενιαίασ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, κακϊσ και δ) ςτθν απουςία ειδίκευςθσ 

και παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ όςων διδάςκουν Λογοτεχνία.  

Αναλυτικότερα:  

α) Οι μακθτζσ διδάςκονται κείμενα που περιζχονται ςε ςυλλογζσ–ανκολόγια, τα 

Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ που ςυντάχτθκαν το 1978 – 83, για το λφκειο,  

και τα Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ για το γυμνάςιο, τα οποία ζχουν 

εκπονθκεί ςτο πλαίςιο του Γϋ Κοινοτικοφ Ρλαιςίου Στιριξθσ ΕΡΕΑΕΚ 2 

«Αναμόρφωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν και νζων εκπαιδευτικϊν πακζτων», το 

2006. Τα Κ.Ν.Λ. για το λφκειο, που περιζχουν κείμενα του λογοτεχνικοφ κανόνα, 

επιλεγμζνα για τθν αιςκθτικι τουσ αξία και τον κοινωνικό τουσ προβλθματιςμό, 

αποτζλεςαν κετικι αλλαγι για τθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ τθν εποχι που 
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ειςιχκθςαν, αλλά ςιμερα αδυνατοφν να «ςυναντιςουν» τισ ανθςυχίεσ και τα 

ενδιαφζροντα των μακθτϊν. Στα δε κείμενα του γυμναςίου, το 2006, το ςϊμα των 

κειμζνων που περιλαμβανόταν ςτο ανκολόγιο εμπλουτίςτθκε, με τθν ειςαγωγι 

κειμζνων ξζνων λογοτεχνϊν και νζων λογοτεχνϊν, κακϊσ και κειμζνων ςφγχρονου 

προβλθματιςμοφ, αλλά τθν προςπάκεια διεφρυνςθσ αντιςτρατεφεται θ ςυρρίκνωςθ 

τθσ φλθσ, που ςε μία ανκολογία μεταφράηεται ςε περιοριςμό τθσ δυνατότθτασ 

επιλογισ (Κουμπάρου – Χανιϊτθ, 2010: 125).  Στθν ανάγκθ ςεβαςμοφ των 

αναγνωςτικϊν επιλογϊν των μακθτϊν και τθσ αυτονομίασ του εκπαιδευτικοφ 

φαίνεται, κεωρθτικά, να ανταποκρίνεται το νζο Ρ.Σ. του 2011.  Ωςτόςο, το  

πρόγραμμα διζπεται από μια βακιά αντίφαςθ: προβάλλει μεν τθν αυτονομία του 

εκπαιδευτικοφ και του μακθτι, αλλά ορίηει τισ κεματικζσ ενότθτεσ, κακϊσ και το 

περιεχόμενό τουσ (από τα υπάρχοντα ανκολόγια), μζςω ςεναρίων, δθμοςιευμζνων 

ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ,6 που περιζχουν ποικίλεσ παρεμβάςεισ και 

υποδείξεισ, που υποδεικνφουν όχι μόνο τθν επιλογι των κειμζνων αλλά και τον 

τρόπο του ερμθνευτικοφ ςχολιαςμοφ (Καγιαλισ, 2015: 125). 

β)   Τθ μεγαλφτερθ αποςτροφι, όμωσ,  των μακθτϊν ςυναντά θ μζκοδοσ με τθν 

οποία τα κείμενα διδάςκονται.  Θ μεκοδολογία τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ δεν 

αφινει μεγάλα περικϊρια να ακουςτεί θ «φωνι» του μακθτι και να αναδειχκοφν 

οι αναγνωςτικζσ του επιλογζσ. Θ ανάγνωςθ και ο ςχολιαςμόσ του κειμζνου 

διζπονταν  από «κανόνεσ» αντίςτοιχουσ τθσ ςυγκρότθςθσ των ανκολογίων. Τα 

ςυγκεκριμζνα ανκολόγια–βιβλία του μακθτι ςυνοδεφονται από ςυγκεκριμζνα 

βιβλία κακθγθτι, που περιζχουν οδθγίεσ προςζγγιςθσ και ανάλυςθσ οι οποίεσ 

υποδεικνφουν τον τρόπο ανάγνωςθσ του κειμζνου ωσ μοναδικοφ ι ενιαίου 

(Καγιαλισ, 2015: 123). Θ επανάλθψθ των κειμζνων (ςτθ κεωρθτικι κατεφκυνςθ) 

επζφερε και τθ ςχολαςτικι καταγραφι των επιςθμάνςεων και των ςχολίων επί του 

κειμζνου. Υπθρετϊντασ τθν ανάγκθ εξαςφάλιςθσ του υψθλοφ βακμοφ, το ςχόλιο 

αναγόταν ςε κείμενο και απομνθμονευόταν χωρίσ παρεκκλίςεισ.  Οι μακθτζσ δεν 

αναγιγνϊςκουν, πλζον, κείμενα ςτο μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ, αλλά 

απομνθμονεφουν τα ςχόλια. Οι μακθτζσ διδάςκονται τθ «γραμματικι» τθσ 

                                                           
6
 ΦΕΚ, τευχ. 2, αρ 1562, 27.6.2011, 21079-21080 
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Λογοτεχνίασ με ςχολαςτικότθτα και αποςτρζφονται τθ Λογοτεχνία. Τθ μζκοδο αυτι 

προςζγγιςθσ τθσ Λογοτεχνίασ προςφάτωσ καταδίκαςε και ο ίδιοσ ο Todorov, 

δθλϊνοντασ ότι θ Λογοτεχνία ςτο λφκειο απευκφνεται ςε εφιβουσ και όχι ςτουσ 

ειδικοφσ (Todorov, 2013: 13).  

γ) Αναγνωρίηοντασ τθν προβλθματικι ςτθν πρόςλθψθ τθσ Λογοτεχνίασ, θ ομάδα 

των Αποςτολίδου, Ραςχαλίδθ και Χοντολίδου, που ςχθματίςτθκε το 1994, 

ειςθγικθκε τθν αλλαγι του Ρ.Σ. (Αποςτολίδου, Ραςχαλίδθσ &  Χοντολίδου, 1995). Θ 

πρόταςθ αυτι υλοποιικθκε το 2011, με τθν αλλαγι του Ρ.Σ. για τθν Αϋ Λυκείου και 

τθν πιλοτικι εφαρμογι του Ρ.Σ. για τισ τρεισ τάξεισ του γυμνάςιου, ςε 69 γυμνάςια. 

Το πρόγραμμα αυτό εμπεριζχει μια κεμελιϊδθ αλλαγι, ωσ προσ τθν μζκοδο 

διδαςκαλίασ. Θ ερμθνευτικι υποχωρεί και ωσ μζκοδοσ αναδεικνφεται θ 

ομαδοςυνεργατικι, θ μζκοδοσ project και θ διδαςκαλία με Τ.Ρ.Ε. Αναμφίβολα, το 

Ρ.Σ. για τθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ εμφανίηεται ωσ καινοτόμο και ανανεωτικό 

ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα, και ςυμβαδίηει με τισ ςφγχρονεσ λογοτεχνικζσ 

κεωρίεσ. Ραρατθρείται, όμωσ, για  μια ακόμα φορά, αναντιςτοιχία ανάμεςα ςτισ 

προκζςεισ και τισ διακθρφξεισ εκ μζρουσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, και ςτθν 

εφαρμογι τουσ ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ.  

 Αρχικά, αν και το πρόγραμμα αποτζλεςε μζροσ ενόσ ευρφτερου  ςχεδιαςμοφ 

και πρόκεςθσ αναμόρφωςθσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ, τόςο ςτο 

γυμνάςιο όςο και ςτο λφκειο, θ ςφνδεςι του με τθν εκπαιδευτικι πολιτικι 

του Νζου Λυκείου και τθν αλλαγι του εξεταςτικοφ ςυςτιματοσ αποτζλεςε 

αναςταλτικό παράγοντα για τθν επζκταςι του ςε όλεσ τισ τάξεισ του λυκείου. 

Το ςκεπτικό, που ακολοφκθςε θ μεταρρφκμιςθ, ιταν θ μερικι εφαρμογι του 

ςε μία μόνο τάξθ το 2011, ςτθν  Αϋ λυκείου,  με προοπτικι να ακολουκιςει 

τουσ μακθτζσ ςτθν εκπαιδευτικι τουσ πορεία. Το παράδοξο και θ 

αναντιςτοιχία που παρατθρικθκε, ωςτόςο, ιταν ότι τθν επόμενθ χρονιά από 

τθν ειςαγωγι του, το 2012-2013 δθλαδι, λόγω αδυναμίασ εφαρμογισ τθσ 

μεταρρφκμιςθσ ςτο εξεταςτικό ςφςτθμα, οι μακθτζσ τθσ Βϋ Λυκείου  

ακολοφκθςαν το παλιό Ρρόγραμμα Σπουδϊν, με επιςτροφι ςτθν 

παραδοςιακι (ερμθνευτικι)  διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ.  
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 Το πρόγραμμα δεν ςυνδυάςτθκε με επιμόρφωςθ των διδαςκόντων, οφτε καν 

με προγενζςτερθ ενθμζρωςθ, με αποτζλεςμα τον αιφνιδιαςμό τουσ και τθν 

αδυναμία υλοποίθςισ του από τθν πλειονότθτα. 

 Το πρόγραμμα απαιτεί διάκεςθ ςχολικϊν πόρων (ςχολικι βιβλιοκικθ, 

προβολζα, ςφνδεςθ διαδικτφου, εργαςτιριο Λογοτεχνίασ), που τα 

περιςςότερα ςχολεία δε διακζτουν.  

 Το πρόγραμμα, όπωσ αναφζρκθκε, εμπεριζχει προτεινόμενεσ ενότθτεσ, 

κακϊσ και προτεινόμενα κείμενα υλοποίθςθσ των ενοτιτων αυτϊν. Εάν οι 

ενότθτεσ εκλθφκοφν ωσ υποχρεωτικζσ και τα κείμενα ωσ δεδομζνα, 

ουςιαςτικά επανερχόμαςτε ςε προγενζςτερα ςχιματα. Θ απουςία ενιαίου 

ςχεδιαςμοφ είναι τόςο ζκδθλθ, ϊςτε ο Βλαχοδιμοσ, αναφερόμενοσ ςτθ 

ςφγχυςθ που επικρατεί ςχετικά με τθ διαχείριςθ των κοινϊν ςε δφο τάξεισ 

κειμζνων, αποδίδει τθν πρακτικι τθσ διδαςκαλίασ με τον όρο 

«τςαλαβοφτθμα» ςτα βιβλία των τριϊν τάξεων (Βλαχοδιμοσ, 2015: 136), και 

ο Κεχαγιόγλου αποδίδει ςτο πρόγραμμα τον χαρακτθριςμό «μνθμείο 

προχειρότθτασ» (Κεχαγιόγλου, 2012: 175). 

δ) Τζλοσ, επιςθμαίνεται μια αντίφαςθ που αφορά ςτισ υψθλζσ απαιτιςεισ που 

προβάλλει κάκε μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια και τθν ανυπαρξία επιμόρφωςθσ ι 

ακόμα και ενθμζρωςθσ των διδαςκόντων. Οι μεταρρυκμίςεισ δεν αφοροφν μόνο 

ςτθ ςτοχοκεςία και ςτθν προβλεπόμενθ αλλαγι ςτάςθσ του μακθτι, αλλά και ςτθν 

αλλαγι των βιβλίων, του γνωςτικοφ δθλαδι υλικοφ, ακόμα και ςτθν αλλαγι των  

μεκόδων διδαςκαλίασ. Ρολλζσ φορζσ, οι εκπαιδευτικοί προμθκεφονται τα βιβλία 

ταυτόχρονα με τουσ μακθτζσ και απουςιάηει κάκε είδουσ εςωτερικι ενθμζρωςθ και 

ςεμιναριακι επιμόρφωςθ.   

Τόςο τα προγράμματα ςπουδϊν του 2006 (με τθν ειςαγωγι τθσ 

διακεματικότθτασ και τθν αλλαγι ςτάςθσ ςτθ διδαςκαλία: από τθ μετωπικι, ςτθν 

ομαδοςυνεργατικι), όςο και τα νζα προγράμματα του 2011 (κατάργθςθ του 

ςχολικοφ εγχειριδίου, κεματικι πραγμάτευςθ των προσ επεξεργαςία κειμζνων, 

ερευνθτικι μζκοδοσ), επαγγζλλονται αλλαγι ςτάςθσ του εκπαιδευτικοφ - 

φιλολόγου απζναντι ςτουσ μακθτζσ, ςτο μακθςιακό υλικό–κείμενα και ςτθ 

διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ. Οι αλλαγζσ αυτζσ διαπνζονται από μια νζα φιλοςοφία, που 
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για να πραγματωκεί ςτον χϊρο τθσ ςχολικισ τάξθσ απαιτεί όχι μόνο ειδικευμζνουσ 

γνϊςτεσ του αντικείμενου τθσ νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ αλλά και εκπαιδευτικοφσ 

παιδαγωγικά καταρτιςμζνουσ ςτισ διδακτικζσ τεχνικζσ και μεκόδουσ διαχείριςθσ τθσ 

γνϊςθσ. 

Θ αποδζςμευςθ από το ςχολικό εγχειρίδιο, που για χρόνια αποτελοφςε το 

μοναδικό εκπαιδευτικό υλικό για τον μακθτι και τον εκπαιδευτικό, και του οποίου 

θ καλι γνϊςθ εξαςφάλιηε τθ διδακτικι επιτυχία κακϊσ και τθν ικανοποιθτικι 

αξιολόγθςθ, μεταμορφϊνει τουσ παγιωμζνουσ ρόλουσ  πομποφ – δζκτθ. 

Μετατρζπει τον κακθγθτι από μοναδικό κάτοχο τθσ γνϊςθσ ςε ςυνερευνθτι-

ςυνοδοιπόρο ςτθν ανακάλυψθ τθσ νζασ γνϊςθσ ι τθσ νζασ  ερμθνευτικισ εκδοχισ. 

Θ αςφάλεια που προςζφερε θ απομνθμόνευςθ τθσ μοναδικισ ερμθνείασ των 

ςυγκεκριμζνων κειμζνων του μοναδικοφ ςχολικοφ εγχειριδίου ζχει απολεςκεί.  

Το επιςτθμονικό και παιδαγωγικό υπόβακρο του φιλολόγου που κα κλθκεί 

να διδάξει Λογοτεχνία απαιτείται να είναι ιδιαίτερα ευρφ. Ο φιλόλογοσ πρζπει να 

διακζτει γνϊςεισ Νεοελλθνικισ Φιλολογίασ, ςφγχρονων αναγνωςτικϊν κεωριϊν, 

πολιτιςμικϊν ςπουδϊν, παιδαγωγικϊν κεωριϊν, Ειδικισ Διδακτικισ και 

Ψυχολογίασ. Ροιοι όμωσ διδάςκουν Λογοτεχνία; Στθν ελλθνικι δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ, το μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ διδάςκουν φιλόλογοι, οι 

οποίοι είναι απόφοιτοι Φιλοςοφικϊν Σχολϊν. Δεν υπάρχει διαχωριςμόσ, ωσ προσ 

τθν ειδικότθτα, για τθν επιλογι διδαςκαλίασ του μακιματοσ. Δεν κρίνεται 

απαραίτθτο να ζχουν ειδίκευςθ ςτον Τομζα Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν, οφτε και να 

ζχουν αποφοιτιςει από Τμιμα Φιλολογίασ. Κριτιριο για τθ δυνατότθτα 

διδαςκαλίασ του μακιματοσ αποτελεί θ δυναμικι του ςχολείου, κακϊσ και ο 

ςυςχετιςμόσ των ενδιαφερόντων των υπαρχόντων φιλολόγων. Το 2011, το 

Υπουργείο Ραιδείασ, ςε μια απόπειρα διαχείριςθσ του εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ, 

διά μζςου δθλϊςεων τθσ τότε υφυπουργοφ, εξζφραςε τθν πρόκεςθ να προχωριςει 

ςε ανάκεςθ του μακιματοσ τθσ Λογοτεχνίασ ςε κακθγθτζσ ξζνων γλωςςϊν, με 

ςτόχο τθ ςυμπλιρωςθ του υποχρεωτικοφ τουσ ωραρίου.7 

                                                           
7
 Ιδθ υπάρχει ανάκεςθ ςτουσ αποφοίτουσ ξζνων φιλολογιϊν για το μάκθμα τθσ Λςτορίασ ςτο 

γυμνάςιο  
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   Οι φιλόλογοι, όπωσ, εξάλλου, και όλοι οι κακθγθτζσ τθσ δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, ζχουν ελάχιςτθ παιδαγωγικι κατάρτιςθ πριν από τον διοριςμό τουσ 

ςτθν εκπαίδευςθ. Θ πρακτικι άςκθςθ, κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ, είναι 

επίςθσ ελάχιςτθ, όπου υπάρχει, κακϊσ μόνο ςυγκεκριμζνα τμιματα 

πραγματοποιοφν διδακτικζσ αςκιςεισ. Κατά το πρϊτο ι δεφτερο ζτοσ διοριςμοφ, 

διενεργείται θ ειςαγωγικι επιμόρφωςθ διάρκειασ 100 ωρϊν, που αφορά και ςτθ 

γενικι παιδαγωγικι επιμόρφωςθ και ςε εξειδικευμζνεσ Διδακτικζσ (Αϋ Φάςθ, Βϋ 

Φάςθ, Γϋ Φάςθ). Το ποςοςτό των ωρϊν που αφιερϊνεται ςτο κάκε μάκθμα 

αποτελεί ςυνιςταμζνθ των προςωπικϊν επιλογϊν των επιμορφωτϊν και των 

ςυνκθκϊν που διαμορφϊνονται ςτο κάκε Επιμορφωτικό Κζντρο. 

  Θ ζλλειψθ, επομζνωσ, κεςμοκετθμζνθσ, διαρκοφσ επιμόρφωςθσ ςτο μάκθμα 

τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ, εναποκζτει τθν αποτελεςματικότθτα του/τθσ 

εκπαιδευτικοφ ςτθν προςωπικι εναςχόλθςθ και ςτθν ερευνθτικι και  

αναςτοχαςτικι του/τθσ διάκεςθ.  

2.5. Θ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ωσ Τζχνθσ: Θ ςυνομιλία των Τεχνϊν   

 Θ μελζτθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, 

γυμνάςιο και γενικό λφκειο, αποκαλφπτει τθν προβλθματικι του κζματοσ και 

κυρίωσ αποκαλφπτει τθν απομάκρυνςθ των μακθτϊν από τθ ςχολικι εκδοχι τθσ 

Λογοτεχνίασ. Το αίτιο τθσ αποςτροφισ τουσ αποδίδεται ςτισ αναπαραςτάςεισ, που 

ζχουν διαμορφϊςει οι μακθτζσ για τθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ (Φρυδάκθ –

Ράνοσ, 2004). Θ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ – με εξαίρεςθ το νζο Ρρόγραμμα 

Σπουδϊν 2011, που ιςχφει μόνο για τθν Αϋ λυκείου – δεν διαφοροποιείται ςε ςχζςθ 

με τα υπόλοιπα αντικείμενα, επικεντρϊνεται, δθλαδι, ςτουσ γνωςτικοφσ ςτόχουσ, 

ςτθν απομνθμόνευςθ, εμφανίηεται κανονικοποιθμζνθ και προάγει τθν ενιαία 

ανάγνωςθ.  

  Ραρουςιάηεται, λοιπόν, αντίφαςθ ανάμεςα ςτθν κοινωνικι αναπαράςταςθ 

για τθ Λογοτεχνία (κελκτικι, μαγευτικι) και τθ ςχολικι αναπαράςταςθ (απωκθτικι, 

πλθκτικι). Ο κόςμοσ ςυνεχίηει να διαβάηει αλλά «εκτόσ τθσ ςχολικισ αίκουςασ». Θ 

φπαρξθ λεςχϊν ανάγνωςθσ και εργαςτθρίων δθμιουργικισ γραφισ αποδεικνφει τθν 

ανάγκθ του κοινοφ για ςυμμετοχι ςτθν εμπειρία τθσ φιλαναγνωςίασ μζςα ςε 

αναγνωςτικζσ κοινότθτεσ (Κουηζλθ, 2015: 13-18). Το ερϊτθμα, λοιπόν, που τίκεται 
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είναι το εξισ: Με ποιουσ τρόπουσ και με ποιζσ τεχνικζσ κα ενιςχυκεί θ 

ςυμμετοχικότθτα ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και πϊσ οι μακθτζσ κα αποκτιςουν 

ενεργθτικι ςτάςθ απζναντι ςτθν ανάγνωςθ λογοτεχνικϊν κειμζνων, εντόσ τθσ 

ςχολικισ αίκουςασ; Με ποιον τρόπο κα διδαχκεί θ Λογοτεχνία ςτο ςχολείο, ϊςτε να 

προςελκφςει τουσ μακθτζσ που δεν είναι ιδθ αναγνϊςτεσ, με όρουσ διαφορετικοφσ 

από ό,τι ςτο παρελκόν;  

Θ απάντθςθ ζρχεται μζςα από τθν ζνταξθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ 

ςε ζνα νζο διδακτικό και οργανωτικό πλαίςιο, που όχι μόνο κα επιτρζπει αλλά και 

κα προκαλεί τθν ανάδειξθ των προςωπικϊν αναγνϊςεων των μακθτϊν (Φρυδάκθ –

Ράνοσ, 2004). Θ ερμθνεία, που ςιμερα προβάλλεται ενιαία και κανονικοποιθμζνθ, 

ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ αναγνωςτικζσ κεωρίεσ αποτελεί μια εκδοχι ανάγνωςθσ. 

Αντικζτωσ, πρζπει να ενκαρρφνονται οι προςωπικζσ αναγνϊςεισ, «οι φωνζσ» των 

μακθτϊν, οι προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ,  ϊςτε να προβάλλεται θ πλθκυντικότθτα 

τθσ ανάγνωςθσ. 

Θ Λογοτεχνία ζχει μεν ωσ μζςο τον λόγο, αλλά δεν αποτελεί μόνο γλωςςικό 

μάκθμα, αποτελεί προϊόν δθμιουργικισ, καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ. Θ φφςθ τθσ 

Λογοτεχνίασ ωσ Τζχνθσ που ζχει ωσ μζςο το λόγο, όπωσ θ Ηωγραφικι ζχει το ςχζδιο 

και το χρϊμα, δφναται να αναδειχκεί μζςα από τθ ςυνομιλία με τισ άλλεσ Τζχνεσ. Ο 

μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να γνωρίςει τουσ κειμενικοφσ κϊδικεσ ωσ οδθγοφσ 

αποκάλυψθσ ςθμαςιϊν, που μποροφν να ςυνειςφζρουν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 

υποκειμενικότθτάσ του και ςτθν καλλιζργεια τθσ πολιτιςμικισ του ςυνείδθςθσ. Θ 

καλλιζργεια του αιςκθτικοφ κριτθρίου αναφαίνεται ιδιαίτερα ςθμαντικι, κακϊσ ο 

μακθτισ κα είναι ςε κζςθ να προβαίνει ςε προςωπικζσ αναγνϊςεισ, να κατακζτει 

τθν προςωπικι του ερμθνεία–«ανάγνωςθ» και να δφναται να νοθματοδοτεί όχι 

μόνο τα λογοτεχνικά κείμενα αλλά και τθν πραγματικότθτα. 

Θ διττι φφςθ τθσ Λογοτεχνίασ, ωσ μακιματοσ και Τζχνθσ, αναγνωρίηεται 

πλζον από τουσ περιςςότερουσ κεωρθτικοφσ μελετθτζσ. Ο Κεχαγιόγλου επιςθμαίνει 

πωσ θ Λογοτεχνία δεν πρζπει να αντιμετωπίηεται ςτο ςχολείο ωσ επιςτιμθ αλλά ωσ 

Τζχνθ (Κεχαγιόγλου, 2012: 173). Θ Σταυρακοποφλου επιςθμαίνει τθν παραλλθλία με 

τισ άλλεσ Τζχνεσ, ςθμειϊνοντασ ότι θ Λογοτεχνία διαφοροποιείται ωσ προσ το μζςο, 

τθ γλϊςςα (Σταυρακοποφλου, 2015: 220). Θ δε Μουντάνου, αναφζροντασ το 
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Κζατρο, τθ Μουςικι και τον Κινθματογράφο, προβαίνει ςε ςυςχζτιςθ τθσ 

Λογοτεχνίασ με αυτζσ. Οι μελετθτζσ αυτοί αντιλαμβάνονται ότι, εξαιτίασ τθσ διττισ 

φφςθσ τθσ, γνωςτικισ και καλλιτεχνικισ, θ Λογοτεχνία ωσ διδακτικό αντικείμενο, 

εγείρει ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ςτον εκπαιδευτικό (Ραγανόσ, 2010: 142). Εκτόσ, όμωσ, 

των πεποικιςεων όςων κεωρθτικά υποςτθρίηουν τθ ςυμβολι των Τεχνϊν ςτθ 

διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ και τθν ανάγκθ ςυνομιλίασ των Τεχνϊν, υπάρχουν 

ζρευνεσ πεδίου που αποδεικνφουν τόςο τθν ανάγκθ αλλαγισ τθσ παραδοςιακισ 

μεκόδου και τθσ ςτροφισ ςε εναλλακτικζσ μεκόδουσ, όςο και τα κετικά 

αποτελζςματα τθσ αξιοποίθςθσ των Τεχνϊν ςτθ ςχολικι τάξθ. 

Θ Αργυροποφλου, οφςα υπεφκυνθ μιασ μεγάλθσ πανελλαδικισ ζρευνασ για 

τθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ςτο γυμνάςιο (Αργυροποφλου, Ρατοφνα & Βαρζςθ, 

2009), επιςθμαίνει πωσ θ ζρευνα και θ εμπειρία όλων από τθ ςχολικι τάξθ δείχνει 

πωσ θ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ πρζπει να αλλάξει (Αργυροποφλου, 2010: 70). Τα 

αποτελζςματα ζδειξαν ότι οι εναλλακτικζσ μζκοδοι είναι επικυμθτζσ ςε ποςοςτό 

63%, αλλά οι φιλόλογοι διςτάηουν να τισ εφαρμόςουν. Μεγαλφτερο, όμωσ, είναι το 

ποςοςτό των φιλολόγων (95%) που κεωροφν ότι θ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ κα 

γινόταν «πολφ» ι «αρκετά» πιο ενδιαφζρουςα, αν ςτθριηόταν και ςτθν αξιοποίθςθ 

τθσ μελοποιθμζνθσ ποίθςθσ. Είναι ανάγκθ, επομζνωσ, οι παραδοχζσ αυτζσ να 

αξιοποιθκοφν ςτθ διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ.  

2.6. Θ επικοινωνία ςυςτθμάτων ςθμαςίασ 

Θ ςυνομιλία των Τεχνϊν είναι ςε κζςθ να υπθρετιςει το νζο πρόταγμα τθσ 

αγωγισ ςε μια κοινωνία κειμενοκεντρικι, πολυκωδικι και πολφγλωςςθ 

(Ραςχαλίδθσ, Γ. 1996: 15). Θ νζα πραγματικότθτα επιβάλλει τον επανακακοριςμό 

των αρχϊν, των ςτόχων και των μεκόδων μάκθςθσ, κακϊσ ειςθγείται και νζεσ 

διαδικαςίεσ νοθματοδότθςθσ των ςυμβολικϊν μορφϊν και μζςων που 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν ανκρϊπινθ επικοινωνία.  Ανάγκθ είναι ο μακθτισ–

αναγνϊςτθσ και οι αναγνωςτικζσ του επιλογζσ να ζρκουν ςτο προςκινιο και να 

παρωκθκεί ςτθν ζκφραςθ τθσ δθμιουργικότθτασ του μζςα από εναλλακτικοφσ 

τρόπουσ, ϊςτε να νομιμοποιθκεί, κατϋ αυτόν τον τρόπο, θ πολλαπλότθτα και θ 

διαφοροποίθςθ των προςλιψεων. 
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3. ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΝΛΑΛΑ ΣΤΘΝ ΡΟΛΛΑΡΛΘ ΑΝΑΓΝΩΣΘ  
 

 Κάποιεσ επαναςτάςεισ ςυμβαίνουν ακόρυβα: χωρίσ διακθρφξεισ, χωρίσ 
διαδθλϊςεισ χωρίσ αναςτάτωςθ ςτουσ δρόμουσ· απλϊσ μια αλλαγι ςτθν 
προοπτικι, ζνασ νζοσ τρόποσ κζαςθσ αυτοφ, που πάντα ιταν εκεί. Νζεσ 
λζξεισ ειςάγονται ςτο λεξιλόγιο ι οι παλιζσ αποκτοφν νζο νόθμα·  
«Ρρολεταριάτο», «Εγϊ», «Καταςκευι». Τα τελευταία χρόνια ζχουμε γίνει 
μάρτυρεσ μιασ τζτοιασ αλλαγισ ςτθ λογοτεχνικι κεωρία. Ο αναγνϊςτθσ 
αναδείχκθκε από τθν αφάνεια, ςταμάτθςε να αποτελεί τον προφανι και 
αόρατο παράγοντα ςτθν αναγνωςτικι διαδικαςία και απζκτθςε 
πρωταγωνιςτικό ρόλο. 

Suleiman, 1980:3 

3.1. Ειςαγωγι 

Στόχοσ αυτισ τθσ μελζτθσ είναι θ κατανόθςθ τθσ διαφοροποίθςθσ, ςε επίπεδο 

επιςτθμονικισ διαλεκτικισ, που αφορά τθ δυναμικι είςοδο του αναγνϊςτθ ςτον 

χϊρο των λογοτεχνικϊν ςπουδϊν. Θ επικζντρωςθ ςτον πρωταγωνιςτι τθσ 

αναγνωςτικισ διαδικαςίασ, κακϊσ και ςτθν πραγμάτωςθ του λογοτεχνικοφ 

κειμζνου εντόσ τθσ προςλαμβάνουςασ ςυνείδθςισ του, που ςιμερα φαντάηει 

αυτονόθτθ, δεν αποτελοφςε πάντα προτεραιότθτα. Αντικζτωσ, ο αναγνϊςτθσ 

υπιρξε ο τελικόσ πόλοσ τθσ ιςτορικισ διαδρομισ τθσ νοθματοδότθςθσ του κειμζνου. 

Θ πορεία τθσ μετάκεςθσ του φορζα του επικοινωνιακοφ «τριγϊνου» ακολοφκθςε 

τθν εξισ διαδρομι: ςυγγραφζασ, κείμενο, αναγνϊςτθσ. Ο Eagleton, επικυμϊντασ να 

τοποκετιςει τθν ιδεολογικι αυτι πορεία ςτο ιςτορικό τθσ πλαίςιο, αναγνϊριςε τρία 

ςτάδια ςτθ Κεωρία τθσ Λογοτεχνίασ: τθν περίοδο του ομαντιςμοφ, ςτθν οποία 

προκρίνεται θ εναςχόλθςθ με τον «ςυγγραφζα», τθν περίοδο τθσ Νζασ Κριτικισ, 

ςτθν οποία προκρίνεται θ αποκλειςτικι εναςχόλθςθ με το «κείμενο», και τθ 

ςφγχρονθ περίοδο των Αναγνωςτικϊν Κεωριϊν, ςτθν οποία ο «αναγνϊςτθσ», 

κακϊσ και οι ςυνκικεσ «πρόςλθψθσ» του κειμζνου αποκτοφν ρόλο πρωταγωνιςτικό 

(Εagleton, 1996: 121· Τηοφμα, 2006: 83).8 

Οι μεταςτροφζσ αυτζσ, ςε επίπεδο φιλοςοφικοφ ςτοχαςμοφ και ιδεολογικϊν 

ρευμάτων, δεν ςυντελοφνται ξαφνικά, δεν αποτελοφν μεμονωμζνθ και 

αποςπαςματικι διαφοροποίθςθ από τα προγενζςτερα ερμθνευτικά ςχιματα. 

Μζχρι τθ ςτιγμι τθσ εκδιλωςθσ τθσ διαφοροποίθςθσ, ενυπάρχει υπόρρθτα θ 

                                                           
8
 Αντίςτοιχθ περιοδολόγθςθ ακολοφκθςε και το μοντζλο που είχε προτείνει ο Abrams τo 1953, 

καλλιΤζχνθσ, κόςμοσ, ζργο, κοινό (Abrams, 2002). 
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διαλεκτικι αντιπαράκεςθ και θ ςυνκετικι αλλθλόδραςθ των εςωτερικϊν 

δυνάμεων, εντόσ του κυρίαρχου «παραδείγματοσ». Μζςα ςτο ερμθνευτικό ςχιμα 

τθσ ςτακερότθτασ, που υπαγόρευε τον αυςτθρό διαχωριςμό του αντικειμζνου από 

το υποκείμενο, και τθν αντικειμενικότθτα ςτθν ερμθνεία, αναδφκθκαν δφο δυνάμεισ 

που ζμελλε να αλλάξουν τθν πορεία τθσ ςκζψθσ και να υπονομεφςουν τθ 

λειτουργικότθτα των ςχθμάτων του παρελκόντοσ: θ Φαινομενολογικι Φιλοςοφία 

και θ Ψυχανάλυςθ. Θ Φαινομενολογικι Φιλοςοφία, θ οποία προζβαλε τθν 

προςλαμβάνουςα ςυνείδθςθ ωσ τον κεμελιϊδθ παράγοντα όχι μόνο τθσ 

νοθματοδότθςθσ του αντικειμζνου αλλά και τθσ καταςκευισ του, και θ 

Ψυχανάλυςθ, θ οποία ανζςυρε από τθν αφάνεια τισ αςφνειδεσ δυνάμεισ του Εγϊ 

και ενίςχυςε τον ρόλο τθσ ατομικότθτασ ςτθ διαμόρφωςθ εκδοχϊν ερμθνείασ των 

αντικειμζνων και τθσ πραγματικότθτασ. 

Αν και οι ςυνκικεσ τθσ αλλαγισ είχαν διαμορφωκεί από τισ αρχζσ του αιϊνα, 

και θ προδρομικι φωνι τθσ Rosenblatt, από το 1938, είχε επιςθμάνει τθν ανάγκθ 

αντίςταςθσ ςτθν αντικειμενικι κεϊρθςθ τθσ ερμθνείασ (Ρολίτθσ, 1996: 22· 

Κουνοφπθσ, 2003: 205), τομι ςτθ Κεωρία τθσ Λογοτεχνίασ για τθν εδραίωςθ του 

αναγνϊςτθ ωσ «ελεγκτικισ δφναμθσ» και ςθμαντικοφ παράγοντα ςτθ 

νοθματοδότθςθ του κειμζνου αποτζλεςε το ζργο τθσ Σχολισ τθσ Κωςταντίασ, ςτθ 

δεκαετία του 1970 (Θolub, 2004: 267). Στο κεφάλαιο αυτό, κα παρουςιαςτοφν οι 

μείηονεσ «φωνζσ» από τισ αναγνωςτικζσ κεωρίεσ: θ αιςκθτικι τθσ πρόςλθψθσ του 

Jauss, θ κεωρία τθσ ανταπόκριςθσ του Iser και θ κεωρία των ερμθνευτικϊν 

κοινοτιτων του Fish. Τζλοσ, κα εκτεκεί το πρωτοποριακό για τθν εποχι του και 

ιδιαίτερα ςφγχρονο ζργο του Βakhtin, που ειςιγαγε τισ ζννοιεσ τθσ διαλογικότθτασ, 

του καρναβαλικοφ ςτοιχείου και τθσ πολυφωνίασ, ςτθ μελζτθ τθσ Λογοτεχνίασ και 

τθσ διδαςκαλίασ. Στθ κεωρθτικι αυτι πορεία, διερευνάται θ ςχζςθ κειμζνου και 

αναγνϊςτθ, καλλιτεχνικοφ γεγονότοσ–δθμιουργιματοσ, του ςυγγραφζα και του 

αιςκθτικοφ αντικειμζνου–πραγμάτωςθσ ςτθ ςυνείδθςθ του υποκειμζνου, και 

αναηθτοφνται οι πθγζσ τθσ νοθματοδότθςθσ.  

3.2. Θ τοποκζτθςθ του νοιματοσ  –  Θ διπλι προκετικότθτα 

Ολόκλθρθ θ ιςτορία τθσ Κεωρίασ τθσ Λογοτεχνίασ αποτελεί μια ιςτορία 

μετατόπιςθσ ςτον χϊρο νοθματοδότθςθσ του κειμζνου. Σε κάκε κείμενο 



  

60 

 

αναγνωρίηονται δφο χϊροι–χρόνοι τοποκζτθςθσ, δφο ιςτορικότθτεσ: α) του 

ςυγγραφζα, και β) του αναγνϊςτθ. Ο πρϊτοσ χϊροσ αφορά ςτθν προκετικότθτα τθσ 

ζκφραςθσ, των γλωςςικϊν, δθλαδι, ςθμείων, που ςυςτινουν το κείμενο και 

παραπζμπουν ςτθν ιςτορικότθτα του ςυγγραφζα. Το νόθμα τοποκετείται εντόσ του 

κειμζνου και κεωρείται ςτακερό και αμετάβλθτο. Ο δεφτεροσ χϊροσ αφορά ςτθν 

προκετικότθτα τθσ κατανόθςθσ και παραπζμπει ςτθν ιςτορικότθτα του αναγνϊςτθ. 

Το νόθμα παφει να κεωρείται ςτακερό και αντικειμενικό, και «καταςκευάηεται» από 

τθν προςλαμβάνουςα ςυνείδθςθ  (Τηοφμα, 2006: 14). 

Θ κεϊρθςθ του λογοτεχνικοφ ζργου ωσ αυτοδφναμθσ οντότθτασ που 

ςυνεπάγεται τθ ςτακερότθτα και τθν ορκολογικότθτα ςτθν ερμθνεία ςχετίηεται με 

τθν εποχι του Κετικιςμοφ, που απαιτοφςε αντικειμενικότθτα και ενιαίο τρόπο 

ανάγνωςθσ. Στθν εποχι αυτι, ςτθν οποία το κείμενο και οι κειμενικζσ δομζσ 

ανάγονταν ςε μοναδικό αντικείμενο μελζτθσ, τρεισ ςχολζσ ςκζψθσ, κζτοντασ ςτο 

περικϊριο τον ίδιο τον ςυγγραφζα, «τθν ιςτορικότθτά» του, κακϊσ και τα 

«ςυμφραηόμενα», επικεντρϊκθκαν ςτο ίδιο το κείμενο, ςτθν αυτάρκεια των 

«λζξεων πάνω ςτθ ςελίδα», και πρότειναν «ενδοκειμενικοφσ» τρόπουσ 

προςπζλαςθσ του νοιματοσ (Barry, 2013: 37).  

Οι ςχολζσ αυτζσ είναι: α) θ Νζα Κριτικι, που μελζτθςε με προςιλωςθ το 

μεμονωμζνο κείμενο και τισ πθγζσ τθσ λογοτεχνικότθτασ εντόσ αυτοφ, και 

κλθροδότθςε τισ τεχνικζσ που αξιοποιοφνται για να πραγματωκεί θ ανάγνωςθ που 

είναι γνωςτι ωσ «close reading», θ «εκ του ςφνεγγυσ ανάγνωςθ»· β) ο ωςικόσ 

Φορμαλιςμόσ, που ζκεςε εντόσ παρενκζςεωσ το περιεχόμενο τθσ ιςτορίασ και 

επικεντρϊκθκε ςτα μορφικά ςτοιχεία του κειμζνου, αναπροςανατολίηοντασ τθ 

μελζτθ τθσ Λογοτεχνίασ ςε ηθτιματα μορφισ και τεχνικισ· και γ) ο Δομιςμόσ, για τον 

οποίον το λογοτεχνικό κείμενο αποτζλεςε αντικείμενο μελζτθσ ωσ ζνα «κλειςτό 

ςφςτθμα» ςτο οποίο οι δομζσ και οι γενικοί νόμοι λειτουργίασ του αποτζλεςαν τον 

πρωταρχικό παράγοντα νοθματοδότθςθσ (Eagleton, 1996· Barry, 2013· Compagnon, 

2003· Fokemma – Ibsch, 1995· Palmer, 1969· Κουνοφπθσ, 2003-2007). 

Θ πίςτθ ςτθν αντικειμενικότθτα του νοιματοσ ςυνδζεται με μια ςειρά από 

παραδοχζσ. Ο Barry εκκζτει κάποιεσ από αυτζσ: α) Το λογοτεχνικό κείμενο 

εμπεριζχει το νόθμά του. Δεν απαιτείται καμία εκ των προτζρων διαδικαςία 
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τοποκζτθςθσ. β) Θ κατανόθςθ του κειμζνου προχποκζτει τθν απόςπαςι του από τα 

ιςτορικά, πολιτιςμικά, κοινωνικοπολιτικά και βιογραφικά «ςυμφραηόμενα», κακϊσ 

και τθν εγκατάλειψθ οποιαςδιποτε ιδεολογικισ προκατάλθψθσ. γ) Το κείμενο 

αποκαλφπτει αιϊνιεσ αλικειεσ για τθν ανκρϊπινθ φφςθ, επειδι θ ανκρϊπινθ φφςθ 

είναι εισ βάκοσ θ ίδια και δεν μεταβάλλεται. δ) Το κείμενο δφναται να 

επικοινωνιςει με  αλικειεσ εντόσ τθσ κάκε ατομικότθτασ, με τρόπο μοναδικό για 

τον κακζνα. ε) Ζργο του κριτικοφ είναι να ερμθνεφςει το κείμενο, ϊςτε να παρζχει 

βοικεια ςτον αναγνϊςτθ για τθν κατανόθςι του (Barry, 2013: 38-41). 

Ζννοια ςχετικι με τθ νοθματοδότθςθ και τθ χωροκζτθςι τθσ είναι θ 

ερμθνεία, θ οποία αποτελεί μια δραςτθριότθτα που ςχετίηεται με τθν αποκάλυψθ 

του νοιματοσ. Θ ερμθνεία, ανάλογα με τον χϊρο τοποκζτθςθσ του νοιματοσ, ζτςι 

όπωσ περιγράφεται ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, λαμβάνει μια διπλι 

λειτουργικότθτα: α) αποτελεί τθ διαδικαςία αποκάλυψθσ ι κοινοποίθςθσ ενόσ 

προχπάρχοντοσ νοιματοσ, και β) αποτελεί τθ διαδικαςία δθμιουργίασ, 

πραγμάτωςθσ ενόσ νζου, προςωπικοφ για τον ερμθνευτι κειμζνου, ωσ προζκταςθ 

του αρχικοφ (Hawthorn, 1995: 43). 

Ρριν τθν καταγραφι του προβλθματιςμοφ και του διαλόγου ςχετικά με τθν 

εγκυρότθτα ι όχι τθσ μίασ και μοναδικισ ερμθνείασ ι τθν ανάγκθ φπαρξθσ 

πολλαπλϊν εκδοχϊν ανάγνωςθσ, αξίηει να ςθμειωκοφν τα ςχόλια του T. S Eliot 

ςχετικά με τθν ερμθνευτικι ελευκερία: 

«Ο πρϊτοσ κίνδυνοσ είναι να ιςχυριςτοφμε πωσ κα πρζπει να υπάρχει μόνο μία 
ερμθνεία ολόκλθρου του ποιιματοσ που πρζπει να είναι ςωςτι. Κα υπάρξουν ςτθν 
εξιγθςθ λεπτομζρειεσ, ειδικά με ποιιματα γραμμζνα ςε μια άλλθ εποχι από τθ δικι 
μασ – δθλαδι γεγονότα, ιςτορικοί υπαινιγμοί, το νόθμα μιασ οριςμζνθσ λζξθσ ςε μια 
οριςμζνθ χρονολογία, πράγματα που γίνεται να τεκμθριωκοφν – τισ οποίεσ ο 
κακθγθτισ κα φροντίςει να μεταδϊςει ςωςτά ςτουσ μακθτζσ του. Αλλά, όςον αφορά 
ςτο νόθμα ολόκλθρου του ποιιματοσ, αυτό δεν εξαντλείται με οποιαδιποτε εξιγθςθ, 
διότι το νόθμα είναι αυτό που κζλει να πει το ποίθμα ςε διαφορετικοφσ ευαίςκθτουσ 
αναγνϊςτεσ». 

Τ. S. Eliot (1983: 220) 

3.3. Θ αποςτακεροποίθςθ  του νοιματοσ 

Θ ιςτορία των επιςτθμϊν, ςφμφωνα με τον Kuhn, προχωράει με αςυνζχειεσ, 

δθλαδι, πριν τθν ανάδυςθ και τθν οριςτικι επικράτθςθ του νζου «παραδείγματοσ», 

ζχουν αρχίςει να εμφανίηονται μεμονωμζνα και ςποραδικά ςτοιχεία από αυτό, 
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εντόσ του προγενζςτερου «παραδείγματοσ». Οι απαρχζσ, δθλαδι, τθσ μεταςτροφισ 

ενυπάρχουν. Θ αμφιςβιτθςθ τθσ αντικειμενικότθτασ τθσ γνϊςθσ και θ αποδόμθςθ 

των ςτακερϊν ερμθνευτικϊν ςχθμάτων του παρελκόντοσ, που επζφερε τθ ςτροφι 

ςτον αναγνϊςτθ και τθν ανάδυςθ των αναγνωςτικϊν και αποδομθτικϊν κεωριϊν, 

δεν ςθμειϊκθκε ωσ μεμονωμζνο φαινόμενο. Θ αλλαγι ςτθν προοπτικι δεν 

αφοροφςε μόνο ςτθ Κεωρία τθσ Λογοτεχνίασ, αλλά αποτζλεςε μζροσ μιασ 

ευρφτερθσ μεταςτροφισ, κίνθςθσ από τθν αντικειμενικότθτα και τθ ςτακερότθτα 

ςτθν υποκειμενικότθτα και τθ μεταβλθτότθτα: Θ αλικεια ζπαψε να κεωρείται 

ςτακερι και αναλλοίωτθ ιδιότθτα του αντικειμζνου. Το αντικείμενο ζπαψε να 

αποτελεί πθγι γνϊςθσ αφ’ αυτό και τοποκετικθκε ςτο ςυγκείμενό του. Το 

Υποκείμενο–δζκτθσ αποτζλεςε τον ενεργθτικό παράγοντα ςτθ διαδικαςία τθσ 

πρόςλθψθσ και τθσ καταςκευισ τθσ γνϊςθσ (Selden, Widdowson & Brooker, 2005: 

45). 

Ραράλλθλα, άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθν εξζλιξθ των επιςτθμονικϊν κεωριϊν 

είναι και θ απόπειρα διερεφνθςθσ των αιτιϊν τθσ μεταςτροφισ τθσ προοπτικισ, 

κακϊσ θ αλλαγι δεν είναι δυνατόν να αποδοκεί ςε μία μόνο αιτίαςθ. Θ αλλαγι 

«παραδείγματοσ» είναι πάντα μια περίπλοκθ και πολυπαραγοντικι διαδικαςία και 

δεν εδράηεται ςτθν τυχαιότθτα. Είναι μια δυναμικι και αςυνεχισ διαδικαςία, που 

χαρακτθρίηεται από τθ ςϊρευςθ πολλϊν βίαιων ι λιγότερο ριηικϊν ανατροπϊν 

(Kuhn, 2008: 35). Θ Κεωρία τθσ ςχετικότθτασ, που υπζςκαψε τα κεμζλια τθσ 

ςτακερισ επιςτθμονικισ γνϊςθσ ςτισ αρχζσ του αιϊνα, ο Αϋ Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ 

και θ ςυνακόλουκθ κοινωνικι επανάςταςθ επζφεραν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε 

ιδεολογικό και φιλοςοφικό επίπεδο, οι οποίεσ πυροδότθςαν αλλαγζσ και 

ανακατατάξεισ ςε πολλά πεδία. Θ Φαινομενολογικι Φιλοςοφία, ςτθν αρχι 

υπερβατολογικι και, εν ςυνεχεία, ανκρωπιςτικι, προζβαλε τθν προςλαμβάνουςα 

ςυνείδθςθ και τθν πριμοδότθςθ του υποκειμζνου ςτθ νοθματοδότθςθ και ςτθν 

«καταςκευι» του αντικειμζνου. Ραράλλθλα, θ ψυχανάλυςθ, που επαναςτατικά 

ανζςυρε από τθν αφάνεια το αςυνείδθτο, αποτζλεςε ςτθν πραγματικότθτα μια 

«ςχολι» ανάγνωςθσ ςτθν οποία διδάςκεται θ καχυποψία, μια ςχολι για τθν 

ερμθνεία, που προβάλλεται ωσ απάντθςθ ςτον κίνδυνο τθσ διπλισ παγίδευςθσ, από 

τθ ρθτορικι ι το αςυνείδθτο (Felman, 2014: 266). 
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3.3.1. Φαινομενολογία 

Θ Φαινομενολογία ωσ κεωρία απθχεί ςτον πλατωνικό δυϊςμό και ςτθ διπλι φφςθ 

του όντοσ, ςτθ διαλεκτικι αντιπαράκεςθ του «εiναι» και του «φαίνεςκαι» (Ρλάτων, 

Τίμαιοσ, 39d). Ωσ τεχνικι ςκοπεφει ςτθν απογφμνωςθ τθσ πραγματικότθτασ από τισ 

επίκτθτεσ ιδιότθτζσ τθσ και ςτθν ανάδειξθ των ουςιαςτικϊν δομϊν, μζςα από τθν 

αμεςότθτα τθσ ατομικισ εμπειρίασ (Τηοφμα, 2006: 101). Στθν εμμονι του 

Κετικιςμοφ να παρζχει κατθγοριοποιιςεισ και ποςοτικοποιιςεισ ςτθ κζςθ 

απαντιςεων, θ Φαινομενολογία ανανζωςε τον τρόπο κζαςθσ τθσ πραγματικότθτασ, 

ειςάγοντασ το υποκείμενο ςτθν πρόςλθψι τθσ. Θ κεωρία τθσ ςυνειδθςιακισ 

«πρόκεςθσ» του Θusserl υποδθλϊνει τθν αλλθλεξάρτθςθ του «είναι» και του 

«νοιματοσ». Ο Husserl, ςτθν υπεβατικολογικι κεϊρθςθ τθσ πραγματικότθτασ, 

δθλϊνει: «Δεν υπάρχει αντικείμενο χωρίσ υποκείμενο, και υποκείμενο χωρίσ 

αντικείμενο». Θ Φαινομενολογία αναδεικνυόταν ωσ θ επιςτιμθ τθσ ίδιασ τθσ 

υποκειμενικότθτασ, κακϊσ από τθ μία διαςφάλιηε τον κόςμο, ωσ αντικείμενο 

δυνάμενο να εγνωςκεί, και από τθν άλλθ, εδραίωνε τθν κεντρικότθτα του 

ανκρϊπινου υποκειμζνου· δεν εςτιαηόταν ςτα πράγματα αλλά ςτθ ςυνείδθςι μασ 

για τα πράγματα. Το υποκείμενο κα κεωροφνταν πλζον πθγι και αφετθρία του 

νοιματοσ (Eagleton, 1996: 97-99). 

Αντίκετοσ ςτο υπερβατικό υποκείμενο του δαςκάλου του Husserl, o 

Heiddeger κα υποςτθρίξει τθν «παροντικότθτα» τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ (Dasein) 

και τθν ιςτορικότθτα τθσ κατανόθςθσ. H κριτικι του Heiddeger αφορά κυρίωσ ςτθν 

κριτικι τθσ εγκυρότθτασ τθσ μεκόδου του Husserl. Ρρεςβεφει, δθλαδι, ότι το 

εγχείρθμα τθσ κατανοθςιμότθτασ, εκτόσ των ορίων τθσ ιςτορικότθτασ του «Είναι», 

οδθγεί ςε ακριςία και ςε τυφλότθτα. «Κατανοϊ» δεν ςθμαίνει ςυλλαμβάνω με τθ 

διάνοια ζνα ςθμαςιακό περιεχόμενο, δεν ςθμαίνει τον τρόπο τθσ γνϊςθσ, αλλά 

ςθμαίνει «είμαι εν τω κόςμω», αποτελεί, δθλαδι, μια αυτοςφλλθψθ τθσ φπαρξθσ 

ωσ εννοιακισ ανταπόκριςθσ ςτον κόςμο (Τηοφμα, 2006: 30-33). 

3.3.2. Ψυχανάλυςθ 

Θ Ψυχανάλυςθ αποτζλεςε τθ δεφτερθ δφναμθ που ζφερε το Εγϊ και τισ αςφνειδεσ 

δυνάμεισ του ςτο προςκινιο τθσ ερμθνείασ. Θ κεωρία του αςυνείδθτου 

διαμορφϊκθκε ςτο πλαίςιο τθσ φροχδικισ ψυχανάλυςθσ, κατά τθ δεφτερθ περίοδο 
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(1897-1914) εξζλιξθσ του ζργου του Freud. Κατά τθν περίοδο αυτι, το Αςυνείδθτο 

παρουςιάςτθκε ωσ το αναγκαίο δομικό ςυςτατικό του ψυχιςμοφ και αναδείχκθκε 

ςε τόςο ςθμαντικι ζννοια, ϊςτε θ επιρροι τθσ κεωρίασ τθσ Ψυχανάλυςθσ υπερζβθ 

το πλαίςιο τθσ επιμζρουσ Ψυχολογίασ και απζκτθςε κοςμοκεωρθτικζσ και 

φιλοςοφικζσ προεκτάςεισ. H Ψυχανάλυςθ ειςιγαγε τθν ενδοςκόπθςθ και τθν 

αυτοπαρατιρθςθ ωσ μζκοδο μελζτθσ των ψυχικϊν φαινομζνων. Ο Holland 

αξιοποίθςε «τθν Ψυχολογία του Εγϊ» ςτθ μελζτθ τθσ Λογοτεχνίασ. Αποτζλεςε τον 

πιο ςφοδρό κριτικό τθσ «ςυναιςκθματικισ πλάνθσ», τθσ ζννοιασ, που ςυνδζεται με 

τθ Νζα Κριτικι και τον υποκειμενιςμό του αναγνϊςτθ. Ο Holland υποςτιριξε πωσ θ 

ανάγνωςθ πρζπει να εξετάηεται ςε ςχζςθ με τθ δομι τθσ ταυτότθτασ του 

αναγνϊςτθ (Holland, 1975).  

Σε όλουσ τουσ εκπρόςωπουσ των αναγνωςτικϊν κεωριϊν, ςε άλλουσ 

περιςςότερο και ςε άλλουσ λιγότερο, θ ταυτότθτα και θ δομι τθσ προςωπικότθτασ, 

οι αςφνειδεσ και ςυνειδθτζσ δυνάμεισ, επιδροφν και κακορίηουν τον τρόπο 

πρόςλθψθσ και ερμθνείασ των κειμζνων. Καταλυτικι επίδραςθ, βζβαια, άςκθςε θ 

κλαςικι Ψυχανάλυςθ ςτουσ εκπροςϊπουσ τθσ ψυχαναλυτικισ εκδοχισ. Στθν 

ψυχαναλυτικι εκδοχι των αναγνωςτικϊν κωριϊν ανικει και θ «ςυναλλακτικι» 

κεωρία τθσ Rosenblatt, που, όπωσ κα εκτεκεί ςτθ ςυνζχεια, ιταν θ πρϊτθ που 

προζβαλε τθν ανάγνωςθ ωσ τθ «ςυναλλακτικι» ςχζςθ μεταξφ αναγνϊςτθ και 

κειμζνου. 

3.4. Αναγνωςτικζσ κεωρίεσ  

Θ ιδεολογικι και φιλοςοφικι κίνθςθ που μόλισ περιγράφθκε ςυνυπιρξε ςε μια 

ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ με τθν υπονόμευςθ του Κετικιςμοφ και των ποςοτικϊν 

μεκόδων, θ οποία ςθματοδότθςε τθν κακολικι μετατόπιςθ ςτθν ιςτορία των 

επιςτθμϊν, τθ ςτροφι από το αντικειμενικό, ςτακερό και μετριςιμο ςτο 

υποκειμενικό  και μεταβλθτό, που αφοροφςε ςε όλουσ τουσ τομείσ του επιςτθτοφ. Θ 

ςτροφι αυτι ςτθ κεωρία τθσ Λογοτεχνίασ ςιμανε τθ μετατόπιςθ ςτον χϊρο 

τοποκζτθςθσ του νοιματοσ και τθ μετάβαςθ από τθν πίςτθ ςτο κείμενο ωσ 

αυκφπαρκτθ οντότθτα, που το ίδιο υπζβαλε τουσ όρουσ τθσ προςπζλαςισ του, ςτο 

κείμενο ωσ πραγμάτωςθ–καταςκευι τθσ προςλαμβάνουςασ ςυνείδθςθσ του 

αναγνϊςτθ.  
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Ο Κετικιςμόσ πίςτευε ςε ζνα κείμενο που ιςτορικοφιλολογικά μποροφςε να 

μελετθκεί και να εγνωςκεί, αν υπιρχαν οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ γι’ αυτό και 

τον ςυγγραφζα του. Θ γνϊςθ αυτι εμφανιηόταν ενιαία και κανονικοποιθμζνθ. Θ 

τομι, που ςθμειϊκθκε με τισ αναγνωςτικζσ κεωρίεσ, από τθ διαφοροποίθςθ τθσ 

προοπτικισ ιταν θ αναγνϊριςθ πολλαπλϊν εκδοχϊν ανάγνωςθσ (Fokemma ‒ Ibsch, 

2008: 223). Θ κατανόθςθ του κειμζνου ζπαψε να ςχετίηεται με αντικειμενικζσ 

πλθροφορίεσ και να είναι ενιαία, και μετεξελίςςεται ςε ιςτορικι, μεταβαλλόμενθ 

και ςχετικι. Θ αλικεια δεν ενοικεί πλζον εντόσ του κειμζνου, απ’ όπου δφναται να 

αναςυρκεί με τα κατάλλθλα μεκοδολογικά εργαλεία και τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ, 

και δεν είναι αμετάβλθτθ και διαχρονικι, αλλά ορίηεται ιςτορικά και πολιτιςμικά, 

ςυντελείται, δθλαδι, μετάβαςθ από τισ λογοκρατοφμενεσ κεωρίεσ ςτισ 

ιςτορικοκρατοφμενεσ (Τηοφμα, 2006: 96). 

Οι αναγνωςτικζσ κεωρίεσ ορίηονται από τθν κοινι κζςθ ωσ προσ τον 

ςθμαίνοντα ρόλο του αναγνϊςτθ ςτθ νοθματοδότθςθ του κειμζνου, δεν αποτελοφν, 

όμωσ, μια ενιαία ςυνεκτικι κεϊρθςθ. Θ πλθκυντικότθτα ςτθν απόδοςθ του οριςμοφ 

ωσ «αναγνωςτικζσ κεωρίεσ» δθλϊνει, εξ αρχισ, το γεγονόσ ότι δεν γίνεται αναφορά 

ςε μία κεωρία αλλά ςε πολλζσ και ότι κάτω από τθν ομπρζλα τθσ πριμοδότθςθσ τθσ 

«ανάγνωςθσ», ζναντι των άλλων μεκοδολογικϊν προςεγγίςεων, ςυνυπάρχουν 

πολλζσ εκδοχζσ. Στθ ςυνζχεια, κα εκτεκοφν κάποιεσ κατθγοριοποιιςεισ μελετθτϊν 

ςχετικά με το φάςμα των αναγνωςτικϊν κεωριϊν, ϊςτε να καταςτεί ευκρινζσ πόςεσ 

διαφορετικζσ τοποκετιςεισ ςυνυπάρχουν και πόςο ρευςτι και ςχετικι είναι θ 

κατθγοριοποίθςθ αυτϊν. 

Θ Suleiman δζχεται ζξι εκδοχζσ των Αναγνωςτικϊν Κεωριϊν. Οι εκδοχζσ 

αυτζσ είναι: α) θ ρθτορικι, β) θ ςθμειωτικι–ςτρουκτουραλιςτικι, γ) θ 

φαινομενολογικι, δ) θ υποκειμενικι–ψυχαναλυτικι, ε) θ κοινωνιολογικι–ιςτορικι, 

και ςτ) θ ερμθνευτικι (Suleiman, 1980: 6). 

Θ ρθτορικι εκδοχι ζχει ωσ κοινι παραδοχι με τθ ςθμειωτικι – 

ςτρουκτουραλιςτικι, τθ κζαςθ του κειμζνου ωσ μορφισ επικοινωνίασ. Στο 

επικοινωνιακό αυτό μοντζλο, ο ςυγγραφζασ και ο αναγνϊςτθσ ςχετίηονται μεταξφ 

τουσ με τον ίδιο τρόπο που ο πομπόσ ενόσ μθνφματοσ ςχετίηεται με τον δζκτθ ςε μια 

επικοινωνιακι περίςταςθ, μοιράηονται, δθλαδι, τον ίδιο κϊδικα. Θ ανάγνωςθ 
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ςυνίςταται ςτθν αποκωδικοποίθςθ του μθνφματοσ. Θ ρθτορικι, θ ςθμειωτικι και θ 

ςτρουκτουραλιςτικι εκδοχι επικεντρϊνονται ςτα προβλιματα τθσ ερμθνείασ και 

ςτθν περιγραφι των τεχνικϊν προςπζλαςθσ του νοιματοσ που ενοικεί ςτο κείμενο. 

Θ φαινομενολογικι εκδοχι, αντικζτωσ, επικεντρϊνεται ςτθν πράξθ τθσ ανάγνωςθσ 

και γενικότερα τθσ αιςκθτικισ πρόςλθψθσ. Οι κεωρθτικοί τθσ φαινομενολογικισ 

εκδοχισ μελετοφν τθν εμπειρία τθσ πρόςλθψθσ του καλλιτεχνικοφ ζργου, κακϊσ 

αυτό πραγματϊνεται εντόσ του αναγνϊςτθ, κατά τον όρο που χρθςιμοποίθςε ο 

Ingarden. Θ πράξθ τθσ ατομικισ πραγμάτωςθσ είναι αυτι που μεταμορφϊνει το 

κείμενο ςε καλλιτεχνικό ζργο (Suleiman, 1980: 22). 

Στθν υποκειμενικι–φαινομενολογικι εκδοχι, θ ανάγνωςθ μελετάται ωσ 

υποκειμενικι εμπειρία, τθσ οποίασ κακοριςτικόσ παράγοντασ είναι θ «προςωπικι 

ιςτορία ηωισ» και όχι θ ιςτορία των ομάδων ι των εκνϊν· ενϊ ςτθν 

κοινωνιολογικι–ιςτορικι εκδοχι, διερευνάται θ ανάγνωςθ ωσ ςυλλογικό 

φαινόμενο. Σε αυτιν τθν εκδοχι, μελετάται τόςο θ ατομικότθτα, που πραγματϊνει 

τθν ανάγνωςθ ωσ μζλοσ τθσ ςυλλογικισ κοινότθτασ, όςο και θ ςχζςθ των 

αναγνωςτικϊν κοινοτιτων (που διαφοροποιοφνται κατά τον χρόνο, τον χϊρο και τισ 

περιςτάςεισ) και ςυνκζτουν τθ λογοτεχνικι και καλλιτεχνικι παράδοςθ μιασ 

ςυγκεκριμζνθσ κοινωνίασ (Suleiman, 1980: 32). 

Τζλοσ, θ ερμθνευτικι εκδοχι επικεντρϊνεται ςτθ φφςθ και ςτισ προοπτικζσ 

τθσ ανάγνωςθσ και τθσ ερμθνείασ. Στον βακμό που θ κριτικι δραςτθριότθτα 

αναφζρεται ςτθν οντολογικι υπόςταςθ των λογοτεχνικϊν κειμζνων, ενςυνείδθτα ι 

όχι, αποτελεί ερμθνευτικι ςτάςθ. Κάκε είδοσ κριτικισ προχποκζτει τθν φπαρξθ 

ερμθνευτικισ ςτάςθσ, και, υπό αυτιν τθν ζννοια, κάκε εκδοχι αποτελεί 

ερμθνευτικι κζαςθ, ωςτόςο ωσ ερμθνευτικι εκδοχι ορίηεται θ αυτοαναφορικι -  

αναςτοχαςτικι διερεφνθςθ, θ οποία ζχει ωσ αντικείμενο τθν ίδια τθν κριτικι ςτάςθ. 

Οι εκδοχζσ που μόλισ αναφζρκθκαν αποτελοφν τθν κατθγοριοποίθςθ τθσ 

Suleiman και ςυνιςτοφν αποτζλεςμα ποιοτικισ ζρευνασ, θ οποία εμπεριζχει a priori 

υποκειμενικά κριτιρια. Οι κατθγορίεσ διαφοροποιοφνται, εάν ο μελετθτισ 

ακολουκιςει διαφορετικι κωδικοποίθςθ. Ο Βeach, μεταβάλλοντασ τθν 

κωδικοποίθςθ, αναγνωρίηει πζντε διαφορετικζσ εκδοχζσ, οι οποίεσ αναπαριςτοφν 

τισ προοπτικζσ με τισ οποίεσ ο αναγνϊςτθσ ςυνδιαλζγεται με το κείμενο. Οι εκδοχζσ 
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αυτζσ είναι: οι κειμενικζσ, οι βιωματικζσ, οι ψυχολογικζσ, οι κοινωνικζσ και οι 

πολιτιςμικζσ (Βeach, 1993:8). Σφμφωνα με τισ κειμενικζσ κεωρίεσ, οι αναγνϊςτεσ 

αναςφρουν τθ γνϊςθ με οδθγό τισ κειμενικζσ ςυμβάςεισ, ωσ ανταπόκριςθ ςε 

ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά του κειμζνου. Οι βιωματικζσ κεωρίεσ 

επικεντρϊνονται ςτθ φφςθ τθσ εμπειρίασ του αναγνϊςτθ ςε ςχζςθ με το κείμενο 

(παραδειγματικά αναφζρονται: θ ταφτιςθ με τουσ χαρακτιρεσ, θ οπτικοποίθςθ 

εικόνων, θ ςυςχζτιςθ εμπειριϊν με το κείμενο, θ «καταςκευι» του κειμενικοφ 

κόςμου). Οι ψυχολογικζσ κεωρίεσ επικεντρϊνονται ςτισ γνωςτικζσ και 

υποςυνείδθτεσ διαδικαςίεσ και ςτθ διαφοροποίθςθ ανάλογα με τθν προςωπικότθτα 

και το αναπτυξιακό ςτάδιο. Οι κοινωνικζσ κεωρίεσ επικεντρϊνονται ςτθν επίδραςθ 

του κοινωνικοφ ςυγκείμενου, ςτθ ςυνδιαλλαγι κειμζνου–αναγνϊςτθ. Τζλοσ, οι 

πολιτιςμικζσ κεωρίεσ αφοροφν ςτο πϊσ οι πολιτιςμικοί ρόλοι των αναγνωςτϊν, οι 

ςτάςεισ και οι αξίεσ, όπωσ και το ευρφτερο πολιτιςμικό, ιςτορικό πλαίςιο, 

ςυνδιαμορφϊνουν ανταποκρίςεισ. 

Ζγινε ςαφζσ ότι οι διαφοροποιιςεισ που εμφανίηονται ςτουσ κόλπουσ των 

αναγνωςτικϊν κεωριϊν είναι αποτζλεςμα των διαφοροποιθμζνων απαντιςεων ςτα 

πολλαπλά ερωτιματα, που αφοροφν ςτθ ςχζςθ κειμζνου και αναγνϊςτθ, κακϊσ και 

ςτισ διαδικαςίεσ νοθματοδότθςθσ των κειμζνων. Τα μεκοδολογικά προβλιματα, 

που διαφοροποιοφν τισ ςτάςεισ των κεωρθτικϊν, απαντοφν ςτισ παρακάτω 

ερωτιςεισ: «Ροια είναι θ ςχζςθ κειμζνου – αναγνϊςτθ;», «Το νόθμα ενυπάρχει ςτο 

κείμενο;», «Ροιοσ είναι ο ρόλοσ του αναγνϊςτθ ςτθν παραγωγι του νοιματοσ;», «Θ 

ανταπόκριςθ του αναγνϊςτθ ςτο λογοτεχνικό κείμενο ταυτίηεται με τα νοιματά 

του;», «Ροια είναι θ ςχζςθ καλλιτεχνικοφ γεγονότοσ – αιςκθτικοφ αντικείμενου – 

αναγνϊςτθ;», «Ροια είναι θ διαδικαςία ερμθνείασ του κειμζνου;», «Ρϊσ 

επιτυγχάνεται θ κατανόθςθ;». 

Στόχοσ των επόμενων ενοτιτων είναι θ παρακολοφκθςθ του διαλόγου των 

κεωριϊν ςυγκεκριμζνων εκπροςϊπων, «εν τω «γίγνεςκαι», μζςα ςτθν ιςτορικότθτά 

τουσ. Οι αναγνωςτικζσ κεωρίεσ δεν εμφανίηονται αποκομμζνεσ αλλά ςε διαρκι 

αλλθλεπίδραςθ και επικοινωνία. Κάποιοι από τουσ μελετθτζσ ανικαν ςτθν ίδια 

ςχολι, όπωσ ο Jauss και Iser, και ςτθ ςυνζχεια επιλκε θ διαφοροποίθςθ με τθν 

απόκλιςθ του Iser από τθ κεωρία τθσ Ρρόςλθψθσ  και τθ διατφπωςθ τθσ κεωρίασ 
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τθσ Αναγνωςτικισ Ανταπόκριςθσ. Ουςιαςτικά, ςτισ επιλεγμζνεσ κεωρίεσ που 

παρουςιάηονται, μελετάται θ ιδιαίτερθ ςυνειςφορά του κάκε κεωρθτικοφ τθσ 

Λογοτεχνίασ ςτον διάλογο ςχετικά με τον ρόλο του αναγνϊςτθ, με κριτιριο τθ 

δυνατότθτα τθσ εκπαιδευτικισ αξιοποίθςθσ και τθ διερεφνθςθ των προεκτάςεων 

ςτθ δθμιουργία αναγνωςτϊν εντόσ τθσ ςχολικισ αίκουςασ. 

3.4.1. Θ προδρομικι «φωνι» Rosenblatt - Θ «ςυναλλακτικι» κεωρία  

Θ Rosenblatt διατφπωςε τθ κεωρία τθσ ςτθ δεκαετία του 1940 και αποτζλεςε 

προδρομικι μορφι, κακϊσ, ςτθν εποχι εκείνθ, θ κυριαρχία τθσ Νζασ Κριτικισ ιταν 

αδιαμφιςβιτθτθ. Το ζργο τθσ προοιωνίηεται τθ μετά από δεκαετίεσ εμφάνιςθ των 

αναγνωςτικϊν κεωριϊν. 

Στο «ςυναλλακτικό μοντζλο», που ειςθγείται, ο αναγνϊςτθσ κατζχει 

ςθμαίνουςα κζςθ ςτθ νοθματοδότθςθ του κειμζνου, και θ ανάγνωςθ αποτελεί μια 

ενεργθτικι προςωπικι διαδικαςία καταςκευισ τθσ γνϊςθσ. Ωςτόςο, θ ανάγνωςθ 

δεν είναι μια διαδικαςία μονισ κατεφκυνςθσ, αλλά μια δυναμικι ςυνδιαλλαγι 

αναγνϊςτθ και κειμζνου (Rosenblatt, 1938). Σχετικά με τθ ςχζςθ κειμζνου – 

αναγνϊςτθ, θ Rosenblatt πρεςβεφει ότι ο όροσ «αλλθλεπίδραςθ» δεν είναι 

αντιπροςωπευτικόσ, κακϊσ υποδθλϊνει μια εικόνα από διαφορετικά αντικείμενα, 

που επιδροφν το ζνα ςτο άλλο, αλλά ουςιαςτικά θ ςυνάντθςι τουσ τα αφινει 

ανζπαφα. Θ οπτικοποίθςθ αυτισ τθσ αποςταςιοποιθμζνθσ διυποκειμενικισ ςχζςθσ 

αποδίδεται παραςτατικά με τισ μπάλεσ του μπιλιάρδου, που χτυποφν θ μία τθν 

άλλθ. Θ επίδραςθ μεταξφ τουσ υφίςταται, κακϊσ θ κίνθςθ μεταδίδεται, αλλά θ 

υπόςταςι τουσ παραμζνει αναλλοίωτθ. Ο όροσ, επομζνωσ, είναι ανεπαρκισ και 

αδυνατεί να περιγράψει τθ δυναμικά αλλθλεπιδραςτικι ςχζςθ κειμζνου – 

αναγνϊςτθ. Ο όροσ «ςυνδιαλλαγι» είναι ακριβζςτεροσ και περιγραφικόσ μιασ 

κατάςταςθσ ςτθν οποία το μυαλό μεταςχθματίηεται και παράλλθλα μεταςχθματίηει 

τον κόςμο, με τον ίδιο τρόπο που ζνα ποτάμι ρζει μζςα ςτισ όχκεσ του αλλά 

παράλλθλα τισ μεταςχθματίηει (Dillard, 1982). Αντίςτοιχα, θ αναγνωςτικι 

διαδικαςία περιγράφεται ωσ μια «ςυνδιαλλαγι» ανάμεςα ςτο κείμενο και τον 

αναγνϊςτθ. 

Το κείμενο αποτελεί το κίνθτρο ζναρξθσ μιασ διερευνθτικισ διαδικαςίασ. 

Ουςιαςτικά, το κείμενο επιτελεί μια διπλι λειτουργικότθτα: λειτουργεί ωσ 
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«κίνθτρο» και ωσ «προςχζδιο». Ωσ κίνθτρο ενεργοποιεί και αξιοποιεί ςτοιχεία από 

τθν εμπειρία, τόςο τθ λογοτεχνικι όςο και τθ βιωματικι. Ωσ «προςχζδιο» ορίηει 

κάποιο πλαίςιο τθσ λογοτεχνικισ εμπειρίασ και προςκαλεί τον αναγνϊςτθ ςε ζναν 

ζλεγχο των υποκζςεων και των προςδοκιϊν (Ρολίτθσ, 1996: 26). Ο αναγνϊςτθσ, 

δθλαδι, ςυνδιαλζγεται με το κείμενο, ακολουκϊντασ τισ κειμενικζσ ενδείξεισ και τισ 

προςδοκίεσ, δομϊντασ μια αμοιβαία ςχζςθ. Στθ διαμόρφωςθ τθσ ςχζςθσ αυτισ, θ 

Rosenblatt τονίηει τθ ςθμαςία τθσ επιλεκτικισ προςοχισ του αναγνϊςτθ προσ αυτό 

που αναδφεται ςτθ ςυνείδθςθ τθ ςτιγμι τθσ επαφισ με τισ λζξεισ του κειμζνου 

(Rosenblatt, 1982: 270). Αν και ςτθ ςχζςθ κειμζνου – αναγνϊςτθ ο αναγνϊςτθσ 

εμφανίηεται πριμοδοτθμζνοσ, οι κειμενικζσ ενδείξεισ προβάλλονται ωσ 

απαραίτθτεσ, για να δθμιουργιςει ο αναγνϊςτθσ το «δοκιμαςτικό πλαίςιο» με 

βάςθ το οποίο κα ελζγξει τισ ερευνθτικζσ του απόπειρεσ, οι οποίεσ ςυνιςτοφν τθν 

αναηιτθςθ ςτοιχείων που κα καταςτιςουν τισ εμπειρίεσ του πιο κατανοθτζσ. Θ 

ζννοια του «δοκιμαςτικοφ πλαιςίου» αντιςτοιχεί ςτθν ζννοια των «schematized 

aspects», που είχε χρθςιμοποιιςει αρχικά ο Ingarden και ςτθ ςυνζχεια ο Iser 

(Ρολίτθσ, 2012: 24). 

Θ κεωρθτικόσ αντιλαμβάνεται τθν αναγνωςτικι διαδικαςία νοθματοδότθςθσ 

ωσ μια επικοινωνιακι πράξθ θ οποία ςυντελείται ςε ατομικό επίπεδο, τθ ςτιγμι 

ςυνάντθςθσ του κειμζνου με τισ κοινωνιοπολιτιςμικζσ καταβολζσ του αναγνϊςτθ 

και διευκολφνεται από τθν επικοινωνία των αναγνωςτϊν μεταξφ τουσ (Rosenblatt, 

1978: 146). Θ κοινότθτα των (ςυγ)καταςκευαςτϊν του νοιματοσ δφναται να 

προαγάγει τθ διαδικαςία τθσ κατανόθςθσ, μζςα από τθν επίλυςθ παρανοιςεων, 

αντιφάςεων, παρερμθνειϊν (Karolides, 1992: 37). Ρρόκειται για μια ζννοια και 

λειτουργία αντίςτοιχθ τθσ «ερμθνευτικισ κοινότθτασ» του Iser, θ οποία κα 

περιγραφεί  ςτθ ςυνζχεια. Το μοντζλο τθσ Rosenblatt βαςίηεται, επομζνωσ, ςτθν 

επιςτθμολογικι παραδοχι ότι ζνα κείμενο ςθμαςιοδοτεί εναλλακτικζσ εκδοχζσ ςε 

διαφορετικοφσ αναγνϊςτεσ, απορρίπτοντασ το μοντζλο τθσ ενιαίασ ανάγνωςθσ. Θ 

κεωρία αποτζλεςε, για τθν εποχι τθσ ειςιγθςισ τθσ, ρθξικζλευκθ πρόταςθ, αλλά 

δεν ζτυχε τθσ ανάλογθσ υποδοχισ και ανταπόκριςθσ. Δφο δεκαετίεσ αργότερα, θ 

κεωρία τθσ πρόςλθψθσ και τθσ αναγνωςτικισ ανταπόκριςθσ επαναφζρουν ςτο 
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προςκινιο τον αναγνϊςτθ και τθν αλλαγι ςτθν προοπτικι τθσ ανάγνωςθσ των 

κειμζνων και τθσ νοθματοδότθςισ τουσ. 

3.4.2. Hans - Robert Jauss – Κεωρία τθσ πρόςλθψθσ 

Ο Hans-Robert Jauss, ειςθγθτισ τθσ κεωρίασ τθσ «Αιςκθτικισ τθσ πρόςλθψθσ», 

υπιρξε μζλοσ τθσ ςχολισ τθσ Κωςταντίασ, που με τισ εργαςίεσ τθσ ςυνζβαλε ςτθν 

αλλαγι του «επιςτθμονικοφ παραδείγματοσ» (Ρεχλιβάνοσ, 1995: 9). Διατυπϊνοντασ 

τθ κεωρία του, ςτα τζλθ του ’60, αρχζσ του ’70, ςε μια περίοδο αναταραχϊν, 

ςτόχευε ςτθν αμφιςβιτθςθ του λογοτεχνικοφ κανόνα τθσ Γερμανίασ και ςτθ 

νομιμοποίθςθ αυτισ τθσ αντιρρθτικισ ςτάςθσ (Holub, 2004: 101). Κζςθ του 

αποτελοφςε θ πεποίκθςθ ότι θ προγενζςτερθ κριτικι είχε πάψει να οδθγεί ςε 

επαρκείσ νοθματοδοτιςεισ, κατά τον ίδιο τρόπο που το νευτϊνειο «παράδειγμα» 

ανικε οριςτικά ςτο παρελκόν. Ο Jauss άςκθςε κριτικι ςτον φορμαλιςμό, γιατί 

περικωριοποιοφςε τθν ιςτορικι διάςταςθ τθσ Λογοτεχνίασ, κακϊσ και ςτθ 

μαρξιςτικι κριτικι, κακϊσ εξελάμβανε το κείμενο ωσ ζνα κακαρά ιςτορικό προϊόν. 

Θ ερμθνευτικι που δομοφνταν εντόσ ενόσ κειμενικοφ κλειςτοφ ςφμπαντοσ 

αποκομμζνου από το ςυγκείμενό του δεν παρείχε απαντιςεισ ςτισ αναηθτιςεισ του 

ςχετικά με ζνα «ανοιχτό» ςφςτθμα ερμθνείασ. Ρρόκεςι του ιταν να προκαλζςει, να 

αναγγείλει μια «επανάςταςθ», εν τω γίγνεςκαι, και να διακθρφξει το τζλοσ του 

παλαιοφ κακεςτϊτοσ ςτισ φιλολογικζσ ςπουδζσ (Holub, 2004: 84). 

Κεωροφςε ορκό θ Λογοτεχνία να εξετάηεται ωσ διαλεκτικι διαδικαςία 

πρόςλθψθσ και παραγωγισ (Holub, 2004: 101), διατυπϊνοντασ το εξισ επιχείρθμα: 

«Θ Λογοτεχνία και θ Τζχνθ τότε μόνο κα αποκτιςουν μια ιςτορία, που κα ζχει τον 

χαρακτιρα του δυναμικοφ γίγνεςκαι, όταν θ διαδοχι των ζργων δεν κα κακορίηεται 

μόνο βάςει του υποκειμζνου, που παράγει, αλλά και βάςει του υποκειμζνου που 

καταναλϊνει – βάςει τθσ αλλθλεπίδραςθσ ςυγγραφζα και κοινοφ» (Jauss, 1995: 46). 

Στο πλαίςιο αυτισ τθσ πεποίκθςθσ, διαμορφϊνεται και ο οριςμόσ: «Ρρόςλθψθ τθσ 

Τζχνθσ ςθμαίνει εκείνθ τθ διςυπόςτατθ πράξθ θ οποία περικλείει τθν επίδραςθ που 

επικακορίηεται από το ζργο, κακϊσ και τον τρόπο που ο παραλιπτθσ το δεξιϊνεται» 

(Jauss, 1995: 93). Ο αναγνϊςτθσ τοποκετείται διαλεκτικά και κριτικά απζναντι ςτο 

ζργο. Δφναται να εκδθλϊςει πολλαπλζσ αντιδράςεισ: ενδζχεται να το απορρίψει, να 

το αποδεχκεί πακθτικά (απλϊσ να το «καταναλϊςει»), να ςτακεί κριτικά απζναντί 



  

71 

 

του, να το καυμάςει, να υιοκετιςει μια προγενζςτερθ ερμθνεία, να προβεί ςε μια 

προςωπικι νοθματοδότθςθ ι ερμθνεία ι να παρωκθκεί προσ μια προςωπικι 

δθμιουργία (Jauss, 1995: 93). Θ κεωρία τθσ αιςκθτικισ τθσ πρόςλθψθσ, επομζνωσ, 

εκτείνεται πζρα από τουσ μεμονωμζνουσ παράγοντεσ του τριγϊνου τθσ 

λογοτεχνικισ κεωρίασ (ςυγγραφζασ – κείμενο – αναγνϊςτθσ), κακϊσ 

ςυμπεριλαμβάνει ςτον οριςμό τθσ και τθν επικοινωνιακι πράξθ. Αποτελεί, κατϋ 

αυτόν τον τρόπο, μια ςφγχρονθ κεωρία, κακϊσ περιγράφει ζνα δυναμικό 

προςλθπτικό «γίγνεςκαι». 

Κεντρικι ζννοια ςτθ κεωρία του Jauss είναι «ο ορίηοντασ των προςδοκιϊν», 

που εννοιολογείται ωσ το ςφνολο των πολιτιςτικϊν, θκικϊν, και λογοτεχνικϊν 

προςδοκιϊν των αναγνωςτϊν του κειμζνου, κατά τθν ιςτορικι ςτιγμι τθσ 

εμφάνιςισ του. Οι προςδοκίεσ αυτζσ αποτελοφν τθ βάςθ τθσ παραγωγισ και τθσ 

πρόςλθψθσ του κάκε λογοτεχνικοφ ζργου, κακϊσ ο ςυγγραφζασ, τθ ςτιγμι τθσ 

ςυγγραφισ, ζχει υπόψθ του πϊσ είναι διαμορφωμζνοσ αυτόσ ο ορίηοντασ, ακόμα 

και αν ζχει αποφαςίςει να επιδείξει αδιαφορία ι να ςυγκρουςτεί. Στθ ςυγκρότθςθ 

τθσ κεωρίασ αυτισ, ο Jauss δζχτθκε τθν επίδραςθ τθσ φιλοςοφικισ ερμθνευτικισ 

του Gadamer, όπωσ αυτι εκτίκεται ςτο ζργο του Θ αλικεια και θ Μζκοδοσ 

(Gadamer, 1992). 

Σφμφωνα με τθ κεωρία του Gadamer, το νόθμα του κειμζνου δεν εξαντλείται 

ποτζ ςτισ προκζςεισ του ςυγγραφζα. H μετάβαςθ του ζργου από το ζνα 

πολιτιςμικό–κοινωνικό πλαίςιο ςτο άλλο προςκομίηει ςε αυτό νζεσ 

νοθματοδοτιςεισ, τισ οποίεσ ενδεχομζνωσ ο ςυγγραφζασ δεν κα μποροφςε ποτζ να 

προβλζψει, οφτε ο ςφγχρονοσ με το ζργο αναγνϊςτθσ. Θ «ςκζψθ» καταςκευάηεται 

πάντα εντόσ του ςυγκεκριμζνου πολιτιςμικοφ και κοινωνικοφ ςυγκείμενου, είναι 

πάντα πλαιςιοκετθμζνθ και, κατά αυτόν τον τρόπο, πάντα ιςτορικι, αν και θ ιςτορία 

δεν είναι εξωτερικι και κοινωνικι αλλά προςωπικι και εςωτερικευμζνθ. Στο ίδιο 

βιβλίο, ενυπάρχει θ κεωρία «τθσ ςυγχϊνευςθσ των οριηόντων». Σφμφωνα με τθ 

«κεωρία τθσ ςυγχϊνευςθσ των οριηόντων» του Gadamer, θ κατανόθςθ μόνο του 

ιςτορικοφ ορίηοντα του ζργου αποτελεί μονοδιάςτατθ προςζγγιςθ τθσ ερμθνείασ 

του, κακϊσ το τοποκετεί ςτθν αυτοαπομόνωςθ τθσ ιςτορικισ του τοποκζτθςθσ. Το 

ζργο, όμωσ, δεν εξαντλείται ςτισ προκζςεισ του δθμιουργοφ του αλλά επιδζχεται 
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διαφορετικζσ νοθματοδοτιςεισ, κατά τθν πρόςλθψι του από τον ιςτορικό 

αναγνϊςτθ. Το ιςτορικο - κοινωνικό πλαίςιο αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα 

νοθματοδότθςθσ, ςτον βακμό που επιδρά ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςυνείδθςθσ του 

αναγνϊςτθ και κακορίηει τθν πρόςλθψθ του ζργου. Θ κατανόθςθ ενόσ κειμζνου, 

λοιπόν, ςφμφωνα με τον Gadamer, επιτυγχάνεται μζςα από τθ διαδικαςία τθσ 

ςυγχϊνευςθσ των δφο οριηόντων: τθσ ιςτορικότθτασ του κειμζνου και τθσ 

ιςτορικότθτασ του αναγνϊςτθ (Gadamer, 1992: 305-306). 

Αξιοποιϊντασ τιν, κατά τον Gadamer, ζννοια τθσ «ςυγχϊνευςθσ των 

οριηόντων», θ νοθματοδότθςθ ενόσ ζργου, επιςθμαίνει ο Jauss, αποτελεί μια 

δυναμικι, πολλαπλά μεταβαλλόμενθ διαδικαςία, κακϊσ αφορά ςτθ 

διαμεςολάβθςθ δφο οριηόντων «εν τω γίγνεςκαι»: του ορίηοντα τθσ προςδοκίασ (ι 

του πρωτογενοφσ κϊδικα), τον οποίο προδιαγράφει το ζργο, και του ορίηοντα τθσ 

εμπειρίασ (ι του δευτερογενοφσ κϊδικα), τον οποίο προςκομίηει ο παραλιπτθσ 

(Jauss, 1995: 46). 

H καινοτομικι μεκοδολογικά πρόταςθ τθσ κεωρίασ τθσ πρόςλθψθσ, λοιπόν, 

είναι θ απόπειρα διάκριςθσ αυτϊν των δφο περιοχϊν: τθσ περιοχισ τθσ επίδραςθσ 

του ζργου και τθσ περιοχισ τθσ πρόςλθψθσ του αναγνϊςτθ. Θ διάκριςθ αυτι 

ςτοχεφει ςτθν κατανόθςθ του τρόπου τθσ αλλθλοδιαπλοκισ τθσ επίδραςθσ α) του 

ζργου Τζχνθσ, και β) των αιςκθτικϊν νορμϊν τθσ ερμθνείασ του, κατά «το 

γίγνεςκαι» τθσ λογοτεχνικισ εμπειρίασ. Θ πρόςλθψθ, κατά αυτόν τον τρόπο, 

ανάγεται πρωτίςτωσ ςε επικοινωνιακι διαδικαςία, κακϊσ ζκαςτθ ερμθνεία 

κακορίηεται από τον αιςκθτικό κϊδικα του ζργου αλλά ταυτόχρονα και από τισ 

αιςκθτικζσ νόρμεσ του αναγνϊςτθ του (Jauss, 1995: 93). Θ ςφγχρονθ κατανόθςθ 

ενόσ λογοτεχνικοφ κειμζνου του παρελκόντοσ διαφοροποιείται από τθν πρωταρχικι 

κατανόθςι του, κακϊσ ο ςθμερινόσ ορίηοντασ προςδοκιϊν είναι διαφορετικόσ. 

Θ κατανόθςθ τθσ ζννοιασ  του «ορίηοντα προςδοκιϊν» προςζδωςε νζεσ 

διαςτάςεισ ςτθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ πρόςλθψθσ του λογοτεχνικοφ και 

ευρφτερα του καλλιτεχνικοφ ζργου. Θ ζννοια του «ορίηοντα προςδοκιϊν» 

αποτζλεςε τθν ερμθνεία για το πϊσ το ίδιο ζργο τυγχάνει διαφορετικϊν και πολλζσ 

φορζσ αντικρουόμενων προςλιψεων, το πϊσ, δθλαδι, κεωρείται για άλλουσ 

ςφγχρονο και προοδευτικό και γι’ άλλουσ ξεπεραςμζνο και παρωχθμζνο. Οι 
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διαφοροποιιςεισ ςτθν κατανόθςθ αποδίδονται ςτθ διαφοροποίθςθ ςτον ορίηοντα 

προςδοκιϊν των αναγνωςτϊν και ςυνδζονται με τθν ιςτορικότθτα των ςυνκθκϊν, 

τισ αλλαγζσ ςτισ πολιτιςμικζσ, πολιτικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ και γενικότερα με 

τισ αιςκθτικζσ νόρμεσ τθσ πρόςλθψθσ. Θ διαφορά, δθλαδι, του ιςτορικοφ και 

πολιτιςμικοφ πλαιςίου ςτο οποίο είναι ενταγμζνοσ ο αναγνϊςτθσ προοιωνίηεται και 

τθ διαφορά ςτον ορίηοντα προςδοκιϊν και ςτθ διαδικαςία πρόςλθψθσ.  

  Θ ςθμαντικότερθ, όμωσ, αξιοποίθςθ τθσ ζννοιασ του «ορίηοντα προςδοκιϊν» 

από τον Jauss είναι θ χριςθ τθσ για τον ςχθματιςμό τθσ ζννοιασ τθσ «απόςταςθσ» 

μεταξφ των δφο οριηόντων, του «ορίηοντα προςδοκίασ» του ζργου και του 

«ορίηοντα εμπειρίασ» του αναγνωςτικοφ κοινοφ. Σφμφωνα με τον Jauss, θ 

απόςταςθ που χωρίηει τθ ςυμμόρφωςθ με τισ προθγοφμενεσ αιςκθτικζσ νόρμεσ και 

«τον ορίηοντα αλλαγισ», που προτείνει το νζο ζργο, τθν αλλαγι, δθλαδι, που 

ειςθγείται, κακορίηει ταυτόχρονα τθν καλλιτεχνικι φφςθ του λογοτεχνικοφ ι 

καλλιτεχνικοφ ζργου. Δθλαδι, όςο πιο μικρι είναι θ απόςταςθ, τόςο λιγότερεσ 

απαιτιςεισ εγείρει το ζργο από τθν προςλαμβάνουςα ςυνείδθςθ. Αριςτουργιματα 

τα οποία δεν μποροφςαν να κατανοθκοφν, που παρερμθνεφκθκαν ι που 

αγνοικθκαν ςτθν εποχι που δθμιουργικθκαν, ιταν αυτά που θ απόςταςθ που τα 

χϊριηε από τον ορίηοντα προςδοκιϊν του κοινοφ τθσ εποχισ τουσ ιταν μεγάλθ. Θ 

απόςταςθ ςε οριςμζνα αριςτουργιματα ιταν τόςο μεγάλθ, ϊςτε παριλκαν 

δεκαετίεσ, πριν ενςωματωκοφν ςτον λογοτεχνικό κανόνα (Suleimen, 1980: 37). 

Συμπεραςματικά, θ αιςκθτικι τθσ πρόςλθψθσ και τθσ λογοτεχνικισ 

επικοινωνίασ του Jauss διαφοροποιείται από τον μονοδιάςτατο χαρακτιρα των 

ερμθνειϊν του παρελκόντοσ, τισ οποίεσ ουςιαςτικά ςυναιρϊντασ, δθμιουργεί ζνα 

ολιςτικό μοντζλο ερμθνείασ. Αρνείται μεν τθν ανιςτορικότθτα του «παραδείγματοσ» 

του ςτρουκτουραλιςμοφ και του φορμαλιςμοφ, αλλά επιδιϊκει τθν αφομοίωςθ των 

μεκοδολογικϊν διδαγμάτων τουσ ςτθν επεξεργαςία μιασ κεωρίασ τθσ ανκρϊπινθσ 

επικοινωνίασ. Το μοντζλο περιλαμβάνει τθν επεξεργαςία των κειμζνων ςε ςχζςθ με 

οριςμζνεσ κεωρθτικζσ νόρμεσ που κατευκφνουν τθ διαδικαςία, όμωσ, πζρα από τισ 

αντικειμενικζσ ςχζςεισ, κακϊσ υπάρχει πάντα θ ενεργθτικι ςυμβολι τθσ 
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κατανόθςθσ του δζκτθ κατά τθ διαδικαςία τθσ πρόςλθψθσ.9 Μζςα από τθ κεωρία 

του, ο Jauss ςτοχεφει να αποκαλφψει τθν ιδιαίτερθ λειτουργία τθσ Λογοτεχνίασ ωσ 

του διαμορφωτικοφ παράγοντα τθσ κοινωνίασ, λειτουργία με τθν οποία θ 

Λογοτεχνία, ςυναγωνιηόμενθ τισ άλλεσ Τζχνεσ και τισ άλλεσ κοινωνικζσ δυνάμεισ, 

ςυμβάλλει ςτθ χειραφζτθςθ του ανκρϊπου από τισ δεςμεφςεισ που θ φφςθ, θ 

κρθςκεία, θ κοινωνία τοφ επιβάλλουν (Jauss, 1995:91). 

3.4.3. Wolfgang Iser – Θ κεωρία τθσ αναγνωςτικισ ανταπόκριςθσ 

Ραράλλθλα με τον Jauss, ο Wolfgang Iser ανικει ςτθ Σχολι τθσ Κωςταντίασ. Το 

όνομα του πρϊτου ζχει ταυτιςτεί με τθ κεωρία τθσ πρόςλθψθσ και του δεφτερου με 

εκείνθ τθσ αναγνωςτικισ ανταπόκριςθσ. Και οι δφο κζλθςαν να αναςυγκροτιςουν 

τθ κεωρία τθσ Λογοτεχνίασ, απομακρφνοντάσ τθν από το ενδιαφζρον για τθ ςχζςθ 

κειμζνου – ςυγγραφζα και οδθγϊντασ τθν ςτθ ςχζςθ κειμζνου – αναγνϊςτθ. Πμωσ, 

παρά τθν κοινι ςτάςθ τουσ απζναντι ςτθν ερμθνευτικι τθσ προγενζςτερθσ 

περιόδου, διαφοροποιοφνται ςθμαντικά ωσ προσ τισ μεκόδουσ και τισ νζεσ ζννοιεσ 

που ειςθγικθκαν ςε ςχζςθ με τθν ανάγνωςθ. Κατϋ αρχάσ, ξεκίνθςαν από 

διαφορετικι κεωρθτικι βάςθ. Ο Jauss ακολουκεί τθν ερμθνευτικι τθσ 

προθγοφμενθσ περιόδου, δεχόμενοσ τισ φιλοςοφικζσ επιρροζσ του Gadamer, ενϊ ο 

Iser δζχτθκε τθν επιρροι τθσ Φαινομενολογίασ και τισ επιδράςεισ του Ingarden, του 

οποίου όχι μόνο ακολοφκθςε το βαςικό μοντζλο, αλλά υιοκζτθςε και μια ςειρά από 

ζννοιεσ–κλειδιά. Επίςθσ, μεγαλφτερθ διαφορά ςθμειϊνεται ωσ προσ το αντικείμενο 

των κεωρθτικϊν ενδιαφερόντων τουσ (Holub, 2004: 144). 

O Jauss εςτιάηει το ενδιαφζρον του ςτθν ζννοια τθσ ιςτορικότθτασ και ςτον 

τρόπο επίδραςθσ τθσ ιςτορικότθτασ ςτον αναγνϊςτθ, ενϊ ο Iser επικεντρϊκθκε ςτθ 

διαδικαςία τθσ ανάγνωςθσ. H κζαςθ του Iser για το λογοτεχνικό κείμενο ακολουκεί 

τθν κατεφκυνςθ που υπαγορεφει θ φαινομενολογικι κεϊρθςθ τθσ Τζχνθσ. 

Σφμφωνα με τθ κεϊρθςθ αυτι, οι λογοτεχνικζσ μελζτεσ οφείλουν να κατευκφνονται 

όχι μόνο ςτο «πραγματικό κείμενο» αλλά και ςτισ νοθτικζσ διεργαςίεσ που 

εμπλζκονται ςτθν ανταπόκριςθ ςε αυτό το κείμενο. Θ ζννοια τθσ αλλθλεπίδραςθσ 

ανάμεςα ςτθν κειμενικι δομι και ςτον δζκτθ αναδεικνφεται κυρίαρχθ ςτθ κεωρία 

                                                           
9
 Θ αντίλθψθ αυτι δεν είναι καινοφργια, απθχεί ςτα διδάγματα του Κωμά Ακινάτθ:  «quidquid 

recipitur, recipitur ad modum recipientis» (Jauss, 1995:101). Οτιδιποτε, δθλαδι, προςλαμβάνεται 
διαμεςολαβείται από το μζςο τθσ προςλαμβάνουςασ ςυνείδθςθσ του αποδζκτθ. 
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τθσ λογοτεχνικισ ανταπόκριςθσ του Iser. Ο Iser εκκζτει τουσ προβλθματιςμοφσ του 

ςτον ςχολιαςμό του Ingarden: «Το ζργο είναι κάτι παραπάνω από το κείμενο, κακϊσ 

το κείμενο λαμβάνει ηωι μόνο όταν πραγματϊνεται εντόσ του αναγνϊςτθ, και 

επιπροςκζτωσ, θ πραγμάτωςθ ςε καμία περίπτωςθ δεν είναι ανεξάρτθτθ από τθν 

ατομικότθτα του αναγνϊςτθ. Θ αλλθλεπίδραςθ του κειμζνου με τον αναγνϊςτθ 

“φζρνει ςτθ ηωι” το λογοτεχνικό ζργο. H φαινομενολογικι προςζγγιςθ, επομζνωσ, 

επικεντρϊνεται ςτθ ςυνάρκρωςθ κειμζνου και αναγνϊςτθ και επιχειρεί να 

περιγράψει τθν πνευματικι διαδικαςία που επιτελείται τθ ςτιγμι που ο 

αναγνϊςτθσ “προςλαμβάνει” ζνα κείμενο (Iser, 1974: 274-275). 

Από αυτι τθ κεϊρθςθ, ο Iser προβαίνει ςτθ ςφλλθψθ ενόσ διαχωριςμοφ, 

μιασ πολικότθτασ εντόσ του κειμζνου. Αναγνωρίηει, δθλαδι, τθν φπαρξθ του 

καλλιτεχνικοφ κειμζνου (the artistic text), που είναι το κείμενο του ςυγγραφζα, και 

του αιςκθτικοφ κειμζνου (the aesthetic text), το οποίο ςυνιςτά το κείμενο που 

πραγματϊνεται εντόσ του αναγνϊςτθ. Ερχόμενοσ αντιμζτωποσ με τθν πολικότθτα 

αυτι, κατά τθ διάρκεια τθσ αναηιτθςθσ του λογοτεχνικοφ ζργου, διατείνεται ότι το 

λογοτεχνικό ζργο δεν είναι ταυτόςθμο με κανζνα από τα δφο κείμενα, αλλά 

τοποκετείται ανάμεςά τουσ, «somewhere between the two». Το λογοτεχνικό ζργο 

δεν μπορεί να περιοριςτεί ςτο πραγματικό κείμενο, αλλά οφτε να εξαρτθκεί από τον 

υποκειμενιςμό του αναγνϊςτθ, κακϊσ διακζτει δυνθτικό χαρακτιρα και θ δυναμικι 

του απορρζει ακριβϊσ από αυτιν τθ δυνθτικότθτα. Κακϊσ ο αναγνϊςτθσ διατρζχει 

τισ διάφορεσ προοπτικζσ του κειμζνου, ενεργοποιεί τισ δομζσ του ζργου και 

ταυτόχρονα τον ίδιο του τον εαυτό (Iser, 1980: 106). 

Σε ςχζςθ με τθ διαδικαςία τθσ ανάγνωςθσ διατυπϊνει τρεισ ζννοιεσ, οι 

οποίεσ, ζκτοτε, ςυνδζκθκαν με το όνομά του: α) του υπονοοφμενου αναγνϊςτθ, β) 

του λογοτεχνικοφ ρεπερτορίου και γ) των κενϊν τθσ απροςδιοριςτίασ. Ο 

«υπονοοφμενοσ αναγνϊςτθσ» περιγράφεται ωσ ζνα «μοντζλο» αναγνϊςτθ, ωσ ζνασ 

«ρόλοσ» που επιτρζπει ςτον πραγματικό αναγνϊςτθ να νοθματοδοτιςει το κείμενο 

(MacLean, 1989: 130). Αναηθτά, δθλαδι, όπωσ ο Holub ςχολιάηει, ζναν 

«υπερβατικό» αναγνϊςτθ, που κα μποροφςε να κλθκεί «φαινομενολογικόσ» 

αναγνϊςτθσ, ο οποίοσ ενςωματϊνει τισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ, προκειμζνου το 

λογοτεχνικό ζργο να προκαλζςει εντφπωςθ. Στθ κεϊρθςθ, όμωσ, αυτι υφζρπει ο 
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κίνδυνοσ να τεκεί εντόσ «παρενκζςεωσ» ο πραγματικόσ αναγνϊςτθσ και οι 

οποιεςδιποτε προδιακζςεισ του (Holub, 2004: 144).  

To «λογοτεχνικό ρεπερτόριο» είναι ζνα ςφνολο κοινωνικϊν, ιςτορικϊν και 

πολιτιςμικϊν νορμϊν τισ οποίεσ ο αναγνϊςτθσ χρθςιμοποιεί απαραίτθτα ςτθν 

ανάγνωςι του. Διαφοροποιιςεισ ςτισ αναγνϊςεισ των κειμζνων αποδίδονται ςτισ 

δραςτθριότθτεσ τθσ επιλογισ και τθσ οργάνωςθσ του αναγνϊςτθ. Αν το κείμενο 

παρομοιαςτεί με ζναν ζναςτρο ουρανό, προτείνει ο Iser, τα «αςτζρια» (κειμενικζσ 

ενδείξεισ) ςτο λογοτεχνικό κείμενο είναι κακοριςμζνα και ςτακερά, αυτό που 

διαφοροποιείται είναι οι γραμμζσ που ενϊνουν τα αςτζρια. Οι επιλογζσ 

διαγράφουν τθ διαδρομι τθν οποία κα ακολουκιςει κάκε φορά ο αναγνϊςτθσ. 

Σφμφωνα με αυτιν τθν προςζγγιςθ, «το δυνθτικό κείμενο είναι απείρωσ 

πλουςιότερο από κάκε ατομικι πραγμάτωςθ» (Iser, 1974: 280). 

Τα «κενά τθσ απροςδιοριςτίασ» αποτελοφν άλλθ μια κεμελιϊδθ ζννοια 

ςυνδεόμενθ με τθ κεωρία του Iser, που προδιαγράφει τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτο 

κείμενο και τον αναγνϊςτθ. Στο κείμενο, δθλαδι, ενυπάρχουν «κενά», που 

προςκαλοφν τον αναγνϊςτθ να τα ςυμπλθρϊςει, με τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι του, 

ςυμβάλλοντασ, με αυτόν τον τρόπο, ςτθ νοθματοδότθςθ. Τα «κενά» ενόσ 

λογοτεχνικοφ κειμζνου δεν πρζπει να κεωροφνται ελαττϊματα· αποτελοφν αντίκετα 

το βαςικό αφετθριακό ςθμείο τθσ ερμθνείασ. Τα «κενά» επθρεάηουν τθν ανάγνωςθ, 

επειδι κατά τθν αναγνωςτικι διαδικαςία δθμιουργοφνται ςυνεχϊσ «ςχθματιςμζνεσ 

οπτικζσ». Αυτό ςθμαίνει ότι ο αναγνϊςτθσ διαρκϊσ τα ςυμπλθρϊνει, δθλαδι τα 

εξαλείφει. Για να το κάνει αυτό, χρθςιμοποιεί το πεδίο που είναι ανοιχτό ςτο 

ερμθνευτικό παιχνίδι, και αποκακιςτά ο ίδιοσ τισ μθ διατυπωμζνεσ ςυνδζςεισ 

μεταξφ των προοπτικϊν. Αυτό αποδεικνφεται από το απλό εμπειρικό γεγονόσ ότι θ 

δεφτερθ ανάγνωςθ ενόσ λογοτεχνικοφ κειμζνου πολφ ςυχνά γεννά μια πολφ 

διαφορετικι εντφπωςθ από τθν πρϊτθ (Suleiman, 1980: 22). 

Τα «κενά» αντιπροςωπεφουν τον πιο ςθμαντικό ςυνδετικό κρίκο ανάμεςα 

ςτο κείμενο και τον αναγνϊςτθ. Θ «απροςδιοριςτία» μπορεί να λειτουργιςει ωσ 

ςυνδετικό ςτοιχείο από τθ ςτιγμι που ενεργοποιεί τισ παραςτάςεισ του αναγνϊςτθ, 

προκειμζνου να ςυμμετάςχει ςτθν πρόκεςθ που ενυπάρχει ςτο κείμενο. Σε αυτι τθ 

δομι κρφβεται θ πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ που απευκφνει το κείμενο ςτον 
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αναγνϊςτθ. Αν ςυρρικνωκοφν τα κενά, τότε ελλοχεφει ο κίνδυνοσ τθσ πρόκλθςθσ 

ανίασ ςτον αναγνϊςτθ. Μόνο τα κενά διαςφαλίηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν 

ολοκλιρωςθ και ςτθ ςυμπλιρωςθ του νοιματοσ τθσ πλοκισ (Iser, 2014: 344). 

Ραρά το γεγονόσ ότι ο Iser κεωρείται εμβλθματικόσ εκπρόςωποσ των 

αναγνωςτικϊν προςεγγίςεων και ςτο ζργο του πριμοδοτεί, κεωρθτικά τουλάχιςτον, 

τον αναγνϊςτθ ςτθ διαδικαςία πραγμάτωςθσ του λογοτεχνικοφ ζργου, κατά τθ 

ςυνεργαςία κειμζνου – αναγνϊςτθ είναι εμφανζσ ότι το κείμενο είναι αυτό που κα 

κακορίςει τισ διαδρομζσ που κα ακολουκιςει ο αναγνϊςτθσ μζςα από τισ 

κειμενικζσ ενδείξεισ, τα «κενά τθσ απροςδιοριςτίασ». Ακόμα και θ ζννοια του 

«υπονοοφμενου αναγνϊςτθ» υποβάλλει τον εξιδανικευμζνο αναγνϊςτθ ωσ τον 

καλλιεργθμζνο αναγνϊςτθ, που κα δφναται να το ερμθνεφςει. Το κείμενο, δθλαδι, 

είναι αυτό που «καταςκευάηει τον αναγνϊςτθ του» ωσ αυτόν που κα μπορεί να 

ανταποκρίνεται ςτισ επιλογζσ, που του προςφζρει. Θ φπαρξθ του «υπονοοφμενου» 

αναγνϊςτθ ενυπάρχει υπόρρθτα μζςα ςτισ δομζσ του κειμζνου ι δθλϊνεται 

απροκάλυπτα μζςω τθσ παραδοχισ του Iser  ότι αποτελεί μια κειμενικι δομι που 

προοικονομεί τθν παρουςία ενόσ αποδζκτθ, χωρίσ να τον ορίηει. 

3.4.4. Stanley Fish – Ερμθνευτικζσ κοινότθτεσ 

Ο Stanley Fish, Αμερικανόσ κριτικόσ, κθρφςςει τθν υπονόμευςθ τθσ ςτακερότθτασ 

του κειμζνου και τθ ςυνεπαγόμενθ ανυπαρξία κακοριςμζνων ερμθνειϊν. Ππωσ 

απζδωςε μεταφορικά ο Eagleton τθν αντίδραςθ του Fish ςτθ κεωρία του Iser, «οι 

αναγνϊςτεσ, δυςαρεςτθμζνοι από τθ ςυνεταιριςτικότθτα ςτθ «λογοτεχνικι 

επιχείρθςθ», ανζτρεψαν τα αφεντικά και ιρκαν οι ίδιοι πλζον ςτθν εξουςία» 

(Eagleton, 1996: 137). H κεϊρθςθ του Fish διαφοροποιείται από τθ κεωρία του Iser, 

ωσ προσ τθ νζα προοπτικι με τθν οποία αντιμετωπίηει το κείμενο και τον 

αναγνϊςτθ (Τηοφμα, 2006: 162). Το Bleak House του Dickens, υποςτθρίηει ο Fish, 

είναι όλεσ οι ποικίλεσ ερμθνείεσ που ζχουν δοκεί ι πρόκειται να δοκοφν. Το κείμενο 

δεν ςυνιςτά ζνα αντικείμενο το οποίο θ πράξθ τθσ ανάγνωςθσ ζχει ωσ ςτόχο να 

«αναςυςτιςει», ςυμπλθρϊνοντασ «τα κενά» ι ερμθνεφοντασ τθν απροςδιοριςτία. 

Το νόθμα δεν ενυπάρχει ςτο κείμενο αναμζνοντασ καρτερικά τθ νοθματοδότθςι 

του από τον αναγνϊςτθ (Τηοφμα, 2006: 163). 
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Ο Fish ξεκινάει το δοκίμιο «Is there a text in this class?», με τθν ταυτόςθμθ 

ερϊτθςθ, για να καταλιξει ςτθν παραδοχι ότι ςτθ ςεμιναριακι τάξθ δεν υπάρχει 

κανζνα «αντικειμενικό» λογοτεχνικό ζργο10. Οι αναγνϊςτεσ είναι αυτοί που 

νοθματοδοτοφν το κείμενο. Το «κείμενο» είναι οι ποικίλεσ ερμθνείεσ που 

προςδίδουν οι αναγνϊςτεσ. Ο πραγματικόσ ςυγγραφζασ είναι ο αναγνϊςτθσ. Στο 

ίδιο βιβλίο, που αποτελεί ςυλλογι δοκιμίων, ο Fish απορρίπτει τα παραδοςιακά 

αντικετικά ςχιματα: κείμενο - χωρικι καταςκευι v/s αναγνϊςτθσ, αντικειμενικό 

ζργο Τζχνθσ v/s υποκειμενικι πρόςλθψθ αναγνϊςτθ. Ραραδζχεται ότι θ προςωπικι 

αναγνωςτικι εμπειρία του, ςτα προγενζςτερα ζργα του, λειτουργοφςε ωσ νόρμα, 

και επεξζτεινε τον ςυλλογιςμό του αναπτφςςοντασ τον οριςμό τθσ «ερμθνευτικισ 

κοινότθτασ». Αυτό ςιμαινε ότι προςπακοφςε να υποβάλει ςτουσ αναγνϊςτεσ το 

ςφςτθμα κανόνων που ο ίδιοσ είχε εςωτερικεφςει: «When they read, they would do 

what I did» (πίςτευε, δθλαδι, ότι κατά τθν ανάγνωςι τουσ, κα ενεργοφςαν, όπωσ 

αυτόσ) (Selden, Widdowson & Brooker, 2005: 56). 

Οι Selden – Widdowson – Brooker (2005), επιχειρϊντασ να ερμθνεφςουν τθ 

λειτουργία τθσ ερμθνευτικισ κοινότθτασ, ςχολιάηουν ότι υπάρχουν πολλζσ ομάδεσ 

αναγνωςτϊν, που υιοκετοφν ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ ανάγνωςθσ, αλλά, εν τζλει, 

ολόκλθρθ θ αναγνωςτικι διαδικαςία κακορίηεται από τισ ςτρατθγικζσ τθσ 

ερμθνευτικισ κοινότθτασ. 

Στθ κεωρία του, ο Fish επιχειρεί να ςυναρκρϊςει τθ «ςφμβαςθ» με τθ 

«ςυλλογικότθτα» (Fish, 2014: 357-366). Συμβιβάηει, κατά κάποιον τρόπο, το 

αντικειμενικό με το υποκειμενικό. Το αντικειμενικό χάνει τθν ιςχφ του, κακϊσ θ 

ερμθνευτικι κοινότθτα είναι αυτι που λαμβάνει τισ αποφάςεισ ςχετικά με τισ 

ςτρατθγικζσ ερμθνείασ που κα ακολουκιςει, και ταυτόχρονα θ υποκειμενικι κζαςθ 

αποφεφγεται, κακϊσ το υποκείμενο λειτουργεί ωσ μζλοσ τθσ ερμθνευτικισ 

κοινότθτασ τθσ οποίασ τισ ςτρατθγικζσ ερμθνείασ υιοκετεί. Αναμφίβολα, θ κεωρία 

των ερμθνευτικϊν κοινοτιτων επιλφει τα προβλιματα ςχετικά με τθ ςχζςθ του 

«κειμζνου» και του «αναγνϊςτθ», αλλά το τίμθμα είναι υψθλό (Selden, Widdowson 

& Brooker, 2005: 56). Ελαττϊνοντασ τθ διαδικαςία τθσ νοθματοδότθςθσ και τθσ 

                                                           
10

 Απάντθςθ ςτον τίτλο του δοκιμίου «Is there a text in this class» που βρίςκεται ςτθν ομϊνυμθ 
ςυλλογι δοκιμίων, που εκδόκθκε το 1980. 
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παραγωγισ κειμζνου ςτισ υπάρχουςεσ ςυμβάςεισ τθσ ερμθνευτικισ κοινότθτασ, ο 

Fish εγκαταλείπει τθν πικανότθτα τθσ φπαρξθσ μιασ αποκλίνουςασ ερμθνείασ ι τθσ 

αντίςταςθσ ςτισ κανονικότθτεσ που εξουςιάηουν τισ ερμθνευτικζσ διαδικαςίεσ. 

3.4.5. Μikhaïl Bakhtin:  Διαλογικότθτα – Ρολυφωνία – Απευκυντικότθτα 

3.4.5.1. Ειςαγωγι 

Ο Μikhaïl Bakhtin είναι ο ϊςοσ φιλόςοφοσ, κοινωνικόσ ςτοχαςτισ και κεωρθτικόσ 

τθσ Λογοτεχνίασ που το όνομά του ζχει ςυνδεκεί με τισ ζννοιεσ τθσ διαλογικότθτασ 

τθσ πολυφωνίασ, τθσ ετερογλωςςίασ και του καρναβαλικοφ ςτοιχείου. Στοχαςτισ 

ιδιόρρυκμοσ και αντιςυμβατικόσ, δεν προχϊρθςε ποτζ ςε μεκοδικι καταγραφι του 

ςυνόλου τθσ ςκζψθσ του. H απουςία αυτι τθσ ςυςτθματικισ ζκκεςθσ των 

φιλοςοφικϊν και φιλολογικϊν αντιλιψεϊν του δεν οφείλεται ςε ςυνκετικι 

αδυναμία, αλλά ιταν προϊόν προκετικότθτασ· θ «εςωτερικι ανολοκλιρωςθ», όπωσ 

τθ χαρακτιριηε, ενταςςόταν ςτθ κζαςι του ςχετικά με το αντικείμενο τθσ ζρευνασ 

ωσ «ανοιχτό όλον», «ανοιχτό κείμενο», που δεν υπόκειται ςε ςυςτθματοποίθςθ 

(Ρινακοφλασ, 2014: 214). Θ κίνθςθ τθσ ςκζψθσ αποδίδεται ωσ δθμιουργία «εν τω 

γίγνεςκαι» και αντιςτζκεται ςτθν οριςτικι μορφι. Για τθν ιδιότθτα τθσ ςκζψθσ του, 

που δεν κεωρεί ελάττωμα, μίλθςε ο ίδιοσ ο Bakhtin: «Υπάρχει πολλι εξωτερικι 

ανολοκλιρωςθ, μια ανολοκλιρωςθ όχι τθσ ίδιασ τθσ ςκζψθσ αλλά τθσ ζκφραςθσ και 

τθσ ζκκεςισ τθσ… Θ αγάπθ μου για τισ παραλλαγζσ και μια πολλαπλότθτα των όρων 

κατά τθ μελζτθ του φαινομζνου» (Bakhtin, 2014α: 239). 

O πολυεπίπεδοσ και ανατρεπτικόσ ςτοχαςμόσ του και το ανοιχτό πνεφμα του 

ςυγκροφςτθκαν με τισ δογματικζσ παραδόςεισ τθσ εποχισ του (φορμαλιςμό, 

δομιςμό, ψυχανάλυςθ) με αποτζλεςμα το ζργο του να περικωριοποιθκεί και να 

παραμείνει άγνωςτο ςτθν εποχι του. Θ αναγνϊριςι του επιλκε μετά από 

δεκαετίεσ, όταν οι κοινωνικζσ ςυνκικεσ και ο επιςτθμονικόσ λόγοσ ωρίμαςαν και 

αναηιτθςαν ςτον Bakhtin τα μεκοδολογικά εργαλεία, για να απαντιςουν ςτα 

ςφγχρονα προβλιματα τθσ πολυγλωςςίασ, τθσ πολυφωνίασ και τθσ μεταβλθτότθτασ 

(Ρουρκόσ, 2016β: 53). Στο βιβλίο του Bakhtin Μαρξιςμόσ και Φιλοςοφία τθσ 

Γλϊςςασ, που δθμοςιεφτθκε το 1929 (ωσ ςυγγραφζασ φζρεται ο ςυνάδελφόσ του Ν. 

Voloshinov), αςκείται κριτικι τόςο απζναντι ςτον «αφθρθμζνο αντικειμενιςμό» τθσ 
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Γλωςςολογίασ του Saussure, όςο και απζναντι ςτον ατομικιςτικό υποκειμενιςμό 

(Αλεξίου & Δαφζρμοσ, 2014: 9· Eagleton, 1996: 179· Holquist, 2014: 80). 

3.4.5.2. Διαλογικότθτα 

Θ «διαλογικότθτα», ωσ ζννοια, απαςχόλθςε τον Bakhtin ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ 

του και αποτελεί το βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ επιςτθμολογίασ του. Ο όροσ δεν 

χρθςιμοποιικθκε ποτζ από τον ίδιο, αλλά αποτελεί προϊόν τθσ ςυνκετικισ 

κατθγοριοποίθςθσ των μελετθτϊν του (Holquist, 2014: 42). Θ ζννοια τθσ 

διαλογικότθτασ αποτελεί το βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ γλϊςςασ, είτε αφορά ςτθν 

επικοινωνιακι τθσ λειτουργία, είτε ςτθν αιςκθτικι λειτουργία (λογοτεχνία), είτε 

αφορά ςτθν αναςτοχαςτικι λειτουργία (Holquist, 2014: 43· Ρουρκόσ, 2016β: 53). Ο 

διάλογοσ αποτελεί πράξθ αντίςταςθσ, ςε επίπεδο κοινωνικό (υπζρβαςθ του 

ατομικιςμοφ) και ςε επίπεδο ιδεολογικό (υπζρβαςθ του δογματιςμοφ), υπζρβαςθ 

τθσ απομόνωςθσ και τθσ περιχαράκωςθσ και ουςιαςτικά το πρϊτο ςτάδιο τθσ 

αλλθλοπεριχϊρθςθσ (Καρατςινίδου, 2005: 113-4). 

Ο Bakhtin κεωροφςε τθ γλϊςςα «εγγενϊσ διαλογικι», που ςθμαίνει ότι θ 

πρόςλθψι τθσ ςυςχετίηεται αναπόφευκτα με τον δζκτθ τθσ ομιλίασ. Θ κζαςθ αυτι 

οδθγοφςε ςτθ μετατόπιςθ, από το αφθρθμζνο γλωςςικό ςφςτθμα, ςτα 

ςυγκεκριμζνα εκφωνιματα των ομιλοφντων προςϊπων, τοποκετθμζνα ςτο 

ιςτορικό–κοινωνικό–πολιτιςτικό ςυγκείμενο και επομζνωσ ςε ςυγκεκριμζνο πλαίςιο 

αναφοράσ (Eagleton, 1996: 179). Κεντρικι ζννοια ςτθ διαλογικότθτα του Bakhtin 

είναι θ διαφορετικότθτα. Θ αμοιβαιότθτα των διαφορϊν είναι παροφςα ςε 

ανταλλαγζσ κάκε επιπζδου – μεταξφ λζξεων ςε επίπεδο γλϊςςασ, μεταξφ 

ανκρϊπων ςε επίπεδο κοινωνίασ, μεταξφ κειμζνων ςε επίπεδο λογοτεχνίασ 

(Θolquist, 2014: 83). Ραρά τθ ςφνδεςθ τθσ ζννοιασ τθσ αμοιβαιότθτασ και τθσ 

διαφορικότθτασ με τον διάλογο, θ διαλογικότθτα δεν εμπεριζχει τθν ζννοια του 

ςυμβιβαςμοφ και τθσ ςυναίνεςθσ· θ διαλογικότθτα ςτον Bakhtin είναι πολεμικι, με 

τθν ζννοια τθσ διαλεκτικισ αντιπαράκεςθσ και τθσ προβολισ τθσ πολυφωνίασ. Θ 

υποχρεωτικι «ςυναίνεςθ» ι θ «ειρθνικι» ςυνφπαρξθ των αντικζτων καταργεί τον 

διάλογο ι επιβεβαιϊνει τθν κυριαρχία του μονολόγου (Αλεξίου & Δαφζρμοσ, 2014: 

17). 
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Οι κζςεισ του Bakhtin για τθ Λογοτεχνία εκπορεφονται από τισ αντιλιψεισ 

του για τθ γλϊςςα. Τοποκετεί τθ Λογοτεχνία ςε ζνα διαλογικό πλαίςιο, με το 

ςκεπτικό ότι θ γλϊςςα δεν είναι δυνατόν να διαχωριςτεί από τθν ιδεολογία 

(ideological environment). Στθ διαλογικι αυτι προςζγγιςθ, θ νοθματοδότθςθ και θ 

κατανόθςθ ενόσ κειμζνου εδράηεται ςτθν αλλθλενζργεια όλων των ςτοιχείων ι 

παραγόντων τθσ λογοτεχνικισ παραγωγισ ι τθσ πρόςλθψθσ του κειμζνου, δθλαδι, 

του ςυγγραφζα, του αναγνϊςτθ και του πλαιςίου (κοινωνικοφ ‒ ιςτορικοφ – 

πολιτικοφ). Το λογοτεχνικό ζργο δεν μπορεί να κεακεί αυτόνομα, ωσ μια αυτάρκθσ 

οντότθτα, οφτε ωσ πραγμάτωςθ των προκζςεων του δθμιουργοφ του, οφτε ωσ 

πραγμάτωςθ τθσ προςλαμβάνουςασ ςυνείδθςθσ και των εμπειριϊν του αποδζκτθ 

του, αλλά αποτελεί μια διαλογικι διαδικαςία (ςυμπερίλθψθ), ςτθν οποία 

ταυτόχρονα ςυνυπάρχουν και οι τρεισ ςτιγμζσ, ο δθμιουργόσ, ο αποδζκτθσ και θ 

δομι του κειμζνου (Matusov, 2017: 217· Ρουρκόσ, 2016α: 248). 

Σε ςχζςθ με τθν παραπάνω κζςθ για τθ νοθματοδότθςθ του κειμζνου, ωσ 

διαλογικι αλλθλενζργεια όλων των ςυςτατικϊν του ςτοιχείων‒παραγόντων, 

τοποκετείται και θ καταγραφι τθσ πολλαπλότθτασ των «χρονοτόπων» ςε ζνα μόνο 

κείμενο. Τθν ζννοια του χρονοτόπου ο Bakhtin τθν υιοκζτθςε από τθ κεωρία τθσ 

ςχετικότθτασ του Einstein (Θolquist, 2014: 51). Ο «χρονότοποσ» αποτελεί τθν 

ιδιαίτερθ ςυνκικθ, τα ςυμφραηόμενα, τθν ιδιαίτερθ ςειρά ςχζςεων που 

ανακφπτουν από το κοινωνικό και ιςτορικό περιβάλλον εντόσ του οποίου 

αναγιγνϊςκεται το κείμενο. Ο «χρονότοποσ» δφναται να λάβει τισ εξισ μορφζσ: α) ο 

χρονότοποσ του Μαρξιςμοφ, όπου ο χρόνοσ / χϊροσ του ςυγγραφζα παίηει τον 

αποφαςιςτικό ρόλο· β) ο χρόνοσ / χϊροσ τθσ Αναγνωςτικισ Ανταπόκριςθσ, όπου ο 

χρόνοσ / χϊροσ του αναγνϊςτθ κακορίηει τθ νοθματοδότθςθ· γ) ο χρόνοσ / χϊροσ 

του Φορμαλιςμοφ, όπου το κείμενο εκλαμβάνεται ωσ αυτοδφναμθ οντότθτα, θ 

οποία υποβάλλει τουσ όρουσ τθσ ανάγνωςθσ τθσ, κακολικά και ανεξάρτθτα από 

τουσ παράγοντεσ παραγωγισ και πρόςλθψθσ (Holquist, 2014: 233). Θ κατανόθςθ τθσ 

ζννοιασ του «χρονότοπου» είναι ςθμαντικι για τθν κατανόθςθ των αιτιϊν τθσ 

φπαρξθσ διαφοροποιιςεων ςτθ κεϊρθςθ του κειμζνου και τθσ αδυναμίασ 

παγίωςθσ μιασ κανονικοποιθτικισ προςζγγιςθσ. 
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3.4.5.3. Θ απευκυντικότθτα («addressivity»): Ο ρόλοσ του επικοινωνιακοφ 

πλαιςίου και θ νοθματοδότθςθ 

Σε άμεςθ ςυνάφεια με τθν ζννοια τθσ διαλογικότθτασ και τθσ επικοινωνίασ του 

μθνφματοσ,  βρίςκεται θ ζννοια  τθσ «απευκυντικότθτασ». «Απευκυντικότθτα» 

ςθμαίνει τθν εκφορά του μθνφματοσ, με βάςθ τθν πεποίκθςθ ότι θ πρόςλθψι  του 

κακορίηεται από το ςφςτθμα νοθματοδότθςθσ του υποκειμζνου που το δζχεται, 

κακϊσ και από τθν επικοινωνιακι περίςταςθ (Kubli, 2005: 507). Θ λζξθ, ο λόγοσ, 

ςφμφωνα με τον Βakhtin, πάντα απευκφνεται προσ ζνα ςυγκεκριμζνο πρόςωπο, 

δζκτθ (addressee): 

Θ λζξθ απευκφνεται πάντα προσ κάποιο δζκτθ, αυτόσ ο δζκτθσ δφναται να είναι 
ζνασ φίλοσ ι ζνα μζλοσ τθσ ίδιασ ομάδασ, κάποιοσ που ςυνδζεται με τον ομιλθτι 
με ςτενοφσ δεςμοφσ ι με κανζνα δεςμό…  πάντωσ ο δζκτθσ είναι ςυγκεκριμζνοσ 
και όχι αφθρθμζνοσ (Voloshinov, 1986: 85). 
 

Ο κάκε άνκρωποσ φζρει διαφορετικό ςφςτθμα νοθματοδότθςθσ, επομζνωσ θ νζα 

γνϊςθ πρζπει να «απευκφνεται» ςε αυτό το ςφςτθμα. Θ ενςωμάτωςθ,  δθλαδι,  

ςτο προςωπικό ςφςτθμα νοθματοδότθςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για να καταςτεί 

δυνατι θ αφομοίωςι τθσ. Θ ζννοια αυτι, βρίςκεται ςε επικοινωνία με τθν ζννοια 

τθσ «εςωτερίκευςθσ» του Vygotsky (Vygotsky, 1986: 161· Kubli, 2005: 507). Αν το 

απευκυνόμενο μινυμα είναι κείμενο, θ κεωρία αυτι ςυνομιλεί με τθ λογοτεχνικι 

κεωρία τθσ πρόςλθψθσ του Jauss. Το προςλαμβανόμενο κείμενο 

επανακαταςκευάηεται ςφμφωνα με τθ «φωνι» του υποκειμζνου που 

προςλαμβάνει. Το προςλαμβανόμενο κείμενο αποτελεί μια προςωπικι εκδοχι του 

αρχικοφ κειμζνου. Τθν ϊρα, δθλαδι, τθσ ομιλίασ ι τθσ ανάγνωςθσ, μια άρρθτθ 

εκδοχι διαμορφϊνεται εντόσ του υποκειμζνου που ακοφει ι αναγιγνϊςκει.  Θ 

αναπαραγωγι δεν είναι ποτζ ταυτόςθμθ με το αρχικό κείμενο.  

Θ πνευματικι αυτονομία, θ διαφορετικότθτα του δζκτθ πρζπει να 

λαμβάνεται υπόψθ κατά τθν εκφορά του μθνφματοσ, ϊςτε αυτό να καταςτεί 

επικοινωνιακό. Ο Bakhtin ςτο κείμενό του  «Διάλογοσ ςτθν Αφιγθςθ» αναφζρεται 

ςτον ρόλο του διανοθτικοφ ςυςτιματοσ, που προςλαμβάνει:  

Θ ενεργθτικι πράξθ τθσ κατανόθςθσ του υποκειμζνου, αυτι που αφομοιϊνει τθ 
λζξθ υπό διαπραγμάτευςθ, ςε ζνα νζο διανοθτικό ςφςτθμα, που αγωνίηεται να 
κατανοιςει, διαμορφϊνει μια ςειρά από περίπλοκεσ αλλθλοςυςχετίςεισ, 
διαφωνίεσ, ςυμφωνίεσ με τθ λζξθ, που τθν εμπλουτίηουν με νζα ςτοιχεία. Είναι 
ακριβϊσ αυτό το είδοσ τθσ κατανόθςθσ, ςτο οποίο ο ομιλθτισ υπολογίηει. 
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Επομζνωσ, ο προςανατολιςμόσ του προσ τον ακροατι, είναι ακριβϊσ ο 
προςανατολιςμόσ προσ ζνα ςυγκεκριμζνο διανοθτικό ορίηοντα, προσ ζνα 
ςυγκεκριμζνο κόςμο, τον κόςμο του ομιλθτι (Bakhtin, 1981: 282). 

Με τθν επικοινωνιακι αυτι προοπτικι, θ ίδια λζξθ που αναμζνει απάντθςθ, που 

«απευκφνεται», ςυνιςτά ταυτόχρονα απόκριςθ ςε κάτι που προθγικθκε (Bakhtin, 

1981: 280· Φρυδάκθ, 2003: 154). Θ επικοινωνία προχποκζτει πάντα ζναν 

ςυνομιλθτι. Ακόμα και εάν δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνοσ, πραγματικόσ ςυνομιλθτισ, 

ο λόγοσ απευκφνεται ςε ζνα υποτικζμενο, ο οποίοσ, όμωσ, ανικει ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ κοινωνικι κατθγορία ι φζρει κάποιο ςυγκεκριμζνο ρόλο.   

3.4.5.4. Θ μεταφορικι χριςθ τθσ ζννοιασ «πολυφωνία» 

Με τθν ζννοια, επίςθσ, τθσ διαλογικότθτασ ςυνδζονται οι ζννοιεσ τθσ «πολυφωνίασ» 

και τθσ «διακειμενικότθτασ», οι οποίεσ βρίςκονται ςε ςχζςθ αλλθλεξάρτθςθσ και 

μεταξφ τουσ αλλά και με το ςυνολικό ζργο του Bakhtin. H διαλογικότθτα 

προχποκζτει τθν «πολυφωνία». Θ φπαρξθ τθσ ετερότθτασ και θ ανάδειξι τθσ ωσ 

ιςότιμθσ φωνισ αποτελεί τθν προχπόκεςθ για τθν προαγωγι τθσ γνϊςθσ. Θ 

διαλογικότθτα, λοιπόν, ςτθρίηει τθν ετερότθτα και τθν αυτοδυναμία τισ κάκε 

«φωνισ» και αντιςτρατεφεται τθν ενικότθτα και τον μονόλογο, αντιμετωπίηοντάσ  

τον ωσ δείγμα αυταρχικότθτασ, δογματιςμοφ και καταςτρατιγθςθσ τθσ ελευκερίασ.  

Θ ζννοια τθσ «πολυφωνίασ» προζρχεται από τον μουςικό χϊρο και αναφζρεται 

ςτθ ςυνιχθςθ παράλλθλων φωνϊν ςε ζνα αρμονικό πλαίςιο (Ρουρκόσ, 2016β: 53). 

Θ μεταφορά τθσ πολυφωνίασ ςτθ λογοτεχνικι κεωρία ςιμανε τθν αντιπαράκεςθ 

τθσ πολυφωνικισ γραφισ με τθ μονοφωνικι γραφι. Θ πολλαπλότθτα των 

γλωςςικϊν κόςμων, τρόπων ςκζψθσ και αντίλθψθσ των θρϊων του πολυφωνικοφ 

μυκιςτοριματοσ ζρχεται ςε αντιπαράκεςθ με τθν αυκεντία τθσ μίασ και μοναδικισ 

φωνισ, του δεςποτικοφ λόγου του ςυγγραφζα, που «δθμιουργεί» ιρωεσ 

ανελεφκερουσ, που φζρουν τθν ιδεολογία του και κινοφνται ςφμφωνα με τθ δικι 

του βοφλθςθ (Bakhtin, 2000).  

Σφμφωνα με τον Hermans, o Bakhtin, ςτο βιβλίο του Ηθτιματα Ροιθτικισ ςτον 

Ντοςτογιεφςκι (Bakhtin, 2008), ανζπτυξε τθ κζςθ ότι ο Ντοςτογιζφςκι δθμιοφργθςε 

μια νζα μορφι αιςκθτικισ ςκζψθσ, το πολυφωνικό μυκιςτόρθμα. Το 

χαρακτθριςτικό αυτισ τθσ νζασ μορφισ πεηογραφίασ ιταν ότι οι ιρωεσ φζρουν 

αυτόνομεσ και αμοιβαία αντιπαρατικζμενεσ κοςμοκεωρίεσ και με αυτιν τθ 
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δυναμικι ειςζρχονται ςε διαλογικζσ αντιπαρακζςεισ. Θ ιδιοτυπία του πολυφωνικοφ 

μυκιςτοριματοσ, ςτο πεδίο τθσ διαλογικισ αντιπαράκεςθσ, είναι ότι ο ςυγγραφζασ 

του μυκιςτοριματοσ δεν αποτελεί τθν κυρίαρχθ φωνι, που υποβάλλει τισ 

προκζςεισ του, αλλά είναι «μια από τισ πολλζσ φωνζσ». Ο ςυγγραφζασ ζχει χάςει 

τθν «παντοδυναμία», τθν εξουςία πάνω ςτισ δράςεισ των θρϊων, μζςα από μια 

γενικι εποπτεία. Αντικζτωσ, ο κάκε ιρωασ φζρει τθν κοςμοκεωρία του και δρα 

ςφμφωνα με αυτιν (Hermans, 2001: 245).  

Με τουσ όρουσ του Bakhtin, κάκε χαρακτιρασ είναι ιδεολογικά αυτόνομοσ και 

ανεξάρτθτοσ, διακζτει τθ δικι του ιδεολογικι προοπτικι και δεν πραγματϊνει το 

όραμα του ςυγγραφζα. Οι χαρακτιρεσ δεν είναι «υπάκουοι δεςμϊτεσ», αλλά 

ανεξάρτθτεσ οντότθτεσ, που ςτζκονται δίπλα ςτον δθμιουργό τουσ, με φωνι 

ιςότιμθ, που δφναται να εκφράςει τθν αντίςταςι τθσ ςτισ προκζςεισ του, ακόμα και 

να επαναςτατιςει (Hermans, 1996: 32). Επιπροςκζτωσ, ο Bakhtin υποςτιριηε ότι 

ςτα μυκιςτοριματα του Ντοςτογιζφςκι υπιρχαν πολλοί ςυγγραφείσ – διανοθτζσ, ο 

Μφςκιν, ο Σταυρόγκιν, ο αςκόλνικοφ, ο Καραμαηόφ, που ο κακζνασ εκφζρει τον 

δικό του προςωπικό λόγο, ζχει προςωπικι «φωνι» και αφθγείται τθν ιςτορία του.   

3.4.5.5. Θ καρναβαλικι ςτάςθ απζναντι ςτθ γνϊςθ και ςτθν αυκεντία 

Οι κζςεισ του Bakhtin για τθ διαλογικότθτα και τθν πολυφωνία προζρχονται από τθν 

περίοδο του μεςαιωνικοφ καρναβαλιοφ. Τα καρναβάλια, ςτον Μεςαίωνα, ιταν 

αςυνικιςτα ςυμβάντα, ςτα οποία ανατρζπονταν πλιρωσ οι ςυνικειεσ τθσ 

κακθμερινισ ηωισ. Οι ςτακερζσ αλικειεσ ζχαναν τθν ιςχφ τουσ και μια 

«καρναβαλιςτικι» ςτάςθ υιοκετοφνταν απζναντι ςτισ a priori αποδεκτζσ αυκεντίεσ 

και αξίεσ. Ππωσ δθλϊνει ο Bakhtin: 

Επειδι θ καρναβαλικι ηωι είναι μια ηωι που αποτελεί παρζκβαςθ από τον 
κανονικό ρυκμό, κεωρείται κατά κάποιο τρόπο ότι «θ ηωι αναποδογυρίηει», 
κεωρείται  θ «αντίςτροφθ πλευρά του κόςμου». Οι νόμοι, οι απαγορεφςεισ, και οι 
περιοριςμοί που κακορίηουν τθ δομι και τθν τάξθ τθσ, μθ καρναβαλικισ, 
κανονικισ ηωισ, αναςτζλλονται κατά τθ διάρκεια του καρναβαλιοφ.   Αυτό που 
ανατρζπεται, πρϊτ’  από όλα, είναι θ ιεραρχικι δομι και όλεσ οι μορφζσ του 
τρόμου, θ ευλάβεια, θ ευςζβεια και θ εκιμοτυπία που ςυνδζονται με αυτι - που 
ςθμαίνει, κάκε τι που προζρχεται από τθν κοινωνικι–ιεραρχικι ανιςότθτα ι από 
οποιαδιποτε μορφι ανιςότθτασ ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ θλικίασ). Πλεσ οι αποςτάςεισ μεταξφ των ανκρϊπων 
ανατρζπονται και μια νζα κατθγορία τίκεται ςε ιςχφ: θ ελεφκερθ και οικεία 
επαφι μεταξφ των ανκρϊπων (Bakhtin, 1984: 123). 
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Το καρναβαλικό ελεφκερο πνεφμα ζρχεται να αντιπαρατεκεί ςτθν 

εξουςιαςτικά μεταδιδόμενθ ςτακερι αλικεια, να καταρρίψει τισ ανιςότθτεσ. Το 

καρναβαλικό ςτοιχείο κεματοποιεί τθν απουςία ατομικϊν ορίων. Ο κόςμοσ των 

χωρικϊν είναι ζνασ δεφτεροσ κόςμοσ, που αντιςτζκεται ςτθν επίςθμθ εξουςία και 

ςτθν ιεραρχία. Οι καρναβαλικζσ εικόνεσ τθσ ανατροπισ είναι τόςο ιςχυρζσ, ϊςτε 

αναςτζλλουν τθ δφναμθ τθσ εξουςίασ ι τουλάχιςτον τθν εςωτερίκευςι τθσ (Nesari, 

2015:646). Θ ανατρεπτικι ορμι του καρναβαλικοφ πνεφματοσ ςτρζφεται ενάντια  

όχι μόνο ςτθν άμεςθ εξουςία και ιεραρχία, αλλά και ςτθν φπαρξθ ςτακερισ 

αλικειασ, ςτθν εξουςία των ιεραρχικϊν δομϊν, με εργαλεία το γζλιο, τθν παρωδία, 

τθ ςάτιρα (Bakhtin, 1986: 68).   

Μζςα από το παράδειγμα τθσ καρναβαλικισ  ςυνφπαρξθσ, ο Bakhtin προβάλλει 

τθ δυνατότθτα ςφναψθσ ενόσ νζου τφπου ςχζςεων, απελευκερωμζνων από τισ 

ιεραρχικζσ δομζσ, που επιτάςςουν ι υποβάλλουν ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ, 

κακικοντα, ςτάςεισ, ευκφνεσ και εξουςιαςτικζσ ςχζςεισ. Ο ςτοχαςτισ διατείνεται 

ότι  θ καρναβαλικι ςτάςθ απζναντι ςτθ γνϊςθ προωκεί τθν αναηιτθςθ τθσ 

αλικειασ. Το καρναβαλικό χωρο-χρονικό πλαίςιο δθμιουργεί τισ κατάλλθλεσ 

ςυνκικεσ για εναλλακτικι νοθματοδότθςθ των προςϊπων και των καταςτάςεων 

(Sullivan, 2010: 370). 

3.4.5.6. Τα κείμενα ςυνομιλοφν ςτον χϊρο και ςτον χρόνο.  

Θ ζννοια τθσ «διακειμενικότθτασ» ςχετίηεται με τον διάλογο του κειμζνου με όλα τα 

άλλα κείμενα ςτθ ςυγχρονία και ςτθ διαχρονία, ςτον «μικρό» και ςτον «μεγάλο» 

χρόνο. Καταρχάσ, θ ζννοια «κείμενο» ορίηεται από τον Bakhtin ωσ εξισ: «Το κείμενο 

είναι εκείνθ θ αδιαμεςολάβθτθ πραγματικότθτα (πραγματικότθτα τθσ ςκζψθσ και 

των ςυναιςκθμάτων), από τθν οποία και μόνο μποροφν να προζλκουν οι 

επιςτθμονικοί κλάδοι και ο ςτοχαςμόσ. Ππου δεν υπάρχει κείμενο, εκεί δεν υπάρχει 

αντικείμενο για μελζτθ και για ςτοχαςμό» (Bakhtin, 2014α: 146). Tο κείμενο ηει… 

μζςα από τθν επαφι του με τα άλλα κείμενα, αναπτφςςει το νόθμά του μζςα από 

τον διάλογο, ςτθ χωρικότθτα και ςτθ χρονικότθτα. Ωσ κείμενο, όμωσ, δεν ορίηεται 

μόνο το γλωςςικό κείμενο, αλλά, όπωσ ςτουσ ςτρουκτουραλιςτζσ το κείμενο 

αποτελεί ζνα ςφςτθμα ςθμαςίασ, το ίδιο και ςτον Bakhtin: «Αν κατανοοφμε το 

κείμενο ευρζωσ – ωσ κάκε ςυνεκτικό ςφμπλεγμα ςθμείων, τότε ακόμα και θ μελζτθ 
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τθσ Τζχνθσ (θ μελζτθ τθσ Μουςικισ, θ κεωρία και θ ιςτορία των εικαςτικϊν τεχνϊν) 

ζχει να κάνει με τα κείμενα (ζργα Τζχνθσ). Σκζψεισ περί ςκζψεων, ςυναιςκιματα 

ςυναιςκθμάτων, λζξεισ περί λζξεων, κείμενα περί κειμζνων» (Bakhtin, 2014α: 146). 

Πλο το ζργο του Bakhtin καταφάςκει ςτθ διαλογικι καταςκευι του 

νοιματοσ, με τον ακατάπαυςτο διάλογο ςε πολλαπλά επίπεδα ανάμεςα ςτισ φωνζσ, 

ςτα κείμενα, τόςο οριηοντίωσ όςο και κακζτωσ (Ρουρκόσ, 2016α: 250). Ο διάλογοσ 

είναι αυτόσ, που νοθματοδοτεί και εντόσ του κειμζνου και εκτόσ αυτοφ, ςε μια 

διυποκειμενικι ςχζςθ. Ππωσ ο ίδιοσ ο Βakhtin διατείνεται, και μεταφζρουν θ 

Καρατςινίδου και ο Μπελεηίνθσ, «το κείμενο ηει μόνο μζςω τθσ επαφισ του με το 

άλλο κείμενο» και ςτο ςθμείο, που αυτά τα κείμενα ςυναντοφνται, «λάμπει ζνα 

φωσ που φωτίηει και τα δφο, και το προγενζςτερο και το μεταγενζςτερο». Οι 

λάμψεισ δεν προκαλοφνται μόνο από τθν επαφι των κειμζνων, αλλά και από τθν 

επαφι των πολιτιςμϊν που φζρουν τα κείμενα αυτά (Καρατςινίδου, 2005: 109· 

Μπελεηίνθσ, 2003: 16). 

Τα κείμενα, φορείσ ιδεϊν και πολιτιςμϊν, γίνονται το ζναυςμα για ζναν 

διακαλλιτεχνικό, διεπιςτθμονικό διάλογο, που περιλαμβάνει όλουσ τουσ 

ςυντελεςτζσ και εκτείνεται πζραν αυτϊν. Ο υπερ-διαλεκτικόσ χαρακτιρασ του 

ζργου του Bakhtin εντάςςει ςτον διάλογο κείμενα, εποχζσ, γλϊςςεσ, ανκρϊπουσ και 

περιβάλλοντα και ςυγκερνά όλα τα ςτοιχεία ςε ζνα ςυνεκτικό όλο, ϊςτε να 

διαμορφϊνει μια κεωρία ανάγνωςθσ που να είναι ανοιχτι ςτθν πολλαπλότθτα και 

ςτθν πολυςθμία 

3.4.5.7. Συνεπαγωγζσ τθσ κεωρίασ του Bakhtin ςτθν εκπαίδευςθ 

Αν και οι φιλοςοφικζσ ιδζεσ και κεωρίεσ αποτελοφν κεωρθτικά ςχιματα, που θ 

μεταφορά τουσ ςτθ ςχολικι πράξθ χαρακτθρίηεται από δυςχζρεια, ωςτόςο θ 

αξιοποίθςθ τθσ διαλογικισ κεωρίασ του Bakhtin, εξαιτίασ του υπερ-διαλεκτικοφ και 

ςυγκεραςτικοφ χαρακτιρα τθσ, δφναται να διευρφνει τουσ εκπαιδευτικοφσ 

ορίηοντεσ και να παράςχει αποτελεςματικζσ απαντιςεισ ςε πολλά προβλιματα τθσ 

διδακτικισ πράξθσ (Kubli, 2005: 502· Ρουρκόσ, 2016γ: 451).  

Ζννοιεσ όπωσ θ διαλογικότθτα (dialogism), θ πολυφωνία (polyphony), θ 

απευκυντικότθτα (addressivity), θ καρναβαλικι ςυγκρότθςθ τθσ ςυνείδθςθσ,  

ςχετίηονται με τισ ςφγχρονεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ςχετικά με τθ δθμιουργία 
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διαλογικοφ–πολυφωνικοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ και τθν αντίςταςθ ςε κάκε 

μορφι ςυμμόρφωςθσ και επιβολισ. Οι ζννοιεσ αυτζσ παρζχουν τα μεκοδολογικά–

εννοιολογικά εργαλεία ςτον μακθτι, για να εκφζρει τθ δικι του αυτόνομθ «φωνι», 

ωσ μζλοσ μιασ μακθςιακισ κοινότθτασ, και να κζςει υπό αμφιςβιτθςθ τισ 

υπάρχουςεσ ιεραρχίεσ και τισ ςτακερζσ αλικειεσ. Ραράλλθλα, οι ζννοιεσ αυτζσ 

ςυμβάλλουν ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ υποκειμενικότθτασ, και καλλιεργοφν τθν 

εναλλακτικι ματιά. 

Το ςφγχρονο εκπαιδευτικό ςφςτθμα είναι βαςιςμζνο ςτθ μονολογικι 

προςζγγιςθ. Θ ιεραρχικι δομι, τα αναλυτικά προγράμματα, ο τρόποσ ςυγκρότθςθσ 

τθσ γνϊςθσ και θ μετάδοςι τθσ, οι ςτακμιςμζνεσ δοκιμαςίεσ αξιολόγθςθσ, οι 

μονόδρομεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ ρθτά ι άρρθτα αποτελοφν εκφάνςεισ τθσ 

μονολογικότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ. Ο εξουςιαςτικόσ λόγοσ, που διαμεςολαβείται 

από τθν κυρίαρχθ «φωνι» του δαςκάλου και τα ςχολικά εγχειρίδια, διδάςκει τθν 

ενιαία ανάγνωςθ, τθν ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων δεξιοτιτων, κακϊσ και τθν 

εκμάκθςθ ςυγκεκριμζνου τρόπου ςκζψθσ ςτουσ μακθτζσ (Matusov, 2007: 235· 

Nesari, 2015: 642, Τςάφοσ, 2014: 47· Φρυδάκθ, 2009: 237). Σφμφωνα με τον Hays, 

μορφι μονολογικισ αφιγθςθσ αποτελεί και θ αντικειμενοποίθςθ τθσ γνϊςθσ: «Ο 

μονολογικά αντιλθπτόσ κόςμοσ είναι ζνασ αντικειμενοποιθμζνοσ κόςμοσ, ζνασ 

κόςμοσ που αντιςτοιχεί ςε μία μοναδικι, ςτακερι ενιαία, αυταρχικι ςυνείδθςθ» 

(Θays, 2005: 9).  

Αντιςτρόφωσ, θ «διαλογικότθτα» και θ «πολυφωνία» προχποκζτουν τθν 

απόρριψθ των ανιςοτιτων και τθν αποδοχι τθσ «φωνισ» των μακθτϊν ωσ ιςότιμθσ. 

Θ γνϊςθ δεν ςτθρίηεται ςτθ μετάδοςθ τθσ αντικειμενικισ, ςτακερισ αλικειασ αλλά 

αποτελεί ςυγκαταςκευι διαφορετικϊν απόψεων, μζςα ςε ζνα διαλογικό πλαίςιο. Θ 

«πολυφωνία» και θ «πολυγλωςςία» εξαςφαλίηουν τθν ενεργθτικι και δθμοκρατικι 

ςυμμετοχι των μακθτϊν, ςτο ςφγχρονο πολυπολιτιςμικό, εκπαιδευτικό πλαίςιο 

(Hajhosseiny, 2012: 1458).  Ο όροσ «ετερογλωςςία» αναφζρεται ςτθ λειτουργία τθσ 

γλϊςςασ, όταν τοποκετεί τουσ ανκρϊπουσ ςε ποικιλία διαφορετικϊν κοινωνικϊν 

και γλωςςικϊν περιβαλλόντων (Nesari, 2015: 644). H «πολυφωνία», μεταφορικι 

ζννοια από τθν αφιγθςθ, ςυνιςτά τθ μζγιςτθ ελευκερία ζκφραςθσ τθσ προςωπικισ 

κζςθσ, από οποιονδιποτε κι αν εκφζρεται. Θ πολυφωνία ςτθ ςχολικι τάξθ κακιςτά 
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τον λόγο δαςκάλου και μακθτι ιςότιμο και παρζχει τθ δυνατότθτα να ακουςτοφν οι 

διαφορετικζσ «φωνζσ» (Nesari, 2015: 644).  

Σθμαντικι αναδεικνφεται και θ αξιοποίθςθ του καρναβαλικοφ ςτοιχείου. Θ 

μεταφορά του καρναβαλικοφ πνεφματοσ ςτθ ςχολικι ηωι ςθμαίνει ανατροπι τθσ 

υπάρχουςασ ιεραρχίασ. Ο δάςκαλοσ χάνει τθ δφναμθ, θ αυκεντία αμφιςβθτείται, θ 

γνϊςθ δεν κεωρείται ςτακερι αλλά ιςτορικά προςδιοριςμζνθ. Πλεσ οι διχοτομικζσ 

κατθγοριοποιιςεισ, όπωσ το ατομικό και το ςυλλογικό, θ ελεφκερθ βοφλθςθ και ο 

ετεροκακοριςμόσ, ο εαυτόσ και οι άλλοι, το πνεφμα και το ςϊμα, υπονομεφονται 

και τίκενται τα κεμζλια για τθν αυκεντικά διαλογικι, με ιςότιμεσ «φωνζσ», 

ςυγκαταςκευι  τθσ γνϊςθσ.  

Θ ςθμαςία τθσ ζννοιασ τθσ απευκυντικότθτασ (addressivity) είναι 

κεμελιϊδθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, κακϊσ με αυτι ςυνδζεται θ ζννοια τθσ 

διαλογικισ κοινότθτασ (discursive community) (Bakhtin, 1981: 280, Φρυδάκθ, 2003: 

152). Θ μακθτικι κοινότθτα ςτθν οποία απευκφνεται ο ςφγχρονοσ εκπαιδευτικόσ 

δεν είναι ομοιογενισ, αντικζτωσ ςυντίκεται από άτομα που φζρουν βιϊματα από 

εντελϊσ διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Αν ο λόγοσ του εκπαιδευτικοφ δεν 

«απευκφνεται» ςτον εςωτερικό κόςμο του μακθτι, ςτισ εμπειρίεσ και ςτα βιϊματά 

του, τον εξοςτρακίηει από τθ μακθτικι κοινότθτα. Αξιοποίθςθ τθσ ζννοιασ υπάρχει, 

όταν ο εκπαιδευτικόσ «προςκαλεί» τουσ μακθτζσ ςε ςυνομιλία, όταν χρθςιμοποιεί 

κάκε  διδακτικό μζςο για να εμπλζξει τον μακθτι ςτο «παιχνίδι» τθσ μάκθςθσ. 

«Απευκφνεται» ςε αυτόν ςθμαίνει διερευνά τον χϊρο τοποκζτθςθσ του μακθτι, 

ποφ βρίςκεται και με ποιό μζςο κα ειςχωριςει ςτον κόςμο αυτόν (Kubli, 2005: 509).  

Κάκε διδακτικι πράξθ αποτελεί πράξθ επικοινωνίασ και εμπεριζχει a-priori 

το ςτοιχείο τθσ διαλογικότθτασ. Στθ διαλογικι αυτι κοινότθτα, ο κάκε μακθτισ 

ειςζρχεται ωσ κοινωνικοπολιτιςμικι υπόςταςθ, θ οποία φζρει τισ δικζσ τθσ 

εμπειρίεσ, τα δικά τθσ βιϊματα και τθ δικι τθσ προςωπικι «φωνι» (Kubli, 2005: 

510). Στθ φωνι αυτι απευκφνεται «θ φωνι» του εκπαιδευτικοφ. Θ ςυνφπαρξθ και θ 

αμοιβαία αποδοχι και των δφο φωνϊν είναι ο απαραίτθτοσ όροσ για να κεμελιωκεί 

θ επικοινωνία (Φρυδάκθ, 2003: 153). Αν θ «φωνι» του εκπαιδευτικοφ δεν 

ςυνομιλιςει με αυτιν του μακθτι, ςθμαίνει ότι δεν διερευνικθκε το προ-διδακτικό 

επίπεδο κατανόθςθσ και ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν απθφκυνε τον λόγο του ςε ζναν 
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ςυνομιλθτι. Κατιργθςε, δθλαδι, τθν αρχι τθσ διαλογικότθτασ, εκφζροντασ 

μονόλογο. Κάκε εκφερόμενοσ λόγοσ, επομζνωσ, εντόσ τθσ ςχολικισ τάξθσ, οφείλει 

να εμπεριζχει το ςτοιχείο τθσ απευκυντικότθτασ. Αυτό είναι το ςτοιχείο που 

μετουςιϊνει τον λόγο ςε διάλογο και τουσ μακθτζσ ςε ςυνομιλθτζσ. 

3.5. Συμπεραςματικά 

Οι κεωρίεσ που εξετζκθςαν αποτζλεςαν διαφορετικζσ εκφάνςεισ τθσ αντίςταςθσ 

προσ τθ κζαςθ του κειμζνου ωσ «κλειςτοφ ςυςτιματοσ», ςυςτιματοσ που 

εμπεριζχει τουσ όρουσ τθσ ανάγνωςθσ και τθσ ερμθνείασ του. Οι ςτοχαςτζσ 

αντιδρϊντασ ςτθ μοναδικότθτα τθσ μίασ ερμθνείασ και ςτον δογματιςμό που αυτι 

επιβάλλει, διατφπωςαν τισ κεωρίεσ τουσ, ςφμφωνα με τθ κζςθ τουσ ωσ προσ τθν 

τοποκζτθςθ του νοιματοσ. Διερευνϊντασ τον ςυςχετιςμό τθσ αντικειμενικότθτασ 

και τθσ υποκειμενικότθτασ, τθσ μοναδικότθτασ ι τθσ πολλαπλότθτασ του νοιματοσ, 

ο κάκε ςτοχαςτισ διαμόρφωςε μια κεωρία με χαρακτθριςτικζσ κατθγοριοποιιςεισ 

και εννοιολογιςεισ: Θ Rosenblatt διατφπωςε το «ςυναλλακτικό μοντζλο», ο Jauss 

διατφπωςε τθν ζννοια τθσ «πρόςλθψθσ», «του ορίηοντα προςδοκιϊν», «τθσ 

απόςταςθσ των οριηόντων» και τόνιςε τον ρόλο του «επικοινωνιακοφ πλαιςίου», θ 

διατφπωςθ τθσ κεωρίασ «τθσ αναγνωςτικισ ανταπόκριςθσ» ανικε ςτον Iser, κακϊσ 

και τα «κενά τθσ απροςδιοριςτίασ», ο Fish ςε διαλεκτικι αντιπαράκεςθ με το 

μοντζλο του Iser διατφπωςε τθ κεωρία για τισ «ερμθνευτικζσ κοινότθτεσ». Τζλοσ, ο 

Bakhtin διαμόρφωςε ζνα μοντζλο «ανοιχτό», που εξετάηει το κείμενο ςε διάλογο με 

όλα τα άλλα κείμενα. 

Θ αξιοποίθςθ των κεωρθτικϊν αυτϊν ςχθμάτων, ςε ςυνάρκρωςθ με τισ 

εξελίξεισ και τα μεκοδολογικά εργαλεία τθσ Ραιδαγωγικισ και τθσ Ψυχολογίασ, 

δφναται να παρζχει νζεσ κεωριςεισ και νζα διδακτικά ςχιματα ςτον χϊρο τθσ 

διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ. Θ παραδοςιακι κζαςθ, που προζβαλλε τθ μοναδικι 

ερμθνεία, δεν δίνει πλζον απαντιςεισ ςτα πολφπλευρα ερωτιματα που γεννά θ 

ςχζςθ του κειμζνου με το ςφγχρονο κοινωνικό ςυγκείμενο. Θ ερευνθτικι 

αναςκόπθςθ καταγράφει τθν κατεφκυνςθ τθσ ζρευνασ προσ μια διδακτικι 

ςτοχευμζνθ ςτθ διαλογικότθτα, ςτθ διερευνθτικι ανοιχτότθτα και ςτθν 

αναγνωςτικι ανταπόκριςθ (Reader response instruction). 
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4. ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΑΑΔΟΣΛΑΚΘ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑ ΣΤΘ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑ ΜΕ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΕΣ ΜΕΚΟΔΟΥΣ 

 

 

Διαβάηω τθ λζξθ 

Διαβάηω τον κόςμο 

 

Freire, P. & Macebo, D. (1987). 

 

4.1. Ειςαγωγι 

Στισ κοινωνίεσ του 21ου αιϊνα νζεσ πραγματικότθτεσ, όπωσ θ 

πολυπολιτιςμικότθτα, θ πλθροφορικι επανάςταςθ, θ ζκρθξθ ςτισ επικοινωνιακζσ 

δυνατότθτεσ και το νεοφιλελεφκερο πολιτικό ςφςτθμα, διαμορφϊνουν ζνα 

δυναμικό «μετανεωτερικό» πλαίςιο, που επιςτθμολογικά κεωρείται νζο 

«παράδειγμα». Ο πολιτιςμόσ ειςζρχεται ςε μια νζα εποχι, ςε μια νζα κουλτοφρα 

ςκζψθσ, που φζρει ωσ χαρακτθριςτικά τθν πολλαπλότθτα, τθ ρευςτότθτα, τθν 

αμφιςβιτθςθ τθσ φπαρξθσ αντικειμενικισ αλικειασ, τθν απαξίωςθ του 

οικουμενικοφ λόγου. Ο πολιτιςμόσ αυτόσ αναγνωρίηει ωσ κριτιριο για τθν αξία μιασ 

γνϊςθσ τθν χρθςτικότθτά τθσ, τθν εργαλειακι προοπτικι και τθν πρακτικι τθσ 

εφαρμογι (Φρυδάκθ, 2009: 240· Τςάφοσ, 2014: 47). 

Οι αλλαγζσ αυτζσ κζτουν υπό αμφιςβιτθςθ τισ αρχζσ τθσ κοινωνίασ τθσ 

νεωτερικότθτασ, εποχισ ςτθν οποία κυρίαρχο ρόλο διαδραμάτιηαν οι μεγάλεσ 

αφθγιςεισ, θ πίςτθ ςτθ δφναμθ του Λόγου και θ πίςτθ ςτθν απεριόριςτθ πρόοδο 

του πολιτιςμοφ. Οι βεβαιότθτεσ κλονίηονται και τα εργαλεία ερμθνείασ του 

παρελκόντοσ αποδεικνφονται ανενεργά. Στθ κζςθ του Κετικιςμοφ αναδφεται ο 

Κονςτρουκςιονιςμόσ, και ςτθ κζςθ τθσ μετάδοςθσ και αναπαραγωγισ τθσ γνϊςθσ 

τοποκετείται θ «καταςκευι» τθσ από το Υποκείμενο. Ραράλλθλα, θ αλλαγι ςτο 

κοινωνικό ςυγκείμενο και θ διαφοροποίθςθ ςτθ κεϊρθςθ τθσ αλικειασ 

πυροδότθςαν αλλαγζσ ςτισ κεωρίεσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ. Στισ νζεσ κεωρίεσ 

καταγράφονται: θ κοινωνικοπολιτιςμικι κεωρία (Vygotsky), οι πολυγραμματιςμοί 

(The New London Group), θ κεωρία τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ (Gardner) και θ 

Κριτικι Ραιδαγωγικι (Freire). 
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Σφμφωνα με τθν κοινωνικοπολιτιςμικι κεωρία του Vygotsky, θ γνϊςθ 

αποτελεί μια αλλθλοδιαδραςτικι και ςυγκειμενικι καταςκευι που πραγματϊνεται 

εντόσ μιασ κοινότθτασ. Θ μάκθςθ, κατά αυτόν τον τρόπο, δεν αποτελεί πράξθ 

αποπλαιςιωμζνθ, αλλά ςφνκετθ διαδικαςία, που λαμβάνει χϊρα ςε ςυγκεκριμζνα 

κοινωνικο-ιςτορικο-πολιτιςμικά πλαίςια. Οι μακθτζσ μακαίνουν μζςα ςε 

πραγματικζσ ςυνκικεσ αλλθλόδραςθσ, από τουσ εκπαιδευτικοφσ και από τουσ 

ζμπειρουσ ςυνομιλικουσ (Vygotksy, 1978: 90). 

Σφμφωνα με τθ κεωρία των πολυγραμματιςμϊν, οι αλλαγζσ ςτο κοινωνικό 

και επικοινωνιακό πλαίςιο ζχουν μεταβάλει τουσ όρουσ ςυγκρότθςθσ του νοιματοσ, 

με αποτζλεςμα τθν ανάδυςθ τθσ ανάγκθσ φπαρξθσ νζων γραμματιςμϊν. Στισ 

ςφγχρονεσ κοινωνίεσ, οι ανάγκεσ γραμματιςμοφ είναι περίπλοκεσ, κακϊσ οι τρόποι 

καταςκευισ του νοιματοσ είναι πολυτροπικοί, δθλαδι οπτικοί, θχθτικοί, κ.ά. Οι 

γραμματιςμοί, κατά αντιςτοιχία, πρζπει να ςυνδυάηουν διάφορα ςθμειωτικά 

ςυςτιματα (The New London Group, 1996). 

Θ κεωρία τθσ Ρολλαπλισ Νοθμοςφνθσ του Gardner ςτζκεται κριτικά και 

λειτουργεί υπονομευτικά ωσ προσ τθν παραδοςιακι, μονοδιάςτατθ κεϊρθςθ τθσ 

νοθμοςφνθσ ωσ ζννοιασ που περιγράφει τθ γλωςςικι και λογικομακθματικι 

ικανότθτα. Σφμφωνα με αυτιν τθ κεωρία, θ νοθμοςφνθ απαρτίηεται από μια ευρεία 

ποικιλία ικανοτιτων, που αντιςτοιχοφν ςε ςυμβολικά ςυςτιματα. Θ ικανότθτα 

αναπαράςταςθσ των ςυμβολικϊν αυτϊν ςυςτθμάτων λαμβάνει πολλαπλζσ μορφζσ 

και λειτουργεί ςυνκετικά (Gardner, 1983). Θ πολλαπλότθτα των μορφϊν 

αναπαράςταςθσ αποδίδεται από τον Gardner με τθν πλθκυντικότθτα του όρου 

Ρολλαπλζσ Νοθμοςφνεσ. 

Θ Κριτικι Ραιδαγωγικι, ωσ κεωρία του Paolo Freire, αφορά κυρίωσ ςτθ 

ςτράτευςθ των δυνάμεων αντίςταςθσ του ανκρϊπου, ϊςτε να παραμείνει ιςτορικό 

υποκείμενο και να μθν αλλοτριωκεί από τουσ ομογενοποιθτικοφσ μθχανιςμοφσ του 

ςφγχρονου νεοφιλελεφκερου κακεςτϊτοσ (Freire, 2011: 93). Σφμφωνα με τισ κζςεισ 

τθσ Κριτικισ Ραιδαγωγικισ, δεν μπορεί να υπάρξει μια κουλτοφρα, οφτε μια κοινι 

αφιγθςθ, παρά μόνο πολλαπλζσ αναγνϊςεισ ι ερμθνείεσ του κόςμου. 

Απορρίπτεται, δθλαδι, θ πεποίκθςθ ςχετικά με τθν φπαρξθ ζγκυρθσ γνϊςθσ και 
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«ορκισ» ιδεολογίασ, και νομιμοποιείται θ μεταφορά των εμπειριϊν και των 

πολιτιςμικϊν παραδόςεων των μακθτϊν μζςα ςτθν τάξθ (Κατςαροφ, 2011: 413). 

Οι ψυχοπαιδαγωγικζσ αυτζσ κεωρίεσ διάνοιξαν νζουσ δρόμουσ. Το γεγονόσ 

ότι θ γνϊςθ ζπαψε να κεωρείται ςτακερι και αντικειμενικι, παράλλθλα με τθν 

ανάδειξθ τθσ ςυμβολισ του υποκειμζνου ςτθν καταςκευι τθσ, ζφερε ςυνεπαγωγζσ 

ςτθν εκπαίδευςθ. Από το παραδοςιακό ςχιμα μεταβίβαςθσ των πλθροφοριϊν, από 

τον δάςκαλο–αυκεντία ςτον μακθτι–πακθτικό δζκτθ, πραγματοποιικθκε 

μετάβαςθ ςτο ςχιμα ςυγκαταςκευι τθσ γνϊςθσ, μζςα ςε ςυγκεκριμζνο 

επικοινωνιακό πλαίςιο. Το διδακτικό πρόταγμα, ςφμφωνα με τισ νζεσ 

κοινωνιολογικζσ, ψυχολογικζσ και παιδαγωγικζσ κεωρίεσ, είναι θ μετατόπιςθ από 

τθν αδιαφοροποίθτθ διδαςκαλία προσ τον ανφπαρκτο «μζςο» μακθτι, ςτθ 

διδαςκαλία με εναλλακτικζσ μεκόδουσ, ςτθ διδαςκαλία που προάγει τθν πολλαπλι 

ανάγνωςθ και τθν καλλιζργεια τθσ κριτικισ ματιάσ, μιασ εναλλακτικισ ανάγνωςθσ. Θ 

διδαςκαλία με εναλλακτικζσ μεκόδουσ αποτελεί ζνα νζο μοντζλο μακθτοκεντρικισ 

διδαςκαλίασ, που ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ των καιρϊν για ανοιχτι, 

πολυφωνικι διδαςκαλία, που αξιοποιεί τουσ πολυγραμματιςμοφσ ςε ςυνδυαςμό με 

τθν αξιοποίθςθ τθσ εμπειρίασ των μακθτϊν, δθμιουργϊντασ εξατομικευμζνα 

περιβάλλοντα μάκθςθσ. 

4.2. Ανιχνεφοντασ τθν ζννοια του μετανεωτερικοφ 

Θ ςτροφι από τθν παραδοςιακι διδαςκαλία ςτθ διδαςκαλία με εναλλακτικζσ 

μεκόδουσ δεν είναι δυνατόν να μελετθκεί αποπλαιςιωμζνα, κακϊσ αποτελεί 

φαινόμενο ιςτορικό· κακορίηεται, δθλαδι, από τουσ όρουσ διαμόρφωςθσ τθσ 

πραγματικότθτασ και από τον ρόλο που καλείται να διαδραματίςει το υποκείμενο 

ςτθ νοθματοδότθςι τθσ. Θ μελζτθ, λοιπόν, τθσ μεκοδολογίασ τθσ διδακτικισ πράξθσ 

τοποκετείται ςτο ιςτορικό, κοινωνικό, πολιτιςμικό πλαίςιο. Εντάςςεται ςτο ιςτορικό 

ςυγκείμενο τθσ μετάβαςθσ από τθν εποχι τθσ νεωτερικότθτασ ςτθν εποχι τθσ 

μετανεωτερικότθτασ. 

Ο οριςμόσ τθσ ζννοιασ «μετανεωτερικότθτα» είναι ζργο δυςχερζσ. Σφμφωνα 

με τον Jameson, «ο όροσ δεν είναι απλά αμφιλεγόμενοσ αλλά είναι εςωτερικά 

τεταμζνοσ και αντιφατικόσ» (Jameson, 1999: 30). Θ μετανεωτερικότθτα δεν 

αποτελεί ςυγκροτθμζνο εννοιολογικό ςφςτθμα, ςυνεκτικι κεωρία, αλλά 
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πολφμορφο ρεφμα ιδεϊν, ζνα διαφορετικό τρόπο κζαςθσ τθσ πραγματικότθτασ 

(Usher & Edwards, 1994: 8). Ωςτόςο, παρά τισ αντιφάςεισ και τισ αντιπαρακζςεισ, 

υπάρχουν κζματα ςτα οποία ςυγκλίνουν όλεσ οι απόψεισ, που επιχειροφν να 

περιγράψουν τί ςθμαίνει να ηει κανείσ ςτθν παροφςα κοινωνία. Σφμφωνα με τον 

Ward, oι κοινζσ παραδοχζσ αποτυπϊνονται ςτα παρακάτω ςθμεία: 

 Θ κοινωνία, ο πολιτιςμόσ και ο τρόποσ ηωισ ςιμερα διαφοροποιοφνται ςθμαντικά 

ςε ςχζςθ με 100, 50 ι ακόμα και 30 χρόνια νωρίτερα. 

 Οι αλλαγζσ αφοροφν ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ, όπωσ θ ανάπτυξθ των Μζςων 

Μαηικισ Επικοινωνίασ, τθσ καταναλωτικισ κοινωνίασ και τθσ τεχνολογίασ τθσ 

πλθροφορίασ. 

 Θ ανάπτυξθ αυτϊν των τομζων επιδρά καταλυτικά ςτθν κατανόθςθ αφθρθμζνων 

κεμάτων, όπωσ είναι το νόθμα, θ ταυτότθτα ι ακόμα και θ ίδια θ πραγματικότθτα. 

 Οι προθγοφμενοι τρόποι ανάλυςθσ δεν είναι πια αποτελεςματικοί και είναι ανάγκθ 

να υπάρξουν νζοι τρόποι προςζγγιςθσ και νζο λεκτικό περιγραφισ του παρόντοσ.                                                                                

(Ward, 2003: 6) 

 

Για να καταςτεί δυνατι θ περιγραφι τθσ νζασ κατάςταςθσ, όπωσ αυτι ζχει 

διαμορφωκεί ι διαμορφϊνεται κακθμερινά, αναγκαία είναι θ αντιδιαςτολι τθσ με 

τθ νεωτερικότθτα, τθν περίοδο που προθγικθκε, και με τα κεωρθτικά ςχιματα τθσ 

οποίασ ςυνδιαλζγεται με μια ςχζςθ ςυνζχειασ, αςυνζχειασ ι ριξθσ. 

Θ περίοδοσ τθσ νεωτερικότθτασ ςυνδζεται ιςτορικά με το «παράδειγμα» του 

Διαφωτιςμοφ, τθ βιομθχανικι επανάςταςθ, τθν ανάδυςθ των εκνικϊν κρατϊν, τθν 

αςτικι δθμοκρατία. Είναι θ περίοδοσ των μεγάλων αφθγιςεων, τθσ πίςτθσ ςτον 

ορκό λόγο και ςτθ διαρκι, γραμμικι πρόοδο του ανκρϊπου. Θ περίοδοσ τθσ 

νεωτερικότθτασ ςυνδζεται με ζννοιεσ, όπωσ: Κετικιςμόσ, αντικειμενικι αλικεια, 

ενιαίοσ εαυτόσ, ολότθτα, κανονικότθτα, ςυμμόρφωςθ, ςτακερότθτα, αιςιοδοξία 

(Φρυδάκθ, 2009, 2015· Αςθμάκθσ, Κουςτουράκθσ & Καμαριανόσ, 2011· Τςάφοσ, 

2014). 

Οι εξελίξεισ του 20οφ αιϊνα (παγκόςμιοι πόλεμοι, οικολογικι καταςτροφι, 

Ολοκαφτωμα, οικονομικι κρίςθ) οδιγθςαν ςτθ διάψευςθ των οραμάτων τθσ 

νεωτερικότθτασ περί γραμμικισ προόδου και ςτθν απονομιμοποίθςθ των μεγάλων 
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αφθγιςεων, οδιγθςαν ςε μια νζα κουλτοφρα ςκζψθσ (Havrey, 1989· Τςάφοσ, 

2014). Τα χαρακτθριςτικά, λοιπόν, τθσ μετανεωτερικότθτασ βρίςκονται ςε αντίςτιξθ 

με αυτά τθσ προθγοφμενθσ περιόδου, ςτισ ζννοιεσ τθσ οποίασ αςκεί κριτικι. Θ 

περίοδοσ, λοιπόν, αυτι ςυνδζεται με ζννοιεσ, όπωσ: κοινωνικόσ κονςτρουξιονιςμόσ, 

εςτίαςθ ςτισ μικροαφθγιςεισ, πολιτιςτικόσ ςχετικιςμόσ, υποκειμενικότθτα τθσ 

γνϊςθσ, αςάφεια, πολλαπλότθτα των ερμθνειϊν, μεταβαλλόμενθ ταυτότθτα, 

εναλλαγι, ευελιξία, αςυνζχεια, διαφορετικότθτα, αυτονομία. Ο όροσ, δθλαδι, 

μετανεωτερικό αναφζρεται ςε γενικζσ γραμμζσ ςε ζνα κίνθμα ςκζψθσ ι ςε μια 

προςζγγιςθ του κόςμου που αμφιςβθτεί ι και απορρίπτει ολοκλθρωτικά όλα όςα 

κεωρικθκαν ωσ ςτακερά κεμζλια τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ ζωσ τα μζςα του 20οφ 

αιϊνα (Φρυδάκθ, 2015: 77). Επεκτείνεται δε ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ 

ςκζψθσ και δράςθσ: Tζχνεσ, Aρχιτεκτονικι, Ρολιτικι, Οικονομία, Ρολιτιςμόσ, 

Λογοτεχνία. Στον Ρίνακα 4.1. καταγράφονται τα χαρακτθριςτικά των δφο 

κοινωνικϊν παραδειγμάτων, νεωτερικότθτα–μετανεωτερικότθτα. 

 
 
Ρίνακασ 4.1. Τα χαρακτθριςτικά των δφο κοινωνικϊν παραδειγμάτων (Ρθγι: 
Havrey, 1989:42· Kahraman, 2015:3993) 
 

Νεωτερικότθτα Μετανεωτερικότθτα 

Κετικιςμόσ Κοινωνικόσ κονςτρουξιονιςμόσ 

Μεγάλεσ αφθγιςεισ 
 

Εςτίαςθ ςτισ μικροαφθγιςεισ, ςτο τοπικό, ςτο 
περικωριακό 

Ρολιτιςμικι Κυριαρχία Ρολιτιςμικόσ ςχετικιςμόσ 

Αντικειμενικότθτα γνϊςθσ  Θ γνϊςθ προςωπικι / πολιτιςτικι καταςκευι 

Μοναδικι ερμθνεία Ρολλαπλότθτα ερμθνειϊν 

Στακερι ταυτότθτα, ενιαίοσ εαυτόσ Μεταβαλλόμενθ ταυτότθτα 

Στακερότθτα Αςτάκεια, εναλλαγι, ευελιξία 

Συμμόρφωςθ  
Ενοποίθςθ 

Αντίςταςθ, αυτονομία 
Διαφορετικότθτα 

Συνζχεια Αςυνζχεια 
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4.3. Θ Μετανεωτερικότθτα ςτθν εκπαίδευςθ: Θ ανάδυςθ ενόσ νζου 

παραδείγματοσ 

Στθ μετανεωτερικι, λοιπόν, εποχι, ςε επίπεδο επιςτθμολογικοφ πλαιςίου, 

ςτθ κζςθ του Κετικιςμοφ αναδείχκθκε ο κονςτρουκτιβιςμόσ, ςφμφωνα με το 

μοντζλο του οποίου: α) δεν υπάρχει αντικειμενικι γνϊςθ για τθν εξιγθςθ του 

κόςμου, β) θ πραγματικότθτα οικοδομείται από μια πολλαπλότθτα υποκειμενικϊν 

νοθμάτων (Φρυδάκθ, 2006: 241). Θ εκπαίδευςθ, ωσ κεςμόσ τοποκετθμζνοσ ςτο 

κοινωνικό, ιςτορικό και πολιτιςμικό ςυγκείμενο, δεν είναι αποκομμζνθ από το 

ιςτορικό «γίγνεςκαι» αλλά ςυνομιλεί με τα διαφορετικά κοινωνικά-πολιτιςμικά 

ςυμφραηόμενα. Ο προςανατολιςμόσ, επομζνωσ, τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ 

καλείται να μετατοπιςτεί από τθ μετάδοςθ των γνϊςεων–πλθροφοριϊν ςτθν 

υποκειμενικι, ποιοτικι εμπειρία των μακθτϊν, οι οποίοι, ωσ μελλοντικοί πολίτεσ, 

κα κλθκοφν να χρθςιμοποιιςουν τθ γνϊςθ ςε ςυγκεκριμζνα πλαίςια και για 

ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ (Φρυδάκθ, 2009: 237). 

Το νζο εκπαιδευτικό «παράδειγμα» καταγράφει ςθμαντικζσ 

διαφοροποιιςεισ, ςε επίπεδο κεωρίασ αλλά και πράξθσ, ςε ςχζςθ με αυτό τθσ 

νεωτερικότθτασ. Αρχικά, κα επιχειρθκεί θ παρουςίαςθ του κεωρθτικοφ υπόβακρου 

τθσ ςτροφισ από τθ νεωτερικι ςτθ μετανεωτερικι διδαςκαλία, κα αναπτυχκοφν, 

δθλαδι, οι κεωρίεσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ που αποτζλεςαν τθν ιδεολογικι 

πλαιςίωςθ θ οποία επζφερε τθν αλλαγι ςτθ διδακτικι μεκοδολογία. Στισ νζεσ 

κεωρίεσ καταγράφονται: θ κοινωνικοπολιτιςμικι κεωρία (Vygotsky), οι 

πολυγραμματιςμοί (The New London Group), θ κεωρία τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ 

(Gardner) και θ Κριτικι Ραιδαγωγικι (Freire). 

4.3.1. Κοινωνικοπολιτιςμικι κεωρία τθσ μάκθςθσ  

Θ κοινωνικοπολιτιςμικι κεωρία τθσ μάκθςθσ του Vygotsky αποτελεί τθν 

ψυχοπαιδαγωγικι κεωρία ςτθν οποία εδράηονται πολλζσ από τισ ςφγχρονεσ 

εκπαιδευτικζσ ςτρατθγικζσ. Θ κεωρθτικι διερεφνθςθ αφορά τισ κζςεισ ςχετικά με 

τισ κοινωνικοπολιτιςμικζσ βάςεισ τθσ ατομικισ ανάπτυξθσ, τθ διαδικαςία τθσ 

εςωτερίκευςθσ, τθν ζννοια τθσ Ηϊνθσ Εγγφτερθσ Ανάπτυξθσ, τθ μάκθςθ ωσ 

διυποκειμενικι–ςυγκειμενικι καταςκευι, που πραγματϊνεται εντόσ τθσ 

κοινότθτασ. 
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Μια από τισ ςθμαντικότερεσ αρχζσ τθσ ςφγχρονθσ Εκπαιδευτικισ 

Ψυχολογίασ είναι ότι θ γνϊςθ δεν μεταδίδεται από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτουσ 

μακθτζσ, αλλά αποτελεί ενεργθτικι καταςκευι τθσ προςλαμβάνουςασ ςυνείδθςθσ 

του μακθτι (Slavin, 2006: 315). Θ μάκθςθ, επίςθσ, δεν ςχετίηεται μόνο με τθ 

βιολογικι ανάπτυξθ, αλλά ςυνιςτά μια ποικιλία εςωτερικϊν αναπτυξιακϊν 

αλλαγϊν που ςυμβαίνουν μόνο ςε ζνα κοινωνικό-πολιτιςμικό πλαίςιο (Vygotsky, 

1978: 90). Θ γνϊςθ, δθλαδι, καταςκευάηεται διυποκειμενικά ςε ζνα ςυνεργατικό 

περιβάλλον αλλθλόδραςθσ με τουσ ςυμμακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ.  

Σφμφωνα, δθλαδι, με τθ κεωρία τθσ γνωςτικισ ανάπτυξθσ του Vygotsky, ο 

μακθτισ μακαίνει τα εργαλεία που αφοροφν ςτθν κοινωνικι ηωι (χριματα, μολφβι, 

υπολογιςτζσ), κακϊσ και τα πολιτιςμικά ςιματα (γλϊςςα, γραφι, αρικμθτικό 

ςφςτθμα) μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ με τουσ άλλουσ μακθτζσ ι με ενιλικεσ με τουσ 

οποίουσ ςυναναςτρζφεται. Μζςα από τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ, ςε ζνα πρϊτο 

ςτάδιο, ςυντελείται θ ανάπτυξθ των κατϊτερων γνωςτικϊν λειτουργιϊν, και ςε ζνα 

δεφτερο επίπεδο, πραγματοποιείται θ ανάπτυξθ των ανϊτερων γνωςτικϊν 

λειτουργιϊν. Για τθν ανάπτυξθ των ςφνκετων κοινωνικϊν λειτουργιϊν απαραίτθτθ 

είναι θ διαδικαςία τθσ εςωτερίκευςθσ (Doolittle, 1997: 84). H εςωτερίκευςθ, όπωσ 

ορίςτθκε από τον Vygotsky (1986), δεν περιλαμβάνει απλϊσ τθ μεταφορά των 

εννοιϊν από τον εκπαιδευτικό ςτο μακθτι. Θ επιςτθμονικι ι θ ςχολικι γνϊςθ δεν 

εςωτερικεφεται απλϊσ με τθ μετάδοςθ, χωρίσ να ςυντελεςκεί επεξεργαςία 

(Vygotsky, 1986: 161). Ο μακθτισ πρϊτα βιϊνει μια ςυμπεριφορά, εμπειρία ι 

ςτάςθ ςε ζνα κοινωνικό πλαίςιο, και ςτθ ςυνζχεια αυτι ενςωματϊνεται ςτθ 

γνωςτικι λειτουργία του, ωσ ζννοια δομθμζνθ εςωτερικά. Θ διαδικαςία τθσ 

εςωτερίκευςθσ αποτελεί ουςιαςτικά τθ διεργαςία δθμιουργίασ νζων εννοιϊν. 

Ο Vygotksy εννοιολόγθςε τθν ανάπτυξθ ωσ μια μεταμόρφωςθ των κοινωνικά 

διαμεςολαβθμζνων δραςτθριοτιτων ςε εςωτερικευμζνεσ διαδικαςίεσ. Θ κζαςθ τθσ 

ανάπτυξθσ, με τον τρόπο αυτό, αποτζλεςε άρνθςθ του δυϊςμοφ του Descartes και 

τθσ διχοτόμθςθσ ςε εςωτερικζσ και εξωτερικζσ ψυχολογικζσ διεργαςίεσ, ςε 

ανάπτυξθ, δθλαδι, και ςε μάκθςθ. Αντιμετϊπιςε, άρα, το φαινόμενο ολιςτικά, ςτθν 

ενότθτα και ςτθν αλλθλεξάρτθςθ των λειτουργιϊν. 

Θ υπόκεςι μασ βαςίηεται ςτθν ενότθτα αλλά όχι ςτθν ταυτότθτα τθσ μακθςιακισ 
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διαδικαςίασ και τθσ εςωτερικισ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ. Ρροχποκζτει ότι το 
ζνα βαςίηεται ςτο άλλο. Επομζνωσ, αποτελεί αντικείμενο τθσ ψυχολογικισ 
ζρευνασ ο τρόποσ με τον οποίο εςωτερικεφονται θ εξωτερικι γνϊςθ και οι 
ικανότθτεσ ςτα παιδιά (Vygotsky, 1978: 90-91). 
 

H ζννοια τθσ εςωτερίκευςθσ ςυνδζεται με τθ μοναδικότθτα τθσ ανκρϊπινθσ 

γνωςτικισ λειτουργίασ και εντάςςεται αναπόςπαςτα ςτισ κοινωνικζσ, πολιτιςμικζσ, 

ιςτορικζσ διαδικαςίεσ. Θ εςωτερίκευςθ κεάται ωσ μια αναπαραςταςιακι 

δραςτθριότθτα, μια διαδικαςία που ςυμβαίνει ταυτόχρονα ςε δφο επίπεδα, ςτθν 

κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και ςτο ανκρϊπινο μυαλό (Steiner – Mahn, 1996: 196). 

Ωσ προσ τθν αξιοποίθςθ τθσ ζννοιασ τθσ εςωτερίκευςθσ ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία: Οτιδιποτε μακαίνει το παιδί ςτο ςχολείο ζχει ζνα προθγοφμενο 

ιςτορικό μακθςιακισ διεργαςίασ. Θ μάκθςθ, όμωσ, που ςυμβαίνει ςτα προςχολικά 

χρόνια, διαφζρει ςθμαντικά από τθ ςχολικι μάκθςθ. Θ ςχολικι μάκθςθ ςτοχεφει 

ςτθν εκμάκθςθ βαςικϊν εννοιϊν τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ. Ο Vygotsky, λοιπόν, 

πίςτευε ότι οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να μελετοφν και να διδάςκουν τισ γνϊςεισ, 

που απευκφνονται ςτισ υψθλζσ πνευματικζσ λειτουργίεσ, με τρόπο ολιςτικό και 

αυκεντικό, δθλαδι, με τρόπο που να περιλαμβάνει εμπειρικι γνϊςθ και δεξιότθτεσ 

ενταγμζνεσ ςε ζνα πραγματικό πλαίςιο, ςε ζνα νοθματοδοτθμζνο πολιτιςτικό 

ςυγκείμενο. 

Θ διδαςκαλία κα πρζπει να είναι οργανωμζνθ κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε θ 
ανάγνωςθ και θ γραφι να είναι απαραίτθτεσ για κάποιο λόγο… για 
παράδειγμα θ γραφι κα πρζπει να νοθματοδοτθκεί και να διδαχτεί εντόσ του 
εμπειρικοφ πλαιςίου και όχι μόνο ωσ κινθτικι δεξιότθτα. 

(Vygotsky, 1978: 117-118) 

Οι διδακτικζσ ενζργειεσ οφείλουν να είναι ςχεδιαςμζνεσ με τζτοιο τρόπο, 

ϊςτε ο μακθτισ να εντάςςεται οργανικά, εκελοντικά ςε αυτζσ, κακϊσ κα κεωρεί ότι 

τον αφοροφν, ότι ςυνδζονται, δθλαδι, με τθν εμπειρία του (Doolittle, 1997: 85). Θ 

διανοθτικι αλλαγι δεν είναι εφκολθ. Οι ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι θ προθγοφμενθ 

γνϊςθ των μακθτϊν παρουςιάηει υψθλι αντίςταςθ, που εμποδίηει τθν πρόςλθψθ 

τθσ νζασ γνϊςθσ (Θaenen, Schrijnenmakers, Stufkrns, 2003: 247). Για να αλλάξει το 

προχπάρχον διανοθτικό ςχιμα, απαραίτθτθ είναι θ δθμιουργία κατάλλθλου 

μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ. 

H ςθμαςία τθσ δθμιουργίασ κατάλλθλου μακθςιακοφ και διδακτικοφ 

περιβάλλοντοσ τονίςτθκε και από τον Galperin, ο οποίοσ κεϊρθςε τθ διανοθτικι 
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αλλαγι ωσ το κεντρικότερο ςθμείο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ (Galperin, 1982). 

H διανοθτικι αλλαγι, μζςα ςε ζνα εκπαιδευτικό πλαίςιο, μπορεί να επιτευχκεί 

μόνο ςτον βακμό που οι νεοειςερχόμενεσ μακθςιακζσ εμπειρίεσ ανταποκρίνονται 

ςτο υπάρχον γνωςτικό επίπεδο του μακθτι. Θ κζςθ αυτι είχε υποςτθριχκεί και από 

τον Αusubel, ο οποίοσ κεωροφςε ότι θ προχπάρχουςα γνϊςθ αποτελεί τον πιο 

ςθμαντικό παράγοντα ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Μόνο αν διδάςκει κάποιοσ 

λαμβάνοντασ υπόψθ το γνωςτικό υπόβακρο, μπορεί να διδάξει κατάλλθλα 

(Αusubel, 1968: ΛV). Οι προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και πεποικιςεισ πρζπει να 

αποτελοφν τθ βάςθ εκκίνθςθσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. Ζρευνεσ επιβεβαιϊνουν 

ότι, όταν ο δάςκαλοσ ςτζφεται με ενδιαφζρον προσ τισ γνϊςεισ και τισ πεποικιςεισ 

των μακθτϊν, τα αποτελζςματα βελτιϊνονται (Θaenen, Schrijnenmakers & Stufkrns, 

2003: 247). 

Για τθ δθμιουργία του κατάλλθλου μακθςιακοφ κλίματοσ, εντόσ του οποίου 

κα  καταςτεί εφικτι θ ςχολικι μάκθςθ, απαραίτθτθ είναι θ ςυνδρομι μιασ άλλθσ 

ζννοιασ, τθσ ζννοιασ τθσ Ηϊνθσ τθσ Εγγφτερθσ Ανάπτυξθσ (Vygotsky, 2000: 142). Ο 

Vygotsky διατφπωςε τθν ζννοια τθσ Ηϊνθσ τθσ Εγγφτερθσ Ανάπτυξθσ, ωσ τον γενικό 

νόμο τθσ πολιτιςμικισ ανάπτυξθσ. Επεξεργάςτθκε, δθλαδι, τθν κοινωνικι διάςταςθ 

των ψυχολογικϊν λειτουργιϊν, τοποκετϊντασ ςτθν αλλθλεπίδραςθ των ενθλίκων 

και των πιο ικανϊν ςυνομθλίκων «τθν πθγι πάνω ςτθν οποία κα οργανωνόταν ο 

ιδανικόσ κόςμοσ τθσ εκπαίδευςθσ των παιδιϊν» (Θaenen, Schrijnenmakers & 

Stufkrns, 2003: 252· Cole, 1996: 111). 

H Ηϊνθ τθσ Εγγφτερθσ Ανάπτυξθσ ορίηεται ωσ «θ απόςταςθ ανάμεςα ςτο 

πραγματικό αναπτυξιακό επίπεδο, όπωσ αυτό κακορίηεται από τθ δυνατότθτα 

ανεξάρτθτθσ επίλυςθσ προβλθμάτων, και ςτο επίπεδο τθσ δυνθτικισ ανάπτυξθσ, 

όπωσ αυτό κακορίηεται από τθ δυνατότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων με τθν 

κακοδιγθςθ ενόσ δαςκάλου, ενόσ ενιλικα ι του ανεπτυγμζνου ςυνομθλίκου» 

(Vygotsky, 1978: 86). Ο Vygotsky ζχει δθλϊςει, ςχετικά με τθ  Ηϊνθ τθσ Εγγφτερθσ 

Ανάπτυξθσ, ότι αφορά ςτισ δυνάμει δυνατότθτεσ ενόσ παιδιοφ· ό,τι δθλαδι 

βρίςκεται ςτθ Ηϊνθ αυτι, ςε ζνα πρϊτο ςτάδιο, μπορεί να επιτευχκεί μόνο με τθν 

κακοδιγθςθ των άλλων και όχι ανεξάρτθτα, ενϊ ςτο επόμενο ςτάδιο, 

πραγματοποιείται θ μετατόπιςθ από το επίπεδο του δυνθτικοφ ςτο επίπεδο του 
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πραγματικοφ, «ό,τι, δθλαδι, το παιδί μπορεί να κάνει ςυνεργατικά ςιμερα, το κάνει 

ανεξάρτθτα και αυτόνομα αφριο» (Vygotsky, 1978: 211). 

Οι κεωρθτικοί τθσ κοινωνικο-πολιτιςμικισ ανάπτυξθσ επεξζτειναν τθν ζννοια 

τθσ Ηϊνθσ τθσ Εγγφτερθσ Ανάπτυξθσ, ϊςτε να περιλαμβάνει τθ μάκθςθ, ωσ 

διαμεςολαβθμζνθ, αλλθλεπιδραςτικι, ςυγκειμενικι διαδικαςία και ωσ ςυμμετοχι 

των μακθτευομζνων ςε μία κοινωνικι πρακτικι. Ο Brawn και οι ςυνεργάτεσ του 

εκπόνθςαν εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία βαςίηονταν ςε αυτιν τθν ιδζα τθσ 

δθμιουργίασ κατάλλθλου μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ, το οποίο να δφναται να 

ευνοιςει και να προαγάγει τθ μάκθςθ. Ενεργθτικοί παράγοντεσ μάκθςθσ μποροφν 

να κεωρθκοφν, εκτόσ από τουσ ενιλικεσ και τουσ ςυνομθλίκουσ με επαυξθμζνθ 

γνϊςθ, και τα εκπαιδευτικά μζςα, όπωσ βιβλία, videos, επιςτθμονικόσ εξοπλιςμόσ, 

computers, εικαςτικό υλικό (Brawn, 1992: 146). Στθ διαδικαςία αυτισ τθσ μάκθςθσ, 

ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςυνίςταται ςτθν παροχι κινιτρων και ςτθ δθμιουργία 

κατάλλθλου μακθςιακοφ πλαιςίου, ϊςτε ο μακθτισ να διευκολυνκεί ςτθν 

πρόςκτθςθ τθσ γνϊςθσ, μζςω τθσ παροχισ ευκαιριϊν, για να ανακαλφψει, να 

εφαρμόςει και να ςυνειδθτοποιιςει τισ ςτρατθγικζσ που κα χρθςιμοποιιςει (Slavin, 

2006: 315). 

Ανακεφαλαιϊνοντασ, κατζςτθ εμφανζσ ότι τα κεωρθτικά ςχιματα που 

κατατζκθκαν ςτθρίηουν τθ κζςθ του Eugene Matusov πωσ ο Vygotsky αποτζλεςε μια 

από τισ ςθμαντικότερεσ μορφζσ ςτον χϊρο τθσ αναπτυξιακισ και τθσ εκπαιδευτικισ 

ψυχολογίασ του 20οφ αιϊνα (Matusov, 2015: 316). Θ ςυμβολι του αναγνωρίηεται 

ςτθ διαμόρφωςθ κεωριϊν που αφοροφν α) τθ δράςθ του κοινωνικο-πολιτιςμικοφ 

πλαιςίου ςτθν αναπτυξιακι διαδικαςία, β) τον ρόλο τθσ εςωτερίκευςθσ ςτθν 

ανάπτυξθ των ανϊτερων γνωςτικϊν λειτουργιϊν, γ) τθ ςθμειωτικι μακθςιακι 

διαμεςολάβθςθ, δ) τθ ςθμαςία τθσ αλλθλόδραςθσ ςτθν καταςκευι τθσ γνϊςθσ, ε) 

τθ διατφπωςθ τθσ κεωρίασ τθσ Ηϊνθσ Εγγφτερθσ, Ανάπτυξθσ, και ςτ) τθ ςθμαςία του 

κατάλλθλου μακθςιακοφ πλαιςίου για τθν εςωτερίκευςθ κάκε γνϊςθσ. 
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4.3.2. Ρολυτροπικότθτα - Ρολυγραμματιςμοί 

Θ ανάδυςθ των νζων γραμματιςμϊν ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ, ςτο τζλοσ του 

20οφ αιϊνα, υπιρξε το αποτζλεςμα των αλλαγϊν ςτο κοινωνικό–πολιτιςμικό 

πλαίςιο. Οι κοινωνίεσ τθσ νεωτερικότθτασ διακρίνονταν από τθ μονοτροπικότθτα 

ςτθν ανάγνωςθ, και το αίτθμα γραμματιςμοφ ιταν ο αλφαβθτιςμόσ, θ γνϊςθ, 

δθλαδι, τθσ ανάγνωςθσ και τθσ γραφισ. Στισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ, που 

χαρακτθρίηονται από τθν πολλαπλότθτα των επικοινωνιακϊν μζςων, ςε ςυνδυαςμό 

με τθν αυξανόμενθ γλωςςικι και πολιτιςμικι διαφοροποίθςθ, διαμορφϊκθκε ζνα 

νζο τοπίο, που αιτείται νζουσ τρόπουσ νοθματοδότθςθσ όςον αφορά τθν 

εγγραμματοςφνθ, πολφ ευρφτερουσ και πιο ευζλικτουσ ςε ςχζςθ με αυτοφσ του 

παρελκόντοσ. 

Ο λόγοσ (discourse), ωσ κοινωνικά δομθμζνθ γνϊςθ και ζκφραςθ τθσ 

πραγματικότθτασ, ςυγκροτείται εντόσ ςυγκεκριμζνων κοινωνικϊν ςυμφραηομζνων 

και πραγματϊνεται υλικά μζςω του κειμζνου (text), το οποίο, ςε αντιςτοιχία με το 

ςφγχρονο πλαίςιο, ορίηεται πολυτροπικά. Θ ςφγχρονθ κοινωνία χαρακτθρίηεται από 

διαφορετικοφσ επικοινωνιακοφσ κϊδικεσ και τρόπουσ (modes), όπωσ κίνθςθ, ιχο, 

εικόνα, που αλλθλεπιδροφν ςυγκροτϊντασ νζα, πολυτροπικά, κειμενικά, 

επικοινωνιακά ςχιματα. Θ αλλαγι ςτον λόγο, ωσ κοινωνικι καταςκευι, και 

ςυνεκδοχικά ςτο κείμενο επζφερε τθν ανάγκθ επίγνωςθσ των πολλαπλϊν τρόπων 

καταςκευισ του εκφερόμενου μθνφματοσ ι καλλιζργειασ του αποτελεςματικοφ 

κριτικοφ γραμματιςμοφ, που παρζχει τθ δυνατότθτα πολλαπλϊν αναγνϊςεων 

(Fairclough, 1996· Γραίκοσ, 2011: 428). 

Θ ςτροφι ςτον τρόπο αντιμετϊπιςθσ και αξιοποίθςθσ των γραμματιςμϊν 

ξεκίνθςε πριν είκοςι χρόνια (1996), από μια ομάδα επιςτθμόνων, το New London 

Group, οι οποίοι, αντιλαμβανόμενοι τθ μεταςτροφι του κοινωνικοφ πλαιςίου, 

εξζταςαν τθ ςφνδεςθ ανάμεςα ςτο νζο κοινωνικό περιβάλλον που αντιμετϊπιηαν οι 

εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ, και ςτθ δυνατότθτα διαμόρφωςθσ ενόσ νζου 

λειτουργικοφ εκπαιδευτικοφ ςχιματοσ. Θ ομάδα αυτι διατφπωςε κζςεισ ςχετικά με 

το τι ςυμβαίνει ςτον κόςμο τθσ επικοινωνίασ και το τι ςυμβαίνει ι τι δεν ςυμβαίνει 

ι τι κα ζπρεπε να ςυμβεί ςτθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ και των γραμματιςμϊν ςτθν 
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εκπαίδευςθ. Διαμορφϊκθκε, δθλαδι, το πλαίςιο τθσ παιδαγωγικισ των 

«πολυγραμματιςμϊν» (Cope & Kalantzis, 2000). 

Αρχικά, κα επιχειρθκεί θ εννοιολογικι αποςαφινιςθ των όρων: 

γραμματιςμόσ, πολυτροπικότθτα και πολυγραμματιςμόσ, ωσ νζων μορφϊν 

ςυγκρότθςθσ του νοιματοσ ςτθν κοινωνία τθσ μετανεωτερικότθτασ. Στθ ςυνζχεια, 

κα περιγραφοφν οι επιπτϊςεισ ςτθν εκπαίδευςθ των νζων αυτϊν τρόπων 

νοθματοδότθςθσ τθσ πραγματικότθτασ. 

Ο γλωςςικόσ γραμματιςμόσ, μζχρι τισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα, ςυνδεόταν 

εννοιολογικά με τον όρο του αλφαβθτιςμοφ, του οποίου το περιεχόμενο 

παραπζμπει ςτθν εκμάκθςθ τθσ γραφισ και τθσ ανάγνωςθσ ςε ζντυπα μζςα, 

δθλαδι, τθν επίςθμθ, ςτερεοτυπικι μορφι τθσ εκνικισ γλϊςςασ. Θ ζννοια του 

γλωςςικοφ γραμματιςμοφ, επομζνωσ, είχε ςτατικό χαρακτιρα. Θ Ραιδαγωγικι, 

κατϋεπζκταςθ, διαμορφωνόταν ςε ζνα μονογλωςςικό, μονοπολιτιςμικό και 

αυςτθρά δομθμζνο από κανόνεσ πλαίςιο (The New London Group, 1996: 60-61). Ο 

γραμματιςμόσ (αλφαβθτιςμόσ) δεν ςυνδεόταν με κοινωνικζσ πρακτικζσ και οφτε 

είχε καμιά κοινωνικι προζκταςθ (Χατηθςαββίδθσ, 2007: 2). 

Με τθ κεωρία των πολυγραμματιςμϊν ζγινε μια απόπειρα διερεφνθςθσ τθσ 

κατανόθςθσ του παρόντοσ ςτθ διδαςκαλία και ςτθ μάκθςθ, ϊςτε να περιλάβει τθν 

πολλαπλότθτα των λόγων, που καταγραφόταν ςτο κοινωνικό πλαίςιο (The New 

London Group, 1996: 61). Στόχευε, δθλαδι, ςτθν ανάπτυξθ των απαραίτθτων 

ικανοτιτων και δεξιοτιτων, ςτθν επεξεργαςία, ςτθν κατανόθςθ και ςτθν παραγωγι 

κειμζνων, που ςυνδυάηουν πολλά ςθμειωτικά μζςα και παράγονται ςε 

πολυπολιτιςμικά, πολυτροπικά, πολφγλωςςα κοινωνικά περιβάλλοντα (The New 

London Group, 1996: 60-61). 

Ωσ πολυτροπικότθτα ορίηεται θ διαδικαςία διαςφνδεςθσ πολλϊν 

ςθμειωτικϊν τρόπων (modes), όπωσ τθσ εικόνασ, του ιχου, τθσ κίνθςθσ και του 

γραπτοφ ι προφορικοφ λόγου. Βαςικι αρχι αποτελεί θ κζςθ ότι θ επικοινωνία 

επιτυγχάνεται με πολλοφσ ςθμειωτικοφσ τρόπουσ κι όχι μόνο μζςω του γραπτοφ 

λόγου (Kress, 2003 · Γραίκοσ, 2011: 428). 

Οι κεωρίεσ, λοιπόν, του πολυγραμματιςμοφ και τθσ πολυτροπικότθτασ 

γεννικθκαν ωσ ςυνζπεια τθσ φπαρξθσ πολυτροπικϊν κειμζνων ςτθ ςφγχρονθ 
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κοινωνία και τθσ ανάγκθσ περιγραφισ των ςθμειωτικϊν τρόπων που ςχετίηονται με 

τθν ανάγνωςι τουσ. Οι κεωρίεσ αυτζσ περιγράφουν τα ειδικά χαρακτθριςτικά του 

κάκε τρόπου αλλά και τισ ιδιότθτεσ οι οποίεσ του επιτρζπουν να ςυνδζεται με τουσ 

άλλουσ ςθμειωτικοφσ τρόπουσ. Το κάκε πολυτροπικό κείμενο αποτελεί ζκφανςθ-

εκδοχι απόδοςθσ του νοιματοσ, που αντιςτοιχεί ςε ζνα ςφςτθμα ςθμαςίασ 

διαφορετικό από αυτό τθσ γλϊςςασ του εντφπου του παρελκόντοσ, που 

επικοινωνεί, όμωσ, μαηί του, ωσ μζςο απόδοςθσ του ίδιου νοιματοσ. Θ διδαςκαλία 

των πολυγραμματιςμϊν απαντά ςτθν ανάγκθ ανάγνωςθσ τθσ γλϊςςασ των 

πολυτροπικϊν κειμζνων τθσ ςφγχρονθσ πολυκειμενικισ, πολυγλωςςικισ εποχισ. 

Ρροςφζρει, κατά αυτόν τον τρόπο, τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο νόθμα κειμζνων 

που ςυνδυάηουν πολλοφσ ςθμειωτικοφσ τρόπουσ (Κατςαροφ, 2011: 405, The New 

London Group, 1996: 60-61). 

Oι αρχζσ με τισ οποίεσ λειτουργεί θ Ραιδαγωγικι των Ρολυγραμματιςμϊν 

(1996), όπωσ διατυπϊκθκαν από το The New London Group, ςυνοψίηονται από τθν 

Κατςαροφ ςε τζςςερισ: 

1) Θ διδακτικι και μακθςιακι διαδικαςία είναι απαραίτθτο να αξιοποιεί και όχι 

να εξαλείφει τισ διαφορετικζσ υποκειμενικότθτεσ των μακθτϊν. Αυτό ςθμαίνει ότι 

τα βιϊματα των μακθτϊν και θ πολιτιςμικι τουσ αναφορά οφείλουν να αποτελοφν 

ζναυςμα για μάκθςθ και πθγι ςυγκρότθςθσ του νοιματοσ. 

2) Θ διδαςκαλία οφείλει να είναι πολιτιςμικι δράςθ και να είναι μζροσ ενόσ 

ευρφτερου ςχεδίου για δράςθ. Αυτό το ςχζδιο πρζπει να περιλαμβάνει τρόπουσ, 

μεκόδουσ, ςυνκικεσ, ϊςτε οι μακθτζσ να ζρχονται ςε επαφι με κακθμερινζσ 

πρακτικζσ καταςκευισ του νοιματοσ. Για να επιτευχκεί το ςχζδιο αυτό, αντικείμενο 

επεξεργαςίασ και προβλθματιςμοφ πρζπει να αποτελοφν διαφορετικά είδθ 

κείμενων, πολυτροπικά και πολφςθμα προϊόντα. 

3) Θ μάκθςθ κεωρείται ωσ μια διαδικαςία ςυγκρότθςθσ του νοιματοσ, ςτθν 

οποία το υποκείμενο επαναδομεί ςυνεχϊσ τον εαυτό του. Το νόθμα ςτθ διαδικαςία 

αυτι αποδίδεται ωσ ςχζδιο. 

4) Θ παιδαγωγικι των πολυγραμματιςμϊν αποτελεί ςυνιςταμζνθ τεςςάρων 

παραγόντων: α) τθσ πλαιςιοκετθμζνθσ πρακτικισ, β) τθσ ανοιχτισ διδαςκαλίασ, γ) 

τθσ κριτικισ πλαιςίωςθσ, και δ) τθσ μεταςχθματιςμζνθσ πρακτικισ. Κάκε 
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ολοκλθρωμζνθ διδαςκαλία οφείλει να περιλαμβάνει και τα τζςςερα ςυςτατικά 

κυκλικά και όχι γραμμικά (Κατςαροφ, 2011: 405-406). 

Οι κοινωνικζσ μεταςτροφζσ, οι αλλαγζσ ςτουσ τρόπουσ παραγωγισ του 

νοιματοσ αλλά και ςτθ διαδικαςία νοθματοδότθςθσ ζφεραν τθν ανάγκθ φπαρξθσ 

νζων μορφϊν γραμματιςμοφ που να είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν ςτισ ςφνκετεσ 

ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ περίπλοκθσ, πολυτροπικισ, πολυκειμενικισ 

πραγματικότθτασ. Θ ζμφαςθ των πολυγραμματιςμϊν ςτον διαφορετικό τρόπο με 

τον οποίο το νόθμα καταςκευάηεται και ςτθ ςυμβολι του υποκειμζνου ςε  αυτόν, 

φζρει ςθμαντικζσ ςυνεπαγωγζσ ςτθν εκπαίδευςθ. Θ λογικι του μονογραμματιςμοφ 

ςτθριηόταν ςτθν πακθτικι αποδοχι των δεκτϊν του μθνφματοσ και ςτθν 

αναπαραγωγι του. Θ πνευματικι ςτάςθ αυτι ευνοοφςε τθ ςτακερότθτα των 

υπαρχόντων ςυςτθμάτων, κακϊσ εγγυόταν τθν προςαρμογι ςε αυτά. Θ 

παιδαγωγικι των πολυγραμματιςμϊν, αντικζτωσ, προχποκζτει τθ ςυμμετοχι του 

δζκτθ ςτθν καταςκευι του νοιματοσ και θ φπαρξθ αυτισ τθσ ςυνκικθσ κακιςτά τθ 

διαδικαςία καινοτόμο, πλαιςιοκετθμζνθ, δθμιουργικι και χειραφετικι. Ο 

γραμματιςμόσ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, δεν αφορά ςτθν εκμάκθςθ δεξιοτιτων και 

ικανοτιτων αλλά ςτθν ενεργθτικι ςτάςθ απζναντι ςτθ διαδικαςία τθσ 

νοθματοδότθςθσ, που χαρακτθρίηεται από ανοιχτότθτα, αλλαγι και καινοτομία 

(Cope & Kalantzis, 2009: 174). 

Θ παιδαγωγικι των πολυγραμματιςμϊν ςτοχεφει ςτθν αξιοποίθςθ όλων των 

διακζςιμων πόρων ςε ςυνδυαςμό με τθν αξιοποίθςθ των εμπειριϊν των 

διαφορετικϊν υποκειμενικοτιτων των μακθτϊν. Θ διδαςκαλία είναι 

πλαιςιοκετθμζνθ, τα κείμενα που ειςζρχονται ςτθ μακθςιακι διδαςκαλία 

«ςυνομιλοφν» με τα βιϊματα των μακθτϊν. Τα κείμενα αυτά, αντλθμζνα από τισ 

πολλαπλζσ μορφζσ τθσ πραγματικότθτασ, είναι ςε κζςθ να εμπλουτίςουν τισ 

γλωςςικζσ και κοινωνικζσ εμπειρίεσ των μακθτϊν. Τα κείμενα δφνανται να 

αξιοποιθκοφν ωσ φορείσ ςθμαςιϊν, ςυςτιματα ςθμαςίασ που οδθγοφν τουσ 

μακθτζσ ςε εξοικείωςθ με τθν πολλαπλι ανάγνωςθ (Kress, 2003: 110-119· 

Kατςαροφ, 2011: 418). Κατά αυτόν τον τρόπο, αναδεικνφονται «οι φωνζσ» των 

μακθτϊν ωσ εκδοχζσ ερμθνείασ των κειμζνων, και προβάλλεται θ διαφορετικότθτα. 
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4.3.3. Ρολλαπλι νοθμοςφνθ  

Θ αποτίμθςθ τθσ νοθμοςφνθσ απαςχόλθςε τουσ επιςτιμονεσ από το τζλοσ του 19ου 

αιϊνα. Ιταν θ εποχι που θ γνϊςθ ςτθν Ψυχολογία εγκατζλειπε το προεπιςτθμονικό 

ςτάδιο και ειςερχόταν ςτθν περίοδο των εμπειρικϊν μελετϊν. Ο ψυχολόγοσ Alfred 

Binet ςε ςυνεργαςία με τον Theodore Simon ιςχυρίςτθκαν ότι θ νοθμοςφνθ ιταν 

μετριςιμθ και δθμιοφργθςαν ζνα εργαλείο μζτρθςισ τθσ (Binet & Simon, 1916). Για 

να μετρθκεί θ νοθμοςφνθ, το υποκείμενο υποβαλλόταν ςε μια ςειρά από 

ερωτιςεισ, οι οποίεσ ζπρεπε να απαντθκοφν γριγορα και να βακμολογθκοφν. Θ 

φιλοςοφία δόμθςθσ του τεςτ ιταν ότι όςο υψθλότερθ ιταν θ βακμολόγθςθ που 

επιτφγχανε το υποκείμενο, τόςο υψθλότερθ καταγραφόταν θ νοθμοςφνθ του. Θ 

αδυναμία αυτοφ του τεςτ ιταν ότι όλεσ οι ερωτιςεισ αφοροφςαν είτε ςτθ 

μακθματικι είτε ςτθ γλωςςικι νοθμοςφνθ. Μζχρι τα μζςα του 20οφ αιϊνα, θ 

νοθμοςφνθ και θ μζτρθςι τθσ αποτελοφςαν το βαςικό ενδιαφζρον των βιβλίων 

Ψυχολογίασ ςτισ βιομθχανοποιθμζνεσ χϊρεσ. 

Τθ δεκαετία του 1980, τo κεωρθτικό ενδιαφζρον και οι μελζτεσ του 

ψυχολόγου Howard Gardner όςον αφοροφςε τθν ανάπτυξθ, τισ γνωςτικζσ 

λειτουργίεσ και τισ ικανότθτεσ επεξεργαςίασ ςυμβόλων, τον οδιγθςαν ςτο 

ςυμπζραςμα ότι θ κεϊρθςθ του Piaget, ςχετικά με τισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ ιταν 

λανκαςμζνθ και αποτελοφςε περιοριςτικι, μερικι, και εν τζλει λανκαςμζνθ κζαςθ 

τθσ νοθτικισ λειτουργίασ (Gardner, 1983). Ενϊ, δθλαδι, ο Piaget κεϊρθςε όλεσ τισ 

οπτικζσ του ςυμβόλου ωσ μία μοναδικι «ςθμειωτικι λειτουργία», οι εμπειρικζσ 

αποδείξεισ ςυνζτειναν ςτθν φπαρξθ πολυτροπικότθτασ ςτον ςχεδιαςμό, ςτθ νοθτικι 

λειτουργία και ςτθ ςυμβολικι αναπαράςταςθ. Αυτό ςθμαίνει ότι ξεχωριςτζσ 

ψυχολογικζσ λειτουργίεσ αντιςτοιχοφν ςε κακζνα από τα ςυμβολικά ςυςτιματα, 

γλωςςικό, αρικμθτικό, εικονιςτικό, μουςικό, κ.τ.λ. (Gardner & Hatch, 1989: 5). 

Κάποια άτομα παρουςιάηουν υψθλι ανάπτυξθ ςε κάποια ςυμβολικι λειτουργία, 

χωρίσ αυτό να ςθμαίνει αντίςτοιχθ ανάπτυξθ ςε άλλθ. Επίςθσ, βλάβεσ ςε κάποια 

τμιματα του εγκεφάλου είναι δυνατόν να επθρεάςουν κάποιεσ ςυμβολικζσ 

λειτουργίεσ, χωρίσ ανάλογθ μεταφορά τθσ δυςλειτουργίασ ςε άλλα τμιματα. Αυτζσ 

οι επιςτθμονικζσ παρατθριςεισ οδιγθςαν ςτο ςυμπζραςμα ότι οι διαφορετικζσ 
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ςυμβολικζσ μορφζσ αναπαράςταςθσ αντιςτοιχοφν ςε διακριτά εγκεφαλικά τμιματα 

(Wapner & Gardner, 1979). 

Σε επίπεδο αξιοποίθςθσ τθσ κεωρίασ τθσ νοθμοςφνθσ ςτθν εκπαίδευςθ, ο 

Gardner αντιτάχκθκε ςτθ μονοδιάςτατθ κεϊρθςι τθσ. Στθν εκπαίδευςθ, 

υποςτιριξε, εκτιμάται υπερβολικά μονομερϊσ θ γλωςςικι και θ λογικο-

μακθματικι, ςυμβολικι μορφι τθσ αναπαράςταςθσ. Ρροφανϊσ, αυτζσ αποτελοφν 

δφο ιδιαίτερα ςθμαντικζσ μορφζσ τθσ νοθτικισ λειτουργίασ, ιδιαίτερα ςτο ςχολικό 

ςφςτθμα, ςε άλλα, όμωσ, πεδία τθσ κοινωνικισ ηωισ, ζξω από το ςχολείο, άλλεσ 

μορφζσ ςυμβολικισ αναπαράςταςθσ είναι εξίςου ςθμαντικζσ. Αποτζλεςμα αυτισ 

τθσ μονομεροφσ ζμφαςθσ ςτθ γλωςςικι και τθ λογικομακθματικι νοθμοςφνθ είναι 

θ «ψευδισ» καταςκευι τθσ νοθμοςφνθσ, εντόσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, 

μζςω των εξειδικευμζνων αξιολογικϊν δοκιμαςιϊν. Αν τα αξιολογικά κριτιρια τθσ 

νοθμοςφνθσ ζδιναν ζμφαςθ ςε διαφορετικοφ είδουσ γνωςτικζσ λειτουργίεσ, αν τα 

κριτιρια και οι δοκιμαςίεσ αξιολόγθςθσ ιταν διαφορετικά, τότε κα διαμορφωνόταν 

μια εντελϊσ διαφορετικι άποψθ για το κζμα τθσ ανκρϊπινθσ νοθμοςφνθσ (Gardner 

& Hatch, 1989: 5). 

Ο Gardner υπζδειξε ζναν τρόπο με τον οποίο θ νοθμοςφνθ κα μποροφςε να 

αποτελζςει μια ζννοια λειτουργικι, μζςα από τθν κατάτμθςι τθσ και τθν 

αναγνϊριςθ διακριτϊν ικανοτιτων, που αντιςτοιχοφν ςε διαφορετικό τφπο 

νοθμοςφνθσ. Θ ζννοια τθσ νοθμοςφνθσ κα μποροφςε να περιλαμβάνει πολλά είδθ 

ςυμβολικϊν ςυςτθμάτων, τα οποία κα αξιοποιοφςαν πολλαπλζσ γνωςτικζσ 

δυνατότθτεσ. Για τον ςκοπό αυτό, δθμιοφργθςε μια χαρτογράφθςθ ομαδοποιιςεων 

των πολλαπλϊν ικανοτιτων ςε οκτϊ ςυμπεριλθπτικζσ κατθγορίεσ ι «νοθμοςφνεσ» 

(Amstrong, 2009: 6). Οι Νοθμοςφνεσ κα μποροφςαν να χωριςτοφν ωσ εξισ: 

Γλωςςικι: Ρεριγράφει τθν ικανότθτα αποτελεςματικισ χριςθσ τθσ γλϊςςασ είτε 

προφορικά (πρόκειται για τθν ικανότθτα ενόσ αφθγθτι, ριτορα ι πολιτικοφ), είτε 

γραπτϊσ (πρόκειται για τθν ικανότθτα ενόσ ποιθτι, ςεναριογράφου, 

δθμοςιογράφου, επιμελθτι). Θ νοθμοςφνθ αυτι αναφζρεται ςτθν ικανότθτα ι 

ευαιςκθςία ςτθν αντίλθψθ τθσ ςφνταξθσ, τθσ δομισ, τθσ φωνολογίασ, τθσ ςθμαςίασ 

ι τθσ νοθματοδότθςθσ των λζξεων. Κάποιεσ χριςεισ περιλαμβάνουν τθ ρθτορικι (τθ 

χριςθ τθσ γλϊςςασ με ςτόχο τθν πεικϊ), τθν απομνθμόνευςθ (τθ χριςθ τθσ 
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γλϊςςασ για αναπαραγωγι), τθν ερμθνεία (τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ για εξιγθςθ), τθ 

μεταγλϊςςα (τθν αυτοαναφορικι χριςθ τθσ γλϊςςασ). 

Λογικι–Μακθματικι: Θ ικανότθτα αποτελεςματικισ χριςθσ αρικμϊν (πρόκειται 

για τθν ικανότθτα ενόσ μακθματικοφ, λογιςτι, ι ςτατιςτικοφ) και λογικισ 

τεκμθρίωςθσ (πρόκειται για τθν ικανότθτα ενόσ επιςτιμονα ι προγραμματιςτι). Θ 

νοθμοςφνθ περιλαμβάνει τθν ευαιςκθςία για λογικό ςχεδιαςμό και ανεφρεςθ 

ςχζςεων αιτίου – αιτιατοφ. Κάποια είδθ λειτουργιϊν που αξιοποιοφνται ςτθ λογικο-

μακθματικι νοθμοςφνθ είναι θ κατθγοριοποίθςθ, θ ταξινόμθςθ, θ γενίκευςθ. 

Μουςικι: Θ ικανότθτα αντίλθψθσ, διάκριςθσ, αξιολόγθςθσ, ζκφραςθσ μουςικϊν 

μορφϊν (μουςικόσ, ςυνκζτθσ, μαζςτροσ). Θ νοθμοςφνθ περιλαμβάνει τθν 

ευαιςκθςία ςτον ρυκμό, τθ μελωδία, τθν τονικότθτα ενόσ μουςικοφ κομματιοφ. 

Χωρικι: Θ ικανότθτα αντίλθψθσ του οπτικο-χωρικοφ κόςμου με ακρίβεια (κυνθγόσ, 

τοπογράφοσ) και θ ικανότθτα μεταςχθματιςμοφ αυτϊν των αναπαραςτάςεων 

(αρχιτζκτονασ, διακοςμθτισ). Θ νοθμοςφνθ περιλαμβάνει ευαιςκθςία ςτο χρϊμα, 

τθ γραμμι, το ςχιμα, κακϊσ και τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςε αυτά τα ςτοιχεία. 

Σωματικι–κιναιςκθτικι: Θ ικανότθτα ςτθ χριςθ του ςϊματοσ για τθν ζκφραςθ των 

ιδεϊν και των ςυναιςκθμάτων (θκοποιόσ, ακλθτισ, χορευτισ). Αυτι θ νοθμοςφνθ 

περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνεσ φυςικζσ ικανότθτεσ, όπωσ ςυντονιςμό, ιςορροπία, 

ευλυγιςία, δφναμθ. 

Διαπροςωπικι: Θ ικανότθτα να αντιλαμβάνεται κάποιοσ και να διακρίνει τθ 

διάκεςθ, τισ προκζςεισ, τα κίνθτρα και τα αιςκιματα των άλλων ανκρϊπων 

(ςφμβουλοσ, πολιτικόσ). Ο φορζασ τθσ ζχει τθν ικανότθτα να προςλαμβάνει τισ 

εκφράςεισ του προςϊπου ωσ «ενδείξεισ», και να δρα ανάλογα και αποτελεςματικά.  

Ενδοπροςωπικι: Θ αυτογνωςία και θ ικανότθτα δράςθσ, ςε αντιςτοιχία με αυτι τθ 

γνϊςθ. Θ νοθμοςφνθ περιλαμβάνει τθν αντίλθψθ τθσ ακριβοφσ εικόνασ του εαυτοφ 

με τισ δυνατότθτεσ αλλά και τισ αδυναμίεσ (ψυχοκεραπευτισ, θγζτθσ). Θ επίγνωςθ 

των εςωτερικϊν ςυγκροφςεων, τθσ διάκεςθσ, θ φπαρξθ αυτοπεικαρχίασ και 

αυτοεκτίμθςθσ. 

Ρεριβαλλοντικι: Θ ευαιςκθςία ςτα φυςικά φαινόμενα (φυςιογνϊςτθσ, βιολόγοσ). 

Θ νοθμοςφνθ αυτι αναφζρεται ςτθν ικανότθτα κατθγοριοποίθςθσ και ταξινόμθςθσ 

των ειδϊν (χλωρίδα και πανίδα). Είναι θ ικανότθτα ζνταξθσ ςτο περιβάλλον είτε 
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φυςικό, είτε αςτικό (Amstrong, 2009: 6-7). Στον Ρίνακα 4.2. καταγράφονται οι οκτϊ 

νοθμοςφνεσ και οι βαςικζσ ικανότθτεσ δεξιότθτεσ, ςτισ οποίεσ αντιςτοιχοφν. 

 

Ρίνακασ 4.2. Οι νοθμοςφνεσ (Ριγι: Amstrong, 2009: 10-11· Gardner & Hatch, 1989). 
 

Οι Οκτϊ Νοθμοςφνεσ  

Νοθμοςφνθ Ρροςωπικότθτα Βαςικά Στοιχεία  

Λογικι- 
μακθματικι 

Επιςτιμονασ  
Μακθματικόσ 

Ευαιςκθςία ςτθ διάκριςθ λογικο- 
μακθματικϊν εννοιϊν, δυνατότθτα 
επίλυςθσ προβλθμάτων, λογικόσ 
ςχεδιαςμόσ. 

Γλωςςικι Ροιθτισ 
Δθμοςιογράφοσ 

Ευαιςκθςία ςτον ιχο, τον ρυκμό και το 
νόθμα των λζξεων, ευαιςκθςία ςτισ 
διαφορετικζσ χριςεισ τθσ γλϊςςασ. 

Μουςικι Συνκζτθσ  
Μουςικόσ 

Λκανότθτα παραγωγισ και εκτίμθςθσ του 
ρυκμοφ, εκτίμθςθ των μορφϊν μουςικισ 
εκφραςτικότθτασ. 

Χωρικι Τοπογράφοσ 
Γλφπτθσ 

Λκανότθτα εκτίμθςθσ του οπτικοφ – χωρικοφ 
κόςμου με ακρίβεια. 

Σωματικι– 
Κιναιςκθτικι 

Χορευτισ 
Ακλθτισ 

Λκανότθτα των κινιςεων του ςϊματοσ ι του 
ελζγχου των αντικειμζνων με επιδεξιότθτα.  

Διαπροςωπικι Εκπαιδευτικόσ 
Ρωλθτισ 

Λκανότθτα διάκριςθσ και ανταπόκριςθσ ςτθ 
διάκεςθ, ςτθν ιδιοςυγκραςία, ςτα κίνθτρα 
των άλλων ανκρϊπων. 

Ενδοπροςωπικι Ψυχοκεραπευτζσ 
Θγζτεσ  

Ρρόςβαςθ ςτα προςωπικά ςυναιςκιματα. 
Γνϊςθ των ικανοτιτων, των αδυναμιϊν, των 
επικυμιϊν και τθσ νοθμοςφνθσ.  

Ρεριβαλλοντικι Ρεριβαλλοντολόγοσ Ευαιςκθςία ςε κζματα επαφισ με τθ φφςθ – 
Επικοινωνία και αίςκθςθ του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ 

 

4.3.3.1. Σθμαντικζσ παρατθριςεισ ςε ςχζςθ με τθ κεωρία τθσ Ρολλαπλισ 

Νοθμοςφνθσ 

Θ κεωρία τθσ Ρολλαπλισ Νοθμοςφνθσ του Gardner δεν ςτοχεφει ςτθν περιγραφι 

του είδουσ τθσ νοθμοςφνθσ που κατζχει ο κακζνασ, οφτε ςτθν απόδοςθ ενόσ 

αρικμοφ που κα αποτελεί τον «δείκτθ ευφυΐασ». Θ κζςθ του Gardner είναι ότι ο 

κάκε άνκρωποσ είναι κάτοχοσ και των οκτϊ τφπων τθσ νοθμοςφνθσ, ςε διαφορετικό 

βακμό. Σε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ, κάποιοι κατζχουν και τουσ οκτϊ τφπουσ ςε 

ιδιαίτερα υψθλό βακμό, και άλλοι υπολείπονται και ςτουσ οκτϊ. Στισ περιςςότερεσ, 

όμωσ, περιπτϊςεισ των ανκρϊπων, κάποιεσ από τισ νοθμοςφνεσ είναι ιδιαίτερα 

ανεπτυγμζνεσ και κάποιεσ υπολείπονται. Επίςθσ, δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνοσ 
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τρόποσ εκδιλωςθσ τθσ νοθμοςφνθσ. Κάποιοσ μπορεί να μθν ζχει τθν ικανότθτα να 

διαβάηει και να γράφει, αλλά να είναι χαριςματικόσ ομιλθτισ και να διακζτει 

ιδιαίτερα διευρυμζνο λεξιλόγιο. 

Θ κάκε νοθμοςφνθ ξεχωριςτά, επίςθσ, δεν είναι ζννοια αυκφπαρκτθ, δεν 

υπάρχει αυτόνομα και αποκομμζνα από τισ υπόλοιπεσ. Οι νοθμοςφνεσ 

ςυνυπάρχουν και αλλθλεπιδροφν πάντα μεταξφ τουσ. Για παράδειγμα, για τθν 

προετοιμαςία ενόσ γεφματοσ, πρζπει κάποιοσ να διαβάςει τθ ςυνταγι (γλωςςικι), 

να υπολογίςει τισ μερίδεσ (μακθματικι), να λάβει υπόψθ τισ προτιμιςεισ τθσ 

οικογζνειασ (διαπροςωπικι) και να παραςκευάςει το γεφμα, κατά τζτοιο τρόπο, 

ϊςτε να ικανοποιείται γευςτικά και αιςκθτικά ο ίδιοσ (ενδοπροςωπικι). 

4.3.3.2. Θ εκτίμθςθ τθσ νοθμοςφνθσ μζςα ςε πολιτιςμικά περιβάλλοντα 

Θ ταυτόχρονθ ςυνφπαρξθ όλων των τφπων τθσ νοθμοςφνθσ φζρει μια ςθμαντικι 

εκπαιδευτικι ςυνεπαγωγι. Πλοι οι άνκρωποι δφνανται να αναπτφξουν, ςε κάποιο 

βακμό, όλεσ τισ μορφζσ των ικανοτιτων, που αντιςτοιχοφν ςε όλουσ τουσ τφπουσ 

τθσ νοθμοςφνθσ. Οριςμζνοι πιςτεφουν ότι ςτεροφνται κάποιουσ τφπουσ 

νοθμοςφνθσ και ότι αδυνατοφν να τουσ καλλιεργιςουν, κακϊσ θ ζλλειψθ είναι 

εγγενισ. Ο Gardner διατείνεται ότι θ άποψθ αυτι αποτελεί μια λανκαςμζνθ 

πεποίκθςθ, κακϊσ όλοι οι άνκρωποι κατζχουν και τουσ οκτϊ τφπουσ νοθμοςφνθσ 

και όλοι ζχουν τθ δυνατότθτα να αναπτφξουν οποιαδιποτε από τισ νοθμοςφνεσ 

επικυμοφν, ςε υψθλό βακμό, εάν δεχκοφν τθν κατάλλθλθ ενίςχυςθ και ζχουν τθν 

κατάλλθλθ κακοδιγθςθ (Αmstrong, 2009: 15). 

Σθμαντικζσ ςυνεπαγωγζσ ςτθν εκπαίδευςθ κα ζχει θ αναηιτθςθ και θ 

εφρεςθ τρόπων αξιολόγθςθσ όλων των τφπων τθσ νοθμοςφνθσ, ϊςτε να 

επιτυγχάνεται μεγαλφτεροσ βακμόσ αυτογνωςίασ του μακθτι ςε ςχζςθ με τισ 

δυνατότθτεσ και τισ αδυναμίεσ του. Οι νοθμοςφνεσ πρζπει να αναηθτθκοφν μζςα ςε 

νοθματοδοτθμζνεσ πολιτιςμικά δραςτθριότθτεσ, ςε αντίκεςθ με τον παραδοςιακό 

τρόπο αναηιτθςθσ, μζςα από τθ ςυμπλιρωςθ δοκιμαςιϊν, με μολφβι και χαρτί. Θ 

αποτίμθςθ αυτι, όντασ αποπλαιςιωμζνθ, μπορεί να φαίνεται ότι είναι 

αντικειμενικι και να φαντάηει ιδανικι, κακϊσ αποςοβεί τον κίνδυνο μερολθψίασ, 

αλλά εμπεριζχει προκατάλθψθ και ευνοεί μονομερϊσ τθν επίδοςθ ςτθ 

λογικομακθματικι – γλωςςικι νοθμοςφνθ. Ο ςτόχοσ τθσ αντικειμενικότθτασ είναι 
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απατθλόσ και θ ταυτότθτα τθσ υποκειμενικότθτασ του μακθτι διαφεφγει (Gardner 

& Hatch, 1989: 6). 

4.3.3.3. Συνεπαγωγζσ ςτθν εκπαίδευςθ 

Θ κεωρία τθσ Ρολλαπλισ Νοθμοςφνθσ δεν αποτελεί ζνα κεωρθτικό ςχιμα, μια 

εννοιολογικι «καταςκευι», αποκομμζνθ από τθν εφαρμογι τθσ, αλλά βρίςκεται ςε 

άμεςθ ςυςχζτιςθ με τθν πραγματικότθτα. Για τον λόγο αυτό, θ κεωρία ζτυχε 

ενκουςιϊδουσ υποδοχισ από τθν εκπαίδευςθ και αξιοποιικθκε άμεςα, μζςα από 

τθν εκπόνθςθ ςχολικϊν προγραμμάτων. Θ κεωρία ανταποκρινόταν ςτο αίτθμα για 

διαφοροποίθςθ και ζδινε απάντθςθ ςτθν αναηιτθςθ ενόσ ςχιματοσ που κα απζδιδε 

με περιςςότερθ αποτελεςματικότθτα τισ ικανότθτεσ ενόσ ατόμου (Gardner, 1995: 

200). Σε ζνα πλαιςιοκετθμζνο περιβάλλον, για παράδειγμα ακόμα και ςτθ βακμίδα 

τθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ, θ γλωςςικι ανάπτυξθ μπορεί να εκτιμθκεί μζςα από 

πολλαπλζσ διαδικαςίεσ, όπωσ θ αφιγθςθ μιασ ιςτορίασ (αφθγθτισ) ι θ παρουςίαςθ 

μιασ ιςτορίασ (δθμοςιογράφοσ) κ.τ.λ. Κατά αντιςτοιχία, θ αντίλθψθ του χϊρου 

μπορεί να εκτιμθκεί, χωρίσ αποπλαιςιϊμενθ εξζταςθ δεξιοτιτων, μζςα από τθ 

Ηωγραφικι (ηωγράφοσ) ι τθ ςυναρμολόγθςθ αντικειμζνων (μθχανικόσ). 

Θ απιχθςθ τθσ κεωρίασ ςτθν εκπαιδευτικι πραγματικότθτα ζγινε άμεςα 

εμφανισ, κακϊσ τρία ερευνθτικά προγράμματα εκπονικθκαν ςε ςχολεία ςτθν 

Αμερικι, μζςα ςε πζντε χρόνια από τθ διατφπωςι τθσ. 

Στθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, θ Patricia Bohanos και οι ςυνεργάτεσ τθσ 

αξιοποίθςαν τθ κεωρία για να ςχεδιάςουν το πρόγραμμα ενόσ ολόκλθρου ςχολείου 

ςτθν Iνδιανάπολθ. Μζςα από μια ποικιλία προγραμμάτων (πλθροφορικισ, 

κιναιςκθτικισ δραςτθριότθτασ, μουςικισ, κ.τ.λ.), μζςα από εμπλουτιςμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ, δόκθκε θ δυνατότθτα ςε όλα τα παιδιά να ανακαλφψουν τα 

δυνατά ςθμεία τουσ και να αναπτφξουν τισ κλίςεισ τουσ. Για παραπάνω από ζναν 

χρόνο, κάκε παιδί εκτελοφςε ζναν αρικμό προγραμμάτων βαςιςμζνων ςε κζματα, 

όπωσ: «Ο άνκρωποσ και το περιβάλλον του», «Οι αλλαγζσ ςτον χϊρο και ςτον 

χρόνο». Τα προγράμματα αυτά παρουςιάςτθκαν και βιντεοςκοπικθκαν για 

μετζπειτα μελζτθ και ανάλυςθ. Μια ομάδα ερευνθτϊν, από το Harvard Project Zero, 

διερευνά τθν ανάπτυξθ μιασ ομάδασ κριτθρίων, με τα οποία τα βιντεοςκοπθμζνα 

προγράμματα κα αξιολογθκοφν.  
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Στθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, το πρόγραμμα Arts PROPEL, υπιρξε ζνα 

ςυνεργατικό πρόγραμμα που ςτόχευςε ςτθν εκτίμθςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ 

μάκθςθσ ςε περιοχζσ όπωσ θ μουςικι, θ δθμιουργικι γραφι, οι εικαςτικζσ Τζχνεσ, 

οι οποίεσ παραδοςιακά παραμελοφνται από τισ περιςςότερεσ τυπικζσ μετριςεισ. Το 

τρίτο πρόγραμμα, το Project Spectrum, οργανωμζνο από τον David Feldman, 

ανζπτυξε μια ςειρά από δραςτθριότθτεσ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ και 

εκδοχζσ αξιολόγθςθσ που να ταιριάηουν ςε μακθτοκεντρικζσ δομζσ προςχολικισ 

εκπαίδευςθσ και παιδικϊν ςτακμϊν (Gardner & Hatch, 1989: 7). O ίδιοσ ο Gardner, 

ςε μια αναςτοχαςτικι μελζτθ τθσ πρόςλθψθσ τθσ κεωρίασ τθσ Ρολλαπλισ 

Νοθμοςφνθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, δϊδεκα χρόνια μετά τθ διατφπωςι τθσ, 

επιςθμαίνει τρεισ κετικζσ ςυνεπαγωγζσ:  

α) Καλλιζργεια των επικυμθτϊν ικανοτιτων. Τα ςχολεία καλλιεργοφν τισ 

δυνατότθτεσ εκείνεσ που αξιολογοφνται κετικά και εκτιμϊνται από τθν κοινωνία. 

Ρολλζσ κλίςεισ και ενδιαφζροντα που αποκλείνουν από το κυρίαρχο πρότυπο τθσ 

τυπικισ εκπαίδευςθσ το οποίο επικεντρϊνεται ςτθν καλλιζργεια τθσ 

γλωςςικομακθματικισ νοθμοςφνθσ, δεν ενιςχφονται, μζνουν ςτθν αφάνεια και ο 

μακθτισ αποκαρρφνεται από τθν ανάπτυξι τουσ.  

β) Ρροςζγγιςθ μια ζννοιασ, ενόσ κζματοσ ι ενόσ πεδίου με πολλαπλοφσ τρόπουσ. O 

Gardner εκλαμβάνει ωσ διαςπαςτικό τον υλικό μαξιμαλιςμό που διακρίνει τα 

ςχολικά προγράμματα. Το γεγονόσ ότι ςτα ςχολικά προγράμματα περιλαμβάνονται 

πάρα πολλζσ γνϊςεισ, από ανεξάρτθτουσ και μθ ςυςχετιηόμενουσ τομείσ, οδθγεί 

ςτθν επιφανειακι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ και ςτθν αδυναμία τθσ εισ βάκοσ 

κατανόθςθσ. Είναι πιο αποτελεςματικό να επιλεγοφν πυρθνικζσ ιδζεσ, ουςιαςτικά 

ερωτιματα και ςτθ ςυνζχεια να επενδυκεί χρόνοσ ςτθ μελζτθ τουσ από πολλαπλζσ 

εκδοχζσ. Οι επιλεγμζνεσ κεματικζσ δεν είναι απαραίτθτο να εξεταςτοφν και με τισ 

οκτϊ νοθμοςφνεσ, αλλά είναι απαραίτθτο να ενταχκοφν ςτο κατάλλθλο μακθςιακό 

πλαίςιο, με τρόπο παιδαγωγικά κατάλλθλο. 

γ) Εξατομικευμζνθ εκπαίδευςθ. Ζνασ από τουσ λόγουσ τθσ μεγάλθσ απιχθςθσ τθσ 

κεωρίασ τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ ςτθν εκπαίδευςθ είναι θ δυνατότθτα που 

παρζχει για ςυμπερίλθψθ. Θ κεωρία τθσ Ρολλαπλισ Νοθμοςφνθσ βαςίηεται ςτον 

ςεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα. Θ κεωρία ςτθρίηεται ςτθ κζςθ: «Δεν είμαςτε όλοι 
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ταυτόςθμοι, δεν διακζτουμε τθν ίδια νοθμοςφνθ». Θ εκπαίδευςθ λειτουργεί πιο 

αποτελεςματικά, όταν οι ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ ι οι αδυναμίεσ λαμβάνονται υπόψθ 

ςτον ςχεδιαςμό διδαςκαλίασ του αντικειμζνου. Το ομογενοποιθτικό ςφςτθμα 

αναμφίβολα αφορά ςε μια μειονότθτα μακθτϊν, αποκλείοντασ τουσ περιςςότερουσ 

(Gardner, 1995: 208). 

Επιπλζον, ςχετικά με τθν πολλαπλότθτα των εκδοχϊν ανάγνωςθσ, ο Gardner 

επιςθμαίνει τα κετικά αποτελζςματα τθσ εναλλακτικισ κζαςθσ: Ρρϊτον, επειδι τα 

παιδιά δεν μακαίνουν όλα με τον ίδιο τρόπο, κα επιτευχκεί θ εμπλοκι των 

περιςςότερων μακθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Δεφτερον, πολλοί μακθτζσ 

που αποκλείονταν με τον παραδοςιακό τρόπο κα νιϊςουν επαρκείσ, ικανοί, κακϊσ 

διακζτουν κάποια διαφορετικι ικανότθτα αναπαράςταςθσ. Τζλοσ, κακϊσ θ 

κατανόθςθ δφναται να επιτευχκεί μζςω τθσ αναπαράςταςθσ με πολλαπλοφσ 

τρόπουσ, διανοίγονται παράλλθλα πολλαπλοί τρόποι ζκφραςθσ. 

Συνοψίηοντασ, θ κεωρία τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ υπιρξε μια 

επαναςτατικι κεϊρθςθ για τθν αντιμετϊπιςθ και τθν αξιολόγθςθ τθσ ανκρϊπινθσ 

νοθμοςφνθσ, κακϊσ προςζφερε ζνα ολιςτικό μοντζλο κατανόθςθσ των ικανοτιτων 

του ατόμου. Μζςα από τισ οκτϊ νοθμοςφνεσ εκφράηεται το ςφνολο των 

δυνατοτιτων αναπαράςταςθσ τθσ πραγματικότθτασ. Θ κεωρία είχε άμεςθ 

πρόςλθψθ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, κακϊσ προςζφερε ζνα μοντζλο 

εξατομικευμζνθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ. Ο ςεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα δεν 

αποτζλεςε μόνο κεωρθτικι ζννοια αλλά και εφαρμοςμζνθ πρακτικι, κακϊσ ζδωςε 

ςτθν εκπαίδευςθ τθ δυνατότθτα να λειτουργιςει ςυμπεριλθπτικά, ακόμα και για 

τουσ μακθτζσ, που δεν ζχουν υψθλζσ επιδόςεισ ςτθ λογικομακθματικι–γλωςςικι 

νοθμοςφνθ. Με τον τρόπο αυτό άνοιξε τον δρόμο για ζνα ςχολείο περιςςότερο 

δθμοκρατικό, ανοιχτό ςτθν ετερότθτα, που ουςιαςτικά προςφζρει διζξοδο ςτισ 

ικανότθτεσ του κάκε μακθτι, ςυνδυάηοντασ τθ γνωςτικι καλλιζργεια με τθ 

ςυναιςκθματικι καλλιζργεια. 

  



  

112 

 

 

4.3.4. Κριτικι παιδαγωγικι 

Με τον όρο Κριτικι Ραιδαγωγικι εννοοφμε τθν εκπαιδευτικι κεωρία, που 

περιλαμβάνει διδακτικζσ και μακθςιακζσ πρακτικζσ, οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν 

απόκτθςθ και καλλιζργεια τθσ κριτικισ ςυνείδθςθσ των εκπαιδευτικϊν και των 

μακθτϊν απζναντι ςε καταπιεςτικζσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ (Νικολακάκθ, 2011: 17). 

Θ κεωρία κεμελιϊκθκε ςτισ αρχζσ που ζκεςε ο Paolo Freire και είχε ωσ κφριουσ 

εκπροςϊποφσ τουσ: Herny Giroux, Stanley Aronowitz, Peter McLaren, Michael Apple 

και Donaldo Macebo και εκδθλϊκθκε με επίκεντρο τθν Αμερικι, ςτισ δεκαετίεσ του 

1980-1990 (Κατςαροφ, 2011: 413· Γοφναρθσ & Γρόλλιοσ, 2010: 53). 

H Κριτικι Ραιδαγωγικι αναδφκθκε ωσ αντίδραςθ ςτθν αυξανόμενθ επιβολι 

τθσ κυρίαρχθσ αφιγθςθσ του νεοφιλελευκεριςμοφ-νεοςυντθρθτιςμοφ ςτθν 

κοινωνία και διδάςκει τθν αφφπνιςθ και τθ δράςθ (Giroux, 2011: 21). Ωσ ρεφμα ζχει 

τισ ρίηεσ τθσ ςτον νεωτερικό προοδευτιςμό του Dewey και ςυγκεκριμζνα ςτισ 

απόψεισ του ςχετικά με τθν ενεργοποίθςθ των μακθτϊν, τθν παροχι κινιτρων και 

τθ βιωματικι μάκθςθ (Κατςαροφ, 2011: 413, Kalantzis & Cope, 1993: 45-49). Θ 

Κριτικι Ραιδαγωγικι, όμωσ, ωσ παιδαγωγικι κίνθςθ αντίςταςθσ ςτουσ 

αλλοτριωτικοφσ κεςμοφσ τθσ εξουςίασ, ςυνδζκθκε με τον Paolo Freire, 

προςφζροντασ ταυτόχρονα το όραμα για αλλαγι (Νικολακάκθ, 2011: 63). 

Τοποκετϊντασ τθ κεωρία τθσ Κριτικισ Ραιδαγωγικισ ςτο κοινωνικό ςυγκείμενο, και 

ςυγκρίνοντάσ τθν με τισ κζςεισ τθσ μετανεωτερικότθτασ, πρζπει να επιςθμανκεί ότι 

καταγράφεται αντιφατικι ςτάςθ, αποδοχισ και αντιπαράκεςθσ. Σθμειϊνεται, 

δθλαδι, ςφγκλιςθ, ωσ προσ τθν υπονομευτικι ςτάςθ απζναντι ςτθν φπαρξθ 

αντικειμενικισ γνϊςθσ και αλικειασ και ταυτόχρονα απόκλιςθ ςε ςχζςθ με τθ 

ρθτορικι του νεοφιλελευκεριςμοφ και τθν ζμμεςθ παγίωςθ των ανιςοτιτων 

(Γρόλλιοσ & Κάςκαρθσ, 1997: 113). 

Αναλυτικότερα, και οι δφο κεωρίεσ πρεςβεφουν ότι ςτθ ςφγχρονθ 

πολυπολιτιςμικι κοινωνία δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεται μία κακολικι 

κουλτοφρα, οφτε μια αφιγθςθ, κακϊσ ςυνυπάρχουν πολλζσ αναγνϊςεισ ι 

ερμθνείεσ τθσ πραγματικότθτασ (Κατςαροφ, 2011: 413, Kalantzis & Cope, 1993: 45-

49). Επομζνωσ, καταγράφεται ζνασ δθμοκρατικόσ ςτόχοσ, για ςυμμετοχικότθτα και 
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κοινωνικι ευαιςκθςία, ζνασ ςτόχοσ που κατευκφνεται προσ πολλαπλζσ πθγζσ 

γνϊςθσ και κοινωνικοοικονομικι κινθτικότθτα (Kincheloe, 2011: 231), όμωσ παρά τθ 

δθμοκρατικότθτα που επαγγζλλεται θ κζαςθ αυτι, θ Κριτικι Ραιδαγωγικι 

επιςθμαίνει τισ αντιφάςεισ και τθ «διπλι» αφιγθςθ τθσ μετανεωτερικότθτασ.  

Επιςθμαίνονται, δθλαδι, οι αντιφάςεισ, που διζπουν τον ςφγχρονο κόςμο. 

Ενϊ το αναμενόμενο κα ιταν ο εκδθμοκρατιςμόσ και θ πολυπολιτιςμικι κζαςθ να 

λειτουργιςει ςυμπεριλθπτικά για διαφορετικοφσ μακθτζσ από περικωριοποιθμζνα 

περιβάλλοντα, παρατθρείται μια τυποποιθμζνθ ατηζντα, που αποκλείει, κζτει 

κοινωνικοφσ κανόνεσ και εξυπθρετεί τα ςυμφζροντα τθσ κυρίαρχθσ τάξθσ 

(Kincheloe, 211: 232). Ρροβάλλοντασ τθν αντίςταςι τθσ ςτθν παγίωςθ των 

κοινωνικϊν ανιςοτιτων και ςτθν ολοκλθρωτικι επικράτθςθ του χρθςτικοφ 

ατομικιςμοφ, θ Κριτικι Ραιδαγωγικι προβάλλει το αίτθμα για τθν αλλαγι των 

καταπιεςτικϊν ςυνκθκϊν και τθν ανάγκθ φπαρξθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ 

(Νικολακάκθ, 2011: 17). 

Συνοπτικά, οι αρχζσ πάνω ςτισ οποίεσ κεμελιϊνεται θ κίνθςθ τθσ Κριτικισ 

Ραιδαγωγικισ, όπωσ καταγράφθκαν από τουσ Γρόλλιο & Κάςκαρθ, είναι οι εξισ:  

 Τα νοιματα δθμιουργοφν τισ υπάρχουςεσ δομζσ αξιϊν, που τελικά 

ενςαρκϊνονται ςε κοινωνικζσ ςχζςεισ καταπίεςθσ, αλλοτρίωςθσ και υποταγισ                   

(θ γνϊςθ κεμελιϊνεται ςε γλωςςικζσ ςχζςεισ, που είναι ιςτορικά και κοινωνικά 

ςυγκροτθμζνεσ και, με αυτιν τθν ζννοια, θ κατθγορία τθσ γλϊςςασ είναι 

κακοριςτικι ςτθ διαμόρφωςθ τθσ πραγματικότθτασ). 

 Θ ςχζςθ ζννοιασ – αντικειμζνου, ςθμαίνοντοσ – ςθμαινομζνου δεν είναι ποτζ 

ςτακερι, οφτε υπερβατικά δεδομζνθ, αλλά διαμεςολαβείται από τθν καπιταλιςτικι 

παραγωγι, κατανάλωςθ και τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ. 

 Θ καταπίεςθ ζχει πολλά «πρόςωπα», προζρχεται από τισ κοινωνικζσ 

διακρίςεισ φφλου, φυλισ και τάξθσ, αλλά θ επικζντρωςθ ςε μία από τισ διακρίςεισ 

ςε βάροσ των άλλων παρεμποδίηει τθν κατανόθςθ τθσ αλλθλοςυςχζτιςισ τουσ. 

 Το άτομο ταυτόχρονα δθμιουργεί και δθμιουργείται από το κοινωνικό 

ςφμπαν του οποίου είναι μζροσ, και δίνεται ζμφαςθ ςτθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια 

και ολοκλιρωςθ.  

(Γρόλλιοσ & Κάςκαρθσ, 1997: 109) 
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Θ Κριτικι Ραιδαγωγικι είναι απαραίτθτθ ςτθ ςφγχρονθ εποχι, που 

διαμορφϊνει νζεσ μυκολογίεσ και ο λόγοσ τθσ εξουςίασ λειτουργεί παραπλανθτικά, 

αφαιρϊντασ από τουσ ανκρϊπουσ τα δικαιϊματα και τισ κατακτιςεισ τουσ 

(Νικολακάκθ, 2011: 17). Οι ςτοχαςτζσ και οι κριτικοί παιδαγωγοί επεςιμαναν τθν 

περιπλοκότθτα των δομϊν, κακϊσ και τον παραπλανθτικό τρόπο με τον οποίο 

λειτουργοφν οι ιδεολογίεσ τθ ςφγχρονθ εποχι. O Chomsky, για παράδειγμα, 

επιςθμαίνει ότι οι κεςμοί ζχουν ςχεδιαςτεί με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να ανταμείβεται 

θ ςυμμόρφωςθ και θ υπακοι (Chomsky, 2011: 124), και κακϊσ το ςχολείο και θ 

εκπαίδευςθ επιδιϊκουν τθ νομιμοποίθςθ και τθν αναπαραγωγι των υφιςτάμενων 

μορφϊν ηωισ, επικυρϊνουν τθ δυναμικι τθσ εξουςίασ και παγιϊνουν τισ κοινωνικζσ 

ανιςότθτεσ, μζςω τθσ φυςικοποίθςισ τουσ (McLaren, 1989: 60). 

Θ Κριτικι Ραιδαγωγικι τόνιςε τθν ευκφνθ τθσ εκπαίδευςθσ απζναντι ςτθ 

ρθτορικι τθσ κυρίαρχθσ κουλτοφρασ και τθν ανάγκθ για διαρκι επαγρφπνθςθ και 

αφφπνιςθ. Θ εκπαίδευςθ δεν είναι δυνατόν να είναι ουδζτερθ και να αγνοεί τουσ 

κινδφνουσ που ςυνοδεφει θ πακθτικοποίθςθ, αλλά οφείλει να διδάςκει τθν 

αντίςταςθ ενάντια ςτουσ αλλοτριωτικοφσ και ομογενοποιθτικοφσ μθχανιςμοφσ 

(Freire, 2011: 91). 

Στισ ιδιάηουςεσ και περίπλοκεσ ςυνκικεσ, θ εκπαίδευςθ πρζπει να εκφζρει 

τον εναλλακτικό λόγο αντίςταςθσ, ο οποίοσ να βαςίηεται ςε αρχζσ που υπερβαίνουν 

τθν εργαλειακι και λειτουργικι λογικι (Καςτοριάδθσ, 2011: 126). Για να καταςτεί 

δυνατι θ αλλαγι ςτθν εκπαίδευςθ και να μεταςχθματιςτεί ο λόγοσ ςε πράξθ, 

πρζπει να υπάρξει αλλαγι ςτθ φιλοςοφία, ςτθ ςτοχοκεςία, κακϊσ και ςτουσ 

υφιςτάμενουσ ρόλουσ εκπαιδευτικοφ – μακθτι. Σε επίπεδο εκπαιδευτικισ πράξθσ ο 

Freire προβάλλει τθν ανατροπι τθσ «τραπεηικισ» και αφθγθματικισ κεϊρθςθσ τθσ 

εκπαίδευςθσ. Θ «τραπεηικι» κεϊρθςθ διαιωνίηει τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ, τθν 

πακθτικοποίθςθ των υποκειμζνων και παγιϊνει τισ εξουςιαςτικζσ ςχζςεισ, 

εκκινϊντασ από αυτζσ του δαςκάλου – μακθτι. Θ αλλαγι κα επιτευχκεί μόνο με τθ 

φπαρξθ μιασ άλλθσ ανάγνωςθσ τθσ πραγματικότθτασ. 

Ωσ προσ τθν αφθγθματικι διάςταςθ τθσ εκπαίδευςθσ, ο Friere επιςθμαίνει 

τισ αρνθτικζσ προεκτάςεισ τθσ, θ γνϊςθ δεν ςυνδζεται με το βίωμα και τοποκετείται 

ςε απόςταςθ από τον μακθτι. Θ απόςταςθ αυτι τθν αλλοτριϊνει, μετατρζποντάσ 
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τθν ςε αφθγθμζνο κείμενο, και παράλλθλα, λειτουργεί ωσ διαχωριςτικό για τον 

πομπό του κειμζνου από τον δζκτθ. Ο μακθτισ δεν ζρχεται ςε επαφι με τθν ίδια τθ 

γνϊςθ, αλλά με το κείμενο που μεταφζρει τθ γνϊςθ, με αποτζλεςμα θ γνϊςθ να 

ταυτίηεται με το κείμενο, το οποίο ο μακθτισ οφείλει να αποςτθκίςει. Ο μακθτισ 

εκλαμβάνεται ωσ «άδειο δοχείο», το οποίο ο εκπαιδευτικόσ κα γεμίηει με γνϊςεισ – 

πλθροφορίεσ. Θ ικανότθτα του μακθτι να αποκθκεφει με τάξθ και να αναπαραγάγει 

με ακρίβεια, αποτελεί το επαλθκευτικό ςτοιχείο τθσ απόδοςισ του και τθσ επίδοςισ 

του.  

Αυτι θ «τραπεηικι», όπωσ τθ χαρακτθρίηει ο Freire, αντίλθψθ τθσ 

εκπαίδευςθσ δίνει ςτον εκπαιδευτικό ρόλο κατακζτθ και ςτον μακθτι κζςθ 

«αποταμιευτικοφ χϊρου». Θ αναπαραγωγικι αυτι κζαςθ τθσ γνϊςθσ αποτελεί 

αλλοτρίωςθ τθσ ίδιασ τθσ γνϊςθσ, που αποτελεί δφναμθ ανατροπισ, ανανζωςθσ και 

αναμόρφωςθσ, που προκφπτει μζςα από τθν εξερευνθτικι ικανότθτα του 

ανκρϊπου ςε αλλθλόδραςθ με το περιβάλλον του και με τουσ γφρω του (Freire, 

1977: 78). Ο μακθτισ δεν πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ ςτατικι, πακθτικι και 

ςυμμορφωμζνθ προςωπικότθτα, αλλά ωσ προςωπικότθτα υπό διαμόρφωςθ, εν τω 

γίγνεςκαι, ρευςτι και μεταλλαςςόμενθ, ςε ζναν ομοίωσ ρευςτό και 

μεταλλαςςόμενο κόςμο (Freire, 1977: 94). 

Για τθν Κριτικι Ραιδαγωγικι, θ εκπαίδευςθ δεν πρζπει να διδάςκει τθ 

ςυμμόρφωςθ – αναπαραγωγι αλλά τθν κοινωνικι αλλαγι και ανατροπι. Θ ςτάςθ 

αυτι τθσ αντίςταςθσ προχποκζτει αφφπνιςθ και ενεργό δράςθ ςε ςυλλογικό 

επίπεδο, απαιτεί μια εναλλακτικι «ανάγνωςθ» των προβαλλόμενων από τθν 

κυρίαρχθ αφιγθςθ μθνυμάτων, κακϊσ και τθσ πραγματικότθτασ. Θ ανάγνωςθ δεν 

πρζπει να ςυγχζεται με τθν αποκωδικοποίθςθ τθσ λζξθσ ι τθσ γλϊςςασ. Θ 

ανάγνωςθ πρζπει να ςυνδζεται με τθ γνϊςθ του κόςμου και να αλλθλοδιαπλζκεται 

με το κοινωνικό ςυγκείμενο ςτο οποίο τοποκετείται. Οι λζξεισ οφείλουν να φζρουν 

το φορτίο τθσ νοθματοδότθςθσ τθσ υπαρξιακισ εμπειρίασ των μακθτϊν και όχι των 

δαςκάλων. Θ ανάγνωςθ πάντα ςθμαίνει κριτικι πρόςλθψθ, ερμθνεία και 

επανεγγραφι του κειμζνου (Freire – Μacebo, 1987: 29-36). 

Το γεγονόσ ότι ο εκπαιδευτικόσ βοθκάει τον μακθτι ςτθ διαδικαςία τθσ 

μάκθςθσ δεν ςθμαίνει ότι «γεμίηει το κεφάλι του με λζξεισ». Αντικζτωσ, ο μακθτισ 
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καταςκευάηει μόνοσ του τισ γνϊςεισ, ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ, βιωμζνεσ 

εμπειρίεσ του. Οι λζξεισ, επομζνωσ, που ςυγκροτοφν ζνα πρόγραμμα γραμματιςμοφ 

κα πρζπει να προζρχονται από το «ςφμπαν των λζξεων» του βιωμζνου κόςμου των 

ανκρϊπων, που μακαίνουν και εκφράηουν ςε πραγματικι γλϊςςα, τισ ανθςυχίεσ 

τουσ φόβουσ, τισ ανάγκεσ και τα όνειρα τουσ. Θ διδαςκαλία πρζπει να αποτελεί 

προϊόν τθσ διυποκειμενικισ ςχζςθσ εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν, μακθτϊν – μακθτϊν, 

μακθτϊν – κειμζνων, μακθτϊν – κοινωνικοφ πλαιςίου, και ωσ τζτοιο προϊόν οφείλει 

να φζρει τθ ςφραγίδα των νζων ανκρϊπων – μακθτϊν και τθ μοναδικότθτα τθσ 

δθμιουργικισ ςυνάντθςισ τουσ. 

Εν τζλει, θ Κριτικι Ραιδαγωγικι αποτελεί μια παιδαγωγικι τθσ ελπίδασ, που 

αποςτρζφεται τθν πακθτικοποίθςθ και τθ μοιρολατρικι ςτάςθ απζναντι ςτθ 

νεοφιλελεφκερθ ιδεολογία και ςτισ εξουςιαςτικζσ δομζσ τθσ. Ρροςφζρει «μια 

γλϊςςα δυνατοτιτων, μια γλϊςςα που ανακοινϊνει τθν παρουςία μασ ςτθν Λςτορία 

και ςτον κόςμο και κθρφςςει *ότι πρζπει+ γεμάτοι ελπίδα να αγωνιςτοφμε για το 

όνειρο, για τθν ουτοπία, για τθν ελπίδα τθν ίδια, με κριτικι προοπτικι. Και αυτόσ ο 

αγϊνασ δεν είναι μάταιοσ», (Freire, 2004: 102). Συνοψίηοντασ, ςτθν εποχι τθσ 

φςτερθσ νεωτερικότθτασ, διαμορφϊκθκαν κεωρίεσ από ψυχολόγουσ, 

εκπαιδευτικοφσ ι κοινωνιολόγουσ, οι οποίεσ προςζδωςαν ςθμαντικζσ προεκτάςεισ 

ςτθ διαμόρφωςθ τθσ εκπαιδευτικισ κεωρίασ για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ. 

Θ κοινωνικοπολιτιςμικι κεωρία του Vygotsky διδάςκει τθ ςθμαςία τθσ 

διυποκειμενικισ αλλθλόδραςθσ για τθν καταςκευι τθσ γνϊςθσ και τθν ανάγκθ 

φπαρξθσ κατάλλθλου μακθςιακοφ πλαιςίου. Θ κεωρία των πολυγραμματιςμϊν 

τονίηει τθν πολλαπλότθτα των τρόπων νοθματοδότθςθσ και προβάλλει τθν ανάγκθ 

για τθν αξιοποίθςθ των πολυγραμματιςμϊν, με ςτόχο τθν πολυτροπικι ανάγνωςθ 

και τθν προαγωγι τθσ διαφοροποίθςθσ ςτθ ςχολικι τάξθ. Κατά ανάλογο τρόπο, θ 

κεωρία τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ πρεςβεφει ότι θ ςχολικι εκπαίδευςθ αξιοποιεί 

και αξιολογεί μόνο δφο από τισ οκτϊ νοθμοςφνεσ. Με τθν αξιοποίθςθ όλων των 

τφπων τθσ νοθμοςφνθσ, το ςφνολο των μακθτϊν εμπλζκεται ενεργά ςτθ διαδικαςία 

τθσ μάκθςθσ. Τζλοσ, θ Κριτικι Ραιδαγωγικι προβάλλει τθν ανάγκθ αφφπνιςθσ ςε 

ςχζςθ με τουσ κινδφνουσ που προζρχονται από τθ φυςικοποίθςθ των κοινωνικϊν 

ανιςοτιτων και προβάλλει τθν ανάγκθ αντίςταςθσ ςτουσ ομογενοποιθτικοφσ 
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μθχανιςμοφσ. Πλεσ αυτζσ οι κεωρίεσ ςυνζβαλαν ςθμαντικά ςτθν ανάγκθ 

διαμόρφωςθσ ενόσ νζου «εκπαιδευτικοφ παραδείγματοσ», που να ανταποκρίνεται 

ςτα ςφγχρονα αιτιματα.  



  

118 

 

4.4. Ραραδοςιακι μζκοδοσ  –  Διδαςκαλία με εναλλακτικζσ μεκόδουσ 

Θ ςφγχρονθ εποχι, περίπλοκθ, δυναμικι και εξελιςςόμενθ, με διακριτικά 

χαρακτθριςτικά τθ ρευςτότθτα και τθν αςάφεια, προβάλλει διαφορετικζσ ανάγκεσ 

ωσ προσ τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν, ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ που είχε 

ςχεδιαςτεί για μια κοινωνία θ οποία απαντοφςε ςε ζνα προγενζςτερο 

επιςτθμολογικό «παράδειγμα». Θ γενιά των ενθλίκων είχε ςχεδιάςει τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, αποτυπϊνοντασ τα δικά τθσ βιϊματα και τισ δικζσ τθσ 

εμπειρίεσ. Πμωσ οι αλλαγζσ ςτο κοινωνικό ςυγκείμενο είναι τεράςτιεσ, και κανείσ 

δεν μπορεί να προβλζψει ποιεσ κα είναι οι προτεραιότθτεσ και οι ανάγκεσ ςτθν 

κοινωνία του μζλλοντοσ (Χρυςαφίδθσ, 2003: 43). 

Οι αλλαγζσ, τοποκετθμζνεσ ςτθν κοινωνικι πλαιςίωςθ και ςτθν 

επιςτθμολογικι κεϊρθςθ τθσ γνϊςθσ, ςτθ μετάβαςθ από το «παράδειγμα» τθσ 

νεωτερικότθτασ ςε αυτό τθσ μετανεωτερικότθτασ, ζχουν ςυνεπαγωγζσ ςτθν 

εκπαίδευςθ, θ οποία, ωσ κεςμόσ, αναδεικνφεται αναποτελεςματικόσ ςτθν παροχι 

κατάλλθλων «εργαλείων» για τθν καταςκευι του εαυτοφ, τθ νοθματοδότθςθ του 

παρόντοσ και τον ςχεδιαςμό του μζλλοντοσ. 

4.4.1. Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ 

Τα δφο μοντζλα διδαςκαλίασ (παραδοςιακι διδαςκαλία – διδαςκαλία με 

εναλλακτικζσ μεκόδουσ) παρουςιάηουν ανάλογθ αντίςτιξθ χαρακτθριςτικϊν με τα 

κοινωνικά «παραδείγματα», νεωτερικότθτα – μετανεωτερικότθτα· καταγράφεται, 

δθλαδι, και ςτθν εκπαίδευςθ, θ ςφγκρουςθ των «παραδειγμάτων», ςε ςχζςθ με 

ςυγκεκριμζνεσ εννοιολογιςεισ: Το μοντζλο τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ 

ςυνδζεται με τθν αποδοχι τθσ αντικειμενικότθτασ τθσ γνϊςθσ, τθ μετάδοςθ και τθν 

αναπαραγωγι των πλθροφοριϊν, τθ δαςκαλοκεντρικι κεϊρθςθ, από τθν κακ’ 

ζδρασ και μετωπικι διδαςκαλία, τθν κατευκυντικι διδαςκαλία και τθ διδακτικι του 

«αντικειμζνου». Σε αντιπαράκεςθ, το μοντζλο τθσ διδαςκαλίασ με εναλλακτικζσ 

μεκόδουσ ςυνδζεται με τθ μακθτοκεντρικι αντίλθψθ, τθν πολυτροπικότθτα, τουσ 

πολυγραμματιςμοφσ, τθν αυτόνομθ μάκθςθ, τθ ςυμβολι του μακθτι–ενεργοφ 

υποκειμζνου ςτθν καταςκευι τθσ γνϊςθσ (Κοςςυβάκθ, 2006: 29-35· Φρυδάκθ, 

2009: 239· Κεοφιλίδθσ, 2009: 121). 
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4.4.1.1. Ραραδοςιακι διδαςκαλία 

Θ παραδοςιακι διδακτικι διακρίνεται κυρίωσ από τθν ζμφαςθ, που προςδίδει ςτον 

ρόλο του εκπαιδευτικοφ (δαςκαλοκεντρικι κατεφκυνςθ), ςε ςχζςθ με τθν απόδοςθ 

ςτον μακθτι ρόλου υποδεζςτερου (Κεοφιλίδθσ, 2009: 122). Θ απόκτθςθ τθσ 

γνϊςθσ ςτθν παραδοςιακι μζκοδο περιγράφεται ωσ μια γραμμικι πορεία, κατά τθν 

οποία τα πάντα ξεκινοφν από τον εκπαιδευτικό, ενϊ ςτουσ μακθτζσ αποδίδεται ο 

πακθτικόσ ρόλοσ του αποδζκτθ (Ξζκαλοσ – Ραπαγεωργίου, 1970: 297). Θ ζλλειψθ 

ενεργθτικισ ςυμμετοχισ και θ αναπαραγωγικι ςτάςθ απζναντι ςτθ γνϊςθ 

καταγράφεται παραςτατικά από τον Κουτςάκο:  

Τισ περιςςότερεσ φορζσ, θ μάκθςθ ιταν μάκθςθ ρουτίνασ. Ο μακθτισ επαναλάμβανε 
τθν ζτοιμθ γνϊςθ, που άκουε από τον δάςκαλο, χωρίσ ο ίδιοσ να μετζχει κακόλου ςτθ 
δθμιουργία και ςτθν απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ αυτισ. Διαρκϊσ ανζμενε οδθγίεσ, χωρίσ 
πρωτοβουλίεσ και χωρίσ αυτενζργεια. 

Κουτςάκοσ, 1986: 159 

 Σφμφωνα με τθν παραπάνω κζαςθ, ο εκπαιδευτικόσ κατζχει κζςθ αυκεντίασ, 

κεωρείται λοιπόν ο μοναδικόσ κάτοχοσ τθσ γνϊςθσ, ο οποίοσ ελζγχει τθν πορεία τθσ 

διδαςκαλίασ και αξιολογεί τον βακμό κατάκτθςθσ των αρχικϊν ςτόχων. Μζςα ςτθ 

ςχολικι τάξθ, θ δράςθ εκκινεί και εξαντλείται ςτον εκπαιδευτικό, αυτόσ 

παρουςιάηει τθ νζα γνϊςθ, αυτόσ αφθγείται, περιγράφει, επιδεικνφει, απευκφνει 

ερωτιςεισ, αξιολογεί. Σφμφωνα, δε, με τον Κομζνιο, ο χϊροσ του, αυςτθρά 

διαχωριςμζνοσ από τον χϊρο των μακθτϊν, εμπεριζχει τισ δικζσ του 

νοθματοδοτιςεισ. Θ ζδρα, υπερυψωμζνθ, δθλϊνει τθν απόςταςθ, τθν εξουςιαςτικι 

ςχζςθ, τθν επιβολι κυριαρχίασ διά τθσ μετάδοςθσ τθσ γνϊςθσ (Κανάκθσ, 2001: 123). 

 Άλλεσ ζννοιεσ με τισ οποίεσ ςυνδζεται το παραδοςιακό μοντζλο διδαςκαλίασ 

είναι το ζνα και μοναδικό διδακτικό εγχειρίδιο και θ απομνθμόνευςθ (Κεοφιλίδθσ, 

2009: 126). Θ μονοτροπικότθτα ςτθ διδαςκαλία και θ πίςτθ ότι θ επιςτθμονικι 

αλικεια είναι ςτακερι και αναλλοίωτθ ςχετίηονται με τθν πεποίκθςθ ότι θ γνϊςθ 

δφναται να καταγραφεί και να κωδικοποιθκεί ςε ζνα μόνο διδακτικό εγχειρίδιο και 

να μετακενωκεί από αυτό. Θ κυρίαρχθ αφιγθςθ αποτυπϊνεται και προςφζρεται 

ςτον μακθτι προσ απομνθμόνευςθ. Σφμφωνα με τθν Κουτςελίνθ, θ μάκθςθ 

κεωρείται ζνα τελικό προϊόν, μεταβιβάςιμο ςτον μακθτι, του οποίου θ αξιολόγθςθ 

βαςίηεται ςτθ δυνατότθτα αποςτικιςθσ και αναπαραγωγισ του περιεχομζνου του 

εγχειριδίου (Κουτςελίνθ - Λωαννίδου, 2013: 198). Οι επιλογζσ του ςυγγραφζα του 
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εγχειριδίου αποτελοφν τθ διδακτζα φλθ και προβάλλονται ωσ θ μοναδικι εκδοχι–

ερμθνεία τθσ πραγματικότθτασ. 

Ωσ προσ τθ ςτοχοκεςία, το παραδοςιακό μοντζλο βαςίηεται ςτθ 

ςυμπεριφοριςτικι κεωρία, ςφμφωνα με τθν οποία θ μάκθςθ αποτελεί ςυνζπεια 

ενόσ ςυγκεκριμζνου ερεκίςματοσ. Ακολουκϊντασ αυτιν τθ κεωρθτικι αρχι, οι 

εκπαιδευτικοί ςτοχεφουν ςτον μεταςχθματιςμό τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν, 

μζςα από τθν προβολι ςυγκεκριμζνων ερεκιςμάτων. Μζςα από ςυγκεκριμζνα 

παραδείγματα, επιχειροφν να πετφχουν μια ςυγκεκριμζνθ απόκριςθ, ενδεικτικι τθσ 

αλλαγισ ςυμπεριφοράσ και, επομζνωσ, τθσ μάκθςθσ. Μζςα ςε ζνα τόςο 

ςυγκεκριμζνο πλαίςιο, τόςο το περιεχόμενο, όςο και θ μζκοδοσ διδαςκαλίασ 

αποκτοφν αξία μόνο ωσ μζςα επίτευξθσ των προκακοριςμζνων ςτόχων. Το μοντζλο 

αυτό βρίςκεται ςε απόλυτθ αντιςτοιχία με τισ αρχζσ τθσ νεωτερικότθτασ, ςχετικά με 

τθ γραμμικι, ορκολογικι κατεφκυνςθ, ςτθν οποία οι μακθςιακοί ςτόχοι 

ςυντάςςονται με τθν τεχνοκρατικι, εργαλειακι κζαςθ τθσ εκπαίδευςθσ (Τςάφοσ, 

2014: 140). 

Θ παραδοςιακι παιδαγωγικι, που φζρει ωσ χαρακτθριςτικά τισ 

προδιαγεγραμμζνεσ με ακρίβεια κινιςεισ μζςα ςτθν τάξθ και τον ακριβι 

λεπτομερειακό ςχεδιαςμό, δεν είναι ςε κζςθ να προςφζρει λφςεισ ςτα περίπλοκα 

προβλιματα τθσ εποχισ μασ (Χρυςαφίδθσ, 2003: 38). Το εκπαιδευτικό ςφςτθμα 

διζπεται από κανονιςτικι λογικι και ιεραρχικι δομι (Κουτςελίνθ–Λωαννίδου, 

2013:59). Τα αναλυτικά προγράμματα, καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με το κετικιςτικό 

μοντζλο, βαςίηονται ςτθ ςυμπεριφοριςτικι κεωρία. Δίνουν προτεραιότθτα ςε 

προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ, οι οποίοι πρζπει να διδαχκοφν ςε μια αδιαφοροποίθτθ 

ομάδα ιδανικϊν μακθτϊν. Θ διδαςκαλία αποτελεί γραμμικι πορεία με 

ςυγκεκριμζνα, προδιαγεγραμμζνα βιματα. Θ γνϊςθ είναι αντικειμενικι, 

εργαλειακι και τα αποτελζςματα τθσ πρόςκτθςισ τθσ μετριςιμα. Το υποκείμενο 

είναι απόν, ι, ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ, παραμερίηεται. Θ γλϊςςα που 

χρθςιμοποιείται είναι δθλωτικι τθσ νεωτερικισ ςτοχοκετικισ οπτικισ: πρότυπα 

ςχολεία, αριςτεία, απόδοςθ, επίδοςθ, απολογιςμόσ, δείκτεσ (Τςάφοσ, 2014, 

Φρυδάκθ, 2009). Στον βακμό, λοιπόν, που κάκε κοινωνία διαμορφϊνει τθν 
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εκπαίδευςι τθσ για να καταςτιςει τουσ αυριανοφσ πολίτεσ λειτουργικοφσ και 

αποτελεςματικοφσ, νζα εκπαιδευτικά ςχιματα ζχουν αρχίςει να αναφαίνονται. 

4.4.1.2. Διδαςκαλία με εναλλακτικζσ μεκόδουσ 

Θ διδαςκαλία με εναλλακτικζσ μεκόδουσ αποτελεί μια ςφγχρονθ κατεφκυνςθ τθσ 

Ραιδαγωγικισ που ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία κατάλλθλου μακθςιακοφ 

περιβάλλοντοσ, το οποίο να δφναται να ςυνδιαλαγεί ενεργθτικά με το κοινωνικο-

πολιτιςμικό ςυγκείμενο και να αξιοποιιςει τα βιϊματα και τισ εμπειρίεσ των 

μακθτϊν. Το νζο μοντζλο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ διακζτει ονοματοδοςίεσ που 

βρίςκονται ςε αντίςτιξθ με το παραδοςιακό μοντζλο, όπωσ «Διδακτικι του ενεργοφ 

υποκειμζνου» αντί για «Διδακτικι του αντικειμζνου» (Κοςςυβάκθ, 2006), ι 

«Διδαςκαλία ωσ ενεργθτικι πρόςκτθςθ» αντί για «μοντζλο μετάδοςθσ» 

(Κεοφιλίδθσ, 2009: 127). Το μοντζλο αυτό αντιτάςςεται ςτθν απόςταςθ τθσ 

διδαςκαλίασ από τθν πραγματικι ηωι, ςτον παραγκωνιςμό τθσ εμπειρίασ του 

μακθτι, ςτθν απουςία δραςτθριοτιτων ςτθ ςχολικι ηωι, ςτθν ενιαία διδαςκαλία, 

ςτον ζλεγχο τθσ επίδοςθσ και γενικά ςτθ φορμαλιςτικι διάςταςθ και τθν 

κανονικοποίθςθ (Goehlich, 2003). Συνιςτά, δθλαδι, μια μορφι κριτικισ και 

απόρριψθσ τθσ ενιαίασ αφιγθςθσ και του ορκολογιςμοφ τθσ τεχνοκρατικισ 

κοινωνίασ (Ρουρκόσ, 2000: 31). 

Οι εναλλακτικζσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ φζρουν ωσ χαρακτθριςτικό τθ 

διαφοροποίθςθ και τθν «πολυφωνία», κακϊσ αποδεικνφουν εμφατικά πόςο 

περίπλοκθ είναι θ εκπαιδευτικι πραγματικότθτα αλλά και πόςο δθμιουργικι και 

επαναςτατικι μπορεί να γίνει θ παιδαγωγικι ςκζψθ και δράςθ (Ρουρκόσ, 2000: 32). 

Αποτελοφν τθν απάντθςθ ςτθν αναχρονιςτικι πρακτικι τθσ ενιαίασ διδαςκαλίασ, 

που απευκυνόταν ςτον ανφπαρκτο «μζςο» μακθτι, και ανταποκρίνονται ςτθν 

ανάγκθ για εξατομικευμζνθ διδαςκαλία, ςτο πλαίςιο μιασ ανομοιογενοφσ τάξθσ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διαφορετικι πολιτιςμικι και προςωπικι εκκίνθςθ του κάκε 

μακθτι (Κανάκθσ, 2007: 21). Σε αυτό το πλαίςιο, αξιοποιείται όλο το φάςμα των 

εμπειριϊν των μακθτϊν, λαμβάνονται υπόψθ τα μθ τυπικά περιβάλλοντα μάκθςθσ 

και δίνεται ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτο μακθςιακό ςτυλ του κάκε μακθτι (Τςάφοσ, 2011: 

141). Οι εναλλακτικζσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ κακιςτοφν τθν τάξθ ζνα 

δθμοκρατικό πεδίο ςυνεργαςίασ και διυποκειμενικισ επικοινωνίασ. Θ 
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πολλαπλότθτα αυτι και θ ανάδειξθ των «φωνϊν» των υποκειμζνων εδράηεται 

επιςτθμολογικά ςτθν αλλαγι «παραδείγματοσ». Το κετικιςτικό μοντζλο μετάδοςθσ 

τθσ γνϊςθσ αντικακίςταται από το κονςτρουκτιβιςτικό μοντζλο, το οποίο 

ςυνεπάγεται τθν «καταςκευι» και αναδθμιουργία τθσ γνϊςθσ ςτθν 

προςλαμβάνουςα ςυνείδθςθ του υποκειμζνου. 

Σφμφωνα με το κονςτρουκτιβιςτικό μοντζλο, θ μάκθςθ προςεγγίηεται με 

όρουσ διαδικαςίασ και όχι προϊόντοσ, ςυνιςτά, δθλαδι, μια ενεργθτικι διαδικαςία, 

κατά τθν οποία ο μακθτισ οικοδομεί τθ δικι του γνϊςθ και κατανόθςθ για τον 

κόςμο μζςα από τθ δράςθ και τον ςτοχαςμό (Φρυδάκθ, 2009: 259). H κζςθ αυτι 

απθχεί ςτθ ριηοςπαςτικι άποψθ του Κονςτουκτιβιςμοφ ότι «Θ ανκρϊπινθ γνϊςθ 

μπορεί να γνωρίςει μόνο ό,τι θ ίδια καταςκεφαςε» (Von Glasersfeld, 1995: 3), θ 

οποία, αν και κεάται τθ γνϊςθ ωσ φαινόμενο ακραία υποκειμενικό, δεν ςφάλλει ωσ 

προσ τον ρόλο τθσ εμπειρίασ. Οι εμπειρίεσ και οι γνϊςεισ του μακθτι λαμβάνονται 

υπόψθ, κακϊσ αποτελοφν τον προςωπικό, διαιςκθτικό και προεπιςτθμονικό τρόπο 

ερμθνείασ τθσ πραγματικότθτασ. Αποςτολι τθσ εκπαίδευςθσ δεν είναι «να 

αποκθκεφςει» πλθροφορίεσ ςτον νου των μακθτϊν, αλλά να τουσ ενεργοποιιςει 

γνωςτικά να καταςκευάςουν ςθμαντικζσ ζννοιεσ (Slavin, 2006: 315). 

Θ μετατόπιςθ τθσ κζαςθσ τθσ γνϊςθσ, από αντικειμενικι ςε ςχετικι και 

υποκειμενικά νοθματοδοτθμζνθ, επιφζρει ριηικζσ μεταβολζσ ςτθ δομι τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, κακϊσ και ςτουσ φορείσ τθσ. Θ μονόδρομθ κατεφκυνςθ 

τθσ παραδοςιακισ παιδαγωγικισ, από τον εκπαιδευτικό ςτον μακθτι, 

υπονομεφεται, ςε τζτοιο βακμό, ϊςτε θ νζα κίνθςθ, ριηοςπαςτικά πλουραλιςτικι, 

να χαρακτθρίηεται ωσ «αντιπαιδαγωγικι». Θ λζξθ «αντιπαιδαγωγικι» 

χρθςιμοποιείται με τθν ζννοια τθσ κριτικισ ςτάςθσ απζναντι ςτθν υφιςτάμενθ 

Ραιδαγωγικι, τθσ απομάκρυνςθσ από τθ γραμμικι ςτοχοκεςία προσ μια 

κατεφκυνςθ αποδυνάμωςθσ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ, μζςω τθσ προβολισ ωσ 

ςθμαντικϊν των εμπειριϊν και των ατομικϊν χαρακτθριςτικϊν των μακθτϊν 

(Χρυςαφίδθσ, 2003: 43). 

Σθμαντικι διαφοροποίθςθ ςτθ δθμιουργία νζων περιβαλλόντων μάκθςθσ 

αποτελεί θ υποχϊρθςθ τθσ μονοτροπικισ διδαςκαλίασ (γλϊςςα, γραπτόσ ι 

προφορικόσ λόγοσ, αφιγθςθ) και θ ανάδειξθ των πολλαπλϊν μορφϊν 
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αναπαράςταςθσ. Θ πολυπροπικότθτα, που χαρακτθρίηει τισ εναλλακτικζσ 

διδαςκαλίεσ, αποτελεί τθν εκπαιδευτικι αξιοποίθςθπου ακολοφκθςε τθ 

κεωρθτικοποίθςθ των πολλαπλϊν μορφϊν επικοινωνίασ. Οι πολλαπλοί τρόποι 

επικοινωνίασ (εικόνεσ, λζξεισ, ιχοι, Μουςικι, ενζργειεσ, κίνθςθ) αλλθλεξαρτϊνται 

μεταξφ τουσ και με το κοινωνικό–πολιτιςμικό πλαίςιο, και δθμιουργοφν πολλαπλζσ 

αναπαραςτάςεισ, πολλαπλοφσ γραμματιςμοφσ, οι οποίοι ωσ τρόποι 

νοθματοδότθςθσ αποτελοφν μια νζα μορφι τθσ γλϊςςασ (Κατςαροφ, 2011: 416). Τα 

χαρακτθριςτικά τθσ διδαςκαλίασ με εναλλακτικζσ μεκόδουσ, ςτθν αντιπαράκεςθ 

τουσ με τα χαρακτθριςτικά του παραδοςιακοφ μοντζλου, καταγράφονται ςτον 

Ρίνακα 4.3. 

Ρίνακασ 4.3. Χαρακτθριςτικά παραδοςιακισ διδαςκαλίασ και διδαςκαλίασ με εναλλακτικζσ 
μεκόδουσ. 
 

 

Χαρακτθριςτικά  
Ραραδοςιακισ διδαςκαλίασ – Διδαςκαλίασ με εναλλακτικζσ μεκόδουσ 

 

Μζκοδοσ Ραραδοςιακι Εναλλακτικζσ μζκοδοι 

 
Επιςτθμολογικό 
Μοντζλο 
 
Ψυχολογικι 
Κεωρία  
 
Γνϊςθ  
 
Εκπαιδευτικό 
Μοντζλο 
 
Μάκθςθ 
 

 
Κετικιςμόσ 
 
 
Συμπεριφοριςμόσ 
 
 
Αντικειμενικι, αποπλαιςιωμζνθ  
 
 
Μετάδοςθσ πλθροφοριϊν 
 
Ενιαία, κανονικοποιθμζνθ 

 
Κοινωνικόσ Κονςτρουκτιβιςμόσ 
 
 
Κονςτρουκτιβιςμόσ 
 
 
Υποκειμενικι, πλαιςιοκετθμζνθ 
 
 
Καταςκευισ εννοιϊν 
 
Διαφοροποιθμζνθ 

 

Εκπαιδευτικόσ 

 

 

 

Μεταδότθσ, γνϊςεων, πομπόσ, πθγι τθσ 

γνϊςθσ, αυκεντία, αξιολογθτισ 

 
Συνοδοιπόροσ, ςχεδιαςτισ, 
οργανωτισ, ςυγκαταςκευαςτισ τθσ 
γνϊςθσ 

Μακθτισ  Ρακθτικόσ δζκτθσ Συγκαταςκευαςτισ τθσ γνϊςθσ 

Μζκοδοσ Μονοτροπικι  Ρολυτροπικι 

Ρλαίςιο 

Γραμματιςμόσ 

Νοθμοςφνθ 

Ρνευματικι Στάςθ  

Ατομικό 

Μονογραμματιςμόσ 

Λογικο-μακθματικι – Γλωςςικι 

Συμμόρφωςθ 

Συλλογικό 

Ρολυγραμματιςμοί 

Ρολλαπλι 

Ευελιξία 
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4.5. Επαναπροςδιοριςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ 

Θ παρατιρθςθ τθσ ςχολικισ ηωισ ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ (εκπαιδευτικι, πολιτικι, 

Αναλυτικά Ρρογράμματα, διδακτικι πράξθ, ςχολικά εγχειρίδια) κακιςτά εμφανζσ 

ότι τόςο οι νζεσ εκπαιδευτικζσ και ψυχολογικζσ κεωρίεσ, όςο και οι κοινωνικοί 

κραδαςμοί δεν ζχουν επιφζρει τουσ ριηοςπαςτικοφσ μεταςχθματιςμοφσ που κελεφει 

το πρόταγμα τθσ εποχισ και επιτάςςει το κοινωνικό ςυγκείμενο. Αποτζλεςμα τθσ 

αντίςταςθσ αυτισ ςτθν ανάγκθ μεταςχθματιςμοφ είναι θ εκδιλωςθ κρίςθσ, θ οποία 

καταγράφεται από πολλοφσ μελετθτζσ (Aviram, 1996· Κοςςυβάκθ, 2003· 

Κουτςελίνθ- Λωαννίδου, 2013· Τςάφοσ, 2014· Φρυδάκθ, 2009). 

4.5.1. Θ ςφγκρουςθ των δφο «παραδειγμάτων» 

Θ κρίςθ αυτι εδράηεται ςτθ διάςταςθ ανάμεςα ςτα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του 

ςυςτιματοσ και ςτον μεταβαλλόμενο κόςμο που το περιβάλλει. Θ ςφγχρονθ 

εκπαίδευςθ, ςε αντίκεςθ με τα προτάγματα τθσ εποχισ και τθσ κοινωνίασ, φζρει τα 

χαρακτθριςτικά τθσ νεωτερικότθτασ, μεγάλεσ αφθγιςεισ, πίςτθ ςτθν 

αντικειμενικότθτα τθσ γνϊςθσ, ακλόνθτεσ πεποικιςεισ, ενιαιοποίθςθ, 

ςυμμόρφωςθ, μοναδικι ερμθνεία. Θ εκπαίδευςθ, ο κεςμόσ που κα όφειλε να 

προετοιμάηει για τθν κοινωνία του μζλλοντοσ, φαίνεται να είναι προςκολλθμζνθ 

ςτα ςχιματα του παρελκόντοσ. Τα χαρακτθριςτικά του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, 

λοιπόν, αντιςτοιχοφν ςτθ νεωτερικι εποχι και βρίςκονται ςε διάςταςθ με τθν 

περιρρζουςα ατμόςφαιρα, «τθ μεταμοντζρνα κατάςταςθ», κατά τον Lyotard (1993), 

ι «το κινοφμενο μωςαϊκό», κατά τον Hargreaves (1994), που ωσ προςδιοριςτικό τθσ 

ςτοιχείο αναγνωρίηεται θ ςυνεχισ αλλαγι, θ ανατροπι, θ αςάφεια και θ αςτάκεια. 

Αναφερόμαςτε, λοιπόν, ςε ςφγκρουςθ-ριξθ δφο «παραδειγμάτων». H ςφγκρουςθ 

των παραδειγμάτων αποδίδεται παραςτατικά ςτον Ρίνακα 4.4.  
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Ρίνακασ 4.4. Θ ςφγκρουςθ  των «παραδειγμάτων. 

 
 
4.5.2. Το μοντζλο χαρτογράφθςθσ τθσ ςφγχρονθσ διδακτικισ, κατά Shulman 

Το πλαίςιο, λοιπόν, ςτο οποίο τοποκετεί τθ διδαςκαλία του ο ςφγχρονοσ 

εκπαιδευτικόσ χαρακτθρίηεται από αντινομίεσ και αντιφατικότθτα, από τθ μια, 

δθλαδι, καταγράφεται το δυναμικό αίτθμα για αλλαγι, ανανζωςθ, 

μεταςχθματιςμό, ενϊ παράλλθλα ςυντθρθτικζσ δυνάμεισ, προερχόμενεσ από τθν 

κυρίαρχθ εκπαιδευτικι πολιτικι, προτάςςουν τθν παγίωςθ των παραδοςιακϊν 

ςχθμάτων. Τθν ανάγκθ τθσ ςυμπερίλθψθσ των όρων που διαμορφϊνονται από τθν 

κοινωνικι πραγματικότθτα, αλλά και των επιρροϊν που αςκοφνται από τισ 

κεωρθτικζσ κατευκφνςεισ, περιζγραψε ο Shulman. Ωσ αντικείμενό τθσ θ επιςτιμθ 

τθσ διδακτικισ ορίηει τθ «διδακτικι πραγματικότθτα», θ οποία μπορεί να 

προςδιοριςτεί ωσ «θ περιοχι τθσ εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ, που αναφζρεται 

ςτισ μορφζσ, τα πλαίςια, το περιεχόμενο τα μζςα αλλθλεπίδραςθσ, που 

αναπτφςςονται και αναπαρίςτανται κατά τθ διδαςκαλία» (Ματςαγγοφρασ, 2006: 

113). Το μοντζλο χαρτογράφθςθσ τθσ ςφγχρονθσ διδακτικισ αποδίδεται ςτον 

Ρίνακα 4.5. 
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Ρίνακασ 4.5. Θ χαρτογράφθςθ τθσ διδακτικισ πραγματικότθτασ, κατά τον Shulman. (Shulman, 

1986: 9). 

 
 

Στθ χαρτογράφθςθ τθσ διδακτικισ πραγματικότθτασ, κατά τον Shulman, 

κακίςταται εμφανζσ πόςο περίπλοκο και δυναμικό ζχει γίνει το ςχιμα που 

περιγράφει τθ ςφγχρονθ διδακτικι πραγματικότθτα. Το γνωςτό τρίγωνο τθσ 

παραδοςιακισ Διδακτικισ, που περιλάμβανε τρία ςτοιχεία, (α) τον δάςκαλο, (β) τον 

μακθτι, και (γ) το αντικείμενο τθσ διδαςκαλίασ ζχει διευρυνκεί, κακϊσ ζχει 

προςτεκεί το κοινωνικό ςυγκείμενο, εντόσ του οποίου υπάρχουν τα τρία ςτοιχεία 

και αναπτφςςονται οι μεταξφ τουσ ςχζςεισ. Με το νζο μοντζλο οργάνωςθσ 

διευρφνεται, κατά πολφ, το αντικείμενο τθσ Διδακτικισ, κακϊσ ςτο κοινωνικό 

ςυγκείμενο εξετάηονται οι ςχζςεισ των ςτοιχείων, τοποκετθμζνεσ ςτο πλαίςιο τθσ 

τάξθσ (ψυχολογικό πλαίςιο) αλλά και ςε ςυνάφεια με το ευρφτερο κοινωνικό 

ςφνολο (Ματςαγγοφρασ, 2006: 113-117· Shulman, 1986: 9). 

4.6. Επίλογοσ 

Θ εκπαιδευτικι πραγματικότθτα φαίνεται να αντικατοπτρίηει τισ αντιφάςεισ και τα 

αδιζξοδα τθσ ςφγχρονθσ εποχισ, αλλά ταυτόχρονα θ ίδια δεν μζνει ανζπαφθ από 

τουσ κλυδωνιςμοφσ και τθ δυναμικι τθσ ανανζωςθσ τθσ κοινωνίασ ςτθν οποία είναι 

ενταγμζνθ. Καταγράφεται, δθλαδι, μια μετατόπιςθ προσ μια μετανεωτερικι φάςθ, 

που, όμωσ, δεν ςθμαίνει τθ μετακίνθςθ από τθ νεωτερικότθτα, κακϊσ πολλζσ αρχζσ 
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και πρακτικζσ τθσ τελευταίασ εξακολουκοφν να υπάρχουν και να ςυνιςτοφν 

πρόταγμα, αποτελϊντασ δυνάμεισ ςυντιρθςθσ και οπιςκοδρόμθςθσ. 

Αναμφίβολα, ςε κεωρθτικό επίπεδο, ζχουν αναδυκεί νζεσ μορφζσ ςκζψθσ, 

οι οποίεσ αποτελοφν αντίςταςθ ςτισ παραδοςιακζσ δομζσ και προτείνουν δυναμικά 

τθν ανανζωςθ των υπαρχόντων εκπαιδευτικϊν και διδακτικϊν ςχθμάτων. 

Επιτακτικι, επομζνωσ, προβάλλεται θ ανάγκθ θ ςφγχρονθ εκπαίδευςθ να 

αξιοποιιςει, ςε επίπεδο πράξθσ, τισ εξελίξεισ που ζχουν καταγραφεί ςτισ ςφγχρονεσ 

επιςτθμολογικζσ, εκπαιδευτικζσ και ψυχολογικζσ κεωρίεσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να 

εφοδιάςει κάκε άνκρωπο με όλεσ εκείνεσ τισ ικανότθτεσ που κα του επιτρζπουν να 

διευρφνει τισ γνϊςεισ του και να αναπτφξει τισ γνωςτικζσ και κοινωνικζσ του 

δεξιότθτζσ, ϊςτε να αναπροςαρμόςει τισ ςτάςεισ του και να αποκτιςει τθ 

δυνατότθτα να προςαρμόηεται ςε διαρκϊσ μεταβαλλόμενα, πολφπλοκα και 

αλλθλεξαρτϊμενα περιβάλλοντα. 

Ραράλλθλα, θ εκπαίδευςθ οφείλει να παρζχει τισ αξίεσ και τα οράματα που κα 

ςυμβάλουν ουςιαςτικά ςτθ διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνων προςωπικοτιτων, 

προςωπικοτιτων που κα διακρίνονται από τθ δφναμθ αντίςταςθσ ςτον 

αλλοτριωτικό χαρακτιρα τθσ ομογενοποίθςθσ και κα δφνανται να 

νοθματοδοτιςουν τισ εμπειρίεσ τουσ και τθν πραγματικότθτα, για να μποροφν να 

δρουν λειτουργικά ςτο παρόν και να ςχεδιάηουν αποτελεςματικά το μζλλον. 

  

  



  

128 

 

5. ΟΛ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ: Θ ΦΛΛΟΣΟΦΛΑ, ΟΛ ΡΛΑΝΕΣ, 
Θ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ  

 

Αν κεωρθκεί ωσ δεδομζνο ότι οι Τζχνεσ και οι Επιςτιμεσ ςυνεργάηονται 
και ότι οι λειτουργίεσ των ςυμβολικϊν ςυςτθμάτων – θ εφεφρεςθ, θ 
εφαρμογι, θ ανάγνωςθ, θ μεταμόρφωςθ, θ αξιοποίθςθ –  εκδθλϊνονται 
με αντίςτοιχο τρόπο, τότε είναι δυνατόν τα αποτελζςματα να προβάλλουν 
ςυγκεκριμζνα αιτιματα για αλλαγζσ ςτθν εκπαιδευτικι τεχνολογία.  

Goodman, 1968: 265 

 

5.1. Ειςαγωγι 

Το πζμπτο κεφάλαιο πραγματεφεται το κζμα τθσ αξιοποίθςθσ των Τεχνϊν ςτθν 

εκπαίδευςθ ωσ δυναμικοφ εργαλείου μάκθςθσ, ανάπτυξθσ των ανϊτερων 

γνωςτικϊν λειτουργιϊν και ωσ μζςου ςυναιςκθματικισ καλλιζργειασ. Στόχοσ του 

κεφαλαίου αυτοφ είναι να αναδείξει τθ λειτουργικότθτα τθσ ζνταξθσ των Τεχνϊν 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ωσ αναπόςπαςτο μζροσ του Αναλυτικοφ 

Ρρογράμματοσ, ανατρζποντασ τισ πλάνεσ και τισ προκαταλιψεισ που τισ κζτουν ςτο 

περικϊριο. Αρχικά, εκτίκεται το κεωρθτικό υπόβακρο τθσ ανάγκθσ ζνταξθσ των 

Τεχνϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, παρουςιάηονται, δθλαδι, οι 

κατθγοριοποιιςεισ ςχετικά με τον ρόλο που οι Τζχνεσ καλοφνται να 

διαδραματίςουν. Σφμφωνα με τθν κατθγοριοποίθςθ του Efland, ςτο ζργο του A 

Θistory of Art Education, 1990, oι κατευκφνςεισ που αποδίδονται ςτθ 

λειτουργικότθτα των Τεχνϊν είναι: θ ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων (expressionism), 

θ επανα-δομικι (reconstruvism) και θ επιςτθμονικι–ορκολογιςτικι (scientific 

rationalism).  

Στθ ςυνζχεια, διερευνϊνται οι προκαταλιψεισ και οι πλάνεσ που ευκφνονται 

για τον διαχωριςμό των μακθμάτων ςε πρωτεφοντα και δευτερεφοντα και για τθν 

απόδοςθ ςτισ Τζχνεσ κζςθσ υποδεζςτερθσ και επικουρικισ ςτο αναλυτικό 

πρόγραμμα. Θ βαςικότερθ εςφαλμζνθ αντίλθψθ αφορά ςτον διαχωριςμό ςτισ 

αυςτθρά περιχαρακωμζνεσ περιοχζσ «Επιςτιμεσ – Τζχνεσ» και ςτθν  απόδοςθ 

ρόλου ςθμαντικοφ ςτα μακιματα που ανικουν ςτθν πρϊτθ περιοχι, τα οποία 

κεωροφνται ότι απευκφνονται ςτισ «ανϊτερεσ» νοθτικζσ λειτουργίεσ. Θ επόμενθ 

ενότθτα ςτόχο ζχει τθν κατάρριψθ τθσ πλάνθσ ςχετικά με τθ διαφοροποίθςθ των 
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περιοχϊν «Επιςτιμεσ – Τζχνεσ». Καταδεικνφοντασ τισ ομοιότθτεσ των δφο αυτϊν 

περιοχϊν ωσ διαφορετικϊν μεκόδων ποιοτικισ ζρευνασ, προβάλλεται θ δυνατότθτα 

ςυνειςφοράσ τουσ, με ρόλο ςυμπλθρωματικό και παραπλθρωματικό, ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία. Τζλοσ, τονίηεται θ ανάγκθ οι Επιςτιμεσ και οι Τζχνεσ να 

αναγνωριςτοφν ωσ δφο περιοχζσ που οφείλουν να ςυνυπάρχουν αρμονικά ςτον 

χϊρο του ςχολείου με ςτόχο τθν ολιςτικι ανάπτυξθ του μακθτι και τθν επιδίωξθ 

του βζλτιςτου εκπαιδευτικοφ αποτελζςματοσ. 

5.2. Το κεωρθτικό υπόβακρο τθσ αξιοποίθςθσ των Τεχνϊν ςτθν Εκπαίδευςθ 

Θ φιλοςοφία τθσ ειςαγωγισ των Τεχνϊν ςτθν εκπαίδευςθ ςυνδζεται με τθν 

απελευκζρωςθ του μακθτι αλλά και του εκπαιδευτικοφ από τα ιδεολογικά δεςμά 

και ςχιματα του παρελκόντοσ, ςχετικά με τισ ορκζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και 

μάκθςθσ (Kuru, 2012: 490). Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, δθλαδι ςτθν εποχι τθσ 

μετανεωτερικότθτασ, καταγράφεται μια μετατόπιςθ από τα παγιωμζνα ςχιματα και 

τισ ςτακερζσ δομζσ που κακόριηαν τον πολιτιςμό, τθ κρθςκεία και τισ κοινωνικζσ 

δομζσ (ςτρουκτουραλιςμόσ), ςε ςχιματα που διακρίνονται από αςάφεια, 

πολυπλοκότθτα, κατακερματιςμό (μετανεωτερικότθτα). Μζςα ςτο νζο αυτό 

πλαίςιο, θ εκπαίδευςθ με τισ Τζχνεσ αναγνωρίηεται ωσ ο διεπιςτθμονικόσ τομζασ, 

που εμπεριζχει μια νζα προοπτικι. Θ πολλαπλότθτα, θ ευελιξία και θ ποιοτικι 

διερεφνθςθ, που ςυνδζονται με τισ Τζχνεσ, ανοίγουν νζουσ δρόμουσ, όςον αφορά 

ςτθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ φανταςίασ, τθν καλλιζργεια των 

γνωςτικϊν λειτουργιϊν, τθ δυνατότθτα αντίςταςθσ και άςκθςθσ κριτικισ αλλά και 

τθ δυνατότθτα νοθματοδότθςθσ του εαυτοφ και του κόςμου (Hickman, 2000: xv).  

5.2.1. Θ λειτουργικότθτα των Τεχνϊν ςτθν εκπαίδευςθ: Κατθγοριοποιιςεισ 

Για τθ λειτουργικότθτα των Τεχνϊν ςτθν εκπαίδευςθ ζχουν εκφραςτεί τόςα 

πολλά επιχειριματα, ϊςτε θ καταγραφι τουσ κακίςταται δυςχερισ. O Efland 

πρότεινε τθν κατθγοριοποίθςθ των επιχειρθμάτων ςε τρεισ ομάδεσ: τθν 

εξπρεςιονιςτικι (Expressionist), τθν επαναδομικι (Reconstruvist) και τθν 

επιςτθμονικι – ορκολογιςτικι (Scientific Rationalism), (Efland, 1990: 260). Οι τρεισ 

αυτζσ κατθγορίεσ δεν είναι εννοιολογικά αμιγείσ, αλλά εμπεριζχουν υπο–ομάδεσ 

(Siegesmund, 1998: 200). 
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5.2.1.1. Εξπρεςιονιςμόσ [Expressionism] 

Στο εξπρεςιονιςτικό ρεφμα ανικουν όςοι πρεςβεφουν ότι ο πρωταρχικόσ 

ςτόχοσ τθσ καλλιτεχνικισ παιδείασ είναι θ ανάπτυξθ τθσ φανταςίασ, τθσ 

δθμιουργικότθτασ και τθσ αυτονομίασ του παιδιοφ. Θ ελεφκερθ ζκφραςθ αποτελεί 

το επικυμθτό αποτζλεςμα, και το καλλιτεχνικό δθμιοφργθμα ςυνιςτά το όχθμα τθσ 

ζκφραςθσ των ςυναιςκθμάτων. Θ καλλιτεχνικι δθμιουργία ςχετίηεται με τθν 

προςωπικι αυτοπραγμάτωςθ, μζςα από μια αναςτοχαςτικι διαδικαςία μοναχικισ 

διερεφνθςθσ. Θ κζςθ αυτι ενιςχφκθκε από τθ μεγάλθ απιχθςθ των κεωριϊν του 

Freud, ςχετικά με τθν φπαρξθ του υποςυνειδιτου και τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε 

αυτό μζςω τθσ Τζχνθσ.  

5.2.1.1.1.  Θ ςυμβολι ςτθν ψυχικι υγεία 

Θ Τζχνθ παρζχει τθ δυνατότθτα αποφόρτιςθσ και λειτουργεί κεραπευτικά. 

Μζςω τθσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ, παρζχεται θ δυνατότθτα διεξόδου ςτο επαχκζσ 

ψυχικό φορτίο και ζκφραςθσ ςτα εγκλωβιςμζνα ςυναιςκιματα. Σε ζνα ζργο Τζχνθσ, 

δφνανται να προβλθκοφν οι αςυνείδθτεσ επικυμίεσ και να εκφραςτοφν τα  

ανεκπλιρωτα όνειρα, με αποτζλεςμα τθν απελευκζρωςθ του ψυχιςμοφ. Τθ 

κεραπευτικι επενζργεια τθσ δθμιουργικότθτασ, μζςα από τζτοιεσ δθμιουργικζσ 

δραςτθριότθτεσ, τόνιςε ο Lowenfeld, κακϊσ το παιδί απαλλάςςεται από τθν 

αςφνειδθ ι και ςυνειδθτι ψυχικι ζνταςθ και φόρτιςθ. Θ Τζχνθ ςυνιςτά εργαλείο 

αντιμετϊπιςθσ των δυςκολιϊν και των ματαιϊςεων, κακϊσ μζςω τθσ καλλιτεχνικισ 

μετουςίωςθσ αναδφονται ζργα δθμιουργικότθτασ. Θ καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα, 

επίςθσ, ςυμβάλλει ςτθν ψυχικι υγεία, κακϊσ ενιςχφει το αίςκθμα τθσ 

αυτοπραγμάτωςθσ (Lowenfeld, 1947: 7). Άλλο ζνα όφελοσ από τθ ςυμμετοχι ςε 

καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ είναι ότι «κακαρίηει» το μυαλό. Οι Τζχνεσ κινοφνται 

ςτο μεταίχμιο ςυνειδθτότθτασ και αςυνείδθτου και δεν αποτελοφν κακαρά 

εμπρόκετεσ γνωςτικζσ ενζργειεσ, με αποτζλεςμα να λειτουργοφν αντιςτακμιςτικά 

προσ τισ κεωροφμενεσ ακαδθμαϊκζσ ςπουδζσ και προσ το γνωςτικό φορτίο με το 

οποίο αυτζσ ςυνδζονται (Siegesmund, 1998: 201). 

5.2.1.1.2.  Θ παιγνιϊδθσ ζκφραςθ 

Θ παιγνιϊδθσ διάςταςθ τθσ Τζχνθσ αποτελεί μια άλλθ μορφι αυτισ τθσ 

κατθγορίασ. Πταν θ Τζχνθ λαμβάνει τθ μορφι παιχνιδιοφ, θ δράςθ και θ ζκφραςθ 
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απελευκερϊνονται από κανόνεσ και περιοριςμοφσ, και θ ψυχι βρίςκει, ςτον χϊρο 

του παιχνιδιοφ, ζνα πεδίο εξερεφνθςθσ και πειραματιςμοφ χωρίσ όρια. Το παιδί, 

που ζχει αναπτυχκεί ςε ζνα περιβάλλον που ευνοεί τθν ευελιξία, τθ 

δθμιουργικότθτα και τθν ελεφκερθ ζκφραςθ, είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίςει 

αποτελεςματικά τισ νζεσ καταςτάςεισ, αναδιαμορφϊνοντασ τον τρόπο ςκζψθσ του. 

Μζςα από τθ ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ που προωκοφν τθν ελεφκερθ ζκφραςθ 

και τθν κινθτοποίθςθ των δθμιουργικϊν δυνάμεων, δεν αντιμετωπίηονται 

αποτελεςματικά μόνο οι τρζχουςεσ καταςτάςεισ αλλά ςυνδιαμορφϊνεται και ο 

εαυτόσ. Ο χϊροσ του παιχνιδιοφ, επίςθσ, είναι ζνασ αςφαλισ χϊροσ βίωςθσ 

ςυναιςκθμάτων, μζςω τθσ ανάλθψθσ φανταςτικϊν ρόλων. Οι δραματοποιιςεισ 

καταςτάςεων ςυνιςτοφν τρόπουσ ζκφραςθσ, ςτουσ οποίουσ, μζςω τθσ ταφτιςθσ, 

καλλιεργείται θ ενςυναίςκθςθ. Για πολλοφσ μελετθτζσ, θ ίδια θ Τζχνθ αποτελεί μια 

μορφι παιχνιδιοφ, με τθν ζννοια του πειραματιςμοφ νζων πικανοτιτων για 

εξεφρεςθ λφςεων (Siegesmund, 1998: 201· Efland, 1990).  

5.2.1.1.3.  Αιςκθτιςμόσ: Το δόγμα «Θ Τζχνθ για τθν Τζχνθ» 

Μια άλλθ κζςθ πρεςβεφει ότι οι Τζχνεσ δεν ζχουν ανάγκθ από 

αιτιολογιςεισ, κακϊσ ορίηουν μια αυτόνομθ περιοχι. Οι Τζχνεσ παρζχουν αιςκθτικι 

απόλαυςθ ςτον επαρκι αναγνϊςτθ και θ λειτουργία αυτι ςυνιςτά αυτοςκοπό 

(Read, 1986: 15). Θ διδαςκαλία παρζχει τισ γνϊςεισ – εργαλεία για τθν «καταςκευι» 

μιασ προςλαμβάνουςασ ςυνείδθςθσ που κα είναι ςε κζςθ να εκτιμιςει τα ζργα 

Τζχνθσ. Πμωσ αυτό που μεταφζρεται μζςω του ζργου Τζχνθσ, τα ςυναιςκιματα, θ 

διάνοια, το όραμα, δεν ςυλλαμβάνεται μζςω των γνωςτικϊν λειτουργιϊν, κακϊσ 

δεν είναι προςβάςιμο με τισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ. Το «κομμάτι» αυτό δεν 

υπακοφει ςε νομοτζλειεσ και ςε ςυνικεισ κανονικότθτεσ. Το καλλιτεχνικό ζργο 

«ορίηει τθ δικι του αυτό‒αναφορικι περιοχι», ςτθν οποία ιςχφουν ειδικοί νόμοι 

(Horkheimer & Adorno, 1944: 19). Το δόγμα για τθ κζςθ αυτι είναι: «Θ Τζχνθ για 

τθν Τζχνθ». Επιπλζον, θ Τζχνθ ςυνειςφζρει, με ζναν εςωτερικό δεςμό, ςτθν ευηωία, 

κακϊσ παρζχει τθν αίςκθςθ τθσ πλιρωςθσ.  

5.2.1.2. Επανα-δομιςμόσ (Reconstruvist stream) 

Θ δεφτερθ κζςθ, θ ανα-δομιςτικι (re-consructivism), πρεςβεφει ότι οι Τζχνεσ 

και θ δθμιουργικι ζκφραςθ αποτελοφν δυναμικοφσ παράγοντεσ πρόκλθςθσ 
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εκπαιδευτικϊν αποτελεςμάτων. Οι Τζχνεσ είναι ςε κζςθ να μεταςχθματίςουν το 

άτομο και ολόκλθρθ τθν κοινωνία και για τον λόγο αυτό πρζπει να αξιοποιθκοφν 

από τθν εκπαίδευςθ (Siegesmund, 1998: 201).  Θ πεποίκθςθ αυτι ξεκινάει από τθ 

κζςθ του Efland ςχετικά με τθ δφναμθ του αναλυτικοφ προγράμματοσ και τθν 

κανονιςτικι λειτουργία του (Efland, 1990). Θ εκπαίδευςθ αποτελεί ζναν κοινωνικό 

κεςμό, και ωσ κοινωνικόσ κεςμόσ εμπεριζχει κανονιςτικι ςτόχευςθ. Τα 

προγράμματα ςπουδϊν, καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ 

νεωτερικότθτασ, ςτοχεφουν ςτθ δθμιουργία ενόσ κανονιςτικοφ πλαιςίου, ςτθ 

ςυμμόρφωςθ ςε αυτό, ςε ζνα πρϊτο επίπεδο, και ςτθν αναπαραγωγι του, ςε ζνα 

δεφτερο επίπεδο (Τςάφοσ, 2014). Ωςτόςο, όπωσ ο Efland πιςτεφει, το αναλυτικό 

πρόγραμμα διακζτει, παράλλθλα με τθν κανονιςτικι ςτόχευςθ, μια αναμορφωτικι 

δφναμθ, ζναν αναδομθτικό ρόλο (Efland, 1990). Ο επνανα-δομθτικόσ αυτόσ ρόλοσ 

ςυνδζεται με τθν υπονόμευςθ του κατεςτθμζνου και τθ δθμιουργία ενόσ «νζου 

παραδείγματοσ». Μζςα ςτο πλαίςιο τθσ αναδομθτικισ λειτουργίασ τθσ 

εκπαίδευςθσ, οι Τζχνεσ μποροφν να ςυνειςφζρουν ςθμαντικά, κακϊσ 

αντιςτρατεφονται τθν κανονικοποίθςθ και τθ ςυμμόρφωςθ και καλλιεργοφν τθν 

εναλλακτικι ματιά. 

Θ μετάβαςθ αυτι από τθ δομικι ςτακερότθτα ςτθ μετανεωτερικι αςτάκεια 

δεν ςυντελζςτθκε ςε ιδεολογικά κενό χϊρο ωσ άλμα, αλλά ςυνάδει με τθν ιδθ 

ςυντελεςκείςα φιλοςοφικι υπονόμευςθ των δομϊν, από το ζργο ςθμαντικϊν 

ςτοχαςτϊν, όπωσ ο Michel Foucault, ο Jacques Lacan, ο Jacques Derrida. Οι 

μεταςτρουκτουραλιςτζσ άνοιξαν τον δρόμο προσ τθν αποςτακεροποίθςθ του 

νοιματοσ, τθν αποδοχι τθσ αςάφειασ και τθσ αποςπαςματικότθτασ. Ο Foucault 

υποςτιριξε ότι θ ταυτότθτα  αποτελεί μια μθ προςδιορίςιμθ ζννοια, ζναν τρόπο 

αφιγθςθσ του εαυτοφ, δόμθςθσ και αποδόμθςθσ του νοιματοσ. Ο Lacan 

υποςτιριξε ότι ο εαυτόσ είναι ζνα «ςιμα», καταςκευαςμζνοσ μζςα από τισ ςχζςεισ. 

Ωσ προσ το νόθμα, διατείνεται ότι είναι αςαφζσ, ςυνεχϊσ διαφεφγει, «ξεγλιςτράει» 

και βαςίηεται ςτισ περίπλοκεσ αλλθλεξαρτιςεισ. Ο Derrida ςτόχευςε ςτθν 

αποδόμθςθ των ορίων και ςτθν κατάδειξθ τθσ αςάφειασ που χαρακτθρίηει τα όρια.  

Εξαιτίασ τθσ αςάφειασ αυτισ, τα νοιματα που ενυπάρχουν εντόσ των 

κειμζνων δεν μποροφν να προςδιοριςτοφν, είναι ςυγκεχυμζνα και διακζτουν τόςθ  
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πολλαπλότθτα  ερμθνειϊν, ϊςτε είναι αδφνατον να προςεγγιςτεί θ αλικεια (Kuru, 

2012: 490). Οι αποδομθτικζσ αυτζσ προςεγγίςεισ επθρζαςαν τον χϊρο τθσ 

εκπαίδευςθσ και ςυνδζκθκαν με τθν ειςαγωγι των Τεχνϊν ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία. 

5.2.1.2.1. Οι Τζχνεσ και θ καλλιζργεια θκικϊν αξιϊν 

Οι Τζχνεσ διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν καλλιζργεια και ενίςχυςθ 

των θκικϊν αξιϊν, κακϊσ παρζχουν θκικά πρότυπα ςυμπεριφοράσ. Οι 

προοδευτικοί αναδομιςτζσ πρεςβεφουν ότι οι Τζχνεσ καλλιεργοφν τα δθμοκρατικά 

ιδεϊδθ, τθν ελεφκερθ ζκφραςθ και τθν ανεξάρτθτθ ςκζψθ. Δεν ςυνειςφζρουν μόνο 

ςτθν αναπαραγωγι των υπαρχουςϊν αξιϊν αλλά και ςτθν επανα-εφεφρεςθ και 

επανα-ανακάλυψθ. Οι ςφγχρονοι αναδομιςτζσ πιςτεφουν ότι θ εκπαίδευςθ με τισ 

Τζχνεσ μπορεί να αποτελζςει ζνα εργαλείο πρόκλθςθσ κοινωνικϊν αλλαγϊν και 

ανακαταςκευισ, και απορρίπτουν τθν αυτόνομθ κζαςθ του καλλιτεχνικοφ ζργου και 

τθν απόςπαςι του από το κοινωνικό ςυγκείμενο. Ριςτεφουν ότι θ περιχαράκωςθ 

του ζργου Τζχνθσ ςε κλειςτά όρια το απογυμνϊνει από τθ λειτουργικότθτα του και 

τισ πολιτιςμικζσ νοθματοδοτιςεισ του (Siegesmund, 1998: 201). Ειδικά ςτθ 

ςφγχρονθ εποχι, οι Τζχνεσ κα ζπρεπε να αποτελοφν το κυρίαρχο πεδίο αντίςταςθσ 

ςτθν ομογενοποίθςθ και ςτθ ςυμμόρφωςθ. 

5.2.1.2.2.  Οι Τζχνεσ ωσ εργαλείο ζρευνασ 

Τζλοσ, για τουσ αναδομιςτζσ, οι Τζχνεσ δεν αποτελοφν αυτόνομθ κεματικι 

περιοχι, αλλά ςυνιςτοφν εργαλείο ανάλυςθσ για άλλεσ επιςτθμονικζσ περιοχζσ 

(Eisner, 1988). Oι Τζχνεσ, δθλαδι, ενταγμζνεσ ςε ζνα διεπιςτθμονικό πρόγραμμα, 

ςυνειςφζρουν ςτθν κοινωνικι, πολιτιςτικι, πολιτικι νοθματοδότθςθ. Οι πολλαπλζσ 

μορφζσ πρόςλθψθσ που τισ χαρακτθρίηουν παρζχουν πολλαπλοφσ τρόπουσ 

ενίςχυςθσ των ςτόχων του αναλυτικοφ προγράμματοσ (Siegesmund, 1998: 204). 

5.2.1.3. Επιςτθμονικόσ ορκολογιςμόσ  [Scientific Rationalism] 

Ο επιςτθμονικόσ ορκολογιςμόσ πρεςβεφει ότι θ Εκπαίδευςθ με τισ Τζχνεσ 

αποτελεί ζναν διακριτό επιςτθμονικό τομζα, με ιδιαίτερεσ μεκόδουσ διεξαγωγισ 

ζρευνασ και εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων. Στον επιςτθμονικό ορκολογιςμό, 

ενυπάρχουν δφο κατευκφνςεισ: τθσ φιλοςοφίασ και τθσ αναπτυξιακισ ψυχολογίασ 

(Siegesmund, 1998: 204). 
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5.2.1.3.1. Φιλοςοφία 

 Θ Αιςκθτικι είναι θ φιλοςοφία τθσ Τζχνθσ και του Ωραίου και περιλαμβάνει τθ 

διαδικαςία εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων που αφοροφν αυτοφσ τουσ δφο τομείσ. Θ 

προςζγγιςθ αυτι προςζδωςε ακαδθμαϊκι αξιοπιςτία, κακϊσ παρείχε ςτθν 

εκπαίδευςθ με τισ Τζχνεσ το απαραίτθτο φιλοςοφικό και επιςτθμολογικό 

υπόβακρο. Αρχικά, ο Kant, εκκινϊντασ από τθν εννοιολόγθςθ τθσ Αιςκθτικισ, 

προβαίνει ςε μια δυϊςτικι κεϊρθςθ,  αντιδιαςτζλλοντασ τθν αιςκθτικι κρίςθ με τθ 

λογικι κρίςθ, θ οποία αποδίδεται ςτισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ (Beardsley, 1966). 

Ραρά το γεγονόσ ότι ο διαχωριςμόσ αυτόσ ςε αιςκθτικζσ λειτουργίεσ και ςε 

γνωςτικζσ λειτουργίεσ υπιρξε θ κυρίαρχθ αντίλθψθ ςτθ Δφςθ, κατεγράφθςαν 

αντιρρθτικζσ φωνζσ, που κεωροφςαν τθν αιςκθτικι αντίλθψθ αναπόςπαςτο μζροσ 

των γνωςτικϊν λειτουργιϊν. Σφμφωνα με τθ κεϊρθςθ του Browdy,  θ αιςκθτικι 

αντίλθψθ που ςυνδζεται με τθ μθ τυπικι λογικι αποτελεί το πρωταρχικό ςυςτατικό 

τθσ γνϊςθσ (Broudy, 1987). Ουςιαςτικά, δεν παφει να ιςχφει ο διαχωριςμόσ του 

Kant ςε αιςκθτικι και γνωςτικι κρίςθ, αλλά και οι δφο κρίςεισ αποτελοφν πλευρζσ 

τθσ λογικισ.  

Θ δεφτερθ περίπτωςθ αμφιςβιτθςθσ του διαχωριςμοφ του Kant αποτζλεςε 

το επιςτθμολογικό ζρειςμα τθσ αναβάκμιςθσ τθσ κζςθσ των Τεχνϊν ςτθν 

εκπαίδευςθ. Ο Νelson Goodman υπιρξε ο φιλόςοφοσ ο οποίοσ ζφερε ςτο 

προςκινιο τθν αποκωδικοποίθςθ των ςυμβολικϊν ςυςτθμάτων. Ο Goodman 

ειςθγικθκε τθ κζαςθ των Τεχνϊν ωσ το πεδίο χριςθσ των ςυμβολικϊν ςυςτθμάτων. 

Αυτι θ κεϊρθςθ δεν αντιςτρατεφεται τθ ςυναιςκθματικι λειτουργία των Τεχνϊν, 

αλλά ςε αυτιν τθ περίπτωςθ, τα ίδια τα ςυναιςκιματα ςυνιςτοφν γνωςτικζσ 

λειτουργίεσ, οδθγό ςτισ επιλογζσ του ατόμου, ςτισ κατθγοριοποιιςεισ και ςτισ 

προςδοκίεσ. Θ βαςικι περιγραφι τθσ καλλιτεχνικισ δραςτθριότθτασ είναι αυτι τθσ 

δραςτθριότθτασ του νου, που περιλαμβάνει τθ μετατροπι των ςκζψεων ςτισ 

«γλϊςςεσ» των Τεχνϊν, μζςω των διαφόρων ειδϊν ςυμβόλων και των ςυςτθμάτων 

ςθμαςίασ (Gardner, 2008:8). Σφμφωνα με τον Goodman, οι εικόνεσ ζχουνρόλο  

ανάλογο με των λζξεων ςτθ γνωςτικι λειτουργία, κακϊσ θ κατανόθςθ τθσ γλϊςςασ 

(λζξεισ) και των εικόνων προχποκζτει τθν ικανότθτα κατανόθςθσ των ςυμβολικϊν 

ςυςτθμάτων. Ρολλζσ φορζσ δε ςφμβολα (signs) όπωσ τα εικονικά είναι πιο κοντά 
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ςτθν ιδζα (ςθμαινόμενο)11 και διακζτουν μεγαλφτερθ δφναμθ από τισ λζξεισ 

(Εmbler, 1956: 50). Ο γλωςςικόσ γραμματιςμόσ δεν αναφζρεται μόνο ςτθ 

δυνατότθτα ανάγνωςθσ λζξεων, αναφζρεται και ςτθ δυνατότθτα 

αποκωδικοποίθςθσ του ςυμβολικοφ ςυςτιματοσ που υπόκειται. Εάν θ εκπαίδευςθ 

των παιδιϊν δεν περιλαμβάνει τθ γνϊςθ τθσ αποκωδικοποίθςθσ ςυςτθμάτων, τότε 

θ αδυναμία αυτι ιςοδυναμεί με λειτουργικό αναλφαβθτιςμό (Siegesmund, 1998: 

205).  

Οι Τζχνεσ κατζχουν αντίςτοιχθ κζςθ με τισ Επιςτιμεσ, ωσ τρόποι 

ανακάλυψθσ, καταςκευισ και δθμιουργίασ τθσ γνϊςθσ με τθν ευρφτερθ ζννοια τθσ 

κατανόθςθσ. Οι Τζχνεσ δφνανται να ςυνειςφζρουν ουςιαςτικά ςτθν αναβάκμιςθ τθσ 

ποιότθτασ τθσ γνϊςθσ, κακϊσ αποτελοφν μορφι ποιοτικισ ζρευνασ. Ο Nelson 

Goodman, δθλαδι, κζτει τθν εκπαίδευςθ με τισ Τζχνεσ ςε επιςτθμολογικι βάςθ. 

Αντίςτοιχο ρόλο για τισ Τζχνεσ, αλλά πολφ πιο ενιςχυμζνο, αναγνωρίηει ο Elliot 

Eisner, για τον οποίο θ ςχζςθ με τισ Τζχνεσ προχποκζτει τθ ςυμμετοχι γνωςτικϊν 

λειτουργιϊν που υπερβαίνουν τθν «ανάγνωςθ» ςυμβολικϊν ςυςτθμάτων.  

Το ζργο του Eisner ςυςχετίηεται επιςτθμολογικά με τθ βιωματικι φιλοςοφία 

του John Dewey και τθν αιςκθτικι κεωρία τθσ Suzanne Langer. Σφμφωνα με τθν 

επιςτθμολογικι κζςθ του Eisner, οι αιςκιςεισ με τισ οποίεσ προςλαμβάνουμε τα 

διάφορα ερεκίςματα αποτελοφν, οι ίδιεσ, δομικά μζρθ του νου. Οι Τζχνεσ, λοιπόν, 

είναι ςθμαντικζσ, επειδι καλλιεργοφν τισ αιςκιςεισ, διαμζςου των οποίων 

αποκτάμε, πρωτογενϊσ, πρόςβαςθ ςτισ αιςκθτθριακζσ εμπειρίεσ (Eisner, 1994: 29). 

Οι αιςκθτθριακζσ εμπειρίεσ διευρφνουν τθν αντίλθψι μασ και ςυνεπϊσ τισ 

γνωςτικζσ λειτουργίεσ. Θ ικανότθτα, επομζνωσ, για γνϊςθ πραγματϊνεται μζςω των 

πολλαπλϊν μορφϊν αναπαράςταςθσ. Κάκε μορφι αναπαράςταςθσ (mode) ςυνιςτά 

διαφορετικό είδοσ ζρευνασ, διαφορετικό «φακό» κζαςθσ τθσ πραγματικότθτασ. Οι 

Τζχνεσ χρθςιμεφουν, κακϊσ παρζχουν πολλαπλοφσ φακοφσ κζαςθσ, επομζνωσ 

παρζχουν τθ δυνατότθτα πολφπλευρθσ – ολιςτικισ κζαςθσ ενόσ αντικειμζνου. Aν θ 

δυνατότθτα τθσ πολλαπλισ κζαςθσ εξεταςτεί με όρουσ ερευνθτικισ μεκοδολογίασ, 

κα μποροφςε να υποςτθριχκεί ότι παρζχεται θ δυνατότθτα τριγωνοποίθςθσ ςτθν 

                                                           
11

 Για παράδειγμα, θ εικόνα του ςταυροφ φζρει ιςχυρότερεσ νοθματοδοτιςεισ και ςυναιςκθματικι 

ανταπόκριςθ από ότι θ λζξθ «ςταυρόσ».  
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«καταςκευι» τθσ γνϊςθσ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θ ςυνειςφορά ζγκειται ςτο ότι 

διαμορφϊνεται πιο αντικειμενικι εικόνα για το εξεταηόμενο αντικείμενο 

(Siegesmund, 1998: 206).  

5.2.1.3.2. Αναπτυξιακι Ψυχολογία 

Μζςα ςτο ρεφμα του επιςτθμονικοφ ορκολογιςμοφ, εκτόσ από τθ Φιλοςοφία, 

ενυπάρχει θ κατεφκυνςθ τθσ Αναπτυξιακισ Ψυχολογίασ, θ οποία παρείχε τθν 

επιςτθμονικι εξιγθςθ για τθ φιλοςοφικι κζαςθ που προαναφζρκθκε. Το βαςικό 

διακφβευμα αφορά τθν αμφιςβιτθςθ του προχπάρχοντοσ αναπτυξιακοφ μοντζλου 

του Piaget, τθσ φπαρξθσ, δθλαδι, των κακοριςμζνων και αμετάκλθτων ςταδίων, που 

εξαρτϊνται από τθ φυςικι προδιάκεςθ και τθ διδαςκαλία. Ο Gardner ςυμφωνεί με 

τθ γενικότερθ λογικι του μοντζλου τθσ ανάπτυξθσ, αλλά διαφωνεί ωσ προσ τθν 

φπαρξθ των ςυγκεκριμζνων ςταδίων και τθσ αδιαφοροποίθτθσ ςφλλθψθσ τθσ 

νοθμοςφνθσ, όπωσ τθν περιζγραψε ο Piaget.  

Ο Gardner (1983) υποςτθρίηει ότι θ νοθμοςφνθ διακζτει πολλζσ εκφάνςεισ 

και δεν εκδθλϊνεται με ζναν μόνο τρόπο. Υπάρχουν πολλζσ μορφζσ νοθμοςφνθσ 

που αντιςτοιχοφν ςε διαφορετικζσ μορφζσ κατανόθςθσ και οι ικανότθτεσ με τισ 

οποίεσ εκδθλϊνονται διαφοροποιοφνται. Θ ανάπτυξθ και θ καλλιζργεια κάκε τφπου 

νοθμοςφνθσ ςυνιςτά αποτζλεςμα απόφαςθσ. Οι Τζχνεσ αποτελοφν εργαλεία, 

μεκόδουσ, που επιτρζπουν ςε αυτοφσ τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ να αναπτυχκοφν. 

Θ μάκθςθ ζρχεται ωσ ςυνζπεια των διαφορετικϊν μορφϊν αλλθλεπίδραςθσ. 

Επιλζγουμε ζνα εργαλείο, π.χ. ζνα βιβλίο, ζνα μουςικό όργανο, χρϊματα και πινζλα 

και μζςω αυτϊν καλλιεργείται θ αντίςτοιχθ νοθμοςφνθ. Δεν υπάρχει κάποια 

νοθμοςφνθ καλλιτεχνικι ι αιςκθτικι που να καλλιεργείται μζςω των Τεχνϊν. 

Αντιςτρόφωσ, οι Τζχνεσ αποτελοφν εκδθλϊςεισ τθσ καλλιζργειασ τθσ νοθμοςφνθσ. 

Σφμφωνα με το αναπτυξιακό μοντζλο του Gardner, θ εκπαίδευςθ με τισ Τζχνεσ είναι 

ζνα πεδίο περιβαλλοντικϊν ενιςχφςεων που παρζχει τθ δυνατότθτα για γνωςτικι 

ανάπτυξθ.  

  Οι πεποικιςεισ αυτζσ, ςχετικά με τθ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ των 

διαφορετικϊν γνωςτικϊν περιοχϊν «των Τεχνϊν και των Επιςτθμϊν» και τθ 

διερεφνθςθ των ςυγκεκριμζνων λογικϊν-μακθματικϊν και γλωςςικϊν λειτουργιϊν 

κεματοποιικθκαν το 1967, ςε ζνα διεπιςτθμονικό ςυνεργατικό πρόγραμμα που 
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ονομάςτθκε  Project Zero. Το πρόγραμμα ζλαβε τθ μορφι αναηιτθςθσ των 

εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν τθσ ενςωμάτωςθσ των Τεχνϊν ςτθν εκπαίδευςθ και 

ςυνδζκθκε με τα ονόματα των ψυχολόγων Gardner, Perkins, Winner, Leindar, οι 

οποίοι ςχθμάτιςαν μία  «αναπτυξιακι ομάδα», που ςυνζδεςε τθ φιλοςοφικι βάςθ 

των αναηθτιςεϊν τουσ με τθν αναπτυξιακι ψυχολογία και τθν Τζχνθ.  

5.3. Ρλάνεσ και προκαταλιψεισ  

Ραρά το γεγονόσ ότι θ επιςτθμονικι κοινότθτα αναγνωρίηει τθν πολλαπλι 

ςυνειςφορά των Τεχνϊν ςτθν ανάπτυξθ των γνωςτικϊν λειτουργιϊν, ςτθν 

καλλιζργεια των ςυναιςκθμάτων και ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ του παιδιοφ, θ 

διερεφνθςθ τθσ ςχολικισ πραγματικότθτασ αποδεικνφει τθν αντικετικι ςχζςθ 

ανάμεςα ςτθ κεωρθτικι κεμελίωςθ και τθν εκπαιδευτικι πολιτικι και πράξθ. Στον 

χϊρο του ςχολείου, οι Τζχνεσ αντιμετωπίηονται ωσ μάκθμα περιφερειακό και 

υποδεζςτερο. Θ κζςθ τουσ και θ αναγνϊριςθ τθσ αξίασ τουσ κακορίηεται από βακιά 

ριηωμζνεσ πεποικιςεισ ςχετικά με τθ νοθματοδότθςθ των διδαςκόμενων κεματικϊν 

περιοχϊν. 

Θ πιο ιςχυρι πλάνθ αφορά ςτθ ςχζςθ λογικισ και ςυναιςκιματοσ. Οι Τζχνεσ 

αναγνωρίηονται μεν ωσ μια ευχάριςτθ δραςτθριότθτα, θ οποία προςφζρει αναψυχι 

και ψυχαγωγία, αλλά δεν ςυνδζονται με τισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ. Επομζνωσ, 

αποδίδεται ςε αυτζσ ρόλοσ αποφόρτιςθσ από τον ψυχικό κάματο που προκαλεί θ 

γνϊςθ. Αναγνωρίηεται, δθλαδι, μονάχα θ ςυνειςφορά ςτθ ςυναιςκθματικι 

καλλιζργεια και παραγκωνίηεται ο ρόλοσ τουσ ςτθ γνωςτικι ανάπτυξθ. Στο δυαδικό 

ςχιμα νουσ/ψυχι, προτεραιότθτα αποδίδεται ςτισ πνευματικζσ δυνάμεισ, οι οποίεσ 

κεωροφνται μονομερϊσ ότι χριηουν καλλιζργειασ, κακϊσ ςυνδζονται με τθν 

επαγγελματικι επιτυχία. Τα ςυναιςκιματα, αντικζτωσ, αντιμετωπίηονται ωσ 

αναςταλτικοί παράγοντεσ τθσ λογικισ και τθσ ορκισ κρίςθσ. Στόχοσ του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ είναι, κατά τθν πορεία τθσ «φυςιολογικισ» ανάπτυξθσ, 

τα ςυναιςκιματα να αντικαταςτακοφν από τουσ λογικοφσ ςυλλογιςμοφσ (Efland, 

2002: 10).  

Με τθν πλάνθ τθσ διχοτόμθςθσ του ενιαίου εαυτοφ ςε λογικό και 

ςυναιςκθματικό, ςυνδζεται θ πλάνθ τθσ κατθγοριοποίθςθσ των περιοχϊν ςε 

«Επιςτιμεσ – Τζχνεσ» και του αποκλειςμοφ των Τεχνϊν από τισ ανϊτερεσ γνωςτικζσ 
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λειτουργίεσ. O επιςτθμολογικόσ αυτόσ διαχωριςμόσ ανάγεται ςτθν αρχαιότθτα. Ο 

Ρλάτωνασ (Ρολιτεία 602a) αμφιςβιτθςε τισ Τζχνεσ ωσ μορφι πρόςβαςθσ ςτθ 

γνϊςθ, τθν οποία ςυνζδεςε με τισ αφθρθμζνεσ ζννοιεσ, τισ ιδζεσ (Efland, 2002: 4). 

Στθ ςφγχρονθ εποχι, ςε ολόκλθρο τον δυτικό κόςμο, υπάρχει διάχυτθ θ πολιτιςμικι 

προκατάλθψθ ςχετικά με τθ γνωςτικι ανάπτυξθ και με τα χαρακτθριςτικά που 

πρζπει να διακζτει ο «αναπτυγμζνοσ» γνωςτικά ενιλικασ. Υπάρχει, δθλαδι, βακιά 

ριηωμζνθ θ πεποίκθςθ ότι θ πεικαρχθμζνθ λογικι των κετικϊν επιςτθμϊν 

αντιςτοιχεί ςε υψθλότερο βακμό νοθμοςφνθσ από τθ ςφνκεςθ ενόσ ςονζτου ι ενόσ 

πίνακα (Efland, 2002: 4). 

Κατά ανάλογο τρόπο με τθν αντιςτοίχθςθ των περιοχϊν «Επιςτιμεσ – 

Τζχνεσ» με ςυγκεκριμζνα γνωςτικά χαρακτθριςτικά, αποδίδεται και θ διάνοια πιο 

εφκολα ςε όποιον διακρίνεται ςτισ κετικζσ επιςτιμεσ, ςε ςχζςθ με αυτόν που 

διακρίνεται ςτον χϊρο των Τεχνϊν ι ςτον χϊρο των ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν. Ο 

φυςικόσ Albert Einstein, για παράδειγμα, καταχωρείται ςτο ςυλλογικό αςυνείδθτο 

ωσ εξυπνότεροσ από τον ηωγράφο Pablo Picasso, από τον ςυνκζτθ Amadeus Mozart 

ι τον ψυχαναλυτι Sigmund Freud. Αν και τα είδθ νοθμοςφνθσ δεν είναι δυνατόν να 

ςυγκρικοφν, ςφμφωνα με τον κεωρθτικό τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ Gardner 

(1983), οι ανϊτερεσ γνωςτικζσ λειτουργίεσ αποδίδονται ςτθ νοθμοςφνθ που 

αντιςτοιχεί ςτθ κετικιςτικι προςζγγιςθ-ερμθνεία του κόςμου. 

H επόμενθ προκατάλθψθ αφορά τθν εργαλειακι αντιμετϊπιςθ τθσ γνϊςθσ. 

Σθμαντικά, δθλαδι, κεωροφνται τα μακιματα που οδθγοφν ςε οικονομικζσ 

εναςχολιςεισ και θ γνϊςθ τουσ ςυνδζεται με ό,τι κεωρείται «ςθμαντικό» κοινωνικά 

- οικονομικά: τθν εργαςία, τον βιοποριςμό, τθν παγκόςμια οικονομία, τθν 

ανταγωνιςτικι ικανότθτα ςτθν παγκόςμια αγορά. Οι Τζχνεσ, αν και αποτελοφν 

ςθμαντικό κομμάτι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, αντιμετωπίηονται από το 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα ωσ πιο «ανάλαφρεσ» δραςτθριότθτεσ του πνεφματοσ και 

ςυνεκδοχικά κεωροφνται ότι απορροφοφν χρόνο και ενζργεια από τισ βαςικζσ και 

ςοβαρζσ εναςχολιςεισ (Efland, 2002: 2). Βιϊνοντασ τθν κοινωνικι αυτι πίεςθ ςε 

ςυνδυαςμό με τισ ανάγκεσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ, που επιβάλλει τθ 

διδαςκαλία των βαςικϊν γνϊςεων, οι δάςκαλοι τθσ τάξθσ προάγουν τθ διδαςκαλία 

των βαςικϊν μακθμάτων, ςυνδζοντασ τθν επιτυχία με τθν αριςτεία ςτισ 
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τυποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ. Οι Τζχνεσ αντιμετωπίηονται ωσ επιφανειακζσ 

εναςχολιςεισ, αναςταλτικζσ για τθν ουςιαςτικι–κανονικοποιθμζνθ μάκθςθ, που 

κεωρείται και ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ εκπαίδευςθσ, θ ομογενοποίθςθ και θ 

ςυμπόρευςθ, δθλαδι, προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ ςτον ίδιο χρόνο (Fowler, 1996: 4· 

Eisner, 2002: 196). 

Οι προκαταλιψεισ, επίςθσ, εναντίον των Τεχνϊν ςυνδζονται με τθν 

κακιζρωςθ τθσ ψυχολογίασ ωσ εμπειρικισ επιςτιμθσ. Θ επιςτιμθ τθσ Ψυχολογίασ 

ςυνδζκθκε με τισ ζννοιεσ: παρατιρθςθ, πείραμα, ορκολογιςμόσ, αντικειμενικότθτα. 

Ο Κετικιςμόσ, παρζχοντασ τα εργαλεία τθσ ποςοτικισ ζρευνασ, διαμόρφωςε τον 

τρόπο καταςκευισ τθσ ψυχολογικισ γνϊςθσ, κατά το τζλοσ του 19ου και τισ αρχζσ 

του 20οφ αιϊνα. Ταυτόχρονα, παρείχε το επιςτθμολογικό υπόβακρο για τον 

ςυμπεριφοριςμό. Αντίςτοιχα, το μοντζλο τθσ ζρευνασ ςτισ ψυχολογικζσ επιςτιμεσ, 

για τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά, ακολοφκθςε αυτό των φυςικϊν επιςτθμϊν. Οι 

νόμοι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν κατευκφνονται από ντετερμινιςτικζσ αρχζσ, οι 

οποίεσ είναι ανεξάρτθτεσ από τισ ανκρϊπινεσ προκζςεισ. Θ Ψυχολογία, όμωσ, δεν 

δανείςτθκε μόνο τουσ νόμουσ των κετικιςτικϊν επιςτθμϊν, καταςκεφαςε 

παράλλθλα τθν πεποίκθςθ ότι οι νόμοι αυτοί είναι οι μοναδικοί που δφνανται να 

οδθγιςουν ςε ερμθνεία του κόςμου και να παραγάγουν αξιόπιςτθ γνϊςθ. 

Αντιςτοίχωσ, οι επιςτθμονικοί τρόποι κατανόθςθσ του κόςμου αξιολογοφνται ωσ 

«ανϊτεροι», ςε ςχζςθ με τουσ μθ επιςτθμονικοφσ ι τουσ προ-επιςτθμονικοφσ. 

Θ παραπάνω πεποίκθςθ οδιγθςε τθν Ψυχολογία ςτθ ςφνδεςθ τθσ 

νοθμοςφνθσ με τθν ικανότθτα κατάκτθςθσ των λογικο-μακθματικϊν ςταδίων, όπωσ 

τα περιζγραψε ο Piaget. Ο Piaget, ςτθ διατφπωςθ τθσ κεωρίασ του, δεν ζδειξε 

κανζνα ενδιαφζρον για τθν ζνταξθ τθσ καλλιτεχνικισ ανάπτυξθσ ςτθν ταξινόμθςθ 

των ςταδίων τθσ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ. Θ υιοκζτθςθ, λοιπόν, του αναπτυξιακοφ 

μοντζλου του Piaget ςτθν εκπαίδευςθ ςιμανε και τθν περικωριοποίθςθ των Τεχνϊν 

(Efland, 2002: 5· Gardner, 2008: 7). Τζλοσ, άλλθ μια λανκαςμζνθ αντίλθψθ ςχετικά 

με τισ Τζχνεσ ςτθν εκπαίδευςθ είναι ότι οι Τζχνεσ δεν απευκφνονται ιςότιμα προσ 

όλουσ τουσ μακθτζσ, αλλά αφοροφν μόνο τουσ ταλαντοφχουσ. Θ κζςθ αυτι 

υποςτθρίηει ότι θ καλλιτεχνικι ανάπτυξθ του ατόμου είναι μια αυτόματθ 

διαδικαςία, αποτζλεςμα ωρίμανςθσ και επομζνωσ δεν χριηει διδαςκαλίασ. Το 
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ταλζντο αναπτφςςεται με αυκεντικότερο τρόπο, αν θ αυτοζκφραςθ δεν δεςμεφεται 

με εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ. Κατά ςυνζπεια, τα ταλαντοφχα παιδιά δεν ζχουν 

τθν ανάγκθ εκπαίδευςθσ, κακϊσ το ταλζντο τουσ εκδιπλϊνεται εκ των ζνδον 

(Fowler, 1996: v· Eisner, 2002: 23).  

Κατά ανάλογο τρόπο, οι παγιωμζνεσ πεποικιςεισ κζτουν άλλον ζναν 

διαχωριςμό για τθν Τζχνθ, ςε ςχζςθ με τον χϊρο τοποκζτθςθσ των ζργων Τζχνθσ. Τα 

δθμιουργιματα τθσ Τζχνθσ είναι αποςπαςμζνα από τον κόςμο τθσ κακθμερινότθτασ 

και ανικουν ςε ειδικοφσ χϊρουσ, όπωσ είναι τα μουςεία, οι εκκζςεισ και θ ιδιωτικι 

ςφαίρα εναςχόλθςθσ του ατόμου. Τα ζργα Τζχνθσ δεν ανικουν ςτθ ςυλλογικι 

ςφαίρα αλλά απευκφνονται ςε ειδικό κοινό, κακϊσ αποτελοφν πεδίο προςωπικισ 

ζκφραςθσ και εκτόνωςθσ τθσ δθμιουργικότθτασ (Efland, 2002: 8). 

5.4. Τζχνεσ και  Επιςτιμεσ: Θ άρρθκτθ ςφνδεςθ  

Θ επικρατοφςα αντίλθψθ ςχετικά με τισ Τζχνεσ και τισ Επιςτιμεσ, όπωσ 

καταγράφθκε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, είναι ότι τοποκετοφνται ςε δφο 

αντιτικζμενουσ χϊρουσ και ότι ανάμεςά τουσ υπάρχει χάςμα. Θ πολικότθτα αυτι 

και θ αμοιβαία αςυμβατότθτα μεταφζρεται και ςτισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ, κακϊσ 

και ςτισ ικανότθτεσ με τισ οποίεσ ςυνδζεται θ κάκε περιοχι. Οι Επιςτιμεσ, δθλαδι, 

αντιςτοιχοφν ςτισ διανοθτικζσ λειτουργίεσ, ενϊ οι Τζχνεσ ςτθ ςυναιςκθματικι 

ζκφραςθ. Θ πλάνθ είναι τόςο διάχυτθ, ϊςτε ο διαχωριςμόσ κεωρείται δεδομζνοσ 

για κάκε μθ εξειδικευμζνο γνϊςτθ. Μια εισ βάκοσ διερεφνθςθ, όμωσ,  αποκαλφπτει 

ότι τα όρια μεταξφ Επιςτθμϊν και Τεχνϊν είναι αςαφι και δυςδιάκριτα (Kuru, 2012: 

489).  

Επιχειρϊντασ τθν ιςτορικι τοποκζτθςθ του ηθτιματοσ, θ ςχζςθ Επιςτιμθσ 

και Τζχνθσ ανάγεται ςτθν προϊςτορικι εποχι. Οι βραχογραφίεσ αποτελοφν 

μαρτυρίεσ που παραπζμπουν ςε αυτιν τθν μείξθ. O Crombie, ςε ζνα τεφχοσ του 

περιοδικοφ Daedalus, το 1986, αναφζρεται ςτισ επιρροζσ τθσ αρχαίασ Ελλάδασ και 

τοποκετεί θκικζσ και διανοθτικζσ προεκτάςεισ ςτθ ςχζςθ Επιςτιμθσ και Τζχνθσ 

(Crombie, 1986). Θ παράδοςθ του ςυςχετιςμοφ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ 

ςυνεχίςτθκε και κεμελιϊκθκε κατά τθν περίοδο τθσ Αναγζννθςθσ, εποχι που, όπωσ 

o Crombie αναφζρει, αναδφεται θ «βιωματικά ελεγχόμενθ κζλθςθ» (Garfield, 1989: 

54). Θ Αναγζννθςθ ιταν θ περίοδοσ κατά τθν οποία καλλιεργικθκε και προβλικθκε 
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θ μορφι του επιςτιμονα – καλλιτζχνθ. Στισ «Σθμειϊςεισ» του Leonardo Da Vinci 

υπάρχουν καταγραφζσ που τεκμθριϊνουν το διεπιςτθμονικό και καλλιτεχνικό 

ενδιαφζρον του για κζματα Φιλοςοφίασ, Αρχιτεκτονικισ, Μθχανικισ, Φυςικισ, 

Ηωγραφικισ και Αςτρονομίασ. Σφμφωνα με τθν Kirkpatrick, ο Da Vinci πίςτευε ότι 

ιταν απαραίτθτο να ελζγχεισ το βάκοσ του ςϊματοσ, για να απεικονίςεισ τθν 

επιφάνειά του (Kirkpatrick, 1985). 

5.4.1. Κοινι πορεία: Από το όραμα ςτθν υλοποίθςθ 

Oι επιςτιμονεσ και οι καλλιτζχνεσ μοιράηονται κοινά χαρακτθριςτικά, που εκκινοφν 

από τθ ςφλλθψθ τθσ ιδζασ του δθμιουργιματοσ και εκτείνονται ςτον τρόπο 

πραγμάτωςθσ, ςτθ μεκοδολογία εκπόνθςθσ και ςτισ διανοθτικζσ - ςυναιςκθματικζσ 

λειτουργίεσ,  που ςυλλειτουργοφν κατά τθ διάρκεια τθσ δθμιουργίασ κάκε είδουσ 

ζργου, είτε επιςτθμονικοφ, είτε καλλιτεχνικοφ. Σφμφωνα με τον Αlfred Copley, 

καλλιτζχνθ και επιςτιμονα, το κοινό ςτοιχείο ςτισ Επιςτιμεσ και ςτισ Τζχνεσ είναι 

ότι αποτελοφν περιοχζσ οι οποίεσ προαπαιτοφν ςυνκετικι ςκζψθ και εμπεριζχουν 

δθμιουργικζσ διαδικαςίεσ. Θ δθμιουργικότθτα ςυχνά ςυνδζεται μόνο με τισ Τζχνεσ 

αλλά, ςτθν πραγματικότθτα, δεν ςυνιςτά αποκλειςτικό χαρακτθριςτικό, «ίδιον» 

μόνο του καλλιτεχνικοφ χϊρου. Ο χϊροσ των Επιςτθμϊν, κατά ανάλογο τρόπο, 

εμπεριζχει το ςτοιχείο τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ επινοθτικότθτασ. Ο 

επιςτιμονασ, κατά τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ τθσ ζρευνασ ι του πειράματοσ, 

είναι αντίςτοιχα δθμιουργικόσ με τον καλλιτζχνθ που ηωγραφίηει ζναν πίνακα, ι με 

ζναν γλφπτθ που πραγματϊνει το όραμά του (Garfield,1989: 54).  

Θ φπαρξθ του οράματοσ, του υψθλοφ ιδανικοφ, είναι ζνα κοινό 

χαρακτθριςτικό των δφο χϊρων. Δεν υπάρχει δθμιουργικότθτα, οφτε ςτθν Επιςτιμθ, 

οφτε ςτθν Τζχνθ, χωρίσ να υπάρχει θ επικυμία και θ αφοςίωςθ ςτθν υλοποίθςθ 

ενόσ οράματοσ προσ το οποίο να ςτρατεφεται θ δυναμικι είτε του επιςτιμονα, είτε 

του καλλιτζχνθ (Maeda, 2013). Θ Τζχνθ και θ Επιςτιμθ δεν ςυνιςτοφν περιοχζσ 

όπου θ ςτόχευςθ τοποκετείται ςτθν αναπαραγωγι. Οι φορείσ των περιοχϊν αυτϊν, 

καλλιτζχνεσ και επιςτιμονεσ,  χαράςςουν νζουσ δρόμουσ, κθρεφουν το «νζο», αυτό 

που ζρχεται ςε αντιπαράκεςθ με τθν υπάρχουςα δομι και δθμιουργεί νζα 

δεδομζνα. Τόςο οι επιςτιμονεσ, όςο και οι καλλιτζχνεσ επαναδιατυπϊνουν τισ 

ερωτιςεισ προβάλλοντασ τθν εναλλακτικι ματιά κζαςθσ (Maeda, 2013). 
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Αντίςτοιχα, όμοια είναι και θ πορεία, θ διαδικαςία υλοποίθςθσ του 

οράματοσ. Σφμφωνα με τον Maeda, τα εργαςτιρια των επιςτθμόνων και των 

καλλιτεχνϊν αποτελοφν χϊρουσ ανοιχτισ ζρευνασ–αναηιτθςθσ με άγνωςτθ ζκβαςθ 

(Maeda, 2013). Και οι δφο μορφζσ δράςθσ κζτουν ερωτιματα και τα προςεγγίηουν 

με αντίςτοιχθ ανοιχτότθτα πνεφματοσ, κακϊσ και εξερευνθτικι διάκεςθ (Copley, 

1987: 213). Θ πορεία προσ τθν ολοκλιρωςθ, προσ τθν επίλυςθ του «αινίγματοσ», 

που αναδφεται κάκε φορά, δεν είναι ςυνεχισ και κανονικοποιθμζνθ, οφτε 

προβλζψιμθ, αλλά αςυνεχισ και δαιδαλϊδθσ, διακρίνεται δε από πολλά ςκοτεινά 

ςθμεία, των οποίων θ υπζρβαςθ χρειάηεται ενόραςθ και διαφοροποίθςθ από τον 

εικιςμζνο τρόπο ςκζψθσ. Θ υπζρβαςθ αυτι χαρακτθρίηεται ωσ «άλμα».  

Θ πορεία προσ τθν επίλυςθ των ερωτθμάτων, και ςτισ δφο περιοχζσ, είναι 

μια διαρκισ ανατροφοδότθςθ ανάμεςα ςτθ ςκζψθ και ςτθν πράξθ (Maeda, 2013). 

To τελικό προϊόν–ζργο αποτελεί μια ςυνάρκωςθ ςτοιχείων προερχόμενων και από 

τουσ δφο χϊρουσ. Οι περιοχζσ αυτζσ χρθςιμοποιοφν ερευνθτικά εργαλεία και μζςα, 

διαφορετικισ ποιότθτασ, που διακρίνονται από ςυμπλθρωματικότθτα και όχι 

αντιφατικότθτα.  Ο John Dewey, παιδαγωγόσ και ειςθγθτισ τθσ βιωματικισ 

μάκθςθσ, ςτο ζργο του Art as Experience, κατζκεςε εκτενι αναφορά των 

πεποικιςεϊν του ςχετικά με τισ αντιςτοιχίεσ ανάμεςα ςτο επιςτθμονικό και ςτο 

καλλιτεχνικό ζργο, κυρίωσ ςτο επίπεδο του πειραματιςμοφ ςτο πεδίο. Σχετικά με τθ 

διάκριςθ ςε επιςτθμονικό και ςε καλλιτεχνικό ζργο αναφζρει: «Θ μόνθ διάκριςθ 

που πρζπει να κάνουμε δεν είναι μεταξφ κεωρίασ και πράξθσ, αλλά ανάμεςα ςε 

πραγματϊςεισ που είναι εμπνευςμζνεσ και ςε πραγματϊςεισ που δεν είναι και δεν 

χαρακτθρίηονται από εςωτερικι πλιρωςθ» (Dewey, 2005: 144).  

Ο Dewey κεωρεί ότι αυτό που ςυνζχει ουςιαςτικά τουσ δφο χϊρουσ είναι θ 

αναμζτρθςθ με το καινοφργιο, το πρωτο-ιδωμζνο. Οι επιςτιμονεσ και οι 

καλλιτζχνεσ μοιράηονται ωσ κοινι εμπειρία τον ενκουςιαςμό τθσ πρϊτθσ 

ανακάλυψθσ: «Ο ηωγράφοσ, ο ποιθτισ, όπωσ και ο επιςτθμονικόσ ερευνθτισ, 

γνωρίηουν το βίωμα τθσ «πρϊτθσ ανακάλυψθσ». Για να καταςτιςει τθν ιδζα πιο 

κατανοθτι, αντιδιαςτζλλει τισ δφο γνωςτικζσ λειτουργίεσ, αναπαραγωγι και 

δθμιουργία. Πςοι εκτελοφν με επιτυχία κάποιο ζργο, το οποίο αποτελεί 

πραγμάτωςθ μιασ ιδζασ που ζχει ιδθ διατυπωκεί, απολαμβάνουν μεν τθ χαρά τθσ 
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ατομικισ επιτυχίασ, αλλά δεν νιϊκουν τθν πλιρωςθ τθσ εμπειρίασ αυτισ 

κακ’εαυτιν. Στθν δεφτερθ περίπτωςθ, οι δθμιουργοί μακαίνουν από το ίδιο το 

ζργο, εν τθ γενζςει, και ζρχονται ςε επαφι με πρωτόγνωρα ςυναιςκιματα, κακϊσ 

ςυλλαμβάνουν ιδζεσ που δεν υπιρχαν ςτον αρχικό τουσ ςχεδιαςμό (Dewey, 2005: 

144).  

Στθ ςυνζχεια, θ ομοιότθτα ανάμεςα ςε καλλιτζχνεσ και επιςτιμονεσ 

τοποκετείται ςτον χϊρο τθσ ζρευνασ ωσ πειραματικισ διαδικαςίασ. Ο Dewey 

αναφζρεται ςτθν πλάνθ ςχετικά με τθ κεϊρθςθ του πειράματοσ ωσ μζρουσ τθσ 

ζρευνασ που εκπονείται ςτο εργαςτιριο του επιςτιμονα. Στθν πραγματικότθτα, 

όμωσ,  δεν υπάρχει καλλιτεχνικό ζργο που να μθν εμπεριζχει πειραματιςμό. Εάν ο 

καλλιτζχνθσ δεν βαδίςει προσ το άγνωςτο, δεν δοκιμάςει τθν αποτυχία, δεν 

αναμετρθκεί με τισ άγνωςτεσ πτυχζσ του εαυτοφ του και των δυνατοτιτων του, δεν 

διανοίξει καινοφργιουσ δρόμουσ, απλϊσ αναπαράγει τισ ακαδθμαϊκζσ τάςεισ. Θ ίδια 

θ Τζχνθ εμπεριζχει το ςτοιχείο του πειραματιςμοφ, ωσ ςτοιχείο «εκ των ων ουκ 

ανευ». Συγκεκριμζνα, ο καλλιτζχνθσ «είναι κάποιοσ που είναι υποχρεωμζνοσ να 

πειραματίηεται, κακϊσ πρζπει να εκφράςει με απόλυτα εξατομικευμζνο τρόπο τισ 

ιδζεσ και τα ςυναιςκιματά του, αλλά με υλικά και μζςα που ανικουν ςτον κοινό και 

δθμόςιο κόςμο. Το ςτοιχείο του πειραματιςμοφ είναι αυτό που διανοίγει νζα πεδία 

ςτθν εμπειρία και αποκαλφπτει νζεσ ποιότθτεσ ςε ιδθ γνωςτά αντικείμενα» 

(Dewey, 2005: 144). 

5.4.2. Το καλλιτεχνικό ζργο ωσ ποιοτικό πρόβλθμα προσ επίλυςθ 

Στον βακμό, λοιπόν, που είναι αποδεκτό ότι οι Τζχνεσ ςυνιςτοφν μορφι ποιοτικισ 

ζρευνασ, αποτελοφν ταυτόχρονα και επιςτθμονικό τρόπο κζαςθσ τθσ 

πραγματικότθτασ. Αν θ απόπειρα οριςμοφ του καλλιτεχνικοφ προβλιματοσ ωσ 

ποιοτικοφ προβλιματοσ περιζχει μια διαχρονικι μελζτθ, τα ςυμπεράςματα που κα 

προκφψουν από τθ μελζτθ τθσ Λςτορίασ τθσ Τζχνθσ είναι ιδιαίτερα ενδιαφζροντα. 

Ζνα εντυπωςιακό ςτοιχείο είναι το χαρακτθριςτικό «τθσ ςυνζχειασ» ςτθν 

καλλιτεχνικι ςκζψθ. Οι ποιότθτεσ, δθλαδι, αναφαίνονται ωσ φυςικι ςυνζχεια, 

εξζλιξθ του προθγοφμενου ποιοτικοφ ςταδίου, οι οποίεσ, άλλεσ φορζσ, αναδφονται 

επαναςτατικά και, άλλεσ φορζσ, θ αλλαγι τουσ είναι ανεπαίςκθτθ. Θ Λςτορία τθσ 

Τζχνθσ, επομζνωσ, κα μποροφςε να οριςτεί ωσ θ αςυνεχισ καταγραφι των 
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ανκρϊπινων επιτεφξεων, ωσ προσ τθν επίλυςθ ποιοτικϊν προβλθμάτων (Ecker, 

1963: 285). 

5.4.2.1. Τα χαρακτθριςτικά τθσ καλλιτεχνικισ ςκζψθσ  

Ο Ecker, αντλϊντασ υλικό από ςυηθτιςεισ καλλιτεχνϊν, εξάγει τα χαρακτθριςτικά 

τθσ καλλιτεχνικισ ςκζψθσ, και τα καταγράφει ωσ εξισ: α) Οι καλλιτζχνεσ, κατά το 

ζργο τουσ, ςκζφτονται με ποιοτικοφσ όρουσ, θ ςκζψθ τουσ είναι ποιοτικι. β) Θ 

ςκζψθ αυτι εφαρμόηεται για τθν καταςκευι περαιτζρω ποιοτιτων, που ςυνιςτοφν 

το ποιοτικό πρόβλθμα. γ) Το ποιοτικό πρόβλθμα δεν περιορίηεται ςτον «νου», 

κακϊσ δεν αποτελεί ζνα αφθρθμζνο πρόβλθμα, αλλά περιλαμβάνει τθ χριςθ 

μζςων, όπωσ το χρϊμα, το ςχζδιο, θ μορφι και υλικϊν, όπωσ θ πζτρα, το ξφλο, τα 

πινζλα κ.τ.λ.. δ) Το ποιοτικό πρόβλθμα δεν ςυνιςτά «εςωτερικι ςφγκρουςθ» ι 

«κατάςταςθ ςφγχυςθσ», αλλά ςυνειδθτοποίθςθ των απαραίτθτων αξιοποιιςιμων 

ςτοιχείων για τθν επίτευξθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ςτόχου. ε) Τα αξιοποιιςιμα μζςα 

αποτελοφν τα ςυνκετικά ςτοιχεία. Οι λζξεισ μπορεί να αποτελζςουν υλικά, όπωσ 

ακριβϊσ το χαρτί ι το χρϊμα. ςτ) Αν και οι λζξεισ δφνανται να χρθςιμοποιθκοφν για 

τον οριςμό του ποιοτικοφ προβλιματοσ, δεν είναι απαραίτθτεσ για τθν φπαρξι του 

και τθν επίλυςι του. η) Θ κριτικι διαπραγμάτευςθ δεν προθγείται απαραίτθτα του 

προβλιματοσ, οφτε ζπεται, αλλά υπάρχει απαραίτθτα κατά τθ διάρκεια τθσ 

δθμιουργικισ πράξθσ. Κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ τθσ δθμιουργικισ πράξθσ, 

ανακφπτουν πάντα πολλαπλζσ εναλλακτικζσ πικανότθτεσ επίλυςθσ, οι οποίεσ 

ςυνιςτοφν τουσ δρόμουσ προσ τθ λφςθ· θ κάκε επιλογι φζρει διαφορετικά ποιοτικά 

χαρακτθριςτικά και οδθγεί ςε διαφορετικι ζκβαςθ. θ) Κανζνασ νόμοσ τθσ λογικισ 

δεν φαίνεται εφαρμόςιμοσ ςε μια δθμιουργικι διεργαςία. Αν και θ λογικι κατάταξθ 

και θ μεκοδολογικι εφαρμογι τθσ κεωρίασ ςυνειςφζρουν ςτον ζλεγχο τθσ πορείασ 

ςε μια επιςτθμονικι ζρευνα, δεν φαίνεται να ιςχφει το ίδιο ςε μια καλλιτεχνικι 

διεργαςία (Ecker, 1963: 286). 

5.4.2.2. Τα ςτάδια τθσ δθμιουργικισ εργαςίασ  

Θ καλλιτεχνικι διαδικαςία, αν και δεν χωρίηεται ςε κανονικοποιθμζνα ςτάδια, 

ωςτόςο εμπεριζχει ξεχωριςτζσ περιόδουσ, που διακρίνονται από ποιοτικά 

διαφοροποιθμζνα χαρακτθριςτικά.  Ο Dewey υπιρξε ο μελετθτισ που υποςτιριξε 

πωσ θ δθμιουργικι ςκζψθ βαςίηεται ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ των ποιοτικϊν 
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χαρακτθριςτικϊν. Θ ςυνειδθτοποίθςθ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν, υποςτιριξε, 

δρα ωσ ελεγκτικόσ μθχανιςμόσ  ςε ςχζςθ με τo επιδιωκόμενο αποτζλεςμα και τθ 

χριςθ των μζςων για τθν επίτευξθ του ςτόχου (Dewey, 1910: 72). Ο Dewey 

περιζγραψε τα ςτάδια του «ςχεδίου ζρευνασ» ι «τθσ επίλυςθσ του επιςτθμονικοφ 

προβλιματοσ». Αρχικά, αποδίδεται το ςυναίςκθμα τθσ ςφγχυςθσ, το οποίο για να 

επιλυκεί απαιτείται μια τοποκζτθςθ και μια απόπειρα οριςμοφ. Στθ ςυνζχεια, 

κατατίκεται θ πρόταςθ τθσ πικανισ λφςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ τθσ 

αιτιολόγθςισ τθσ. Τζλοσ, για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ απαιτείται επιπλζον 

παρατιρθςθ και πειραματιςμόσ, που κα οδθγιςουν ςε αποδοχι ι απόρριψθ 

(Dewey, 1910: 72).   

Στα ςτάδια αυτά, ςτθν πρακτικι τουσ εφαρμογι κατά τθν πορεία ολοκλιρωςθσ 

τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ, αναφζρεται ο Picasso, λζγοντασ ότι κα ιταν πολφ 

ενδιαφζρον να φωτογραφίςει κανείσ τισ εξελικτικζσ φάςεισ τθσ δθμιουργίασ ενόσ 

ζργου, όχι για να δει τα ςτάδια δθμιουργίασ του, αλλά για να αντιλθφκεί τθν πορεία 

τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ ωσ προσ τθν αποκρυςτάλλωςθ του οράματοσ (Ecker, 

1963: 284). Ο Dewey ςτο Art as Experience εκκζτει τον τρόπο με τον οποίο 

«προχωράει» θ ποιοτικι ςκζψθ, ςε ςχζςθ με τθ διαμόρφωςθ των υλικϊν.  

Ο καλλιτζχνθσ κζτει το πρόβλθμά του και ςκζφτεται, κακϊσ δουλεφει. Αλλά θ ςκζψθ 
του ενςωματϊνεται άμεςα, ςτο αντικείμενο. Εξαιτίασ τθσ ςχετικισ απόςταςισ του από 
τον ςτόχο, ο επιςτθμονικόσ ερευνθτισ λειτουργεί με ςφμβολα, λζξεισ και μακθματικά 
ςθμεία. Ο καλλιτζχνθσ εφαρμόηει τθ ςκζψθ του με ζναν πολφ ποιοτικό τρόπο και με 
όρουσ που βρίςκονται τόςο κοντά ςτο αντικείμενο που παράγεται, ϊςτε υπάρχει 
άμεςθ ςυνάρκρωςθ ςκζψθσ και αντικειμζνου (Dewey, 2005: 16). 
  

Υποδειγματικά ωσ προσ τθ ςχζςθ υλικοφ και μορφοποιθτικισ ςκζψθσ, 

λειτουργεί θ περίπτωςθ τθσ γλυπτικισ. Ο γλφπτθσ, αρχικά, πριν  ξεκινιςει το ζργο 

του, πρζπει να προβλθματιςτεί ςχετικά με τθν πλιρθ αξιοποίθςθ του διακζςιμου 

χϊρου (Ecker 1963: 284). Στθ διαδικαςία επίλυςθσ ποιοτικϊν προβλθμάτων, κατά τθ 

δθμιουργία ενόσ ζργου, αναφζρεται ο ηωγράφοσ Utagawa Kuniyoshi: 

Υπάρχουν αναρίκμθτα προβλιματα που τίκενται κατά τθ διάρκεια δθμιουργίασ ενόσ 
καλλιτεχνικοφ ζργου. Ο καλλιτζχνθσ, δθλαδι, ςυνειδθτά ι υποςυνείδθτα, οφείλει να 
λφςει ποιοτικά προβλιματα. Για παράδειγμα, προςφάτωσ βρζκθκα ενϊπιον ενόσ 
προβλιματοσ που ζπρεπε να λφςω για να προχωριςω. Επικυμοφςα να ηωγραφίςω 
ζνα ςκοτεινό αντικείμενο μζςα ςτο ςκοτάδι. Για να το επιλφςω, χρειάςτθκα πολλά 
χρόνια. Αλλά όταν αυτό ζγινε, αποτζλεςε ςυςτατικό μου ςτοιχείο που με βοικθςε να 

προχωριςω ςε άλλα προβλιματα (Kuniyoshi, 1955: 62).  
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Ο Kuniyoshi περιγράφει τον τρόπο που βίωςε το ποιοτικό πρόβλθμα και τον 

τρόπο με τον οποίο θ επίλυςθ των ηθτθμάτων τθσ Τζχνθσ διαμορφϊνει τον ίδιο τον 

καλλιτζχνθ. Θ ςταδιακι επίλυςθ των προβλθμάτων αποτελεί ταυτόχρονα ανάπτυξθ 

των ικανοτιτων του καλλιτζχνθ. Θ ζλλειψθ διακριτϊν ςταδίων ςτθν ποιοτικι 

επίλυςθ δεν ςθμαίνει ανυπαρξία ςταδίων. Σθμαίνει μια ςυνεχι διαδικαςία, που 

περιλαμβάνει προόδουσ, ςτάςεισ, παλινδρομιςεισ, άλματα. Θ πορεία δφναται να 

χαρακτθρίηεται από διςταγμό, ανακεϊρθςθ, αναςτοχαςμό, επανεκκίνθςθ. 

Ρρόκειται, δθλαδι, για μια εμπειρικι ςυμπεριφορά. Δεν υπάρχουν κανόνεσ, 

ςυνταγζσ, ακολουκίεσ, για τθ δθμιουργία ενόσ καλοφ καλλιτεχνικοφ 

δθμιουργιματοσ, οφτε βζβαια, κατά αντίςτοιχο τρόπο, υπάρχουν ςυνταγζσ 

αυκεντικοφ επιςτθμονικοφ ζργου (Ecker, 1963: 288). Θ ποιοτικι ςκζψθ, δθλαδι, ωσ 

διαδικαςία επίλυςθσ προβλιματοσ, ακολουκεί τθν ίδια διαδρομι είτε αφορά ςε 

καλλιτεχνικι δθμιουργία είτε ςε επιςτθμονικό ζργο. 

5.5. Τα μακιματα που διδάςκουν οι Tζχνεσ 

Θ ανάγκθ ζνταξθσ των Τεχνϊν ςτθν εκπαίδευςθ δεν κα ςυνειδθτοποιθκεί εάν δεν 

γίνει κατανοθτι θ ςυνειςφορά τουσ ςτθν ολιςτικι ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ 

του παιδιοφ. Οι Τζχνεσ δεν κα ςταματιςουν να κεωροφνται περιφερειακζσ και 

υποδεζςτερεσ εναςχολιςεισ ςε ςχζςθ με τα κεωροφμενα ςθμαντικά μακιματα, αν 

δεν κατανοθκεί θ ςθμαντικι προςφορά τουσ και ςτο πεδίο τθσ ανάπτυξθσ των 

ανϊτερων γνωςτικϊν λειτουργιϊν (Siegesmund, 1998: 209). Ρρζπει να κατανοθκεί 

ότι τα «μακιματα» που διδάςκουν οι Τζχνεσ είναι ςθμαντικά ωσ προσ τθν ολιςτικι 

ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του μακθτι και δεν μποροφν να αντικαταςτακοφν 

από τα ξεχωριςτά μακιματα αναπαραςτάςθσ των επιςτθμονικϊν περιοχϊν. Ο  

ρόλοσ των Τεχνϊν είναι πολλαπλόσ: καλλιεργοφν τθ ςτοχαςτικι ςτάςθ και τθν 

εναλλακτικι ματιά, ςυνειςφζρουν ςτθ γνωςτικι ευελιξία, προάγουν τθ ςυνολικι 

δθμιουργικότθτα και ςυνδζουν τθ γνϊςθ με τθν ευχαρίςτθςθ. 

Θ εκπαίδευςθ με τισ Τζχνεσ ςυνειςφζρει ςτθν υιοκζτθςθ μιασ φιλοςοφικισ  

ςτάςθσ  απζναντι ςτθ γνϊςθ, ςτθν τοποκζτθςθ του «διαλεκτικοφ ςτοχαςτι» εντόσ 

του μακθτι (Kuru, 2012: 291). Για παράδειγμα, μια εκπαίδευςθ βαςιςμζνθ ςτθ 

διερεφνθςθ του οπτικοφ πολιτιςμοφ κατευκφνεται προσ τθ κζαςθ τθσ 
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πραγματικότθτασ με κριτικι ματιά, με ςτόχο τθν αποκωδικοποίθςθ και τθν 

επαναδόμθςθ κάκε μορφισ οπτικισ αναπαράςταςθσ (Kuru, 2012: 291). Θ 

«ςθμειωτικι» προςζγγιςθ ςτθ διδαςκαλία ςυνειςφζρει ςτθν απόκτθςθ «κριτικισ 

ματιάσ», που ιςοδυναμεί με τθν «ετοιμότθτα» εμβάκυνςθσ ςτθν ουςία τθσ 

πραγματικότθτασ και κζαςθσ πζρα από τθν επιφάνεια (Kuru, 2012: 291). 

Οι Τζχνεσ εμπεριζχουν τθν εναλλακτικι ματιά, κακϊσ αμφιςβθτοφν τθν 

υπάρχουςα αντίλθψθ ςχετικά με τθν φπαρξθ μιασ μοναδικισ ςωςτισ απάντθςθσ. Θ 

πολλαπλότθτα ι θ απόκλιςθ ςτισ απαντιςεισ είναι επιτρεπτι, αν όχι επικυμθτι. Θ 

πρόςκλθςθ προσ τουσ μακθτζσ να χρθςιμοποιιςουν τθ φανταςία τουσ αποτελεί 

ουςιαςτικά μια πρόςκλθςθ ςτθ κζαςθ εναλλακτικϊν τρόπων φπαρξθσ (Eisner, 2002: 

199). Θ εναλλακτικι ματιά είναι θ ςτάςθ αμφιςβιτθςθσ τθσ προχπάρχουςασ 

μορφισ ι δομισ και θ αποδοχι τθσ πολλαπλότθτασ και τθσ διαφορετικότθτασ ςτθν 

απόδοςθ τθσ ιδζασ.   

Θ δυνατότθτα τθσ εναλλακτικισ κζαςθσ ςχετίηεται με τθν καλλιζργεια τθσ 

γνωςτικισ ευελιξίασ. Ωσ γνωςτικι ευελιξία ορίηεται θ δυνατότθτα αλλαγισ 

ςτρατθγικισ, κατά τθ διαδικαςία επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ. Θ γνωςτικι αυτι 

λειτουργία ςχετίηεται με τθ δυνατότθτα αξιολόγθςθσ μιασ κατάςταςθσ, 

ςυνειδθτοποίθςθσ τθσ ανεπάρκειασ των διακζςιμων μζςων για τθν επίλυςι τθσ και 

αναηιτθςθσ άλλων πόρων ι μζςων για τθν προϊκθςθ των ςτόχων (Efland, 2002: 

160). Για να υπάρχει θ δυνατότθτα τθσ ευελιξίασ, πρζπει να ζχει καλλιεργθκεί θ 

ικανότθτα «τοποκζτθςθσ» ςε πολλαπλζσ καταςτάςεισ και θ χριςθ των ανάλογων 

δεξιοτιτων. Θ δυνατότθτα επιλογισ μζςα από μια πολλαπλότθτα εκδοχϊν αποτελεί 

δεξιότθτα που καλλιεργείται ςτθν εκπαίδευςθ με τισ Τζχνεσ.   

Σε ςχζςθ με τθν ευελιξία ςτθ χριςθ των μζςων και των πόρων, άλλο ζνα 

μάκθμα που διδάςκουν οι Τζχνεσ είναι θ δυνατότθτα επαναπροςδιοριςμοφ του 

ςτόχου και τθσ επανατοποκζτθςισ του, κατά τθν πορεία ολοκλιρωςθσ ενόσ ζργου, 

που ορίηεται ωσ ςτοχοκετικι ευελιξία. Θ ςτοχοκετικι ευελιξία ςυνδζεται με τθν 

αλλαγι κατεφκυνςθσ, ανάλογα με  τα νζα δεδομζνα. Οι ειδικοί ςτόχοι 

προςδιορίηονται από τθν ίδια τθ διαδικαςία. Θ ςτοχοκεςία και τα μζςα αλλάηουν, 

δθλαδι, ανάλογα με τθν πορεία και τθν αποδοτικότθτα. Θ όλθ διαδικαςία 
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εμπεριζχει τθν ζννοια τθσ αναπροςαρμογισ τθσ αξιοποίθςθσ τθσ ζννοιασ του 

αναπάντεχου.   

Θ ςφγχρονθ πραγματικότθτα εγείρει απαιτιςεισ χριςθσ πολλαπλϊν τρόπων 

για τθν αναπαράςταςι τθσ. Θ χριςθ ενόσ μόνο τρόπου εγκλωβίηει τον τρόπο 

ζκφραςθσ και απόδοςθσ τθσ ιδζασ. Λςτορικά ζχουν καταγραφεί καλλιτζχνεσ, 

μουςικοί και ςυγγραφείσ οι οποίοι ζχουν υπερβεί τα ςφνορα που ορίηουν τα 

παραδοςιακά μζςα, για να αποδϊςουν τθν εμπειρία τουσ με άλλα μζςα. Οι 

δθμιουργοί αυτοί αποτζλεςαν καινοτόμουσ πρωτοπόρουσ τθσ «ολιςτικισ 

δθμιουργικότθτασ», ςτθν οποία πολλαπλοί τρόποι αξιοποιοφνται και 

ενςωματϊνονται. Στθ ςφγχρονθ εποχι, θ μείξθ των καλλιτεχνικϊν ειδϊν (Μουςικι, 

Κινθματογράφοσ, Κζατρο, Εικαςτικζσ Τζχνεσ) είναι πλζον ο εικιςμζνοσ τρόποσ 

ζκφραςθσ, που αιςκθτοποιεί τθν πρόκεςθ του καλλιτζχνθ να αποδϊςει τθν 

περιπλοκότθτα τθσ ανκρϊπινθσ εμπειρίασ (Truckenbrod, 1992: 89).  

Ζνα επίςθσ ςθμαντικό μάκθμα που διδάςκουν οι Τζχνεσ ςε ςχζςθ με τθ 

ςχολικι μάκθςθ είναι θ ςθμαςία τθσ εςωτερικισ ικανοποίθςθσ. Στθν εποχι τθσ 

εργαλειοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και τθσ καλλιζργειασ των 

εξωτερικϊν κινιτρων, είναι ςθμαντικό να ενιςχφονται οι δραςτθριότθτεσ που 

απευκφνονται ςτα εςωτερικά κίνθτρα. Στθ ςφγχρονθ εκπαίδευςθ, ςθμαςία ζχουν οι 

βακμοί και οι επιδόςεισ ςτισ δοκιμαςίεσ, κίνθτρα εξωτερικά, που χρθςιμοποιοφνται 

με ςτόχο τθν κινθτοποίθςθ των μακθτϊν. Θ εναςχόλθςθ με τισ Τζχνεσ διανοίγει μια 

νζα προοπτικι, κακϊσ ειςάγει τον μακθτι ςε ζνα διαφορετικό βίωμα, ςτθν αίςκθςθ 

τθσ εςωτερικισ πλιρωςθσ και τθσ αυτεπίτευξθσ. Θ διαδικαςία ειςχϊρθςθσ ςτον 

κόςμο τθσ δθμιουργικότθτασ προςφζρει ανάταςθ και ποιότθτα ηωισ, που δεν 

αντιςτακμίηονται με τα υλικά, εξωτερικά κίνθτρα.  

Θ αίςκθςθ τθσ εςωτερικισ ικανοποίθςθσ αποτελεί μια ςθμαντικι προςφορά 

των Τεχνϊν ςτθ γενικι εκπαίδευςθ, κακϊσ θ ςφνδεςθ τθσ πρόςκτθςθσ γνϊςεων με 

τθν ευχαρίςτθςθ αποτελεί τον πιο ιςχυρό προβλεπτικό παράγοντα για τθν 

επανάλθψθ τθσ γνωςτικισ δραςτθριότθτασ (Eisner, 2002: 203). Το μεγάλο ςτοίχθμα 

για τθν εκπαίδευςθ είναι θ ςφνδεςθ τθσ καλλιζργειασ και τθσ ανάπτυξθσ των 

γνωςτικϊν λειτουργιϊν με τθν απόλαυςθ. Πταν οι μακθτζσ αιςκάνονται 
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ςυναιςκθματικι πλθρότθτα και ανταπόδοςθ από μια δραςτθριότθτα, τότε 

επικυμοφν τθν επανάλθψι τθσ.  

5.6. Συμπεράςματα 

Στο κεφάλαιο αυτό, ζγινε ςαφζσ ότι θ διχοτόμθςθ ςε περιοχζσ που αντιςτοιχοφν 

ςτισ Τζχνεσ και τισ Επιςτιμεσ, με διαφορετικι βαρφτθτα και ςθμαςία ςτθν ανάπτυξθ 

των γνωςτικϊν λειτουργιϊν και τθσ προςωπικότθτασ του μακθτι, είναι ςυμβατικι. 

Θ πριμοδότθςθ των Επιςτθμϊν ζναντι των Τεχνϊν είναι προϊόν λανκαςμζνων 

πεποικιςεων, προκαταλιψεων και πλάνθσ. Οι δφο περιοχζσ (Επιςτιμεσ – Τζχνεσ) 

αντιςτοιχοφν ςε διαφορετικοφσ τρόπουσ γνϊςθσ, με ποιοτικζσ διαφορζσ, που, όμωσ, 

ςυνειςφζρουν ιςότιμα ςτθν προςωπικι ανάπτυξθ και ολοκλιρωςθ του μακθτι. Το 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα που επικεντρϊνεται ςτθ διδαςκαλία των κεωροφμενων 

βαςικϊν μακθμάτων, παραμελϊντασ τισ Τζχνεσ, αποτυγχάνει να εκπαιδεφςει 

ολοκλθρωμζνουσ ανκρϊπουσ, με ιςόρροπθ ανάπτυξθ λογικισ και ςυναιςκιματοσ. 

Ζνα ςυμπεριλθπτικό μοντζλο ανάπτυξθσ οφείλει να λαμβάνει υπόψθ του όλο το 

φάςμα των ικανοτιτων και των ταλζντων που διακζτουν τα άτομα, τοποκετϊντασ 

ταυτόχρονα τθ διδαςκαλία ςτο πολιτιςτικό ςυγκείμενο. 
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6.  Θ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΘ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑ ΤΘΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑΣ –  Θ ΣΥΝΟΜΛΛΛΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

 

 

Τα πάντα εμποτίηονται από νόθμα" "ςασ αποκαλφπτω αρκετό, αλλά όχι ολόκλθρο, αφινω 
να πλανιζται ςτα λόγια μου μια ςκιά υποψίασ, και ιδιαίτερα *μια ςκιά+ ςκεπτικιςμοφ,  

γιατί δεν κζλω να αποκρυςταλλϊςετε ςε κϊδικα αυτό που τϊρα ςασ δείχνω… 
 

Roland Barthes (2005) 

 

Τίποτα δεν πεκαίνει εντελϊσ. 
 Κάκε νόθμα κα γιορτάςει μια μζρα τθν αναγζννθςι του.  

   Bakhtin (1986: 170) 

 

6.1. Ειςαγωγι 

Το 6ο κεφάλαιο απαντά ςτθν ανάγκθ αλλαγισ του πλαιςίου διδαςκαλίασ του 

μακιματοσ τθσ Λογοτεχνίασ ςε ςυμπόρευςθ με τθ ςτροφι που περιγράφθκε τόςο 

ςτισ παιδαγωγικζσ όςο και ςτισ λογοτεχνικζσ κεωρίεσ. Οι μετατοπίςεισ από τθ 

δαςκαλοκεντρικι κατεφκυνςθ ςτθν μακθτοκεντρικι, κακϊσ και από τθν 

επικζντρωςθ ςτο κείμενο ςτθν ανάδυςθ τθσ αναγνωςτικισ ςυνείδθςθσ, 

δθμιοφργθςαν κλυδωνιςμοφσ ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ και προζβαλαν το αίτθμα 

για ανακατεφκυνςθ των διδακτικϊν ενεργειϊν, από τθ μοναδικι ορκι ερμθνεία τθσ 

εποχισ του Κετικιςμοφ, ςτισ πολλαπλζσ, πλθκυντικζσ αναγνϊςεισ, που ειςθγοφνται 

οι αναγνωςτικζσ κεωρίεσ.  

Θ προτεινόμενθ μζκοδοσ εδράηεται ςτθν ιδζα τθσ απαγκίςτωςθσ από το 

ςυγκεκριμζνο, μεμονωμζνο κείμενο και τθν ερμθνεία του, και κατευκφνεται προσ 

τθν «καταςκευι» μιασ υποκειμενικότθτασ, θ οποία κα είναι ςε κζςθ να 

νοθματοδοτιςει τα λογοτεχνικά κείμενα και τθν πραγματικότθτα με νζουσ όρουσ. Θ 

διδαςκαλία, με αυτόν τον τρόπο, κινείται ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ανάδειξθσ τθσ 

Λογοτεχνίασ ωσ Τζχνθσ, τθσ διαμόρφωςθσ του αιςκθτικοφ κριτθρίου των μακθτϊν 

και τθσ δθμιουργίασ αναγνωςτϊν εντόσ των ςχολικισ αίκουςασ. Στο νζο αυτό 

διδακτικό πλαίςιο, κείμενα από όλεσ τθσ «γλϊςςεσ» τθσ Τζχνθσ, ςυνομιλοφν με τθ 

διαμεςολάβθςθ των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν. Ο ςχεδιαςμόσ «ανοιχτϊν» 

περιβαλλόντων μάκθςθσ, με ςτόχευςθ ςτθν ανάδειξθ τθσ διαφορετικότθτασ τθσ 

πρόςλθψθσ και τθσ πολλαπλότθτασ των εκδοχϊν ανάγνωςθσ και τθσ καλλιζργειασ 
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τθσ εναλλακτικισ ματιάσ, ςζβεται τθν υποκειμενικότθτα του μακθτι και παρζχει τθ 

δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των  βιωμάτων του. 

Σε ζνα δεφτερο επίπεδο, ο διάλογοσ των Τεχνϊν με τθ Λογοτεχνία 

τοποκετείται εντόσ τθσ ςχολικισ τάξθσ και ςυνδζεται με τθ διδαςκαλία 

ςυγκεκριμζνων ζργων ι διδακτικϊν ενοτιτων. Στα παραδειγματικά ςενάρια, δεν 

καταγράφεται κάποια ςυγκεκριμζνθ πορεία, κακϊσ ςτόχο δεν αποτελεί θ 

κανονικοποίθςθ και θ ςυςτθματοποίθςθ αλλά θ κίνθςθ, ο διάλογοσ γφρω από μια 

πυρθνικι ιδζα. Γφρω από τθν ιδζα χαράηονται άξονεσ διαπραγμάτευςθσ. Οι 

μακθτζσ γίνονται οι ίδιοι καταςκευαςτζσ τθσ γνϊςθσ και ςυμμετζχουν ενεργθτικά 

ςτθ δθμιουργία του περιβάλλοντοσ μάκθςθσ.   

6.2. Θ αλλαγι ςτθ φιλοςοφία τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ 

Λογοτεχνίασ 

H ανάγκθ για αλλαγι ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ με ςτροφι από το 

ςυγκεκριμζνο - μεμονωμζνο κείμενο και τθν ερμθνεία του ςτθ δθμιουργία 

πολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ, ςτο οποίο κείμενα αιςκθτικισ, από όλεσ τισ 

Τζχνεσ, κα ςυνομιλοφν εδράηεται ςε ςυγκεκριμζνεσ παραδοχζσ. Οι παραδοχζσ αυτζσ 

είναι οι εξισ: 

 Το παραδοςιακό μοντζλο τθσ αποςπαςματικισ διδαςκαλίασ του 

μεμονωμζνου κειμζνου ζχει αποτφχει, ωσ προσ τθν καλλιζργεια αιςκθτικϊν 

αξιϊν και τθ ςφνδεςθ του μακιματοσ με τθν αιςκθτικι απόλαυςθ. 

 Θ γλϊςςα - λόγοσ αποτελεί ανεπαρκζσ μζςο περιγραφισ, ερμθνείασ και 

νοθματοδότθςθσ.  

 Θ αλλαγι ςτο κοινωνικο - πολιτιςμικό - επικοινωνιακό πλαίςιο υποβάλλει 

τθν ανάγκθ αλλαγισ ςτουσ τρόπουσ αναπαράςταςθσ τθσ ιδζασ.  

Αναλυτικότερα: 

Θ αποπλαιςιωμζνθ και αποςπαςματικι διδαςκαλία των κειμζνων τθσ 

Λογοτεχνίασ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ διεκπεραιωτικι κεαςι τουσ και τθν εργαλειακι 

χριςθ τουσ. Θ αιςκθτικι καλλιζργεια δεν είναι δυνατόν να ςυνδζεται αποκλειςτικά 

με τθ διδαςκαλία τεχνικϊν ςτοιχείων, που αφοροφν ςτθ ςφνκεςθ ενόσ 

πεηογραφιματοσ ι ποιιματοσ, ι ςτοιχείων που αφοροφν το λεξιλόγιο ι το φφοσ. Θ 

λογοτεχνικι ανάγνωςθ πρζπει να ςυνδζεται με τθν ευχαρίςτθςθ, τθν καλλιζργεια 
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του αιςκθτικοφ κριτθρίου, κακϊσ και τθν απόδοςθ νοιματοσ και τθν καλλιζργεια 

αιςκθτικϊν – πολιτιςμικϊν – θκικϊν αξιϊν. Το λογοτεχνικό κείμενο αποτελεί 

πολιτιςμικό αγακό, που ςυνκζτει, μαηί με τα ζργα των άλλων Τεχνϊν, τθν 

πολιτιςμικι ταυτότθτα μιασ κοινωνίασ και μιασ εποχισ και πρζπει να διδάςκεται ωσ 

πολιτιςμικό αγακό και ταυτόχρονα να προςφζρει τθ δυνατότθτα ςτο υποκείμενο να 

ςυγκροτιςει τθ δικι του ταυτότθτα και να νοθματοδοτιςει τθν φπαρξι του (Cross, 

1944: 473). 

Στθ ςφγχρονθ εποχι, το βαςικό μζςο περιγραφισ και κατανόθςθσ ςε όλεσ τισ 

μορφζσ τθσ ηωισ είναι θ γλϊςςα. Ωςτόςο, θ γλϊςςα ζχει αποδειχκεί ότι αποτελεί 

ζνα ανεπαρκζσ μζςο και δεν μπορεί να ερμθνεφςει ι να περιγράψει ζνα ζργο 

Τζχνθσ ςτον βακμό τθσ διείςδυςθσ ςτθν ουςία του. Θ γλϊςςα δφναται να πετφχει 

ζνα περιοριςμζνο βακμό γειτνίαςθσ, αλλά δεν μπορεί να αντικαταςτιςει το ίδιο το 

ζργο–«κείμενο». Ανεξάρτθτα αν το καλλιτεχνικό κείμενο είναι ζνασ πίνακασ, ζνα 

μουςικό ζργο, χορόσ ι ζνα ποίθμα, υπάρχει πάντα μια απόςταςθ που χωρίηει τθν 

περιγραφι από το ίδιο το κείμενο, μια διάςταςθ ςιωπισ. Τα ςφμβολα ςυνδζονται 

πιο ςτενά με τθν πραγματικότθτα από ό,τι ςυνδζονται οι λζξεισ. Σχετικά με τισ 

λζξεισ, πρζπει να ζχει προθγθκεί ςυμφωνία ωσ προσ τθν ονοματολογία. Θ λζξθ δεν 

είναι το ίδιο το αντικείμενο που αναπαριςτά, αλλά μια ςφμβαςθ, ζνα προϊόν 

ςυμφωνίασ. Θ εικόνα–ςφμβολο, αποτελεί θ ίδια ζνα αντικείμενο–υποκατάςτατο 

(Εmbler, 1956: 50). Το κείμενο–ζργο Τζχνθσ μεταφζρει πάντα καλφτερα τα νοιματά 

του, όταν βρίςκεται ςε άμεςθ επικοινωνία με τθν προςλαμβάνουςα ςυνείδθςθ 

(Simpson, 1988: 48).  

Ζχει ιδθ διαφανεί ότι θ εποχι ςτθν οποία ηοφμε είναι μεταβατικι ωσ προσ 

τισ επικοινωνιακζσ ςυνκικεσ αλλά και ωσ προσ τθν εκπαιδευτικι μεκοδολογία 

(Kress, 2003). H πολυτροπικι πραγματικότθτα υποβάλλει, αν όχι επιβάλλει, τθν 

πολυεπίπεδθ και πολυτροπικι πρόςλθψθ και αναπαράςταςθ. Κεωρείται δεδομζνο 

ότι θ επόμενθ γενιά κα εκπαιδευτεί ςτθν ζκφραςθ των ιδεϊν με ζναν 

πολυπαραγοντικό τρόπο, θ παραγωγι, δθλαδι, κειμζνων κα ενςωματϊνει τθν 

εικόνα, τον ιχο, τθ χειρονομία, τθν κίνθςθ (Truckenbrod, 1992: 90). Θ λζξθ 

«κείμενο», ςτισ μελλοντικζσ κοινωνίεσ, δεν κα ταυτίηεται πλζον μόνο με το γραπτό 

λόγο αλλά κα περιλαμβάνει κάκε μζςο, «τροπικότθτα» απόδοςθσ τθσ ιδζασ. 
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6.3. Ο διάλογοσ Λογοτεχνίασ – Τεχνϊν 

Θ ςυνομιλία τθσ Λογοτεχνίασ με τισ άλλεσ Τζχνεσ τοποκετείται ςτθ βάςθ τθσ 

κατανόθςθσ των διαφορετικϊν τρόπων αναπαράςταςθσ τθσ ιδζασ. Συχνά οι Τζχνεσ 

περιγράφονται ωσ «γλϊςςεσ», μζςω των οποίων εκφράηονται νοιματα, τα οποία 

δεν κα ιταν προςβάςιμα με άλλον τρόπο (Goodman, 1967).  

Θ ςχζςθ των Τεχνϊν δομείται πάνω ςτθν ζννοια του ςυμβόλου που τισ 

ςυνζχει, ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ ότι το ςθμαινόμενο δφναται να αναπαραςτακεί με 

πολλαπλοφσ τρόπουσ. Το ςφμβολο αποτελεί τον ςυνδετικό αρμό μεταξφ των 

Τεχνϊν. Ο όροσ ςφμβολο χρθςιμοποιείται εδϊ με μια πολφ γενικι και ουδζτερθ 

ςθμαςία. Ρεριλαμβάνει γράμματα, λζξεισ, κείμενα, ηωγραφικοφσ πίνακεσ, 

διαγράμματα, χάρτεσ, μοντζλα και πολλά άλλα, και δεν ζχει ςχζςθ με κάτι το 

υπόρρθτο ι το μυςτθριϊδεσ (Goodman, 2005: 13). Κάκε Τζχνθ αποτελεί ζνα 

διαφορετικό μζςο απόδοςθσ, κακϊσ «θ ιδζα» λαμβάνει διαφορετικι μορφι και 

ζκφραςθ, ανάλογα με τα μζςα και τα υλικά που διατίκενται ςε κάκε περίπτωςθ. Οι 

Τζχνεσ δφνανται να λειτουργιςουν ωσ ςυνδετικόσ ιςτόσ μεταξφ των κεματικϊν του 

αναλυτικοφ προγράμματοσ. Θ μεταφορά–ςφμβολο, λειτουργϊντασ ωσ μαγνιτθσ, 

ενϊνει περιοχζσ που μοιάηουν αςφμβατεσ, και δθμιουργεί γνωςτικζσ δομζσ, χωρίσ 

να απαιτεί τθν απομνθμόνευςθ αναρίκμθτων λεπτομερειϊν (Rico, 1989: 16). Θ 

αξιοποίθςθ των Τεχνϊν ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ςυνειςφζρει ςτθ 

δθμιουργία ςυνδζςεων μεταξφ τουσ, μζςω του αναςχθματιςμοφ των ςυμβόλων. 

H κοινι βάςθ εκκίνθςθσ των Τεχνϊν και θ ςυνομιλία τουσ ζχει οδθγιςει ςε 

μελζτεσ διερεφνθςθσ τθσ αλλθλεπίδραςισ τουσ με πλοφςια αποτελζςματα, τόςο ςε 

κεωρθτικό όςο και ςε πρακτικό επίπεδο. Οι μελζτεσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ 

τοποκετοφν τθν κάκε Τζχνθ ςτο ςυγκείμενό τθσ, ιςτορικό και πολιτιςτικό, 

διερευνϊντασ τισ διακειμενικζσ–διακαλλιτεχνικζσ ςυςχετίςεισ και επιρροζσ. Το 

διακαλλιτεχνικό - πολιτιςμικό περιβάλλον ευνοεί τθν πολλαπλι ανάγνωςθ και τθν 

καλλιζργεια τθσ εναλλακτικισ ματιάσ. 

Οι Τζχνεσ, δθλαδι, όπωσ και οι διάφορεσ Επιςτιμεσ δεν λειτουργοφν 

αυτόνομα. Ππωσ ακριβϊσ θ λζξθ «Επιςτιμεσ» περιγράφει μια ομάδα από 

διακριτοφσ τομείσ με κοινά χαρακτθριςτικά, όπωσ θ Βιολογία, θ Χθμεία, θ Φυςικι, 

κατά τον ίδιο τρόπο οι Τζχνεσ –θ Λογοτεχνία, το Κζατρο, θ Μουςικι, ο 
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Κινθματογράφοσ– αποτελοφν ζνα ςφνολο ξεχωριςτϊν αλλά αλλθλοςχετιηόμενων 

περιοχϊν (Fowler, 1996: 4). Θ ςυνομιλία των Τεχνϊν λειτουργεί ωσ αντίδοτο ςτθν 

αυςτθρι ειδίκευςθ και ςτον απομονωτιςμό τθσ κάκε περιοχισ. Τα ζργα Τζχνθσ δεν 

υφίςτανται, εάν είναι ςε ςφραγιςμζνα, χωρίσ επιρροζσ και αναμείξεισ πεδία. Τα 

ζργα που είναι ςκοτεινά, αφθρθμζνα και βρίςκονται ςε περιχαρακωμζνο χϊρο, 

αδυνατοφν να ςυναντιςουν τθν ανταπόκριςθ του κοινοφ και είναι καταδικαςμζνα 

ςτθ λικθ. (Simpson, 1988: 52).  

Οι μελζτεσ ςυςχζτιςθσ των Τεχνϊν δεν λειτουργοφν, όμωσ, υπονομευτικά προσ τθν 

ιδιοςυςταςία τθσ κάκε Τζχνθσ και τθν αντιμετϊπιςι τθσ ωσ αυτόνομου πεδίου, 

αλλά αντικζτωσ θ διακαλλιτεχνικι προςζγγιςθ ςυντελεί ςτθν εισ βάκοσ μελζτθ και 

ςτθν ολιςτικι κζαςθ (Simpson, 1988: 49). Θ γνϊςθ και θ κατανόθςθ κάκε Τζχνθσ 

ςυνειςφζρει ςτθν κατανόθςθ του υπό μελζτθ αντικειμζνου και ταυτόχρονα 

ςυμβάλλει  ςτθν κατανόθςθ του εαυτοφ, ςε ςχζςθ με το ιςτορικό, πολιτιςμικό και 

κοινωνικό ςυγκείμενο, κακϊσ και ςτθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των διαφορετικϊν 

επιλογϊν (Lee, 1985: 28). 

6.3.1. Εκφάνςεισ τθσ ςυνομιλίασ των Τεχνϊν 

Θ ιςτορία των Τεχνϊν ζχει να επιδείξει πολλά παραδείγματα του διακαλλιτεχνικοφ 

διαλόγου Λογοτεχνίασ και Ηωγραφικισ, κακϊσ κεωρικθκε ότι θ ενεργοποίθςθ των 

αιςκθτθριακϊν λειτουργιϊν δθμιουργεί όρουσ πολλαπλισ πρόςλθψθσ και 

νοθματοδότθςθσ του λογοτεχνικοφ κειμζνου. Ο Simpson αναφζρει εκφάνςεισ αυτισ 

τθσ αλλθλοςυςχζτιςθσ. Στθν Αγγλία, κατά τον δζκατο όγδοο αιϊνα, είχαν 

δθμιουργθκεί πινακοκικεσ με αντικείμενο τθν αλλθλεπίδραςθ αυτι. Θ 

«Ρινακοκικθ των ποιθτϊν» (Poetsϋ Gallery) ιδρφκθκε ςτο Λονδίνο το 1988, και οι 

πίνακεσ τθσ, όχι μόνο αφθγθματικοί, ζφεραν ωσ τίτλουσ εκτενι αποςπάςματα 

ποιθτϊν. Θ μελζτθ των Τεχνϊν ωσ διακριτϊν χϊρων και θ περιχαράκωςθ των 

πεδίων ωσ αυτόνομων περιοχϊν, είναι αποτζλεςμα του κατακερματιςμοφ του 

προθγοφμενου αιϊνα και εξυπθρετοφςε τθ λογικι τθσ μεγαλφτερθσ εξειδίκευςθσ.  

Ο τρόποσ μελζτθσ των αλλθλοςυςχετίςεων δεν είναι ςυγκεκριμζνοσ, κακϊσ 

υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι διαςφνδεςθσ και πραγμάτωςθσ τθσ ιδζασ. Ο 

Simpson αναφζρει τρία παραδείγματα των μορφϊν που δφναται να λάβει θ μελζτθ 

αυτι. Αρχικά, καταγράφεται θ κριτικι και αξιολογικι κατθγορία. Θ κατθγορία αυτι 
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περιλαμβάνει μελζτεσ που επιδιϊκουν να εντοπίςουν και να εξετάςουν τα κοινά 

χαρακτθριςτικά και τισ αναλογίεσ ςτισ ζννοιεσ, ςτισ ςτάςεισ και ςτισ μορφζσ 

ανάμεςα ςτα ζργα. Θ περίοδοσ του ομαντιςμοφ αποτελεί μια αντιπροςωπευτικι 

περίπτωςθ. Θ φφςθ ςτο ομαντιςμό, για παράδειγμα,  αποτελεί ςφνθκεσ μοτίβο - 

κεματικι ςτουσ πίνακεσ του Turner και του Constable, κακϊσ και ςτθν ποίθςθ του 

Wordsworth. Ρίνακεσ και ποίθςθ μεταφζρουν ανάλογο ςυναίςκθμα. Ανάλογοσ 

είναι και ο τρόποσ διαπραγμάτευςθσ: θ φφςθ είναι καλι και αγνι, ενϊ ο πολιτιςμόσ 

ςυνδζεται με αρνθτικά ςτοιχεία και διαφκορά. 

Μια δεφτερθ μζκοδοσ είναι θ αξιοποίθςθ ζργων προερχόμενων από το ζνα 

είδοσ Τζχνθσ, ωσ πθγι ζμπνευςθσ και για το άλλο είδοσ. Τα κείμενα μιασ μορφισ 

Τζχνθσ είναι δυνατόν να ςυςχετιςτοφν και να εμπλουτίςουν τθν πρόςλθψθ των 

κειμζνων του άλλου είδουσ. Ο περιοριςμόσ ςε ζνα μόνο είδοσ, λειτουργεί 

δεςμευτικά για τον τρόπο τθσ αιςκθτικισ πρόςλθψθσ, κακϊσ περιορίηει ςτισ τυπικζσ 

ιδιότθτεσ του είδουσ· αντικζτωσ, θ καλλιτεχνικι ολιςτικι εκπαίδευςθ διευρφνει και 

εμπλουτίηει τθ κζαςθ και τθν πρόςλθψθ όλων των ειδϊν τθσ Τζχνθσ. Ο Milton, για 

παράδειγμα, ιταν ζνασ ποιθτισ ο οποίοσ αποτζλεςε ζμπνευςθ για πολυάρικμα 

εικαςτικά ζργα και θ εμβζλεια του υπιρξε μεγάλθ.  

H τρίτθ κατθγορία αφορά τθ μελζτθ ζργων που ςυνιςτοφν αδιαίρετθ 

ολότθτα, ςφηευξθ του ρθματικοφ με το οπτικό, ςε τζτοιο βακμό, ϊςτε ο 

διαχωριςμόσ τουσ κακίςταται αδφνατοσ. Τα ζργα του Blake αποτελοφν μια τζτοια 

περίπτωςθ. Ο Blake, ποιθτισ, ηωγράφοσ, χαράκτθσ, μυςτικιςτισ, υπερζβθ, κατά 

πολφ τθν εποχι του και τισ πθγζσ του, ϊςτε δθμιοφργθςε μια χαρακτθριςτικι 

προςωπικι ποιθτικι, που ονομάςτθκε «προφθτικι», κράμα ποίθςθσ και 

Ηωγραφικισ. Αντίςτοιχθ περίπτωςθ, ςτθν Ελλάδα υπιρξε ο Νίκοσ Εγγονόπουλοσ, 

ηωγράφοσ, ςκθνογράφοσ και ποιθτισ, ο οποίοσ αποτζλεςε ζναν από τουσ κφριουσ 

ειςθγθτζσ του υπερρεαλιςμοφ. Το ζργο του, ηωγραφικό ι λογοτεχνικό, αναδεικνφει 

τον διάλογο με το παρελκόν, ιςτορικό και λογοτεχνικό, αποδεικνφοντασ ότι το νζο 

κείμενο, πίνακασ ι ποίθμα ςυνομιλεί δθμιουργικά με τισ πθγζσ του (Βλαχοδιμοσ, 

2006).  

Στθν ίδια κατθγορία ανικουν τα ποιιματα των οποίων θ μορφι, θ εμφάνιςθ 

και θ τυπογραφικι διάταξθ είναι ςθμαίνουςα για τθν πρόςλθψθ και 
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νοθματοδότθςθ του περιεχομζνου. Θ χριςθ ακόμα και των μθ λεκτικϊν ςυμβόλων 

αποτελεί ουςιαςτικά μορφι γλϊςςασ, που θ αποκωδικοποίθςθ τθσ είναι 

απαραίτθτθ για τθν ερμθνεία. Τα «καλλιγραφιματα» του Apollinaire αποτελοφν μια 

τζτοια περίπτωςθ (Simpson, 1988: 49-52). 

6.3.2. Σχεδιαςμόσ διδαςκαλιϊν αλλθλοςυςχζτιςθσ των Τεχνϊν 

Θ πρόταςθ διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ με αξιοποίθςθ κειμζνων από τισ άλλεσ 

Τζχνεσ αποτελεί μια «ςτροφι» ςτθ διδακτικι μεκοδολογία, που ξεκίνθςε ωσ 

αντίςταςθ ςτθν ενιαία ερμθνεία, ωσ ζνα ερευνθτικό ερϊτθμα ςχετικά με τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ ανακατεφκυνςθσ τθσ ςτόχευςθσ από το αντικείμενο–

«κείμενο» ςτο υποκείμενο.  Σφμφωνα με τον Jauss, για να δοφμε κάτι διαφορετικό ι 

να ανακαλφψουμε κάτι καινοφργιο, πρζπει πρϊτα να αλλάξουμε τθν κατεφκυνςθ 

των ερωτθμάτων μασ (Jauss, 1989: 117).  

Θ δθμιουργία κατάλλθλου μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ για τθ διδαςκαλία 

τθσ Λογοτεχνίασ, ςτο οποίο κείμενα από όλεσ τισ Τζχνεσ κα «ςυνομιλοφν» με τθ 

διαμεςολάβθςθ των υποκειμζνων–μακθτϊν, αποτελεί ςυνάρκρωςθ τθσ κεωρίασ 

του κονςτουκτςιονιςμοφ, ςφμφωνα με τθν οποία θ νόθςθ αναγνωρίηει μονάχα ό,τι 

θ ίδια καταςκευάηει  (Von Glasersfeld, 1995: 3) και τθσ κεωρίασ του Bakhtin, 

ςφμφωνα με τθν οποία το κάκε νόθμα δθμιουργείται διαλογικά (Καρατςινίδου, 

2005: 10). Αξιοποιϊντασ το κεωρθτικό αυτό υπόβακρο, προτείνεται ο ςχεδιαςμόσ 

των διδαςκαλιϊν δομθμζνοσ ςε δφο κεντρικοφσ άξονεσ: α) ςτθ ςυνομιλία των 

κειμζνων τθσ Λογοτεχνίασ με κείμενα από όλα τα είδθ των Τεχνϊν, δθλαδι, ςτθν 

«πολυφωνία», και β) ςτθν «καταςκευι» τθσ γνϊςθσ από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ.  

Θ διαλογικότθτα, θ πολυφωνία, θ ετερογλωςςία αποτελοφν ερμθνευτικά 

εργαλεία τα οποία ανζδειξε ο Bakhtin και μποροφν να αξιοποιθκοφν και να 

ςυνειςφζρουν ςτο ερμθνευτικό «άνοιγμα». Κακϊσ θ Λογοτεχνία και οι Τζχνεσ 

ανικουν ςτα πολυςθμικά ςυςτιματα ςθμαςίασ, ςτα οποία κάκε ςθμαίνον μπορεί 

να παραπζμπει ςε πολλά ςθμαινόμενα, θ ςυνομιλία των κειμζνων Τζχνθσ 

δθμιουργεί αρμοφσ ςφνδεςθσ ανάμεςα ςτα ζργα και ταυτόχρονα ςυμβάλλει ςτθν 

«ανοιχτότθτα», κακϊσ φωτίηει τα κείμενα και εμποδίηει τθν περιχαράκωςι τουσ ςε 

περιοριςτικά διανοθτικά ι φορμαλιςτικά ςχιματα (Κιουρτςάκθσ, 2005: 10).  
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Κάκε νόθμα καταςκευάηεται διαλογικά, μζςα από τθν ατζρμονθ επικοινωνία 

κειμζνων, ανκρϊπων και εποχϊν. Στθ μζςθ του χάςματοσ μεταξφ του ατζρμονου 

παρελκόντοσ και του ατζρμονου μζλλοντοσ, όπωσ ςχολιάηει θ Καρατςινίδου, ο 

Bakhtin τοποκετεί το υποκείμενο τθσ πολιτιςμικισ δθμιουργίασ, για να γεφυρϊςει 

το χάςμα με λζξεισ, εικόνεσ και μουςικζσ, δθλαδι, με μορφζσ τθσ δευτερογενοφσ 

δθμιουργίασ (Καρατςινίδου, 2005: 73). Το υποκείμενο, ο αναγνϊςτθσ, ο κεατισ, ο 

ακροατισ, δθλαδι θ «δεφτερθ ςυνείδθςθ», ζχει τθ δυνατότθτα χριςθσ πολλαπλϊν 

κειμζνων, φωνϊν, που κα ςυνειςφζρουν ςτθν κατανόθςθ και τθ νοθματοδότθςθ 

(Bakhtin, 1986: 136· Καρατςινίδου, 2005: 74). Μζςα από τθ ςυνομιλία με ζργα από 

διαφορετικά είδθ, τα νοιματα εμπλουτίηονται, διευρφνονται, αναγεννιοφνται 

(Κιουρτςάκθσ, 2015: 10-16). Θ διαμεςολάβθςθ αυτι, για τθν καταςκευι» των 

νοθμάτων ορίηεται από τον Bakhtin ωσ «Otvetsnennost» και απαντάται ςτθ διεκνι 

βιβλιογραφία με τον όρο «answerability», δθλαδι, ανταποκριςιμότθτα. Με τθν 

«ανταποκριςιμότθτα», ζνα μεγάλο μζροσ τθσ ευκφνθσ μεταδίδεται ςτο υποκείμενο - 

αποδζκτθ του καλλιτεχνικοφ δθμιουργιματοσ (Καρατςινίδου, 2001: 295). 

Θ διδαςκαλία καταςκευάηεται ωσ επικοινωνιακι πράξθ κειμζνων 

παρελκόντοσ - παρόντοσ - ανκρϊπων - πλαιςίου. Θ κατανόθςθ, κατά αυτόν τον 

τρόπο, κεάται ωσ προςωπικι αναδθμιουργία, ωσ απάντθςθ ςτισ ερωτιςεισ που 

κζτει το κείμενο και ωσ διάλογοσ με αυτό. Το κείμενο ηει μόνο μζςα από τθν επαφι 

του με άλλα κείμενα. Καταλφεται, δθλαδι, θ απομόνωςθ και θ περιχαράκωςθ και 

προάγεται θ ςυνφπαρξθ τθσ ταυτότθτασ με τθν ετερότθτα. (Καρατςινίδου, 2001: 

110). Οι μακθτζσ κα αςκθκοφν ςτισ ζννοιεσ τθσ διαλογικότθτασ, τθσ πολυφωνίασ, 

τθσ ςυνομιλίασ. Το λογοτεχνικό κείμενο κα αντιμετωπίηεται ωσ ζνα ηωντανό κομμάτι 

του πολιτιςμοφ που δφναται να ςυνομιλιςει με όλα τα κείμενα και με όλεσ τισ 

«γλϊςςεσ» και να ςυνειςφζρει μζςα από τθν ετερότθτα ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 

προςωπικισ ταυτότθτασ. Στθ ςυνομιλία αυτι κειμζνων και μακθτϊν δεν κα υπάρχει 

μια κακοριςμζνθ ερμθνεία, παρά μόνο εκδοχζσ ανάγνωςθσ.  

Οι μακθτζσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυνομιλοφν με τα κείμενα, να 

αφουγκράηονται τθ «φωνι τουσ» και να τθν αξιοποιοφν δθμιουργικά ςε ςχζςθ με τθ 

δικι τουσ πραγματικότθτα και τισ εμπειρίεσ τουσ.  Θ κεωρία του Bakhtin αποτελεί 

ζνα ςθμαντικό εργαλείο επεξεργαςίασ και ζρευνασ, κακϊσ οι μακθτζσ κα αςκθκοφν 
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ςτθν «ακρόαςθ» τθσ κειμενικισ πραγματικότθτασ και κα ειςζρχονται ςτθ 

μακθςιακι διαδικαςία με τθν πρόκεςθ δθμιουργικισ ςυνομιλίασ.12Θ ςτάςθ αυτι 

αποτελεί απάντθςθ ςε ζνα από τα μεγαλφτερα προβλιματα τθσ ςφγχρονθσ 

εκπαίδευςθσ, τθν χωρίσ αφομοίωςθ πρόςκτθςθ αναρίκμθτων πλθροφοριϊν.  

Ο T.S. Eliot διείδε προφθτικά ζνα από τα μεγαλφτερα προβλιματα τθσ 

μακθςιακισ διαδικαςίασ ςτθ ςφγχρονθ εποχι, τθν αδυναμία ενςωμάτωςθσ των 

αποςπαςματικϊν πλθροφοριϊν ςε ενιαία γνϊςθ και ςυγκρότθςθσ βιοκεωρίασ. Στο 

κείμενο “The Rock” δθλϊνει: «Ροφ είναι θ ςοφία που χάςαμε μζςα ςτθ γνϊςθ; Ροφ 

είναι θ γνϊςθ που χάςαμε μζςα ςτθν πλθροφορία;» (Eliot, 1934). Στθν εποχι τθσ 

υπερπλθροφόρθςθσ, ο μακθτισ,  προςλαμβάνοντασ αναρίκμθτεσ πλθροφορίεσ, δεν 

δφναται να τισ επεξεργαςτεί και να τισ αφομοιϊςει, κακϊσ δε διακζτει τα γνωςτικά 

εργαλεία για να τισ εντάξει ςε ζνα ενιαίο διανοθτικό ςφςτθμα ερμθνείασ (Kaprov, 

2015: 440).  

Το ςφγχρονο εκπαιδευτικό ςφςτθμα αδυνατεί να ςυνειςφζρει ςτθν ζνταξθ 

τθσ γνϊςθσ ςε ζνα «όλον», κακϊσ θ μεκοδολογία διδαςκαλίασ είναι τζτοια, που 

επιτείνει τον κατακερματιςμό. Θ γνϊςθ διαχωρίηεται και διδάςκεται ςε 

διαφορετικζσ κεματικζσ, οι οποίεσ απομονϊνουν τουσ τομείσ και κακιςτοφν τθν 

εφρεςθ τθσ μεταξφ τουσ ςυςχζτιςθσ δυςδιάκριτθ (Rico, 1989: 16). Ηθτοφμενο, 

λοιπόν, από τθ ςφγχρονθ εκπαιδευτικι μεκοδολογία είναι θ ζνωςθ των 

αποςπαςματικϊν κομματιϊν, ϊςτε να αποτελζςουν ζνα οργανικό ςφνολο που 

προςφζρει νοθματοδότθςθ. Θ ςθμαντικι πρόςφορα τθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ 

διαςφνδεςθσ–ςυνομιλίασ των Τεχνϊν είναι θ ολιςτικι κεϊρθςθ τθσ γνϊςθσ, θ 

οργανικι ζνταξι τθσ ςε ζνα «όλον».  

Εκτόσ από τθ ςυνειςφορά ςτθ διαςφνδεςθ, ςτθν επικοινωνία των Τεχνϊν, θ 

μεγάλθ εκπαιδευτικι προςφορά του διαλόγου των Τεχνϊν ζγκειται ςτθν ίδια τθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία (Rico, 1989: 16). Μζςω τθσ αναηιτθςθσ, τθσ επεξεργαςίασ 

των ςυμβόλων, οι μακθτζσ γίνονται καταςκευαςτζσ, δθμιουργοί τθσ 

νοθματοδότθςθσ. Θ διαδικαςία αυτι, λαμβάνοντασ τθ μορφι παιχνιδιοφ, παρζχει 

ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα να αναδείξουν τθν ιδιοςυγκραςία τουσ, τουσ 

                                                           
12

  O ίδιοσ ο Bakhtin ζχει δθλϊςει: «Γιατί εγϊ ακοφω φωνζσ ςε οτιδιποτε και διαλογικζσ ςχζςεισ 

ανάμεςά τουσ» (Βakhtin, 1986:169) 
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εμπλζκει ςυναιςκθματικά και τουσ δίνει τθ δυνατότθτα να ςυνομιλιςουν με το 

περιεχόμενο του γνωςτικοφ αντικειμζνου με τρόπο δθμιουργικό. Θ ςυςχζτιςθ των 

Τεχνϊν δίνει ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα να γίνουν οι ίδιοι ςχεδιαςτζσ του 

περιβάλλοντοσ μάκθςθσ και να πραγματϊςουν τθν ιδζα με διαφορετικοφσ τρόπουσ 

(Rico, 1989: 17). Οι μακθτζσ δθμιουργοφν τα δικά τουσ ςχζδια εργαςίασ, που 

ςυνδζονται με τα ενδιαφζροντά τουσ και με το γνωςτικό αντικείμενο. Με αυτό τον 

τρόπο, θ μάκθςθ εντάςςεται ςτο ςυγκείμενο και αναπτφςςονται οι μεταγνωςτικζσ 

ικανότθτεσ. Ο μακθτισ μακαίνει, δθλαδι, πϊσ μακαίνει.  Θ μάκθςθ κακίςταται πιο 

εφκολθ και πιο ευχάριςτθ, κακϊσ ο ίδιοσ ο μακθτισ γίνεται ο ςχεδιαςτισ τθσ 

διαδικαςίασ.  

6.3.3. Θ Διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ με αξιοποίθςθ των Τεχνϊν  

Στον ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ, ωσ απαραίτθτοι όροι τίκενται: α) Θ δθμιουργία 

διακαλλιτεχνικοφ πλαιςίου: θ επικοινωνία, δθλαδι, του λογοτεχνικοφ κειμζνου με 

κείμενα από άλλα είδθ Τζχνθσ *Κζατρο, Κινθματογράφο, Εικαςτικά, Μουςικι+. β) Θ 

πυρθνικι ιδζα: τα κείμενα, ωσ φορείσ ιδεϊν και νοθματοδότθςθσ, οργανϊνονται 

πάνω ςε κεντρικοφσ άξονεσ–ιδζεσ.  

 Διακαλλιτεχνικό πλαίςιο 

 Ρυρθνικι ιδζα  

 Σφμβολα – Αποκωδικοποίθςθ 

 Επικοινωνιακό πλαίςιο 

 Διάλογοσ 

Ραιδαγωγικζσ Αρχζσ  

 Ενεργόσ εμπλοκι 

 Διαφοροποίθςθ 

 Αξιοποίθςθ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ  

 Διαλογικότθτα 

 Βιωματικι μάκθςθ 

 Αυτενζργεια  
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6.3.3.1. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ 

Σθμαντικι παράμετροσ ςτον ςχεδιαςμό περιβάλλοντοσ μάκθςθσ είναι θ δυνατότθτα 

που παρζχει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να είναι επινοθτικοί, ϊςτε να  

αναδιαμορφϊςουν, να μεταςχθματίςουν και να προςαρμόςουν το μακθςιακό 

περιβάλλον, για να ανταπεξζλκουν ςτθ διδακτικι του αντικειμζνου μζςα από τθν 

τοποκζτθςι του ςτο ςυγκεκριμζνο ςυγκείμενο (Dewey, 1933· Noormohammadi, 

2014·  Τςάφοσ, 2014: 309). O εκπαιδευτικόσ είναι ςε κζςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ 

όλουσ τουσ παράγοντεσ που ςυνκζτουν τθν μακθτικι τάξθ, να αξιοποιιςει τισ 

υπάρχουςεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ, για να δθμιουργιςει ζνα διδακτικό περιβάλλον 

κατάλλθλο για τθν πρόςλθψθ τθσ νζασ γνϊςθσ. Θ νζα δθμιουργία κα αποτελζςει 

ςυνζπεια του αναςτοχαςμοφ και τθσ ςυςτθματικισ επεξεργαςίασ των 

κοινωνικοπολιτιςμικϊν δεδομζνων τθσ τάξθσ (Korthagen, 1993). 
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7. ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΚΘ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ: ΑΡΟ ΤΘ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑ 
ΤΟΥ ΚΕΛΜΕΝΟΥ ΣΤΘΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΤΘΣ ΡΟΛΛΤΛΣΜΛΚΘΣ 
ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΛΚΟΤΘΤΑΣ 

 
Χωρίσ, όμωσ,  τθν κατανόθςθ τθσ αναγνωςτικισ διαδικαςίασ, οι 
εκπαιδευτικοί είναι αδφνατον να κατανοιςουν τον τρόπο, που 

οι παρεμβάςεισ τουσ μποροφν να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ  
(Concoran, 1987:41) 

 
If I could say it, I wouldn’t have to dance it. 

(Isadora Duncan) 
 

Στο κεφάλαιο αυτό, κα επιχειρθκεί μια ςχεδιαγραμματικι περιγραφι τθσ 

βιβλιογραφικισ ζρευνασ που οδιγθςε ςτθ διαμόρφωςθ του προτεινόμενου 

διαλογικοφ διακαλλιτεχνικοφ πλαιςίου, ωσ ενόσ νζου «παράδείγματοσ» για τθ 

διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ.  

7.1.  Θ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ςτθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

Θ ερευνθτικι αυτι μελζτθ ξεκίνθςε από τθ διερεφνθςθ του προβλιματοσ τθσ 

πρόςλθψθσ τθσ Λογοτεχνίασ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Το πρόβλθμα 

διερευνικθκε όχι μόνο ςτθν ενδογενι ςφςταςι του, δθλαδι ςτθν ενιαία ανάγνωςθ, 

ςτθν τυποποίθςθ και κανονικοποίθςθ που επιβάλλει το Α.Ρ. τθσ Λογοτεχνίασ, αλλά 

και ςτθν τοποκζτθςθ τθσ διδαςκαλίασ ςτο ςφγχρονο κοινωνικό ςυγκείμενο. 

Μελετικθκαν, δθλαδι, τα χαρακτθριςτικά τθσ  διδαςκαλίασ τθσ «λογοτεχνικισ 

ανάγνωςθσ» ςτο ςχολείο και οι ςτοχεφςεισ τθσ, ςε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά τθσ 

κοινωνίασ τθσ μετανεωτερικότθτασ και τισ «αναγνϊςεισ» που θ κοινωνία αυτι 

υποβάλλει, κακϊσ και τθν καταςκευι τθσ υποκειμενικότθτασ που προάγει.  Στον 

Ρίνακα 7.1. εκτίκενται οι παράγοντεσ που ςυνκζτουν το πρόβλθμα. 

Ρίνακασ  7.1. Θ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

Ρροβλθματικι 
 
 
 
Τοποκζτθςθ προβλιματοσ   

 Θ πρόςλθψθ τθσ ςχολικισ Λογοτεχνίασ από 
τουσ μακθτζσ 

  Απϊλεια αιςκθτικισ απόλαυςθσ  

 Ενιαία ερμθνευτικι μζκοδοσ  

 Κανονικοποιθμζνθ διδαςκαλία 

 Αλλαγι όρων ανάγνωςθσ κειμζνων ςτθν 
κοινωνικι πραγματικότθτα 

 Σφγκρουςθ με το κοινωνικό «παράδειγμα» 
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7.2. Αναγνωςτικζσ κεωρίεσ 

Θ ςτροφι που καταγράφθκε τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ςτθ κεωρία τισ Λογοτεχνίασ, 

ςιμανε τθ μετατόπιςθ από τθ ςτόχευςθ ςτο κείμενο και ςτθν ερμθνεία του 

(Φορμαλιςμόσ – Νζα Κριτικι), ςτον αναγνϊςτθ και ςτθν προςλαμβάνουςα 

ςυνείδθςθ. Οι αναγνωςτικζσ κεωρίεσ, ανεξάρτθτα από τθν εκδοχι που πρεςβεφουν, 

κεωρθτικοποιοφν τον τρόπο που ο αναγνϊςτθσ υποδζχεται το κείμενο. Ανάλογα με 

τον ειςθγθτι τθσ κάκε εκδοχισ, θ τοποκζτθςθ τθσ ζμφαςθσ προςδίδεται ςε 

διαφορετικό ςτοιχείο τθσ επικοινωνιακισ ςχζςθσ αναγνϊςτθ – κειμζνου.  

H Rosenblatt τοποκετεί το ενδιαφζρον ςτθ ςυνδιαλλαγι κειμζνου –

αναγνϊςτθ, ο Jauss ςτρζφεται προσ το «δυναμικό γίγνεςκαι» τθσ επικοινωνιακισ 

πράξθσ κειμζνου – αναγνϊςτθ. Ο Iser τονίηει τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι τθσ 

προςλαμβάνουςασ ςυνείδθςθσ για τθν πλιρωςθ των «κενϊν απροςδιοριςτίασ» του 

κειμζνου. Ο Fish, επικρίνοντασ τον ατομικιςμό τθσ επικζντρωςθσ ςτθν 

υποκειμενικότθτα του αναγνϊςτθ, ςτρζφεται προσ μια πιο ςυλλογικι ζννοια, αυτιν 

τθσ «ερμθνευτικισ κοινότθτασ». Τζλοσ, ο Bakhtin προβάλλει τθν ανάγνωςθ ωσ μια 

διαφορετικι ςτάςθ, που ουςιαςτικά ςυγκροτεί και μια ςτάςθ ηωισ. Θ ζννοια τθσ 

«διαλογικότθτασ» ςυνζχει όλουσ τουσ παράγοντεσ και όλα τα ςτοιχεία: κείμενα, 

υποκείμενα, ςυγκείμενα ςυνομιλοφν διαμορφϊνοντασ όχι μόνο τθ ςτάςθ προσ το 

κείμενο τθν ανάγνωςι του, αλλά και τθν ίδια τθν υποκειμενικότθτα που 

αναγιγνϊςκει. Στον Ρίνακα 7.2. παρουςιάηονται οι Αναγνωςτικζσ κεωρίεσ που 

ςυνζβαλαν ςτθ ςτροφι από το κείμενο ςτον αναγνϊςτθ και δφνανται να 

αξιοποιθκοφν διδακτικά.  

Ρίνακασ 7.2. Αναγνωςτικζσ Κεωρίεσ 

Αναγνωςτικζσ 
Κεωρίεσ 

Κζςεισ 

Συναλλακτικι Κεωρία Θ  ανάγνωςθ δεν είναι μια διαδικαςία μονισ κατεφκυνςθσ, 
αλλά μια δυναμικι ςυνδιαλλαγι αναγνϊςτθ και κειμζνου 
(Rosenblatt, 1938). 

 Κεωρία τθσ Ρρόςλθψθσ Θ κεωρία τθσ αιςκθτικισ τθσ πρόςλθψθσ, επομζνωσ, 
εκτείνεται πζρα από τουσ μεμονωμζνουσ παράγοντεσ του 
τριγϊνου τθσ λογοτεχνικισ κεωρίασ (ςυγγραφζασ – κείμενο –
αναγνϊςτθσ), κακϊσ ςυμπεριλαμβάνει ςτον οριςμό τθσ και 
τθν επικοινωνιακι πράξθ. Αποτελεί μια ςφγχρονθ κεωρία, 
κακϊσ περιγράφει ζνα δυναμικό προςλθπτικό «γίγνεςκαι» 
(Jauss, 1995:93). 
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Κεωρία τθσ 
Ανταπόκριςθσ 

Τα «κενά τθσ απροςδιοριςτίασ» αποτελοφν άλλθ μια 
κεμελιϊδθ ζννοια ςυνδεόμενθ με τθ κεωρία του Iser, που 
προδιαγράφει τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτο κείμενο και τον 
αναγνϊςτθ. Στο κείμενο, δθλαδι, ενυπάρχουν «κενά» που 
προςκαλοφν τον αναγνϊςτθ να τα ςυμπλθρϊςει, με τθν 
ενεργθτικι ςυμμετοχι του, ςυμβάλλοντασ με αυτόν τον τρόπο 
ςτθ νοθματοδότθςθ (Iser, 1974:280). 

Ερμθνευτικζσ 
κοινότθτεσ 

Ολόκλθρθ θ αναγνωςτικι διαδικαςία κακορίηεται από τισ 
ςτρατθγικζσ τθσ ερμθνευτικισ κοινότθτασ. Στθ κεωρία του, ο 
Fish επιχειρεί να ςυναρκρϊςει τθ «ςφμβαςθ» με τθ 
«ςυλλογικότθτα». Συμβιβάηει, κατά κάποιον τρόπο, το 
αντικειμενικό με το υποκειμενικό (Fish, 2014:357-366). 

Διαλογικότθτα  
Ρολυφωνία 

Tο κείμενο ηει… μζςα από τθν επαφι του με άλλα κείμενα, 
αναπτφςςει το νόθμά του μζςα από διάλογο, ςτθ χωρικότθτα 
και τθ χρονικότθτα. Ωσ κείμενο, όμωσ, δεν ορίηεται μόνο το 
γλωςςικό κείμενο, αλλά όπωσ ςτουσ ςτρουκτουραλιςτζσ το 
κείμενο αποτελεί ζνα ςφςτθμα ςθμαςίασ, το ίδιο και ςτον 
Bakhtin. «Αν κατανοοφμε το κείμενο ευρζωσ – ωσ κάκε 
ςυνεκτικό ςφμπλεγμα ςθμείων, τότε ακόμα και θ μελζτθ τθσ 
Τζχνθσ (θ μελζτθ τθσ Μουςικισ, θ κεωρία και θ ιςτορία των 
εικαςτικϊν τεχνϊν) ζχει να κάνει με τα κείμενα (ζργα Τζχνθσ). 
Σκζψεισ περί ςκζψεων, ςυναιςκιματα ςυναιςκθμάτων, λζξεισ 
περί λζξεων, κείμενα περί κειμζνου» (Bakhtin, 2014α:146-7). 

7.3. Διδακτικό πλαίςιο 

Θ ςτροφι που ςυντελζςτθκε ςτθ κεωρία  τθσ Λογοτεχνίασ είναι αδφνατον να μθν 

κακορίςει και τθ διδακτικι πράξθ. Θ μετατόπιςθ, δθλαδι, από το κείμενο–

αντικείμενο, που είναι δυνατόν να διακζτει μια ςτακερι και αμετάβλθτθ ερμθνεία, 

ςτο κείμενο–«καταςκευι»,  εντόσ τθσ προςλαμβάνουςασ ςυνείδθςθσ, υπαγορεφει 

και τθν αλλαγι τθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ. Από τθν παραδοςιακι 

κανονικοποιθμζνθ, ενιαία ανάγνωςθ, που ςυνδζεται με τθν μοναδικι ερμθνεία, 

ςυντελείται το πζραςμα ςτθ διερευνθτικι αξιοποίθςθ πολλϊν κεωριϊν και 

ςτρατθγικϊν, με ςτόχο τθν ανάδειξθ των πολλαπλϊν ερμθνειϊν και ωσ εκ τοφτου, 

τθν καταςκευι μιασ νζασ υποκειμενικότθτασ, που κα διακρίνεται από τθν 

εναλλακτικι ματιά και τθν αναηιτθςθ τθσ πολυφωνίασ. Για τθ δθμιουργία του 

κατάλλθλου αυτοφ διδακτικοφ πλαιςίου ανάδυςθσ τθσ νζασ υποκειμενικότθτασ, 

πρζπει να υπάρξει μετάβαςθ από το  παραδοςιακό πλαίςιο διδαςκαλίασ, που 

χαρακτθρίηεται από αυταρχικζσ δομζσ και πρακτικζσ, ομογενοποίθςθ και 

εξουςιαςτικζσ ςχζςεισ, ςε ζνα εναλλακτικό, διαλογικό διδακτικό πλαίςιο.  

Στθ δθμιουργία αυτοφ του πλαιςίου δφνανται να ςυνειςφζρουν οι 

ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ και ψυχολογικζσ κεωρίεσ: θ κοινωνικοπολιτιςμικι κεωρία, 
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θ κεωρία των πολυγραμματιςμϊν, θ κεωρία τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ και θ 

Κριτικι Ραιδαγωγικι.   

Θ κοινωνικοπολιτιςμικι κεωρία του Vygotsky κζτει ηθτιματα όπωσ αυτό τθσ 

μάκθςθσ μζςα από τθν κοινωνικι αλλθλόδραςθ και τθ ςυνδιαλλαγι με τουσ πιο 

αναπτυγμζνουσ ςυνομιλικουσ, που λειτουργοφν ωσ «ςκαλωςιά». Θ 

«εςωτερίκευςθ» των βιωμάτων ςυνιςτά ςθμαντικό παράγοντα μάκθςθσ και 

καταςκευισ τθσ γνϊςθσ, εντόσ τθσ προςλαμβάνουςασ ςυνείδθςθσ. Θ κεωρία των 

πολυγραμματιςμϊν (The New London Group, 1996) τονίηει τθν πολλαπλότθτα των 

τρόπων νοθματοδότθςθσ και προβάλλει τθν ανάγκθ για τθν αξιοποίθςι τουσ με 

ςτόχο τθ διαφοροποιθμζνθ μάκθςθ. Κατά ανάλογο τρόπο, θ κεωρία τθσ πολλαπλισ 

νοθμοςφνθσ του Gardner πρεςβεφει ότι θ ςχολικι εκπαίδευςθ πρζπει να προάγει 

τθν αξιοποίθςθ όλων των τφπων τθσ νοθμοςφνθσ και ςτοχεφει ςτθν ενεργι εμπλοκι 

του ςυνόλου των μακθτϊν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Τζλοσ, θ Κριτικι 

Ραιδαγωγικι, με κυριότερο εκπρόςωπο τον Freire, προβάλλει τθν ανάγκθ 

αφφπνιςθσ τθσ κριτικισ ςυνείδθςθσ προσ τουσ κινδφνουσ που προζρχονται από τθ 

φυςικοποίθςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων.  

Πλεσ αυτζσ οι κεωρίεσ, γζννθμα τθσ εποχισ τθσ μετανεωτερικότθτασ,  

οδθγοφν προσ τθ διαμόρφωςθ ενόσ νζου εναλλακτικοφ διδακτικοφ 

«παραδείγματοσ», προσ ζνα νζο επικοινωνιακό πλαίςιο, ςτο οποίο «κείμενα» 

προερχόμενα από διάφορεσ Τζχνεσ κα ςυνομιλοφν με το λογοτεχνικό κείμενο. Θ 

διδαςκαλία ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία ενόσ μακθςιακοφ πλαιςίου εντόσ του οποίου 

οι μακθτζσ, μεταφζροντασ τα βιϊματα και τθσ εμπειρίεσ τουσ ςτθ ςχολικι τάξθ, 

«ςυνομιλοφν» με τα λογοτεχνικά κείμενα, με τα κείμενα των άλλων Τεχνϊν, με το 

κοινωνικο-πολιτιςμικό ςυγκείμενο, με τθν εποχι τουσ. Στον Ρίνακα 7.3. 

καταγράφονται οι ςφγχρονεσ Ψυχοπαιδαγωγικζσ Κεωρίεσ που διαμορφϊνουν το 

διδακτικό πλαίςιο. 
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Ρίνακασ 7.3. Σφγχρονεσ Ψυχοπαιδαγωγικζσ Κεωρίεσ 

Κεωρίεσ Κζςεισ 

Κοινωνιοπολιτιςμικι 
κεωρία 

H Ηϊνθ τθσ Εγγφτερθσ Ανάπτυξθσ ορίηεται ωσ «θ απόςταςθ ανάμεςα 
ςτο πραγματικό αναπτυξιακό επίπεδο, όπωσ αυτό κακορίηεται από τθ 
δυνατότθτα ανεξάρτθτθσ επίλυςθσ προβλθμάτων, και ςτο επίπεδο τθσ 
δυνθτικισ ανάπτυξθσ, όπωσ αυτό κακορίηεται από τθ δυνατότθτα 
επίλυςθσ προβλθμάτων με τθν κακοδιγθςθ ενόσ δαςκάλου, ενόσ 
ενιλικα ι του ανεπτυγμζνου ςυνομθλίκου» (Vygotsky, 1978: 86). 

Ρολυγραμματιςμοί  Οι κεωρίεσ του πολυγραμματιςμοφ και τθσ πολυτροπικότθτασ 
γεννικθκαν ωσ ςυνζπεια τθσ φπαρξθσ πολυτροπικϊν κειμζνων ςτθ 
ςφγχρονθ κοινωνία και τθσ ανάγκθσ περιγραφισ των ςθμειωτικϊν 
τρόπων  που ςχετίηονται με τθν ανάγνωςι τουσ. Βαςικι αρχι αποτελεί 
θ κζςθ ότι θ επικοινωνία επιτυγχάνεται με πολλοφσ ςθμειωτικοφσ 
τρόπουσ κι όχι μόνο μζςω του γραπτοφ λόγου. Οι κεωρίεσ αυτζσ 
περιγράφουν τα ειδικά χαρακτθριςτικά του κάκε τρόπου, αλλά και τισ 
ιδιότθτεσ οι όποιεσ του επιτρζπουν να ςυνδζεται με τουσ άλλουσ 
ςθμειωτικοφσ τρόπουσ (Kress, 2000). 

Ρολλαπλι Νοθμοςφνθ Ο Gardner υπζδειξε ζναν τρόπο που θ νοθμοςφνθ κα μποροφςε να 
αποτελζςει μια ζννοια λειτουργικι μζςα από τθν κατάτμθςι τθσ και τθν 
αναγνϊριςθ διακριτϊν ικανοτιτων, που αντιςτοιχοφν ςε διαφορετικό 
τφπο νοθμοςφνθσ. Θ ζννοια τθσ νοθμοςφνθσ κα μποροφςε να 
περιλαμβάνει πολλά είδθ ςυμβολικϊν ςυςτθμάτων, που κα 
αξιοποιοφνταν πολλαπλζσ γνωςτικζσ δυνατότθτεσ. Για τον ςκοπό αυτό 
δθμιοφργθςε μια χαρτογράφθςθ ομαδοποιιςεων των πολλαπλϊν 
ικανοτιτων ςε οκτϊ ςυμπεριλθπτικζσ κατθγορίεσ ι «νοθμοςφνεσ» 
(Amstrong, 2009: 6). 

Κριτικι Ραιδαγωγικι Για τθν Κριτικι Ραιδαγωγικι, θ εκπαίδευςθ δεν πρζπει να διδάςκει τθ 
ςυμμόρφωςθ – αναπαραγωγι αλλά τθν κοινωνικι αλλαγι και 
ανατροπι. Θ ςτάςθ αυτι αντίςταςθσ προχποκζτει αφφπνιςθ και 
ενεργό δράςθ ςε ςυλλογικό επίπεδο, απαιτεί μια εναλλακτικι 
«ανάγνωςθ» των προβαλλόμενων από τθν κυρίαρχθ αφιγθςθ 
μθνυμάτων, κακϊσ και τθσ πραγματικότθτασ. Θ ανάγνωςθ δεν πρζπει 
να ςυγχζεται με τθν αποκωδικοποίθςθ τθσ λζξθσ ι τθσ γλϊςςασ. Θ 
ανάγνωςθ πρζπει να ςυνδζεται με τθ γνϊςθ του κόςμου και να 
αλλθλοδιαπλζκεται με το κοινωνικό ςυγκείμενο ςτο οποίο 
τοποκετείται. Οι λζξεισ οφείλουν να φζρουν το φορτίο τθσ 
νοθματοδότθςθσ τθσ υπαρξιακισ εμπειρίασ των μακθτϊν και όχι των 
δαςκάλων. Θ ανάγνωςθ πάντα ςθμαίνει κριτικι πρόςλθψθ, ερμθνεία 
και επανεγγραφι του κειμζνου (Freire – Μacebo, 1998: 29-36). 

Χαρτογράφθςθ 

Διδακτικισ 

Ρραγματικότθτασ 

Νζο διευρυμζνο μοντζλο οργάνωςθσ τθσ διδαςκαλίασ το οποίο 
προςτίκεται  το κοινωνικό ςυγκείμενο ςτο παιδαγωγικό τρίγωνο που 
περιλαμβάνει: τον μακθτι, τον εκπαιδευτικό και το διδακτικό 
αντικείμενο,. Στο κοινωνικό ςυγκείμενο εξετάηονται οι ςχζςεισ των 
ςτοιχείων, τοποκετθμζνεσ ςτο πλαίςιο τθσ τάξθσ (ψυχολογικό πλαίςιο) 
αλλά και ςε ςυνάφεια με το ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο (Shulman, 
1986). 

7.4. Διδακτικι Λογοτεχνίασ – Διάλογοσ Τεχνϊν  

Θ παροφςα διατριβι ειςθγείται ότι θ δθμιουργία ενόσ διαλογικοφ, επικοινωνιακοφ, 

διακαλλιτεχνικοφ πλαιςίου κα αποτελζςει το κατάλλθλο διδακτικό ςυγκείμενο, 

εντόσ του οποίου άνκρωποι – κείμενα – εποχζσ κα ςυνομιλοφν, ανατρζποντασ τα 

κακιερωμζνα πρότυπα τθσ μονολογικισ ερμθνείασ και προβάλλοντασ ζνα μοντζλο 
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πολυφωνίασ και αντίςταςθσ ςτθν ομογενοποίθςθ. Ο Ρίνακασ 7.4. περιζχει τισ 

κεωρίεσ που ςυνδιαμορφϊνουν το διακαλλιτεχνικό ςυγκείμενο.  

Ρίνακασ 7.4. Διακαλλιτεχνικό ςυγκείμενο  

Κεωρίεσ Κζςεισ 
Φιλοςοφία τθσ Τζχνθσ Στόχοσ είναι θ προςζγγιςθ ςε μια γενικι κεωρία των ςυμβόλων. Ο όροσ 

«ςφμβολο»  χρθςιμοποιείται εδϊ κατά μια πολφ γενικι και ουδζτερθ 
ζννοια. Ρεριλαμβάνει γράμματα, λζξεισ, κείμενα, ηωγραφικοφσ πίνακεσ, 
διαγράμματα, χάρτεσ , μοντζλα και πολλά άλλα και δεν ζχει ςχζςθ με 
κάτι το υπόρρθτο ι το μυςτθριϊδεσ (Goodman, 2005: 13). 

Διακαλλιτεχνικό 
πλαίςιο 

Θ ανκρϊπινθ καλλιτεχνία κεάται πρωταρχικά και κυρίωσ, ωσ μια 
νοθτικι δραςτθριότθτα, που περιλαμβάνει τθ χριςθ και τθ μετατροπι 
διαφόρων ειδϊν ςυμβόλων και ςυςτθμάτων ςυμβόλων. Πςα άτομα 
ςτοχεφουν ςτθν καλλιζργεια τθσ καλλιτεχνικισ πρόςλθψθσ, πρζπει να 
μάκουν να αποκωδικοποιοφν, να «αναγιγνϊςκουν» τα ςυμβολικά 
«οχιματα» του πολιτιςμοφ τουσ. Πςα άτομα κζλουν να ςυμμετζχουν ςε 
καλλιτεχνικζσ δθμιουργίεσ, πρζπει να μάκουν πωσ να αξιοποιοφν, να 
γράφουν με τισ διάφορεσ ςυμβολικζσ μορφζσ που διατίκενται ςτον 
πολιτιςμό τουσ. Πςα άτομα, τζλοσ επικυμοφν να διακρικοφν ςτον 
καλλιτεχνικό χϊρο είναι απαραίτθτο να γνωρίςουν άριςτα τισ κεντρικζσ 
καλλιτεχνικζσ ζννοιεσ (Gardner, 2008: 8).  
 

Στο προτεινόμενο διαλογικό–διακαλλιτεχνικό μοντζλο διδαςκαλίασ τθσ 

Λογοτεχνίασ, κείμενα προερχόμενα και από άλλα είδθ Τζχνθσ (Κζατρο, 

Κινθματογράφο, Μουςικι, Ηωγραφικι) κα προςφζρονται προσ «ανάγνωςθ» ωσ 

ςυςτιματα ςθμαςίασ, κα ςυνομιλοφν μεταξφ τουσ με διαφορετικζσ «γλϊςςεσ», 

κϊδικεσ, μετατρζποντασ τθν τάξθ ςε χϊρο πολυφωνίασ, «ανοιχτότθτασ» και 

διαλογικότθτασ. Το υποκείμενο κα διαμεςολαβεί ςτθν επικοινωνία των κειμζνων, 

αναλαμβάνοντασ τθν ευκφνθ τθσ προςωπικισ ανάγνωςθσ. Ρεποίκθςθ αποτελεί ότι 

με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται θ ενεργόσ εμπλοκι των μακθτϊν, αναδεικνφεται 

θ διαφοροποίθςθ των προςλιψεων, νομιμοποιείται θ πολλαπλι ερμθνεία και 

καλλιεργείται θ εναλλακτικι ματιά. Με αυτόν τον τρόπο, τθν ειςαγωγι ςτο 

διδακτικό πλαίςιο πολλαπλϊν κειμζνων αιςκθτικισ, ο μακθτισ αναδεικνφεται ωσ θ 

υποκειμενικότθτα που διαμεςολαβεί ςτθ ςυνομιλία των κειμζνων.  

7.5. Από τθ διδαςκαλία του κείμενου ςτθν καλλιζργεια τθσ πολιτιςμικισ 

υποκειμενικότθτασ 

Θ Διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ, υπθρετϊντασ μια διαφοροποιθμζνθ ςτόχευςθ ςε 

ςχζςθ με το  παρελκόν, και ζχοντασ μετατοπίςει το ενδιαφζρον από το κείμενο ςτο 

υποκείμενο, ανακατευκφνει τισ διδακτικζσ ενζργειεσ, ϊςτε να μθν επικεντρϊνονται 

ςτθν ερμθνεία του ςυγκεκριμζνου κειμζνου, αλλά να ςτοχεφουν ςτθν καλλιζργεια 
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τθσ προςλαμβάνουςασ ςυνείδθςθσ. Θ καλλιζργεια τθσ αναγνωςτικισ ματιάσ και του 

αιςκθτικοφ κριτθρίου του μακθτι, τθσ δυνατότθτασ, δθλαδι, κατανόθςθσ των 

Τεχνϊν, κακϊσ και του τρόπου που πραγματϊνεται θ ιδζα, δεν ζρχεται ωσ 

αποτζλεςμα άμεςθσ – ςτατικισ διδαςκαλίασ, δεν επιτυγχάνεται μόνο μζςω τθσ 

διδαςκαλίασ και τθσ ερμθνείασ μεμονωμζνων και αποςπαςματικϊν κειμζνων 

(Gardner, 1995: 17). Οι ςτοχεφςεισ του παρελκόντοσ, που χαρακτθρίηονταν από 

ακαδθμαϊκό διδακτιςμό, για τθν επίτευξθ μεγαλφτερθσ εμβάκυνςθσ, δεν 

ανταποκρίνονται ςτισ ςφγχρονεσ επικοινωνιακζσ ανάγκεσ και είναι προοριςμζνεσ να 

αποτφχουν και να ςυναντιςουν τθν απαξίωςθ και απόρριψθ των εφιβων μακθτϊν. 

Θ καλλιζργεια τθσ υποκειμενικότθτασ ςυνιςτά μια διαρκι, δυναμικι 

διαδικαςία. Θ κατανόθςθ και θ μφθςθ ςτον χϊρο των Τεχνϊν επζρχεται αργά, ωσ 

αποτζλεςμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ ςτοιχείων καλλιτεχνικϊν και πολιτιςτικϊν με 

ςτοιχεία τθσ κοινωνικισ ηωισ. Εάν ο ςτόχοσ τοποκετείται ςτθν καλλιζργεια τθσ 

ςυνολικισ πολιτιςμικισ κατανόθςθσ, τότε πρζπει να επιδιωχκεί: α) θ ενεργόσ 

εμπλοκι και θ μφθςθ ςτθ ςυμβολικι αναπαράςταςθ, β) θ αλλθλεπίδραςθ με άτομα 

τα οποία είναι ειδιμονεσ του ςυγκεκριμζνου πεδίου και είναι ςε κζςθ να 

μεταδϊςουν τισ γνϊςεισ τουσ μζςα από τθ διαλεκτικι αλλθλεπίδραςθ και γ) θ 

παροχι ευκαιριϊν αναςτοχαςμοφ και ζκφραςθσ γνϊμθσ ςχετικά με τθ 

νοθματοδότθςθ τθσ ιδζασ / κζςθσ υπό ςυηιτθςθ (Gardner, 1995: 17). 

Τθ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ κα ακολουκιςει ζρευνα πεδίου, ςτθν οποία 

κα  διερευνθκεί ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ, ςε οικολογικά ζγκυρεσ ςυνκικεσ, κατά 

πόςο θ ζνταξθ των Τεχνϊν και θ δθμιουργία διακαλλιτεχνικοφ πλαιςίου ανάγνωςθσ 

φζρουν τα αναμενόμενα εκπαιδευτικά αποτελζςματα, ςφμφωνα με τισ απόψεισ των 

μακθτϊν, όπωσ αυτζσ καταγράφθκαν ςε ερωτθματολόγια, και των εκπαιδευτικϊν, 

όπωσ αυτζσ καταγράφθκαν ςε ερωτθματολόγια και ςυνεντεφξεισ.  
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8. ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ 

8.1. Ειςαγωγι  

Θ κεωρθτικι διερεφνθςθ, όπωσ παρουςιάςτθκε ςτα προθγοφμενα 

κεφάλαια, ςυνοδεφτθκε από ζρευνα πεδίου, ζρευνα ςτθ ςχολικι τάξθ. 

Διερευνικθκε, δθλαδι, αν θ αξιοποίθςθ των Τεχνϊν (Κζατρο, Κινθματογράφοσ, 

Μουςικι, Εικαςτικά) ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ φζρει εκπαιδευτικά 

αποτελζςματα που διαφοροποιοφνται από τα αντίςτοιχα αποτελζςματα τθσ 

διδαςκαλίασ με τθν παραδοςιακι μζκοδο.  

Οι ερευνθτικοί ςτόχοι τθσ διατριβισ διαμορφϊκθκαν ωσ εξισ: 

- Θ διερεφνθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εναλλακτικισ διδακτικισ μεκόδου με 

τθν αξιοποίθςθ των Τεχνϊν, ωσ προσ τθν ευχάριςτθ πρόςλθψθ, τθν κατανόθςθ, τθ 

ςυνεργαςία, τθ ςτάςθ του εκπαιδευτικοφ, τθ ςυμμετοχικότθτα, τθ φιλαναγνωςία, 

τθ δθμιουργικότθτα και τθν επικυμία επανάλθψθσ τθσ διδαςκαλίασ, ςφμφωνα με τθ 

μζτρθςθ των αντιλιψεων των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν. 

- Θ διερεφνθςθ τθσ φπαρξθσ ι μθ διαφοροποίθςθσ ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα 

τθσ διδαςκαλίασ με αξιοποίθςθ των Τεχνϊν, ςε ςχζςθ με τθν αποτελεςματικότθτα 

τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ, ςφμφωνα με τθ μζτρθςθ των αντιλιψεων των 

μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν 

- Θ διερεφνθςθ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ διδαςκαλίασ με τθν αξιοποίθςθ 

των Τεχνϊν και τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ ςφμφωνα με τθν καταγραφι των 

απόψεων των εκπαιδευτικϊν.  

- Θ διερεφνθςθ των απόψεων και των ςτάςεων των εκπαιδευτικϊν ςε ςχζςθ με τθν 

απόφαςθ διαφοροποίθςθσ τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ. 

- Θ διερεφνθςθ των απόψεων και των ςτάςεων των εκπαιδευτικϊν ςε ςχζςθ με τθν 

πρόςλθψθ των μακθτϊν ανά διδακτικι μζκοδο. 
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8.1.1. Φάςεισ τθσ Ζρευνασ 

Θ ζρευνα ακολοφκθςε τισ παρακάτω φάςεισ: 

1. Σχεδιαςμόσ (Φιλοςοφία – Επιλογι τθσ ερευνθτικισ μεκόδου). 

Αυτι θ φάςθ αποτζλεςε το ςθμαντικότερο μζροσ τθσ ζρευνασ, κακϊσ απαιτοφςε 

ολιςτικι κεϊρθςθ, διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ, μεκοδολογικι ακρίβεια και λιψθ 

αποφάςεων που κα κακόριηαν τθν πορεία τθσ ςυνολικισ διαδικαςίασ.  

2. Εκπόνθςθ εργαλείων ζρευνασ. Θ ερευνιτρια, ςυλλζγοντασ ςτοιχεία από τθ 

βιβλιογραφικι ζρευνα, από τθ ςυμμετοχικι παρατιρθςθ και από ςυνεντεφξεισ 

ζλαβε αποφάςεισ ςχετικά με τα εργαλεία τθσ ζρευνασ: ερωτθματολόγια και οδθγό 

ςυνζντευξθσ. 

3. Κακοριςμόσ ςυμμετεχόντων/ ςυμμετεχουςϊν εκπαιδευτικϊν – Κακοριςμόσ 

δείγματοσ (δεςμευμζνο) – Βολικι δειγματολθψία. 

4. Συναντιςεισ με εκπαιδευτικοφσ  –– Επιλογι διδακτικισ μεκόδου (Καταγραφι 

ομάδων) – Διλωςθ – Ζγκριςθ διδακτικοφ ςεναρίου. 

5. Ζγκριςθ Δελτίου Ζρευνασ από το Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (Λ.Ε.Ρ.). 

Άδεια ειςόδου και διεξαγωγισ ζρευνασ ςτα ςχολεία τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ. 

6. Εκπόνθςθ διδαςκαλιϊν: τριάντα επτά (37) διδαςκαλίεσ ςε δεκατρία (13) ςχολεία 

του νομοφ Θρακλείου. 

7. Ζρευνα πεδίου: Ροςοτικι και ποιοτικι.  

α) Ροςοτικι ζρευνα: ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίων από μακθτζσ και 

εκπαιδευτικοφσ. 

β) Ροιοτικι ζρευνα: Αναςτοχαςμόσ εκπαιδευτικϊν – Λιψθ εικοςιζξι (26) 

ςυνεντεφξεων από τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

8. Καταγραφι αποτελεςμάτων ποςοτικισ μεκόδου (Στατιςτικι επεξεργαςία 

ποςοτικϊν δεδομζνων) – Ερμθνεία – Συμπεράςματα. 

9. Καταγραφι αποτελεςμάτων ποιοτικισ μεκόδου (Κωδικοποίθςθ) – Ανάλυςθ – 

Συμπεράςματα. 

10. Τριγωνοποίθςθ – Συμπεράςματα ζρευνασ (Συγκλίςεισ –  Συμπλθρωματικότθτα –  

Νζεσ περιοχζσ διερεφνθςθσ – Ρεριοριςμοί – Ρροτάςεισ). 
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8.2. Φιλοςοφία του ερευνθτικοφ ςχεδιαςμοφ 

Θ απόφαςθ τθσ ζρευνασ ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ειςαγωγισ 

των Τεχνϊν ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ εδραηόταν: α) ςε κεωρθτικζσ μελζτεσ 

ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ειςαγωγισ των Τεχνϊν ςτθν εκπαίδευςθ 

(Robinson, 1990· Fowler, 1996), β) ςτο κεωρθτικό υπόβακρο τθσ φπαρξθσ 

ςυνομιλίασ του λογοτεχνικοφ κειμζνου, με τα άλλα κείμενα αιςκθτικισ (Simpson, 

1988· Κιουρτςάκθσ, 2005· Lee, 1985· Καρατςινίδου, 2001, 2005· Bakhtin, 1981, 

2000), γ) ςτο φιλοςοφικό υπόβακρο κζαςθσ τθσ Λογοτεχνίασ ωσ γλϊςςασ τθσ 

Τζχνθσ (Goodman, 2005), δ) ςε ζρευνεσ πεδίου που είχαν ιδθ πραγματοποιθκεί και 

υπεδείκνυαν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ αξιοποίθςθσ κάποιασ από τισ Τζχνεσ ςτθ 

διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ (Αργυροποφλου-Ρατοφνα-Βαρζςθ, 2009· Φανουράκθ, 

2011) και ε) ςε πιλοτικι ποιοτικι ζρευνα, που διεξιγαγε θ ίδια θ ερευνιτρια, ωσ 

κακθγιτρια τθσ Λογοτεχνίασ ςτο Ρειραματικό Γυμνάςιο και Λφκειο του Νομοφ 

Θρακλείου, θ οποία ζδειχνε κετικά αποτελζςματα ωσ προσ τθν πρόςλθψθ των 

μακθτϊν, που εμπλζκόνταν με ενκουςιαςμό ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, 

επικυμϊντασ τθν επανάλθψι τθσ.  

Θ ειςαγωγι των Τεχνϊν ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ, με τθ δθμιουργία 

αρμϊν ςφνδεςθσ του λογοτεχνικοφ κειμζνου με τα άλλα καλλιτεχνικά κείμενα,  

φαινόταν να διαμορφϊνει ζνα κετικό κλίμα υποδοχισ τθσ νζασ γνϊςθσ ςτθ ςχολικι 

τάξθ (Jauss, 1995· Bakhtin, 1981). Θ επενζργεια αυτι του καλλιτεχνικοφ 

ςυγκείμενου ςτθν πρόςλθψθ των μακθτϊν ζχει γίνει αιςκθτι ςτθ ςχολικι 

κοινότθτα. Ειςθγιςεισ ςε θμερίδεσ και ςυνζδρια, με κεματικι τθν αξιοποίθςθ τθσ 

Μουςικισ, του Κεάτρου, τθσ Ηωγραφικισ, ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ, 

κακιςτοφν εμφανζσ ότι, μζςα ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, ζχει αρχίςει να 

ςχθματίηεται μια ομάδα εκπαιδευτικϊν οι οποίοι, ςτθν αναηιτθςθ εναλλακτικϊν 

τρόπων διδαςκαλίασ, αναγνωρίηουν τισ Τζχνεσ ωσ δυναμικό εργαλείο μάκθςθσ και 

τισ αξιοποιοφν ςτθ διδαςκαλία τουσ.  

Ο ερευνθτικόσ ςχεδιαςμόσ, λοιπόν, βαςίςτθκε ςτθν φπαρξθ αυτισ τθσ 

μερίδασ φιλολόγων που, κεωρϊντασ ςθμαντικι τθν υποκίνθςθ και τθν ενεργθτικι 

εμπλοκι των μακθτϊν, διαφοροποιοφν τθ διδαςκαλία τουσ από το Αναλυτικό 

Ρρόγραμμα. Θ ςτόχευςθ τοποκετικθκε ςτθ ςφγκριςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ 
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διδαςκαλίασ με αξιοποίθςθ των Τεχνϊν με τθν αποτελεςματικότθτα τθσ 

παραδοςιακισ διδαςκαλίασ, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθ βιβλιογραφία (Matusov, 

2007· Κεοφιλίδθσ, 2009· Τςάφοσ, 2014· Φρυδάκθ, 2009). Θ μεταφορά του 

ςχεδιαςμοφ ςτθ διδακτικι πράξθ προχπζκετε τον εντοπιςμό των φιλολόγων αυτϊν 

και τθ ςφςταςθ μιασ υπο-ομάδασ φιλολόγων που κα ζχει ωσ κοινό χαρακτθριςτικό 

τθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ με αξιοποίθςθ των Τεχνϊν. Σε ςχζςθ με αυτιν τθν 

υπο-ομάδα, ςχθματίςτθκε θ ομάδα των φιλολόγων που θ διδαςκαλία τουσ 

εδράηεται αυςτθρά ςτθν παραδοςιακι μζκοδο, ςτον μονόλογο, ςτθν αφιγθςθ, ςτο 

ςχολικό εγχειρίδιο, κ.τ.λ. 

Θ ζρευνα δεν κα ιταν δυνατόν να ιταν πειραματικι, κακϊσ κα απαιτοφςε 

ζνα ςυγκεκριμζνο μοντζλο διδαςκαλίασ, που κα «δοκιμαηόταν» ςε ζνα τυχαίο 

δείγμα. Θ «διαλογικότθτα», όμωσ, που ειςθγείται θ ερευνθτικι διδακτικι πρόταςθ 

δθμιουργίασ διακαλλιτεχνικοφ ςυγκείμενου, αντιςτρατεφεται τον ενιαίο τρόπο 

διδαςκαλίασ και τθν κανονικοποίθςθ. Οι διδαςκαλίεσ που εκπονοφνται ςτθ ςχολικι 

πραγματικότθτα είναι πλαιςιοκετθμζνεσ και μοναδικζσ, επομζνωσ θ επανάλθψι 

τουσ κα τισ κακιςτοφςε μια νζα μορφι παραδιςιακισ διδαςκαλίασ. Ο ερευνθτικόσ 

ςχεδιαςμόσ τθσ παροφςασ πρόταςθσ εμπεριείχε, ωσ αρχι, τθν αυτονομία του 

εκπαιδευτικοφ και τθν ευελιξία ςτον ςχεδιαςμό του μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ. Θ 

πρόταςθ διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ με αξιοποίθςθ των Τεχνϊν ςυνιςτά μια 

πρόταςθ διδαςκαλίασ που αναδφεται μζςα από τθ ςχολικι πραγματικότθτα.             

Θ διαφοροποίθςθ των (ποςοτικϊν και ποιοτικϊν) αποτελεςμάτων ςτισ δφο 

ομάδεσ, που ςχθματίηονταν με ποιοτικό κριτιριο τθ διαφοροποίθςθ τθσ 

διδαςκαλίασ (διδαςκαλία με παραδοςιακι μζκοδο - διδαςκαλία με αξιοποίθςθ των 

Τεχνϊν) κα αποτελοφςε ιςχυρι ενδείξθ για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ 

διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ με αξιοποίθςθ των Τεχνϊν. Οι ανάγκεσ διερεφνθςθσ 

τθσ εναλλακτικισ αυτισ μεκόδου διδαςκαλίασ υπζδειξαν ωσ κατάλλθλθ ερευνθτικι 

μζκοδο τθ διερευνθτικι – περιγραφικι μζκοδο, με μεικτι ζρευνα, με ςυνάρκρωςθ 

δθλαδι τθσ ποιοτικισ και ποςοτικισ μεκόδου. 
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8.3. Μζκοδοι Ζρευνασ 

8.3.1. Διερευνθτικι– Ρεριγραφικι μζκοδοσ  

Θ περιγραφικι μζκοδοσ, ςτον εκπαιδευτικό τομζα, ςτθν πραγματικότθτα δεν 

αποτελεί μόνο μια μζκοδο, κακϊσ περικλείει πολλζσ προςεγγίςεισ για τθ ςυλλογι 

των δεδομζνων. Ωσ χαρακτθριςτικό διακζτει τθν ανίχνευςθ τθσ παροφςασ κζςθσ 

των πραγμάτων (Verma – Mallick, 2004: 162). Οι διερευνθτικζσ – περιγραφικζσ 

ζρευνεσ, ςφμφωνα με τον Ραραςκευόπουλο, φζρουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

Οι «διερευνθτικζσ – περιγραφικζσ» ζρευνεσ είναι οι επιςτθμονικζσ ζρευνεσ που κφριο 
χαρακτθριςτικό τουσ είναι ο χαμθλόσ βακμόσ ι θ απουςία περιοριςτικϊν ελζγχων και 
ρυκμιςτικϊν παρεμβάςεων του ερευνθτι. Οι ζρευνεσ αυτζσ διενεργοφνται ςτο φυςικό 
περιβάλλον των υποκειμζνων με μεκοδολογικά ευζλικτο τρόπο και περιορίηονται ςτθν 
παρατιρθςθ και καταγραφι διαφόρων εκφάνςεων του φαινομζνου. 

 

                                                                                            (Ραραςκευόπουλοσ, 1993: 132) 

Οι διερευνθτικζσ – περιγραφικζσ ζρευνεσ, χάρθ ςτθν ευελιξία που τισ 

χαρακτθρίηει και τθ φυςικότθτα των ςυνκθκϊν ςτισ οποίεσ διεξάγονται, είναι 

κατάλλθλεσ για τθν ζρευνα ςτθ ςχολικι τάξθ. Επίςθσ, ςφμφωνα με τον Φίλια, ο 

ςυνδυαςμόσ τθσ περιγραφικισ με τθ διερευνθτικι μζκοδο εξυπθρετεί μια διπλι 

ςτόχευςθ: θ «διερευνθτικι μζκοδοσ» είναι κατάλλθλθ, όταν ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ 

είναι θ διατφπωςθ ενόσ προβλιματοσ για ακριβζςτερθ εξζταςθ ι θ διατφπωςθ 

υποκζςεων, ενϊ θ «περιγραφικι μζκοδοσ» ζχει ωσ βαςικι πρόκεςθ τθν εκτίμθςθ 

των χαρακτθριςτικϊν μιασ δοςμζνθσ κατάςταςθσ (Φίλιασ, 1977: 27). Εκτόσ, όμωσ, 

από τθ δομθμζνθ ςυλλογι δεδομζνων για τθν εξεταηόμενθ κατάςταςθ, περιζχει και 

ςτοιχεία ςφγκριςθσ και αποτίμθςθσ (Verma – Mallick, 2004: 162). 

8.3.2. Ροςοτικι – Ροιοτικι – Μεικτι μζκοδοσ 

Θ επόμενθ λιψθ απόφαςθσ, ςε ςχζςθ με τον αρχικό ςτόχο, αφοροφςε ςτθν επιλογι 

τθσ κατάλλθλθσ ερευνθτικισ μεκόδου (ποςοτικισ ι ποιοτικισ) για τθν εξαγωγι 

ζγκυρων και αξιόπιςτων ςυμπεραςμάτων. Θ επιλογι τθσ μεκοδολογίασ, ςε ζνα 

μεγάλο βακμό, κακορίηει τον τρόπο διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ, τον τρόπο ςυλλογισ 

των δεδομζνων, τθν ανάλυςι τουσ και τα ςυμπεράςματα (Μάγοσ, 2005: 6). Θ 

απόφαςθ ζπρεπε να λθφκεί λαμβάνοντασ υπόψθ τα χαρακτθριςτικά των μεκόδων 

και τον αρχικό ςτόχο τθσ ζρευνασ. Θ επιλογι ζπρεπε να γίνει από τρεισ κατθγορίεσ: 

α) τθν ποςοτικι ζρευνα, β) τθν ποιοτικι ζρευνα και γ) τθ «μεικτι» μζκοδο, που 
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εμπεριζχει και τουσ δφο τφπουσ δεδομζνων (ποςοτικϊν και ποιοτικϊν) (Ρουρκόσ, 

2013: 46). Στον Ρίνακα 8.1. εκτίκενται τα χαρακτθριςτικά τθσ ποιοτικισ και τθσ 

ποςοτικισ μεκόδου.  

Ρίνακασ 8.1. Τα χαρακτθριςτικά τθσ ποιοτικισ και τθσ ποςοτικισ μεκόδου *Διαμορφωμζνοσ 
πίνακασ+, (Ρουρκόσ, 2013: 50-63). 

 

ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΡΟΣΟΤΛΚΘΣ – ΡΟΛΟΤΛΚΘΣ ΜΕΚΟΔΟΥ 
Βαςικά ερωτιματα Φυςιοκρατικό  

«παράδειγμα» 
Ροςοτικι 
μζκοδοσ  

Ανκρωπιςτικό  
«παράδειγμα» 

Ροιοτικι 
μζκοδοσ 

Ροια είναι θ φφςθ τθσ 
πραγματικότθτασ; 
(Οντολογικι παραδοχι) 

Θ πραγματικότθτα είναι αντικειμενικι Θ πραγματικότθτα νοθματοδοτείται, 
καταςκευάηεται από το Υποκείμενο. 

Ρϊσ αποκτάται θ γνϊςθ;  
(Γνωςιοκεωρθτικι/ 
επιςτθμολογικι 
παραδοχι) 

Θ γνϊςθ αποκτάται μζςω υποκετικϊν, 
απαγωγικϊν διαδικαςιϊν. Από τθ 
ςυλλογι δεδομζνων ςε ζνα 
μικροεπίπεδο αναηθτιζται θ 
διατφπωςθ κακολικϊν νόμων. 
 

Θ γνϊςθ αποκτάται μζςω τθσ χριςθσ 
ολιςτικϊν προςεγγίςεων. 
Αναηθτοφνται πρότυπα ςχζςεων με 
πλαιςιοκετθμζνο νόθμα.  

Ροια είναι θ μζκοδοσ που 
χρθςιμοποιείται; 
(Μεκοδολογικι παραδοχι) 

Χρθςιμοποιείται θ απαγωγικι 
μζκοδοσ. Ο ερευνθτισ με βάςθ τθ 
κεωρία του παράγει τισ ερευνθτικζσ 
του υποκζςεισ τισ οποίεσ 
επιβεβαιϊνει ι διαψεφδει. 

Χρθςιμοποιείται θ επαγωγικι 
μζκοδοσ. Ο ερευνθτισ δθμιουργεί 
καινοφργιεσ υποκζςεισ από τα 
δεδομζνα που ςυλλζγει ςτο 
ερευνθτικό πεδίο και ςτθ βάςθ αυτϊν 
κεμελιϊνει τθ κεωρία του.   

Ροια είναι θ μορφι των 
δεδομζνων που 
ςυλλζγονται;  

Τα δεδομζνα που ςυλλζγονται είναι 
ποςοτικά. Βαςίηονται ςτθν ακριβι 
μζτρθςθ (π.χ. ερωτθματολόγια). Τα 
χαρακτθριςτικά του ερευνθτι δεν 
επθρεάηουν τθ ςυλλογι και τθν 
ανάλυςθ των δεδομζνων.  

Τα δεδομζνα που ςυλλζγονται είναι 
ποιοτικά (π.χ. ςυνεντεφξεισ). Τα 
χαρακτθριςτικά του ερευνθτι 
κεωρείται ότι επθρεάηουν τθ ςυλλογι 
και τθν ανάλυςθ των δεδομζνων  

 

Θ μζκοδοσ, λοιπόν, που κα επιλεγόταν αφοροφςε ςε ςυγκεκριμζνεσ 

οντολογικζσ, μεκοδολογικζσ και επιςτθμολογικζσ παραδοχζσ. Οι δφο προςεγγίςεισ, 

ποςοτικι και ποιοτικι, αντιςτοιχοφν ςε δφο διαφορετικά «παραδείγματα» ςτον 

χϊρο των κοινωνικϊν επιςτθμϊν, το φυςιοκρατικό και το ανκρωπιςτικό (Ρουρκόσ - 

Δαφζρμοσ, 2010α· Καλογεράκθ, 2013· Σαραφίδου, 2011· Τςιϊλθσ, 2013· Denzin & 

Lincoln, 2003). Τα δφο «παραδείγματα» διαφοροποιοφνται ςε κεμελιϊδθ ηθτιματα 

που αφοροφν α) τθ φφςθ τθσ πραγματικότθτασ (οντολογικζσ παραδοχζσ), β) τθ 

δυνατότθτα γνϊςθσ τθσ πραγματικότθτασ (γνωςιολογικζσ / επιςτθμολογικζσ 

παραδοχζσ) και γ) τισ μεκόδουσ/τεχνικζσ διερεφνθςισ τθσ (μεκοδολογικζσ 

παραδοχζσ). 



  

176 

 

 Είναι εμφανζσ ότι θ μζκοδοσ ςυνιςτά τθ γενεςιουργό ςυνκικθ, κακϊσ 

δθμιουργεί τισ αρχικζσ προχποκζςεισ για τθ ςυλλογι και οργάνωςθ των δεδομζνων 

τοφ υπό διερεφνθςθ φαινομζνου. Θ επιλογι ουςιαςτικά ςθμαίνει ςυγκεκριμζνθ 

κζαςθ του κόςμου, υιοκζτθςθ ςυγκεκριμζνων ερευνθτικϊν ερωτθμάτων και 

υποκζςεων, χρθςιμοποίθςθ αντίςτοιχων τεχνικϊν και εργαλείων ζρευνασ και 

ερμθνείασ των δεδομζνων και κατ’ επζκταςθ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων με 

ςυγκεκριμζνο προςανατολιςμό (Ρουρκόσ – Δαφζρμοσ, 2010α: 27-28). Οι δφο 

μζκοδοι, επίςθσ, λειτουργοφν παραπλθρωματικά. Θ ποςοτικι ζρευνα αναπτφχκθκε 

ευρζωσ για να επιβεβαιϊνει τθ κεωρία, ενϊ θ ποιοτικι για να παραγάγει κεωρία 

(Mullen & Iverson, 1986: 165). 

Θ παραπάνω διαπίςτωςθ, ςε ςυνδυαςμό με τθν παραδοχι ότι τα κοινωνικά 

φαινόμενα είναι ςφνκετα και πολυπαραγοντικά, προβάλλει ωσ μεκοδολογικι 

ανάγκθ ολιςτικισ κεϊρθςθσ τον ςυνδυαςμό ποιοτικϊν και ποςοτικϊν μεκόδων. Ο 

ςυνδυαςμόσ αυτόσ είναι γνωςτόσ ωσ τριγωνιςμόσ ι πολυμεκοδικι (μεικτι) 

προςζγγιςθ (Trochim, 2002).  
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8.4. Ερευνθτικά Ερωτιματα 

Σε ςυμφωνία με τθν απόφαςθ εκπόνθςθσ μεικτισ ζρευνασ, διατυπϊκθκαν τα 

ακόλουκα ερευνθτικά  ερωτιματα.  

8.4.1. Ερευνθτικά Ερωτιματα Ροςοτικισ Μεκόδου  

Τα ερωτιματα τθσ ποςοτικισ μεκόδου ιταν τα εξισ: 

1. Υπάρχει διαφορά ανάμεςα ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που εφάρμοηαν 

παραδοςιακι διδαςκαλία και ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που αξιοποιοφςαν άλλεσ Τζχνεσ 

ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ  ωσ προσ τθν πρόςλθψθ του μακιματοσ ωσ 

ευχάριςτου; 

2. Υπάρχει διαφορά ανάμεςα ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που εφάρμοηαν 

παραδοςιακι διδαςκαλία και ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που αξιοποιοφςαν άλλεσ Τζχνεσ 

ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ωσ προσ τθν κατανόθςθ του μακιματοσ;  

3. Υπάρχει διαφορά ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που εφάρμοηαν παραδοςιακι 

διδαςκαλία και ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που αξιοποιοφςαν άλλεσ Τζχνεσ ςτθ διδαςκαλία 

τθσ Λογοτεχνίασ ωσ προσ τθ ςυγκζντρωςθ των μακθτϊν κατά τθ διάρκεια του 

μακιματοσ; 

4. Υπάρχει διαφορά ανάμεςα ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που εφάρμοηαν 

παραδοςιακι διδαςκαλία και ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που αξιοποιοφςαν άλλεσ Τζχνεσ 

ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ωσ προσ τθν ικανοποίθςθ των μακθτϊν από τθ 

ςυμμετοχι ςτο μάκθμα; 

5. Υπάρχει διαφορά ανάμεςα ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που εφάρμοηαν 

παραδοςιακι διδαςκαλία και ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που αξιοποιοφςαν άλλεσ Τζχνεσ 

ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ωσ προσ τθν πρόςλθψθ του κλίματοσ τθσ τάξθσ ωσ 

κετικοφ; 

6. Υπάρχει διαφορά ανάμεςα ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που εφάρμοηαν 

παραδοςιακι διδαςκαλία και ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που αξιοποιοφςαν άλλεσ Τζχνεσ 

ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ωσ προσ τθν αρμονικι ςυνεργαςία μεταξφ των 

μακθτϊν; 

7. Υπάρχει διαφορά ανάμεςα ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που εφάρμοηαν 

παραδοςιακι διδαςκαλία και ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που αξιοποιοφςαν άλλεσ Τζχνεσ 
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ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ωσ προσ τθν αντίλθψθ τθσ ςτάςθσ του 

εκπαιδευτικοφ (φιλικοφ- αυςτθροφ), κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ; 

8. Υπάρχει διαφορά ανάμεςα ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που εφάρμοηαν 

παραδοςιακι διδαςκαλία και ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που αξιοποιοφςαν άλλεσ Τζχνεσ 

ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ωσ προσ τθ δυνατότθτα κακολικισ  ςυμμετοχισ 

των μακθτϊν ςτθ διδαςκαλία; 

9. Υπάρχει διαφορά ανάμεςα ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που εφάρμοηαν 

παραδοςιακι διδαςκαλία και ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που αξιοποιοφςαν άλλεσ Τζχνεσ 

ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ωσ προσ το ζναυςμα για δθμιουργικότθτα; 

10. Υπάρχει διαφορά ανάμεςα ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που εφάρμοηαν 

παραδοςιακι διδαςκαλία και ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που αξιοποιοφςαν άλλεσ Τζχνεσ 

ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ωσ προσ το κίνθτρο φιλαναγνωςίασ των μακθτϊν; 

11. Υπάρχει διαφορά ανάμεςα ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που εφάρμοηαν 

παραδοςιακι διδαςκαλία και ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που αξιοποιοφςαν άλλεσ Τζχνεσ 

ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ωσ προσ τθν προτίμθςθ των μακθτϊν ςε μία από 

τισ Τζχνεσ; 

12. Υπάρχει διαφορά ανάμεςα ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που εφάρμοηαν 

παραδοςιακι διδαςκαλία και ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που αξιοποιοφςαν άλλεσ Τζχνεσ 

ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ωσ προσ τθν αντίλθψι τουσ ςε ςχζςθ με τθ 

ςυνειςφορά τθσ αξιοποίθςθσ των τεχνϊν; 

13. Υπάρχει διαφορά ανάμεςα ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που εφάρμοηαν 

παραδοςιακι διδαςκαλία και ςτισ ςχολικζσ τάξεισ που αξιοποιοφςαν άλλεσ Τζχνεσ 

ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ωσ προσ τθν επικυμία επανάλθψθσ τθσ αντίςτοιχθσ 

μεκόδου; 
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8.4.2. Ερευνθτικά Ερωτιματα Ροιοτικισ Μεκόδου 

Τα ερευνθτικά ερωτιματα τθσ ποιοτικισ μεκόδου ιταν τα εξισ:13 

1. Ροιό είναι το υπόβακρο γνωςτικό/καλλιτεχνικό/λογοτεχνικό των  εκπαιδευτικϊν 

– φιλόλογων, που επιλζγουν να ςχεδιάςουν ζνα εναλλακτικό–διδακτικό 

περιβάλλον αξιοποιϊντασ τισ Τζχνεσ;  

2. Ροιοι είναι οι λόγοι που παρϊκθςαν τουσ εκπαιδευτικοφσ–φιλόλογουσ, ςτθν 

απόφαςθ διαφοροποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ τουσ από τον παραδοςιακό τρόπο; 

3. Ροια κεωροφνται ότι είναι τα χαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ και ποια τθσ 

εναλλακτικισ διδαςκαλίασ και ποιεσ μορφζσ δφναται να λάβει ζκαςτθ;  

4. Ροια κεωροφνται ότι είναι τα πλεονεκτιματα και ποια τα μειονεκτιματα τθσ 

διδαςκαλίασ με παραδοςιακι μζκοδο και ποια τθσ διδαςκαλίασ με εναλλακτικζσ 

μεκόδουσ;  

5. Ροια προβλιματα ανζκυψαν κατά τθ διεξαγωγι του μακιματοσ;  

6. Ροια είναι τα οφζλθ ςτθν πρόςλθψθ των μακθτϊν που παρακολοφκθςαν το 

μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ με τισ Τζχνεσ (βραχυπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα);  

7. Ραρατθρικθκε αλλαγι ςτάςθσ ςτουσ μακθτζσ με τθν αξιοποίθςθ των Τεχνϊν 

ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ;   

8. Ροιοι είναι οι λόγοι που οι εκπαιδευτικοί κα προζβαιναν ςτθν επανάλθψθ τθσ 

μεκόδου;  

8.5. Εργαλεία Ζρευνασ 

Για τθν εκπόνθςθ τθσ ζρευνασ χρθςιμοποιικθκαν δφο εργαλεία ζρευνασ άμεςα 

ςυςχετιηόμενα μεταξφ τουσ: α) Ερωτθματολόγια (ποςοτικι ζρευνα) β) Συνεντεφξεισ 

(ποιοτικι ζρευνα). Τα ερωτθματολόγια και οι ςυνεντεφξεισ ςυνιςτοφν εργαλεία που 

δφνανται να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ίδια ζρευνα (Verma & Mallick, 2004: 245). Τα 

ερωτθματολόγια ςυλλζγουν τα λεγόμενα «ςκλθρά δεδομζνα», τα δεδομζνα, 

δθλαδι, που ζχει αποφαςίςει ο ερευνθτισ εκ των προτζρων ότι επικυμεί να 

ςυλλζξει. Οι ςυνεντεφξεισ καλοφνται να λειτουργιςουν ςε ςυνδυαςμό, 

ςυμπλθρωματικά, παραπλθρωματικά με ςτόχο να φωτίςουν οριςμζνεσ πτυχζσ ι να 

παρουςιάςουν νζεσ διαςτάςεισ τοφ υπό μελζτθ φαινομζνου (Verma & Mallick, 

                                                           
13

 Τα ερευνθτικά ερωτιματα κακόριςαν τισ ερωτιςεισ του οδθγοφ ςυνζντευξθσ. 
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2004: 245). Για τθν καταςκευι των εργαλείων ελιφκθςαν υπόψθ τα κριτιρια τθσ 

αποτελεςματικισ διδαςκαλίασ, όπωσ αυτά ορίηονται από τθ βιβλιογραφία 

(Kyriakides, Creemers & Antoniou, 2009· Ανδρεαδάκθσ & Καδιανάκθ, 2010), ςε 

ςυνδυαςμό με το κριτιριο τθσ αιςκθτικισ απόλαυςθσ, που κεωρικθκε ιδιαίτερα 

ςθμαντικό, κακϊσ το αντικείμενο τθσ ζρευνασ ιταν το μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ. Οι 

παράγοντεσ, δθλαδι, που διερευνικθκαν ιταν: α) θ αιςκθτικι απόλαυςθ, β) θ 

κατανόθςθ, γ) θ ςυγκζντρωςθ, δ) θ ςυμμετοχι, ε) το κετικό κλίμα τθσ τάξθσ, ςτ) θ 

δθμιουργικότθτα, η) θ ςτάςθ του εκπαιδευτικοφ, θ) θ επικυμία επανάλθψθσ τθσ 

μεκόδου. 

8.5.1. Εργαλεία ποςοτικισ ζρευνασ -  Ερωτθματολόγια  

Ωσ εργαλεία ςυλλογισ δεδομζνων ςτθν ποςοτικι ζρευνα καταςκευάςτθκαν δφο 

ερωτθματολόγια, ζνα για τθν ομάδα των μακθτϊν και ζνα για τθν ομάδα των 

εκπαιδευτικϊν – φιλολόγων. Τα ερωτθματολόγια περιελάμβαναν δφο μζρθ. Το 

πρϊτο μζροσ διερευνοφςε τα χαρακτθριςτικά των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν 

και ςυμπλθρωνόταν πριν τθ διδαςκαλία. Το δεφτερο μζροσ αφοροφςε ςτθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ προθγθκείςασ διδαςκαλίασ και κα ςυμπλθρωνόταν μετά 

τθ διδαςκαλία.  

Στόχοσ τθσ φπαρξθσ του Α’ Μζρουσ, ςτα ερωτθματολόγια, ιταν να 

διερευνθκεί αν οι δφο ομάδεσ ιταν ςτακμιςμζνεσ ωσ προσ τουσ υπόλοιπουσ 

παράγοντεσ. Στο Αϋ Μζροσ περιλαμβάνονται ποςοτικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά.  

Ο ζλεγχοσ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διδαςκαλίασ ζγινε μζςω τθσ ςφγκριςθσ των 

διαφορϊν ςτθν αποτελεςματικότθτα των διδαςκαλιϊν ςτισ ομάδεσ, 

«παραδοςιακι» και «εναλλακτικι», που καταγράφτθκε ςτο Β’ μζροσ των 

ερωτθματολογίων. Θ δειγματολθψία  ιταν «ςκόπιμθ» (purposive sampling), (Cohen, 

Manion & Morrison, 2008: 172), για να εξαςφαλιςτεί θ οικολογικι εγκυρότθτα. Θ 

διδαςκαλία από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό κα λειτουργοφςε αποτρεπτικά από τθν 

επίδραςθ του παράγοντα «προςωπικότθτα» τθσ ερευνιτριασ ωσ διδάςκουςασ14.  

                                                           
14

 Υπενκυμίηεται ότι θ ομάδα των φιλολόγων που διδάςκουν με εναλλακτικι διδαςκαλία αποτελείται 
από φιλολόγουσ που ιδθ αξιοποιοφν ςτθ διδαςκαλία τουσ διάφορεσ μορφζσ Τζχνθσ ι είναι 
πρόκυμοι να αξιοποιιςουν, κακϊσ εκπονοφν πολιτιςτικά προγράμματα. 
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Θ ςφγκριςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διδαςκαλίασ ςτισ δφο ομάδεσ, 

όμωσ, κατζςτθςε αναγκαία τθν εξζταςθ των χαρακτθριςτικϊν του δείγματοσ, με 

ςτόχο τθ διαπίςτωςθ τθσ φπαρξθσ ομοιογζνειασ ςτα χαρακτθριςτικά των δφο 

ομάδων για τθν αποφυγι ερευνθτικϊν μερολθψιϊν (επίδραςθ κάποιου παράγοντα, 

που αφορά ςτα χαρακτθριςτικά του δείγματοσ). Θ διερεφνθςθ φπαρξθσ 

ομοιογζνειασ μεταξφ των ομάδων των μακθτϊν, κρίκθκε, επίςθσ, αναγκαία, ϊςτε 

να ιςχυροποιθκοφν τα αποτελζςματα των ςυγκρίςεων των χαρακτθριςτικϊν των 

διδαςκαλιϊν. Στθν παροφςα ζρευνα εξετάςτθκαν αρκετζσ από τισ πικανζσ 

διαφοροποιιςεισ – μερολθψίεσ, που επιδροφν ςτθν ανάλυςθ των δεδομζνων. 

Ζλεγχοσ πραγματοποιικθκε ςε επιδράςεισ που ςχετίηονται: α) με το φφλο, β) τθν 

εκπαιδευτικι βακμίδα, γ) τθν επίδοςθ των μακθτϊν, δ) το μορφωτικό επίπεδο των 

γονζων, ε) το υπόβακρο των μακθτϊν ςτο μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ, ςτ) τθν φπαρξθ 

προγενζςτερθσ ςχζςθσ με τισ Τζχνεσ. 

8.5.1.1. Ερωτθματολόγιο μακθτϊν 

Το ερωτθματολόγιο που απευκφνεται ςτουσ μακθτζσ αποτελείται από 40 ερωτιςεισ 

κλειςτοφ τφπου. Το ερωτθματολόγιο αποτελείται από 2 μζρθ: 

Το Αϋ μζροσ, που ςυμπλθρϊκθκε πριν τθν διδαςκαλία, περιλαμβάνει 19 ερωτιςεισ 

–χωρίσ να προςμετρϊνται τα ςτοιχεία τθσ ςχολικισ μονάδασ–, ςτισ οποίεσ 

διερευνϊνται τα χαρακτθριςτικά των μακθτϊν, θ ςτάςθ τουσ απζναντι ςτθ 

Λογοτεχνία και τισ Τζχνεσ. Οι ερωτιςεισ κατθγοριοποιοφνται ωσ εξισ: ςτθν πρϊτθ 

ενότθτα καταγράφονται τα ςτοιχεία του μακθτι (φφλο, τάξθ, επίδοςθ, βακμίδα 

εκπαίδευςθσ), ςτθ δεφτερθ, καταγράφονται τα ςτοιχεία τθσ ςχολικισ μονάδασ 

(περιοχι, τφποσ ςχολείου), ςτθν τρίτθ καταγράφεται το μορφωτικό υπόβακρο των 

γονζων (μορφωτικό επίπεδο πατζρα και μθτζρασ), θ τζταρτθ ενότθτα περιλαμβάνει 

ερωτιςεισ ςχετικζσ με το υπόβακρο ςτθ Λογοτεχνία (φπαρξθ βιβλιοκικθσ, αρικμόσ 

βιβλίων Λογοτεχνίασ, αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθ Λογοτεχνία ςτο 

διαδίκτυο), ςτθν πζμπτθ ενότθτα, οι μακθτζσ δθλϊνουν ποια Τζχνθ τοφσ αρζςει 

(Λογοτεχνία, Κζατρο, Κινθματογράφοσ, Μουςικι, Ηωγραφικι) και ςτθν ζκτθ 

καταγράφονται οι απόψεισ τουσ ςχετικά με τθν επιρροι των Τεχνϊν ςτθν 

κατανόθςθ του λογοτεχνικοφ κειμζνου. 
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Το Βϋ μζροσ, που ςυμπλθρϊκθκε μετά από τθν παρακολοφκθςθ τθσ διδαςκαλίασ, 

αποτελείται από 21 ερωτιςεισ και διερευνά τισ απόψεισ–αντιλιψεισ των μακθτϊν 

ςχετικά με τθ διδαςκαλία που πραγματοποιικθκε. Οι ερωτιςεισ χωρίηονται ςε 

πζντε ενότθτεσ: ςτθν πρϊτθ ενότθτα καταγράφονται οι αντιλιψεισ για το μάκθμα 

(κατανόθςθ, ευχαρίςτθςθ, ςυγκζντρωςθ, ςυμμετοχι, κετικό κλίμα τάξθσ, 

ςυνεργαςία, δυνατότθτα ςυμμετοχισ), ςτθ δεφτερθ ενότθτα καταγράφονται οι 

αντιλιψεισ ςχετικά με τον εντοπιςμό του ςτοιχείου που προκαλεί το ενδιαφζρον 

ςτθν πραγματοποιθκείςα διδαςκαλία (ςτάςθ κακθγθτι, ςυνεργαςία, κατανόθςθ, 

ενδιαφζρον κείμενο, ευχαρίςτθςθ), ςτθν τρίτθ καταγράφονται οι απόψεισ των 

μακθτϊν για τθ ςτάςθ του κακθγθτι, κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ (φιλικόσ, 

κακοδθγθτικόσ, αυςτθρόσ, απόμακροσ), ςτθν τζταρτθ αξιολογείται θ επίδραςθ του 

μακιματοσ (δθμιουργικότθτα, φιλαναγνωςία, ςυνειςφορά ςτθν παρακολοφκθςθ), 

και ςτθν πζμπτθ ενότθτα υπάρχει θ αποτίμθςθ του μακιματοσ ςχετικά με τθν 

προτίμθςθ κάποιασ από τισ Τζχνεσ και τθν επικυμία επανάλθψθσ τθσ μεκόδου. 

8.5.1.2. Ερωτθματολόγιο εκπαιδευτικϊν 

Το ερωτθματολόγιο των εκπαιδευτικϊν αποτελείται από 36 ερωτιςεισ κλειςτοφ 

τφπου. Το ερωτθματολόγιο περιλαμβάνει δφο μζρθ. 

Αϋ μζροσ-εκπαιδευτικϊν: το πρϊτο μζροσ, που ςυμπλθρϊνεται πριν τθ διδαςκαλία 

και περιλαμβάνει 22 ερωτιςεισ, χωρίηεται ςε ζξι ενότθτεσ. Θ πρϊτθ ενότθτα των 

ερωτιςεων ςχετίηεται με τα δθμογραφικά ςτοιχεία των ερωτϊμενων (φφλο) και με 

τα εργαςιακά τουσ ςτοιχεία (προχπθρεςία, τμιμα αποφοίτθςθσ, επιμόρφωςθ), θ 

δεφτερθ ενότθτα αφορά ςτθν προςωπικι αντίλθψθ για τισ Τζχνεσ (Λογοτεχνία, 

Κζατρο, Κινθματογράφο, Μουςικι, Ηωγραφικι), θ τρίτθ ενότθτα αφορά ςτισ 

απόψεισ τουσ για τθ διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ και τθν επιμόρφωςθ 

(παρακολοφκθςθ ςεμιναρίων, αξία επιμόρφωςθσ), θ τζταρτθ ενότθτα αφορά τθν 

αντίλθψθ για τισ εναλλακτικζσ διδαςκαλίεσ, θ πζμπτθ ενότθτα αφορά ςτθν 

αντίλθψθ για τθ ςυνειςφορά των Τεχνϊν και θ ζκτθ ενότθτα αφορά ςτθν υποδομι 

του ςχολείου και τθ ςτάςθ τθσ διεφκυνςθσ. 

Βϋ μζροσ-εκπαιδευτικϊν: το δεφτερο μζροσ περιλαμβάνει 14 ερωτιςεισ, 

ςυμπλθρϊκθκε μετά τθ διδαςκαλία και δφναται να χωριςτεί ςε τζςςερισ ενότθτεσ: 

ςτθν πρϊτθ ενότθτα διερευνάται θ αντιλαμβανόμενθ πρόςλθψθ τθσ διδαςκαλίασ 
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(απόλαυςθ, κατανόθςθ, ςυμμετοχι, ςυνεργαςία, προβλιματα), ςτθ δεφτερθ 

διερευνάται θ αντιλαμβανόμενθ επίδραςθ τθσ διδαςκαλίασ ςτθ ςτάςθ των μακθτϊν 

(δθμιουργικότθτα, ανάλθψθ εργαςιϊν), ςτθν τρίτθ ενότθτα οι εκπαιδευτικοί 

καλοφνται να αξιολογιςουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ, ωσ προσ τθν 

κατανόθςθ, τθ ςυνεργαςία των μακθτϊν, τθ ςυμμετοχι και τθν πρόκλθςθ του 

ενδιαφζροντοσ και θ τζταρτθ ενότθτα διερευνά τθν απόλαυςθ τθσ διαδικαςίασ και 

τθν επικυμία για επανάλθψθ. 

8.5.1.3. Καταςκευι ερωτθματολογίων  

Στισ περιςςότερεσ από τισ μεταβλθτζσ που αφοροφςαν ςτισ ςτάςεισ και ςτισ 

αντιλιψεισ των μακθτϊν χρθςιμοποιικθκαν 5-βάκμιεσ κλίμακεσ τφπου Likert με 

τιμζσ ζνα (1) ζωσ πζντε (5), 1-Κακόλου, 2-Λίγο, 3-Μζτρια, 4-Αρκετά, 5-Ράρα Ρολφ. 

Στο Ραράρτθμα 2, υπάρχει επιςυναπτόμενο το ερωτθματολόγιο των μακθτϊν ενϊ 

ςτο Ραράρτθμα 3, υπάρχει επιςυναπτόμενο το ερωτθματολόγιο των εκπαιδευτικϊν 

Θ φιλοςοφία  καταςκευισ του ερωτθματολογίου ενυπάρχει ςτον Ρίνακα 8.2. 

8.5.1.4. Ριλοτικι Ζρευνα Ερωτθματολογίων 

Ρριν τθν αποςτολι των ερωτθματολογίων ςτο  Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ 

(Λ.Ε.Ρ.), πραγματοποιικθκε πιλοτικι ζρευνα: Τα ερωτθματολόγια που 

καταςκευάςτθκαν διανεμικθκαν προσ ςυμπλιρωςθ ςε δφο ςχολεία, όπου 

διενεργικθκαν οι δφο μορφζσ διδαςκαλίασ, παραδοςιακι και διδαςκαλία με 

Τζχνεσ, ϊςτε να εντοπιςτοφν τυχόν προβλιματα ωσ προσ τθν κατανόθςθ των 

ερωτθμάτων ι τθν φπαρξθ αςαφειϊν. Αφοφ ςυλλζχκθκαν τα ερωτθματολόγια και 

εξετάςτθκε θ λειτουργικότθτά τουσ ωσ προσ το ερευνθτικό ερϊτθμα και ζγιναν οι 

απαραίτθτεσ αναπροςαρμογζσ, τα ερωτθματολόγια μαηί με το ερευνθτικό πλάνο 

αποςτάλκθκαν ςτο Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (ΛΕΡ). 
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Ρίνακασ 8.2. Καταςκευι Ερωτθματολογίου 

Α+ Μακθτζσ  

 Κατθγορίεσ Ερωτιςεισ   
ςτο ερωτθματολόγιο 

Αϋ Μζροσ Στοιχεία μακθτι  1, 2, 3 

 Στοιχεία ςχολικισ μονάδασ (Από τον ερευνθτι) 
 Μορφωτικό επίπεδο γονζων 4, 5 
 Υπόβακρο ςτθ Λογοτεχνία 6, 7, 8, 9, 
 Σχζςθ με Τζχνεσ 10, 11, 12, 13, 14  
 Σχζςθ τεχνϊν με πρόςλθψθ Λογοτεχνίασ 15, 16, 17, 18, 19,  

Βϋ Μζροσ Αντιλιψεισ για το μάκθμα 20, 21, 27, 28, 29, 30, 35 
 Αντιλιψεισ  για τθν πρόκλθςθ ενδιαφζροντοσ 22, 23, 24, 25, 26, 
 Αντιλιψεισ  για τον εκπαιδευτικό 31, 32, 33, 34 
 Αντιλιψεισ  για τθ ςυνειςφορά μεκόδου 

Αποτίμθςθ τθσ διδαςκαλίασ 
36, 37, 38 
39, 40 

 

Β+ Εκπαιδευτικοί 

 Κατθγορίεσ Ερωτιςεισ  ςτο  
ερωτθματολόγιο 

Αϋ Μζροσ Δθμογραφικά και επαγγελματικά χαρακτθριςτικά 
Ροιότθτα διδαςκαλίασ (παραδοςιακι – εναλλακτικι) 

1, 2, 3,4 
30 

 Σχζςθ με τισ Τζχνεσ 5, 6, 7, 8, 9, 10 
 Διδακτικι Λογοτεχνίασ /Επιμόρφωςθ / 11, 12, 14,  
 Εναλλακτικζσ μζκοδοι 13, 15, 16, 18, 30, 31 
 Συνειςφορά Τζχνθσ 17 
 Υποδομι ςχολείου/ Στάςθ διεφκυνςθσ 19, 20 

Βϋ Μζροσ Αντιλαμβανόμενθ πρόςλθψθ  22, 23, 24, 25, 27, 29 
 Αντιλαμβανόμενθ επίδραςθ διδαςκαλίασ 26, 28 
 Αποτελεςματικότθτα διδαςκαλίασ  

Απόλαυςθ διαδικαςίασ / Επικυμία Επανάλθψθσ 
32, 33, 34, 35 
21, 36 

 

8.5.2. Εργαλεία ποιοτικισ ζρευνασ   

8.5.2.1. Θμι -δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ  

Στθν παροφςα διατριβι, επιλζχκθκε ωσ εργαλείο ζρευνασ θ θμι-δομθμζνθ 

ςυνζντευξθ, κακϊσ εξυπθρετοφςε καλφτερα τουσ ςκοποφσ τθσ ζρευνασ. Σφμφωνα 

με τον  Kvale, ο ςκοπόσ μίασ ςυνζντευξθσ είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ περιγραφισ του 

τρόπου αντίλθψθσ του κόςμου από το υποκείμενο (ςυμμετζχοντα/ουςα ςτθν 

ζρευνα) με ςεβαςμό ςτθν ερμθνεία του νοιματοσ των υπό περιγραφι φαινομζνων 

(Kvale 1996: 5). Τα πλεονεκτιματα τθσ ςυνζντευξθσ ωσ εργαλείου ςυλλογισ 

δεδομζνων, είναι πολλαπλά. Θ ςυνζντευξθ κεωρείται ο κατάλλθλοσ τρόποσ για τθ 

διερεφνθςθ ςτάςεων, αξιϊν, πίςτεων και κινιτρων. Ειδικά θ θμι-δομθμζνθ 
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ςυνζντευξθ είναι μια «ανοιχτι» διαδικαςία που χαρακτθρίηεται από ελευκερία και 

ευελιξία, και ο/θ ςυμμετζχων/ουςα είναι δυνατόν να φωτίςει ι και να αποκαλφψει 

νζεσ διαςτάςεισ του φαινομζνου.   

Στθν περίπτωςθ των θμι-δομθμζνων ςυνεντεφξεων, οι ερωτιςεισ 

κακορίηονται μεν από τον οδθγό/ πιλότο ςυνζντευξθσ αλλά θ ςειρά, θ διατφπωςθ, 

το περιεχόμενο μποροφν να ρυκμιςτοφν από τον ςυνεντευκτι (Cohen, Manion & 

Morrison, 1994: 458). Το ευζλικτο αυτό πλαίςιο δίνει τθ δυνατότθτα ςτον ερευνθτι  

να παρζμβει και να ηθτιςει διευκρινίςεισ, όταν θ ερϊτθςθ δεν ζχει απαντθκεί 

επαρκϊσ, ςε αντίκεςθ με ζνα ερωτθματολόγιο. Ραρζχει, επίςθσ, τθ δυνατότθτα 

ςτον ερευνθτι να διερευνιςει τθν εγκυρότθτα των απαντιςεων μζςω τθσ 

παρατιρθςθσ των μθ λεκτικϊν ενδείξεων (Barribal – While, 1994: 329).  

8.5.2.2. Λιψθ ςυνεντεφξεων  

Στθν παροφςα ζρευνα, ο οδθγόσ ςυνζντευξθσ (βλ. Ραράρτθμα 5) ςυντάχκθκε ςε 

αντιςτοιχία με το ερωτθματολόγιο που ςυντάχκθκε για τθν ποςοτικι ζρευνα, ϊςτε 

να ερευνθκοφν αντίςτοιχοι παράγοντεσ. Θ ερευνιτρια, κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςυνζντευξθσ, παρότρυνε, με κατάλλθλεσ ερωτιςεισ, τουσ ςυμμετζχοντεσ, να 

κατακζςουν τθν προςωπικι τουσ κζαςθ, ακόμα και τθ διαφοροποίθςι τουσ, ϊςτε 

να επιτευχκεί θ ςφαιρικι μελζτθ πτυχϊν που δεν είχαν διερευνθκεί με το 

ερωτθματολόγιο. Κάποια κζματα, είτε δεν είχαν ανακφψει από τθν πιλοτικι ζρευνα, 

είτε ανζκυψαν κατά τθν πορεία τθσ ζρευνασ.  

Θ ιδιότθτα τθσ ερευνιτριασ ωσ φιλολόγου, προερχόμενθσ από τον ίδιο 

εκπαιδευτικό χϊρο με τουσ ςυμμετζχοντεσ, λειτοφργθςε ενιςχυτικά ςτθν προϊκθςθ 

των ςτόχων τθσ ζρευνασ, κακϊσ οι ςυμμετζχοντεσ λειτουργοφςαν ςε οικείο πλαίςιο, 

δεν υπιρχε δυςπιςτία ωσ προσ τισ προκζςεισ ενόσ άγνωςτου ερευνθτι και οι 

αφθγιςεισ τουσ περιείχαν ςε μεγάλο βακμό το ςτοιχείο του προβλθματιςμοφ εισ 

βάκοσ και τθσ αυτο-αποκάλυψθσ. Σθμαντικό ςτοιχείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςυνζντευξθσ, κρίκθκε ο ενεργόσ ρόλοσ τθσ ερευνιτριασ ςτθ ςυνομιλία. 

Ραρακολουκοφςε, δθλαδι, ενεργθτικά τισ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςτθν 

ζρευνα, ηθτϊντασ διευκρινίςεισ–προεκτάςεισ και ερμθνείεσ ςε πολλά ςθμεία τθσ 

ςυνζντευξθσ, ϊςτε να διευκολφνει τθν μετάβαςθ από τθν απλι επιφανειακι 
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περιγραφι των γεγονότων και φαινομζνων ςτθν αποκάλυψθ των ςκζψεων, του 

προβλθματιςμοφ και του εισ βάκοσ αναςτοχαςμοφ (Ritchi – Lewis, 2003: 145). 

8.5.2.3. Ριλοτικι Συνζντευξθ 

Ριλοτικι ςυνζντευξθ: Θ λιψθ των ςυνεντεφξεων επιχειρικθκε μετά τθν εκπόνθςθ 

των διδαςκαλιϊν. Διαπιςτϊκθκε, όμωσ, ότι θ χρονικι εκείνθ τοποκζτθςθ δεν ιταν 

αποτελεςματικι, κακϊσ παρουςίαςε ειδικζσ δυςκολίεσ. Εξαιτίασ τθσ χρονικισ 

γειτνίαςθσ με τθ διδαςκαλία, δεν ιταν δυνατόν να εκτιμθκοφν τα μακροπρόκεςμα 

αποτελζςματα, οφτε κάποια αλλαγι ςτθν ικανότθτα πρόςλθψθσ τθσ Τζχνθσ. 

Κατάλλθλοσ χρόνοσ για τθ λιψθ τθσ ςυνζντευξθσ κρίκθκε θ χρονικι απόςταςθ τριϊν 

και πλζον μθνϊν. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ οι ςυνεντεφξεισ ελιφκθςαν μετά το 

τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ.  

8.6. Συμμετοχι ςτθν ζρευνα 

8.6.1. Εκπαιδευτικοί – Μακθτζσ – Σχολεία 

Μετά τθν αρχικι φάςθ του ςχεδιαςμοφ, ακολοφκθςε θ ζρευνα πεδίου για τον 

ακριβι κακοριςμό των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν και ςυνακολοφκωσ των 

ςυμμετεχόντων ςχολείων όπου υπθρετοφςαν οι εκπαιδευτικοι αυτοί, και ςτα οποία 

άνθκε ακολοφκωσ το «δεςμευμζνο κοινό» των μακθτϊν, ϊςτε να λθφκεί άδεια 

ειςόδου τθσ ερευνιτριασ ςτα ςχολεία από το Λ.Ε.Ρ.  

8.6.1.1. Θ δθμιουργία ομάδασ: Διδαςκαλία με αξιοποίθςθ των Τεχνϊν 

Θ εμπειρία από τθν εκπαιδευτικι πράξθ (ςυνζδρια – θμερίδεσ – εργαςτιρια – 

προγράμματα) ζχει δείξει ότι πολλοί εκπαιδευτικοί φιλόλογοι ζχουν ιδθ αντιλθφκεί 

τθν αποτελεςματικότθτα τθσ χριςθσ των Τεχνϊν και τισ ζχουν εντάξει ςτθ 

διδαςκαλία τουσ ι εκπονοφν πολιτιςτικά προγράμματα ενεργοποιϊντασ τουσ 

μακθτζσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ολιςτικισ αξιοποίθςθσ των ικανοτιτων τουσ. 

Αυτι θ κατθγορία των εκπαιδευτικϊν ζπρεπε να αναηθτθκεί, με ςτόχο τθ 

δθμιουργία τθσ ομάδασ, που κα εκπονοφςε τισ διδαςκαλίεσ με αξιοποίθςθ των 

Τεχνϊν αποτελοφμενθ από εκπαιδευτικοφσ με αυτό το διαφοροποιθτικό ποιοτικό 

χαρακτθριςτικό.  

Θ ζρευνα, λοιπόν, ξεκίνθςε από τθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

του νομοφ Θρακλείου και ςυγκεκριμζνα από το Γραφείο Ρολιτιςτικϊν 

Δραςτθριοτιτων. Στο Γραφείο αυτό αναηθτικθκαν οι φιλόλογοι που ζχουν 
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εκπονιςει πολιτιςτικά προγράμματα, με το ςκεπτικό ότι οι εκπαιδευτικοί που 

αςχολοφνται ιδθ με τθν ζνταξθ των Τεχνϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

εκελοντικά, είναι «ανοιχτοί» ςτισ καινοτόμεσ και ςτισ εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ και 

τολμοφν να δοκιμάηουν νζεσ μεκόδουσ. Είναι φυςικό οι εκπαιδευτικοί αυτοί να 

αξιοποιοφν τισ Τζχνεσ και ςτθ ςχολικι ηωι, ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ 

Λογοτεχνίασ. Ταυτόχρονα αναηθτικθκαν οι εκπαιδευτικοί που είχαν κάνει 

ειςθγιςεισ ςε θμερίδεσ ι ςυνζδρια με κζμα τθν αξιοποίθςθ των Τεχνϊν ςτθ 

Λογοτεχνία ι ςε κάποιο άλλο φιλολογικό μάκθμα. Μετά τθν καταγραφι αυτι, οι 

εκπαιδευτικοί αναηθτικθκαν ςτα ςχολεία τουσ, με τθλεφωνικι επικοινωνία, και 

μετά από τθν αποδοχι ςυμμετοχισ του/τθσ ςτθν ζρευνα, το ςχολείο ςτο οποίο 

ανικαν εντάχκθκε ςτο Δελτίο Ζρευνασ. 

8.6.1.2.  Θ δθμιουργία ομάδασ: Διδαςκαλία με τθν παραδοςιακι μζκοδο 

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ περιελάμβανε, παράλλθλα με τθ διεξαγωγι διδαςκαλιϊν 

με αξιοποίθςθ των Τεχνϊν, και διεξαγωγι διδαςκαλιϊν ςε αντίςτοιχο τμιμα του 

ίδιου ι όμορου ςχολείου, από φιλολόγουσ που δίδαςκαν με παραδοςιακι 

διδαςκαλία (μονολογικι, μονοτροπικι, ςχολικό εγχειρίδιο). Οι ενζργειεσ τθσ 

ερευνιτριασ κινικθκαν προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι ςτοχεφοντασ ςτθν φπαρξθ 

ομάδων με όμοια χαρακτθριςτικά. Θ επιλογι εκπαιδευτικοφ από το ίδιο ι όμορο 

ςχολείο, που κα δίδαςκε με τθν παραδοςιακι διδαςκαλία, είχε ςτόχο, τόςο οι ίδιοι 

οι εκπαιδευτικοί, όςο και το «δεςμευμζνο κοινό» των μακθτϊν, να φζρει αντίςτοιχα 

χαρακτθριςτικά με τθν υπό διερεφνθςθ ομάδα (Cohen, Manion  & Morrison, 2008: 

170). Θ επιλογι των εκπαιδευτικϊν από τισ ίδιεσ μονάδεσ εξαλείφει ι, τουλάχιςτον, 

περιορίηει πικανά προβλιματα που ενδεχομζνωσ κα προζκυπταν από τθν ανάλυςθ 

των κοινωνικϊν χαρακτθριςτικϊν των μακθτϊν. Εφόςον οι μακθτζσ προζρχονται 

από τισ ίδιεσ ςχολικζσ μονάδεσ, τα κοινωνικά τουσ χαρακτθριςτικά αναμενόταν να 

είναι αντίςτοιχα ανάμεςα ςτισ ομάδεσ παραδοςιακισ και εναλλακτικισ 

διδαςκαλίασ. To μεγάλο μζγεκοσ του δείγματοσ των μακθτϊν εξαλείφει τισ 

διαφορζσ ανάμεςα ςε ςτισ ςυγκεκριμζνεσ διδαςκαλίεσ.  
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8.6.2. Το δείγμα τθσ ποςοτικισ ζρευνασ 

8.6.2.1. Οι  εκπαιδευτικοί  

Θ δειγματολθψία ςτθν παροφςα ζρευνα δεν κα μποροφςε να είναι τυχαία, κακϊσ 

δεν απευκυνόταν ςε όλον τον πλθκυςμό (εκπαιδευτικοφσ – φιλολόγουσ) αλλά ςε 

μια υποομάδα ειδικοφ ενδιαφζροντοσ (φιλόλογοι που διδάςκουν Λογοτεχνία με τθν 

αξιοποίθςθ των Τεχνϊν). Το είδοσ αυτό τθσ δειγματολθψίασ αναφζρεται 

βιβλιογραφικά ωσ ε π ι  ς κ ο π ο φ  δ ε ι γ μ α τ ο λ θ ψ ί α  ι  δ ε ί γ μ α  

ς κ ο π ι μ ό τ θ τ α σ  (purposive sampling) και ανικει ςτθν κατθγορία των μθ τυχαίων 

δειγματολθψιϊν (Ritchie, Lewis & Elam, 2003: 79). Για τθν εκπόνθςθ αυτοφ του 

είδουσ τθσ ζρευνασ, το δείγμα πρζπει να είναι κατάλλθλο, να διακζτει δθλαδι τα 

ςτοιχεία εκείνα που ο ερευνθτισ επικυμεί να διερευνιςει, κακϊσ και τθ γνϊςθ, τθν 

εμπειρία και τθ κζλθςθ να ςυμμετάςχει ςτθν ζρευνα, να δϊςει δθλαδι 

ολοκλθρωμζνεσ και εισ βάκοσ απαντιςεισ ςτα ερευνθτικά ερωτιματα. Ο ερευνθτισ 

λαμβάνει τθν απόφαςθ ανάλογα με το είδοσ τθσ διερευνϊμενθσ γνϊςθσ, και 

ξεκινάει τθν αναηιτθςθ υποκειμζνων, τα οποία κα είναι ςε κζςθ να παρζχουν τισ 

κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ, κακϊσ διακζτουν τθ γνϊςθ και τθν εμπειρία ςτο 

ςυγκεκριμζνο πεδίο15 (Bernard, 2002). 

Θ αξιοποίθςθ των Τεχνϊν ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ζκετε οριςμζνουσ 

περιοριςμοφσ, ο βαςικότεροσ ιταν θ εμπιςτοςφνθ των εκπαιδευτικϊν ςτθ μζκοδο 

αυτι και τθν ενςωμάτωςι τθσ ςτθ διδαςκαλία τουσ. Ο εκπαιδευτικόσ ζπρεπε να 

κατζχει τον απαραίτθτο βακμό αυτονομίασ, ϊςτε να κακορίηει ο ίδιοσ τον τρόπο 

αξιοποίθςθσ και τθν πορεία τθσ διδαςκαλίασ, με τθν αξιοποίθςθ των Τεχνϊν. Δεν 

υπιρχε ςυγκεκριμζνο μοντζλο, οφτε ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ ςχεδιαςμοφ του 

ςεναρίου. Θ ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα προχπζκετε δφο όρουσ:  

α) δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των Τεχνϊν (κεάτρου, Μουςικισ, 

Κινθματογράφου, εικαςτικϊν) ςε ςχζςθ με το διδαςκόμενο κείμενο, και  

β) δθμιουργία ςεναρίου με ενεργθτικι διαλογικι ςυμμετοχι των μακθτϊν 

κατά τθ διδαςκαλία. 

                                                           
15

 O ερευνθτισ πρζπει να κακορίςει γιατί κεωρεί το δείγμα του κατάλλθλο να απαντιςει ςτθ ερευνθτικι του 

ερϊτθςθ. 
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Θ διδαςκαλία, επομζνωσ, κα διαμορφωνόταν ανάλογα με τα ενδιαφζροντα, 

τισ γνϊςεισ, τθν ετοιμότθτα του εκπαιδευτικοφ και το κοινωνικό–πολιτιςμικό 

πλαίςιο, ςυγκείμενο, ςτο οποίο κα τοποκετοφςε τθ διδαςκαλία του. Οι 

ςυμμετζχοντεσ/ ςυμμετζχουςεσ εκπαιδευτικοί κα προζβαιναν ςε ςχεδιαςμό, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαιτιςεισ που ιγειρε το πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ· 

κα εκπονοφςαν το ςενάριο, κα παρατθροφςαν τθ διδαςκαλία τουσ και κα 

προζβαιναν ςε αναςτοχαςτικι αποτφπωςθ των ςκζψεϊν τουσ, αποκαλφπτοντασ τον 

τρόπο, με τον οποίο νοθματοδότθςαν τθν εμπειρία τουσ μζςω τθσ ςυνζντευξθσ. 

Μετά τον κακοριςμό, λοιπόν, του δείγματοσ των φιλολόγων που κα δίδαςκε 

με αξιοποίθςθ των Τεχνϊν, ζνασ μικρότεροσ αρικμόσ κακθγθτϊν, που κα δίδαςκε 

ςτα ίδια ι ςε όμορα ςχολεία και κα χρθςιμοποιοφςε μόνο τθν παραδοςιακι μζκοδο 

διδαςκαλίασ, κακορίςτθκε, ϊςτε να γίνει ςυςχζτιςθ των αποτελεςμάτων τθσ 

πρόςλθψθσ τθσ διδαςκαλίασ. 

Μζγεκοσ δείγματοσ: Ο αρικμόσ των φιλολόγων που δίδαξε το μάκθμα τθσ 

Λογοτεχνίασ ιταν 32. Από αυτοφσ αξιοποίθςαν κάποια Τζχνθ οι 23, επιλζγοντασ 

κατά προτίμθςι τουσ μία από τισ τζςςερισ Τζχνεσ *Κζατρο, Κινθματογράφο, 

Μουςικι, Εικαςτικά+, ενϊ 9 φιλόλογοι χρθςιμοποίθςαν τθν παραδοςιακι μζκοδο.  

8.6.2.2. Οι  μακθτζσ 

Τθ δεφτερθ ομάδα αποτζλεςαν οι μακθτζσ που παρακολοφκθςαν τισ 

διδαςκαλίεσ και ςυμπλιρωςαν τα ερωτθματολόγια, λαμβάνοντασ μζροσ μόνο ςτθν 

ποςοτικι ζρευνα. To «δεςμευμζνο» κοινό, όπωσ είναι οι εκπαιδευτικοί και οι 

μακθτζσ, είναι κατθγορία που λειτουργεί με βάςθ τθ «βολικι» δειγματολθψία. 

Κακϊσ το παραπάνω δείγμα δεν είναι αντιπροςωπευτικό καμίασ άλλθσ ομάδασ, ο 

ερευνθτισ δεν ηθτά να γενικεφςει τα αποτελζςματα ςτον ευρφτερο πλθκυςμό 

(Cohen, Manion & Morrison, 2008: 170).  

Γ) Μζγεκοσ δείγματοσ: Ο αρικμόσ των μακθτϊν που ςυμμετείχε ςτισ διδαςκαλίεσ 

και ςυμπλιρωςε ερωτθματολόγια ιταν 767 με τουσ 573 να ζχουν διδαχκεί με τθν 

εναλλακτικι μζκοδο.  Οι ομάδεσ ιταν πζντε (5). Οι τζςςερισ αφοροφςαν ςτθ 

διδαςκαλία με τισ Τζχνεσ και θ μία ςτθν παραδοςιακι διδαςκαλία. Δεν υπιρχε 

ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ των ομάδων. Στο Γράφθμα 8.1. 

καταγράφονται  τα ποςοςτά ςυμμετοχισ ςτισ ομάδεσ.  
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Γράφθμα 8.1. Θ ςυμμετοχι του δείγματοσ των μακθτϊν ςτισ ομάδεσ. 

Θ αποχι των μακθτϊν (άρνθςθ ςυμμετοχισ, δεν ςυμπλιρωςαν το ερωτθματολόγια) 

ιταν μθδενικι ςτο 85% των τμθμάτων και ζνα-δφο άτομα ςτο υπόλοιπο 15% των 

τμθμάτων. Ενϊ δφο (2) ερωτθματολόγια είχαν ςυμπλθρωκεί με λανκαςμζνο τρόπο.  

8.6.3. Συμμετζχοντεσ / ουςεσ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ 

Από τουσ τριάντα δφο (32) εκπαιδευτικοφσ που εκπόνθςαν διδαςκαλίεσ, ςτθν 

ποιοτικι ζρευνα κζλθςαν να ςυμμετάςχουν οι είκοςι ζξι (26). Τα χαρακτθριςτικά  

των υποκειμζνων τθσ ποιοτικισ ζρευνασ καταγράφονται ςτον Ρίνακα 8.3.  

Ρίνακασ 8.3. «Χαρακτθριςτικά ςυμμετεχόντων ςτθν Ροιοτικι Ζρευνα» 

 

Συμ. Θλ. Φφλο Ρροχπ. Μζκοδοσ Κείμενο 

Ε1. 38 Κ. 9 Εικαςτικά Ραράδοςθ - Μοντερνιςμόσ ςτθν Ροίθςθ 
Ε2 44 Κ. 14 Κινθματογράφοσ «Οι πρϊτεσ Ενκυμιςεισ». Ρ. Δζλτα 
Ε3 49 Κ. 26 Κζατρο «Στζλλα Βιολάντθ», Γρ. Ξενόπουλοσ 
Ε4 46 Κ. 16 Κζατρο Λλιάδα 
Ε5 37 Κ. 8 Κζατρο «Σ’ ζνα ςυνοριακό ςτακμό», Α. Σαμαράκθσ 
Ε6 38 Α. 7 Μουςικι «Ο ςτρατιϊτθσ ποιθτισ», Μ. Σαχτοφρθσ 
Ε7 52 Κ. 25 Κζατρο  «Ελζνθ», Γ. Σεφζρθσ, Ευριπίδθσ 
Ε8 40 Κ. 8 Μουςικι «Ερωτόκριτοσ», Β. Κορνάροσ 
Ε9 39 Κ. 7 Κινθματογράφοσ «Το μαφρο κφμα», Λ. Σεποφλβεδα 
Ε10 48 Κ. 26 Μουςικι – Κινθματογ. Καβάφθσ – Ρεςςόα / Μελοποιιςεισ 
Ε11 45 Κ. 13 Κινθματογράφοσ Καβάφθσ- Ρεςςόα 
Ε12 38 Α. 8 Κινθματογράφοσ «Ο Κωςταντισ», Λ. Ψαραφτθ 
Ε13 47 Κ. 20 Κζατρο «Πςο μπορείσ», Κ. Καβάφθσ 
Ε14 51 Κ. 28 Κζατρο-Μουςικι «Ελεφκεροι Ρολιορκθμζνοι», Δ. Σολωμόσ  
Ε15 40 Κ. 14 Ραραδοςιακι «Ελζνθ». Γ. Σεφζρθσ 
Ε16 52 Κ. 22 Ραραδοςιακι «Τ’ αγνάντεμα», Α. Ραπαδιαμάντθσ 
Ε17 46 Κ. 14 Ραραδοςιακι «Μια Κυριακι ςτθν Κνωςςό», Ν. Καηαντηάκθσ 
Ε18 40 Κ. 12 Εικαςτικά Καβάφθσ - Ακθναϊκι ςχολι 
Ε19 39 Κ. 14 Εικαςτικά – Μουςικι «Θ τρελι ροδιά», Οδ. Ελφτθσ 
Ε20 50 Κ. 22 Ραραδοςιακι «Επί Αςπαλάκων», Γ. Σεφζρθσ 
Ε21 43 Κ. 10 Κζατρο «Απομνθμονεφματα», Γ. Μακρυγιάννθσ 
Ε22 46 Κ. 6 Ραραδοςιακι «Θ τςάντα και το τςαντάκι», Δ. Ψακάσ 
Ε23 40 Κ. 16 Ραραδοςιακι «Στα καμζνα», Μ. Γκανάσ 
Ε24 46 Κ. 14 Μουςικι – Κζατρο «ωμιοςφνθ», Γ. ίτςοσ 
Ε25 47 Κ. 14 Κινθματογράφοσ Καβάφθσ – Ρεςςόα 
Ε26 52 Κ. 16 Ραραδοςιακι  «Τα χταποδάκια», Μ. Καραγάτςθσ 
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Επιπλζον, θ ομάδα των εκπαιδευτικϊν παρουςίαςε ιδιαίτερο ερευνθτικό 

ενδιαφζρον, κακϊσ, εφόςον θ απόφαςθ τθσ διαφοροποίθςθσ τθσ διδακτικισ 

μεκόδου  με αξιοποίθςθ των Τεχνϊν αποτελοφςε ίδια διδακτικι επιλογι του, ιταν 

ςε κζςθ να κατακζςουν τθν εμπειρία και τον προβλθματιςμό τουσ, να 

αναςτοχαςτοφν ςε ςχζςθ με τθ διαδικαςία, να διερευνιςουν τα αίτια, τισ προκζςεισ 

και τα αποτελζςματα.  

8.7. Άδεια ζρευνασ   

Ρριν από τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ, Δελτίο Ζρευνασ, ςυνοδευόμενο από τθν 

κατάςταςθ των ςχολείων που κα ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα, εςτάλθ ςτο Λ.Ε.Ρ. για να 

δοκεί θ άδεια ειςόδου ςτα ςχολεία ςτθν ερευνιτρια, με ςτόχο τθ διεξαγωγι τθσ 

ζρευνασ με κζμα: «Θ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 

με Εναλλακτικζσ Μεκόδουσ». Θ άδεια ζκετε τισ εξισ προχποκζςεισ: α) Ρριν από τθν 

ζναρξθ τθσ ζρευνασ να γίνει ενθμζρωςθ του Διευκυντι και του ςυλλόγου των 

διδαςκόντων των ςχολικϊν μονάδων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ οι οποίεσ κα 

ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα, ςχετικά με τθ διαδικαςία διεξαγωγισ τθσ. β) Θ ζρευνα να 

γίνει με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τουσ. γ) Οι εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ να 

ςυμπλθρϊςουν τα ερωτθματολόγια ανϊνυμα και εφόςον το επικυμοφν. δ) Θ 

παρακολοφκθςθ ςτθν τάξθ να γίνει χωρίσ παρζμβαςθ τθσ ερευνιτριασ ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία ε) Θ ζρευνα να πραγματοποιθκεί χωρίσ θλεκτρονικά μζςα. 

Θ ζρευνα να πραγματοποιθκεί χωρίσ οπτικοακουςτικά μζςα καταγραφισ. ςτ) Οι 

μακθτζσ να απαςχολθκοφν εντόσ του ωρολογίου προγράμματοσ ζωσ (02) ϊρεσ. η) Θ 

ςυγκζντρωςθ και θ μελζτθ των ςτοιχείων να γίνουν ςφμφωνα με τθν αρχι 

προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και να μθ δθμοςιοποιθκοφν 

ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα. 

Θ άδεια ζρευνασ ζλαβε αρ. πρωτοκόλλου ζγκριςθσ: 42904/Γ2 και 

περιελάμβανε αρχικά 29 ςχολεία, από τα οποία τελικά ςτθν ζρευνα ζλαβαν μζροσ 

13 ςχολεία. Ιταν τα ςχολεία των οποίων οι κακθγθτζσ επικυμοφςαν να 

ςυμμετάςχουν ςτθν ζρευνα. Ο πίνακασ ςυμμετοχισ ςυμπλθρϊκθκε τθν επόμενθ 

χρονιά με επζκταςθ τθσ άδειασ για άλλα πζντε ςχολεία. 
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8.8. Τα ςενάρια διδαςκαλίασ 

Σε αυτό το ςτάδιο τθσ ζρευνασ πραγματοποιικθκαν οι ςυναντιςεισ με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ που είχαν εκφράςει τθν επικυμία τθσ ςυμμετοχισ ςτθν ζρευνα. Οι 

ςυναντιςεισ είχαν ςτόχο τθ διλωςθ του ςεναρίου τθσ διδαςκαλίασ. Συναντιςεισ 

πραγματοποιικθκαν με τουσ εκπαιδευτικοφσ που είχαν τθ διδαςκαλία με Τζχνεσ, 

κακϊσ και με τουσ εκπαιδευτικοφσ που είχαν επιλζξει τθν παραδοςιακι διδαςκαλία. 

Θ διαφοροποίθςθ ςτισ διδαςκαλίεσ, ωσ προσ τα βαςικά τουσ χαρακτθριςτικά, 

ςτοχοκεςία, μοντζλο, μορφι, μζςα, εργαλεία, αξιολόγθςθ κ.τ.λ., παρουςιάηεται 

ςτον Ρίνακα 8.4. 

8.8.1. Διδαςκαλία με βάςθ το παραδοςιακό μοντζλο διδαςκαλίασ 

Στο ίδιο ι ςε όμορο ςχολείο πραγματοποιικθκε αντίςτοιχα με τθ διδαςκαλία με 

αξιοποίθςθ των Τεχνϊν, διδαςκαλία με τθν παραδοςιακι μζκοδο. Ωσ παραδοςιακι 

εκλαμβάνεται θ διδαςκαλία θ οποία χαρακτθρίηεται κυρίωσ από μονολογικότθτα, 

είναι δαςκαλοκεντρικι και ςτθν οποία κυρίαρχθ μορφι είναι ο δάςκαλοσ, ο οποίοσ 

μεταφζρει μια ςτακερι γνϊςθ. Εργαλείο τθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ αποτελεί το 

μοναδικό εγχειρίδιο, το οποίο περιζχει το κείμενο, ςε γραπτό λόγο. Θ διδαςκαλία 

είναι αφθγθματικι και ςτοχεφει ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων, κακϊσ και ςτθν 

καλλιζργεια δεξιοτιτων του προφορικοφ και του γραπτοφ λόγου.   

Οι εκπαιδευτικοί που ζλαβαν μζροσ ςε αυτιν τθν ομάδα ιταν αυτοί που οι 

ίδιοι προςδιόριηαν τθ διδαςκαλία τουσ ωσ παραδοςιακι. Δίδαςκαν χωρίσ τθν 

αξιοποίθςθ εναλλακτικϊν μζςων (project, video, Τζχνεσ, προςομοιϊςεισ), με 

μοναδικό εργαλείο το ςχολικό εγχειρίδιο, με βάςθ τισ οδθγίεσ του αναλυτικοφ 

προγράμματοσ. Θ διδαςκαλία είχε ωσ άξονα τθν αξιολόγθςθ. Θ ερμθνευτικι 

διαδικαςία προςδιοριηόταν από τισ ερωτιςεισ του βιβλίου και προετοίμαηε τουσ 

μακθτζσ για  τθν επίτευξθ υψθλισ απόδοςθσ ςτισ εξετάςεισ.  

8.8.2. Διδαςκαλία με Τζχνεσ 

Οι εκπαιδευτικοί είχαν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν ελεφκερα το είδοσ τθσ Τζχνθσ 

τθν οποία κα επικυμοφςαν να αξιοποιιςουν, ςφμφωνα με τθν αίςκθςθ τθσ 

διδακτικισ ετοιμότθτασ, τα ενδιαφζροντα, τισ προτιμιςεισ, το διδακτικό ςυγκείμενο 

και το κείμενο, που είχαν επιλζξει να διδάξουν. Οι Τζχνεσ που κα μποροφςαν να 

αξιοποιθκοφν ιταν τζςςερισ: Κζατρο, Κινθματογράφοσ, Μουςικι, Εικαςτικά. Θ 
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επιλογι των ςυγκεκριμζνων Τεχνϊν ζγινε με βάςθ τθ δυνατότθτα φπαρξθσ 

ςυνομιλίασ τθσ Τζχνθσ με το λογοτεχνικό κείμενο και τθ ςυχνότθτα αξιοποίθςθσ, 

από τουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ.  

Θ αξιοποίθςθ τθσ Τζχνθσ κα μποροφςε να λάβει οποιαδιποτε μορφι ζκρινε ο 

εκπαιδευτικόσ κατάλλθλθ ςε ςχζςθ με το λογοτεχνικό κείμενο. Θ διδαςκαλία δεν 

είχε ενιαία μορφι ςε όλεσ τισ ςχολικζσ τάξεισ, αλλά μποροφςε να λάβει 

οποιαδιποτε μορφι: ςε άλλθ τάξθ κα μποροφςε να λάβει τθ μορφι 

δραματοποίθςθσ, ςε άλλθ τάξθ κα μποροφςε να γίνει διάλογοσ των λογοτεχνικϊν 

κειμζνων με εικαςτικά ζργα, ςε άλλθ τάξθ κα μποροφςε να λάβει τθ μορφι 

δθμιουργίασ ορχιςτρασ, ςε άλλθ περίπτωςθ κα μποροφςε να προβλθκεί μια ταινία, 

ςε άλλθ να δθμιουργθκεί μια εικαςτικι καταςκευι, ςε άλλθ να γίνει μια μουςικι 

παρουςίαςθ λογοτεχνικοφ κζματοσ.  

Θ φιλοςοφία του ςχεδιαςμοφ των ςεναρίων εδραηόταν ςτθ ςυνομιλία του 

λογοτεχνικοφ ζργο με κάποιο άλλο ζργο Τζχνθσ και ςτθν αυτονομία του 

εκπαιδευτικοφ, κατά τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ διαφοροποίθςθσ. Ο εκπαιδευτικόσ, 

διερευνϊντασ τισ ςυνκικεσ και τισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν τθσ τάξθσ του 

(addressivity) ςε ςχζςθ με τθν πρόςλθψθ του διδακτικοφ αντικειμζνου, οδθγοφνταν 

ςε ζναν ςχεδιαςμό. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν ιταν ςε κζςθ να εκπονιςουν, 

αυτόνομα, ζνα δικό τουσ ςενάριο και επικυμοφςαν να ςυμμετάςχουν, μποροφςαν 

να επιλζξουν ζνα από τα προτεινόμενα ςενάρια ι να προςαρμόςουν ζνα από αυτά 

ςτισ ανάγκεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ και του μακιματοσ.  

Τα ςενάρια που προτάκθκαν από τουσ εκπαιδευτικοφσ εγκρίκθκαν με βάςθ α) τθ 

ςυνομιλία τθσ κάκε Τζχνθσ με το λογοτεχνικό κείμενο και β) με τθ δυνατότθτα 

ενεργοποίθςθσ και ςυμμετοχισ των μακθτϊν. Στθ ςυνζχεια δθμιουργικθκε 

θμερολόγιο ζρευνασ με ςτόχο τον προγραμματιςμό των επιςκζψεων τθσ 

ερευνιτριασ ςτα ςχολεία, κατά το ςχολικό ζτοσ 2013-2014 και 2014-2015. Το 

θμερολόγιο ζρευνασ περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα 4. 

8.9. Εκπόνθςθ διδαςκαλιϊν  

Θ ερευνιτρια τθν θμζρα εκπόνθςθσ τθσ διδαςκαλίασ επιςκζφτθκε το ςχολείο, αφοφ 

ενθμζρωςε τον διευκυντι. Οι μακθτζσ ςτθν αρχι του μακιματοσ ενθμερϊκθκαν 

από τθν ερευνιτρια ςχετικά με τον ςτόχο τθσ ζρευνασ και τουσ όρουσ ςυμμετοχισ 
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τουσ. Θ ερευνιτρια επεςιμανε ςτουσ μακθτζσ το γεγονόσ ότι ςυμπλθρϊνουν 

ανϊνυμα τα ερωτθματολόγια και ότι πρζπει να κατακζτουν τθν αλικεια και όχι 

αυτό που νομίηουν ότι κα άρεςε ςτον/ςτθ διδάςκοντα/ουςα. Τζλοσ, τονίςτθκε ότι θ 

ςυμμετοχι τουσ είναι εκελοντικι και ότι τα ερωτθματολόγια δεν αποτελοφν κάποια 

μορφι αξιολόγθςθσ. Ερωτθματολόγιο δόκθκε και ςτον/ςτθ διδάςκοντα/ουςα. 

Στθ ςυνζχεια πραγματοποιικθκαν οι διδαςκαλίεσ, χωρίσ ςυμμετοχι τθσ 

ερευνιτριασ, αλλά με απλι παρακολοφκθςθ. Στο τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ, δόκθκε το 

δεφτερο μζροσ του ερωτθματολογίου ςε μακθτζσ και ςτον/ςτθ διδάςκοντα/ουςα. 

Αφοφ ςυλλζχκθκαν τα ερωτθματολόγια, θ ερευνιτρια αποχϊρθςε. Θ ςυνζντευξθ 

προγραμματίςτθκε για κάποια επόμενθ ςυνάντθςθ. 

Ρίνακασ 8.4. Τα χαρακτθριςτικά των διδαςκαλιϊν 

Είδοσ 
Διδαςκαλίασ 

Ραραδοςιακι διδαςκαλία Διδαςκαλία με Εναλλακτικζσ 
μεκόδουσ  *Τζχνεσ] 

Μοντζλο Μονολογικό Διαλογικό – Διακαλλιτεχνικό 

Γλϊςςα Λόγοσ γραπτόσ & προφορικόσ Ρολλαπλοί ςθμειωτικοί πόροι: λόγοσ, 
μουςικι, εικόνα, κίνθςθ, ςχζδιο, 
χρϊμα, κ.τ.λ. 

Κεντρικόσ 
φορζασ 

Ο Εκπαιδευτικόσ Ο μακθτισ 

Στόχευςθ  Κατανόθςθ κειμζνου 
Καλλιζργεια δεξιοτιτων 
γραπτοφ και προφορικοφ λόγου 

Συγκρότθςθ Διαλογικισ Ρολιτιςμικισ 
Υποκειμενικότθτασ 

Διδαςκαλία Ενιαία Συγκαταςκευι *Κείμενο - Μακθτζσ- 
Εκπαιδευτικόσ - Ρλαίςιο+ 

Εργαλεία Εγχειρίδιο / γραπτόσ – 
προφορικόσ Λόγοσ 

Τζχνεσ – Λόγοσ - Συναίςκθμα – Σϊμα – 
Ρολυτροπικζσ Αναπαραςτάςεισ 

Μορφι  Αφιγθςθ 
Ερωταποκρίςεισ 
Κατευκυνόμενοσ Διάλογοσ 

Διάλογοσ μακθτϊν – Κειμζνων 
Διάλογοσ μακθτϊν – εκπαιδευτικοφ 

Διάλογοσ Κειμζνων – Τεχνϊν 
Διακειμενικότθτα 

Γνϊςθ  Μετάδοςθ Καταςκευι  

Ρθγζσ  
Βιβλιογραφία 

Σχολικό εγχειρίδιο Κάκε είδουσ καλλιτεχνικό κείμενο 
Κείμενο αναφοράσ 
Ρολυτροπικό κείμενο 

Αξιολόγθςθ Εξετάςεισ – Αποτίμθςθ 
απόδοςθσ ςε δοκιμαςίεσ, με 
βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια 

Διαμορφωτικι – περιγραφικι – 
ςυνεχιηόμενθ – project 
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8.10. Αποτελζςματα Ροιοτικισ Ζρευνασ 

8.10.1. Φάςεισ επεξεργαςίασ των ποιοτικϊν δεδομζνων 

Στθν παροφςα διατριβι, θ ποιοτικι ζρευνα ακολοφκθςε τισ παρακάτω φάςεισ:  

α) Απομαγνθτοφϊνθςθ – καταγραφι των ςυνεντεφξεων. 

β) Εξοικείωςθ με τα δεδομζνα  - Ανάγνωςθ και επανα-ανάγνωςθ με ςτόχο τθν 

ανάδυςθ των βαςικϊν κεμάτων. 

γ) Αρχικι κατθγοριοποίθςθ – κωδικοποίθςθ – Ανάδυςθ των βαςικϊν υπερκεμάτων. 

δ) Σφγκριςθ – Επιλογι – Απόρριψθ.   Ομαδοποίθςθ των κοινϊν μοτίβων ςκζψθσ και 

μετάβαςθ ςε ζνα δεφτερο επίπεδο κωδικοποίθςθσ – Δθμιουργία εννοιολογικϊν 

κατθγοριϊν (κυκλικι διαδικαςία).   

ε) Δθμιουργία πίνακα αποτελεςμάτων: Δίπλα ςτισ κεματικζσ κατθγορίεσ, 

καταγράφονται τα αποςπάςματα από τισ απομαγνθτοφωνθμζνεσ ςυνεντεφξεισ, από 

τα οποία αναδφκθκαν οι εννοιολογικζσ κεματικζσ κατθγορίεσ. 

ςτ) Τζλοσ, θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων πραγματοποιικθκε με τθ 

φαινομενολογικι μζκοδο.  

Το αφθγθματικό κείμενο, ςτθν ενότθτα «Ανάλυςθ - Συηιτθςθ», αποτελεί 

ςυνάρκρωςθ των δεδομζνων τθσ ποιοτικισ ζρευνασ (αποςπάςματα ςυνεντεφξεων), 

τθσ βιβλιογραφικισ ζρευνασ και του αναςτοχαςμοφ τθσ ερευνιτριασ, ςε μια 

ερμθνευτικι προςπάκεια ςφνδεςθσ τθσ βιωμζνθσ εμπειρίασ με τθν επιςτθμονικι 

αλικεια.  
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8.10.2. Ανάλυςθ αποτελεςμάτων ποιοτικισ μεκόδου 

Θ ανάλυςθ των δεδομζνων αποτελεί τον τρόπο επεξεργαςίασ των δεδομζνων που 

ζχουν ςυλλεχκεί από τθν ζρευνα, και ακολουκεί τθν καταγραφι των δεδομζνων. 

Αποτελεί ςθμαντικό κομμάτι τθσ ποιοτικισ μεκόδου, κακϊσ κακορίηει το ςχιμα 

ανάπτυξθσ τθσ κεωρίασ, όπωσ και τα ςυμπεράςματα που κα εξαχκοφν.  

Θ ανάλυςθ αποτελεί τθν αλλθλόδραςθ του ερευνθτι και των δεδομζνων. Θ 

ικανότθτα διείςδυςθσ ςτα δεδομζνα κακορίηεται από τα χαρακτθριςτικά του 

ερευνθτι. Οι ποιότθτεσ που απαιτοφνται ςε μια ποιοτικι ζρευνα είναι: ευρφτθτα 

πνεφματοσ, «ανοιχτότθτα», ευελιξία, υπομονι, ενςυναίςκθςθ, ικανότθτα, δθλαδι, 

του ερευνθτι να ειςαχκεί ςτθν πραγματικότθτα του ςυμμετζχοντοσ υποκειμζνου 

και να κατανοιςει τον κόςμο του (Smith, Flowers & Larkin, 2009: 55). Θ ανάλυςθ τθσ 

ποιοτικισ μεκόδου ςυνιςτά ταυτόχρονα Επιςτιμθ και Τζχνθ. Είναι Επιςτιμθ με τθν 

ζννοια τθσ ανάγκθσ επιβολισ αυςτθρισ πεικαρχίασ και αυςτθρότθτασ, ωσ προσ τθ 

μζκοδο· και είναι ταυτόχρονα Τζχνθ, κακϊσ απαιτεί δθμιουργικότθτα, 

επινοθτικότθτα ωσ προσ τθν ονοματοδοςία των κατθγοριϊν, εφευρετικότθτα, 

καινοτόμο προςζγγιςθ (Strauss & Corbin, 1998: 13). Σφμφωνα με τον  Morse, οι 

ερευνθτζσ κα πρζπει να ριςκάρουν, όταν αναπτφςςουν κεωρία, κακϊσ αυτι είναι θ 

πραγματικι ςυνειςφορά τθσ ποιοτικισ ζρευνασ (Morse, 1994: 23). 

Θ διαδικαςία τθσ ανάλυςθσ των δεδομζνων ουςιαςτικά εμπεριζχει δφο 

διακριτά ςτάδια, τθ κεματικι κατθγοριοποίθςθ – κωδικοποίθςθ και τθν ανάλυςθ - 

ερμθνεία. To ςτάδιο τθσ κεματικισ κατθγοριοποίθςθσ περιλαμβάνει τθν αρχικι 

επεξεργαςία των δεδομζνων, τθν εισ βάκοσ ανάγνωςθ, τθ ςφγκριςθ, τθ 

διαμόρφωςθ του αρχικοφ ςχιματοσ. Εν ςυνεχεία, ακολουκεί θ κατάτμθςθ των 

δεδομζνων, θ προςεκτικι επιλογι, θ δθμιουργία κατθγοριϊν, θ ενςωμάτωςθ των 

αποςπαςμάτων ςτισ κατθγορίεσ. Θ διαδικαςία αυτι είναι αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ 

για τθν κατάδειξθ των ςχζςεων και των δυναμικϊν αλλθλεπιδράςεων των 

δεδομζνων και επομζνωσ τθσ εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων τθσ ζρευνασ και απαιτεί 

ενεργοποίθςθ των ςτρατθγικϊν ςφνδεςθσ των κατθγοριϊν, λιψθ αποφάςεων, 

διαδικαςία διάψευςθσ και επαλικευςθσ, κριτικι ςκζψθ και αναςτοχαςμό.  

Κάποιοι μελετθτζσ κεωροφν τθ κεματικι ανάλυςθ ξεχωριςτι μζκοδο ανάλυςθσ, 

κακϊσ αποτελεί τθν πρωταρχικι μζκοδο ανάλυςθσ (Brawn–Clarke, 2006: 4). 
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Ουςιαςτικά, όμωσ, θ κεματοποίθςθ των νοθμάτων αποτελεί τθν απαραίτθτθ 

ερευνθτικι δεξιότθτα για τθν επεξεργαςία των ποιοτικϊν δεδομζνων. Ο Boyatzis 

δεν κεωρεί τθ κεματικι ανάλυςθ ξεχωριςτι μζκοδο, αλλά ζνα εργαλείο το οποίο 

αξιοποιοφν οι διαφορετικζσ μζκοδοι (Boyatzis, 1998: 37).  

Θ διαδικαςία τθσ ανάπτυξθσ κεωρίασ ςτθν ποιοτικι ζρευνα ςυνιςτά 

ςυνάρκρωςθ αντικειμενικϊν και υποκειμενικϊν ςτοιχείων, κακϊσ απαιτεί τθν 

αξιοποίθςθ ςυγκεκριμζνων μεκοδολογικϊν τεχνικϊν και ταυτόχρονα καλεί τθν 

ενεργοποίθςθ τθσ ενορατικισ δφναμθσ και τθσ αναλυτικισ δεινότθτασ του 

ερευνθτι.  Θ ποιοτικι ζρευνα δεν ςυνιςτά μια αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία, τα 

αποτελζςματα δεν ανακφπτουν αφ’ εαυτϊν από τα δεδομζνα. Συνιςτά τθ 

δθμιουργικι επενζργεια του ερευνθτι, τθ ςυνομιλία με τα αποτελζςματα τθσ 

ζρευνασ. Σε αυτιν τθ διαδικαςία φαίνονται να εμπλζκονται τζςςερισ γνωςτικζσ 

λειτουργίεσ: θ κατανόθςθ, θ ςφνκεςθ, θ κεωρθτικοποίθςθ και θ ανακαταςκευι του 

κειμζνου (Morse, 1994: 24). Το νζο «κείμενο» που κα προκφψει αποτελεί 

ςυνιςταμζνθ τριϊν παραγόντων: α) του πρωταρχικοφ υλικοφ, των αποτελεςμάτων 

τθσ ζρευνασ, β) του είδουσ τθσ ανάλυςθσ που επιλζγει ο ερευνθτισ (κεμελιωμζνθ 

κεωρία, ανάλυςθ περιεχομζνου, ανάλυςθ λόγου, φαινομενολογικι – ερμθνευτικι 

ανάλυςθ) και γ) τθσ υποκειμενικότθτασ του ερευνθτι (τθσ μεκοδολογικισ 

ικανότθτασ, τθσ αναλυτικισ δεινότθτασ, τθσ ενορατικισ δφναμθσ, τθσ 

ενςυναίςκθςθσ).  

Στθν παροφςα διατριβι, θ ανάλυςθ κα πραγματοποιθκεί με τθ 

φαινομενολογικι μζκοδο, κακϊσ κεωρικθκε ότι είναι θ μζκοδοσ που προςιδιάηει 

καλφτερα ςτθν εκπαιδευτικι ζρευνα. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, θ κατάκεςθ 

τθσ εμπειρίασ των εκπαιδευτικϊν, του προβλθματιςμοφ και του αναςτοχαςμοφ τουσ 

ςχετικά με «το γίγνεςκαι» τθσ ςχολικισ τάξθσ, αποτελοφν «το εδϊ και το τϊρα» τθσ 

ςχολικισ ηωισ, μια αντιπροςωπευτικι, ηωντανι εικόνα από τθν κακθμερινι πράξθ 

τθσ διδαςκαλίασ. Οι «φωνζσ» των εκπαιδευτικϊν, τα αποςπάςματα – 

«αποςτάγματα» του λόγου, αποτελοφν το κατάλλθλο πρωταρχικό υλικό για τθν 

καταςκευι του επιςτθμονικοφ λόγου. Θ νζα «καταςκευι» αποτελεί μια ςφνκεςθ 

των αποςπαςμάτων των εκπαιδευτικϊν με τισ ςφγχρονεσ κεωρίεσ τθσ εκπαίδευςθσ, 
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τθσ κοινωνιολογίασ, τθσ ψυχολογίασ, μζςα από τθν επενεργό δράςθ τθσ 

ερευνιτριασ.   

8.10.2.1. Φαινομενολογικι – Ερμθνευτικι Ανάλυςθ 

Ο όροσ Φαινομενολογία διακζτει διπλι ςθμαςία. Είναι αφενόσ θ ςτοχαςτικι  κζςθ 

του υποκειμζνου ςε ςχζςθ με το αντικείμενο, και αφετζρου αποτελεί τθ μζκοδο 

προςζγγιςθσ του αντικείμενου. Ωσ κεμελιωτισ τθσ Φαινομενολογίασ αναγνωρίηεται 

ο Husserl, ο οποίοσ ςυνδζεται με τθ ριςθ «επιςτροφι ςτα ίδια τα πράγματα» 

(Smith, Flowers & Larkin, 2009: 2). Κατά τον Husserl, θ επιςτροφι ςτα πράγματα, 

ςτο βίωμα, ςτο ςυγκεκριμζνο, αποτελεί το ςθμείο ριξθσ με τθν προεπιςτθμονικι 

κατάςταςθ τθσ Φιλοςοφίασ. Θ επιςτθμονικότθτα τθσ Φαινομενολογίασ 

κεμελιϊνεται ςτθ βάςθ τθσ  νζασ λειτουργίασ  που αποδίδεται ςτο φαινόμενο για τθ 

ςυγκρότθςθ τθσ γνϊςθσ. Θ Φαινομενολογία, αναδεικνφεται ωσ θ Φιλοςοφία του 

βιωμζνου και ανανεϊνεται με τθν πορεία τθσ ίδιασ τθσ ηωισ· κα μποροφςε, λοιπόν, 

να χαρακτθριςτεί ωσ ο ιδεαλιςμόσ του ςυγκροτοφντοσ υποκειμζνου (Chatelet, 1990: 

317). 

Ρρόκεςθ τθσ Φαινομενολογίασ είναι το αντικείμενο τθσ ςκζψθσ να 

προςεγγιςτεί απ’  ευκείασ από τθ ςυνείδθςθ, απαλλαγμζνο από το ζνδυμα των 

ιδεϊν και των ερμθνειϊν που το αποκρφπτουν. Θ φαινομενολογικι ανάλυςθ 

προτάςςει το ίδιο το βίωμα ωσ κεμελιϊδθ πθγι τθσ γνϊςθσ. Οι επεξθγθματικζσ 

καταςκευζσ υποκακίςτανται με τθν περιγραφι εκείνου που πραγματικά ςυμβαίνει, 

από τθν άποψθ αυτοφ που βιϊνει τθ ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ, «ςτο εδϊ και ςτο 

τϊρα».  Αυτι θ ςτάςθ διαφοροποιεί τθ Φαινομενολογία από τθ φιλοςοφία, που ωσ 

είδοσ  αρζςκεται ςτθν αφαίρεςθ και ςτισ ιδζεσ (Chatelet, 1990: 319).   

Θ φαινομενολογικι ζρευνα αποτελεί μια διπλι κίνθςθ του πνεφματοσ. Αρχικά, ςε 

ζνα πρϊτο επίπεδο, ςτρζφεται προσ τα καταγεγραμμζνα δεδομζνα, 

υπογραμμίηοντασ τισ καταγραφζσ που απαντοφν ςτα ερευνθτικά ερωτιματα και 

ςυνειςφζρουν ςτθν κατανόθςθ τθσ εμπειρίασ. Σε ζνα δεφτερο επίπεδο, αναηθτείται 

ςτθν επιςτθμονικι βιβλιογραφία θ ςυςχζτιςθ των δεδομζνων με επιςτθμονικζσ 

αναφορζσ. Οι επιςτθμονικζσ πθγζσ παρζχουν ςτον ερευνθτι τα εννοιολογικά 

εργαλεία για να κατανοιςει και να νοθματοδοτιςει τα δεδομζνα τθσ βιωμζνθσ 

εμπειρίασ των ςυμμετεχόντων (Morse, 1994: 36).  
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Θ ςφνδεςθ των δεδομζνων με τθ κεωρθτικι γνϊςθ επιτυγχάνεται μζςω του 

αναςτοχαςμοφ με τθν αξιοποίθςθ των τεςςάρων «υπαρξιακϊν ςτοιχείων», όπωσ τα 

όριςε ο Van Maanen: βιωμζνοσ χϊροσ (χωρικότθτα), βιωμζνο ςϊμα 

(ςωματικότθτα), βιωμζνοσ χρόνοσ (χρονικότθτα), βιωμζνεσ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ 

(ςχεςιακότθτα), (Van Manen, 1990: 101). Τα «υπαρξιακά αυτά ςτοιχεία» αποτελοφν 

τουσ κατευκυντιριουσ άξονεσ για τον αναςτοχαςμό. Τα γνωςτικά χαρακτθριςτικά 

τθσ Φαινομενολογικισ μεκόδου καταγράφονται ςτον Ρίνακα 8.5. 

Ρίνακασ 8.5. Θ αναγνϊριςθ τθσ γνωςτικισ διαδικαςίασ ςτθ Φαινομενολογικι μζκοδο
16

 

Μζκοδοσ  Εννοιολογικι 
βάςθ 

Κατανόθςθ Σφνκεςθ Κεωρθτικοποίθςθ Αναπλαιςίωςθ 

Φαινομενολογί
α 

Βαςίηεται ςτον 
αναςτοχαςμό 
τθσ βιωμζνθσ 
εμπειρίασ 

Συηιτθςθ/ 

Διάλογοσ 

Σφνδεςθ τθσ 

περιγραφισ 

τθσ εμπειρίασ 

με άλλεσ 

πθγζσ 

Φαινομενολογικι 

γραφι και 

επανεγγραφι 

Αναγνϊριςθ τθσ 

βιωμζνθσ 

εμπειρίασ του 

εαυτοφ και των 

άλλων 

Το αφθγθματικό κείμενο, τθσ ερμθνευτικισ – φαινομενολογικισ ανάλυςθσ, 

αποτελεί ςυνάρκρωςθ των δεδομζνων τθσ ποιοτικισ ζρευνασ (αποςπάςματα 

ςυνεντεφξεων), τθσ βιβλιογραφικισ ζρευνασ και του αναςτοχαςμοφ τθσ 

ερευνιτριασ, ςε μια ερμθνευτικι προςπάκεια ςφνδεςθσ τθσ βιωμζνθσ εμπειρίασ με 

τθν επιςτθμονικι αλικεια.  

  

                                                           
16

 Ο πίνακασ ζχει αντλθκεί από τον πίνακα: The Identification of the Four Cognitive Processes in 

Selected Qualitative Methods (Morse, 1994: 35) 
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8.11. Τριγωνοποίθςθ 

8.11.1. Οριςμόσ  

Θ χριςθ μεικτισ μεκόδου, ποςοτικισ και ποιοτικισ, αποδίδεται με τον όρο 

«τριγωνοποίθςθ». Ο όροσ τριγωνοποίθςθ ι τριγωνιςμόσ (triangulation) προζρχεται 

από τθν τοπογραφικι επιςτιμθ τθσ εξερεφνθςθσ του χϊρου και του 

προςανατολιςμοφ και αναφζρεται ςτθ μζκοδο κακοριςμοφ τθσ κζςθσ ενόσ ςθμείου, 

με τθ χριςθ τθσ παρατιρθςθσ δφο διαφορετικϊν ςυμπλθρωματικϊν κζςεων (Sharp, 

1943). Κατά αντίςτοιχο τρόπο, οι ερευνθτζσ, αντιλαμβανόμενοι τισ δυνατότθτεσ και 

τουσ περιοριςμοφσ των δφο προςεγγίςεων (ποςοτικισ – ποιοτικισ), επιχείρθςαν τον 

ςυνδυαςμό τουσ με τρόπο λειτουργικό, ϊςτε αξιοποιϊντασ τα δυνατά ςτοιχεία 

ζκαςτθσ, να αντιμετωπίςουν πιο αποτελεςματικά τα ςφνκετα ηθτιματα που εγείρει 

θ εκπαιδευτικι ζρευνα (Ρουρκόσ, 2013: 48). Ο όροσ «τριγωνοποίθςθ», λοιπόν, 

χρθςιμοποιείται για να περιγράψει τθ διαδικαςία μελζτθσ ενόσ προβλιματοσ με τθ 

χριςθ διαφορετικϊν μεκόδων, ϊςτε να ςχθματιςτεί μια πιο ολοκλθρωμζνθ εικόνα 

του υπό εξζταςθ ηθτιματοσ (Ο’ Cathain, Murphy, Nickoll, 2010: 1147). 

Οι Strauss και Corbin, αναφερόμενοι ςτθν ιδιαίτερθ ςυνειςφορά τθσ κάκε 

μεκόδου ςτθ κζαςθ τθσ πραγματικότθτασ και ςτθν καταςκευι του νοιματοσ, 

αντλοφν μια μεταφορά  από τον χϊρο τθσ Ηωγραφικισ.  

Ο Cezanne και ο Monet αποτελοφν δφο ηωγράφουσ που προςζφεραν ςτουσ 
ςφγχρονουσ και ςτισ επόμενεσ γενιζσ εκτόσ από τα ςθμαντικά ζργα και τθν 
εχνοτροπία τουσ, τρόπουσ κζαςθσ του κόςμου. H «ματιά» του Monet είναι 
διαφορετικι από του Cezanne αλλά το ίδιο ενορατικι και πολφτιμθ.  

Strauss-Corbin, 1998: 4 

Συνδυάηοντασ πολλαπλοφσ παρατθρθτζσ, κεωρίεσ, μεκόδουσ, και εμπειρικό υλικό, 

οι ερευνθτζσ ελπίηουν να υπερβοφν τισ αδυναμίεσ ι τισ εςωτερικζσ μερολθψίεσ και 

τα προβλιματα που προζρχονται από μια μελζτθ, με μία μόνο μζκοδο. Συχνά ο 

ςκοπόσ τθσ τριγωνοποίθςθσ ςε ςυγκεκριμζνα πλαίςια είναι να επιβεβαιϊςει τα 

ευριματα, δια μζςου τθσ ςφγκλιςθσ των διαφορετικϊν προοπτικϊν. Ο ςκοπόσ, ςτον 

οποίον αυτζσ οι προοπτικζσ ςυγκλίνουν είναι για να αναπαραςτιςουν τθν 

πραγματικότθτα (Jacob, 2001). Το ςχιμα που αποδίδει τθν μζκοδο τθσ 

τριγωνοποίθςθσ παρουςιάηεται ςτο Γράφθμα 8.2. 
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Γράφθμα  8.2. Τριγωνοποίθςθ ποςοτικισ και ποιοτικισ μεκόδου (Ρθγι: Yeasmin – Rahman, 2012: 

157) 

 

Ππωσ κάκε αναλυτικι προςζγγιςθ, θ τριγωνοποίθςθ χαρακτθρίηεται από 

πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα. Το βαςικό τθσ πλεονζκτθμα είναι ότι φαίνεται 

να ενιςχφει τθν αξιοπιςτία των ερευνθτικϊν  αποτελεςμάτων, κακϊσ θ μελζτθ ενόσ 

προβλιματοσ, μζςω διαφορετικϊν ερευνθτικϊν ερωτθμάτων και μζςω 

διαφορετικϊν μεκόδων, λειτουργεί αντιςτακμιςτικά προσ τισ ελλείψεισ και τισ 

μερολθψίεσ τθσ κάκε μεκόδου ξεχωριςτά (Murray, 1999). Κάκε μζκοδοσ εμπεριζχει 

ιδιαίτερεσ μερολθψίεσ, που ευτυχϊσ δεν είναι ταυτόςθμεσ, με ςυνζπεια θ χριςθ 

πολλαπλϊν μεκόδων να λειτουργεί ωσ διόρκωςθ (Brewer & Hunter, 1989). 

Σφμφωνα με τθν τυπολογία των Greene, Caracelli και Graham, θ χριςθ 

μεικτισ μεκόδου φζρει ωσ αποτελζςματα: α) τθν αφξθςθ τθσ εγκυρότθτασ των 

ςυμπεραςμάτων, β) τθ ςυμπλθρωματικότθτα (complementarity), που ςυνδζεται με 

τον εντοπιςμό ςυμπλθρωματικϊν πτυχϊν τοφ υπό μελζτθ φαινομζνου, γ) τθν 

αφετθρία (initiation), για τθν ανακάλυψθ τυχόν αντιφάςεων, και δ) τθν επζκταςθ 

(expansion), που ςυνδζεται με τον εμπλουτιςμό και τθ διεφρυνςθ (Greene, Caracelli 

& Graham, 1989). Ειδικότερα, ςτθν εκπαιδευτικι ζρευνα, ο Mac an Ghaill, όπωσ 

αναφζρει ο Μάγοσ, υποςτθρίηει πωσ οι διαφορετικζσ μεκοδολογίεσ 

αλλθλοςυμπλθροφμενεσ οδθγοφν ςε μια πιο ακριβι και ολοκλθρωμζνθ κεϊρθςθ 

των κοινωνικϊν διαδικαςιϊν, που ενυπάρχουν ςτισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ 

δαςκάλων και μακθτϊν (Μάγοσ, 2005: 7). Θ χριςθ των δφο μεκόδων αποτελεί ζνα 

ιςχυρό εργαλείο που οδθγεί ςτθν καταςκευι ζγκυρθσ γνϊςθσ (Ritchie, Lewis, & 

Elam, 2003: 45).  

Θ διαδικαςία τθσ τριγωνοποίθςθσ λαμβάνει χϊρα ςτο τελικό ςτάδιο τθσ 

ερμθνευτικισ διαδικαςίασ των αποτελεςμάτων, αφοφ ζχει ολοκλθρωκεί θ ανάλυςθ 
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τθσ κάκε μεκόδου ξεχωριςτά. Θ τριγωνοποίθςθ ςτοχεφει ςτθν ανεφρεςθ 

ςυγκλίςεων, αποκλίςεων, κακϊσ και ςυμπλθρωματικότθτασ. Ειδικά για τθν 

περίπτωςθ φπαρξθσ αντικετικϊν αποτελεςμάτων και εμφάνιςθσ διαφωνιϊν ςτα 

ςυμπεράςματα των δφο μεκόδων, επιςθμαίνεται ότι δεν κεωρείται μειονζκτθμα 

τθσ ζρευνασ αλλά ςυνιςτά «οδθγό» για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των ερευνθτικϊν 

ερωτθμάτων και τθν εισ βάκοσ επζκταςι τουσ (Ο’ Cathain, Murphy & Nickoll, 2010: 

1147). Τα αντικρουόμενα ευριματα εκλαμβάνονται ωσ αφετθρία για τθ δθμιουργία 

νζων ερευνθτικϊν υποκζςεων κακϊσ και πολφπλευρθσ και πολυεπίπεδθσ 

κατανόθςθσ (Miles & Huberman, 1994). 

Ωςτόςο, πρζπει να επιςθμανκεί ότι θ τριγωνοποίθςθ ενδζχεται να 

παρουςιάςει προβλιματα, κακϊσ μπορεί να υπάρχει αςυμβατότθτα ανάμεςα ςτισ 

ενότθτεσ τθσ ανάλυςθσ και ςτα κεωρθτικά παραδείγματα. Υπάρχει, δθλαδι, το 

ενδεχόμενο, αντί να λειτουργεί διορκωτικά προσ τισ μερολθψίεσ, ουςιαςτικά να τισ 

επεκτείνει (Begley, 1996). Επομζνωσ, θ τριγωνοποίθςθ αποτελεί μια μεκοδολογικι 

πρόκλθςθ μείξθσ των αποτελεςμάτων, που είναι ιδιαίτερα απαιτθτικι, κακϊσ 

εγείρει τθν ανάγκθ ουςιαςτικισ ςυνάρκρωςθσ και ερμθνείασ των αποτελεςμάτων 

και όχι τθσ απλισ παράκεςθσ και περιγραφισ. Συχνά ςε ερευνθτικζσ προςπάκειεσ 

μείξθσ, όπωσ επιςθμαίνουν οι Miles και Huberman, οι αναφορζσ επικεντρϊνονται 

ςτο «τί», περιγράφοντασ το περιεχόμενο των ευρθμάτων, και όχι ςτο «πϊσ», ςτον 

τρόπο εμφάνιςισ τουσ, δθλαδι, και ςτθν ερμθνεία τουσ (Miles & Huberman, 1994: 

262). Άλλο ζνα αρνθτικό ςτοιχείο, που επιςθμαίνεται ςχετικά με τθ μεικτι ζρευνα, 

είναι ότι, ενϊ οι ερευνθτζσ που διενεργοφν ποιοτικζσ μεκόδουσ ςτοχεφουν ςτθν εισ 

βάκοσ ανάλυςθ και ςτθ λεπτομερι και πλαιςιοκετθμζνθ πλθροφορία, θ ςτόχευςθ 

αυτι χάνεται ι αποδυναμϊνεται κατά τθ διαδικαςία τθσ τριγωνοποίθςθσ, κακϊσ θ 

μείξθ περιορίηεται ςτο επίπεδο τθσ περιγραφισ και όχι τθσ εμβάκυνςθσ (Farmer, 

Robinson, Elliott & Eyles, 2006: 379).  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ δυνατότθτεσ και τουσ περιοριςμοφσ τθσ ποςοτικισ 

και τθσ ποιοτικισ μεκόδου, αλλά και τισ απαιτιςεισ που εγείρει θ μεικτι ζρευνα ωσ 

προσ τθν τριγωνοποίθςθ, αποφαςίςτθκε θ ζρευνα να είναι μεικτι, ϊςτε να απαντά 

ςτθν ανάγκθ εμβάκυνςθσ για τθ διερεφνθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ 

αξιοποίθςθσ των Τεχνϊν ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ. Ο ςχεδιαςμόσ τθσ 
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ζρευνασ περιελάμβανε ποςοτικι διερεφνθςθ, με εργαλεία ερωτθματολόγια που κα 

ςυμπλθρϊνονταν από τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ, πριν και μετά τθ 

διδαςκαλία, αλλά και ποιοτικι διερεφνθςθ με εργαλεία θμι-δομθμζνεσ 

ςυνεντεφξεισ, ςτισ οποίεσ οι εκπαιδευτικοί κα κατζκεταν αναςτοχαςτικά τθν 

εμπειρία τουσ. Μετά τθ ςυγκζντρωςθ των αποτελεςμάτων και τθν ανάλυςι τουσ, 

κα γινόταν τριγωνοποίθςθ.  

Θ τριγωνοποίθςθ, ςφμφωνα με τουσ Meijer, Verloop και Beijaard, δφναται να 

λάβει τρεισ μορφζσ: α) διαιςκθτικι προςζγγιςθ, ςτθν οποία ο ερευνθτισ 

διαιςκθτικά ςυςχετίηει τισ πλθροφορίεσ που άντλθςε από διαφορετικά εργαλεία, β)  

διαδικαςτικι προςζγγιςθ, ςτθν οποία κάκε ςυγκριτικό βιμα που λαμβάνει χϊρα 

καταγράφεται, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ διαφάνεια και θ δυνατότθτα 

αναπαραγωγισ, γ) διυποκειμενικι προςζγγιςθ, ςτθν οποία μια ομάδα ερευνθτϊν 

επιχειρεί να φτάςει ςε ςυμφωνία αναφορικά με τα βιματα τθσ τριγωνοποίθςθσ. 

Στισ περιςςότερεσ μεικτζσ ζρευνεσ ακολουκείται θ διαιςκθτικι προςζγγιςθ 

τριγωνοποίθςθσ (Meijer - Verloop & Beijaard, 2002).  

8.11.2. Ρρωτόκολλο τριγωνοποίθςθσ  

Το πρωτόκολλο τριγωνοποίθςθσ περιλαμβάνει τθ λεπτομερειακι καταγραφι τθσ 

ςυνάρκρωςθσ των αποτελεςμάτων, που ςυλλζχκθκαν με διαφορετικζσ μεκόδουσ 

και απαντοφν ςτο ίδιο ερευνθτικό ερϊτθμα (Farmer et al, 2015: 383). Ροια είναι θ 

αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ με τθν αξιοποίθςθ των 

Τεχνϊν ςε ςχζςθ με τθ διδαςκαλία με τθν παραδοςιακι μζκοδο; Τα δεδομζνα που 

ςυλλζχκθκαν με τα ερωτθματολόγια (ποςοτικι ζρευνα), και τα δεδομζνα που 

ςυλλζχκθκαν με τισ ςυνεντεφξεισ (ποιοτικι ζρευνα), κωδικοποιικθκαν, 

δθμιοφργθςαν κατθγορίεσ, ϊςτε μζςα από τθ ςυνάρκρωςι τουσ να διαμορφωκεί 

ζνα ενιαίο μοντζλο. Στον Ρίνακα 8.6. περιγράφονται τα βιματα ενόσ πρωτοκόλλου 

τριγωνοποίθςθσ.  

 

 

 

 

  



  

204 

 

 

Ρίνακασ 8.6. Ρρωτόκολλο τριγωνοποίθςθσ (Ρθγι: Farmer et al., 2006: 383 ) 

Βιμα Δραςτθριότθτα 

1. Κωδικοποίθςθ Ταξινόμθςθ ευρθμάτων από κάκε πθγι δεδομζνων, κατά τζτοιο 

τρόπο που να απαντά ςτα ερευνθτικά ερωτιματα. 

2, Κωδικοποίθςθ ςφγκλιςθσ Εντοπιςμόσ των κεμάτων  από κάκε πθγι δεδομζνων. Σφγκριςθ των 

ευρθμάτων με ςτόχο τον κακοριςμό του βακμοφ ςφγκλιςθσ. 

3. Σχιμα ςφγκλιςθσ Χαρακτθριςμόσ του βακμοφ τθσ ςφγκλιςθσ 

3.1. Συμφωνία Υπάρχει ςυμφωνία ανάμεςα ςτισ ομάδεσ των αποτελεςμάτων και 

ςτα δφο ςτοιχεία τθσ ςφγκριςθσ.  

3.2. Διαφωνία Υπάρχει διαφωνία ανάμεςα ςτισ ομάδεσ των αποτελεςμάτων και 

ςτα δφο ςτοιχεία τθσ ςφγκριςθσ. 

3.3. Συμπλθρωματικότθτα Μια ομάδα αποτελεςμάτων καλφπτει ζνα κζμα, ενϊ ςτθν άλλθ 

πλευρά υπάρχει απουςία ευρθμάτων. 

4. Αξιολόγθςθ ςφγκλιςθσ Επιςκόπθςθ όλων των ςυγκρινόμενων τμθμάτων για να γίνει ορατι 

θ ςυνολικι εκτίμθςθ του βακμοφ τθσ ςυνάρκρωςθσ.  

5. Ανατροφοδότθςθ Ανατροφοδότθςθ των τριγωνοποιθμζνων αποτελεςμάτων. 
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9. ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΕΥΝΑΣ 

9.1. Aποτελζςματα ποςοτικισ μεκόδου 

9.1.1. Στατιςτικζσ Μζκοδοι 

Κατά τθ ςτατιςτικι επεξεργαςία χρθςιμοποιικθκαν οι παρακάτω αναλφςεισ:  

α) Θ εφρεςθ ςυςχζτιςθσ μεταξφ ποιοτικϊν–κατθγορικϊν μεταβλθτϊν 

πραγματοποιικθκε με τον ςτατιςτικό ζλεγχο x2 του Pearson’s.17 Οι ποιοτικζσ–

κατθγορικζσ μεταβλθτζσ αποδόκθκαν με τθ μορφι ςυχνότθτασ (n) και ςυχνότθτασ 

επί τοισ εκατό (%). 

β) Θ ανάλυςθ ςυνιςτωςϊν κφριων παραγόντων (principal component analysis)18 

χρθςιμοποιικθκε, επίςθσ, ςε ομάδα ερωτιςεων που αφοροφςαν ςτο ενδιαφζρον 

και τθν ευχαρίςτθςθ των μακθτϊν, με ςτόχο τθν εφρεςθ διαςτάςεων μεταξφ των 

ερωτιςεων. Στθν ανάλυςθ αυτι χρθςιμοποιικθκε περιςτροφι τφπου Varimax. 

Μοντζλα απλισ και πολλαπλισ λογιςτικισ παλινδρόμθςθσ (simple and multiple 

logistic regression models)19 χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτίμθςθ τθσ επίδραςθσ των 

παραγόντων ςτισ δίτιμεσ μεταβλθτζσ που ςχετίηονται με τθν κατανόθςθ, τθν 

ευχαρίςτθςθ και τθν επικυμία επανάλθψθσ τθσ μεκόδου διδαςκαλίασ ςτο μάκθμα 

τθσ Λογοτεχνίασ. 

                                                           
17

 Ο ςτατιςτικόσ ζλεγχοσ του Pearson είναι μια διαδεδομζνθ ςτατιςτικι διεργαςία και απαντάει ςτθν 
ιςχφ ι όχι τθσ μθδενικισ υπόκεςθσ (Ho), εάν δφο μεταβλθτζσ είναι ανεξάρτθτεσ ι ςχετίηονται. 
(Ραπαϊωάνου – Λουκάσ, 2002).  

18
 Θ ανάλυςθ κφριων ςυνιςτωςϊν αποτελεί μια τεχνικι θ οποία μετατρζπει μία ομάδα δυνθτικά 

ςυςχετιηόμενων μεταβλθτϊν ςε μία ομάδα μθ γραμμικά ςυςχετιηόμενων μεταβλθτϊν, οι οποίεσ 
καλοφνται κφριεσ ςυνιςτϊςεσ. Στθν περίπτωςθ τθσ παροφςασ διδακτορικισ διατριβισ, 
χρθςιμοποιικθκε ςτισ ερωτιςεισ που αφοροφςαν τον χαρακτθριςμό τθσ ςτάςθσ των κακθγθτϊν 
(Σιάρδοσ, 1999). 

19
 Θ λογιςτικι παλινδρόμθςθ είναι μια μζκοδοσ μοντελοποίθςθσ, μια ειδικι παλινδρόμθςθ 

(regression), ςτθν οποία θ μεταβλθτι απόκριςθσ είναι δίτιμθ (πχ. Ναι/όχι, επικυμϊ/δεν επικυμϊ 
κ.ά.). Οι μεταβλθτζσ επίδραςθσ μποροφν να είναι είτε ςυνεχείσ είτε διακριτζσ. Θ ςχζςθ μεταξφ τθσ 
μεταβλθτισ απόκριςθσ και κάκε μίασ από τισ μεταβλθτζσ επίδραςθσ ςε ζνα μοντζλο λογιςτικισ 
παλινδρόμθςθσ εκφράηεται ωσ ζνασ λόγοσ ςυμπλθρωματικϊν πικανοτιτων Odd’s ratio (ORs). Οι 
ςυγκεκριμζνοι λόγοι ςχετίηονται με τθν πικανότθτα να ςυμβεί ζνα γεγονόσ και παίρνουν τιμζσ από 0 
ζωσ άπειρο. Οι λόγοι δείχνουν επίδραςθ όταν είναι μεγαλφτεροι ι μικρότεροι από τθ μονάδα 
(OR=1.0) και το διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ (95%ΔΕ) δεν περιζχει τθ μονάδα, ι όταν θ μεταγραφόμενθ 
τιμι p είναι μικρότερθ του 0,05 (Pagano, & Gaevreau, 2002· Τριχόπουλοσ – Τηϊνου & Κατςουγιάννθ, 
2002). 
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9.1.1.1. Ρεριγραφι Δθμιουργίασ Μοντζλων Επιδράςεων 

Σχετικά με τθν επίδραςθ παραγόντων ςτισ μεταβλθτζσ: α) «κατανόθςθ» του 

μακιματοσ, β) «ευχαρίςτθςθ» από το μάκθμα και γ) «επικυμία επανάλθψθσ» τθσ 

μεκόδου μετά τθν παρακολοφκθςθ τθσ διδαςκαλίασ χρθςιμοποιικθκαν τρεισ 

δίτιμεσ μεταβλθτζσ που δθμιουργικθκαν από τισ ερωτιςεισ:  

 «Θ ςθμερινι διδαςκαλία βοικθςε ςτθν κατανόθςθ του λογοτεχνικοφ 

κειμζνου;» (κατανόθςθ), 

 «Ιταν θ διεξαγωγι του μακιματοσ μια ευχάριςτθ διαδικαςία;» 

(ευχαρίςτθςθ),  

 «Κα ικελεσ να επαναλθφκεί μια τζτοιου είδουσ διδαςκαλία;» (επικυμία 

επανάλθψθσ). 

Οι δίτιμεσ μεταβλθτζσ δθμιουργικθκαν από τθν κατθγοριοποίθςθ των 

απαντιςεων ςε μθδζν (0), που περιλαμβάνει τισ επιλογζσ: «κακόλου», «λίγο», 

«μζτρια» και ζνα (1) που περιλαμβάνει τισ επιλογζσ: «αρκετά», «πολφ». Θ επίδραςθ 

υπολογίςτθκε με τθ χριςθ του λόγου ςυμπλθρωματικϊν πικανοτιτων (Odd’s ratio –

O.R.) και τα 95% Δ.Ε. (διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ). Οι λόγοι προζκυψαν ωσ 

αποτελζςματα απλισ και πολλαπλισ λογιςτικισ παλινδρόμθςθσ (simple and 

multiple logistic regression). 

Θ διαδικαςία για τθ δθμιουργία των μοντζλων περιελάμβανε δφο φάςεισ:  

Ρρϊτθ φάςθ: Οι δίτιμεσ μεταβλθτζσ ελζγχκθκαν ωσ προσ τθν αρχικι λίςτα 

παραγόντων επίδραςθσ. Θ λίςτα αυτι αποτελείται από τισ μεταβλθτζσ: φφλο 

μακθτι, περιοχι ςχολείου (αςτικό ι επαρχιακό), είδοσ ςχολείου (ςυμβατικό ι 

πειραματικό/καλλιτεχνικό), μζκοδο διδαςκαλίασ (παραδοςιακι ι εναλλακτικι), 

μζκοδο διδαςκαλίασ με διάκριςθ ωσ προσ τισ Τζχνεσ (παραδοςιακι, Κζατρο, 

Κινθματογράφο, Ηωγραφικι, Μουςικι), βακμίδα εκπαίδευςθσ (γυμνάςιο ι λφκειο), 

επίδοςθ μακθτι (μζςθ βακμολογία ςτα μακιματα), μορφωτικό επίπεδο γονζων 

(πατζρα ι μθτζρασ), φπαρξθ βιβλιοκικθσ (ναι ι όχι), αρικμό βιβλίων Λογοτεχνίασ 

που αναγνϊςτθκαν (αρικμό βιβλίων / ζτοσ), ευχαρίςτθςθ από το Κζατρο (κακόλου 

/ λίγο / μζτρια / πολφ / πάρα πολφ), ευχαρίςτθςθ από τον Κινθματογράφο (κακόλου 

/ λίγο / μζτρια / πολφ / πάρα πολφ), ευχαρίςτθςθ από τθ Ηωγραφικι (κακόλου / 

λίγο / μζτρια / πολφ / πάρα πολφ). 
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Σε μορφι ςυνεχοφσ μεταβλθτισ ελζγχκθκαν: θ πρόκλθςθ του ενδιαφζροντοσ για το 

μάκθμα και θ ςτάςθ του κακθγθτι (μζςθ τιμι). 

Με μοντζλα απλισ λογιςτικισ παλινδρόμθςθσ, υπολογίςτθκαν οι λόγοι 

ςυμπλθρωματικϊν πικανοτιτων ORs (95% Δ.Ε.) και ελζγχκθκαν οι τιμζσ p εάν είναι 

<0,200. 

Δεφτερθ φάςθ: Πςεσ μεταβλθτζσ παρουςίαςαν τιμζσ p<0,200, με βάςθ τα 

αποτελζςματα τθσ πρϊτθσ ανάλυςθσ, χρθςιμοποιικθκαν ςε μοντζλα πολλαπλισ 

λογιςτικισ παλινδρόμθςθσ. Δθμιουργικθκαν δφο διαφορετικά μοντζλα για κάκε 

μεταβλθτι ενδιαφζροντοσ (κατανόθςθ, ευχαρίςτθςθ, επικυμία επανάλθψθσ) με 

ςταδιακι ειςαγωγι / εξαγωγι μεταβλθτϊν (forward / backward selection) και απλι 

ειςαγωγι (enter selection) (Hosmer – Lemeshow – Sturdivant, 2013).   

Για τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε το ςτατιςτικό πακζτο 

IBM SPSS Statistics 22.0, και ωσ επίπεδο αποδοχισ (απόρριψθσ) τθσ μθδενικισ 

υπόκεςθσ τζκθκε το όριο α= 0,05.  

Για τθν παρουςίαςθ των ποιοτικϊν δεδομζνων χρθςιμοποιικθκαν απλά και 

ομαδοποιθμζνα διαγράμματα (single and cluster bar charts). 

 

9.1.2. Αποτελζςματα ερωτθματολογίου μακθτϊν 

9.1.2.1.  Χαρακτθριςτικά δείγματοσ 

 9.1.2.1.1. Δθμογραφικά ςτοιχεία μακθτϊν 

Στθν πρϊτθ ενότθτα των αποτελεςμάτων καταγράφονται οι μεταβλθτζσ που 

αφοροφν ςτα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των μακθτϊν. Ωσ δθμογραφικά 

χαρακτθριςτικά ςυλλζχκθκαν το φφλο, θ τάξθ του μακθτι, θ εκπαιδευτικι βακμίδα 

(γυμνάςιο ι λφκειο), και θ επίδοςθ ςτα μακιματα (γενικι βακμολογία). Οι 

απαντιςεισ των μακθτϊν παρουςιάηονται ανά είδοσ διδαςκαλίασ (παραδοςιακι και 

εναλλακτικι-διδαςκαλία με τισ Τζχνεσ). Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν επτακόςιοι εξιντα 

επτά (767) μακθτζσ και μακιτριεσ, προερχόμενοι από ςχολεία τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ (γυμνάςια και γενικά λφκεια) του νομοφ Θρακλείου. Τα 

ερωτθματολόγια, όμωσ, που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα ιταν επτακόςια εξιντα 

πζντε (765), κακϊσ δφο ερωτθματολόγια κρίκθκαν ακατάλλθλα για ςυμμετοχι ςτθν 

ζρευνα, επειδι περιείχαν λάκθ ςτθ ςυμπλιρωςι τουσ. 
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Τθν παραδοςιακι διδαςκαλία παρακολοφκθςαν 192 μακθτζσ (25,1%) ενϊ οι 

υπόλοιποι 573 (74,9%) παρακολοφκθςαν μία από τισ διδαςκαλίεσ με αξιοποίθςθ 

των Τεχνϊν (Κζατρο: 171 μακθτζσ (29,8%), Ηωγραφικι: 153 μακθτζσ (26,7%), 

Μουςικι: 107 μακθτζσ (18,7%), Κινθματογράφο: 142 μακθτζσ (24,8%)). Τα κορίτςια 

υπερείχαν ςτο δείγμα 409 (53,5%) ζναντι 356 (46,5%) των αγοριϊν και θ κατανομι 

τουσ διαφοροποιικθκε ςτισ δφο ομάδεσ διδαςκαλίασ (p<0,001). Δεν παρουςιάςτθκε 

διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςτισ ομάδεσ ωσ προσ τισ κατθγορίεσ: βακμίδα 

εκπαίδευςθσ (γυμνάςιο – γενικό λφκειο) και μζκοδο διδαςκαλίασ (p=0,346), αν και 

ςτθν επιμζρουσ κατανομι, ωσ προσ τισ τάξεισ, εμφανίςτθκε ςθμαντικι διαφορά 

(p<0,001). Ωσ προσ τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά των μακθτϊν που ςυμμετείχαν ςτα 

δφο είδθ διδαςκαλιϊν (παραδοςιακι και διδαςκαλία με αξιοποίθςθ των Τεχνϊν), 

δεν καταγράφθκε διαφοροποίθςθ μεταξφ των ομάδων όςον αφορά ςτθν επίδοςι 

τουσ ςτα μακιματα (p=0,088). Τα χαρακτθριςτικά των ςυμμετεχόντων μακθτϊν 

κακϊσ και των ςχολείων τουσ παρουςιάηονται ςτον πίνακα 9.1. 

Ρίνακασ 9.1. Χαρακτθριςτικά ςυμμετεχόντων μακθτϊν τθσ ζρευνασ. 

  

Μζκοδοσ 

Σφνολο 

  

Ραραδοςιακι 
(N=192) 

Εναλλακτικι 
(n=573)  

N % 
1
 %

2
 N %

1
 %

2
 N %

2
 P 

Φφλο Αγόρι 109 30,6% 56,8% 247 69,4% 43,1% 356 46,5% 0,001 

Κορίτςι 83 20,3% 43,2% 326 79,7% 56,9% 409 53,5%  

Γυμνάςιο Α'  44 36,7% 22,9% 76 63,3% 13,3% 120 15,7% <0,001 
 Β'  36 65,5% 18,8% 19 34,5% 3,3% 55 7,2%  
 Γ'  26 11,5% 13,5% 201 88,5% 35,1% 227 29,7%  
Λφκειο Αϋ 23 11,2% 12,0% 183 88,8% 31,9% 206 26,9%  
 Β'  63 47,7% 32,8% 69 52,3% 12,0% 132 17,3%  
 Γ'  0 0,0% 0,0% 25 100,0% 4,4% 25 3,3%  

Επίπεδο  
Εκπαίδευςθσ 

Γυμνάςιο 106 26,4% 55,5% 296 73,6% 51,6% 402 52,5% 0,346 

Λφκειο 85 23,4% 44,5% 278 76,6% 48,4% 363 47,5%  

Επίδοςθ <13 13 29,5% 7,0% 31 70,5% 5,6% 44 6,0% 0,088 

14-16 70 30,8% 37,6% 157 69,2% 28,5% 227 30,8%   

17-18 54 22,0% 29,0% 191 78,0% 34,7% 245 33,3%   

19-20 49 22,3% 26,3% 171 77,7% 31,1% 220 29,9%   
1
 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μεταβλθτι μελζτθσ (φφλο, επίπεδο εκπαίδευςθσ κτλ.).  

2 
 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μζκοδο διδαςκαλίασ. 
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9.1.2.1.2. Στοιχεία ςχολικϊν μονάδων  

Συνολικά ζγιναν 37 διδαςκαλίεσ, από τισ οποίεσ οι 28 (75,7%) πραγματοποιικθκαν 

με τθν εναλλακτικι μζκοδο (αξιοποίθςθ των Τεχνϊν). Ο αρικμόσ των 

εκπαιδευτικϊν/φιλολόγων που πραγματοποίθςε τισ διδαςκαλίεσ ιταν 32 με τουσ 23 

(71,9%) από αυτοφσ να ζχουν χρθςιμοποιιςει κάποια από τισ Τζχνεσ. 

Από τισ 37 διδαςκαλίεσ οι 29 (78,4%) ζγιναν ςε ςχολείο που βρίςκεται ςε αςτικι 

περιοχι και οι 8 (21,6%) ςε επαρχιακό ςχολείο. Από τισ 29 διδαςκαλίεσ του 

«αςτικοφ» ςχολείου, το 72,4% (21 διδαςκαλίεσ) ζγιναν με τθν εναλλακτικι μζκοδο, 

ενϊ από τισ οκτϊ (8) διδαςκαλίεσ του «επαρχιακοφ» ςχολείου, μία (1), (12,5%) 

πραγματοποιικθκε με τθν παραδοςιακι μζκοδο. 

Θ περιγραφι των ςχολικϊν μονάδων, του είδουσ των ςχολείων και τθσ περιοχισ 

που βρίςκονται παρουςιάηεται ςτον Ρίνακα 9.2. 

Ρίνακασ 9.2. Χαρακτθριςτικά ςχολικϊν μονάδων 

 Ραραδοςιακι 
n (%) 

Εναλλακτικι 
n (%) 

Σφνολο 
n (%) 

Αρικμόσ Διδαςκαλιϊν 9 (24,3%) 28 (75,7%) 37 (100%) 
Αρικμόσ Εκπαιδευτικϊν 9 (28,1%)) 23 (71,9%) 32 (100%) 
Ρεριοχι Σχολείου     
 8 (27,6%) 21 (72,4%) 29 (100%) 

Επαρχιακό 1 (12,5%) 7 (87,5%) 8 (100%) 
Είδοσ Σχολείου     

Συμβατικό 8 (27,6%) 21 (72,4%) 29 (100%) 
Καλλιτεχνικό/Ρειραματικό 1 (12,5%) 7 (87,5%) 8 (100%) 

 

9.1.2.1.3. Ροιοτικά χαρακτθριςτικά μακθτϊν: μορφωτικό επίπεδο γονζων  

Σε αυτιν τθν ενότθτα, παρουςιάηεται θ πικανι επίδραςθ του ορίηοντα προςδοκιϊν 

του μακθτι, ζτςι όπωσ διαμορφϊνεται από το μορφωτικό επίπεδο των γονζων και 

το υπόβακρο ςτθ Λογοτεχνία, για τθν πρόςλθψθ τθσ πραγματοποιθκείςασ 

διδαςκαλίασ. Οι ερωτιςεισ αφοροφν ςτο μορφωτικό επίπεδο των γονζων (πατζρα ι 

μθτζρασ), ςτθν φπαρξθ βιβλιοκικθσ και λογοτεχνικϊν βιβλίων, και ςτον αρικμό 

λογοτεχνικϊν βιβλίων που αναγιγνϊςκονται από τον μακθτι ανά ζτοσ. 

Στο δείγμα που μελετικθκε, παρατθρικθκε ότι οι περιςςότεροι γονείσ ιταν 

απόφοιτοι λυκείου (πατζρασ Ν= 229, 38,4%, μθτζρα Ν= 256, 40,8%), 

ακολουκοφμενοι από τουσ αποφοίτουσ ΑΕΛ/ΤΕΛ (πατζρασ Ν= 207, 34,7%, μθτζρα Ν= 

218, 34,7%). Το δείγμα δεν παρουςιάηει διαφοροποίθςθ ωσ προσ το μορφωτικό 
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επίπεδο των γονζων ςτισ δφο ομάδεσ διδαςκαλίασ (p=0,643 για τον πατζρα, 0,324 

για τθ μθτζρα).  

Θ κατανομι ωσ προσ το μορφωτικό επίπεδο των γονζων παρουςιάηεται ςτον 

Ρίνακα 9.3 κακϊσ και θ κατανομι τουσ μεταξφ παραδοςιακοφ και εναλλακτικοφ 

τρόπου διδαςκαλίασ. Θ ζλλειψθ διαφοροποίθςθσ ωσ προσ το μορφωτικό επίπεδο 

των γονζων ςτα διαφορετικά είδθ διδαςκαλίασ καταγράφεται ςτα Γραφιματα 9.1 & 

9.2.. Ραρομοίωσ, μθ ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφοροποίθςθ παρατθρικθκε μεταξφ 

του μορφωτικοφ επιπζδου του πατζρα (p=0,261) και τθσ μθτζρασ (p=0,080), ςε 

ςχζςθ με το είδοσ διδαςκαλίασ (Ραραδοςιακι, Κζατρο, Ηωγραφικι, Μουςικι, 

Κινθματογράφοσ). 

Ρίνακασ  9.3 Μορφωτικό επίπεδο γονζων για τισ δφο ομάδεσ διδαςκαλίασ 

  

Μζκοδοσ 

Σφνολο 

  

Ραραδοςιακι 
(N=192) 

Εναλλακτικι 
(n=573)  

N % 1 %2 N %1 %2 N %2 P 

Ρατζρα Υποχρεωτικι 17 20,5% 12,6% 66 79,5% 14,3% 83 13,9% 0,643 

Λφκειο 47 20,5% 34,8% 182 79,5% 39,5% 229 38,4%  

Ρανεπιςτιμιο 51 24,6% 37,8% 156 75,4% 33,8% 207 34,7%  

Μεταπτυχιακό 14 29,2% 10,4% 34 70,8% 7,4% 48 8,1%  

Διδακτορικό 6 20,7% 4,4% 23 79,3% 5,0% 29 4,9%   

Μθτζρασ Υποχρεωτικι 15 22,1% 10,6% 53 77,9% 10,9% 68 10,8% 0,324 

Λφκειο 50 19,5% 35,5% 206 80,5% 42,3% 256 40,8%  

Ρανεπιςτιμιο 58 26,6% 41,1% 160 73,4% 32,9% 218 34,7%  

Μεταπτυχιακό 15 23,8% 10,6% 48 76,2% 9,9% 63 10,0%  

Διδακτορικό 3 13,0% 2,1% 20 87,0% 4,1% 23 3,7%   
1
Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μεταβλθτι μελζτθσ (μορφωτικό επίπεδο γονζων). 

2 
 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μζκοδο διδαςκαλίασ. 
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Γράφθμα  9.1.  Κατανομι των μακθτϊν των ςχολικϊν τάξεων διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ, ωσ 
προσ το μορφωτικό επίπεδο του πατζρα ανά μζκοδο διδαςκαλίασ & αξιοποιοφμενθ Τζχνθ 

 
Γράφθμα 9.2. Κατανομι των μακθτϊν των ςχολικϊν τάξεων διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ, ωσ 
προσ το μορφωτικό επίπεδο τθσ μθτζρασ ανά μζκοδο διδαςκαλίασ & αξιοποιοφμενθ Τζχνθ 
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9.1.2.1.4. Ροιοτικά χαρακτθριςτικά μακθτϊν: υπόβακρο ςε ςχζςθ με τθ 

Λογοτεχνία  

Στθ ςυνζχεια, ελζγχονται οι μεταβλθτζσ που ςυντελοφν ςτθ διαμόρφωςθ του 

ορίηοντα εμπειριϊν των μακθτϊν και οι οποίεσ δφνανται να επθρεάςουν τθν 

πρόςλθψθ τθσ διδαςκαλίασ ενόσ μακιματοσ Λογοτεχνίασ. Ελζγχονται τα εξισ 

ςτοιχεία: θ φπαρξθ βιβλιοκικθσ, θ ποςότθτα λογοτεχνικϊν βιβλίων, θ ανάγνωςθ 

λογοτεχνικϊν βιβλίων και θ αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο διαδίκτυο ςε ςχζςθ με τθ 

Λογοτεχνία. Τα αποτελζςματα ςχετικά με τθν φπαρξθ βιβλιοκικθσ ζδειξαν ότι 644 

μακθτζσ (84,4%) απαντοφν καταφατικά, ενϊ θ κατανομι των λογοτεχνικϊν βιβλίων 

δεν παρουςιάηει ςτατιςτικι διαφορά μεταξφ των δφο ομάδων (p=0,909). Θ πιο 

ςυχνι απάντθςθ για τον αρικμό των λογοτεχνικϊν βιβλίων που διαβάηουν οι 

μακθτζσ ανά ζτοσ ιταν τα 2-3 βιβλία και ςτισ δφο ομάδεσ μακθτϊν (p=0,571). 

Διαφοροποίθςθ παρουςιάςτθκε ςτθν ερϊτθςθ που αφοροφςε ςτθν αναηιτθςθ 

πλθροφοριϊν ςτο διαδίκτυο για τθ Λογοτεχνία (p=0,006), κακϊσ ςτθν ερϊτθςθ 

«Αναηθτάσ ςτο διαδίκτυο πλθροφορίεσ ςχετικζσ με κζματα Λογοτεχνίασ;», οι 46 

(24,1%) από τουσ μακθτζσ που παρακολοφκθςαν τθν παραδοςιακι μζκοδο 

απάντθςαν «ποτζ», ςε ςχζςθ με τουσ 81 (14,2%) από τουσ μακθτζσ που 

παρακολοφκθςαν τθν εναλλακτικι μζκοδο· διαφοροποίθςθ που καταγράφεται ωσ 

ςτατιςτικά ςθμαντικι. 

Οι κατανομζσ ωσ προσ τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτο υπόβακρο των 

μακθτϊν, και ςυντελοφν ςτθ διαμόρφωςθ του ορίηοντα εμπειριϊν ςτθ Λογοτεχνία, 

παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 9.4. 
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Ρίνακασ 9.4 Φπαρξθ βιβλιοκικθσ, ποςότθτα λογοτεχνικϊν βιβλίων, ανάγνωςθ λογοτεχνικϊν 
βιβλίων και αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο διαδίκτυο. 
 

  

 Μζκοδοσ       

Ραραδοςιακι 

(n=192) 

Εναλλακτικι 

(n=573) Σφνολο  

N %1 %2 N %1 %2 N %2 p 

Βιβλιοκικθ ςτο 

ςπίτι 

Πχι 36 30,3% 18,8% 83 69,7% 14,5% 119 15,6% 0,153 

Ναι 155 24,1% 81,2% 489 75,9% 85,5% 644 84,4%  

Ρόςα λογοτεχνικά βιβλία 

περιζχει θ 

βιβλιοκικθ ςου; 

Κανζνα 7 19,4% 4,5% 29 80,6% 5,9% 36 5,6% 0,909 

1-10  33 24,1% 21,3% 104 75,9% 21,3% 137 21,3%  

11-20  35 26,5% 22,6% 97 73,5% 19,8% 132 20,5%  

21-30  21 22,3% 13,5% 73 77,7% 14,9% 94 14,6%  

>30  59 24,1% 38,1% 186 75,9% 38,0% 245 38,0%  

 διάβαςεσ τον 

προθγοφμενο 

χρόνο; 

Κανζνα 42 30,4% 22,2% 96 69,6% 17,0% 138 18,3% 0,571 

1  34 24,5% 18,0% 105 75,5% 18,6% 139 18,5%  

2-3  60 23,9% 31,7% 191 76,1% 33,9% 251 33,3%  

4-5  28 25,2% 14,8% 83 74,8% 14,7% 111 14,7%  

>5  25 21,9% 13,2% 89 78,1% 15,8% 114 15,1%   

Αναηιτθςθ 

πλθροφοριϊν 

ςτο διαδίκτυο 

για Λογοτεχνία 

Ροτζ 46 36,2% 24,1% 81 63,8% 14,2% 127 16,7% 0,006 

Σχεδόν Ροτζ 82 23,8% 42,9% 263 76,2% 46,1% 345 45,3%  

Αρκετά 

Συχνά 

55 23,4% 28,8% 180 76,6% 31,5% 235 30,8% 
 

Ρολφ Συχνά 8 14,5% 4,2% 47 85,5% 8,2% 55 7,2%   

1 
Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μεταβλθτι μελζτθσ (π.χ. αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο 

διαδίκτυο). 
2 

Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μζκοδο διδαςκαλίασ 
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9.1.2.1.5. Θ ςχζςθ με τισ Τζχνεσ (Λογοτεχνία-Κζατρο-Κινθματογράφοσ-Εικαςτικά-
Μουςικι) 
 

Στθν ενότθτα αυτι των ερωτιςεων, περιλαμβάνονται 5 ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου. 

Οι ερωτιςεισ αφοροφν ςτθν αρζςκεια των μακθτϊν για τισ Τζχνεσ. Εκτόσ από το 

ςφνολο των απαντιςεων, ελζγχκθκε θ διαφοροποίθςθ των απαντιςεων ανά 

μζκοδο διδαςκαλίασ. 

Στατιςτικά ςθμαντικι διαφορά παρατθρείται μεταξφ των δφο ομάδων 

διδαςκαλίασ ςτθν ερϊτθςθ αν τουσ αρζςει το μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ (p<0,001), ςε 

αντίκεςθ με τισ ερωτιςεισ που ςχετίηονται με τθν αρζςκεια για το Κζατρο (p=0,143), 

τον Κινθματογράφο (ταινίεσ) (p=0,684), τθ Ηωγραφικι (p=0,621) και τθ Μουςικι 

(p=0,187), οι οποίεσ δεν παρουςιάηουν ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά. Ελζγχοντασ 

τισ απαντιςεισ τθσ επιλογισ «πάρα πολφ», ςτο ςφνολο των μακθτϊν, θ ιεράρχθςθ 

των προτιμιςεων ςε ςχζςθ με τισ Τζχνεσ διαμορφϊνεται ωσ εξισ: Μουςικι (n=613, 

80,1%), Κινθματογράφοσ (n=519, 67,9%), Κζατρο (n=190, 24,8%), Ηωγραφικι 

(n=178, 23,3%) και Λογοτεχνία (n=119, 15,6%) ςτο ςφνολο των ςυμμετεχόντων 

μακθτϊν. Θ ίδια ςχεδόν ταξινόμθςθ καταγράφεται, όταν μελετθκεί θ άκροιςθ των 

επιλογϊν «πολφ» και «πάρα πολφ» ςτο ςφνολο των ερωτιςεων: Μουςικι (n=734, 

95.9%), Κινθματογράφοσ (n=716. 93,7%), Κζατρο (n=413, 54.0%), Λογοτεχνία 

(n=308. 53,8%) και τζλοσ Ηωγραφικι (n=276, 48.2%). 

Οι απόψεισ των μακθτϊν, ςχετικά με το βακμό που τουσ αρζςουν οι Τζχνεσ, 

παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 9.5. 
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Ρίνακασ 9.5. Απαντιςεισ μακθτϊν ανά Τζχνθ και ανά μζκοδο διδαςκαλίασ  

  

Μζκοδοσ 

Σφνολο 

  

Ραραδοςιακι  
(n=192) 

Εναλλακτικι  
(n=573)  

Ν %
1 

%
2
 Ν %

1 
%

2 
Ν %

2 
P 

Το μάκθμα τθσ 
Λογοτεχνίασ 
ςου αρζςει; 

Κακόλου 22 57,9% 11,5% 16 42,1% 2,8% 38 5,0% <0,001 

Λίγο 36 36,7% 18,8% 62 63,3% 10,8% 98 12,8%  

Μζτρια 56 23,1% 29,2% 186 76,9% 32,5% 242 31,7%  

Ρολφ  58 21,7% 30,2% 209 78,3% 36,5% 267 34,9%  

Ράρα 
πολφ 

20 16,8% 10,4% 99 83,2% 17,3% 119 15,6% 
  

Σου αρζςει το 
Κζατρο; 

Κακόλου 20 39,2% 10,4% 31 60,8% 5,4% 51 6,7% 0,143 

Λίγο 29 28,2% 15,1% 74 71,8% 12,9% 103 13,5%  

Μζτρια 46 23,2% 24,0% 152 76,8% 26,5% 198 25,9%  

Ρολφ 52 23,3% 27,1% 171 76,7% 29,8% 223 29,2%  

Ράρα 
πολφ 

45 23,7% 23,4% 145 76,3% 25,3% 190 24,8% 
  

Σου αρζςει να 
παρακολουκείσ 
ταινίεσ; 

Κακόλου 0 0,0% 0,0% 2 100% 0,3% 2 0,3% 0,684 

Λίγο 4 28,6% 2,1% 10 71,4% 1,7% 14 1,8%  

Μζτρια 11 34,4% 5,7% 21 65,6% 3,7% 32 4,2%  

Ρολφ 49 24,9% 25,5% 148 75,1% 25,9% 197 25,8%  

Ράρα 
πολφ 

128 24,7% 66,7% 391 75,3% 68,4% 519 67,9% 
  

Σου αρζςει να 
ηωγραφίηεισ; 

Κακόλου 20 30,8% 10,4% 45 69,2% 7,9% 65 8,5% 0,621 

Λίγο 36 24,5% 18,8% 111 75,5% 19,4% 147 19,2%  

Μζτρια 42 23,0% 21,9% 141 77,0% 24,6% 183 23,9%  

Ρολφ 53 27,6% 27,6% 139 72,4% 24,3% 192 25,1%  

Ράρα 
πολφ 

41 23,0% 21,4% 137 77,0% 23,9% 178 23,3% 
  

Σου αρζςει να 
ακοφσ 
Μουςικι; 

Κακόλου 1 100,0% 0,5% 0 0,0% 0,0% 1 0,1% 0,187 

Λίγο 1 16,7% 0,5% 5 83,3% 0,9% 6 0,8%  

Μζτρια 9 37,5% 4,7% 15 62,5% 2,6% 24 3,1%  

Ρολφ 34 28,1% 17,7% 87 71,9% 15,2% 121 15,8%  

Ράρα 
πολφ 

147 24,0% 76,6% 466 76,0% 81,3% 613 80,1% 
  

1
 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μεταβλθτι μελζτθσ (π.χ. ςου αρζςει το Κζατρο;). 

 2
 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μζκοδο διδαςκαλίασ. 
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9.1.2.1.6. Απόψεισ μακθτϊν για τθ ςχζςθ των Τεχνϊν με τθν κατανόθςθ τθσ 

Λογοτεχνίασ 

Οι μακθτζσ ερωτικθκαν ςχετικά με τθν άποψθ τουσ ωσ προσ το ποιά Τζχνθ 

ςυνδζεται περιςςότερο με τθν κατανόθςθ ενόσ λογοτεχνικοφ κειμζνου. 

Ραρατθρικθκε ότι οι απαντιςεισ των μακθτϊν ανά διδακτικι ομάδα 

διαφοροποιοφνται ςε ςχζςθ με τθ «Μουςικι» (p=0,009) και τον «Κινθματογράφο» 

(p=0,003), ενϊ οι απαντιςεισ δεν διαφοροποιικθκαν ςτισ επιλογζσ «Κζατρο» 

(p=0,878) και «Ηωγραφικι» (p=0,445). Σε κάκε περίπτωςθ το ακροιςτικό ποςοςτό 

των απαντιςεων «πολφ» και «πάρα πολφ» για κάκε Τζχνθ, πλθν του κεάτρου, ςτθν 

ομάδα εναλλακτικισ διδαςκαλίασ ιταν μεγαλφτερο από αυτό τθσ παραδοςιακισ 

διδαςκαλίασ. Συγκεκριμζνα, τα ποςοςτά ςε παραδοςιακι και εναλλακτικι 

αυξικθκαν αντίςτοιχα: ςτθ Ηωγραφικι από 35,8%, ςε 41,1%, ςτθ Μουςικι από 

36,9% ςε 48,0% και ςτον Κινθματογράφο, από 54,4% ςε 68,3%. Στο Κζατρο, τα 

ποςοςτά ιταν αντίςτοιχα υψθλά: ςτθν παραδοςιακι καταγράφθκε ποςοςτό 69,6%, 

ενϊ ςτθν εναλλακτικι 67,9%. 

Επιπλζον, όταν οι μακθτζσ ζχουν μονάχα μία επιλογι ςτθν ερϊτθςθ: «Ροια 

Τζχνθ ςυνδζεται περιςςότερο με τθν κατανόθςθ ενόσ λογοτεχνικοφ κειμζνου;», αν 

και ςτισ απαντιςεισ τουσ δεν παρουςιάςτθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ 

των Τεχνϊν (p=0,072), οι επιλογζσ των μακθτϊν τθσ εναλλακτικισ διδαςκαλίασ 

κατζγραψαν ότι το Κζατρο ςθμειϊνει το υψθλότερο ποςοςτό (217 μακθτζσ, 44,1%), 

ακολουκεί ο Κινθματογράφοσ με 146 μακθτζσ (ποςοςτό: 29,7%), ενϊ θ Ηωγραφικι 

και θ Μουςικι καταλαμβάνουν ποςοςτά 12,4% και 13,8% αντίςτοιχα.  

Στουσ μακθτζσ που παρακολοφκθςαν τθν παραδοςιακι διδαςκαλία, θ ςειρά 

κατάταξθσ ωσ προσ τθ ςφνδεςθ των Τεχνϊν με τθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ, είναι 

αντίςτοιχθ: Το υψθλότερο ποςοςτό καταγράφει το Κζατρο με 54,8%, ακολουκεί ο 

Κινθματογράφοσ με 23,5%, ενϊ θ ςειρά διαφοροποιείται ςτθ Ηωγραφικι και τθ 

Μουςικι, που παρουςιάηουν ποςοςτά: 12,7% και 9,0 % αντίςτοιχα.   

Οι απόψεισ μακθτϊν για τθ ςυνειςφορά των άλλων Τεχνϊν (Κζατρο, 

Ηωγραφικι, Κινθματογράφοσ, Μουςικι) ςτθν κατανόθςθ ενόσ λογοτεχνικοφ 

κειμζνου ανά διδακτικι μζκοδο παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 9.6. 

  



  

218 

 

 
Ρίνακασ 9.6. Απόψεισ μακθτϊν για τθ ςυνειςφορά των άλλων Τεχνϊν (Κζατρο, Ηωγραφικι, 
Κινθματογράφοσ, Μουςικι) ςτθν κατανόθςθ ενόσ λογοτεχνικοφ κειμζνου ανά διδακτικι μζκοδο. 
 

Θ κατανόθςθ λογοτεχνικοφ 
κειμζνου ςυνδζεται με: 

Μζκοδοσ 

Σφνολο 

  

Ραραδοςιακι 
(n=192) 

Εναλλακτικι 
(n=573)  

Ν %
1 

%
2 

Ν %
1
 %

2 
Ν %

2 
P 

Κζατρο Κακόλου 5 33,3% 2,6% 10 66,7% 1,8% 15 2,0% 0,878 

Λίγο 15 21,7% 7,9% 54 78,3% 9,6% 69 9,2%  

Μζτρια 38 24,5% 19,9% 117 75,5% 20,8% 155 20,6%  

Ρολφ 81 26,9% 42,4% 220 73,1% 39,1% 301 39,9%  

Ράρα πολφ 52 24,3% 27,2% 162 75,7% 28,8% 214 28,4% 
  

Ηωγραφικι Κακόλου 15 34,9% 8,0% 28 65,1% 5,0% 43 5,7% 0,445 

Λίγο 45 26,6% 24,1% 124 73,4% 22,1% 169 22,6%  

Μζτρια 60 25,1% 32,1% 179 74,9% 31,9% 239 31,9%  

Ρολφ 46 23,4% 24,6% 151 76,6% 26,9% 197 26,3%  

Ράρα πολφ 21 20,8% 11,2% 80 79,2% 14,2% 101 13,5% 
  

Μουςικι Κακόλου 20 43,5% 10,7% 26 56,5% 4,6% 46 6,1% 0,009 

Λίγο 35 28,7% 18,7% 87 71,3% 15,5% 122 16,3%  

Μζτρια 63 25,9% 33,7% 180 74,1% 32,0% 243 32,4%  

Ρολφ 42 21,1% 22,5% 157 78,9% 27,9% 199 26,5%  

Ράρα πολφ 27 19,3% 14,4% 113 80,7% 20,1% 140 18,7% 
  

Κινθματογράφοσ Κακόλου 4 19,0% 2,2% 17 81,0% 3,0% 21 2,8% 0,003 

Λίγο 23 28,8% 12,5% 57 71,3% 10,1% 80 10,7%  

Μζτρια 57 35,4% 31,0% 104 64,6% 18,5% 161 21,6%  

Ρολφ 62 22,1% 33,7% 218 77,9% 38,8% 280 37,5%  

Ράρα πολφ 38 18,6% 20,7% 166 81,4% 29,5% 204 27,3% 
  

Ροιά από τισ 
Τζχνεσ 
ςυνδζεται 
περιςςότερο με 
τθ διδαςκαλία 
τθσ Λογοτεχνίασ; 

Κζατρο 91 29,5% 54,8% 217 70,5% 44,1% 308 46,8% 0,072 

Ηωγραφικι 21 25,6% 12,7% 61 74,4% 12,4% 82 12,5% 
 

Μουςικι 15 18,1% 9,0% 68 81,9% 13,8% 83 12,6%  

Κινθματογράφοσ 39 21,1% 23,5% 146 78,9% 29,7% 185 28,1% 
 

1
 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μεταβλθτι μελζτθσ (π.χ. Σφνδεςθ κεάτρου με Λογοτεχνία). 

2
 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μζκοδο διδαςκαλίασ. 
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9.1.2.2. Ρρόςλθψθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ Λογοτεχνίασ 

Σε αυτιν τθν ενότθτα ερωτιςεων εξετάηονται οι απόψεισ/αντιλιψεισ και τα 

ςυναιςκιματα των μακθτϊν μετά τθν παρακολοφκθςθ των διαφορετικϊν μεκόδων 

διδαςκαλίασ (παραδοςιακι διδαςκαλία – διδαςκαλία με τισ Τζχνεσ). Θ παροφςα 

ενότθτα αρκρϊνεται ςε πζντε (5) επιμζρουσ ενότθτεσ, που αφοροφν: α) τισ 

αντιλιψεισ για το μάκθμα, β) τισ αντιλιψεισ για τθν πρόκλθςθ του ενδιαφζροντοσ, 

γ) τισ αντιλιψεισ για τθ ςτάςθ του εκπαιδευτικοφ, δ) τισ αντιλιψεισ για τθν 

επίδραςθ του μακιματοσ και τζλοσ ε) τθν αποτίμθςθ τθσ διδαςκαλίασ.  

Οι μεταβλθτζσ που ελζγχκθκαν ωσ προσ τισ αντιλιψεισ για το μάκθμα ιταν: 

θ κατανόθςθ, θ ευχαρίςτθςθ, εάν κεωροφςαν το κείμενο ενδιαφζρον, θ ςτάςθ του 

εκπαιδευτικοφ, το κετικό κλίμα τθσ τάξθσ, θ ςυνεργαςία, θ ςυμμετοχι και θ 

ςυγκζντρωςθ κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ. Θ επίδραςθ τθσ διδαςκαλίασ 

ελζγχκθκε ωσ προσ τθ δθμιουργικότθτα και τθ φιλαναγνωςία και τθ ςυνειςφορά 

ςτθν παρακολοφκθςθ. Ρζντε (5) από τισ ερωτιςεισ που αφοροφν το ενδιαφζρον του 

μακθτι, κακϊσ και τζςςερισ (4) ερωτιςεισ που αφοροφν τθν αντίλθψθ για τθ ςτάςθ 

του εκπαιδευτικοφ ομαδοποιικθκαν ςε μία ερϊτθςθ αντίςτοιχα, με χριςθ 

ανάλυςθσ κυρίων παραγόντων. Τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ κυρίων 

παραγόντων, κακϊσ και ο υπολογιςμόσ του ςυντελεςτι a του Cronbach, 

παρουςιάηονται ςτο Ραράρτθμα 6 και ςυγκεκριμζνα ςτουσ Ρίνακεσ 1 και 2. Σε κάκε 

περίπτωςθ, ελζγχκθκε κατά πόςο οι απαντιςεισ τθσ ενότθτασ διαφοροποιοφνται 

ανά ομάδα διδαςκαλίασ. 

9.1.2.2.1.  Απόψεισ για το μάκθμα  

Σε αυτιν τθν ενότθτα βρίςκονται δφο από τισ τρεισ ερωτιςεισ που κα αναλυκοφν 

και κατά τθν πολυμεταβλθτι ανάλυςθ. Ρρόκειται για τισ ερωτιςεισ που αφοροφν 

ςτθν κατανόθςθ και τθν ευχαρίςτθςθ του λογοτεχνικοφ κείμενου ςε ςχζςθ με τθ 

μζκοδο διδαςκαλίασ. Εξάγοντασ το ακροιςτικό ποςοςτό ςτισ απαντιςεισ «βοικθςε 

πολφ» και «βοικθςε πάρα πολφ» ςτθν ερϊτθςθ: «Θ ςθμερινι διδαςκαλία βοικθςε 

ςτθν κατανόθςθ του λογοτεχνικοφ κειμζνου;», καταγράφεται ςθμαντικι 

διαφοροποίθςθ ςτθ μζκοδο διδαςκαλίασ με τισ Τζχνεσ (74,9%) ςε ςχζςθ με τθν 

παραδοςιακι (54.7%) (p<0,001) ( Γράφθμα 9.3). 
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 Γράφθμα 9.3.  Απαντιςεισ μακθτϊν (ποςοςτά επί τοισ εκατό %) ςτθν ερϊτθςθ «Θ 
ςθμερινι διδαςκαλία βοικθςε ςτθν κατανόθςθ του λογοτεχνικοφ κειμζνου;» 

 
Στο διάγραμμα 9.3., παρουςιάηονται οι απαντιςεισ των μακθτϊν ςτθν 

ερϊτθςθ «Ιταν θ διεξαγωγι του μακιματοσ μια ευχάριςτθ διαδικαςία;». Από τισ 

απαντιςεισ παρατθροφμε μια αντίςτοιχθ εικόνα, όπωσ και ςτο Γράφθμα 4., όπου οι 

κετικζσ απαντιςεισ «Ρολφ» και «πάρα πολφ» διαφοροποιοφνται ςθμαντικά 

ανάμεςα ςτισ διδακτικζσ ομάδεσ, με τθ διδαςκαλία με τισ Τζχνεσ να παρουςιάηει 

υψθλότερα ακροιςτικά ποςοςτά 77,9%, αντί τθσ παραδοςιακισ 38,6% (p<0,001). Τα 

αποτελζςματα ςυνοψίηονται αναλυτικότερα και ςτον πίνακα 9.7. 
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Γράφθμα 9.4.  Απαντιςεισ μακθτϊν (ςυχνότθτεσ, ποςοςτά επί τοισ εκατό %) ςτθν 
ερϊτθςθ «Ιταν θ διεξαγωγι του μακιματοσ μια ευχάριςτθ διαδικαςία;» 
 

Οι αντιλιψεισ ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ ωσ προσ 

ςυγκεκριμζνεσ ποιότθτεσ –εκτόσ τθσ ευχαρίςτθςθσ και κατανόθςθσ– καταγράφονται 

από τισ απαντιςεισ των μακθτϊν ςτισ ερωτιςεισ που αφοροφςαν: α) εάν ιταν 

ςυγκεντρωμζνοσ/θ ςτο μάκθμα, β) εάν ιταν ικανοποιθμζνοσ/θ από τθ ςυμμετοχι 

ςτο μάκθμα, γ) εάν το κλίμα τθσ τάξθσ ιταν κετικό, δ) εάν θ ϊρα πζραςε ευχάριςτα, 

ε) εάν υπιρξε αρμονικι ςυνεργαςία, και ςτ) εάν υπιρξε κακολικότθτα ςτθ 

ςυμμετοχι των μακθτϊν. 

Στον Ρίνακα 9.7 καταγράφθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτισ απαντιςεισ 

των μακθτϊν τθσ εναλλακτικισ μεκόδου και αυτϊν τθσ παραδοςιακισ μεκόδου για 

κάκε μελετϊμενθ ερϊτθςθ (p<0,001). Σε όλεσ τισ ερωτιςεισ τα ποςοςτά των 

μακθτϊν για τισ απαντιςεισ «αρκετά» και «πάρα πολφ» ιταν υψθλότερα ςτθν 

ομάδα τθσ εναλλακτικισ μεκόδου ςε ςχζςθ με αυτά τθσ παραδοςιακισ. Ενδεικτικά, 

για τθν ερϊτθςθ εάν ιταν κετικό το κλίμα τθσ τάξθσ, το ακροιςτικό ποςοςτό του 

«αρκετά» και του «πάρα πολφ» ιταν 74,9% ςτθν εναλλακτικι μζκοδο, ςθμαντικά 
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υψθλότερο από το αντίςτοιχο 34,8% τθσ παραδοςιακισ μεκόδου. Στθν ερϊτθςθ: 

«Ιςαςταν ςυγκεντρωμζνοσ ςτο μάκθμα», το ποςοςτό ςτο «πάρα πολφ» ιταν 

26,1%, ςθμαντικά υψθλότερο από το 10% για τθν παραδοςιακι. Στθν ερϊτθςθ 

ςχετικά με τθν αρμονικι ςυνεργαςία, ςτθν απάντθςθ «πάρα πολφ» το ποςοςτό ςτθ 

διδαςκαλία με τισ Τζχνεσ ιταν 29,0%, ςθμαντικά υψθλότερο ςε ςχζςθ με τθν 

παραδοςιακι μζκοδο, που ιταν 13,8%. 

Ρίνακασ 9.7. Αντιλιψεισ των ερωτϊμενων μακθτϊν, για το μάκθμα, ςτο ςφνολο και ανά 
μζκοδο διδαςκαλίασ 
 

  

Μζκοδοσ 

Σφνολο 

   

Ραραδοςιακι  Εναλλακτικι    

Ν %
1 

%
2 

Ν %
1 

%
2 

Ν %
2 

P 

Ευχαρίςτθςθ Κακόλου 25 67,6% 13,0% 12 32,4% 2,1% 37 4,8% <0,001 
 Λίγο 22 47,8% 11,5% 24 52,2% 4,2% 46 6,0%  
 Μζτρια 71 44,1% 37,0% 90 55,9% 15,7% 161 21,1%  
 Ρολφ 62 21,0% 32,3% 233 79,0% 40,7% 295 38,6%  
 Ραρά 

πολφ 
12 5,3% 6,3% 213 94,7% 37,2% 225 29,5% 

 

Κατανόθςθ Κακόλου 10 52,6% 5,2% 9 47,4% 1,6% 19 2,5% <0,001 
 Λίγο 23 39,7% 12,0% 35 60,3% 6,1% 58 7,6%  
 Μζτρια 54 35,3% 28,1% 99 64,7% 17,3% 153 20,1%  
 Ρολφ 78 22,5% 40,6% 268 77,5% 46,9% 346 45,3%  
 Ραρά 

πολφ 
27 14,4% 14,1% 160 85,6% 28,0% 187 24,5% 

 

Συγκζντρωςθ Κακόλου 22 56,4% 11,6% 17 43,6% 3,0% 39 5,1% <0,001 

Λίγο 24 40,7% 12,6% 35 59,3% 6,2% 59 7,8%  

Μζτρια 57 31,1% 30,0% 126 68,9% 22,2% 183 24,1%  

Αρκετά 68 21,9% 35,8% 242 78,1% 42,6% 310 40,9%  

Ράρα 
πολφ 
 

19 11,4% 10,0% 148 88,6% 26,1% 167 22,0% 

  

Λκανοποιθμζνοσ 
από τθ 
ςυμμετοχι 

Κακόλου 24 54,5% 12,6% 20 45,5% 3,5% 44 5,8% <0,001 
Λίγο 34 41,5% 17,9% 48 58,5% 8,5% 82 10,8%  
Μζτρια 65 32,8% 34,2% 133 67,2% 23,5% 198 26,2%  
Αρκετά 45 16,7% 23,7% 225 83,3% 39,7% 270 35,7%  
Ράρα 
πολφ 

22 13,5% 11,6% 141 86,5% 24,9% 163 21,5% 
  

Κετικό κλίμα 
τάξθσ 
 

Κακόλου 19 63,3% 10,2% 11 36,7% 2,0% 30 4,0% <0,001 
Λίγο 37 57,8% 19,8% 27 42,2% 4,8% 64 8,5%  
Μζτρια 66 38,8% 35,3% 104 61,2% 18,4% 170 22,6%  
Αρκετά 43 16,2% 23,0% 222 83,8% 39,4% 265 35,3%  
Ράρα 
πολφ 

22 9,9% 11,8% 200 90,1% 35,5% 222 29,6% 
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Αρμονικι 
ςυνεργαςία 

Κακόλου 30 42,9% 16,0% 40 57,1% 7,1% 70 9,3% <0,001 

Λίγο 32 43,2% 17,0% 42 56,8% 7,4% 74 9,8%  

Μζτρια 42 32,3% 22,3% 88 67,7% 15,6% 130 17,3%  

Αρκετά 58 20,1% 30,9% 231 79,9% 40,9% 289 38,4%  

Ράρα 
πολφ 

26 13,7% 13,8% 164 86,3% 29,0% 190 25,2% 
  

Κακολικι 
ςυμμετοχι 

Κακόλου 18 51,4% 9,8% 17 48,6% 3,0% 35 4,7% <0,001 
Λίγο 30 38,5% 16,3% 48 61,5% 8,6% 78 10,5%  
Μζτρια 46 31,1% 25,0% 102 68,9% 18,2% 148 19,9%  
Αρκετά 59 24,3% 32,1% 184 75,7% 32,9% 243 32,7%  
Ράρα 
πολφ 

31 12,9% 16,8% 209 87,1% 37,3% 240 32,3% 
 

1
  % Ροςοςτό ωσ προσ τθ μεταβλθτι μελζτθσ (π.χ. κετικό κλίμα τάξθσ)  

2
  % Ροςοςτό ωσ προσ τθ μζκοδο διδαςκαλίασ  

 

9.1.2.2.2. Ρρόκλθςθ ενδιαφζροντοσ κατά τθ διδαςκαλία  

Ππωσ ζχει αναφερκεί ιδθ ςτο ειςαγωγικό κεφάλαιο των αποτελεςμάτων τθσ 

ποςοτικισ ζρευνασ, μια ομάδα από πζντε (5) ερωτιςεισ που αφοροφςαν ςτθν 

πρόκλθςθ ενδιαφζροντοσ αντιμετωπίςτθκαν ωσ μία μεταβλθτι, με αποτζλεςμα να 

υπάρχει δυνατότθτα να εφαρμοςτεί θ ςτατιςτικι μζκοδοσ «ανάλυςθ κυρίων 

παραγόντων». Στον Ρίνακα 9.8., παρουςιάηονται οι ςυχνότθτεσ και τα ποςοςτά επί 

τοισ εκατό (%), ανά μζκοδο, ςτισ ερωτιςεισ που ςχετίηονται με το ενδιαφζρον που 

προκλικθκε ςτουσ μακθτζσ από τθ διδαςκαλία, κακϊσ και τθ μζςθ τιμι τθσ 

παραγόμενθσ ςυνεχοφσ μεταβλθτισ («πρόκλθςθ ενδιαφζροντοσ»). Από τθν 

ανάλυςθ προζκυψε ότι οι μακθτζσ που διδάχκθκαν με τθ μζκοδο αξιοποίθςθσ των 

Τεχνϊν βακμολογοφν με υψθλότερθ μζςθ τιμι τθν πρόκλθςθ ενδιαφζροντοσ 2,8 ± 

0,8 ςε ςχζςθ με τουσ μακθτζσ τθσ παραδοςιακισ μεκόδου (2,2 ± 0,9) (p<0,001), 

ςτθν ομάδα ερωτιςεων που ςχετίηονται με το ενδιαφζρον. Στισ επιμζρουσ 

ερωτιςεισ παρουςιάςτθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφοροποίθςθ (p<0,001) μεταξφ 

των δφο μεκόδων. Αναλυτικότερα, θ ςτάςθ του κακθγθτι, ςτθν επιλογι «πάρα 

πολφ» ιταν για τθν εναλλακτικι διδαςκαλία 22,0% (7,9% παραδοςιακι), θ 

ςυνεργαςία με τουσ ςυμμακθτζσ 23,9%, (7,4% παραδοςιακι), θ κατανόθςθ του 

μακιματοσ 35,5% (19,9% παραδοςιακι), θ αξιολόγθςθ του κειμζνου ωσ ενδιαφζρον 

31,1% (16,5% παραδοςιακι) και «θ ϊρα πζραςε ευχάριςτα» 42,9% (12,7% 

παραδοςιακι), με p<0,001 για όλεσ τισ ςυγκρίςεισ των μεταβλθτϊν. 
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Ρίνακασ  9.8. Μζτρθςθ του ενδιαφζροντοσ από τθ διδαςκαλία ςτουσ μακθτζσ (ανά 
ερϊτθςθ και ςυνολικι βακμολογία) 
 

    Μζκοδοσ Σφνολο   

  
Ραραδοςιακι 

(n=192) 
Εναλλακτικι 

(n=573) 
 

  

Ενδιαφζρον N % 
1 

% 
2 

N % 
1 

% 
2 

N % 
2 

P 

Θ ςτάςθ του 
κακθγθτι 

Κακόλου 24 45,3% 12,6% 29 54,7% 5,1% 53 7,0% <0,001 

Λίγο 25 32,9% 13,1% 51 67,1% 9,0% 76 10,0%  

Μζτρια 59 33,0% 30,9% 120 67,0% 21,2% 179 23,6%  

Ρολφ 68 21,9% 35,6% 242 78,1% 42,7% 310 40,9%  

Ράρα 
πολφ 

15 10,7% 7,9% 125 89,3% 22,0% 140 18,5% 
 

Θ ςυνεργαςία 
με τουσ 
ςυμμακθτζσ 
μου 

Κακόλου 29 47,5% 15,3% 32 52,5% 5,6% 61 8,0% <0,001 

Λίγο 37 45,2% 20,0% 46 54,8% 8,0% 84 11,0%  

Μζτρια 58 29,0% 30,7% 142 71,0% 24,8% 200 26,2%  

Ρολφ 51 19,2% 27,0% 215 80,8% 37,5% 266 34,9%  

Ράρα 
πολφ 

14 9,3% 7,4% 137 90,7% 23,9% 151 19,8% 
  

Το μάκθμα 
ιταν 
κατανοθτό 

Κακόλου 12 57,1% 6,3% 9 42,9% 1,6% 21 2,7% <0,001 

Λίγο 16 33,3% 8,4% 32 66,7% 5,6% 48 6,3%  

Μζτρια 54 41,5% 27,7% 76 58,5% 13,3% 130 17,0%  

Αρκετά 72 22,3% 37,7% 251 77,7% 43,8% 323 42,3%  

Ράρα 
πολφ 38 15,7% 19,9% 204 84,3% 35,6% 242 31,7% 

 
 

  

Θ ϊρα 
πζραςε 
ευχάριςτα 

Κακόλου 30 73,2% 15,9% 11 26,8% 1,9% 41 5,4% <0,001 

Λίγο 33 55,9% 17,5% 26 44,1% 4,6% 59 7,8%  

Μζτρια 57 39,6% 30,2% 87 60,4% 15,2% 144 18,9%  

Αρκετά 45 18,2% 23,8% 202 81,8% 35,4% 247 32,5%  

Ράρα 
πολφ 

24 8,9% 12,7% 245 91,1% 42,9% 269 35,4% 
  

Το κείμενο 
ιταν 
ενδιαφζρον 

Κακόλου 24 58,5% 12,8% 17 41,5% 3,0% 41 5,4% <0,001 

Λίγο 22 40,7% 11,7% 32 59,3% 5,6% 54 7,1%  

Μζτρια 53 32,3% 27,7% 111 67,7% 19,6% 164 21,6%  

Αρκετά 59 20,3% 31,4% 232 79,7% 40,7% 291 38,4%  

Ράρα 
πολφ 

31 14,9% 16,5% 177 85,1% 31,1% 208 27,4% 
  

    
Μζςθ  
Τιμι ΤΑ 

Μζςθ  
Τιμι ΤΑ 

Μζςθ  
Τιμι ΤΑ P 

Βακμολογία Σφνολο 8,8 3,5 11,3 3,1 10,7 3,4 <0,001 

  Μζςθ Τιμι 2,2 0,9 2,8 0,8 2,7 0,8 <0,001 
1
 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μεταβλθτι μελζτθσ (π.χ. το μάκθμα ιταν κατανοθτό).  

2
 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μζκοδο διδαςκαλίασ. 
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9.1.2.2.3. Απόψεισ για τον εκπαιδευτικό 

Οι απαντιςεισ των μακθτϊν ςε ό,τι αφορά ςτθ ςτάςθ του εκπαιδευτικοφ όπωσ τθν 

προςλαμβάνουν και τθν αξιολογοφν οι μακθτζσ, κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ, 

ελζγχκθκαν με 2 τρόπουσ. Ο πρϊτοσ αφορά τθν ανά μζκοδο διαφοροποίθςθ των 

επιμζρουσ ερωτιςεων, που ςχετίηονταν με τθ φιλικότθτα, τθν αυςτθρότθτα, και το 

πόςο απόμακρο ι κακοδθγθτικό αιςκάνονταν τον κακθγθτι οι μακθτζσ. Θ ανάλυςθ 

των επιμζρουσ ερωτιςεων ζδειξε ότι οι μακθτζσ που παρακολοφκθςαν κάποια 

εναλλακτικι μζκοδο αποδίδουν υψθλότερο ποςοςτό ςτισ ερωτιςεισ με «κετικό» 

χαρακτθριςμό (φιλικόσ, κακοδθγθτικόσ) ςτθν επιλογι: «πάρα πολφ», ςε ςχζςθ με 

αυτοφσ τθσ παραδοςιακισ μεκόδου (φιλικόσ: εναλλακτικι 44,5%, παραδοςιακι 

25,8%, / κακοδθγθτικόσ: εναλλακτικι 36,8%, παραδοςιακι 24,7%) (p<0,001). 

Αντίςτροφθ εικόνα παρατθρείται για τισ αρνθτικζσ κρίςεισ για το «αυςτθρόσ» και το 

«απόμακροσ». Το ποςοςτό του «πάρα πολφ» ςτο αυςτθρόσ είναι χαμθλότερο ςτθν 

εναλλακτικι μζκοδο (2,3%), ςε ςχζςθ με τθν παραδοςιακι (6,3%) (p=0,043) και ςτο 

απόμακροσ (εναλλακτικι 1,4%, ςε ςχζςθ με τθν παραδοςιακι 3,8%) (p=0,003). 

Ο δεφτεροσ τρόποσ αφορά τθ δθμιουργία μίασ ςυνολικισ βακμολογίασ 

(ςκορ) για το ςφνολο των τεςςάρων ερωτιςεων. Με χριςθ ανάλυςθσ κυρίων 

ςυνιςτωςϊν, θ οποία παρουςιάηεται ςτο Ραράρτθμα 6, προζκυψε ότι οι ερωτιςεισ 

μποροφν να περιγραφοφν ωσ ζνασ παράγοντασ. Ταυτόχρονα, θ εςωτερικι ςυνάφεια 

των ερωτιςεων (Cronbach’s alpha=0,730) ζδειξε ότι μποροφμε να υπολογίςουμε 

ακροιςτικι ι ωσ μζςθ τιμι ερωτιςεων (βακμολογία - ςφνολο και βακμολογία - 

μζςθ τιμι αντίςτοιχα) τισ χρθςιμοποιοφμενεσ ερωτιςεισ. Οι δφο τελευταίεσ 

χρθςιμοποιικθκαν με ανάςτροφθ βακμολόγθςθ. Ραρατθρικθκε ότι θ ςυνολικι 

βακμολογία, κακϊσ και θ μζςθ τιμι των ερωτιςεων, ιταν υψθλότερεσ ςτουσ 

μακθτζσ τθσ εναλλακτικισ ομάδασ (14,6 ± 0,3: ςφνολο, 3,7 ± 0,7: μζςθ τιμι) ςε 

ςχζςθ με τουσ μακθτζσ τθσ παραδοςιακισ ομάδασ (13,4 ± 0,3: ςφνολο, 3,4 ± 0,7: 

μζςθ τιμι). Στον Ρίνακα 9.9. παρουςιάηονται οι ςυχνότθτεσ και τα ποςοςτά επί τοισ 

εκατό % ανά μζκοδο, ςτισ ερωτιςεισ που ςχετίηονται με τθ ςτάςθ του κακθγθτι 

κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ. 
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Ρίνακασ 9.9. Απαντιςεισ των μακθτϊν ςτισ ερωτιςεισ που αφοροφν τθ ςτάςθ του κακθγθτι κατά 
τθ διάρκεια του μακιματοσ  

    Μζκοδοσ 

Total 

  

  
Ραραδοςιακι 

(n=192) 
Εναλλακτικι 

(n=573)   

Κακθγθτισ N %
1
  % 

2 
N % 

1 
% 

2 
N % 

2 
P 

Φιλικόσ Κακόλου 4 23,5% 2,1% 13 76,5% 2,3% 17 2,2% <0,001 
Λίγο 5 16,1% 2,6% 26 83,9% 4,5% 31 4,1%  
Μζτρια 32 41,0% 16,8% 46 59,0% 8,0% 78 10,2%  
Αρκετά 101 30,3% 53,2% 232 69,7% 40,5% 333 43,6%  
Ράρα πολφ 

49 16,1% 25,8% 255 83,9% 44,5% 304 39,8% 
 

Κακοδθγθτικόσ Κακόλου 9 34,6% 4,8% 17 65,4% 3,0% 26 3,4% <0,001 

Λίγο 11 27,5% 5,9% 29 72,5% 5,1% 40 5,3%  

Μζτρια 43 36,8% 22,8% 74 63,2% 13,0% 117 15,4%  

Αρκετά 85 26,2% 45,0% 240 73,8% 42,1% 325 42,8%  

Ράρα πολφ 
41 16,3% 21,7% 210 83,7% 36,8% 251 33,1% 

  

Αυςτθρόσ Κακόλου 53 20,9% 27,9% 201 79,1% 35,2% 254 33,4% 0,043 

Λίγο 66 25,1% 34,7% 197 74,9% 34,5% 263 34,6%  

Μζτρια 43 26,7% 22,6% 118 73,3% 20,7% 161 21,2%  

Αρκετά 16 27,6% 8,4% 42 72,4% 7,4% 58 7,6%  

Ράρα πολφ 
12 48,0% 6,3% 13 52,0% 2,3% 25 3,3% 

  

Απόμακροσ Κακόλου 103 20,4% 56,0% 401 79,6% 70,7% 504 67,1% 0,002 

Λίγο 43 31,2% 23,4% 95 68,8% 16,8% 138 18,4%  

Μζτρια 24 36,4% 13,0% 42 63,6% 7,4% 66 8,8%  

Αρκετά 7 25,0% 3,8% 21 75,0% 3,7% 28 3,7%  

Ράρα πολφ 
7 46,7% 3,8% 8 53,3% 1,4% 15 2,0% 

  

    Μζςθ Τιμι ΤΑ 
Μζςθ Τιμι 

 ΤΑ 
Μζςθ 
Τιμι ΤΑ P 

Βακμολογία Σφνολο 13,4 3,0 14,6 3,0 14,3 3,0 <0,001 

  Μζςθ Τιμι 3,4 0,7 3,7 0,7 3,6 0,7 <0,001 

1 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μεταβλθτι μελζτθσ (π.χ. ο κακθγθτισ ιταν 
απόμακροσ). 

2 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μζκοδο διδαςκαλίασ. 

 

9.1.2.2.4. Αξιολόγθςθ ςυνειςφοράσ μεκόδου (Συνειςφορά ςτθν αλλαγι ςτάςθσ 

μακθτι). 

Σε αυτιν τθν ενότθτα, παρουςιάηονται οι απαντιςεισ των μακθτϊν ςχετικά με τθ 

ςυνειςφορά τθσ μεκόδου διδαςκαλίασ. Οι ερωτιςεισ τθσ ενότθτασ αφοροφν ςτο: α) 

εάν ο μακθτισ παρακινικθκε για τθ δθμιουργία κάποιου άλλου ζργου ςε ςχζςθ με 

το κείμενο, β) εάν ο μακθτισ παρακινικθκε για τθν ανάγνωςθ κάποιου 
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λογοτεχνικοφ κειμζνου, γ) εάν θ χριςθ εναλλακτικϊν μεκόδων ςυνειςφζρει ςτθν 

πρόκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν παρακολοφκθςθ του μακιματοσ. 

Σε όλεσ τισ ερωτιςεισ παρουςιάςτθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ 

των μεκόδων διδαςκαλίασ (δθμιουργικότθτα με αφορμι το κείμενο: p<0,001, 

φιλαναγνωςία: p<0,001, βοικεια από τθ μζκοδο p<0,001). Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, 

οι απαντιςεισ του «πάρα πολφ» και «αρκετά» παρουςίαςαν ςτατιςτικά ςθμαντικά 

υψθλότερα ποςοςτά ςτθν εναλλακτικι ομάδα διδαςκαλίασ ςε ςχζςθ με τθν 

παραδοςιακι. Τθν ίδια ςχζςθ ακολοφκθςε το ακροιςτικό ποςοςτό ςτισ απαντιςεισ 

«κακόλου» και «λίγο», που ιταν υψθλότερο ςτθν παραδοςιακι μζκοδο ςε ςχζςθ 

με τθν εναλλακτικι. Για παράδειγμα, για τθ δθμιουργικότθτα (παραδοςιακι:78,9% 

ενϊ ςτθν εναλλακτικι:63,7%), για τθ φιλαναγνωςία (παραδοςιακι:63,7% ενϊ ςτθν 

εναλλακτικι: 39,0%) και τζλοσ βοικεια από τθ μζκοδο (παραδοςιακι 14,6% ενϊ 

ςτθν εναλλακτικι:5,4%). Οι απαντιςεισ παρουςιάηονται ανά διδακτικι μζκοδο, 

ςτον Ρίνακα 9.10. 
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Ρίνακασ 9.10. Δθλϊςεισ μακθτϊν για τθ ςυνειςφορά των διδαςκαλιϊν (παραδοςιακι και 
εναλλακτικι) ςτθν αλλαγι τθσ ςτάςθσ του μακθτι. 

  

Μζκοδοσ Σφνολο 
  

 

Ραραδοςιακι  Εναλλακτικι   

Ν %
1 

%
2 

Ν %
1 

%
2 

Ν %
2 

P 

Δθμιουργικότθτα Κακόλου 126 34,1% 66,3% 243 65,9% 42,5% 369 48,4% <0,001 
 Λίγο 24 16,6% 12,6% 121 83,4% 21,2% 145 19,0%  
 Μζτρια 13 14,6% 6,8% 76 85,4% 13,3% 89 11,7%  
 Αρκετά 16 20,0% 8,4% 64 80,0% 11,2% 80 10,5%  
 Ράρα πολφ 11 13,9% 5,8% 68 86,1% 11,9% 79 10,4%   

Φιλαναγνωςία Κακόλου 87 38,7% 45,8% 138 61,3% 24,1% 225 29,5% <0,001 
 Λίγο 34 28,6% 17,9% 85 71,4% 14,9% 119 15,6%  
 Μζτρια 36 24,3% 18,9% 112 75,7% 19,6% 148 19,4%  
 Αρκετά 21 12,9% 11,1% 142 87,1% 24,8% 163 21,4%  
 Ράρα πολφ 12 11,2% 6,3% 95 88,8% 16,6% 107 14,0%   

Συνειςφορά  Κακόλου 8 53,3% 4,3% 7 46,7% 1,2% 15 2,0% <0,001 

Μεκόδου Λίγο 19 44,2% 10,3% 24 55,8% 4,2% 43 5,7%  

 Μζτρια 27 30,3% 14,6% 62 69,7% 11,0% 89 11,9%  

 Αρκετά 55 25,2% 29,7% 163 74,8% 28,8% 218 29,0%  

 Ράρα πολφ 76 19,7% 41,1% 310 80,3% 54,8% 386 51,4%  
1
 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%) ωσ προσ τθ μεταβλθτι μελζτθσ (π.χ. παρακίνθςθ).  

2 
 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%) ωσ προσ τθ μζκοδο διδαςκαλίασ. 

 

9.1.2.2.5. Αποτίμθςθ μεκόδου 

Οι δφο τελευταίεσ ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου των μακθτϊν αφοροφν ςτθν 

αποτίμθςθ τθσ εφαρμοηόμενθσ μεκόδου.  

 

Γράφθμα 9.5. Κετικζσ απαντιςεισ μακθτϊν 
ςτο ερϊτθμα εάν κα επικυμοφςαν τθν 
επανάλθψθ μιασ τζτοιασ διδαςκαλίασ. 

 

 
Στο Γράφθμα 9.5., παρουςιάηονται τα ποςοςτά των απαντιςεων ςτο 

ερϊτθμα εάν οι μακθτζσ κα επικυμοφςαν τθν επανάλθψθ του μακιματοσ με 

αντίςτοιχθ μζκοδο. Οι απαντιςεισ διαφοροποιοφνται ανά μζκοδο διδαςκαλίασ 

(p<0,001), με το χαμθλότερο ποςοςτό που ζχουν οι μακθτζσ που παρακολοφκθςαν 
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τθν παραδοςιακι διδαςκαλία (49,7%) ςε ςχζςθ με τουσ μακθτζσ που ςυμμετείχαν 

ςτθν εναλλακτικι μζκοδο (88,1%). 

Στον Ρίνακα 9.11, παρουςιάηονται αναλυτικά τα αποτελζςματα του 

Γραφιματοσ 9.6., κακϊσ και τθσ ερϊτθςθσ ςχετικά με το ποια Τζχνθ κεωρείται ότι 

ζχει τθ μεγαλφτερθ ςυνειςφορά ςτθν παρακολοφκθςθ του μακιματοσ. Τα ποςοςτά 

για τισ Τζχνεσ δεν διαφοροποιοφνται ςτατιςτικά μεταξφ των μεκόδων (p=0,111). Τά 

ποςοςτά τθσ επιλογισ διαμορφϊκθκαν ωσ εξισ: θ επιλογι Κζατρο ζλαβε 27,1% 

(παραδοςιακι) και 26,0% (εναλλακτικι), θ επιλογι Ηωγραφικι ζλαβε 13,3% 

(παραδοςιακι) και 9,5% (εναλλακτικι), θ επιλογι Μουςικι16,0% (παραδοςιακι) 

και 23,5% (εναλλακτικι) και τζλοσ θ επιλογι Κινθματογράφοσ 43,6% (παραδοςιακι) 

και 41,1% (εναλλακτικι). 

Ρίνακασ 9.11. Αποτελζςματα ερωτθματολογίου μακθτϊν για τθν αποτίμθςθ τθσ μεκόδου. 
 

Βοικεια ςτθν 
Ραρακολοφκθςθ 

Μζκοδοσ 

Σφνολο 

 

Ραραδοςιακι Εναλλακτικι 

Ν %
1 

%
2 

Ν %
1 

%
2 

Ν %
2 

P 

 Κζατρο 51 25,6% 27,1% 148 74,4% 26,0% 199 26,3% 0.111 

Ηωγραφικι 25 31,6% 13,3% 54 68,4% 9,5% 79 10,4%  

Μουςικι 30 18,3% 16,0% 134 81,7% 23,5% 164 21,6%  

Κινθματογράφοσ 82 25,9% 43,6% 234 74,1% 41,1% 316 41,7%  

Επανάλθψθ Μεκόδου          

 Πχι 96 58,5% 50,3% 68 41,5% 11,9% 164 21,5% <0,001 

Ναι 95 15,8% 49,7% 505 84,2% 88,1% 600 78,5%  

 

9.1.2.2.6. Επενζργεια μεκόδου –  Τζχνθσ 

Στθ ςυνζχεια, διερευνικθκε θ άποψθ των μακθτϊν ςχετικά με τθ ςυνειςφορά τθσ 

μεκόδου (Κζατρο, Κινθματογράφοσ, Ηωγραφικι, Μουςικι) ςτθ διδαςκαλία τθσ 

Λογοτεχνίασ. Διερευνϊντασ τισ απόψεισ των μακθτϊν ςχετικά με τθ ςυνειςφορά τθσ 

κάκε Τζχνθσ ςτθν διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Λογοτεχνίασ, θ ταξινόμθςθ που 

προκφπτει από τουσ μακθτζσ που παρακολοφκθςαν με παραδοςιακι διδαςκαλία 

διαμορφϊνεται ωσ εξισ: το μεγαλφτερο ποςοςτό των μακθτϊν (43,6) ανζφερε τον 

Κινθματογράφο, ςτθ δεφτερθ κζςθ βρίςκεται το Κζατρο με ποςοςτό 27,1%, ςτθ 

ςυνζχεια το 16% ανζφερε τθ Μουςικι και τζλοσ το 13,3 ανζφερε τθ Ηωγραφικι. 

Στουσ μακθτζσ που παρακολοφκθςαν τισ διδαςκαλίεσ με χριςθ κεατρικϊν τεχνικϊν, 

τθν πρϊτθ κζςθ εξακολουκεί να καταλαμβάνει ο Κινθματογράφοσ ωσ το μζςο, που 

ςυνειςφζρει περιςςότερο ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ, ςε ποςοςτό 40,6%. Τθ 
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δεφτερθ κζςθ (37,1) ζχει το Κζατρο, ποςοςτό αυξθμζνο κατά 9,5 μονάδεσ ςε ςχζςθ 

με τθ διδαςκαλία που διεξιχκθ με τθν παραδοςιακι μζκοδο. Τθν τρίτθ κζςθ 

καταλαμβάνει θ Μουςικι (17,1%) και τζταρτθ αναφζρεται θ Ηωγραφικι (5,3%). 

Στουσ μακθτζσ οι  οποίοι ανικουν ςτθν ομάδα όπου θ διδαςκαλία ζγινε με τθν 

αξιοποίθςθ τθσ Ηωγραφικισ, τθν πρϊτθ κζςθ εξακολουκεί να καταλαμβάνει ο 

Κινθματογράφοσ, κακϊσ 37,3% των μακθτϊν πιςτεφει ότι ςυνειςφζρει περιςςότερο 

ςτθ διδαςκαλία. Τθ δεφτερθ κζςθ καταλαμβάνει θ Μουςικι (27, 5%), τθν τρίτθ κζςθ 

ζχει θ Ηωγραφικι (19,6%, αυξθμζνο κατά 6,2%, ςε ςχζςθ με τθ διδαςκαλία με τθν 

παραδοςιακι μζκοδο). Τζλοσ, τθν τζταρτθ κζςθ καταλαμβάνει το Κζατρο με 

ποςοςτό 15,7%. 

Τα αποτελζςματα δείχνουν ιδιαίτερα ςθμαντικι τθν επίδραςθ τθσ 

αξιοποίθςθσ τθσ Μουςικισ ςτισ διδαςκαλίεσ. Στισ διδαςκαλίεσ που ζγιναν με 

αξιοποίθςθ τθσ Μουςικισ, οι μακθτζσ απάντθςαν ότι θ Μουςικι ςυνειςφζρει 

περιςςότερο ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ςε ποςοςτό 41,1%, αυξθμζνο κατά 

25,1% ςε ςχζςθ με τθν παραδοςιακι διδαςκαλία. Στθ δεφτερθ κζςθ, βρίςκεται το 

Κζατρο, με ποςοςτό 27,1%, ενϊ ςτθν τρίτθ κζςθ βρίςκεται ο Κινθματογράφοσ, με 

ποςοςτό 26,2%, και ςτθν τελευταία κζςθ με ποςοςτό 5,6% βρίςκεται θ Ηωγραφικι. 

Τζλοσ, ςτισ διδαςκαλίεσ όπου θ μζκοδοσ ιταν ο Κινθματογράφοσ, ο 

Κινθματογράφοσ καταλαμβάνει τθν πρϊτθ κζςθ με ποςοςτό 57,1%, ποςοςτό 

αυξθμζνο κατά 13,8% ςε ςχζςθ με τισ διδαςκαλίεσ που ζγιναν με τθν παραδοςιακι 

μζκοδο. Τθ δεφτερθ κζςθ καταλαμβάνει το Κζατρο, με ποςοςτό 22,9%, τθν τρίτθ θ 

Μουςικι, με ποςοςτό 13,6%, και τθν τελευταία κζςθ θ Ηωγραφικι με 6,4%. Οι 

απαντιςεισ παρουςιάηονται ανά Τζχνθ, ςτον Ρίνακα 9.12. 
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Ρίνακασ 9.12. Απόψεισ μακθτϊν για τθ ςυνειςφορά τθσ κάκε Τζχνθσ ςτθ διδαςκαλία τθσ 
Λογοτεχνίασ 

Μζκοδοσ Βοικεια από Τζχνθ Ν %1 %2 

Ραραδοςιακι Κζατρο 51 25,6% 27,1% 

Ηωγραφικι 25 31,6% 13,3% 

Μουςικι 30 18,3% 16,0% 

Κινθματογράφοσ 82 25,9% 43,6% 

Κζατρο Κζατρο 63 31,7% 37,1% 

Ηωγραφικι 9 11,4% 5,3% 

Μουςικι 29 17,7% 17,1% 

Κινθματογράφοσ 69 21,8% 40,6% 

Ηωγραφικι Κζατρο 24 12,1% 15,7% 

Ηωγραφικι 30 38,0% 19,6% 

Μουςικι 42 25,6% 27,5% 

Κινθματογράφοσ 57 18,0% 37,3% 

Μουςικι Κζατρο 29 14,6% 27,1% 

Ηωγραφικι 6 7,6% 5,6% 

Μουςικι 44 26,8% 41,1% 

Κινθματογράφοσ 28 8,9% 26,2% 

Κινθματογράφοσ Κζατρο 32 16,1% 22,9% 

Ηωγραφικι 9 11,4% 6,4% 

Μουςικι 19 11,6% 13,6% 

Κινθματογράφοσ 80 25,3% 57,1% 

 

1 Ροςοςτό % ωσ προσ μεταβλθτι ενδιαφζροντοσ (π.χ. βοικεια από τθν Τζχνθ κεάτρου). 
2 Ροςοςτό % από τθ μζκοδο διδαςκαλίασ 

 

9.1.2.3. Αποτελζςματα επίδραςθσ παραγόντων ςτθν ευχαρίςτθςθ, ςτθν 

κατανόθςθ και ςτθν επικυμία επανάλθψθσ τθσ μεκόδου διδαςκαλίασ 

Σε αυτιν τθν ενότθτα διερευνϊνται οι παράγοντεσ που επθρεάηουν: α) τθν 

ευχαρίςτθςθ, β) τθν κατανόθςθ του μακιματοσ γ) τθν επικυμία για επανάλθψθ των 

μακθτϊν οι οποίοι ςυμμετείχαν ςτο μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ είτε με τθν 

παραδοςιακι είτε με τθ διδαςκαλία με τισ Τζχνεσ. Οι παράγοντεσ που μελετικθκαν, 

ωσ προσ τθν επιρροι, αφοροφςαν δθμογραφικζσ μεταβλθτζσ, μεταβλθτζσ επίδοςθσ, 

μεταβλθτζσ που ςχετιηόταν με το υπόβακρο (π.χ. αρικμόσ λογοτεχνικϊν βιβλίων), τθ 

ςχζςθ με τισ Τζχνεσ και τον/τθν διδάςκοντα/ουςα. Θ περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

παρουςιάηεται αναλυτικά ςτθ μεκοδολογία, ςτθν ενότθτα «μοντζλα επιδράςεων». 
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Στουσ Ρίνακεσ 9.13 και 9.14 παρουςιάηονται οι επιδράςεισ των 

προαναφερομζνων παραγόντων ςτισ μεταβλθτζσ «ευχαρίςτθςθ», «κατανόθςθ του 

μακιματοσ» και «επικυμία επανάλθψθσ του μακιματοσ», και εκφράηονται ςτθ 

μορφι λόγου ςυμπλθρωματικϊν πικανοτιτων (odd’s ratio ι OR) με 95% διάςτθμα 

εμπιςτοςφνθσ (95%ΔΕ). Επίςθσ καταγράφεται θ τιμι p, που προκφπτει από τθν 

εφαρμογι των ςτατιςτικϊν μεκόδων λογιςτικισ παλινδρόμθςθσ. 

Αρχικά, παρατθρικθκε ότι και ςτισ τρεισ μεταβλθτζσ υπιρχε επίδραςθ 

φφλου, τα κορίτςια, δθλαδι, δθλϊνουν μεγαλφτερθ επικυμία για επανάλθψθ του 

μακιματοσ (OR: 1,85, 95%ΔΕ: 1,30-2,62), μεγαλφτερθ ευχαρίςτθςθ (OR: 2,33, 

95%ΔΕ: 1,71-3,18) και υψθλότερο βακμό κατανόθςθσ (OR: 2,06, 95%ΔΕ: 1,50-2,82) 

από ό,τι τα αγόρια. Δεν παρουςιάςτθκαν ςτατιςτικζσ διαφορζσ (OR=1,0) ςτισ 

μεταβλθτζσ περιοχι (αςτικι ι αγροτικι) και είδοσ ςχολείου (ςυμβατικό ι 

πειραματικό/καλλιτεχνικό). Θ εναλλακτικι μζκοδοσ παρουςιάηει κετικι επίδραςθ 

ςτουσ μακθτζσ που ηθτοφν περιςςότερο τθν επανάλθψθ τθσ διδαςκαλίασ (OR:7,50, 

95%ΔΕ:5,13-10,98), ςτθν ευχαρίςτθςθ από τθ διδαςκαλία (OR: 5,65, 95%ΔΕ: 3,97-

8,02) και τθν κατανόθςθ του κειμζνου (OR: 2,48, 95%ΔΕ: 1,76-3,49), ςε ςχζςθ με τθν 

παραδοςιακι διδαςκαλία.  

Αντίςτοιχα αποτελζςματα, όπωσ παραπάνω, παρουςιάηονται όταν 

ςυγκρίνεται θ παραδοςιακι μζκοδοσ με κάκε μία από τισ διδαςκαλίεσ με τισ Τζχνεσ 

(Κζατρο, Κινθματογράφο, Μουςικι, Ηωγραφικι). Πλεσ οι εναλλακτικζσ μζκοδοι 

παρουςιάηουν κετικι ςυςχζτιςθ ςυγκριτικά με τθν παραδοςιακι μζκοδο. Οι τιμζσ 

OR κυμάνκθκαν από 6,54 ζωσ 9,15 για τισ ςυςχετίςεισ των μεταβλθτϊν «επανάλθψθ 

μεκόδου» και Μουςικι και Κζατρο αντίςτοιχα. Ραρόμοια, θ ευχαρίςτθςθ 

κυμάνκθκε από 4,71 για τισ μεταβλθτζσ «ευχαρίςτθςθ» και Κζατρο, ζωσ 6,28 για τισ 

μεταβλθτζσ «ευχαρίςτθςθ» και Ηωγραφικι ωσ μζκοδο. Τζλοσ, θ μεταβλθτι 

«κατανόθςθ» δείχνει τθ χαμθλότερθ τιμι επίδραςθσ από τθ μζκοδο διδαςκαλίασ 

«Ηωγραφικι» (OR: 2,05), και τθν υψθλότερθ τιμι επίδραςθσ από τθ μζκοδο 

«Μουςικι» (OR: 2,97). 

Θ ευχαρίςτθςθ από τθ διαδικαςία δείχνει να επθρεάηεται κετικά από τθ 

βακμίδα εκπαίδευςθσ, με τουσ μακθτζσ του Λυκείου να παρουςιάηουν υψθλότερεσ 

τιμζσ OR: 1,37, 95%ΔΕ: 1,01-1,86). Θ καλφτερθ κατανόθςθ του μακιματοσ 
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επθρεάηεται μόνο ςτουσ μακθτζσ με υψθλι μζςθ βακμολογία (19-20) με OR: 2,64 

(95% ΔΕ: 1,34-5,18). Το μορφωτικό επίπεδο των γονζων δεν δείχνει να επθρεάηει 

κετικά ι αρνθτικά τθν ευχαρίςτθςθ από το μάκθμα, τθν επικυμία για επανάλθψθ 

του μακιματοσ και τθν κατανόθςθ του λογοτεχνικοφ κειμζνου (OR: 1,0).  

Ρίνακασ 9.13. Επίδραςθ παραγόντων ςτισ μεταβλθτζσ «ευχαρίςτθςθ» από το μάκθμα, 
«κατανόθςθ» του μακιματοσ και «επανάλθψθ» τθσ μεκόδου (αδροί δείκτεσ). 
 

  Επανάλθψθ Ευχαρίςτθςθ Κατανόθςθ 

    

P OR 

95% ΔΕ 

P OR 

95% ΔΕ 

P OR 

95% ΔΕ 

    Κάτω Άνω Κάτω Άνω Κάτω Άνω 

Φφλο Κορίτςι 0,001 1,85 1,30 2,62 <0,001 2,33 1,71 3,18 <0,001 2,06 1,50 2,82 

Ρεριοχι  
Σχολείου 

Επαρχιακό 
0,214 1,37 0,83 2,25 0,116 1,41 0,92 2,17 0,365 1,22 0,79 1,87 

Είδοσ 
 Σχολείου 

Ρειραματικό/ 
Καλλιτεχνικό 

0,123 1,42 0,91 2,23 0,338 1,20 0,82 1,76 0,238 1,26 0,86 1,86 

Μζκοδοσ Κζατρο <0,001 9,15 5,15 16,28 <0,001 4,71 3,00 7,40 <0,001 2,59 1,65 4,07 

 Ηωγραφικι <0,001 6,72 3,88 11,64 <0,001 6,28 3,85 10,24 0,002 2,05 1,31 3,22 

 Κινθματογράφοσ <0,001 8,00 4,12 15,54 <0,001 6,16 3,55 10,70 0,001 2,46 1,46 4,13 

  Μουςικι <0,001 6,54 3,74 11,46 <0,001 5,95 3,62 9,78 <0,001 2,97 1,82 4,84 

Μζκοδοσ Εναλλακτικι <0,001 7,50 5,13 10,98 <0,001 5,64 3,97 8,02 <0,001 2,48 1,76 3,49 

Βακμίδα  
Εκπαίδευςθσ 

Λφκειο 
0,714 0,94 0,66 1,32 0,045 1,37 1,01 1,86 0,378 0,87 0,64 1,19 

Επίδοςθ 14-16 0,651 1,18 0,58 2,41 0,347 1,37 0,71 2,64 0,347 1,37 0,71 2,64 

 17-18 0,103 1,83 0,88 3,77 0,116 1,69 0,88 3,25 0,092 1,76 0,91 3,38 

  19-20 0,063 2,01 0,96 4,20 0,051 1,94 1,00 3,77 0,005 2,64 1,34 5,18 

Μορφωτικό  
Επίπεδο Ρατζρα 

Λφκειο 0,379 0,74 0,38 1,45 0,406 0,79 0,44 1,39 0,480 0,81 0,46 1,44 

Ρανεπιςτιμιο 0,158 0,62 0,31 1,21 0,343 0,76 0,43 1,35 0,582 0,85 0,48 1,52 

Μεταπτυχιακό 0,304 0,62 0,25 1,53 0,054 0,47 0,22 1,01 0,630 0,82 0,37 1,82 

Διδακτορικό 0,809 1,16 0,35 3,89 0,198 0,55 0,23 1,36 0,618 1,30 0,47 3,62 

Μορφωτικό 
 Επίπεδο Μθτζρασ 

Λφκειο 0,086 1,72 0,93 3,18 0,251 1,39 0,79 2,46 0,717 1,11 0,63 1,97 

Ρανεπιςτιμιο 0,153 1,58 0,84 2,95 0,481 1,23 0,69 2,18 0,369 1,31 0,73 2,37 

Μεταπτυχιακό 0,742 1,14 0,52 2,48 0,885 0,95 0,46 1,94 0,787 1,11 0,53 2,32 

Διδακτορικό 0,319 1,84 0,55 6,12 0,965 1,02 0,38 2,76 0,574 1,36 0,47 3,91 

 
Θ φπαρξθ βιβλιοκικθσ ςτο ςπίτι επθρεάηει κετικά τισ δθλϊςεισ των μακθτϊν 

για επανάλθψθ του μακιματοσ (OR: 2,14, 95%ΔΕ: 1,40-3,28) και τθν κατανόθςθ του 

μακιματοσ (OR: 1,65, 95%ΔΕ: 1,10-2,48). Θ ςχζςθ του αρικμοφ λογοτεχνικϊν 

βιβλίων που διαβάηει ο μακθτισ με τθν επανάλθψθ του μακιματοσ δείχνει να 

επθρεάηεται ςε όςουσ διαβάηουν 2-3 βιβλία OR: 2,19, 95%ΔΕ: 1,34-3,56) και 4-5 

βιβλία (OR: 3,41, 95%ΔΕ: 1,73-6,75), ζχοντασ ωσ βάςθ αυτοφσ που δεν διαβάηουν 

κανζνα βιβλίο. Ομοίωσ, θ ευχαρίςτθςθ από το μάκθμα επθρεάςτθκε κετικά από 
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τουσ μακθτζσ που διαβάηουν 1-2 βιβλία (OR:1,93, 95%ΔΕ: 1,25-3,00) και 4-5 βιβλία 

(OR: 2,66, 95%ΔΕ: 1,50-4,71). Θ ςχζςθ είναι πιο ξεκάκαρθ για τθν κατανόθςθ των 

λογοτεχνικϊν κειμζνων, ςε αυτιν τθν κατθγορία: όλεσ οι κατθγορίεσ αναγνωςτϊν 

μακθτϊν παρουςιάηουν υψθλότερεσ τιμζσ OR (1,64 για 1 βιβλίο, 2,66 για 2-3 βιβλία, 

3,40 για 4-5 βιβλία και 2,15 για >5 βιβλία) ςε ςχζςθ με αυτοφσ που δεν διαβάηουν. 

Με εξαίρεςθ τισ απαντιςεισ για το εάν «ςασ αρζςει ο Κινθματογράφοσ», που 

δεν παρουςίαςαν διαφοροποίθςθ ςτισ μεταβλθτζσ «ευχαρίςτθςθ», «επανάλθψθ» 

και «κατανόθςθ» (OR: 1,0), κακϊσ και τισ απαντιςεισ ςτο ερϊτθμα «εάν ςασ αρζςει 

θ Μουςικι», που δεν ιταν δυνατόν να υπολογιςκοφν, οι μεταβλθτζσ Κζατρο και 

Ηωγραφικι παρουςίαςαν κετικι επίδραςθ ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ (OR> 1.0). 

Το ενδιαφζρον, που μετρικθκε ωσ μζςθ τιμι των απαντιςεων των μακθτϊν, 

ζδειξε ότι επθρεάηει κετικά τθν επανάλθψθ του μακιματοσ (OR: 5,86, 95%ΔΕ: 4,38-

7,84), τθν ευχαρίςτθςθ από το μάκθμα (OR: 14,99, 95%ΔΕ: 9,99-22,49) και τθν 

κατανόθςθ του μακιματοσ (OR: 7,19, 95%ΔΕ:5,28-9,78). Οι αντίςτοιχεσ τιμζσ τθσ 

κετικισ ςυςχζτιςθσ τθσ ςτάςθσ τουσ κακθγθτι ιταν (OR: 4,01, 95%ΔΕ: 3,04-5,09) για 

τθν επανάλθψθ, 4,79, 95%ΔΕ: 3,62-6,35 για τθν ευχαρίςτθςθ και 3,67, 95%ΔΕ: 2,83-

4,76 για τθν κατανόθςθ.  

Στον Ρίνακα 9.14. καταγράφονται οι επιδράςεισ παραγόντων ςτισ 

μεταβλθτζσ «ευχαρίςτθςθ» από το μάκθμα, «κατανόθςθ» του μακιματοσ και 

«επανάλθψθ» τθσ μεκόδου (αδροί δείκτεσ). 
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Ρίνακασ 9.14. Επιδράςεισ παραγόντων ςτισ μεταβλθτζσ «ευχαρίςτθςθ» από το μάκθμα, 

«κατανόθςθ» του μακιματοσ και «επανάλθψθ» τθσ μεκόδου (αδροί δείκτεσ) 
 

  Επανάλθψθ Ευχαρίςτθςθ Κατανόθςθ 

    

p OR 

95% ΔΕ 

P OR 

95% ΔΕ 

P OR 

95% ΔΕ 

    Κάτω Άνω Κάτω Άνω Κάτω Άνω 

Βιβλιοκικθ Ναι <0,001 2,14 1,40 3,28 0,386 1,20 0,79 1,81 0,016 1,65 1,10 2,48 

Αρικμόσ βιβλίων  1 βιβλία 0,485 1,20 0,72 2,02 0,362 1,25 0,77 2,03 0,045 1,64 1,01 2,67 

/ζτοσ 2-3 βιβλία 0,002 2,19 1,34 3,56 0,003 1,93 1,25 3,00 <0,001 2,66 1,71 4,14 

 4-5 βιβλία <0,001 3,41 1,73 6,75 0,001 2,66 1,50 4,71 <0,001 3,40 1,91 6,04 

  >5 βιβλία 0,110 1,59 0,90 2,82 0,313 1,30 0,78 2,17 0,004 2,15 1,27 3,65 

Σασ αρζςει             

Κζατρο Λίγο 0,002 3,09 1,51 6,35 0,030 2,13 1,08 4,22 0,036 2,08 1,05 4,12 

 Μζτρια 0,001 2,86 1,51 5,42 0,013 2,21 1,18 4,12 <0,001 3,10 1,64 5,85 

 Ρολφ <0,001 4,33 2,26 8,30 <0,001 3,27 1,75 6,12 <0,001 4,09 2,17 7,72 

  Ράρα 
πολφ 

<0,001 4,36 2,24 8,51 <0,001 5,27 2,73 10,18 <0,001 8,91 4,47 17,78 

Κινθματογράφοσ Λίγο 0,699 1,80 0,09 35,42 0,404 3,67 0,17 77,55 0,550 2,50 0,12 50,44 

 Μζτρια 0,590 2,20 0,12 38,83 1,000 1,00 0,06 17,41 0,863 0,78 0,04 13,56 

 Ρολφ 0,294 4,47 0,27 73,20 0,702 1,72 0,11 27,95 0,630 1,98 0,12 32,24 

  Ράρα 
πολφ 

0,360 3,67 0,23 59,09 0,534 2,41 0,15 38,85 0,489 2,67 0,17 42,92 

Ηωγραφικι Λίγο 0,022 2,14 1,12 4,08 0,218 1,45 0,80 2,60 0,007 2,27 1,25 4,11 

 Μζτρια 0,026 2,02 1,09 3,76 0,008 2,20 1,23 3,92 0,002 2,52 1,42 4,50 

 Ρολφ 0,016 2,13 1,15 3,96 0,002 2,48 1,39 4,42 <0,001 5,53 3,00 10,20 

  Ράρα 
πολφ 

0,007 2,41 1,28 4,53 <0,001 3,02 1,67 5,48 <0,001 3,46 1,91 6,25 

Ενδιαφζρον <0,001 5,86 4,38 7,84 <0,001 14,99 9,99 22,49 <0,001 7,19 5,28 9,78 

Στάςθ Κακθγθτι <0,001 4,01 3,04 5,29 <0,001 4,79 3,62 6,35 <0,001 3,67 2,83 4,76 

 

  Στον Ρίνακα 9.15., παρουςιάηονται τα αποτελζςματα των πολλαπλϊν 

λογιςτικϊν παλινδρομιςεων για τθ μεταβλθτι «επανάλθψθ μακιματοσ». Οι 

μεταβλθτζσ που παρζμειναν ςτθν ανάλυςθ ιταν αυτζσ που παρουςίαςαν τιμι 

p<0,200: φφλο, μζκοδοσ, είδοσ ςχολείου, επίδοςθ, φπαρξθ βιβλιοκικθσ ςτο ςπίτι, 

αρικμόσ βιβλίων Λογοτεχνίασ/ζτοσ, ευχαρίςτθςθ από Κζατρο και ευχαρίςτθςθ από 

Ηωγραφικι, εάν το μάκθμα είχε ενδιαφζρον και θ ςτάςθ του κακθγθτι. 

Χρθςιμοποιικθκε θ απευκείασ ειςαγωγι μεταβλθτϊν (μζκοδοσ Enter) και θ 

ςταδιακι εξαγωγι μεταβλθτϊν (μζκοδοσ backward). Γενικό αποτζλεςμα και των 

δφο μεκόδων ειςαγωγισ είναι ότι θ εναλλακτικι μζκοδοσ επιδρά κετικά ςτθ 

διλωςθ των μακθτϊν για επανάλθψθ του μακιματοσ τθσ Λογοτεχνίασ (OR: 5,40, 

95% ΔΕ: 3,30-8,85-enter, OR: 5,71, 95% ΔΕ: 3,56-9,16-backward). Θ φπαρξθ 
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βιβλιοκικθσ ςτο ςπίτι επιδρά και αυτι κετικά ςτθν επανάλθψθ του μακιματοσ (OR: 

2.16, 95% ΔΕ:1,13-4,11, enter, OR: 2.27, 95% ΔΕ: 1,27-4,08). Επίςθσ το ενδιαφζρον 

για το μάκθμα παρουςίαςε τιμζσ OR: 3,99, 95% ΔΕ: 2,81-5,65 για τθ μζκοδο enter 

και OR: 3,84, 95%ΔΕ: 2,78-5,29 για τθ μζκοδο backward. Θ «κετικι» ςτάςθ του 

κακθγθτι ευνοεί τθν επανάλθψθ του μακιματοσ, όπωσ δείχνουν οι τιμζσ OR (2,54, 

95% ΔΕ: 1,76-3,67 και 2,27, 95% ΔΕ: 1,63-3,17) και για τισ δφο μεκόδουσ επιλογισ. 

Ρίνακασ 9.15. Αποτελζςματα επίδραςθσ μεκόδου ςτθ μεταβλθτι «επανάλθψθ μακιματοσ» 
(ςτακμιςμζνοι λόγοι OR) με δφο μεκόδουσ ειςαγωγισ μεταβλθτϊν (enter και backward). 
 

ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ ENTER BACKWARD 

 

 P OR 

95% ΔΕ 

P OR 

95% ΔΕ 

  Κάτω Ράνω Κάτω Ράνω 

Φφλο Κορίτςι 0,659 1,13 0,67 1,90     

Μζκοδοσ Εναλλακτικι <0,001 5,40 3,30 8,85 <0,001 5,71 3,56 9,16 

Είδοσ 
Σχολείου 

Ρειραματικό/ 
Καλλιτεχνικό 

0,088 1,75 0,92 3,31     

Επίδοςθ 14-16 0,665 1,26 0,45 3,51     

 17-18 0,794 1,15 0,40 3,29     

 19-20 0,672 1,26 0,43 3,75     

Βιβλιοκικθ Ναι 0,020 2,16 1,13 4,11 0,006 2,27 1,27 4,08 

Αρικμόσ 
βιβλίων 
/ζτοσ 

1 βιβλία 
0,322 0,67 0,31 1,47     

 2-3 βιβλία 0,990 1,00 0,49 2,01     

 4-5 βιβλία 0,364 1,55 0,60 3,99     

  >5 βιβλία 0,394 1,46 0,61 3,49         

Κζατρο Λίγο 0,568 1,35 0,48 3,78     

 Μζτρια 0,672 1,23 0,47 3,23     

 Ρολφ 0,671 1,24 0,46 3,37     

  Ράρα πολφ 0,632 0,77 0,27 2,21         

Ηωγραφικι Λίγο 0,257 1,71 0,67 4,36     

 Μζτρια 0,451 1,42 0,57 3,50     

 Ρολφ 0,810 0,89 0,36 2,24     

 Ράρα πολφ 0,913 1,05 0,40 2,75     

Ενδιαφζρον <0,001 3,99 2,81 5,65 <0,001 3,84 2,78 5,29 

Στάςθ Κακθγθτι <0,001 2,54 1,76 3,67 0,001 2,27 1,63 3,17 

 

Θ πολλαπλι λογιςτικι παλινδρόμθςθ εφαρμόςτθκε και ςτθ μεταβλθτι 

«ευχαρίςτθςθ» και τα αποτελζςματα παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 8.16. Οι αρχικζσ 

μεταβλθτζσ ςτα μοντζλα επίδραςθσ ιταν: το φφλο, το είδοσ του ςχολείου, θ 

εφαρμοηόμενθ μζκοδοσ, το επίπεδο ςπουδϊν, θ επίδοςθ του μακθτι, θ 
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ευχαρίςτθςθ από το Κζατρο και τθ Ηωγραφικι, το ενδιαφζρον του μακιματοσ και θ 

ςτάςθ του κακθγθτι. 

Με εξαίρεςθ τθ μεταβλθτι φφλο, που δεν παρουςίαςε επίδραςθ ςτθ 

μζκοδο enter (OR=1.0) αλλά παρουςίαςε ςτθ μζκοδο επιλογισ backward (OR: 1,58, 

95%ΔΕ: 1,01-2,48), οι μεταβλθτζσ που ζδειξαν επίδραςθ ιταν: θ μζκοδοσ 

διδαςκαλίασ, το ενδιαφζρον του μακιματοσ και θ ςτάςθ του κακθγθτι. Θ μζκοδοσ 

διδαςκαλίασ ζδειξε κετικι επίδραςθ ςτθν ευχαρίςτθςθ των μακθτϊν (OR: 3,93, 95% 

ΔΕ: 2,41-6,40, μζκοδοσ enter OR: 3,52, 95% ΔΕ: 2,21-5,62 μζκοδοσ backward). Το 

ενδιαφζρον για το μάκθμα ςχετίςτθκε κετικά με τθν ευχαρίςτθςθ (OR:9,69, 95% ΔΕ: 

6,32-14,85) και παρόμοια κετικι ςυςχζτιςθ παρουςίαςε θ ςτάςθ του κακθγθτι (OR: 

2,23, 95% ΔΕ: 1,57-3,17). 

Ρίνακασ 9.16. Αποτελζςματα επίδραςθσ μεκόδου ςτθ μεταβλθτι «ευχαρίςτθςθ από το μάκθμα» 
(ςτακμιςμζνοι λόγοι OR) με δφο μεκόδουσ ειςαγωγισ μεταβλθτϊν (enter και backward). 
 

ΕΥΧΑΛΣΤΘΣΘ  ENTER BACKWARD 

 

 P OR 

95% ΔΕ 

P OR 

95% ΔΕ 

  Κάτω Ράνω Κάτω Ράνω 

Φφλο Κορίτςι 0,094 1,52 0,93 2,47 0,044 1,58 1,01 2,48 

Είδοσ 
Σχολείου 

Ρειραματικό/ 
Καλλιτεχνικό 

0,765 0,90 0,46 1,76         

Μζκοδοσ Εναλλακτικι 0,000 3,93 2,41 6,40 <0,001 3,52 2,21 5,62 

Επίπεδο 
Σπουδϊν 

Λφκειο 0,975 1,01 0,62 1,63         

Επίδοςθ 14-16 0,218 1,88 0,69 5,16         

 17-18 0,430 1,50 0,55 4,07     

  19-20 0,299 1,72 0,62 4,81         

Κζατρο Λίγο 0,195 0,50 0,17 1,43         

 Μζτρια 0,201 0,52 0,19 1,42     

 Ρολφ 0,139 0,46 0,17 1,28     

  Ράρα πολφ 0,458 0,67 0,23 1,94         

Ηωγραφικι Λίγο 0,775 0,88 0,38 2,07         

 Μζτρια 0,191 1,79 0,75 4,29     

 Ρολφ 0,497 1,35 0,56 3,25     

  Ράρα πολφ 0,332 1,59 0,62 4,04         

Ενδιαφζρον 0,000 10,24 6,52 16,06 <0,001 9,69 6,32 14,85 

Στάςθ Κακθγθτι 0,000 2,36 1,63 3,41 <0,001 2,23 1,57 3,17 
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Για το μοντζλο πολλαπλισ λογιςτικισ παλινδρόμθςθσ που αφορά ςτθν «κατανόθςθ 

του μακιματοσ», χρθςιμοποιικθκαν οι μεταβλθτζσ: φφλο, μζκοδοσ, επίδοςθ 

μακθτϊν, φπαρξθ βιβλιοκικθσ, αρικμόσ λογοτεχνικϊν βιβλίων ανά ζτοσ, 

ευχαρίςτθςθ από τισ Τζχνεσ (Κζατρο, Κινθματογράφοσ, Μουςικι, Ηωγραφικι), 

ενδιαφζρον του μακιματοσ και ςτάςθ του κακθγθτι (Ρίνακασ 9.17). 

Ρίνακασ 9.17. Αποτελζςματα επίδραςθσ μεκόδου ςτθ μεταβλθτι «κατανόθςθ του μακιματοσ» 
(ςτακμιςμζνοι λόγοι OR) με δφο μεκόδουσ ειςαγωγισ μεταβλθτϊν (enter και backward). 
 

ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ ΤΟΥ ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ ENTER BACKWARD 

  

  p OR 

95% ΔΕ 

P OR 

95% ΔΕ 

  Κάτω Ράνω Κάτω Ράνω 

Φφλο Κορίτςι 0,902 0,97 0,61 1,54         

Μζκοδοσ Εναλλακτικι 0,366 1,24 0,78 1,98         

Επίδοςθ 14-16 0,568 1,29 0,53 3,14         
 17-18 0,593 1,28 0,52 3,13     
  19-20 0,143 2,02 0,79 5,14         

Βιβλιοκικθ Ναι 0,780 1,08 0,62 1,91         

Αρικμόσ 
βιβλίων /ζτοσ 

1 βιβλία 
0,494 1,26 0,64 2,48 

        
 2-3 βιβλία 0,261 1,41 0,77 2,57     
 4-5 βιβλία 0,522 1,28 0,60 2,75     
  >5 βιβλία 

0,094 1,97 0,89 4,37 
  
       

Κζατρο Λίγο 0,890 0,94 0,36 2,41 0,952 1,03 0,41 2,60 

 Μζτρια 0,457 1,41 0,57 3,48 0,307 1,58 0,66 3,78 

 Ρολφ 0,771 1,15 0,46 2,85 0,445 1,40 0,59 3,36 

  Ράρα πολφ 0,053 2,64 0,99 7,07 0,015 3,22 1,25 8,26 

Ηωγραφικι Λίγο 0,254 1,58 0,72 3,46 0,231 1,60 0,74 3,44 

 Μζτρια 0,229 1,61 0,74 3,52 0,257 1,55 0,73 3,30 

 Ρολφ 0,002 3,60 1,58 8,19 0,003 3,44 1,54 7,68 

  Ράρα πολφ 0,420 1,40 0,62 3,17 0,332 1,48 0,67 3,29 

Ενδιαφζρον <0,001 5,00 3,53 7,09 <0,001 5,12 3,66 7,17 

Στάςθ Κακθγθτι <0,001 1,87 1,34 2,60 <0,001 1,83 1,32 2,52 

 

Θ κεντρικι μεταβλθτι μζκοδοσ δεν παρουςίαςε επίδραςθ ςτθν κατανόθςθ του 

μακιματοσ (OR: 1,24, 95%ΔΕ: 0,78-1,98 μζκοδοσ enter) και δεν ςυμπεριλιφκθκε 

ςτισ μεταβλθτζσ για τθ μζκοδο backward. Το ενδιαφζρον του μακιματοσ ζδειξε 

κετικι επίδραςθ ςτθν κατανόθςθ (OR: 5,00, 95%ΔΕ: 3,53-7,09 μζκοδοσ enter και 

OR: 5,12, 95%ΔΕ: 3,66-7,17 μζκοδοσ backward). Ομοίωσ και για τθ ςτάςθ του 

κακθγθτι (OR: 1,87, 95%ΔΕ: 1,34-2,60 μζκοδοσ enter και OR: 1,83, 95%ΔΕ: 1,32-
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2,52). Θ ευχαρίςτθςθ από το Κζατρο παρουςίαςε ςυςχζτιςθ με τθν κατανόθςθ 

μόνο ςτθν επιλογι «πάρα πολφ» (OR: 3,22, 95%ΔΕ: 1,25-8,26), και θ επιλογι 

«πολφ» παρουςίαςε ςυςχζτιςθ με τθν κατανόθςθ (OR: 3,44, 95%ΔΕ: 1,54-7,48) για 

τθν ευχαρίςτθςθ από τθ Ηωγραφικι. 
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9.1.3. Αποτελζςματα ερωτθματολογίου εκπαιδευτικϊν 

Το ερωτθματολόγιο των εκπαιδευτικϊν περιλαμβάνει 36 ερωτιςεισ κλειςτοφ 

τφπου. Οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα ιταν οι ίδιοι που 

ςυμμετείχαν ςτθ διδαςκαλία είτε των διδαςκαλιϊν με τθν Τζχνθ είτε των 

παραδοςιακϊν μεκόδων. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ ςυμπλιρωςαν το 

ερωτθματολόγιο.  

9.1.3.1. Χαρακτθριςτικά δείγματοσ 

9.1.3.1.1. Δθμογραφικά και επαγγελματικά χαρακτθριςτικά των εκπαιδευτικϊν 

Θ πρϊτθ ενότθτα των ερωτιςεων, που αφορά ςτα δθμογραφικά και επαγγελματικά 

χαρακτθριςτικά των εκπαιδευτικϊν, παρουςιάηεται ςτον πίνακα 9.18. Το ςφνολο 

των εκπαιδευτικϊν ιταν 32 και ςτθν πλειονότθτά τουσ ιταν γυναίκεσ (30 γυναίκεσ, 

93,8% του δείγματοσ). Οι δεκαεννιά (19) εκπαιδευτικοί (59,4%) ιταν απόφοιτοι 

Τμιματοσ Φιλολογίασ, οι οκτϊ (8) εκπαιδευτικοί (25,0%) ιταν απόφοιτοι Τμιματοσ 

Λςτορίασ-Αρχαιολογίασ και οι πζντε (5) ιταν απόφοιτοι (15,0%) Τμιματοσ 

Φ.Ρ.Ψ./Φ.Κ.Σ. Θ κατανομι ανά τμιμα αποφοίτθςθσ δεν παρουςίαςε ςτατιςτικά 

ςθμαντικι διαφορά (p=0,490), όπωσ επίςθσ και το επίπεδο ςπουδϊν (Ρτυχίο, MSc, 

PhD) (p=0,063). Τζλοσ, θ κατανομι ςε παραδοςιακι και ςε μζκοδο διδαςκαλίασ με 

αξιοποίθςθ των Τεχνϊν ζδειξε ότι θ προχπθρεςία δεν παρουςιάηει ςτατιςτικά 

ςθμαντικι διαφορά (εναλλακτικι μζκοδοσ: 1-10 ζτθ, 8 άτομα, 34,8%, 11-20 ζτθ, 9 

άτομα, 39,1%, >20 ζτθ, 6 άτομα, 26,1%) (p=0,287). 

Ρίνακασ 9.18. Δθμογραφικά και επαγγελματικά χαρακτθριςτικά ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν 
 

  

Είδοσ διδαςκαλίασ 

Σφνολο 

  

Ραραδοςιακι Εναλλακτικι  

Ν %
1 

%
2 

Ν %
1 

%
2 

Ν %
2 

P 

Φφλο Άνδρασ 0 0,0% 0,0% 2 100,0% 8,7% 2 6,3% 0,361 

Γυναίκα 9 30,0% 100,0% 21 70,0% 91,3% 30 93,8%  
Επίπεδο 
Σπουδϊν 

Ρτυχίο 8 44,4% 88,9% 10 55,6% 43,5% 18 56,3% 0,063 

MSc 1 9,1% 11,1% 10 90,9% 43,5% 11 34,4%  
Ph.D. 0 0,0% 0,0% 3 100,0% 13,0% 3 9,4%  

Τμιμα 
Αποφοίτθςθσ 

Φιλολογία 
6 31,6% 66,7% 13 68,4% 56,5% 19 59,4% 0,490 

Λςτορία-
Αρχαιολογία 1 12,5% 11,1% 7 87,5% 30,4% 8 25,0% 

 
ΦΡΣ/ΦΚΣ 2 40,0% 22,2% 3 60,0% 13,0% 5 15,6%  

Ρροχπθρεςία 1-10 2 20,0% 22,2% 8 80,0% 34,8% 10 31,3% 0,287 
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(ζτθ) 11-20 2 18,2% 22,2% 9 81,8% 39,1% 11 34,4%  

>20 5 45,5% 55,6% 6 54,5% 26,1% 11 34,4%   

1 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μεταβλθτι μελζτθσ (π.χ. φφλο κακθγθτι). 
2 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μζκοδο διδαςκαλίασ. 

 

9.1.3.1.2. Σχζςθ με τισ Τζχνεσ 

Θ ςχζςθ των εκπαιδευτικϊν με τθ Λογοτεχνία και τισ άλλεσ Τζχνεσ [Κζατρο, 

Ηωγραφικι, Μουςικι, Κινθματογράφο+ αναλφεται ςε αυτιν τθν ενότθτα. Οι 32 

εκπαιδευτικοί αξιολογοφν τθ ςχζςθ τουσ με τθ Λογοτεχνία ωσ αναγνϊςτεσ και τον 

βακμό που οι άλλεσ Τζχνεσ τοφσ αρζςουν. 

Θ πρϊτθ παρατιρθςθ ςχετίηεται με το ότι όλοι οι ερωτϊμενοι (32 άτομα, 

100%) δθλϊνουν ότι τουσ αρζςει θ Λογοτεχνία. και ζνα ςθμαντικό ποςοςτό (21 

άτομα, 65,6%) δθλϊνει ότι διαβάηει Λογοτεχνία ςτον ελεφκερό  χρόνο, ςε ποςοςτό 

«πολφ» ζωσ «πάντα». Θ τελευταία διλωςθ δεν διαφοροποιείται ςτατιςτικά 

ςθμαντικά ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των δφο μεκόδων διδαςκαλίασ (p=0,453). Τα 

αποτελζςματα αναδεικνφουν τθν Τζχνθ του κεάτρου ωσ περιςςότερο αρεςτι ςε 

όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ (31 άτομα, 96,9%), ακολουκοφμενθ από τθ Μουςικι 

(30, 93,8%), τον Κινθματογράφο (29 άτομα, 90,6%) και τζλοσ τθ Ηωγραφικι (23 

άτομα 71,9%). Σε καμία από τισ Τζχνεσ δεν παρουςιάςτθκε ςτατιςτικι 

διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςτα είδθ διδαςκαλίασ (Κζατρο p=0,525, Ηωγραφικι, 

p=0,642, Μουςικι, p=0.477, Κινθματογράφοσ, p=0,119), (Ρίνακασ 9.19). 
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Ρίνακασ  9.19. Απόψεισ εκπαιδευτικϊν για τισ Τζχνεσ και τθ Λογοτεχνία 

  

Είδοσ διδαςκαλίασ 

Σφνολο 

  

Ραραδοςιακι Εναλλακτικι  

N %
1
 %

2 
N %

1
 %

2 
N %

2 
P 

Διαβάηετε Λογοτεχνία, ςτον ελεφκερο 
χρόνο ςασ; 

         

 Κακόλου ζωσ 
Σπάνια 

4 36,4% 44,4% 7 63,6% 30,4% 11 34,4% 0,453 

Ρολφ ζωσ Ράντα 5 23,8% 55,6% 16 76,2% 69,6% 21 65,6%  

Σασ αρζςει ο/θ/το 
         

                 Κζατρο;   Κακόλου ζωσ 
Μζτρια 

0 0,0% 0,0% 1 100,0% 4,3% 1 3,1% 0,525 

 Ρολφ/Ράρα πολφ 
9 29,0% 100,0% 22 71,0% 95,7% 31 96,9% 

 
Ηωγραφικι; Κακόλου ζωσ 

Μζτρια 
2 22,2% 22,2% 7 77,8% 30,4% 9 28,1% 0,642 

 
Ρολφ/Ράρα πολφ 

7 30,4% 77,8% 16 69,6% 69,6% 23 71,9%  

Μουςικι; Κακόλου ζωσ 
Μζτρια 

1 50,0% 11,1% 1 50,0% 4,3% 2 6,3% 0,477 

 Ρολφ/Ράρα πολφ 
8 26,7% 88,9% 22 73,3% 95,7% 30 93,8% 

 
Κινθματογράφοσ; Κακόλου ζωσ 

Μζτρια 
2 66,7% 22,2% 1 33,3% 4,3% 3 9,4% 0,119 

 Ρολφ/Ράρα πολφ 
7 24,1% 77,8% 22 75,9% 95,7% 29 90,6% 

 
Λογοτεχνία; Ρολφ/Ράρα πολφ 

9 28,1% 100,0% 23 71,9% 100,0% 32 100,0% 
ΔΥ 

1
 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μεταβλθτι μελζτθσ (π.χ. Σασ αρζςει θ Λογοτεχνία;).  

2 
 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μζκοδο διδαςκαλίασ. 

 

9.1.3.1.3. Απόψεισ για τθν επιμόρφωςθ και τθ διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ 

Στθν επόμενθ ενότθτα ερωτιςεων, οι εκπαιδευτικοί απαντοφν ςε ερωτιματα 

ςχετικά με τθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ: αν θ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ τοφσ 

αρζςει, αν θ επιμόρφωςθ ςυνειςφζρει, αν οι εναλλακτικζσ μζκοδοι ςυνειςφζρουν. 

Στο Γράφθμα 9.6., περιζχονται τα ποςοςτά των απαντιςεων των 

εκπαιδευτικϊν ανά είδοσ διδαςκαλίασ, ωσ προσ το κατά πόςο τουσ αρζςει θ 

διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Λογοτεχνίασ. Οι αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν ςε 

ό,τι αφορά τα προγράμματα επιμόρφωςθσ ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ 

Λογοτεχνίασ, εάν, δθλαδι, φζρουν αποτζλεςμα ςτθ διδακτικι τουσ, κακϊσ και για 

το αν θ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ αποτελεί ευχάριςτθ εκτζλεςθ ζργου, 

παρουςιάηονται ςε διαγράμματα και πίνακεσ. Οι εκπαιδευτικοί απαντοφν 

«ςυμφωνϊ» και «ςυμφωνϊ απόλυτα» ςτο 100%, ςχετικά με το ότι οι επιμορφϊςεισ 
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βελτιϊνουν τθ διδαςκαλία του μακιματοσ. Ραρόμοια εικόνα καταγράφεται ςτισ 

απαντιςεισ ςτο κατά πόςο αρζςει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ θ διδαςκαλία του 

μακιματοσ τθσ Λογοτεχνίασ. Σε ποςοςτό 100% οι απαντιςεισ των ερωτϊμενων ιταν 

ςτισ κατθγορίεσ «μου αρζςει πολφ» και «μου αρζςει πάρα πολφ». 

Επίςθσ, ςτο Γράφθμα 9.7., παρουςιάηονται τα αποτελζςματα που 

ςχετίηονται με τα ςεμινάρια ςτο μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ. Στο διάγραμμα 9.7(α), 

παρουςιάηονται τα αποτελζςματα που αφοροφν ςτθ ςυχνότθτα παρακολοφκθςθσ 

ςεμιναρίων και ςτο Γράφθμα 9.7(β), ςτθν αποτελεςματικότθτα που κεωροφν οι 

εκπαιδευτικοί ότι ζχουν. Από τα αποτελζςματα του Γραφιματοσ 9.7. παρατθροφμε 

α) ότι και οι δφο ομάδεσ διδαςκαλίασ ςυμμετζχουν με τθν ίδια ςυχνότθτα ςτισ 

επιμορφωτικζσ δράςεισ (p=0,080) και β) ςτο ότι θ επιμόρφωςθ βοθκάει τθ 

διδαςκαλία (p=0.160). Ενδιαφζρον προκαλεί ότι το 100% των εκπαιδευτικϊν κεωρεί 

ότι θ επιμόρφωςθ βοθκάει «πολφ» ι «πάρα πολφ» τθ διδαςκαλία. 

 

Γράφθμα  9.6. Απαντιςεισ εκπαιδευτικϊν ανά είδοσ διδαςκαλίασ ςτο κατά πόςο τουσ αρζςει θ 
διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Λογοτεχνίασ 
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α) ςυχνότθτα παρακολοφκθςθσ ςεμιναρίων 

 
 
 

 
 
β) ςυνειςφορά ςεμιναρίων ςτθ βελτίωςθ του μακιματοσ 

Γράφθμα 9.7. Απαντιςεισ εκπαιδευτικϊν ανά είδοσ διδαςκαλίασ για: α) τθ ςυχνότθτα 
παρακολοφκθςθσ ςεμιναρίων και β) τθν άποψθ τουσ για τθ ςυνειςφορά τθσ παρακολοφκθςθσ 
ςεμιναρίων ςτθ βελτίωςθ του μακιματοσ. 
 

9.1.3.1.4. Απόψεισ για τισ εναλλακτικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ 

Σε αυτιν τθν ενότθτα, παρουςιάηονται οι αντιλιψεισ ςχετικά με τισ εναλλακτικζσ 

μεκόδουσ διδαςκαλίασ. Τα αποτελζςματα παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 9.20. και 

τον Ρίνακα 9.21. 

Από τα παρουςιαηόμενα αποτελζςματα του Ρίνακα 9.20., οι 23 κακθγθτζσ 

(71,9%) εφαρμόηουν εναλλακτικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και οι υπόλοιποι 9 

(28,1%) τθν παραδοςιακι. Από τισ εναλλακτικζσ διδαςκαλίεσ, το 30,4% των 

εκπαιδευτικϊν ςυμμετείχε με τθν Τζχνθ «Κζατρο», ενϊ θ «Μουςικι» και ο 
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«Κινθματογράφοσ» αξιοποιικθκαν από 6 εκπαιδευτικοφσ (26,1%). Τζλοσ, θ 

«Ηωγραφικι» αξιοποιικθκε από 4 εκπαιδευτικοφσ. Δεν παρουςιάηεται ςτατιςτικά 

ςθμαντικι διαφορά ςχετικά με τθ χριςθ εναλλακτικϊν μεκόδων, μεταξφ των 

ομάδων (p=0.256). Ανεξάρτθτα, επίςθσ, από τθν ομάδα κατάταξθσ και οι δφο 

ομάδεσ υποςτθρίηουν ότι υπάρχει ανάγκθ ανανζωςθσ μεκόδων (p=0,882) και ότι θ 

αξιοποίθςθ εναλλακτικϊν διδαςκαλιϊν βοθκάει τθ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ 

Λογοτεχνίασ (p=0,833). 
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Ρίνακασ 9.20. Απόψεισ εκπαιδευτικϊν για τθ διδαςκαλία με εναλλακτικζσ μεκόδουσ  

 

Είδοσ διδαςκαλίασ 

Σφνολο 

  

Ραραδοςιακι Εναλλακτικι  

N %
1 

%
2 

N %
1 

%
2 

N %
2 

  

Είδοσ  Κζατρο - - - 7 100,0% 30,4% 7 30,4% - 

Μεκόδου Ηωγραφικι    4 100,0% 17,4% 4 17,4%  

 Μουςικι    6 100,0% 26,1% 6 26,1%  

 Κινθματογράφοσ 
   

6 100,0% 26,1% 6 26,1% 
 

Χρθςιμοποιείτε 
εναλλακτικζσ 
μεκόδουσ 
διδαςκαλίασ; 

Κακόλου ζωσ 
Μζτρια 

8 33,3% 88,9% 16 66,7% 69,6% 24 75,0% 0, 256 

Ρολφ/Ράρα πολφ 
1 12,5% 11,1% 7 87,5% 30,4% 8 25,0% 

 

Υπάρχει ανάγκθ 
ανανζωςθσ 
μεκόδων; 

Κακόλου ζωσ 
Μζτρια 

1 25,0% 11,1% 3 75,0% 13,0% 4 12,5% 0,882 

Ρολφ/Ράρα πολφ 
 

8 28,6% 88,9% 20 71,4% 87,0% 28 87,5% 
 

Θ αξιοποίθςθ 
εναλλακτικϊν 
μεκόδων 
βοθκάει ςτθ 
διδαςκαλία; 

Κακόλου ζωσ 
Μζτρια 

1 33,3% 11,1% 2 66,7% 8,7% 3 9,4% 0,833 

Ρολφ/Ράρα πολφ 
8 27,6% 88,9% 21 72,4% 91,3% 29 90,6% 

 
1 

Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μεταβλθτι μελζτθσ (π.χ. υπάρχει ανάγκθ ανανζωςθσ 
μεκόδων. 
2. Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μζκοδο διδαςκαλίασ. 

 

Θ επόμενθ ενότθτα εξετάηει τθν ψυχολογικι ετοιμότθτα των εκπαιδευτικϊν ςε 

ςχζςθ με τθ χριςθ εναλλακτικϊν μεκόδων διδαςκαλίασ. Ελζγχεται, δθλαδι, αν θ 

εναλλακτικι μζκοδοσ κεωρείται αγχωτικι, πιεςτικι, απαιτθτικι, ανανεωτικι ι 

ευχάριςτθ. Καμία από τισ ελεγχόμενεσ μεταβλθτζσ δεν παρουςίαςε ςτατιςτικά 

ςθμαντικι διαφορά ςτα είδθ διδαςκαλίασ (p>0.05). Από τισ απαντιςεισ προζκυψε 

ότι κανζνασ από τουσ κακθγθτζσ τθσ εναλλακτικισ μεκόδου δεν κεωρεί αγχωτικι 

και πιεςτικι τθ διδαςκαλία του μακιματοσ (Ρίνακασ 9.21.). 
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Ρίνακασ 9.21. Κεωριςεισ εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν ψυχολογικι ετοιμότθτα για τθ χριςθ 
εναλλακτικϊν μεκόδων. 
 

Συναίςκθμα 
μακιματοσ 

Είδοσ διδαςκαλίασ 

Σφνολο 

  

Ραραδοςιακι Εναλλακτικι  

N %1 %2 N %1 %2 N %2 P 

Αγχωτικι 2 100,0% 22,2% 0 0,0% 0,0% 2 6,3% 0,072 

Ριεςτικι 2 100,0% 22,2% 0 0,0% 0,0% 2 6,3% 0,072 

Απαιτθτικι 3 21,4% 33,3% 11 78,6% 47,8% 14 43,8% 0,457 

Ανανεωτικι 6 26,1% 66,7% 17 73,9% 73,9% 23 71,9% 0,682 

Ευχάριςτθ 5 23,8% 55,6% 16 76,2% 69,6% 21 65,6% 0,453 
1 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μεταβλθτι μελζτθσ (π.χ. ςυναίςκθμα μακιματοσ;).  
2 

 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μζκοδο διδαςκαλίασ. 

 

9.1.3.1.5. Απόψεισ για τθ ςυνειςφορά τθσ Τζχνθσ 

Στο ερϊτθμα «Ροια Τζχνθ κεωρείτε ότι ςυνειςφζρει περιςςότερο ςτο μάκθμα τθσ 

Λογοτεχνίασ;», οι απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν κατεγράφθςαν και 

παρουςιάηονται ςτο Γράφθμα 9.8. Οι μιςοί περίπου εκπαιδευτικοί (11 άτομα, 

50,0%, που χρθςιμοποίθςαν εναλλακτικι μζκοδο και 5, 55,6%, που χρθςιμοποίθςαν 

παραδοςιακι μζκοδο) απαντοφν ότι το Κζατρο ςυνδζεται περιςςότερο με τθ 

διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ, ακολουκεί ο Κινθματογράφοσ (7 ςυμμετζχοντεσ), τρίτθ 

πιο ςυχνι απάντθςθ είναι θ Ηωγραφικι (5 ςυμμετζχοντεσ), ενϊ θ Μουςικι δεν 

επιλζχκθκε από κανζναν διδάςκοντα τθσ παραδοςιακισ μεκόδου και από 3 

διδάςκοντεσ τθσ εναλλακτικισ. 

 

Γράφθμα 9.8.  Απαντιςεισ 
εκπαιδευτικϊν ςχετικά με το ερϊτθμα 
για το ποια Τζχνθ ςυνδζεται 
περιςςότερο με τθ Λογοτεχνία. 
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9.1.3.1.6. Υποδομι ςχολείων και ςτάςθ τθσ Διζυκυνςθσ 

Οι ερωτιςεισ, που ανικουν ςε αυτιν τθν ενότθτα αφοροφν ςτο είδοσ τθσ 

υλικοτεχνικισ υποδομισ που διακζτει το ςχολείο των ςυμμετεχόντων και ςτθ ςτάςθ 

τθσ διεφκυνςθσ απζναντι ςτθ χριςθ εναλλακτικϊν μεκόδων διδαςκαλίασ. Οι 

απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν ςε ό,τι αφορά ςτθ ςτάςθ τθσ διεφκυνςθσ για τθ 

χριςθ εναλλακτικϊν μεκόδων παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 9.22. Ανεξάρτθτα από 

τθ μθ ςτατιςτικι διαφοροποίθςθ ανά είδοσ διδαςκαλίασ (p=0,318), ζνα ποςοςτό 

41,9% δθλϊνει ότι θ ςτάςθ τθσ διεφκυνςθσ είναι πολφ ενιςχυτικι ςτθ χριςθ 

εναλλακτικϊν μεκόδων. 

Ρίνακασ 9.22. Απόψεισ  εκπαιδευτικϊν για τθ ςτάςθ τθσ Δ/νςθσ ςτθ χριςθ 
εναλλακτικϊν μεκόδων, ανά είδοσ διδαςκαλίασ 

Στάςθ 
Διεφκυνςθσ 

Είδοσ διδαςκαλίασ 

Σφνολο 

  

Ραραδοςιακι Εναλλακτικι  

N %1 %2 N %1 %2 N %2 P 

Αδιάφορθ 4 44,4% 44,4% 5 55,6% 22,7% 9 29,0% 0,318 

Ενιςχυτικι 3 33,3% 33,3% 6 66,7% 27,3% 9 29,0%  
Ρολφ 
ενιςχυτικι 

2 15,4% 22,2% 11 84,6% 50,0% 13 41,9% 
  

1
 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μεταβλθτι μελζτθσ (π.χ. Στάςθ Διεφκυνςθσ;).  

2 
Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μζκοδο διδαςκαλίασ. 

 

Το είδοσ τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ που διακζτουν τα ςχολεία παρουςιάηεται ςτο 

Γράφθμα 9.9. Με βάςθ τα καταγραφόμενα ποςοςτά, οι βιβλιοκικεσ και οι 

προβολείσ παρουςίαςθσ αποτελοφν ςθμαντικό τμιμα του εξοπλιςμοφ ενόσ 

ςχολείου. 

 

Γράφθμα 9.9. Ρεριγραφι 
υλικοτεχνικισ υποδομισ 
ςχολείων, βαςιςμζνθ ςτισ 
απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν 
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9.1.3.2. Μετά τθ διδαςκαλία  

9.1.3.2.1. Αντιλιψεισ και εμπειρία από το μάκθμα 

Θ ενότθτα αυτι αποτελείται από τζςςερισ υποενότθτεσ ςτισ οποίεσ κατεγράφθςαν 

οι απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν ςτισ ερωτιςεισ ςχετικά με τα δφο είδθ 

διδαςκαλίασ. Στισ ερωτιςεισ αυτζσ, διερευνικθκαν οι εμπειρίεσ και οι αντιλιψεισ 

για το μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ που είχε πραγματοποιθκεί. Οι τρεισ από τισ 

υποενότθτεσ αφοροφν τισ απόψεισ των εκπαιδευτικϊν: α) τθν αντιλαμβανόμενθ 

πρόςλθψθ των μακθτϊν, β) τθν επίδραςθ τθσ διδαςκαλίασ ςτουσ μακθτζσ και γ) τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ μεκόδου ςε ςχζςθ με τθν αλλαγι ςτάςθσ των μακθτϊν. Θ 

τζταρτθ υποενότθτα αφορά ςτθ ςτάςθ των ίδιων των εκπαιδευτικϊν απζναντι ςτθν 

πραγματοποιθκείςα διδαςκαλία.  

9.1.3.2.2. Αντιλαμβανόμενθ πρόςλθψθ των μακθτϊν  

Με βάςθ τισ απόψεισ των κακθγθτϊν για τθν αντιλαμβανόμενθ πρόςλθψθ 

από τουσ μακθτζσ, τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι θ ευχαρίςτθςθ από το μάκθμα τθσ 

Λογοτεχνίασ δθλϊνεται εντονότερα («πολφ / πάρα πολφ») ςτουσ κακθγθτζσ που 

δίδαξαν με τθν εναλλακτικι διδαςκαλία (21 άτομα, 91,3%), ενϊ οι αντίςτοιχεσ 

απαντιςεισ τθσ ομάδασ τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ ςτισ επιλογζσ «πολφ / πάρα 

πολφ» ιταν (4 άτομα, 44,4%) (p=0,004). 

Τα αποτελζςματα παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 9.23. Θ ανάλυςθ των 

δεδομζνων ζδειξε ότι υπιρξαν ςτατιςτικζσ διαφοροποιιςεισ ςτισ ερωτιςεισ: «οι 

μακθτζσ κατζκτθςαν το μακθςιακό υλικό;» (p=0,030), «Οι μακθτζσ ςυμμετείχαν 

ενεργθτικά κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ;» (p=0,020), «Θ τάξθ ςυμμετείχε ωσ 

ςφνολο ςτο μάκθμα;» (p=0,001), «οι μακθτζσ απιλαυςαν τθ διδαςκαλία;» 

(p=0,004) και «Οι μακθτζσ αντιμετϊπιςαν προβλιματα κατά τθ διάρκεια τθσ 

διδαςκαλίασ;) (p=0,001). Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, εκτόσ τθσ τελευταίασ ερϊτθςθσ, 

που ςχετίηεται με τα προβλιματα διδαςκαλίασ, τα ποςοςτά των κακθγθτϊν τθσ 

εναλλακτικισ διδαςκαλίασ ςτθν επιλογι «πολφ / πάρα πολφ» ιταν κατά πολφ 

υψθλότερα από αυτά των κακθγθτϊν τθσ παραδοςιακισ. 
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Ρίνακασ 9.23. Απαντιςεισ εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν αντίλθψθ των μακθτϊν για το μάκθμα 

 . 

Είδοσ διδαςκαλίασ       

Ραραδοςιακι Εναλλακτικι Σφνολο     

N %
1 

%
2 

N %
1 

%
2 

N %
2 

P 

ΑΝΤΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΘ ΡΟΣΛΘΨΘ 

Οι μακθτζσ 
κατζκτθςαν το 
μακθςιακό υλικό; 

Κακόλου 
ζωσ Μζτρια 

4 57,1% 50,0% 3 42,9% 13,6% 7 23,3% 0,030 

Ρολφ/Ράρα 
πολφ 

4 17,4% 50,0% 19 82,6% 86,4% 23 76,7%  

Οι μακθτζσ 
ςυμμετείχαν 
ενεργθτικά; 

Κακόλου 
ζωσ Μζτρια 

4 66,7% 44,4% 2 33,3% 8,7% 6 18,8% 0,020 

Ρολφ/Ράρα 
πολφ 

5 19,2% 55,6% 21 80,8% 91,3% 26 81,3%  

Υπιρχε κακολικι 
ςυμμετοχι τθσ 
τάξθσ; 

Κακόλου 
ζωσ Μζτρια 

8 61,5% 88,9% 5 38,5% 21,7% 13 40,6% 0,001 

Ρολφ/Ράρα 
πολφ 

1 5,3% 11,1% 18 94,7% 78,3% 19 59,4%  

Οι μακθτζσ 
απιλαυςαν τθ 
διαδικαςία; 

Κακόλου 
ζωσ Μζτρια 

5 71,4% 55,6% 2 28,6% 8,7% 7 21,9% 0,004 

Ρολφ/Ράρα 
πολφ 

4 16,0% 44,4% 21 84,0% 91,3% 25 78,1%  

Συνεργάςτθκαν 
αποτελεςματικά; 

Κακόλου 
ζωσ Μζτρια 

4 50,0% 44,4% 4 50,0% 17,4% 8 25,0% 0,112 

Ρολφ/Ράρα 
πολφ 

5 20,8% 55,6% 19 79,2% 82,6% 24 75,0%  

Οι μακθτζσ 
αντιμετϊπιςαν 
προβλιματα 
κατά τθ 
διδαςκαλία; 

Κακόλου 
ζωσ Μζτρια 

4 15,4% 57,1% 22 84,6% 100,0% 26 89,7% 0,001 

Ρολφ/Ράρα 
πολφ 

3 100,0% 42,9% 0 0,0% 0,0% 3 10,3%   

 

1
 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μεταβλθτι μελζτθσ (π.χ. ςυνεργάςτθκαν αποτελεςματικά οι 

μακθτζσ μεταξφ τουσ. 
2 

 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μζκοδο διδαςκαλίασ. 
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9.1.3.2.3. Θ αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ 

Οι ερωτιςεισ που αφοροφςαν ςτισ αντιλιψεισ των κακθγθτϊν ωσ προσ τθν 

αποτελεςματικότθτα παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 9.24. Θ εκτίμθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ εναλλακτικισ διδαςκαλίασ παρουςιάηεται υψθλότερθ ςε 

ςχζςθ με τθν παραδοςιακι διδαςκαλία ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ, εκτόσ τθσ ερϊτθςθσ 

που αφορά ςτθν κατανόθςθ του κειμζνου (p=0,186). Στισ υπόλοιπεσ, τα ποςοςτά 

τθσ εναλλακτικισ διδαςκαλίασ και ειδικότερα ςτθν επιλογι «πολφ/πάρα πολφ» ιταν 

91,3% (ερϊτθςθ ςχετικι με τθ ςυνεργαςία), 100% (ερϊτθςθ ςχετικι με το 

ενδιαφζρον), 91,3% (ερϊτθςθ ςχετικι με τθ ςυμμετοχι). Τα αντίςτοιχα ποςοςτά τθσ 

παραδοςιακισ διδαςκαλίασ ιταν 55,6%, 44,4% και 44,4% με αντίςτοιχεσ τιμζσ p 

0,038, 0,001 και 0,004. 

Ρίνακασ  9.24. Απόψεισ κακθγθτϊν ςτισ ερωτιςεισ για τθν αποτελεςματικότθτα των μεκόδων 
διδαςκαλίασ 

   

Είδοσ διδαςκαλίασ     

P 

Ραραδοςιακι Εναλλακτικι Σφνολο 

N %
1 

%
2 

N %
1 

%
2 

N %
2 

Ωσ προσ τθν 
κατανόθςθ 

Κακόλου ζωσ 
Μζτρια 

3 50,0% 33,3% 3 50,0% 13,0% 6 18,8% 0,186 

Ρολφ/Ράρα 
πολφ 

6 23,1% 66,7% 20 76,9% 87,0% 26 81,3% 

Ωσ προσ τθ 
ςυνεργαςία 

Κακόλου ζωσ 
Μζτρια 

4 66,7% 44,4% 2 33,3% 8,7% 6 18,8% 0,038 

Ρολφ/Ράρα 
πολφ 

5 19,2% 55,6% 21 80,8% 91,3% 26 81,3% 

Ωσ προσ το 
ενδιαφζρον 

Κακόλου ζωσ 
Μζτρια 

5 100,0% 55,6% 0 0,0% 0,0% 5 15,6% 0,001 

Ρολφ/Ράρα 
πολφ 

4 14,8% 44,4% 23 85,2% 100,0% 27 84,4% 

Ωσ προσ τθ 
ςυμμετοχι 

Κακόλου ζωσ 
Μζτρια 

5 71,4% 55,6% 2 28,6% 8,7% 7 21,9% 0,004 

Ρολφ/Ράρα 
πολφ 

4 16,0% 44,4% 21 84,0% 91,3% 25 78,1% 

1
 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μεταβλθτι μελζτθσ (π.χ. ωσ προσ τθν κατανόθςθ;).  

2 
 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μζκοδο διδαςκαλίασ. 

 

9.1.3.2.4. Επίδραςθ τθσ διδαςκαλίασ – Δθμιουργία κινιτρου 

Στον Ρίνακα 9.25. καταγράφεται θ άποψθ των κακθγθτϊν για τθν επίδραςθ τθσ 

διδαςκαλίασ ςτουσ μακθτζσ. Συνολικά 18 κακθγθτζσ (64,3% των διδαςκόντων) 

υποςτθρίηει ότι θ προκυμία των μακθτϊν μετά το μάκθμα ιταν αυξθμζνθ. Ραρ’ όλα 

αυτά, δεν παρουςιάςτθκε ςτατιςτικι διαφοροποίθςθ ςτα ποςοςτά τθσ ςθμαντικισ 
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επίδραςθσ από τθν παραδοςιακι διδαςκαλία (50,0%) ςε ςχζςθ με το 70,0% τθσ 

εναλλακτικισ (p=0.318). Θ ίδια εικόνα παρατθρείται και ςτθν ερϊτθςθ εάν οι 

μακθτζσ δθμιοφργθςαν το δικό τουσ κείμενο· ςτθν ερϊτθςθ αυτι, το 68,0% των 

εκπαιδευτικϊν κεωρεί ότι «πολφ» και «πάρα πολφ» βοθκικθκαν από τθ 

διδαςκαλία, ζτςι ϊςτε να δθμιουργιςουν το δικό τουσ κείμενο, ωςτόςο δεν υπιρξε 

ςτατιςτικι διαφοροποίθςθ μεταξφ των μεκόδων διδαςκαλίασ (p=0.278). 

Ρίνακασ 9.25. Απόψεισ εκπαιδευτικϊν ςτισ ερωτιςεισ για τθν επίδραςθ τθσ διδαςκαλίασ 
ςτουσ μακθτζσ. 

  

Είδοσ διδαςκαλίασ       

Ραραδοςιακι Εναλλακτικι Σφνολο     

N %1 %2 N %1 %2 N %2 P 

Επίδραςθ διδαςκαλίασ 

Ιταν οι 
μακθτζσ 
πρόκυμοι μετά 
το τζλοσ του 
μακιματοσ να 
δθμιουργιςουν 
ζνα δικό τουσ 
κείμενο; 

Κακόλου 
ζωσ Μζτρια 

4 40,0% 50,0% 6 60,0% 30,0% 10 35,7% 0,318 

Ρολφ/Ράρα 
πολφ 

4 22,2% 50,0% 14 77,8% 70,0% 18 64,3%  

Δθμιοφργθςαν 
δικό τουσ 
κείμενο; 

Κακόλου 
ζωσ Μζτρια 

3 37,5% 50,0% 5 62,5% 26,3% 8 32,0% 0,278 

Ρολφ/Ράρα 
πολφ 

3 17,6% 50,0% 14 82,4% 73,7% 17 68,0%  

1 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μεταβλθτι μελζτθσ (π.χ. ωσ προσ τθν κατανόθςθ;). 
2 Ροςοςτό επί τοισ εκατό (%), ωσ προσ τθ μζκοδο διδαςκαλίασ. 
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9.1.3.2.5. Στάςθ των εκπαιδευτικϊν απζναντι ςτθ διδαςκαλία (Απόλαυςθ – 
Επικυμία επανάλθψθσ) 
 

Οι απόψεισ των κακθγθτϊν ςχετικά με τθν πραγματοποιθκείςα διδαςκαλία, 

βρίςκονται ςτισ απαντιςεισ τουσ ςτα ερωτιματα «Απολαφςατε τθ ςθμερινι 

διδαςκαλία;» και «Κα κζλατε να επαναλάβετε μια διδαςκαλία ςαν τθν ςθμερινι;» 

και καταγράφονται ςτον πίνακα 9.26. Μεταξφ των ομάδων παρατθρικθκε 

ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά, κακϊσ ςτθν ερϊτθςθ ςχετικά με τθν απόλαυςθ τθσ 

διδαςκαλίασ, οι κακθγθτζσ τθσ εναλλακτικισ απάντθςαν ακροιςτικά «πολφ» και 

«πάρα πολφ» ςε ποςοςτό 91,3%, ζναντι 44,4% τθσ παραδοςιακισ (p=0,014), ενϊ 

ςτθν ερϊτθςθ ςχετικά με τθν επικυμία επανάλθψθσ, το 100% των κακθγθτϊν 

απάντθςαν κετικά ςε ςχζςθ με το 57% τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ (p= 0,001). 

Ρίνακασ 9.26. Στάςθ των κακθγθτϊν απζναντι ςτθ διδαςκαλία (Απόλαυςθ – Επικυμία 
επανάλθψθσ. 

  

Είδοσ διδαςκαλίασ 

  Ραραδοςιακι Εναλλακτικι 

n % % N % % N % P 

Απόλαυςθ 
διδαςκαλίασ 

Μζτρια 5 71,4% 55,6% 2 28,6% 8,7% 7 21,9% 0,014 

Ρολφ 3 18,8% 33,3% 13 81,3% 56,5% 16 50,0% 
 

Ράρα 
πολφ 

1 11,1% 11,1% 8 88,9% 34,8% 9 28,1% 
 

Επανάλθψθ 
διδαςκαλίασ 

OXI 3 100,0% 42,9% 0 0,0% 0,0% 3 10,0% 0,001 

NAI 4 14,8% 57,1% 23 85,2% 100,0% 27 90,0% 
  

 
9.1.4. Συμφωνία ςτισ απαντιςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν 

Σε αυτιν τθν ενότθτα, ζγινε ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων μεταξφ των απόψεων 

των εκπαιδευτικϊν και των απόψεων των μακθτϊν για τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά 

των διδαςκαλιϊν τθσ Λογοτεχνίασ. Για τον λόγο αυτόν, ζγινε αντιςτοίχιςθ ςτισ 

ερωτιςεισ ςτα εξισ χαρακτθριςτικά: α) κατανόθςθ, β) απόλαυςθ/ευχαρίςτθςθ, γ) 

ςυμμετοχι, δ) κακολικότθτα ςυμμετοχισ, ε) δθμιουργικότθτα, ςτ) ςυνεργαςία, που 

είτε αφορά ςτισ απόψεισ των μακθτϊν για το μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ 

(ερωτθματολόγιο μακθτϊν) είτε αφορά ςτθν άποψθ που ζχουν οι εκπαιδευτικοί για 

τουσ μακθτζσ (ερωτθματολόγιο εκπαιδευτικϊν).  
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Εκτόσ των παραπάνω, ελζγχκθκε θ ερϊτθςθ που αντιςτοιχεί ςτθν επικυμία για 

επανάλθψθ του μακιματοσ από τουσ μακθτζσ και θ αντίςτοιχθ επικυμία για 

επανάλθψθ από τουσ κακθγθτζσ. Τα ποςοςτά ςτθν ερϊτθςθ προσ τουσ μακθτζσ εάν 

κα κζλατε να επαναλάβετε το μάκθμα ανά διδαςκαλία κυμάνκθκαν από 26,9% ζωσ 

100,0%, με μζςθ τιμι 78,9% και τυπικι απόκλιςθ 18,7%. Τα αντίςτοιχα ποςοςτά ςτο 

ερωτθματολόγιο των κακθγθτϊν για τθν επανάλθψθ ιταν 84,0% (Ρίνακασ 27). Από 

τισ παραπάνω τιμζσ προζκυψε ότι υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι ςυςχζτιςθ ςτισ 

απαντιςεισ και των δφο ομάδων (r=0,628, p<0,001). 

Θ δθμιουργικότθτα, όπωσ αναφζρεται ςτουσ μακθτζσ, χαρακτθρίςτθκε μάλλον 

χαμθλι με μζςεσ τιμζσ ανά διδαςκαλία που κυμαίνονταν από 0,70 ζωσ 1,34, για τισ 

αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ «λίγο» και «πολφ» των απαντιςεων των κακθγθτϊν. Εκτόσ 

από τισ χαμθλζσ μζςεσ τιμζσ ανά διδαςκαλία, δεν προζκυψε κάποια γραμμικι 

ςυςχζτιςθ μεταξφ των απαντιςεων των μακθτϊν και των κακθγθτϊν (r=0.170, 

p=0.416) (πίνακασ 8.27). 

Μια άλλθ διάςταςθ που αφορά ςτθν ευχαρίςτθςθ/απόλαυςθ από τθ διεξαγωγι 

του μακιματοσ ελζγχκθκε από τισ απαντιςεισ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν. 

Οι εκπαιδευτικοί διλωςαν ότι πιςτεφουν πωσ οι μακθτζσ τουσ απόλαυςαν τθ 

διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Λογοτεχνίασ ςε ποςοςτά 6,3% (κακόλου), 3,1% 

(λίγο), 12,5% (μζτρια), 50,0% (πολφ) και 28,1% (πάρα πολφ). Αντίςτοιχα οι μακθτζσ 

διλωςαν ευχαρίςτθςθ με μζςεσ τιμζσ ανά διδαςκαλία και ανά κατθγορία 

απαντιςεων από 1,80, για το «κακόλου» και 3,30 για το «λίγο». Από τα 

αποτελζςματα που παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 8.27., υπιρξε ςτατιςτικά 

ςθμαντικι ςυςχζτιςθ μεταξφ των απαντιςεων εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν 

(r=0,442, p=0,011). 

Οι εκπαιδευτικοί απάντθςαν ςτθν ερϊτθςθ που αφοροφςε ςτθ ςυμμετοχι τθσ 

τάξθσ ςτο μάκθμα ςε ποςοςτά 9,4% (λίγθ), 31,3% (μζτρια), 46,9% (πολφ), 12,5% 

(πάρα πολφ), ενϊ οι αντίςτοιχεσ μζςεσ τιμζσ ανά διδαςκαλία και απάντθςθ 

κακθγθτι κυμανκικαν από 2,1 για τθν απάντθςθ «λίγο» ζωσ 3,14 για τθν απάντθςθ 

«πολφ». Οι τιμζσ δθλϊνουν υψθλι διλωςθ για τθ ςυμμετοχι και από τισ δφο 

ομάδεσ, ενϊ παρατθρικθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι ςυςχζτιςθ (r=0.510, p=0.003). 
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Ραρόμοια εικόνα παρουςιάςτθκε ςχετικά με τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν, 

κακϊσ οι απαντιςεισ των κακθγθτϊν κινικθκαν ςτα εξισ ποςοςτά: 3,1% «λίγο», 

15,6% «μζτρια», 46,9% «πολφ», 34,4% «πάρα πολφ» και με ςτατιςτικά ςθμαντικι 

ςυςχζτιςθ με τισ απαντιςεισ των μακθτϊν (r=0.529, p=0.002).  

Ρίνακασ 9.27. Απαντιςεισ κακθγθτϊν και μακθτϊν ςτισ ερωτιςεισ που αφοροφν τα 
εξεταηόμενα χαρακτθριςτικά τθσ διδαςκαλίασ. 

    Ερωτθματολόγιο Κακθγθτϊν   

Ερωτθματολόγιο  
Μακθτϊν   Κακολικι Συμμετοχι Συςχζτιςθ 

Κακολικι ςυμμετοχι 
Κακόλου  
(0) 

Λίγο  
(3) 

Μζτρια  
(10) 

Ρολφ  
(15) 

Ράρα  
πολφ (4) P R P 

Μζςθ τιμι - 2,09 2,63 2,78 3,14 0,021 0,510 0,003 
Τυπικι Απόκλιςθ - 

0,21 0,37 0,49 0,27   
    

    Κατανόθςθ Συςχζτιςθ 

Κατανόθςθ 
Κακόλου 
 (0) 

Λίγο  
(1) 

Μζτρια 
(6) 

Ρολφ 
(17) 

Ράρα  
πολφ (6) P R P 

Μζςθ τιμι - 2,21 2,63 2,87 2,89 0,132 0,369 0,045 

Τυπικι Απόκλιςθ - - 0,35 0,33 0,28       

    Ευχαρίςτθςθ/Απόλαυςθ Συςχζτιςθ 

Ευχαρίςτθςθ/Απόλαυςθ 
Κακόλου  
(2) 

Λίγο  
(1) 

Μζτρια  
(4) 

Ρολφ 
(16) 

Ράρα  
πολφ (9) P R P 

Μζςθ τιμι 1,80 3,30 2,40 2,90 3,00 0,019 0,442 0,011 

Τυπικι Απόκλιςθ 0,20 - 0,60 0,50 0,40       

    Συνεργάςτθκαν αποτελεςματικά; Συςχζτιςθ 

Συνεργαςία   
Λίγο  
(4) 

Μζτρια 
 (4) 

Ρολφ 
(14) 

Ράρα  
πολφ (10) P R P 

Μζςθ τιμι  2,12 2,41 2,71 2,59 0,133 0,311 0,083 

Τυπικι Απόκλιςθ   0,40 0,56 0,38 0,48       

    Δθμιουργικότθτα Συςχζτιςθ 

Δθμιουργικότθτα 
Κακόλου 
 (0) 

Λίγο 
 (2) 

Μζτρια  
(6) 

Ρολφ 
(10) 

Ράρα  
πολφ (7) P R P 

Μζςθ τιμι - 0,70 1,18 1,34 1,20 0,549 0,17 0,416 

Τυπικι Απόκλιςθ * 0,02 0,47 0,66 0,57       

   Συμμετοχι μακθτι Συςχζτιςθ 

Συμμετοχι μακθτι 
Κακόλου 
 (0) 

Λίγο  
(1) 

Μζτρια 
 (5) 

Ρολφ 
(15) 

Ράρα  
πολφ (11) P R P 

Μζςθ τιμι - 1,71 2,18 2,55 2,74 0,018 0,529 0,002 

Τυπικι Απόκλιςθ - - 0,53 0,39 0,29       

    Επανάλθψθ Συςχζτιςθ 

Επανάλθψθ   Πχι Ναι (26) P R P 

Μζςθ τιμι  46,8 84,0 0,001 0,628 <0,001 

Τυπικι Απόκλιςθ   22,1 13,8       
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9.2. Αποτελζςματα Ροιοτικισ Ζρευνασ 

Θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων κα γίνει με τθ μορφι των 

κατθγοριοποιιςεων που προζκυψαν από τθν κωδικοποίθςθ και τθ κεματικι 

ανάλυςθ. Από τισ 26 ςυνεντεφξεισ, αναδφκθκαν οι  παρακάτω κατθγορίεσ: 

9.2.1. Αποτελζςματα - Κωδικοποίθςθ 

Ραραδοςιακι Διδαςκαλία 
  ( 7 ςυνεντεφξεισ) 
 

           Διδαςκαλία με Τζχνεσ 
  (19  ςυνεντεφξεισ ) 

 Κζατρο Μουςικι Κινθματογράφοσ Εικαςτικά 
 6 4 5 4 
 

Κατά τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων τθσ ποιοτικισ ζρευνασ, αναδφκθκαν 

ςυνολικά  τρεισ κεματικζσ με αντίςτοιχεσ  Υπζρ- κατθγορίεσ, οι οποίεσ φζρουν  Υπο-

κατθγορίεσ: Α+ Μζκοδοσ, Β+ Εκπαιδευτικόσ, Γ+ Μακθτισ. 

Α+ Ωσ προσ τθν Υπερ-κατθγορία: «Μζκοδοσ», θ κωδικοποίθςθ ζδειξε προσ τθν 

κατθγοριοποίθςθ ςε τρεισ μεκόδουσ: α) τθν παραδοςιακι, β) τθν εναλλακτικι και γ) 

τθ ςφνκεςθ μεκόδων παραδοςιακισ και εναλλακτικισ.  

Στθν παραδοςιακι μζκοδο καταγράφθκαν τρεισ κατθγορίεσ: α) τα χαρακτθριςτικά, 

β) τα κετικά αποτελζςματα και γ) τα αρνθτικά αποτελζςματα.                                    

Στα χαρακτθριςτικά, καταγράφθκαν τα εξισ ςτοιχεία: δαςκαλοκεντρικι διδαςκαλία, 

μονολογικι–μονοτροπικι, γνωςιοκεντρικι – εξεταςτικοκεντρικι, μετωπικι 

διδαςκαλία, από κακζδρασ διδαςκαλία. 

Στα κετικά αποτελζςματα καταγράφθκαν τα παρακάτω ςτοιχεία: καλφτερθ 

διαχείριςθ  χρόνου, ανάπτυξθ των δεξιοτιτων του γραπτοφ λόγου, ςυγκεκριμζνθ 

ςτόχευςθ, δυνατότθτα ζλεγχου τθσ πορείασ διδαςκαλίασ, ςυγκεκριμζνα γνωςτικά 

οφζλθ – εισ βάκοσ κατανόθςθ, αποδοτικι… ςτισ εξετάςεισ, εφκολθ για τον 

διδάςκοντα και είναι δοκιμαςμζνθ ςτο χρόνο.  

Στα αρνθτικά χαρακτθριςτικά καταγράφθκαν: Βραχυπρόκεςμα γνωςτικά οφζλθ - 

επιφανειακι γνϊςθ, ζλλειψθ ενεργισ εμπλοκισ του μακθτι, εξουςιαςτικζσ ςχζςεισ 

– πακθτικότθτα, μονοτροπικότθτα, μειωμζνθ ςυμμετοχι – ζλλειψθ 

διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ, κοφραςθ – πλιξθ - μειωμζνο ενδιαφζρον, 

ςχολαςτικιςμόσ, αρνθτικι αποτίμθςθ μακθτϊν.  
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Στθν εναλλακτικι μζκοδο, καταγράφθκαν οι εξισ κατθγορίεσ: α) τα χαρακτθριςτικά, 

β) τα κετικά ςτοιχεία και γ) τα αρνθτικά ςτοιχεία.  

Στα χαρακτθριςτικά καταγράφθκαν τα εξισ ςτοιχεία: το βιωματικό ςτοιχείο, 

μακθτοκεντρικι διδαςκαλία, πολυτροπικότθτα, διακαλλιτεχνικι προςζγγιςθ, λζςχεσ 

ανάγνωςθσ – φιλαναγνωςία, χριςθ Τ.Ρ.Ε και project, ςυνδυαςμόσ των μεκόδων.  

Στα κετικά αποτελζςματα καταγράφθκαν τα παρακάτω ςτοιχεία: καλφτερθ 

πρόςλθψθ διδαςκαλίασ, κατανόθςθ – κριτικι ςκζψθ, απόλαυςθ, βιωματικότθτα, 

ςυμμετοχικότθτα – ςυνεργαςία, διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, ολιςτικι μάκθςθ – 

θ πολλαπλι νοθμοςφνθ, παιγνιϊδθσ μάκθςθ, ανανζωςθ, μακροπρόκεςμα 

αποτελζςματα. 

Στα αρνθτικά χαρακτθριςτικά καταγράφθκαν: δυςχζρεια ςτθν οργάνωςθ του 

χρόνου, ανάγκθ προγραμματιςμοφ – οργάνωςθσ τθσ  φλθσ, αναντιςτοιχία με το 

αναλυτικό πρόγραμμα, νζα φιλοςοφία διδαςκαλίασ, απαιτθτικι ωσ προσ τθν 

προετοιμαςία, αμφιβολία ωσ προσ  τθν αποτελεςματικότθτα, ενϊ υπιρξε και μια 

μερίδα φιλολόγων που διλωςε ότι θ αξιοποίθςθ εναλλακτικϊν μεκόδων δεν 

ςυνδζεται με αρνθτικά ςτοιχεία. 

Ωσ προσ τθν Υπερ-κατθγορία «εκπαιδευτικόσ», θ κωδικοποίθςθ ζδειξε προσ 

τζςςερισ κατθγορίεσ: α) διδακτικι ετοιμότθτα, β) επιλογι μεκόδου, γ) αποδοχι 

μεκόδου, δ) αναςτοχαςμόσ. 

Θ διδακτικι ετοιμότθτα  φαίνεται να κακορίηεται από τα εξισ ςτοιχεία: τισ 

ακαδθμαϊκζσ ςπουδζσ–γνϊςεισ, τθν επιμόρφωςθ–ςεμινάρια, τθν προςωπικι 

εναςχόλθςθ. 

Θ επιλογι τθσ μεκόδου, τα ςτοιχεία, δθλαδι, που οδιγθςαν ςτθ διαφοροποίθςθ 

από τθν παραδοςιακι μζκοδο ιταν: θ διάγνωςθ τθσ εκπαιδευτικισ ανάγκθσ, το 

πλαίςιο, θ προςωπικι ανάγκθ, ο πειραματιςμόσ ςχετικά με τθν 

αποτελεςματικότθτα ςτθν αλλαγι μεκόδου.  

Ωσ προσ τθν επικυμία επανάλθψθσ τθσ μεκόδου, οι εκπαιδευτικοί απάντθςαν ότι: 

αποτελεί οικεία μζκοδο, ςυνειδθτοποίθςαν τθν αποτελεςματικότθτα, κα τθν 

επεκτείνουν και ςτα άλλα μακιματα.  

Στον αναςτοχαςμό τουσ, οι εκπαιδευτικοί επεςιμαναν: τισ διδακτικζσ απαιτιςεισ 

κάκε εναλλακτικισ μεκόδου, ωσ προσ το ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ και τθ ςχζςθ 
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διαχείριςθσ του διακζςιμου χρόνου με τθν φλθ, τθν ανάγκθ επιμόρφωςθσ, τθν 

ανάγκθ ςυνεργαςίασ, τον ρόλο τθσ διεφκυνςθσ, τισ απαιτιςεισ ωσ προσ τον χϊρο και 

τθν υποδομι, τθν απαξίωςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ, τθν ανάγκθ αλλαγισ φιλοςοφίασ 

ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ.  

Ωσ προσ τθν Υπερ-κατθγορία «Μακθτισ - Θ πρόςλθψθ των Τεχνϊν», θ 

κωδικοποίθςθ ζδειξε προσ τζςςερισ κατθγορίεσ: α) βραχυπρόκεςμα αποτελζςματα, 

β) μακροπρόκεςμα αποτελζςματα, γ) αλλαγι του τρόπου ςκζψθσ, δ) προβλιματα. 

Στα βραχυπρόκεςμα αποτελζςματα, οι εκπαιδευτικοί κατζγραψαν: τθν απόλαυςθ 

του μακιματοσ, το αυξθμζνο ενδιαφζρον για το μάκθμα, τθν κατανόθςθ του 

περιεχομζνου του μακιματοσ, τθ βιωματικι μάκθςθ,  τθ μεγαλφτερθ ςυμμετοχι, τθ 

διαφοροποιθμζνθ μάκθςθ, τθ ςυνεργαςία, τθ δθμιουργικότθτα, τθν ολιςτικι 

κζαςθ, τθν ανανζωςθ. 

Στα μακροπρόκεςμα αποτελζςματα, οι εκπαιδευτικοί κατζγραψαν: τθ διατιρθςθ 

τθσ γνϊςθσ ςτον χρόνο, τθν επζκταςθ τθσ γνϊςθσ εκτόσ τθσ ςχολικισ αίκουςασ, τθν 

αλλαγι τθσ ςτάςθσ απζναντι ςτθ γνϊςθ, τθ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ, τθ ςφνδεςθ τθσ 

γνϊςθσ με τθ ηωι, τθ φιλαναγνωςία, τθν καλλιζργεια τθσ φανταςίασ, τθν 

κοινωνικοποίθςθ, τθν ζξοδο από τθν αφάνεια, τθν ανακάλυψθ κλίςεων και 

ταλζντων.   

Ωσ προσ τθν αλλαγι ςτον τρόπο πρόςλθψθσ τθσ Τζχνθσ, απάντθςαν ότι θ 

διδαςκαλία ςυνειςζφερε: ςτθ ςφνδεςθ τθσ Τζχνθσ με τθ ηωι, ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ 

ότι θ Τζχνθ αφορά όλουσ, ςτθ διαςφνδεςθ των Τεχνϊν, ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ ςε 

κζματα Τζχνθσ, ςτθν καλλιζργεια τθσ εναλλακτικισ κζαςθσ. 

Ωσ προσ τα προβλιματα, που αντιμετϊπιςαν ςτισ εναλλακτικζσ διδαςκαλίεσ, οι 

εκπαιδευτικοί αναφζρκθκαν: ςτθ διαχείριςθ του χρόνου, ςτθν ανάγκθ μεγαλφτερθσ 

οργάνωςθσ τθσ διδαςκαλίασ και ςτθν ζλλειψθ κατάλλθλθσ υποδομισ, αλλά υπιρξαν 

και εκπαιδευτικοί που δεν ανζφεραν πρροβλιματα. 
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9.2.2. Αποτελζςματα – Ραραδείγματα 

9.2.2.1. Μζκοδοσ 

9.2.2.1.1. Ραραδοςιακι μζκοδοσ 

ΥΡΕ- 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ 

ΥΡΟ- ΚΑΤΘΓΟΛΑ       ΡΑΑΔΕΛΓΜΑΤΑ  ΑΡΟ ΤΛΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΛΣ 

9.2.2.1.1.1 

1.1. 

ΜΟΦΕΣ –  

ΧΑΑΚΤΘΛ

ΣΤΛΚΑ 

1.1.1.1. 

Δαςκαλοκεντρικι 

«Στθν παραδοςιακι, τϊρα,  ο κακθγθτισ ζχει επιφορτιςτεί με πιο πολλά 
πράγματα από μόνοσ του. Ρρζπει να ετοιμάςει το μάκθμα, να βρει όλεσ 
αυτζσ τισ πλθροφορίεσ και να τισ μεταδϊςει ςτουσ μακθτζσ» Ε5 (Κ) 
  

1.1.1.2. 
Μονολογικθ ι 
Μονοτροπικι 

«Ο παραδοςιακόσ τρόποσ είναι ο μονόλογοσ, θ παρουςίαςθ και τθ μαιευτικι 
βάηω εγϊ ςτθν παραδοςιακι διδαςκαλία». Ε2 (Κ) 
 
«Επίςθσ, ςτθν παραδοςιακι μζκοδο δεν μποροφμε να ξεφφγουμε πολλζσ 
φορζσ από το διδακτικό εγχειρίδιο».  Ε3 (Κ). 
 

1.1.1.3. 
Γνωςιοκεντρικι-   
Εξεταςτικοκεν- 
τρικι 
 

« .. ότι με αςφάλεια μασ οδθγεί ςτο να κατακτιςουν τα παιδιά μερικοφσ 
κανόνεσ τθσ λογοτεχνίασ, να μάκουμε τον αφθγθτι, να μάκουμε τζτοια 
πράγματα, τισ παρομοιϊςεισ μασ, τισ μεταφορζσ μασ, με πολφ μεγάλθ 
αςφάλεια με ζναν ςίγουρο τρόπο τα παιδιά το μακαίνουν αυτό. Το 
ορίηεισ, το διδάςκεισ με ζναν τρόπο και τελειϊνει το κζμα». Ε23 (Ρ)  
 
«…το ςχολείο είναι προςαρμοςμζνο ςε μια εξεταςτικι διαδικαςία με 
πολφ γνωςιοκεντρικό χαρακτιρα, με πολφ απομνθμόνευςθ, τυπικι 
πρόςλθψθ τθσ Λογοτεχνίασ -θ παραδοςιακι διδαςκαλία κάνει καφματα 
ςε αυτό- διότι τα προετοιμάηει, με τισ φωτοτυπίεσ, με τισ παραπομπζσ, με 
τισ ειςθγιςεισ,  που κάνει ο διδάςκων καλφπτει όλα τα κζματα, τα παιδιά 
τα απομνθμονεφουν» Ε7 (Κ) 
 
«Θ παραδοςιακι διδαςκαλία, πλεονεκτεί ςτο ςχολείο, που ζχουμε ςιμερα. 
Δθλαδι, όταν το ςχολείο είναι προςαρμοςμζνο ςε μια εξεταςτικι 
διαδικαςία με πολφ γνωςιοκεντρικό χαρακτιρα, με πολφ απομνθμόνευςθ, 
τυπικι πρόςλθψθ τθσ Λογοτεχνίασ ...». Ε7 (Κ) 
 

1.1.1.4. Μετωπικι 
διδαςκαλία 
 
 
1.1.1.5. Από 
κακζδρασ 
Διδαςκαλία 

«Θ μετωπικι διδαςκαλία, ι μόνο με το βιβλίο και μόνο με το dvd. Μόνο με 
το βιβλίο, ακριβϊσ και με τον πίνακα ζτςι; Εςτιάηεται πάρα πολφ ςτισ 
δυνατότθτεσ του ίδιου του κακθγθτι, του δαςκάλου». Ε12 (Κ)  
 
«Ωςτόςο είναι αυτι θ από κακζδρασ διδαςκαλία, που παίηει πάρα πολφ 
μεγάλο ρόλο, και θ προςωπικότθτα του εκπαιδευτικοφ και είναι λίγο 
δαςκαλοκεντρικό το μοντζλο».  Ε6 (Μ) 
 

1.2. 

ΚΕΤΛΚΑ 

1.1.2.1.  Χρόνοσ  

 

«Υπάρχουν πιο ξεκάκαροι ςτόχοι ςε αυτά και νομίηω ότι λαμβάνεται και 
υπόψθ λίγο και ο χρόνοσ, ο χρονικόσ ορίηοντασ που ζχεισ ςτθ διάκεςι ςου 
για να διδάξεισ κάτι». Ε 18 (Εικ.) 
 
«… ζχουμε περιςςότερο χρόνο ςτθ διάκεςι μασ, άρα ζχεισ τθ δυνατότθτα να 
δϊςεισ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτα παιδιά, αναφορικά με το αντικείμενο 
που διδάςκεισ». Ε8 (Μ) 
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1.1.2.2. Ανάπτυξθ 

δεξιοτιτων 

γραπτοφ λόγου  

«Το πλεονζκτθμα τθσ παραδοςιακισ μεκόδου είναι ότι, βλζποντασ ζτςι τθ 
Λογοτεχνία αυςτθρά ωσ μάκθμα, ςυμβάλλει αυτό το μάκθμα ςτο να 
αςκιςει τουσ μακθτζσ να μποροφν να απαντοφν τεκμθριωμζνα ςε 
ερωτιςεισ και ςτον προφορικό και ςτον γραπτό λόγο». Ε3 (Κ) 
 

1.1.2.3.  Στόχευςθ «Θ παραδοςιακι διδαςκαλία ζχει πλεονεκτιματα, τα πλεονεκτιματα είναι 
ότι μζνει ςτο κείμενο, επικεντρϊνεται πολφ ςτο κείμενο. Εκεί, λοιπόν, τα 
παιδιά ζχουν τθ δυνατότθτα να απολαφςουν ζνα κείμενο, να εμπλουτίςουν 
το λεξιλόγιο, να οξφνουν τθν κριτικι τουσ ικανότθτα». Ε25 (Κ) 
 
«Θ παραδοςιακι διδαςκαλία αναδεικνφει τθ διδακτικι πράξθ, δθλαδι, δε 
χάνεται ο μακθτισ ςε ζνα ςυνονκφλευμα άλλων παραγόντων που μποροφν 
να αποςπάςουν τθν προςοχι του και να τον αποπροςανατολίςουν οριςμζνεσ 
φορζσ από τον ςυγκεκριμζνο ςτόχο». Ε6 (Μ) 
 

1.1.2.4.  Ζλεγχοσ  
πορείασ 
Διδαςκαλίασ 

«Κατά κάποιο τρόπο, ζχεισ τον ζλεγχο, με τθν ζννοια ότι είςαι εδϊ, κάνεισ τθ 
διάλεξι ςου και τα παιδιά είναι εκεί. Δθλαδι, είναι αςφαλζσ,  με τθν ζννοια 
ότι είναι αυτό, δεν ζχεισ πάρα πολλά πράγματα να ελζγξεισ». Ε24 (Μ) 
 
«Ναι, … ίςωσ είναι πιο εφκολο να βρει κάποιοσ κάποιεσ κατευκυντιριεσ 
γραμμζσ, που ίςωσ υπάρχουν ςτα βιβλία του κακθγθτι από το Υπουργείο, 
για να οργανϊςει λίγο τθ διδαςκαλία του». Ε18 (Ε) 
 

1.1.2.5. Γνωςτικά 
οφζλθ  -  
Κατανόθςθ 

«Το ότι ο δάςκαλοσ ζχει τθ δυνατότθτα να πει κάποια πράγματα, να 
μεταδϊςει, δθλαδι, όλα αυτά που ξζρει ςτουσ μακθτζσ και να τουσ 
προκαλζςει, ζτςι ϊςτε να ςκεφτοφν, να κρίνουν και να κατανοιςουν 
κάποια πράγματα». Ε22 (Ρ) 
 
«Θ παραδοςιακι διδαςκαλία, ωσ κετικό κα μποροφςα να πω, ότι δίνει μία 
ςυγκεκριμζνθ και ταξινομθμζνθ γνϊςθ ςτουσ μακθτζσ, κουτάκια, αυτό που 
κα μποροφςαμε να ποφμε κουτάκια». E9 (Κ) 
 

1.1.2.6. 
Αποδοτικι… ςτισ 
εξετάςεισ 

«… με αυτι τθν ζννοια είναι λίγο δφςκολο να απαλλαγοφμε από τθ 
δαςκαλοκεντρικι διδαςκαλία, γιατί οι εξετάςεισ αυτι προάγουν… 
Ρετυχαίνει να εξαςκεί ανκρϊπουσ για εξετάςεισ». Ε7 (Κ) 
 

1.1.2.7. Εφκολθ για 

το διδάςκοντα 

«Εντάξει, παραδοςιακι είναι το οικείο για εμάσ, είναι πιο εφκολο, το ζχουμε 
μάκει, με αυτό μακθτεφςαμε και εμείσ, είναι το κλαςικό, ασ ποφμε. Αυτό 
είναι το βαςικό πλεονζκτθμα, από τθ ςτιγμι που τθν πρωτοβουλία ζχει 
βζβαια και ο κακθγθτισ, ρυκμίηει απόλυτα τθ διδαςκαλία». Ε17 (Ρ) 
 

1.1.2.8. 

Δοκιμαςμζνθ ςτο 

χρόνο 

«Θ παραδοςιακι διδαςκαλία, κεωρϊ, ότι ζχει πολλά κετικά, αλλιϊσ δεν κα 
ιταν και παραδοςιακι, κα είχε ςβιςει, κα είχε εξαφανιςτεί. Και είναι και 
αναγκαία, ςε οριςμζνα μακιματα, που ο διδάςκων πρζπει να μεταδϊςει τθ 
γνϊςθ του». Ε14 (Κ) 
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2.3. 

ΑΝΘΤΛΚΑ 

 

1.1.3.1. 

Βραχυπρόκεςμα 

γνωςτικά οφζλθ 

Επιφανειακι 

γνϊςθ 

 

 
«Σθμαντικό όμωσ μειονζκτθμα, ενόσ  τζτοιου τρόπου διδαςκαλίασ, είναι ότι 
οι γνϊςεισ αυτζσ αποκτιοφνται εφκολα αλλά και ξεχνιοφνται και πάρα πολφ 
εφκολα, άρα ζχουμε φκίνοντα κζρδθ από μια τζτοια διδαςκαλία».  Ε2 (Κ) 
 
«Νομίηω ότι ςτο βάκοσ δεν γίνεται δουλειά είναι – πϊσ να ςτο πω – ζτςι, 
επιδερμικι και κεωρϊ, δθλαδι, οπωςδιποτε κα πρζπει με ζναν τρόπο να 
αλλάξει θ διδαςκαλία». Ε20 (Ρ) 
 

1.1.3.2. Ζλλειψθ 
ενεργοφ 
εμπλοκισ του 
μακθτι 

«Στθν παραδοςιακι μζκοδο, ενϊ νομίηεισ ότι ζχεισ τον ζλεγχο, ςου δίνει μία 
αςφάλεια ότι Α!, κα κάνω το μάκθμά μου, κα πω, κα τελειϊςω, όλα εντάξει. 
Το κζμα είναι ότι δεν ξζρουμε πόςο αποτελεςματικό είναι αυτό, πόςο είναι 
εκεί τα παιδιά και κυρίωσ δεν ζχουμε το κομμάτι τθσ ενεργοφ εμπλοκισ».  
Ε24 (Μ) 
 

1.1.3.3. 

Εξουςιαςτικζσ 

ςχζςεισ 

« Εμπεριζχει αυταρχιςμό, αυτό το δαςκαλοκεντρικό κομμάτι, ότι είμαι εγϊ θ 
αυκεντία και εςφ κάτςε και άκου και βαςικά κάτςε βιδωμζνοσ ςτθ κζςθ ςου 
και μθν κάνεισ τίποτα». Ε19 (Ε) 
 

1.1.3.4. 

Ρακθτικότθτα 

«…ωςτόςο, τα μειονεκτιματα είναι ότι απλϊσ ο διδάςκων είναι ο μεταδότθσ 
γνϊςεων και ο πακθτικόσ δζκτθσ είναι ο μακθτισ. Δεν ευνοεί, δθλαδι, και 
δεν ενιςχφει τθν αυτενζργεια του μακθτι θ παραδοςιακι διδαςκαλία».    
Ε13 (Κ) 
 
«... επειδι απλά μιλάσ εςφ ςτα παιδιά, είναι πολφ δφςκολο να τουσ 
κρατιςεισ, να τραβιξεισ τθν προςοχι, ειδικά ςτα παιδιά που δεν τα 
ενδιαφζρει το ςυγκεκριμζνο διδακτικό αντικείμενο».  Ε8 (Μ) 
 

1.1.3.5. 

Μονοτροπικότθτα 

 
«Ναι. Το βιβλίο ωσ βιβλίο γυμνό τα απωκεί». Ε10 (Μ-Κ) 
 
«…το μειονζκτθμα είναι ότι τα παιδιά πολλζσ φορζσ βαριοφνται τον ίδιο 
τρόπο - είναι και χαρακτθριςτικό των εφιβων ότι βαριοφνται. Είναι μία λζξθ 
που τθν ακοφμε πάρα πολφ ςυχνά ςτο ςτόμα των εφιβων «το βαριζμαι», 
οπότε ζχουν ανάγκθ το καινοφριο, το εναλλακτικό». Ε14 (Κ) 
 

 
1.1.3.6. Μειωμζνθ 
ςυμμετοχι –  
Εμπλοκι 

 
«… δεν εμπλζκει τόςο ενεργθτικά τουσ μακθτζσ ςτθ διδαςκαλία. Δθλαδι, 
χρθςιμοποιεί πιο πολφ δαςκαλοκεντρικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και δεν 
λαμβάνει υπόψθ τθσ ίςωσ και το τί ενδιαφζρει τουσ μακθτζσ κ.τ.λ., δθλαδι, 
ξεκινάει από μια αφετθρία που ορίηει το Υπουργείο …». Ε18 (Ε) 
 

1.1.3.7. Ζλλειψθ 
διαφοροποιθμζνθσ 
διδαςκαλίασ 

«Τα παιδιά είναι κουραςμζνα, κζλουν κάτι διαφορετικό, το ενδιαφζρον 
παφει να είναι τόςο, ειδικά ςε μακθτζσ που είναι ασ ποφμε οι πιο αδφναμοι 
κζλουν άλλου είδουσ κινθτοποίθςθ». Ε17 (Ρ) 
 
 « … είναι λίγο ςτείρο. Δθλαδι, ξεκινάσ, τελειϊνεισ, να βγάλεισ τθν φλθ και 
ςταματάσ ςτθν φλθ και ςτθ γνϊςθ. Άλλο παιδί κα καταλάβει, άλλο κα το 
περάςει επιφανειακά …»  Ε10 (Μ-Κ) 
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1.1.3.8. Κοφραςθ –
πλιξθ - Μειωμζνο 
ενδιαφζρον 

«Ελάχιςτοι παρακολουκοφν, όςοι ενδιαφζρονται, όςοι είναι αρκετά καλοί, 
οι πιο αδφναμοι δε ςυμμετζχουν ιδιαίτερα, νιϊκουν ότι είναι ξζνο το 
αντικείμενο, δεν τουσ απαςχολεί, δεν τουσ ενδιαφζρει». Ε5 (Κ) 
 
«Κεωρϊ ότι βαςικό μειονζκτθμα τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ είναι το ότι 
από ζνα ςθμείο και μετά το μάκθμα αρχίηει να γίνεται βαρετό για τουσ 
μακθτζσ, δθλαδι, κάπωσ κουραςτικό, κουράηονται να ζχουν μπροςτά τουσ 
τον κακθγθτι, ο οποίοσ κάνει μονόλογο». Ε22 (Ρ) 
 
«… το μειονζκτθμα είναι ότι ουςιαςτικά, επειδι απλά μιλάσ εςφ ςτα παιδιά, 
είναι πολφ δφςκολο να τουσ κρατιςεισ, να τραβιξεισ τθν προςοχι, ειδικά 
ςτα παιδιά που δεν τα ενδιαφζρει το ςυγκεκριμζνο διδακτικό αντικείμενο». 
Ε8 (Ρ) 
 

1.1.3.9. 
Σχολαςτικιςμόσ 

«… δεν εγείρει τισ αιςκιςεισ, τθ φανταςία, τα ίδια τα παιδιά από τισ καρζκλεσ 
τουσ βαριοφνται. Ρολφ ςυχνά δεν ζχουν επαφι κακόλου με το κείμενο αλλά 
κυρίωσ με τισ ςθμειϊςεισ και όλα τα άλλα, τισ οδθγίεσ για το πϊσ 
διαβάηουμε, τισ αναλφςεισ του κειμζνου, αυτά τα διαβάηουνε, το ίδιο το 
κείμενο δεν το παίρνουνε χαμπάρι». Ε7 (Κ) 
 
«Επίςθσ, ςτθν παραδοςιακι μζκοδο δεν μποροφμε να ξεφφγουμε πολλζσ 
φορζσ από το διδακτικό εγχειρίδιο, το οποίο είναι αρκετά απαρχαιωμζνο». 
Ε3 (Κ) 
 

1.1.3.10. Αρνθτικι 
αποτίμθςθ 
μακθτϊν 

«…  και κα ζλεγα ότι δεν υπάρχει ςχζςθ πολλζσ φορζσ και με τθν 
πραγματικότθτα των ίδιων των μακθτϊν. Αν ζχουμε μία παραδοςιακι 
μζκοδο διδαςκαλίασ, δθλαδι,  είναι κάτι το ξεπεραςμζνο. Και τα ίδια τα 
παιδιά ςυνειδθτά, υποςυνείδθτα το αντιλαμβάνονται ωσ κάτι το 
ξεπεραςμζνο». Ε12 (Μ- Κ) 
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9.2.2.1.2.  Εναλλακτικι μζκοδοσ *Τζχνεσ] 

ΥΡΕ- 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ 

ΥΡΟ- ΚΑΤΘΓΟΛΑ       ΡΑΑΔΕΛΓΜΑΤΑ  ΑΡΟ ΤΛΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΛΣ 

8.2.2.1.2.1. 

ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛ

ΚΑ 

   ΜΟΦΕΣ 

 
1.2.1.1. Βιωματικό 
ςτοιχείο 

 
«Βιωματικι διδαςκαλία κεωρϊ το Κζατρο και τισ δραματοποιιςεισ και 
όλα τα ςχετικά…». Ε3 (Κ) 

1.2.1.2. 

Μακθτοκεντρικι 

διδαςκαλία 

 
«Εναλλακτικι, δθλαδι, ςθμαίνει πρωτοβουλία περιςςότερο του 
μακθτι ι μζςα, τρόποι διαφορετικοί».  Ε15 (Ρ) 

1.2.1.3. 

Ρολυτροπικότθτα 

«… να μπει θ Τζχνθ μζςα ςτο μάκθμα, να διαβάςεισ βιβλία, να δουν 
ταινίεσ, να ακοφςουν μουςικι». Ε20 (Ρ).  
 

1.2.1.4. 

Διακαλλιτεχνικι 

προςζγγιςθ 

«Θ χριςθ ασ ποφμε, θ αξιοποίθςθ τθσ Τζχνθσ, το Κζατρο, θ κίνθςθ 
αυτι, δραματοποίθςθ, Ηωγραφικι». Ε23  (Ρ) 

1.2.1.5.  Λζςχεσ 

ανάγνωςθσ – 

Φιλαναγνωςία 

«Από το να παρακολουκιςουν μια βραδιά ποίθςθσ, που κα διάβαηαν 
ποιιματα ςυνάδελφοι, παιδιά, ποιθτζσ, κάποια λζςχθ φιλαναγνωςίασ, 
να διαβάςουν βιβλία και να τα ςχολιάςουμε μετά, να ανεβάςουμε μια 
κεατρικι παράςταςθ, να δοφμε εμείσ μια κεατρικι παράςταςθ, να 
διαβάηουν βιβλία, να δουν ταινίεσ, να ακοφςουν μουςικι». Ε20 (Ρ) 
 

1.2.1.6. Τ.Ρ.Ε  
και project 

«Κα μποροφςε να είναι διδαςκαλία με τθ χριςθ  μζςων τεχνολογίασ, 
κα μποροφςε να είναι διδαςκαλία με ερευνθτικζσ εργαςίεσ». Ε8 (Ρ) 
 

1.2.1.7. 
Συνδυαςμόσ 
μορφϊν 

«Κα μποροφςε να είναι τα project, κα μποροφςε να είναι ςυνδυαςμόσ, 
να ςυνδυαςτοφν διαφορετικά αντικείμενα ςε μία κεματικι. Στο πρϊτο 
που είπαμε τϊρα, χωράνε πολλά, θ Τζχνθ που είπαμε, ζτςι, μζχρι θ 
ζρευνα…». Ε16 (Ρ) 
 
 

1.2. ΚΕΤΛΚΑ  
1.2.2.1. Ρρόςλθψθ 
διδαςκαλίασ 

 
«Δθλαδι τα παιδιά αφινονται να προςλάβουν το κείμενο με ζνα δικό 
τουσ τρόπο, να βάλουν τον εαυτό τουσ μζςα ςε αυτό και να κρίνουν, να 
δουν ότι τα πολιτιςμικά φαινόμενα ςυναρτϊνται με τον τόπο, τον χρόνο, 
τισ ςυνκικεσ, δεν είναι ςτακερά και αναλλοίωτα. Κα μποροφν δθλαδι 
να ζχουν κριτικι ςκζψθ και κριτικι ςυνείδθςθ.  Ε2 (Κ) 
 

1.2.2.2. 
Κατανόθςθ – 
κριτικι ςκζψθ 

«…τα αντίςτροφα από τθν παραδοςιακι μζκοδο, κριτικι ςκζψθ, κριτικι 
ςυνείδθςθ, κριτικι αγωγι ςτο ςφγχρονο πολιτιςμό, που είναι και ο 
βαςικόσ ςτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ με τα νζα αναλυτικά 
προγράμματα, με το νζο ςχολείο κ.τ.λ. Πλα αυτά μποροφμε να τα 
βροφμε μζςα από ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ τθσ λογοτεχνίασ». Ε2 (Κ) 
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 1.2.2.3. Απόλαυςθ «Κεωρϊ ότι κερδίηει περιςςότερο θ εναλλακτικι τα παιδιά κι ότι τουσ 
δίνει τθ δυνατότθτα να εκφραςτοφν με ζνα δικό τουσ τρόπο, να 
δθμιουργιςουν και τα ίδια και να δουν με άλλο μάτι τθ λογοτεχνικι 
ζκφραςθ…, ενεργοποιοφνται, γιατί είναι μια γιορτι μεσ ςτθν τάξθ, 
αλλάηει το κζμα».  Ε23 (Ρ) 
 
«Αν κατορκϊςεισ να ςχεδιάςεισ μια διδαςκαλία που να περιλαμβάνει 
μουςικζσ, κείμενα, μορφζσ Τζχνθσ που είναι κοντά ςτα παιδιά και με τισ 
οποίεσ είναι εξοικειωμζνα, τότε ςίγουρα καταφζρνεισ να τα κάνεισ 
ακόμα και να αγαπιςουν το μάκθμα». Ε8 (Μ) 
 

1.2.2.4. 
Βιωματικότθτα 

«θ εναλλακτικι μζκοδοσ, με το κζατρο και τισ δραματοποιιςεισ και όλα 
τα ςχετικά, είναι βιωματικι, μπορεί να αξιοποιεί τθν πολιτιςμικι 
εμπειρία των μακθτϊν, τουσ κινθτοποιεί περιςςότερο, κινθτοποιεί 
περιςςότερουσ μακθτζσ» Ε3 (Κ) 

 
«Αλλά, δεν τθ ςυγκρίνω ςε ςχζςθ με τθν πιο διαδραςτικι και 
βιωματικι, τζλοσ πάντων, διδαςκαλία και μάκθςθ, διότι, κεωρϊ ότι 
είναι πολφ διαφορετικό να επιβάλεισ κάτι και να το παρουςιάηεισ, από 
το να λειτουργείσ ομαδικά και να εμπλζκονται όλοι μζςα ςε μια 
διαδικαςία, ο κακζνασ να ζχει ζνα ρόλο και να μθν ζχεισ εςφ το 
μοναδικό ρόλο και οι άλλοι να είναι κεατζσ… ».  Ε19 (Ε) 
 

1.2.2.5. 
Συμμετοχικότθτα 
– ςυνεργαςία 

«Τα πλεονεκτιματα τθσ εναλλακτικισ μεκόδου είναι ότι τα παιδιά 
ενεργοποιοφνται, ςυμμετζχουν τα ίδια, εκφράηουν τα ίδια ςκζψεισ, 
ςυναιςκιματα, απόψεισ». Ε4 (Κ) 

 
«Ρεριςςότερο υπάρχει θ  ενεργθτικι ςυμμετοχι των μακθτϊν, 
υπάρχει ζνα πνεφμα ςυνεργαςίασ. Εξαιτίασ του μζςου, γιατί αν το 
μζςο π.χ. δεν είναι απλϊσ εποπτικό, και δεν είναι πακθτικόσ δζκτθσ και 
ηθτιςεισ από το μακθτι να ςυνεργαςτεί ςε ομάδεσ, και να κάνει 
κάποια εργαςία, αυτομάτωσ μπαίνει ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργαςίασ». 
Ε6  (Μ) 
 

1.2.2.6. 
Διαφοροποιθμζνθ 
διδαςκαλία 

«Το άλλο κετικό είναι ότι με τουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ διδαςκαλίασ, 
δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να δθμιουργιςουν, να 
αυτενεργιςουν, να ςυνεργαςτοφν. Και επίςθσ να αξιοποιιςουν κι 
άλλεσ πτυχζσ του χαρακτιρα τουσ και των γνϊςεϊν τουσ και των 
δεξιοτιτων τουσ, που δεν δίνει θ παραδοςιακι διδαςκαλία». Ε14 (Κ) 
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 1.2.2.7. Ολιςτικι 
μάκθςθ – 
πολλαπλι 
νοθμοςφνθ 

«… βλζπουν, δθλαδι, ότι δεν είναι μόνο Λογοτεχνία. Δθλαδι, γφρω 
από τθ Λογοτεχνία υπάρχουν κι άλλεσ Τζχνεσ ι υπάρχουν και κάποια 
άλλα βοθκθτικά ςτοιχεία που μποροφν να βοθκιςουν, ασ ποφμε, 
ςτθν κατανόθςθ του ζργου… είναι ο Κινθματογράφοσ, είναι το 
Κζατρο, είναι θ Μουςικι είναι θ Ηωγραφικι, όλα δθλαδι, κινοφνται 
γφρω από ζνα αντικείμενο. Το ζνα λειτουργεί βοθκθτικά ςτο άλλο, 
αυτό, είναι πολφ ςθμαντικό αυτό» Ε22 (Ρ) 
 

1.2.2.8. 
Ραιγνιϊδθσ 
μάκθςθ 

«Πταν τουσ βάλεισ ταινία ι όταν τουσ βάλεισ ςε κάτι το οποίο είναι 
πρωτοποριακό, νιϊκουν ότι είναι παιχνίδι. Μόλισ νιϊςουν ότι είναι 
παιχνίδι καταλαβαίνουνε καλφτερα το μάκθμα. Γιατί είναι πιο 
δεκτικά». Ε11 (Κ) 
 

1.2.2.9. Ανανζωςθ «…ο αιφνιδιαςμόσ, που πολλζσ φορζσ ςυμβαίνει, είναι καλόσ και για  
τον κακθγθτι, γιατί τον βγάηει από τθ ρουτίνα».  Ε17 (Ρ) 
 

1.2.2.10. Χρόνοσ: 
Μακροπρόκεςμα 
αποτελζςματα 

«Στθν εναλλακτικι είναι θ κινθτοποίθςθ των μακθτϊν και τα 
αποτελζςματα κεωρϊ ότι είναι μακροπρόκεςμα, ενϊ τθσ 
παραδοςιακισ είναι περιςςότερο βραχυπρόκεςμα τα 
αποτελζςματα».  Ε15 (Ρ) 

 
«Πμωσ, τα αποτελζςματα είναι μακροπρόκεςμα. Οι ςτόχοι ςου, νομίηω, 
επιτυγχάνονται καλφτερα, ςυμμετζχουν πιο πολφ τα παιδιά. Τθν ομάδα 
και το εναλλακτικό το κζλουν τα παιδιά, αρκεί να μπορείσ να το 
ελζγξεισ, να ζχεισ κάνει τθν κατάλλθλθ προετοιμαςία». Ε24 (Μ) 
 

1.2.3.  

ΑΝΘΤΛΚΑ 

1.2.3.1.  
Οργάνωςθ χρόνου 

 «Τα μειονεκτιματα είναι ότι ςυνικωσ υπάρχει απϊλεια χρόνου. Δεν 
βγαίνει ποτζ μια τζτοια ενότθτα ςτθ διδακτικι ϊρα, ςυνικωσ τρωσ κάτι 
παραπάνω». Ε4 (Κ) 
 
«Βζβαια απαιτοφν χρόνο, το μειονζκτθμά τουσ είναι ότι απαιτοφν χρόνο 
από τθ διδαςκαλία. Απορροφοφν ζνα ςθμαντικό κομμάτι του 
διδακτικοφ χρόνου και μπορεί να μασ αποςυντονίςουν λίγο». Ε5 (Κ) 

1.2.3.2. Ανάγκθ 
Ρρογραμματιςμοφ 
– Οργάνωςθσ  
φλθσ 

«Τα μειονεκτιματα τϊρα μπορεί να είναι ότι κζλει πολφ καλό 
προγραμματιςμό του χρόνου, που ζχει κάποιοσ ςτθ διάκεςι του, γιατί 
μπορεί, ασ ποφμε, αν δεν γίνει καλόσ προγραμματιςμόσ, να παρεκτραπεί 
όλθ θ ςυηιτθςθ και να μθν φτάςει ο χρόνοσ να διδαχτεί θ φλθ».  Ε18 (Ε).   
  
«Υπάρχει το μειονζκτθμα, αν δεν το ζχεισ ςχεδιάςει καλά, να ξεφφγει 
εντελϊσ από τα πλαίςια. Αν δεν ζχεισ εςφ ςκεφτεί όλα τα βιματα τθσ 
διδακτικισ πράξθσ, να μθν μπορείσ να κάνεισ το μάκθμα ςου ζτςι όπωσ 
πρζπει, τελικά να μείνει θ αίςκθςθ του παιχνιδιοφ, αλλά το μάκθμα να 
μθν ζχει τα αποτελζςματα τα διδακτικά, και τα παιδιά να νιϊςουν ότι 
δεν διδάςκεισ». Ε11 (Κ) 
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1.2.3.3.   
Αναντιςτοιχία με 
το αναλυτικό 
πρόγραμμα 

«Ωσ μειονζκτθμα είναι το ηιτθμα του χρόνου, ειδικά αν υπάρχει φλθ. 
Από τθ ςτιγμι που υπάρχει φλθ, εκεί ζχουμε ζνα πρόβλθμα. Ρρζπει, 
δθλαδι, αυτζσ τισ δράςεισ να τισ προγραμματίηουμε, να είναι πολφ 
ςφντομεσ». Ε3 (Θ) 
 
«Γιατί διακζτουμε αρκετό χρόνο για να το προετοιμάςουμε αυτό και, εν 
τζλει, αυτά που κα ηθτιςουμε από τα παιδιά για τισ εξετάςεισ είναι 
αναντίςτοιχα με αυτά που ετοιμάςαμε». Ε7  (Κ) 
 

1.2.3.4.  Νζα 
φιλοςοφία 
διδαςκαλίασ 

«Ενϊ λοιπόν θ παραδοςιακι διδαςκαλία τα παιδεφει με τον κακό τρόπο, 
θ εναλλακτικι δεν τα εκπαιδεφει ςτο να κάτςουν να διαβάςουν, να 
αναηθτιςουν, να μάκουνε, αλλά κυρίωσ κεωροφν ότι είναι λίγο και θ 
ϊρα του παιδιοφ που κα παίξουνε λίγο, δε κα κάνουνε μάκθμα».   Ε7 
(Θ) 

1.2.3.5.  
Απαιτθτικι ωσ 
προσ τθν 
προετοιμαςία 

«Φυςικά και κζλει πάρα πολλζσ γνϊςεισ για να το κάνεισ αυτό, δε 
μπορείσ να το κάνεισ χωρίσ να ζχεισ γνϊςεισ γιατί τα παιδιά πάντα, όςο 
ταλαντοφχα και να ‘ναι κζλουνε κακοδιγθςθ ςε όλα τα επίπεδα… Κζλει 
λοιπόν πολλζσ γνϊςεισ, εμπειρία, πολλι υπομονι και πάρα πολφ 
χρόνο».  Ε2 (Κ) 
 
«… αλλά είναι πιο απαιτθτικό, ίςωσ, ςτθν προετοιμαςία του ι 
τουλάχιςτον τισ πρϊτεσ φορζσ που κα το κάνει κανείσ. Μετά, όταν 
εξοικειωκείσ, φαντάηομαι κα είναι πιο εφκολο».  Ε17 (Ρ) 
 
«Ωςτόςο, το εναλλακτικό μάκθμα κζλει πολφ περιςςότερθ 
προετοιμαςία, κζλει πολλά πράγματα να κάνεισ. Δθλαδι, λζμε ναι, α, 
βάηεισ μουςικζσ, κάνεισ πράγματα, φφλλα εργαςίασ, ναι, αλλά αυτά 
κζλουν μία προετοιμαςία». Ε24 (Μ) 
 

1.2.3.6. Αμφιβολία 
για τθν 
αποτελεςματικότθ
τα 

«Το μειονζκτθμα τθσ εναλλακτικισ είναι το ότι δεν ξζρω κατά πόςο 
πράγματι γίνεται κτιμα ςτα παιδιά το μινυμα του κάκε λογοτεχνικοφ 
ζργου. Δθλαδι, μιπωσ όλο αυτό είναι μόνο για να περάςουν καλά. 
Αυτό». Ε22 (Ρ) 
 

1.2.3.7. Απουςία 
αρνθτικϊν 

«Δεν κα μποροφςα να καταγράψω αρνθτικά ςε αυτι τθ φάςθ. Αν είναι 
ζνασ μακθτισ, που ζχει τθ δυνατότθτα και κζλει να ςυνεργαςτεί και να 
αυτενεργιςει, νομίηω δεν υπάρχουν αρνθτικά. Μςωσ να ςχετίηεται με τθν 
ιδιοςυγκραςία των μακθτϊν».  Ε9 (Κ) 

 

ΥΡΕ- 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ 

ΥΡΟ-ΚΑΤΘΓΟΛΑ  ΡΑΑΔΕΛΓΜΑΤΑ  ΑΡΟ ΤΛΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΛΣ 

1.3. ΣΥΝΚΕΣΘ 1.3.1. Λςορροπία «Νομίηω όμωσ, εγϊ νομίηω ότι ζνασ ςυνδυαςμόσ των δφο είναι 
καλφτερο. Δθλαδι το μάκθμα να φαίνεται ότι διατθρεί, ότι ζχει μια 
ιςορροπία, μια ακροβαςία, ασ το ποφμε, ανάμεςα ςτο ότι είναι 
μάκθμα. Άρα πρζπει να εκτελζςω, ζχω κάποιεσ υποχρεϊςεισ, κάποιεσ 
αςκιςεισ να τισ γράψω, αλλά είναι και απόλαυςθ του κειμζνου…».        
Ε3 (Κ) 
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 1.3.2. 

Συνδυαςμόσ  

* κεωρθτικό 
μζροσ και 
εφαρμογι +  

«Δθλαδι, μζνουμε πολφ ςτο τυπικό κομμάτι τθσ διδαςκαλίασ ςτθ 
Λογοτεχνία, μθχανιςτικά, τα γραμματειακά ςτοιχεία, δεν μασ 
ενδιαφζρουν, όμωσ, μόνο αυτά. Δθλαδι, οι κριτικζσ ςκζψεισ ζχουνε 
βγει λίγο από το κάδρο τθσ διδαςκαλίασ. Νομίηω ότι ζνασ καλόσ 
ςυμψθφιςμόσ, ζνασ καλόσ ςυνδυαςμόσ κα ιτανε καλφτεροσ, ςαν 
επιλογι».  Ε25 (Κ) 
 
«Ζνασ ςυνδυαςμόσ και των δφο είναι κάτι κοντά ςτο ιδανικότερο 
πάντωσ» Ε5 (Κ) 
 

 

9.2.2.2. Εκπαιδευτικόσ 

ΥΡΕ- 
ΚΑΤΘΓΟΛΑ 

ΥΡΟ- 
ΚΑΤΘΓΟΛΑ 

      ΡΑΑΔΕΛΓΜΑΤΑ  ΑΡΟ ΤΛΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΛΣ 

 
9.6.3.2.1. 
 
ΔΛΔΑΚΤΛΚΘ  
ΕΤΟΛΜΟΤΘΤΑ  

 

2.1.1.Ακαδθ- 

μαϊκζσ 

ςπουδζσ – 

Γνϊςεισ 

 
«Επειδι ζχω τελειϊςει και το τμιμα Λςτορίασ – Αρχαιολογίασ και ζκανα πολλά 
μακιματα Λςτορίασ Τζχνθσ και προςωπικά… διαβάηοντασ βιβλία, 
παρακολουκϊντασ Κινθματογράφο». Ε1 (Εικ) 
 
«Θ διδακτικι άςκθςθ ιταν πάρα πολφ βοθκθτικι, γιατί πιραμε και κατά 
κάποιο τρόπο το βάπτιςμα του πυρόσ. Μπικαμε, δθλαδι, ςε αίκουςα ςε 
πραγματικζσ ςυνκικεσ, με μζντορα, ο οποίοσ μασ παρακολουκοφςε και 
διδάξαμε και το ςυγκεκριμζνο μάκθμα. Οπότε, ναι, είχα ακόμα και προπτυχιακά 
τθν ευκαιρία ςχεδιαςμοφ μακιματοσ. Είχα τθν τφχθ αυτι». Ε6 (Μ) 
 

2.1.2.Επιμόρ-

φωςθ -  

ςεμινάρια 

«Με ενδιαφζρει το αντικείμενο, εναλλακτικοί τρόποι διδαςκαλίασ, οφτωσ ϊςτε 
να μπορζςω να προςελκφςω το ενδιαφζρον των παιδιϊν, δθλαδι, για να 
παρακολουκιςω ζνα ςεμινάριο, δε με ενδιαφζρει εάν κα ςου δϊςει γνϊςθ 
πάνω ςτο αντικείμενο τθσ Λςτορίασ ι όχι, αλλά νζοι τρόποι διδακτικισ 
μεκόδου, αυτό ψάχνω να παρακολουκιςω». Ε21 (Κ) 
 

2.1.3.Ρροςω-

πικι 

εναςχόλθςθ 

«Ναι, αςχολοφμαι με τθ Ηωγραφικι αρκετά χρόνια και πζρα από αυτό, ζχω 
κάνει και μεταπτυχιακό πάνω ςτθν αξιοποίθςθ ζργων Τζχνθσ ςτθν εκπαίδευςθ, 
για το ςχεδιαςμό κάποιων δραςτθριοτιτων. Νομίηω αυτόσ ο ςυνδυαςμόσ 
βοικθςε». Ε18 (Εικ.) 
 
«Ωσ προςωπικι εναςχόλθςθ. Ναι, ναι βεβαίωσ. Είμαι μουςικόσ ο ίδιοσ και ζχω 
ζτςι μια κάποια εξοικείωςθ με τθ μελοποιθμζνθ ποίθςθ».Ε6 (Μ) 
 
«Πχι, δεν αςχολοφμαι προςωπικά. Μ’ αρζςει γιατί με το κζατρο ζρχομαι κοντά 
ςτα παιδιά, τα παιδιά ζρχονται κοντά ςε εμάσ, μποροφμε να τα 
κινθτοποιοφμε…» Ε21 (Κ) 
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2.2.ΕΡΛΛΟΓΘ 

ΜΕΚΟΔΟΥ  

(απόφαςθ 

διαφοροποί

θςθσ) 

2.2.1. 

Εκπαιδευτικι 
ανάγκθ 

«Γιατί νομίηω ότι αποδίδει περιςςότερο. Επειδι οι μακθτζσ αυτενεργοφν, 
εμπλζκονται περιςςότερο, εμπλζκονται περιςςότεροι και περιςςότερο και είναι 
βιωματικό».  Ε3 (Κ).  

 
«Τα παιδιά ζχουν πολλά ταλζντα. Εμείσ ςυχνά δεν τουσ δίνουμε τθν ευκαιρία.  
Θ πίεςθ τθσ φλθσ, το αναλυτικό πρόγραμμα, οι δικζσ μασ ελλείψεισ…». Ε2  (Κ). 
 

 

 2.2.2.Ρλαίςιο «Θ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία ιτανε μία εντελϊσ αυκόρμθτθ επιλογι, μία 
ςκζψθ τθσ ςτιγμισ, επειδι δουλεφω ςτακερά, αν όχι ςε κάκε μάκθμα, ςχεδόν ςε 
κάκε μάκθμα, με τα παιδιά, κάκε φορά ανάλογα με το τι νομίηω ότι 
εξυπθρετεί, τζλοσ πάντων, τθ ςυγκεκριμζνθ διδακτικι πράξθ και το 
ςυγκεκριμζνο μάκθμα, κείμενο κ.τ.λ., επιλζγω κι ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο.         
Ο οποίοσ, όμωσ, επιλζγεται ςχεδόν αυτόματα».   Ε19  (Ε). 
 

2.2.3. 

Ρροςωπικι 

αναηιτθςθ 

«Νομίηω ότι κάκε κακθγθτισ ανάλογα με τισ πνευματικζσ, καλλιτεχνικζσ 
αποςκευζσ, που κουβαλάει, είναι και οι επιλογζσ του αντίςτοιχεσ. Αν κάποιοσ 
ζχει αςχολθκεί με εικαςτικζσ Τζχνεσ, λογικό είναι να τισ χρθςιμοποιιςει ςτθ 
διδαςκαλία του, εάν ζχει αςχολθκεί με παραςτατικζσ Τζχνεσ αντίςτοιχα. Ζτςι 
νομίηω».  Ε14 (Κ). 
 
«Είμαι μουςικόσ ο ίδιοσ και ζχω ζτςι μια κάποια εξοικείωςθ με τθ μελοποιθμζνθ 
ποίθςθ. Θ προςωπικι εναςχόλθςθ επθρζαςε πάρα πολφ τθν επιλογι μου. 
Μπορϊ να πω ότι τθν επζβαλε ίςωσ». Ε6 (Μ) 
 

2.2.4.Ρειρα-

ματιςμόσ 

«Με ϊκθςε θ περιζργεια για κάτι διαφορετικό ςε ςυνδυαςμό με τθν αγάπθ 
που ζχω για τον Κινθματογράφο» Ε2 (Κ) 
 
 «Για να κάνουμε μια δοκιμι, να δοφμε πϊσ μπορεί ο μακθτισ να αξιοποιιςει 
κάποιεσ δυνατότθτεσ, που δεν κα μποροφςε να τισ αξιοποιιςει αν ιτανε μορφι 
τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ». Ε13 (Κ) 
 

2.3. 

ΑΡΟΔΟΧΘ 

ΜΕΚΟΔΟΥ 

(επανάλθψθ 

ςτο μζλλον) 

2.3.1 
Οικεία 
μζκοδοσ 

«Ράντα τθν επιχειρϊ. Και ςτα αρχαία ελλθνικά, παράςταςθ δίνω, όταν 
διδάςκω τον Αόριςτο Βϋ και τα παιδιά προςπακοφν να ςυμμετζχουν ςε αυτό, 
αλλιϊσ ο αόριςτοσ είναι δυςβάςτακτοσ». Ε4 (Κ) 
 
«Είναι οι αγαπθμζνεσ μου, ζτςι κι αλλιϊσ, δεν υπάρχει περίπτωςθ να μθν το 
προτιμιςω, κάκε χρόνο κάνω τζτοιεσ διδαςκαλίεσ. Επειδι το κάνω πολλά 
χρόνια, πάντα κάνω ςχεδιαςμό πριν, φτιάχνω φφλλο εργαςίασ, ζχω 
ςυγκεκριμζνα πράγματα, τα οποία πρζπει να προςζξουν οι μακθτζσ». Ε11 ( Κ) 
 

2.3.2. 
Συνειδθτοποί
θςθ 
αποτελεςματι
κότθτασ 

«Πχι απλά κα το επιχειροφςα ξανά, αλλά κα το κακιερϊςω… νομίηω ότι είναι 
πολφ πιο εφκολο να διαχειριςτεί κανείσ μια τάξθ, θ οποία ςε γενικζσ γραμμζσ 
αδιαφορεί για τθ Λογοτεχνία … Κεωρϊ ςθμαντικό ότι τουσ άρεςε, ηθτοφςαν 
ςυχνά να επαναλθφκεί το μάκθμα, τουσ κράτθςε. Θ προςοχι τουσ δε 
διαςπάςτθκε κακόλου και πολφ ςυχνά ηθτοφςαν το ςυγκεκριμζνο τραγοφδι… 
τουσ άρεςε δθλαδι, ικελαν να το ακοφςουν ξανά».  Ε8 (Μ) 
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2.3.3. 
Επζκταςθ και 
ςε άλλα 
μακιματα 

«Κεωρϊ ότι ςε κάκε μάκθμα, ειδικά ςτα μακιματα τα οποία αντιμετωπίηει ι 
χειρίηεται ζνασ φιλόλογοσ, μποροφν να υπειςζρκουν όλεσ οι μορφζσ Τζχνθσ». 
Ε25 (Κ) 
 
«Ριςτεφω πάρα πολφ ςε αυτό τον τρόπο δουλειάσ, νομίηω ότι κα ζπρεπε να 
επεκτακεί ακόμα και ςτισ κετικζσ επιςτιμεσ».  Ε19 (Εικ) 
 
«Νομίηω ότι οι εναλλακτικζσ μορφζσ διδαςκαλίασ κα μποροφςαν να 
αποτελζςουν τθ νζα διδακτικι προςζγγιςθ, από δω και πζρα, γιατί 
προςφζρεται ςε όλα τα πεδία, και ςε όλα τα γνωςτικά αντικείμενα». Ε9 (Κ). 

2.4. 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣ

ΜΟΣ 

2.4.1. 
Διδακτικζσ 
απαιτιςεισ 
 
* Σχεδιαςμόσ- 

Οργάνωςθ+ 

«Ναι προςπακϊ πάντα να τθν επιχειρϊ, παρόλο που κζλει και κόπο και χρόνο 
και κυρίωσ, όταν μασ πιζηει θ φλθ δεν τθν τολμάμε, ωςτόςο τθν προςπακϊ ςε 
τακτά διαςτιματα και ςε διάφορα γνωςτικά αντικείμενα».  Ε7 (Κ – Εικ) 
 
«Ναι, το κζλω κάκε χρόνο, αυτι είναι θ παρόρμθςι μου, κα ζλεγα. Θ μόνθ μου 
αναςτολι είναι πάντα θ φλθ, ο χρόνοσ ο περιοριςμζνοσ». Ε14 (Κ) 

2.4.2. Ανάγκθ 

επιμόρφωςθσ 

«Κα ικελα να προςκζςω ότι είναι πάρα πολφ ςθμαντικό να γίνονται ςεμινάρια 
ςτουσ διδάςκοντεσ. Δθλαδι, κεωρϊ ότι ςε πολλά βιβλία ζχουν γίνει 
προςπάκειεσ να ςυνδυαςτεί θ Τζχνθ με τα φιλολογικά μακιματα, αλλά δεν 
ζχουν γίνει ανάλογα ςεμινάρια για τον τρόπο διδαςκαλίασ, για τον τρόπο, 
δθλαδι, εφαρμογισ του ςυνδυαςμοφ αυτοφ Τζχνθσ και φιλολογικϊν 
μακθμάτων, π.χ. ςτο βιβλίο τθσ φιλοςοφίασ κυριαρχεί θ Τζχνθ, ενζ Μαγκρίτ, 
Ντε Κφρικο, αλλά πϊσ ο διδάςκων κα ςυνδυάςει τθν Τζχνθ με τθ φιλοςοφία, 
αυτό είναι λίγοι από τουσ διδάςκοντεσ που το γνωρίηουν». Ε25 (Κ) 
 

2.4.3. Ανάγκθ 

ςυνεργαςίασ 

εκπαιδευτικϊν 

«Καλό κα ιταν να υπάρχουν πολλά πράγματα μαηί για να επιτφχει όλο αυτό. 
Θ ςυνεργαςία, να ζρκει ο ςυνάδελφοσ να παρακολουκιςει αυτι τθ διδαςκαλία, 
να ανοίξει τθν πόρτα του να πάω εγϊ να παρακολουκιςω το δικό του μάκθμα. 
Να γίνει ςτο διάδρομο μια ςφηευξθ ιδεϊν, ςτον διάδρομο, ζτςι πάμε μπροςτά. 
Να ανταλλάξω, δεν είμαι ο εχκρόσ ςου, δεν είςαι ο εχκρόσ μου». Ε24 (Μ-Κ) 

 

2.4.4. όλοσ 

διεφκυνςθσ 

 
«Και θ Διεφκυνςθ να είναι εκεί, να είναι θγζτθσ που να ςου κτυπάει τθν πλάτθ, 
μπράβο, ςυνζχιςε, είμαι εδϊ. Πχι να ςε κτυπάει κι αυτι. Αυτά».  Ε24 (Μ-Κ 

2.4.5. Χϊροσ –

Υποδομι 

«Να υπάρχει ζνασ ςυγκεκριμζνοσ χϊροσ, ο οποίοσ να είναι ςτολιςμζνοσ, 
οριοκετθμζνοσ, εξοπλιςμζνοσ με πολφ ςυγκεκριμζνα μζςα, όχι φοβερά. Κα 
μποροφςε ζνασ χϊροσ ο οποίοσ να ζχει ενδεχομζνωσ κακρζφτθ, να ζχει γάηεσ, 
να ζχει πράγματα τζλοσ πάντων,  να είναι τα παιδιά ςε μια αίκουςα, που να 
είναι μακριά από τα κρανία, με μαξιλάρεσ κάτω, κάτι πιο φιλικό».  Ε19 (Εικ.) 

2.4.6.Απαξίω-

ςθ ςχολικισ 

γνϊςθσ 

 

 

2.4.7. Ανάγκθ 

αλλαγισ 

«Λοιπόν, εν τζλει, κεωρϊ, αν το ςχολείο και θ γνϊςθ είναι απαξιωμζνα, καμία 
μζκοδοσ δε μπορεί να κεντρίςει το ενδιαφζρον και να λφςει το πρόβλθμα. Θ 
μζκοδοσ είναι μζκοδοσ. Ο ςτόχοσ είναι το κζμα. Και ςτο ςχολείο μασ δεν 
ζχουμε ξεκακαρίςει τί ακριβϊσ κζλουμε». Ε7 (Κ- Εικ.) 
 
«Και πάλι θ αλλαγι τθσ μεκόδου προςζγγιςθσ δεν μπορεί να οδθγιςει ςε 
διαφορά, δεν είναι τόςο θ μζκοδοσ που κα ακολουκιςει κανείσ, μπορεί να 
εμπλουτίςει, να το κάνει πιο ενδιαφζρον, ςπάει τθ ρουτίνα, όλα, όλα αυτά, αλλά 
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φιλοςοφίασ  νομίηω ότι δεν διαφζρουν πολφ τα πράγματα ςτθν ουςία τουσ».  Ε 16 (Ρ) 
 
«Ενϊ λοιπόν θ παραδοςιακι διδαςκαλία τα παιδεφει με τον κακό τρόπο, θ 
εναλλακτικι δεν τα εκπαιδεφει ςτο να κάτςουν να διαβάςουν, να 
αναηθτιςουν, να μάκουνε, αλλά κυρίωσ κεωροφν ότι είναι λίγο και θ ϊρα του 
παιδιοφ που κα παίξουνε λίγο, δε κα κάνουνε μάκθμα».  Ε7 (Κ) 

 
 

9.2.2.3. Μακθτισ  

ΥΡΕ- 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ 

ΥΡΟ- 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ 

      ΡΑΑΔΕΛΓΜΑΤΑ  ΑΡΟ ΤΛΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΛΣ 

3.1. 
ΒΑΧΥΡΟΚ
ΕΣΜΑ  
 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜ
ΑΤΑ 

3.1.1. 
Απόλαυςθ 

«Φάνθκε, γιατί ιταν πολφ ευχαριςτθμζνοι και όςοι παρακολουκοφςαν τθ 
δράςθ, τισ δράςεισ αυτζσ, αλλά και όςοι ςυμμετείχαν, το ζκαναν και 
ζδωςαν τον εαυτό τουσ και ςυμμετείχαν και πάρα πολφ. Νομίηω ιταν από 
τισ φορζσ εκείνεσ που υπιρχε ςιωπι, δθλαδι, παρακολουκοφςαν όλοι με 
τεταμζνθ τθν προςοχι και ςυμμετείχαν και ςχολίαςαν μετά. Το διλωςαν 
κακαρά ότι τουσ άρεςε». Ε3 (Κ) 
 
«Κεωρϊ το ςθμαντικότερο ότι δεν ζνιωςαν απζχκεια για το μάκθμα τθσ 
Λογοτεχνίασ και τουσ άρεςε πάρα πολφ,  ϊςτε ηιτθςαν να επαναλθφκεί με 
τθ ςυγκεκριμζνθ μορφι το μάκθμα». Ε8 (Μ) 
 
«Τουσ αρζςουν πάντα αυτά και ςου ηθτάνε μετά, ςυνζχεια, ζτςι ρε παιδί 
μου, ςυνζχεια ςου ηθτάνε, λζω αμάν! Κα το ξανακάνουμε κάποια ςτιγμι».  
Ε24 (Μ-Κ) 
 

3.1.2. 
Ενδιαφζρον 
για το 
μάκθμα 

«Κεωρϊ ότι το μάκθμα γίνεται πιο ενδιαφζρον και μπορείσ να κεντρίςεισ 
το ενδιαφζρον και να κρατιςεισ αμείωτθ τθν προςοχι των παιδιϊν». Ε8 (Μ) 

 
«Βραχυπρόκεςμα είναι πολφ ςθμαντικό το γεγονόσ ότι κινείται το 
ενδιαφζρον τουσ για το μάκθμα. Διότι τθν ϊρα που κάνεισ μάκθμα, εάν 
γίνεται μθχανιςτικά, κα χάςεισ τθν προςοχι τουσ. Θ εικόνα όμωσ βοθκάει να 
κρατιςει τθν προςοχι αμείωτθ των μακθτϊν»  Ε25 (Κ) 
 

3.1.3. 
Κατανόθςθ 

«Οι μακθτζσ κατανόθςαν το γνωςτικό αντικείμενο, το οποίο δεν ιταν 
ιδιαίτερα εφκολο. Τα ρεφματα ςτθ Λογοτεχνία. Θ διαφοροποίθςθ ανάμεςα 
ςτθν  παραδοςιακι ποίθςθ ςε αντίςτιξθ με το μοντερνιςμό ζγινε εφλθπτθ 
κακϊσ θ Μουςικι ςυνειςζφερε ςτθ δεκτικότθτά τουσ, απιλαυςαν το 
μάκθμα και μετά οι ίδιοι ιταν πρόκυμοι να δθμιουργιςουν δικά τουσ 
κείμενα». Ε8 (Μ). 
 
«Καταρχάσ, μία πολφ ωραία παρατιρθςθ που είπαν τα παιδιά ιτανε ότι 
ηωντάνεψε ολόκλθρθ θ εποχι μπροςτά τουσ. Δεν ιτανε ότι καταλάβανε 
καλφτερα μόνο τον Καβάφθ, αλλά ότι καταλάβανε καλφτερα όλθ τθν 
εποχι. Ρου αυτό είναι πολφ ςθμαντικό ςτθν ποίθςθ να καταλάβουν πϊσ 
τοποκετείται ζνασ ποιθτισ μζςα ςτθν εποχι του». Ε11 (Κ). 
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 3.1.4. 
Βιωματικι 
μάκθςθ 

«Δεν είχαν καταλάβει πολλά πράγματα. Ππωσ λοιπόν τα δζςαμε με τθν 
κίνθςθ, με τθ Μουςικι, με το ςτιςιμο, μπόρεςαν να τα ςυνδζςουν ζτςι και 
να τα δουν ςαν ολότθτα». Ε14 (Κ) 
 
«Θ κατανόθςθ και θ εμβάκυνςθ, με νζουσ τρόπουσ χωρίσ να κουραςτοφν 
ιδιαίτερα, καταλαβαίνανε. Αυτό ωσ κετικό. Κατανοοφν καλφτερα γιατί… 
είναι ςφγχρονο. Είναι, το κεωροφν το ςίριαλ, τθν ταινία, το τραγοφδι. Ι όταν 
τουσ είπα να βροφμε τθ Μικρά Αςία μζςα από το εμπζτικο, αυτοί 
ξετρελάκθκαν…. καταλάβανε τί παίηανε, πϊσ τραγουδοφςανε, πϊσ ηοφςανε, 
πϊσ ντυνότανε… που μζςα από τισ ςελίδεσ του βιβλίου αυτό δεν 
φαινόταν». Ε10 (Μ- Κ) 
 
«Νομίηω ότι τουσ ζδωςε μια άλλθ διάςταςθ για το μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ 
Λογοτεχνίασ. Κρίνοντασ και από το φετινό μάκθμα, με τουσ πίνακεσ 
Ηωγραφικισ, τουσ ζκανε πιο ανάγλυφο το ηθτοφμενο, δθλαδι τί είναι 
παραδοςιακό και τί είναι μοντζρνο το είδα, δεν το άκουςα μόνο, δεν το 
διάβαςα μόνο».  Ε7 ( Κ -Εικ.) 
 

3.1.5. 
Συμμετοχι 

«Νομίηω ότι ςυμμετείχαν ενεργθτικά γιατί κάνανε πάρα πολλζσ ερωτιςεισ 
ςτθ διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ. Μετά τουσ άφθςα λίγο χρόνο όταν τζλειωςε, 
είχαμε περίπου 20 λεπτά και ςυηθτιςαμε διάφορα ςθμεία... Συμμετείχαν 
πολφ, και παιδιά που ιτανε οριακά ςτθ βάςθ ενεργοποιικθκαν πολφ, και 
τουσ άρεςε πολφ θ διαδικαςία. Δφο φορζσ κάναμε εναλλακτικζσ δράςεισ 
φζτοσ και ςτισ δφο δράςεισ και ςε αυτι με τον Κινθματογράφο και ςε μια 
άλλθ που ζγινε παρουςίαςθ για τον Σεφζρθ, τουσ άρεςε πάρα πολφ. Εκείνα 
τα παιδιά δθλαδι ιταν τα πιο ωφελθμζνα, νομίηω».  Ε11 (Κ) 
 

 
 
 
 
 
 
3.1.6. 
Διαφοροποιθ
μζνθ μάκθςθ 

«Είχαν ενεργοποιθκεί και είχε κετικό ςυναίςκθμα. Δθλαδι, μου ζκανε 
εντφπωςθ το ότι κατάφεραν να παράγουν παιδιά τα οποία, εάν τουσ το 
ζβαηα το ίδιο πράγμα ςε ερϊτθςθ δεν κα γράφανε τίποτα, γιατί τα ξζρω. 
Τουσ ζκανα μία ερϊτθςθ, δεν κα γράφανε. Μζςα όμωσ από αυτι τθ 
ςυνεργαςία το να γράψουν το κεατράκι κ.τ.λ. όλα μαηί, γράψανε». Ε21 (Κ) 
 
«Οι μακθτζσ ςυμμετείχαν περιςςότερο ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα 
μακιματα. Αυτό. Και κυρίωσ ζνασ μακθτισ που ςτα προθγοφμενα 
μακιματα δεν ζδειχνε κανζνα ενδιαφζρον, ςιμερα επειδι ιταν ζργα 
ηωγραφικισ, ςυμμετείχε περιςςότερο και αυτό μου ζκανε εντφπωςθ.  Ιταν 
ενκουςιϊδθσ, ικελε οπωςδιποτε να πει τθ γνϊμθ του». Ε1 (Εικ.) 
 
«… αξιοποιικθκαν κάποια ταλζντα παιδιϊν, που δεν είναι το πρότυπο, ασ 
ποφμε, του καλοφ μακθτι. Ζνα παιδί ασ ποφμε είχε ταλζντο ςτον 
υπολογιςτι, άλλοσ είχε ταλζντο ςτο να κάτςει να κάνει τον πρωταγωνιςτι, 
ςτισ κινιςεισ, ςτθν ζκφραςθ του προςϊπου. Αξιοποιικθκαν, δθλαδι, 
δυνατότθτεσ παιδιϊν που δεν αφοροφςαν τθ δυναμικι του μακιματοσ». 
Ε13 (Κ) 
 
«Ρϊσ το κατάλαβα κα μου πείτε; Είδα μακθτζσ οι οποίοι δεν ςυμμετζχουν 
ςτο μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ να κινθτοποιοφνται και να ςθκϊνουν το χζρι 
και να εκφράηουν απόψεισ με κάρροσ κι όχι να φοβοφνται μιπωσ πουν 
κάτι λάκοσ, για παράδειγμα. Αυτό νομίηω ότι ιταν πολφ μεγάλο 
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πλεονζκτθμα αυτισ τθσ μεκόδου». Ε 18 (Κ) 
 

3.1.7. 
Συνεργαςία 

«Συνεργάςτθκαν πάρα πολφ. Κάνανε, μπαίνανε, βγαίνανε, υποδείκνυαν ο 
ζνασ ςτον άλλο τι ζπρεπε να κάνει. Ναι, είχαν μια πολφ καλι ςυνεργαςία. 
Κυρίωσ θ ςυνεργαςία μοφ ζκανε εντφπωςθ». Ε4 (Κ),  
 
«Συνεργάςτθκαν. Ναι. Διάβαςαν ζνα διιγθμα και μετά τουσ ανζκεςα ςε 
ομαδικι εργαςία, να δραματοποιιςουν, κάποιεσ ομάδεσ επζλεξαν τθ 
δραματοποίθςθ, είτε των διθγθμάτων, είτε του αποςπάςματοσ από ζνα 
μυκιςτόρθμα, τθ «Στζλλα Βιολάντθ», και ζγραψαν μόνοι τουσ τοφσ 
διαλόγουσ, το ςενάριο. Και ςυνεργάςτθκαν ςτθν τάξθ. Θ δουλειά ζγινε 
ομαδικά μζςα ςτθν τάξθ».  Ε5 (Κ) 
 

3.1.8. 
Δθμιουργικό- 
Τθτα 

«Ναι, υπιρχαν παιδιά, που όντωσ δθμιοφργθςαν δικά τουσ, περιςςότερο 
επζλεξαν να τα οπτικοποιιςουν, να δθμιουργιςουν δθλαδι κάποια 
βιντεάκια, ανάλογα με αυτά που είχαμε δει ι με ποιιματα τθσ δικιάσ τουσ 
επιλογισ».  Ε8 (Μ) 
 
«… και αυτό που ζχω παρατθριςει είναι ότι ςυνικωσ εκτόσ από το να 
παρουςιάςουν δραματοποιθμζνα ζνα κείμενο, πολλζσ φορζσ τουσ αρζςει να 
το αλλάηουν κιόλασ. Είτε να το παρωδοφν, είτε να το παρουςιάηουν ςε 
άλλεσ… να το διαςκευάηουν, τουσ αρζςει». Ε4 (Κ) 
 
«Το γράψιμο, ζκατςαν κι ζγραψαν ζνα δικό τουσ, παραγωγι λόγου, δικό 
τουσ κζατρο, δικι τουσ ςυνζντευξθ, δθμιουργικοί, όςον αφορά τθν κίνθςθ, 
δθλαδι, ςθκϊκθκαν, ζβγαλαν τα κρανία και με τθν κίνθςθ προςπάκθςαν να 
μεταδϊςουν το ςυναίςκθμα που υπιρχε ςτο κείμενο». Ε21 (Κ) 
 

3.1.9. 
Ολιςτικι 
κζαςθ 

«Από το «όλο» πιγαμε ςτο «μζροσ». Και αυτό είναι πολφ ςθμαντικό. Αυτι 
θ ολότθτα, που ςου προςφζρει θ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. Θ 
κινθματογραφικι ταινία». Ε9 (Κ) 
 

3.1.10. 
Ανανζωςθ 

«Σίγουρα, δεν ιτανε το παραδοςιακό κλαςικό μάκθμα, το οποίο κα τελείωνε 
μζςα ςτο 45 λεπτο και δε κα τουσ άφθνε τίποτα περιςςότερο, ωσ επίγευςθ. 
Δθλαδι, τουσ άφθςε μια γλυκιά ανάμνθςθ». Ε6 (Μ) 
 

 

3.2. 
ΜΑΚΟΡΟ
ΚΕΣΜΑ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜ
ΑΤΑ  

3.2.1. 
Ραραμονι 
γνϊςθσ ςτο 
χρόνο 

«Νομίηω ότι κανζνα παιδί δεν κα ξεχάςει τθν τρελι ροδιά, από τθν οποία 
λζρωςε τα χζρια του, ίςωσ και το πρόςωπό του, και κα αιςκάνεται ακόμα το 
ςφουγγαράκι με τθν δακτυλομπογιά που ζφτιαξε καμβά».  Ε19 (Εικ) 
 
«Θ γνϊςθ γίνεται εμπειρία, γίνεται βίωμα και δεν τθν ξεχνάει ο μακθτισ, 
μζνει ςε αυτό, ζχει διάρκεια». Ε13 (Κ) 
 

3.2.2. 
Επζκταςθ 
γνϊςθσ εκτόσ 
ςχολικισ 
αίκουςασ 
 

«… αυτό το είδαν, πϊσ επθρεάηεται και πϊσ θ ηωι τουσ αργότερα, δθλαδι, 
πϊσ αυτό μπορεί να τουσ βοθκιςει ςτο πϊσ κα…, που είναι θ δικι τουσ 
ςκζψθ, το δικό τουσ ςυναίςκθμα, μζςα ςε κακθμερινζσ όψεισ τθσ ηωισ τουσ. 
Ακόμθ και το πϊσ κα περάςουνε καλά. Ρϊσ κα διαςκεδάςουν».  Ε21 (Κ) 
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3.2.3. Αλλαγι 
ςτάςθσ 
απζναντι ςτθ 
γνϊςθ 

«Αλλά μακροπρόκεςμα, ελπίηω οριςμζνα παιδιά τουλάχιςτον, να δοφνε 
αυτό, πϊσ μπορεί να ηωντανεφει ζνα κείμενο, όταν το προςεγγίςουμε από 
άλλθ ματιά. Και πϊσ μπορεί το κείμενο αυτό να αντλείται από αρχαίεσ πθγζσ 
και να διοχετεφεται ςτο μζλλον». Ε7 (Κ) 
  

3.2.4. Διάχυςθ  
γνϊςθσ 

«Οι μακθτζσ ςυμμετείχαν, το ςχολίαηαν για καιρό, καμάρωναν, το 
ςυηθτοφςαν με άλλουσ ςυναδζλφουσ, με άλλα τμιματα, τα οποία ιρκαν και 
παραπονιόντουςαν, « - Μα, γιατί κυρία δεν κάνουμε κι εμείσ αυτό;» ι 
ερχόταν από άλλα τμιματα και μου ζλεγαν: «- Μα γιατί δεν μασ κάνετε 
μάκθμα;». Ε19 (Εικ.) 
 
«Τουσ άρεςε πάρα πολφ. Το άλλο τμιμα, ςτο οποίο κάνω, ιρκε και μου 
παραπονιότανε γιατί το ζκανα ςτο ζνα, γιατί μάκανε από τουσ άλλουσ τι 
είχαμε κάνει και γιατί δεν το ζκανα και ς’ αυτοφσ».  Ε11 (Κ). 
 

3.2.5. 
Σφνδεςθ τθσ 
γνϊςθσ με τθ 
ηωι 

«Μακροπρόκεςμα δθμιουργοφν αξιακοφσ κϊδικεσ, μακροπρόκεςμα γράφει 
αυτό μζςα τουσ, βγαίνουν από τθν αίκουςα, και μπορεί να περάςουν χρόνια, 
το είδα, τρία χρόνια μετά ότι κάτι ζχει γράψει εκεί. Αυτό για μζνα είναι 
επιτυχία. Δεν είναι το ςχιμα λόγου, που βρικανε ι δεν βρικαν, ι τα 
βιογραφικά του Μυριβιλθ. Είναι ότι θ ςκθνι θ αντιπολεμικι κάπου μπορεί 
να τουσ χρειαςτεί αφριο – μεκαφριο. Ζνα αντιπολεμικό μινυμα που πιραν 
με τισ κίτρινεσ ματωμζνεσ μαργαρίτεσ. Αυτό το κυμοφνται τρία χρόνια μετά. 
Ε24 (Μ-Κ) 
 

3.2.6. 
Φιλαναγνωςία 

«Κεωρϊ ότι θ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία βοθκάει τα παιδιά ςε αυτό το 
πλαίςιο τθσ φιλαναγνωςίασ, που λζει και το Υπουργείο. Δθλαδι, θ 
φιλαναγνωςία είναι ζνασ επιδιωκόμενοσ ςκοπόσ, ο οποίοσ  δεν υπθρετείται 
μόνο με το κείμενο, δθλαδι κζλει κι άλλα εναφςματα κι άλλα ερεκίςματα». 
Ε25 (Κ)  
 

3.2.7. 
Καλλιζργεια 
Φανταςίασ 

«Πςο μου επζτρεψαν οι ςυνκικεσ, μπορϊ να πω ότι μπόρεςαν να 
αναπτφξουν λίγο περιςςότερο τθ φανταςία τουσ και ςε επόμενα ποιιματα 
που κάναμε μόλισ μπόρεςα να ανιχνεφςω ότι ςαν να ζςτθναν οι ίδιοι το 
ςκθνικό των γεγονότων…» Ε14 (Κ) 
 

3.2.8. 
Κοινωνικοποί-
θςθ 

«Ενιςχφκθκαν οι μεταξφ τουσ ςχζςεισ και κοινωνικοποιικθκαν περιςςότερο. 
Αποκόμιςαν ότι είναι χριςιμοι και ωφζλιμοι κι αυτοί ςε κάτι, ότι δεν είναι 
πακθτικοί δζκτεσ αυτϊν που τουσ λζμε κάκε μζρα».   Ε5 (Κ) 
 

3.2.9. Ζξοδοσ 
από τθν 
αφάνεια 

«Ο Οδυςςζασ, ασ ποφμε, ζνα παιδάκι χαμθλϊν τόνων, ζνα παιδί που δεν 
ςυμμετείχε ποτζ, αποτζλεςε, και μόνοσ του το ικελε, τον  πρωταγωνιςτι 
ςτθν ιςτορία μασ και ιτανε και πολφ επιτυχθμζνοσ ςε αυτό που ζκανε».  
Ε13 (Κ) 
 

3.2.10. 
Ανακάλυψθ 
ταλζντων 

«Μπορεί να βγάλουμε κανζναν θκοποιό από τθν όλθ ιςτορία… ». Ε4 (Κ) 
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3.3. ΑΛΛΑΓΘ 
ΤΟΡΟΥ 
ΡΟΣΛΘΨΘΣ 
ΤΘΣ ΤΕΧΝΘΣ 

3.3.1. 
Σφνδεςθ 
Τζχνθσ με τθ 
ηωι 

« … κατάλαβαν ότι το κείμενο * Θ ηωι εν τάφω+ ζχει μια διαχρονικότθτα, κα 
μποροφςε να ςυμβεί ςε κάκε εποχι, ςε κάκε λαό, κατάλαβαν ότι είναι μια 
αντιπολεμικι ςκθνι, που αφορά κάκε άνκρωπο, διαχρονικι και 
πανανκρϊπινθ, ασ ποφμε. Αυτό το μινυμα πζραςε. Ε4 (Κ) 
 

3.3.2. Τζχνθ 

για όλουσ 

«Επίςθσ, ςθμαντικό είναι ότι δεν υπιρχαν ςωςτζσ και λανκαςμζνεσ 
απαντιςεισ, γιατί θ πρόςλθψθ του ζργου Τζχνθσ είναι διαφορετικι ςτον 
κακζνα άρα, ζνοιωςαν ελεφκεροι να εκφράςουν τθν άποψι τουσ, χωρίσ να 
ζχουν τον φόβο του ςφάλματοσ».  Ε1 (Εικ) 
 

3.3.3. 

Διαςφνδεςθ 

των τεχνϊν 

«Ζχουν τθ δυνατότθτα να το ςυνδζςουν με άλλεσ Τζχνεσ και να καταλάβουν 
πολλζσ φορζσ πωσ βρίςκεται κοντά, πολφ κοντά θ Λογοτεχνία με το Κζατρο, 
άλλεσ φορζσ με τθ Μουςικι, με τον Κινθματογράφο ενδεχομζνωσ». Ε3 (Κ) 
 
 «…μποροφνε ςτο μυαλό τουσ να τοποκετιςουνε τθ Λογοτεχνία ςε 
ςυςχζτιςθ με άλλεσ Τζχνεσ. Δθλαδι, νομίηω ότι αμζςωσ άρχιςαν μετά να 
ςυηθτάνε και για άλλεσ ταινίεσ που αφοροφν ποιθτζσ ι άλλεσ ταινίεσ που 
αφοροφν ηωγράφουσ. Δθλαδι, ςυςχζτιςαν αμζςωσ τον Κινθματογράφο με 
άλλεσ μορφζσ μάκθςθσ. Τζχνθ γενικά και Κινθματογράφοσ, δθλαδι, ζγινε 
ςτο μυαλό τουσ καλφτεροσ ςυνδυαςμόσ. Ε11 (Μ) 
 

3.3.4. 

Ευαιςκθτοποί

θςθ ςε 

κζματα 

Τζχνθσ 

«Ναι, ςίγουρα ευαιςκθτοποιικθκαν. Άλλωςτε και θ μουςικι αυτό κάνει. 
Επειδι μιλάει κατευκείαν ςτθν ψυχι του ανκρϊπου και είναι και ζνα 
εφλθπτο ζτςι μζςο, ζνασ εφλθπτοσ μάλλον τρόποσ πρόςλθψθσ τθσ Τζχνθσ και 
τθσ γνϊςθσ, λειτουργεί ζτςι ςυνεπικουρικά». Ε6 (Μ) 
 
«Ζγιναν πιο ευαιςκθτοποιθμζνοι ςε κζματα Τζχνθσ και τουσ αρζςει να 
δθμιουργοφν οι ίδιοι πράγματα».  Ε5 (Κ) 

 

3.3.5. 

Εναλλακτικι 

κζαςθ 

 
«…να μποροφν οι μακθτζσ να βλζπουν μζςα από τθ διδαςκαλία ενόσ 
μακιματοσ, πόςο διαφορετικά μπορεί να προςεγγιςκεί αυτό το 
αντικείμενο και πϊσ μπορεί λίγο να τουσ ανοίξει τουσ ορίηοντεσ και τον 
τρόπο με τον οποίο βλζπουν κάποια πράγματα,  να μθν περιμζνουν ζτοιμθ 
γνϊςθ, να μποροφν μζςα από μια άλλθ γλϊςςα, όπωσ είναι θ γλϊςςα των 
εικαςτικϊν, να δουν κάποια πράγματα». E18 (Εικ) 
 
«Ελπίηω οριςμζνα παιδιά τουλάχιςτον, να δοφνε αυτό, πωσ μπορεί να 
ηωντανεφει ζνα κείμενο όταν το προςεγγίςουμε από άλλθ ματιά. Και πωσ 
μπορεί το κείμενο αυτό να αντλείται από αρχαίεσ πθγζσ και να διοχετεφεται 
ςτο μζλλον». Ε7 (Κ) 

 

3.4. 

ΡΟΒΛΘΜΑ

ΤΑ 

 

3.4.1. Χρόνοσ 

 
«Πταν υπάρχουν τζτοιεσ δράςεισ, που ξεφεφγουν από τθν παραδοςιακι 
διδαςκαλία, υπάρχει ζνα λίγο, ζνα πρόβλθμα ςυγχρονιςμοφ των ομάδων, 
χρόνου, να γίνουν όλα μζςα ςτο μάκθμα… Το πρόβλθμα είναι ο χρόνοσ, ο 
χρόνοσ τίποτε άλλο». Ε3 (Κ).  
 
«Ρρόβλθμα κα μποροφςεσ να ορίςεισ το αμείλικτο μζγεκοσ του χρόνου. 
Ρροφανϊσ δεν ζχουμε τθν πολυτζλειά του για να μποροφμε να 
λειτουργοφμε, τζλοσ πάντων, πιο ελεφκερα και πιο χαλαρά». Ε19 (Εικ.) 
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 3.4.2. 

Οργάνωςθ 

«Τα μειονεκτιματα τϊρα μπορεί να είναι ότι κζλει πολφ καλό 
προγραμματιςμό του χρόνου, που ζχει κάποιοσ ςτθ διάκεςι του, γιατί 
μπορεί, ασ ποφμε, αν δεν γίνει καλόσ προγραμματιςμόσ να παρεκτραπεί 
όλθ θ ςυηιτθςθ και να μθν φτάςει ο χρόνοσ να διδαχτεί θ φλθ».  Ε18 (Εικ.) 

 

 3.4.3. 

Υποδομι 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. Κανζνα 

πρόβλθμα 

«Με τον προτηζκτορα… Χμ.. το βαςικό πρόβλθμα είναι ότι τα ςχολεία δεν 
διακζτουν τισ περιςςότερεσ φορζσ τθν ανάλογθ υποδομι για τθν ειςαγωγι 
εναλλακτικϊν μεκόδων διδαςκαλίασ. Και αυτό είναι το βαςικότερο 
πρόβλθμα».  Ε1 (Εικ). 
 
«Άλλο θ ςκθνι ενόσ κεάτρου, που ζχει τθν υποδομι, και άλλο είναι το 
περιβάλλον μιασ τάξθσ. Πμωσ, προβλιματα ςτθ διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ, 
ςοβαρά, δεν υπιρξαν. Τα παιδιά παρακολουκοφςαν από κάτω. Οι υπόλοιποι 
ςυμμακθτζσ».  Ε5 (Κ) 
 
 «Το περιμζνανε και το περιμζνανε με μεγάλθ χαρά. Δεν είχαμε 
προβλιματα κακόλου». Ε11  (Κ)  
 
«Πμωσ, προβλιματα ςτθ διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ, ςοβαρά, δεν 
υπιρξαν. Τα παιδιά παρακολουκοφςαν από κάτω. Οι υπόλοιποι 
ςυμμακθτζσ».  Ε5 (Κ) 
  
«Στθν αρχι,  λίγο ςοκάρονται αλλά είναι ςτθν αρχι μόνο. Μετά το 
ξεπερνάνε και το ηθτάνε». Ε24 (Μ-Κ) 
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9.3. Τριγωνοποίθςθ –  Συνάρκρωςθ αποτελεςμάτων ποςοτικισ–ποιοτικισ 

ζρευνασ 

Το ερευνθτικό ερϊτθμα που εξετάςτθκε ςτθν παροφςα διατριβι αφοροφςε τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ με τθν αξιοποίθςθ των 

Τεχνϊν. Για τον ςκοπό αυτό ςχεδιάςτθκαν δφο αυτόνομεσ ζρευνεσ με κοινοφσ 

παράγοντεσ διερεφνθςθσ. Μία ποςοτικι ςε δφο πλθκυςμοφσ, τουσ μακθτζσ και τουσ 

εκπαιδευτικοφσ, και μία ποιοτικι με πλθκυςμό τουσ εκπαιδευτικοφσ. Το δείγμα 

ςτθν ποιοτικι μζκοδο αποτζλεςε θ μερίδα των εκπαιδευτικϊν που πραγμάτωςε τισ 

διδαςκαλίεσ και κζλθςε να ςυμμετάςχει και ςτθν ποιοτικι ζρευνα με ςυνεντεφξεισ, 

που ακολοφκθςαν τισ διδαςκαλίεσ. Το δείγμα τθσ μεικτισ ζρευνασ καταγράφεται 

ςτον Ρίνακα 9.28. 

Ρίνακασ 9.28.  Δείγμα μεικτισ ζρευνασ 

 

Μζκοδοσ Ροςοτικι Ροιοτικι 

Ρλθκυςμόσ Μακθτζσ Εκπαιδευτικοί Εκπαιδευτικοί 

 765 32 26 
 Ραραδος. Τζχνεσ Ραραδος. Τζχνεσ  
 192 573 9 23  

 

 

Ροιοτικι  Ζρευνα 

26 Εκπαιδευτικοί 

Ραραδοςιακι Τζχνεσ 
 Κζατρο Κινθματογράφοσ     Μουςικι Εικαςτικά 

7 7 5 4 3 

 

9.3.1. Κεματικζσ κατθγορίεσ 

 Θ κωδικοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ κάκε μεκόδου ζρευνασ (ποςοτικισ - 

ποιοτικισ) και θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζγινε ανεξάρτθτα. Στο τελευταίο 

ςτάδιο υπιρξε θ ςυνάρκρωςθ των αποτελεςμάτων. Συγκρίνοντασ τα αποτελζςματα 

των δφο μεκόδων, ζγινε απόπειρα να καταςκευαςτεί ζνα ολιςτικό πλζγμα 

απόδοςθσ των κεματικϊν που είτε διερευνικθκαν, είτε ανζκυψαν από τθν ζρευνα. 

Στον Ρίνακα 8.29., παρουςιάηονται οι κεματικζσ κατθγοριοποιιςεισ, παράλλθλα με 

τον χϊρο τθσ ερευνθτικισ μεκόδου ςτον οποίο καταγράφθκαν.  
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Ρίνακασ  9.29. Κεματικζσ κατθγορίεσ  

Κεματικι Ροςοτικι Ροιοτικι 
 Μακθτζσ Εκπαιδευτικοί Εκπαιδευτικοί 

Χαρακτθριςτικά διδακτικϊν μεκοδολογιϊν    √ 
Κετικά παραδοςιακισ – Εναλλακτικισ μεκόδου   √ 
Αρνθτικά παραδοςιακισ – Εναλλακτικισ μεκόδου   √ 
Χαρακτθριςτικά Εκπαιδευτικοφ      
Επίπεδο ςπουδϊν εκπαιδευτικοφ  √  
Σχζςθ με Τζχνεσ   √  
Ανάγκθ επιμόρφωςθσ  √ √ 
Ραράγοντεσ λιψθσ απόφαςθσ    √ 
Απόψεισ για εναλλακτικζσ μεκόδουσ  √ √ 
Επικυμία επανάλθψθσ  √ √ 
Απόλαυςθ διδαςκαλίασ  √ √ 
Αναςτοχαςμόσ εκπαιδευτικϊν   √ 
Χαρακτθριςτικά μακθτϊν    

Σχζςθ μακθτϊν με Τζχνεσ √   
Απόψεισ για ςχζςθ Λογοτεχνίασ – Τεχνϊν √   
Αποτίμθςθ ςυνειςφοράσ μεκόδου √   
Στάςθ Εκπαιδευτικοφ √   
Ρρόςλθψθ μακθτϊν     
Απόλαυςθ √ √ √ 

Κατανόθςθ  √ √ √ 
Ενδιαφζρον √ √ √ 
Ενεργθτικι ςυμμετοχι √ √ √ 
Συνεργαςία √ √ √ 
Επικυμία επανάλθψθσ √  √ 
Διαφοροποιθμζνθ μάκθςθ   √ 
Δθμιουργικότθτα √  √ 
Φιλαναγνωςία   √ 
Μακροπρόκεςμα αποτελζςματα   √ 
Αλλαγι τρόπου πρόςλθψθσ τθσ Τζχνθσ   √ 
Ρροβλιματα    √ 

 

Στο παραπάνω πλζγμα γίνεται ορατό ςε ποιεσ κεματικζσ περιοχζσ υπάρχει ςφγκλιςθ 

και ςε ποιεσ υπάρχει ςυμπλθρωματικότθτα.  

Ωσ προσ τθν ερευνθτικι περιοχι «εκπαιδευτικόσ», ςφγκλιςθ υπάρχει ςτα 

αποτελζςματα, που αναφζρονται ςτα επαγγελματικά χαρακτθριςτικά του, ςτθν 

ανάγκθ επιμόρφωςθσ, ςτισ απόψεισ για τισ εναλλακτικζσ μεκόδουσ και ςτθν 

απόλαυςθ τθσ διδαςκαλίασ. Συμπλθρωματικότθτα υπάρχει ςτο επίπεδο ςπουδϊν 

και ςτθ ςχζςθ με τισ Τζχνεσ (καταγραφι ςτθν ποςοτικι μζκοδο) και ςτουσ 

παράγοντεσ λιψθσ απόφαςθσ και ςτον αναςτοχαςμό (καταγραφι ςτθν ποιοτικι 

μζκοδο).  

Ωσ προσ τθν ερευνθτικι περιοχι «μακθτισ», ςφγκλιςθ υπάρχει ωσ προσ τθν 

πρόςλθψθ των μακθτϊν, ςτθν απόλαυςθ, ςτθν κατανόθςθ, ςτο ενδιαφζρον, ςτθν 
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ενεργθτικι ςυμμετοχι, ςτθ ςυνεργαςία, ςτθν επικυμία επανάλθψθσ και ςτθ 

δθμιουργικότθτα (ςφγκλιςθ – διαφωνία).  Συμπλθρωματικότθτα υπάρχει ςτθν 

καταγραφι τθσ ςχζςθσ των μακθτϊν με τισ Τζχνεσ, ςτισ απόψεισ για τθ ςχζςθ τθσ 

Λογοτεχνίασ με τισ άλλεσ Τζχνεσ, ςτθν αποτίμθςθ τθσ ςυνειςφοράσ τθσ μεκόδου και 

θ καταγραφι τθσ ςτάςθσ του εκπαιδευτικοφ κατά τθ διδαςκαλία (ποςοτικι 

μζκοδοσ). Θ ποιοτικι μζκοδοσ άνοιξε νζα κεματικά πεδία: επίδραςθ ςτθ 

φιλαναγνωςία, μακροπρόκεςμα αποτελζςματα, αλλαγι ςτον τρόπο πρόςλθψθσ των 

Τεχνϊν. Στθν ποιοτικι μζκοδο, επίςθσ, καταγράφθκαν τα προβλιματα με τα οποία 

ςυνδζεται θ ειςαγωγι των Τεχνϊν.  

Ωσ προσ τθν περιοχι «μζκοδοσ», υπάρχει μόνο ςυμπλθρωματικότθτα, κακϊσ 

αποτελζςματα εμφανίηονται μόνο ςτθν ποιοτικι ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά τθσ 

παραδοςιακισ και τθσ εναλλακτικισ μεκόδου, τα κετικά τουσ ςτοιχεία και τισ 

αρνθτικζσ τουσ διαςτάςεισ. 
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10. ΣΥΗΘΤΘΣΘ – ΑΝΑΛΥΣΘ 
 

10.1. Ροςοτικι Μζκοδοσ – Συηιτθςθ Αποτελεςμάτων 

Στο πλαίςιο τθσ ζρευνασ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εναλλακτικισ μεκόδου 

«Διδαςκαλία με τισ Τζχνεσ»  και τθσ διερεφνθςθσ των χαρακτθριςτικϊν τθσ, 

διεξιχκθ ποςοτικι ζρευνα με ςτόχο «τθ μζτρθςθ» των απόψεων και των 

αντιλιψεων των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν. Θ διδαςκαλία με τισ Τζχνεσ (arts 

education) εντάςςεται ςτισ μακθτοκεντρικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, που ςτθ 

διεκνι επιςτθμονικι βιβλιογραφία απαντοφν με τουσ όρουσ alternative teaching ι 

student oriented methods (Jonassen, 1997· Pedersen, 2003· Jones, 2007). 

Διερευνικθκε, λοιπόν, θ φπαρξθ ι όχι διαφοροποίθςθσ με τθν παραδοςιακι 

διδαςκαλία. 

Ο ζλεγχοσ των διαφορϊν μεταξφ των ομάδων «παραδοςιακι» και 

«εναλλακτικι» ζγινε με τθ μζκοδο τθσ «επί ςκοποφ» δειγματολθψίασ (Cohen -  

Manion – Morrison, 2008: 172). Ο ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ με τθ χριςθ τισ «επι 

ςκοποφ» δειγματολθψίασ (purposive sampling) εξαςφάλιςε οικολογικι εγκυρότθτα 

και λειτουργεί αποτρεπτικά ςτθν επίδραςθ του παράγοντα «προςωπικότθτα» τθσ 

ερευνιτριασ ωσ διδάςκουςασ20. H επιλογι, όμωσ, αυτι κατζςτθςε αναγκαία τθν 

εξζταςθ των χαρακτθριςτικϊν του δείγματοσ με ςτόχο τθ διαπίςτωςθ τθσ φπαρξθσ 

ομοιογζνειασ ςτα χαρακτθριςτικά των δφο ομάδων αλλά και τθν αποφυγι 

ερευνθτικϊν μερολθψιϊν. Θ διερεφνθςθ φπαρξθσ διαφοροποιιςεων μεταξφ των 

ομάδων των μακθτϊν κρίκθκε, επίςθσ, αναγκαία, ϊςτε να ιςχυροποιθκοφν τα 

αποτελζςματα των ςυγκρίςεων των χαρακτθριςτικϊν των διδαςκαλιϊν. Στθν 

παροφςα ζρευνα εξετάςτθκαν αρκετζσ από τισ πικανζσ διαφοροποιιςεισ – 

μερολθψίεσ που επιδροφν ςτθν ανάλυςθ των δεδομζνων. Ζλεγχοσ 

πραγματοποιικθκε ςε επιδράςεισ που ςχετίηονται: α) με το φφλο, β) τθν 

εκπαιδευτικι βακμίδα, γ) τθν επίδοςθ των μακθτϊν, δ) το μορφωτικό επίπεδο των 

                                                           
20

 Υπενκυμίηεται ότι θ ομάδα των φιλολόγων που διδάςκουν με εναλλακτικι διδαςκαλία αποτελείται 
από φιλολόγουσ που ιδθ αξιοποιοφν ςτθ διδαςκαλία τουσ διάφορεσ μορφζσ Τζχνθσ ι εκπονοφςαν 
πολιτιςτικά προγράμματα με αξιοποίθςθ των Τεχνϊν.  
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γονζων, ε) το υπόβακρο των μακθτϊν ςτο μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ, ςτ) τθν φπαρξθ 

προγενζςτερθσ ςχζςθσ με τισ Τζχνεσ. 

10.1.1. Μακθτζσ  

10.1.1.1. Χαρακτθριςτικά του δείγματοσ μακθτϊν 

Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι δεν καταγράφεται διαφοροποίθςθ ωσ προσ τθν 

εκπαιδευτικι βακμίδα των μακθτϊν (γυμνάςιο ι λφκειο), όπωσ επίςθσ δεν 

καταγράφεται διαφοροποίθςθ ωσ προσ τθν επίδοςθ των μακθτϊν. Θ ςθμαντικι 

διαφοροποίθςθ που καταγράφεται ωσ προσ τθν κατανομι κατά τάξθ μεταξφ των 

μεκόδων, ερμθνεφεται από τον παραγκωνιςμό του μακιματοσ τθσ Λογοτεχνίασ ςτθ 

Γϋ λυκείου και τθν τυπικι ι τθν άτυπθ αντικατάςταςι του από το μάκθμα τθσ 

Νεοελλθνικισ γλϊςςασ, μάκθμα εξεταηόμενο ςτισ πανελλινιεσ εξετάςεισ και 

ςθμαίνον για τθν ειςαγωγι ςτο πανεπιςτιμιο (Ρεςκετηι, 2010: 147). Επίςθσ, θ 

μεγαλφτερθ ςυμμετοχι των μακθτϊν τθσ Αϋ λυκείου ςτθν ζρευνα ερμθνεφεται από 

τθν αλλαγι του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν τθσ Αϋ λυκείου,21 το 2011, προσ 

μακθτοκεντρικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, με ςυνζπεια οι εναλλακτικζσ μορφζσ 

διδαςκαλίασ να ζχουν ιδθ ενςωματωκεί και να μθν απαιτείται δθμιουργία νζων 

ςεναρίων διδαςκαλίασ για τθ ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα. 

Θ μόνθ μεταβλθτι από τα χαρακτθριςτικά του δείγματοσ που ενδζχεται να 

επθρεάηει τα αποτελζςματα είναι το φφλο, το οποίο διαφοροποιείται ςτατιςτικά 

ςθμαντικά. Συγκεκριμζνα, θ κατανομι ανά φφλο ιταν υψθλότερθ ςτα κορίτςια 

53,5% αντί για περίπου 51%, όπωσ αναμενόταν, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Νομοφ Θρακλείου. Θ διαφοροποίθςθ από τον γενικό 

πλθκυςμό ερμθνεφεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα των ειδικϊν ςχολείων, όπωσ 

είναι το καλλιτεχνικό και το πειραματικό. Στα ςχολεία αυτά οι μακθτζσ ειςάγονται 

με εξετάςεισ και, ςφμφωνα με τα ςτατιςτικά δεδομζνα που παρείχαν τα ςχολεία, ο 

αρικμόσ των κοριτςιϊν υπερτεροφςε κατά πολφ από αυτόν των αγοριϊν.  

Θ γονεϊκι εμπλοκι και ο ρόλοσ τθσ ςτθν ακαδθμαϊκι επιτυχία του μακθτι 

είναι γενικά αποδεκτόσ ςτθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα (Matejevic & Stojkovic, 2012). 

Σφμφωνα με τισ ζρευνεσ, το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο ςυνδζεται με τθν 

                                                           
21

 Ρρόγραμμα Σπουδϊν, Απόφαςθ 70001/ Γ2, ΦΕΚ, τχ. Βϋαρ. 1562, 27/6/2011, ς. 21007. 
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ακαδθμαϊκι πορεία του μακθτι (Bradley & Corwyn, 2002). Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ 

θ επίδραςθ του παράγοντα μορφωτικό επίπεδο γονζων κεωρείται τόςο ιςχυρι, 

ϊςτε αποτελεί ιςχυρότερο παράγοντα πρόβλεψθσ ακόμα και από το κοινωνικό-

οικονομικό επίπεδο (Dubow -  Boxer & Huesmann, 2009). Σφμφωνα με τα 

αποτελζςματα, ο κίνδυνοσ επίδραςθσ του εξωγενοφσ αυτοφ παράγοντα 

αποφεφχκθκε, κακϊσ το μορφωτικό επίπεδο των γονζων των μακθτϊν δεν 

διαφοροποιικθκε ανάμεςα ςτισ δφο μελετϊμενεσ ομάδεσ. 

Το υπόβακρο των μακθτϊν ςτθ Λογοτεχνία κα μποροφςε να αποτελζςει 

ζναν παράγοντα μερολθψίασ τθσ παροφςασ ζρευνασ, κακϊσ υπιρχε το ενδεχόμενο 

να καταγράφεται ανιςοκατανομι ςτισ μελετϊμενεσ ομάδεσ, ςε ςχζςθ με τθν 

υπάρχουςα ςχζςθ με τθ Λογοτεχνία. Το υπόβακρο ςχετίηεται με τον ορίηοντα 

εμπειριϊν του μακθτι και είναι υπεφκυνο για τθν φπαρξθ ςυγκεκριμζνων 

προςδοκιϊν από τθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ, κακϊσ επίςθσ διαμορφϊνει 

ςυγκεκριμζνουσ όρουσ για τθν πρόςλθψι τθσ. Σφμφωνα με τισ αρχζσ του 

εποικοδομθτιςμοφ, θ νζα γνϊςθ προςλαμβάνεται και αφομοιϊνεται ευχερζςτερα, 

όταν ενυπάρχει ιδθ «καταςκευαςμζνο» το γνωςτικό ςχιμα (Slavin, 2006: 62). Το 

υπόβακρο διαμορφϊνεται από τθν προγενζςτερθ ςχζςθ του μακθτι με το βιβλίο, 

τθν ανάγνωςθ και τισ πθγζσ άντλθςθσ γνϊςθσ ςχετικισ με τθ Λογοτεχνία. Ωςτόςο, 

ςτο ςφνολο των ερωτιςεων που αφοροφςαν ςτο υπόβακρο των μακθτϊν ςτο 

μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ και οι δφο ομάδεσ δεν διαφοροποιικθκαν, με εξαίρεςθ 

τθν αναηιτθςθ των πλθροφοριϊν ςτο διαδίκτυο. 

Στθν ερϊτθςθ που αφοροφςε ςτθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για τθ 

Λογοτεχνία από το διαδίκτυο, οι μακθτζσ τθσ εναλλακτικισ μεκόδου παρουςίαςαν 

υψθλότερα ποςοςτά από τα ποςοςτά των μακθτϊν οι οποίοι διδάχτθκαν με τθν 

παραδοςιακι μζκοδο. Θ διαφοροποίθςθ αυτι των ομάδων κα μποροφςε να 

αποδοκεί ςτον βακμό ενεργοποίθςθσ των μακθτϊν ςτθν αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ και 

ςτθ βιωματικι εμπλοκι ςτθν παραγωγι τθσ. Δείχνει, επίςθσ, ότι θ διερευνθτικι 

μάκθςθ αποτελεί πρακτικι ςτισ μακθτοκεντρικζσ μεκόδουσ. Οι εκπαιδευτικοί που 

υιοκετοφν εναλλακτικζσ–μακθτοκεντρικζσ μεκόδουσ φαίνεται να ζχουν εντάξει τουσ 

μακθτζσ ςτο «παιχνίδι» τθσ γνϊςθσ. Θ αναηιτθςθ τθσ πλθροφορίασ αποτελεί ςτάδιο 
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τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ, «ενςωματωμζνθ» διαδικαςία τθσ εναλλακτικισ 

διδαςκαλίασ. 

Στο πλαίςιο διαμόρφωςθσ τθσ εικόνασ των χαρακτθριςτικϊν του δείγματοσ, 

οι μακθτζσ απάντθςαν ερωτιςεισ ςχετικά με τθ ςχζςθ τουσ με τισ Tζχνεσ και τθ 

Λογοτεχνία. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι μορφζσ Tζχνθσ όπωσ θ Μουςικι και ο 

Κινθματογράφοσ κατζχουν υψθλι κζςθ ςτισ προτιμιςεισ των μακθτϊν ςε ςχζςθ με 

άλλεσ μορφζσ Tζχνθσ, όπωσ θ Ηωγραφικι και θ Λογοτεχνία. Θ παραπάνω προτίμθςθ 

είναι αναμενόμενθ και ςφμφωνθ με τθ διαπιςτωμζνθ ελκτικι δφναμθ που αςκεί θ 

Μουςικι και ο Κινθματογράφοσ. Θ πολυτροπικότθτα και θ βιωματικότθτα που 

χαρακτθρίηουν τισ Τζχνεσ αυτζσ αςκοφν ιδιαίτερθ γοθτεία ςτουσ εφιβουσ μακθτζσ. 

Είναι πικανό, επίςθσ, το εφρθμα αυτό να επθρεάηεται από τθν κοινωνικο-

πολιτιςμικι κζςθ του «προϊόντοσ» τθσ Μουςικισ και του Κινθματογράφου ςτθ ηωι 

των νζων (Χατηθςαββίδθσ, 2011: 103).  

Επίςθσ, θ ζλλειψθ διαφοροποίθςθσ ανάμεςα ςτισ δφο ομάδεσ δείχνει ότι οι 

μακθτζσ αναπτφςςουν ςυναιςκθματικι ςχζςθ με τισ Τζχνεσ, ανεξάρτθτα από τθ 

μζκοδο διδαςκαλίασ, και ότι θ ςχζςθ αυτι εδραιϊνεται εκτόσ του ςχολικοφ χϊρου. 

Σε αντίκεςθ με τισ άλλεσ Τζχνεσ, διαφοροποίθςθ καταγράφεται ςτθ ςχζςθ τουσ με 

τθ Λογοτεχνία. Θ ομάδα που ανικει ςτθν εναλλακτικι μζκοδο εμφανίηει ςτατιςτικά 

ςθμαντικό ποςοςτό διαφοροποίθςθσ ςτθν αρζςκεια προσ τθ Λογοτεχνία. 

Εντφπωςθ προκαλεί το ιδιαίτερα χαμθλό ποςοςτό τθσ Λογοτεχνίασ ςτθν 

απάντθςθ «πάρα πολφ». Στθν παραδοςιακι μζκοδο το ποςοςτό διαμορφϊκθκε ςε 

10,4%, ενϊ ςτθν εναλλακτικι μζκοδο ςε 17,3%. Θ αντίςτοιχθ απάντθςθ ςτον 

Κινθματογράφο ζχει λάβει 66% ςτθν παραδοςιακι, 68% ςτθν εναλλακτικι, ενϊ θ 

Μουςικι ζχει λάβει ποςοςτό 76,6% και 81,3% αντίςτοιχα. Αν επιχειρθκεί μια 

ερμθνεία, το φαινόμενο τθσ ζλλειψθσ κελκτικότθτασ τθσ Λογοτεχνίασ κα μποροφςε 

να ζχει πολλαπλζσ αιτιάςεισ: θ μονοτροπικότθτα του γραπτοφ λόγου, οι διανοθτικζσ 

απαιτιςεισ που εγείρει θ ανάγνωςθ, ο λειτουργικόσ αναλφαβθτιςμόσ, οι γριγοροι 

ρυκμοί τθσ ςφγχρονθσ ηωισ είναι κάποιεσ από αυτζσ. Ωσ εναςχόλθςθ υπόκειται 

ςτουσ κοινωνικοφσ όρουσ που διαμορφϊνουν τισ αιςκθτικζσ επιλογζσ ςφμφωνα με 

τθν ιςτορικι και πολιτιςμικι ςυγκυρία (Μουντάνου, 2015: 206).  
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Σε ςχζςθ με τισ αιτίεσ αυτζσ κα μποροφςε να κατατεκεί ζνα ακόμα ιςχυρό 

επιχείρθμα, αυτό τθσ απαρζςκειασ προσ ζνα ςχολικό μάκθμα, που διδάςκεται και 

εξετάηεται με τουσ ίδιουσ όρουσ, όπωσ όλα τα υπόλοιπα μακιματα. Κατ’ αυτιν τθν 

ερμθνεία, ο υποχρεωτικόσ χαρακτιρασ τθσ Λογοτεχνίασ, ωσ εξεταηόμενου ςχολικοφ 

μακιματοσ, λειτουργεί αναςταλτικά ςτθ κζαςι τθσ ωσ Τζχνθσ του λόγου, που αςκεί 

γοθτεία και ςυμπαραςφρει (Μουντάνου, 2015:207). Θ διαφοροποίθςθ ανάμεςα 

ςτισ δφο ομάδεσ ςτθ ςχζςθ με τθ Λογοτεχνία ζμμεςα υποβάλει τθν ερμθνεία «Θ 

ςχολικι εκδοχι τθσ Λογοτεχνίασ δεν είναι αρεςτι», κζςθ που ενυπάρχει ςτθ 

κεωρθτικι μελζτθ. Ρανεπιςτθμιακοί, δάςκαλοι, ςυγγραφείσ οδθγοφνται ςε 

αντίςτοιχα ςυμπεράςματα (Σταυρακοποφλου, 2015: 219). Από τισ εξεταηόμενεσ 

Τζχνεσ, θ Λογοτεχνία προςλαμβάνεται ωσ Τζχνθ αλλά και ωσ υποχρεωτικό μάκθμα, 

ενδζχεται, λοιπόν, ςε αντίκεςθ με τθ Μουςικι και τον Κινθματογράφο, θ επαφι των 

μακθτϊν να γίνεται μόνο μζςα από το μάκθμα.  

Το παραπάνω ενδεχόμενο ερμθνεφει τθ χαμθλι αρζςκεια και διανοίγει μια 

ςθμαντικι νζα προοπτικι–διαφοροποίθςθ ςτισ δφο ομάδεσ ωσ προσ τθ ςτάςθ τουσ 

για το μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ: όταν οι μακθτζσ διδάςκονται με εναλλακτικζσ 

μεκόδουσ, όταν θ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ςυνδυάηεται με αξιοποίθςθ των 

Τεχνϊν, οι μακθτζσ κατακζτουν υψθλότερο βακμό αρζςκειασ. 

Ενδιαφζροντα καταγράφονται τα αποτελζςματα ςτθν ερϊτθςθ: «Ροια από 

τισ Τζχνεσ πιςτεφεισ ότι ςυνδζεται με τθν κατανόθςθ ενόσ λογοτεχνικοφ κειμζνου;». 

Θ ςχζςθ αυτι φαίνεται ότι είναι προφανισ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ. Θ Τζχνθ 

του Κεάτρου ςυγκεντρϊνει τα υψθλότερα ποςοςτά ςτισ απαντιςεισ και ςτισ δφο 

ομάδεσ. Ενδεικτικά, ςτισ απαντιςεισ «πολφ» και «πάρα πολφ», οι ςυμμετζχοντεσ 

μακθτζσ κατακζτουν υψθλό ακροιςτικό ποςοςτό (69% παραδοςιακι, 68% 

εναλλακτικι), χωρίσ ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφοροποίθςθ ςτισ ομάδεσ. Το Κζατρο 

εξαιτίασ τθσ κειμενικισ ςυςχζτιςθσ (λογοτεχνικοφ – ςκθνικοφ κειμζνου) 

καταλαμβάνει αδιαφιλονίκθτα τθν πρϊτθ κζςθ. Σθμειϊνεται ότι το Κζατρο 

αποτελεί λογοτεχνικό είδοσ, εκλαμβάνεται, δθλαδι, ωσ μορφι τθσ λογοτεχνικισ 

ζκφραςθσ. Το δραματικό κείμενο δθλαδι, κεντρικό ςτοιχείο τθσ Τζχνθσ του 

Κεάτρου και τθσ παράςταςθσ, είναι κείμενο λογοτεχνικό.  



  

285 

 

Τθ δεφτερθ κζςθ καταλαμβάνει ο Κινθματογράφοσ, αλλά ςτθν περίπτωςθ 

αυτι καταγράφεται ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ των ομάδων 

παραδοςιακισ διδαςκαλίασ και εναλλακτικισ. Στισ απαντιςεισ «πολφ» και «πάρα 

πολφ», οι ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ κατακζτουν ακροιςτικά 54,4% ςτθν παραδοςιακι 

διδαςκαλία και 64,8 % ςτθν εναλλακτικι. Το ςενάριο, ςτο οποίο βαςίηεται ο 

Κινθματογράφοσ, παρουςιάηει αντιςτοιχίεσ με το δραματικό κείμενο του Κεάτρου, 

ενϊ οι εικόνεσ είναι υποβοθκθτικζσ ςτθν κατανόθςθ των περιγραφϊν που 

εμπεριζχονται ςτο λογοτεχνικό κείμενο. Μια ερμθνεία τθσ διαφοροποίθςθσ μεταξφ 

των ομάδων δφναται να αποδοκεί ςτο ότι οι μακθτζσ ςτουσ οποίουσ οι Τζχνεσ ιδθ 

αποτελοφν εργαλείο μάκθςθσ ζχουν προβλθματιςτεί ςχετικά με τθ ςχζςθ μεταξφ 

των δφο κειμζνων (λογοτεχνικοφ και κινθματογραφικοφ) και ζχουν οδθγθκεί ςτθν 

ανεφρεςθ κοινϊν ςτοιχείων ανάμεςα ςτθ λογοτεχνικι και τθν κινθματογραφικι 

αφιγθςθ.  

Τθν τελευταία κζςθ καταλαμβάνει θ Ηωγραφικι, θ οποία δεν παρουςιάηει 

ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ των ομάδων. Και οι δφο ομάδεσ κατακζτουν 

ότι θ ςχζςθ Ηωγραφικισ και κατανόθςθσ του λογοτεχνικοφ κειμζνου δεν είναι 

ιδιαίτερα ιςχυρι.  Θ ςειρά κατάταξθσ επιβεβαιϊνεται, όταν θ ερϊτθςθ απαιτεί μια 

απάντθςθ. Το αποτζλεςμα αυτό κα μποροφςε να ερμθνευτεί από τθν απουςία 

κειμζνου λόγου ςτθν εικαςτικι αναπαράςταςθ, κακϊσ και από τθ κεϊρθςθ των 

περιοχϊν που ορίηουν οι δφο Τζχνεσ, Λογοτεχνία και Ηωγραφικι, ωσ διακριτϊν και 

μθ ςυςχετιηόμενων. Το λογοτεχνικό κείμενο δεν ςυνομιλεί, ςτθ ςυνείδθςθ των 

μακθτϊν, με το εικαςτικό κείμενο με ζναν ευδιάκριτο τρόπο, όπωσ ςυμβαίνει με το 

δραματικό και το κινθματογραφικό. Ακόμα και ςτθ Μουςικι, εξαιτίασ τθσ 

μελοποιθμζνθσ ποίθςθσ και τθσ φπαρξθσ ποιθτικοφ κειμζνου ςτα τραγοφδια, θ 

ςφνδεςθ κακίςταται άμεςθ. Επομζνωσ, θ ειδολογικι ςυνάφεια μεταξφ των Τεχνϊν 

διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο. 

 Σε ανάλογεσ ερωτιςεισ ςχετικά με τθ ςυνειςφορά των Τεχνϊν ςτθν 

πρόςλθψθ τθσ Λογοτεχνίασ, ςτθν ζρευνα που είχε εκπονθκεί από τθν 

Αργυροποφλου το 2004-2006, οι μακθτζσ είχαν επίςθσ καταγράψει τθν προτίμθςθ 

τουσ προσ τισ Τζχνεσ. Στθν ερϊτθςθ: «Κα ςου άρεςε να ακοφσ ςτθν τάξθ ςου 

μελοποιθμζνα τα ποιιματα που διδάςκεςαι;» οι μακθτζσ απάντθςαν ακροιςτικά 
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«μερικζσ φορζσ» και «πάντα» ςε ποςοςτό 80%, ενϊ ςτθν ερϊτθςθ: «Κατανοείσ 

περιςςότερο ζνα λογοτεχνικό ζργο που ζχεισ δει ςτθν τθλεόραςθ ι ςτον 

Κινθματογράφο;» ζλαβε ακροιςτικά «μερικζσ φορζσ», «πάντα» ςε ποςοςτό 90%. 

Τα ποςοςτά αυτά ζδειχναν τθν τάςθ και τθν ανάγκθ ζνταξθσ νζων μεκόδων ςτθ 

διδαςκαλία του μακιματοσ (Αργυροποφλου – Ρατοφνα & Βαρζςθ, 2009).  

10.1.1.2. Χαρακτθριςτικά τθσ διδαςκαλίασ 

Οι εναλλακτικζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ ςυνιςτοφν μια γενικι κατθγορία μεκόδων 

που ςχετίηονται με τθ μακθτοκεντρικι προςζγγιςθ διδαςκαλίασ (student centered 

approach), δθλαδι τθ διδαςκαλία με τθν ενεργό εμπλοκι του μακθτι και τθσ τάξθσ. 

Ο εκπαιδευτικόσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ, οργανϊνει το μακθςιακό 

περιβάλλον με ςτόχο οι μακθτζσ να μάκουν μζςα ςε αυτό να δρουν, να 

επικοινωνοφν και να ςυμμετζχουν ωσ ενεργά υποκείμενα (Κοςςυβάκθ, 2006: 30). 

Τα χαρακτθριςτικά των εναλλακτικϊν διδαςκαλιϊν βρίςκονται ςε αντίκεςθ με αυτά 

τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ, που δφναται να χαρακτθριςτεί ωσ 

δαςκαλοκεντρικι (teacher centered approach) (Κεοφιλίδθσ, 2009: 122· Κανάκθσ, 

2001: 123). 

Στθν παροφςα ποςοτικι ζρευνα, διερευνικθκε ο τρόποσ που θ εναλλακτικι 

μορφι διδαςκαλίασ, με τθ δθμιουργία πλαιςίου διδαςκαλίασ με αξιοποίθςθ των 

Τεχνϊν, φζρει εκπαιδευτικά αποτελζςματα τα οποία διαφοροποιοφνται ςθμαντικά 

ςε ςχζςθ με αυτά τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ. Θ ςτόχευςθ ιταν να μελετθκοφν 

οι αντιλιψεισ των μακθτϊν για το μάκθμα, τθν πρόκλθςθ ενδιαφζροντοσ, τον 

εκπαιδευτικό και τθν αποτίμθςθ τθσ διδαςκαλίασ. 

10.1.1.2.1. Χαρακτθριςτικά τθσ διδαςκαλίασ – Μονοπαραγοντικζσ επιδράςεισ 

Τα χαρακτθριςτικά τθσ διδαςκαλίασ, θ κατανόθςθ του μακιματοσ τθσ Λογοτεχνίασ, 

θ ευχαρίςτθςθ από τθν πρόςλθψθ, θ ικανότθτα ςυγκζντρωςθσ κατά τθ διάρκεια του 

μακιματοσ, θ ικανοποίθςθ από τθ ςυμμετοχι ςτο μάκθμα, θ αποτίμθςθ του 

κλίματοσ τθσ τάξθσ ωσ κετικοφ, θ φπαρξθ αρμονικισ ςυνεργαςίασ και θ φπαρξθ 

κακολικότθτασ ςτθ ςυμμετοχι, διερευνικθκαν, ςε ζνα πρϊτο επίπεδο, αλλά και 

κάποια από τα χαρακτθριςτικά αυτά (ευχαρίςτθςθ, κατανόθςθ, επικυμία 

επανάλθψθσ), ςε ζνα δεφτερο επίπεδο, αποτζλεςαν μζροσ ενόσ πολυπαραγοντικοφ 

μοντζλου. 
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Το ακροιςτικό ποςοςτό των απαντιςεων «πολφ» και «πάρα πολφ» 

κεωρικθκε ωσ «κετικι» αποτίμθςθ αλλά και ωσ μζτρο ςφγκριςθσ των 

χαρακτθριςτικϊν τθσ διδαςκαλίασ. Ωσ προσ τθν κατανόθςθ του μακιματοσ, οι 

ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ ςτθν εναλλακτικι διδαςκαλία κατζγραψαν ςτατιςτικά 

ςθμαντικι διαφορά ςτο ακροιςτικό ποςοςτό των απαντιςεων «πολφ» και «πάρα 

πολφ» (74,9%), ποςοςτό ςθμαντικά υψθλότερο ςε ςχζςθ με τουσ ςυμμετζχοντεσ 

ςτθν παραδοςιακι διδαςκαλία (54,7%). Ανάλογθ εικόνα υπιρξε και ωσ προσ τθ 

διλωςθ τθσ ευχαρίςτθςθσ, χαρακτθριςτικό για το οποίο το ποςοςτό ςτθν 

εναλλακτικι μζκοδο (77,9%) καταγράφεται πολφ υψθλότερο (διπλάςιο) από αυτό 

τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ (38,6%). Καταγράφεται, επίςθσ, διαφοροποίθςθ 

μεταξφ των ομάδων και τα ακροιςτικά ποςοςτά ςτισ παραπάνω κατθγορίεσ, «πολφ» 

και «πάρα πολφ», παρουςιάηουν ομοιογζνεια ωσ προσ τθ διαφοροποίθςθ υπζρ τθσ 

εναλλακτικισ μεκόδου. Τα ποςοςτά, δθλαδι, ςε όλα τα χαρακτθριςτικά τθσ 

εναλλακτικισ διδαςκαλίασ καταγράφονται εμφανϊσ υψθλότερα. Αναλυτικότερα, 

ςτθν παραδοςιακι διδαςκαλία τα ποςοςτά κυμαίνονται από 34,7% – 54,7%, ενϊ 

ςτθν εναλλακτικι από 64,6% – 77,9%. Οι μεγαλφτερεσ διαφορζσ καταγράφονται ςτο 

κετικό κλίμα τθσ τάξθσ, 40,1%, και ςτθν ευχαρίςτθςθ, 39,3%. Τα ακροιςτικά 

ποςοςτά ςτα χαρακτθριςτικά των διδαςκαλιϊν και οι διαφορζσ τουσ 

καταγράφονται ςτον Ρίνακα 10.1. 

Ρίνακασ 10.1. Ακροιςτικά ποςοςτά «πολφ» και «πάρα πολφ» ςτα χαρακτθριςτικά των 
διδαςκαλιϊν. 

  ΜΕΚΟΔΟΛ 
ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ Ραραδοςιακι. Εναλλακτικι Διαφορά 
Ευχαρίςτθςθ 38,6% 77,9% 39,3% 
Κατανόθςθ 54,7% 74,9% 20,2% 
Συγκζντρωςθ 45,8% 68,7% 22,9% 
Λκανοποίθςθ/ςυμμετοχι 35,3% 64,6% 29,3% 
Κετικό κλίμα τάξθσ 34,8% 74,9% 40,1% 
Αρμονικι ςυνεργαςία 34,7% 69.9% 30,2% 
Κακολικι ςυμμετοχι 48,9% 70,2,% 21,3% 
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Κεντρικι παρατιρθςθ αποτελεί ότι όλεσ οι μελετϊμενεσ απόψεισ των 

μακθτϊν, ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ 

Λογοτεχνίασ, παρουςίαςαν ςτατιςτικζσ διαφορζσ μεταξφ των δφο μεκόδων με ςαφι 

υπεροχι τθσ εναλλακτικισ διδαςκαλίασ. Αν και το παραπάνω αποτζλεςμα αποτελεί 

δείκτθ αποτελεςματικότθτασ, που υποβάλλει τθν αναγκαιότθτα ειςαγωγισ τθσ 

εναλλακτικισ διδαςκαλίασ, το αποτζλεςμα πρζπει να κεακεί με ςκεπτικιςμό και να 

λθφκοφν υπόψθ οι παρακάτω παράμετροι: θ ομοιογζνεια που καταγράφεται ςε 

αυτζσ τισ μεταβλθτζσ ενδζχεται να ςχετίηεται με τουσ ςυμμετζχοντεσ (μακθτζσ) και 

με το εννοιολογικό περιεχόμενο των ερωτιςεων. Το ενδεχόμενο, δθλαδι, οι 

μακθτζσ να «επεκτείνουν» τισ κετικζσ απόψεισ για μια διάςταςθ (π.χ. ευχαρίςτθςθ 

από το μάκθμα) και ςε άλλεσ διαςτάςεισ, αποτελεί φαινόμενο καταγεγραμμζνο ςτθ 

βιβλιογραφία (Φίλιασ, 1977). Σε ό,τι αφορά ςτο εννοιολογικό περιεχόμενο, είναι 

πικανόν οριςμζνεσ ζννοιεσ να μθν υπιρξαν απολφτωσ κατανοθτζσ για τουσ μακθτζσ. 

Για παράδειγμα, θ ςυνεργαςία τθσ τάξθσ, θ κακολικότθτα τθσ ςυμμετοχισ και το 

κετικό κλίμα τθσ τάξθσ μπορεί να προκάλεςαν εννοιολογικι ςφγχυςθ. 

10.1.1.2.2. Χαρακτθριςτικά τθσ διδαςκαλίασ – Ρολυπαραγοντικό μοντζλο 

(Ευχαρίςτθςθ – Κατανόθςθ – Επανάλθψθ). 

Αν και το ερωτθματολόγιο των μακθτϊν εξετάηει μια πλθκϊρα χαρακτθριςτικϊν, 

που αφοροφν ςτο μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ, ςτθν παροφςα διατριβι ζγινε, 

επιπλζον, εςτίαςθ ςε τρία από αυτά: τθν ευχαρίςτθςθ (από τθ διδαςκαλία), τθν 

κατανόθςθ (του κειμζνου) και τθ ςυνολικι αποτίμθςθ τθσ διαδικαςίασ (επικυμία 

επανάλθψθσ). Στον Ρίνακα 10.2. ςυνοψίηονται διαγραμματικά τα αποτελζςματα 

των μονο-παραγοντικϊν και πολυ-παραγοντικϊν επιδράςεων. 



  

289 

 

Ρίνακασ 10.2. Αποτελζςματα των μονο-παραγοντικϊν και πολφ-παραγοντικϊν 
επιδράςεων. 

   Χαρακτθριςτικά  

Ραράγοντεσ  Επανάλθψθ Ευχαρίςτθςθ Κατανόθςθ 

Φφλο=Κορίτςι     

Είδοσ 
Σχολείου=Επαρχιακό 

-- -- -- 

Είδοσ Σχολείου= 
Ρειραματικό/Καλλιτεχνικό 

-- -- -- 

Εναλλακτικι Μζκοδοσ      

Επίπεδο Σπουδϊν 
(Λφκειο) 

-  - 

Επίδοςθ Μακθτϊν - - - 

Μορφωτικό Επίπεδο 
Ρατζρα 

- - - 

Μορφωτικό Επίπεδο 
Μθτζρασ 

- - - 

Φπαρξθ βιβλιοκικθσ   -  

Αρ. Βιβλίων Λογοτεχνίασ    

Αρζςκεια κεάτρου    

Αρζςκεια 
Κινθματογράφου 

- - - 

Αρζςκεια Ηωγραφικισ    

Ενδιαφζρον μάκθμα-
(κακθγθτισ) 

      

Στάςθ κακθγθτι       
 Κετικι ςυςχζτιςθ από μονοπαραγοντικά μοντζλα 
 Κετικι ςυςχζτιςθ από πολυπαραγοντικά μοντζλα 

 

Θ πρϊτθ παρατιρθςθ ςχετικά με τισ επιδράςεισ ςτα παραγόμενα μοντζλα 

είναι ότι όλεσ οι εξεταηόμενεσ μεταβλθτζσ ζχουν κετικό πρόςθμο, άρα και κετικι 

επίδραςθ. Το παραπάνω ςθμαίνει ότι θ ομάδα με αυξθμζνθ τθ μεταβλθτι 

ενδιαφζροντοσ (ευχαρίςτθςθ, επανάλθψθ, κατανόθςθ) εξαρτάται από τθν αφξθςθ 

τθσ επιδρϊςασ μεταβλθτισ (π.χ. αρζςκεια ςτθ Ηωγραφικι, ενδιαφζρον κακθγθτι 

κτλ.). Ζνα ςθμαντικό εφρθμα, που προκφπτει από τα μονοπαραγοντικά αλλά 

παραμζνει και ςτα πολυπαραγοντικά μοντζλα, για όλα τα μελετϊμενα 

χαρακτθριςτικά, είναι θ ςθμαςία τθσ ςτάςθσ του εκπαιδευτικοφ. Θ ςτάςθ του 
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εκπαιδευτικοφ φαίνεται να αποτελεί κίνθτρο για παρακολοφκθςθ, όπωσ και θ 

«κετικι» ςτάςθ του κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ (φιλικότθτα, κακοδιγθςθ). 

Τα δφο αυτά χαρακτθριςτικά του εκπαιδευτικοφ επθρεάηουν κετικά τθν 

ευχαρίςτθςθ, τθν κατανόθςθ και τθ κετικι ςτάςθ των μακθτϊν. Θ ανάδειξθ των 

παραπάνω χαρακτθριςτικϊν ςυνειςφζρει ςτθν εξαγωγι ενόσ εξαιρετικά 

ενδιαφζροντοσ ςυμπεράςματοσ ςχετικά με τθ ςθμαςία και τον ρόλο του 

εκπαιδευτικοφ ςτισ μελετϊμενεσ μακθτοκεντρικζσ διδαςκαλίεσ. Ανεξάρτθτα από το 

είδοσ τθσ μεκόδου, θ προςωπικότθτα του εκπαιδευτικοφ, θ φιλικότθτα και θ 

κακοδιγθςθ αποτελοφν παράγοντεσ φψιςτθσ παιδαγωγικισ ωφζλειασ.  

Το γεγονόσ ότι υπάρχει ιςχυρι ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτθν ευχαρίςτθςθ και τθ 

διλωςθ επικυμίασ επανάλθψθσ τθσ διδαςκαλίασ με τθν εναλλακτικι μζκοδο 

αποτελεί ζνα αναμενόμενο αποτζλεςμα. Θ εναλλακτικι διδαςκαλία δθμιουργεί το 

κατάλλθλο δια-καλλιτεχνικό διδακτικό ςυγκείμενο, που λειτουργεί ανανεωτικά για 

τον μακθτι, κακϊσ αναπλαιςιϊνει τθ ςχολικι τάξθ. Θ τάξθ μετατρζπεται ςε χϊρο 

διαλόγου και ςυνομιλίασ των κειμζνων. Το γεγονόσ ότι θ κατανόθςθ δεν 

παρουςιάηει διαφοροποίθςθ μεταξφ των ομάδων ερμθνεφεται με τθν υψθλι 

αποδοτικότθτα τθσ παραδοςιακισ μεκόδου ωσ προσ τθν κατανόθςθ. Καταγράφεται, 

δθλαδι, ικανοποίθςθ των μακθτϊν ωσ προσ τθν κατανόθςθ από τθν παραδοςιακι 

μζκοδο, όχι όμωσ και ωσ προσ τθν απόλαυςθ, και ςυνεκδοχικά δεν καταγράφεται 

επικυμία επανάλθψθσ. 

 10.1.1.3. Θ ςτάςθ του εκπαιδευτικοφ 

Ο εκπαιδευτικόσ όλων των βακμίδων ζχει απαςχολιςει τθ Διδακτικι Επιςτιμθ 

περιςςότερο από κάκε άλλο ςτοιχείο τθσ διδακτικισ πραγματικότθτασ 

(Ματςαγγοφρασ, 1999: 466). Θ αντίλθψθ για τον εκπαιδευτικό κεωρικθκε 

απαραίτθτο να «μετρθκεί» ςτθν ποςοτικι ζρευνα και αναμενόταν να παρουςιάςει 

ςυςχζτιςθ με τθν αποτελεςματικότθτα του μακιματοσ ςτισ αντιλιψεισ των 

μακθτϊν για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ. Θ κζςθ ότι οι μακθτζσ που διάκεινται 

ευνοϊκά προσ τον εκπαιδευτικό διάκεινται κετικά και προσ το μάκθμα αποτελεί 

κζςθ που υποςτθρίηεται από τα ερευνθτικά δεδομζνα (Davis, 2003). Από τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, οι μακθτζσ που παρακολοφκθςαν τισ εναλλακτικζσ 
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διδαςκαλίεσ φαίνεται να ζχουν κετικότερθ εικόνα για τουσ διδάςκοντεσ κακθγθτζσ 

από αυτοφσ που παρακολοφκθςαν τισ διδαςκαλίεσ με τθν παραδοςιακι μζκοδο.  

Το παραπάνω αποτζλεςμα μπορεί να τφχει δφο ερμθνειϊν. Θ μία ερμθνεία 

είναι ότι θ προχπάρχουςα κετικι ςτάςθ προσ τον εκπαιδευτικό δθμιουργεί κετικι 

προδιάκεςθ και επθρεάηει κετικά τθν αξιολόγθςθ τθσ διδαςκαλίασ. Θ δεφτερθ είναι 

ότι το κετικό αποτζλεςμα τθσ διδαςκαλίασ επθρεάηει τθν άποψθ για τον 

διδάςκοντα. Θ άποψθ τθσ ερευνιτριασ είναι ότι θ ςχζςθ μακθτι, εκπαιδευτικοφ και 

αντικειμζνου, το γνωςτό παιδαγωγικό τρίγωνο, είναι δυναμικι, ςτθν οποία και τα 

τρία ςτοιχεία αλλθλεπιδροφν και αλλθλοδιαπλζκονται (Δαναςςισ-Αφεντάκθσ, 

1997). Σφμφωνα, δε, με τθ ςφγχρονθ βιβλιογραφία, ςτθν ιδθ πολυπαραγοντικι 

αυτι ςχζςθ, προςτίκεται ζνα τζταρτο ςτοιχείο, θ επίδραςθ του πλαιςίου – 

ςυγκείμενου διδαςκαλίασ, ςτενότερο (διδακτικό πλαίςιο) ι ευρφτερο (κοινωνικο - 

πολιτιςμικό), (Shulman, 1986).  
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10.1.1.4. Επίδραςθ μεκόδου – Αλλαγι ςτάςθσ 

Θ αποτίμθςθ τθσ ςυνειςφοράσ μιασ διδακτικισ μεκόδου δεν αφορά μόνο ςτο παρόν 

τθσ διδαςκαλίασ αλλά και ςτθν επενζργεια τθσ διδαςκαλίασ ςτθ ςτάςθ του μακθτι 

μακροπρόκεςμα. Ζπρεπε, επομζνωσ, να διερευνθκεί εάν οι μακθτζσ αποτίμθςαν τθ 

μζκοδο ωσ κετικι, ϊςτε να κεωροφν ότι ζχει επίδραςθ ςτθ γενικι ςτάςθ τουσ προσ 

τθν ανάγνωςθ τθσ Λογοτεχνίασ (φιλαναγνωςία), τθν καλλιζργεια τθσ 

δθμιουργικότθτασ, και εάν κεωροφν ότι θ ςυνειςφορά τθσ μεκόδου είναι ςθμαντικι 

για τθν παρακολοφκθςθ του μακιματοσ τθσ Λογοτεχνίασ. Τα αποτελζςματα ζδειξαν 

ότι, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, θ εναλλακτικι διδαςκαλία κατζγραψε υψθλότερα 

ποςοςτά κετικϊν απαντιςεων από τθν παραδοςιακι διδαςκαλία. Επίςθσ, τα 

ποςοςτά τθσ ςυνειςφοράσ τθσ μεκόδου ςτισ απαντιςεισ «πολφ» και «πάρα πολφ», 

ιταν ςυγκριτικά μεγαλφτερα (~80,0%), ακολουκοφμενα από τθ φιλαναγνωςία 

(ποςοςτά ~40,0%) και τζλοσ τθ δθμιουργικότθτα (ποςοςτά ~25,0%). 

Θ ςυνολικι κεϊρθςθ αυτϊν των αποτελεςμάτων ςε ςυςχζτιςθ με τα 

προθγοφμενα αποτελζςματα, που αφοροφςαν «ςτο παρόν» τθσ διδαςκαλίασ και 

εξετάςτθκαν ςε προθγοφμενθ ενότθτα, δφναται να δϊςει τισ παρακάτω ερμθνείεσ. 

Οι μακθτζσ κρίνουν κετικά τισ εναλλακτικζσ μορφζσ διδαςκαλίασ ωσ προσ τθ 

ςυνειςφορά τουσ ςτθ μελλοντικι ςτάςθ, αλλά ποιότθτεσ όπωσ θ φιλαναγνωςία και 

θ δθμιουργικότθτα δεν ενιςχφονται ςτον ίδιο βακμό. Τα ποςοςτά ςτα 

μακροπρόκεςμα αποτελζςματα καταγράφονται πιο χαμθλά ςε ςχζςθ με αυτά, που 

περιζγραφαν το «παρόν» τθσ διδαςκαλίασ, δθλαδι ευχαρίςτθςθ, κατανόθςθ, 

ςυμμετοχι κ.τ.λ. Αποτζλεςμα εφλογο αν κεωριςουμε ότι θ καλλιζργεια τζτοιου 

είδουσ ποιοτιτων απαιτεί μακροχρόνιο ςχεδιαςμό και ευρφτερθ τθσ μίασ 

διδαςκαλίασ προοπτικι. Θ φιλαναγνωςία και θ δθμιουργικότθτα αποτελοφν ςτάςθ 

ηωισ και πνευματικζσ δραςτθριότθτεσ που πρζπει να ενταχκοφν ςτον ευρφτερο 

ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ (Καλογιρου – Λαλαγιάννθ, 2005) και τθσ 

ςχολικισ πράξθσ, ςε όλα τα μακιματα και ςτθ γενικότερθ κουλτοφρα τθσ 

εκπαίδευςθσ, για να αποδϊςουν αποτελζςματα. 
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10.1.1.5. Αποτίμθςθ τθσ διδαςκαλίασ – Επικυμία επανάλθψθσ 

Αν κεωριςουμε ότι θ επικυμία επανάλθψθσ τθσ διδαςκαλίασ, όπωσ είναι θ μορφι 

τθσ ερϊτθςθσ ςτο ερωτθματολόγιο, αποτελεί δθλωτικό ςτοιχείο τθσ αποδοχισ τθσ 

μεκόδου, τότε θ μζκοδοσ τθσ αξιοποίθςθσ των Τεχνϊν ζτυχε ευρείασ αποδοχισ, με 

ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφοροποίθςθ ςε ςχζςθ με τθν παραδοςιακι διδαςκαλία. 

Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι το 88% των μακθτϊν που παρακολοφκθςαν τισ 

εναλλακτικζσ διδαςκαλίεσ επικυμεί τθν επανάλθψθ, ςε ςχζςθ με το 49% αυτϊν που 

παρακολοφκθςαν τθν παραδοςιακι διδαςκαλία. 

10.1.1.6. Τζχνεσ – Βακμόσ επίδραςθσ τθσ διδακτικισ μεκόδου ςτθ διδαςκαλία 

Τζλοσ, διερευνικθκε θ άποψθ των μακθτϊν ςχετικά με τθ ςυμβολι των 

ειδϊν τθσ Τζχνθσ (Κζατρο, Κινθματογράφοσ, Ηωγραφικι, Μουςικι) ςτθ διδαςκαλία 

τθσ Λογοτεχνίασ. Θ ταξινόμθςθ που προζκυψε από τουσ μακθτζσ που 

παρακολοφκθςαν με τθν παραδοςιακι διδαςκαλία ιταν θ εξισ: Ρρϊτθ κζςθ 

κατζλαβε ο Κινθματογράφοσ (43,6%), δεφτερθ κζςθ το Κζατρο (27,1%), τρίτθ θ 

Μουςικι (16,0%) και ςτθν τελευταία κζςθ τοποκετικθκε θ Ηωγραφικι (13,3%). 

Σθμαντικό εφρθμα, ςε ςχζςθ με τθν επίδραςθ τθσ μεκόδου, αποτελεί θ 

διαφοροποίθςθ που καταγράφεται ςτθν αξιοποίθςθ τθσ κάκε Τζχνθσ ςτθν ίδια 

ομάδα. Στουσ μακθτζσ, δθλαδι, που παρακολοφκθςαν τισ διδαςκαλίεσ με χριςθ 

κεατρικϊν τεχνικϊν, το Κζατρο παρουςιάηει ποςοςτό 37,1%, αυξθμζνο κατά 10% ςε 

ςχζςθ με αυτοφσ που παρακολοφκθςαν διδαςκαλία με τθν παραδοςιακι μζκοδο. 

Στουσ μακθτζσ που οι διδαςκαλίεσ ζγιναν με τθν αξιοποίθςθ τθσ Ηωγραφικισ, θ 

Ηωγραφικι παρουςιάηει ποςοςτό 19,6%, αυξθμζνο κατά 6,3 μονάδεσ ςε ςχζςθ με τθ 

διδαςκαλία με τθν παραδοςιακι μζκοδο. Τα αποτελζςματα δείχνουν ιδιαίτερα 

ςθμαντικι τθν επίδραςθ τθσ αξιοποίθςθσ τθσ Μουςικισ ςτισ διδαςκαλίεσ. Στισ 

διδαςκαλίεσ που ζγιναν με αξιοποίθςθ τθσ Μουςικισ, οι μακθτζσ απάντθςαν ότι θ 

Μουςικι ςυνειςφζρει περιςςότερο ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ςε ποςοςτό 

41,1%, αυξθμζνο κατά 25,1% ςε ςχζςθ με τθν παραδοςιακι διδαςκαλία. Τζλοσ, ςτισ 

διδαςκαλίεσ, όπου θ μζκοδοσ ιταν ο Κινθματογράφοσ, ο Κινθματογράφοσ λαμβάνει 

ποςοςτό 57,1% αυξθμζνο κατά 13,5% ςε ςχζςθ με τισ διδαςκαλίεσ που ζγιναν με τθν 

παραδοςιακι μζκοδο. Τα αποτελζςματα αυτά μποροφν να λάβουν τθν ερμθνεία ότι 

οι μακθτζσ που διδάςκονται τα κείμενα με αξιοποίθςθ ςυγκεκριμζνθσ Τζχνθσ 
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οδθγοφνται ςε ςυςχετίςεισ οι οποίεσ αρχικά δεν ιταν προφανείσ. Στον Ρίνακα 10.3 

καταγράφεται θ επιρροι που αςκεί θ κάκε Τζχνθ, όταν αξιοποιθκεί ςτθ διδαςκαλία 

τθσ Λογοτεχνίασ. 

Ρίνακασ 10.3. Επιδράςεισ τθσ μεκόδου – Τζχνθσ ςτθ διδαςκαλία του λογοτεχνικοφ 

κειμζνου. 

  ΜΕΚΟΔΟΛ 
ΜΕΚΟΔΟΣ – ΤΕΧΝΘ  Ραραδοςιακι Εναλλακτικι Διαφορά 
Κζατρο 27,1% 37,1% 10% 
Ηωγραφικι 13,3% 19,6% 6,3% 
Μουςικι 16,0% 41,1% 25,1% 
Κινθματογράφοσ 43,6% 57,1% 13,5% 

 

Μια επιπλζον παρατιρθςθ, ςε αυτιν τθν κατθγορία, αποτελεί το ότι θ 

Μουςικι, μια Τζχνθ που αρχικϊσ (ςτθν παραδοςιακι διδαςκαλία) κεωρείται 

αςκενϊσ ςυςχετιηόμενθ με τθν κατανόθςθ των κειμζνων τθσ Λογοτεχνίασ, μετά τθ 

διδαςκαλία παρουςιάηει τθν υψθλότερθ διαφορά. Συγκεκριμζνα, θ Μουςικι ςτθν 

παραδοςιακι διδαςκαλία κεωρείται ότι βοθκάει ςτθν παρακολοφκθςθ από το 

16,0%, μετά τθ διδαςκαλία όμωσ με τθν αξιοποίθςθ τθσ Μουςικισ το ποςοςτό 

ανζρχεται ςε 41%, γεγονόσ που δείχνει ότι θ διδαςκαλία με τθν αξιοποίθςθ τθσ 

Μουςικισ ςτθ διδαςκαλία, ςε ςυνδυαςμό με τθν αγάπθ των μακθτϊν προσ το είδοσ 

αυτό τθσ Τζχνθσ, οδθγεί ςε νοθματοδοτιςεισ, αρχικϊσ, αδιαφανείσ. Μια ερμθνεία 

του αποτελζςματοσ αυτοφ κα μποροφςε να είναι ότι οι μακθτζσ, μζςα από τθν 

αξιοποίθςθ τθσ μουςικισ ςτθ διδαςκαλία του λογοτεχνικοφ κειμζνου, ανακαλφπτουν 

τθν φπαρξθ τθσ μελοποιθμζνθσ ποίθςθσ και αναηθτοφν ςτο τραγοφδι το λογοτεχνικό 

κείμενο, τον ςτίχο. 

10.1.2. Εκπαιδευτικοί 

Το ερωτθματολόγιο των κακθγθτϊν, που αφορά ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ 

Λογοτεχνίασ, ςχεδιάςτθκε ϊςτε να καταγράψει εκτόσ από τισ αντιλιψεισ τουσ για το 

μάκθμα και τισ απόψεισ τουσ ςχετικά με τθν πρόςλθψθ του μακιματοσ τθσ 

Λογοτεχνίασ από τουσ μακθτζσ.  

10.1.2.1. Χαρακτθριςτικά δείγματοσ 

Το δείγμα αποτελείται από 32 εκπαιδευτικοφσ–φιλολόγουσ, οι οποίοι εκπόνθςαν τισ 

37 διδαςκαλίεσ. Ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων είναι μικρότεροσ από τον αρικμό 

των διδαςκαλιϊν, κακϊσ κάποιοι ςυμμετζχοντεσ κζλθςαν να λάβουν μζροσ ςτθν 
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ζρευνα με άλλθ μια τάξθ ι με άλλθ Τζχνθ, τθν επόμενθ χρονιά διεξαγωγισ τθσ 

ζρευνασ. Ερωτθματολόγιο ςυμπλιρωςαν οι εκπαιδευτικοί μόνο ςτθ ςυμμετοχι 

τουσ με τθν πρϊτθ διδαςκαλία. Ο μικρόσ αρικμόσ του δείγματοσ και θ «επί ςκοποφ» 

δειγματολθψία λειτουργεί αναςταλτικά ωσ προσ τθ δυνατότθτα γενίκευςθσ, αλλά τα 

αποτελζςματα είναι ενδεικτικά τθσ γενικισ τάςθσ. 

Θ μεκοδολογικι επιλογι τθσ ςυμμετοχισ δφο κακθγθτϊν από τθν ίδια ι 

όμορθ ςχολικι μονάδα με διδαςκαλία παραδοςιακισ και εναλλακτικισ μεκόδου, 

αποδείχκθκε ορκι για τθν ομοιογζνεια του δείγματοσ. Οι δφο ομάδεσ (εναλλακτικισ 

– παραδοςιακισ διδαςκαλίασ) δεν παρουςιάηουν διαφοροποίθςθ ωσ προσ τα 

χαρακτθριςτικά τουσ, ςε καμία μεταβλθτι, οφτε ςτισ αντικειμενικζσ: παράγοντεσ 

δθμογραφικοί (φφλο), εκπαίδευςθσ (επίπεδο ςπουδϊν, τμιμα αποφοίτθςθσ, 

προχπθρεςία), οφτε ςτισ υποκειμενικζσ: απόψεισ που κατατίκενται ςε ςχζςθ με τισ 

Τζχνεσ (Κζατρο, Λογοτεχνία, Μουςικι, Κινθματογράφο, Ηωγραφικι). 

Αξιοςθμείωτο είναι ότι θ μοναδικι μεταβλθτι ςτθν οποία διαφοροποιείται 

το δείγμα είναι θ προτίμθςθ προσ τθ μζκοδο. Στθν ερϊτθςθ, δθλαδι, «Θ 

διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Λογοτεχνίασ ςασ αρζςει;», οι κακθγθτζσ τθσ 

εναλλακτικισ διδαςκαλίασ απάντθςαν «πάρα πολφ» ςε ποςοςτό 82,6%, ενϊ οι 

κακθγθτζσ που δίδαξαν με παραδοςιακι μζκοδο ζδωςαν ςτθν απάντθςθ «πάρα 

πολφ» το ποςοςτό 33,3%.  Αναμενόμενο κα ιταν και οι κακθγθτζσ τθσ 

παραδοςιακισ μεκόδου να είναι ικανοποιθμζνοι με τθ μζκοδο που ακολουκοφν, 

ωςτόςο, όπωσ φαίνεται από τα αποτελζςματα, καταγράφεται θ ανάγκθ ανανζωςθσ. 

Θ ανάγκθ αυτι καταγράφεται και ςτθν επόμενθ ερϊτθςθ με κζμα: «Υπάρχει θ 

ανάγκθ ανανζωςθσ μεκόδων;», ςτθν οποία οι απαντιςεισ των κακθγθτϊν τθσ 

παραδοςιακισ μεκόδου ζλαβαν το ακροιςτικό ποςοςτό 88,9%, ςτισ απαντιςεισ: 

«πολφ», «πάρα πολφ». Εν κατακλείδι, θ ανάγκθ ανανζωςθσ τθσ μεκόδου και 

ςτροφισ προσ άλλεσ, εναλλακτικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ καταγράφεται και από 

τισ δφο ομάδεσ. 

Ωσ προσ τθν ψυχολογικι ετοιμότθτα για τθ χριςθ εναλλακτικϊν μεκόδων, 

και οι δφο ομάδεσ ςυμφωνοφν ωσ προσ τα ευχάριςτα ςυναιςκιματα. Ανανεωτικι 

κεωρεί τθ χριςθ των εναλλακτικϊν μεκόδων το 66,7% όςων δίδαξαν με τθν 

παραδοςιακι μζκοδο, και το 73,9%, όςων δίδαξαν με τισ εναλλακτικζσ μεκόδουσ, 
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ενϊ ευχάριςτθ τθ κεωρεί το 55,6% των εκπαιδευτικϊν τθσ παραδοςιακισ και το 

69% τθσ εναλλακτικισ. Δεν υπάρχει, όμωσ, ςυμφωνία ωσ προσ τα δυςάρεςτα 

ςυναιςκιματα. Κανζνασ/καμία εκπαιδευτικόσ των εναλλακτικϊν μεκόδων δεν 

κεωρεί ότι θ χριςθ των εναλλακτικϊν μεκόδων είναι αγχωτικι ι πιεςτικι, ενϊ 

αντίκετα, από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ τθσ παραδοςιακισ, το 22% πιςτεφει ότι είναι 

αγχωτικι και πιεςτικι. Το αποτζλεςμα αυτό δείχνει ότι θ εκπαιδευτικι κοινότθτα 

δεν είναι εξοικειωμζνθ με τθ χριςθ των εναλλακτικϊν μεκόδων και ότι θ άγνοια, ο 

φόβοσ και το άγχοσ ςε μεγάλο βακμό αποτελοφν αναςταλτικό παράγοντα για τθν 

αξιοποίθςι τουσ. Τα ςυναιςκιματα αυτά του άγχουσ και τθσ πίεςθσ δικαιολογοφν 

τθ διςτακτικότθτα ι τθν απροκυμία ςτθν εφαρμογι των εναλλακτικϊν μεκόδων. 

Στθν ερϊτθςθ «Ροια Τζχνθ ςυνειςφζρει περιςςότερο ςτθ διδαςκαλία τθσ 

Λογοτεχνίασ;», οι κακθγθτζσ ακολοφκθςαν ταξινόμθςθ ανάλογθ με τθν ταξινόμθςθ 

του δείγματοσ των μακθτϊν: Τθν πρϊτθ κζςθ κατζχει το Κζατρο, τθ δεφτερθ ο 

Κινθματογράφοσ, τθν τρίτθ θ Ηωγραφικι και τθν τελευταία θ Μουςικι. Είναι ςαφζσ 

ότι ςτθν περίπτωςθ του κεάτρου και του Κινθματογράφου, το κοινό μζςο, θ 

γλϊςςα, και θ φπαρξθ κειμζνου υποβάλλει τθν απάντθςθ. Θ αιςκθτοποίθςθ μζςω 

τθσ εικόνασ οδθγεί ςτθ διαπίςτωςθ μιασ ςχζςθσ, ενϊ θ «άυλθ» Μουςικι, με τον 

άγνωςτο ςτον μθ μυθμζνο κϊδικα, δεν οδθγεί ςε ςυςχζτιςθ. Δεν είναι τυχαίο ότι 

κανζνασ/καμία εκπαιδευτικόσ τθσ παραδοςιακισ μεκόδου δεν κεϊρθςε ότι θ 

Μουςικι ςυνειςφζρει ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ. 

10.1.2.2. Αντιλαμβανόμενθ πρόςλθψθ των μακθτϊν 

Οι εκπαιδευτικοί κατζκεςαν τισ απόψεισ τουσ ςχετικά με τθν αντιλαμβανόμενθ 

πρόςλθψθ του μακιματοσ από τουσ μακθτζσ. Οι εκπαιδευτικοί απάντθςαν, 

δθλαδι, ςχετικά με το αν οι μακθτζσ απόλαυςαν τθ διδαςκαλία, αν κατζκτθςαν το 

υλικό, αν ςυνεργάςτθκαν, αν ςυμμετείχαν ενεργθτικά ι αν αντιμετϊπιςαν 

προβλιματα. Σε όλεσ τισ ερωτιςεισ, οι απαντιςεισ «πολφ» και «πάρα πολφ» ζλαβαν 

πολφ υψθλότερα ποςοςτά ςτθν εναλλακτικι διδαςκαλία, με ςθμαντικι 

διαφοροποίθςθ από τθν παραδοςιακι διδαςκαλία. Στατιςτικά ςθμαντικι 

διαφοροποίθςθ υπιρξε ωσ προσ τθν απόλαυςθ, τθν κακολικι ςυμμετοχι και ωσ 

προσ τθν καταγραφι προβλθμάτων. Κανζνασ/καμία εκπαιδευτικόσ τθσ εναλλακτικισ 

διδαςκαλίασ δεν αντιμετϊπιςε προβλιματα, δίδοντασ ποςοςτό 0,0% ςτισ 
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απαντιςεισ «πολφ», «πάρα πολφ», ενϊ το ποςοςτό ςτθν παραδοςιακι διδαςκαλία 

ιταν 42,9%. Στον Ρίνακα 10.4., καταγράφονται οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν 

ςχετικά με τθν πρόςλθψθ τθσ Λογοτεχνίασ από τουσ μακθτζσ. 

 

Ρίνακασ 10.4. Απόψεισ ςχετικά με τθν πρόςλθψθ τθσ Λογοτεχνίασ από τουσ μακθτζσ 
 

  ΜΕΚΟΔΟΛ 
ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ 
 

Ραραδοςιακι. Εναλλακτικι Διαφορά 

Απόλαυςθ 44,4% 91,3% 46,9% 
Κατάκτθςθ του μακθςιακοφ υλικοφ 50,00% 86,4% 36,4% 
Κακολικι ςυμμετοχι 11,1% 78,3% 67,2% 
Ενεργθτικι ςυμμετοχι 55,6% 91,3% 35,7 
Αποτελεςματικι ςυνεργαςία 55,6% 82,6% 27% 
Ρροβλιματα 42,9% 0.00% 42,9% 

 

Τα αποτελζςματα αυτά ζδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί ζχουν τθν αίςκθςθ ότι οι 

μακθτζσ κατανοοφν, ςυμμετζχουν, ςυνεργάηονται καλφτερα και ςε ςθμαντικά 

υψθλοτερο βακμό ςτισ διδαςκαλίεσ με τισ Τζχνεσ από ό,τι ςτθν παραδοςιακι 

διδαςκαλία.  

10.1.2.3. Θ  αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ 

Ωσ προσ τθν αποτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διδαςκαλίασ, οι 

εκπαιδευτικοί τθσ εναλλακτικισ διδαςκαλίασ, ςτισ κατθγορίεσ: κατανόςθ, 

ςυνεργαςία, παρακίνθςθ του ενδιαφζροντοσ και ςυμμετοχι ςτο μάκθμα και 

δθμιουργικότθτα, δίνουν πολφ υψθλότερα ποςοςτά ςτισ απαντιςεισ «πολφ» και 

«πάρα πολφ» από ό,τι οι κακθγθτζσ τθσ παραδοςιακισ.  Οι απόψεισ των 

εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν αποτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των μεκόδων 

διδαςκαλίασ, παραδοςιακι, εναλλακτικι, καταγράφονται ςτον Ρίνακα 10.5. 

Ρίνακασ 10.5. Απόψεισ ςχετικά με τθν αποτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των μεκόδων 

  ΜΕΚΟΔΟΛ 
ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ 
 

Ραραδοςιακι. Εναλλακτικι Διαφορά 

Κατανόθςθ 66,7% 87,0% 20,3% 
Συνεργαςία 55,6% 80,8% 25,2% 
Ενδιαφζρον 44,4% 85,2% 40.8% 
Συμμετοχι 44,4% 84,0% 39.6% 
Δθμιουργικότθτα 50,0% 70,0% 20% 

 

Αναμενόμενθ είναι θ ζλλειψθ ςτατιςτικά ςθμαντικισ διαφοράσ ςτθν 

κατθγορία «κατανόθςθ του μακιματοσ», κακϊσ θ παροχι γνϊςεων και θ 

επικζντρωςθ ςτθν καλλιζργεια των γνωςτικϊν δεξιοτιτων αποτελεί χαρακτθριςτικό 

τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ (Φρυδάκθ, 2009· Τςάφοσ, 2014). Ωσ προσ τθ 
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δθμιουργικότθτα, όπου επίςθσ δεν καταγράφεται ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά, 

τα αποτελζςματα εμφανίηουν αντιςτοιχία με τισ απαντιςεισ των μακθτϊν. Θ 

δθμιουργικότθτα ανικει ςτισ δεξιότθτεσ που ςυνδζονται με τισ ανϊτερεσ 

πνευματικζσ λειτουργίεσ· θ καλλιζργειά τθσ απαιτεί μακροχρόνιο εκπαιδευτικό 

ςχεδιαςμό και δεν μπορεί να καταγραφεί ωσ αποτζλεςμα μιασ μεμονωμζνθσ 

διδαςκαλίασ. 

Τζλοσ, ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφοροποίθςθ κατζγραψαν οι κακθγθτζσ ωσ 

προσ τθν αποτίμθςθ τθσ διδαςκαλίασ ςε ςχζςθ με τα προςωπικά τουσ 

ςυναιςκιματα. Στθν ερϊτθςθ «Απολαφςατε τθ διδαςκαλία;» οι απαντιςεισ «πολφ», 

«πάρα πολφ» ζλαβαν 91,3% ςτθν εναλλακτικι διδαςκαλία, ενϊ ςτθν παραδοςιακι 

ζλαβαν 44,4%. Ωσ προσ τθν επικυμία επανάλθψθσ του μακιματοσ, οι κακθγθτζσ τθσ 

εναλλακτικισ διδαςκαλίασ ςτο ςφνολό τουσ (100%) κα επικυμοφςαν να 

επαναλάβουν τθ μζκοδο, ςε ςχζςθ με το 57% τθσ παραδοςιακισ μεκόδου. Οι 

απόψεισ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν αποτίμθςθ τθσ διδαςκαλίασ (απόλαυςθ- 

επανάλθψθ) ενυπάρχουν ςτον Ρίνακα 10.6. 

Ρίνακασ 10.6. Απόψεισ ςχετικά με τθν αποτίμθςθ τθσ τθσ διδαςκαλίασ (Απόλαυςθ επανάλθψθ) 

  ΜΕΚΟΔΟΛ 
ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ 
 

Ραραδοςιακι. Εναλλακτικι Διαφορά 

Απόλαυςθ 44,4% 91,3% 46,9% 
Επανάλθψθ 57,1% 100% 42,9% 

 

 



  

299 

 

10.2. Ροιοτικι Μζκοδοσ - Ανάλυςθ Αποτελεςμάτων  

Θ αξιοποίθςθ των Τεχνϊν ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ αποτελεί μια μορφι 

εναλλακτικισ μεκόδου διδαςκαλίασ, που διαφοροποιείται από τθν παραδοςιακι 

ερμθνευτικι μζκοδο διδαςκαλίασ του μακιματοσ. Στθν ανάλυςθ, επομζνωσ, των 

δεδομζνων ιταν φυςικό να αναδυκοφν κατθγορίεσ οι οποίεσ αφοροφςαν ςτθν 

πράξθ τθσ διδαςκαλίασ και ςτουσ φορείσ τθσ, τον εκπαιδευτικό και τον μακθτι.  

10.2.1.  Θ μζκοδοσ  

Στα δεδομζνα αποτυπϊκθκε θ φπαρξθ μιασ πολικότθτασ ςτθ διδακτικι πράξθ, που 

αφορά ςτθ μεκοδολογικι αντίκεςθ θ οποία ιδθ καταγράφθκε και ςτθ κεωρθτικι 

διερεφνθςθ. Θ διδακτικι πράξθ δφναται να λάβει τθ μορφι τθσ παραδοςιακισ ι τθσ 

διδαςκαλίασ με εναλλακτικζσ μεκόδουσ. Oι δφο αυτζσ μορφζσ διδαςκαλίασ 

αντιςτοιχοφν ςε διαφορετικό φιλοςοφικό, επιςτθμολογικό και παιδαγωγικό 

υπόβακρο, που διακρίνει τθ μετάβαςθ από τθ νεωτερικι διδαςκαλία ςτθ 

διδαςκαλία τθσ εποχισ τθσ μετανεωτερικότθτασ. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι ο 

διαχωριςμόσ αυτόσ υπιρχε ιδθ ςτθ βιβλιογραφία κατά το ςχεδιαςμό τθσ ζρευνασ, 

και επιβεβαιϊκθκε από τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ.  

10.2.1.1. Ραραδοςιακι διδαςκαλία  

10.2.1.1.1. Ραραδοςιακι διδαςκαλία - Χαρακτθριςτικά 

Θ διδαςκαλία με τθν παραδοςιακι μζκοδο φζρει τα χαρακτθριςτικά που προτάςςει 

θ νεωτερικι εποχι για τθ μάκθςθ, κανονικοποίθςθ, προςζγγιςθ με τυποποιθμζνεσ 

τεχνικζσ, φορμαλιςμό, ενιαία διδαςκαλία, ςυμπόρευςθ με το αναλυτικό 

πρόγραμμα, ομοιομορφία, τυποποίθςθ, εργαλειακό χαρακτιρα (Goechlich, 2003: 

75· Φρυδάκθ, 2009: 142· Τςάφοσ, 2014: 139· Κοςςυβάκθ, 2006: 43· Κανάκθσ, 2007: 

22· Κεοφιλίδθσ, 2009: 125). Τα δεδομζνα τθσ ποιοτικισ ζρευνασ κατζγραψαν όλα 

αυτά τα χαρακτθριςτικά: τθ δαςκαλοκεντρικι μζκοδο με κυρίαρχθ τθ μορφι του 

εκπαιδευτικοφ, τθ μετωπικι διδαςκαλία, τθν απομνθμόνευςθ, τθν αναπαραγωγικι 

προςζγγιςθ, τθν εξεταςτικοκεντρικι νοοτροπία και τθν επικζντρωςθ ςτθν απόδοςθ 

και τθν επίδοςθ.  

Το πρωταρχικό γνϊριςμα τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ είναι ότι θ δράςθ 

επικεντρϊνεται γφρω από τον εκπαιδευτικό, ενϊ ο μακθτισ είναι ο πακθτικόσ 

δζκτθσ. Ο εκπαιδευτικόσ Ε12 επιςθμαίνει ότι το μοντζλο είναι δαςκαλοκεντρικό, 
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εξαρτάται, δθλαδι, από τισ ικανότθτεσ, τθν προςωπικότθτα και τθ δράςθ του 

εκπαιδευτικοφ. Ο εκπαιδευτικόσ, με τθν υποδειγματικι επίδειξθ και τθ ςυςτθματικι 

επεξιγθςθ, παρουςιάηει ςτθν τάξθ τθ νζα γνϊςθ (Ματςαγγοφρασ, 1999: 429). 

… ο ίδιοσ ο κακθγθτισ. Εςτιάηεται πάρα πολφ ςτισ δυνατότθτεσ του ίδιου του 
κακθγθτι, του δαςκάλου. Ε12 
 

Θ πριμοδότθςθ αυτι του δαςκάλου αποτυπϊνεται ςθμειολογικά ςτον χϊρο, μζςω 

τθσ μετωπικισ και τθσ από «κακζδρασ» διδαςκαλίασ. Ο εκπαιδευτικόσ Ε6, που 

αξιοποίθςε τθ Μουςικι, καταγράφει ωσ γνϊριςμα τθ χωροταξικι δομι τθσ ςχολικισ 

τάξθσ. Ο εκπαιδευτικόσ - αυκεντία τοποκετείται ςε κζςθ που να προςδίδει ιςχφ.  

Ωςτόςο, είναι αυτι θ από κακζδρασ διδαςκαλία, που παίηει πάρα πολφ μεγάλο ρόλο, 
και θ προςωπικότθτα του εκπαιδευτικοφ και είναι λίγο δαςκαλοκεντρικό το μοντζλο.  
Ε6 (Μ) 
 

Θ υπερυψωμζνθ «ζδρα», ςφμφωνα με τον  Κομζνιο, προδιαγράφει τον 

αυςτθρά διαχωριςμζνο χϊρο του εκπαιδευτικοφ από τον χϊρο των μακθτϊν « … να 

είναι δυνατόν να ακοφγεται και να οράται από όλουσ» (Κανάκθσ, 2001). 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςθμειολογία του χϊρου, θ ςχζςθ δαςκάλου-μακθτι 

ορίηεται ωσ a priori εξουςιαςτικι. Στθν παγίωςθ των ςχζςεων αυτϊν οδθγεί και θ 

διευκζτθςθ των κρανίων, εντόσ τθσ ςχολικισ τάξθσ, που υποδεικνφει τθ μορφι 

επικοινωνίασ  (Ματςαγγοφρασ, 1999: 89). Στθν παραδοςιακι διδαςκαλία υπερτερεί 

θ μετωπικι – κατά ςειρζσ διάταξθ, κακϊσ διευκολφνει τθ μονολογικι μορφι 

άμεςθσ διδαςκαλίασ, δυςχεραίνει όμωσ τθ διαμακθτικι επικοινωνία 

(Ματςαγγοφρασ, 1999: 90). Τα παραπάνω ςτοιχεία, θ χωροταξικι δομι τθσ 

διδαςκαλίασ, θ μονοτροπικότθτα, θ επικζντρωςθ ςτισ ικανότθτεσ-δεξιότθτεσ του 

εκπαιδευτικοφ, κακϊσ και θ προςκόλλθςθ ςτο ςχολικό εγχειρίδιο, είναι τα 

χαρακτθριςτικά, που αναφζρει και θ εκπαιδευτικόσ Ε12, θ οποία αξιοποίθςε τθ 

μζκοδο του Κινθματογράφου. 

Τθ μετωπικι διδαςκαλία, ι μόνο με το βιβλίο και μόνο με το dvd. Μόνο με το βιβλίο, 
ακριβϊσ και με τον πίνακα, ζτςι;  Εςτιάηεται πάρα πολφ ςτισ δυνατότθτεσ του ίδιου 
του κακθγθτι, του δαςκάλου. Ε12 (Κ) 
 

Το άλλο ςθμαντικό χαρακτθριςτικό τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ ςυνδζεται 

με τθ ςτοχοκεςία και τθν κατεφκυνςθ του ςχολείου τθσ εποχισ τθσ νεωτερικότθτασ, 

τθν εςτίαςθ, δθλαδι, ςτθ μεταβίβαςθ γνϊςεων με τθ μορφι πλθροφοριϊν 
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(Φρυδάκθ, 2009: 142). Ο γνωςιοκεντρικόσ χαρακτιρασ του ςχολείου ςυνδζεται με 

τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ διδαςκαλίασ, που είναι θ μετάδοςθ γνϊςεων και θ 

ανάπτυξθ των δεξιοτιτων και των ικανοτιτων ςτουσ μακθτζσ ςτθ λογικι τθσ 

ζνταξισ τουσ ςτο κοινωνικό πλαίςιο, τθσ αναπαραγωγισ, δθλαδι, τθσ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ (Χρυςαφίδθσ, 2006: 23).  

Αναπόφευκτα, ο τφποσ του παραδοςιακοφ ςχολείου επιβάλλει και τα ςχιματα 

τθσ διδαςκαλίασ που υιοκετοφνται. Θ ζμφαςθ ςτθν αναπαραγωγι τθσ γνϊςθσ 

οδθγεί ςτθν κωδικοποίθςι τθσ ςε ζνα εγχειρίδιο, ςτθ ςτόχευςθ τθσ 

απομνθμόνευςθσ και ςτθ ςυνδεόμενθ με αυτιν εξεταςτικοκεντρικι νοοτροπία. Ο 

Freire χαρακτιριςε αυτό το είδοσ τθσ γνϊςθσ «αποκεματικι», «τραπεηικι» (Freire, 

1977:78). Αποςτολι του ςχολείου, δθλαδι, είναι ο εφοδιαςμόσ των μακθτϊν με 

πλθκϊρα γνϊςεων, τισ οποίεσ δφνανται να αναςφρουν ωσ ενιλικεσ, για να δϊςουν 

λφςεισ ςτα προβλιματα, που ενδζχεται να τουσ απαςχολιςουν (Χρυςαφίδθσ, 2003: 

26). Θ εκπαίδευςθ, λοιπόν, διακρίνεται από τον ακαδθμαϊκό χαρακτιρα και είναι 

αποπλαιςιωμζνθ (Κεοφιλίδθσ, 2009: 122). Θ εκπαιδευτικόσ Ε7, που διδάςκει τθ 

Λογοτεχνία. αξιοποιϊντασ τισ κεατρικζσ τεχνικζσ, επιςθμαίνει όλα αυτά τα 

χαρακτθριςτικά:  

Θ παραδοςιακι διδαςκαλία πλεονεκτεί ςτο ςχολείο που ζχουμε ςιμερα. Δθλαδι, 
όταν το ςχολείο είναι προςαρμοςμζνο ςε μια εξεταςτικι διαδικαςία με πολφ 
γνωςιοκεντρικό χαρακτιρα, με πολφ απομνθμόνευςθ, τυπικι πρόςλθψθ τθσ 
Λογοτεχνίασ ...  Ε7 (Κ) 
 

10.2.1.1.2. Ραραδοςιακι διδαςκαλία  - Αρνθτικζσ διαςτάςεισ  

Τα παραπάνω χαρακτθριςτικά φζρουν πολλαπλζσ αρνθτικζσ προεκτάςεισ, ιδιαίτερα 

ωσ προσ τα ςυναιςκιματα των μακθτϊν με τα οποία ςυνδζεται θ διδαςκαλία. Οι 

αρνθτικζσ προεκτάςεισ παρατθροφνται ωσ προσ τθν κινθτοποίθςθ των μακθτϊν, το 

είδοσ των γνωςτικϊν λειτουργιϊν που ενεργοποιοφνται, το είδοσ τθσ 

προςλαμβανόμενθσ γνϊςθσ, τον τφπο του μακθτι που «καταςκευάηεται», αλλά και 

το είδοσ των κοινωνικϊν ςχζςεων που καλλιεργοφνται. Ρρωταρχικά, θ βαςικότερθ 

αρνθτικι επίπτωςθ τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ είναι θ πρόκλθςθ αρνθτικϊν 

ςυναιςκθμάτων ςτον μακθτι. Το ςχολείο δεν ςυνδζεται με τθ χαρά τθσ μάκθςθσ, 

αλλά με τθν πρόκλθςθ ανίασ και τθν αδυναμία παρακολοφκθςθσ, που φτάνει μζχρι 

τθν απζχκεια και τθν απορριπτικι ςτάςθ. Λδιαίτερα ςτο μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ εν 
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προκειμζνω, το οποίο κα όφειλε να ςυνδζεται με τθν αιςκθτικι απόλαυςθ, ζχει 

καταγραφεί από το μεγαλφτερο μζροσ των μελετθτϊν, πανεπιςτθμιακϊν, 

ςυγγραφζων, ςυμβοφλων, εκπαιδευτικϊν, θ αρνθτικι ςτάςθ και θ απαξίωςθ των 

μακθτϊν (Αγγελιδάκθ, 2016: 4· Μουντάνου, 2015: 206· Σταυρακοποφλου, 2015: 

219). Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ αποκαλφπτουν ότι θ λζξθ «βαριοφνται» 

κυριαρχεί και το ςτοιχείο αυτό επιςθμαίνεται ςχεδόν από το ςφνολο των 

ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν.  

… αυτό ότι τα παιδιά, όταν τουσ φζρνεισ το μάκθμα με τον ίδιο τρόπο βαριοφνται. 
Ε21 (Κ) 
 
… ότι τα παιδιά πολλζσ φορζσ βαριοφνται τον ίδιο τρόπο - είναι και χαρακτθριςτικό 
των εφιβων ότι βαριοφνται. Είναι μία λζξθ που τθν ακοφμε πάρα πολφ ςυχνά ςτο 
ςτόμα των εφιβων «το βαριζμαι», οπότε ζχουν ανάγκθ το καινοφριο, το εναλλακτικό. 
Ε14 (Κ) 
 

Τα αρνθτικά αυτά ςυναιςκιματα εκπορεφονται και από το χαρακτθριςτικό 

τθσ μονόδρομθσ κατεφκυνςθσ, τθσ μετάδοςθσ γνϊςεων από τον εκπαιδευτικό 

ςτον μακθτι. Θ ζλλειψθ ενεργοφ εμπλοκισ του μακθτι ςτθ διεξαγωγι του 

μακιματοσ οδθγεί ςε ζλλειψθ ι ςε αποδυνάμωςθ του ενδιαφζροντόσ του για το 

μάκθμα. Ο Freire επιςθμαίνει ωσ χαρακτθριςτικό τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ 

τθν αφθγθματικι τθσ διάςταςθ, θ οποία απομακρφνει τθ γνϊςθ από το βίωμα, 

τθν κακιςτά επιφανειακι και δεν εγγυάται τθν παραμονι τθσ ςτον χρόνο (Freire, 

1977:78). Αντίςτοιχοσ είναι και ο ςχολιαςμόσ τθσ εκπαιδευτικοφ Ε2 (Κ). 

…, ωςτόςο αυτό που κατακτοφν, ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, τα παιδιά είναι μια 
επιφανειακι γνϊςθ, θ οποία εξανεμίηεται μπροςτά ςτο άγχοσ των εξετάςεων ι 
μζςα ςτο πζραςμα του χρόνου.  Ε2 (Κ) 
 

Σε ςυνάφεια με τθ μειωμζνθ ςυμμετοχικότθτα και εμπλοκι των μακθτϊν, 

παρατθρείται και θ ζλλειψθ εςωτερικισ διαφοροποίθςθσ και εξατομίκευςθσ ςτθ 

διδαςκαλία (Κανάκθσ, 2007: 21· Κουτςελίνθ-Λωαννίδου, 2013: 58). Το 

παραδοςιακό ςχολείο, απευκυνόμενο ςε ςυγκεκριμζνο τφπο νοθμοςφνθσ, τθ 

λογικο-μακθματικι, και οργανϊνοντασ τθ διδαςκαλία και το Αναλυτικό 

Ρρόγραμμα απευκυνόμενο ςε ςυγκεκριμζνο «τφπο» μακθτι, ςτοχεφει προσ μια 

αδιαφοροποίθτθ ομάδα ανφπαρκτων «ιδανικϊν» μακθτϊν, γεγονόσ που 

λειτουργεί υπονομευτικά προσ τισ ομάδεσ ατόμων που διαφοροποιοφνται. Οι 

μακθτζσ με κλίςεισ και ενδιαφζροντα, που αποκλίνουν από το κυρίαρχο μοντζλο, 
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του «καλά προςαρμοςμζνου» μακθτι, δεν αποτελοφν τον ςτόχο τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ι περικωριοποιοφνται μζςα ςε αυτιν υπόρρθτα 

(Κουτςελίνθ-Λωαννίδου, 2013: 58). 

Θ παραδοςιακι διδαςκαλία δεν εμπλζκει όλα τα παιδιά, δεν τα κινθτοποιεί, ζτςι... 
πολλζσ φορζσ αφινει μακθτζσ με άλλα ενδιαφζροντα εκτόσ. Ε3 (Κ)  
 

 Αποτζλεςμα των παραπάνω χαρακτθριςτικϊν είναι θ απροκυμία 

ςυμμετοχισ των «αδφναμων» γνωςτικά μακθτϊν ι των μακθτϊν με άλλα 

ενδιαφζροντα. Οι μακθτζσ που δεν ανικουν ςτθν κατθγορία του «μζςου» 

μακθτι ςτιγματίηονται, αποτελοφν τθ κυςία ςτο βωμό τθσ κοινωνικοποίθςθσ και 

τθσ ομογενοποίθςθσ. Οι ίδιοι μακθτζσ, ματαιωμζνοι από το ςφςτθμα, ςτρζφονται 

απαξιωτικά εναντίον του. Είναι το γνωςτό φαινόμενο τθσ αυτοεκπλθροφμενθσ 

προφθτείασ (Ματςαγγοφρασ, 1999: 143). 

 Ελάχιςτοι παρακολουκοφν, όςοι ενδιαφζρονται, όςοι είναι αρκετά καλοί, οι πιο 
αδφναμοι δε ςυμμετζχουν ιδιαίτερα, νοιϊκουν ότι είναι ξζνο το αντικείμενο, δεν 
τουσ απαςχολεί, δεν τουσ ενδιαφζρει. Ε5 (Κ) 

 

Πμωσ, εκτόσ από τουσ μακθτζσ χαμθλισ επίδοςθσ, για τουσ οποίουσ τα 

αποτελζςματα είναι ολζκρια, γενικότερα, θ ζλλειψθ ενεργοφ εμπλοκισ, 

κινθτοποίθςθσ και ςυμμετοχισ ςτθν καταςκευι τθσ γνϊςθσ ςυνδζεται με τθν 

αδυναμία εμβάκυνςθσ. Οι μακθτζσ δεν ειςζρχονται εκελοντικά ςτθν ανάγνωςθ των 

λογοτεχνικϊν κειμζνων, αλλά θ Λογοτεχνία αντιμετωπίηεται ωσ ςχολικό μάκθμα, 

ςυνδεδεμζνο με το κακικον απομνθμόνευςθσ τθσ ερμθνείασ και τθσ αναπαραγωγισ 

των φιλολογικϊν ςχολίων. Στθ ςυνείδθςθ των μακθτϊν το μάκθμα ςυνδζεται όχι με 

το λογοτεχνικό κείμενο, αλλά με τα ςχόλια για το κείμενο.  

… δεν εγείρει τισ αιςκιςεισ, τθ φανταςία, τα ίδια τα παιδιά από τισ καρζκλεσ τουσ 
βαριοφνται. Πολφ ςυχνά δεν ζχουν επαφι κακόλου με το κείμενο αλλά κυρίωσ με τισ 
ςθμειϊςεισ και όλα τα άλλα, τισ οδθγίεσ για το πϊσ διαβάηουμε, τισ αναλφςεισ του 
κειμζνου, αυτά τα διαβάηουνε, το ίδιο το κείμενο δεν το παίρνουνε χαμπάρι. Ε7 (Κ) 
 

Οι μακθτζσ βιϊνουν ςφγκρουςθ ανάμεςα ςτο κατακλυςμικό τεχνολογικά 

παρόν των πολυτροπικϊν κειμζνων και ςτθν αφθγθματικι–μονοτροπικι μακθςιακι 

διαδικαςία. Θ παραδοςιακι διδαςκαλία, επομζνωσ, ςχετίηεται με ςχιματα που 

καταγράφονται ωσ αναχρονιςτικά, παρωχθμζνα, που αδυνατοφν να ανταποκρικοφν 

ςτισ ςφγχρονεσ  ανάγκεσ τθσ πολυκειμενικισ και πολυγλωςςικισ πραγματικότθτασ. 
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Θ ανάγνωςθ του γραπτοφ λόγου τοφσ απωκεί και τα ςυναιςκιματα μεταφζρονται 

ςτθ Λογοτεχνία ωσ ςχολικό μάκθμα.  

Γιατί τα παιδιά βαριοφνται, άμα ςκεφτϊ παραδοςιακι και ςκεφτϊ μετωπικι 
διδαςκαλία είναι αποτυχθμζνο το μοντζλο εντελϊσ… δθλαδι, τα παιδιά είναι 
αρνθτικά απζναντι ςτο ςχολείο, όταν τουσ κυμίηει και το παραδοςιακό ςφςτθμα 
ακόμα πιο αρνθτικά. Ε11 (Κ) 
 

10.2.1.1.3. Ραραδοςιακι διδαςκαλία - Κετικζσ ςυνεπαγωγζσ  

Ωςτόςο, παρά τθν αναγνϊριςθ των ςθμαντικϊν αρνθτικϊν διαςτάςεων τθσ 

παραδοςιακισ διδαςκαλίασ, θ διδαςκαλία ςτα ςχολεία εξακολουκεί, ςτισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ να καταγράφεται ωσ παραδοςιακι. Το ερϊτθμα που 

εγείρεται, λοιπόν,  είναι για ποιον λόγο, αν και ζχει επιςθμανκεί και καταγραφεί θ 

αναποτελεςματικότθτα τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ, που ςυνδζεται με τθν 

αποςτροφι των μακθτϊν, και αναγνωρίηεται θ ανάγκθ αλλαγισ από όλουσ όςουσ 

εμπλζκονται ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ, θ διδαςκαλία εμμζνει ςτο ίδιο ςχιμα;  

Οι απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν ςυνκζτουν το ςχιμα τθσ 

χρθςτικότθτασ, τθσ αποδοτικότθτασ ςε ςχζςθ με τθν εκπαιδευτικι πολιτικι. Στισ 

απαντιςεισ καταγράφεται θ απόδοςθ ςε ςχζςθ με τον χρόνο και τθν επίδοςθ, ο 

εργαλειακόσ, δθλαδι, χαρακτιρασ (Φρυδάκθ, 2009: 142). Ο ςχεδιαςμόσ του 

μακιματοσ με ςυγκεκριμζνα ςτάδια διευκολφνει τθν πορεία και λειτουργεί 

αναςταλτικά ωσ προσ τθν απϊλεια χρόνου. 

…  εξαςφαλίηεισ πάρα πολφ χρόνο, δθλαδι, μπορείσ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα να 
βγάλεισ τθν φλθ, μπορεί να γίνει θ δουλειά, που λζμε απλοϊκά. Θ δουλειά γίνεται. 
Επίςθσ άλλο πλεονζκτθμα είναι ότι τα παιδιά μζςα από τθν επανάλθψθ, τθν 
ταυτόςθμθ επανάλθψθ, μποροφν να ςυγκρατιςουν γνϊςεισ.  Ε2 ( Κ) 
 

Θ εκπαιδευτικόσ Ε2 κεωρεί ότι τα κετικά ςτοιχεία τθσ παραδοςιακισ μεκόδου 

ςχετίηονται με τθν αποδοτικότθτα, θ οποία ορίηεται ωσ θ αντίςτροφθ ςχζςθ μεταξφ 

φλθσ και χρόνου. Θ γνϊςθ αντικειμενοποιείται και εκλαμβάνεται ωσ υλικό που 

μεταδίδεται με αποτελεςματικότθτα. Θ αντικειμενοποίθςθ τθσ γνϊςθσ ςυνδζεται 

με τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διδαςκαλίασ ωσ μετάδοςθσ πλθροφοριϊν (Κεοφιλίδθσ, 

2009: 126). Ο υποβιβαςμόσ τθσ γνϊςθσ ςε πλθροφορία αναφζρεται και από τθν 

εκπαιδευτικό Ε8.  
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... , ζχουμε περιςςότερο χρόνο ςτθ διάκεςι μασ, άρα ζχεισ τθ δυνατότθτα να δϊςεισ 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτα παιδιά, αναφορικά με το αντικείμενο που διδάςκεισ. 

Ε8 (Μ) 

Το μοντζλο αυτό τθσ διδαςκαλίασ προάγει ο μεκοδοκεντρικόσ εκπαιδευτικόσ, ο 

δάςκαλοσ «τεχνοκράτθσ», όπωσ περιγράφεται από τον Χατηθγεωργίου, ςτο βιβλίο 

Γνϊκι το Curriculum. Ο τεχνοκράτθσ εκπαιδευτικόσ διακζτει δεξιότθτεσ διαχείριςθσ 

χρόνου, οργάνωςθσ τθσ φλθσ, κατάτμθςθσ τθσ φλθσ ςε μικρότερεσ ενότθτεσ και 

αξιολόγθςισ τθσ (Χατηθγεωργίου, 2012: 546). Στθ διαχειριςτικι αυτι ικανότθτα 

χρόνου και φλθσ αναφζρεται θ εκπαιδευτικόσ Ε19. 

…. ςου επιτρζπει, ίςωσ, να ελζγξεισ περιςςότερο το τι κάνεισ, να ζχεισ βάλει ζνα 
ςυγκεκριμζνο ςχζδιο, πλαίςιο, το οποίο το διεκπεραιϊνεισ, δαςκαλοκεντρικά, 
πάντα, χωρίσ να ζχεισ αςτάκμθτουσ παράγοντεσ, οι οποίοι ενδεχομζνωσ κα ςε 
βγάλουνε εκτόσ, κα ςε κακυςτεριςουνε, κα ςου δθμιουργιςουνε άλλα προβλιματα 
τεχνικισ φφςεωσ. Ε19 (Εικ.) 
 

Θ κζαςθ τθσ γνϊςθσ ωσ μετάδοςθσ πλθροφοριϊν, αυςτθρά ταξινομθμζνων, 

δθμιουργεί ςτον εκπαιδευτικό αλλά και ςτον μακθτι αίςκθμα αςφάλειασ, που, εν 

τζλει, αποηθτοφν και οι δφο, μζςα ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Θ δυνατότθτα 

τοποκζτθςθσ ςε ζνα αυςτθρά προδιαγεγραμμζνο πλαίςιο (κουτάκι), θ ταξινομθτικι 

δεξιότθτα αποδίδεται από τθν εκπαιδευτικό Ε9, ωσ ςτοιχείο αποτελεςματικότθτασ 

τθσ διδαςκαλίασ. 

Θ παραδοςιακι διδαςκαλία, ωσ κετικό κα μποροφςα να πω ότι δίνει μία 
ςυγκεκριμζνθ και ταξινομθμζνθ γνϊςθ ςτουσ μακθτζσ, κουτάκια, αυτό που κα 
μποροφςαμε να ποφμε κουτάκια. Ε9 (Κ) 
 

Αντίςτοιχα, οι μακθτζσ αποδεχόμενοι το προοργανωμζνο ςχιμα ςφνδεςθσ τθσ 

αναπαραγωγισ τθσ αποςπαςματικισ γνϊςθσ με τθν αξιολόγθςθ, τθν ατομικι 

επίδοςθ και ςυνεκδοχικά με τθν αυτοπραγμάτωςθ, δεν διακινδυνεφουν ι ακόμα 

και αποφεφγουν τθν ελεφκερθ διαπραγμάτευςθ. Ο εκπαιδευτικόσ Ε12 περιγράφει 

τθν ανάγκθ του μακθτι και τθν αναηιτθςθ τθσ αςφάλειασ ςτον εκπαιδευτικό, ωσ 

αυκεντία. 

Ρολλζσ, βζβαια, φορζσ, ςε δφςκολα πράγματα αποηθτοφν τθ ςιγουριά του δαςκάλου. 
Να το ποφμε αυτό, δθλαδι, ότι δεν πρζπει να τθν απορρίψουμε εντελϊσ…., τα ίδια τα 
παιδιά μποροφν να επιηθτοφνε, γιατί ςε εκείνθ τθ φάςθ,  κζλουν τθν αυκεντία του 
δαςκάλου. Ε12 (Κ) 
 

Τθν επιβολι αυτοφ του μοντζλου τθσ παροχισ ταξινομθμζνθσ γνϊςθσ, θ οποία 

πρζπει να απομνθμονευκεί και να αναπαραχκεί ωσ υποχρεωτικι, ςφμφωνα με τθν 
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εκπαιδευτικι πολιτικι και το Αναλυτικό Ρρόγραμμα, επιςθμαίνει θ εκπαιδευτικόσ 

Ε7, θ οποία αξιοποιεί το Κζατρο. Αυτό το μοντζλο κακορίηει και τισ μορφζσ τθσ 

διδαςκαλίασ και το είδοσ των επικοινωνιακϊν ςχζςεων.  

… όταν το ςχολείο είναι προςαρμοςμζνο ςε μια εξεταςτικι διαδικαςία με πολφ 
γνωςιοκεντρικό χαρακτιρα, με πολλι απομνθμόνευςθ, τυπικι πρόςλθψθ τθσ 
Λογοτεχνίασ -θ παραδοςιακι διδαςκαλία κάνει καφματα ςε αυτό- διότι τα 
προετοιμάηει, με τισ φωτοτυπίεσ, με τισ παραπομπζσ, με τισ ειςθγιςεισ  που κάνει ο 
διδάςκων καλφπτει όλα τα κζματα, τα παιδιά τα απομνθμονεφουν και μετά ο κεόσ να 
δϊςει….    Ε7 (Κ) 
 

Επιςθμαίνεται, λοιπόν, ότι, όςο θ αξιολόγθςθ ςυνδζεται με τθν 

απομνθμόνευςθ και τθν επίδοςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ, που απαιτοφν τθν 

αναπαραγωγι, δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν οι όροι τθσ διδαςκαλίασ. Από τθ 

ςτιγμι που οι απαιτιςεισ από τισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ περιορίηονται ςτο κατϊτερο 

επίπεδο τθσ πυραμίδασ των γνωςτικϊν λειτουργιϊν (Anderson & Krathwohl, 2001), 

ςτθ λειτουργία τθσ μνιμθσ, και δεν αξιολογείται θ ςφνκεςθ, θ κριτικι ικανότθτα και 

θ δθμιουργικότθτα, θ παραδοςιακι μζκοδοσ κα αποτελεί τθ μζκοδο επιλογισ. 

10.2.1.2.  Διδαςκαλία με εναλλακτικζσ μεκόδουσ 

Θ διδαςκαλία με εναλλακτικζσ μεκόδουσ αποτελεί τθν απάντθςθ ςτθν ανάγκθ 

αλλαγισ τθσ παραδοςιακισ μεκόδου, με τον επαναπροςδιοριςμό τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ και τθν αλλαγι παραδείγματοσ ςτθ διδακτικι μεκοδολογία (Φρυδάκθ, 

2009: 47· Τςάφοσ, 2014: 78). Θ ςτροφι αυτι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία δφναται 

να λάβει διαφορετικι ονοματολογία, ανάλογα με τθν κατεφκυνςθ ςτθν οποία 

επικεντρϊνεται. Εάν δθλαδι θ ζμφαςθ δοκεί ςτο υποκείμενο τθσ μάκθςθσ, θ 

ςτροφι κα περιγραφεί ωσ μετατόπιςθ από τθ διδακτικι του αντικειμζνου ςτθ 

διδακτικι του ενεργοφ υποκειμζνου (Κοςςυβάκθ, 2006), αν θ ζμφαςθ επικεντρωκεί 

ςτον τρόπο καταςκευισ τθσ γνϊςθσ, θ ςτροφι κα ςθμειωκεί ωσ μετατόπιςθ από τθ 

ςυμπεριφοριςτικι μάκθςθ ςτθν κονςτρουκτιβιςτικι και ςτθ διερευνθτικι 

διδαςκαλία (Φρυδάκθ, 2009). Αν θ ζμφαςθ δοκεί ςτο ςυγκείμενο και ςτθν 

κοινωνικι πλαιςίωςθ τθσ διδαςκαλίασ, με υπόβακρο τθν πολυπολιτιςμικότθτα και 

τθν πολυγλωςςία, θ ςτροφι κα ζχει τθ μορφι τθσ μετατόπιςθσ από τθν 

αποπλαιςιωμζνθ διδαςκαλία ςτθ διαφοροποιθμζνθ και πλαιςιοκετθμζνθ 

διδαςκαλία (Κουτςελίνθ-Λωαννίδου, 2013· Ρουρκόσ, 2000).  
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Τζλοσ, αν επικεντρωκεί ςτθ μεκοδολογία, θ ςτροφι κα περιγραφεί ωσ 

μετατόπιςθ από τθν παραδοςιακι μζκοδο ςτθ διδαςκαλία με εναλλακτικζσ 

μεκόδουσ (Κανάκθσ, 2001, Κεοφιλίδθσ, 2009), ςτθν  επικοινωνιακι -  βιωματικι 

διδαςκαλία, ςτθ μζκοδο project, (Χρυςαφίδθσ, 2006), ςτο ανοιχτό ςχολείο 

(Goehlich, 2003), ςτθ μάκθςθ ςε κοινότθτεσ (Johnson & Johnson, 1994), ςτισ 

πολυμεςικζσ εφαρμογζσ, ςτουσ πολυγραμματιςμοφσ, ςτθν αξιοποίθςθ των Τ.Ρ.Ε., 

ςτθν αξιοποίθςθ των Τεχνϊν. 

10.2.1.2.1.  Διδαςκαλία με εναλλακτικζσ μεκόδουσ –  Χαρακτθριςτικά 

Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με τθ μορφι που μπορεί να λάβει μια εναλλακτικι 

διδαςκαλία, χαρακτθριςτικι είναι θ πολυμορφία ςτισ απαντιςεισ και θ 

πολλαπλότθτα τθσ εννοιολόγθςθσ: θ διδαςκαλία δφναται να είναι μακθτοκεντρικι, 

βιωματικι, πολυτροπικι, να πραγματϊνεται με τθν αξιοποίθςθ των Τεχνϊν ι των 

Τ.Ρ.Ε. ι να ζχει τθ μορφι project. Επίςθσ, θ γνϊςθ αντιμετωπίηεται ωσ 

διυποκειμενικι καταςκευι, μπορεί να πραγματοποιθκεί ςε κοινότθτεσ μάκθςθσ, 

όπωσ είναι οι λζςχεσ ανάγνωςθσ,  ι ακόμα δφναται να υπάρξει θ ςυνδρομι πολλϊν 

μεκόδων.  

Το κυρίαρχο χαρακτθριςτικό, που αναφζρεται ςχεδόν από όλουσ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ, είναι θ πολυμεκοδικότθτα, θ πολυτροπικότθτα, θ δυνατότθτα 

διερεφνθςθσ των αναγκϊν με ςτόχο τθ χριςθ τθσ κατάλλθλθσ μεκόδου, θ 

δυνατότθτα ςυνδυαςμοφ, θ πλαιςιοκετθμζνθ λειτουργικότθτα. Θ πλαιςιοκετθμζνθ 

διδαςκαλία περιγράφεται ωσ «ςυνομιλία» με το ευρφτερο κοινωνικό ςυγκείμενο ι 

με το ςυγκεκριμζνο πλαίςιο, τθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ ςτθν οποία τοποκετείται ο 

διδακτικόσ ςχεδιαςμόσ. Θ εκπαιδευτικόσ Ε17, αν και διδάςκει με τθν παραδοςιακι 

μζκοδο, οραματίηεται μια διαφορετικι τάξθ, ςτθν οποία κα προςφζρονται 

πολλαπλζσ επιλογζσ. Θ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ δεν είναι θ παρουςίαςθ μιασ 

εκδοχισ ερμθνείασ. Είναι το ανοιχτό μάκθμα, το ανοιχτό «παράκυρο» προσ τισ 

ιδζεσ· δεν είναι δυνατόν, επομζνωσ, να περιορίηεται ςτο ςτενό πλαίςιο μιασ τάξθσ ι 

ενόσ προδιαγεγραμμζνου από το υπουργείο ςχεδιαςμοφ. Διδαςκαλία είναι θ 

ανάγνωςθ από λογοτζχνεσ, θ παρακολοφκθςθ ταινιϊν, θ οργάνωςθ θμερίδων 

ποίθςθσ, θ πρόςκλθςθ ποιθτϊν, θ δθμιουργία αναγνωςτικϊν κοινοτιτων και 

κοινοτιτων μάκθςθσ. 



  

308 

 

«Εναλλακτικζσ διδαςκαλίεσ είναι και το να διδάξεισ ζνα ολοκλθρωμζνο μυκιςτόρθμα, 
το να χρθςιμοποιιςεισ κάποια μορφι Τζχνθσ, το να γίνει κάποια επίςκεψθ ςε κάποιο 
μουςείο, μζχρι οτιδιποτε άλλο ι να ζλκει κάποιοσ ςυγγραφζασ, κάποιοσ ποιθτισ, δεν 
είναι εφκολο βζβαια ςτο Θράκλειο αυτό». Ε17 (Ρ) 

 
Θ εναλλακτικι μζκοδοσ ςτοχεφει ςτθ κζαςθ του «όλου», ςτθν ζξοδο, δθλαδι, 

από τθν αποςπαςματικότθτα των κειμζνων, που μπορεί να επιτευχκεί μζςω τθσ 

διδαςκαλίασ ολόκλθρου λογοτεχνικοφ ζργου (Τηεδάκθ & οφςςου, 2010), τθσ 

επαφισ και τθσ επικοινωνίασ όλων των Τεχνϊν ωσ ςυςτθμάτων ςθμαςίασ (Κόκκοσ & 

ςυν., 2011). Το γεγονόσ ότι θ ςυμμετζχουςα εκπαιδευτικόσ επιλζγει να διδάξει με 

τθν παραδοςιακι μζκοδο, είναι ενδεικτικό του ότι θ χριςθ των εναλλακτικϊν 

μεκόδων τοποκετείται ςε υποκετικό πλαίςιο και ζχει δεοντολογικό χαρακτιρα· τθν 

περιγραφι, δθλαδι, του εξιδανικευμζνου πλαιςίου διδαςκαλίασ ςυνοδεφει θ αρχι 

τθσ πραγματικότθτασ, θ οποία κζτει τουσ περιοριςμοφσ και αποκαρρφνει τθν 

υιοκζτθςθ νζων μεκόδων.  

Αν εγκαταλειφκεί το παραδοςιακό πλαίςιο, τα ενδεχόμενα και οι προοπτικζσ 

είναι πολλαπλζσ. Ο ςυνδυαςμόσ των μεκόδων είναι εφικτόσ, και επιπλζον, υπάρχει 

θ δυνατότθτα ςυνδυαςμοφ των αντικειμζνων, θ γνωςτι διακεματικότθτα (Frey, 

1980). Ακόμα και οι εκπαιδευτικοί που διδάςκουν με τθν παραδοςιακι μζκοδο 

οραματίηονται ςυνκικεσ ελεφκερθσ και πιο άμεςθσ επικοινωνίασ με τα κείμενα και 

τουσ μακθτζσ.   

«…  με εναλλακτικζσ μπαίνουν και άλλα, βζβαια και θ ομαδοςυνεργατικι μπορεί να 
κεωρθκεί εναλλακτικι, απλϊσ διαφζρει ωσ προσ τθ διαπραγμάτευςθ. Υπό αυτι τθν 
ζννοια κεωρϊ ότι με τουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ ζχεισ μια πολυδιάςτατθ 

προςζγγιςθ ςτο κζμα που δεν ζχεισ τον περιοριςμό του γραπτοφ κειμζνου». 16 (Ρ) 
 

10.2.1.2.2.  Διδαςκαλία με εναλλακτικζσ μεκόδουσ –  Κετικζσ ςυνεπαγωγζσ 

Οι εναλλακτικζσ διδαςκαλίεσ αποτελοφν αιτοφμενο ςτθ ςφγχρονθ εποχι, κακϊσ 

αποτελοφν τθν απάντθςθ ςτθν κριτικι που ζχει αςκθκεί ςτον μονόπλευρο 

«ορκολογιςμό» και ταυτόχρονα ανταποκρίνονται ςτο αίτθμα για καλλιζργεια των 

ανϊτερων γνωςτικϊν λειτουργιϊν. Επιπροςκζτωσ, τα οφζλθ με τα οποία 

ςυνδζονται δεν αφοροφν μόνο ςτθν καλλιζργεια των νοθτικϊν λειτουργιϊν, αλλά 

εξίςου ςθμαντικι είναι θ ςυμβολι τουσ ςτθν καλλιζργεια τθσ ςυναιςκθματικισ 

υπόςταςθσ του μακθτι.  
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Ο μακθτισ αντιμετωπίηεται ωσ «όλον», που ςυνίςταται από νου, ςϊμα, ψυχι. 

Αξιοποιϊντασ τα προτάγματα τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ (Gardner, 1983) 

δθμιουργοφνται ςυνκικεσ διαφοροποιθμζνθσ και εξατομικευμζνθσ διδαςκαλίασ, 

ςτισ οποίεσ όλοι οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ιςότιμα ανάλογα με τισ ικανότθτεσ και τισ 

κλίςεισ τουσ. Θ μάκθςθ δεν κεάται ωσ καταναγκαςτικι διαδικαςία, αλλά εμπεριζχει 

το ςτοιχείο του παιχνιδιοφ, τθσ ζρευνασ, τθσ ανακάλυψθσ, τθσ προςωπικισ 

οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ (Freire, 1977: 78). Επενεργεί ανανεωτικά και 

μεταςχθματίηει τισ υπάρχουςεσ αντιλιψεισ ςχετικά με τον διαχωριςμό εαυτοφ και 

γνϊςθσ, λειτουργϊντασ αυτογνωςιακά. Θ ςφνδεςθ αυτι ζχει αποτελζςματα που 

διαρκοφν ςτο χρόνο. Θ εκπαιδευτικόσ Ε10 (Μ-Κ) αποδίδει τθν ευρεία αποδοχι τθσ 

μεκόδου από τουσ μακθτζσ ςτθ πρόςλθψι τθσ ωσ ςχιματοσ καινοτόμου και 

προοδευτικοφ. Θ αποδοχι αυτι δθμιουργεί νζεσ ςυνκικεσ για αβίαςτθ εμπλοκι, 

κατανόθςθ και εμβάκυνςθ. 

Πταν  θ διδαςκαλία αξιοποιιςει άλλεσ μορφζσ Τζχνθσ, (πάμε ςτισ εναλλακτικζσ τϊρα) 
φαίνεται καινοτόμο ι προοδευτικό, είναι ζνα ερζκιςμα… Η κατανόθςθ και θ 
εμβάκυνςθ γίνεται  με νζουσ τρόπουσ, χωρίσ να κουραςτοφν ιδιαίτερα. Αυτό ωσ 
κετικό.  Ε 10 (Μ-Κ) 

 
Θ δεκτικότθτα και θ εκελοντικι ςυμμετοχι, ςε αντίκεςθ με τθν αποςτροφι 

που παρατθρείται ςτθν παραδοςιακι μζκοδο, δθμιουργεί νζεσ ςυνκικεσ 

πρόςλθψθσ του μακιματοσ. Θ γνϊςθ δεν παρουςιάηεται με μορφι αποςπαςματικι, 

αποπλαιςιωμζνθ, αλλά ςυνδζεται με τα βιϊματα και τισ εμπειρίεσ του μακθτι. 

Σφμφωνα με τον Dewey, αυτόσ πρζπει να είναι και ο ςτόχοσ κάκε εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ, θ ςφνδεςθ, δθλαδι, τθσ γνϊςθσ με τθν εμπειρία (Dewey, 1980: 19-20). 

Θ εκπαιδευτικόσ Ε2 επιςθμαίνει πόςο ςθμαντικι είναι, για τθ κατάκτθςθ τθσ νζασ 

γνϊςθσ, θ δθμιουργία ςυνδζςεων με το ιςτορικό - πολιτιςμικό υπόβακρο κακϊσ και 

με το προςωπικό βίωμα. 

Στόχοσ δεν είναι θ απομνθμόνευςθ, αλλά θ κριτικι  ςκζψθ, θ κριτικι ςυνείδθςθ… 
δθλαδι τα παιδιά αφινονται να προςλάβουν το κείμενο με ζναν δικό τουσ τρόπο, να 
βάλουν τον εαυτό τουσ μζςα ςε αυτό και να κρίνουν, να δουν ότι τα πολιτιςμικά 
φαινόμενα ςυναρτϊνται με τον τόπο, τον χρόνο, τισ ςυνκικεσ, δεν είναι ςτακερά και 
αναλλοίωτα. Μποροφν, δθλαδι, να ζχουν κριτικι ςκζψθ και κριτικι ςυνείδθςθ. Ε2 (Κ) 
 

Θ ςτόχευςθ ςτθν ενεργθτικι εμπλοκι του μακθτι ςυμφωνεί και με τισ 

ςφγχρονεσ κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ των Bakhtin και Vygotsky, ςφμφωνα με 
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τισ οποίεσ θ γνϊςθ κακορίηεται από τθν προςλαμβάνουςα ςυνείδθςθ του 

υποκειμζνου και εςωτερικεφεται ωσ προςωπικι φωνι, διαμορφϊνοντασ ζνα 

προςωπικό ςφςτθμα νοθματοδότθςθσ (Vygotsky, 1986: 161·ͧ Bakhtin, 1981: 280· 

Kubli, 2005: 507). Θ δθμιουργία προςωπικισ, βιωματικισ ςφνδεςθσ με τθ γνϊςθ 

μεταςχθματίηει τουσ όρουσ πρόςλθψθσ του μακιματοσ, μετατρζποντασ τθν 

παγιωμζνθ, γραμμικι διαδικαςία με τα ςτάδια, ςε ελκυςτικι δράςθ, που εμπεριζχει 

το ςτοιχείο τθσ ζκπλθξθσ και τθσ αιςκθτικισ απόλαυςθσ. Το ςχολείο μετατρζπεται 

από χϊροσ διάκριςθσ των μακθτϊν ςε ικανοφσ και λιγότερο ικανοφσ, ςε χϊρο 

προςωπικισ ανάπτυξθσ και ολόπλευρθσ εξζλιξθσ (Ρουρκόσ, 2000: 412) 

Θεωρϊ ότι κερδίηει περιςςότερο θ εναλλακτικι τα παιδιά κι ότι τουσ δίνει τθ 
δυνατότθτα να εκφραςτοφν  με ζνα δικό τουσ τρόπο, να δθμιουργιςουν και τα ίδια 
και να δουν με άλλο μάτι τθ λογοτεχνικι ζκφραςθ… ενεργοποιοφνται, γιατί είναι μια 
γιορτι μεσ ςτθν τάξθ, αλλάηει το κζμα.  Ε 23 (Ρ) 
 

Θ αναφερόμενθ «γιορτινι διάκεςθ», που ςυνδζει τθ μάκθςθ με τθν 

απόλαυςθ, κα μποροφςε να εμπεριζχει αναφορζσ νοθματοδότθςθσ ςτο 

καρναβαλικό ςτοιχείο, ζτςι όπωσ το όριςε ο Bakhtin (Bakhtin, 1984: 123).  Θ 

καρναβαλικι ανατροπι, δθλαδι, τθσ επίςθμθσ ιεραρχίασ παραπζμπει ςτθν 

ανατροπι τθσ  παραδοςιακισ - τυποποιθμζνθσ διαδικαςίασ μεταβίβαςθσ τθσ 

γνϊςθσ και τθν επικράτθςθ μιασ άλλθσ ιεραρχίασ, που εκκινείται από τον ίδιο τον 

μακθτι.  Θ γνϊςθ μετατρζπεται ςε βίωμα και νοθματοδοτείται ςε ςχζςθ με τον 

εαυτό, κακϊσ κατακτάται μζςω τθσ ανακαλυπτικισ και τθσ ςυνεργατικισ 

διαδικαςίασ. Θ ατμόςφαιρα του παραδοςιακοφ ςχολείου αλλάηει και ο μακθτισ 

αυτονομείται και χειραφετείται (Χρυςαφίδθσ, 2006: 23). O μακθτισ μετατρζπεται 

ςε ςυνυποκείμενο τθσ διδαςκαλίασ, που ςε ςυνεργαςία με τον εκπαιδευτικό 

δθμιουργοφν κατάλλθλεσ ςυνκικεσ παραγωγισ γνϊςθσ (Κεοφιλίδθσ, 2009: 129). 

Οι προχπάρχουςεσ εμπειρίεσ και γνϊςεισ αξιοποιοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ 

διδαςκαλίασ με τθ μορφι παρακίνθςθσ για ενεργό εμπλοκι και ςυμμετοχι. Το 

ενδιαφζρον του εκπαιδευτικοφ προσ τισ πεποικιςεισ των μακθτϊν λειτουργεί ωσ ο 

κρίκοσ που ςυνδζει τθν προχπάρχουςα εμπειρία με τθ νζα γνϊςθ και ευνοεί τθν 

πρόςλθψι τθσ (Θaenen - Schrijnenmakers – Stufkrns, 2003: 247). Θ εκπαιδευτικόσ 

Ε13 επιςθμαίνει τθ ςθμαςία τθσ ενεργοφ εμπλοκισ του μακθτι και τθσ 

κινθτοποίθςθσ του πνεφματοσ μζςα από τθ βιωματικι ςυμμετοχι και τθ ςφμπραξθ.  
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Ναι, τα πλεονεκτιματα είναι ότι πλζον, ςτο μάκθμα, θ γνϊςθ γίνεται εμπειρία, 
αποκτά νόθμα, αξιοποιεί τθν κριτικι ικανότθτα του μακθτι. Ο μακθτισ κινθτοποιείται 
διανοθτικά να το πω; Ερευνά, ανακαλφπτει μόνοσ του και οικειοποιείται αυτιν τθ 
γνϊςθ,  με ζνα διαφορετικό τρόπο πιο δθμιουργικό, πιο βιωματικό. Ε13 (Κ) 
 

Θ διδαςκαλία μετατρζπεται ςε διάδραςθ και κεμελιϊνονται οι όροι 

αναδιάρκρωςθσ τθσ ςχολικισ ηωισ με ανοιχτζσ διαδικαςίεσ μάκθςθσ, που 

εμπεριζχουν τθ δραςτθριότθτα των μακθτϊν, το ςυνεργατικό πλαίςιο, τθν 

καλλιζργεια τθσ δθμιουργικότθτασ (Χρυςαφίδθσ, 2006: 125). Ππωσ επιςθμαίνει θ 

εκπαιδευτικόσ Ε19 (Εικ), μζςα ςε αυτζσ τισ ςυνκικεσ, ο μακθτισ κα αγαπιςει τθ 

Λογοτεχνία και θ Λογοτεχνία κα αναδειχτεί ςε μάκθμα ηωισ, κακϊσ κα ςυνδεκεί με 

τθν ίδια τθ ηωι, τθ μυκοποιθτικι λειτουργία και τθ νοθματοδότθςι τθσ.  

Για μζνα είναι «δοφναι» και «λαβείν» αυτό, είναι κάτι το οποίο πρζπει να κυκλοφορεί, 
πρζπει να υπάρχει μία ελευκερία, που να επιτρζπει ςτο παιδί τθ Λογοτεχνία να τθν 
αγαπιςει, όχι να τθ κεωριςει μάκθμα. Για μζνα θ Λογοτεχνία δεν είναι μάκθμα, 
μόνο μάκθμα ηωισ, ίςωσ.  Ε19 (Ε) 
 

Θ κινθτοποίθςθ και θ εμπλοκι των μακθτϊν αναμφιςβιτθτα ςυνειςφζρει ωσ 

προσ τθν ενεργοποίθςι τουσ ςτθν πρόςκτθςθ γνϊςεων αλλά παράλλθλα λειτουργεί 

αντιςτακμιςτικά ςτο κοινωνικό φαινόμενο τθσ αδρανοποίθςθσ και τθσ 

ομογενοποίθςθσ, που επζβαλαν οι τεχνολογικζσ και οι κοινωνικζσ ςυνκικεσ τθσ 

ςφγχρονθσ εποχισ (Moos, 1976). Θ ζξοδοσ του μακθτι από τθν πακθτικι ςτάςθ τθσ 

αμζτοχθσ παρακολοφκθςθσ και τθσ άκριτθσ αποδοχισ επιτυγχάνεται μόνο μζςω τθσ 

δθμιουργίασ κινιτρων ενεργθτικισ ςυμμετοχισ μζςα ςε ζνα ςυνεργατικό πλαίςιο 

(Freire, 1977: 94). Ο εκπαιδευτικόσ Ε6 κεωρεί τθν αλλαγι του πλαιςίου προσ τθ 

δθμιουργία ομάδασ τθν ειδοποιό διαφορά για τθν αλλαγι του γνωςτικοφ ςχιματοσ 

από το ατομικό ςτο ςυλλογικό. 

Ρεριςςότερο υπάρχει θ  ενεργθτικι ςυμμετοχι των μακθτϊν, υπάρχει ζνα πνεφμα 
ςυνεργαςίασ. Εξαιτίασ του μζςου, γιατί αν το μζςο π.χ. δεν είναι απλϊσ εποπτικό, και 
δεν είναι πακθτικόσ δζκτθσ και ηθτιςεισ από τον μακθτι να ςυνεργαςτεί ςε ομάδεσ, 
και να κάνει κάποια εργαςία, αυτομάτωσ μπαίνει ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργαςίασ. Ε6 
(Μ) 
 

Θ ζνταξθ μζςα ςτθν ομάδα και θ προςφορά προσ το «όλον», ανάλογα με τθν 

ιδιοςυςταςία του κάκε μακθτι, είναι θ μεγαλφτερθ προςφορά των εναλλακτικϊν 

διδαςκαλιϊν. Θ παραδοςιακι διδαςκαλία είναι προςανατολιςμζνθ προσ ζναν 

ιδανικό, δθλαδι, «ανφπαρκτο» μζςο μακθτι, με ςυνζπεια οι μακθτζσ οι οποίοι 
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ζχουν χαμθλότερθ γνωςτικι επίδοςθ να αποκλείονται βιϊνοντασ ματαιωτικά 

ςυναιςκιματα. Οι εναλλακτικζσ μζκοδοι λειτουργοφν ςυμπεριλθπτικά, 

αξιοποιϊντασ τισ ικανότθτεσ όλων των μακθτϊν, δίδοντασ τθ δυνατότθτα 

διοχζτευςθσ των ιδιαιτζρων κλίςεων, ςε ζνα πλαίςιο προςωπικισ ανάπτυξθσ και 

καλλιζργειασ του δθμιουργικοφ δυναμικοφ (Ρουρκόσ, 2000: 413). Θ αυξθμζνθ 

ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν επιςθμαίνεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν 

ζρευνα. Ενδεικτικά θ εκπαιδευτικόσ Ε5 αναφζρει: 

… κινθτοποιεί περιςςότερο τουσ πιο αδφναμουσ μακθτζσ, ςυμμετζχουνε όλοι, δεν 
αιςκάνεται κανείσ ότι είναι παραμελθμζνοσ, μπορεί και ο τελευταίοσ να ςυνδράμει, 
να βοθκιςει ςε κάτι, να ζχει ζνα μικρό ρόλο. Οι εναλλακτικζσ είναι πιο ςυμμετοχικζσ  
Ε5 (Θ) 

 

Θ δυνατότθτα των εναλλακτικϊν διδαςκαλιϊν να «ενςωματϊςουν» ςτθ 

ςχολικι ηωι μακθτζσ, οι οποίοι ςτθν παραδοςιακι διδαςκαλία είναι αδιάφοροι 

και δεν παρουςιάηουν εμπλοκι αποτελεί ςτοιχείο που μπορεί να αξιοποιθκεί 

ιδιαίτερα κετικά, όπωσ δθλϊνεται από τθν εκπαιδευτικό Ε18. 

Οι μακθτζσ βιϊνουν ζτςι μία ζκπλθξθ,  όταν μπαίνει ο κακθγθτισ και διδάςκει το 
μάκθμα με ζναν άλλο τρόπο, πολλοί από αυτοφσ ζχουν τθ διάκεςθ να 
ςυμμετάςχουν, γιατί νοιϊκουν ότι πρόκειται για κάτι διαφορετικό, απ’ ό,τι ζχουν 
μάκει  όλο τον καιρό, και ιδίωσ,  όταν, νομίηω, ζχει να κάνει και με τα ενδιαφζροντά 
τουσ, με κάτι που πραγματικά ζχουμε δει ότι τουσ ενδιαφζρει, το αξιοποιοφν με 
τρόπο που μασ εκπλιςςει κι εμάσ κετικά. Ε18 (Εικ.) 
 

Οι μακθτζσ αναλαμβάνουν διαφορετικοφσ ρόλουσ και δοκιμάηονται ςε 

διαφορετικά είδθ γραμματιςμϊν αξιοποιϊντασ τισ ιδιαίτερεσ δεξιότθτζσ τουσ. Το 

«άνοιγμα» των κειμζνων, από το μονοτροπικό κείμενο (γραπτόσ λόγοσ) ςε άλλα 

είδθ πολυτροπικά (Κινθματογράφοσ, Εικαςτικά, Μουςικι, Κζατρο) εμπλουτίηει τθ 

κζαςθ αλλά και τθ διδαςκαλία. Θ διαφορετικότθτα των μακθτϊν αποτελεί 

αντικείμενο ςεβαςμοφ (Κουτςελίνθ, 2006) και δίδεται θ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ 

να ζρκουν ςε επαφι με πολλϊν ειδϊν «γλϊςςεσ» και με κείμενα διαφορετικισ 

τροπικότθτασ (modality), τα οποία εγείρουν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ από τισ νοθτικζσ 

λειτουργίεσ. Δεν απαιτείται, δθλαδι, μόνο θ απομνθμόνευςθ, αλλά αναγκαία 

προβάλλεται θ ενεργοποίθςθ των ανϊτερων γνωςτικϊν λειτουργιϊν κακϊσ και τθσ 

πολλαπλισ νοθμοςφνθσ, για τθν αποκωδικοποίθςθ των πολλαπλϊν ςυμβόλων 

(Gardner & Θatch, 1989: 5). Τζτοιεσ λειτουργίεσ είναι θ φανταςία και θ 
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δθμιουργικότθτα, που αποτελοφν διαφορετικζσ περιοχζσ ςφμφωνα με τθν  

ταξινομία του Bloom (Engelhart, Furst, Hill, Krathwohl, 1956). 

Οι εναλλακτικζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ, πζρα από τα γνωςτικά οφζλθ, προςφζρονται 
πάρα πολφ για τθν αυτενζργεια των μακθτϊν, ενιςχφουν τθ φανταςία τουσ, 
βοθκάνε ςτθν ενςυναίςκθςθ και νομίηω ότι ςυχνά τουσ προτρζπουν να μπουν ςε μία 
διαδικαςία δθμιουργικισ εναςχόλθςθσ και δθμιουργικισ γραφισ. Ε9 (Κ) 
 

Επειδι, όμωσ, οι πολλαπλοί τρόποι (εικόνα, ιχοσ, μουςικι, κίνθςθ) εμπεριζχουν τθν 

αιςκθτικι εμπειρία, ενεργοποιοφν τθ λειτουργία των αιςκιςεων και κακιςτοφν 

εφκολθ τθ μετάβαςθ από τθν εμπειρία ςτθ γνϊςθ. Θ γνϊςθ ςυνδζεται άρρθκτα με 

το βίωμα και ενςωματϊνεται ωσ ςτάςθ ηωισ, παραμζνει, δθλαδι, ηωντανι ςτον 

χρόνο. 

Οι εναλλακτικζσ μζκοδοι δθμιουργοφν καλφτερθ πρόςλθψθ τθσ Λογοτεχνίασ, 
καλφτερθ διάκεςθ για τθν πρόςλθψθ, κα το κυμοφνται αυτό τα παιδιά, κα τουσ 
αρζςει να το ξανακάνουμε.  Ε7  (Κ) 
 

Οι εκφάνςεισ του  πολιτιςμοφ, «τα κείμενα», γίνονται «κομμάτι» τθσ προςωπικισ 

ηωισ των μακθτϊν, κακϊσ δεν τουσ επιβάλλονται «ζξωκεν», από τθν εκπαιδευτικι 

πολιτικι ι τουσ εκπαιδευτικοφσ. Τα κείμενα αποτελοφν  ηϊςεσ καταςκευζσ, «εν τω 

γίγνεςκαι» τθσ ςχολικισ τάξθσ, τθσ ςχολικισ ηωισ, μζςα από πολλαπλζσ δράςεισ, 

ςυγκαταςκευζσ μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν, πολλαπλϊν «φωνϊν», που διαρκϊσ 

ςυνομιλοφν, εξελίςςονται και παραμζνουν ηωντανά ςτον χρόνο και ςτισ ηωζσ των 

μακθτϊν.  

10.2.1.2.3. Διδαςκαλία με εναλλακτικζσ μεκόδουσ - Ρεριοριςμοί 

Θ διδαςκαλία με εναλλακτικζσ μεκόδουσ αποτελεί μια λιψθ απόφαςθσ 

διαφοροποίθςθσ από το αναλυτικό πρόγραμμα και απαιτεί ειδικό ςχεδιαςμό, όςον 

αφορά το είδοσ τθσ εναλλακτικισ μεκόδου, τον ρόλο του εκπαιδευτικοφ και τον 

ρόλο του μακθτι. Κακϊσ ο ςχεδιαςμόσ εκκινείται από μια διαφορετικι φιλοςοφία 

για τθν εκπαίδευςθ και τθ μάκθςθ, ζρχεται ςε διάςταςθ με τθν υπάρχουςα 

νοοτροπία και πρακτικι. Κακϊσ, δθλαδι, θ ςτόχευςθ δεν υπακοφει ςτθν 

εργαλειακι λογικι και ςτον προκακοριςμζνο ςχεδιαςμό, ανακφπτουν ερωτιματα 

που αφοροφν ςτον προγραμματιςμό και ςτο μακθςιακό πλαίςιο. Λδιαίτερο 

προβλθματιςμό δθμιουργεί θ διάςταςθ με τισ επιταγζσ του αναλυτικοφ 

προγράμματοσ. Θ αποτελεςματικότθτα των εναλλακτικϊν διδαςκαλιϊν 
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αμφιςβθτείται ςε ςχζςθ με τον υπάρχοντα τρόπο αξιολόγθςθσ, μζςα από 

ςυγκεκριμζνεσ δοκιμαςίεσ αναπαραγωγικοφ χαρακτιρα, που προτάςςουν τθν 

απομνθμόνευςθ.   

Ο ςχεδιαςμόσ, επίςθσ, και θ εκπόνθςθ αυτοφ του είδουσ των διδαςκαλιϊν 

ςυνιςτοφν διαδικαςίεσ απαιτθτικζσ, απορροφοφν χρόνο και ενζργεια και είναι 

απαραίτθτο ο εκπαιδευτικόσ να αιςκάνεται επαρκισ και ικανόσ να εκπονιςει 

τζτοιου είδουσ δράςθ, να διακζτει, δθλαδι, ουςιαςτικι επαγγελματικι κατάρτιςθ. 

Θ απόφαςθ διαφοροποίθςθσ προχποκζτει ικανότθτα, δθλαδι, γνϊςεισ και 

οργανωτικζσ ικανότθτεσ, ςε ςυνδυαςμό με πίςτθ ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ  

εφαρμογισ των εναλλακτικϊν μεκόδων.  

Το μεγαλφτερο πρόβλθμα ςτθν εκπόνθςθ τζτοιου είδουσ διδαςκαλιϊν είναι θ 

διαχείριςθ του χρόνου, είτε κατά τον ςχεδιαςμό, είτε κατά τθν εκπόνθςθ των 

διδαςκαλιϊν.  Θ εκπαιδευτικόσ Ε24 περιγράφει το αίςκθμα τθσ καταπόνθςθσ και 

τθσ ευκφνθσ απζναντι ςτον ςχεδιαςμό τθσ δράςθσ.  

Γι’ αυτό και δεν μπορείσ να τουσ δίνεισ ςυνζχεια, να το κάνεισ ζτςι; Δθλαδι, κζλει 
κόπο, δεν είναι τυχαίο που όλοι κα κζλαμε να κάνουμε και τα διαφορετικά μασ, εδϊ 
το ςχολείο μασ ζχει εξαιρετικοφσ ςυναδζλφουσ, όμωσ κζλει μία φοβερι προετοιμαςία, 
για να ζχεισ τον ζλεγχο, για να μθν ςου ξεφφγει.  Ε24 (Μ) 
 

Σε ζνα αςφυκτικό, παραδοςιακά δομθμζνο, ςχολικό πρόγραμμα, θ ζνταξθ 

εναλλακτικϊν διδαςκαλιϊν απαιτεί αλλαγι κουλτοφρασ. Θ παιγνιϊδθσ φφςθ τθσ 

εναλλακτικισ διδαςκαλίασ πολλζσ φορζσ εκλαμβάνεται ωσ πεδίο αποφόρτιςθσ και 

ςυνδζεται με ςυναιςκιματα χαλαρότθτασ και αποδιοργάνωςθσ. Θ εκπαιδευτικόσ  

Ε7 επιςθμαίνει τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ που δφναται να ζχει μια τζτοια κζαςθ. 

… ςυχνά τα παιδιά τισ εναλλακτικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ προςλαμβάνουν ςαν ζνα 
παιχνίδι και ζχω τθν αίςκθςθ ότι θ γνϊςθ κζλει και να παιδευτείσ λιγάκι, με τθν καλι 
ζννοια του «παιδευτείσ», με τθν ζννοια του εκπαιδευτείσ, με τθν ζννοια του να 
αςχολθκείσ παραπάνω. Ε7  (Κ).  
 

Επίςθσ, θ ζλλειψθ ςφνδεςθσ των εναλλακτικϊν διδαςκαλιϊν με τθν αξιολόγθςθ, θ  

διάςταςθ τθσ φιλοςοφίασ του ςχεδιαςμοφ και τθσ εκπόνθςισ τουσ από τον 

προκακοριςμζνο και ςτακμιςμζνο τρόπο, που ορίηει το αναλυτικό πρόγραμμα, 

δθμιουργεί αναςφάλεια ςε γονείσ, μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ.  

… δεν κα τουσ ζχει προετοιμάςει τεχνικά για εξετάςεισ κι αυτό μασ φοβίηει και γιϋ 
αυτό δεν τθν χρθςιμοποιοφμε πολφ ςυχνά. Γιατί διακζτουμε αρκετό χρόνο για να το 
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προετοιμάςουμε αυτό και, εν τζλει, αυτά που κα ηθτιςουμε από τα παιδιά για τισ 
εξετάςεισ είναι αναντίςτοιχα με αυτά που ετοιμάςαμε. Ε7  (Κ) 
 

Ωςτόςο, εάν ο  εκπαιδευτικόσ τολμιςει τον ςχεδιαςμό και επιτφχει να εμπλζξει τουσ 

μακθτζσ, ϊςτε να ενταχκοφν εκελοντικά ςτο παιχνίδι τθσ μάκθςθσ και να 

αυτενεργιςουν, τα αποτελζςματα είναι μόνο κετικά, χωρίσ καμία αρνθτικι 

διάςταςθ, όπωσ επιςθμαίνει θ εκπαιδευτικόσ Ε9.  

Δεν κα μποροφςα να καταγράψω αρνθτικά ςε αυτι τθ φάςθ. Αν είναι ζνασ μακθτισ, 
που ζχει τθ δυνατότθτα και κζλει να ςυνεργαςτεί και να αυτενεργιςει, νομίηω δεν 
υπάρχουν αρνθτικά. Μςωσ να ςχετίηεται με τθν ιδιοςυγκραςία των μακθτϊν.  Ε9 (Κ) 
 

10.2.1.3.  Θ ςφνκεςθ των μεκόδων 

Θ κζςθ ςτθν οποία ςυγκλίνουν οι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί, ςχετικά με τθν χριςθ 

των δφο μεκόδων, είναι πωσ θ ςφνκεςθ των δφο μεκόδων, θ επιλογι κατά 

περίπτωςθ, φζρει τα καλφτερα αποτελζςματα. 

… εγϊ νομίηω ότι ζνασ ςυνδυαςμόσ των δφο είναι το καλφτερο. Δθλαδι το μάκθμα να 
φαίνεται ότι διατθρεί, ότι ζχει μια ιςορροπία, μια ακροβαςία, ασ το ποφμε, ανάμεςα 
ςτο ότι είναι μάκθμα. Άρα πρζπει να εκτελζςω, ζχω κάποιεσ υποχρεϊςεισ, κάποιεσ 
αςκιςεισ να τισ γράψω, αλλά είναι και απόλαυςθ του κειμζνου… Ε3 (Κ) 
 

Θ παραδοςιακι διδαςκαλία του λογοτεχνικοφ γραμματιςμοφ αξιοποιείται, 

ϊςτε οι μακθτζσ να λαμβάνουν τουσ κατευκυντιριουσ άξονεσ επεξεργαςίασ ενόσ 

κειμζνου και να διδάςκονται τουσ όρουσ τθσ λογοτεχνικισ ανάγνωςθσ, και θ 

εναλλακτικι διδαςκαλία – θ διδαςκαλία με τθν αξιοποίθςθ των Τεχνϊν – δίνει 

διζξοδο ςε κλίςεισ, ενδιαφζροντα και προςωπικζσ προτιμιςεισ και κακιςτά τον 

μακθτι πρωταγωνιςτι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, αντιςτρζφοντασ το κλίμα τθσ 

πακθτικοποίθςθσ και τθσ απαρζςκειασ.  

Ζνασ ςυνδυαςμόσ και των δφο είναι κάτι κοντά ςτο ιδανικότερο πάντωσ. Χρειάηεται 
και θ παραδοςιακι, γιατί κάτι πρζπει να μάκουν τα παιδιά, κάποια κεωρθτικά 
πράγματα, κάποια ανάλυςθ, πϊσ δουλεφουμε ζνα λογοτεχνικό κείμενο, πρζπει να 
ζχουν υπόψθ τουσ πζντε πράγματα, κα τουσ ηθτθκοφνε κιόλασ ςτα διαγωνίςματα, 
υπάρχει και μία αξιολόγθςθ, ςτισ εξετάςεισ, είναι χριςιμο και ζνα παραδοςιακό 
μοντζλο διδαςκαλίασ. Αλλά και το γεγονόσ ότι τουσ δίνουμε λόγο και ρόλο και ζργο 
τζλοσ πάντων να κάνουνε, τουσ ανακζτουμε, είναι πολφ βαςικό ςτοιχείο, γιατί τα 
ενεργοποιοφμε, τα κινθτοποιοφμε, να κάνουνε και αυτά πράγματα και ζχουνε να μασ 
ποφνε πράγματα, και να δθμιουργιςουνε πράγματα. Ε5 (Μ).  
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10.2.2. Εκπαιδευτικόσ 

10.2.2.1. Θ απόφαςθ διαφοροποίθςθσ 

Ο εκπαιδευτικόσ, κυρίαρχθ μορφι ςτθν παραδοςιακι διδαςκαλία, εξακολουκεί να 

διαδραματίηει ςθμαίνοντα ρόλο και ςτθ διδαςκαλία με εναλλακτικζσ μεκόδουσ. 

Είναι αυτόσ που λαμβάνει τθν απόφαςθ διαφοροποίθςθσ από το Αναλυτικό 

Ρρόγραμμα και αναλαμβάνει τθν ευκφνθ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ τθσ 

διδαςκαλίασ. Θ προςωπικότθτά του, θ γνϊςθ του επιςτθμονικοφ αντικειμζνου και 

οι διδακτικζσ του δεξιότθτεσ αποτελοφν κακοριςτικό παράγοντα για τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ κάκε διδαςκαλίασ. Ο εκπαιδευτικόσ, για να λάβει τθν 

απόφαςθ διαφοροποίθςθσ και για να είναι κζςθ  να ανταποκρικεί ςτισ αυξθμζνεσ 

απαιτιςεισ που εγείρει θ οργάνωςθ και θ υλοποίθςθ μιασ εναλλακτικισ 

διδαςκαλίασ, πρζπει να αιςκάνεται εκπαιδευτικι ετοιμότθτα, να διακζτει γνϊςεισ, 

εξειδίκευςθ, προςωπικζσ δεξιότθτεσ προγραμματιςμοφ και ςχεδιαςμοφ, 

μεταγνωςτικζσ, κοινωνικζσ και επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ, πνεφμα 

δθμιουργικότθτασ και καινοτομίασ (Κοςςυβάκθ, 2003: 54).  

10.2.2.1.1. Διδακτικι ετοιμότθτα  

Οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν αναφορικά με  τισ πθγζσ τθσ εναλλακτικισ 

διδακτικισ δράςθσ παρουςιάηουν διαφοροποιιςεισ: α) υπάρχουν  κάποιοι που  

εναποκζτουν το  αναγκαίο ζρειςμα τθσ διαφοροποίθςθσ ςτο γνωςτικό υπόβακρο, 

β) υπάρχουν άλλοι που κεωροφν ότι θ προςωπικι εναςχόλθςθ και το προςωπικό 

ενδιαφζρον είναι αυτά που κακορίηουν τθν ικανότθτα πραγμάτωςθσ, και γ) υπάρχει 

τζλοσ, θ ομάδα των εκπαιδευτικϊν που κεωρεί ότι δεν είναι ανάγκθ να υπάρχουν 

οφτε ειδικζσ γνϊςεισ, οφτε προπαιδεία ςτισ καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ, οφτε οι 

Τζχνεσ κατ’ ανάγκθ πρζπει να τοποκετοφνται μζςα ςτο πεδίο τθσ προςωπικισ τουσ 

εναςχόλθςθσ. Θ ομάδα αυτι κεωρεί ότι απαραίτθτο ςυςτατικό για τθν αξιοποίθςθ 

των Τεχνϊν είναι θ πεποίκθςθ ότι θ μζκοδοσ είναι αποτελεςματικι για τθν  

προςζγγιςθ, τθν κινθτοποίθςθ και τθν ενεργό εμπλοκι του μακθτι. Οι 

εκπαιδευτικοί αυτοί, αν και δεν διακρίνονται από ακαδθμαϊςμό ςτθν προςζγγιςθ, 

τολμοφν να επιλζγουν αυτόν τον τρόπο διαιςκθτικά και εμπειρικά, ςτοχεφοντασ 

ςτθν ανταπόκριςθ και ςτθν αυξθμζνθ ςυμμετοχικότθτα.   
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10.2.2.1.2.Εκπαίδευςθ - Ακαδθμαϊκζσ Σπουδζσ   

Θ φπαρξθ ςτζρεου επιςτθμονικοφ υπόβακρου ςε ςυνδυαςμό με τθν εξοικείωςθ με 

τθ διδακτικι πράξθ αναδεικνφεται ςε ςθμαίνοντα παράγοντα για τθν καταςκευι τθσ 

επαγγελματικισ ταυτότθτασ και του αυτοπροςδιοριςμοφ του εκπαιδευτικοφ ωσ 

επαρκι, με αίςκθςθ αςφάλειασ και κετικό αυτοςυναίςκθμα (Ραπαναοφμ, 1994: 

112). Θ εκπαιδευτικόσ Ε1, ζχοντασ ςπουδάςει ςε Τμιμα Λςτορίασ - Αρχαιολογίασ και 

ζχοντασ παρακολουκιςει μακιματα Λςτορίασ Τζχνθσ, αιςκάνεται περιςςότερο 

επαρκισ και εξοικειωμζνθ με τα εικαςτικά ζργα τα οποία επιλζγει για τθ 

διδαςκαλία τθσ.  

Επειδι ζχω τελειϊςει και το τμιμα Λςτορίασ – Αρχαιολογίασ και ζκανα πολλά 
μακιματα Λςτορίασ Τζχνθσ και προςωπικά… διαβάηοντασ βιβλία, παρακολουκϊντασ 
Κινθματογράφο… Ειδικά με τουσ πίνακεσ Ηωγραφικισ… με τα ζργα Ηωγραφικισ 
αιςκάνκθκα ότι ιμουνα περιςςότερο εξοικειωμζνθ. Ε1 (Εικ) 

 

Οι ειδικζσ γνϊςεισ ςυμβάλλουν ςτθν εδραίωςθ του αιςκιματοσ 

επαγγελματικισ επάρκειασ και προςφζρουν ςτον εκπαιδευτικό αυτοπεποίκθςθ. Το 

εγχείρθμα πειραματιςμοφ εντόσ ενόσ πλαιςίου που είναι, ιδθ γνωςτό και 

ταυτόχρονα αρεςτό, φζρει ωσ αποτζλεςμα τθν προςωπικι δζςμευςθ και 

ταυτόχρονα τθ διάκεςθ επζνδυςθσ του χρόνου. Θ γνϊςθ, επίςθσ, του βακμοφ τθσ 

δυςκολίασ του εγχειριματοσ και των πικανοτιτων αποτυχίασ αποςοβεί τον κίνδυνο 

βίωςθσ ματαιωτικϊν ςυναιςκθμάτων. Είναι πιο πικανόν να επενδυκεί χρόνοσ και 

προςπάκεια ςε αυτό που ο ίδιοσ ο εκπαιδευτικόσ κεωρεί ςθμαντικό και ταυτίηεται 

με τισ προςωπικζσ του επιλογζσ. Θ εκπαιδευτικόσ Ε2 μεταφζρει το βίωμα τθσ 

εναςχόλθςθσ και τθσ επζνδυςθσ χρόνου, κακϊσ και τθσ αναςφάλειασ με τθν οποία 

αυτό ςυνδζεται.  

Δεν ξζρεισ  τί επιτυχία κα ζχει αυτι θ ταινία. Ρόςο καλι κα γίνει… και μετά αρχίηει και 
το μοντάη, όπου εκεί υπολογίηεισ τα βιντεάκια, ανάλογα με το δευτερόλεπτο… ποιο κα 
μπει μζςα ςε ποιο… Ρϊσ κα είναι θ αναδρομικι αφιγθςθ… πϊσ κα δείξεισ τθν 
αναδρομικι αφιγθςθ μζςα ςτο ςινεμά… Ροφ κα καμπϊςεισ το πλάνο ςου… ποφ κα το 
μακρφνεισ, κ.λ.π. Θζλει λοιπόν πολλζσ γνϊςεισ, εμπειρία, πολλι υπομονι και πάρα 
πολφ χρόνο. Ε2 (Κ) 

 

Στθν περίπτωςθ καταςκευισ μιασ κινθματογραφικισ ταινίασ, θ ανάγκθ 

φπαρξθσ εξειδικευμζνων γνϊςεων για το γφριςμα οδθγοφν τθν εκπαιδευτικό ςτθν 

πεποίκθςθ ότι θζλλειψθ τζτοιου είδουσ γνϊςεων κα ςιμαινε και τθν αναςτολι τθσ 

δράςθσ ι τον περιοριςμό τθσ. Θ εκπαιδευτικόσ κατακζτει ότι το υψθλό επίπεδο των 
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γνϊςεων και θ καλλιτεχνικι ειδίκευςθ κακορίηει και τθν ποιότθτα τθσ δράςθσ, 

τουλάχιςτον ςτον βακμό που θ ίδια βιϊνει το αίςκθμα τθσ επάρκειασ.  

Φυςικά, φυςικά και θ επιμόρφωςθ που ζχω κάνει ςε αυτό και οι γνϊςεισ που ζχω. 
Εάν δεν τα είχα αυτά, δεν ξζρω κατά πόςο κα ιμουν ζτοιμθ για κάτι τζτοιο. Ε2 (Κ) 

 

Θ προςωπικι εναςχόλθςθ με τα Εικαςτικά και το γνωςτικό υπόβακρο, ςε 

ςχζςθ με τον κόςμο τθσ Ηωγραφικισ, οδθγεί τθν εκπαιδευτικό Ε18 ςτθ δράςθ. Ο 

ςυνδυαςμόσ ακαδθμαϊκϊν γνϊςεων και τθσ προςωπικισ εναςχόλθςθσ προβάλλεται 

ωσ ο κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθ διαμόρφωςθ του πλαιςίου διεξαγωγισ τθσ 

δράςθσ.  

… ζχω κάνει και  μεταπτυχιακό πάνω ςτθν αξιοποίθςθ ζργων Τζχνθσ ςτθν εκπαίδευςθ, 
για το ςχεδιαςμό κάποιων δραςτθριοτιτων. Νομίηω αυτόσ ο ςυνδυαςμόσ του 
προςωπικοφ ενδιαφζροντοσ για τα Εικαςτικά με το μεταπτυχιακό, νομίηω, με 
βοικθςε να πάρω τθν απόφαςθ να αςχολθκϊ με αυτό το πράγμα. Ε18 (Εικ) 

 
Ο εκπαιδευτικόσ, επίςθσ, που επζλεξε τθν αξιοποίθςθ τθσ Μουςικισ μζςα από 

βιωματικζσ δράςεισ (δθμιουργία μικρισ ορχιςτρασ εντόσ τάξθσ), αποδίδει τθν 

επιλογι αυτι ςτισ ειδικζσ γνϊςεισ, ςτθν προςωπικι εναςχόλθςθ και ςτθ 

δυνατότθτα υποςτιριξθσ. Ο τρόποσ που θ μουςικι παρωκεί ςτθν αξιοποίθςι τθσ 

και ο υποβλθτικόσ ρόλοσ τθσ προβάλλονται εμφατικά ςτον λόγο του εκπαιδευτικοφ 

Ε6  μζςα από το ριμα «επζβαλε».  

Ωσ προςωπικι εναςχόλθςθ. Ναι, ναι βεβαίωσ. Είμαι μουςικόσ ο ίδιοσ και ζχω ζτςι μια 
κάποια εξοικείωςθ  με τθ μελοποιθμζνθ ποίθςθ. Η προςωπικι εναςχόλθςθ επθρζαςε 
πάρα πολφ τθν επιλογι μου. Μπορϊ να πω ότι τθν επζβαλε ίςωσ.  Ε6 (Μ) 

 

Άλλοσ ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ ςτθν ενίςχυςθ τθσ αίςκθςθσ ετοιμότθτασ είναι 

οι γνϊςεισ τθσ Διδακτικισ Μεκοδολογίασ και θ εξοικείωςθ με τθν παιδαγωγικι 

πράξθ. Θ αναφορά ςτθν παρακολοφκθςθ των μακθμάτων τθσ Διδακτικισ, κατά τισ 

πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ, ωσ «τφχθ», από τον εκπαιδευτικό Ε6, είναι ενδεικτικι 

τθσ αξιολογικισ αποτίμθςθσ.   

 Η διδακτικι άςκθςθ ιταν πάρα πολφ βοθκθτικι, γιατί πιραμε και κατά κάποιο 
τρόπο το βάπτιςμα του πυρόσ. Μπικαμε, δθλαδι, ςε αίκουςα ςε πραγματικζσ 
ςυνκικεσ, με μζντορα, ο οποίοσ μασ παρακολουκοφςε και παράλλθλα με τα γραπτά 
που δϊςαμε ςτισ εξετάςεισ, διδάξαμε και το ςυγκεκριμζνο μάκθμα. Οπότε, ναι, ζχω 
παρακολουκιςει. Είχα τθν τφχθ αυτι. Ε6 (Μ) 

 

Για άλλουσ εκπαιδευτικοφσ, θ αξία τθσ γνωςτικισ και διδακτικισ επάρκειασ 

αναγνωρίηεται μεν ωσ ςθμαντικι, αλλά δεν  κεωρείται θ αναγκαία ςυνκικθ για τθν 
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αποτελεςματικι ζνταξθ τθσ Τζχνθσ ςε μια διδαςκαλία. Θ επιτυχία του εγχειριματοσ 

αποδίδεται ςτθ διάγνωςθ των απαιτιςεων που κζτει «θ ςχολικι τάξθ», 

κακορίηεται, δθλαδι, από τθ δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ 

δυναμικισ των μακθτϊν. Ο εκπαιδευτικόσ Ε6, όντασ ο ίδιοσ μουςικόσ, κατακζτει: 

Κα ικελα να πω ότι οριςμζνοι ςυνάδελφοι το φοβοφνται αυτό, γιατί πιςτεφουν ότι δεν 
κα ζχει επιτυχία. Νομίηω ότι οποιοςδιποτε, ακόμα κι αν δεν είναι μουςικόσ ι ακόμα κι 
αν δεν ζχει εμπειρία πάνω ςτο Κζατρο, ι ςε οποιαδιποτε άλλθ μορφι Τζχνθσ, κα 
μποροφςε να επιχειριςει κάτι τζτοιο και να αξιοποιιςει το υλικό που ζχει ςτθν τάξθ του. 
Πιςτεφω ότι κα ζχει επιτυχία. Ε6 (Κ) 

 

Ανάλογθ είναι και θ κζςθ τθσ εκπαιδευτικοφ Ε5, θ οποία πρεςβεφει ότι θ 

ζλλειψθ ειδικϊν γνϊςεων ι προςωπικισ εναςχόλθςθσ με κάποια ςυγκεκριμζνθ 

Τζχνθ (π.χ. Κινθματογράφο ι Κζατρο), δεν αποτελεί αναςταλτικό παράγοντα για τθ 

διάκεςθ και τθν ικανότθτα διαφοροποίθςθσ. Θ εκπαιδευτικόσ προβαίνει ςτθν 

επιλογι τθσ μεκόδου του κεάτρου, εξαιτίασ των πεποικιςεϊν τθσ ςχετικά με τθν 

αποτελεςματικότθτά τθσ ωσ μζςου κινθτοποίθςθσ και ενεργοποίθςθσ του μακθτι 

και δθμιουργίασ του κατάλλθλου επικοινωνιακοφ πλαιςίου για τθν υποδοχι τθσ 

νζασ γνϊςθσ.  

Με τισ εναλλακτικζσ μεκόδουσ και με το Κζατρο δεν ζχω αςχολθκεί  ιδιαίτερα. Στο 
παρελκόν ακολουκοφςα μόνο το αναγνωςτικό και τθν ανάλυςθ, κριτικι Λογοτεχνίασ, 
ερμθνεία, τθν παραδοςιακι μζκοδο. Τθ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο τθν επζλεξα γιατί 
βλζπω ότι οι δραματοποιιςεισ κινθτοποιοφν τα παιδιά, δθμιουργοφν κάποια 
πράγματα μόνα τουσ, το απολαμβάνουν, τουσ αρζςει, ενκουςιάηονται… Ε5 (Θ) 

 
Στθν περίπτωςθ τθσ αξιοποίθςθσ των κεατρικϊν τεχνικϊν, θ ευχερισ μετάβαςθ από το  

λογοτεχνικό κείμενο ςτο δραματοποιθμζνο, εξαιτίασ τθσ εςωτερικισ ςχζςθσ τουσ, 

μετατρζπει τουσ μακθτζσ ςε ςυγγραφείσ–ςυνδθμιουργοφσ του νζου κειμζνου και 

ταυτόχρονα ςε ςκθνοκζτεσ – θκοποιοφσ. Σε αυτι τθ διαδικαςία εκπαιδευτικοί και 

μακθτζσ ςυνεργάηονται, ανατρζποντασ τουσ παραδοςιακοφσ ρόλουσ. Ο 

αυτοςχεδιαςμόσ και θ αυτενζργεια που χαρακτθρίηουν τθ κεατρικι δράςθ 

κακιςτοφν τθν επιλογι ιδιαίτερθ προςφιλι ςε εκπαιδευτικοφσ που ςτόχοσ τουσ 

είναι θ φψιςτθ ενεργοποίθςθ και εμπλοκι των μακθτϊν.  

10.2.2.1.3. Επιμόρφωςθ -ςεμινάρια  

Θ ανάγκθ για ενδοεπιμόρφωςθ δφναται να ζχει είτε εξωγενι είτε ενδογενι 

προζλευςθ: 
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α) ωσ εξωγενισ καταγράφεται θ ανάγκθ που δθμιουργοφν τα νζα Αναλυτικά 

Ρρογράμματα, με τισ ςυνακόλουκεσ αλλαγζσ ςτισ διδακτικζσ απαιτιςεισ, κακϊσ και 

θ ανταπόκριςθ ςε προςκλιςεισ, που δφνανται να ζχουν τισ παρακάτω μορφζσ: 

προςκλιςεισ από ςυμβοφλουσ, διοργανϊςεισ ςχολείων, ςυμμετοχι ςε θμερίδεσ, 

δειγματικζσ διδαςκαλίεσ.  

β) Ενδογενισ είναι θ εςωτερικι ανάγκθ ανζλιξθσ και αίςκθςθσ επάρκειασ, που 

λειτουργεί παρωκθτικά ςτθν παρακολοφκθςθ είτε τυπικισ εκπαίδευςθσ (όπωσ 

μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ), είτε άτυπθσ, (όπωσ ςεμινάρια, on line μακιματα κ.τ.λ.) 

Θ αλλαγι του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ το 2011 για τθν Αϋ Λυκείου (ΦΕΚ22 

1562/2011) ζκεςε νζεσ απαιτιςεισ και ιγειρε νζεσ διδακτικζσ προκλιςεισ,  κακϊσ 

χρθςιμοποιοφςε τθ μζκοδο των projects ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ. Θ 

αίςκθςθ αναςφάλειασ, ςχετικά με τθ ςτόχευςθ του νζου Ρρογράμματοσ Σπουδϊν 

και του τρόπου εφαρμογισ του λειτοφργθςε παρωκθτικά για τθν επιμόρφωςθ των 

εκπαιδευτικϊν. Θ ανταπόκριςθ των ςυμβοφλων ςτθν ανάγκθ αυτι και θ 

δραςτθριοποίθςθ των τοπικϊν ςυλλόγων φιλολόγων, π.χ. Ε.Φ.Ν.Θ. (Ζνωςθ 

Φιλολόγων Νομοφ Θρακλείου), ζφερε ωσ αποτζλεςμα τθν οργάνωςθ θμερίδων και 

ςυνεδρίων με κζμα τθν αλλαγι τθσ διδακτικισ μεκόδου ςχετικά με τθ διαχείριςθ 

τθσ αυτονομίασ και τθσ ελευκερίασ, που αυτι εμπεριείχε.  

Θ διοργάνωςθ ςεμιναρίων, είτε από τον/τθν ςχολικό ςφμβουλο, είτε από 

επιςτθμονικζσ οργανϊςεισ, είτε από το ςχολείο λειτουργεί ωσ πόλοσ ζλξθσ του 

ενδιαφζροντοσ των εκπαιδευτικϊν, κακϊσ αποτζλεςε μζςο ανατροφοδότθςθσ τθσ 

διδακτικισ πράξθσ.  

Ναι, ζχω παρακολουκιςει διά ηϊςθσ το ςεμινάριο Λογοτεχνίασ τθσ Ε.Φ.Ν.Η, 
διάρκειασ 40 ωρϊν. Το ςεμινάριο είχε αντικείμενο τθ  διδαςκαλία τθσ Νεοελλθνικισ 
Λογοτεχνίασ, ποίθςθ είχε μζςα, τα ςενάρια αυτά, τθσ Αϋ γυμναςίου, τθν φλθ από το 
αναλυτικό πρόγραμμα, παρακολοφκθςα φζτοσ ζνα πρόγραμμα θλεκτρονικισ 
αναηιτθςθσ λογοτεχνικϊν ζργων, περιοδικϊν που διοργάνωςε το Ρανεπιςτιμιο 
Λωαννίνων και ζχω παρακολουκιςει και ςποραδικά διάφορεσ επιμορφωτικζσ 
θμερίδεσ και δειγματικζσ διδαςκαλίεσ ςτα ςχολεία του Θρακλείου, που ζχει 
διοργανϊςει θ ςχολικι ςφμβουλοσ. Ε2 (Κ) 
 

                                                           
22

 ΦΕΚ 1562/2011 Ρρόγραμμα Σπουδϊν Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ Νζασ 

Ελλθνικισ Γλϊςςασ, Νζασ Ελλθνικισ Λογοτεχνίασ, Αϋ Τάξθσ Λυκείου 2011-2012. 
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Οι προςφερόμενεσ γνϊςεισ αφοροφν είτε τισ ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ 

εξελίξεισ είτε τθ Διδακτικι Μεκοδολογία. Το ενδιαφζρον και θ ςτόχευςθ 

επικεντρϊνονται ςτθν ενίςχυςθ τθσ πρόςλθψθσ του μακιματοσ, ςτθν κινθτοποίθςθ 

του ενδιαφζροντοσ, ςτθν αντιςτροφι των ςυνκθκϊν που κακιςτοφν το μάκθμα 

«βαρετό» για τουσ μακθτζσ.  

Ραρακολουκϊ ςεμινάρια, κυρίωσ αυτά που οργανϊνει θ ςφμβουλοσ, και κάποια εξ 
αποςτάςεωσ. Αυτό που με ενδιαφζρει είναι θ διδακτικι, δθλαδι πϊσ κα γίνει το 
μάκθμα πιο ενδιαφζρον, όχι βαρετό για τα παιδιά, πϊσ κα χρθςιμοποιϊ τεχνολογία με 
κάποια αποτελζςματα. Ε17 (Ρ) 
 

Στθ διοργάνωςθ ςεμιναρίων με ευκφνθ του/τθσ ςφμβουλου, το περιεχόμενο, θ 

ποιότθτα κακϊσ και θ ποςότθτα των δράςεων εξαρτϊνται από τθ δικι του/τθσ 

κινθτικότθτα. Οι καταγραφζσ ςχετικά με αυτόν τον τρόπο επιμόρφωςθσ είναι 

δθλωτικζσ τθσ αναφορικισ ςχζςθσ τθσ επιμόρφωςθσ και του ρόλου του/τθσ 

ςυμβοφλου («εφόςον οργανϊνονται από τουσ ςυμβοφλουσ», «Πποτε κάνουν 

προςκλθτιριο οι ςφμβουλοι», «ειδικά κάποια που διοργανϊνει θ ςφμβουλοσ», 

«Βεβαίωσ, από τθ ςφμβουλο καταρχιν»).  

Ραρακολουκϊ ςεμινάρια, όποτε μπορϊ. Πποτε κάνουν προςκλθτιριο οι ςφμβουλοι, 
ναι. Σπεφδω. Με ενδιαφζρει κυρίωσ θ Λςτορία ςε ςυνδυαςμό με τθ Λογοτεχνία, 
Λογοτεχνία και Λςτορία ι Λςτορία και Λογοτεχνία. Ράρα πολφ.  Ε10 (Μ-Θ) 
 

Για τουσ φιλολόγουσ του λυκείου, θ παρακολοφκθςθ των ςεμιναρίων αποτζλεςε 

απάντθςθ ςτθν ανάγκθ ανταπόκριςθσ  ςτα διδακτικά κακικοντα. Οι μαρτυρίεσ των 

εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν αλλαγι προγράμματοσ ςτθν Αϋ λυκείου είναι 

ενδεικτικζσ: 

… ςεμινάρια παρακολοφκθςα μετά με τθ ςφμβουλο και όταν ζγινε θ αλλαγι με τθν 
παράδοςθ και τον μοντερνιςμό και τα φφλα ςτθ Λογοτεχνία, τότε ζγιναν πολλά 
ςεμινάρια και τα παρακολοφκθςα τότε αυτά όλα. Ε1 (Εικ) 
 

Θ επιμόρφωςθ λειτουργεί ωσ μζςο εμπλουτιςμοφ, βελτίωςθσ, ανανζωςθσ τθσ 

αρχικισ ακαδθμαϊκισ εκπαίδευςθσ, αλλά και ωσ μζςο ςφνδεςθσ τθσ επιςτθμονικισ 

γνϊςθσ με τθν εκπαιδευτικι πράξθ (Καραμπίνθ & Ψίλου, 2005: 139). Θ ςυμμετοχι 

ςε ςεμινάρια που διοργανϊνει ο/θ ςφμβουλοσ, θ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, οι 

μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτόχο ζχουν όχι μόνο τθν ενθμζρωςθ για τισ ςφγχρονεσ 

επιςτθμονικζσ εξελίξεισ, ωσ προσ τον γνωςτικό τομζα, αλλά και  τθ γνωριμία με νζεσ 

μεκόδουσ, ςτρατθγικζσ και τεχνικζσ επικοινωνίασ με τον μακθτι, ωσ προσ τθ 
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διδακτικι πράξθ. Θ εκπαιδευτικόσ Ε7 αναφζρει «όλα τα κζματα», δθλωτικό τθσ 

πεποίκθςθσ ότι εκλαμβάνει τθν επιμόρφωςθ ωσ απαραίτθτο κομμάτι τθσ 

επαγγελματικισ ηωισ.  

Ραρακολουκϊ ςεμινάρια, με κάκε ευκαιρία. Και ςτο γνωςτικό, με ενδιαφζρει να 
βλζπω ποια είναι θ εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ, και ςτο παιδαγωγικό κομμάτι. Όλα, μϋ 
αρζςει και το διδακτικό, βιωματικά εργαςτιρια, χριςθ νζων τεχνολογιϊν και τα 
μουςικοκεατρικά όλα, με ενδιαφζρουν όμωσ και οι επιςτθμονικζσ κεωρίεσ γφρω από 
τθ Λογοτεχνία και τθν πρόςλθψι τθσ, θ βιωματικι γραφι, θ δθμιουργικι γραφι, 
ςεμινάρια δθμιουργικισ γραφισ, λζςχεσ ανάγνωςθσ, οτιδιποτε ζχει να κάνει με τθ 
διάδοςθ, τθ φιλαναγνωςία, τθν πρόςλθψθ τθσ Λογοτεχνίασ κα με ενδιζφερε. Ε7 (Κ) 

 
Για άλλουσ εκπαιδευτικοφσ, θ διδακτικι πράξθ αποτελεί το κυρίωσ μζλθμα, 

κακϊσ θ γνωριμία με νζεσ τεχνικζσ κα αποτελζςει το μζςο για τθν επαναφορά του 

ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν και τθν κινθτοποίθςι τουσ. Από τισ κεματικζσ τθσ 

ςεμιναριακισ επιμόρφωςθσ, οι δθμοφιλζςτερεσ είναι όςεσ αφοροφν ςε 

εναλλακτικζσ μεκόδουσ και κυρίωσ ςε αυτζσ που επικεντρϊνονται ςτθ διδαςκαλία 

με τισ Τζχνεσ. Στο παρακάτω απόςπαςμα, θ εκπαιδευτικόσ Ε8 αποκαλφπτει τα 

κίνθτρά τθσ: ευχάριςτο μάκθμα, ολιςτικι μάκθςθ, διαςφνδεςθ Τεχνϊν και 

κεματικϊν. 

 Θ ανάγκθ παρακολοφκθςθσ ςεμιναρίων ςυνδζεται με τθν ανάγκθ να κάνεισ το 
μάκθμα πιο ελκυςτικό και να  βοθκιςεισ να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ καλφτερα με 
τθ Λογοτεχνία και να τθν αγαπιςουν. Ραρακολουκϊ ςεμινάρια με αντικείμενο  
μεκόδουσ Λογοτεχνίασ που αξιοποιοφν μορφζσ Τζχνθσ και μασ κάνουν να κάνουμε το 
μάκθμα ακόμα πιο ευχάριςτο για τα παιδιά. Ε8 (Μ) 
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10.2.2.1.4. Ρροςωπικι εναςχόλθςθ 

Για άλλουσ εκπαιδευτικοφσ, θ διδαςκαλία αποτελεί προζκταςθ των προςωπικϊν 

τουσ ενδιαφερόντων και ςυνδζεται με τισ ατομικζσ τουσ αναηθτιςεισ. Θ 

προχπάρχουςα δομθμζνθ ςχζςθ με τισ Τζχνεσ ςυνιςτά το ευνοϊκότερο υπόβακρο 

για τθ διερεφνθςθ των δυνατοτιτων αξιοποίθςισ τουσ.   

Η εμπειρία μου από το Θζατρο από προθγοφμενα χρόνια, επειδι ζχω κάνει αρκετζσ 
δραματοποιιςεισ και κεατρικζσ παραςτάςεισ και επιπλζον, ναι, ζχω λάβει μζροσ 
πολλά χρόνια ςτθ κεατρικι ομάδα των Κακθγθτϊν του Νομοφ Θρακλείου. Ζπαιηα 
εννζα χρόνια, εννζα χρόνια ναι, και τελευταία αςχολικθκα ζτςι και λίγο με τθν 
ςυγγραφι, λίγο εννοϊ, ζχω κάνει μόνο ζνα ζργο, ςυγγραφι κεατρικοφ ζργου. Ε14 (Κ) 
 

Θ αγάπθ για τθν Τζχνθ λειτουργεί ωσ παρωκθτικόσ παράγοντασ ενςωμάτωςισ τθσ 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Θ επικυμία ζνταξθσ τθσ κάκε Τζχνθσ ςτθ ςχολικι 

τάξθ λειτουργεί καταλυτικά ςτθν εξεφρεςθ των τρόπων και των μζςων ςφνδεςθσ.  

Η αγάπθ για τθν Τζχνθ. Εντάξει, ιρκα ςε ςυνεννόθςθ και με εςάσ, αλλά δεν κα ζλεγα 
το «ναι», αν πραγματικά δεν αγαποφςα τθν Τζχνθ και τον Κινθματογράφο, ζτςι δεν 
είναι; Ε12 (Κ) 

 

10.2.2.2. Επιλογι μεκόδου 

Θ επιλογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου, τθσ διδαςκαλίασ μζςω των Τεχνϊν, 

για άλλουσ εκπαιδευτικοφσ αποτελεί ςυνζπεια τθσ διάγνωςθσ μιασ εκπαιδευτικισ 

ανάγκθσ, για άλλουσ αναδφεται από το πλαίςιο ςτο οποίο διεξάγεται, για άλλουσ 

ςυνιςτά χαρακτθριςτικό ςτοιχείο τθσ προςωπικότθτάσ τουσ και κομμάτι τθσ 

επαγγελματικισ τουσ ταυτότθτασ και για άλλουσ αποτζλεςε ευκαιρία για 

πειραματιςμό και ανανζωςθ τθσ διδακτικισ πράξθσ.  

Στθν πραγματικότθτα, θ απόφαςθ επαναπροςδιοριςμοφ τθσ μεκόδου 

διδαςκαλίασ και θ ςτάςθ διαφοροποίθςθσ από τον παραδοςιακό, κειμενοκεντρικό 

τρόπο, ςυνιςτά αποτζλεςμα πολυπαραγοντικισ ϊςμωςθσ. Οι παράγοντεσ 

αλλθλοδιαπλζκονται ςε τζτοιο βακμό, ϊςτε τισ περιςςότερεσ φορζσ δεν είναι 

δυνατόν να διακρικοφν μεταξφ τουσ. Θ ταυτότθτα του εκπαιδευτικοφ και οι 

διδακτικζσ επιλογζσ του ςυνδιαμορφϊνονται με τισ ανάγκεσ του μακθτι, οι οποίεσ 

με τθ ςειρά τουσ τοποκετοφνται ςε ςυγκεκριμζνο κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο, 

που και αυτό με τθ ςειρά του αςκεί επίδραςθ μικροςκοπικά και μακροςκοπικά 

(Shulman, 1986). Σε κάκε περίπτωςθ πάντωσ, θ απόφαςθ αλλαγισ τθσ διδακτικισ 
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μεκοδολογίασ βρίςκεται ςε ςυςτοιχία με τθ ςτροφι που ςυντελζςτθκε ςτθ 

λογοτεχνικι κεωρία.  

Οι αναγνωςτικζσ κεωρίεσ προζκριναν τον ρόλο του αναγνϊςτθ ςτθ 

νοθματοδότθςθ του κειμζνου, που ςιμαινε τθ μετατόπιςθ από τθ ςτακερι και 

ενιαία ερμθνεία του λογοτεχνικοφ κειμζνου ςτθν αναγνϊριςθ πολλαπλϊν εκδοχϊν 

ανάγνωςθσ (Fokemma & Ibsch, 2008: 223). Θ νοθματοδότθςθ, δθλαδι, 

τοποκετικθκε ςτθν προςλαμβάνουςα ςυνείδθςθ και ςτον ορίηοντα προςδοκιϊν 

τθσ, ο οποίοσ ςυνδιαμορφϊνεται από το ευρφτερο πολιτιςμικό, ιςτορικό πλαίςιο 

(Beach, 1993). Θ διάκριςθ των παραγόντων διαφοροποίθςθσ είναι ςυμβατικι και 

εξυπθρετεί μεκοδολογικοφσ και αναλυτικοφσ ςτόχουσ, ωσ προσ τθν κατάδειξθ των 

επιδράςεων και όχι των διαφοροποίθςεϊν τουσ. 

10.2.2.2.1. Εκπαιδευτικι ανάγκθ  

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ ςε μια ςφγχρονθ τάξθ οφείλει να 

λαμβάνει υπόψθ του τισ ςυνκικεσ, που ζχουν διαμορφωκεί από το ςφγχρονο 

πλαίςιο τθσ μετανεωτερικισ κοινωνίασ. Ο Χατηθγεωργίου καταγράφει ωσ αναγκαίο 

τον επαναπροςδιοριςμό του ρόλου του εκπαιδευτικοφ (Χατηθγεωργίου, 2012: 72). 

Οι κοινωνικοοικονομικζσ ςυνκικεσ διαμορφϊνουν ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ για 

τον εκπαιδευτικό και τθ διδαςκαλία. Ο εκπαιδευτικόσ, μζςω τθσ διδαςκαλίασ, 

καλείται να ανατρζψει παραδοςιακά ςχιματα και νοοτροπίεσ.  

Θ παραδοςιακι αντίλθψθ ςε ςχζςθ με τον ςκοπό τθσ εκπαίδευςθσ τθν κακιςτά 

δζςμια τθσ απόδοςθσ και τθσ εξεταςτικοκεντρικισ νοοτροπίασ. Θ ςχζςθ με τθ γνϊςθ 

περιγράφεται ωσ εργαλειακι (Τςάφοσ, 2014· Φρυδάκθ, 2009· Χρυςαφίδθσ, 2003). Θ 

ςτόχευςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν ςε όςα μακιματα ςυνειςφζρουν ςτθν 

είςοδο ςτο πανεπιςτιμιο ςυνεπάγεται τον παραγκωνιςμό των υπόλοιπων. Θ 

αντίλθψθ αυτι διαμορφϊνει μια ςυγκεκριμζνθ ςτάςθ για τα μακιματα και οδθγεί 

ςτον διαχωριςμό τουσ ςε πρωτεφοντα και δευτερεφοντα. Θ εκπαιδευτικόσ Ε1 

κατακζτει τον προβλθματιςμό τθσ ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ του μακιματοσ ωσ 

παρωχθμζνου. 

Θ Λογοτεχνία, ςυνικωσ, ςτο λφκειο, κεωρείται μάκθμα δευτερεφον, τα παιδιά δεν 
προςζχουν, το κεωροφν λίγο παρωχθμζνο, οπότε χρειαηόταν μια διαφορετικι 
μζκοδοσ προςζγγιςθσ, ζτςι ϊςτε να προςελκφςει το ενδιαφζρον των μακθτϊν και 
τελικά να αποκομίςουν κάποιεσ βαςικζσ γνϊςεισ γφρω από τθ Νεοελλθνικι 
Λογοτεχνία. Ε1 (Κ) 
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Θ εκπαιδευτικόσ ςυνεχίηει τονίηοντασ τθν ανάγκθ αλλαγισ ςτάςθσ απζναντι 

ςτθ γνϊςθ και ςτθν πρόςλθψι τθσ: θ καλλιζργεια τθσ κουλτοφρασ του αναγνϊςτθ, θ 

Τζχνθ – ποίθςθ για όλουσ, θ Τζχνθ ωσ κακθμερινι πρακτικι, αποτελοφν και τισ 

απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν αναβάκμιςθ του ρόλου του μακιματοσ και εν 

τζλει του ςχολείου ωσ χϊρου πολιτιςμοφ. Ρρόκεςθ δεν αποτελεί ο παραγκωνιςμόσ 

τθσ γνωςτικισ διάςταςθσ αλλά θ δθμιουργία μιασ διαφορετικισ κουλτοφρασ 

ανάγνωςθσ.  

… υπιρχε δθλαδι ςχετικά ζνα γνωςτικό υπόβακρο, αλλά ικελα ςτθ ςυνζχεια να 
εμπλουτίςω τθ διδαςκαλία και να τουσ μεταδϊςω αφενόσ γνϊςεισ και αφετζρου ζνα 
μεγαλφτερο ενδιαφζρον για τθ Λογοτεχνία, επίςθσ ικελα να καλλιεργιςω τθν 
κουλτοφρα του αναγνϊςτθ, να απαλλαχτοφν από αυτιν τθν προκατάλθψθ, ωσ προσ 
τθν ποίθςθ, ότι αφορά μόνο λίγουσ και εκλεκτοφσ, ότι δεν μπορεί να ζχει ςχζςθ με τθ 
δικι τουσ κακθμερινότθτα, να αλλάξει θ ςτάςθ τουσ απζναντι ςτο μάκθμα και 
απζναντι ςτθν ποίθςθ.  Ε1 (Κ) 

 

Θ επιλογι τθσ εναλλακτικισ μεκόδου, με αξιοποίθςθ των Τεχνϊν, για μια άλλθ 

μερίδα εκπαιδευτικϊν αποτελεί ςυνζπεια τθσ εμπιςτοςφνθσ ςχετικά με τθν 

αποτελεςματικότθτά τθσ μεκόδου ςτθν κινθτοποίθςθ και ςτθν εμπλοκι των 

μακθτϊν. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί λαμβάνουν τθν πολιτικι απόφαςθ να 

διαφοροποιθκοφν για να πετφχουν το βζλτιςτο αποτζλεςμα ςχετικά με τθ 

διδαςκαλία του υποκειμζνου. Ο Freire τονίηει ότι οι εκπαιδευτικοί, εκτόσ από τθ 

γνωςτικι επάρκεια, οφείλουν να διακζτουν πολιτικι διαφγεια, ϊςτε να 

τροποποιοφν τισ ςτρατθγικζσ τουσ ι να δθμιουργοφν νζεσ ςτρατθγικζσ με ςτόχο θ 

διδαςκαλία τουσ να ςζβεται τον μακθτι (Freire, 1987: 211-214).   

Ο Bakhtin όριςε αυτιν τθν ανάγκθ επαφισ με τον δζκτθ ωσ 

«απευκυντικότθτα». Ο εκπαιδευτικόσ, ηϊντασ τθν αλλαγι ςτο κοινωνικό 

«παράδειγμα», αναηθτά τρόπουσ και μεκόδουσ επαφισ – επικοινωνίασ με τουσ 

μακθτζσ. Οι Τζχνεσ αποτελοφν, όχι μόνο ζνα ελκυςτικό μζςο πρόςκλθςθσ ςτθν 

αναγνωςτικι μακθτικι κοινότθτα αλλά ςυνειςφζρουν ςθμαντικά κατά τθ 

νοθματοδότθςθ του κειμζνου (Bakhtin, 1981: 280). Ρροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ του 

ςεβαςμοφ και του ειλικρινοφσ ενδιαφζροντοσ προσ τον μακθτι κινοφνται οι 

εκπαιδευτικοί Ε3 και Ε7. 
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Γιατί νομίηω ότι αποδίδει περιςςότερο. Επειδι οι μακθτζσ αυτενεργοφν, εμπλζκονται 
περιςςότερο, εμπλζκονται περιςςότεροι και περιςςότερο και είναι βιωματικό.         
Ε3 (Κ).  
 

Θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ μεκόδου γίνεται ςε ςυςχζτιςθ με το πλαίςιο, τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ για τθν εμπλοκι όλων των μακθτϊν. 

 
Επίςθσ, επειδι κεωρϊ ότι εμπλζκονται περιςςότερο οι μακθτζσ, που ςτισ άλλεσ 
μεκόδουσ δε ςυμμετζχουν τόςο ενεργά. Ε7  (Κ) 

 

Σεβαςμόσ ςτον μακθτι ςθμαίνει ενςυναίςκθςθ, κατανόθςθ, ενεργθτικι ακρόαςθ, 

ενδιαφζρον προσ τισ ανάγκεσ αλλά και τισ ικανότθτεσ, τισ κλίςεισ και τθ 

διαφορετικότθτά του. Θ αλλαγι ςτθ μζκοδο ςτοχεφει προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 

ανάδυςθσ τθσ υποκειμενικότθτασ από τθν αφάνεια.  

Τα παιδιά ζχουν πολλά ταλζντα. Εμείσ ςυχνά δεν τουσ δίνουμε τθν ευκαιρία. Θ πίεςθ 
τθσ φλθσ, το αναλυτικό πρόγραμμα, οι δικζσ μασ ελλείψεισ… Ε2  (Κ) 

 

Σφμφωνα με τον Flanders, o ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι κακοριςτικόσ ςτθν 

επίδοςθ των μακθτϊν. Θ διαφοροποίθςθ τθσ διδακτικισ ςτάςθσ του εκπαιδευτικοφ 

και θ αλλαγι τθσ μεκοδολογίασ προσ τθν κατεφκυνςθ των μακθτοκεντρικϊν 

διδαςκαλιϊν ζχει κετικι επίπτωςθ ςτθν επίδοςθ των μακθτϊν. Οι μακθτζσ 

αποκτοφν εςωτερικό κίνθτρο, ενεργοποιοφνται και τοποκετοφνται κριτικά απζναντι 

ςτθ γνϊςθ (Flanders, 1970: 327-333). Θ εκπαιδευτικόσ Ε21, παρατθρϊντασ αυτιν 

τθν επίπτωςθ, εμπειρικά προβαίνει ςε ςυνεχείσ αλλαγζσ.  

Τί με ϊκθςε; Ρολλά πράγματα, δθλαδι, από τθ μια ότι τα παιδιά βαριόταν να 
παρακολουκοφν τα ίδια και τα ίδια, δθλαδι, τα βλζπω ότι…, τϊρα ςου λζω τι βλζπω 
και τι αιςκάνομαι. Τα βλζπω κάποιεσ φορζσ ότι, όταν τουσ λζω κάνουμε ζνα μάκθμα 
και ακολουκοφμε τον ίδιο τρόπο, βαριοφνται. Δθλαδι, όταν κάνω ζνα μάκθμα, για 
παράδειγμα το Κζατρο τθσ Λογοτεχνίασ και τουσ το κάνεισ κάκε μάκθμα με Κζατρο, 
ςτο τζλοσ ζχουν βαρεκεί. Οπότε, κάκε φορά προςπακϊ να βρίςκω τρόπουσ να 
εναλλάςςω. Ε, κι εκεί λιγάκι ψάχνοντασ… Ε21 (Κ ) 

 

Θ εκπαιδευτικόσ Ε10 καταλιγει ςτο ίδιο ςυμπζραςμα, παρατθρϊντασ τθν 

ανταπόκριςθ των μακθτϊν ςε κάκε μορφι Τζχνθσ. Ανεξάρτθτα από το είδοσ που κα 

αξιοποιιςει, ανάλογα με τθ διδακτικι ενότθτα, θ Τζχνθ ζχει τον δικό τθσ τρόπο να 

«αγγίηει» και να ςυμπαραςφρει τουσ μακθτζσ.  

Ξαναλζω, οι μζκοδοι διδαςκαλίασ κυμαίνονται, και ταινία και Μουςικι και ανάλυςθ 
ποιιματοσ, γιατί κεωρϊ ότι είναι φτωχό να αναλφςεισ ζνα ποίθμα. Αν  το ακοφςεισ να 
το απαγγζλλει θ Ζλλθ Λαμπζτθ, ο Σον Κόννερι τθν «Λκάκθ», εξακτινϊνεται το μυαλό 
ςου,  φτάνει και ςε άλλα πλαίςια, λεσ ποφ φτάνει ζνασ ποιθτισ, τί μθνφματα μπορεί 
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να δϊςει… Πλα αυτά. Οπότε δεν είναι μόνο το ποίθμα, είναι και οι πτυχζσ και ποφ 
άγγιξε και ποιουσ άγγιξε, πόςο άγγιξε, αν πιρε άλλθ μορφι Τζχνθσ θ ποίθςθ. Ε10 (Μ- 
Κ) 

 

Θ γοθτεία που αςκεί το μάκθμα και το ςυναίςκθμα με το οποίο οφείλει να 

ςυνδζεται, είχαν παραγκωνιςκεί από τα προγενζςτερα διδακτικά ςχιματα, που 

επζβαλλαν τα αναλυτικά προγράμματα για  χάρθ τθσ ερμθνείασ και τθσ πρόςκτθςθσ 

γνϊςεων. Θ ιγα επιςθμαίνει τθ μονοδιάςτατθ φφςθ τθσ παραδοςιακισ 

εκπαίδευςθσ, που επικεντρϊνεται ςτθ νόθςθ, και περιγράφει τθ φιλοςοφία των 

ςφγχρονων προςεγγίςεων. Οι νζεσ τεχνικζσ, που ζχουν ιδθ ειςχωριςει ςτον χϊρο 

τθσ εκπαίδευςθσ, φιλοδοξοφν να ενιςχφςουν τθ μάκθςθ με μια άλλθ φιλοςοφία, 

που λαμβάνει υπόψθ και τθν άλλθ πλευρά τθσ ανκρϊπινθσ υπόςταςθσ, «το ςϊμα» 

(ιγα, 2008: 322). Οι αιςκιςεισ του ςϊματοσ, το βίωμα αναδεικνφονται ςθμαντικά 

ςτθν επιλογι τθσ μεκόδου, που απευκφνεται ςτο ςυναίςκθμα τθσ ευχαρίςτθςθσ. 

Ειδικά για το μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ, θ καλλιζργεια τθσ αιςκθτικισ απόλαυςθσ 

οφείλει να αποτελεί ζναν από τουσ πρωταρχικοφσ ςτόχουσ.  

Α, γιατί κεωρϊ ότι θ Τζχνθ αποτελεί ζνα ερζκιςμα, μια μορφι, μια προςζγγιςθ για 
τουσ μακθτζσ, μια άλλθ μορφι γοθτευτικισ διδαςκαλίασ. Αυτό, κεωρϊ ότι είναι πολφ 
ςθμαντικό και είναι και το αποτζλεςμα, το οποίο δικαιϊνει ουςιαςτικά αυτιν τθν 
επιλογι. Οι μακθτζσ μου ιτανε πολφ ευχαριςτθμζνοι, μετά από τθν προβολι τθσ 
ταινίασ  με τον Ρεςςόα και με τον Καβάφθ. Ε25 (Κ) 

 

Θ απόλαυςθ τθσ διδαςκαλίασ και θ ανταπόκριςθ των μακθτϊν λειτουργεί ωσ 

μζςο ανατροφοδότθςθσ. Θ Τζχνθ τθσ Μουςικισ αποτελεί ζναν αποτελεςματικό 

τρόπο δθμιουργίασ ενδιαφζροντοσ και πρόςκλθςθσ των μακθτϊν ςε ζνα 

καλλιτεχνικό ςυγκείμενο. Πταν το ποίθμα ςυνδεκεί με τθ Μουςικι, 

προςλαμβάνεται ωσ τραγοφδι και θ τονικότθτα και θ μελωδία λειτουργοφν ωσ 

ςυναιςκθματικι ανατροφοδότθςθ, ςυνειςφζροντασ ςε μια ξεχωριςτι τοποκζτθςθ.  

Κεϊρθςα ότι κα ιταν πιο εφκολθ θ εξοικείωςθ των παιδιϊν με τα διάφορα ποιιματα. 
Γιατί πάντα θ Μουςικι και θ ποίθςθ αρζςει. Ειδικά ςτα νζα παιδιά,  που αγαπάνε τθ 
Μουςικι, είναι ςθμαντικό γιϋ αυτά. Ουςιαςτικά αιςκάνονται πιο οικεία τα ποιιματα 
και πάρα πολφ ςυχνά αιςκάνονται ότι ζχουν ακοφςει το ποίθμα αυτό, αν δοκεί με τθ 
μορφι ενόσ τραγουδιοφ. Ε8 (Μ) 

 

Οι Τζχνεσ αποτελοφν παρωκθτικό παράγοντα για δράςθ και εμπλοκι ςτθ 

μακθςιακι διδαςκαλία. Λειτουργοφν ωσ ςυνδετικόσ ιςτόσ ανάμεςα ςτισ νοθτικζσ 

και ςτισ ςυναιςκθματικζσ λειτουργίεσ. Ππωσ ζχει επιςθμάνει ο Vygotsky, το 
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ςυναιςκθματικό και το πνευματικό ενϊνονται ςε «ζνα δυναμικό ςφςτθμα 

νοιματοσ» (Vygotsky, 1986: 10). Με αυτόν τον τρόπο, μετατρζπεται το κλίμα 

μονοτονίασ, εξαιτίασ τθσ μονοτροπικισ προςζγγιςθσ του γραπτοφ λόγου και τθσ 

αφθγθματικισ διάςταςθσ τθσ διδαςκαλίασ, ςε βιωματικό και πολυαιςκθτθριακό. 

Νομίηω ότι κανζνα παιδί δεν κα ξεχάςει τθν «τρελι ροδιά», από τθν οποία λζρωςε 
τα χζρια του, ίςωσ και το πρόςωπό του, και κα αιςκάνεται ακόμα το ςφουγγαράκι με 
τθ δακτυλομπογιά που ζφτιαξε, που ζβαλε, ακοφμπθςε πάνω ςτον καμβά, και νομίηω 
τθν εικόνα τθσ, που τθν ζχουν κρατιςει. Ε19 (Εικ.) 
 

Οι μακθτζσ, ζχοντασ τθν εμπειρία τθσ διδαςκαλίασ με τισ Τζχνεσ, κατευκφνουν, 

ανατρζπουν το κακιερωμζνο ςχιμα του πομποφ–εκπαιδευτικοφ, μακθτι–δζκτθ και 

κατευκφνουν οι ίδιοι τθ μακθςιακι διαδικαςία, προτρζποντασ τον εκπαιδευτικό 

προσ τθν επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ. Μετατρζπονται οι ίδιοι από πακθτικοί και 

απρόκυμοι δζκτεσ τθσ γνϊςθσ ςε κοινωνοφσ και πομποφσ. Το κλίμα τθσ τάξθσ 

«ηωντανεφει» μζςα από τθ δθμιουργικι αλλθλεπίδραςθ.  

Τουσ αρζςουν πάντα αυτά και ςου ηθτάνε μετά, ςυνζχεια, ζτςι ρε παιδί μου, 
ςυνζχεια ςου ηθτάνε, λζω αμάν! Τϊρα κα το ξανακάνουμε κάποια ςτιγμι. Ε24 (Μ) 

 

10.2.2.2.2. Ρλαίςιο  

Ρολλοί εκπαιδευτικοί ςυνεξετάηουν το πλαίςιο, το διδακτικό ςυγκείμενο, ςτον 

ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ τουσ. Θ μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ και θ εκπαιδευτικι 

διαδικαςία πάντα λαμβάνουν χϊρα ςε ςυγκεκριμζνεσ, εξειδικευμζνεσ καταςτάςεισ, 

πλαίςια και παραδοχζσ. «Ζνα πλαίςιο είναι ζνα πολφπλοκο δυναμικό δίχτυ ςχζςεων 

μεταξφ ενόσ αντιλαμβανομζνου υποκειμζνου και του περιβάλλοντόσ του, που 

τυχαίνει να βρίςκεται εκείνθ τθ ςτιγμι» (Ρουρκόσ, 2008: 193). O εκπαιδευτικόσ 

οφείλει να «απευκφνει» τθ διδαςκαλία του ςτον μακθτι, ςτον κάκε μακθτι. Να 

διερευνά τον χϊρο τοποκζτθςισ του και να αναηθτά τα μζςα για να ειςχωριςει 

ςτον κόςμο αυτόν.   

Θ γνϊςθ του υποκειμζνου, κακϊσ και του πλαιςίου, όπου αυτόσ 

τοποκετείται, ςυνιςτοφν ςθμαντικοφσ παράγοντεσ για τθν  εμπλοκι του μακθτι ςτο 

παιχνίδι τθσ μάκθςθσ (Kubli, 2005: 509).  Θ διδακτικι μζκοδοσ δεν είναι ενιαία. Στθ 

διδαςκαλία με εναλλακτικζσ μεκόδουσ, οι ανάγκεσ και θ διαφορετικότθτα του κάκε 

μακθτι λαμβάνονται υπόψθ και θ διδαςκαλία τοποκετείται μζςα ςτο εκπαιδευτικό 

«ςυγκείμενο», ςε ςυνάρτθςθ με τουσ ςυγκεκριμζνουσ μακθτζσ. Στόχοσ δεν είναι θ 
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μετάδοςθ γνϊςεων, αντικειμενικϊν και αδιαφοροποίθτων, αλλά οι 

υποκειμενικότθτεσ από τισ οποίεσ ςυνίςταται θ ςχολικι τάξθ. Διδάςκοντασ ςε ζνα 

ςχολείο τοποκετθμζνο ςτθν επαρχία τθσ Κριτθσ, αλλά ςε μια περιοχι με πλοφςια 

μουςικι παράδοςθ, ο εκπαιδευτικόσ Ε6 ςχεδιάηει τθ διδαςκαλία του με τρόπο που 

να αξιοποιεί τθ δυναμικι των μακθτϊν του: 

Ναι, κατ’αρχασ, εγϊ επζλεξα τον τρόπο να διδάξω ζνα λογοτεχνικό κείμενο το οποίο ζχει 
μελοποιθκεί. Αξιοποίθςα το υλικό που είχα ςτο ςχολείο, δθλαδι μακθτζσ οι οποίοι 
ζπαιηαν πάρα πολφ καλά Μουςικι. Αυτόσ ιταν και ο λόγοσ, ϊςτε να είναι το κείμενο 
κοντά ςτθ δικι τουσ δεκτικότθτα, και το μάκθμα και ο τρόποσ διδαςκαλίασ να είναι 
κοντά ςτθ δικι τουσ δεκτικότθτα. Ε6 (Μ) 

 

Θ τάξθ είναι οι μακθτζσ τθσ και θ δυναμικι τθσ είναι αυτι που κακορίηει το 

διδακτικό πλαίςιο. Θ διδακτικι πράξθ ςυνιςτά πράξθ επικοινωνίασ που εμπεριζχει   

το ςτοιχείο τθσ διαλογικότθτασ. Στθ διαλογικι αυτι κοινότθτα, ο κάκε μακθτισ 

ςυνιςτά μια κοινωνικοπολιτιςμικι υπόςταςθ που φζρει τθ δικι τθσ «φωνι» (Kubli, 

2005: 510). Στθ «φωνι» αυτι, απευκφνεται θ «φωνι» του εκπαιδευτικοφ, τθ 

«φωνι» αυτι πρζπει να ςυναντιςει για να δομθκεί το επικοινωνιακό πλαίςιο 

(Βαkhtin, 1981: 282). Στο How People Learn, o Βransford και οι ςυνεργάτεσ του 

παρζχουν ερευνθτικά δεδομζνα που υποδεικνφουν ότι, όταν ο δάςκαλοσ ςτζφεται 

με ενδιαφζρον προσ τισ γνϊςεισ και τισ πεποικιςεισ των μακθτϊν, τα αποτελζςματα 

βελτιϊνονται (Βransford – Brown & Cocking, 2000: 11). Οι διδακτικζσ επιλογζσ, 

λοιπόν, ςε αντίκεςθ με τθν παραδοςιακι διδαςκαλία δεν είναι ςυγκεκριμζνεσ και 

αυτοματοποιθμζνεσ, αλλά αναδφονται αυκόρμθτα ανάλογα με το ςυγκείμενο. Κατά 

τον ίδιο τρόπο θ διδαςκαλία ποτζ δεν είναι ενιαία, αλλά είναι αποτζλεςμα τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ και τθσ επικοινωνιακισ ςχζςθσ που αναπτφςςεται ςτο πλαίςιο τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ (Κοςςυβάκθ, 2006).  

 Θ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία ιτανε μία εντελϊσ αυκόρμθτθ επιλογι, μία ςκζψθ τθσ 
ςτιγμισ, επειδι δουλεφω ςτακερά, αν όχι ςε κάκε μάκθμα, ςχεδόν ςε κάκε μάκθμα, με 
τα παιδιά, κάκε φορά ανάλογα με το τι νομίηω ότι εξυπθρετεί, τζλοσ πάντων, τθ 
ςυγκεκριμζνθ διδακτικι πράξθ και το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο και το ςυγκεκριμζνο 
μάκθμα, κείμενο κ.τ.λ., επιλζγω κι ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο, ο οποίοσ, όμωσ, επιλζγεται 
ςχεδόν αυτόματα. Ε19 (Εικ.) 
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10.2.2.2.3. Ρροςωπικι αναηιτθςθ 

 Θ προςωπικι απόλαυςθ, θ αίςκθςθ τθσ αυτοπραγμάτωςθσ και τθσ αυτάρκειασ του 

ίδιου του εκπαιδευτικοφ αναδεικνφεται ςε ςθμαντικό παράγοντα ςτθν επιλογι τθσ 

εναλλακτικισ μεκόδου. Πταν ο εκπαιδευτικόσ επιλζγει τθν μζκοδο που ο ίδιοσ 

απολαμβάνει, ο ςχεδιαςμόσ είναι τζτοιοσ, ϊςτε και ο ίδιοσ να  γίνεται μζροσ τθσ 

βιωματικισ δράςθσ, κακϊσ ςυςχετίηει τθ μακθςιακι διαδικαςία με τθν προςωπικι 

ικανοποίθςθ. 

Ζχω αςχολθκεί, πρϊτα  πρϊτα, ζχω παρακολουκιςει αρκετά βιωματικά ςεμινάρια 
ςτο παρελκόν και προςπακοφςα, τζλοσ πάντων, να μθν χάνω τζτοια ενδιαφζροντα 
πράγματα. Είχα κάνει ςτο παρελκόν εγϊ θ ίδια κάποια ςεμινάρια Ηωγραφικισ και 
γενικά οτιδιποτε ςχετίηεται με βιωματικι διδαςκαλία, με βιωματικζσ δράςεισ, κεατρικό 
παιχνίδι, προςπακϊ, όταν είναι ςτο προςκινιο, να μθν τα χάνω. Οπότε, και ςε 
προςωπικό επίπεδο, δθλαδι, για τθ δικι μου τθν απόλαυςθ και μετά παίρνω 
πράγματα απ’ όλα αυτά, τα οποία τα αξιοποιϊ, ζτςι, όπωσ αναδφονται αυκόρμθτα 
και ςτθ διδαςκαλία μου. Ε19 (Εικ) 
 

Τθ μετουςίωςθ τθσ εμπειρίασ ςε γνϊςθ και τθ μεταφορά τθσ ςτθ ςχολικι 

αίκουςα αναφζρει ωσ αιτία τθσ επιλογισ τθσ θ εκπαιδευτικόσ Ε14. Ο ρόλοσ του 

βιϊματοσ ωσ ενεργθτικισ γνωςτικισ και ςυναιςκθματικισ επαφισ (Ρουρκόσ, 2011: 

21) αναδεικνφεται ωσ ςθμαίνων ςτον κακοριςμό των διδακτικϊν επιλογϊν, κακϊσ 

ςυςχετίηεται με τθν προςωπικότθτα, τον γνωςτικό πλοφτο και τθν αιςκθτικι 

καλλιζργεια του εκπαιδευτικοφ.  

Νομίηω ότι κάκε κακθγθτισ ανάλογα με τισ πνευματικζσ, καλλιτεχνικζσ αποςκευζσ 
που κουβαλάει, είναι και οι επιλογζσ του αντίςτοιχεσ. Αν κάποιοσ ζχει αςχολθκεί με 
εικαςτικζσ Τζχνεσ, λογικό είναι να τισ χρθςιμοποιιςει ςτθ διδαςκαλία του, εάν ζχει 
αςχολθκεί με παραςτατικζσ Τζχνεσ αντίςτοιχα. Ζτςι νομίηω.  Ε14 (Κ) 

 

Ο τρόποσ με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί «χτίηουν» τθν επάρκειά τουσ και 

«καταςκευάηουν» τθν επαγγελματικι τουσ ταυτότθτα (Κοςςυβάκθ, 2003· Φρυδάκθ, 

2015) αποτελεί βαςικι διάςταςθ του τρόπου με τον οποίο διαμεςολαβοφν ανάμεςα 

ςτο διδακτικό αντικείμενό και ςτουσ παραλιπτεσ του, τουσ μακθτζσ. Θ επικυμία για  

αμεςότθτα και ηωντάνια οδθγεί ςε μετουςίωςθ όλων των όρων. Θ διδαςκαλία 

μετατρζπεται ςε παράςταςθ, ο ίδιοσ o εκπαιδευτικόσ ςε θκοποιό και οι μακθτζσ ςε 

«κοινό», που, όμωσ, δεν παρακολουκεί πακθτικά αλλά δυναμικά προςλαμβάνει και 

νοθματοδοτεί τθ νζα γνϊςθ.  

 Όλεσ οι διδαςκαλίεσ μου είναι ζνα Θζατρο. Ράντα προςπακϊ, κζλω να δίνω πάντα 
μια διάςταςθ ζτςι κεατρικι, να υπάρχει μια ηωντάνια, μια αμεςότθτα και τα παιδιά 
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τθν απολαμβάνουν. Σε όλα μου τα μακιματα το κάνω αυτό, ακόμα και ςε μακιματα 
αμιγϊσ γλωςςικά.  Ε4 (Κ) 
 
 

10.2.2.2.4. Ρειραματιςμόσ – Δοκιμι  

Τζλοσ, καταγράφεται θ διάκεςθ πειραματιςμοφ από μια ομάδα εκπαιδευτικϊν που 

ςυμμετείχε ςτθν ζρευνα επικυμϊντασ να δοκιμάςει και να δοκιμαςτεί ςτθ νζα 

μζκοδο. Θ ομάδα αυτι αναηθτάει τρόπουσ να ανανεϊςει τθ διδακτικι πράξθ και να 

δθμιουργιςει καλφτερεσ ςυνκικεσ πρόςλθψθσ, αλλά δεν είχε προβεί ςτο τόλμθμα, 

κακϊσ ζμενε αγκιςτρωμζνθ ςτο υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα. Θ ομάδα 

αντιπροςωπεφει τθν κατθγορία των εκπαιδευτικϊν, που αιςκάνονται ι 

διαιςκάνονται  τθν αναποτελεςματικότθτα των υπαρχόντων μζςων ςε ςυνδυαςμό 

με τθν ανάγκθ αλλαγισ, και ανταποκρίνεται με προκυμία ςτο κάλεςμα τθσ νζασ 

ιδζασ. Θ εκπαιδευτικόσ Ε2, ζχοντασ, ιδθ, εμπειρία ςτα πολιτιςτικά προγράμματα 

και ςτισ κινθματογραφικζσ προβολζσ, διερευνά τθ ςχζςθ Κινθματογράφου και 

Λογοτεχνίασ.  

Με ϊκθςε θ περιζργεια για κάτι διαφορετικό ςε ςυνδυαςμό με τθν αγάπθ που ζχω 
για τον Κινθματογράφο, κάνουμε διάφορα πολιτιςτικά προγράμματα εδϊ για τον 
Κινθματογράφο και είδα ότι ο ςυνδυαςμόσ τθσ Λογοτεχνίασ με τον Κινθματογράφο 
είναι πολφ ςτενόσ. Ε2 (Κ) 
 

Θ παραδοςιακι διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ, που προιγαγε τθ μοναδικι 

ερμθνεία, ζχει πια αποκαλφψει τον αυταρχικό και δεςμευτικό για τθ φανταςία 

χαρακτιρα τθσ, κακϊσ και τθν αδυναμία τθσ να ανταποκρικεί ςτισ ςφγχρονεσ 

ανάγκεσ του μακθτι. Ο εκπαιδευτικόσ, αναηθτϊντασ διζξοδο και μζκοδο για να 

απελευκερϊςει τισ δθμιουργικζσ δυνάμεισ του μακθτι και τρόπουσ να εκδιπλϊςει 

τθ δυναμικι του, είναι πρόκυμοσ να «δοκιμάςει» εναλλακτικζσ δράςεισ 

(Κοςςυβάκθ, 2003: 41). Για τθν ομάδα αυτϊν των εκπαιδευτικϊν, οι εναλλακτικζσ 

μζκοδοι αποτελοφν πεδίο διερεφνθςθσ και ελπιδοφόρα δυνατότθτα εξόδου από 

τθν πακθτικότθτα με τθν οποία ςυνδζεται θ παραδοςιακι διδαςκαλία.  

Για να κάνουμε μια δοκιμι, να δοφμε πϊσ μπορεί ο μακθτισ να αξιοποιιςει κάποιεσ 
δυνατότθτεσ, που δεν κα μποροφςε να τισ αξιοποιιςει, αν ιτανε μορφι τθσ 
παραδοςιακισ διδαςκαλίασ. Για να δοφμε κατά πόςο μπορεί ζνασ μακθτισ να 
ανακαλφψει, κατά πόςο λειτουργεί θ κριτικι του ικανότθτα, θ φανταςία του. Ε13 (Κ) 
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10.2.2.3. Αποδοχι μεκόδου – Υιοκζτθςθ 

Θ ουςιαςτικι επιτυχία μιασ μεκόδου είναι θ αξιολόγθςι τθσ ωσ αποτελεςματικισ 

από όςουσ εμπλζκονται ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (εκπαιδευτικοφσ - μακθτζσ) 

και θ υιοκζτθςι τθσ ςε μελλοντικζσ διδαςκαλίεσ. Από τισ απαντιςεισ των 

εκπαιδευτικϊν ςυνάγεται ότι θ εκπαιδευτικι πράξθ κατζδειξε τθν 

αποτελεςματικότθτά τθσ. Οι μακθτζσ εμπλζκονται ζντονα, αιςκάνονται ότι θ άποψι 

τουσ είναι ςθμαίνουςα και τθν εκφράηουν ελεφκερα, απολαμβάνουν τθ διεξαγωγι 

του μακιματοσ, επικυμοφν και προτρζπουν για τθν επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ. 

10.2.2.3.1. Οικεία μζκοδοσ  

Οι περιοριςμοί που εμπεριζχει θ διδαςκαλία με τθν παραδοςιακι μζκοδο – 

αφθγθματικι διάςταςθ, μετωπικι διδαςκαλία, αυταρχικότθτα, ςυγκεντρωτιςμόσ, 

μάκθςθ μόνο από ζνα εγχειρίδιο  (Κουτςελίνθ - Λωαννίδου, 2013: 39) – φαίνεται να  

λειτουργοφν αρνθτικά και για τισ δφο κφριεσ εμπλεκόμενεσ ομάδεσ ςτθ μάκθςθ, 

τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ.  

Θ διαφοροποίθςθ ςτθ μζκοδο και θ υιοκζτθςθ εναλλακτικϊν μεκόδων 

αποτελεί ςυνζπεια τθσ αίςκθςθσ τθσ αναποτελεςματικότθτασ τθσ παραδοςιακισ 

μεκόδου  και ταυτόχρονα τθσ ανάγκθσ ανταπόκριςθσ ςτα διδακτικά κακικοντα – 

διεκπεραίωςθ φλθσ, με παράλλθλο ςεβαςμό προσ τισ μακθτικζσ ανάγκεσ 

πρόςλθψθσ. Οι εκπαιδευτικοί υιοκετοφν μεκόδουσ, οι οποίεσ λειτουργοφν 

αντιςτακμιςτικά προσ τθ μονοδιάςτατθ γνωςιοκεντρικι κατεφκυνςθ τθσ 

παραδοςιακισ εκπαίδευςθσ. Θ εκπαιδευτικόσ Ε4 προβαίνει ςτθ χριςθ τθσ 

δραματοποίθςθσ ακόμα και κατά τθ διδαςκαλία τθσ γραμματικισ τθσ αρχαίασ 

ελλθνικισ γλϊςςασ, μετά από τθ διαπίςτωςθ ότι θ διδαςκαλία ςυγκεκριμζνων 

γνωςτικϊν ενοτιτων και φαινομζνων ςυνδζεται με τόςο αρνθτικά ςυναιςκιματα, 

ϊςτε θ μεταφερόμενθ γνϊςθ γίνεται a priori απορριπτζα. 

 Ράντα τθν επιχειρϊ. Και ςτα αρχαία ελλθνικά, παράςταςθ δίνω, όταν διδάςκω τον 
Αόριςτο Βϋ και τα παιδιά προςπακοφν να ςυμμετζχουν ςε αυτό, αλλιϊσ ο αόριςτοσ είναι 
δυςβάςτακτοσ. Ε4 (Θ) 
 

H εκπαιδευτικόσ αναφζρεται ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ ωσ ςυνάντθςθ του 

μακθτι με τθ γνϊςθ. Θ ςτόχευςθ τοποκετείται ςτθν ανταπόκριςθ, ςτθν πνευματικι 

διεργαςία που επιτελείται τθ ςτιγμι τθσ πρόςλθψθσ του κειμζνου από τον 

αναγνϊςτθ (Iser, 1974: 274-5). Θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ανταπόκριςθσ οδθγεί ςε 
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ςυςτθματικι αξιοποίθςθ. Θ προςζλκυςθ των μακθτϊν είναι πάντα ο ςτόχοσ και 

όταν αυτι θ ανταπόκριςθ είναι μαηικι, δθμιουργεί ςυναιςκιματα αυτεπίτευξθσ.  

 
Το ζχω ιδθ επιχειριςει, ςτθ φετινι μου χρονιά πια, ιταν πάντα και με εναλλακτικζσ, 
ζπεφτε θ φωτοτυπία με τισ κφριεσ ςθμειϊςεισ , –τισ λζξεισ κλειδιά-  και μετά περνοφςα, 
είπαμε ςτα κατά παραγγελία ι εργαςία ι φζρναμε εδϊ και δείχναμε κάτι ι το 
ακοφγαμε ι το βλζπαμε ι παραγγζλναμε το Σαββατοκφριακο να δοφμε μια ταινία ι ζνα 
κεατρικό και από τουσ 25 τθσ τάξθσ, οι 15 ι οι 18 λειτουργοφςαν, καταλαβαίνετε…  Μα 
εγϊ είχα ςτόχο να κερδίςω ζναν… όχι 18… Ζςτω και ο ζνασ κα ιταν όφελοσ, όχι οι 18 ι 
οι είκοςι… μαηικι προςζλευςθ, μαηικι επικυμία, ναι. Ε 10 ( Μ- Κ) 

 
Ρολλοί εκπαιδευτικοί ζχουν εντάξει ςτον ςχεδιαςμό τουσ, εδϊ και χρόνια, 

τισ Τζχνεσ ωσ οργανικό κομμάτι τθσ διδαςκαλία τουσ, κεωρϊντασ ότι θ διδαςκαλία 

με τισ Τζχνεσ δεν αποτελεί μόνο αυτοςκοπό αλλά εμπλουτίηει και το κυρίωσ 

διδακτικό αντικείμενο. Θ αξιοποίθςθ αυτι δεν ςυνιςτά τυχαία επιλογι αλλά 

εντάςςεται, ωσ οργανικό κομμάτι, ςε ζναν ευρφτερο ςχεδιαςμό με ςυγκεκριμζνουσ 

άξονεσ και ςτοχοκεςία.  

Είναι οι αγαπθμζνεσ μου, ζτςι κι αλλιϊσ, δεν υπάρχει περίπτωςθ να μθν το 
προτιμιςω, κάκε χρόνο κάνω τζτοιεσ διδαςκαλίεσ. Επειδι το κάνω πολλά χρόνια, 
πάντα κάνω ςχεδιαςμό πριν, φτιάχνω φφλλο εργαςίασ, ζχω ςυγκεκριμζνα πράγματα, τα 
οποία πρζπει να προςζξουν οι μακθτζσ κατά τθ διάρκεια είτε  τθσ κινθματογραφικισ 
ταινίασ ι του κεατρικοφ, είτε ό,τι είναι αυτό που ζχουμε να κάνουμε, είτε τθσ 
Μουςικισ».  Ε11 ( Κ) 
 

Οι Τζχνεσ αποτελοφν ςυνεκτικό αρμό που ςυνδζει αντικείμενα, μακιματα, 

κεματικζσ και δθμιουργεί, εν τζλει, ζνα πολιτιςμικό περιβάλλον ζνταξθσ τθσ γνϊςθσ 

και κατανόθςισ τθσ. Οι Τζχνεσ, όπωσ και οι Επιςτιμεσ, ςυνιςτοφν ζνα ςφνολο 

αυτόνομων μεν, αλλά και αλλθλοςυςχετιηόμενων περιοχϊν, που ςυνδιαμορφϊνουν 

το πολιτιςμικό υπόβακρο και κακορίηουν τον ορίηοντα προςδοκιϊν του 

υποκειμζνου (Fowler, 1996: 4, Jauss, 1995: 46) 

 Δεν το ςυηθτάμε, ςυχνά κάνω τζτοια, κάνω πολφ ςυχνά τζτοια. Λςτορία δεν υπάρχει 
περίπτωςθ να μθν κάνω χωρίσ Τζχνθ, Λογοτεχνία δεν υπάρχει περίπτωςθ να μθν κάνω 
χωρίσ Τζχνθ. Ε12 ( Κ) 

  



  

334 

 

10.2.2.3.2. Συνειδθτοποίθςθ αποτελεςματικότθτασ  

Οι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί ςτθν ερϊτθςθ ςχετικά με τθν πρόκεςθ υιοκζτθςθσ 

τθσ μεκόδου απαντοφν κετικά, αναγνωρίηοντασ τθν αποτελεςματικότθτά τθσ και ωσ 

προσ τθ μακθτικι εμπλοκι, τθ ςυμμετοχικότθτα, τθν αυτενζργεια, αλλά και ωσ προσ 

τθν κατανόθςθ του κειμζνου και τθν παραμονι τθσ γνϊςθσ.  

Ναι, ςαφζςτατα ναι. Και για πολλοφσ λόγουσ. Διότι βοθκάει ςτθ ςυμμετοχι όλων των 
μακθτϊν, δεν υπάρχουν ζτςι διακρίςεισ και κατθγορίεσ μακθτϊν που μποροφν να 
ςυμμετζχουν και, κατά δεφτερον, βοθκάει πάρα πολφ ςτθν αυτενζργεια, οι ίδιοι οι 
μακθτζσ γίνονται πλζον ενεργθτικοί ακροατζσ και ςυμμετζχουν απόλυτα ςε αυτιν τθ 
διαδικαςία. Ε9 (Κ) 
 

Θ εκπαιδευτικόσ Ε8 κατακζτει τθν αίςκθςθ τθσ αποδοχισ τθσ μεκόδου ςε 

μια διδακτικι ενότθτα που εκλαμβάνεται ωσ δυςνόθτθ από τουσ μακθτζσ τθσ Αϋ 

Λυκείου ενόσ επαρχιακοφ ςχολείου. Θ μελοποίθςθ των ποιθμάτων ανατρζπει το 

κλίμα τθσ αδιαφορίασ και δθμιουργεί ςυνκικεσ κετικισ πρόςλθψθσ. Το γεγονόσ ότι 

θ μζκοδοσ που χρθςιμοποιείται, είναι θ Μουςικι, και θ μελοποίθςθ που επιλζγεται, 

είναι αυτι του Ερωτόκριτου, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ζντονθ ςυναιςκθματικι 

φόρτιςθ και τθν πρόςλθψθ τθσ νζασ γνϊςθσ, ωσ βιϊματοσ και προςωπικισ 

αναηιτθςθσ.   

 Όχι απλά κα το επιχειροφςα,  αλλά κα το κακιερϊςω, τουλάχιςτον ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
διδακτικι ενότθτα, νομίηω ότι είναι πολφ πιο εφκολο να διαχειριςτεί κανείσ μια τάξθ, θ 
οποία ςε γενικζσ γραμμζσ αδιαφορεί για τθ Λογοτεχνία και κυρίωσ για τθν ποίθςθ… 
Θεωρϊ ςθμαντικό ότι τουσ άρεςε, ηθτοφςαν ςυχνά να επαναλθφκεί το μάκθμα, τουσ  
κράτθςε. Θ προςοχι τουσ δεν διαςπάςτθκε κακόλου και πολφ ςυχνά ηθτοφςαν το 
ςυγκεκριμζνο τραγοφδι… τουσ άρεςε δθλαδι, ικελαν να το ακοφςουν ξανά.  Ε8 (Μ) 

 

Θ ςθμαντικι ςυμβολι τθσ αξιοποίθςθσ των Τεχνϊν ςτθν παροχι ίςων 

ευκαιριϊν ςυμμετοχισ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ είναι αναγνωριςμζνθ ςτθ διεκνι 

βιβλιογραφία. Ο χαρακτιρασ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ, ωσ πολυπολιτιςμικισ και 

πολφγλωςςθσ, προβάλλει τθν αναγκαιότθτα δθμιουργίασ όρων ιςότιμθσ 

ςυμμετοχισ. Οι μακθτζσ, προερχόμενοι από διαφορετικά περιβάλλοντα, ζχοντασ 

διαφορετικζσ μακθςιακζσ ανάγκεσ, εγείρουν το αίτθμα για πολφπλευρα 

νοοθματοδοτθμζνθ διδαςκαλία. Οι Τζχνεσ διακζτουν τθν ικανότθτα να υπθρετοφν 

τθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία και να απευκφνονται ςε όλουσ τουσ μακθτζσ 

ανεξάρτθτα από το οικογενειακό ι  πολιτιςμικό υπόβακρο που φζρει ο κακζνασ. 
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Θ διδαςκαλία ςτισ ςφγχρονεσ πολυπολιτιςμικζσ κοινωνίεσ κακιςτά 

απαραίτθτθ τθν ανάδειξθ τθσ ζννοιασ τθσ «πολυφωνίασ», τθσ ςυμπερίλθψθσ όλων 

των «φωνϊν» ςτθ μακθτικι κοινότθτα. Στθ διαλογικότθτα τθσ τάξθσ, ο κάκε 

μακθτισ μεταφζρει τα βιϊματά του, το ιςτορικό, κοινωνικο-πολιτιςμικό υπόβακρό 

του, ειςζρχεται με τθν «προςωπικι του φωνι». Θ φωνι αυτι δεν πρζπει μόνο να 

ακουςτεί αλλά και να αξιοποιθκεί, ϊςτε να διευρυνκεί και ο πολιτιςμικόσ ορίηοντασ 

τθσ μακθτικισ κοινότθτασ (Kubli, 2005: 510· Φρυδάκθ, 2003: 153). Οι Τζχνεσ δίδουν 

τθν ευκαιρία ςε μακθτζσ,  με αποκλίνουςα νοθμοςφνθ να εκφζρουν τθν άποψι 

τουσ με αντίςτοιχο τρόπο με τουσ μακθτζσ με ςυγκλίνουςα νοθμοςφνθ (Fowler, 

1996: 47· Robinson, 1999: 91). H εκπαιδευτικόσ Ε9 αναγνωρίηει, ωσ το 

ςθμαντικότερο πλεονζκτθμα τθσ μεκόδου τθν παροχι ίςων ευκαιριϊν ςυμμετοχισ, 

ανεξάρτθτα από τθ γνωςτικι επίδοςθ. 

 Ναι, ςαφζςτατα ναι. Και για πολλοφσ λόγουσ. Κυρίωσ γιατί βοθκάει ςτθ ςυμμετοχι 
όλων των μακθτϊν, δεν υπάρχουν ζτςι διακρίςεισ και κατθγορίεσ μακθτϊν που 
μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθ διδαςκαλία και άλλων που δεν μποροφν. Και, κατά 
δεφτερον, βοθκάει πάρα πολφ ςτθν αυτενζργεια, οι ίδιοι οι μακθτζσ γίνονται πλζον 
ενεργθτικοί ακροατζσ και ςυμμετζχουν απόλυτα ςε αυτιν τθ διαδικαςία. Ε9 (Κ) 

 

Θ ανταπόκριςθ των μακθτϊν λειτουργεί ενιςχυτικά, ανταποδοτικά, 

ενδυναμϊνει ψυχικά και παρζχει διδακτικι ανατροφοδότθςθ και για τον 

εκπαιδευτικό και για το ζργο του. Το αρχικό ζναυςμα του εκπαιδευτικοφ λειτουργεί 

πολλαπλαςιαςτικά, κακϊσ οι μακθτζσ οικειοποιοφνται τθ μζκοδο. Το ενδιαφζρον, 

το κίνθτρο, θ ενεργοποίθςθ, ο ενκουςιαςμόσ ςυντείνουν ςτθν παραγωγι 

αποτελεςμάτων. 

Οπωςδιποτε, οπωςδιποτε, ςίγουρα. Μου ζκανε εντφπωςθ ότι λίγθ ϊκθςθ, αυτό που 
κζλουν είναι να τουσ εμπνεφςεισ, να τουσ δϊςεισ τθ χαρά αυτι να ξεκινιςουν και να 
δραςτθριοποιθκοφν. Μετά μου φαίνεται πρζπει να τουσ αφιςεισ περιςςότερο, όταν 
τουσ δϊςεισ αυτι τθν ϊκθςθ, μετά να τα αφιςεισ να αυτενεργιςουν μόνα τουσ, 
βγάηουνε πράγματα μόνα τουσ και πολφ ωραία πράγματα, χωρίσ να τα ζχω ςκεφτεί 
εγϊ. Αλλά αρκεί θ αρχι να είναι με μεγάλθ ϊκθςθ, να ενκουςιαςτοφν ςτθν αρχι... 
Ριςτεφω ότι αυτόσ ο ενκουςιαςμόσ κα κάνει να παράγουν μετά πράγματα. Ε21 (Κ) 

 

Ο εκπαιδευτικόσ διαμεςολαβεί παρζχοντασ το αρχικό ζναυςμα όμωσ θ ευκφνθ 

διεξαγωγισ του μακιματοσ δεν ανικει πλζον αποκλειςτικά ςε αυτόν αλλά και ςτο 

μακθτι. Σφμφωνα με το μοντζλο του Shulman, θ μακθςιακι διαδικαςία εμπλζκει 

όλουσ τουσ παράγοντεσ, εκπαιδευτικό, μακθτι, το διδακτικό αντικείμενο, τα 
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πλαίςια και τισ παραδοχζσ (Shulman, 1986). Θ ςυμμετοχι του μακθτι 

επαναπροςδιορίηει και αναμορφϊνει τθ διδακτικι πράξθ, δίδοντασ νζα πνοι 

(Χρυςαφίδθσ, 2006: 12). Θ εκπαιδευτικόσ Ε5 εκλαμβάνει τθν παράμετρο αυτι, τθσ 

ειςόδου του μακθτι ςτθ διδακτικι διαδικαςία, ωσ πθγι ανανζωςθσ για τον 

εκπαιδευτικό και πθγι δθμιουργικότθτασ για τον μακθτι. 

 Ναι, ςίγουρα. Ναι, γιατί και ξεκουράηει εμάσ, γιατί τα παιδιά ςυμμετζχουν, και τουσ 
δίνουμε δουλειά, δθμιουργικότθτα, κάτι να κάνουν και ο λόγοσ φεφγει από μασ, το 
βάροσ τθσ διδαςκαλίασ- και παρουςιάηουν τα ίδια τα παιδιά, οι μακθτζσ τθ δικιά τουσ 
δουλειά, που είναι εξαιρετικι και υπζροχθ πολλζσ φορζσ, φτάνει να είναι πρωτότυπθ. 
Μποροφν να κάνουν και πρωτότυπα πράγματα, εάν τουσ το ηθτιςουμε. Ε5 (Κ) 

 

Θ νζα μζκοδοσ, δεκτικι ςτθ διαφορετικότθτα, ενιςχφει και παρωκεί τθ 

μεταφορά γνϊςεων, καινοτομιϊν, εμπειριϊν από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ. Οι 

μακθτζσ μεταφζρουν ςτθν τάξθ τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ και τθν προςωπικι 

τουσ ματιά κζαςθσ. Θ «φωνι» τουσ ακοφγεται και ο εκπαιδευτικόσ αλλάηει κζςθ 

από πομπό ςε δζκτθ. Δζχεται τισ νζεσ ιδζεσ και «αλλάηει» και ο ίδιοσ. Για τθν 

εκπαιδευτικό Ε13, θ διδαςκαλία με τισ Τζχνεσ, και ςυγκεκριμζνα θ δραματοποίθςθ, 

αποτζλεςε πθγι ιδεϊν, ανανζωςε τθ διδακτικι πράξθ και, κατά ςυνζπεια, 

αποτζλεςε πθγι ζμπνευςθσ για τθν ίδια.   

Βζβαια κα τθν επιχειροφςα, όχι κα τθν επιχειροφςα, κα τθν επιχειριςω τθν επόμενθ 
χρονιά, γιατί ζτςι πιρα ιδζεσ …  Ε13 (Κ) 
 

Θ αποτελεςματικότθτα τθσ αξιοποίθςθσ των Τεχνϊν ςτθ διδαςκαλία τθσ 

Λογοτεχνίασ αναγνωρίηεται ακόμα και από τουσ εκπαιδευτικοφσ που διδάςκουν με 

τον παραδοςιακό τρόπο. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν ζχουν κάνει τθ μετάβαςθ, ϊςτε 

να ενςωματϊςουν δθμιουργικά «το νζο», αλλά περιςταςιακά ζχουν αξιοποιιςει τθ 

νζα μζκοδο. Ωσ κετικά χαρακτθριςτικά από αυτιν τθν ομάδα αναγνωρίηονται: θ 

αφξθςθ τθσ ςυμμετοχικότθτασ – ακόμα και των αδιάφορων μακθτϊν, θ κατανόθςθ, θ 

ςφνδεςθ του βιϊματοσ με τθ γνϊςθ, το αυξθμζνο ενδιαφζρον, θ αιςκθτικι 

καλλιζργεια.  

Είδα ωσ προσ το ενδιαφζρον τουσ, δθλαδι, ςτθ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία, τουσ είδα 
ότι πρόςεχαν, ςυμμετείχαν και παιδιά που με τον παραδοςιακό τρόπο δεν 
πολυςυμμετείχαν.  
Ε17 (Ρ) 
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Θ άποψθ μου για τθν ειςαγωγι των Τεχνϊν είναι πολφ κετικι, πολφ κετικι, γιατί, αν 
οποιαδιποτε μορφι Τζχνθσ μπει, το παιδί κα εμπεδϊςει, κα κατανοιςει, μζςα, 
δθλαδι, από αυτι τθν εμπειρία, κα βιϊςει το ποίθμα.  Ε20 (Ρ) 

 

Θ εκπαιδευτικόσ Ε23, αν και διδάςκει με τθν παραδοςιακι μζκοδο, 

κατακζτει τθ κετικι εμπειρία από τθν αξιοποίθςθ τζτοιων μεκόδων. Θ ίδια αποδίδει 

παραςτατικά τθν ενκουςιϊδθ υποδοχι των εναλλακτικϊν διδαςκαλιϊν: «Είναι μια 

γιορτι μζςα ςτθν τάξθ». Το εορταςτικό κλίμα, θ χαρά, θ αγαλλίαςθ, θ απόλαυςθ 

είναι ςυναιςκιματα που λειτουργοφςαν ενοχοποιθτικά ςε ςχζςθ με τθ γνϊςθ ςτο 

παραδοςιακό ςχολείο (ιγα, 2008: 323). Θ γνϊςθ, ςφμφωνα με τθν κλθρονομιά των 

φιλοςοφικϊν κεωριϊν για τθν ανκρϊπινθ υπόςταςθ, κεωροφνταν ότι ζπρεπε να 

είναι ςοβαρι και να αντιςτοιχεί μόνο με νοθτικζσ λειτουργίεσ, επιπλζον δε θ 

επιςτθμονικι γνϊςθ ςυςχετιηόταν με τθν αφαιρετικι ςκζψθ, και όχι με τθν 

πρακτικι εφαρμογι (ιγα, 2008: 323).  

 Ναι, ναι, ενεργοποιοφνται, γιατί είναι μια γιορτι  μζςα ςτθν τάξθ, αλλάηει το κζμα ι 
δεν είςαι μζςα ςτθν τάξθ, ακόμα και ζξω να τουσ βγάλεισ και να επιχειριςεισ κάτι 
ςχετικό να το διδάξεισ ζξω, νιϊκουν ότι φεφγουν από το πλαίςιο. Νιϊκουν αμζςωσ 
πιο ελεφκεροι, ότι κάτι διαφορετικό γίνεται, οπότε οι κεραίεσ τουσ ανιχνεφουν το 
καινοφριο. Ναι, υπάρχει περιςςότερο ενδιαφζρον. Ε23 (Ρ). 

 

10.2.2.3.3. Επζκταςθ και ςε άλλα μακιματα 

Θ αξιοποίθςθ των Τεχνϊν ςτθν εκπαίδευςθ ςυνδζεται με τισ ζννοιεσ τθσ 

διακεματικότθτασ και τθσ διεπιςτθμονικότθτασ. Κακϊσ οι Τζχνεσ ςυνδζονται με τθν 

αξιοποίθςθ τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ, ζχουν τθ δυνατότθτα να αποτελζςουν 

λειτουργικό - δυναμικό εργαλείο για οποιαδιποτε επιςτιμθ, ςυνειςφζροντασ ςτθν 

εναλλακτικι και ολιςτικι κζαςθ τθσ  γνϊςθσ. Θ γνϊςθ ςτο παραδοςιακό ςχολείο 

προςφζρεται αποςπαςματικά και αςφνδετα ςτον κάκε επιςτθμονικό κλάδο, με 

αποτζλεςμα ο μακθτισ να χάνει τθν αίςκθςθ του ςυςχετιςμοφ, τθσ ςυνζχειασ και 

«του όλου». Θ γνϊςθ, όμωσ, ςφμφωνα και με τισ αρχζσ τθσ Μορφολογικισ 

Ψυχολογίασ είναι ςφαιρικι και ωσ τζτοια πρζπει να αντιμετωπίηεται από τθν 

εκπαίδευςθ (Χρυςαφίδθσ, 2008: 15). Σφμφωνα με τον Shoemaker, το ςϊμα, οι 

αιςκιςεισ, οι ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματα εμπλζκονται με τον ομαλότερο τρόπο, 

χωρίσ τεχνθτζσ διακριτζσ οριοκετιςεισ, ανάμεςα ςτα αντικείμενα και ςτισ 

προςεγγίςεισ, μζςα από εμπειρίεσ μάκθςθσ και νοθματοδοτιςεισ (Shoemaker, 

1989). 
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Θ επικυμία ανάμειξθσ των ειδϊν τθσ Τζχνθσ και των διαφορετικϊν 

γνωςτικϊν αντικειμζνων εκφράςτθκε με διάφορουσ τρόπουσ. Άλλοι εκπαιδευτικοί 

που δοκίμαςαν μια μορφι Τζχνθσ, π.χ. Κζατρο ι Μουςικι, εξζφραςαν τθν επικυμία 

να εντάξουν ςτα διδακτικά εργαλεία τουσ και άλλθ μορφι Τζχνθσ, και άλλοι 

εκπαιδευτικοί εξζφραςαν τθν επικυμία να δοκιμάςουν τθν αξιοποίθςθ των Τεχνϊν 

και ςε άλλα γνωςτικά αντικείμενα, εκτόσ από τθ Λογοτεχνία. Ο εκπαιδευτικόσ Ε6, 

που δίδαξε αξιοποιϊντασ τθ Μουςικι, διλωςε ενδιαφζρον για τον ςχεδιαςμό 

διδαςκαλίασ με κεατρικζσ τεχνικζσ, πιςτεφοντασ ότι κα εμπλοφτιηε και κα ενίςχυε 

ακόμα περιςςότερο τθ μακθςιακι διαδικαςία. 

Οπωςδιποτε. Οπωςδιποτε ναι, και μάλιςτα, αν μου δινόταν και θ δυνατότθτα κα 
ςυνδφαηα και άλλθ μορφι Τζχνθσ, όπωσ είναι το Θζατρο.  Ε6 ( Μ) 

 
Ζνασ άλλοσ τρόποσ ςφμμειξθσ είναι θ διερεφνθςθ μιασ κοινισ κεματικισ. Θ 

κοινι αναφορά που παρουςιάηουν οι δφο Τζχνεσ, Λογοτεχνία και Κινθματογράφοσ, 

ωσ προσ τθν αφθγθματικι γλϊςςα, οδθγεί τθν εκπαιδευτικό Ε3 ςε διάκεςθ 

εξερεφνθςθσ του τρόπου που οι δφο γλϊςςεσ, λογοτεχνικι και κινθματογραφικι, 

ςυνομιλοφν (Κόκκινοσ-Γουδζλθσ, 2003). 

Και μάλιςτα, ζχω αρχίςει να πιςτεφω ότι ζχει ενδιαφζρον, αλλά πάλι το πρόβλθμα 
είναι χρονικό, ζχει ενδιαφζρον να δοκιμάςει κανείσ το ςυςχετιςμό λογοτεχνικϊν 
κειμζνων, πεηϊν λογοτεχνικϊν κειμζνων, και μάλιςτα πιο εκτεταμζνων, ενόσ 
μεγάλου διθγιματοσ, ασ ποφμε, ςτθ μεταφορά του ςτον Κινθματογράφο. Γιατί ζχω 
τθν εντφπωςθ ότι είναι ζνασ καλόσ τρόποσ για να διδάξουμε ςτουσ μακθτζσ αυτό 
που λζμε αφθγθματικζσ τεχνικζσ, που είναι ίδιεσ ςτθν Αϋ λυκείου, φερ’ ειπείν. 
Πιςτεφω ότι είναι ζνασ πολφ καλόσ τρόποσ και βεβαίωσ κζλω να το δοκιμάςω. Ε3 (Κ) 

 

Θ ιδζα τθσ διακειμενικότθτασ και τθσ διδακτικισ αξιοποίθςθσ τθσ Τζχνθσ, 

ειδικά ςτα φιλολογικά μακιματα, γεννά τθν επικυμία εφαρμογισ. Τα γλωςςικά 

μακιματα εξάλλου προςφζρονται, κακϊσ ο κϊδικασ είναι κοινόσ.  

 Οπωςδιποτε, και επειδι μου αρζςουν και οι Τζχνεσ, άλλωςτε, κεωρϊ ότι ςε κάκε 
μάκθμα ειδικά ςτα μακιματα,  τα οποία αντιμετωπίηει ι χειρίηεται ζνασ φιλόλογοσ, 
μποροφν να υπειςζρκουν όλεσ οι μορφζσ Τζχνθσ. Και ςτθν Ιςτορία και ςτθ Λογοτεχνία 
και κυρίωσ ςτθ Λογοτεχνία. Ε25 (Κ) 

 
Ειδικά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, υπάρχει μεγάλο ενδιαφζρον για τθν αξιοποίθςθ του 

οπτικοφ γραμματιςμοφ ςτθν καλλιζργεια τθσ κριτικισ ςκζψθσ, μζςω «ανάγνωςθσ» 

πινάκων Ηωγραφικισ (Μζγα, 2011: 21-70).  

 Ναι κα το επιχειροφςα, κα ικελα …, ιδθ το ζχω δουλζψει ςε κάποια αντικείμενα ςτθ 
Λογοτεχνία, κα ικελα να δω και ςε άλλα μακιματα πϊσ κα μποροφςε να λειτουργιςει 
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αυτό. Κάνω μία προςπάκεια φζτοσ να διδάξω αυτόν τον τρόπο και ςτθ Γλϊςςα, ςε μία 
ενότθτα που ζκρινα ότι μποροφςε να βοθκιςει θ Τζχνθ. Ναι, κα το ζκανα, κα το 
επιχειροφςα και ςε άλλα. Ε18 (Εικ) 

 

Θ  πολφπλευρθ κζαςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου, θ ολιςτικι μάκθςθ, θ 

ςφνδεςθ τθσ εμπειρίασ με τισ ζννοιεσ και το ςυναίςκθμα δεν αποτελοφν  

προςεγγίςεισ που αφοροφν μόνο ςτο πεδίο των γλωςςικϊν μακθμάτων. Σφμφωνα 

με τον Fowler, τα ζργα Τζχνθσ παρζχουν αποτελεςματικά μζςα για τθ ςφνδεςθ των 

πλθροφοριϊν ςτθν Λςτορία, ςτισ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ, ςτα Μακθματικά, ςτισ 

Φυςικζσ Επιςτιμεσ (Fowler, 1996: 70). Ζνα ζργο Τζχνθσ δφναται να οδθγιςει ςε 

πολλζσ αλλθλοδιαπλεκόμενεσ περιοχζσ τθσ μάκθςθσ, να δθμιουργιςει 

ερευνθτικοφσ άξονεσ, να αποκαλφψει ότι οι Τζχνεσ, όπωσ και θ ηωι, βιϊνονται ςε 

ζναν περίπλοκο κόςμο, που δεν είναι δυνατόν να κακοριςτεί με ακρίβεια και να 

κατατμθκεί ςε αυςτθρϊσ διαχωριςμζνεσ περιοχζσ. Θ εκπαιδευτικοσ Ε19 αναφζρεται ςε 

αυτό το είδοσ τθσ μάκθςθσ. 

 κα ζπρεπε το ςχολείο, γενικά, να μπορεί να λειτουργεί ωσ μία μεγάλθ ομάδα με 
κοινό ςτόχο και ςε πολλά αλλθλοςυνεργαηόμενα, τζλοσ πάντων, πεδία, όπωσ είναι για 
παράδειγμα, θ παράλλθλθ ηϊνθ, ζτςι ϊςτε να μποροφμε και ςυνάδελφοι 
διαφορετικϊν ειδικοτιτων να προςεγγίηουμε βιωματικά με διάφορουσ τρόπουσ, 
πολφπλευρα, κάποια αντικείμενα.  Ε19 (Εικ) 

 

H διεπιςτθμονικι μάκθςθ δφναται να οδθγιςει ςε ζνα πιο ςυνεκτικό 

πρόγραμμα ςπουδϊν, ςυνενϊνοντασ τα περιχαρακωμζνα πεδία. Θ Τζχνθ διακζτει 

τθ δυναμικι να ςυνενϊςει περιοχζσ που φαίνονται αποκομμζνεσ, δθμιουργϊντασ 

δίκτυα και αρμοφσ εςωτερικισ ςυνοχισ. Θ διακεματικότθτα, θ διαιςκθτικι και 

ενορατικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ αφορά ςε όλουσ τουσ τομείσ και ςτθ κζαςθ,  εν 

τζλει, τθσ γνϊςθσ ωσ ενιαίασ.  

Νομίηω ότι οι εναλλακτικζσ μορφζσ διδαςκαλίασ κα μποροφςαν να αποτελζςουν τθ 
νζα διδακτικι προςζγγιςθ από δω και πζρα, γιατί προςφζρεται ςε όλα τα πεδία, και 
πιςτεφω και ςε όλα τα γνωςτικά αντικείμενα. Ε9 (Κ) 
 

10.2.2.4. Αναςτοχαςμόσ  

Ωσ αναςτοχαςμόσ προςδιορίηεται θ κριτικι εξζταςθ των πεποικιςεων και των  

ςτάςεων του ατόμου, κακϊσ και ο ζλεγχοσ των πθγϊν προζλευςισ τουσ µε ςτόχο 

τθν κριτικι αποτίμθςθ μιασ εμπειρίασ και τθ διαμόρφωςθ μεταγνϊςθσ (Ηαρίφθσ, 

2009). Ειδικότερα για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, ο Cornford αποτιμά, όπωσ 
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αναφζρεται ςτον Καράμθνα, τον αναςτοχαςμό ωσ  «µια ςφνκετθ και πολυεπίπεδθ 

διαδικαςία ςτθν εξζλιξθ τθσ οποίασ εμπλζκονται όλεσ οι προχπάρχουςεσ ζννοιεσ για 

τθ μάκθςθ και οι υποκειμενικζσ εμπειρίεσ» (Καράμθνασ, 2010: 1). Θ διαδικαςία 

ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ μιασ διδαςκαλίασ, θ οποία κα ανατρζπει τα 

παραδοςιακά ςχιματα, απαιτεί τθ διαμόρφωςθ ενόσ νζου πλαιςίου, εντόσ του 

οποίου οι ρόλοι εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν επανατοποκετοφνται. Θ μετάβαςθ από 

τθν παραδοςιακι ςτθ νζα μορφι διδαςκαλίασ αποτελεί μια ακροβαςία ανάμεςα 

ςτο παλιό και το καινοφργιο. Είναι μια διαδικαςία που απελευκερϊνει, προςδίδει 

ελευκερία και αυτονομία ςτον εκπαιδευτικό αλλά παράλλθλα κζτει 

προβλθματιςμοφσ ςχετικά με τθν ευκφνθ και τθν οργάνωςθ τθσ μεκόδου. 

Οι προβλθματιςμοί που καταγράφονται αφοροφν ςτισ αυξθμζνεσ διδακτικζσ 

απαιτιςεισ, που θ νζα μζκοδοσ εγείρει, ωσ προσ τθν οργάνωςθ και τον χρόνο,  τθν 

ανάγκθ επιμόρφωςθσ τθν ανάγκθ ςτιριξθσ και κακοδιγθςθσ από τθ διεφκυνςθ, τθν 

ανάγκθ ςυνεργαςίασ, τθν ανάγκθ φπαρξθσ κατάλλθλων χϊρων για τζτοιου είδουσ 

δράςεισ. Τζλοσ, εκφράηονται από τουσ εκπαιδευτικοφσ προβλθματιςμοί και 

ανθςυχία ωσ προσ τθν εμβάκυνςθ, αν δθλαδι οι μζκοδοι αυτζσ, εκτόσ από τθν 

ανανζωςθ και τθν ευχαρίςτθςθ, οδθγοφν ςε ουςιαςτικι εκπαίδευςθ και 

καλλιζργεια.  

10.2.2.4.1. Αυξθμζνεσ διδακτικζσ απαιτιςεισ  

 * Σχεδιαςμόσ- Οργάνωςθ – Χρόνοσ - Φλθ+ 

Οι νζεσ μζκοδοι είναι απαιτθτικζσ και ωσ προσ τον ςχεδιαςμό και ωσ προσ τθ 

διαχείριςθ του χρόνου. Πλοι οι εκπαιδευτικοί κατακζτουν ανάλογθ εμπειρία 

ςχετικά με τθν επιπρόςκετθ οργανωτικι ανάγκθ, κακϊσ και τον επιπλζον εργαςιακό 

κάματο. Θ εκπαιδευτικόσ Ε10 μεταφζρει το βίωμα από τθν πραγμάτωςθ τζτοιου 

είδουσ δράςεων. Οι αρνθτικζσ προεκτάςεισ που καταγράφει είναι εμφανείσ από το 

λεκτικό που χρθςιμοποιεί: κουραςτικό, χρονικι πίεςθ, ζξτρα μάκθμα. Αν και οι 

δράςεισ αυτζσ ςθμαίνουν επιπλζον ευκφνθ και εργαςιακό φόρτο, ωςτόςο ζχουν 

αντιςτακμιςτικά οφζλθ και λειτουργοφν ανανεωτικά: «δεν το μετάνιωςα … γιατί 

είχα τα παιδιά κοντά μου». Θ ανταπόδοςθ ςτθν επικοινωνιακι διάςταςθ, ςτθ ςχζςθ 

με τον μακθτι είναι τζτοια, ϊςτε αντιςτακμίηει τθν επιπρόςκετθ εργαςιακι 

επιβάρυνςθ. 
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Κεωρϊ ότι θ ςυμβολι των Τεχνϊν είναι ςθμαντικι. Επιμζνω. Δεν το μετάνιωςα. 
Αυτό κα προςκζςω, δεν το μετάνιωςα, αλλά είναι κουραςτικό, γιατί ςε 45 λεπτά με 
βία, βγάηεισ τθν φλθ. Για να βγάλεισ το ζξτρα, το κεατρικό, το άκουςμα και αυτό 
κζλει προετοιμαςία, μπαίνεισ πριν το διάλειμμα καλά –καλά, τουσ το μοιράηεισ, τουσ 
κακοδθγείσ, τουσ ακοφσ, τθ γνϊμθ τουσ μετά, το τι ειςζπραξαν, μα είναι ζξτρα 
μάκθμα, εγϊ το ζκανα, γιατί κεωρϊ ότι και τα παιδιά τα είχα κοντά μου, και 
πιραν κάτι παραπάνω πζρα από τθ ςτείρα γνϊςθ.  Ε10 ( Μ- Κ) 
 

Στισ παραμζτρουσ που χριηουν μζριμνασ ςτον ςχεδιαςμό τζτοιου είδουσ δράςεων 

προςτίκεται και θ «φλθ». Οι περιοριςμοί που κζτει το αναλυτικό πρόγραμμα και θ 

δζςμευςθ ςυμπόρευςθσ με αυτό, όπωσ κακορίηεται από τισ εξεταςτικοκεντρικζσ 

ανάγκεσ, λειτουργοφν δεςμευτικά για τουσ εκπαιδευτικοφσ. Θ εκπαιδευτικόσ Ε7 

επιμζνει ςτθ χριςθ των εναλλακτικϊν μεκόδων, παρά τουσ περιοριςμοφσ, όπωσ 

χαρακτθριςτικά αναφζρει: «ςε τακτά διαςτιματα και ςε διάφορα αντικείμενα».  

Ναι, προςπακϊ πάντα να τθν επιχειρϊ, παρόλο που κζλει και κόπο και χρόνο και 
κυρίωσ, όταν μασ πιζηει θ φλθ δεν τθν τολμάμε, ωςτόςο τθν προςπακϊ ςε τακτά 
διαςτιματα και ςε διάφορα γνωςτικά αντικείμενα.  Ε7 (Κ – Εικ) 

 

Θ εκπαιδευτικόσ Ε14 αναγνωρίηει, επίςθσ, τουσ περιοριςμοφσ, φλθ και χρόνο, αλλά 

κεωρεί ότι θ εναλλακτικι μζκοδοσ ζχει αντιςτακμιςτικά ψυχικά οφζλθ: «Το κζλω … 

είναι θ παρόρμθςι μου».  

Ναι κα το ικελα πάρα πολφ και το κζλω κάκε χρόνο, αυτι είναι θ παρόρμθςι μου, κα 
ζλεγα. Θ μόνθ μου αναςτολι είναι πάντα θ φλθ, ο χρόνοσ ο περιοριςμζνοσ. Ε14 (Κ) 
 

Θ εκπαιδευτικόσ Ε4, που οργανϊνει κεατρικά δρϊμενα, κατακζτει μια άλλθ 

παράμετρο: τθν ζλλειψθ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ, που ενζχει τον κίνδυνο τθσ 

απϊλειασ ςφνδεςθσ με τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Κακϊσ δεν ζχει καλλιεργθκεί θ 

κουλτοφρα τθσ εναλλακτικισ ανάγνωςθσ, οι μακθτζσ ενδζχεται να χάςουν τθν 

αίςκθςθ τθσ ζνταξθσ τθσ μεκοδολογίασ ςτθν εκπαιδευτικι ςτόχευςθ. Επειδι θ 

εναςχόλθςθ με τθν Τζχνθ ςυνδζεται με τθν ευχαρίςτθςθ και αντιςτοίχωσ το μάκθμα 

ςυνδζεται με αρνθτικά ςυναιςκιματα, ελλοχεφει ο κίνδυνοσ τθσ ςφγχυςθσ και τθσ 

κεϊρθςθσ τθσ καλλιτεχνικισ εναςχόλθςθσ ωσ ευχάριςτθσ απαςχόλθςθσ και 

μεκόδου διαφυγισ. 

 Εντάξει, κζλει λίγο περιςςότερο οργάνωςθ, πρζπει να προςζχεισ να μθν ξεφφγεισ και 
πολφ και το όλο πράγμα γίνει και λίγο καρικατοφρα. Θζλει να προςζξεισ ιδιαίτερα, 
δθλαδι να περάςεισ αυτά που κζλεισ ςτα παιδιά ευχάριςτα και δθμιουργικά χωρίσ να 
χάςεισ τθν ουςία και τον ςτόχο τθσ διδαςκαλίασ, τα όριά ςου. Ε4 (Κ) 
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10.2.2.4.2. Ανάγκθ επιμόρφωςθσ  

Είναι γεγονόσ ότι, ςτισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, οι νζεσ προτάςεισ του Λνςτιτοφτου 

Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ επιδιϊκουν να αναβακμίςουν τθ μακθςιακι διαδικαςία, 

παρζχοντασ ςτον εκπαιδευτικό τθ δυνατότθτα αυτονόμθςθσ και απόκλιςθσ από τθν 

αυςτθρι τιρθςθ του Α.Ρ. και του ςχολικοφ εγχειριδίου. Στο πνεφμα αυτό, οι 

διδαςκαλίεσ ςτοχεφουν ςτθ διαμεςολάβθςθ του εκπαιδευτικοφ ςτθ ςχζςθ 

διδακτικοφ αντικειμζνου και μακθτι και κζτουν ωσ κυρίαρχο παράγοντα τθν ενεργό 

ςυμμετοχι του μακθτι (Χρυςαφίδθσ, 2008: 12).  Θ αναγνϊριςθ, όμωσ, τθσ ανάγκθσ 

βελτίωςθσ των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων εγείρει τθν ανάγκθ επιμόρφωςθσ.  

Οι Καραμπίνθ & Ψιλοφ αναγνωρίηουν ςτθν επιμόρφωςθ τον παράγοντα 

αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ, τόςο για τθν προςωπικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ 

των εκπαιδευτικϊν, όςο και για τθν ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ ζργου (Καραμπίνθ 

& Ψιλοφ, 2005: 139). Θ εκπαιδευτικόσ Ε25 καταγράφει τθν ανάγκθ επιμόρφωςθσ ςε 

ηθτιματα Τζχνθσ και τθσ ςφνδεςισ τουσ με τισ κεματικζσ ενότθτεσ. Στο υπάρχον 

αναλυτικό πρόγραμμα, θ Τζχνθ ειςάγεται αποςπαςματικά και μεμονωμζνα, χωρίσ 

να υπάρχει θ δυνατότθτα νοθματοδότθςθσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ, πόςω μάλλον 

τουσ μακθτζσ.  
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10.2.2.4.3. Ανάγκθ ςυνεργαςίασ εκπαιδευτικϊν  

Θ ςυναδελφικι ςυνεργαςία, ςε ςυνδυαςμό με τον αναςτοχαςτικό διάλογο, 

αναδεικνφονται ςε ςθμαντικζσ παραμζτρουσ για τθν ενίςχυςθ τθσ μάκθςθσ και τθν 

παραγωγι του βζλτιςτου αποτελζςματοσ. Για τθν ανανζωςθ των παραδοςιακϊν 

δομϊν είναι ανάγκθ να υπάρξει αλλαγι κουλτοφρασ ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, 

είναι ανάγκθ να υπάρξει ςυνεργαςία, που κα ςτοχεφει ςτθ μετατροπι τθσ ςχολικισ 

μονάδασ ςε μανκάνουςα κοινότθτα μζςω τθσ επικοινωνίασ και τθσ ςυνεργαςίασ 

(Ματςαγγοφρασ, Γιαλοφρθσ & Κουλουμπαρίτςθ, 2014). Για τθν ολόπλευρθ κζαςθ 

κάκε γνωςτικοφ αντικειμζνου, απαραίτθτθ αναδεικνφεται θ διεπιςτθμονικι, 

διακεματικι προςζγγιςθ. Θ ςυνεργαςία, θ επικοινωνία, ο διάλογοσ μεταξφ όλων 

των ειδικοτιτων είναι, όχι μόνο αναγκαίοσ ςτο ςφγχρονο ςχολείο, αλλά και 

επιβεβλθμζνοσ.  

Κζλω να πω ότι να λειτουργιςουμε πζραν τθσ μιασ ειδικότθτασ, ενδεχομζνωσ, και 
αιφνιδιαςτικά για τα παιδιά, να μπει να κάνει Ελφτθ, ασ ποφμε, μιασ άλλθσ 
ειδικότθτασ ςυνάδελφοσ, όχι με τθν παραδοςιακι μορφι, που περιμζνεισ από τον 
φιλόλογο να ςου αναλφςει το ποίθμα, να ςου πει μία τελείωσ άλλθ οπτικι, θ οποία 
κα αιφνιδιάςει τα παιδιά και μετά να μπει ςτο επόμενο μάκθμα και τα παιδιά να 
διψάνε για αυτό,  το οποίο πλζον κα τουσ «ειςθγθκείσ». Ε19 (Εικ.) 

 
Θ εκπαιδευτικόσ Ε24 επικοινωνεί τθν αίςκθςθ πολεμικισ που καταγράφεται 

ςτθ ςφγχρονθ ςχολικι πραγματικότθτα. Θ υπάρχουςα παραδοςιακι νοοτροπία 

βιϊνει ωσ απειλι τθν αλλαγι των μεκόδων και αντιδρά ςυγκρουςιακά. Θ 

ανανζωςθ, όμωσ, ζχει ανάγκθ από τθ ςυνειςφορά του ςυγκείμενου, οι ςυνάδελφοι, 

ο διευκυντισ, ολόκλθρθ θ ςχολικι κοινότθτα πρζπει να αποτελζςουν ςυνεκτικι 

ομάδα, που κα ςυμβάλλει ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθ και ςτθν ενκάρρυνςθ τζτοιου 

είδουσ δράςεων. 

 Ναι, για να επιτφχουν όλα αυτά τα εναλλακτικά και τα όμορφα και για να αλλάξει θ 
εκπαίδευςθ, δεν αρκοφν τρεισ κοφκοι, ζνασ κοφκοσ, δφο κοφκοι, τρεισ κοφκοι, 
πρζπει να υπάρχει ςτιριξθ άνωκεν, όχι όπωσ βάηουμε ζνα διαδραςτικό, που δεν 
ξζρουμε πϊσ λειτουργεί, ςτιριξθ από τθ Διεφκυνςθ, ποικιλοτρόπωσ ςτιριξθ και τουσ 
ςυναδζλφουσ, οι οποίοι πολλζσ φορζσ νιϊκουν «να απειλοφνται»,  «-Τι είναι αυτό που 
τουσ κάνεισ εςφ;» Ε24 (Μ-Κ) 
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10.2.2.4.4. Ενιςχυτικόσ ρόλοσ διεφκυνςθσ 

Θ ανάγκθ τθσ ενίςχυςθσ των εναλλακτικϊν και καινοτόμων δράςεων από τον 

διευκυντι, είναι αναγνωριςμζνθ. Ο διευκυντισ διαδραματίηει πρωταρχικό ρόλο 

ςτθν ανάπτυξθ και αναβάκμιςθ του ζργου τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Ο Κenzevich23 

επιςθμαίνει τθ δφναμθ του θγζτθ ςτθν παρϊκθςθ  για τθν επίτευξθ κοινϊν ςτόχων 

(Κenzevich, 1975: 85). Είναι αυτόσ που κα προςφζρει το όραμα και κα ςυνειςφζρει 

ςτθ δθμιουργία ςυνεκτικϊν δυνάμεων γφρω από αυτό. Τθν ανάγκθ φπαρξθσ 

κλίματοσ ςυνεργαςίασ, προαγωγισ του διαλόγου και διεπιςτθμονικότθτασ 

κατακζτει θ εκπαιδευτικόσ Ε19. 

Νομίηω, φυςικά, ότι θ ςχολικι μονάδα γενικά, κι ο διευκυντισ  ειδικότερα,  πρζπει να 
βοθκά άμεςα τζτοιου τφπου προςπάκειεσ. Ε19 (Εικ.) 
 

Το αντίκετο ςυμβαίνει, όταν ο διευκυντισ λειτουργεί αποκαρρυντικά και 

υπονομευτικά, υποκάλποντασ κλίμα αντιπαλότθτασ. Θ εκπαιδευτικόσ Ε24 

μεταφζρει τθν αίςκθςθ τθσ αναςφάλειασ, του αδιόρατου κινδφνου και τθσ 

επιβουλισ που δθμιουργεί το κλίμα εχκρότθτασ και καχυποψίασ απζναντι ςτισ νζεσ 

ιδζεσ. 

 

10.2.2.4.5. Υποδομι – όλοσ χϊρου  

Θ κζςθ του χϊρου ςτθ μακθςιακι διαδικαςία προβάλλεται ωσ ιδιαίτερα 

ςθμαίνουςα.  Στθ ςυμβολι τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ αιςκθτικισ του ςχολικοφ 

χϊρου ςτθν προϊκθςθ των ανκρωπίνων ςχζςεων ζχει αναφερκεί θ Γκιηζλθ, που 

αναγνωρίηει ςτον "Σχολικό Χϊρο" κεντρικό και κεμελιακό ρόλο ςτθν ποιότθτα τθσ 

παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ, ςτθν καλλιζργεια ςχζςεων φιλίασ, ςτθν 

κοινωνικοποίθςθ των μακθτϊν και των μακθτριϊν, ςτθ διενζργεια ανοιχτϊν 

πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, ςτθν υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ και διδακτικοφ 

ζργου μζςω των αικουςϊν διδαςκαλίασ, των ειδικϊν αικουςϊν (Γκιηελι, 2010: 81). 

Ο χϊροσ και θ ζλλειψθ κατάλλθλθσ υποδομισ επιςθμαίνεται ωσ εμπόδιο ςτθ 

διαμόρφωςθ του κατάλλθλου κλίματοσ, από τουσ περιςςότερουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Τθ κζςθ αυτι κοινωνεί θ εκπαιδευτικόσ Ε19, που διδάςκει αξιοποιϊντασ 

εικαςτικά ζργα. Θ φπαρξθ ενόσ χϊρου ειδικά διαμορφωμζνου για τθν εκπόνθςθ 
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τζτοιου είδουσ δράςεων, κατ’ αυτιν, διαμορφϊνει μια άλλου είδουσ μακθςιακι 

ςυνείδθςθ, δθμιουργεί ενόσ άλλου είδουσ πλαίςιο εκπαίδευςθσ, το οποίο ςχετίηεται 

με τθ δυνατότθτα ζκφραςθσ, τθν αίςκθςθ ελευκερίασ και τθ διοχζτευςθ 

ςυναιςκιματοσ, που αποτελοφν ουςιϊδεισ όρουσ ςτθν πρόςλθψθ των 

καλλιτεχνικϊν ζργων. Ο χϊροσ ωσ πολιτιςμικι αιςκθτικι υποβάλλει ι ακόμα και 

επιβάλλει νοθματοδοτιςεισ (Σταυρίδθσ & Μαναςισ, 1988). 

Ζτςι ϊςτε τα παιδιά να μποροφν να κινοφνται, να μποροφν να εκφράηονται, να 
μποροφν να καταλαβαίνουν ότι εκείνθ τθν ϊρα δεν κάνουν ζνα μάκθμα, αλλά ςτθν 
ουςία κάνουν Τζχνθ και βαςικά ηουν καταςτάςεισ που τουσ καλλιεργοφν 
ςυναιςκιματα που κα τα ςυνοδεφουν για μια ηωι και κα τουσ χαράξουν μία άλλθ 
θκικι πορεία, μζςα από ερεκίςματα,  τζλοσ πάντων,  διαφορετικοφ τφπου. 19 (Εικ.) 

 

 Θ εκπαιδευτικόσ Ε14, αν και διδάςκει με τθν παραδοςιακι μζκοδο, 

αναγνωρίηει ςτθν αξιοποίθςθ των εικαςτικϊν ζργων μια ενδιαφζρουςα προοπτικι, 

αλλά επιςθμαίνει τθν ανάγκθ φπαρξθσ κατάλλθλων προδιαγραφϊν, ϊςτε θ 

αξιοποίθςθ να καταςτεί ουςιαςτικι και αποτελεςματικι.  

Εικαςτικά, ναι, αυτό κα ιταν πράγματι μια εναλλακτικι και κα ικελα να τθ 

χρθςιμοποιιςω αλλά υπό ποιεσ ςυνκικεσ, λζτε. Αν υπάρχουν ςυνκικεσ καταρχιν 

ςτο ςχολείο, να υπάρχουν αυτζσ οι δυνατότθτεσ, να μπορϊ να ζχω, δθλαδι, 

διευκόλυνςθ από το ςχολείο, να ζχω τθ δυνατότθτα του χρόνου και τθσ υποδομισ 

του ςχολείου, αυτά τα δφο είναι βαςικά κριτιρια, του χρόνου και τθσ υποδομισ. Είναι 

κζμα χρόνου λοιπόν και υποδομισ του ςχολείου, νομίηω. Ε14 (Ρ) 

 

10.2.2.4.6. Απαξίωςθ ςχολικισ γνϊςθσ  

Τζλοσ, θ εκπαιδευτικόσ Ε7, τοποκετϊντασ τθ ςχολικι γνϊςθ ςτθ ςφγχρονθ 

πραγματικότθτα και ςτα πρότυπα που αυτι προβάλλει, κατακζτει τθ ματαιωτικι 

διαπίςτωςθ τθσ αντιμετϊπιςισ τθσ ωσ απαξιωμζνθσ. Ραρατθρεί με απογοιτευςθ 

πωσ θ ςχολικι γνϊςθ, που δεν ςυνδζεται με τθν αγορά εργαςίασ και δεν 

αποτυπϊνεται ςτθν κοινωνικι κινθτικότθτα, αντιμετωπίηεται απαξιωτικά και 

υποτιμθτικά. Οι μακθτζσ βιϊνουν τθν αναντιςτοιχία, αν όχι τθ ςφγκρουςθ, των 

αξιακϊν ςυςτθμάτων και αποςτρζφονται τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Ππωσ θ ίδια 

επιςθμαίνει, όςο δεν υπάρχει διαφοροποίθςθ ςτθ ςτόχευςθ, θ μζκοδοσ δεν 

δφναται να ςυνειςφζρει ουςιαςτικά. Το όφελοσ από τθ χριςθ  των εναλλακτικϊν 

μεκόδων είναι επιφανειακό και ςχετίηεται με τθν ζξοδο από τθν εξεταςτικοκεντρικι 

νοοτροπία.  
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Λοιπόν, εν τζλει, κεωρϊ, αν το ςχολείο και θ γνϊςθ είναι απαξιωμζνα, καμία 
μζκοδοσ δε μπορεί να κεντρίςει το ενδιαφζρον και να λφςει το πρόβλθμα. Θ μζκοδοσ 
είναι μζκοδοσ. Ο ςτόχοσ είναι το κζμα. Και ςτο ςχολείο μασ δεν ζχουμε ξεκακαρίςει 
τί ακριβϊσ κζλουμε. Τα παιδιά νιϊκουν ότι τελειϊνουν το ςχολείο και δεν τουσ δίνει 
κανζνα εφόδιο για το μζλλον τουσ, δεν νιϊκουν ότι από τθν ίδια τθ γνϊςθ κερδίηουν. 
Με αυτιν τθν ζννοια το απαξιϊνουν και αρνοφνται να ακοφςουν με οποιαδιποτε 
μζκοδο. Αυτό που κάνουν οι εναλλακτικζσ μζκοδοι τελικά είναι ότι τουσ βγάηουν 
από το άγχοσ και από τθν πίεςθ των εξετάςεων. Δεν είναι λίγο, αλλά δεν είναι και ο 
ςτόχοσ. Ε7 (Κ- Εικ.) 

 

O Χρυςαφίδθσ, κατά τον ίδιο τρόπο, αποδίδει τθν αδυναμία των 

εκπαιδευτικϊν να ερμθνεφςουν τθ ςτάςθ και τθν ζλλειψθ κατανόθςθσ του 

διδακτικοφ αντικειμζνου από τουσ μακθτζσ ςτθν αλλαγι που παρατθρείται ςτο 

κοινωνικό πλαίςιο. Τα μοντζλα ερμθνείασ του παρελκόντοσ, με βάςθ τα οποία οι 

εκπαιδευτικοί  κατανοοφςαν τθν πρόςλθψθ των μακθτϊν, ζχουν καταςτεί  

ανενεργά (Χρυςαφίδθσ, 2008: 13). Στο ίδιο πνεφμα, θ εκπαιδευτικόσ Ε16 εκφράηει 

τον προβλθματιςμό τθσ. Θ ςφγχυςθ και ο αποπροςανατολιςμόσ εκλαμβάνονται ωσ 

ςθμεία των καιρϊν. Θ ίδια διδάςκει με τθν παραδοςιακι μζκοδο και πιςτεφει ότι θ 

εκπαίδευςθ ζχει ανάγκθ από μια ριηοςπαςτικι αλλαγι, ϊςτε να αλλάξει θ ςτάςθ 

και θ διάκεςθ πρόςλθψθσ του διδακτικοφ αντικειμζνου. 

Ρραγματικά, είμαι ςε μια φάςθ που αρχίηω και ψάχνω ξανά τζτοια πράγματα. Υπάρχει 
μεγάλθ αδυναμία κατανόθςθσ… Δεν ξζρω. Υπάρχει αδυναμία επικοινωνίασ, μια 
ολοφάνερθ αδυναμία επικοινωνίασ, ρωτϊ κάτι και με κοιτάνε.  Ε16 (Ρ) 
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10.2.3. Μακθτζσ 

Στθν ενότθτα αυτι, οι εκπαιδευτικοί κατακζτουν τισ απόψεισ τουσ ςχετικά με τα 

αποτελζςματα τθσ διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ με τθν αξιοποίθςθ των Τεχνϊν. Οι 

εκπαιδευτικοί, αναςτοχαηόμενοι τθν εκπόνθςθ τθσ εναλλακτικισ διδαςκαλίασ, 

καταγράφουν τα βραχυπρόκεςμα και τα μακροπρόκεςμα οφζλθ, κακϊσ και τθν 

αντιλαμβανόμενθ αλλαγι ςτον τρόπο πρόςλθψθσ των Τεχνϊν. Τζλοσ, οι 

εκπαιδευτικοί κατακζτουν τθν οπτικι τουσ ςχετικά με τα προβλιματα που 

ανζκυψαν κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ.  

10.2.3.1. Βραχυπρόκεςμα οφζλθ 

Τα αποτελζςματα τθσ διδαςκαλίασ με τισ Τζχνεσ που αφοροφν ςε αλλαγζσ που 

παρατθροφνται κατά τθ διάρκεια τθσ διεξαγωγισ του μακιματοσ καταγράφονται 

ςτθν κατθγορία βραχυπρόκεςμα οφζλθ, με τθν ζννοια τθσ άμεςθσ διαφοροποίθςθσ 

ςτο «παρόν» τθσ διδαςκαλίασ, ςτο «Εδϊ και ςτο Τϊρα», κατά τθ φαινομενολογικι 

κεωρία.   

10.2.3.1.1. Απόλαυςθ του μακιματοσ  

Καταρχάσ, το πρϊτο ςθμαντικό ορατό όφελοσ είναι θ μεταςτροφι ςτο ςυναίςκθμα 

των μακθτϊν απζναντι ςτο μάκθμα. Θ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ φαίνεται να 

επαναφζρει τθν απολεςκείςα απόλαυςθ τθσ ανάγνωςθσ, θ οποία ζδειχνε να ζχει 

χακεί μζςα ςτισ ςχολικζσ αίκουςεσ (Αγγελιδάκθ, 2016· Ακαναςόπουλοσ, 1994· 

Σταυρακοποφλου, 2015· Μουντάνου, 2015· Βλαχοδιμοσ, 2009). Θ ςφγχρονθ 

παραδοςιακι διδακτικι φζρει ωσ αποτζλεςμα τθν αποςτροφι του μακθτι από το 

μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ και τθν ζκφραςθ απαρζςκειασ προσ αυτό. Στο πλαίςιο τθσ 

ςυνομιλίασ με τισ Τζχνεσ, οι μακθτζσ εγκαταλείπουν τθν πακθτικι ςτάςθ· μζςα από 

τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι βιϊνουν τθν απόλαυςθ του κειμζνου (Barthes, 2005). Ο 

εκπαιδευτικόσ ζχει επιτφχει τθν επαναμάγευςθ του μακθτι–αναγνϊςτθ, τθν 

εκελοντικι ειςαγωγι του ςτο παιχνίδι τθσ νοθματοδότθςθσ των κειμζνων.  

Θ χαρά, θ απόλαυςθ, το γζλιο είχαν εξοςτρακιςτεί από το παραδοςιακό 

ςχολείο ωσ ςτοιχεία ηθμιογόνα ςτθ διδαςκαλία, κακϊσ προκαλοφςαν διάςπαςθ από 

τισ ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ. Με τθν αξιοποίθςθ των Τεχνϊν, θ 

ευχαρίςτθςθ και θ απόλαυςθ ςυνδζεται ξανά με τθ μακθςιακι διαδικαςία. Οι 

μακθτζσ απολαμβάνουν τθ «χαρά τθσ μάκθςθσ». H γνϊςθ ςυνδζεται με τθν 
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απόλαυςθ, με τθ χαρά, τθ γιορτι, το απρόβλεπτο. Θ ανατροπι τθσ κακθμερινισ 

τυπικισ διαδικαςίασ πρόςλθψθσ τθσ γνϊςθσ δθμιουργεί νζεσ ςυνκικεσ πρόςλθψθσ.

 Το καρναβαλικό ελεφκερο πνεφμα ανατρζπει τισ υπάρχουςεσ ιεραρχίεσ ςτθ 

μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ και κακιςτά τον μακθτι τον κυρίαρχο παράγοντα ςτθ 

μακθςιακι διαδικαςία (Bakhtin, 1984: 123). 

Ρολλζσ φορζσ τουσ λεσ κάτι και δεν προςζχουνε. Πταν τουσ βάλεισ ταινία ι 
όταν τουσ βάλεισ κάτι που είναι πρωτοποριακό, νιϊκουν ότι είναι παιχνίδι. 
Μόλισ νιϊςουν ότι είναι παιχνίδι, καταλαβαίνουνε καλφτερα το μάκθμα… Ε11 

Θ εκπαιδευτικόσ Ε3 καταγράφει τα ποιοτικά κριτιρια τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ 

διδαςκαλίασ: «πολφ ευχαριςτθμζνοι», «ζδωςαν τον εαυτό τουσ», «ςυμμετείχαν 

πάρα πολφ», «παρακολουκοφςαν με τεταμζνθ τθν προςοχι», «ςχολίαηαν μετά», 

«διλωςαν κακαρά ότι τουσ άρεςε».  

 Φάνθκε, γιατί ιταν πολφ ευχαριςτθμζνοι και όςοι παρακολουκοφςαν τθ δράςθ, τισ 
δράςεισ αυτζσ αλλά και όςοι ςυμμετείχαν, το ζκαναν και ζδωςαν τον εαυτό τουσ και 
ςυμμετείχαν και πάρα πολφ. Νομίηω ιταν από τισ φορζσ εκείνεσ που υπιρχε ςιωπι, 
δθλαδι παρακολουκοφςαν όλοι με τεταμζνθ τθν προςοχι και ςυμμετείχαν και 
ςχολίαςαν μετά. Το διλωςαν κακαρά ότι τουσ άρεςε. Ε3 (Κ) 
 

10.2.3.1.2. Ενδιαφζρον για το μάκθμα 

Για να κατανοθκεί θ πρόκλθςθ του ενδιαφζροντοσ για το μάκθμα, πρζπει να γίνει θ 

ςυγκριτικι αντιπαράκεςθ με τθν παραδοςιακι διδαςκαλία του μακιματοσ και των 

αναπαραςτάςεων που ζχουν ςχθματιςτεί ςε ςχζςθ με αυτι. Θ τυποποιθμζνθ, 

προδιαγεγραμμζνθ διδακτικι πορεία δθμιουργεί ςυναιςκιματα ανίασ και 

κοφραςθσ, που οδθγοφν ςτθν αποξζνωςθ από το μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ. Τα 

ςυναιςκιματα μεταφζρονται από τθ μεκοδολογία ςτο ίδιο το αντικείμενο 

«Λογοτεχνία», με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία αρνθτικϊν αναπαραςτάςεων για 

ολόκλθρο τον χϊρο τθσ Λογοτεχνίασ. Οι μακθτζσ κεωροφν ότι δεν τουσ ενδιαφζρουν 

τα κείμενα που κεωροφνται «Λογοτεχνία» (Φρυδάκθ, 2003: 68-69).  

Ταυτόχρονα, ςτθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ ζχει ςυντελεςτεί μια ςτροφι που 

επθρεάηει τθν «ανάγνωςθ». Θ διεφρυνςθ των γραμματιςμϊν με τθν είςοδο 

πολυτροπικϊν κειμζνων δθμιουργεί νζεσ ςυνκικεσ δυναμικισ επικοινωνίασ και 

πολυτροπικισ πρόςλθψθσ. Θ είςοδοσ τθσ εικόνασ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

επζφερε τθ κζαςι τθσ ωσ οπτικοφ κειμζνου που ανταπεξζρχεται ςτισ νζεσ 

κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ απαιτιςεισ «ανάγνωςθσ» (Κress & van Leeuwen, 2006). 
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Οι μακθτζσ ςυνδζουν το μάκθμα με τισ ςφγχρονεσ πολιτιςμικζσ αναγνϊςεισ και το 

ενδιαφζρον τουσ γι’ αυτό ανανεϊνεται.  

… κινείται το ενδιαφζρον τουσ για το μάκθμα. Διότι τθν ϊρα που κάνεισ μάκθμα, εάν 
γίνεται μθχανιςτικά, κα χάςεισ τθν προςοχι τουσ. Η εικόνα όμωσ βοθκάει να 
κρατιςει τθν προςοχι αμείωτθ των μακθτϊν  Ε25 (Κ)  

Θ εκπαιδευτικόσ Ε10 εξθγεί τον λόγο διαφοροποίθςθσ από τθν παραδοςιακι 

διδαςκαλία και τθ διαφοροποίθςθ ςτθν πρόςλθψθ των μακθτϊν. 

Το βιβλίο, ωσ βιβλίο γυμνό, τα απωκεί!.... Τθ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία όμωσ τθν 
απιλαυςαν, πρϊτο γιατί γζλαςαν, γιατί ςυμμετείχαν, γιατί χειροκρότθςαν. Γιατί 
είπαν: «Κυρία δε γίνεται να μασ τα κάνετε όλα ζτςι; Ε10 (Μ- Κιν.) 
 

10.2.3.1.3. Κατανόθςθ  

Θ πεποίκθςθ ότι θ κατανόθςθ ςυνδζεται μονάχα με τθ νοθτικι λειτουργία αποτελεί 

κλθρονομιά του Διαφωτιςμοφ και του διαχωριςμοφ τθσ ανκρϊπινθσ υπόςταςθσ ςε 

νου και ψυχι, με αντίςτοιχθ διχοτόμθςθ ωσ προσ τισ λειτουργίεσ. Οι υψθλζσ 

νοθτικζσ λειτουργίεσ, και ςυνεπϊσ θ κατανόθςθ, ςχετίηονται μονάχα με τθ λογικι 

και όχι με το ςυναίςκθμα. Οι επιςτθμονικζσ εναςχολιςεισ ςυςχετίηονται μονάχα με 

τισ νοθτικζσ λειτουργίεσ (Efland, 2002: 10). Πμωσ θ κατανόθςθ ςυςχετίηεται και με 

τθν αιςκθτθριακι αντίλθψθ, κακϊσ αποτελεί τθν άμεςθ πρόςλθψθ και πρόςβαςθ 

ςτθ γνϊςθ. 

Νομίηω ότι τουσ ζδωςε μια άλλθ διάςταςθ για το μάκθμα τθσ νεοελλθνικισ 
Λογοτεχνίασ. Κρίνοντασ και από το φετινό μάκθμα, με τουσ πίνακεσ Ηωγραφικισ, τουσ 
ζκανε πιο ανάγλυφο το ηθτοφμενο, δθλαδι τί είναι παραδοςιακό και τί είναι 
μοντζρνο, το είδα, δεν το άκουςα μόνο, δεν το διάβαςα μόνο.  Ε7 ( Κ -Εικ.) 

 

Θ μονοτροπικι ανάγνωςθ από το γραπτό κείμενο δεν «αγγίηει» τον ζφθβο μακθτι, 

ο οποίοσ φζρει ςτθν τάξθ τισ δικζσ του πολιτιςμικζσ εμπειρίεσ από ζνα δυναμικό, 

πολυγλωςςικό κοινωνικό ςυγκείμενο. Κακϊσ, θ γνϊςθ δεν είναι πλαιςιοκετθμζνθ, 

το κείμενο δεν δφναται να τοποκετθκεί ςτθν εποχι που το «γζννθςε», και είναι 

απλϊσ ζνα γραπτό μνθμείο του παρελκόντοσ. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ζφθβοι 

μακθτζσ ςυνδζουν τθ Λογοτεχνία με το παρελκόν (Φρυδάκθ, 2003: 69) και κεωροφν 

ότι “τα βιβλία αποπνζουν μοφχλα και είναι παλαιομοδίτικα” (Βλαχοδιμοσ, 2015: 

135). Θ πρόςλθψθ με τισ Τζχνεσ ςυνειςφζρει ςτθ γνωςτικι εμβάκυνςθ με 

πολλαπλοφσ τρόπουσ. Οι αιςκθτθριακζσ αντιλιψεισ αποτελοφν διαφορετικζσ 

«πφλεσ» κατανόθςθσ και θ ςφαιρικι πρόςλθψθ που επιτυγχάνεται μζςω αυτϊν 
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οδθγεί ςτθ μεταφορά του κειμζνου ςτο «παρόν» των μακθτϊν, ςτο ςφγχρονο 

πολιτιςμικό πλαίςιο. 

 Κατανόθςαν το μάκθμα πολφ καλά, ζνα μάκθμα πάρα πολφ δφςκολο, όπωσ οι 
«Ελεφκεροι Ρολιορκθμζνοι» του Σολωμοφ, που ωσ γνωςτό είναι αποςπαςματικό. 
Χρθςιμοποιιςαμε και τα τρία ςχεδιάςματα, οπότε, δεδομζνου ότι είναι ςχετικά 
δφςκολο για τα παιδιά τθσ Αϋ Λυκείου, είδα ότι ςτθν αρχι δεν καταλάβαιναν πϊσ 
δζνονται αυτά, ποιοσ λζει τι, ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο απόςπαςμα. Ε14 (Κ) 

 

10.2.3.1.4. Βιωματικι μάκθςθ 

Το βίωμα βαςίηεται ςε ςυγκεκριμζνεσ επενζργειεσ του υποκειμζνου ςε ςχζςθ με το 

αντικείμενο του κόςμου προσ ανάγνωςθ. Θ πρόςλθψθ με τισ αιςκιςεισ ςθμαίνει και 

τθν άμεςθ βιωματικι ςχζςθ, τθν οικειοποίθςθ και τθ νοθματοδότθςθ με τον πιο 

προςωπικό τρόπο, μζςω του αντιλθπτικοφ ςυςτιματοσ (οπτικό, ακουςτικό, απτικό, 

οςφρθτικό, γευςτικό, κιναιςκθτικό), (Ρουρκόσ, 2011: 21). Θ κατανόθςθ επζρχεται 

με τα πιο οικεία μζςα, από τθ δίοδο τθσ αιςκθτθριακισ πρόςλθψθσ. Οι 

αιςκθτθριακζσ αντιλιψεισ λειτουργοφν ωσ φακοί που «φωτίηουν» από 

διαφορετικζσ πλευρζσ το προσ εξζταςθ αντικείμενο. Το αιςκθτθριακό ερζκιςμα 

ςυνεπικουρεί ςτθ νοθτικι λειτουργία, ενιςχφοντάσ τθν. Θ ςφνδεςθ των γνωςτικϊν 

ςτοιχείων με τθ ςυναιςκθματικι απόλαυςθ ωκεί τουσ μακθτζσ ςτθν προςωπικι 

εμπλοκι και ςτθν προςωπικι δθμιουργία.  

 
Οι μακθτζσ κατανόθςαν το γνωςτικό αντικείμενο, το οποίο δεν ιταν ιδιαίτερα 
εφκολο, τα ρεφματα ςτθ Λογοτεχνία, τθ διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςτθν  παραδοςιακι 
ποίθςθ ςε αντίςτιξθ με τον μοντερνιςμό. Το γνωςτικό αντικείμενο ζγινε εφλθπτο 
κακϊσ θ Μουςικι ςυνείςφερε ςτθ δεκτικότθτά τοφσσ απιλαυςαν το μάκθμα και 
μετά οι ίδιοι ιταν πρόκυμοι να δθμιουργιςουν δικά τουσ κείμενα. Ε8 (Μ) 

 

 Τθν ανάγκθ να είναι θ γνϊςθ πλαιςιοκετθμζνθ, να αποκτάται δθλαδι μζςα ςε 

μια κοινότθτα μάκθςθσ, μζςα από ςυμμετοχικζσ, εμπειρικζσ διαδικαςίεσ, τονίηει θ 

ςφγχρονθ εκπαιδευτικι ζρευνα (Handley, Sturdy, Fincham, & Clark, 2006). Θ γνϊςθ 

δεν αποτελεί αφθρθμζνθ ζννοια θ οποία ςυνιςτά το αποτζλεςμα τθσ νοθτικισ 

πρόςλθψθσ, κατά το πρότυπο του μοντζλου τθσ κετικιςτικισ αντίλθψθσ (Gardner, 

1987). Το κείμενο δεν πρζπει να αποςπάται από το ςυγκείμενό του, από το 

ιςτορικό-πολιτιςμικό πλαίςιο τθσ ςυγγραφισ του, αλλά πρζπει να ςυνδζεται με τα 

βιϊματα, τισ εμπειρίεσ και το πλαίςιο τθσ εποχισ ςτθν οποία δθμιουργικθκε. Θ 

κατανόθςθ είναι πολφ πιο ουςιαςτικι, εάν τα παιδιά τοποκετθκοφν βιωματικά ςτθν 
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ιςτορικι και πολιτιςμικι εποχι παραγωγισ του κειμζνου. Με αυτόν τον τρόπο, 

επιτυγχάνεται θ ενςυναιςκθματικι προςζγγιςθ και θ γνωςτικι εμβάκυνςθ.  

Καταρχάσ, μία πολφ ωραία παρατιρθςθ, που είπαν τα παιδιά, ιτανε ότι ηωντάνεψε 
ολόκλθρθ θ εποχι μπροςτά τουσ. Δεν ιτανε ότι καταλάβανε καλφτερα μόνο τον 
Καβάφθ, αλλά ότι καταλάβανε καλφτερα όλθ τθν εποχι, που αυτό είναι πολφ 
ςθμαντικό ςτθν ποίθςθ, να καταλάβουν πϊσ τοποκετείται ζνασ ποιθτισ μζςα ςτθν 
εποχι του. Ε11 (Κ). 

 

  Ουςιαςτικά, θ εκπαιδευτικόσ δθμιουργεί το κατάλλθλο διδακτικό 

ςυγκείμενο, ϊςτε να ςυναντθκοφν ο «ορίηοντασ προςδοκιϊν του κειμζνου» με τον 

«ορίηοντα προςδοκιϊν του αναγνϊςτθ»-μακθτι. Ο ορίηοντασ προςδοκιϊν του 

κειμζνου είναι το ςφνολο των πολιτιςτικϊν, θκικϊν λογοτεχνικϊν προςδοκιϊν των 

αναγνωςτϊν του κειμζνου, κατά τθν ιςτορικι ςτιγμι τθσ εμφάνιςισ του. Θ 

τοποκζτθςθ, όμωσ, του κειμζνου ςε άλλο ιςτορικό και πολιτιςμικό πλαίςιο 

δθμιουργεί νζεσ νοθματοδοτιςεισ. Θ ςκζψθ του αναγνϊςτθ είναι πάντα ιςτορικά 

προςδιοριςμζνθ, διαμορφωμζνθ δθλαδι ςε ζνα διαφορετικό πολιτιςμικό και 

κοινωνικό ςυγκείμενο από αυτό του κειμζνου. Είναι λογικό να υπάρχει απόςταςθ 

μεταξφ των δφο οριηόντων. Στόχοσ λοιπόν, τθσ διδαςκαλίασ αναφαίνεται «θ 

ςυγχϊνευςθ των δφο οριηόντων»: τθσ ιςτορικότθτασ του κειμζνου και τθσ 

ιςτορικότθτασ του αναγνϊςτθ. Μονο κατά αυτόν τον τρόπο κα επιτευχκεί θ 

κατανόθςθ (Gadamer, 1992: 305-306). 

10.2.3.1.5. Συμμετοχι  

Θ εκπαίδευςθ αποτελεί ζναν χϊρο που πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τισ 

εξατομικευμζνεσ ανάγκεσ αλλά και τθν ποικιλότθτα και πολυπλοκότθτα των 

εμπειριϊν και των ενδιαφερόντων των μακθτϊν, οι οποίοι πλζον προζρχονται από 

διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ ομάδεσ (Robinson, 1999: 276). Στο ςφγχρονο ςχολείο, 

πολλοί μακθτζσ αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ με τθν αποκωδικοποίθςθ των κειμζνων 

του γραπτοφ λόγου, είτε γιατί προζρχονται από αλλόγλωςςα πολιτιςμικά 

περιβάλλοντα, είτε γιατί αντιμετωπίηουν μακθςιακζσ δυςκολίεσ, όπωσ δυςλεξία ι 

δυςαναγνωςία. Οι Τζχνεσ, μζςω τθσ αξιοποίθςθσ τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ 

(Gardner, 1983), παρζχουν τθ δυνατότθτα ςυμπερίλθψθσ και ενεργοποίθςθσ όλων 

των κλίςεων και ενδιαφερόντων.  
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Ναι, ςυμμετείχαν ενεργθτικά, νομίηω ότι φάνθκε μζςα από τθ ςυηιτθςθ που ζγινε. 
Εγϊ είδα πολλά χζρια ψθλά, μάλιςτα και… ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ φορζσ, 
νομίηω ότι είχα μία πιο ενεργό ςυμμετοχι και μακθτϊν,  οι οποίοι ιτανε, τισ άλλεσ 
φορζσ ζτςι ψιλοαδιάφοροι, ψιλοαπρόςεκτοι. Ενεργοποιικθκαν αρκετά, ναι είναι 
καταλυτικι θ δφναμθ τθσ εικόνασ, θ αλικεια να λζγεται. Είναι καταλυτικι θ δφναμθ 
τθσ εικόνασ. Ε12 (Κ) 

 

10.2.3.1.6. Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία 

 Θ παροχι δυνατότθτασ εμπλοκισ ςτουσ μακθτζσ που χαρακτθρίηονται ωσ 

«αδφναμοι», με «χαμθλι» επίδοςθ, ςτισ δοκιμαςίεσ τθσ τυπικισ αξιολόγθςθσ του 

παραδοςιακοφ ςχολείου, κεωρείται το κυρίαρχο όφελοσ τθσ αξιοποίθςθσ των 

Τεχνϊν. Το όφελοσ αυτό ανταποκρίνεται ςτο αίτθμα για διαφοροποίθςθ και 

εξατομίκευςθ, ςτισ διαδικαςίεσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ 

ανομοιογενοφσ τάξθσ (Κανάκθσ, 2007: 21). Θ διδαςκαλία «απευκφνεται» ςε όλουσ 

τουσ μακθτζσ και οι «φωνζσ» όλων των μακθτϊν ςυνυπάρχουν και αναδεικνφονται 

ςε ζνα περιβάλλον ανεκτικότθτασ και πολυφωνίασ.  

Θ μακθςιακι διαδικαςία μετουςιϊνεται ςε πράξθ επικοινωνίασ, θ ςχολικι 

κοινότθτα ςε διαλογικι κοινότθτα (Bakhtin, 1981: 280). Με εκκίνθςθ τον 

επαναπροςδιοριςμό τθσ ζννοιασ «ςχολικι επίδοςθ», ειςάγεται ςτο εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα θ κεωρία τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ και εφαρμόηονται ολοζνα και πιο 

ςυχνά εναλλακτικοί τρόποι ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ, με ςτόχευςθ τουσ μακθτζσ 

που διακζτουν άλλθ μορφι νοθμοςφνθσ από αυτι ςτθν οποία δίδεται ζμφαςθ ςτο 

παραδοςιακό ςχολείο. Θ κζςθ είναι: «Θ ιςότθτα απαιτεί διαφορετικότθτα· θ 

ομοιομορφία δεν είναι ιςότθτα» (Fowler, 1996: 41-42).  

Συμμετείχαν πολφ, και παιδιά που ιτανε οριακά ςτθ βάςθ ενεργοποιικθκαν πολφ, 
και τουσ άρεςε πολφ θ διαδικαςία. Δφο φορζσ κάναμε εναλλακτικζσ δράςεισ φζτοσ, 
και ςτισ δφο δράςεισ και ςε αυτι με τον Κινθματογράφο και ςε μια άλλθ που ζγινε 
παρουςίαςθ για τον Σεφζρθ, τουσ άρεςε πάρα πολφ. Εκείνα τα παιδιά, δθλαδι, ιταν 
τα πιο ωφελθμζνα, νομίηω.  Ε11 (Κ) 
 

Θ εκπαίδευςθ με τισ Τζχνεσ δίνει τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε μακθτζσ που, 

αιςκανόμενοι ματαιωμζνοι από τθν υπάρχουςα δομι τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ, παρουςιάηονται ωσ απακείσ και ανενεργοί. Ραρατθρείται, δθλαδι, το 

φαινόμενο θ αλλαγι τθσ μεκοδολογίασ, θ εναλλακτικι διδαςκαλία και θ ειςαγωγι 

ςτθν τάξθ νζων μζςων, όπωσ ο Κινθματογράφοσ, το Κζατρο, τα Εικαςτικά, θ 

Μουςικι, να επιφζρει αλλαγζσ ςτθ ςτάςθ και ςτθ διάκεςθ του μακθτι για 



  

353 

 

ςυμμετοχι. Θ μεταςτροφι τθσ ςυμπεριφοράσ και θ κινθτοποίθςθ των μακθτϊν 

είναι τόςο εμφανισ, που γίνεται άμεςα παρατθριςιμθ. 

Παιδιά τα οποία δεν τα είδα ποτζ να ςθκϊςουν το χζρι τουσ μζςα ςτθν τάξθ, είχαν 
πρωταγωνιςτικό ρόλο ςε όλο αυτό το δρϊμενο. Παιδιά που δεν ενδιαφζρονται για 
τα κείμενα, ενδιαφζρκθκαν να βροφνε μουςικι, για να επενδφςουμε το κομμάτι, 
ενδιαφζρκθκαν να βροφνε πρωτότυπουσ τρόπουσ ζκφραςθσ μζςα ςτο χϊρο. Παιδιά, 
δθλαδι, που τα βλζπεισ και βαριοφνται μζςα ςτθν τάξθ, που περιμζνουν και κοιτάνε 
το ρολόι για να χτυπιςει το κουδοφνι. Ε13 (Κ) 
 

Οι μακθτζσ με διαφορετικό επίπεδο ετοιμότθτασ, διαφορετικά ενδιαφζροντα, 

διαφορετικό μακθςιακό προφίλ, διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό και πολιτιςτικό 

κεφάλαιο και διαφορετικά ψυχοςυναιςκθματικά χαρακτθριςτικά (Tomlinson, 2003),  

επιςτρζφουν ςτθ ςχολικι τάξθ και ςτθ μακθςιακι διαδικαςία (Koutselini, 2008).  

Ενεργοποιικθκαν παιδιά που ιταν τελείωσ…  είχανε παραιτθκεί, ξαπλωμζνα ςτο 
κρανίο, τα ζβλεπεσ και περιμζνανε τθν ϊρα να τελειϊςω τθν παράδοςθ, τθν 
παραδοςιακ,  και να πάμε ςε αυτό το κομμάτι. Ε13 (Κ) 
 

Οι περιςςότεροι μακθτζσ ςυμπιζηονται ςτθν κατθγορία του μζςου μακθτι και 

όςοι δεν φζρουν τα χαρακτθριςτικά, που απαιτεί θ παραδοςιακι διδαςκαλία 

περικωριοποιοφνται και εγκαταλείπουν τθν προςπάκεια ζνταξθσ ςτθ ςχολικι ηωι. 

Ο κάκε μακθτισ, όμωσ, δφναται να διακζτει ποιότθτεσ, κλίςεισ, που μποροφν να 

μεταφερκοφν ςτθν τάξθ και να εμπλουτίςουν τθ μακθςιακι διαδικαςία. Δεν 

υπάρχει καλφτερο «όχθμα» αξιοποίθςθσ τθσ μοναδικότθτασ και τθσ ιδιαιτερότθτασ 

του μακθτι από τισ Τζχνεσ (Fowler, 1996: 91). Θ εκπαιδευτικόσ Ε13, δοκιμάηοντασ 

τθ δραματοποίθςθ ενόσ ποιιματοσ του Καβάφθ, επιςθμαίνει το όφελοσ ειδικά για 

αυτοφσ τουσ μακθτζσ, που όντασ παραμελθμζνοι από το υπάρχον ςφςτθμα, τουσ 

δίδεται θ δυνατότθτα να εξζλκουν από τθν αφάνεια και να λάβουν πρωταγωνιςτικι 

κζςθ.  

Ο Οδυςςζασ, ασ ποφμε, ζνα παιδάκι χαμθλϊν τόνων, ζνα παιδί που δεν ςυμμετείχε 
ποτζ, αποτζλεςε - και μόνοσ του το ικελε- , τον  πρωταγωνιςτι ςτθν ιςτορία μασ και 
ιτανε και πολφ επιτυχθμζνοσ ςε αυτό που ζκανε. Ε13 (Κ) 

 

10.2.3.1.7. Συνεργαςία 

Oι Τζχνεσ, χάρθ ςτθ δυνατότθτάσ τουσ να αξιοποιοφνται όλα τα είδθ τθσ 

νοθμοςφνθσ, εντάςςουν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία όλουσ τουσ μακθτζσ. Ο κάκε 

μακθτισ καλείται να ςυνειςφζρει, ςφμφωνα με τα ενδιαφζροντα και τισ κλίςεισ του, 

ςτο ςυλλογικό αποτζλεςμα και θ προςφορά του ςτθν ομάδα είναι το ίδιο ςθμαντικι 
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και αναντικατάςτατθ. Πλοι οι μακθτζσ ζχουν το δικό τουσ μερίδιο ςτο παραγόμενο 

μακθςιακό υλικό (Koutselini, 2008: 22). Με αυτόν τον τρόπο, ενιςχφονται οι δεςμοί 

τθσ ομάδασ και οι μακθτζσ αιςκάνονται ότι το ςχολείο δεν αποτελεί χϊρο μόνο 

ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ, αλλά ταυτόχρονα ςυνιςτά κοινότθτα μάκθςθσ και 

απόκτθςθσ βιωματικϊν εμπειριϊν, χϊρο ςτον οποίο θ γνϊςθ οικοδομείται μζςα 

από ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ.  

Η διδαςκαλία ιτανε ζτςι ςχεδιαςμζνθ που να ζχουν όλοι ζνα ρόλο, όλοι. Άλλοι 
είχαν ρόλο με λόγια, άλλοι βουβό ρόλο, άλλοι απλά κίνθςθ και οριςμζνοι μακθτζσ 
μου ηιτθςαν να φζρουν μουςικά όργανα και να πλαιςιϊςουν τθ ςκθνι με μουςικι και 
φυςικά το δζχκθκα και… Ε14 (Κ). 
 

10.2.3.1.8. Δθμιουργικότθτα  

Στον χϊρο τθσ διδαςκαλίασ των Τεχνϊν, θ αξιοποίθςθ τθσ φανταςίασ δεν 

επιτρζπεται απλϊσ, αλλά παρωκείται, και ο μακθτισ ενιςχφεται ςτθν ζκφραςθ των 

δθμιουργικϊν του δυνατοτιτων. Θ δθμιουργικότθτα δεν είναι μια ικανότθτα τθν 

οποία κάποιοι μακθτζσ διακζτουν και άλλοι όχι, αλλά πρόκειται για μια μορφι 

νοθμοςφνθσ που δφναται να αςκθκεί, όπωσ και κάκε άλλου είδουσ δεξιότθτα 

(Robinson, 1999: 79). Ηθτοφμενο είναι θ χριςθ τθσ φανταςίασ και όχι τθσ μνιμθσ ι 

τθσ αναπαραγωγισ, κακϊσ θ αλλαγι, θ τροποποίθςθ και θ εναλλακτικι ςφλλθψθ 

τθσ πραγματικότθτασ αποτελοφν ςτοιχείο που επιβραβεφεται (Εisner, 2002: 82-83). 

Θ εκπαιδευτικόσ Ε4 «αποχωρεί» εμπρόκετα από το διδακτικό προςκινιο, ϊςτε οι 

μακθτζσ να αναλάβουν τθν ευκφνθ τθσ δθμιουργικισ μακθςιακισ δραςτθριότθτασ 

και να αυτενεργιςουν.  

Χρθςιμοποίθςαν τα κείμενα, ζμειναν ςτα κείμενα πάνω, αλλά είτε τα επζκτειναν, είτε 
τουσ ζδωςαν διαφορετικι διάςταςθ. Το δραματικό… να το ζκαναν κωμικό… εεε,  
ζδωςαν διαφορετικό τζλοσ. Βεβαίωσ, θ δθμιουργικότθτά τουσ, ςε όλα τα επίπεδα, 
καλλιεργικθκε. Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ εγϊ είχα αποφαςίςει να μθν εμπλακϊ 
κακόλου… να αφιςω ςτουσ μακθτζσ… Απλϊσ να ζχω μια γενικι εποπτεία. Ε4 (Κ) 

 

10.2.3.1.9. Ολιςτικι κζαςθ  

Χαρακτθριςτικό ςτοιχείο τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ αποτελεί θ χριςθ 

αποςπαςμάτων των λογοτεχνικϊν ζργων τα οποία περιλαμβάνονται ςτα ςχολικά 

εγχειρίδια τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ και αξιοποιοφνται ωσ διδακτικό 

αντικείμενο προσ ςχολιαςμό και ανάλυςθ. Συνζπεια αυτισ τθσ πρακτικισ είναι θ 

αίςκθςθ τθσ εργαλειακισ χριςθσ των κειμζνων, θ απϊλεια τθσ ολότθτασ και θ 
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αδυναμία τθσ απόλαυςθσ τθσ ανάγνωςθσ, που επζρχεται από τθν αίςκθςθ του 

«όλου». Θ χριςθ τθσ μουςικισ, τθσ δραματοποίθςθσ, του κινθματογραφικοφ 

κειμζνου, του εικαςτικοφ κειμζνου, επαναφζρει ςτθ ςχολικι αίκουςα τθν 

απόλαυςθ και τθν αίςκθςθ του «κειμζνου» ωσ ζργου αιςκθτικισ, που ςυνομιλεί με 

τα άλλα κείμενα. Θ διακαλλιτεχνικι προςζγγιςθ «φωτίηει» το κείμενο ςυνολικά, 

διευρφνοντασ τθ κζαςθ του υποκειμζνου. 

Απζκτθςαν ολοκλθρωμζνθ εικόνα του λογοτεχνικοφ ζργου και μπόρεςαν, όχι μόνο 
μζςα από το απόςπαςμα ενόσ κειμζνου αλλά από τθ ςυνολικι εικόνα, να 
κατανοιςουν τθν υπόκεςθ ολόκλθρου του ζργου και αυτό τουσ βοικθςε και 
αργότερα να κατανοιςουν το ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα. Ε9 (Κ) 

 

10.2.3.1.10. Ανανζωςθ  

Θ ειςαγωγι των Τεχνϊν ανατρζπει τισ ςυνθκιςμζνεσ ςυνκικεσ διεξαγωγισ του 

μακιματοσ, δθμιουργϊντασ κατάλλθλο πλαίςιο ανανζωςθσ και ψυχαγωγίασ. Θ 

ψυχαγωγικι διάςταςθ τθσ ςυνομιλίασ με τισ Τζχνεσ δεν πρζπει να επιφζρει ςφγχυςθ 

με τθν ζννοια τθσ διαςκζδαςθσ ι τθσ εναςχόλθςθσ με ξεκοφραςτεσ δραςτθριότθτεσ. 

Οι Τζχνεσ αποτελοφν ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ με τθν ζννοια τθσ 

επαναδθμιουργίασ (αν αποδοκεί ο όροσ recreative) και όχι τθσ αναψυχισ (Robinson, 

1999: 82). Οι Τζχνεσ επαναδθμιουργοφν τισ αναπαραςτάςεισ, κακϊσ παρζχουν τθ 

δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθν εμπειρία με διαφορετικό μζςο από αυτό τθσ λογικισ, 

τθσ διανοθτικισ επεξεργαςίασ και τθσ ανάλυςθσ. Θ ςφνδεςθ τθσ γνωςτικισ 

εμπειρίασ με το ςυναίςκθμα φζρει διαφορετικι εγγραφι ςτισ γνωςτικζσ 

λειτουργίεσ, κακϊσ ακουμπά άμεςα ςτισ αιςκιςεισ. Ππωσ αναφζρεται από τον 

εκπαιδευτικό Ε6, το μάκθμα, αφινει διαφορετικι «επίγευςθ». Στον λόγο του 

εκπαιδευτικοφ, μζςω τθσ μεταφορικισ ςφνδεςθσ τθσ γλϊςςασ, το μάκθμα 

ςυνδζεται με τθ γεφςθ, μια αίςκθςθ, κακϊσ θ πρόςλθψθ του κειμζνου ζγινε επίςθσ 

από άλλθ αίςκθςθ, τθν ακοι (μουςικι). Θ λειτουργία τθσ ςυναιςκθςίασ λειτουργεί 

ενιςχυτικά ςτθ μάκθςθ.  

… πιςτεφω ότι τα δφο ςυγκεκριμζνα μακιματα, κα τα κυμοφνται ωσ μια μορφι 
διδαςκαλίασ τθν οποία ςτο παρελκόν δεν τθν είχανε ξαναβιϊςει. Ε6 (Μ). 
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10.2.3.2. Μακροπρόκεςμα αποτελζςματα 

Σθμαντικά οφζλθ, όμωσ, είναι και αυτά που ςυνδζονται με τθν επίδραςθ τθσ 

διδαςκαλίασ ςτθ διαμόρφωςθ μιασ μελλοντικισ ςτάςθσ  απζναντι ςτθ Λογοτεχνία, 

ςτθ γνϊςθ και γενικότερα απζναντι ςτθν πρόςλθψθ τθσ Τζχνθσ.  

Ωσ μακρόχρονα αποτελζςματα αναφζρονται από τουσ ςυμμετζχοντεσ: θ παραμονι 

τθσ γνϊςθσ ςτον χρόνο, θ ςφνδεςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ με τθ ηωι, θ αλλαγι τθσ 

ςτάςθσ απζναντι ςτθ γνϊςθ και θ επζκταςθ πζρα από τθ ςχολικι αίκουςα. Θ 

διδαςκαλία με τισ Τζχνεσ διαμορφϊνει μια διαφορετικι ςτάςθ απζναντι ςτθν 

ανάγνωςθ και ενιςχφει τθ φιλαναγνωςία. Σθμαντικό, επίςθσ, κεωρείται το όφελοσ 

ωσ προσ τθν καλλιζργεια τθσ φανταςίασ. Θ ςυνειδθτοποίθςθ, επίςθσ, μζςα από τισ 

πολφπλευρεσ δράςεισ, των κλίςεων και ταλζντων δφναται να αποτελζςει 

κακοριςτικό παράγοντα για τθν επαγγελματικι εξζλιξθ οριςμζνων μακθτϊν.  

10.2.3.2.1. Ραραμονι τθσ γνϊςθσ ςτον χρόνο 

Στον βακμό που τα βιϊματα ςυγκροτοφν τθν ανκρϊπινθ υπόςταςθ, θ φπαρξθ 

ταυτίηεται με αυτά και θ γνϊςθ παραμζνει ςτον χρόνο, ωσ εμπειρία μάκθςθσ. Το 

βίωμα αποτελεί τθ γνωςτικι και τθ ςυναιςκθματικι επαφι με το αντικείμενο ςτο 

οποίο το υποκείμενο επικεντρϊνεται. Θ πράξθ του βιϊματοσ ςυνδζει το υποκείμενο 

με το αντικείμενο, με δίοδο τα αντιλθπτικά ςυςτιματα του ςϊματοσ (οπτικό, 

ακουςτικό, απτικό, οςφρθτικό, κιναιςκθτικό), τα οποία δθμιουργοφν εγγραφζσ με 

διάρκεια ςτον χρόνο (Ρουρκόσ, 2011: 21). Τα κεωρθτικά ςχιματα, οι ζννοιεσ, 

απευκφνονται ςτθ νόθςθ, και εξαιτίασ τθσ αφαίρεςθσ που τα διακρίνει δεν 

ςχετίηονται με τθν εμπειρία, με ςυνζπεια θ παραμονι τουσ ςτθ μνιμθ να είναι 

δυςχερισ. Το δυαδικό ςχιμα, βίωμα – παραμονι ςτθ μνιμθ, ςε αντίκεςθ με τισ 

κεωρθτικζσ καταςκευζσ - λικθ, είναι εμφανζσ ςτον λόγο τθσ εκπαιδευτικοφ Ε19.  

Λίγα παιδιά κα κυμοφνται τον Παρναςςιςμό ι τον Νεοςυμβολιςμό ι ξζρω εγϊ τον 
κλαςικιςμό ι δεν ξζρω τι, τα περιςςότερα παιδιά,  όμωσ,  κα κυμοφνται τθν «τρελι 
ροδιά»,  που ηωγραφίςανε.  Ε19 (Εικ) 
 

10.2.3.2.2. Επζκταςθ γνϊςθσ εκτόσ ςχολικισ αίκουςασ 

Οι Τζχνεσ, ςυνδεδεμζνεσ με τθν προςωπικι ηωι των περιςςότερων μακθτϊν, 

αποτελοφν το όχθμα για τθ μεταφορά τθσ διερευνθτικισ γνωςτικισ διαδικαςίασ ζξω 

από τον ςχολικό χϊρο. Θ ςφνδεςθ τθσ Μουςικισ με τθν ποίθςθ οδθγεί ςτθ 

ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ποιθτικισ βάςθσ πολλϊν τραγουδιϊν. Ο εκπαιδευτικόσ Ε6 
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αναφζρει τθν πικανότθτα θ Μουςικι να δθμιουργιςει το κατάλλθλο υπόβακρο 

ενδιαφζροντοσ και για προςωπικζσ αναηθτιςεισ. 

Ριςτεφω ότι κάποιοι από τουσ μακθτζσ κα μπουν ςτθ διαδικαςία να ανιχνεφςουν, να 
ερευνιςουν λίγο τον χϊρο τθσ ελλθνικισ μελοποιθμζνθσ ποίθςθσ, ο οποίοσ 
πραγματικά είναι ζνασ κθςαυρόσ. Ριςτεφω ότι αυτό ςε κάποιουσ κα μείνει ωσ 
ερζκιςμα Ε6 (Μ) 

 

Κατά αντίςτοιχο τρόπο, θ εκπαιδευτικόσ Ε7 αςκεί κριτικι ςτθ μονομζρεια τθσ 

παραδοςιακισ διδαςκαλίασ, ςτθν επικζντρωςθ ςτον γραπτό λόγο και ςτθ 

κεωρθτικοποίθςθ τθσ γνϊςθσ. Θ ζλλειψθ μζριμνασ για το πεδίο των ενδιαφερόντων 

του μακθτι και θ προςφορά τθσ αποςπαςματικισ και αςφνδετθσ γνϊςθσ δεν φζρνει 

μακροπρόκεςμα οφζλθ. Θ γνϊςθ, που διεκδικεί παραμονι ςτον χρόνο είναι αυτι 

που δομείται ατομικά, μζςα από τθν προςωπικι διερεφνθςθ και τθν ενεργθτικι 

πρόςκτθςθ (Dewey, 1980). H Τζχνθ βιϊνεται ωσ ςυςτατικόσ παράγοντασ τθσ 

ταυτότθτασ του υποκειμζνου, που δεν ςυνδζεται μόνο με τθ ςχολικι ηωι, αλλά 

διατρζχει ολόκλθρθ τθ ηωι, ςε όλα τα επίπεδα ανάγνωςθσ κειμζνων (Hermans 

2001). Θ επαφι με τθν Τζχνθ δθμιουργεί αναγνϊςτεσ, εντόσ τθσ ςχολικισ αίκουςασ, 

για τουσ οποίουσ θ ανάγνωςθ αποτελεί ςτάςθ ηωισ που μεταφζρεται ςε όλα τα 

πεδία δράςθσ τθσ κοινωνικισ ηωισ.  

…εντάξει κάποια ςτιγμι τα μακιματα τελειϊνουν, εςφ φεφγεισ, τα παιδιά 
τελειϊνουν το ςχολείο κ.λ.π., θ Τζχνθ όμωσ πραγματικά είναι εκεί, και είναι 
διακζςιμθ ςτα παιδιά, είναι προςβάςιμθ ςτα παιδιά. Οπότε, δθλαδι, και 
κάνοντασ Τζχνθ, τουσ δίνεισ τα κλειδιά με τα οποία μποροφν να ερμθνεφςουν 
τουσ κϊδικεσ τθσ Τζχνθσ. Ε12 (Κ) 

 

10.2.3.2.3. Αλλαγι ςτάςθσ απζναντι ςτθ γνϊςθ 

Θ εκπαιδευτικόσ Ε19 αναφζρεται ςτθν ανάγκθ ςτροφισ προσ τον μακθτι και τα 

ενδιαφζροντά του. Αν ςτόχοσ είναι θ δθμιουργία ςυναιςκθματικισ ςφνδεςθσ με τθ 

γνϊςθ και το ςχολείο, θ εκπαίδευςθ και θ διδακτικι πρζπει να λάβουν μια 

κατεφκυνςθ προσ τθν κοινι ενεργοποίθςθ, τθ ςφμπραξθ εκπαιδευτικϊν και 

μακθτϊν. Το ςχολείο, θ μάκθςθ και θ ηωι μζςα ςε αυτό, πρζπει να προςλάβουν 

χαρακτθριςτικά ευχαρίςτθςθσ, ικανοποίθςθσ, χαράσ και ψυχαγωγίασ (Κοςςυβάκθ, 

2006: 36). Οι «φωνζσ» των μακθτϊν, οι πολιτιςμικζσ τουσ εμπειρίεσ, τα προςωπικά 

τουσ οράματα οφείλουν να αξιοποιθκοφν ςτθ διαδικαςία καταςκευισ τθσ γνϊςθσ. 
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Νομίηω ότι πάντα κα τα ςυνοδεφει, ωσ ζνα καλό κομμάτι του ςχολείου, ωσ ζνα άλλο 
ςχολείο που κα ικελαν να το ηουν ςε μεγαλφτερο εφροσ. Ζνα ςχολείο που τα αφινει 
να είναι ελεφκερα και χαροφμενα και βαςικά προτάςςει το παιδί και αφινει το 
μακθτι να εκφζρει τθ δικι του φωνι. Ε19 (Εικ) 
 

10.2.3.2.4. Διάχυςθ  γνϊςθσ 

Θ αίςκθςθ τθσ άντλθςθσ χαράσ και πλθρότθτασ από τθ ςυμμετοχι ςε ςχολικζσ 

δραςτθριότθτεσ διαχζεται ςτον χρόνο και ςτον χϊρο. Οι μακθτζσ μεταβιβάηουν το 

ςυναίςκθμα ςτον ςχολικό χϊρο και θ μζκοδοσ διδαςκαλίασ ςυνδζεται με τθ 

δθμιουργία διδακτικοφ πλαιςίου που είναι επικυμθτό. Θ άντλθςθ ευχαρίςτθςθσ 

διαπιςτϊνεται από το γεγονόσ ότι θ μακθτικι κοινότθτα υποβάλλει το αίτθμα τθσ 

επανάλθψθσ τθσ δραςτθριότθτασ. Θ διοχζτευςθ δε τθσ δθμιουργικότθτασ για τθν 

παραγωγι ςυγκεκριμζνου ζργου δθμιουργεί ςυναιςκιματα ςυνεκτικότθτασ και 

ομοψυχίασ ςτθ ςχολικι κοινότθτα, ςυναιςκιματα ςφνδεςθσ με τθν ομάδα αλλά και 

με το ζργο. Εν προκειμζνω, το εικαςτικό ζργο «Θ τρελι ροδιά» δθμιουργικθκε ωσ 

αποτζλεςμα τθσ διδαςκαλίασ του αντίςτοιχου ποιιματοσ του Οδ. Ελφτθ.  

«… όλο αυτό που πολφ λογικά, ασ ποφμε, όταν διαχζεται ζνα αποτζλεςμα και τα 
παιδιά νιϊκουν ότι, τζλοσ πάντων, είναι κάπωσ ελεφκερα και χαλαρά, πάλι κζλουν να 
λειτουργοφν ς’ αυτζσ τισ ςυνκικεσ προφανϊσ, οπότε τα παιδιά ακόμα περιςςότερο 
καμαρϊνουν γι’ αυτό. Γιατί ςου λζνε,  «Α! εμείσ κάναμε αυτό». Ε19 (Εικ.) 
 

Αντίςτοιχθ διάχυςθ ςτθ ςχολικι κοινότθτα παρατθρικθκε, όταν ο Κινθματογράφοσ 

αξιοποιικθκε ςτθ ςυνομιλία με τα κείμενα τθσ Λογοτεχνίασ. Οι μακθτζσ 

παρακολοφκθςαν τθν κινθματογραφικι ταινία «Τθ νφχτα που ο Φερνάντο Ρεςςόα 

ςυνάντθςε τον Κωνςταντίνο Καβάφθ», ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ για τον 

μοντερνιςμό και τα χαρακτθριςτικά του. Θ εκπαιδευτικόσ Ε11 μεταφζρει το κλίμα 

του ενκουςιαςμοφ και τθν απιχθςθ τθσ δράςθσ, μζςω του αιτιματοσ άλλων 

τμθμάτων για επανάλθψθ τθσ διδαςκαλίασ.  

 Γκρινιάηανε οι άλλοι δθλαδι, του άλλου τμιματοσ, γιατί δεν το ζκανα και ςε αυτοφσ. 
Φοβερό ζτςι; Φάνθκε και από τουσ άλλουσ, γιατί οι ίδιοι είχανε πάει και είχανε 
μεταφζρει τι είχαμε κάνει. Ε11 (Κ) 
 

10.2.3.2.5. Σφνδεςθ τθσ γνϊςθσ με τθ ηωι 

Θ κζαςθ τθσ γνϊςθσ, ωσ προςωπικισ καταςκευισ, ζχει ωσ ςυνζπεια, τθ 

διαμόρφωςθ ςυγκεκριμζνθσ ςτάςθσ ςτθ ηωι. Θ πρόςκτθςθ γνϊςθσ, όχι με τθ μορφι 

πλθροφορίασ προσ ανάκτθςθ αλλά ωσ διερεφνθςθ του κόςμου και του εαυτοφ, 
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υποβάλλει ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ και εκτόσ του ςχολικοφ χϊρου. Θ οργάνωςθ του 

μακιματοσ τθσ Λογοτεχνίασ ωσ ερευνθτικισ εργαςίασ με παραγωγι ζργου οδιγθςε 

ςτθ δραματοποίθςθ ενόσ κειμζνου και τθ μετατροπι του λογοτεχνικοφ κειμζνου ςε 

διαλογικό, με τθ μορφι ςυνζντευξθσ. Θ δράςθ δθμιοφργθςε ζνα ειδικό ερευνθτικό 

και αιςκθτικό ενδιαφζρον για τουσ μακθτζσ. Ραρακολοφκθςαν ςυνεντεφξεισ, 

μετζτρεψαν το αφθγθματικό λογοτεχνικό κείμενο ςε διαλογικό–ςυνζντευξθ και 

επιμελικθκαν τθ ςκθνικι απόδοςθ εντόσ τθσ ςχολικισ αίκουςασ. 

Λζει ζνασ, «-Ε.. κυρία τϊρα κα παρακολουκοφμε και τισ ςυνεντεφξεισ, δθλαδι, όταν 
κάνανε τθ ςυνζντευξθ του Μακρυγιάννθ, λζει τϊρα: «- Κυρία πιγα χκεσ το βράδυ 
παρακολοφκθςα ςτισ ειδιςεισ μια ςυνζντευξθ»,  για να μπορζςει να πάρει ιδζεσ. 
Οπότε, λζω, του ζκανε καλό, μπόρεςε να γίνει αυτι θ ςφηευξθ του παρόντοσ, 
ςιμερα παρακολουκϊ μια ςυνζντευξθ και τι, για να δει το παρελκόν. Ε21 (Κ)  
 

10.2.3.2.6. Φιλαναγνωςία 

Θ φιλαναγνωςία αποτελεί ζναν από τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ, ςφμφωνα με το 

Αναλυτικό Ρρόγραμμα. Θ φιλαναγνωςία, όμωσ, όπωσ τθ κζτει το Α.Ρ. αναφζρεται 

ςτα κείμενα του γραπτοφ λόγου, και όχι ςτθ διαμόρφωςθ αναγνωςτικϊν ςυνθκειϊν 

προσ όλα τα κείμενα που απαντϊνται ςτισ κακθμερινζσ αλλθλεπιδράςεισ. Θ 

εκπαιδευτικόσ Ε25 επιςθμαίνει ότι θ φιλαναγνωςία δεν είναι δυνατόν να 

καλλιεργθκεί πλζον ωσ αναγνωςτικι ςυνικεια κειμζνων του γραπτοφ λόγου, θ 

οποία είναι αποκομμζνθ από το ςυγκείμενο. Ο γραπτόσ λόγοσ δεν είναι πλζον 

ελκυςτικόσ, ειδικά αν αναφζρεται ςε άλλεσ εποχζσ και ςε ςυνικειεσ και εμπειρίεσ 

ςτισ οποίεσ δεν ζχουν πρόςβαςθ οι μακθτζσ (Βλαχοδιμοσ, 2015: 134). Θ 

εκπαιδευτικόσ Ε25 καταγράφει τθν ανάγκθ διεφρυνςθσ τθσ ζννοιασ τθσ 

«ανάγνωςθσ» και ταυτόχρονα τθσ ειςαγωγισ και αξιοποίθςθσ ςτθν τάξθ και άλλων 

αιςκθτικϊν πολυτροπικϊν κειμζνων . 

Και νομίηω ότι αυτό μακροπρόκεςμα κα φανεί. Δθλαδι, κα δείξουν κι ζνα 
ενδιαφζρον για ζνα πιο δφςκολο κινθματογραφικό ζργο, κα δείξουν ζνα 
ενδιαφζρον για ζνα λογοτεχνικό βιβλίο. Πχι, όλα τα παιδιά, αλλά τα περιςςότερα, 
ζχω τθν αίςκθςθ ότι βοθκιοφνται με αυτόν τον τρόπο. Ε25 (Κ)  
 

10.2.3.2.7. Καλλιζργεια τθσ φανταςίασ 

Το βαςικό χαρακτθριςτικό ςτον χϊρο των Τεχνϊν είναι ότι θ φανταςία αποτελεί όχι 

μόνο αποδεκτι διανοθτικι λειτουργία, αλλά ανϊτερθ γνωςτικι λειτουργία, ςτθν 

οποία οι καλλιτζχνεσ ςτοχεφουν. Στον χϊρο των Τεχνϊν, δεν επιδιϊκεται θ 
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αναπαραγωγι αλλά θ διαφοροποίθςθ, θ κζαςθ με διαφορετικι ματιά· θ χριςθ των 

υλικϊν κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε θ διαφορά τθσ μορφισ να αποδίδει ζνα 

διαφορετικό περιεχόμενο. Θ αναπλαιςιωτικι λειτουργία τθσ Τζχνθσ επαναφζρει και 

κζτει ηθτιματα μζςα από τθν πρόταςθ χριςθσ διαφορετικϊν ςχθμάτων 

νοθματοδότθςθσ (Eisner, 2002: 83). Οι Τζχνεσ δεν απευκφνονται ςτθ ςυγκλίνουςα 

νοθμοςφνθ αλλά ςτθν αποκλίνουςα, καλοφν τουσ μακθτζσ να εφεφρουν και όχι να 

αναπαραγάγουν, να δθμιουργιςουν μόνοι τουσ ζνα διαφοροποιθμζνο ςκθνικό 

(Fowler, 1996: 47). 

Πςο μου επζτρεψαν οι ςυνκικεσ, μπορϊ να πω ότι μπόρεςαν να αναπτφξουν λίγο 
περιςςότερο τθ φανταςία τουσ και ςε επόμενα ποιιματα που κάναμε μόλισ μπόρεςα 
να ανιχνεφςω ότι ςαν να ζςτθναν οι ίδιοι το ςκθνικό των γεγονότων… Ε14 (Κ) 
 

10.2.3.2.8. Κοινωνικοποίθςθ 

Θ μετατόπιςθ του ενδιαφζροντοσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, από τθν ατομικι 

πρόςκτθςθ γνϊςθσ ςτθ μάκθςθ ωσ ςυλλογικι διαδικαςία, οδθγεί ςτθ 

ςυνειδθτοποίθςθ τθσ προςφοράσ τθσ υποκειμενικότθτασ ςτθν παραγωγι του 

ςυλλογικοφ αποτελζςματοσ και τθσ ιδιαίτερθ κζςθσ που κατζχει το κάκε «μζροσ» 

ςτθ ςυγκρότθςθ του «όλου» (Eisner, 2002: 75).  Ζνα από τα ςθμαντικά αρνθτικά 

ςτοιχεία του παραδοςιακοφ ςχολείου είναι ότι μζςω των διαδικαςιϊν του ελζγχου, 

τθσ επικζντρωςθσ ςτθν ατομικι επίδοςθ και ςτον ακαδθμαϊςμό (Τςάφοσ, 2014), 

ενιςχφει τον ατομικιςμό και τθν επικζντρωςθ ςτθν προςωπικι ανζλιξθ. Οι 

ςφγχρονεσ κοινωνίεσ, όμωσ, με τα περίπλοκα, ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενα προβλιματα 

που αντιμετωπίηουν, ζχουν ανάγκθ από όλουσ τουσ πολίτεσ και από τθ ςυλλογικι 

δράςθ και τισ ςυνεργαςίεσ ςε όλα τα επίπεδα. Θ εκπαιδευτικόσ Ε5 επιςθμαίνει 

αυτιν τθν αλλαγι, τθν ζξοδο από τον ατομικιςμό και τθ ςτροφι ςτθν ομάδα και ςτθ 

ςυλλογικότθτα.  

Δθμιοφργθςαν οι ίδιοι και ανζπτυξαν τισ δεξιότθτζσ τουσ, τισ ικανότθτζσ τουσ, 
αιςκάνκθκαν ότι κάτι αξίηω και εγϊ. Ε5 (Κ) 
 

10.2.3.2.9. Ανακάλυψθ ταλζντων 

Το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, με τθν υπάρχουςα δομι, ευνοεί τθν ομογενοποίθςθ, 

ςυμπιζηοντασ τουσ μακθτζσ ςε μια ενιαία ομάδα, «τον μζςο μακθτι», ςτθν οποία 

απευκφνεται μζςω ςυγκεκριμζνων Ρρογραμμάτων Σπουδϊν. Μζςα ςτον γενικό 

πλθκυςμό, όμωσ, ενυπάρχουν μεγάλεσ διαφοροποιιςεισ, κάποιοι μακθτζσ δεν 
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ανικουν ςτον ανφπαρκτο «μζςο όρο». Οι Τζχνεσ απευκφνονται ςτουσ μακθτζσ με 

τουσ ίδιουσ όρουσ (Gardner, 2008), ανάλογα με το είδοσ νοθμοςφνθσ που διακζτει ο 

κακζνασ, εντάςςοντάσ τουσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία (Fowler, 1996: 96). 

Οριςμζνοι από τουσ μακθτζσ διακζτουν ειδικζσ κλίςεισ και ταλζντα, τα οποία 

ανακαλφπτουν και ακολουκοφν. Για τουσ μακθτζσ αυτοφσ, θ επαφι με τισ Τζχνεσ 

λειτουργεί αυτογνωςιακά και αυτοπροςδιοριςτικά και δφναται να κακορίςει τθν 

πορεία τθσ ηωισ τουσ. Θ εκπαιδευτικόσ Ε4 επιςθμαίνει τθν ανάδυςθ των ταλζντων, 

μζςα από τθ ςχολικι τάξθ, ωσ μια φυςικι διαδικαςία.  

«… γιατί ζχει τφχει ςτο παρελκόν αυτό, ςε ςχολείο  που ιμουνα, ζνα παιδάκι,  μζςα 
από αυτι τθ διαδικαςία, ανακάλυψε το ταλζντο του και ςυνζχιςε ωσ  θκοποιόσ. Ε4 
(Κ) 
 

10.2.3.3. Αλλαγι ςτον τρόπο πρόςλθψθσ τθσ Τζχνθσ 

Θ καλλιζργεια των Τεχνϊν ςτο ςχολείο δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για αλλαγι ςτθ 

ςτάςθ απζναντι ςτισ Τζχνεσ, κακϊσ δθμιουργεί ςυνδζςεισ τθσ Τζχνθσ με τθ ηωι και 

διαλφει τθν προκατάλθψθ ότι θ Τζχνθ δεν απευκφνεται ςε όλουσ, παρά μόνο ςε 

όςουσ διακζτουν ειδικά ταλζντα. Με τθν ζνταξθ των Τεχνϊν ςτθ γενικι εκπαίδευςθ 

δθμιουργοφνται όροι ςυνομιλίασ. Οι μακθτζσ γίνονται πιο ευαίςκθτοι ςε κζματα 

Τζχνθσ ι αλλάηει ο τρόποσ κζαςθσ των κοινωνικϊν προβλθμάτων μζςα από τον 

«φακό» τθσ καλλιτεχνικισ κζαςθσ. Θ καλλιτεχνικι ματιά είναι εναλλακτικι και 

αναδομθτικι και προτείνει πολλαπλοφσ τρόπουσ κζαςθσ τθσ πραγματικότθτασ. 

10.2.3.3.1. Σφνδεςθ τθσ Τζχνθσ με τθ ηωι   

Το ςχολείο είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνο με τθν κοινωνία. Το μοντζλο τθσ 

εκπαίδευςθσ των μακθτϊν αποτελεί πρότυπο του είδουσ των πολιτϊν που επικυμεί 

να «καταςκευάςει» θ κοινωνία. Θ ειςαγωγι των Τεχνϊν ςτο ςχολείο δεν αποτελεί 

μόνο τρόπο μεταφοράσ βιϊματοσ και διαδικαςία νοθματοδότθςθσ, αλλά παρζχει 

επίςθσ τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ για αλλθλεπίδραςθ με τον πολιτιςμό. Τα 

ςχολεία που μεριμνοφν για τθν ειςαγωγι των Τεχνϊν και για τθν εκπόνθςθ 

πολιτιςμικϊν δραςτθριοτιτων αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ για τθν πολιτιςμικι 

ανάπτυξθ όλθσ τθσ κοινωνίασ (Fowler, 1996: 25- 33). 

H εκπαιδευτικόσ Ε11 επιςθμαίνει αυτιν τθ διάχυςθ και τθν ζλλειψθ 

διαχωριςμοφ Τζχνθσ και ηωισ, Τζχνθσ και κοινωνίασ. Οι Τζχνεσ αποτελοφν ιςτορικό 

φαινόμενο, δεν είναι αποςπαςμζνεσ από το κοινωνικό «όλο», περιχαρακωμζνεσ 
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ςτον εαυτό τουσ, με κατεφκυνςθ προσ μια ειδικι ομάδα. Οι Τζχνεσ αποτελοφν το 

πολιτιςμικό αποτφπωμα μιασ κοινωνίασ· θ κζςθ που τουσ αναγνωρίηεται ςυνιςτά 

«τοποκζτθςθ» του εαυτοφ προσ τθ ηωι και επιλογι του τρόπου κζαςθσ τθσ 

πραγματικότθτασ. 

Θ Τζχνθ ςε κάνει οφτωσ ι άλλωσ πιο δθμιουργικό άνκρωπο. Αν αντιλθφκείσ ότι θ 
Τζχνθ είναι ςθμάδι μιασ εποχισ και ότι ςτθν ουςία είναι ςυνιςταμζνθ πολλϊν 
πραγμάτων, των επιςτθμϊν, των κοινωνικϊν αντιλιψεων, τθσ ιδεολογίασ, νομίηω ότι 
αντιλαμβάνεςαι καλφτερα τθν πραγματικότθτα, δεν ζχει να κάνει μόνο με το 
ςχολείο δθλαδι. Ζχει να κάνει με τον τρόπο που κα αντιλθφκοφνε τα παιδιά το να 
πάνε αφριο – μεκαφριο ςτο Κζατρο ι το να παρακολουκιςουνε μία καλι 
κινθματογραφικι ταινία, όταν κα είναι πια ενιλικεσ. Ε11 (Κ) 
 

10.2.3.3.2. Τζχνθ για όλουσ  

Μια ςυνικθσ προκατάλθψθ ςχετικά με τισ Τζχνεσ είναι ότι δεν απευκφνονται προσ 

όλουσ αλλά ςε μια ειδικι μερίδα «ταλαντοφχων» μακθτϊν (Fowler, 1996:v· Eisner, 

2002:23). Θ πλάνθ αυτι είναι δίχωσ ζρειςμα, κακϊσ οι Τζχνεσ, παρζχοντασ τθ 

δυνατότθτα αξιοποίθςθσ τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ, δίδουν τθν ευκαιρία 

αξιοποίθςθσ κάκε ειδουσ κλίςεων. Αντικζτωσ, θ επικζντρωςθ ςτθν υπάρχουςα 

μορφι του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ ςτθ γλωςςικι και λογικο-μακθματικι 

νοθμοςφνθ, περικωριοποιεί μια μεγάλθ μερίδα μακθτϊν, που δεν μπορεί να 

ανταποκρικεί ςτισ απαιτοφμενεσ επιδόςεισ. Οι Τζχνεσ, αντικζτωσ, παρζχουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν εκπαίδευςθ να ςυμπεριλάβει οποιαδιποτε νοθμοςφνθ κατζχει 

κάποιοσ μακθτισ, ενιςχφοντασ, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τθν αυτοεικόνα του και 

βελτιϊνοντασ τθν αυτοπεποίκθςι του. Θ εκπαιδευτικόσ Ε1 επιςθμαίνει αυτόν τον 

ρόλο, προςκζτοντασ ότι οι μακθτζσ ςυμμετζχουν, χωρίσ τον φόβο τθσ απόρριψθσ ι 

του λάκουσ, κακϊσ θ Τζχνθ παρωκεί ςτθν ζκφραςθ τθσ προςωπικισ και 

διαφορετικισ άποψθσ και δεν καλλιεργεί τθ ςυμπόρευςθ με το κυρίαρχο πρότυπο. 

Οι μακθτζσ που διςτάηουν να ςυμμετάςχουν ςτθν παραδοςιακι διδαςκαλία 

αποκτοφν κίνθτρο ςυμμετοχισ και διαφοροποιοφν τθ ςτάςθ τουσ.  

Και κυρίωσ ζνασ μακθτισ που ςτα προθγοφμενα μακιματα δεν ζδειχνε κανζνα 
ενδιαφζρον, ςιμερα επειδι ιταν ζργα Ηωγραφικισ, ςυμμετείχε περιςςότερο και  μου 
ζκανε εντφπωςθ ότι ιταν ιδιαίτερα ενκουςιϊδθσ και  ικελε οπωςδιποτε να πει τθ 
γνϊμθ του. Ε1 (Εικ) 

 

Οι Τζχνεσ, μζςα από τθν αξιοποίθςθ των πολλαπλϊν δεξιοτιτων που διακζτει ο 

κάκε μακθτισ, ενεργοποιοφν το ςφνολο τθσ τάξθσ. Οι μακθτζσ που ςτθν 
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παραδοςιακι διδαςκαλία είναι αδιάφοροι, ενεργοποιοφνται και ςυμμετζχουν 

δθμιουργικά ςε διάφορουσ ρόλουσ. Θ εκπαιδευτικόσ Ε13, που αξιοποίθςε τεχνικζσ 

κεάτρου ςτθ διαδαςκαλία του ποιιματοσ του Καβάφθ «Πςο μπορείσ», επιςθμαίνει 

τθ δυνατότθτα αυτι ωσ το μεγαλφτερο όφελοσ τθσ διδαςκαλίασ.  

 
Δθλαδι, παιδιά τα οποία δεν τα είδα ποτζ να ςθκϊςουν το χζρι τουσ μζςα ςτθν 
τάξθ, είχαν πρωταγωνιςτικό ρόλο ςε όλο αυτό το δρϊμενο. Ραιδιά που δεν 
ενδιαφζρονται για τα κείμενα, ενδιαφζρκθκαν να βροφνε μουςικι, για να 
επενδφςουμε το κομμάτι, ενδιαφζρκθκαν να βροφνε πρωτότυπουσ τρόπουσ 
ζκφραςθσ μζςα ςτο χϊρο. Ραιδιά, δθλαδι, που τα βλζπεισ και βαριοφνται μζςα ςτθν 
τάξθ, που περιμζνουν και κοιτάνε το ρολόι για να χτυπιςει το κουδοφνι. Ε13 (Κ) 

 

Θ διαφοροποίθςθ ςτθ ςυμμετοχι αποδίδεται ςτισ γνωςτικζσ απαιτιςεισ που εγείρει 

θ παραδοςιακι διδαςκαλία και ςτθν αδυναμία των μακθτϊν να ανταπεξζλκουν ςε 

αυτό το είδοσ των απαιτιςεων. Θ αίςκθςθ τθσ αποτυχίασ, ο φόβοσ του λάκουσ, θ 

αρνθτικι ανατροφοδότθςθ ζχει οδθγιςει τουσ μακθτζσ ςτθν παγίωςθ τθσ 

αρνθτικισ μακθςιακισ αυτοεικόνασ και ςτθν ςυνακόλουκθ παραίτθςθ. 

Σθμαντικό κεωρϊ ότι ςυνειδθτοποίθςαν ότι δεν προαπαιτείται ζνα ςυγκεκριμζνο 
γνωςτικό υπόβακρο και ότι θ Τζχνθ δεν είναι μόνο για οριςμζνουσ.  Ε1 (Εικ) 
 

Πταν οι απαιτιςεισ διαφοροποιθκοφν και οι μακθτζσ απαλλαχκοφν από τον φόβο 

του άγχουσ, θ ςτάςθ τουσ μεταςτρζφεται και αποκαλφπτουν τισ πολλαπλζσ 

δυνατότθτζσ τουσ.  

Δθλαδι, υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν μποροφν να καταλάβουν τι λζει ο ποιθτισ 
ςτο ςυγκεκριμζνο κομμάτι, γιατί δεν ζχουν τισ γνϊςεισ, γιατί δεν ζχουν τθν κριτικι 
ςκζψθ που χρειάηεται, γιατί δεν είναι κα ζλεγα «οι καλοί μακθτζσ». Βγικαν, ασ 
ποφμε, ικανότθτεσ παιδιϊν που δεν περίμενα να βγουν.  Ε13 (Κ) 
 

Οι Τζχνεσ παρζχουν τθ δυνατότθτα για τθν ανάδειξθ τθσ υποκειμενικότθτασ του 

κάκε μακθτι και τθν αποκάλυψθ των κλίςεϊν του. 

- Ο Οδυςςζασ, ασ ποφμε, ζνα παιδάκι χαμθλϊν τόνων, ζνα παιδί που δεν ςυμμετείχε 
ποτζ, αποτζλεςε - και μόνοσ του το ικελε- , τον πρωταγωνιςτι ςτθν ιςτορία μασ και 
ιτανε και πολφ επιτυχθμζνοσ ςε αυτό που ζκανε. Ε13 (Κ) 

 

10.2.3.3.3. Διαςφνδεςθ των Τεχνϊν  

Πλεσ οι Τζχνεσ ςυνειςφζρουν, θ κάκε μία με τα δικά τθσ μζςα και υλικά, ςτθν 

αναπαράςταςθ του κόςμου. Κάκε Τζχνθ είναι απαραίτθτθ ςτθν αναπαράςταςθ, 

ςτθν ερμθνεία και ςτθ νοθματοδότθςθ τθσ πραγματικότθτασ, για τον απλό λόγο ότι 

κάκε μία ξεχωριςτά δεν είναι δυνατόν να παρζχει όλθ τθν «εικόνα». Κάκε μια 
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αποτελεί μια μόνο πλευρά κζαςθσ, ζναν «φακό». Ολιςτικά, όμωσ, μζςα από τθν 

πολφπλευρθ, πολλαπλι κζαςθ είναι δυνατι θ ςφαιρικι αντίλθψθ και θ κατανόθςθ 

εισ βάκοσ (Fowler, 1996: 47). Το λογοτεχνικό ζργο αποτελεί μζροσ μιασ πολιτιςμικισ 

πραγματικότθτασ, και θ κατανόθςι του δεν είναι εφικτι, όταν αποκοπεί από αυτιν. 

Ο υπερρεαλιςμόσ, για παράδειγμα, αποτζλεςε ζνα κίνθμα που υπερζβθ τα όρια τθσ 

μίασ Τζχνθσ, θ κζαςι του, επομζνωσ, μόνο ωσ λογοτεχνικό κίνθμα κα αποτελοφςε 

ςτρζβλωςθ τθσ επιρροισ και τθσ δυναμικισ και ςε όλουσ τουσ καλλιτεχνικοφσ 

χϊρουσ.  Tθ διαςφνδεςθ των Τεχνϊν και τθ ςυνζργειά τουσ ςτθν κατανόθςθ του 

κόςμου επιςθμαίνει θ εκπαιδευτικόσ Ε3. 

Νομίηω ότι με τζτοιουσ τρόπουσ αντιλαμβάνονται ότι θ Λογοτεχνία και το 
λογοτεχνικό κείμενο δεν είναι ζνα απομονωμζνο γίγνεςκαι, φαινόμενο, ςυμβάν, 
ςκζτο, μια Τζχνθ ξεκομμζνθ από όλεσ τισ άλλεσ, και κυρίωσ δεν είναι ξεκομμζνθ από 
τθ ηωι. Ε3 (Κ) 

 

Ο διάλογοσ των κειμζνων ςυνειςφζρει ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ διαςφνδεςθσ 

των Τεχνϊν, του επικοινωνιακοφ πλαιςίου εντόσ του οποίου όλα τα κείμενα 

ςυνομιλοφν μεταξφ τουσ, με τισ εποχζσ, με τουσ ανκρϊπουσ (Ρουρκόσ, 2016α: 250). 

Ο ακατάπαυςτοσ αυτόσ διάλογοσ όλων των κειμζνων ςυμβάλλει ςτθ 

νοθματοδότθςθ όχι μόνο του υπό εξζταςθ κειμζνου, αλλά και του εαυτοφ και του 

κόςμου.  

Νομίηω ότι βοθκάει τα παιδιά να δουν τθ διαςφνδεςθ ανάμεςα ςτισ δφο μορφζσ, τθν 
Τζχνθ του λόγου και τθν Τζχνθ του Κινθματογράφου. Να καταλάβουν εςωτερικζσ 
ςυνδζςεισ, να δοφνε τουσ ιρωεσ του λογοτεχνικοφ κειμζνου, ωσ τουσ ιρωεσ του 

Κινθματογράφου και να τουσ τοποκετιςουν ςτθν εποχι. Ε2 (Κιν.) 
 

10.2.3.3.4. Ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα Τζχνθσ 

Θ διειςδυτικι ματιά και θ ανάγνωςθ των ζργων Τζχνθσ αποτελεί μια γνωςτικι 

λειτουργία θ οποία δεν πρζπει να εκλαμβάνεται ωσ δεδομζνθ. Δεν πρζπει, επίςθσ, 

να υποτεκεί ότι θ φπαρξθ εμπειρίασ ςτθ δθμιουργία ζργων Τζχνθσ ςυνεπάγεται 

απαραίτθτα τθ δυνατότθτα ανάγνωςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των ζργων 

αιςκθτικισ (Eisner, 2002: 26). Θ ανάγνωςθ των ζργων Τζχνθσ διδάςκεται με 

πολλαπλοφσ τρόπουσ, με τθ διερεφνθςθ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν, με τθν 

αναηιτθςθ ςυςχετίςεων μεταξφ των χαρακτθριςτικϊν, με τθν τοποκζτθςθ ςτο 

ιςτορικό πολιτιςμικό ςυγκείμενο τθσ δθμιουργίασ, με τθν κατανόθςθ του αξιακοφ 

κϊδικα με τον οποίο ςυνδζεται. Θ εκπαιδευτικόσ Ε5 αναφζρεται ςτθν καλλιζργεια 
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τθσ «αναγνωςτικισ ματιάσ» και ςτα αποτελζςματα τθσ καλλιζργειασ αυτισ ςτον 

τρόπο κζαςθσ και δθμιουργίασ προςωπικϊν και ςυλλογικϊν κειμζνων. 

 
Ζγιναν πιο ευαιςκθτοποιθμζνοι ςε κζματα Τζχνθσ και πολιτιςμοφ. Μποροφν να 
διακρίνουν ευκολότερα πράγματα. Βλζπουν ζνα πίνακα και μποροφν να διακρίνουν 
μόνοι τουσ  ευκολότερα πράγματα. Από αυτό που βλζπουν, μποροφν  να φανταςτοφν, 
και ςυναιςκιματα να ςου περιγράψουν και να παράξουν  τον  δικό τουσ λόγο. Ε5 (Κ). 
 

10.2.3.3.5. Καλλιζργεια τθσ εναλλακτικισ ματιάσ 

Οι Τζχνεσ δεν απευκφνονται ςτθ ςυγκλίνουςα νοθμοςφνθ αλλά ςτθν αποκλίνουςα, 

κακϊσ καλοφν τουσ μακθτζσ να εφεφρουν και όχι να αναπαραγάγουν (Fowler, 1996: 

47). Οι μακθτζσ που διακρίνονται από αποκλίνουςα νοθμοςφνθ διακρίνονται από 

τθ δυνατότθτα εφρεςθσ μθ ςυμβατικϊν λφςεων ςτα προβλιματα και από 

«ανοιχτότθτα» πνεφματοσ. Ο τφποσ αυτισ τθσ νοθμοςφνθσ διακρίνεται από 

εφευρετικότθτα, επινοθτικότθτα, ικανότθτα καινοτομίασ, ευελιξία ςτθν 

προςαρμογι ςε νζα περιβάλλοντα (Robinson, 1999: 90). Στο παραδοςιακό ςχολείο, 

το είδοσ αυτισ τθσ νοθμοςφνθσ δθμιουργοφςε ςοβαρά προβλιματα ςτθ ςχολικι 

ενςωμάτωςθ και ςτθν αποτίμθςθ τθσ απόδοςθσ, κακϊσ το ιδανικό τθσ εκπαίδευςθσ 

ιταν θ προςαρμογι και θ αναπαραγωγι των υπαρχόντων ςχθμάτων. Σε ζνα 

ςφγχρονο ςχολείο, ςτο οποίο ωσ ιδανικό προβάλλεται θ διεπιςτθμονικότθτα, θ 

καλλιζργεια τθσ εναλλακτικισ ματιάσ, θ ευελιξία, θ νοθμοςφνθ αυτοφ του τφπου όχι 

μόνο δεν αποκαρρφνεται αλλά ενιςχφεται.  

Το αίτθμα ςτθ ςφγχρονθ εκπαίδευςθ είναι θ ςφνκεςθ, θ πολυφωνία, θ 

πολυεπίπεδθ κατανόθςθ. Τα κείμενα αποτελοφν φορείσ ιδεϊν, που γίνονται το 

ζναυςμα για τον διάλογο. Το κάκε κείμενο προςκαλεί ςε ςυν-αναγνϊςεισ άλλα 

κείμενα. Ππωσ διλωςε και ο Bakhtin, «το κείμενο ηει, μζςα από τθν επαφι του με 

άλλα κείμενα, αναπτφςςει το νόθμά του ςτθ χωρικότθτα και ςτθ χρονικότθτα» 

(Bakhtin, 2014α 146-147). Μζςα ςε αυτό το επικοινωνιακό πλαίςιο πολλαπλϊν 

προςλιψεων, πολυφωνίασ, «ανοιχτότθτασ», καλλιεργείται θ εναλλακτικι ματιά και 

θ πολυεπίπεδθ κζαςθ τθσ πραγματικότθτασ. Δομείται μια διαφορετικοφ είδουσ 

υποκειμενικότθτα, που αντιςτρατεφεται τον μονόλογο και τον δογματιςμό 

(Hermans, 1996· Ball- Freedman, 2004) 
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Θ εκπαιδευτικόσ Ε19 αναφζρεται ςτθν εναλλακτικι ματιά, ωσ τον διαφορετικό 

τρόπο κζαςθσ του κόςμου, ωσ τθν ικανότθτα πολυεπίπεδθσ γνωςτικισ πρόςλθψθσ 

και επεξεργαςίασ, που εν τζλει, αποτελεί ηθτοφμενο από τουσ μακθτζσ και από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ και κα πρζπει να αποτελζςει ηθτοφμενο ολόκλθρθσ τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

…. άρχιςαν και τα ίδια να επικυμοφν, όντωσ, να υπάρχει αυτι θ διαςφνδεςθ, γιατί 
τουσ ανοίγει ζνα διαφορετικό παράκυρο, τουσ δίνει ζνα άλλο φωσ, τουσ δίνει τθ 
δυνατότθτα να δουλζψουν με ζναν άλλον τρόπο, οπότε τα ίδια τα παιδιά νομίηω κα το 
επικυμοφςαν, γιατί το βρίςκουν πιο ενδιαφζρον, γιατί δουλεφουν ςε πιο πολλά 
επίπεδα, μακαίνουνε ςε πολλά επίπεδα. Ε19 (Εικ) 
 

10.2.3.4. Ρροβλιματα  

Καταγράφοντασ τουσ περιοριςμοφσ για τισ Τζχνεσ, ο Robinson αναφζρει πζντε 

περιοχζσ που δρουν περιοριςτικά για τισ Τζχνεσ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ: α) 

ο ςυντονιςμόσ, β) ο χρόνοσ, γ) οι χϊροι και οι εγκαταςτάςεισ, δ) οι αντιλιψεισ,               

ε) οι εξετάςεισ και θ αξιολόγθςθ (Robinson, 1999: 151). Ανάλογα προβλιματα 

καταγράφονται και ςτθν παροφςα ζρευνα, ςτθν εναλλακτικι διδαςκαλία τθσ 

Λογοτεχνίασ, μζςω των Τεχνϊν.   

10.2.3.4.1. Χρόνοσ   

Ο χρόνοσ αναφζρεται ςχεδόν από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα, ωσ το 

μεγαλφτερο πρόβλθμα. Το πρόβλθμα αυτό δφναται να λάβει διάφορεσ μορφζσ: α) 

ανάγκθ διάκεςθσ προςωπικοφ χρόνου για τον ςχεδιαςμό τθσ δραςτθριότθτασ, β) 

ανάγκθ βραχυπρόκεςμθσ μζριμνασ, ςε ςχζςθ με τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ εντόσ 

του πλαιςίου που κζτει ο ςχολικόσ προγραμματιςμόσ (διδακτικζσ ϊρεσ ςαράντα 

πζντε λεπτϊν), γ) μακροπρόκεςμθ μζριμνα για τθ διαχείριςθ τθσ «φλθσ», των 

ενοτιτων που είναι αναγκαίο να διδαχκοφν κατά τθ διάρκεια του ζτουσ. Θ 

ποςότθτα τθσ φλθσ βρίςκεται ςε διαρκι ςφγκρουςθ με τθν ποιότθτα. 

Χαρακτθριςτικό του ςχολείου τθσ νεωτερικότθτασ είναι το μετριςιμο αποτζλεςμα 

και θ ποςοτικοποίθςθ (Τςάφοσ, 2014). Θ εκπαιδευτικόσ Ε19 μεταφζρει το 

ςυναίςκθμά τθσ ςε ςχζςθ με τθ διαχείριςθ του χρόνου. Οι μεταφορικζσ εκφράςεισ, 

«το αμείλικτο μζγεκοσ του χρόνου», «ο χρόνοσ είναι εχκρόσ», είναι δθλωτικζσ τθσ 

αίςκθςθσ ςυνεχοφσ αναμζτρθςθσ με αυτόν τον παράγοντα και τθσ ςυνεχοφσ 

αίςκθςθσ αναςφάλειασ ςε ςχζςθ με το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα. 
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Ο χρόνοσ, λοιπόν, είναι ζνασ εχκρόσ, γιατί πρζπει, μζςα ςε πολφ ςφντομο χρονικό 
διάςτθμα, να διεκπεραιϊςεισ κάποια πράγματα και να φανεί ολοκλθρωμζνθ θ 
δουλειά, ζτςι ϊςτε τα παιδιά, όλο αυτό να το αντιλθφκοφν ςαν ζνα ςφνολο κι όχι να 
λειτουργιςει αποςπαςματικά, γιατί μετά χάνεται και θ αξία. Ε19 (Εικ) 

 

10.2.3.4.2. Οργάνωςθ 

Σε ςχζςθ με τα παραπάνω ςτοιχεία, χρόνοσ, ςυντονιςμόσ, οργάνωςθ, οι 

εκπαιδευτικοί αναφζρονται ςτον τρόπο υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, ο οποίοσ 

διαφοροποιείται από το ςφνθκεσ ςχολικό ςκθνικό τθσ μετωπικισ διδαςκαλίασ. Θ 

μετατροπι τθσ ςχολικισ τάξθσ, του διδακτικοφ ςυγκείμενου, ςε χϊρο εναλλακτικισ 

δράςθσ, απαιτεί μια άλλου είδουσ φιλοςοφία. Οι μακθτζσ κινοφνται μζςα ςτον 

χϊρο, παρεμβαίνουν, τον μεταλλάςςουν, αυτενεργοφν, και μζςα από τθ δράςθ 

αυτι ειςάγονται ςτο «ςκθνικό δράςθσ» του κειμζνου. Επίςθσ, ο χρόνοσ που 

απαιτείται δεν είναι αυτόσ μιασ τυπικισ διδαςκαλίασ, αλλά διαφοροποιείται, κακϊσ 

αλλάηει και θ ςτόχευςθ, με αποτζλεςμα τθ διαφοροποίθςθ ςτθν πρόςλθψθ του 

κειμζνου.  Θ εκπαιδευτικόσ Ε5 αναφαίρεται ςτισ απαιτιςεισ αυτισ τθσ αλλαγισ 

φιλοςοφίασ. 

Όχι, ςτθν αρχι απλά, μζχρι να ςυντονιςτοφν και να παρουςιάςουν τθ 
δραματοποίθςι τουσ, υπιρχε λίγθ φαςαρία από τουσ υπόλοιπουσ. Μζχρι να 
οργανϊςουν το ςκθνικό τουσ … Άλλο θ ςκθνι ενόσ κεάτρου, που ζχει τθν υποδομι, 
και άλλο είναι το περιβάλλον μιασ τάξθσ. Ε5 (Κ) 
 

10.2.3.4.3. Υποδομι 

Θ φπαρξθ του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ και των φυςικϊν μζςων διεξαγωγισ 

δράςεων αποτελεί ζνα αντικειμενικό πρόβλθμα, το οποίο κζτει περιοριςμοφσ ςτον 

ςχεδιαςμό αλλά και ςτθν υλοποίθςθ των δράςεων. Θ ζλλειψθ βιβλιοκικθσ, θ 

ζλλειψθ δυνατότθτασ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο, θ ζλλειψθ ειδικοφ χϊρου δράςεων 

περιορίηει και τθ δυνατότθτα μετάβαςθσ από το ςχολικό εγχειρίδιο ςε εναλλακτικζσ 

δράςεισ. Θ αναφορά τθσ εκπαιδευτικοφ Ε1 ςτον προτηζκτορα είναι ενδεικτικι τθσ 

αίςκθςθσ ζλλειψθσ υποςτιριξθσ τθσ υποδομισ ςτθ δυνατότθτα μεταςτροφισ του 

τρόπου διδαςκαλίασ. Οι κοινωνικζσ ςυνκικεσ αλλάηουν, κζτοντασ νζεσ απαιτιςεισ, 

οι υποδομζσ όμωσ ανικουν ςτο ςχολείο τθσ νεωτερικότθτασ, αδυνατϊντασ να 

υποςτθρίξουν μια αναμόρφωςθ που καλείται να είναι ολιςτικι (Fowler, 1996: 193).  

Με τον προτηζκτορα… Χμ.. το βαςικό πρόβλθμα είναι ότι τα ςχολεία δεν διακζτουν 
τισ περιςςότερεσ φορζσ τθν ανάλογθ υποδομι για τθν ειςαγωγι εναλλακτικϊν 
μεκόδων διδαςκαλίασ. Και αυτό είναι το βαςικότερο πρόβλθμα.  Ε1 (Εικ). 
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10.2.3.4.4. Κανζνα Ρρόβλθμα  

Τα παραπάνω προβλιματα αντιςτακμίηονται από το όφελοσ ωσ προσ τθν 

ανταπόκριςθ των μακθτϊν. Ο ενκουςιαςμόσ και θ δεκτικότθτα ςε μια μακθςιακι 

διαδικαςία είναι ςθμαντικό κριτιριο τθσ επιτυχίασ τθσ διδαςκαλίασ. Θ φπαρξθ 

κετικοφ ςυναιςκιματοσ ςυνιςτά το πρόςφορο ζδαφοσ για τθν αποδοχι τθσ γνϊςθσ 

και τθσ αφομοίωςισ τθσ. Θ φπαρξθ κετικοφ εκπαιδευτικοφ αποτελζςματοσ ςτθ 

ςυνείδθςθ των εκπαιδευτικϊν εξαλείφει και τα αντικειμενικά προβλιματα. 

Τα παιδιά ιταν πολφ δεκτικά και πολφ ενκουςιαςμζνα με τθν ιδζα, γιατί δεν ιταν 
κάτι που γίνεται ςυχνά ςτο ςχολείο. Ιτανε πολφ ενκουςιαςμζνοι με αυτό. Ε9 (Κ) 

 

Αντίςτοιχθ είναι θ πρόςλθψθ για τθ διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ από τθν 

εκπαιδευτικό  Ε11. Θ κατάλλθλθ προετοιμαςία για τθν πραγματοποίθςθ τθσ δράςθσ 

δθμιοφργθςε κετικό κλίμα αναμονισ, που λειτοφργθςε ενιςχυτικά για τθν 

πρόςλθψθ τθσ νζασ γνϊςθσ.  

 
Κανζνα πρόβλθμα δεν υπιρξε, τουσ άρεςε πάρα πολφ. Τουσ είχα προϊδεάςει, βζβαια, 
ότι κα κάνουμε κάτι τζτοιο και ιτανε προετοιμαςμζνα τα παιδιά ότι εκείνθ τθν θμζρα 
κα κάνουμε αυτό το πράγμα.. Ε11  (Κ) 
 

Θ ειςαγωγι των νζων μεκόδων αρχικά αντιμετωπίηεται με ζκπλθξθ, διςταγμό 

ίςωσ και ανθςυχία, αλλά τθν αρχικι ζκπλθξθ ακολουκεί το ενδιαφζρον, θ αποδοχι 

και θ ενςωμάτωςθ. Οι Τζχνεσ ακουμποφν ςτο ςυναίςκθμα των μακθτϊν με ζναν 

τρόπο άμεςο και υποβλθτικό. Θ δεκτικότθτα των μακθτϊν ενιςχφεται και από τθ 

ςυνδεόμενθ με τισ Τζχνεσ γνϊςθ. Θ ςτόχευςθ ςτθν ερμθνευτικι του κειμζνου 

κακίςταται πιο φυςικι και ομαλι μζςα από τθν προθγθκείςα ςφνδεςθ με τισ Τζχνεσ 

και τθν ενεργοποίθςθ του αιςκθτικοφ ςυμβολικοφ κϊδικα. Οι γλϊςςεσ των Τεχνϊν 

«ςυνομιλοφν» με τουσ μακθτζσ. 

 Δεν υπιρξαν προβλιματα, υπιρξε ςτθν αρχι μία ζκπλθξθ των μακθτϊν, όταν 
ξεκίνθςε θ διδαςκαλία και τουσ ζδειξα τα πρϊτα ζργα Τζχνθσ, του τφπου: « -Τι είναι 
αυτό που βλζπουμε τϊρα;  -Μα τι κυρία εικαςτικά μασ κάνετε;» κ.τ.λ. Μετά, είδα ότι 
ενδιαφζρκθκαν πολφ να αςχολθκοφν με αυτό και μπικαμε μετά πολφ ομαλά και 
ςτθν ερμθνεία του κειμζνου που είχαμε. Ε18 (Εικ.) 

 

Θ αναφορά τθσ εκπαιδευτικοφ Ε18 ςτθν ερμθνευτικι μζκοδο καταγράφει τον 

τρόπο με τον οποίο ειςιχκθςαν οι Τζχνεσ ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ, με 



  

369 

 

ςυνάρκρωςθ με τθν υπάρχυςα προτεινόμενθ από το Α.Ρ. ερμθνευτικι μζκοδο. Θ 

ζκφραςθ «μπικαμε μετά πολφ ομαλά» αποτελεί δθλωτικό ςτοιχείο του φυςικοφ και 

ανεκβίαςτου τρόπου με τον οποίο οι Τζχνεσ ενςωματϊνονται ςτθ διδαςκαλία. 

 

  



  

370 

 

10.3. Συνάρκρωςθ (Τριγωνοποίθςθ) 

Θ ζρευνα τθσ εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ, ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα τθσ 

αξιοποίθςθσ των Τεχνϊν ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ, πραγματοποιικθκε με 

μεικτι μζκοδο, με τθ ςυνάρκρωςθ, δθλαδι, ποςοτικισ και ποιοτικισ ζρευνασ. 

Στθν παροφςα διδακτορικι διατριβι, αρχικά από τον ςχεδιαςμό τθσ ζρευνασ, θ 

ςτόχευςθ τοποκετικθκε όχι μόνο ςτθ ςφγκλιςθ αλλά και ςτθ ςυμπλθρωματικότθτα 

των μεκόδων ποςοτικισ και ποιοτικισ, ϊςτε να επιτευχκεί θ πολφπλευρθ κζαςθ 

του φαινομζνου. Σφμφωνα με τουσ Verma & Mallick, θ χριςθ δεδομζνων που ζχουν 

ςυλλεχκεί μζςω διαφορετικϊν μεκόδων δφναται να φωτίςει οριςμζνεσ πτυχζσ ι να 

παρουςιάςει νζεσ διαςτάςεισ τοφ υπό μελζτθ φαινομζνου (Verma & Mallick, 

2004:245). Ο ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ αξιοποίθςε ταυτόχρονα τισ δυνατότθτεσ τθσ 

κάκε μεκόδου, τθσ ποςοτικισ μεκόδου για επαλικευςθ των υποκζςεων και τθσ 

ποιοτικισ για εμβάκυνςθ και διερεφνθςθ νζων διαςτάςεων.  

Θ μεικτι μζκοδοσ δεν ςτόχευςε μόνο ςτθ ςφγκλιςθ των αποτελεςμάτων αλλά 

παράλλθλα ςτθ χαρτογράφθςθ του τοπίου, μζςω τθσ ολιςτικισ μελζτθσ του 

κζματοσ. Ωσ προτεραιότθτα, επίςθσ, τζκθκε θ «ανοιχτότθτα» ςτθν ερμθνεία των 

δεδομζνων, ϊςτε να διερευνθκεί κατά πόςο θ ζρευνα δείχνει προσ νζεσ 

αχαρτογράφθτεσ περιοχζσ, ανατρζποντασ τισ υπάρχουςεσ πεποικιςεισ και 

αναμονζσ. 

10.3.1. Συγκλίςεισ     

Στα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ καταγράφθκαν ςυγκλίςεισ, είτε με τθ μορφι 

ςφγκλιςθσ (ςυμφωνία), είτε με τθ μορφι ςφγκλιςθσ (διαφωνία). 

10.3.1.1. Σφγκλιςθ (Συμφωνία) 

Τα αποτελζςματα επιβεβαίωςαν ότι οι δφο μζκοδοι διδαςκαλίασ (παραδοςιακι- 

εναλλακτικι μζκοδοσ με Τζχνεσ) διαφοροποιοφνται ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά,  και 

καταγράφουν ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφοροποίθςθ ωσ προσ τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ πρόςλθψθσ των μακθτϊν. Στον πίνακα 10.3. 

καταγράφονται οι ςυγκλίςεισ (ςυμφωνία) των ευρθμάτων τθσ ποςοτικισ και 

ποιοτικισ μεκόδου ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ ςτθν 

πρόςλθψθ των μακθτϊν.  
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Ρίνακασ 10.3. Σφγκλιςθ ποςοτικισ και ποιοτικισ μεκόδου ςτθν πρόςλθψθ των μακθτϊν 

 Ροςοτικι μζκοδοσ Ροιοτικι μζκοδοσ 
Κζματα Ροςοςτά Ραραδείγματα αποςπαςμάτων 

 Μακθτζσ Εκπαιδευτικοί 
(πρόςλθψθ 
μακθτϊν) 

 

Απόλαυςθ 77,9% 91,3% «Φάνθκε ότι το απόλαυςαν, διότι μου ηιτθςαν 
επίμονα να το επαναλάβουμε. Και επίςθσ από τον 
τρόπο που αντιδροφςαν, από τον ενκουςιαςμό που 
ζδειξαν ςτθν προετοιμαςία και μετά, το ζδειξαν, το 
εξζφραςαν αυτό, δθλαδι, τουσ άρεςε πάρα πολφ». 
Ε14 (Κ) 
 

Κατανόθςθ 74,9% 86,4% «Κατανόθςαν το μάκθμα πολφ καλά, ζνα μάκθμα 
πάρα πολφ δφςκολο… Ππωσ λοιπόν τα δζςαμε με 
τθν κίνθςθ, με τθ μουςικι, με το ςτιςιμο, μπόρεςαν 
να τα ςυνδζςουν ζτςι και να τα δουν ςαν ολότθτα». 
Ε14 (Κ) 
 

Ενδιαφζρον  100% «Κεωρϊ ότι το μάκθμα γίνεται πιο ενδιαφζρον και 
μπορείσ να κεντρίςεισ το ενδιαφζρον και να 
κρατιςεισ αμείωτθ τθν προςοχι των παιδιϊν». Ε8 
(Μ) 
 

Ενεργθτικι 
ςυμμετοχι 

64,6% 91,3%  «Ναι ςυμμετείχαν ενεργθτικά, νομίηω ότι φάνθκε 
μζςα από τθ ςυηιτθςθ που ζγινε. Εγϊ είδα πολλά 
χζρια ψθλά».    Ε12 (Κ) 
 

Κακολικι 
ςυμμετοχι 

70,2% 78,3 «Εγϊ είδα πολλά χζρια ψθλά, μάλιςτα και… ςε 

ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ φορζσ, νομίηω ότι είχα 
μία πιο ενεργό ςυμμετοχι και μακθτϊν οι οποίοι 
ιτανε, τισ άλλεσ φορζσ ζτςι ψιλοαδιάφοροι, 
ψιλοαπρόςεκτοι.».    Ε12 (Κ) 

 
Συνεργαςία 69,9% 82,6% «Συνεργάςτθκαν πάρα πολφ. Κάνανε, μπαίνανε, 

βγαίνανε, υποδείκνυαν ο ζνασ ςτον άλλο τι ζπρεπε 
να κάνει. Ναι, είχαν μια πολφ καλι ςυνεργαςία. 
Κυρίωσ, θ ςυνεργαςία μου ζκανε εντφπωςθ». Ε4 (Κ). 
 

Επικυμία 
επανάλθψθσ 

88,1%  «Τουσ αρζςουν πάντα αυτά και ςου ηθτάνε μετά, 
ςυνζχεια, ζτςι ρε παιδί μου, ςυνζχεια ςου ηθτάνε, 
λζω αμάν! Κα το ξανακάνουμε κάποια ςτιγμι».  
Ε24 (Μ-Κ) 

 

Συγκλίςεισ (ςυμφωνία) κατζγραψαν και κεματικζσ κατθγορίεσ ςτισ απόψεισ των 

εκπαιδευτικϊν ωσ προσ τθν ζκφραςθ τθσ ανάγκθσ επιμόρφωςθσ, ςτισ απόψεισ για 

τισ εναλλακτικζσ μεκόδουσ, ςτισ δθλϊςεισ για τθν απόλαυςθ τθσ 

πραγματοποιθκείςασ διδαςκαλίασ, κακϊσ και ςτθν πρόκεςθ επανάλθψθσ τθσ 

μεκόδου διδαςκαλίασ. Οι ςυγκλίςεισ αυτζσ καταγράφονται ςτον Ρίνακα 10.4.
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Ρίνακασ 10.4. Συγκλίςεισ (ςυμφωνία) ςτισ απόψεισ των εκπαιδευτικϊν 

                  Ροςοτικι    μζκοδοσ Ροιοτικι μζκοδοσ 
Κζματα  
 Εκπαιδευτικοί 

 
Ραραδείγματα αποςπαςμάτων 

Συνειςφορά 
Επιμόρφωςθσ 

100% «Κα ικελα να προςκζςω ότι είναι πάρα πολφ 
ςθμαντικό να γίνονται ςεμινάρια ςτουσ διδάςκοντεσ». 
Ε25 
 

Ανάγκθ 
ανανζωςθσ 
μεκόδων 

87,5% «Γιατί είναι ζνα αντικείμενο που μου αρζςει, που μ’ 
ενδιαφζρει και γιατί νομίηω ότι οι νζεσ τεχνικζσ και οι 
καινοτόμεσ δράςεισ είναι κάτι που είναι πολφ ωραίο. 
Άρα ό,τι καινοφριο βγαίνει, το παρακολουκϊ». Ε11 
 

Συνειςφορά 
εναλλακτικϊν 
μεκόδων 

90,6% «Τι με ϊκθςε; Ρολλά πράγματα, δθλαδι, από τθ μια 
ότι τα παιδιά βαριόταν να παρακολουκοφν τα ίδια και 
τα ίδια, δθλαδι, τα βλζπω ότι…, τϊρα ςου λζω τι βλζπω 
και τι αιςκάνομαι. Τα βλζπω κάποιεσ φορζσ ότι όταν 
τουσ λζω, κάνουμε ζνα μάκθμα και ακολουκοφμε τον 
ίδιο τρόπο, βαριοφνται.». Ε21  
 

Απόλαυςθ 
τθσ 
διδαςκαλίασ 

91,3% «Είναι οι αγαπθμζνεσ μου, ζτςι κι αλλιϊσ, δεν υπάρχει 
περίπτωςθ να μθν το προτιμιςω, κάκε χρόνο κάνω 
τζτοιεσ διδαςκαλίεσ». Ε11 
 

Ρρόκεςθ για 
επανάλθψθ 
τθσ 
διδαςκαλίασ 

100% «Πχι απλά κα το επιχειροφςα, αλλά κα το κακιερϊςω» 
Ε8 
 
«Βζβαια κα τθν επιχειροφςα, όχι κα τθν επιχειροφςα, 
κα τθν επιχειριςω τθν επόμενθ χρονιά, γιατί ζτςι 
πιρα ιδζεσ …»  Ε13 
 

 

10.3.1.2. Σφγκλιςθ (Διαφωνία) 

Στο ερωτθματολόγιο των εκπαιδευτικϊν, καταγράφεται μθ ςτατιςτικά ςθμαντικι 

διαφορά ωσ προσ τθ μεταβλθτι «κατανόθςθ» και ωσ προσ τθ μεταβλθτι 

«δθμιουργικότθτα». Στθ μεταβλθτι «κατανόθςθ», τα ποςοςτά ιταν υψθλά και ςτισ 

δφο μεκόδουσ, εφρθμα αναμενόμενο, που επιβεβαιϊνεται και από τθν ποιοτικι 

ζρευνα. Στθ  μεταβλθτι «δθμιουργικότθτα», τα ποςοςτά δεν ιταν υψθλά και ςτισ 

δφο ομάδεσ (παραδοςιακι – εναλλακτικι μζκοδοσ). Στθν ποιοτικι μζκοδο, ωςτόςο, 

είχε καταγραφεί καλλιζργεια τθσ δθμιουργικότθτασ.  
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10.3.2. Συμπλθρωματικότθτα  

Θ ποιοτικι μζκοδοσ ζδειξε προσ δφο μεκόδουσ (παραδοςιακι – εναλλακτικι 

διδαςκαλία) που διαφοροποιοφνται ωσ προσ τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά  

(δαςκαλοκεντρικι ςε αντίςτιξθ με τθ μακθτοκεντρικι, γνωςιοκεντρικι ςε αντίςτιξθ 

με τθ βιωματικι, μονοτροπικι ςε αντίςτιξθ με τθν πολυτροπικι, ενιαίο τρόπο 

διδαςκαλίασ ςε αντίςτιξθ με τθν εξατομικευμζνθ διδαςκαλία, αντικειμενικότθτα ςε 

αντίςτιξθ με τθν υποκειμενικότθτα, ςυμμόρφωςθ ςε αντίςτιξθ με τθν ευελιξία).  

Αντίςτοιχθ πολικότθτα ςθμειϊκθκε και ωσ προσ τθν πρόςλθψθ των μακθτϊν 

(κοφραςθ/ανία ςε αντίςτιξθ με τθν απόλαυςθ, αφθγθματικότθτα ςε αντίςτιξθ με τθ 

βιωματικότθτα, πακθτικοποίθςθ ςε αντίςτιξθ με τθν ενεργό εμπλοκι, βραχφχρονθ 

διάρκεια μάκθςθσ/ μακθςιακά αποτελζςματα που διαρκοφν ςτο χρόνο, ενιαία 

διδαςκαλία ςε αντίςτιξθ με τθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία).  

Συμπλθρωματικά ευριματα τθσ ποιοτικισ μεκόδου υπιρξαν:  

α) Θ καταγραφι των κετικϊν διαςτάςεων τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ, που είναι 

θ μζγιςτθ αξιοποίθςθ του διδακτικοφ χρόνου, θ ςυγκεκριμζνθ ςτόχευςθ, ο ζλεγχοσ 

τθσ πορείασ τθσ διδαςκαλίασ, θ αποδοτικότθτα ςτισ εξετάςεισ, θ ευχζρεια για τον 

εκπαιδευτικό, θ αντοχι ςτο χρόνο - αξιοπιςτία και, θ ςυνδεόμενθ με τα 

χαρακτθριςτικά αυτά, καταξίωςθ ςτθ μακθτικι και γονεϊκι ςυνείδθςθ. 

β) Θ καταγραφι των αρνθτικϊν διαςτάςεων τθσ αξιοποίθςθσ εναλλακτικϊν 

μεκόδων, που δφνανται να ςυνοψιςτοφν ςτισ εξισ: ανάγκθ προςωπικοφ 

προγραμματιςμοφ και οργάνωςθσ τθσ φλθσ, αναντιςτοιχία με το αναλυτικό 

πρόγραμμα, απαιτιςεισ ωσ προσ τθν προετοιμαςία, αναςφάλεια ωσ προσ τθν 

αποτελεςματικότθτα, απϊλεια χρόνου, ζλλειψθ κατάλλθλων υποδομϊν.  
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11. ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ – ΡΕΛΟΛΣΜΟΛ – ΡΟΤΑΣΕΛΣ 

11.1. Συμπεράςματα 

Θ παροφςα διδακτορικι διατριβι ςυνιςτά μια κεωρθτικι και εμπειρικι ζρευνα που 

αφορά ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Λογοτεχνίασ ςτθ Δευτεροβάκμια 

Εκπαίδευςθ. Εκκινϊντασ από τθν παρατιρθςθ τθσ προβλθματικισ πρόςλθψθσ τθσ 

ςχολικισ Λογοτεχνίασ, διερευνά κατά πόςο το προτεινόμενο εναλλακτικό μοντζλο 

διδαςκαλίασ, με βάςθ τθ ςυνομιλία των Τεχνϊν, είναι αποτελεςματικό ςε ςχζςθ, το 

παραδοςιακό μονολογικό μοντζλο. Στο μοντζλο αυτό, θ Λογοτεχνία κεάται ωσ 

γλϊςςα τθσ Τζχνθσ. 

Θ μεικτι ζρευνα πεδίου που ςχεδιάςτθκε αξιοποίθςε τθ μζκοδο τθσ 

τριγωνοποίθςθσ, τθσ ςυνάρκρωςθσ, δθλαδι, των αποτελεςμάτων τθσ ποςοτικισ και 

τθσ ποιοτικισ ζρευνασ. Θ ποςοτικι διερεφνθςθ αφοροφςε ςτθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ ςε ςυγκεκριμζνουσ παράγοντεσ (τθν 

απόλαυςθ του κείμενου, τθν κατανόθςθ του κειμζνου, τθ ςυνεργαςία των μακθτϊν, 

τθ ςυμμετοχικότθτα, το κετικό κλίμα τάξθσ, τθν επικυμία επανάλθψθσ). Με τθν 

ποιοτικι μζκοδο (ςυνεντεφξεισ), επιχειρικθκε θ καταγραφι τθσ ςτάςθσ των 

εκπαιδευτικϊν απζναντι ςτθ Διδακτικι Μεκοδολογία (παραδοςιακι διδαςκαλία- 

εναλλακτικι διδαςκαλία – με αξιοποίθςθ των Τεχνϊν), κακϊσ και ςτο ηιτθμα τθσ 

πρόςλθψθσ των μακθτϊν.  

Θ ζρευνα είναι οικολογικά ζγκυρθ, κακϊσ δεν δθμιοφργθςε τεχνθτζσ 

ςυνκικεσ ελζγχου των μεταβλθτϊν. Θ ζρευνα δεν ειςθγείται ζνα ενιαίο μοντζλο 

(ςχζδιο διδαςκαλίασ), κακϊσ θ διδακτικι πρόταςθ εδράηεται ςτθν αυτονομία του 

εκπαιδευτικοφ και ςτθ διδακτικι ετοιμότθτα εκπόνθςθσ πλαιςιοκετθμζνων 

διδαςκαλιϊν. Οι εκπαιδευτικοί ιδθ αξιοποιοφςαν τισ Τζχνεσ ςτθ διδαςκαλία τουσ. Θ 

διδαςκαλία πραγματοποιικθκε ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ τάξθσ, χωρίσ ςυμμετοχι 

τθσ ερευνιτριασ. Ο εκπαιδευτικόσ που δίδαξε το μάκθμα ιταν ο εκπαιδευτικόσ τθσ 

τάξθσ, ο οποίοσ δίδαξε ςφμφωνα με το προςωπικό διδακτικό ςτυλ. Οι εκπαιδευτικοί 

πρότειναν το δικό τουσ ςενάριο αξιοποίθςθσ των Τεχνϊν, ϊςτε θ διδαςκαλία να 
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είναι πλαιςιοκετθμζνθ και τοποκετθμζνθ ςτο ςυγκεκριμζνο μακθτικό και κοινωνικό 

ςυγκείμενο.  

11.1.1. Συμπεράςματα ςχετικά με τθν ερευνθτικι διαδικαςία 

Σθμαντικό κετικό ςτοιχείο τθσ παροφςασ ζρευνασ αποτελεί θ ςυνάρκρωςθ 

(triangulation) των αποτελεςμάτων, κακϊσ μζςα από δφο διαφορετικζσ μεκόδουσ 

διερευνάται ολόπλευρα το φαινόμενο τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διδαςκαλίασ 

τθσ Λογοτεχνίασ με τισ Τζχνεσ. Αρχικά ζγινε θ ποςοτικι ζρευνα με ερωτθματολόγια 

ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ, και ςε ζνα δεφτερο, μεταγενζςτερο επίπεδο 

κατατζκθκε ο αναςτοχαςμόσ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με το πϊσ οι ίδιοι 

νοθματοδοτοφν τθν εμπειρία τθσ διδαςκαλίασ. 

Θ ποςοτικι ανάλυςθ διακζτει ιςχυρά ςτοιχεία όπωσ: α) Λκανοποιθτικό 

μζγεκοσ δείγματοσ ςτουσ μακθτζσ, το οποίο, αν και «δεςμευμζνο» (Cohen-Manion 

& Morrison, 2008: 170) με τθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα εκπαιδευτικϊν, που δεν μπορεί 

να κεωρθκεί αντιπροςωπευτικό, παρουςιάηει ομοιογζνεια μεταξφ των ομάδων, 

ςτοιχείο ιδιαίτερα ςθμαντικό ωσ προσ τον ζλεγχο των διαφοροποιιςεων των 

μεταβλθτϊν.24 β) Ομοιογζνεια των χαρακτθριςτικϊν των ομάδων εκπαιδευτικϊν και 

μακθτϊν. Κακϊσ οι ομάδεσ είναι ςτακμιςμζνεσ ωσ προσ τουσ άλλουσ παράγοντεσ 

(π.χ. βιογραφικά ςτοιχεία, υπόβακρο ςτθ Λογοτεχνία, μορφωτικό επίπεδο γονζων, 

προγενζςτερθ ςχζςθ και ςτάςθ απζναντι ςτισ Τζχνεσ), θ ςτατιςτικά ςθμαντικι 

διαφοροποίθςθ ςε παράγοντεσ που αφοροφν τθν πρόςλθψθ του μακιματοσ 

δφναται να αποδοκεί ςτθ μζκοδο (παραδοςιακι – εναλλακτικι, με Τζχνεσ) και όχι 

ςε προγενζςτερεσ διαφοροποιιςεισ, γ) Ρολφπλευρθ ανάλυςθ παραγόντων (π.χ. 

ευχαρίςτθςθ, ςυμμετοχι, ςυνεργαςία, ςτάςθ εκπαιδευτικοφ), κακϊσ και ςυςχζτιςθ 

των χαρακτθριςτικϊν του μακιματοσ με επιμζρουσ χαρακτθριςτικά των μακθτϊν 

και των εκπαιδευτικϊν, μζςω ενόσ πολυπαραγοντικοφ μοντζλου εξζταςθσ των 

μεταβλθτϊν, ε) Θ ποιοτικι μζκοδοσ χαρακτθρίηεται από εγκυρότθτα, κακϊσ το 

μεγάλο δείγμα (26 φιλόλογοι) εξαςφάλιςε αξιόπιςτθ κωδικοποίθςθ. Οι κατθγορίεσ 

δεν εκβιάςτθκαν, αλλά αναδφονταν μζςα από τθν παράλλθλθ ανάγνωςθ και τθ 

ςφγκλιςθ. Οι παρατθριςεισ/καταγραφζσ ιταν κοινζσ και πολλζσ φορζσ 

                                                           
24

 Το «δεςμευμζνο» κοινό, όπωσ είναι οι εκπαιδευτικοί-μακθτζσ, λειτουργεί ωσ κοινό το οποίο 

ςυμμετζχει με βάςθ τθ «βολικι» δειγματολθψία. 
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παρατθρικθκε ταυτόςθμθ επανάλθψθ. Θ ζρευνα κεωρικθκε ότι ζφταςε ςτον 

κορεςμό.25  

11.1.2. Συμπεράςματα ςχετικά με τθ διδαςκαλία με εναλλακτικζσ μεκόδουσ και 

τθν αξιοποίθςθ των Τεχνϊν 

11.1.2.1. Υπάρχουςεσ αντιλιψεισ – ςτάςεισ πριν τθ διδαςκαλία  

Θ εμπειρικι ζρευνα βαςίςτθκε ςτθν παρατιρθςθ τθσ φπαρξθσ  μιασ υπο-ομάδασ 

εκπαιδευτικϊν ςτα ςχολεία, οι οποίοι αξιοποιοφςουν τισ Τζχνεσ ςτθ διδαςκαλία τθσ 

Λογοτεχνίασ, ςχεδιάηοντασ εναλλακτικά ςενάρια διδαςκαλίασ.  

Θ διχοτόμθςθ τθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ: Θ διδαςκαλία με τισ Τζχνεσ (arts 

education) εντάςςεται ςτισ εναλλακτικζσ διδαςκαλίεσ, ςε μια ευρφτερθ ομάδα που 

αποκλίνει από τον παραδοςιακό τρόπο διδαςκαλίασ του μακιματοσ, που ςτθ 

διεκνι επιςτθμονικι βιβλιογραφία απαντάται με τουσ όρουσ alternative teaching ι 

student oriented methods (Jonassen, 1997· Pedersen, 2003· Jones, 2007). Θ 

εμπειρικι ζρευνα δομικθκε με βάςθ τον χωριςμό ομάδων (παραδοςιακι και 

εναλλακτικι με αξιοποίθςθ των Τεχνϊν). Στο πλαίςιο τθσ εισ βάκοσ διερεφνθςθσ 

των χαρακτθριςτικϊν του εναλλακτικοφ – παραδοςιακοφ μοντζλου, κακϊσ και των 

κετικϊν και αρνθτικϊν διαςτάςεων τουσ, διεξιχκθ ποιοτικι ζρευνα.  

Θ ποιοτικι ζρευνα επιβεβαίωςε τθν φπαρξθ αυτισ τθσ διχοτομικισ 

αντίλθψθσ για τθ διδαςκαλία. Στθ ςυνείδθςθ των εκπαιδευτικϊν, θ παραδοςιακι 

μζκοδοσ ςυνδζεται με χαρακτθριςτικά όπωσ θ μονοτροπικότθτα, θ μετωπικι 

διδαςκαλία, θ αυκεντία του εκπαιδευτικοφ, θ από κακζδρασ διδαςκαλία, θ 

μετάδοςθ πλθροφοριϊν, θ εξεταςτικοκεντρικι ςτόχευςθ, θ εργαλειακι 

αντιμετϊπιςθ τθσ γνϊςθσ, το μοναδικό εγχειρίδιο. Το παραδοςιακό μοντζλο 

αντιςτοιχεί ςε μια διδαςκαλία τοποκετθμζνθ ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ 

νεωτερικότθτασ και του κετικιςμοφ: φπαρξθ ςτακερισ γνϊςθσ, αντικειμενικισ και 

μετριςιμθσ (Matusov, 2007· Hargreaves, 1994· Kοςςυβάκθ, 2006· Φρυδάκθ, 2009· 

Κεοφιλίδθσ, 2009· Τςάφοσ, 2004· Κανάκθσ, 2001). 

Οι εναλλακτικζσ διδαςκαλίεσ ςυνδζονται με χαρακτθριςτικά όπωσ θ 

πολυτροπικότθτα, οι πολυγραμματιςμοί, θ πολλαπλότθτα ςτθ μορφι. Οι 

                                                           
25

 «Κορεςμόσ» κεωρείται θ ςυνκικθ, κατά τθν οποία θ κωδικοποίθςθ δεν μπορεί πλζον να 

προχωριςει και τα ευριματα επαναλαμβάνονται. 
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εναλλακτικζσ διδαςκαλίεσ είναι μακθτοκεντρικζσ, με εξζχον το ςτοιχείο τθσ 

βιωματικότθτασ, και δφνανται να λάβουν ποικίλεσ μορφζσ, ειδικά για τθ Λογοτεχνία· 

αναφζρονται οι επιςκζψεισ ςε μουςεία, οι καλλιτεχνικζσ βραδιζσ, οι θμερίδεσ 

ποίθςθσ, οι επιςκζψεισ λογοτεχνϊν, οι λζςχεσ φιλαναγνωςίασ, θ χριςθ Τ.Ρ.Ε., θ 

χριςθ διαφόρων Τεχνϊν *Κζατρο, Κινθματογράφοσ, Μουςικι, Εικαςτικά+ ι δφναται 

να υπάρξει ζνασ ςυνδυαςμόσ μεκόδων. Το μοντζλο διδαςκαλίασ με εναλλακτικζσ 

μεκόδουσ, δθλαδι, τοποκετείται ςτθ φιλοςοφία τθσ εποχισ τθσ 

μετανεωτερικότθτασ, που αντιμετωπίηει τθ γνϊςθ ωσ καταςκευι, πολιτιςμικά και 

ιςτορικά προςδιοριηόμενθ και κατά ςυνζπεια ςχετικι. Θ διδακτικι αντίςτοιχα 

μεκοδολογία είναι μακθτοκεντρικι, πλαιςιοκετθμζνθ και βιωματικι. Οι μακθτζσ 

μακαίνουν μζςα ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ αλλλθλόδραςθσ (Θavrey, 1989· Vygotsky, 

1978· Kahraman, 2015· Ausubel, 1968· Ρουρκόσ, 2008, Κατςαροφ, 2011· Τςάφοσ, 

2014).   

Αντίςτοιχθ πολικότθτα με αυτιν των χαρακτθριςτικϊν των μεκόδων 

καταγράφθκε ςτθν αναγνϊριςθ κετικϊν και αρνθτικϊν ςυνεπαγωγϊν, ςτθν 

πρόςλθψθ των μακθτϊν.  

Οι αρνθτικζσ ςυνεπαγωγζσ τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ αναγνωρίηονται από 

όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, ακόμα και από όςουσ διδάςκουν με τθν παραδοςιακι 

μζκοδο. Θ γνϊςθ, που αποτελεί απλι μετάδοςθ πλθροφοριϊν και ςτοχεφει ςτθν 

απομνθμόνευςθ, δεν ακουμπά ςτθν εμπειρία του μακθτι και είναι επιφανειακι, 

επομζνωσ θ αποτελεςματικότθτα αξιολογείται μεν με κριτιριο τθν κατοχι τθσ 

διδαχκείςασ «φλθσ» αλλά τα γνωςτικά οφζλθ είναι βραχυπρόκεςμα. Δθμιουργεί 

εξουςιαςτικζσ ςχζςεισ. Δεν δίνει ςτουσ μακθτζσ ρόλο και κίνθτρο εμπλοκισ, με 

αποτζλεςμα τθ μειωμζνθ ςυμμετοχι, το μειωμζνο ενδιαφζρον, τθν πλιξθ και τθν 

ανία. Επίςθσ, ωσ ςθμαντικό μειονζκτθμα τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ 

καταγράφεται θ ζλλειψθ διαφοροποιθμζνθσ - εξατομικευμζνθσ  διδαςκαλίασ, που 

λειτουργεί αναςταλτικά για τθ ςυμμετοχι ςτθ μακθςιακι ομάδα (learning 

community) ατόμων που διαφοροποιοφνται από τον ανφπαρκτο «μζςο» μακθτι 

(Freire, 1977· Χρυςαφίδθσ, 2006· Κουτςελίνθ-Λωαννίδου, 2013· Ματςαγγοφρασ, 

1999, Ματςαγγοφρασ, 2009, Ρουρκόσ, 2011).  
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Ραρά τισ αρνθτικζσ νοθματοδοτιςεισ και τισ εκδθλϊςεισ αρνθτικϊν 

ςυναιςκθμάτων των μακθτϊν, ςτα αποτελζςματα τθσ ποιοτικισ ζρευνασ 

καταγράφεται θ αίςκθςθ τθσ λειτουργικότθτασ τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ ςτο 

υπάρχον εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Ωσ αίτιο τθσ διαχρονικότθτάσ τθσ και τθσ 

εμπιςτοςφνθσ προσ αυτιν αναγνωρίηεται θ δυνατότθτα για μετάδοςθ μεγάλθσ 

ποςότθτασ γνωςτικισ φλθσ ςε μικρό χρονικό διάςτθμα και θ ςφνδεςι τθσ με το 

εξεταςτικοκεντρικό ςφςτθμα. Κετικά, δθλαδι, αποτιμάται θ ςφνδεςθ τθσ 

ςτοχοκεςίασ με τθν αξιολόγθςθ και τθν δυνατότθτα αποτίμθςθσ τθσ απόδοςθσ του 

μακθτι με ςυγκεκριμζνα, μετριςιμα, αντικειμενικά κριτιρια. Θ ςυγκεκριμζνθ 

ςτόχευςθ και θ προςχεδιαςμζνθ, ςε ςτάδια, πορεία παρζχει τθν αίςκθςθ τθσ 

ελεγξιμότθτασ ςτον διδάςκοντα, κακϊσ επίςθσ κακιςτά τθν προετοιμαςία και τθ 

διεξαγωγι του μακιματοσ εφκολθ. Θ κανονικοποίθςθ, θ τυποποίθςθ και ο ενιαίοσ 

τρόποσ διδαςκαλίασ απαλλάςςουν τον εκπαιδευτικό από το άγχοσ και τθν ευκφνθ 

του ςχεδιαςμοφ του μακιματοσ.  

Τα οφζλθ από τθν ειςαγωγι των εναλλακτικϊν διδαςκαλιϊν *αξιοποίθςθ 

των Τεχνϊν+ ςτθν εκπαίδευςθ είναι πολλαπλά. Θ ςφνδεςθ τθσ γνϊςθσ με το βίωμα 

φζρει αποτελζςματα που εμφανίηουν διάρκεια ςτο χρόνο. Θ εκπαίδευςθ αποκτά 

ολιςτικό χαρακτιρα και δεν επικεντρϊνεται μονοδιάςτατα ςτθν ανάπτυξθ των 

γνωςτικϊν λειτουργιϊν. Τα ςυναιςκιματα αναδεικνφονται ςε ςθμαντικό 

παράγοντα μάκθςθσ. Θ απόλαυςθ δεν διαχωρίηεται από τθ γνϊςθ. Θ γνϊςθ δεν 

αποτελεί μεταδιδόμενθ πλθροφορία, αλλά αποτελεί αντικείμενο ζρευνασ και 

δομείται διυποκειμενικά, ςε ςυλλογικό πλαίςιο ςυνεργαςίασ και ςυμμετοχικότθτασ. 

Στθ κζςθ του ατομικιςμοφ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, προβάλλεται, ωσ αξία, θ 

ςυνεργατικι μάκθςθ, θ ενεργόσ ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν (Wehbi, 2011· 

Hargreaves, 1994· Ρουρκόσ, 2000· Ματςαγγοφρασ, 2009).  

Ωςτόςο, θ απόφαςθ αξιοποίθςθσ των εναλλακτικϊν μεκόδων, ςτθ ςφγχρονθ 

εκπαιδευτικι πραγματικότθτα, καταγράφει αρνθτικζσ διαςτάςεισ, που δφνανται να 

ςυνοψιςτοφν ςτισ εξισ: αδυναμία προγραμματιςμοφ του χρόνου (ςχολικοφ και 

προςωπικοφ), ανάγκθ προγραμματιςμοφ και οργάνωςθσ τθσ φλθσ, αναντιςτοιχία με 

το Αναλυτικό Ρρόγραμμα, απαιτιςεισ ωσ προσ τθν προετοιμαςία, αναςφάλεια ωσ 

προσ τθν αποτελεςματικότθτα, ζλλειψθ κατάλλθλων υποδομϊν. 
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Σε ςχζςθ με το κίνθτρο διαφοροποίθςθσ από τθν παραδοςιακι διδαςκαλία 

και αξιοποίθςθσ των Τεχνϊν ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ, οι εκπαιδευτικοί 

απάντθςαν ωσ ερευνθτζσ. Διζγνωςαν τθν εκπαιδευτικι ανάγκθ. Θ παρατιρθςθ τθσ 

ςχολικισ πραγματικότθτασ και θ ανάγκθ μεταβολισ των όρων πρόςλθψθσ του 

μακιματοσ οδιγθςαν ςτον πειραματιςμό. Ζχοντασ διακρίνει τθν πακογζνεια τθσ 

υπάρχουςασ διδακτικισ μεκοδολογίασ, αξιοποίθςαν τισ Τζχνεσ, με ςτόχο τθν 

πρόκλθςθ του ενδιαφζροντοσ μζςα από τθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, τθν 

αξιοποίθςθ τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ και τθ ςυναιςκθματικι υποκίνθςθ. Στο 

υπάρχον εκπαιδευτικό ςφςτθμα το μοντζλο είναι νοθςιαρχικό, θ ςωματικότθτα 

αγνοείται και θ ςυναιςκθματικι διάςταςθ παραγκωνίηεται. Θ διδαςκαλία με τισ 

Τζχνεσ δφναται να λειτουργιςει ωσ μζςο επανζνταξθσ των μακθτϊν που είχαν 

αποκλειςτεί από τθν παραδοςιακι διδαςκαλία (Todorov, 2013· Φρυδάκθ – Ράνοσ, 

2004· Ακαναςόπουλοσ, 1994·  Βλαχοδιμοσ, 2009· Μουντάνου, 2015).  

Ζνα ενδιαφζρον ςυμπζραςμα που προκφπτει από τθ ςυςχζτιςθ των 

αποτελεςμάτων τθσ ποιοτικισ με τα αποτελζςματα τθσ ποςοτικισ μεκόδου είναι ότι 

ςτθν ποςοτικι ζρευνα θ ανάγκθ ανανζωςθσ τθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ 

εκφράηεται από το ςφνολο των εκπαιδευτικϊν. Ομοφωνία καταγράφεται και ωσ 

προσ τθ ςφνδεςθ των εναλλακτικϊν διδαςκαλιϊν με ευχάριςτα ςυναιςκιματα. 

Διαφοροποίθςθ, όμωσ, καταγράφεται μεταξφ των ομάδων, παραδοςιακισ και 

εναλλακτικισ, ωσ προσ τα δυςάρεςτα ςυναιςκιματα. Κανζνασ/καμία εκπαιδευτικόσ 

των εναλλακτικϊν μεκόδων δεν κεωρεί ότι θ χριςθ των εναλλακτικϊν μεκόδων 

είναι αγχωτικι ι πιεςτικι· αντίκετα, ζνα μεγάλο ποςοςτό από τουσ εκπαιδευτικοφσ 

τθσ παραδοςιακισ μεκόδου, κεωρεί τθν ειςαγωγι νζων μεκόδων αγχωτικι και 

πιεςτικι. Στθ ςυνείδθςθ, δθλαδι, των εκπαιδευτικϊν τθσ ομάδασ που διδάςκει με 

τθν παραδοςιακι μζκοδο ενυπάρχει ο φόβοσ και θ άγνοια προσ το καινοφργιο. Πλοι 

οι εκπαιδευτικοί διλωςαν ότι θ επιμόρφωςθ ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ 

διδαςκαλίασ. 

Θ λιψθ τθσ απόφαςθσ για διαφοροποιθμζνθ από το Αναλυτικό Ρρόγραμμα, 

διδαςκαλία, με αξιοποίθςθ των Τεχνϊν προχποκζτει τθν αίςκθςθ τθσ γνωςτικισ και 

διδακτικισ ετοιμότθτασ, για τον ςχεδιαςμό και τθν πραγμάτωςθ τθσ διδαςκαλίασ. 

Το ακαδθμαϊκό υπόβακρο, με μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο, 
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κακϊσ και οι γνϊςεισ τθσ Διδακτικισ Μεκοδολογίασ, κατατίκενται ωσ ςθμαντικά 

εφόδια. Επιπλζον, ςτθν ενίςχυςθ τθσ επαγγελματικισ ταυτότθτασ ςυνειςφζρει θ 

παρακολοφκθςθ επιμορφϊςεων και ςεμιναρίων, κακϊσ και θ προςωπικι 

εναςχόλθςθ με τισ Τζχνεσ.  Ωςτόςο, ωσ το πιο ςθμαντικό ςτοιχείο ςτθν απόφαςθ 

διαφοροποίθςθσ καταγράφεται, ςτα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, θ ανάγκθ 

ανανζωςθσ, θ επικυμία επζνδυςθσ προςωπικοφ χρόνου, θ διάκεςθ πειραματιςμοφ, 

κακϊσ και θ πίςτθ ςτθν παιδευτικι αξία τθσ μεκόδου αυτισ (Concoran, 1987· 

Fowler, 1996· Hargreaves, 1994· Ματςαγγοφρασ, 2005· Φρυδάκθ, 2006). 

Στθ διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ των μακθτϊν με τισ Τζχνεσ, τα αποτελζςματα 

οδιγθςαν ςτο ςυμπζραςμα ότι οι Τζχνεσ με υψθλι αρζςκεια από τουσ νζουσ είναι θ 

Μουςικι και ο Κινθματογράφοσ. Οι Τζχνεσ, δθλαδι, που ςυνδζονται με τθν άμεςθ 

πρόςλθψθ με τισ αιςκιςεισ, ακοι, όραςθ και τθ ςυναιςκθματικι υποβολι, κακϊσ 

και τα ςφγχρονα μζςα τεχνολογίασ, ζχουν εδραιωμζνθ ςχζςθ με τουσ μακθτζσ και 

εκτόσ ςχολείου, και θ ςχζςθ αυτι δεν παρουςιάηει ςτατιςτικζσ διαφορζσ ανάμεςα 

ςτισ δφο ομάδεσ. Τελευταία ςτθν προτίμθςθ των μακθτϊν βρίςκεται θ Λογοτεχνία. 

Θ κζςθ τθσ Λογοτεχνίασ δεν αλλάηει ωσ προσ τθν ταξινόμθςθ, ανάμεςα ςτισ ομάδεσ, 

διαφοροποιείται όμωσ ςθμαντικά το ποςοςτό αρζςκειασ. Μια διερεφνθςθ των 

αιτιϊν ςχετικά με τθ χαμθλι κζςθ που λαμβάνει θ Λογοτεχνία  ςτισ προτίμθςεισ των 

μακθτϊν κα μποροφςε να ςυμπεριλάβει πολλαπλοφσ παράγοντεσ γι’ αυτιν τθν 

τοποκζτθςθ. Αρχικά, οι γνωςτικζσ απαιτιςεισ που εγείρει θ ανάγνωςθ του γραπτοφ 

λόγου προχποκζτουν εκπαίδευςθ και μφθςθ, ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ 

κατανόθςθ. Σε ζνα δεφτερο επίπεδο, θ απόλαυςθ εξαρτάται από ςφνκετεσ 

διανοθτικζσ και ςυναιςκθματικζσ προςλαμβάνουςεσ και ζνα καλλιεργθμζνο 

ορίηοντα προςδοκιϊν. Ωσ αιτία, επίςθσ, κα μποροφςε να κεωρθκεί το ότι θ 

Λογοτεχνία εκλαμβάνεται ωσ ςχολικό μάκθμα και όχι ωσ Τζχνθ.  

H διερεφνθςθ των αντιλιψεων  μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθ 

ςυνειςφορά των Τεχνϊν ςτθν κατανόθςθ του λογοτεχνικοφ κειμζνου οδιγθςε ςε 

ενδιαφζροντα ςυμπεράςματα. Στισ πεποικιςεισ ςχετικά με τθ ςυνειςφορά των 

Τεχνϊν ςτθν κατανόθςθ του λογοτεχνικοφ κειμζνου, θ κατάταξθ παρουςιάηεται 

διαφοροποιθμζνθ από αυτιν τθσ αρζςκειασ. Θ κατάταξθ των Τεχνϊν ςε ςχζςθ με τθ 

ςυνειςφορά ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ, με φκίνουςα ςειρά είναι: Κζατρο, 
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Κινθματογράφοσ, Μουςικι, Ηωγραφικι. Θ ανεφρεςθ ςυςχετιςμϊν ανάμεςα ςτο 

Κζατρο και ςτον Κινθματογράφο (ςτισ πρϊτεσ κζςεισ) και ςτθ Λογοτεχνία, 

αποδίδεται ςτθν φπαρξθ γραπτοφ κειμζνου (λόγου), τθσ κοινισ δθλαδι γλϊςςασ, 

και ςτα τρία είδθ. Σε αντίςτοιχθ ερϊτθςθ, θ ταξινόμθςθ που δθμιουργείται ςτα 

ερωτθματολόγια των εκπαιδευτικϊν είναι ανάλογθ με αυτι των μακθτϊν. Τθν 

πρϊτθ κζςθ, δθλαδι, κατζχει το Κζατρο, τθ δεφτερθ ο Κινθματογράφοσ, τθν τρίτθ θ 

Ηωγραφικι και τθν τελευταία θ Μουςικι. Είναι ςαφζσ ότι ςτθν περίπτωςθ του 

Κεάτρου και του Κινθματογράφου, το κοινό μζςο, θ γλϊςςα και θ φπαρξθ κειμζνου 

υποβάλλουν τθν απάντθςθ.   

11.1.2.2. Αντιλιψεισ – ςτάςεισ μετά τθ διδαςκαλία   

Θ πρόςλθψθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ Λογοτεχνίασ με αξιοποίθςθ των 

Τεχνϊν διερευνικθκε πολφπλευρα και πολυμεκοδικά. Θ ποςοτικι μζκοδοσ 

διερεφνθςε τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ μονοπαραγοντικά, ςε ςχζςθ 

με ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά (απόλαυςθ από το μάκθμα, κατανόθςθ, επικυμία 

επανάλθψθσ κ.τ.λ.), και πολυπαραγοντικά ςε ςχζςθ με τρία χαρακτθριςτικά 

(απόλαυςθ, κατανόθςθ, επικυμία επανάλθψθσ). Θ ποιοτικι μζκοδοσ διερεφνθςε τισ 

ςτάςεισ και τισ αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν, ςε ςχζςθ με τθν αποτελεςματικότθτα 

τθσ διδαςκαλίασ με τισ Τζχνεσ και τθν πρόςλθψθ των μακθτϊν.  

Βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ μονοπαραγοντικισ ανάλυςθσ των 

αποτελεςμάτων ιταν θ κετικι αποτίμθςθ για όλα τα χαρακτθριςτικά που 

ςυνδζονται με τθ διεξαγωγι του μακιματοσ τθσ Λογοτεχνίασ (ευχαρίςτθςθ, 

κατανόθςθ, ςυγκζντρωςθ, ενδιαφζρον για τθ διδαςκαλία, ςυνεργαςία τθσ τάξθσ, 

κετικό κλίμα τάξθσ, ςτάςθ του κακθγθτι, δθμιουργικότθτα, φιλαναγνωςία, 

επικυμία επανάλθψθσ). Τα ποςοςτά ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικά υψθλότερα ςτουσ 

μακθτζσ τθσ εναλλακτικισ διδαςκαλίασ, ςε ςχζςθ με τουσ μακθτζσ τθσ 

παραδοςιακισ. Αν και το αποτζλεςμα αξιολογείται κετικά ωσ προσ τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ και είναι δθλωτικό τθσ κετικισ ςτάςθσ προσ 

τισ Τζχνεσ, ενδζχεται να καταγράφεται επζκταςθ των κετικϊν χαρακτθριςτικϊν από 

κάποιουσ παράγοντεσ ςε όλουσ τουσ παράγοντεσ (Φίλιασ, 1977). 

Αντίςτοιχα κετικά, αλλά όχι κακολικά, καταγράφονται τα αποτελζςματα 

ςτθν ποςοτικι ζρευνα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι τα 
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περιςςότερα χαρακτθριςτικά των διδαςκαλιϊν διαφοροποιοφνται ςτατιςτικά 

μεταξφ των δφο ομάδων εκπαιδευτικϊν. Πμωσ, δεν διαφοροποιικθκαν τα 

χαρακτθριςτικά: θ κατανόθςθ του κειμζνου, θ αποτελεςματικι ςυνεργαςία και θ 

δθμιουργικότθτα. Επιπροςκζτωσ, θ εφαρμογι των πολυμεταβλθτϊν αναλφςεων 

ζδειξε ότι θ εναλλακτικι μζκοδοσ  επθρεάηει κετικά τθν ανάγκθ για επανάλθψθ του 

μακιματοσ, τθν ευχαρίςτθςθ από το μάκθμα, ενϊ δεν παρουςιάςτθκε 

διαφοροποίθςθ ςτθν κατανόθςθ του μακιματοσ ςε ςχζςθ με τθν ομάδα τθσ 

παραδοςιακισ διδαςκαλίασ.  

Θ ζλλειψθ διαφοροποίθςθσ από τθν παραδοςιακι διδαςκαλία, ωσ προσ τθν 

κατανόθςθ, είναι ενδεικτικι τθσ ςτόχευςθσ τθσ παραδοςιακισ μεκόδου ςτο 

γνωςιοκεντρικό μοντζλο. Θ παραδοςιακι διδαςκαλία, δθλαδι, γνωςτικά πετυχαίνει 

τον ςτόχο τθσ, δε δθμιουργεί, όμωσ, κετικά ςυναιςκιματα ςε ζνα μεγάλο ποςοςτό 

των μακθτϊν. Θ διδαςκαλία με τισ Τζχνεσ πετυχαίνει τθ ςφνκεςθ των επικυμθτϊν 

αποτελεςμάτων. Ενϊ, δθλαδι, είναι ευχάριςτθ και επικυμθτι, δεν υςτερεί ςτθν 

ανάπτυξθ των γνωςτικϊν λειτουργιϊν. Το αποτζλεςμα αυτό ςυνδζεται με τθ διττι 

απευκυντικότθτα τθσ Τζχνθσ: ςτθ νόθςθ και ςτο ςυναίςκθμα. Θ ολιςτικι 

καλλιζργεια που προςφζρει ςυνιςτά τθν απάντθςθ ςτον ςφγχρονο κατακερματιςμό 

και ςτον μονόπλευρο ορκολογιςμό (Fowler, 1996· Gardner, 2008· Eisner, 2002· 

Efland, 2002· Ρουρκόσ, 2000).    

Στθν πολυμεταβλθτι ανάλυςθ, ωσ ςθμαντικι μεταβλθτι αναδείχκθκε, από 

τουσ μακθτζσ,  «θ ςτάςθ του κακθγθτι», που αποτελεί κυρίαρχο ςτοιχείο και για τα 

τρία μελετϊμενα χαρακτθριςτικά (ευχαρίςτθςθ, κατανόθςθ, επικυμία επανάλθψθσ 

μεκόδου) και καταγράφεται, ωσ ςτοιχείο κακοριςτικό, για τθν πρόκλθςθ 

ενδιαφζροντοσ για το μάκθμα. Θ αξία του ερευνθτικοφ ευριματοσ τοποκετείται ςτο 

γεγονόσ ότι ακόμθ και ςε μακθτοκεντρικζσ προςεγγίςεισ – που ςυνδζονται με τθν 

περιςτολι τθσ κζςθσ αυκεντίασ του εκπαιδευτικοφ του νεωτερικοφ μοντζλου - θ 

κζςθ, θ ςτάςθ και ο ρόλοσ του κακθγθτι αναδεικνφονται ωσ ςτοιχεία κακοριςτικά 

τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διδαςκαλίασ (Ματςαγγοφρασ, 1999· Φρυδάκθ, 2015).  

Θ οργανικι ενςωμάτωςθ των Τεχνϊν ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ φαίνεται να 

φζρει ςθμαντικά οφζλθ, τόςο βραχυπρόκεςμα, όςο και μακροπρόκεςμα. Ωσ 

βραχυπρόκεςμα οφζλθ, εκτόσ από τθν καλφτερθ κατανόθςθ του μακιματοσ, 
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καταγράφονται θ απόλαυςθ τθσ διεξαγωγισ του μακιματοσ, θ αναγζννθςθ του 

ενδιαφζροντοσ για το μάκθμα, θ ςφνδεςθ των γνωςτικϊν λειτουργιϊν με τισ 

ςυναιςκθματικζσ λειτουργίεσ, μζςω τθσ βιωματικισ μάκθςθσ, θ δθμιουργία 

κοινοτιτων μάκθςθσ, θ ςυνεργαςία, θ αυξθμζνθ ςυμμετοχι, θ διαφοροποιθμζνθ 

και εξατομικευμζνθ διδαςκαλία και θ ολιςτικι μάκθςθ. Θ διακαλλιτεχνικι 

προςζγγιςθ αντιμετωπίηει τον μακθτι ωσ «όλον», που ςυνίςταται από ψυχι, ςϊμα, 

πνεφμα, τοποκετεί το μάκθμα ςτθ ςφγχρονθ κοινωνικοπολιτιςμικι και τεχνολογικι 

πραγματικότθτα, και κατ’ αυτόν τον τρόπο το λογοτεχνικό κείμενο, ςτθ ςυνείδθςθ 

του μακθτι, ςυνδζεται με το βίωμα και τθν απόλαυςθ  (Kress van Leeuwen, 2006· 

Efland, 2002· Robinson, 1999· Ρουρκόσ, 2011· Φρυδάκθ, 2003). 

Ωσ μακρόχρονα αποτελζςματα καταγράφονται: θ παραμονι τθσ γνϊςθσ 

ςτον χρόνο και θ ςφνδεςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ με τθ ηωι, θ αλλαγι τθσ ςτάςθσ 

προσ τθ γνϊςθ, κακϊσ και τθσ οργάνωςθσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. Θ 

αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ μετουςιϊνεται ςε ςτάςθ ηωισ και μεταφζρεται ςτθν 

κακθμερινότθτα, ζξω από τθ ςχολικι αίκουςα. Θ φιλαναγνωςία ςτρζφεται προσ 

όλα τα κείμενα, διευρφνεται και ςυμπεριλαμβάνει κάκε είδουσ καλλιτεχνικό 

ερζκιςμα ωσ μζςο υποκίνθςθσ τθσ φανταςίασ και τθσ ζρευνασ. Θ πολλαπλι 

ανάγνωςθ και θ κριτικι ςτάςθ απζναντι ςτθν πραγματικότθτα διαμορφϊνει τθν 

εναλλακτικι ματιά. Λδιαίτερα ςθμαντικά κρίνονται τα αποτελζςματα που 

ςυνδζονται με τθν επίδραςθ τθσ διδαςκαλίασ ςτθ διαμόρφωςθ μιασ μελλοντικισ 

ςτάςθσ απζναντι ςτθ Λογοτεχνία, ςτθ γνϊςθ και γενικότερα ςτθ ςυγκρότθςθ του 

εαυτοφ (Dewey, 2001· Fowler, 1996, Eisner, 2002· Efland, 2002· Ρουρκόσ, 2011· 

Κόκκοσ, 2011)  

Θ επικυμία επανάλθψθσ τθσ μεκόδου καταγράφεται από όλουσ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ και ςυνδζεται με τθν αναγνϊριςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τθσ. 

Στθν ποιοτικι ζρευνα δθλϊνονται τα αίτια: ο ενκουςιαςμόσ των μακθτϊν 

λειτουργεί ωσ ενδυνάμωςθ και ανατροφοδότθςθ και ενιςχφει τον εκπαιδευτικό 

ςτθν απόφαςι του. Θ παρατιρθςθ τθσ αλλαγισ ςτθ ςτάςθ των μακθτϊν, θ υψθλι 

ςυμμετοχικότθτα, θ ενεργθτικι εμπλοκι όλων των μακθτϊν, ιδιαίτερα αυτϊν με 

αποκλίνουςα νοθμοςφνθ, το πιεςτικό αίτθμα  τθσ επανάλθψθσ από τουσ ίδιουσ τουσ 

μακθτζσ, θ διάχυςθ ςτθ ςχολικι κοινότθτα, ωσ καλι πρακτικι, καταγράφονται ωσ 
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τα ςθμαντικότερα κίνθτρα επανάλθψθσ τθσ μεκόδου. Οι Τζχνεσ ειςάγουν τουσ 

μακθτζσ ςτο παιχνίδι τθσ μάκθςθσ εκελοντικά (Fowler, 1996· Robison, 1990· 

Ρουρκόσ, 2000). 

Θ αξιοποίθςθ των Τεχνϊν ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ δθμιουργεί τισ 

προχποκζςεισ για αλλαγι ςτθ ςτάςθ απζναντι ςτισ Τζχνεσ. Οι εκπαιδευτικοί 

κατζκεςαν τισ απόψεισ τουσ ςχετικά με τθ διαφοροποίθςθ ςτον τρόπο πρόςλθψθσ 

των Τεχνϊν, κακϊσ και ςτθν ανατροπι ι τον μεταςχθματιςμό των υπαρχόντων 

ςχθμάτων, ςχετικά με τον ρόλο και τθ λειτουργία τθσ Τζχνθσ. Αρχικά, το βαςικό 

επιχείρθμα ειςαγωγισ των Τεχνϊν είναι ότι κάκε Τζχνθ δεν κεάται ωσ 

περιχαρακωμζνο μάκθμα, αλλά ςυνομιλεί με τα άλλα κείμενα και με τουσ μακθτζσ. 

Το κάκε κείμενο αποτελεί το ζναυςμα ενόσ διακαλλιτεχνικοφ διαλόγου που 

υπονομεφει τθν φπαρξθ μίασ και μόνο ερμθνείασ. Θ ςυνομιλία των κειμζνων 

δθμιουργοφςε νζεσ επικοινωνιακζσ ςυνκικεσ (Bakhtin, 2012α· Goodman, 2005· 

Gardner, 2008). 

Στον νζο αυτό διακαλλιτεχνικό χϊρο διαλογικότθτασ αίρονται οι 

προκαταλιψεισ ότι θ Τζχνθ δεν είναι για όλουσ, θ «φωνι» του κάκε μακθτι 

διακζτει τθν ίδια ιςχφ (Bakhtin, 1981). Οι μακθτζσ γίνονται πιο ευαίςκθτοι ςε 

κζματα Τζχνθσ ι αλλάηει ο τρόποσ κζαςθσ των κοινωνικϊν προβλθμάτων και τθσ 

φυςικοποίθςθσ τθσ κοινωνικισ αδικίασ, μζςα από τον «φακό» τθσ καλλιτεχνικισ 

κζαςθσ (Kalantzis & Cope, 1993· Κατςαροφ, 2011). Θ καλλιτεχνικι ματιά είναι 

κριτικι και επαναναδομθτικι. Οι Τζχνεσ ςυνδζονται με τθν αντίςταςθ ςτον 

κομφορμιςμό, τθν «ανοιχτότθτα» ςτθν προςζγγιςθ και τθν αποδοχι του 

διαφορετικοφ και του απρόβλεπτου, ςτοιχεία ιδιαίτερα πολφτιμα για τισ ςφγχρονεσ 

κοινωνίεσ τθσ μετανεωτερικότθτασ. 

Στον αναςτοχαςμό τουσ, οι εκπαιδευτικοί επιςθμαίνουν τισ νζεσ απαιτιςεισ 

και τα προβλιματα που ςυνδζονται με τθ διαφοροποίθςθ τθσ μεκόδου. Τα 

προβλιματα, που καταγράφονται ςχετικά με τθν αξιοποίθςθ των Τεχνϊν ςτθ  

διδαςκαλία είναι θ απϊλεια χρόνου, οι νζεσ απαιτιςεισ από τθ διαδικαςία, θ 

ςφγχυςθ που δφναται να επιφζρει ο ελεφκεροσ ςχεδιαςμόσ, θ ανυπαρξία 

κατάλλθλθσ υποδομισ ςτο ςχολείο, θ ενδεχόμενθ ζλλειψθ ενίςχυςθσ από τθ 

διεφκυνςθ, θ αναντιςτοιχία με το αναλυτικό πρόγραμμα, θ αδυναμία μεταβίβαςθσ 
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ςυγκεκριμζνθσ γνωςτικισ «φλθσ» και ο κίνδυνοσ απϊλειασ ςφνδεςθσ με τθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία (Robinson, 1999). Τζλοσ, πρζπει βζβαια να επιςθμανκεί 

ότι τα προβλιματα αυτά καταγράφονται από τουσ εκπαιδευτικοφσ που διδάςκουν 

με παραδοςιακι μζκοδο. Για τουσ εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι ζχουν υιοκετιςει τισ 

εναλλακτικζσ μεκόδουσ, τα προβλιματα είναι διαχειρίςιμα και δεν λειτουργοφν 

αποτρεπτικά. 

11.1.2.3. Κριτικι ανάγνωςθ των ςυμπεραςμάτων 

Ενδιαφζροντα ςυμπεράςματα εξιχκθςαν από τθ μελζτθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 

τθσ διδαςκαλίασ όςον αφορά: α) ςτθν προβλθματικι τθσ ζννοιασ του χρόνου, β) 

ςτθν ανάγκθ ςφνκεςθσ των μεκόδων, γ) ςτθ ςθμαίνουςα κζςθ του εκπαιδευτικοφ, 

δ) ςτθν ανάγκθ καλλιζργειασ τθσ δθμιουργικότθτασ, ε) ςτθν επενζργεια τθσ Τζχνθσ 

τθσ Μουςικισ ςτο αςυνείδθτο, ςτ) ςτθν αναηιτθςθ του ιδεολογικοφ υπόβακρου τθσ 

αξιοποίθςθσ των Τεχνϊν ςτισ αναγνωςτικζσ κεωρίεσ και ιδιαίτερα ςτισ φιλοςοφικζσ 

ζννοιεσ του Bakhtin. 

α) Ζνα ενδιαφζρον ςυμπζραςμα αναδφεται ωσ προσ τθν αντιφατικι ςχζςθ του 

παράγοντα «χρόνοσ» με τα είδθ τθσ διδαςκαλίασ. Ο «χρόνοσ» ςε πρϊτο επίπεδο, 

ςτον βραχφχρονο ςχεδιαςμό τθσ εναλλακτικισ δράςθσ, εμφανίηεται ωσ ζννοια 

προβλθματικι. Κοινι παραδοχι αποτελεί πωσ θ αδυναμία του προςδιοριςμοφ του, 

θ υπερβολικι δαπάνθ του ςτθν  προετοιμαςία και ςτθ διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ, 

θ δυςχζρεια ςτθ δυνατότθτα κακοριςμοφ ορίων αποτελοφν αναςταλτικό 

παράγοντα ςτθ λιψθ απόφαςθσ ςχεδιαςμοφ μιασ εναλλακτικισ διδαςκαλίασ. 

Ωςτόςο, ςτθν καταγραφι των κετικϊν επιπτϊςεων τθσ διδαςκαλίασ με τισ Τζχνεσ, 

μια από τισ πιο ςθμαντικζσ αναφορζσ είναι ότι θ διδαςκαλία ζχει μακροπρόκεςμα 

οφζλθ. Αντίκετα, ςτθν παραδοςιακι διδαςκαλία, αν και θ γνϊςθ αποκτάται 

γριγορα και άμεςα, καταγράφει βραχυπρόκεςμα οφζλθ. Επειδι οι εναλλακτικζσ 

διδαςκαλίεσ δομοφνται πάνω ςτο βίωμα, ςτθν απόκτθςθ γνωςτικϊν εμπειριϊν και 

εμπειριϊν ηωισ, αυτζσ οι γνϊςεισ ενςωματϊνονται και αποτελοφν ςυςτατικό 

ςτοιχείο του εαυτοφ.  

Το διδακτικό μοντζλο τθσ διδαςκαλίασ με αξιοποίθςθ των Τεχνϊν ςτοχεφει ςτθν 

«εισ βάκοσ χρόνου» καλλιζργεια τθσ κουλτοφρασ του αναγνϊςτθ, ςτθ δθμιουργία 

μιασ υποκειμενικότθτασ με πολιτιςμικζσ προςλαμβάνουςεσ, που να είναι ςε κζςθ 
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να «αναγιγνϊςκει» τισ γλϊςςεσ των Τεχνϊν. Θ ςτόχευςθ αυτι δεν είναι δυνατόν να 

επιτευχκεί ςτον περιοριςτικό χρόνο τθσ μίασ διδακτικισ ϊρασ, κακϊσ δεν αποτελεί 

ςτατικι διαδικαςία αλλά δυναμικι, που αφορά ςτθν «καταςκευι» του εαυτοφ από 

τθν προςχολικι εκπαίδευςθ μζχρι τθν ακαδθμαϊκι. Υπό αυτιν τθν ζννοια, οι 

εναλλακτικζσ διδαςκαλίεσ, επιδεικνφοντασ ςχετικι ευελιξία ωσ προσ τα χρονικά 

πλαίςια και όρια, «υπθρετοφν» τθ μετατόπιςθ τθσ διδαςκαλίασ από τθ διδαςκαλία 

του κειμζνου ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ υποκειμενικότθτασ του μακθτι (Bakhtin, 1984· 

Vygotsky,2000· Hermans, 2013). 

β) Θ αρνθτικι ςτάςθ των μακθτϊν απζναντι ςτθ διδαςκαλία με τθν παραδοςιακι 

μζκοδο είχε δθμιουργιςει τθν ερευνθτικι αναμονι τθσ απόρριψθσ τθσ 

παραδοςιακισ διδαςκαλίασ. Τα ευριματα, όμωσ, ζδειξαν τθν αναγνϊριςθ πολλϊν 

κετικϊν χαρακτθριςτικϊν και ςτθν παραδοςιακι διδαςκαλία, όπωσ τθν κατανόθςθ 

των κειμζνων, τθ ςυςτθματικι καλλιζργεια των δεξιοτιτων του προφορικοφ και 

γραπτοφ λόγου, τθ ςφνδεςθ και τθν  προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ. Θ ςφνκεςθ των 

δφο διδακτικϊν μεκοδολογιϊν  δφναται να αξιοποιιςει τα κετικά ςτοιχεία και των 

δφο μεκόδων. Από τθν παραδοςιακι διδαςκαλία, δφναται να αξιοποιθκεί το 

ςτοιχείο τθσ μετάδοςθσ πλθροφοριϊν και τθσ ανάλυςθσ, και από τισ εναλλακτικζσ 

διδαςκαλίεσ θ δυνατότθτα που παρζχει για διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, ενεργι 

εμπλοκι του μακθτι, αξιοποίθςθ του βιϊματοσ, πλαιςιοκετθμζνθ διδαςκαλία και 

τθ δθμιουργία πολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ. 

γ) Ραρά το γεγονόσ ότι οι εναλλακτικζσ μζκοδοι αποτελοφν μακθτοκεντρικζσ 

μεκόδουσ και κα μποροφςαν να καταγράψουν τθν τάςθ για υπονόμευςθ τθσ κζςθσ 

του εκπαιδευτικοφ, τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ δεν κατζγραψαν τθν αίςκθςθ 

παραγκωνιςμοφ του ρόλου του. Αντικζτωσ, καταγράφεται θ αίςκθςθ τθσ 

ενδυνάμωςθσ και τθσ ςυγκρότθςθσ μιασ πιο ιςχυρισ επαγγελματικισ ταυτότθτασ. 

Οι μακθτζσ «αναηθτοφν» τον δάςκαλο ςτθν παρουςίαςθ τθσ νζασ γνϊςθσ, ςτθν 

ερμθνεία και ςτθν επεξιγθςθ δυςνόθτων εννοιϊν και ενοτιτων. Στθ διαδικαςία 

αυτι οι μακθτζσ ενιςχφουν τον εκπαιδευτικό, και δεν καταγράφεται θ 

ςυγκρουςιακι διαφοροποίθςθ ρόλων. Ο εκπαιδευτικόσ, μζςα από αυτζσ τισ 

δράςεισ, αυτονομείται και αναλαμβάνει τθν ευκφνθ απζναντι ςτθν οργάνωςθ και 

ςτον ςχεδιαςμό του μακιματοσ.  
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δ) Αν και ςτον ερευνθτικό ςχεδιαςμό, θ μεταβλθτι «δθμιουργικότθτα»  

δθμιουργοφςε τθν αναμονι ςφνδεςθσ με τθν εναλλακτικι διδαςκαλία και τθ 

διδαςκαλία με τισ Τζχνεσ, τα αποτελζςματα ζδειξαν μθ ςτατιςτικά ςθμαντικι 

διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςτισ δφο ομάδεσ των φιλολόγων. Στθ μεταβλθτι αυτι, 

καταγράφθκε χαμθλό ποςοςτό και ςτισ δφο μεκόδουσ. Το γεγονόσ μπορεί να 

ερμθνευτεί ωσ ςυνζπεια τθσ φφςθσ του ίδιου του χαρακτθριςτικοφ. Θ 

δθμιουργικότθτα δεν αποτελεί χαρακτθριςτικό που καλλιεργείται, ωσ αποτζλεςμα 

μίασ διδαςκαλίασ, μιασ διδακτικισ παρζμβαςθσ. Βζβαια, ςτα αποτελζςματα τθσ 

ποιοτικισ μεκόδου καταγράφθκε θ δθμιουργικι κίνθςθ των μακθτϊν με τθν ζννοια 

τθσ απόκλιςθσ από τθ ςφμβαςθ και τθσ αναηιτθςθσ νζων τρόπων και μορφϊν. 

Ωςτόςο θ εγκατάλειψθ των παγιωμζνων ςχθμάτων και θ αναδομθτικι ςτάςθ προσ 

τα φαινόμενα είναι αποτζλεςμα μακρόχρονου ςχεδιαςμοφ.  

ε) Σχετικά με τον υπόρρθτο τρόπο που λειτουργεί θ Τζχνθ ςτθ διαμόρφωςθ 

κατάλλθλου ςυναιςκθματικοφ υπόβακρου για τθν πρόςλθψθ τθσ γνϊςθσ, εξάγεται 

ζνα ενδιαφζρον ςυμπζραςμα ςε ςχζςθ με τθν επίδραςθ τθσ κάκε Τζχνθσ. 

Ραρατθρικθκε, δθλαδι, διαφοροποίθςθ ςτον παράγοντα που διερευνοφςε τθ 

ςυνειςφορά του κάκε είδουσ τθσ Τζχνθσ ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ, μετά τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ με τισ Τζχνεσ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, τθ 

μεγαλφτερθ επίδραςθ ςτον παράγοντα «Τζχνθ – ςφνδεςθ με τθ Λογοτεχνία» 

εμφάνιςε θ Μουςικι, αποτζλεςμα που οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι θ υψθλι 

αρζςκεια για τθ Μουςικι και το ςυναιςκθματικό περιβάλλον υποβολισ που 

δθμιουργεί θ Τζχνθ αυτι, διακζτουν τθ δφναμθ να επιφζρουν αλλαγι ςτθ γνωςτικι 

αντίλθψθ.  

ςτ) Θ νζα κατεφκυνςθ που προςδίδουν οι εκπαιδευτικοί ςτθ διδαςκαλία τθσ 

Λογοτεχνίασ ςυνδζεται με τθ μετάκεςθ τθσ νοθματοδότθςθσ του λογοτεχνικοφ 

κειμζνου ςτο υποκείμενο τθσ πρόςλθψθσ, και ςχετίηεται με τισ ςφγχρονεσ 

αναγνωςτικζσ κεωρίεσ, που κεματοποιοφν τθν καταςκευι του κειμζνου εντόσ τθσ 

προςλαμβάνουςασ ςυνείδθςθσ του αναγνϊςτθ. Ο εκπαιδευτικόσ, ςτοχεφοντασ ςτθ 

δεκτικότθτα του μακθτι και ςτθν εμπλοκι του ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, 

διαιςκθτικά κατευκφνει τθ διδακτικι του, ςφμφωνα με τισ λογοτεχνικζσ κεωρίεσ, 

ςτον αναγνϊςτθ. Ειςάγοντασ τισ Τζχνεσ ςτθ ςχολικι τάξθ και προκαλϊντασ τθν 
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ενεργθτικι ςυμμετοχι των μακθτϊν, «απευκφνει», κατά τον όρο του Bakhtin, τθ 

διδαςκαλία του ςτον μακθτι, που τθν υποδζχεται, και ταυτόχρονα, με τθ 

δθμιουργία του διακαλλιτεχνικοφ «ςυγκείμενου», δθμιουργείται το κατάλλθλο 

επικοινωνιακό περιβάλλον πρόςλθψθσ τθσ νζασ γνϊςθσ (Jauss,  1970· Iser, 1980, 

2014· Bakhtin, 2008· Kubli, 2005). 

Το διακαλλιτεχνικό ςυγκείμενο ςυνιςτά ζνα εκπαιδευτικό περιβάλλον που 

παρζχει τθ δυνατότθτα τθσ πολλαπλισ ανάγνωςθσ και τθσ καλλιζργειασ τθσ 

εναλλακτικισ ματιάσ. Είναι ζνα «ανοιχτό ςφςτθμα» ςυνομιλίασ κειμζνων, που 

αντιςτρατεφεται τθν ενιαία ερμθνεία, τθν φπαρξθ ιεραρχικϊν ςχζςεων και τθ 

μονολογικι μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ.  

Το ιδεολογικό υπόβακρο του διαλογικοφ-πολιτιςμικοφ αυτοφ πλαιςίου 

μπορεί να εντοπιςτεί, τόςο οντολογικά όςο και δομικά, ςτισ  κεωρθτικζσ ζννοιεσ του 

Bakhtin, για τθ «διαλογικότθτα», τθν «απευκυντικότθτα», τθν «πολυφωνία», και το 

«καρναβαλικό ςτοιχείο». Θ διδαςκαλία, δθλαδι, του λογοτεχνικοφ κειμζνου 

«καταςκευάηεται» ωσ επικοινωνιακι πράξθ κειμζνων αιςκθτικισ του παρελκόντοσ, 

του παρόντοσ, των ανκρϊπων, του πλαιςίου (Καρατςινίδου, 2001). Οι μακθτζσ 

καλοφνται ςτον διάλογο αυτό να αρκρϊςουν τθ δικι τουσ «φωνι» ιςότιμα. Μζςα 

από τθ ςυνομιλία με διαφορετικά είδθ, τα νοιματα εμπλουτίηονται, διευρφνονται, 

αναγεννιοφνται (Κιουρτςάκθσ, 2015). Θ δυναμικι τθσ πολυφωνίασ αποδεικνφει τθν 

πολλαπλότθτα τθσ κζαςθσ και τθν αξία τθσ κάκε «φωνισ», θ οποία δφναται να 

ανατρζψει τισ υπάρχουςεσ ιεραρχικζσ δομζσ. Θ ανατροπι αυτι ςυνδζεται με το 

«καρναβαλικό ςτοιχείο» ςτθν εκπαίδευςθ, το ςτοιχείο του απρόβλεπτου, τθσ 

παιγνιϊδουσ ςτάςθσ και απόλαυςθσ απζναντι ςτθ διερεφνθςθ και ςτθν καταςκευι 

τθσ νζασ γνϊςθσ. 
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11.2. Ρεριοριςμοί  

Θ παροφςα διδακτορικι διατριβι εμπεριζχει μια διδακτικι πρόταςθ, τθν 

αξιοποίθςθ των Τεχνϊν ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ, ωςτόςο παρουςιάηει 

περιοριςμοφσ και ωσ προσ τθ δυνατότθτα διδακτικισ εφαρμογισ τθσ πρόταςθσ και 

ωσ προσ τθν ερευνθτικι διαδικαςία.  

11.2.1. Ρεριοριςμοί ωσ προσ τθ δυνατότθτα εφαρμογισ τθσ διδακτικισ πρόταςθσ 

Τα οφζλθ από τθν ειςαγωγι των εναλλακτικϊν διδαςκαλιϊν είναι πολλαπλά, 

ωςτόςο καταγράφονται αναςταλτικοί παράγοντεσ για τθν πλιρθ ενςωμάτωςθ και 

αξιοποίθςι τουσ.  

Οι εναλλακτικζσ διδαςκαλίεσ αναφζρονται ςε μια διαφορετικι φιλοςοφία 

οργάνωςθσ και διεξαγωγισ του μακιματοσ, που προχποκζτει διαφοροποιθμζνθ 

κζαςθ τθσ δομισ ολόκλθρου του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Από τθ ςτιγμι που το 

ςφςτθμα είναι εξεταςτικοκεντρικό, και που θ γνϊςθ αντιμετωπίηεται εργαλειακά 

και θ ςτόχευςθ τοποκετείται ςτθν επίδοςθ και ςτθν απόδοςθ, θ υιοκζτθςθ αυτισ 

τθσ μεκόδου διδαςκαλίασ διαφαίνεται προβλθματικι, κακϊσ οι αρχζσ τθσ 

βρίςκονται ςε ςφγκρουςθ με τθ ςτοχοκεςία του υπάρχοντοσ αναλυτικοφ 

προγράμματοσ. Επιπροςκζτωσ, θ αυτονομία του εκπαιδευτικοφ ςθμαίνει τθν 

ανάλθψθ τθσ επαγγελματικισ ευκφνθσ, ωσ προσ τθν οργάνωςθ και τθ διδαςκαλία 

του μακιματοσ και ςυνδζεται με τθν «καταςκευι» μιασ διαφορετικοφ είδουσ 

επαγγελματικισ ταυτότθτασ. Ο ςχεδιαςμόσ, δθλαδι, και θ πραγμάτωςθ 

εναλλακτικϊν διδαςκαλιϊν προχποκζτουν γνϊςεισ, εμπειρίεσ και δεξιότθτεσ 

διαχείριςθσ τθσ τάξθσ κακϊσ και αίςκθςθ γνωςτικισ και διδακτικισ ετοιμότθτασ.  

Θ εφαρμογι τθσ διδαςκαλίασ με αξιοποίθςθ των Τεχνϊν ςυνδζεται επίςθσ 

με μια ομάδα προβλθμάτων ενςωμάτωςθσ ςτο ςχολικό πρόγραμμα. Στθν κατθγορία 

αυτι ωσ μζγιςτο πρόβλθμα καταγράφεται θ διαχείριςθ του  χρόνου. Ο χρόνοσ 

ςυνιςτά πρόβλθμα αρχικά ωσ προσ τθν οργάνωςθ του μακιματοσ, κακϊσ αυτό δεν 

διεκπεραιϊνεται ςφμφωνα με κάποιο προγραμματιςμό, αλλά εξελίςςεται 

δυναμικά. Επομζνωσ, ελλοχεφει ο κίνδυνοσ του αποπροςανατολιςμοφ και τθσ 

αναποτελεςματικότθτασ. Σε ςχζςθ με τθν προβλθματικι του χρόνου, κατατίκεται 

και το πρόβλθμα τθσ ανάγκθσ αφιζρωςθσ προςωπικοφ χρόνου των εκπαιδευτικϊν 

για τθν προετοιμαςία τθσ διδαςκαλίασ. Ο μεγάλοσ φόρτοσ εργαςίασ και οι 
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απαιτιςεισ αυτοδιαχείριςθσ δθμιουργοφν ςυνκικεσ πίεςθσ και ανάγκθ υπζρβαςθσ 

των προςωπικϊν ορίων. 

Αλλαγζσ απαιτοφνται και ςτον χϊρο του ςχολείου, ωσ προσ τθν υποδομι και 

τθν παροχι του κατάλλθλου εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Ανυπαρξία ειδικϊν χϊρων, 

όπωσ Βιβλιοκικεσ, εργαςτιρια, αίκουςεσ Λογοτεχνίασ ι Εικαςτικϊν ι Μουςικισ 

αποτελοφν αναςταλτικό παράγοντα για τθ δθμιουργία κατάλλθλου περιβάλλοντοσ 

μάκθςθσ. Τζλοσ, καταγράφεται θ άποψθ ςχετικά με τθν απαξίωςθ τθσ γνϊςθσ ςτθ 

ςφγχρονθ πραγματικότθτα. Θ γνϊςθ δεν κεωρείται ιδανικό, τρόποσ αλλαγισ του 

εαυτοφ και μζςο διαμόρφωςθσ μιασ επικυμθτισ πραγματικότθτασ. Σε ζνα 

κοινωνικό πλαίςιο ςτο  οποίο θ γνϊςθ είναι απαξιωμζνθ, θ μζκοδοσ διδαςκαλίασ 

ςυνειςφζρει ςτθν  ελκυςτικι πρόςλθψθ του μακιματοσ αλλά δεν διαφοροποιεί τθ 

ςτάςθ απζναντι ςτο αντικείμενο. 

11.2.2. Ρεριοριςμοί ωσ προσ τθν ερευνθτικι διαδικαςία 

Αρχικά, περιοριςμό αποτζλεςε, ςε ςχζςθ με τθν ερευνθτικι διαδικαςία, θ ανάγκθ 

φπαρξθσ αυτονομίασ του εκπαιδευτικοφ κατά τον ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ και θ 

ανάγκθ πλαιςιοκετθμενθσ διδαςκαλίασ, που είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν αδυναμία 

ςχεδιαςμοφ πειραματικισ ζρευνασ, ςτθν οποία οι μεταβλθτζσ να δφνανται να 

ελεγχκοφν. Θ ζρευνα που ςχεδιάςτθκε ιταν θ διερευνθτικι - περιγραφικι, με 

ςτόχευςθ τθν περιγραφι μιασ υπάρχουςασ κατάςταςθσ και τθ διερεφνθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ διδακτικισ πρόταςθσ, μζςα από τθν καταγραφι των 

αποτελεςμάτων· όμωσ δεν ανικει ςτισ επαγωγικζσ μεκόδουσ. Θ πρόταςθ δεν 

εμπεριζχει τθ δυνατότθτα τθσ επαναλθψιμότθτασ, κακϊσ κάκε διδαςκαλία είναι 

μοναδικι, πλαιςιοκετθμζνθ και κακορίηεται από το μακθτικό ςυγκείμενο.  

Ο δεφτεροσ περιοριςμόσ αφορά ςτο είδοσ τθσ δειγματολθψίασ. Στθν ζρευνα 

χρθςιμοποιικθκε «δείγμα ςκοπιμότθτασ», δείγμα, δθλαδι, που κα εξυπθρετοφςε 

τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ (Cohen, Manion & Morrison, 2008: 172). 26 Το είδοσ αυτό 

τθσ δειγματολθψίασ δεν ανικει ςτο είδοσ τθσ δειγματολθψίασ με πικανότθτα, αλλά 

                                                           
26 (http://research-methodology.net/sampling-in-primary-data-collection/purposive-

sampling/).  

 

http://research-methodology.net/sampling-in-primary-data-collection/purposive-sampling/
http://research-methodology.net/sampling-in-primary-data-collection/purposive-sampling/
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βαςίηεται ςτισ επιλογζσ του ερευνθτι. Τζτοιου είδουσ δειγματολθψία ςυνικωσ 

παρουςιάηει μειονεκτιματα όπωσ: τθν ευπάκεια ςε λάκθ, τθν υψθλι μερολθψία 

(bias), το χαμθλό επίπεδο αξιοπιςτίασ (reliability) και τθν αδυναμία γενίκευςθσ των 

αποτελεςμάτων. 

Αρχικά ςε ςχζςθ με τθν ποςοτικι ζρευνα, αδυναμία κα μποροφςε να 

χαρακτθριςτεί  το γεγονόσ ότι το δείγμα ζχει λθφκεί από ζναν νομό τθσ Κριτθσ 

(Θράκλειο). Λόγω του ςυγκεκριμζνου χωρικοφ περιοριςμοφ, τα αποτελζςματα 

ενδεχομζνωσ να φζρουν χαρακτθριςτικά από το ευρφτερο πολιτιςτικό ςυγκείμενο. 

Ωσ προσ τθν καταςκευι του ερωτθματολογίου, κα μποροφςε να επιςθμανκεί 

ότι οριςμζνεσ εννοιολογικζσ διαφορζσ π.χ. μεταξφ του κακοδθγθτικοφ και του 

φιλικοφ κακθγθτι, ενδεχομζνωσ, να μθν ζγιναν απόλυτα κατανοθτζσ, κατά τθ 

ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα – μακθτζσ –   

ενδεχομζνωσ να μθν ιταν ςε κζςθ να ξεχωρίςουν τθ διαφορά μεταξφ ςυνεργαςίασ, 

ςυμμετοχισ ι κετικοφ κλίματοσ τάξθσ.  

Ωσ προσ τθν ποιοτικι ζρευνα, ωσ αδυναμία κα μποροφςε να εκλθφκεί το 

γεγονόσ ότι δεν ακοφςτθκαν «οι φωνζσ» των μακθτϊν, αλλά μόνο των 

εκπαιδευτικϊν. Συνολικι αποτφπωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εναλλακτικισ 

διδαςκαλίασ κα μποροφςε να αποδοκεί ςε ςχζςθ με τθν πρόςλθψθ τθσ 

διδαςκαλίασ, από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ. 
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11.3. Ρροτάςεισ 

Θ διδακτικι πρόταςθ ςυνομιλίασ του λογοτεχνικοφ κειμζνου με τισ άλλεσ Τζχνεσ 

αποτελεί μια καινοτόμο εναλλακτικι διδακτικι πρόταςθ, που τοποκετεί τθ 

διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ςε ζνα νζο διδακτικό ςυγκείμενο, ςε ζνα πλαίςιο 

ςυνομιλίασ με τισ άλλεσ Τζχνεσ. Θ κζαςθ τθσ Λογοτεχνίασ ωσ γλϊςςασ τθσ Τζχνθσ 

αποτελεί ολιςτικι ςτροφι ςτθ φιλοςοφία κζαςθσ και διδαςκαλίασ του 

αντικειμζνου. Θ μετατόπιςθ αυτι είναι φυςικό να προχποκζτει αλλαγζσ ςτθ 

διδακτικι μεκοδολογία και ςτθν ενίςχυςθ τθσ επαγγελματικισ ταυτότθτασ του 

εκπαιδευτικοφ, κακϊσ επίςθσ και να διανοίγει νζουσ δρόμουσ ςτθν ζρευνα.  

11.3.1. Ρροτάςεισ ωσ προσ τθ διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ 

Θ πρόταςθ ειςθγείται τθ διδακτικι αξιοποίθςθ τθσ κζςθσ που αντιμετωπίηει τθ  

Λογοτεχνία ωσ γλϊςςα τθσ Τζχνθσ, θ οποία τθν τοποκετεί  ςε διάλογο με τισ άλλεσ 

Τζχνεσ-«γλϊςςεσ» (Goodman, 2005). Θ διακαλλιτεχνικι αυτι προςζγγιςθ προτείνει 

μιαν άλλθ κουλτοφρα ανάγνωςθσ, κακϊσ θ φιλαναγνωςία αναδεικνφεται ωσ θ 

ενεργθτικι ςτάςθ του αναγνϊςτθ προσ όλα τα «κείμενα» τθσ Τζχνθσ, διευρφνοντασ 

τθν ζννοια τθσ «διακειμενικότθτασ» ςτα κείμενα όλων των ειδϊν τθσ Τζχνθσ 

(Φρυδάκθ, 2003: 159). Το «κείμενο», κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποςπάται από τθ 

μοναχικότθτα του και τοποκετείται ςε ζναν χϊρο ενιαίο, ςτον οποίο ανικουν και τα 

άλλα αιςκθτικά κείμενα *Κζατρο, Κινθματογράφοσ, Μουςικι, Εικαςτικά+ (Fowler, 

1996, Bakhtin, 2000).  

Ουςιαςτικι ζνταξθ των Τεχνϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία για όλα τα 

μακιματα. Οι Τζχνεσ δφνανται να αξιοποιθκοφν δθμιουργικά, ςε όλα τα μακιματα, 

κακϊσ αποτελοφν «φακοφσ» κζαςθσ τθσ πραγματικότθτασ, που διδάςκουν τθν 

εναλλατικι ματιά και παρζχουν ζνα μοντζλο ςφνδεςθσ του μακθτι με το 

προςωπικό του ζργο, διδάςκουν τθν αγάπθ και τθ δζςμευςθ με τθν ίδια τθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία (Siegesmund, 1998). Θ ςφνδεςθ τθσ γνϊςθσ με το βίωμα 

και το ςυναίςκθμα δθμιουργεί ζνα πολυαιςκθτθριακό περιβάλλον μάκθςθσ, που 

ςζβεται τθν υποκειμενικότθτα και τισ εμπειρίεσ του μακθτι. Ζνα περιβάλλον, που 

αξιοποιϊντασ τισ υπάρχουςεσ γνϊςεισ, δθμιουργεί κίνθτρα για ςυμμετοχι και 

ενεργοποίθςθ (Fowler, 1996· Robinson, 1999· Efland, 2002· Eisner, 2002· Ρουρκόσ, 

2008).  
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Θ πρόταςθ δεν ειςθγείται τθν αξιοποίθςθ των Τεχνϊν, ωσ ζνα μονολογικό μοντζλο 

διδαςκαλίασ, αλλά ειςθγείται τθ ςφνκεςθ των μεκόδων. Ππωσ φάνθκε και από τθν 

ζρευνα πεδίου, θ παραδοςιακι διδαςκαλία διακζτει ιςχυρά ςτοιχεία, που δφνανται 

να αξιοποιθκοφν ςε ζνα ςυνκετικό - διαλογικό μοντζλο διδαςκαλίασ τθσ 

Λογοτεχνίασ. Το  νζο εναλλακτικό μακθτοκεντρικό, πολυφωνικό μοντζλο  ειςθγείται 

τθ ςτροφι ςτισ «φωνζσ» των μακθτϊν και τθ ςυγκαταςκευι τθσ γνϊςθσ με τθν 

ενεργι αλλθλεπίδραςθ του κειμζνου, των Τεχνϊν, των μακθτϊν, του 

εκπαιδευτικοφ, του ςυγκειμζνου (Bakhtin, 2000· Shulman, 1986).   

Θ πρόταςθ ειςθγείται τθν ενίςχυςθ του κλίματοσ ςυνεργαςίασ και 

ομαδικότθτασ ςτθ ςχολικι τάξθ, κακϊσ θ ςτόχευςθ τοποκετείται ςτθν περιςτολι 

του ατομικιςμοφ,  μζςα από τθ ςυγκρότθςθ αναγνωςτικϊν κοινοτιτων, κοινοτιτων 

μελζτθσ. Μζςα από τθ διερεφνθςθ ενόσ κοινοφ κζματοσ ι μζςα ςτο πλαίςιο 

δθμιουργίασ, με τθν αξιοποίθςθ κάποιασ Τζχνθσ, δφνανται να δθμιουργθκοφν 

ομάδεσ για τθν εκπόνθςθ κάποιου project, όπωσ γφριςμα μιασ ταινίασ, 

δραματοποίθςθ κειμζνου, μελοποίθςθ, ι δθμιουργία ενόσ εικαςτικοφ ζργου.  

Θ πρόταςθ ειςθγείται τθν αυτονομία του εκπαιδευτικοφ ςτον ςχεδιαςμό του 

διδακτικοφ περιβάλλοντοσ. Για να καταςτεί δυνατι θ αυτονομία, απαραίτθτθ είναι 

θ ιςχυρι επαγγελματικι ταυτότθτα, κακϊσ και θ αίςκθςθ διδακτικισ ετοιμότθτασ 

(Φρυδάκθ, 2015). Θ ιςχυρι επαγγελματικι ταυτότθτα «καταςκευάηεται» μζςα από 

τθ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ, με επιμορφϊςεισ, παρακολοφκθςθ 

ςεμιναρίων, βιβλιογραφικι ενθμζρωςθ, ςχετικά με τισ ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ – 

παιδαγωγικζσ εξελίξεισ (Flanders,1970· Hangreaves, 1994, Ραπαναοφμ, 2005).  

Απαραίτθτθ, για τθν ενίςχυςθ τθσ επαγγελματικισ ταυτότθτασ του 

φιλολόγου, αναφαίνεται θ εκπαίδευςθ, θ επιμόρφωςθ ςε ςχζςθ με τισ Τζχνεσ, ϊςτε 

να υπάρχει το κατάλλθλο ςυγκείμενο τοποκζτθςθσ τθσ διδαςκαλίασ του. Το 

Υπουργείο Ραιδείασ οφείλει να οργανϊςει επιμορφωτικά προγράμματα, με 

ςυνδετικό άξονα τθ ςυνομιλία των Τεχνϊν με ξεχωριςτά επιςτθμονικά πεδία 

(ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ- φυςικζσ επιςτιμεσ). Το Μείηον Ρρόγραμμα 

Επιμόρφωςθσ, που είχε ςχεδιαςτεί το 2011, περιελάμβανε επιμορφωτικό υλικό με 

αξιοποίθςθ των Τεχνϊν, όμωσ ποτζ δεν ςυνάντθςε τον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ. 
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http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook-

epimorfotes/texnes/9.TEXNES.pdf 

Στθν επιμόρφωςθ Β’ επιπζδου Τ.Ρ.Ε., που διενεργείται από το 2017 και ςυνεχίηεται 

το 2018, οι κεωρθτικζσ επιςτιμεσ ςυνομιλοφν με τα καλλιτεχνικά. 

Δθμιουργία μιασ τράπεηασ κειμζνων από το ΛΕΡ ι το Υπουργείο Ραιδείασ για 

τουσ εκπαιδευτικοφσ, όπου κα προτείνονται κείμενα ειδολογικισ και υφολογικισ 

ποικιλίασ, με αντίςτοιχα ζργα–"κείμενα" άλλων Τεχνϊν. Ραράλλθλα, κα 

δθμιουργοφνται δίκτυα "ςυνομιλίασ Τεχνϊν," ςτα οποία εκπαιδευτικοί - 

διδάςκοντεσ καλλιτεχνικά μακιματα και φιλόλογοι κα δθμιουργοφν "τράπεηα 

κεμάτων," θ οποία κα εμπεριζχει  προτάςεισ ςυν-αναγνϊςεων ζργων. Τα δίκτυα 

μπορεί να περιλαμβάνουν ζναν οριςμζνο αρικμό ςχολείων και να είναι κλειςτά, 

τοπικά ι εκνικά, ςτο πλαίςιο του Σχολικοφ δικτφου (sch). Κα μποροφςε, επίςθσ, να 

αξιοποιθκεί ο υπάρχων κόμβοσ του Κζντρου Ελλθνικισ Γλϊςςασ (Κ.Ε.Γ) 

π.χ. http://www.greek- 

language.gr/digitalResources/literature/education/index.html , με ποικίλο υλικό που 

να ςυνδυάηει λογοτεχνικά και μθ λογοτεχνικά κείμενα. Επίςθσ, κα μποροφςε να 

προτακεί θ βάςθ http://proteas.greek-language.gr/scenarios.html, που εμπεριζχει 

εκπαιδευτικά ςενάρια.  

11.3.2. Ερευνθτικζσ Ρροτάςεισ  

Θ παροφςα διδακτορικι διατριβι δεν απάντθςε μόνο ςτο ηιτθμα που αφορά ςτθ 

διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ με εναλλακτικζσ μεκόδουσ *αξιοποίθςθ των Τεχνϊν+, 

αλλά ζκεςε και νζα ερωτιματα – άνοιξε, δθλαδι, ζνα νζο πεδίο για μελλοντικζσ 

ζρευνεσ.  Οι ζρευνεσ αυτζσ δφνανται να αφοροφν:  

α) Σχεδιαςμό τθσ ζρευνασ με αξιοποίθςθ άλλθσ ερευνθτικισ μεκοδολογίασ, τθσ 

ζρευνασ δράςθσ. Θ ζρευνα δράςθσ αποτελεί μια ποιοτικι ζρευνα που, λόγω τθσ 

αυτονομίασ του εκπαιδευτικοφ ςτθ λιψθ αποφάςεων για τθ βελτίωςθ του 

διδακτικοφ του ζργου, κα απαντοφςε ςτο πρόβλθμα τθσ ενίςχυςθσ τθσ 

επαγγελματικισ ταυτότθτασ, ωσ προσ τθν απόφαςθ αξιοποίθςθσ των Τεχνϊν ςτθ 

μακθςιακι διαδικαςία (Carr και Kemmis, 1997, Κατςαροφ, 2016) 

β) Στθ βελτίωςθ των εργαλείων ζρευνασ: Ζνα από τα ςτοιχεία για μελλοντικι 

ζρευνα είναι θ βελτίωςθ των εργαλείων ζρευνασ. Το χρθςιμοποιοφμενο 

http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook-epimorfotes/texnes/9.TEXNES.pdf
http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook-epimorfotes/texnes/9.TEXNES.pdf
http://proteas.greek-language.gr/scenarios.html
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ερωτθματολόγιο ιταν αναπτυγμζνο κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να δφναται να 

εξετάςει πολλά ποιοτικά χαρακτθριςτικά και περιείχε άμεςεσ ερωτιςεισ προσ 

μακθτζσ και κακθγθτζσ. Θ ανάπτυξθ ενόσ εργαλείου (ερωτθματολογίου) με εςτίαςθ 

ςε οριςμζνα από τα χαρακτθριςτικά των διδαςκαλιϊν, αλλά με περαιτζρω 

εμβάκυνςθ, κα μποροφςε να αποτελζςει μια ενδιαφζρουςα προοπτικι.  

β) Θ εγκυρότθτα τθσ υπάρχουςασ ζρευνασ κα μποροφςε να ενιςχυκεί, αν υπιρχε 

χωρικι επζκταςθ τθσ ζρευνασ: Θ μεταφορά τθσ, δθλαδι, ι θ επζκταςι τθσ ςε 

μεγαλφτερο δείγμα και ςε άλλθ περιοχι, προκειμζνου να εξεταςτοφν 

διαφοροποιιςεισ. Θ ζρευνα κα μποροφςε να επεκτακεί ςε ςχολεία τθσ 

πρωτοβάκμιασ ι και τθσ προςχολικισ θλικίασ. Θ παροφςα ζρευνα περιορίςτθκε 

ςτον νομό Θρακλείου, ενδεχομζνωσ, λοιπόν, να εμπεριζχει τθν προκατάλθψθ του 

πολιτιςμικοφ χαρακτθριςτικοφ. Ρροσ τθν ίδια κατεφκυνςθ κα οδθγοφςε  θ επζκταςθ 

ςε άλλθ ομάδα, ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ, ςτουσ μακθτζσ, ϊςτε 

να καταγραφεί θ πρόςλθψι τουσ και θ ςτάςθ τουσ απζναντι ςτισ δφο μεκόδουσ.  

δ) Χρονικι επζκταςθ τθσ ζρευνασ: Ζνα κρίςιμο, επίςθσ, ςτοιχείο προσ μελζτθ είναι θ 

ςτακερότθτα των χαρακτθριςτικϊν των εναλλακτικϊν διδαςκαλιϊν ςτον χρόνο. Θ 

επανάλθψθ του ερωτθματολογίου, μετά από ζνα ςτακερό μεςοπρόκεςμο 

διάςτθμα, για τθν καταγραφι των διαφοροποιιςεων, ι θ επανάλθψθ μιασ νζασ 

ςειράσ εναλλακτικϊν διδαςκαλιϊν και θ επανεκτίμθςι τουσ, κα δϊςει νζα ςτοιχεία 

για τθ μονιμότθτα των αποτελεςμάτων. Θ χρονικι επζκταςθ τθσ ζρευνασ (εντόσ τθσ 

ίδια ομάδασ) κρίνεται ςθμαντικι, κακϊσ κα διερευνιςει τθν αποτελεςματικότθτα 

τθσ διδαςκαλίασ με τισ Τζχνεσ, ωσ προσ τθ επενζργεια ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ 

πολιτιςμικισ Υποκειμενικότθτασ, τθσ ικανότθτασ δθλαδι να προςλαμβάνουν το 

αιςκθτικό αντικείμενο με ζναν διαφοροποιθμζνο ορίηοντα προςδοκιϊν.  

ε) Ερευνθτικά προγράμματα, τζλοσ, κα μποροφςαν να εκπονθκοφν με κεματικι τθν 

ενίςχυςθ τθσ επαγγελματικισ ταυτότθτασ του φιλολόγου ωσ προσ τθ δυνατότθτα 

αυτονόμθςθσ από το Αναλυτικό πρόγραμμα και τθσ αξιοποίθςθσ των κειμζνων όλων 

των Τεχνϊν, με ςτόχευςθ τθ δθμιουργία κατάλλθλου περιβάλλοντοσ μάκθςθσ. 

ςτ) Σε ςχζςθ με το είδοσ τθσ νοθμοςφνθσ του κάκε μακθτι, κα μποροφςαν να 

εκπονθκοφν ερευνθτικά προγράμματα ςε ςχζςθ με τθν καλλιζργεια τθσ 
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δθμιουργικότθτασ και τθν απελευκζρωςθ τθσ προςωπικισ «φωνισ» του μακθτι, 

κατά τθ διάρκεια τθσ μακθτικισ του πορείασ.  

η) Μια ενδιαφζρουςα ζρευνα κα μποροφςε να ξεκινιςει από τθν αξιοποίθςθ των 

Τεχνϊν ωσ ποιοτικοφ εργαλείου διερεφνθςθσ του είδουσ τθσ νοθμοςφνθσ που 

διακζτει ο μακθτισ. Θ αυτογνωςιακι αυτι τοποκζτθςθ, που εδράηεται ςτθν 

εκπαιδευτικι αξιοποίθςθ τθσ κεωρίασ του  Gardner (1983), κα μποροφςε να 

διερευνθκεί εισ βάκουσ χρόνου. Ρροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ κα μποροφςε να 

προςανατολιςτεί μια εκπαίδευςθ που ζχει ωσ ςτόχο τθν καλλιζργεια τθσ 

πολιτιςμικισ υποκειμενικότθτασ του μακθτι.  

 

Θ  διατριβι τόςο ςε κεωρθτικό επίπεδο, όςο και ςτθ διδακτικι πράξθ, αποτελεί ζνα 

νζο «παράδειγμα» που φιλοδοξεί να τοποκετιςει τθ Λογοτεχνία ςτισ ςυνειδιςεισ 

των μακθτϊν, ωσ  γλϊςςα τθσ Τζχνθσ. Θ αξιοποίθςθ των Τεχνϊν *Κζατρο, 

Κινθματογράφοσ, Μουςικι, Εικαςτικά+, ςυνειςφζρει ςτθ δθμιουργία ενόσ 

διαλογικοφ, διακαλλιτεχνικοφ ςυγκείμενου, το οποίο ευνοεί τθν πρόςλθψθ του 

λογοτεχνικοφ κειμζνου, επαναφζρει τθν αιςκθτικι απόλαυςθ εντόσ τθσ ςχολικισ 

αίκουςασ, και κακιςτά τθ φιλαναγνωςία ςτάςθ ηωισ που επεκτείνεται πζρα από τα 

λογοτεχνικά κείμενα. Το νζο μοντζλο ανάγνωςθσ, πολυτροπικό, πολυκειμενικό, και 

πολυφωνικό, ειςάγει τουσ μακθτζσ ςε ζνα διάλογο κειμζνων, ανκρϊπων, εποχϊν, 

ςε μια δυναμικι διαδικαςία αποκωδικοποίθςθσ ςυςτθμάτων ςθμαςίασ. Στο νζο 

οργανωτικό - μακθςιακό πλαίςιο, θ πρόςλθψθ τθσ γνϊςθσ δεν είναι πακθτικι αλλά 

χαρακτθρίηεται από τθν αυτενζργεια και τθ δθμιουργικότθτα. Θ ενεργθτικι αυτι 

ςτάςθ ςυμβάλλει ςτθ διεφρυνςθ των οριηόντων των μακθτϊν και ςτθ 

νοθματοδότθςθ του εαυτοφ και του κόςμου.  
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ 1.  ΡΑΑΔΕΛΓΜΑΤΛΚΑ ΣΕΝΑΛΑ  

1. Διδαςκαλία με αξιοποίθςθ εικαςτικϊν ζργων 

Ραράδειγμα 1ο :  Ράράδοςθ – Μοντερνιςμόσ  (Αϋ Λυκείου)  

Ρυρθνικι ιδζα: Θ μετάβαςθ από το παραδοςιακό ςτο μοντζρνο 

ΕΛΚΑΣΤΛΚΑ ΕΓΑ 
Ρ               ΡΟΛΛΑΡΛΘ ΑΝΑΓΝΩΣΘ 

 

 Χαρακτθριςτικά του μοντζρνου 

 Χαρακτθριςτικά του 

παραδοςιακοφ 

 Συςχζτιςθ περιεχομζνου - μορφισ 

 

 

Diego Rοdríguez 

de Silvan 

Velázquez, Las 

Meninas, π. 

1656, λάδι ςε 

μουςαμά, 318 x 

276 εκ., Museo 

Nacional del 

Prado, Μαδρίτθ. 

 

 

Pablo Picasso, Las 

Meninas, 1957, λάδι ςε 

μουςαμά, 194 x 260 εκ., 

Museu Picasso, 

Βαρκελϊνθ. 
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ΕΓΑ ΗΩΓΑΦΛΚΘΣ  - ΡΟΛΘΤΛΚΑ ΚΕΛΜΕΝΑ 
 

 

 

 
Κεόφιλοσ (Χατηθμιχαιλ), Ο Ερωτόκριτοσ και θ 
Αρετοφςα, 1933, λάδι ςε μουςαμά, 63 x 57 εκ., 
Μουςείο Λαϊκισ Τζχνθσ, Ακινα. 

Γιάννθσ Τςαροφχθσ, Ερωτόκριτοσ και Αρετοφςα, 
1980, μεταξοτυπία, Συλλογι Λιδασ 
Βαρδινογιάννθ, Ακινα. 

 
ΔΛΑΛΟΓΟΣ  
 

1. Ροιό από τα δφο  ζργα  ςασ πρόςφερε μεγαλφτερθ αιςκθτικι απόλαυςθ και 
γιατί;  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Ροιά Ηωγραφικι διαπραγμάτευςθ κεωρείτε ότι ιταν πιο εφκολθ και γιατί;  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Ροιό ηωγραφικό ζργο κα χαρακτθρίηατε παραδοςιακό και ποιό κεωρείτε ότι 

ανικει ςτον μοντερνιςμό; Ροιά ςτοιχεία ςασ βοικθςαν ςτθν κατάταξι τουσ;  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Ροιζσ αντιςτοιχίεσ μπορείτε να βρείτε μεταξφ ενόσ παραδοςιακοφ ποιιματοσ 

και ενόσ παραδοςιακοφ ηωγραφικοφ  πίνακα και ποιζσ μεταξφ ενόσ ποιιματοσ 
του μοντερνιςμοφ και ενόσ ηωγραφικοφ ζργου του μοντερνιςμοφ;  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Υπάρχει αντιςτοίχθςθ των χαρακτθριςτικϊν που περιγράψατε ςτο 

παραδοςιακό ποίθμα με το ηωγραφικό ζργο;      
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. Ροιεσ αλλαγζσ ςτθ μορφι επζφερε ο Picasso και ο Dali για να μετατρζψουν το 

Las meninas από παραδοςιακό πίνακα ςε μοντζρνο;  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.    Μπορείτε να επιλζξετε κάποιο από τα αγαπθμζνα ςασ ποιιματα και να 
προςπακιςετε να το εικονοποιιςετε ανάλογα με το ρεφμα ςτο οποίο ανικει. 
(παραδοςιακι ι μοντζρνα ποίθςθ) 
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Ραράδειγμα 2ο :  Εικόνεσ τθσ Ελλάδοσ ςτθν ποίθςθ  (Αϋ Γυμναςίου) 
 
Ροιιματα:   
«Καλαςςινά Τραγοφδια», Γ. Δροςίνθσ 
«Κάτω ςτθσ μαργαρίτασ το αλωνάκι», Ιλιοσ ο πρϊτοσ, Οδ. Ελφτθσ. 

 
Ρυρθνικι ιδζα:  Θ ποιθτικι του ελλθνικοφ τοπίου 
«Εάν αποςυνκζςεισ τθν Ελλάδα, ςτο τζλοσ κα δεισ να ςου απομζνουν μια ελιά, ζνα 
αμπζλι κι ζνα καράβι. Ρου ςθμαίνει; με άλλα τόςα μπορείσ να τθν ξαναφτιάξεισ» 

Μικρόσ Ναυτίλοσ, Οδ. Ελφτθσ  

 Διάλογοσ ποίθςθσ – εικαςτικϊν ζργων  

 Το ελυτικό τοπίο 

 Τα ςφμβολα τθσ ελλθνικότθτασ 
 

 

Κωνςταντίνοσ Μαλζασ, Σαντορίνθ, π. 1924-

1925, λάδι ςε μουςαμά, 75 x 107 εκ., Εκνικι 

Ρινακοκικθ και Μουςείο Αλεξάνδρου 

Σοφτηου. 

 

  

 

 
Νίκοσ Χατηθκυριάκοσ-Γκίκασ, Σκθνικό «Το 
πρϊτο πρωί του κόςμου», 1961, ακουαρζλα 
για τθν παράςταςθ των André Gide - Igor 
Stravinsky ςτο Covent Garden, Ρινακοκικθ 
Χατηθκυριάκου-Γκίκα, Μουςείο Μπενάκθ, 
Ακινα 

  
 

Κολάη Ελφτθ  
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Οδυςςζασ Ελφτθσ, Ο Άγγελοσ τθσ Αςτυπάλαιασ, 

1966, κολάη ςε χαρτόνι (ιδιωτικι ςυλλογι;). 

Οδυςςζασ Ελφτθσ, Θ προςφορά, 1967, κολάη ςε 

χαρτόνι (ιδιωτικι ςυλλογι;). 

Κείμενα 
 

Για μζνα υπάρχει θ Ελλάδα, θ δικι μου. Δεν είναι θ Ελλάδα θ τρζχουςα. Και το ζργο μου 
ζρχεται ςαν βράχοσ ςτο κφμα που τθ χτυπά. Αντιςτζκεται. Και θ αντίςταςθ είναι ουςιαςτικι. 
Βγαίνει ζμμεςα με κάτι που διαρκεί – αυτό είναι το ουςιϊδεσ του δθμιουργοφ. Διότι θ 
Ελλάδα μπορεί να είναι εκατό χρόνια ςε πτϊςθ κι εγϊ γράφω ζνα ποίθμα που ζχει 
αντίκριςμα ςτθν Ελλάδα τθν παντοτινι.  

(Συνζντευξθ Οδ. Ελφτθ, 1988) 
  
Για τον Οδ. Ελφτθ 
 
Συνικωσ το ποίθμα του αποτελείται από μια ςειρά εικόνων χωρίσ εξωτερικι λογικι 
ςυνοχι,  όλεσ όμωσ οι εικόνεσ πθγάηουν από τθν ίδια  ψυχικι κατάςταςθ και τείνουν να 
υποβάλλουν προσ τον αναγνϊςτθ τθν ίδια διάκεςθ.. 

(Β.Βαρίκασ)  
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2. Διδαςκαλία με αξιοποίθςθ τθσ Μουςικισ 

Ραράδειγμα 1. Ερωτόκριτοσ – Μονόγραμμα 

Ραράδοςθ - μοντερνιςμόσ ςτθν ποίθςθ ( Αϋ Λυκείου) 

 
Ρυρθνικι Λδζα:  Ο ζρωτασ ςτθν παραδοςιακι και ςτθ μοντζρνα ποίθςθ 
 

 Θ μελοποίθςθ ωσ μζςο  πρόςλθψθσ και διάδοςθσ τθσ ποίθςθσ 

 Συςχζτιςθ περιεχομζνου και μορφισ 

 Θ ιςτορικότθτα τθσ ζκφραςθσ του ςυναιςκιματοσ  
 
Α)  «Ο Ζρωτόκριτοσ» Β. Κορνάροσ 
https://www.youtube.com/watch?v=vEb_4tiS9bM 

 

 

 
Β)  Μονόγραμμα» Οδ. Ελφτθσ  
https://www.youtube.com/watch?v=uXuIlNY6tag 

 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vEb_4tiS9bM
https://www.youtube.com/watch?v=uXuIlNY6tag
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ΜΕΛΟΡΟΛΘΜΕΝΘ ΡΟΛΘΣΘ 
 ΕΩΤΟΚΛΤΟΣ -  ΜΟΝΟΓΑΜΜΑ 

1. Ροιο  από τα δφο ποιιματα ςασ πρόςφερε μεγαλφτερθ αιςκθτικι απόλαυςθ;  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ροιοφ  ποιιματοσ θ μελοποίθςθ κεωρείτε ότι ιταν πιο εφκολθ και γιατί;  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Ροιό ποίθμα  πιςτεφετε ότι ανικει ςτθν παραδοςιακι ποίθςθ και ποιο ςτον 
μοντερνιςμό; Ροια ςτοιχεία ςασ βοικθςαν ςτθν κατάταξι τουσ;  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Αναηθτιςτε μελοποιθμζνα ποιιματα τθσ παραδοςιακισ ποίθςθσ. 
………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

5. Αναηθτιςτε μελοποιθμζνα ποιιματα τθσ νεϊτερθσ ποίθςθσ. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Δθμιουργιςτε ζνα ηωγραφικό πίνακα για κακζνα από τα ποιιματα.  
Κα ακολουκοφςε ο πίνακασ τα μορφολογικά χαρακτθριςτικά του ποιιματοσ;     
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Ροιό ποίθμα ενδείκνυται για δραματοποίθςθ;  Ρωσ φαντάηεςτε τθ δραματοποίθςθ 
των δφο αυτϊν ποιθμάτων; 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Ροιζσ μορφικζσ αλλαγζσ κα μποροφςατε να επιφζρετε για να μετατρζψετε τον 
Ερωτόκριτο ςε ποίθμα μοντζρνασ γραφισ και το Μονόγραμμα ςε παραδοςιακό; 
Επιχειριςτε το. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλζξετε κάποια αγαπθμζνα ςασ ποιιματα για ανάγνωςθ 
ςτθν ομάδα ςασ και  να θχογραφιςετε τισ πιο «επιτυχθμζνεσ» αναγνϊςεισ…  
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Ραράδειγμα 2. Ο ςτρατιϊτθσ ποιθτισ  ( Γϋ Λυκείου) 27 
Ροίθςθ: Μ. Σαχτοφρθσ 
Μελοποίθςθ: Γ. Σπανόσ 

 
Ρυρθνικι ιδζα: Θ ςυναιςκθματικι απόκριςθ του ποιθτι ςτθ βία και ςτθ ςκλθρότθτα τθσ 
εποχισ του 

 

 Συνειδθτοποίθςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ Ροίθςθσ και Μουςικισ  

 Θ αξία τθσ επανάλθψθσ ωσ δομικό επαναλαμβανόμενο μοτίβο 

 Κατανόθςθ τθσ ςυναιςκθματικισ ζνταςθσ και απόγνωςθσ του ποιθτι μζςω των 
ρυκμικϊν ςτοιχείων τθσ επαναλθπτικότθτασ 

 
 
Ο Στρατιϊτθσ Ροιθτισ του Μ. Σαχτοφρθ  
 
 https://www.youtube.com/watch?v=4IGIifeLo4k  
 

  
 
Ρραγματοποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ μζςω τθσ δθμιουργίασ ορχιςτρασ μζςα ςτθν τάξθ με 

μακθτζσ που ζπαιηαν κάποιο μουςικό όργανο π.χ. λφρα, μαντολίνο, λαοφτο, κικάρα. Στθν 

αρχι τθσ διδακτικισ ϊρασ, παρουςιάςτθκε το ποίθμα μελοποιθμζνο από τθ μακθτικι 

ορχιςτρα. 

                                                           
27

  Θ διδαςκαλία ςχεδιάςτθκε και εκπονικθκε από τον φιλολογο και τουσ μακθτζσ τθσ Γϋ Λυκείου ςτο 

Γ.Ε.Λ. Μελεςςϊν, κατά το εκπαιδευτικό ζτοσ 2014-5. 

https://www.youtube.com/watch?v=4IGIifeLo4k
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3. Διδαςκαλία με αξιοποίθςθ του κεάτρου  

 Ραράδειγμα  1. Του Νεκροφ Αδερφοφ                      ( Αϋ Λυκείου) 

 Δθμοτικό τραγοφδι     

 

Ρυρθνικι ιδζα: Θ κατάδειξθ τθσ ηωντάνιασ και τθσ εκφραςτικότθτασ του ποιιματοσ ωσ 

γνιςιου δθμιουργιματοσ τθσ λαϊκισ ψυχισ.  

Σκθνοκετικζσ οδθγίεσ 

Οι μακθτζσ εντάςςονται ςτθ διαδικαςία τθσ δραματοποίθςθσ μζςω αυτοςχεδιαςτικϊν 

επεμβάςεων ι παρατθριςεων.  

 Μετατροπι του ποιιματοσ ςε ςκθνικό δοκίμιο. 

 Ανάλθψθ ρόλων (Κωνςταντισ, μάνα, Αρετι, πουλάκια, Αφθγθτισ), δθμιουργία 

ςκθνϊν (Το προξενειό, ο όρκοσ, θ κατάρα, θ νεκρανάςταςθ, θ επιςτροφι). 

 Διαςκευι αρχικοφ κειμζνου – τοποκζτθςθ ςτο ςφγχρονο κοινωνικό ςυγκείμενο.  

Διάλογοσ 

 Ο γάμοσ - Ο ρόλοσ τθσ γυναίκασ  

 Ο ρόλοσ του όρκου  

 Ο ρόλοσ των πουλιϊν ωσ θ λειτουργία του ςυλλογικοφ αςυνείδθτου 
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Ραράδειγμα 2.  Πςο μπορείσ  

Κ. Καβάφθσ                                                            ( Γ’  Γυμναςίου) 

 

Ρυρθνικι ιδζα:  Θ εςωτερικι ηωι – Θ ςφγκρουςθ με τισ επιταγζσ «των πολλϊν» – Το 

αίτθμα ςυμμόρφωςθσ και θ αντίςταςθ τθσ Υποκειμενικότθτασ 

Σκθνοκετικζσ οδθγίεσ 

Οι μακθτζσ εντάςςονται ςτθ διαδικαςία τθσ δραματοποίθςθσ μζςω αυτοςχεδιαςτικϊν 

επεμβάςεων ι παρατθριςεων. Απόδοςθ του ςφντομου ποιιματοσ του Καβάφθ μζςω 

κίνθςθσ και ιχου.  

Δθμιουργία ςκθνικοφ χϊρου: Ζνασ κφκλοσ με κιμωλία ορίηει τον χϊρο του αναγνϊςτθ – 

ποιθτι. Συηιτθςθ ςχετικά με τον τρόπο αναπαράςταςθσ τθσ εςωςτρζφειασ – 

ςτοχαςτικότθτασ – πνευματικότθτασ. 

Ανάλθψθ ρόλων: Ο αφθγθτισ – ποιθτισ, εντόσ του κφκλου, το πλικοσ ζξω από τον κφκλο. 

Κινθτικι απόδοςθ και Μουςικι ζνδυςθ:  

 Ο ποιθτισ αναγιγνϊςκει με τον ιχο τθσ Μουςικισ που ευνοεί τθν περιςυλλογι 

(ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν εφρεςθ τθσ κατάλλθλθσ Μουςικισ)  

 Αλλαγι ςκθνικοφ, θ Μουςικι αλλάηει. Επιλογι Μουςικισ που δθμιουργεί ζνταςθ, 

ςφγχυςθ, αδυναμία ςυγκζντρωςθσ. Το πλικοσ τραβάει τον αφθγθτι ζξω από τον 

κφκλο. Ο αφθγθτισ αντιςτζκεται.  

 Συνεχισ εναλλαγι Μουςικισ και κίνθςθσ.  

Διάλογοσ 

 Θ υποκειμενικότθτα – οι επιταγζσ για ςυμμόρφωςθ 

 Ο ςεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα 

 Αυτογνωςία και αντίςταςθ  

 Θ ςυμβολι τθσ Μουςικισ και τθσ κίνθςθσ ςτθν απόδοςθ τθσ ιδζασ 
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4. Διδαςκαλία με αξιοποίθςθ του Κινθματογράφου 

  Ραραδειγμα 1.  Συνομιλία Κων/νου Καβάφθ – Φ. Ρεςςόα 

 Ρυρθνικι ιδζα: Μοντερνιςμόσ ςτθν ποίθςθ  

 Τοποκζτθςθ ςτο ιςτορικό ςυγκείμενο 

 Ροιθτικό ντοκιμαντζρ 

 Συνομιλία ποίθςθσ – Κινθματογράφου 

 Θ ποιθτικι του μοντερνιςμοφ 
 

  

Διάλογοσ 

 Ροιεσ οι ομοιότθτεσ των κινθματογραφικϊν θρϊων;  

 Υπάρχει ομοιότθτα και ςτθν ποίθςι τουσ;  

 Αν υπάρχει ομοιότθτα που αποδίδεται;  

 Μυκοπλαςία ι ντοκιμαντζρ;  

 

  



  

424 

 

 

Ραράδειγμα 2     Ρρϊτεσ ενκυμιςεισ   Ρ. Δζλτα                       (Γ’ Γυμναςίου)28 

 

Ρυρθνικι ιδζα: Θ κατανόθςθ των οικογενειακϊν ςχζςεων, μζςα από τθν τοποκζτθςθ ςτο 

ιςτορικό ςυγκείμενο *Ο επιβλθτικόσ πατζρασ – Θ εξουςία+ 

 Δθμιουργία ταινίασ με πρωταγωνιςτζσ τουσ μακθτζσ 

 Κατανόθςθ τθσ ςχζςθσ τθσ λογοτεχνικισ αφιγθςθσ με τθν κινθματογραφικι 

αφιγθςθ: ομοιότθτεσ - διαφορζσ 

 Μετατροπι του λογοτεχνικοφ κειμζνου ςε ςενάριο  

 Κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ «ςκθνισ» ςτθν κινθματογραφικι αφιγθςθ 

 

Θ κινθματογραφικι ταινία των μακθτϊν βρίςκεται ςτο ςφνδεςμο:  

https://www.youtube.com/watch?v=mvNflYCl-rM&t=24s 

 

 

 
 

 

  

                                                           
28

 Θ διδαςκαλία ςχεδιάςτθκε και εκπονικθκε ςτο 6
ο
 Γυμνάςιο Θρακλείου, κατά το εκπαιδευτικό ζτοσ 

2014-5.  

https://www.youtube.com/watch?v=mvNflYCl-rM&t=24s
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ΡΑΑΤΘΜΑ 2.   ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ  ΜΑΚΘΤΩΝ  

Βάλτε ςε κφκλο τθν απάντθςθ που ςασ εκφράηει 

1.   

Αγόρι □                 Κορίτςι □ 

2. Σε ποια τάξθ φοιτάσ;       …………………………………………………… 

3. Ροιοσ ιταν  ο μζςοσ όροσ τθσ επίδοςισ ςου κατά τθν προθγοφμενθ χρονιά ; 

 (για τα παιδιά τθσ  Αϋ Γυμναςίου) κατά το προθγοφμενο τρίμθνο ;  

κάτω του 11       12-13       14-16 17-18 19-20  

4. Μορφωτικό επίπεδο  πατζρα: 

Υποχρεωτικι  

Εκπαίδευςθ 

Απολυτιριο 

Λυκείου 

Κάτοχοσ  

πανεπιςτ. τίτλου  

Κάτοχοσ  

μεταπτυχ. Τίτλου 

Κάτοχοσ  

διδακτ. Τίτλου 

5. Μορφωτικό επίπεδο  μθτζρασ: 

Υποχρεωτικι  

Εκπαίδευςθ 

Απολυτιριο 

Λυκείου 

Κάτοχοσ  

πανεπ. τίτλου  

Κάτοχοσ  

μεταπτυχ. Τίτλου 

Κάτοχοσ  

διδακτ. Τίτλου 

6. Υπάρχει ςτο ςπίτι ςου βιβλιοκικθ:  

ΝαιΝΝνΝαι  Π  Πχι  Δεν ξζρω 

7. Αν ναι,  πόςα περίπου λογοτεχνικά βιβλία περιζχει;  

Κανζνα  1-10 11-20 21-30 Ράνω από 30  

8. Ρόςα λογοτεχνικά ( εξωςχολικά) βιβλία διάβαςεσ τον προθγοφμενο χρόνο; 

Κανζνα  1    2-3    4-5  Ράνω από 5         

9. Αναηθτάσ ςτο διαδίκτυο πλθροφορίεσ ςχετικά με κζματα Λογοτεχνίασ  

(βιβλία / ςυγγραφείσ / κείμενα / e-books);   

Ροτζ Σχεδόν ποτζ Αρκετά ςυχνά Ρολφ ςυχνά   

10. Το  μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ ςου  αρζςει;  

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ    

 

 

 

11. Σου αρζςει να παρακολουκείσ  Κζατρο;  

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ  Ράρα πολφ    

12. Σου αρζςει να παρακολουκείσ κινθματογραφικζσ ταινίεσ;  

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ     

13. Σου αρζςει να ηωγραφίηεισ;  

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ     

14. Σου αρζςει να ακοφσ Μουςικι;  

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ     
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Ροια από τισ Τζχνεσ πιςτεφεισ  ότι ςυνδζεται με τθν κατανόθςθ ενόσ  λογοτεχνικοφ 

κειμζνου;  

15. Κζατρο  

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ    

16. Ηωγραφικι 

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ     

17. Μουςικι 

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ     

18. Κινθματογράφοσ 

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ    

19. Ροια από τισ Τζχνεσ πιςτεφεισ ότι ςυνδζεται περιςςότερο με τθν κατανόθςθ ενόσ 

λογοτεχνικοφ κειμζνου και γιατί; ( Κα πρζπει να περιορίςεισ τθν επιλογι ςε μία) 

 

Κζατρο  Ηωγραφικι      Μουςικι  Κινθματογράφοσ 
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ΜΕΤΑ ΤΘ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑ  

 

20. Θ ςθμερινι   διδαςκαλία ςε βοικθςε ςτθν κατανόθςθ του λογοτεχνικοφ 

κειμζνου; 

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ     

21. Ιταν θ διεξαγωγι του μακιματοσ μια ευχάριςτθ διαδικαςία;  

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ     

Τί ιταν αυτό που ςου  κίνθςε το ενδιαφζρον ςτθ ςθμερινι διδαςκαλία;  

22. Θ ςτάςθ του κακθγθτι 

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ     

23. Θ ςυνεργαςία με τουσ ςυμμακθτζσ μου 

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ     

24. Το μάκθμα ιταν κατανοθτό 

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ     

25. Ιταν ενδιαφζρον το κείμενο 

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ     

26. Θ ϊρα πζραςε ευχάριςτα 

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ     
 

 

27. Ιςουν  ςυγκεντρωμζνοσ/θ   κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ;  

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ     

28. Είςαι ικανοποιθμζνοσ/θ από τθ ςυμμετοχι ςου ςτο ςθμερινό μάκθμα;  

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ     

29. Κεωρείσ ότι το κλίμα τθσ τάξθσ ιταν κετικό ςτθν αποδοχι τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

μεκόδου διδαςκαλίασ;  

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ    

30. Συνεργάςτθκεσ αρμονικά με τουσ ςυμμακθτζσ ςου, κατά τθ διάρκεια τθσ 

διδαςκαλίασ;  

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ     
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Ο κακθγθτισ ςου, κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ διδαςκαλίασ,  ιταν :  

31. Φιλικόσ 

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ     

32. Κακοδθγθτικόσ 

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ    

33. Αυςτθρόσ 

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ     

34. Απόμακροσ 

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ     

35. Είχαν όλοι οι μακθτζσ τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν; 

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ     

36. Το μάκθμα  ςε  παρακίνθςε  να δθμιουργιςεισ  και εςφ  κάτι  ςε ςχζςθ με το 

κείμενο;  

Πχι  Ηωγραφικι  Ρεηό κείμενο Ροιθτικό κείμενο Μουςικι ςφνκεςθ          

37. Σε παρακίνθςε για τθν ανάγνωςθ κάποιου εξωςχολικοφ λογοτεχνικοφ βιβλίου;  

Κακόλου  Λίγο  Μζτρια Ρολφ Ράρα πολφ                                 

38. Θ  χριςθ εναλλακτικϊν μεκόδων (με Κζατρο / προβολι ταινίασ/ Μουςικι / 

Ηωγραφικι)  ςε βοικθςε/κα ςε βοθκοφςε να παρακολουκιςεισ  το μάκθμα με 

περιςςότερο ενδιαφζρον;  

Κακόλου  Λίγο Μζτρια   Ρολφ Ράρα πολφ    

39. Ροια από τισ Τζχνεσ κεωρείσ ότι κα ςε βοθκοφςε να παρακολουκιςεισ το μάκθμα 

με περιςςότερο ενδιαφζρον; 

Κζατρο  Ηωγραφικι      Μουςικι  Κινθματογράφοσ 

 

40. Κα ικελεσ  να επαναλθφκεί μια τζτοιου είδουσ διδαςκαλία;  

 

Ναι  Πχι  
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ΡΑΑΤΘΜΑ 3.  ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ ΦΛΛΟΛΟΓΩΝ 

Ραρακαλϊ βάλτε ςε κφκλο τθν απάντθςθ που ςασ εκφράηει:  

1.   Φφλο 

          Άντρασ                                Γυναίκα 

2. Ροια είναι τα χρόνια προχπθρεςίασ ςασ;  

1-5   6-10 11-15 16- 20 Ράνω από 20 

3. Από ποιο τμιμα αποφοιτιςατε; 

Φιλολογίασ   Λςτορίασ- Αρχαιολογίασ    Φ.Ρ.Ψ  ι  Φ.Κ.Σ   
 

4. Είςτε κάτοχοι μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ι διδακτορικοφ διπλϊματοσ;  

Πχι   Μεταπτυχιακό  δίπλωμα     Διδακτορικό  δίπλωμα 
   

5. Διαβάηετε Λογοτεχνία ςτον ελεφκερο χρόνο ςασ;  
  ‘Πχι  Σπάνια  Συχνά  Ρολφ ςυχνά Ράντα  
Σασ αρζςουν οι ακόλουκεσ  μορφζσ Τζχνθσ;  

6. Κζατρο 

 Κακόλου    Λίγο  Μζτρια Ρολφ Ράρα πολφ  

7. Ηωγραφικι 
 Κακόλου    Λίγο  Μζτρια Ρολφ Ράρα πολφ  

8. Μουςικι  
 Κακόλου    Λίγο  Μζτρια Ρολφ Ράρα πολφ  

9. Κινθματογράφοσ 

 Κακόλου    Λίγο  Μζτρια Ρολφ Ράρα πολφ 

10. Λογοτεχνία 

Κακόλου    Λίγο  Μζτρια Ρολφ Ράρα πολφ  

11. Θ διδαςκαλία  του μακιματοσ τθσ Λογοτεχνίασ  ςασ αρζςει;  

Κακόλου    Λίγο  Μζτρια Ρολφ Ράρα πολφ 

12. Ραρακολουκείτε ςεμινάρια που αφοροφν ςτθ διδακτικι Λογοτεχνίασ;  

  ‘Πχι  Σπάνια  Συχνά  Ρολφ ςυχνά Ράντα  

13. Αιςκάνεςτε τθν ανάγκθ να ανανεϊςετε τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ ςασ ςτο 

μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ; 

Κακόλου    Λίγο  Μζτρια Ρολφ Ράρα πολφ  

 
14. Ριςτεφετε ότι θ επιμόρφωςθ ςχετικά με τθ διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ  βελτιϊνει  

τθ διδαςκαλία του μακιματοσ; 
  Διαφωνϊ 
απόλυτα 

Διαφωνϊ Οφτε 
ςυμφωνϊ, 
οφτε διαφωνϊ 

Συμφωνϊ Συμφωνϊ 
απόλυτα 

     

 

Ροιο κζμα κα επικυμοφςατε να ζχει ζνα  επιμορφωτικό ςεμινάριο που αφορά ςτθ 

διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ ; 
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………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

15. Ριςτεφετε ότι θ αξιοποίθςθ  εναλλακτικϊν  μεκόδων  διδαςκαλίασ (όπωσ τθσ 
διδαςκαλίασ μζςω των τεχνϊν) ςυνειςφζρει ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ; 

Κακόλου   Λίγο  Μζτρια  Ρολφ  Ράρα πολφ   
 

16. Χρθςιμοποιείτε εναλλακτικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ;  
  ‘Πχι  Σπάνια  Συχνά  Ρολφ ςυχνά Ράντα  

 
17. Ροια από τισ Τζχνεσ κεωρείτε  ότι ςυνειςφζρει περιςςότερο ςτθ διδαςκαλία  τθσ 

Λογοτεχνίασ;  
Κζατρο/ δραματοποίθςθ     Ηωγραφικι Μουςικι  Κινθματογράφοσ 

18. Θ  χριςθ καινοτομιϊν/ εναλλακτικϊν μεκόδων διδαςκαλίασ  ςτθν εκπαίδευςθ 

είναι : (θ απάντθςθ μπορεί να είναι παραπάνω από μία επιλογζσ) 

Αγχωτικι Ριεςτικι Απαιτθτικι  Ανανεωτικι  Ευχάριςτθ  
 

 

19. Τί είδουσ υλικοτεχνικι υποδομι διακζτει το ςχολείο ςασ;  

(θ απάντθςθ μπορεί να είναι παραπάνω από μια επιλογζσ) 

 

Δεν διακζτει Ρροβολείσ  Διαδραςτικοφσ πίνακεσ  Βιβλιοκικθ   Άλλο   
 

  

20. Θ ςτάςθ  τθσ διεφκυνςθσ  του ςχολείου ςασ ςχετικά με τθ χριςθ εναλλακτικϊν 

μεκόδων διδαςκαλίασ  είναι:  

Αποκαρρυντικι  Σχεδόν 
αποκαρρυντικι   

 Αδιάφορθ Ενιςχυτικι  Ρολφ ενιςχυτικι 
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ΜΕΤΑ ΤΘ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑ  

21. Απολαφςατε τθ διεξαγωγι του ςθμερινοφ μακιματοσ; 

Κακόλου   Λίγο  Μζτρια  Ρολφ  Ράρα πολφ   

22. Οι μακθτζσ κατζκτθςαν το μακθςιακό υλικό;  

Κακόλου   Λίγο  Μζτρια  Ρολφ  Ράρα πολφ   

23. Συμμετείχαν ενεργθτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια του μακιματοσ;  

Κακόλου   Λίγο  Μζτρια  Ρολφ  Ράρα πολφ          

24. Συμμετείχε το ςφνολο τθσ τάξθσ;  

Κακόλου   Λίγο  Μζτρια  Ρολφ  Ράρα πολφ  

25. Απιλαυςαν οι μακθτζσ τθ διαδικαςία;  

Κακόλου   Λίγο  Μζτρια  Ρολφ  Ράρα πολφ  

26. Ιταν οι μακθτζσ πρόκυμοι μετά το τζλοσ του μακιματοσ να δθμιουργιςουν ζνα 

δικό τουσ κείμενο;   

Κακόλου   Λίγο  Μζτρια  Ρολφ  Ράρα πολφ           

27. Συνεργάςτθκαν αποτελεςματικά;  

Κακόλου   Λίγο  Μζτρια  Ρολφ  Ράρα πολφ          

28. Φάνθκαν πρόκυμοι να αναλάβουν εργαςίεσ ςτο ςπίτι;  

Κακόλου   Λίγο  Μζτρια  Ρολφ  Ράρα πολφ  

29. Αντιμετϊπιςαν προβλιματα κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ;  

Κακόλου   Λίγο  Μζτρια  Ρολφ  Ράρα πολφ   

30. Χρθςιμοποιιςατε εναλλακτικζσ μεκόδουσ;  

Πχι Ναι 

31. Ροια από τισ μεκόδουσ (διδαςκαλία μζςω των τεχνϊν) χρθςιμοποιιςατε;  

Κζατρο  Ηωγραφικι Μουςικι  Κινθματογράφοσ 

Κεωρείτε ότι θ ςθμερινι διδαςκαλία με  ιταν αποτελεςματικι ωσ προσ:  

32. τθν κατανόθςθ του κειμζνου 

Κακόλου    Λίγο  Μζτρια Ρολφ  Ράρα πολφ  

33. τθ ςυνεργαςία των μακθτϊν 
Κακόλου    Λίγο   Μζτρια Ρολφ Ράρα πολφ  

34. τθν παρακίνθςθ του ενδιαφζροντοσ 
Κακόλου    Λίγο  Μζτρια Ρολφ Ράρα πολφ  

35. τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν 
Κακόλου    Λίγο  Μζτρια Ρολφ Ράρα πολφ 

36. Κα κζλατε να επαναλθφκεί μια διδαςκαλία ςαν τθν ςθμερινι; 

Πχι Ναι Δεν ξζρω 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 4. ΘΜΕΟΛΟΓΛΟ ΕΕΥΝΑΣ 

Α/  ΜΕΚΟΔΟΣ ΚΕΛΜΕΝΟ ΤΑΞΘ 

1. Κζατρο «Ελζνθ»  Ευρυπίδθ Γϋ Γυμν. 

2. Ραραδοςιακι  «Τα Χταποδάκια» 
Μ. Καραγάτςθσ 

Βϋ Λυκ. 

3. Εικαςτικά Ραράδοςθ –Μοντερνιςμόσ Αϋ Λυκ. 

4. Εικαςτικά Ραράδοςθ –Μοντερνιςμόσ Α’ Λυκ. 

5. Ραραδοςιακι «Θ τςάντα και το 
τςαντάκι» 

ΓϋΓυμν. 

6. Μουςικι Καβάφθσ Γ’ Γυμν. 

7. Κζατρο «Ελζνθ»  Σεφζρθσ Α ϋΛυκ. 

8. Ραραδοςιακι «Θ Μυςτικι Ραπαροφνα»  Βϋ Λυκ. 

9. Μελοποίθςθ  «Ερωτόκριτοσ» Αϋ Λυκ.  

10. Εικαςτικά Κείμενα Καβάφθ  Γϋ Γυμν. 

11. Κζατρο Ομιρου «Λλιάδα» ΒϋΓυμν.  
12. Κινθματογράφοσ «Το μαφρο κφμα» 

Λ. Σεπόυλβεδα 
ΑϋΓυμν. 

13 Ραραδοςιακι «Ελζνθ»  Σεφζρθσ Β’ Λυκ. 

14 Ραραδοςιακι Μια Κυριακι ςτθν Κνωςςό ΒϋΓυμν. 

15 Κζατρο Σ’ ζνα ςυνοριακό ςτακμό 
Α. Σαμαράκθσ 

ΓϋΓυμν. 

16 Κζατρο «Πςο μπορείσ»  Καβάφθσ ΓϋΓυμν. 

17 Ραραδοςιακι «Στα καμζνα», Μ. Γκανάσ ΒϋΓυμν. 

18 Εικαςτικά Ραράδοςθ –Μοντερνιςμόσ ΑϋΛυκ. 

19 Ραραδοςιακι Θ Νζα Ραιδαγωγικι ΑϋΓυμν. 

20 Εικαςτικά «Θ τρελι οδιά» Ε. Ελφτθσ ΑϋΛυκ. 

21 Εικαςτικά « Θ τρελι οδιά» Ε. Ελφτθσ ΑϋΛυκ. 

22 Ραραδοςιακι «Το πιο γλυκο ψωμί» ΑϋΓυμν. 

23 Κινθματογράφοσ Τα δελφινακια του 
Αμβρακικοφ 

Αϋ Γυμν. 

24 Εικαςτικά Ραράδοςθ –Μοντερνιςμόσ ΑϋΛυκ. 

25 Ραραδοςιακι Επί Αςπαλάκων  Β’ Λυκ. 

26 Κινθματογράφοσ Καβάφθσ – Ρεςςόα  
Μοντερνιςμόσ 

Α’ Λυκ. 

27 Κινθματογράφοσ «Ο Κωςταντισ», Λ. Ψαραφτθ ΑϋΓυμν. 

28 Μουςικι Ο ςτρατιϊτθσ ποιθτισ ΓϋΛυκ. 

29 Κζατρο Απομθμονεφματα  Γϋ Γυμν. 

30 Κζατρο Ηθτείται Ελπίσ ΓϋΓυμν. 

31 Κινθματογράφοσ Καβάφθσ – Ρεςςόα  ΑϋΛυκ. 

32 Κζατρο Ελεφκεροι Ρολιορκθμζνοι Αϋ Λυκ. 

33 Κζατρο Ρρωτεσ Ενκυμιςεισ ΓϋΓυμν. 

34 Κζατρο Σϋ ζνα ςυνοριακό ςτακμό ΓϋΓυμν. 

35 Κινθματογράφοσ «Ο Κωςταντισ», Λ. Ψαραφτθ ΑϋΓυμν. 

36 Μουςικι Ραράδοςθ - Μοντερνιςμόσ ΑϋΛυκ. 

37 Μουςικι ωμιοςφνθ, Γ. ίτςοσ Γ’ Γυμν. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 5. ΟΔΘΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΘΣ 

ΡΑΑΔΟΣΛΑΚΘ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑ  

 

1. Ζχετε παρακολουκιςει μακιματα Διδακτικισ τθσ Λογοτεχνίασ κατά τθ 

διάρκεια των πανεπιςτθμιακϊν ςασ ςπουδϊν; 

2. Ραρακολουκείτε ςεμινάρια Διδακτικισ τθσ Λογοτεχνίασ και γιατί; 

3. Από τθ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία  ποιο αξιολογείτε ωσ το κυρίαρχο όφελοσ 

των μακθτϊν (βραχυπρόκεςμο ι μακροπρόκεςμο;). Από ποια ςτοιχεία το 

ςυμπεράνατε;  

4. Εντοπίηετε κάποια μειονεκτιματα ςτθν παραδοςιακι διδαςκαλία και 

ποια/ποιον μζκοδο/τρόπο κα προτείνετε για τθν αντιμετϊπιςι τουσ; 

5. Ριςτεφετε ότι οι εναλλακτικζσ μζκοδοι ςυνειςφζρουν ςτθ διδαςκαλία τθσ 

Λογοτεχνίασ; Σε ποιο βακμό; Από τί εξαρτάται θ ςυνειςφορά τουσ; 

6. Χρθςιμοποιείτε εναλλακτικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ; Ροιεσ; Σε ποιεσ 

περιπτϊςεισ; Ρόςο ςυχνά; (Ασ μασ μιλιςετε για κάποια τζτοια περίπτωςθ) 

7. Τί γνϊμθ ζχετε για τθ χριςθ εναλλακτικϊν μεκόδων που χρθςιμοποιοφν τισ 

Τζχνεσ, ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ; Ροιεσ κεωρείτε ωσ τζτοιεσ; 

Μποροφν να προςφζρουν κάτι ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ; Από τί 

εξαρτάται θ ςυνειςφορά τουσ; (Απαιτοφν ειδικζσ γνϊςεισ ι ικανότθτεσ από 

τον εκπαιδευτικό;)  Ζχετε χρθςιμοποιιςει ςε διδαςκαλία ςασ ςχετικζσ 

καινοτομίεσ; Ροιεσ; Σε ποιεσ περιπτϊςεισ; Ρόςο ςυχνά; Ροια είναι θ 

εμπειρία ςασ από τθ χριςθ αυτι; (Ασ μασ μιλιςετε για κάποια τζτοια 

περίπτωςθ). 

8. Μπορεί θ διδαςκαλία με αξιοποίθςθ των Τεχνϊν να παρουςιάηει 

πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τθν παραδοςιακι διδαςκαλία; Σε ποια ςθμεία; 

9. Υπό ποιεσ ςυνκικεσ κα αποφαςίηατε να αξιοποιιςετε  ςτθ διδαςκαλία τθσ 

Λογοτεχνίασ εναλλακτικζσ μεκόδουσ και ςυγκεκριμζνα κάποια από τισ 

Τζχνεσ; 
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ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑ ΜΕ ΤΛΣ ΤΕΧΝΕΣ 

 

1. Ζχετε παρακολουκιςει μακιματα Διδακτικισ τθσ Λογοτεχνίασ κατά τθ διάρκεια των 

πανεπιςτθμιακϊν ςασ ςπουδϊν; 

2. Ραρακολουκείτε ςεμινάρια Διδακτικισ τθσ Λογοτεχνίασ και γιατί; 

3. Γιατί αποφαςίςατε/τί ςασ ϊκθςε να επιλζξετε τθ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο 

διδαςκαλίασ;  

4. Στο παρελκόν ζχετε αςχολθκεί με αυτό το πεδίο δράςθσ, ωσ προςωπικι 

εναςχόλθςθ; Θ προςωπικι ςασ εναςχόλθςθ επθρζαςε τθν επιλογι ςασ;  

5. Ροια ςτοιχεία τθσ πολιτιςμικισ εμπειρίασ των μακθτϊν ελιφκθςαν υπόψθ κατά τθν 

επιλογι τθσ εναλλακτικισ μεκόδου διδαςκαλίασ μζςω των Τεχνϊν; 

6. Ροιο πιςτεφετε ότι είναι το πλεονζκτθμα τθσ διδαςκαλίασ με αξιοποίθςθ των 

Τεχνϊν ςε ςχζςθ με μια παραδοςιακι διδαςκαλία;  

7. Από τθ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία, ποιο αξιολογείτε ωσ το κυρίαρχο όφελοσ των 

μακθτϊν (βραχυπρόκεςμο ι μακροπρόκεςμο;). Από ποια ςτοιχεία το ςυμπεράνατε;  

8. Οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ενεργθτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια του μακιματοσ; Τί  

επθρζαηε τθν ενεργό τουσ ςυμμετοχι; Συμμετείχαν ενεργθτικά όλοι οι μακθτζσ;  

Ρροςπακιςατε να ενεργοποιιςετε και όςουσ ιταν λιγότερο ενεργθτικοί; Με ποιουσ 

τρόπουσ; 

9. Υπιρξαν προβλιματα κατά τθ διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ; Ρϊσ αντιμετωπίςτθκαν;  

10. Οι μακθτζσ ανζλαβαν πρωτοβουλίεσ αναφορικά με τθν επιλογι και τον τρόπο 

υλοποίθςθσ τθσ εναλλακτικισ μεκόδου διδαςκαλίασ; Αν ναι, τί είδουσ 

πρωτοβουλίεσ ιταν αυτζσ; Ροφ οφείλονταν; 

11.  Ρϊσ νομίηετε ότι οι εναλλακτικζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ μζςω των 

Τεχνϊν επθρζαςαν τον τρόπο ςκζψθσ των μακθτϊν; 

12.  Ραρατθριςατε κάποιεσ αλλαγζσ ςτουσ τρόπουσ πρόςλθψθσ τθσ Τζχνθσ από τουσ 

μακθτζσ, ζπειτα από τθ εφαρμογι εναλλακτικϊν μεκόδων διδαςκαλίασ τθσ 

Λογοτεχνίασ μζςω των Τεχνϊν; Αν ναι, ποιεσ ιταν αυτζσ οι αλλαγζσ; 

13.  Κα επιχειροφςατε ξανά μια διδαςκαλία με εναλλακτικζσ μεκόδουσ (διδαςκαλία με 

τθ ςυμβολι των Τεχνϊν); Τι κα προςζχατε κατά τον ςχεδιαςμό, τθν εφαρμογι και 

τθν αξιολόγθςι τθσ; 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 6.    ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΘΣ ΡΑΑΓΟΝΤΩΝ 

Ρίνακασ 1.  Ενδιαφζρον για το μάκθμα 

    Φορτίςεισ ςτον παράγοντα Cronbach’s 

alpha 

Ραράγοντασ 1 Θ ςτάςθ του κακθγθτι 0,765 0,763 

Λδιοτιμι (eignevalue) 2,359 Θ ςυνεργαςία με τουσ 

ςυμμακθτζσ μου 

0,694   

% Εξθγοφμενθ  58,973 Το μάκθμα ιταν κατανοθτό 0,811   

 Διακφμανςθ   Το κείμενο ιταν ενδιαφζρον 0,796   

Ρίνακασ 1. Τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ κυρίων παραγόντων και εςωτερικισ ςυνάφειασ για τισ 
ερωτιςεισ,  που ςχετίηονται με το ενδιαφζρον των μακθτϊν από τθ διδαςκαλία 

 

Ρίνακασ 2. Στάςθ του κακθγθτι 

    Φορτίςεισ ςτον παράγοντα Cronbach’s 

Alpha 

Ραράγοντασ 1 Ο κακθγθτισ ιταν φιλικόσ 0,679 0,730 

Λδιοτιμι (eignevalue) 2,247 Ο κακθγθτισ ιταν κακοδθγθτικόσ 0,581   

% Εξθγοφμενθ  56,165 Ο κακθγθτισ ιταν αυςτθρόσ -0,628   

 Διακφμανςθ   Ο κακθγθτισ ιταν απόμακροσ -0,769   

Ρίνακασ 2. Αποτελζςματα ανάλυςθσ κυρίων παραγόντων και εςωτερικισ ςυνάφειασ για τισ 
ερωτιςεισ που ςχετίηονται με τθ ςτάςθ του κακθγθτι κατά τθ διδαςκαλία. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 7.  ΡΛΝΑΚΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΡΟΛΟΤΛΚΘΣ ΜΕΚΟΔΟΥ 

Ρίνακασ 1. Αποτελζςματα κωδικοποίθςθσ ποιοτικισ μεκόδου 
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Ρίνακασ 2. Αποτελζςματα κωδικοποίθςθσ «Μζκοδοσ» 
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Ρίνακασ 3. Αποτελζςματα κωδικοποίθςθσ «Εκπαιδευτικόσ» 
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Ρίνακασ 4. Αποτελζςματα κωδικοποίθςθσ «Μακθτζσ» 

 

 

 



  

440 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ 8. ΡΑΑΔΕΛΓΜΑΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ  

Συνζντευξθ  1.  Υποκείμενο 3 ( Κζατρο) 

 

ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΟ 3 

ΜΕΚΟΔΟΣ:  ΚΕΑΤΟ 

 
 
- Ζχετε παρακολουκιςει μακιματα Διδακτικισ τθσ Λογοτεχνίασ, κατά τθ διάρκεια 

των πανεπιςτθμιακϊν ςασ ςπουδϊν; 
- Πχι, δεν υπιρχαν. 
- Ραρακολουκείτε ςεμινάρια Διδακτικισ τθσ Λογοτεχνίασ;  
- Βεβαίωσ. 
- Σχετικά με ποια κζματα;  
- Σχετικά με τθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ, ιδίωσ ςτθν Αϋ λυκείου, που είναι 

διδακτικζσ ενότθτεσ, που είναι κάτι ςχετικά καινοφργιο, με εναλλακτικζσ 
μεκόδουσ, με ό,τι αφορά εναλλακτικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ.  

- Εςάσ ποια ςασ ενδιαφζρουν κυρίωσ;  
- Από αυτά τα κζματα;  
- Ναι. 
- Οι εναλλακτικζσ μζκοδοι, που μποροφν να ανανεϊςουν το μάκθμα δθλαδι. 
- Γιατί αποφαςίςτε και επιλζξατε τθ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο διδαςκαλίασ; 
- Γιατί νομίηω ότι αποδίδει περιςςότερο. 
- Για ποιο λόγο;  
- Επειδι οι μακθτζσ αυτενεργοφν, εμπλζκονται περιςςότερο, εμπλζκονται 

περιςςότεροι και περιςςότερο και είναι βιωματικό.  
- Στο παρελκόν ζχετε αςχολθκεί με αυτό το πεδίο δράςθσ ωσ προςωπικι 

εναςχόλθςθ;  
- Με τισ εναλλακτικζσ μεκόδουσ;  
- Με το Κζατρο;  
- Πχι, όχι ιδιαίτερα. Αςχολικθκα και άρχιςα να το αξιοποιϊ εξαιτίασ τθσ 

Λογοτεχνίασ. 
- Και ποια ςτοιχεία τθσ πολιτιςμικισ εμπειρίασ των μακθτϊν πιςτεφετε ότι 

αξιοποίθςε;  
- Τθσ πολιτιςτικισ εμπειρίασ δεν μπορϊ να πω, τουσ φάνθκε καλφτερο γιατί ιταν 

βιωματικό, γιατί πολλά παιδιά από αυτά δεν ζχουν ιδιαίτερθ εμπειρία από το 
Κζατρο. Κάποια που ςυμμετείχαν αξιοποιικθκε θ ςχζςθ τουσ με το Κζατρο. Και 
κάποια που ςυμμετείχαν ςτο γυμνάςιο ι ςτθν περυςινι ι τθ φετινι χρονιά ςτον 
όμιλο του κεάτρου αξιοποίθςαν αυτι τθ ςυγκεκριμζνθ. 

- Υπιρχαν δθλαδι παιδιά που είχαν αςχολθκεί ιδθ… 
- Ναι, υπιρχαν κάποια παιδιά, αλλά ςτα άλλα παιδιά όχι, απλϊσ τουσ κίνθςε το 

ενδιαφζρον ότι ιταν βιωματικό.  
- Ροια κεωρείτε τα πλεονεκτιματα και ποια τα μειονεκτιματα τθσ παραδοςιακισ 

διδαςκαλίασ και ποια τα αντίςτοιχα τθσ διδαςκαλίασ με εναλλακτικζσ 
μεκόδουσ;  

- Θ παραδοςιακι διδαςκαλία δεν εμπλζκει όλα τα παιδιά, δεν τα κινθτοποιεί, ζτςι... 
πολλζσ φορζσ αφινει μακθτζσ με άλλα ενδιαφζροντα εκτόσ. Ζχουν ςυνδζςει τθ 
Λογοτεχνία με ό,τι ςυνζβαινε ςε παλιότερεσ εποχζσ - τϊρα πιςτεφω ότι δε 
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ςυμβαίνει-   δθλαδι,  τι κζλει να πει ο ποιθτισ ι γράψτε αυτό, αυτό ςθμαίνει εδϊ, 
και δεν τουσ κινεί το ενδιαφζρον, ςτθν παραδοςιακι μζκοδο. Επίςθσ, ςτθν 
παραδοςιακι μζκοδο δεν μποροφμε να ξεφφγουμε πολλζσ φορζσ από το 
διδακτικό εγχειρίδιο, το οποίο είναι αρκετά απαρχαιωμζνο. Ακόμα και αν κάνουμε 
μια άλλθ επιλογι, ακόμα εάν κάνουμε εναλλακτικά άλλα κείμενα αφινουμε τουσ 
μακθτζσ κακθλωμζνουσ ςτο κρανίο. Αυτό είναι το μεγάλο μειονζκτθμα τθσ 
παραδοςιακισ μεκόδου. Το πλεονζκτθμα τθσ παραδοςιακισ μεκόδου είναι ότι, 
βλζποντασ ζτςι τθ Λογοτεχνία αυςτθρά ςα μάκθμα, ςυμβάλλει αυτό το μάκθμα 
μαηί με άλλα μακιματα ςτο να αςκιςει τουσ μακθτζσ να μποροφν να απαντοφν 
τεκμθριωμζνα ςε ερωτιςεισ και ςτον προφορικό και ςτο γραπτό λόγο. Από τθν 
άλλθ μεριά είπαμε πριν ότι θ εναλλακτικι μζκοδοσ με το Κζατρο και τισ 
δραματοποιιςεισ και όλα τα ςχετικά είναι βιωματικι, μπορεί να αξιοποιεί 
πολιτιςμικι εμπειρία των μακθτϊν, τουσ κινθτοποιεί περιςςότερο, κινθτοποιεί 
περιςςότερουσ μακθτζσ. Σαν μειονζκτθμα είναι το ηιτθμα του χρόνου, ειδικά αν 
υπάρχει φλθ. Από τότε που υπάρχει φλθ, εκεί ζχουμε ζνα πρόβλθμα. Ρρζπει 
δθλαδι αυτζσ τισ δράςεισ να τισ προγραμματίηουμε, να είναι πολφ ςφντομεσ, 
νομίηω όμωσ, εγϊ νομίηω ότι ζνασ ςυνδυαςμόσ των δφο είναι καλφτερο. Δθλαδι 
το μάκθμα να φαίνεται ότι διατθρεί, ότι ζχει μια ιςορροπία, μια ακροβαςία, ασ το 
ποφμε, ανάμεςα ςτο ότι είναι μάκθμα. Άρα πρζπει να εκτελζςω, ζχω κάποιεσ 
υποχρεϊςεισ, κάποιεσ αςκιςεισ να τισ γράψω, αλλά είναι και απόλαυςθ του 
κειμζνου… επειδι εμπλζκομαι εγϊ και είναι πιο αποδοτικό ςτο χρόνο,  κακϊσ 
εμπλζκονται οι ίδιοι οι μακθτζσ. Θ δυςκολία των εναλλακτικϊν μεκόδων ςυνικωσ 
είναι ςτο χρόνο, όχι ςτθν προετοιμαςία ι ςτθ ςυμμετοχι των μακθτϊν αλλά ςτο 
χρόνο. 

- Τθ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία οι μακθτζσ τθν απιλαυςαν;  
- Ναι.. Βεβαίωσ βεβαίωσ.  
- Ρϊσ φάνθκε;  
- Φάνθκε γιατί ιταν πολφ ευχαριςτθμζνοι και όςοι παρακολουκοφςαν τθ δράςθ, τισ 

δράςεισ αυτζσ αλλά και όςοι ςυμμετείχαν το ζκαναν και ζδωςαν τον εαυτό τουσ 
και ςυμμετείχαν και πάρα πολφ. Νομίηω ιταν από τισ φορζσ εκείνεσ που υπιρχε 
ςιωπι, δθλαδι παρακολουκοφςαν όλοι με τεταμζνθ τθν προςοχι και 
ςυμμετείχαν και ςχολίαςαν μετά. Το διλωςαν κακαρά ότι τουσ άρεςε.  

- Κα μποροφςαμε να μιλιςουμε δθλαδι για ενεργι ςυμμετοχι.  
- Βεβαίωσ, ναι. 
- Με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ ςυνεργάςτθκαν; Με ποιο τρόπο; Κάτω από ποιεσ 

ςυνκικεσ;  
- Συνεργάςτθκαν καταρχάσ όπου χρειάςτθκε ςτα κείμενα να δϊςουν διαφορετικό 

τζλοσ, είτε να τα επεκτείνουν κτλ, ςυνεργάςτθκαν και ςε αυτό, άρα και εντόσ 
τάξθσ και εκτόσ τάξθσ, ςυνεργάςτθκαν για τα κουςτοφμια, γιατί ζφτιαξαν και 
κουςτοφμια, κάποια υποτυπϊδθ, αλλά ζφτιαξαν κάποια κουςτοφμια. Υπιρχε 
ςυνεργαςία και μάλιςτα αρμονικι. Δθλαδι, αξιοποιικθκαν οι ιδιαίτερεσ 
δυνατότθτεσ του κακενόσ, δθλαδι κάποιοι ανζλαβαν εκτόσ από το να παίξουν, 
ανζλαβαν να γυρίςουν τισ ςκθνζσ ζτςι; Να κάνουν τουσ οπερατζρ κ.τ.λ. Βεβαίωσ 
υπιρχε ςυνεργαςία, δοφλεψαν ςε ομάδεσ. Υπιρχε ςυνεργαςία και μεταξφ των 
ομάδων και ανάμεςα ςτα μζλθ των ομάδων.  

- Κζλθςαν να δθμιουργιςουν και κάτι δικό τουσ;  
- Βζβαια, βζβαια… Φυςικά, Φυςικά. 
- Θ δθμιουργικότθτά τουσ καλλιεργικθκε;  
- Βεβαίωσ και καλλιεργικθκε, γιατί χρθςιμοποίθςαν το κείμενο, ζμειναν ςτα 

κείμενα πάνω, αλλά είτε με το να τα επεκτείνουν, να τουσ δϊςουν διαφορετικι 
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διάςταςθ. Το δραματικό να το κάνουν κωμικό… εεε, να δϊςουν διαφορετικό 
τζλοσ. Βεβαίωσ, θ δθμιουργικότθτά τουσ ςε όλα τα επίπεδα καλλιεργικθκε. 

- Από τθ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία ποιο αξιολογείτε ωσ το κυρίαρχο, 
βραχυπρόκεςμο ι μακροπρόκεςμο, όφελοσ των μακθτϊν;  

- Νομίηω ότι θ εμπλοκι,  θ ιδιαίτερθ εμπλοκι, θ ενεργθτικι εμπλοκι ςτο κείμενο. 
Αν οι μακθτζσ με τθν απλι ανάγνωςθ του κειμζνου, και αυτό που λζμε 
παραδοςιακά ανάλυςθ, οι μακθτζσ δεν ζρχονται πραγματικά κοντά ςτο κείμενο. 
Κοντά ςτο κείμενο και μζςα ςτο κείμενο μπαίνουν, όταν υπάρχουν ςυνοδευτικά, 
μαηί ι μόνο βιωματικζσ ι τζτοιου είδουσ δράςεισ. Και το παρατθρεί κανείσ αυτό, 
διότι αυτό το κείμενο είναι που τουσ μζνει καλφτερα από όλα.   

- Υπιρξαν προβλιματα κατά τθ διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ; Ρϊσ 
αντιμετωπίςτθκαν;  

- Πταν υπάρχουν τζτοιεσ δράςεισ, που ξεφεφγουν από τθν παραδοςιακι 
διδαςκαλία, υπάρχει ζνα λίγο, ζνα πρόβλθμα ςυγχρονιςμοφ των ομάδων, χρόνου, 
να γίνουν όλα μζςα ςτο μάκθμα… 

- Χρόνου κυρίωσ; 
- Χρόνου - χρόνου, τίποτα άλλο. 
- Σχετικά με τουσ μακθτζσ που εμπλζκονται λιγότερο ςε μια ςυνικθ διδαςκαλία… 

Αυτι τθ φορά ενεργοποιικθκαν; 
- Ναι… ναι, κι όμωσ. Κι ΟΜΩΣ… αυτοί οι μακθτζσ ενεργοποιικθκαν ναι. 

Ενεργοποιικθκαν. 
- Με ποιο τρόπο;  
- Με ςυμμετοχι ωσ θκοποιοί είτε με το να διαμορφϊςουν το ςενάριο, το κείμενο 

να το κάνουν διαλογικό. Ενεργοποιικθκαν. Ναι. 
- Ανζλαβαν πρωτοβουλίεσ όλοι ςχετικά με τον τρόπο υλοποίθςθσ;  
- Βεβαίωσ, ναι, ναι, ναι… 
- Τι είδουσ πρωτοβουλίεσ;  
- Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, εγϊ είχα αποφαςίςει να μθν εμπλακϊ κακόλου… 

να αφιςω ςτουσ μακθτζσ… Απλϊσ να ζχω μια γενικι εποπτεία. Να αφιςω ςτουσ 
μακθτζσ το τι κα κάνουν. Επομζνωσ πιραν τθ δικι τουσ πρωτοβουλία αναφορικά 
με τον τρόπο, πϊσ κα παρουςιάςουν τουσ  χαρακτιρεσ, πϊσ κα ντφςουν το 
χαρακτιρα τουσ, ΟΛΘ θ δράςθ ιταν δικι τουσ πρωτοβουλία. 

- Ρϊσ νομίηετε ότι οι εναλλακτικζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ μζςω 
των τεχνϊν επθρζαςαν τον τρόπο ςκζψθσ των μακθτϊν; 

- Νομίηω ότι με τζτοιουσ τρόπουσ αντιλαμβάνονται ότι θ Λογοτεχνία και το 
λογοτεχνικό κείμενο δεν είναι ζνα απομονωμζνο γίγνεςκαι, φαινόμενο, ςυμβάν, 
ςκζτο μια Τζχνθ ξεκομμζνθ από όλεσ τισ άλλεσ, και κυρίωσ δεν είναι ξεκομμζνθ 
από τθ ηωι. Ζχουν τθ δυνατότθτα να το ςυνδζςουν με άλλεσ Τζχνεσ και να 
καταλάβουν πολλζσ φορζσ πωσ βρίςκεται κοντά, πολφ κοντά θ Λογοτεχνία με το 
Κζατρο, άλλεσ φορζσ με τθ Μουςικι, με τον Κινθματογράφο ενδεχομζνωσ. 

- Ραρατθριςατε κάποιεσ αλλαγζσ ςτουσ τρόπουσ πρόςλθψθσ τθσ Τζχνθσ από τουσ 
μακθτζσ ζπειτα από τθ εφαρμογι εναλλακτικϊν μεκόδων διδαςκαλίασ τθσ 
Λογοτεχνίασ μζςω των τεχνϊν;  

- Βζβαια. Βζβαια.  
- Ροιεσ είναι αυτζσ οι αλλαγζσ.  
- Οι αλλαγζσ είναι ότι ςυνικωσ επιδιϊκουν να ςυνδζςουν το λογοτεχνικό κείμενο 

με άλλα είδθ τεχνϊν. Δθλαδι, εάν είναι ποίθμα,  επιδιϊκουν να το ςυνδζςουν με 
τθ Μουςικι, να το ςκεφτοφν, μουςικά, ασ ποφμε, ςαν μελοποίθςθ, ςαν τραγοφδι. 
Εάν είναι ζνα πεηό κείμενο, επιδιϊκουν τθν επζκταςι του, ασ το ποφμε, δθλαδι 
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δραματοποίθςθ, διαφοροποίθςθ ςτουσ χαρακτιρεσ. Ναι, επιδιϊκουν να το 
ςυνδζςουν με Τζχνεσ. 

-  Κα επιχειροφςατε ξανά μια διδαςκαλία με εναλλακτικζσ μεκόδουσ (διδαςκαλία 
με τθ ςυμβολι των τεχνϊν);  

- Ναι, εννοείται! Και μάλιςτα ζχω αρχίςει να πιςτεφω ότι ζχει ενδιαφζρον, αλλά 
πάλι το πρόβλθμα είναι χρονικό, ζχει ενδιαφζρον να δοκιμάςει κανείσ το 
ςυςχετιςμό λογοτεχνικϊν κειμζνων, πεηϊν λογοτεχνικϊν κειμζνων, και μάλιςτα 
πιο εκτεταμζνων, ενόσ μεγάλου διθγιματοσ, ασ ποφμε, ςτθ μεταφορά του ςτον 
Κινθματογράφο. Γιατί ζχω τθν εντφπωςθ ότι είναι ζνασ καλόσ τρόποσ για να 
διδάξουμε ςτουσ μακθτζσ αυτό που λζμε αφθγθματικζσ τεχνικζσ, που είναι ίδιεσ 
ςτθν Αϋ λυκείου, φερ’ ειπείν. Ριςτεφω ότι είναι ζνασ πολφ καλόσ τρόποσ και 
βεβαίωσ κζλω να το δοκιμάςω. 

- Τι κα προςζχατε κατά τον ςχεδιαςμό, τθν εφαρμογι και τθν αξιολόγθςι τθσ; 
- Νομίηω, πάντα το ηιτθμα του χρόνου, πάντα το ηιτθμα του χρόνου. Δθλαδι, 

τζτοιεσ δράςεισ επειδι αρζςουν ςτουσ μακθτζσ και επειδι ςυμμετζχουν, κζλουν 
να τισ επεκτείνουν. Δθλαδι, δραματοποιοφν ζνα μεγάλο κομμάτι, εεε και δεν 
προλαβαίνουμε. Κα τουσ τόνιηα να μείνουμε αυςτθρά ςτα όρια του χρόνου. Ασ 
ποφμε, διάλογοσ πζντε λεπτϊν, επτά λεπτϊν, για να μπορζςουν. Μια οργάνωςθ 
χρονικι δθλαδι για να μπορζςει να κυλιςει το μάκθμα. Τίποτα άλλο, δε νομίηω. 
Και βζβαια ίςωσ για να μπορζςει να κερδθκεί ο χρόνοσ, να είναι αυςτθρό το 
πλαίςιο, το τι ακριβϊσ κζλω να κάνουν, δθλαδι το διάλογο ανάμεςα ςτα δφο 
αυτά πρόςωπα, αλλά αυτό ζχει τον κίνδυνο να περιορίςει τθ δθμιουργικι 
φανταςία. Τίποτα άλλο. 
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Συνζντευξθ  2.  Υποκείμενο 6 ( Μουςικι) 

 

ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΟ 6 

ΜΕΚΟΔΟΣ: ΜΟΥΣΛΚΘ   

 

 
- Ζχετε παρακολουκιςει μακιματα Διδακτικισ τθσ Λογοτεχνίασ κατά τθ διάρκεια 

των πανεπιςτθμιακϊν ςασ ςπουδϊν; 
- Λοιπόν, τελείωςα το Τμιμα Φιλοςοφίασ, Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ 

Κεςςαλονίκθσ και για να πάρουμε το πτυχίο μασ απαραίτθτθ ιταν θ 
παρακολοφκθςθ τουλάχιςτον τριϊν μακθμάτων που αφοροφςαν τθ Διδακτικι, 
τόςο τθσ Λογοτεχνίασ και τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ, όςο και τθσ Λςτορίασ και των 
Αρχαίων Ελλθνικϊν. Επομζνωσ, είχαμε μπει ςε αυτι τθ διαδικαςία από το 
πανεπιςτιμιο.  

- Σασ βοικθςε δθλαδι; 
- Ράρα πολφ, πάρα πολφ. Γιατί πιραμε και, κατά κάποιο τρόπο, το βάπτιςμα του 

πυρόσ. Μπικαμε δθλαδι ςε αίκουςα, ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ, με μζντορα, ο 
οποίοσ μασ παρακολουκοφςε, και παράλλθλα με τα γραπτά που δϊςαμε ςτισ 
εξετάςεισ, διδάξαμε και το ςυγκεκριμζνο μάκθμα. Οπότε, ναι, ζχω 
παρακολουκιςει. Είχα τθν τφχθ αυτι.  

- Ραρακολουκείτε ςεμινάρια Διδακτικισ τθσ Λογοτεχνίασ;  
- Ναι, αλλά όχι πάρα πολφ ςυχνά. Ραρακολουκϊ, όμωσ, όποτε βρίςκω ευκαιρία, 

ειδικά κάποια που διοργανϊνει θ ςφμβουλοσ, ι κάποιεσ θμερίδεσ που αφοροφν 
ςτθ Λογοτεχνία, ναι προςπακϊ να το παρακολουκϊ, ναι τα παρακολουκϊ.  

- Ροια κζματα ςασ ενδιαφζρουν ;  
- Θ Διδακτικι περιςςότερο. Θ Διδακτικι, δθλαδι, ςε ό,τι αφορά ςτισ Τζχνεσ, ςτισ 

εναλλακτικζσ μεκόδουσ, να υπάρχει μια δειγματικι διδαςκαλία. Πχι κάτι που να 
αφορά ςτθν παραδοςιακι διδαςκαλία, κάτι που κεωρϊ ότι είναι τετριμμζνο και δεν 
μπορεί να μου προςφζρει κάτι πζρα από τθν απλι ανταλλαγι απόψεων μεταξφ των 
ςυναδζλφων.  

- Γιατί αποφαςίςατε ι τι ςασ ϊκθςε να επιλζξετε τθ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο; 
- Ναι, κατ’αρχασ εγϊ επζλεξα τον τρόπο να διδάξω ζνα λογοτεχνικό κείμενο το οποίο 

ζχει μελοποιθκεί. Αξιοποίθςα το υλικό που είχα ςτο ςχολείο, δθλαδι μακθτζσ οι 
οποίοι ζπαιηαν πάρα πολφ καλά Μουςικι. Αυτόσ ιταν και ο λόγοσ ϊςτε να είναι το 
κείμενο κοντά ςτθ δικι τουσ δεκτικότθτα, και το μάκθμα και ο τρόποσ διδαςκαλίασ 
να είναι κοντα ςτθ δικι τουσ δεκτικότθτα. 

- Στο παρελκόν ζχετε αςχολθκεί με αυτό το πεδίο δράςθσ ωσ προςωπικι 
εναςχόλθςθ;  

- Ωσ προςωπικι εναςχόλθςθ. Ναι, ναι, βεβαίωσ. Είμαι μουςικόσ ο ίδιοσ και ζχω ζτςι 
μια κάποια εξοικείωςθ με τθ μελοποιθμζνθ ποίθςθ.  

- Επομζνωσ θ προςωπικι ςασ εναςχόλθςθ επθρζαςε τθν επιλογι ςασ.  
- Ράρα πολφ, πάρα πολφ. Μπορϊ να πω ότι τθν επζβαλε ίςωσ.  
- Και ποια ςτοιχεία τθσ πολιτιςμικισ εμπειρίασ των μακθτϊν πιςτεφετε ότι 

αξιοποίθςε;  
- Είμαςτε ςε ζνα ςχολείο, ςτο Γ.Ε.Λ. Μελεςςϊν, που είναι μεν ζνα επαρχιακό 

ςχολείο, ωςτόςο είναι πλοφςιο ςε πολιτιςτικά ερεκίςματα, κυρίωσ όμωσ που 
αφοροφν ςτθν παράδοςθ. Το ςυγκεκριμζνο μελοποιθμζνο ποίθμα του Νικθφόρου 
Βρεττάκου ζχει μελοποιθκεί ςε ζνα ρυκμό ο οποίοσ είναι παραδοςιακόσ, είναι ςε 
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ρυκμό καλαματιανό. Οπότε δε κα ιτανε μακριά από τθ δικι τουσ δεκτικότθτα. Αυτό 
με κακοδιγθςε και με επθρζαςε. Και ο τραγουδιςτισ, βζβαια, που είναι ο Βαςίλθσ 
Σκουλάσ. Ρου, ακριβϊσ επειδι ο τραγουδιςτισ χαίρει εκτίμθςθσ εδϊ, και είναι 
ευρείασ αποδοχισ, ιταν πολφ κοντά ςτθ δικι τουσ δεκτικότθτα. Δθλαδι, θ 
δεκτικότθτα των παιδιϊν με κακοδιγθςε ςτο τί κα τουσ κάνω. Άλλωςτε το είχαμε 
ςυηθτιςει και ςυμφωνιςει, πριν ότι κα κάναμε το ςυγκεκριμζνο. 

- Γιατί προφανϊσ ςασ ενδιαφζρει θ δεκτικότθτα… 
- Ακριβϊσ, ακριβϊσ. Αν βάηαμε δθλαδι μια όπερα του Βζρντι εδϊ, δε νομίηω ότι κα 

είχε τθν αντίςτοιχθ αποδοχι, ςε ςχζςθ με αυτό. Κα ιταν πάρα πολφ καλό βεβαίωσ, 
κα άνοιγε τουσ πνευματικοφσ τουσ ορίηοντεσ, κα εμπλοφτιηε τα πολιτιςτικά τουσ 
ερεκίςματα, αλλά δεν κα το δεχόντουςαν τόςο εφκολα γιατί δεν είναι μυθμζνα ςε 
αυτό, ςε αυτό το είδοσ τθσ Μουςικισ.  

- Ροια είναι τα πλεονεκτιματα και ποια τα μειονεκτιματα τθσ παραδοςιακισ 
διδαςκαλίασ και ποιά τα αντίςτοιχα τθσ διδαςκαλίασ με εναλλακτικζσ μεκόδουσ;  

- Λοιπόν, θ παραδοςιακι διδαςκαλία, κατ’ αρχάσ, ςε ό.τι αφορά ςτθ διδακτικι 
πράξθ, θ παραδοςιακι διδαςκαλία αναδεικνφει τθ διδακτικι πράξθ, δθλαδι, δε 
χάνεται ο μακθτισ ςε ζνα ςυνονκφλευμα άλλων παραγόντων, που μπορεί να είναι, 
παραδείγματοσ χάρθ, τα εποπτικά μζςα διδαςκαλίασ, οι διαδραςτικοί πίνακεσ, 
ςχιματα, χρϊματα και διάφορα άλλα, που μποροφν να αποςπάςουν τθν προςοχι 
του μακθτι και να τον αποπροςανατολίςουν, οριςμζνεσ, φορζσ από το 
ςυγκεκριμζνο ςτόχο. Ωςτόςο, είναι αυτι θ από κακζδρασ διδαςκαλία που παίηει 
πάρα πολφ μεγάλο ρόλο, και θ προςωπικότθτα του εκπαιδευτικοφ και είναι λίγο 
δαςκαλοκεντρικό το μοντζλο. Πςον αφορά ςτισ εναλλακτικζσ μεκόδουσ, ςίγουρα, 
το δαςκαλοκεντρικό μοντζλο δεν υπάρχει τόςο πολφ, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι 
δεν αναδεικνφεται, οριςμζνεσ φορζσ. Ρεριςςότερο υπάρχει θ ενεργθτικι 
ςυμμετοχι των μακθτϊν, υπάρχει ζνα πνεφμα ςυνεργαςίασ. Εξαιτίασ του μζςου, 
γιατί αν το μζςο π.χ. δεν είναι απλϊσ εποπτικό, και δεν είναι πακθτικόσ δζκτθσ και 
ηθτιςεισ από το μακθτι να ςυνεργαςτεί ςε ομάδεσ, και να κάνει κάποια εργαςία, 
αυτομάτωσ μπαίνει ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργαςίασ. Ενϊ με τθν παραδοςιακι 
μζκοδο αυτό δεν υπάρχει. Είναι μια μετωπικι διδαςκαλία και από κει και πζρα δεν 
υπάρχει κάτι άλλο. Ρρζπει να κάνει ςυνδυαςμοφσ ο κακθγθτισ, πρζπει να 
εφευρίςκει ςυνεχϊσ τρόπουσ να κινεί το ενδιαφζρον. Στο ςυγκεκριμζνο μάκθμα, τα 
παιδιά ιταν το ακροατιριο και οι ςυμμακθτζσ τουσ ιταν θ ορχιςτρα. Οπότε 
αυτομάτωσ υπιρχε αυτι θ μζκεξθ, υπιρχε, μπικαν ςτθ διαδικαςία αυτισ τθσ 
ακρόαςθσ. Θ διαλεκτικι. Υπιρχε μια ςυνομιλία. 

- Τθ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία οι μακθτζσ τθν απιλαυςαν;  
- Νομίηω, ναι. Νομίηω ναι. Δφο φόρεσ το ζκανα αυτι τθ χρονιά. Το πρϊτο κείμενο 

ιταν «Ο Στρατιϊτθσ ποιθτισ» του Σαχτοφρθ, που δεν ιταν και τόςο κοντά ςτθ δικι 
τουσ δεκτικότθτα. Ρϊσ φάνθκε αυτό; Από τον τρόπο που, πιςτεφω, κατάλαβαν τα 
νοιματα του ςυγκεκριμζνου ποιιματοσ. Στο πρϊτο μάκθμα, θ τριπλι επανάλθψθ: 
«Μζςα ςε κρότουσ, μζςα ςε κρότουσ, μζςα ςε κρότουσ πζραςα τθ θ ηωι μου», που 
αναφζρει ο Σαχτοφρθσ, τουσ φάνθκε πολφ ανιαρι και ανοφςια, γιατί δεν ζχουν 
καταλάβει τθν αξία τθσ επανάλθψθσ, ωσ δομικό επαναλαμβανόμενο μοτίβο ςτθ 
Λογοτεχνία, όταν όμωσ το είδανε μελοποιθμζνο και το άκουςαν μελοποιθμζνο, τότε 
κατάλαβαν ότι μπορεί να θχεί ςαν ζνα οιονεί ρεφρζν. Μπόρεςαν ζτςι να 
ςυνδυάςουν τθ μία Τζχνθ με τθν άλλθ Τζχνθ. Τθν Τζχνθ τθσ Λογοτεχνίασ με τθν 
Τζχνθ τθσ Μουςικισ, και πϊσ αυτά τα δφο μποροφν να παντρευτοφν. Και πιςτεφω 
ότι αυτό ζγινε.  
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-  
- Οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ενεργθτικά; Ρϊσ φάνθκε αυτό;  
- Ναι, ςυμμετείχαν περιςςότερο από άλλεσ φορζσ, καταρχάσ, ιταν ανυπόμονοι να 

ακοφςουν, δεν ιξεραν τί ακριβϊσ κα ακοφςουν και είχαν μια ςχετικι 
ανυπομονθςία. Το κατάλαβα αυτό από τθν πρϊτθ ςτιγμι. Μολονότι ιταν θ πρϊτθ 
πρωινι, 8.10, ιτανε πάρα πολφ ιςυχοι και πολφ προςεκτικοί, ναι πιςτεφω ότι 
λειτοφργθςε κετικά. 

- Με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ ςυνεργάςτθκαν; Με ποιο τρόπο; Κάτω από ποιεσ 
ςυνκικεσ;  

- Κοιτάξτε να δείτε. Σε ό,τι αφορά ςτο κζμα τθσ ορχιςτρασ ςυνεργάςτθκαν οφτωσ ι 
άλλωσ, γιατί το ςυγκεκριμζνο μουςικό κομμάτι είχαμε κάνει κάποιεσ πρόβεσ 
επομζνωσ, ιδθ από τισ πρόβεσ, μποροφμε να ποφμε, ότι ςυνεργάςτθκαν. Είναι μια 
μορφι ςυνεργαςίασ. Ζπειτα μεταξφ τουσ όχι δεν νομίηω ότι ςυνεργάςτθκαν, επειδι 
εγϊ δεν είχα μοιράςει κάποια φφλλα εργαςίασ, αυτό οφείλεται μάλλον ςτθ δικι 
μου τθν ελλιπι προετοιμαςία, δθλαδι, περιςςότερο άφθςα το μάκθμα να κυλιςει 
μόνο του, χωρίσ να το κακοδθγιςω ςε ςυγκεκριμζνα μονοπάτια. Αν το είχα κάνει, 
αν μου δινότανε, δθλαδι, θ ευκαιρία να το ξανακάνω και κζλοντασ να κάνω ζνα 
αναςτοχαςμό, ίςωσ κα τουσ ζβαηα μια εργαςία, να βροφνε, ςε ομάδεσ, ίςωσ, 
κάποια ςυγκεκριμζνα ποιιματα που ζχουνε μελοποιθκεί, και να τα ςυγκρίνουνε 
μεταξφ τουσ ωσ προσ τθ δομι, ωσ προσ το περιεχόμενο, κατά πόςο δθλαδι ζχει 
αλλάξει θ δομι τουσ, ι το περιεχόμενο, ζχουνε υποςτεί κάποιεσ μεταβολζσ, κατά τθ 
διαδικαςία τθσ μελοποίθςθσ. Αυτό κα μποροφςε να γίνει ομαδοςυνεργατικά και να 
δϊςει κάποια αποτελζςματα. 

- Οι μακθτζσ δθλαδι φάνθκαν δθμιουργικοί. 
- Πχι, δεν ζχω παρατθριςει τζτοιο, κακϊσ ιτανε και τρίτθ Λυκείου, δεν είχαν αυτι τθ 

δυνατότθτα, δεν τουσ παρότρυνα και εγϊ ςε κάτι τζτοιο. Οι μουςικοί ωςτόςο είναι 
παιδιά που ζχουν τζτοιου είδουσ ανθςυχίεσ. Αυτό είναι το καλό ςε αυτό το ςχολείο. 
Ζχουμε καλό υλικό. Καλό υλικό, λόγω και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Ζχουνε πάει ςε 
κάποιουσ δαςκάλουσ. Υπάρχει μια ςχετικι υποδομι ςτθ Μουςικι.  

- Από τθ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία  ποιο αξιολογείτε ωσ το κυρίαρχο όφελοσ των 
μακθτϊν (βραχυπρόκεςμο ι μακροπρόκεςμο;).  

- Βραχυπρόκεςμα, ςίγουρα, δεν ιτανε το παραδοςιακό κλαςικό μάκθμα, το οποίο 
κα τελείωνε μζςα ςτο 45λεπτο και δε κα τουσ άφθνε τίποτα περιςςότερο ωσ 
επίγευςθ. Δθλαδι, τουσ άφθςε μια γλυκιά ανάμνθςθ, πιςτεφω ότι τα δφο 
ςυγκεκριμζνα μακιματα κα τα κυμοφνται ωσ μια μορφι διδαςκαλίασ τθν οποία 
ςτο παρελκόν δεν τθν είχανε ξαναβιϊςει. Μακροπρόκεςμα, πιςτεφω ότι κάποιοι 
από τουσ μακθτζσ κα μπουν ςτθ διαδικαςία να ανιχνεφςουν, να ερευνιςουν λίγο, 
το χϊρο τθσ ελλθνικισ μελοποιθμζνθσ ποίθςθσ, ο οποίοσ πραγματικά είναι ζνασ 
κθςαυρόσ. Ζχουμε δθλαδι αυτιν τθν τφχθ ςτθν Ελλάδα, να ζχουμε πάρα πολφ 
καλοφσ μουςικοφσ, οι οποίοι ζχουν μελοποιιςει πολφ ςθμαντικά ποιθτικά ζργα. 
Ριςτεφω ότι αυτό ςε κάποιουσ κα μείνει ωσ ερζκιςμα.  

- Ζχετε ςτοιχεία για να το λζτε αυτό; 
- Ζχω υπόνοιεσ, γιατί οριςμζνοι π.χ. δεν ιξεραν καν ότι το ςυγκεκριμζνο τραγοφδι, 

που άκουγαν από τθ φωνι του Βαςίλθ Σκουλά, ιτανε ζνα ποίθμα και μάλιςτα ενόσ 
από τουσ πιο ςθμαντικοφσ μασ, του Νικθφόρου Βρεττάκου, οπότε για κάποιουσ 
ιτανε και θ μοναδικι φορά που άκουγαν το όνομα Νικθφόροσ Βρεττάκοσ, όςο κι αν 
αυτό φαίνεται απίκανο. 
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- Υπιρξαν προβλιματα, κατά τθ διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ; Ρϊσ 
αντιμετωπίςτθκαν;  

- Δε κα ζλεγα πρόβλθμα, ίςωσ κάποιεσ αντιδράςεισ, παιδαριϊδεισ από οριςμζνουσ, 
ίςωσ και αναμενόμενεσ. 

- Σχετικά με τουσ μακθτζσ που εμπλζκονται λιγότερο ςε μια ςυνικθ διδαςκαλία… 
Αυτι τθ φορά ενεργοποιικθκαν; 

- Αυτοί, πιςτεφω, ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, ςυμμετείχαν περιςςότερο. Δθλαδι, 
ςυγκεκριμζνα, δφο από αυτοφσ, που δε ςυμμετζχουν ςυνικωσ, αποτελοφςαν μζλθ 
τθσ ορχιςτρασ.  

- Ροφ πιςτεφετε ότι οφείλεται αυτό; 
- Στο γεγονόσ ότι θ παραδοςιακι διδαςκαλία -πολλζσ φορζσ ευκυνόμαςτε και εμείσ, 

βζβαια- δε δίνει ρόλο ςε αυτά τα παιδιά· μόλισ δοκεί ρόλοσ ςε αυτά τα παιδιά, 
αυτό το βλζπουμε ακόμα και ςτισ ςχολικζσ εορτζσ, το βλζπουμε ςε δραςτθριότθτεσ, 
ςε περιβαλλοντικά προγράμματα, και ςε οποιαδιποτε άλλθ δραςτθριότθτα που 
επιβάλλει τθν ενεργι ςυμμετοχι κάποιων μακθτϊν, αυτά τα παιδιά, τα οποία ςε 
όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ, ςε όλα τα μακιματα, είναι αδιάφοροι και 
πακθτικοί δζκτεσ, οριςμζνοι φορζσ αυτοί γίνονται οι πιο ενεργοί μακθτζσ. 

- Ανζλαβαν πρωτοβουλίεσ όλοι ςχετικά με τον τρόπο υλοποίθςθσ;  
- Ναι, γιατί κατά το ςχεδιαςμό, όπωσ είπα πριν, το μελοποιθμζνο ποίθμα ιταν 

κατόπιν ςυμφωνίασ, με αυτοφσ που ιταν μζλθ τθσ ορχιςτρασ. 
- Ρϊσ νομίηετε ότι οι εναλλακτικζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ, μζςω 

των Τεχνϊν επθρζαςαν τον τρόπο ςκζψθσ των μακθτϊν; 
- Ριςτεφω ότι πάρα πολλοί μακθτζσ κατάλαβαν ότι μποροφμε να ςυνδυάςουμε 

διαφορετικά είδθ Τζχνθσ και να βγάλουμε ζνα ωραίο αποτζλεςμα. Θ Λογοτεχνία 
μπορεί να ςυνδυαςτεί ι να διδαχκεί παράλλθλα και με το Κζατρο και με τθ 
Ηωγραφικι ι και με τθ Μουςικι και με άλλεσ ενδεχομζνωσ Τζχνεσ. Εγϊ πιςτεφω ότι 
κα τουσ δοκεί και θ ευκαιρία ςτο μζλλον να δουν αυτι τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ 
των διαφόρων μορφϊν. 

- Ραρατθριςατε κάποιεσ αλλαγζσ ςτουσ τρόπουσ πρόςλθψθσ τθσ Τζχνθσ από τουσ 
μακθτζσ ζπειτα από τθν εφαρμογι εναλλακτικϊν μεκόδων διδαςκαλίασ τθσ 
Λογοτεχνίασ μζςω των Τεχνϊν;  

- Ναι, ςίγουρα. Άλλωςτε και θ Μουςικι αυτό κάνει. Επειδι μιλάει κατευκείαν ςτθν 
ψυχι του ανκρϊπου, και είναι και ζνα εφλθπτο ζτςι μζςο, ζνασ εφλθπτοσ μάλλον 
τρόποσ πρόςλθψθσ τθσ Τζχνθσ και τθσ γνϊςθσ, λειτουργεί ζτςι ςυνεπικουρικά. 

- Κα επιχειροφςατε ξανά μια διδαςκαλία με εναλλακτικζσ μεκόδουσ (διδαςκαλία 
με τθ ςυμβολι των Τεχνϊν);  

- Οπωςδιποτε. Οπωςδιποτε ναι, και μάλιςτα αν μου δινόταν και θ δυνατότθτα να 
ςυνδυάςω και άλλθ μορφι Τζχνθσ, όπωσ είναι το Κζατρο.  

- Τι κα προςζχατε κατά τον ςχεδιαςμό, τθν εφαρμογι και τθν αξιολόγθςι τθσ; 
- Κα πρόςεχα περιςςότερο αυτό που δεν πρόςεξα ςε αυτι τθ φάςθ. Να αφιςω 

εργαςία για μετά. Να δϊςω ερεκίςματα να δουλζψουν πάνω ςε αυτό. Ρράγμα το 
οποίο τϊρα δεν το ζκανα, εξαιτίασ βζβαια και του γεγονότοσ ότι είχαμε να κάνουμε 
με παιδιά τθσ Γϋ Λυκείου και δε κζλαμε να τα επιφορτίςουμε με περιςςότερθ 
εργαςία για το ςπίτι.  

- Κα κζλατε να προςκζςετε κάτι άλλο; 
- Κα ικελα να πω ότι οριςμζνοι ςυνάδελφοι το φοβοφνται αυτό, γιατί πιςτεφουν ότι 

δε κα ζχει επιτυχία. Νομίηω ότι οποιοςδιποτε, ακόμα κι αν δεν είναι μουςικόσ ι 
ακόμα κι αν δεν ζχει εμπειρία πάνω ςτο Κζατρο, θ ςε οποιαδιποτε άλλθ μορφι 
Τζχνθσ κα μποροφςε να επιχειριςει κάτι τζτοιο και να αξιοποιιςει το υλικό που 
ζχει ςτθν τάξθ του. Ριςτεφω ότι κα ζχει επιτυχία. 
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Συνζντευξθ  3.  Υποκείμενο 9 ( Κινθματογράφοσ)  

 

ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΟ 9 

ΜΕΚΟΔΟΣ:  ΚΛΝΘΜΑΤΟΓΑΦΟΣ 

 

 
 

- Ζχετε παρακολουκιςει μακιματα διδακτικισ τθσ Λογοτεχνίασ κατά τθ διάρκεια 
των πανεπιςτθμιακϊν ςασ ςπουδϊν; 

- Πχι ιδιαίτερα.  
- Ραρακολουκείτε ςεμινάρια Διδακτικισ τθσ Λογοτεχνίασ;  
- Ναι, αρκετζσ φορζσ, και μάλιςτα τα κζματα που με ενδιαφζρουν περιςςότερο είναι 

κοινωνικά κζματα και κζματα που αφοροφν προβλιματα τθσ εφθβείασ. Εφθβικά 
κζματα και εφθβικά προβλιματα.   

- Γιατί νιϊκετε αυτιν τθν ανάγκθ παρακολοφκθςθσ; 
- Διότι ςυγχρωτίηομαι κακθμερινά με μακθτζσ, και μζςα από τισ ςυηθτιςεισ που 

ζχουμε για τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ προκφπτουνε και διάφορα κζματα που τουσ 
απαςχολοφν.  

- Ροια κζματα ςασ ενδιαφζρουν ;  
- Θ Λογοτεχνία είναι μια διζξοδοσ για τα παιδιά αλλά και για τον  κακθγθτι, που 

δίνει τθ δυνατότθτα να ςυηθτιςουνε κάποια πράγματα πιο ελεφκερα, θ Λογοτεχνία 
βοθκάει πάρα πολφ ςτθν αυτενζργεια των μακθτϊν, τουσ απελευκερϊνει, τουσ 
βοθκάει να αναπτφξουν τθν ενςυναίςκθςθ, να εκφράςουν περιςςότερο τα 
ςυναιςκιματά τουσ. Νομίηω για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ.  

- Γιατί αποφαςίςατε ι τί ςασ ϊκθςε να επιλζξετε τθ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο; 
- Το βαςικό ερζκιςμα ιταν θ κινθματογραφικι ταινία, που ιτανε πρόςφορθ ςτο 

μάκθμα που κάναμε, για τθν ακρίβεια ιταν  «Τα δελφινάκια του Αμβρακικοφ» από 
ζνα απόςπαςμα κειμζνου που κάναμε ςτθν Αϋ Γυμναςίου και είδα ότι τα παιδιά, 
αμζςωσ μετά τθν προβολι, είχαν πάρα πολφ τθν ανάγκθ να ςυηθτιςουν, να 
κατανοιςουν τισ προκζςεισ των θρϊων, κατανόθςαν και πολφ περιςςότερο και το 
κοινωνικό μινυμα που ικελε να περάςει ο ςυγγραφζασ, διότι είχανε μια 
ολοκλθρωμζνθ εικόνα και είχαν τθ διάκεςθ να δϊςουν και τθ δικι τουσ οπτικι και, 
ενδεχομζνωσ, μια νζα εξζλιξθ ςτο ζργο. Δθλαδι, ςε ερϊτθςι μου τί παραπάνω κα 
μποροφςαν να φανταςτοφν ότι κα ζκανε ο πρωταγωνιςτισ, είχαν τθν δυνατότθτα 
να αναπτφξουν δθμιουργικι γραφι και να δϊςουν και νζεσ οπτικζσ.  

- Στο παρελκόν ζχετε αςχολθκεί με αυτό το πεδίο δράςθσ, ωσ προςωπικι 
εναςχόλθςθ;  

- Ωσ προςωπικι εναςχόλθςθ, υπό τθν ζννοια να παρακολουκιςω ταινίεσ και να 
μπορζςω να τισ ςυςχετίςω ξανά πάλι με κοινωνικά κζματα. Πχι, όμωσ, ςε επίπεδο 
φιλολογικϊν μακθμάτων, αλλά κυρίωσ μακθμάτων, όπωσ θ κοινωνικι και πολιτικι 
αγωγι. 

- Θ προθγοφμενθ εναςχόλθςθ επθρζαςε τθν επιλογι ςασ; 
- Ναι. Ράρα πολφ. Διότι, αν μπορϊ να κυμθκϊ πολφ αναλυτικά, ιταν  μια ταινία που 

είχαμε δει για τα κακεςτϊτα τα ολοκλθρωτικά, θ οποία είχε προβλθκεί ςε μακθτζσ 
τθσ Γϋ γυμναςίου ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ και κοινωνικισ αγωγισ και είδα ότι 
μζςα από αυτό τον τρόπο κατανόθςαν πολφ εφκολα τα ςυγκεκριμζνα κακεςτϊτα 
και τθν αντίςτοιχθ φλθ του βιβλίου πάνω ςτα ολοκλθρωτικά κακεςτϊτα. 

  



  

449 

 

- Για ποιό λόγο πιςτεφετε; 
- Διότι τα παιδιά ταυτιςτικανε με τουσ ιρωεσ πάρα πολφ και μπόρεςαν να 

καταλάβουν πολφ εφκολα και τθν ζννοια και τον ρόλο που ζχουν οι πρωταγωνιςτζσ 
ςε αυτιν τθν κινθματογραφικι ταινία. Μπόρεςαν να μποφνε πολφ εφκολα ςτο 
πνεφμα του κακεςτϊτοσ. 

- Και ποια ςτοιχεία τθσ πολιτιςμικισ εμπειρίασ των μακθτϊν πιςτεφετε ότι 
αξιοποίθςε;  

- Δεν μπορϊ να πω ότι υπιρξανε ιδιαίτερα τζτοια πολιτιςμικά ςτοιχεία πζρα του 
ερεκίςματοσ τθσ ιδθ υπάρχουςασ κινθματογραφικισ ταινίασ. Αυτιν αξιοποιιςαμε 
και αυτιν ςυηθτιςαμε περαιτζρω ςε επόμενθ ϊρα. 

- Ροια είναι τα πλεονεκτιματα και ποια τα μειονεκτιματα τθσ παραδοςιακισ 
διδαςκαλίασ και ποια τα αντίςτοιχα τθσ διδαςκαλίασ με εναλλακτικζσ μεκόδουσ;  

- Θ παραδοςιακι διδαςκαλία, ωσ κετικό κα μποροφςα να πω ότι δίνει μία 
ςυγκεκριμζνθ και ταξινομθμζνθ γνϊςθ ςτουσ μακθτζσ, κουτάκια, αυτό που κα 
μποροφςαμε να ποφμε κουτάκια. Από τθν άλλθ, δεν παφει να είναι μια 
δαςκαλοκεντρικι προςζγγιςθ, θ οποία περιορίηει πάρα πολφ το πεδίο δράςθσ των 
μακθτϊν και δεν ςυνειςφζρει ςτθν πρωτοβουλία, ςτθν ανάπτυξθ αυτενζργειασ, και 
γενικϊσ ςτθν ομαδικότθτα και ςτθ ςυνεργαςία. 

- Το ακριβϊσ αντίκετο ςυμβαίνει με τισ εναλλακτικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, που 
προςφζρονται πάρα πολφ για τθν αυτενζργεια των μακθτϊν, ενιςχφουν τθ 
φανταςία τουσ, βοθκάνε ςτθν ενςυναίςκθςθ και νομίηω ότι ςυχνά τουσ 
προτρζπουν να μπουν ςε μία διαδικαςία δθμιουργικισ εναςχόλθςθσ και 
δθμιουργικισ γραφισ. 

- Αρνθτικά υπιρξαν; 
- Δε νομίηω. Δεν κα μποροφςα να καταγράψω αρνθτικά ςε αυτι τθ φάςθ. Αν είναι 

ζνασ μακθτισ που ζχει τθ δυνατότθτα και κζλει να ςυνεργαςτεί και να 
αυτενεργιςει νομίηω δεν υπάρχουν αρνθτικά. Μςωσ να ςχετίηεται με τθν 
ιδιοςυγκραςία των μακθτϊν.  

-  Τθ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία οι μακθτζσ τθν απιλαυςαν;  
- Ναι πάρα πολφ, και μάλιςτα, κατά διαςτιματα, διακόπταμε τθν ταινία για να δίνω 

εξθγιςεισ, για να μποροφν τα παιδιά να κατανοοφν ακόμα περιςςότερο τισ 
προκζςεισ και τουσ χαρακτιρεσ του ζργου. Ιταν πολφ ηωντανι θ παρουςία τουσ.  

- Ρϊσ φάνθκε αυτό; 
- Εκδιλωναν ιδιαίτερο ενδιαφζρον, ιταν προςθλωμζνοι, δεν τουσ επθρζαηε κανζνα 

εξωτερικό ερζκιςμα, που μπορεί να υπιρχε ζξω από τθν τάξθ, και ιταν ιδιαίτερα 
αγχωμζνοι να κατανοιςουν τθν εξζλιξθ του ζργου. 

- Οι ίδιοι ςυμμετείχαν ενεργθτικά; 
- Σε επίπεδο ςχολίων, όταν δθλαδι ζβλεπαν κάτι που τουσ άρεςε ι δεν τουσ άρεςε, 

το επικροτοφςαν ι αντικζτωσ το κατζκριναν. Λεκτικά ςχόλια. 
- Με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ ςυνεργάςτθκαν;  
- Ναι, τθ ςτιγμι που κάποιοσ δεν καταλάβαινε κάτι, υπιρχε κάποιοσ άλλοσ που 

εξθγοφςε εκείνθ τθ ςτιγμι.  
- Οι μακθτζσ δθλαδι φάνθκαν δθμιουργικοί. 
- Μετά το πζρασ τθσ ταινίασ, ναι. Είχαν τθν πρόκεςθ να το ςυηθτιςουν αρκετά και 

ικελαν να δϊςουν και τθ δικιά τουσ οπτικι πάνω ςτον ςυγκεκριμζνο ιρωα του 
ζργου, πϊσ δθλαδι τον φαντάηονται να εξελίςςεται ςτο πζραςμα του χρόνου.  

- Δθμιοφργθςαν δικό τουσ κείμενο; 
- Κα μποροφςαν ναι. Δεν είχε προβλεφκεί αλλά νομίηω ναι, ιταν ςε κζςθ να 

δθμιουργιςουν. Σε μια επόμενθ, δθλαδι, παρουςίαςθ νομίηω ότι κα είναι από τα 
πράγματα που κα μπουν ςτον ςχεδιαςμό για τθν διδαςκαλία τθ ςυγκεκριμζνθ.  
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- Από τθ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία ποιο αξιολογείτε ωσ το κυρίαρχο, 
βραχυπρόκεςμο ι μακροπρόκεςμο, όφελοσ των μακθτϊν.  

- Το μακροπρόκεςμο είναι ότι απζκτθςαν ολοκλθρωμζνθ εικόνα του λογοτεχνικοφ 
ζργου και μπόρεςαν, όχι μόνο μζςα από το απόςπαςμα ενόσ κειμζνου αλλά από τθ 
ςυνολικι εικόνα, να κατανοιςουν τθν υπόκεςθ ολόκλθρου του ζργου και αυτό 
τουσ βοικθςε και αργότερα να κατανοιςουν το ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα. Από το 
όλο πιγαμε ςτο μζροσ. Και αυτό είναι πολφ ςθμαντικό. Αυτι θ ολότθτα, που ςου 
προςφζρει θ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. Θ κινθματογραφικι ταινία.  

- Για το μζλλον τουσ; Θ κζαςι τουσ ςε ςχζςθ με τθ Λογοτεχνία; 
- Σαφζςτατα νομίηω ότι τουσ ανοίγει ζνα παράκυρο προσ τθν Τζχνθ να καταλάβουνε 

ότι θ διδαςκαλία δεν είναι μόνο παραδοςιακι αλλά πολλά μθνφματα μποροφν να 
περνάνε μζςα από τθν Τζχνθ και να τουσ ωκιςει να αγαπιςουν περιςςότερο τισ 
Τζχνεσ ςυνολικά.  

- Υπιρξαν προβλιματα κατά τθ διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ; Ρϊσ 
αντιμετωπίςτθκαν;  

- Πχι. Απεναντίασ. Τα παιδιά ιταν πολφ δεκτικά και πολφ  ενκουςιαςμζνα με τθν 
ιδζα, γιατί δεν ιταν κάτι που γίνεται ςυχνά ςτο ςχολείο. Τουλάχιςτον δε γινόταν 
μζχρι τθν ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι, ςτο ςυγκεκριμζνο τμιμα, ιτανε πολφ 
ενκουςιαςμζνοι με αυτό.  

- Μακθτζσ που δε ςυμμετζχουν ςυνικωσ ενεργθτικά, ενεργοποιικθκαν; 
- Ρολφ περιςςότερο από τουσ κλαςικοφσ καλοφσ μακθτζσ. Ιτανε πολφ πιο ζντονο το 

ενδιαφζρον τουσ.  
- Τι εννοείτε; 
- Εννοϊ ιτανε αυτοί που ζκαναν τισ περιςςότερεσ ερωτιςεισ για τθν κατανόθςθ του 

ζργου, και ιταν και αυτοί που προςπακοφςαν να λφςουν απορίεσ των ςυμμακθτϊν 
τουσ, όταν είχαν κάποια ερωτιματα.  

- Γιατί πιςτεφετε ότι ςυνζβθ αυτό; 
- Νομίηω ότι δεν ταιριάηει ο παραδοςιακόσ τρόποσ διδαςκαλίασ ςε όλουσ αλλά τουσ 

ςυγκεκριμζνουσ μακθτζσ τουσ αγγίηουν περιςςότερο οι εναλλακτικζσ μορφζσ 
διδαςκαλίασ. Το παραδοςιακό ςφςτθμα δεν τουσ παρζχει αυτζσ τισ μορφζσ και ςτο 
διαφορετικό οι μακθτζσ με αδφναμο γνωςτικό επίπεδο κάνουν τθ διαφορά. 

- Ρϊσ νομίηετε ότι οι εναλλακτικζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ μζςω των 
Τεχνϊν επθρζαςαν τον τρόπο ςκζψθσ των μακθτϊν; 

- Νομίηω πωσ ναι, τουσ επθρζαςε. Βζβαια εςτιαςμζνο το βλζπουμε ςτο ςυγκεκριμζνο 
λογοτεχνικό ζργο και ςτο μινυμα του ςυγκεκριμζνου λογοτεχνικοφ βιβλίου. 
Ευαιςκθτοποίθςε πάρα πολφ τουσ μακθτζσ, ειδικά το κζμα, που ιταν ζτςι νεανικοφ 
χαρακτιρα και τουσ προβλθμάτιςε αν υπάρχουν αντίςτοιχα περιςτατικά και 
ςιμερα, που το βρίςκω βαςικό. 

- Ραρατθριςατε κάποιεσ αλλαγζσ ςτον τρόπο πρόςλθψθσ τθσ Τζχνθσ; 
- Εεεεε… αυτό που κα μποροφςα ςίγουρα πω είναι ότι είχαν διαρκϊσ τθν επικυμία, 

ςε κάκε επόμενο μάκθμα που αφοροφςε τθ Λογοτεχνία, να βρίςκαμε και ζνα 
εναλλακτικό τρόπο διδαςκαλίασ, είτε μελοποίθςθ είτε κάποια προβολι. Αυτό 
ςίγουρα το παρατιρθςα.  

- Είδατε δθλαδι τθν επικοινωνία… 
- Ναι αυτιν τθν επικοινωνία τθν κατάλαβα. 
- Κα επιχειροφςατε ξανά μια διδαςκαλία με εναλλακτικζσ μεκόδουσ (διδαςκαλία 

με τθ ςυμβολι των τεχνϊν);  
- Ναι, ςαφζςτατα ναι. Και για πολλοφσ λόγουσ. Διότι βοθκάει ςτθ ςυμμετοχι όλων 

των μακθτϊν, δεν υπάρχουν ζτςι διακρίςεισ και κατθγορίεσ μακθτϊν που μποροφν 
να ςυμμετζχουν και, κατά δεφτερον, βοθκάει πάρα πολφ ςτθν αυτενζργεια, οι ίδιοι 
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οι μακθτζσ γίνονται πλζον ενεργθτικοί ακροατζσ και ςυμμετζχουν απόλυτα ςε 
αυτιν τθ διαδικαςία. 

- Τί κα προςζχατε κατά το ςχεδιαςμό; 
- Να ζχω τον ίδιο χρόνο με τθν προβολι, αν επζλεγα ξανά κινθματογραφικι ταινία, 

κα ικελα να είχα ακριβϊσ τον ίδιο χρόνο για ςυηιτθςθ και περιςςότερθ 
επεξεργαςία του κζματοσ.  

- Ρεριςςότερο χρόνο; 
- Ρεριςςότερο χρόνο, κάτι που δεν είχα τθν προθγοφμενθ φορά.  
- Κα κζλατε να προςκζςετε κάτι άλλο; 
- Νομίηω ότι οι εναλλακτικζσ μορφζσ διδαςκαλίασ κα μποροφςαν να αποτελζςουν τθ 

νζα διδακτικι προςζγγιςθ από δω και πζρα, γιατί προςφζρεται ςε όλα τα πεδία, και 
πιςτεφω και ςε όλα τα γνωςτικά αντικείμενα. 
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Συνζντευξθ  4.  Υποκείμενο 19 (Εικαςτικά)  

 

 

ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΟ 19 

ΜΕΚΟΔΟΣ:  ΕΛΚΑΣΤΛΚΑ 

 

 

- Ζχετε παρακολουκιςει μακιματα διδακτικισ τθσ Λογοτεχνίασ κατά τθ διάρκεια 
των πανεπιςτθμιακϊν ςασ ςπουδϊν; 

- Να κυμθκϊ, όχι, δεν ζχω παρακολουκιςει, αν εξαιρζςετε τθ δειγματικι 
διδαςκαλία, κάποιεσ δειγματικζσ διδαςκαλίεσ, που παρακολοφκθςα ςτο 
πειραματικό ςχολείο Αναβρφτων ςτθν Ακινα, δεν ζχω παρακολουκιςει τζτοια 
μακιματα. 

- Από ποιο τμιμα αποφοιτιςατε; 
- Από το Τμιμα Φιλολογίασ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Καποδιςτριακοφ, το Τμιμα 

το κλαςικό. Αρχικά, δθλαδι, είχα κάνει…, τζλοσ πάντων, ιμουνα ςτο Μεςαιωνικό-
Νεοελλθνικό, αλλά μετά μεταπιδθςα ςτο Κλαςςικό. 

- Ραρακολουκείτε ςεμινάρια διδακτικισ Λογοτεχνίασ;  
- Μζχρι ςτιγμισ, όχι, δεν παρακολουκοφςα, διότι είχα οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ 

που δεν μου επζτρεπαν τθν απογευματινι παρακολοφκθςθ. 
- Κα ςασ ενδιζφεραν κάποια ειδικά κζματα; 
- Απολφτωσ. 
- Ροια, για πείτε μου. 
- Κα με ενδιζφερε θ Διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ, που βαςικά ςχετίηεται περιςςότερο 

με διαδραςτικζσ και βιωματικζσ τεχνικζσ, και που ςχετίηεται άμεςα με τθν Τζχνθ, 
αυτό με ενδιαφζρει κατά κφριο λόγο. 

- Γιατί; 
- Γιατί κεωρϊ ότι μζςα από τθν Τζχνθ, μάλλον θ Τζχνθ μπορεί να αποτελζςει το 

όχθμα για να μεταφζρεισ απίςτευτα ςυναιςκιματα και βιϊματα ςτα παιδιά και να 
τουσ ανοίξεισ ζνα δρόμο που ζχει να κάνει με το να δϊςει θκικοφσ ορίηοντεσ ςτα 
παιδιά και νομίηω ότι μπορεί να αποτελζςει τθν τζλεια αφόρμθςθ για να δϊςεισ, να 
κάνεισ το αντικείμενο ενδιαφζρον, να προςελκφςεισ το ενδιαφζρον αυτϊν των 
παιδιϊν, αλλά και να καλλιεργιςεισ αγάπθ για τθ Λογοτεχνία, αρχικά, και μια 
πραγματικά πολφ ζμμεςθ ανίχνευςθ διάφορων αξιϊν και ςυναιςκθμάτων, που τα 
παιδιά τα ζχουν πολλι ανάγκθ. Και νομίηω ότι θ Τζχνθ μπορεί να το κάνει αυτό με 
ζνα τόςο ζμμεςο και υπόγειο τρόπο, χωρίσ να τουσ επιβάλλει τίποτα, χωρίσ να 
λειτουργεί καταπιεςτικά, αλλά μόνο υποβλθτικά και δίνοντασ ερεκίςματα. Οπότε, 
κεωρϊ ότι με αυτό τον μαλακό, τον γλυκό τρόπο, και μπορείσ και φιλικά να το δεισ 
και να λειτουργιςεισ, πιο ελεφκερα, και να λειτουργιςει ωσ ζνασ παράγοντασ 
αιςκθτικισ καλλιζργειασ των παιδιϊν κι ακόμθ και τθν ϊρα που το δουλεφεισ και 
πολφ περιςςότερο μετά, δθμιουργϊντασ και αναμνιςεισ και βιϊματα ςθμαντικά 
και τζλοσ πάντων ωραίεσ  - πϊσ να το πω τϊρα; Ωραίεσ εικόνεσ, ωραίεσ 
παραςτάςεισ. Κεωρϊ, δθλαδι, ότι είναι πάρα πολφ ςθμαντικό και πζρα από αυτό 
δθμιουργείσ και ςτα παιδιά το ενδιαφζρον να ψάξουνε ακόμα περιςςότερο. 
Δθλαδι, αρχίηεισ να ψάχνεισ  ζνα,  και τελικά τα παιδιά επειδι τουσ ανοίγονται 
πολλά παράκυρα και βλζπουν πράγματα, που δεν τα είχανε ίςωσ υποψιαςτεί, 
αρχικά. Και νομίηω ότι μπορεί να το δουλζψεισ ζτςι, και πολυεπίπεδα και να 
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δθμιουργιςεισ κι ζνα γενικότερο ενδιαφζρον και καλλιζργεια ςτα παιδιά, πζρα του 
ςυγκεκριμζνου δεδομζνου αντικειμζνου, που εκείνθ τθ ςτιγμι αςχολείςαι με αυτό 
τζλοσ πάντων. 

- Γιατί αποφαςίςατε ι τί ςασ ϊκθςε να επιλζξετε τθ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο 
διδαςκαλίασ, τθ ςυγκεκριμζνθ Τζχνθ; 

- Ρου χρθςιμοποίθςα τθν ϊρα του μακιματοσ; 
- Ναι, ςτθ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία. 
- Θ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία ιτανε μία εντελϊσ αυκόρμθτθ επιλογι, μία ςκζψθ τθσ 

ςτιγμισ, επειδι δουλεφω ςτακερά, αν όχι ςε κάκε μάκθμα, ςχεδόν ςε κάκε 
μάκθμα, με τα παιδιά, κάκε φορά ανάλογα με το τι νομίηω ότι εξυπθρετεί, τζλοσ 
πάντων, τθ ςυγκεκριμζνθ διδακτικι πράξθ και  το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο και το 
ςυγκεκριμζνο μάκθμα, κείμενο κ.τ.λ., επιλζγω κι ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο. Ο 
οποίοσ, όμωσ, επιλζγεται ςχεδόν αυτόματα. 

- Από το κείμενο ι από τουσ μακθτζσ; Ορίηουνε δθλαδι…, καταλαβαίνετε τι κζλω 
να πω. 

- Ναι, ναι, όχι τόςο από το κείμενο, με βάςθ το τι πιςτεφω ότι κα λειτουργιςει 
περιςςότερο επικοινωνιακά και κετικά και δυναμικά και εφςτοχα ςε ςχζςθ με τουσ 
μακθτζσ. Τί κα τουσ ενδιζφερε, τί κα τουσ κάνει να κινθτοποιθκοφν περιςςότερο, 
να εμπλακοφν περιςςότερο, να ενδιαφερκοφν περιςςότερο, να είναι πιο ελεφκεροι, 
να δω ςτα μάτια τουσ αυτι τθ ςπιρτάδα, να τουσ τραβάει το ενδιαφζρον, τζλοσ 
πάντων, ο ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ. Και βαςικά προςπακϊ να επιλζγω πάντα ζναν 
τρόπο που κα εμπλζξει το ςφνολο των παιδιϊν, ζτςι ϊςτε να αποφφγω είτε τθν 
αμθχανία κάποιων παιδιϊν, που ενδεχομζνωσ δεν κζλουν, ίςωσ, να εκτεκοφν 
αρκετά, είτε το να εμπλακοφνε μόνο ςυγκεκριμζνοι, οι λεγόμενοι καλοί μακθτζσ, οι 
οποίοι κα επιλζξουνε να αςχολθκοφνε με αυτό, γιατί ζχουνε τθ δεξιότθτα, τα 
προςόντα και δεν ξζρω τί. Κζλω όςο μπορεί αυτό που επιλζγω να εμπλζκει το 
ςφνολο των παιδιϊν, που το κάκε ζνα από τθ δικι του τθν πλευρά να μπορεί να 
βάλει το δικό του λικαράκι. Ακόμθ κι αν είναι να αγγίξει με το δάκτυλό του μόνο, ασ 
ποφμε, ζναν καμβά. Αυτό. 

- Ράρα πολφ ωραία. 
- Να νιϊςει δθλαδι ότι  υπιρξε το κομμάτι αυτισ τθσ εργαςίασ, το κάκε παιδί. Να 

νιϊςει ότι ζχει αφιςει το δικό του αποτφπωμα, να μθν μζνει κανζνασ απζξω. Και 
επειδι βαςικά κεϊρθςα ότι θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία είναι και κάτι το οποίο και κα 
μείνει ςτο ςχολείο και κα το καμαρϊςουν τα παιδιά κι όπωσ μου είπαν και τα 
παιδιά ς’ ζνα τμιμα, όταν τουσ ρϊτθςα τι ιταν αυτό που ςασ άρεςε περιςςότερο, 
μου είπαν ότι, περιςςότερο μασ άρεςε το ότι εμείσ, αν μασ το λζγατε εκ των 
προτζρων, δεν κα πιςτεφαμε ότι αυτό μποροφμε να το κάνουμε, αλλά εςείσ 
δείχνατε τθν απόλυτθ βεβαιότθτα ότι κα το καταφζρουμε ςτα ςίγουρα. Κι όταν, 
όντωσ, το καταφζραμε νιϊςαμε πολφ περιφανοι για τον εαυτό μασ και μου το 
είπαν, ασ ποφμε, και παιδιά τα οποία δεν είχανε καμία ςχζςθ με τθ Λογοτεχνία, 
δθλϊνουν μάλιςτα κι όχι φίλοι τθσ Λογοτεχνίασ, το αντίκετο· ι παιδιά τα οποία 
μπορεί να μθν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για το μάκθμα γενικότερα και για τα 
φιλολογικά εν γζνει. Αλλά πραγματικά τουσ άρεςε θ διαδικαςία, τα ενζπλεξε και 
ιταν  κάτι το οποίο ζγινε και εν είδει, ασ ποφμε, μιασ παιδικισ δραςτθριότθτασ και 
διαςκζδαςθσ, παιχνιδιοφ. 

- Στο παρελκόν ζχετε αςχολθκεί με αυτό το πεδίο δράςθσ ωσ προςωπικι 
εναςχόλθςθ με τα εικαςτικά;.   

- Ρροςωπικι εναςχόλθςθ δικι μου; Εντάξει, επειδι μου αρζςουν οι καταςκευζσ, οι 
χειροτεχνίεσ, θ Ηωγραφικι κι όλα αυτά και οτιδιποτε ςχετίηεται, τζλοσ πάντων,  με 
δράςθ. Ζχω αςχολθκεί, πρϊτα πρϊτα ζχω παρακολουκιςει αρκετά βιωματικά 
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ςεμινάρια ςτο παρελκόν και προςπακοφςα, τζλοσ πάντων,  να μθν χάνω τζτοια 
ενδιαφζροντα πράγματα. Είχα κάνει ςτο παρελκόν εγϊ θ ίδια κάποια ςεμινάρια 
Ηωγραφικισ και γενικά οτιδιποτε ςχετίηεται με βιωματικι διδαςκαλία, με 
βιωματικζσ δράςεισ, κεατρικό παιχνίδι, προςπακϊ όταν είναι ςτο προςκινιο να μθν 
τα χάνω. Οπότε, και ςε προςωπικό επίπεδο, δθλαδι για τθ δικι μου τθν απόλαυςθ, 
και μετά παίρνω πράγματα απ’ όλα αυτά, τα οποία τα αξιοποιϊ ζτςι, όπωσ 
αναδφονται αυκόρμθτα και ςτθ διδαςκαλία μου. 

- Ράρα πολφ ωραία· και ποια ςτοιχεία τθσ πολιτιςμικισ εμπειρίασ των μακθτϊν 
ελιφκθςαν υπόψθ, κατά τθν επιλογι τθσ εναλλακτικισ αυτισ μεκόδου; 

- Ροιά ςτοιχεία τθσ πολιτιςμικισ εμπειρίασ των μακθτϊν, νομίηω…, ωσ πολιτιςτικι 
εμπειρία εννοοφμε ακριβϊσ τί ασ ποφμε; εννοοφμε… 

- Τθ ςχζςθ τουσ με τθ Ηωγραφικι; Τθ ςχζςθ τουσ με τισ καταςκευζσ, δθλαδι… 
- Δεν ελιφκθ υπόψθ τίποτα ζτςι όπωσ φορμαλιςτικά το κζτουμε τϊρα, ελιφκθ 

υπόψθ μόνο θ ανάγκθ των παιδιϊν να εκφραςτοφν ελεφκερα, να κινθκοφν 
ελεφκερα και γενικϊσ να ξεχάςουν ότι κάνουν μάκθμα και να αφιςουν τον εαυτό 
τουσ να λειτουργιςει με βάςθ τθν αιςκθτικι απόλαυςθ και αυκόρμθτα. Δθλαδι, 
εμζνα αυτό που με ενδιζφερε είναι να το χαροφν, ςαν μικρά παιδιά, να ξεφφγουν 
από το κακθμερινό ωρολόγιο πρόγραμμα, να ξεχάςουν τα προγράμματα 
διδαςκαλίασ και δεν με ενδιζφερε ποιοσ ξζρει καλι Ηωγραφικι, ποιοσ ξζρει να 
κάνει κολλάη, ποιοσ ξζρει αν θ ςυγκεκριμζνθ Μουςικι υπόκρουςθ που ακοφμε 
είναι αυτι ι εκείνθ. Με ενδιζφερε βαςικά τα παιδιά να λειτουργιςουν ελεφκερα 
και να χαροφν και να απολαφςουν, ςαν παιδιά κι όχι ςαν μζλθ, ωσ μακθτζσ, ασ 
ποφμε, αυτι τθ δραςτθριότθτα που κάναμε εκείνθ τθ ςτιγμι. Να επικοινωνιςουνε, 
να ςυνεργαςτοφνε, να βγάλουν ζνα κομμάτι τθσ ψυχισ τουσ, του ςυναιςκιματόσ 
τουσ. 

- Με τθ ςυναιςκθματικι πλευρά το λζτε. 
- Ναι, θ ςυναιςκθματικι πλευρά κι όχι τόςο οι πολιτιςμικζσ αξίεσ.  
- Εςείσ ποια κεωρείτε τα πλεονεκτιματα και ποια τα μειονεκτιματα τθσ 

παραδοςιακισ μεκόδου και ποια τα αντίςτοιχα τθσ διδαςκαλίασ με εναλλακτικζσ 
μεκόδουσ; Ράμε πρϊτα ςτθν παραδοςιακι. 

- Στθν παραδοςιακι, το μόνο το οποίο κεωρϊ ότι είναι κετικό, ενδεχομζνωσ, κα 
μποροφςε να είναι το ότι ςου επιτρζπει, ίςωσ, να ελζγξεισ περιςςότερο το τι κάνεισ, 
να ζχεισ βάλει ζνα ςυγκεκριμζνο ςχζδιο, πλαίςιο, το οποίο το διεκπεραιϊνεισ, 
δαςκαλοκεντρικά πάντα, χωρίσ να ζχεισ αςτάκμθτουσ παράγοντεσ, οι οποίοι 
ενδεχομζνωσ να ςε βγάλουνε εκτόσ, κα ςε κακυςτεριςουνε, κα ςου 
δθμιουργιςουνε άλλα προβλιματα τεχνικισ φφςεωσ. Αλλά, δεν τθ ςυγκρίνω ςε 
ςχζςθ με τθν…, αν τζλοσ πάντων τθν αντιπαρακζςουμε με τθν πιο διαδραςτικι και 
βιωματικι, τζλοσ πάντων, διδαςκαλία και μάκθςθ, διότι, κεωρϊ ότι είναι πολφ 
διαφορετικό να επιβάλλεισ κάτι και να το παρουςιάηεισ, από το να λειτουργείσ 
ομαδικά και να εμπλζκονται όλοι μζςα ςε μια διαδικαςία, ο κακζνασ να ζχει ζνα 
ρόλο και να μθν ζχεισ εςφ το μοναδικό ρόλο και οι άλλοι να είναι κεατζσ. Αλλά να 
είναι όλοι, εν μζρει, πρωταγωνιςτζσ, ακόμθ και κομπάρςοι, ίςωσ, αλλά κομπάρςοι, 
να ζχει ο κακζνασ ζναν ρόλο. Δθλαδι, νομίηω ότι θ παραδοςιακι διδαςκαλία δεν 
ςτο επιτρζπει αυτό, ςου επιτρζπει να κάνεισ πολφ ςυγκεκριμζνα πράγματα, 
προβλζψιμα, βαρετά κατά τθ γνϊμθ μου, ςε πολφ ςθμαντικό βακμό και νομίηω ότι 
υπάρχουν αρκετά άλλα μακιματα για να κάνεισ  διδαςκαλία, που δεν μπορείσ πολφ 
εφκολα να κάνεισ βιωματικι, αλλά θ Λογοτεχνία ςίγουρα δεν είναι ζνα από αυτά τα 
αντικείμενα, γιατί νομίηω ότι ςου δίνει από μόνθ τθσ το πεδίο τθσ δράςθσ, να 
δουλζψεισ με απόλυτθ ελευκερία και με πολφ ενδιαφζρον, ςε ζνα πολφ μικρό 
κομμάτι, μάλλον όλα αυτά που κα μποροφςεσ να περάςεισ παραδοςιακά, να τα 
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προβάλεισ και να τα περάςεισ με ζνα τόςο ζμμεςο τρόπο, που να κατακτθκοφν από 
τα παιδιά χωρίσ ιδιαίτερθ προςπάκεια, χωρίσ αυταρχιςμό, χωρίσ αυτό το 
δαςκαλοκεντρικό κομμάτι, ότι είμαι εγϊ θ αυκεντία και εςφ κάτςε και άκου και 
βαςικά κάτςε βιδωμζνοσ ςτθ κζςθ ςου και μθν κάνεισ τίποτα. Για μζνα είναι δοφναι 
και λαβείν αυτό, είναι πϊσ να το πω, είναι κάτι το οποίο πρζπει να κυκλοφορεί, 
πρζπει να υπάρχει μία ελευκερία, που επιτρζπει ςτο παιδί τθ Λογοτεχνία να τθν 
αγαπιςει, όχι να τθ κεωριςει μάκθμα. Για μζνα θ Λογοτεχνία δεν είναι μάκθμα, 
μόνο μάκθμα ηωισ ίςωσ.   

- Τθ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία οι μακθτζσ τθν απιλαυςαν και από ποφ φάνθκε; 
- Οι μακθτζσ τθν απιλαυςαν πάρα πολφ τθ διδαςκαλία, νομίηω ότι τθν ξεχϊριςαν 

από άλλεσ ίςωσ διδαςκαλίεσ, γιατί, τζλοσ πάντων, ςυμμετείχανε οι περιςςότεροι 
ενεργά, ακόμθ και αυτοί που αρχικά ζδειξαν, οι λίγοι, που ζδειξαν, να μθν 
ενδιαφζρονται αρκετά, παρόλα αυτά, όμωσ, περιθγικθκαν ςτο χϊρο, διάβαςαν 
ςτίχουσ, κόλλθςαν το χαρτάκι τουσ με τθν ατάκα τουσ, με το ςτίχο που ξεχϊριςαν 
τζλοσ πάντων, τον αγαπθμζνο τουσ. Ζβαλαν το δικό τουσ αποτφπωμα ςτον πίνακα ι 
ακόμθ κι αν απείχαν και δεν ςυμμετείχαν κάποιοι ελάχιςτοι, όμωσ, μετά 
καμάρωναν πάρα πολφ αυτό που βγικε, ωσ προϊόν και περίμεναν με ιδιαίτερθ 
ανυπομονθςία να δουν και πϊσ αυτό ιταν ςτθμζνο μετά ςτο ςχολείο, το οποίο 
φυςικά προβλικθκε και ς’ ζνα ςθμείο το οποίο είναι πολφ εμφανζσ, προκειμζνου 
να το βλζπουνε και να καμαρϊνουν τα ίδια τα παιδιά το δθμιοφργθμά τουσ. 

- Σχολίαςαν τθ διδαςκαλία; 
- Σχολίαςαν τθ διδαςκαλία, ςχολίαςαν το πόςο αιςκάνκθκαν ελεφκεροι, το πόςο 

αιςκάνκθκαν παιδιά, το τί τουσ άρεςε που κινιόντουςαν ςτο χϊρο, πραγματικά 
λειτοφργθςαν ςαν παιδιά που βοφτθξαν τα χζρια τουσ ςτα χρϊματα, που άκουγαν 
τθ Μουςικι, που υπιρχε τζλοσ πάντων όλθ αυτι θ ελευκερία μζςα ςτο χϊρο και 
είχαν τθν ευκαιρία να λειτουργιςουν ομαδικά. Νομίηω ότι ζνιωςαν παιδιά, αυτό 
μου τόνιςαν οι περιςςότεροι, ότι ζνιωςαν παιδιά και ζνιωςαν και περιφανοι για το 
αιςκθτικό αποτζλεςμα. Και επίςθσ το ότι δεν κα το ξεχάςουν τα περιςςότερα 
παιδιά μου είπαν και, όταν βλζπουν τθ ροδιά, το δζντρο,  τθ ροδιά, κα κυμοφνται 
πάντα τθν τρελι ροδιά και γι’ αυτό που ζκαναν και γιατί μζςα από το δθμιοφργθμά 
τουσ αναδφονται τϊρα ςτο μυαλό τουσ ςτίχοι, ζτςι ξεπθδοφν ςτίχοι από το κείμενο, 
ςτίχοι όπωσ αυτοί που μπορεί να ζγραψαν ςτα κλαδιά, τθσ μικρισ ροδιάσ, τθσ 
τρελισ ροδιάσ ι τζλοσ πάντων αυτά που μπορεί να ζγραψαν τα ίδια εκείνθ τθν ϊρα 
ςτον πίνακα ι ςτα χαρτάκια τουσ. Φάνθκε ότι ενκουςιάςτθκαν πολφ με τθ 
διαδικαςία κι ακόμθ και παιδιά που δεν είχαν δει ποτζ ροδιά ςτθ ηωι τουσ, θ 
φανταςία τουσ επζτρεψε να τθν οπτικοποιιςουν με τον πιο καλό τρόπο, νομίηω, με 
τον πιο εφςτοχο τρόπο.      

- Οι μακθτζσ, λοιπόν, ςυμμετείχαν ενεργθτικά; 
- Οι μακθτζσ ςυμμετείχαν, το ςχολίαηαν για καιρό, καμάρωναν, το ςυηθτοφςαν με 

άλλουσ ςυναδζλφουσ, με άλλα τμιματα, τα οποία ιρκαν και παραπονιόντουςαν, 
«Μα, γιατί κυρία δεν κάνουμε κι εμείσ αυτό;» ι ερχόταν από άλλα τμιματα και μου 
ζλεγαν: «- Μα γιατί δεν μασ κάνετε μάκθμα;» όλο αυτό που πολφ λογικά, ασ ποφμε, 
όταν διαχζεται ζνα αποτζλεςμα και τα παιδιά νιϊκουν ότι, τζλοσ πάντων, είναι 
κάπωσ ελεφκερα και χαλαρά, πάλι κζλουν να λειτουργοφν ς’ αυτζσ τισ ςυνκικεσ 
προφανϊσ, οπότε τα παιδιά ακόμα περιςςότερο καμαρϊνουν γι’ αυτό. Γιατί ςου 
λζνε,  «Α!, εμείσ κάναμε αυτό». 

- Μπορείτε λίγο να μου περιγράψετε κατά ποιο τρόπο κρίνετε ότι οι μακθτζσ 
ςυμμετείχαν ενεργά; Δθλαδι, αυτι τθν ενεργοποίθςθ. 

- Συμμετείχαν ενεργά, όχι μόνο με τον τρόπο τον οποίο, το κακζνα βάηοντασ το δικό 
του αποτφπωμα δθμιοφργθςε τελικά αυτό που βγικε ωσ τελικό προϊόν, αν μπορϊ 
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να το ονομάςω ζτςι, αλλά και με τον τρόπο, με τον οποίο τα παιδιά 
ςυναιςκθματικά επθρεάςτθκαν ςυγκινικθκαν, καμάρωςαν, είχαν τθ ηζςθ να 
ξανακάνουμε και ςτο επόμενο μάκθμα αντίςτοιχο παράγωγο. Ζβριςκαν άλλουσ 
ςυναδζλφουσ και τουσ ζλεγαν: «Α!, κζλουμε κι εμείσ να κάνουμε αυτό»  και βαςικά 
τα παιδιά ςυμμετείχαν με τθν ζννοια ότι πλζον το κείμενο είναι κάτι το οποίο το 
μάκαιναν, ςαν τραγοφδι απζξω, οριςμζνοι ςτίχοι μαγικά αναπαράγονται τελικά 
από τα παιδιά, ςαν να είναι ζνα τραγοφδι, ςαν αυτά που μακαίνουμε και λζνε. Σαν 
ζνα παιδικό τραγουδάκι.  

- Με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ ςυνεργάςτθκαν για το αποτζλεςμα;  
- Ναι, ςυνεργάςτθκαν. 
- Με ποιο τρόπο; Κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ; 
- Νομίηω ςυνεργάςτθκαν με ζνα πολφ  αρμονικό τρόπο, χωρίσ εγϊ να χωρίςω, παρά 

μόνο με μία ερϊτθςθ, τζλοσ πάντων, που ζκανα ποια παιδιά κα ικελαν για 
παράδειγμα να φτιάξουνε τον κορμό και ποια παιδιά κα ικελαν αυτό, εκείνο. 

- Μόνα τουσ, αυτορρφκμιςθ 
- Ναι ακριβϊσ, υπιρξε μια αυτορρφκμιςθ, μόνα τουσ ανζλαβαν τι κα κάνουνε. Τα 

παιδιά που δεν ζχουνε και πολλι  πολλι εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό τουσ, ςε ςχζςθ 
με το πϊσ μποροφν ενδεχομζνωσ να ηωγραφίςουν, να φτιάξουνε, όμωσ βρικαν τον 
τρόπο να ςυμμετάςχουν,  με τον δικό τουσ τρόπο. Πλα ζκαναν το δικό τουσ ρόδι και 
νομίηω ότι υπιρξε μία πολφ ομαλι και ιςορροπθμζνθ ςυνεργαςία, αρμονικι, χωρίσ 
παράπονα και χωρίσ γκρίνιεσ και μάλιςτα βγικε και ζνα αιςκθτικό αποτζλεςμα, 
νομίηω, υψθλισ αξίασ καλλιτεχνικισ, ςε πάρα πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Το 
οποίο δεν κα μποροφςε να βγει εάν.., ςτα πλαίςια, δθλαδι, μίασ διδακτικισ ϊρασ ι 
ίςωσ και λίγο παραπάνω, ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ. Είναι μαγικό το ότι βγικε όλο 
αυτό και αυτό οφείλεται νομίηω ςτθν καλι ςυνεργαςία των παιδιϊν και ςτο ότι 
τουσ άρεςε προφανϊσ αυτό που κάνανε. 

- Φάνθκαν, επομζνωσ, και δθμιουργικοί. 
- Φάνθκαν και δθμιουργικοί και νομίηω, επίςθσ, ότι θ δθμιουργικότθτά τουσ δεν 

ανεςτάλθ οφτε από το γεγονόσ ότι λειτοφργθςαν υπό τθν παρακολοφκθςθ κάποιων 
ανκρϊπων, που δεν ιτανε ςτθν κακθμερινότθτά τουσ, όπωσ για παράδειγμα, τθσ 
κασ Αγγελιδάκθ θ οποία ιταν παροφςα, ι κάποιων άλλων ςυναδζλφων, που 
παρακολοφκθςαν τθ δεφτερθ δειγματικι διδαςκαλία. Λειτοφργθςαν ελεφκερα, 
λειτοφργθςαν αυκόρμθτα και λειτοφργθςαν με χαρά, εμζνα αυτό με ενδιαφζρει. 

- Από τθ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία ποιο κεωρείτε το κυρίαρχο όφελοσ 
(βραχυπρόκεςμο ι μακροπρόκεςμο; ).  

- Να ξεκινιςω με το μακροπρόκεςμα. Νομίηω ότι κανζνα παιδί δεν κα ξεχάςει τθν 
τρελι ροδιά, από τθν οποία λζρωςε τα χζρια του, ίςωσ και το πρόςωπό του, και κα 
αιςκάνεται ακόμα το ςφουγγαράκι με τθ δακτυλομπογιά που ζφτιαξε, που ζβαλε, 
ακοφμπθςε πάνω ςτον καμβά, και νομίηω τθν εικόνα τθσ που τθν ζχουν κρατιςει 
και οι περιςςότεροι μζςω κινθτϊν που τράβθξαν φωτογραφίεσ, τζλοσ πάντων. 
Νομίηω ότι πάντα κα τα ςυνοδεφει ωσ ζνα καλό κομμάτι του ςχολείου, ωσ ζνα άλλο 
ςχολείο που κα ικελαν να το ηουν ςε μεγαλφτερο εφροσ. Ζνα ςχολείο που τα 
αφινει να είναι ελεφκερα και χαροφμενα και βαςικά προτάςςει το παιδί και αφινει 
το παιδί να βγει. Νομίηω, δθλαδι, αυτι θ παιδικότθτα αγκαλιάςτθκε από αυτό το 
ποίθμα και από αυτι τθ δράςθ και νομίηω ότι πάντα κα τα γλυκαίνει αυτι θ ςκζψθ 
κι όταν κα βλζπουν τθ ροδιά, δφςκολα κα μποροφν να αποφφγουν το ςυνειρμό με 
τθν «Τρελι ροδιά» του Ελφτθ και τθ δθμιουργία που κάνανε τα ίδια τα παιδιά. Υπό 
τθ διακριτικι παρακολοφκθςι μου. Βραχυπρόκεςμα, νομίηω, ότι τα κάνει πιο 
απαιτθτικά, ωσ προσ το να διεκδικιςουν μία άλλθ ποιότθτα διδαςκαλίασ, και πζρα 
από τθν άλλθ ποιότθτα διδαςκαλίασ νομίηω ότι τουσ δθμιουργεί, ίςωσ, μια άλλθ 
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ςτάςθ και ςτθ Λογοτεχνία, οπότε ενδεχομζνωσ να περιμζνουνε κι άλλα τζτοια 
μακιματα Λογοτεχνίασ και τα κάνει να προςζρχονται ςτθν τάξθ με μεγαλφτερθ 
όρεξθ. 

- Υπιρξαν προβλιματα κατά τθ διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ; 
- Ρρόβλθμα κα μποροφςεσ να ορίςεισ, πάντα, το αμείλικτο μζγεκοσ του χρόνου, το 

οποίο προφανϊσ δεν ζχουμε τθν πολυτζλειά του για να μποροφμε να λειτουργοφμε 
τζλοσ πάντων πιο ελεφκερα και πιο χαλαρά. Ο χρόνοσ λοιπόν είναι ζνασ εχκρόσ, 
γιατί πρζπει, μζςα ςε πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα, να διεκπεραιϊςεισ κάποια 
πράγματα και να φανεί ολοκλθρωμζνθ θ δουλειά, ζτςι ϊςτε τα παιδιά, όλο αυτό να 
το αντιλθφκοφν ςαν ζνα ςφνολο κι όχι να λειτουργιςει αποςπαςματικά, γιατί μετά 
χάνεται και θ αξία. Το πρϊτο, λοιπόν,  είναι αυτό που ςίγουρα, εμζνα τουλάχιςτον 
με άγχωνε, γιατί ικελα τα παιδιά να το ολοκλθρϊςουν όλο αυτό προκειμζνου να 
βγει όλο αυτό που ικελα ωσ ςυναίςκθμα κι ωσ αιςκθτικό αποτζλεςμα. Και να μθν 
παρεμποδίςω και το πρόγραμμα και άλλων ςυναδζλφων, να τακτοποιθκεί θ τάξθ, 
να μπει ο επόμενοσ ςυνάδελφοσ και να κάνει το μάκθμά του απρόςκοπτα. 
Ρρόβλθμα, ενδεχομζνωσ, κα μποροφςε να οριςτεί το ότι ζςτω και κάποια λίγα 
παιδιά είχαν περιςςότερθ δυςκολία ςτο να εμπλακοφν και να λειτουργιςουν, ασ 
ποφμε, με αυτι τθ λογικι. Ππωσ, επίςθσ, και το ότι νομίηω ότι ςε κάποιεσ 
περιπτϊςεισ μπορεί να ιταν λίγο χαοτικά λόγω φαςαρίασ. Ράντωσ, εγϊ δεν ικελα, 
με κάποιο τρόπο, να παρζμβω και ιδιαίτερα πζρα του λογικοφ, γιατί όπωσ 
προζτρεψα τα παιδιά ςτθν αρχι τθσ διδαςκαλίασ, ικελα να είναι ελεφκερα, να 
κινοφνται ελεφκερα ςτο χϊρο, να κάνουν αυτό που επικυμοφν και τζλοσ πάντων να 
λειτουργοφν με μία όχι καταπιεςτικι και κατευκυνόμενθ λογικι. Οπότε αυτά 
νομίηω ςε γενικζσ γραμμζσ. 

- Είπατε για τουσ μακθτζσ που ιταν λίγο πιο απόμακροι, ότι δεν εμπλζχτθκαν. 
- Κάποιοι ελάχιςτοι. 
- Σε ςφγκριςθ με τθν παραδοςιακι διδαςκαλία εμπλζχτθκαν περιςςότεροι, 

ενεργοποιικθκαν περιςςότεροι μακθτζσ; 
- Και μόνο το ότι ςθκϊκθκαν από τα κρανία τουσ και μόνο το ότι ζβλεπαν κάτι 

διαφορετικό και μόνο το ότι άκουγαν κάτι διαφορετικό και μόνο το ότι βλζπουνε 
αυτι τθ ςτιγμι το αιςκθτικό τουσ αποτζλεςμα, το ζργο τουσ να κρζμεται ςτουσ 
τοίχουσ του ςχολείου και ξζρουμε ότι αυτό ζγινε ςτθ δικι μασ ϊρα και αυτό είναι 
του δικοφ μασ τμιματοσ και αυτό είναι του άλλου τμιματοσ, νομίηω ότι και μόνο 
αυτό, τουσ άρεςε. Και μόνο αυτό τα ενζπλεξε και ςυναιςκθματικά, το βαςικότερο. 

- Ρϊσ νομίηετε ότι οι εναλλακτικζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ μζςω των Τεχνϊν 
επθρζαςαν τον τρόπο ςκζψθσ των μακθτϊν; 

- Καταλυτικά, τον επθρζαςαν, γιατί δθμιουργοφν εικόνεσ και βιϊματα ακόμα κι ζνα 
παιδί που δεν είχε καν διαβάςει, δεν ιταν παρόν ουςιαςτικά, κατά τθν ϊρα τθσ 
παράδοςθσ, ςε ςχζςθ με το όταν διδάςκαμε το ποιθτικό κείμενο, όταν το 
αναλφαμε, όταν, τζλοσ πάντων, μπικαμε ςε κζςθ να το προςεγγίςουμε, εξαρχισ, 
ακόμθ κι αυτά τα παιδιά δεν υπάρχει περίπτωςθ να μθν κυμοφνται αυτό που 
κάναμε εκείνθ τθν ϊρα, γιατί ιτανε κάτι που ιτανε ζντονο, είχε ςυναιςκθματικι 
ςφραγίδα επάνω, είχε τθν εμπλοκι του ςυνόλου ςχεδόν τθσ τάξθσ. Δθλαδι, νομίηω 
ότι δεν μποροφν να μθν επθρεαςτοφν από κάτι τζτοιο, φαίνεται ότι επθρεάςτθκαν. 
Υπάρχει κάτι που δεν κυμάμαι καλά ίςωσ; Σε αυτό που ρωτιςατε; 

- Ραρατθριςατε κάποιεσ αλλαγζσ ςτον τρόπο πρόςλθψθσ τθσ Τζχνθσ γενικότερα 
από τουσ μακθτζσ φςτερα από τθν εφαρμογι τζτοιου είδουσ μεκόδων; 

- Δεν μπορϊ να πω ότι παρακολοφκθςα καταλυτικζσ αλλαγζσ, γιατί αυτό δεν ιτανε 
πρϊτα απ’ όλα θ πρϊτθ φορά που του ηοφςαν τα παιδιά. 

- Σε ςχζςθ με τθ Λογοτεχνία και τισ Τζχνεσ, δθλαδι ςυνδζουν το κείμενο με τισ… 



  

458 

 

- Ναι, ςε ςχζςθ με τθ Λογοτεχνία και τισ Τζχνεσ. Νομίηω ότι τα παιδιά ίςωσ φςτερα 
από αυτό ζγιναν λίγο πιο απαιτθτικά με τθν ζννοια ότι εφόςον είδαν ότι αυτό 
μπορεί να γίνει, άρχιςαν και τα ίδια να επικυμοφν, όντωσ, να υπάρχει αυτι θ 
διαςφνδεςθ, γιατί τουσ ανοίγει ζνα διαφορετικό παράκυρο, τουσ δίνει ζνα άλλο 
φωσ, τουσ δίνει τθ δυνατότθτα να δουλζψουν με ζνα άλλο τρόπο, οπότε τα ίδια τα 
παιδιά νομίηω κα το επικυμοφςαν, γιατί το βρίςκουν πιο ενδιαφζρον, γιατί 
δουλεφουν ςε πιο πολλά επίπεδα, μακαίνουνε ςε πολλά επίπεδα. Δθλαδι, το 
γεγονόσ ότι είχαν τθ δυνατότθτα και αργότερα, ζνα παράδειγμα, εκείνον τον καιρό 
δουλζψαμε, ςτθν ζκκεςθ, μια κεματικι ενότθτα, θ οποία δουλεφτθκε με βάςθ 
πίνακεσ Ηωγραφικισ οι οποίοι ζχουν αντιρατςιςτικά μθνφματα. Και ιτανε 
απίςτευτοσ ο τρόποσ που δουλεφτθκε αυτό, γιατί και τα ίδια τα παιδιά μετά, 
ηθτοφςανε με βάςθ αυτόν τον πίνακα να αποτυπϊςουν κι αυτοί ςε καμβά τθ δικι 
τουσ εκδοχι, άλλοι καλλιτεχνικά. Άρα, δθλαδι, ςθμαίνει ότι τα ίδια τα παιδιά είχαν 
ιδθ μια προπαιδεία τθν οποία ικελαν να τθν αξιοποιιςουν και άμεςα, ςυγγνϊμθ 
αυκόρμθτα, κζλανε κι αυτά να λειτουργιςουνε με αυτό τον τρόπο. Να 
ξαναφτιάξουν ζνα ζργο Τζχνθσ δικό τουσ ζςτω και αφθρθμζνο. 

- Ρολφ ωραία. 
- Κα επιχειροφςατε ξανά μια διδαςκαλία με εναλλακτικζσ μεκόδουσ (διδαςκαλία 

με τθ ςυμβολι των Τεχνϊν);  
- Απολφτωσ. 
- Τι κα προςζχατε κατά το ςχεδιαςμό ι τθν υλοποίθςθ; 
- Κα πρόςεχα πάρα πολφ το χρόνο, κα προςπακοφςα, δθλαδι, να προςαρμοςτεί ςτα 

πλαίςια του χρόνου που ζχω ςτθ διάκεςι μου. Κα προςπακοφςα να εμπλζξει όςο 
γίνεται, περιςςότερα παιδιά, κα προςπακοφςα να ςεβαςτϊ ακόμθ περιςςότερο τα 
παιδιά που δεν κα ικελαν  να εμπλακοφν για τουσ «χι», «ψι» λόγουσ, και κα ικελα 
να λειτουργιςω ακόμθ περιςςότερο εξατομικευμζνα και, ενδεχομζνωσ, 
χρθςιμοποιϊντασ και ςυνδυαςτικά παραπάνω τθσ μίασ τεχνικισ ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
διδακτικι ϊρα, ζτςι ϊςτε να μπορζςω να προςεγγίςω και τα μεν παιδιά και τα δε. 
Δθλαδι, παιδιά μποροφν να λειτουργοφν, ασ ποφμε περιςςότερο, με τθ μια μορφι 
Τζχνθσ, κι άλλα παιδιά μποροφν να λειτουργοφν περιςςότερο ςε ςχζςθ με ζνα άλλο 
είδοσ Τζχνθσ. Επίςθσ, νομίηω ότι κα ζπρεπε να κάνω μια πιο προςεκτικι διάγνωςθ 
των δεξιοτιτων των παιδιϊν, πριν μπω ςε αυτι τθ διαδικαςία, γιατί κα μποροφςα, 
για παράδειγμα, αντί τθσ Μουςικισ υπόκρουςθσ που υπιρχε από το cd player 
εκείνθ τθν θμζρα, κα μποροφςε, παράδειγμα, ζνα παιδί το οποίο παίηει κικάρα, να 
ζχει φζρει τθν κικάρα του και να παίηει ςτουσ ςυμμακθτζσ του εκείνο κάποιεσ 
μελωδίεσ που του αρζςουν. Και νομίηω ότι αυτό κα ιταν ακόμα πιο φιλικό προσ τα 
παιδιά. Ενδεχομζνωσ, να πρόςεχα ακόμθ περιςςότερο το διάκοςμο που κα υπιρχε 
ςτθν τάξθ, να  υπιρχε μια αντίςτοιχθ, ανάλογα με το μάκθμα πάντα και ανάλογα με 
το ςκοπό, διακόςμθςθ, δεν μιλάμε τϊρα για φοβερά πράγματα, ζςτω και δωρικά, 
που όμωσ να ςε βάηει ςτο κλίμα περιςςότερο ζτςι; Νομίηω ςε γενικζσ γραμμζσ 
αυτά. 

- Κα κζλατε να προςκζςετε κάτι επιπλζον; Οτιδιποτε. 
- Αν κα ικελα να προςκζςω, βαςικά νομίηω ότι ελζχκθςαν τα περιςςότερα, αλλά 

επειδι πιςτεφω πάρα πολφ ςε αυτό τον τρόπο δουλειάσ, νομίηω ότι κα ζπρεπε να 
επεκτακεί ακόμα και ςτισ κετικζσ επιςτιμεσ, με κάποιο τρόπο και κα ζπρεπε το 
ςχολείο, γενικά, να μπορεί να λειτουργεί ωσ μία μεγάλθ ομάδα με κοινό ςτόχο και 
ςε πολλά αλλθλοςυνεργαηόμενα, τζλοσ πάντων, πεδία, όπωσ είναι για παράδειγμα, 
θ παράλλθλθ ηϊνθ, ζτςι ϊςτε να μποροφμε και ςυνάδελφοι, διαφορετικϊν 
ειδικοτιτων να προςεγγίηουμε βιωματικά με διάφορουσ τρόπουσ, πολφπλευρα, 
κάποια αντικείμενα. Ενδεχομζνωσ, ασ ποφμε, ςτον Ελφτθ να μποροφςαν π.χ. να 
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βοθκιςουν οι μακθματικοί ςε ςχζςθ με τθν αρικμθτικι του κόςμου του Ελφτθ. Να 
μποροφςε να βοθκιςει ζνασ φυςικόσ, να μποροφςε να βοθκιςει ο γυμναςτισ ςε 
κάποια πράγματα,  να μποροφςε να βοθκιςει θ κυρία των εικαςτικϊν. Κζλω να πω 
ότι να λειτουργιςουμε πζραν τθσ μιασ ειδικότθτασ,, ενδεχομζνωσ, και 
αιφνιδιαςτικά για τα παιδιά να μπει να κάνει Ελφτθ, ασ ποφμε, μιασ άλλθσ 
ειδικότθτασ ςυνάδελφοσ, όχι με τθν παραδοςιακι μορφι, που περιμζνεισ από το 
φιλόλογο να ςου αναλφςει το ποίθμα, να ςου πει μία τελείωσ άλλθ οπτικι, θ οποία 
κα αιφνιδιάςει τα παιδιά και μετά να μπει ςτο επόμενο μάκθμα και τα παιδιά να 
διψάνε για αυτό το οποίο πλζον κα τουσ «ειςθγθκείσ». Νομίηω, φυςικά,  ότι θ 
ςχολικι μονάδα γενικά, κι ο διευκυντισ ειδικότερα,  πρζπει να βοθκά άμεςα 
τζτοιου τφπου προςπάκειεσ, και βαςικά ειδικά για το μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ, 
επειδι νομίηω, ότι είναι πολφ ςθμαντικό, κα ζπρεπε να το κάνουν άνκρωποι οι 
οποίοι ζχουν πραγματικι αγάπθ για τθ Λογοτεχνία. Να υπάρχει ζνασ ςυγκεκριμζνοσ 
χϊροσ, ο οποίοσ να είναι ςτολιςμζνοσ, οριοκετθμζνοσ, εξοπλιςμζνοσ με πολφ 
ςυγκεκριμζνα μζςα, όχι φοβερά. Κα μποροφςε ζνασ χϊροσ ο οποίοσ να ζχει 
ενδεχομζνωσ κακρζφτθ, να ζχει γάηεσ, να ζχει πράγματα τζλοσ πάντων να είναι τα 
παιδιά ςε μια αίκουςα, που να είναι μακριά από τα κρανία, με μαξιλάρεσ κάτω, 
κάτι πιο φιλικό. Ζτςι ϊςτε τα παιδιά να μποροφν να κινοφνται, να μποροφν να 
εκφράηονται, να μποροφν να καταλαβαίνουν ότι εκείνθ τθν ϊρα δεν κάνουν ζνα 
μάκθμα, αλλά ςτθν ουςία κάνουν Τζχνθ και βαςικά ηουν καταςτάςεισ που τουσ 
καλλιεργοφν ςυναιςκιματα που κα τα ςυνοδεφουν για μια ηωι και κα τουσ 
χαράξουν μία άλλθ θκικι πορεία, μζςα από ερεκίςματα, τζλοσ πάντων,  
διαφορετικοφ τφπου. Αυτό και εκείνθ τθν ϊρα να λειτουργεί μία ομάδα κι όχι ζνασ 
δάςκαλοσ κι ζνα ςφνολο κεατισ. Αυτό, να είναι όλοι πρωταγωνιςτζσ και να 
κινοφνται ελεφκερα. Και βαςικά, κα ικελα να υπάρχει και θ ελευκερία να διαλζγει  
ο ςυνάδελφοσ κάποια κείμενα, ενδεχομζνωσ και εξειδικευμζνα με βάςθ τθν τάξθ 
του, τα οποία ενδεχομζνωσ να τίκενται προσ ζγκριςθ, δεν ξζρω, αλλά τζλοσ πάντων 
να υπάρχει ζνα ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ μακριά από τον τεχνικό και αποςτειρωμζνο 
τρόπο τθσ διδαςκαλίασ, ζτςι, δθλαδι, τεχνοτροπίεσ, ρεφματα κ.τ.λ. Εντάξει, καλά 
όλα αυτά, αλλά να υπάρχει μία βιωματικι επί τθσ ουςίασ προςζγγιςθ, τα παιδιά να 
τα κάνει να νιϊκουν πράγματα, να αιςκάνονται, γιατί αυτό κα τα ςυνοδεφει. Λίγα 
παιδιά κα κυμοφνται τον Ραρναςςιςμό ι τον Νεοςυμβολιςμό ι ξζρω εγϊ τον 
κλαςικιςμό ι δεν ξζρω τι, τα περιςςότερα παιδιά,  όμωσ,  κα κυμοφνται τθν «τρελι 
ροδιά»,  που ηωγραφίςανε. Κα κυμοφνται το Ηορμπά που φτιάξανε…, τζλοσ πάντων 
τθ «ωμιοςφνθ»,  ασ ποφμε που κάναμε το καφενείο μζςα ςτθν τάξθ, που κάναμε 
το δρϊμενο, που κάναμε το τραγοφδι, αυτά κα τα κυμοφνται. Αλλά δεν νομίηω ότι 
κα κυμοφνται τον οριςμό των ρευμάτων ι τθν ηευγαρωτι ι δεν ξζρω ποια άλλθ 
ομοιοκαταλθξία, χωρίσ να τα υποτιμϊ όλα αυτά, γιατί χρειάηονται, αλλά προφανϊσ 
δίνω προτεραιότθτα ςτο ςυναίςκθμα κι όχι ςτθν τεχνικι. 

- Αναλόγωσ τουσ ςτόχουσ. 
- Ναι, προφανϊσ, αναλόγωσ τουσ ςτόχουσ, εννοείται. 
- Σασ ευχαριςτϊ πολφ. 
- Κι εγϊ ευχαριςτϊ.   
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Συνζντευξθ  5.  Υποκείμενο 23 (Ραραδοςιακι)  

 

 

ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΟ 23 

ΜΕΚΟΔΟΣ:  ΡΑΑΔΟΣΛΑΚΘ 

 

 

- Ζχετε παρακολουκιςει μακιματα διδακτικισ Λογοτεχνίασ κατά τθ διάρκεια 
των Ρανεπιςτθμιακϊν ςπουδϊν; 

- Πχι, δεν ζχω. 
- Ροιο τμιμα αποφοιτιςατε; 
- Το κλαςςικό τμιμα φιλολογίασ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ ςτο ζκυμνο. 
- Σιμερα παρακολουκείτε ςεμινάρια διδακτικισ τθσ Λογοτεχνίασ; 
- Πχι, δεν το ζχω κάνει αυτό, παρόλο που ζχουν πζςει ςτθν αντίλθψι μου κάποια 

τζτοιου είδουσ ςεμινάρια, αλλά δεν το ζχω κάνει. 
- Τι είδουσ ςεμινάρια κα κζλατε να παρακολουκιςετε; 
- Κα είχε ενδιαφζρον να παρακολουκιςω, ζτςι, μια πρακτικι εφαρμογι του πϊσ 

μπορεί κανείσ, όταν διδάςκει ζνα λογοτεχνικό κείμενο, ζνα ποίθμα, ζνα πεηό, 
να ενεργοποιιςει τισ αιςκιςεισ των παιδιϊν. Δθλαδι, ονειρεφομαι, ενϊ 
διαβάηω ζνα ποίθμα ι ζνα πεηό, να βλζπουν εικόνεσ ι να ακοφνε μουςικζσ 
ταιριαςτζσ με όλα αυτά. Δεν ζχω μπει ςτθ διαδικαςία να ςυνκζςω ζνα τζτοιο 
πράγμα, μου φαίνεται πάρα πολφ δφςκολο, αυτι θ ανάμειξθ με τθν τεχνολογία, 
που τθ χειρίηομαι, αλλά όχι ςε τζτοιο επίπεδο, και επίςθσ οι υποδομζσ, που 
πρζπει να αποφαςίςω να τισ ξεπεράςω. Δθλαδι,  τισ υποδομζσ του ςχολείου, 
που μπορεί να μθν υπάρχουν, πρζπει εγϊ να τισ ξεπεράςω, να ζρχομαι με τα 
δικά μου εργαλεία, για να ξζρω ότι κα λειτουργιςουν, ςίγουρα και δεν κα 
χάςω τθν ϊρα του μακιματοσ, για να κάνω κάποτε κάτι τζτοιο. 

- Από τθ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία που κάνατε, ποιο αξιολογείτε ωσ κυρίαρχο, 
βραχυπρόκεςμο και μακροπρόκεςμο, όφελοσ των μακθτϊν; 

- Να κυμθκϊ τϊρα εκείνο,  ςε εκείνθ τθ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία, κεωρϊ ότι τα 
παιδιά εκείνθ τθ ςτιγμι μποροφςαν να παρακολουκιςουν, δθλαδι, με τισ 
ερωτοαποκρίςεισ, όπωσ το κάναμε, παραδοςιακόσ τρόποσ. Να 
παρακολουκιςουν το κείμενο,  λίγο να εμβακφνουν να καταλάβουν, δθλαδι, 
κατανόθςθ και τϊρα μακροπρόκεςμα να ευαιςκθτοποιθκοφν και να τουσ μείνει 
κάτι ςχετικά με το…, γιατί ιτανε με τον Λνδιάνο Σιάτλ, αυτό το κείμενο, να τουσ 
μείνει κάτι ςχετικά με τθ φφςθ, με τθν αντιμετϊπιςθ του περιβάλλοντοσ… 

- Ρεριβαλλοντολογικι  ευαιςκθτοποίθςθ. 
- …ςτον άνκρωπο, ναι, ναι αυτό. 
- Οι μακθτζσ πιςτεφετε ότι απιλαυςαν τθ διδαςκαλία; 
- Νομίηω ότι όχι, εγϊ δεν είμαι πολφ ευχαριςτθμζνθ. 
- Γιατί πιςτεφετε; 
- Γιατί λείπει αυτό που… θ ςφγχρονθ γενιά αναηθτά και είναι αυτό, ο ιχοσ, θ 

εικόνα, τζτοιου τφπου ερεκίςματα και… 
- Ρϊσ το αιςκάνεςκε αυτό; Ρϊσ το προςλαμβάνετε; Ωσ μινυμα από τουσ 

μακθτζσ ςασ. 
- Εγϊ δεν βλζπω ενδιαφζρον και λάμψθ ςτα μάτια τουσ, όταν κάνουμε το 

μάκθμα. Δθλαδι, ρωτϊ, απαντοφν, αυτό, για να αντεπεξζλκουν, ασ ποφμε, ςτο 
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κακικον τουσ ωσ μακθτζσ, μεσ ςτθν τάξθ εκείνθ τθν ϊρα. Δεν βλζπω να το 
απολαμβάνουν και να το προχωράνε παραπζρα, να ξεφεφγουν, δθλαδι. Άρα, 
δεν τουσ ζχω βοθκιςει να ξεφφγουν από το ςτενό τυπικό πλαίςιο και να 
ανακαλφψουμε κάτι καλφτερο, κάτι που κα ενδιαφζρει και εκείνουσ, να πάμε 
κάπου αλλοφ με αφορμι το κείμενό μασ. 

- Αιςκάνεςκε ότι δεν τουσ αφορά; 
- Ναι. 
- Οι μακθτζσ κεωρείτε ότι ςυμμετείχαν ενεργθτικά ςτθ διδαςκαλία και με ποιο 

τρόπο; 
- Συμμετείχαν, γιατί απαντοφςαν ςτισ ερωτιςεισ, ζκαναν τισ παρατθριςεισ τουσ, 

δεν ιτανε αδιάφοροι, ασ ποφμε, δεν ιταν μια χαμζνθ διδαςκαλία, αλλά δεν 
ιταν και κάτι το εξαιρετικό, που κα το κυμοφνται πάντα. 

- Με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ ςυνεργάςτθκαν; 
- Πχι, γιατί οι ερωτιςεισ αφοροφςαν όλθ τθν τάξθ, ζπαιρνε το λόγο ο ζνασ, οπότε 

δεν υπιρχε μία ομαδοποίθςθ, άρα υπό αυτι τθν ζννοια όχι. 
- Δθμιουργικοί; Κζλθςαν να δθμιουργιςουν κάτι δικό τουσ; 
- Πχι. 
- Από τθ διδαςκαλία που πραγματοποιιςατε είςαςτε ικανοποιθμζνθ ι κα 

αλλάηατε κάτι; 
- Δεν είμαι ικανοποιθμζνθ,  γιατί ιταν αυτό το παραδοςιακό, δθλαδι, ιταν αυτό 

που είχα κι εγϊ, ωσ μακιτρια, ςε μια εκδοχι καλι, να κινιςουμε το 
ενδιαφζρον, αλλά δεν ιταν κάτι προςαρμοςμζνο ςτθν εποχι μασ, ςτα νζα 
δεδομζνα. 

- Ρϊσ κεωρείτε ότι κα μποροφςε να γίνει αποτελεςματικότερθ; 
- Με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ, με το να χωριςτοφν τα παιδιά ςε ομάδεσ και ο 

κακζνασ να αναλάβει ζνα κομμάτι να ψάξει. Δθλαδι, άλλοσ ςε κζματα 
κατανόθςθσ του κειμζνου, άλλοσ ςε κζματα προβλθματιςμοφ κοινωνικοφ για το 
ςυγκεκριμζνο κείμενο. Ζπρεπε ο κακζνασ να ζχει αναλάβει ζνα ρόλο. 

- Εντοπίςατε κάποια μειονεκτιματα ςτθν παραδοςιακι διδαςκαλία και ποιά 
μζκοδο προτείνετε για τθν αντιμετϊπιςι τουσ; 

- Ναι, απευκυνόμαςτε ςε νζεσ γενιζσ. Τα παιδιά, ςιμερα, κακά τα ψζματα, ζχουν 
αυτά τα οπτικοακουςτικά ερεκίςματα και είναι με ζνα ακουςτικό ςτα αφτιά και 
μια οκόνθ μπροςτά ςτα μάτια τουσ. Δεν μπορεί λοιπόν, ό,τι και να κάνουμε, 
δεν μποροφμε να τα κερδίςουμε, μόνο με τθν παρουςία μασ και με το λόγο 
μασ, μεσ ςτθν τάξθ. Οπότε, κεωρϊ ότι πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε αυτά τα 
μζςα τα ςφγχρονα. 

- Πταν ακοφτε εναλλακτικι μζκοδο διδαςκαλίασ ποφ πάει το μυαλό ςασ, ποια 
εντφπωςθ ζχετε;  

- Να βγοφμε από τθν τάξθ, πζρα από τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ, δθλαδι, να 
δθμιουργιςουμε με αφορμι το ερζκιςμα που παίρνουμε, να δθμιουργιςουμε 
εμείσ ζνα αντίςτοιχο δικό μασ κείμενο, ζνα ζργο, ζνα… 

- Ροιεσ κεωρείτε εναλλακτικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ; 
- Θ χριςθ ασ ποφμε, θ αξιοποίθςθ τθσ Τζχνθσ, είναι μια εναλλακτικι μζκοδοσ, το 

Κζατρο, θ κίνθςθ αυτι, δραματοποίθςθ, Ηωγραφικι. 
- Ριςτεφετε ότι οι εναλλακτικζσ μζκοδοι ςυνειςφζρουν ςτθ διδαςκαλία τθσ 

Λογοτεχνίασ; Και ςε ποιο βακμό; 
- Ναι, ναι ςυνειςφζρουν, γιατί ζχουμε γενιζσ που δεν παίρνουν το λογοτεχνικό 

βιβλίο να το διαβάςουν. Εμείσ το κεωροφςαμε παλιότερα δεδομζνο ότι τα 
καλοκαίρια μασ κα διαβάηαμε μερικά λογοτεχνικά βιβλία, δθλαδι, ςτο 
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κομοδίνο μασ υπιρχε πάντα ζνα βιβλίο ςε εξζλιξθ. Τα παιδιά, όμωσ, δεν είναι 
ζτςι ςιμερα, δεν είναι μζςα ςτθν κακθμερινότθτα τουσ αυτό. 

- Δεν τα ελκφει ο γραπτόσ λόγοσ; 
- Γράφουν, γράφουν, δθλαδι, προσ μεγάλθ μου ζκπλθξθ, διαπιςτϊνω ότι 

υπάρχουν παιδιά, που κεωρεί κανείσ ότι είναι απακι, είναι με άλφα (-α) 
ςτερθτικά πολλά μπροςτά, αλλά αυτά τα παιδιά, ςτα πρόχειρά τουσ και ςτα 
τετράδιά τουσ, γράφουν ωραίουσ ςτίχουσ, ζχουν ευαιςκθςία, παράγουν, 
δθλαδι, κείμενα ,που εκφράηουν το ςυναίςκθμά τουσ και τισ ςκζψεισ τουσ. 
Άρα, δεν ςθμαίνει ότι υπάρχει αδιαφορία απζναντι ςτο γραπτό λόγο, δεν κα το 
ζλεγα εκεί εγϊ, δεν κα το τοποκετοφςα ζτςι. Κάτι καινοφριο πρζπει να γίνει 
πάντωσ για να μασ δϊςουν αυτό που ζχουν μζςα τουσ, δθλαδι, δεν ζχει 
αδειάςει ο άνκρωποσ από ςυναιςκιματα και από ςκζψεισ και από ευαιςκθςία 
ςιμερα. Απλϊσ ζχει αλλάξει ο τρόποσ που πρζπει να τον προςεγγίςουμε για να 
μασ τα δϊςει. 

- Εςείσ χρθςιμοποιείτε ποτζ εναλλακτικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ; 
- Ρεριοριςμζνα, περιοριςμζνα. 
- Ρείτε μασ μια περίπτωςθ. 
- Ασ ποφμε…, γενικότερα ι για τθ Λογοτεχνία; 
- Για τθ Λογοτεχνία. 
- Για τθ Λογοτεχνία. Στθ Λογοτεχνία, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ κάποτε, 

αποφαςίςαμε, πζρυςι ςυγκεκριμζνα να φτιάξουν τα παιδιά ζνα δικό τουσ 
κεατρικό κείμενο. Σε ςυνεργαςία λοιπόν με το Κ.Θ.Φ.Θ. (Κζντρο Θμεριςιασ 
Ρροςταςίασ Θλικιωμζνων) ςτθσ περιοχισ, αποφαςίςαμε να ζρκουμε ςε επαφι 
με αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ, όταν ιταν οι απόκριεσ, θ Τςικνοπζμπτθ. Να πάμε 
να αλλάξουμε τθν κακθμερινότθτα τουσ και να ςυνεργαςτοφμε. Οπότε, 
ζγραψαν τα παιδιά, οι μακθτζσ τθσ τρίτθσ τότε τάξθσ, υποδφκθκαν τουσ 
θλικιωμζνουσ και γράψανε ρόλουσ για τουσ θλικιωμζνουσ, που κάνανε τα 
παιδιά. Δθλαδι, οι παπποφδεσ και οι γιαγιάδεσ γίνανε μακθτζσ ςτο ζργο τουσ 
και αυτά τα ίδια γίνανε παπποφδεσ και γιαγιάδεσ. Μεταμφιεςτικαμε 
αναλόγωσ, ςτείλαμε ςτθν κοινωνικι λειτουργό το κείμενο, που γράψανε τα 
παιδιά τουσ διαλόγουσ, μάκανε εκείνοι τα λόγια τουσ και πιγαμε τθν θμζρα τθσ 
παράςταςθσ και τουσ επιςκεφτικαμε, εμείσ ντυμζνοι γεροντάκια και οι άλλοι 
ντυμζνοι νεανίεσ. Ιτανε μία πολφ ωραία ςυνφπαρξθ αυτι, τα παιδιά 
απόλαυςαν πολφ τθν γραφι του, γιατί δουλζψαμε ομαδικά, βάηαμε μια 
κεματικι ότι τϊρα κα μιλιςουμε για τισ αρρϊςτιεσ μασ, ασ ποφμε, γιατί ακοφν 
τουσ παπποφδεσ, δεν μπορϊ το ζνα, δεν μπορϊ το άλλο, τϊρα κα μιλιςουμε 
για τα παράπονά μασ με τα εγγόνια μασ,  που δεν ζρχονται και δεν μασ δίνουν 
ςθμαςία και δεν μασ επιςκζπτονται. Οπότε δϊςαμε κεματικζσ και γράφανε 
διάφορα, διόρκωνε ο ζνασ τον άλλο, κατζλθγαν με ανατροφοδότθςθ ςε ζνα 
οριςτικό κείμενο και μετά το παίξανε. Δθλαδι, ιτανε τελείωσ ολοκλθρωμζνο 
όλο αυτό το πράγμα. Εκεί είδα ότι ζχουνε και φανταςία και δθμιουργικότθτα, 
χρθςιμοποιιςανε και τθ διάλεκτο, γιατί ιτανε και παπποφδεσ και γιαγιάδεσ ςε 
επαρχία οπότε μιλοφςαν… 

- Το γράψατε; 
- Βζβαια, το γράψαμε. 
- Υπάρχει αυτό; 
- Βζβαια το ζχω. 
- Ωραία κα ικελα να το δω. 
- Και το ζχω και το cd που το παίξανε. 
- Ναι, αυτό, ναι. 
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- Τθν παράςταςθ ναι, και το κείμενο. 
- Εςείσ ςυνοπτικά τϊρα, ποια κεωρείτε τα πλεονεκτιματα και ποια τα 

μειονεκτιματα τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ και ποια τθσ εναλλακτικισ 
διδαςκαλίασ; 

- Τθσ παραδοςιακισ το πλεονζκτθμα είναι ότι με αςφάλεια μασ οδθγεί ςτο να 
κατακτιςουν τα παιδιά μερικοφσ κανόνεσ τθσ Λογοτεχνίασ, να μάκουμε τον 
αφθγθτι, να μάκουμε τζτοια πράγματα, τισ παρομοιϊςεισ μασ, τισ μεταφορζσ 
μασ, με πολφ μεγάλθ αςφάλεια με ζναν ςίγουρο τρόπο τα παιδιά το μακαίνουν 
αυτό. Το ορίηεισ, το διδάςκεισ με ζναν τρόπο και τελειϊνει το κζμα. Το 
μειονζκτθμα είναι ότι δεν ελκφει τα παιδιά όλο αυτό το πράγμα, πλεονζκτθμα, 
κεωρϊ, χωρίσ να το ζχω δοκιμάςει πλιρωσ και ςυςτθματικά, αλλά μόνο ζτςι 
αποςπαςματικά και ενίοτε ότι κεωρϊ ότι κερδίηει περιςςότερο θ εναλλακτικι 
τα παιδιά κι ότι τουσ δίνει τθ δυνατότθτα να εκφραςτοφν, όπωσ περιγράψαμε 
και πριν, με ζνα δικό τουσ τρόπο, να δθμιουργιςουν και τα ίδια και να δουν με 
άλλο μάτι τθ λογοτεχνικι ζκφραςθ. Τϊρα το μειονζκτθμα, κζλει πάρα πολφ – 
κατά τθ γνϊμθ μου – οργάνωςθ και κζλει να ςτθκοφν ςενάρια και κζλει κι αυτι 
τθν υποςτιριξθ τθσ τεχνολογίασ κι όλο αυτό το ςφςτθμα, παραπάνω χρόνο. Εγϊ 
δεν είμαι πολφ εξοικειωμζνθ, αλλά είναι κάτι που κζλω να το τολμιςω ςτο 
μζλλον, γιατί δεν μπορϊ να βλζπω τα αδιάφορα μάτια μεσ ςτθν τάξθ. 

- Ππωσ μου είπατε δεν ενεργοποιεί το ςφνολο τθσ τάξθσ θ παραδοςιακι 
διδαςκαλία. 

- Ναι.  
- Σε αυτά που ζχετε δοκιμάςει μζχρι τϊρα ενεργοποιοφνται οι μακθτζσ, που 

είναι ςε περιςςότερο ζτςι απάκεια… 
- Ναι, ναι, ενεργοποιοφνται, γιατί είναι ζνα πανθγφρι μεσ ςτθν τάξθ, αλλάηει το 

κζμα ι δεν είςαι μεσ ςτθν τάξθ, ακόμα και ζξω να τουσ βγάλεισ και να 
επιχειριςεισ κάτι ςχετικό να το διδάξεισ ζξω, νιϊκουν ότι φεφγουν από το 
πλαίςιο. Νιϊκουν αμζςωσ πιο ελεφκεροι, ότι κάτι διαφορετικό γίνεται, οπότε οι 
κεραίεσ τουσ ανιχνεφουν το καινοφριο. Ναι, υπάρχει περιςςότερο ενδιαφζρον.  

- Ωραία, κζλετε να προςκζςτε κάτι άλλο ςχετικά με τθ διδαςκαλία; 
- Πχι ευχαριςτϊ. 
- Εγϊ ευχαριςτϊ. 

 

 
 
 
 

 

  
 




