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

 

ενεργητικό λεξιλόγιο και το νήµα µεταξύ γυµνασίου-λυκείου (απόσπασµα 4) 

 

Συνάδερφος: Βρήκα εξαιρετική την οριοθέτηση που κάνατε ανάµεσα στον παραδοσιακό 
τρόπο διδασκαλίας του λεξιλογίου και σ’ αυτό που θεωρούµε σήµερα νέα φιλοσοφία… Φοβάµαι 
όµως – και µε την έννοια αυτή ίσως να είµαι… έτσι… πιο αυστηρός – το εξής: αυτό που λέτε 
βοηθάει – πειραµατίστηκα µέσα απ’ αυτά τα πράγµατα – βοηθάει πολύ στο να προσλάβουν τα 
παιδιά το παθητικό λεξιλόγιο όχι τόσο στο να σφυρηλατήσουν ένα ενεργητικό λεξιλόγιο. Εδώ 
θα έλεγα το εξής, ότι αυτό βοηθάει κυρίως τα παιδιά όπου έχουνε µια προνοµιακή κουλτούρα 
από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Τ’ άλλα τα παιδιά έχουν περιορισµένη συγκριτικά 
ετοιµότητα στην πρόσληψη λέξεων ενεργητικού λεξιλογίου. Μπορεί αυτός ο τρόπος να 
βοηθήσει στο να αναπτύξουν παθητικό λεξιλόγιο – που είναι σηµαντικό πλεονέκτηµα - αλλά 
που δεν είναι ας πούµε το ιδανικό.  

Β. Μελικίδου: Ναι, συµφωνώ απόλυτα αλλά ως ένα σηµείο. Παραβλέπετε αυτό το οποίο 
είπα για την ουσιαστική επικοινωνιακή προσέγγιση, την οποία δε νοµίζω ότι κανείς από µας εδώ 
µέσα ποτέ έχει εφαρµόσει. Γιατί εάν την εφαρµόσεις στην αυθεντική της διάσταση τότε 
υποκαθιστάς το έλλειµµα του οικογενειακού, µορφωτικού επιπέδου, της οικογένειας κλπ. ∆εν το 
κάνουµε όµως. ∆ηλαδή εάν το παιδί αναπτύσσεται σ’ ένα σπίτι, σε µια οικογένεια που θα το 
πάει στο µουσείο, θα το πάει να…και είναι προνοµιούχο, παρόλο που είναι προνοµιούχο θα το 
πάω εγώ και θα το βάλω να κάνει µια έρευνα, µια συζήτηση… Αυτό είναι το θέµα, δηλαδή αυτό 
που είναι Στ΄ στις ενότητες δεν έπρεπε να είναι στη λίστα έκτο, έπρεπε να είναι πάνω, πλαίσιο 
υποχρεωτικά. Αλλά τώρα… εµείς παίρνουµε ας πούµε τη βάση και την κάνουµε κερασάκι. ∆εν 
είναι κερασάκι είναι το… παντεσπάνι. 

Συνάδερφος: Γιατί αυτή η δοµή των βιβλίων της γλώσσας Α΄, Β΄ … Στ΄ µου φαίνεται 
εντελώς άστοχη; Νοµίζω ότι αυτό τα κάνει περισσότερο δυσλειτουργικά – αυτό που έλεγε και η 
συναδέρφισσα πριν – πάω στο κείµενο, πάω πίσω, ξανά στο κείµενο κι αυτό το λαχάνιασµα να 
βγει το κείµενο, να το έχουµε δει δεκαπέντε φορές, να το έχουµε βαρεθεί, να το έχουµε ξεχάσει 
και να ΄χουµε χάσει τη µπάλα. Τι µπορεί να γίνει ταυτόχρονα, το κείµενο, κάποιες ασκήσεις 
πάνω σ’ αυτό; 

Β. Μελικίδου: Αυτό είναι δικό µας θέµα. Είναι αυτό που σας είπα, ότι αυτή η γραµµή 
δηλαδή επεξεργασία κειµένου λεξιλόγιο παραγωγή, είναι ένα νήµα. Εµείς πρέπει να το βρούµε. 
Το βιβλίο αναγκαστικά ίσως – δεν το υπερασπίζοµαι, έτσι; - πρέπει να τα κοµµατιάσει. Η 
διδασκαλία θα τα ενώσει. Εµείς πρέπει αν βρούµε το νήµα. Στον τρόπο που θα το διδάξουµε να 
µη το σπάσουµε. 

Συνάδερφος: να µαθαίνουµε όµως στο παιδί να µαθαίνει πώς να µαθαίνει. Όταν είχα 
κάνει µια χρονιά στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας κάναµε σεµινάρια και λέγανε ότι πρέπει να 
βάλουµε µπροστά το πώς να µαθαίνουν. Όταν όµως υπάρχει πρόγραµµα αναλυτικό κλπ έχουµε 
δεσµεύσεις που περιορίζουν την αυτονοµία µας. Να βγει η ύλη, να συµφωνήσουµε τι θα 
διδάξουµε οι συνάδερφοι, να κάνουµε εξετάσεις και διαγωνίσµατα, να βγάλουµε θέµατα… 
ξέρετε όλα αυτά σε περιορίζουν. 

Β. Μελικίδου: Ξέρεις είναι σαν να σου έχουνε δώσει πλούτη και είναι κλειδωµένα και 
δεν σου δίνουν τα κλειδιά. Και πίσω απ’ τις πόρτες και τι δεν έχει αλλά δεν έχεις κλειδιά. 
Πραγµατικά όταν δεν έχεις τα κλειδιά βλέπεις ας πούµε… βιβλίο δασκάλου, βιβλίο µαθητή, 
τετράδιο εργασιών, αναλυτικό πρόγραµµα, και παθαίνεις ένα εγκεφαλικό κάθε ένα λεπτό ας 
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πούµε… Εκεί νοµίζω ότι αφού δεν µε βοηθάνε να… δεν µας δίνουν τα κλειδιά πρέπει να 
ψάξουµε µόνοι µας. 

Συνάδερφος: Πάντως στο γυµνάσιο υπάρχει µια µεγαλύτερη ελευθερία, για να είµαστε 
ειλικρινείς, µπορούµε κάποια πράγµατα, γιατί το αναλυτικό πρόγραµµα δεν είναι τόσο 
δεσµευτικό ούτε και η ύλη. Και παρόλο που έχουµε την ύλη έχουµε τη συνεννόηση µπορεί να 
γίνει ακόµη και σε µεγάλο σχολείο. Πιστεύω ότι… ας µη τα βλέπουµε όλα αρνητικά, εννοώ ότι 
στο γυµνάσιο τουλάχιστον και στο δηµοτικό µπορεί να γίνει. ∆εν ξέρω, στο λύκειο φαντάζοµαι 
είναι πιο ασφυκτικό το πλαίσιο. 

Β. Μελικίδου: Ένας τρίτος όταν τ’ ακούει αυτό λέει: «ωραία τι καλά χαίρονται στο 
γυµνάσιο και στο λύκειο κλαίνε». ∆ηλαδή άντε εγώ να παίξω στο γυµνάσιο… και στο λύκειο τι 
θα γίνει µετά; ∆ηλαδή εγώ που θα είµαι στο γυµνάσιο πρέπει να σκεφτώ το λύκειο, δηλαδή 
ταυτόχρονα έχοντας την ελευθερία µου να µορφοποιώ ώστε να µην χάσω το παιχνίδι του 
λυκείου και το λύκειο απ’ την άλλη να κάτσει να µελετήσει τι γίνεται στο γυµνάσιο για να 
προσαρµοστεί όσο µπορεί µόνο του παίρνοντας πρωτοβουλίες. ∆εν γίνεται να πεις «α, τι καλά 
εγώ µέχρι την τρίτη γυµνασίου µια χαρά περνάω και από πρώτη λυκείου εσείς καθαρίστε». Και 
µετά; ∆ηλαδή δυστυχώς κι εσύ ο ίδιος πρέπει να ψάξεις που είσαι στο γυµνάσιο την ενδεχόµενη 
συµβατότητα µε το λύκειο για να µην αδειάσεις τον εκπαιδευτικό του λυκείου. Στείλεις παιδιά 
τα οποία… τι θα γίνουνε; 

Συνάδερφος: Ήθελα να πω κάτι πάνω σ’ αυτό που είπατε. Αυτό το είδα πολύ έντονα µε 
την περίληψη. Επειδή δίδαξα περίληψη στη β΄ λυκείου και µετά πήγα κατευθείαν στην α΄ 
γυµνασίου µε µια µετάθεση, µε βοήθησε πάρα πολύ και είδα ότι αυτά τα δύο πρέπει να τα 
συνδέσω για να κρατήσω τη σύνδεση γυµνασίου και λυκείου. Και το τονίζω στα παιδιά, γιατί 
ακριβώς ήρθε η α΄ γυµνασίου αµέσως µετά τη β΄ λυκείου… 

Β. Μελικίδου: Ήταν συµπτωµατικό. Αυτό έπρεπε να είναι ρουτίνα όµως. Και να σας 
πω, γι’ αυτό τα παιδιά παθαίνουν αυτό που σας είπα πριν, κατά ένα περίεργο λόγο όταν φτάνουν 
στη β΄ λυκείου νοµίζεις ότι τα’ ακούν για πρώτη φορά ενώ δεν είναι η πρώτη φορά. Πώς έχει 
συµβεί αυτό; Μα έχει συµβεί πρώτ’ απ’ όλα διότι εµείς δεν τα στέλνουµε πίσω. Πρέπει να 
έχουµε συνεχείς αναφορές µπρος πίσω. 

Συνάδερφος: Ίσως κάποιοι καθηγητές είµαστε προνοµιούχοι γιατί δουλεύουµε σε 
γυµνάσιο και λύκειο. Εγώ είµαι στο µουσικό. Αυτό είναι… µακάρι να το βιώναν όλοι. 
Πραγµατικά αυτό που λέτε το έχουµε ζήσει. Εγώ στις πανελλαδικές εξετάζω λογοτεχνία. Την 
πρώτη χρονιά κόντεψα να πάθω εγκεφαλικό γιατί δεν µπορούσα να βγάλω άκρη. Από τη δε 
συζήτηση που είχαµε κάνει οι φιλόλογοι έτσι εκεί είναι πια που δεν έβγαλα άκρη. Τη δεύτερη 
χρονιά πήρα µια σειρά την τρίτη… και µ’ έχει βοηθήσει – δεν ξέρω τι έχω κάνει. Στις 
πανελλαδικές πιστεύω ότι τα κατάφερα τελικά να διορθώνω µε τον τρόπο που πρέπει αλλά το 
σίγουρο είναι, το νιώθω, ότι µ’ έχει βοηθήσει πολύ στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στα 
µικρότερα παιδιά. Αν δεν είχα πιάσει την γ΄ λυκείου δεν θα µπορούσα να το κάνω αυτό. 

 

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

 

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

 

 

 


