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

 

«έκθεση»-η ασυνέχεια γυµνασίου και λυκείου (απόσπασµα 5) 

 

Συνάδερφος: Για τη Γλώσσα θα ήθελα να πω κάτι που έχει εντοπιστεί και από τα παιδιά 
ακόµα – ένα καλό τµήµα της β΄ τάξης του γυµνασίου – ότι είναι λίγες οι ώρες. ∆ηλαδή αυτό το 
δίωρο που έχουµε εµείς που µπορεί να χαθεί για διάφορους λόγους είναι πάρα πολύ λίγο. Να 
πάρω έκθεση, να τη διορθώσω και µετά να προχωρώ σαν τρελή, µετά να ξαναγυρνώ στα 
κείµενα -  µια που έτσι απαιτούν οι ασκήσεις – να κάνω υποχρεωτικά κάποια κείµενα αφού σ’ 
αυτά στηρίζεται το β΄ µέρος κλπ είναι κουραστικό. Και επίσης να πω ότι αυτά που είναι πολύ 
καλά παιδάκια στη β΄ τάξη και είναι σε µια κρίσιµη ηλικία έχουνε και ένα σωρό άλλα 
ερωτηµατικά και προβλήµατα. Και πού θα τα καταθέσουν, στο φιλόλογο. ∆ηλαδή, παράδειγµα, 
µπορεί να κάνουµε επάγγελµα-ανεργία κι ο άλλος να ξεκινήσει απ’ αυτό και να µου πει µετά ότι 
τον µπαµπά του τον απέλυσαν. ∆ηλαδή τους κλείνω τα στόµατα για να µπορέσουµε να κάνουµε 
το β΄ µέρος για παράδειγµα. Είναι λίγες οι ώρες. Έχω διαφωνήσει µε τους συναδέρφους που 
λένε να φύγουν τ’ αρχαία απ’ το γυµνάσιο κτλ αλλά µέχρι και τα ίδια τα παιδιά θέλουν εκείνες 
τις ώρες να κάνουν Νέα παραπάνω. 

Συνάδερφος: Με αφόρµηση το λόγο της συναδέλφισσας θέλω να συζητήσουµε ένα 
πράγµα που στο µυαλό µου είναι δύσκολο να το χειριστώ. Η συναδέλφισσα χρησιµοποιεί τη 
λέξη «έκθεση». Θα ΄θελα να δω πραγµατικά στο γυµνάσιο τι διδάσκεται ως «έκθεση». Αυτό που 
διδάσκετε εσείς κι αυτό που διδάσκουµε εµείς τελικά έχει καµιά σχέση ή έχουµε τρελάνει τα 
παιδιά µας; Ας πούµε ο συνάδελφος που είναι στο λύκειο λέει στο παιδί: θα κάνεις έτσι, θα 
κάνεις αλλιώς… στο γυµνάσιο: «όχι!! ∆εν είναι έτσι…»… στις πανελλαδικές άλλη 
βαθµολόγηση µετά. Μήπως θα ήταν καλό να ενηµερωθούµε όλοι για όλα και ν’ ακολουθούµε 
µια κοινή τακτική; 

Β. Μελικίδου: Γι’ αυτό σας είπα πριν. Ο καθένας πρέπει να πάρει όλη τη σειρά βιβλίων. 
Πρέπει εσείς που είστε στο λύκειο να πάρετε τα βιβλία της γλώσσας του γυµνασίου. Να τ’ 
αποκτήσετε, να τα κατεβάσετε και να δείτε τι γίνεται. Επίσης εγώ θα έλεγα ότι αυτό πρέπει να 
το κάνουν οι σύλλογοι, δηλαδή οι φιλόλογοι µέσα σ’ ένα σύλλογο και οι σύµβουλοι οι οποίοι 
σας πληροφορώ - έχω διαπιστώσει – ότι δεν ξέρουν, δεν µπορούν να τα χειριστούν αυτά. Αυτή 
την ασυνέχεια την αγνοούν. 

Συνάδερφος: […] Ας πούµε άκουσα για βαθµολόγηση. Βάσει ποιων κριτηρίων 
µαθαίνουν τελικά τα παιδιά να βαθµολογούν; 

Συνάδερφος: Κι όµως στο γυµνάσιο, στην παραγωγή λόγου που έχει στο τέλος µπαίνουν 
και συγκεκριµένα κριτήρια αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. Τα οποία είναι πολύ σηµαντικά. 
Επίσης στο γυµνάσιο βλέπω ότι ξεκινάει µε την περιγραφή, αφήγηση και συνεχίζει µε την 
επιχειρηµατολογία, να µπορώ να εκφράσω επιχειρήµατα. Το βιβλίο της γ΄ δηµοτικού έχει επίσης 
την ίδια δοµή, δηλαδή έχει περιγραφή, αφήγηση κι έχει επιχειρήµατα, δηλαδή: νοµίζω, λέω, 
πιστεύω, θεωρώ ότι… Ξεκινάει µε µία σειρά. Εγώ νοµίζω ότι µετά χάνεται αυτή σειρά ή ίσως 
εµείς τη χάνουµε. 

Συνάδερφος: …µα 40 δεν βαθµολογούµε στο τέλος; ∆ηλαδή εκείνο που γίνεται έκθεση 
στο γυµνάσιο, που διδάσκεται αυτόνοµα, που σε µας (στο λύκειο) δεν είναι αυτόνοµα. Ούτε στις 
πανελλαδικές είναι αυτόνοµη. Όλο αυτό είναι 40 µονάδες. Και πηγαίνει ένας τυφλοσούρτης που 
λέει είναι τόσο η δοµή τόσο η έκφραση κλπ. Κι όλα αυτά τα ωραία τα πράγµατα πρέπει το παιδί 
να τα βάλει σ’ ένα τυφλοσούρτη των 40 µονάδων ας πούµε. 
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Συνάδερφος: Όµως και στο γυµνάσιο στα κριτήρια αυτοαξιολόγησης υπάρχει το 
λεξιλόγιο, υπάρχει η δοµή… 

Μελικίδου: Ναι όµως εκεί, ακριβώς επειδή είναι πιο καθαρά τα πράγµατα… ας πούµε 
λέει: περιγραφή: χρησιµοποιούµε αυτούς τους άξονες, ένας, δύο κλπ… Μετά λέει στο παιδί: 
πάρε το κείµενό σου, πάρε και τους άξονες. Έχεις περιγράψει µ’ αυτόν τον άξονα; ∆ηλαδή έχει 
αξία η αυτοαξιολόγηση γιατί οι παράµετροι είναι ξεκάθαρες. Είναι τυπικό είδος η περιγραφή και 
έχει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Και δίνει το βιβλίο αυτούς τους άξονες, αυτά τα 
χαρακτηριστικά και πρέπει ν’ ανταποκριθεί το κείµενο σ’ αυτά. Οπότε το παιδί τα έχει διδαχτεί 
και µπορεί ν’ αυτοαξιολογηθεί. Πώς να κάνεις αυτοαξιολόγηση στο λύκειο; Με τι όρους 
δηλαδή;  

 

 

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..) 

 

 

 


