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2η σεµιναριακή συνάντηση µε το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μ. 
Τριανταφυλλίδη], 27 Μαρτίου 2012 στη Βιβλιοθήκη του 1ου Λυκείου ∆ράµας 

 

η χαοτική ύλη των βιβλίων γλωσσικής διδασκαλίας (απόσπασµα 2) 

 

Συνάδερφος: Αυτό ήθελα να πω, να επισηµάνω ότι δεν µας έγινε καµία σωστή ενηµέρωση. 
Νιώθω, δηλαδή, ότι ακούω κάποια πράγµατα τώρα, για τα βιβλία που χρησιµοποιώ από το 2006, 
και, αν αυτό έγινε για να µεταφερθεί το πνεύµα της γλωσσολογίας στα βιβλία, νοµίζω ότι 
απέτυχαν παταγωδώς.  

Μελικίδου: Σαφώς. 

Συνάδερφος: Γιατί, όταν εγώ που έχω χρόνια πείρας στο σχολείο, δεν έχω καταλάβει τη 
διαφορά. Και το λέω αυτό, ίσως δεν είναι προς τιµή µου, παρόλο που διάβασα και αυτά που µας 
έστειλαν για το πως πρέπει, απορώ γιατί τα βγάλαν αυτά τα βιβλία. Γιατί, εσείς όλα αυτά που 
µας είπατε καταλαβαίνω ότι µπορούν να γίνουν…, όλη αυτή η δουλειά, που γίνεται λίγο – πολύ, 
γίνεται ίσως όχι τόσο συστηµατικά και τόσο εν γνώση µας, ίσως να γίνεται χωρίς να το 
καταλαβαίνουµε… 

Μελικίδου: ∆ιαισθητικά, ναι. 

Συνάδερφος: … γιατί να δηµιουργήσουν αυτήν την πληθώρα των κειµένων, να κάνουν ένα 
βιβλίο γλώσσας που το βαριούνται τα παιδιά. 

Μελικίδου: Αυτό είναι σίγουρο, είναι χαοτικά τα βιβλία. 

Συνάδερφος: Είµαστε δροµείς, στο πρώτο κείµενο εκεί, φτάνουµε στη σελίδα… γύρνα στο 
πρώτο κείµενο και βρες εκείνη την πρόταση, ξαναγύρνα, ξανά… φυλλοµετρούµε όλη την ώρα. 
∆εν το κάνουµε…, το κάναµε την πρώτη χρονιά… εγώ δεν το κάνω, δηλαδή· δεν ξέρω αν κάνω 
σωστά ή όχι… Το κάναµε την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη, όταν ήρθαν τα βιβλία λέµε να 
ακολουθήσουµε… Κάναµε όλα τα κείµενα, δεκαπέντε κείµενα… Μερικά τόσο δύσκολα για τα 
παιδιά… τόσο δύσκολα για το επίπεδο των παιδιών… νοµίζουν ότι τα παιδιά ήρθαν από το 
κολέγιο Αθηνών. ∆ηλαδή δεν έχουν γνώση για το πώς τα παιδιά βγαίνουν από το δηµοτικό, τι 
κουβαλάνε, γλωσσικά δηλαδή τι γνώσεις έχουν. Πολλά δεν ξέρουν ούτε να ξεχωρίσουν τον 
ενικό από τον πληθυντικό, όπως συζητούσαµε και πριν εδώ… Και έχουν αυτά τα κείµενα… 
ποιος ο λόγος; ∆ηλαδή όλη αυτή η δουλειά πιστεύω ότι σε δύο κείµενα, όλα τα θέµατα ενός 
κεφαλαίου γλώσσας – θες τα είδη των προτάσεων, θες τα αντώνυµα, κλπ – αυτά ήθελα εγώ σ’ 
ένα κεφάλαιο µε δύο κείµενα και µε όλο αυτό το πλαίσιο που θέσατε, νοµίζω ότι θα µπορούσε 
να γίνει… 

Μελικίδου: κάτι σας είπε η συνάδερφος… 

Συνάδερφος2: υπάρχει µια διαβάθµιση στα κείµενα, κάποια κείµενα είναι πραγµατικά πιο 
δύσκολα.. 

Συνάδερφος3: ναι, αλλά τώρα θα αξιολογηθούµε όµως, θα πρέπει να τα κάνουµε όλα… 

Μελικίδου: όχι, όχι… Να σας πω… ξέρετε κάτι αυτή είναι και η τάση στο λύκειο… Γι’ αυτό 
είπα προηγουµένως το παράδειγµα µε τον «δίκαιο και άδικο λόγο» της Γ΄ Λυκείου… Και το 
παρατηρώ αυτό στους συναδέρφους, υπάρχει ένα άγχος µε τα κείµενα… πρέπει να τα κάνω… Τι 
ακριβώς θα κάνεις; Θα κάθεσαι και θα διαβάζεις µέσα στην τάξη;  Θέλεις ογδόντα ώρες τη 
βδοµάδα για να βγάλεις αυτά τα κείµενα. Πρέπει να πάρεις τα κλειδιά στα χέρια σου, να τα 
δώσεις στα παιδιά και να έχεις αποφασίσει εκ των προτέρων τι ζητάς.  
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Λοιπόν, δεν γίνεται αλλιώς και δεν κάνουµε δουλειά, δεν έχουµε αποτέλεσµα αν καθίσουµε 
και… Το κείµενο διδάσκουµε; πως και γιατί το διδάσκουµε; Θεωρώ ότι δεν πρέπει να έχουµε 
άγχος µε τα κείµενα… 

Συνάδερφος: για να γίνει δουλειά δεν χρειάζονται εκατό κείµενα… 

Μελικίδου: ξέρετε… αν έχω τα κλειδιά ανοίγω σαράντα κείµενα. Αυτό είναι το θέµα. Αν έχω, 
αν τα βρω εγώ και σιγά-σιγά εκπαιδεύσω και τα παιδιά να τα χρησιµοποιούν. Τότε ανοίγουν όλα 
τα κείµενα, και ανοίγουν πολλά κείµενα· αυτό έχει µια πολλαπλασιαστική ισχύ. 

Παπαναστασίου: … οπότε φεύγει το άγχος της ποσότητας. 

Μελικίδου: θέλει µιαν αλλαγή νοοτροπίας. Αυτό µπορούµε να το δούµε. Αν κάνουµε αυτήν τη 
δουλειά, Γ΄ δηµοτικού – Γ΄ λυκείου, µπορούµε να βάλουµε αυτόν τον στόχο.  

Συνάδερφος3: ξεχνάτε ένα πράγµα, ότι σε λίγο καιρό µπαίνει µια αξιολόγηση, µε την οποία, αν 
υπήρχε τώρα µια αυτονοµία στο εκπαιδευτικό έργο, αν υπήρχε ένα καλό κλίµα στα σχολεία, 
ανατρέπεται… Το βλέπω µπροστά µου. Θα υπάρχει µιαν αξιολόγηση… 

Μελικίδου: θα σου λέει αν έκανες και τα δέκα κείµενα είσαι καλός καθηγητής;  

Συνάδερφος3: θα λέει πολλά πράγµατα… 

Συνάδερφος: ας το δούµε…  

 

 

 

Βάσω Μελικίδου, συνεργάτρια του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μ. 
Τριανταφυλλίδη]  

 
 
 

*(απόσπασµα από την 2η σεµιναριακή συνάντηση-συζήτηση του Συνδέσµου Φιλολόγων ν. ∆ράµας, 
27 Ματρίου 2012, αποµαγνητοφωνηµένο από τον Β. Σ..) 

 

 


