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1. Εισαγωγή 

Τα σενάρια είναι ένα νέο είδος παιδαγωγικού λόγου που προέκυψε από τις ε-

πιµορφώσεις των εκπαιδευτικών· αντικατέστησε εκείνο το είδος των κειµένων 

που βλέπαµε να δηµοσιεύεται σε περιοδικά για φιλολόγους ή σε γενικά εκ-

παιδευτικά περιοδικά και τα οποία ανέλυαν ή προσέγγιζαν µε ποικίλους τρό-

πους λογοτεχνικά κείµενα που περιλαµβάνονται στα Κείµενα Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας. Τα σενάρια ήταν από την αρχή και είναι ακόµη σε πολύ µεγάλο 

βαθµό το παραδοτέο των εκπαιδευτικών στις επιµορφώσεις σχετικά µε τις 

ΤΠΕ που παρακολουθούν. Καθώς όµως οι ίδιοι προχωρούν στη χρήση των 

ΤΠΕ στη διδασκαλία τους και φτιάχνουν τα ηλεκτρονικά τους εργαλεία προ-

κειµένου να επικοινωνήσουν µε τους µαθητές και τις µαθήτριές τους αλλά και 

µε τους συναδέλφους τους, τα σενάρια πληθαίνουν. Αυτό συµβαίνει γιατί, σε 

αντίθεση µε τα περιοδικά στα οποία υπάρχει περιορισµένη δυνατότητα δηµο-

σίευσης αλλά και κρίση πριν από αυτήν, στο διαδίκτυο υπάρχει απόλυτη ε-

λευθερία να «δηµοσιεύει» ο καθένας το δικό του σενάριο. Η αύξηση αυτή έ-

φερε και µία αλλαγή στη φυσιογνωµία τους και στον τρόπο απεύθυνσής τους 

προς την κοινότητα. Ο πλουραλισµός τους σηµαίνει ότι βρίσκουµε σενάρια 

κάθε ποιότητας και κατεύθυνσης, κάθε γούστου και διδακτικής προσέγγισης.  

 Τα σενάρια γράφονται από εκπαιδευτικούς και αναρτώνται στο διαδίκτυο 

σε blogs, ιστοσελίδες ή σε επίσηµες σελίδες µε σκοπό να αναγνωστούν από 

εκπαιδευτικούς. Συγγραφείς των σεναρίων είναι κατ’ αρχήν οι σχεδιαστές των 

νέων προγραµµάτων διδασκαλίας αλλά και ο κάθε εκπαιδευτικός που επιθυ-

µεί να κοινοποιήσει τη διδασκαλία του είτε κάποια που έχει πραγµατοποιηθεί, 

είτε αυτήν που σχεδιάζει να πραγµατοποιήσει. Τα σενάρια σε καµία περίπτω-

ση δεν είναι υποδειγµατικά κείµενα µε την έννοια που παλαιότερα πραγµατο-

ποιούσαµε υποδειγµατικές διδασκαλίες. Είναι παραδειγµατικές διδασκαλίες 

σχεδιασµένες επί χάρτου που είτε έχουν πραγµατοποιηθεί είτε προτείνεται να 

πραγµατοποιηθούν από τους εν ενεργεία φιλολόγους και όχι από εξιδανικευ-

µένους εκπαιδευτικούς.  

 Το νέο ΠΣ της λογοτεχνίας αρθρώνεται σε τρεις ενότητες ανά σχολική 

χρονιά και πριµοδοτεί τη διδασκαλία σε οµάδες καθώς και τη µέθοδο project. 

Αυτό δεν σηµαίνει ότι στα σενάρια δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και 

άλλες µεθόδους, σηµαίνει απλώς ότι καλό είναι να χρησιµοποιήσουµε σε µε-

γάλο βαθµό τη διδασκαλία σε οµάδες και τη µέθοδο project, πάντοτε κατά το 

δοκούν. Επίσης, εάν για οποιονδήποτε λόγο η τάξη µας δεν προχωρεί µε τους 

ρυθµούς που θα θέλαµε, µπορούµε να διδάξουµε δύο ενότητες µε πληρότητα 

και την τρίτη ενότητα σε µικρή εκδοχή των 12 ή και λιγότερων ωρών. Αυτό 

όµως δεν πρέπει να γίνει κανόνας.  
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2. Περιγραφή του νέου κειµενικού είδους των σεναρίων  

Με επιστηµολογικούς όρους θα µπορούσαµε να πούµε ότι έχουµε µία µετακί-

νηση «παραδείγµατος» από τα κείµενα που δηµοσιεύονταν στα περιοδικά για 

φιλολόγους στα σενάρια που αναρτώνται στο διαδίκτυο. Σενάρια δεν κάνουν 

πια κυρίως οι πανεπιστηµιακοί, σχεδιάζουν κυρίως οι εκπαιδευτικοί. Τα σενά-

ρια είναι σαφώς προσανατολισµένα σε µία διδασκαλία στην τάξη που έχει ή 

που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί, δεν είναι φιλολογική-επιστηµονική προ-

σέγγιση ενός κειµένου ή ενός είδους. Έχουν ως implied reader αποκλειστικά 

την κοινότητα των εν ενεργεία συναδέλφων και όχι την επιστηµονική κοινό-

τητα. Συνεπώς, τα σενάρια δεν κάνουν επίδειξη φιλολογικών γνώσεων, δεν 

εξαντλούν το θέµα της ενότητας (γιατί ούτε και η ενότητα εξαντλεί το δικό της 

θέµα ή κειµενικό είδος). (βλ. Κουτσογιάννης & Αλεξίου 2012). 

  Τα σενάρια είναι µαθητοκεντρικά και όχι δασκαλοκεντρικά, δηλαδή εµπε-

ριέχουν περισσότερο τον τρόπο εργασίας των µαθητών παρά αυτά που θα δι-

δάξει ή που έχει διδάξει ο εκπαιδευτικός: πώς θα εργαστούν οι οµάδες, τι εί-

δους εργασίες (και όχι αποκλειστικά ερωτήσεις) θα δώσουµε. Πώς θα χωρί-

σουµε τις οµάδες (εάν θα είναι µόνιµες σε ολόκληρη τη διάρκεια της ενότητας 

ή όχι), ποια βιβλία θα προτείνουµε για ανάγνωση σε ολόκληρη µορφή, πώς θα 

διαφοροποιήσουµε τη διδασκαλία µας και την ανάθεση εργασιών στους µα-

θητές και τις µαθήτριές (σε οµάδες ή ατοµικά). Το σενάριο δηλαδή, χωρίς να 

χάνει από την ουσία της επιστήµης της Φιλολογίας η οποία αποτελεί τη βάση 

κάθε διδασκαλίας, είναι περισσότερο η παιδαγωγική αντιµετώπιση του θέµα-

τος ή του λογοτεχνικού είδους της διδακτικής ενότητας και όχι η εξαντλητική 

φιλολογική του ανάλυση. 

  Τα σενάρια, σε αντίθεση µε τα παλαιά δηµοσιεύµατα-αναλύσεις των λογο-

τεχνικών κειµένων των ανθολογίων, αφήνουν περισσότερα περιθώρια προ-

σωπικής εµπλοκής, προσωπικής κατάθεσης και αντιδράσεων από πλευράς 

µαθητών. Είναι περισσότερο «ανοικτά» κείµενα. (Για µία αναλυτική περι-

γραφή και ταξινόµηση των σεναρίων βλ. το πρώτο µέρος της παρούσας µελέ-

της που συντάχθηκε από τη Μαρία Κελεπούρη). 

 

3. Τα σενάρια διδασκαλίας και οι ΤΠΕ1 

Η σχέση σεναρίων και ΤΠΕ δεν είναι αυτονόητη: ό,τι αναρτάται σε ιστοσελί-

δες δεν κάνει κατ’ ανάγκην χρήση ΤΠΕ· ακόµη και εάν έχει κάποιες παραπο-

µπές σε ιστοσελίδες δεν σηµαίνει ότι κάνει πραγµατική χρήση των ΤΠΕ. Η 

χρήση των ΤΠΕ στα σενάρια µπορεί είναι οργανική (να βασίζεται δηλαδή το 

σενάριο πάρα πολύ σ’ αυτές), µπορεί να γίνεται αυταρχικά-δασκαλοκεντρικά 

ή µπορεί να γίνεται παιδοκεντρικά. Μία άλλη διάσταση είναι να χρησιµοποι-

ούν όλοι οι µαθητές τις ΤΠΕ και όχι λίγοι.  

Βέβαια, οφείλουµε να παραδεχτούµε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι το 

ίδιο ικανοί στη δηµιουργική χρήση των ΤΠΕ, όλα τα σχολεία δεν µπορούν να 

                                                 
1 Βλ. τη µελέτη της Βενετίας Αποστολίδου «Η λογοτεχνία στα νέα περιβάλλοντα των ΤΠΕ» 

(2012). 



 3 

κάνουν χρήση των ΤΠΕ στο βαθµό που θα θέλαµε, για τον απλούστατο λόγο 

ότι δεν διαθέτουν Η/Υ σε επαρκή αριθµό και όλοι οι µαθητές δεν µπορούν να 

κάνουν χρήση Η/Υ στο σπίτι τους. Παρά ταύτα, εάν πληρούνται οι προϋποθέ-

σεις, η χρήση των ΤΠΕ στη δηµιουργία των σεναρίων µπορεί να αποβεί προς 

όφελος των µαθητών και του µαθήµατος καθώς υπάρχει µία πολύ µεγάλη ποι-

κιλία συνδέσµων, υλικών, τόπων, πληροφοριών και δυνατοτήτων χρήσης που 

καθιστούν το µάθηµα πιο ενδιαφέρον και παιγνιώδες και, προσφέροντάς του 

πολυτροπικότητα, καθιστούν τη µάθηση πιο ενεργητική. Οι µαθητές και οι 

µαθήτριες µπορούν να ακούσουν τις φωνές ποιητών, µπορούν να δουν απο-

σπάσµατα θεατρικών παραστάσεων, να διαβάσουν ποιήµατα που δεν υπάρ-

χουν στα βιβλία τους, να διαβάσουν κριτικές, να ψάξουν για εικόνες που ται-

ριάζουν µε τα κείµενα που εξετάζουν. Όµως, παρά ταύτα ένα καλό σενάριο 

οφείλει να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε επάρκεια και χωρίς τη χρήση των 

ΤΠΕ. Κακή και επιφανειακή χρήση των ΤΠΕ επειδή είναι µόδα είναι χειρότε-

ρη από τη µη χρήση τους. 

 

4. Λανθάνουσες παιδαγωγικές και λογοτεχνικές θεωρίες στα σενά-

ρια 

Αυτά που διδάσκουµε και σχεδιάζουµε −ακόµη και εάν δεν το κάνουµε συνει-

δητά− προϋποθέτουν σε λανθάνουσα µορφή θεωρίες και µία σύλληψη τόσο 

της λογοτεχνίας όσο και της τάξης και των µαθητών, δηλ. της µάθησης. Εάν το 

σενάριο που σχεδιάζουµε πρόκειται να αναρτηθεί ώστε να µπορεί να χρησι-

µοποιηθεί και από άλλους, καλό είναι οι επιλογές µας να είναι εµφανείς µε 

πολύ σύντοµες παραποµπές και επεξηγήσεις. 

 Θεωρίες και αρχές της Παιδαγωγικής µπορούν να ανιχνευθούν στη σχολι-

κή τάξη συνεχώς και η ύπαρξή τους (πολλές φορές όχι συνειδητή) επηρεάζει  

τον τρόπο µε τον οποίο ο εκπαιδευτικός αντιλαµβάνεται τον εαυτό του και 

τους µαθητές του. Πολλές παιδαγωγικές θεωρίες «µεταφράζονται» σε µεθό-

δους διδασκαλίας και εφαρµοζόµενες στην τάξη, φτάνουν κάποτε στο σηµείο 

να αποτελούν κοινό τόπο και κοινή πρακτική. Στην πράξη, πολύ συχνά, παρα-

τηρούµε διαφορετικές παιδαγωγικές και ψυχολογικές θεωρίες να λανθάνουν 

πίσω από µία πρακτική που εµφανίζεται ως ενιαίο σύνολο. Αυτό πολύ απλά 

σηµαίνει ότι η Παιδαγωγική στην τάξη λειτουργεί πολύ διαφορετικά από τον 

τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, όπου βρίσκουµε 

«καθαρότητα» σχολών. Λ.χ. σε ένα και µόνο µονόωρο µάθηµα µπορούµε να 

παρατηρήσουµε διαδοχικά εµπειρική παιδαγωγική και ερµηνευτική παιδαγω-

γική, να καταγράψουµε δασκαλοκεντρικές και παιδοκεντρικές πρακτικές. Αυ-

τά συµβαίνουν σε ένα µάθηµα που διδάσκεται από εκπαιδευτικούς σε κανονι-

κούς µαθητές και όχι σε ιδανικές πειραµατικές συνθήκες.  

Με τον ίδιο τρόπο, ένα σενάριο δεν κάνει αµιγώς και σε όλα του τα σηµεία 

χρήση µίας λογοτεχνικής θεωρίας. Aπό παιδαγωγική άποψη είναι χρήσιµο να 

τονίσουµε ότι στα σενάρια πρέπει να κυριαρχούν παιδοκεντρικές πρακτικές, 

παρ’ όλο που σε σηµεία της η διδασκαλία µπορεί και οφείλει να είναι δασκα-

λοκεντρική. 
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5. ∆ιαµόρφωση υποκειµενικότητας των εκπαιδευτικών µέσω σενα-

ρίων 

Τα τελευταία χρόνια στον χώρο των κοινωνικών επιστηµών έχει γίνει µία κε-

φαλαιώδους σηµασίας τοµή, η οποία έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης µας, τον 

προσανατολισµό της έρευνας και τις σηµασιοδοτήσεις της. Η εµφάνιση της 

υποκειµενικότητας ως βασικού όρου των κοινωνικών θεωριών, όρου που α-

ντικατέστησε εν πολλοίς την ταυτότητα (αλλά ισοδυναµεί µε τις πολλαπλές-

πληθυντικές ταυτότητες), την προσωπικότητα, το άτοµο. Έχει αλλάξει πολύ 

τον τρόπο που σκεφτόµαστε τα κείµενα, τις πρακτικές, τη διδασκαλία και τα 

προγράµµατα σπουδών συνολικά. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται κατά πολύ 

στη θεωρία του Φουκώ αλλά και σε νεοµαρξιστικές θεωρήσεις. Βασικός πα-

ράγοντας στη θεωρία της υποκειµενικότητας είναι η ρύθµιση του υποκειµέ-

νου. Μιλώντας για σενάρια, κείµενα δηλαδή που γράφονται από φιλολόγους 

για τους συναδέλφους τους, δεν µπορούµε παρά να σηµειώσουµε ότι αυτό το 

νέο κειµενικό είδος εντός του παιδαγωγικού λόγου επιδιώκει να ρυθµίσει την 

υποκειµενικότητα των αναγνωστών του (Χοντολίδου 2011).  

Τα σενάρια καταλαµβάνουν ένα χώρο στο πεδίο της εκπαίδευσης και, συ-

νειδητά ή όχι, αποσκοπούν στη διαµόρφωση της υποκειµενικότητας των εκ-

παιδευτικών και στην εκπαιδευτική αλλαγή. Συνεπώς, δεν είναι ούτε ουδέτε-

ρα ούτε αθώα κείµενα. Πραγµατοποιούν σηµαντικές επιλογές σε διάφορα ε-

πίπεδα: µεθοδολογίας, κειµένων, σκοποθεσίας, δεξιοτήτων, εργασιών-

δραστηριοτήτων.  

Τα σενάρια είναι κώδικες που µεταδίδονται µέσω διακεκριµένων µορφών 

επικοινωνίας. Οι φιλόλογοι που τα διαβάζουν τοποθετούνται σε διαφορετικές 

θέσεις από αυτούς τους κώδικες κατά τη διαδικασία της πρόσληψής τους, α-

νάλογα µε την κοινωνική τους προέλευση, το φύλο, την ηλικία, το µορφωτικό 

τους επίπεδο. Στον λόγο των σεναρίων προσλαµβάνονται και αναπλαισιώνο-

νται η Νεότερη Ελληνική Φιλολογία, η Συγκριτική Γραµµατολογία, η Παιδα-

γωγική, κ.ο.κ. Τα σενάρια είναι ένας συµβολικός ρυθµιστής συνείδησης τοπο-

θετώντας και αντιθέτοντας παιδαγωγικά υποκείµενα, διαµορφώνοντας την 

υποκειµενικότητά τους µε αυτόν ή τον άλλο τρόπο και προκρίνοντας παιδα-

γωγικές και φιλολογικές πρακτικές. Είναι η συνθήκη για την παραγωγή, ανα-

παραγωγή και τον µετασχηµατισµό της διδακτικής κουλτούρας, του συνόλου 

δηλαδή όλων των πρακτικών που µπορεί να παρατηρήσει κανείς στη σχολική 

τάξη: το είδος των ερωτήσεων που τίθενται στις εξετάσεις, τα διδακτικά βοη-

θήµατα που είναι πιο δηµοφιλή από κάποια άλλα, τον τρόπο εξέτασης, παρά-

δοσης, τις συγκεκριµένου τύπου ερωτήσεις τόσο κατά τη διάρκεια του µαθή-

µατος όσο και κατά τις εξετάσεις.  

 
«Τα κειµενικά είδη δεν είναι µόνο [γλωσσικές] µορφές. Τα κειµενικά είδη είναι µορφές 

ζωής, τρόποι ύπαρξης. Είναι πλαίσια για κοινωνική δράση. Είναι περιβάλλοντα για µάθη-

ση. Είναι χώροι, εντός των οποίων παράγεται νόηµα. Τα κειµενικά είδη διαµορφώνουν τις 

σκέψεις µας και τις επικοινωνιακές µας διαδράσεις. Τα κειµενικά είδη είναι τα οικεία µέ-

ρη, στα οποία πηγαίνουµε για να συνοµιλήσουµε διανοητικά ο ένας µε τον άλλο και οι ο-

δηγοί που χρησιµοποιούµε για να εξερευνήσουµε το µη οικείο» (Bazerman 1997: 19). 
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6. Σχέση διδακτικής ενότητας και σεναρίου  

Η διδακτική ενότητα είναι µία ολοκληρωµένη διδασκαλία ενός θέµατος ή ενός 

λογοτεχνικού είδους, ενώ το σενάριο είναι µία από τις πολλές ενδεχόµενες υ-

λοποιήσεις της ενότητας µε τον υποκειµενικό τρόπο του κάθε εκπαιδευτικού. 

Η ενότητα είναι ευρύτερη, επιχειρεί να καλύψει όλες τις ενδεχόµενες δυνατό-

τητες ανάπτυξης πολλών και διαφορετικών σεναρίων, τόσα όσα και οι τάξεις 

στις οποίες θα υλοποιηθεί η ενότητα. Η ενότητα είναι ο γενικός οδηγός, η γεν-

νήτρια σεναρίων. Βοηθά τον εκπαιδευτικό να την προσαρµόσει στα ενδιαφέ-

ροντα και τις γνώσεις του, στο επίπεδο της τάξης του και στα ενδιαφέροντα 

των µαθητών και µαθητριών του.  

 Το σενάριο µπορεί να υλοποιεί µέρος της ενότητας, να είναι δηλαδή δωδε-

κάωρο και όχι 24ωρο, συνεπώς, στην ενότητα αυτή θα διδάξου-

µε/υλοποιήσουµε δύο σενάρια. Σενάρια υπάρχουν ήδη κάποια στο πνεύµα 

του νέου ΠΣ στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες και wikis εκπαιδευτικών. Από τα 

σενάρια αυτά οι εκπαιδευτικοί µπορούν να επιλέξουν αυτά που τους ταιριά-

ζουν περισσότερο και να τα αναµορφώσουν, προσαρµόζοντάς τα στις δικές 

τους ανάγκες.   

 Αυτό που πρέπει να θυµόµαστε είναι ότι σχεδιάζοντας ένα σενάριο πρέπει 

µία βασική σύλληψη (µία συνέχουσα ιδέα) να διατρέχει τη σκοποθεσία και τις 

δεξιότητες, τις δραστηριότητες και την αξιολόγηση, η οποία να εξυπηρετείται 

και να εξυπηρετεί τα κείµενα που έχουµε επιλέξει. Ο παιδαγωγικός όρος για 

τον συγχρονισµό όλων αυτών είναι ο όρος alignment. Eπιµένουµε στη συσχέ-

τιση σκοποθεσίας, δεξιοτήτων, δραστηριοτήτων, αξιολόγησης και κειµένων 

που έχουµε επιλέξει γιατί συγκροτούν τον µικρόκοσµο του σεναρίου, θα δώ-

σουν µορφή σε αυτά που αποφασίσαµε να διδάξουµε και θα καταστήσουν 

τους µαθητές µας ικανούς να κατακτήσουν τις επιδιωκόµενες δεξιότητες µέσω 

των κειµένων που θα προσεγγίσουν.  

 

7. Πώς γράφεται ένα σενάριο 

Το µέγεθος ενός σεναρίου καλό είναι να µην υπερβαίνει τις 10-12 σελίδες 

(5.000 λέξεις) ώστε να µην είναι κουραστικό. Εξάλλου, δεν είναι δυνατόν να 

πραγµατοποιηθεί ένα πολύ µεγαλύτερο σενάριο. Το σενάριο δεν είναι επιστη-

µονικό κείµενο που κάνει επίδειξη γνώσεων του συγγραφέα του. Αυτές είναι 

δεδοµένες. Το σενάριο είναι η συγκεκριµένη σύλληψη της διδακτικής ενότη-

τας του ΠΣ από την πλευρά του γράφοντος, µία από τις πολλές εναλλακτικές 

προτάσεις πραγµατοποίησης της ενότητας.  

 Έχοντας κατά νουν ότι πολύ λίγοι συνάδελφοι δουλεύουν σε ιδανικές συν-

θήκες από άποψη κτηριακής υποδοµής, εξοπλισµού σε Η/Υ και επιπέδου µα-

θητών (σχολεία µε πολλούς µετανάστες, φτωχά παιδιά, περιοχές µε κοινωνικά 

προβλήµατα, σχολεία αποµονωµένα) δεν γεµίζουµε το σενάριό µας µε µεγά-

λες και ανέφικτες λίστες σκοπών, δεξιοτήτων και δραστηριοτήτων. Τα σενά-

ρια και ο τρόπος διάδοσής τους µέσω του διαδικτύου επιχειρούν να συγκρο-

τήσουν κοινότητες εκπαιδευτικών αλλά και να βοηθήσουν µεµονωµένους εκ-

παιδευτικούς, να τους δώσουν ιδέες πώς να οργανώσουν το µάθηµά τους. Θέ-
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λουµε, συνεπώς, να βοηθήσουµε συναδέλφους και όχι να τους εντυπωσιάσου-

µε µε εξωπραγµατικούς σχεδιασµούς.  

 

Tίτλος: Ο τίτλος διατυπωµένος µε σαφήνεια, όχι πολύ µεγάλος ούτε πολύ µι-

κρός, δηλώνει τη σχέση του µε υπάρχουσα ενότητα στα ΠΣ. Ο τίτλος δεν 

µπορεί να είναι ίδιος µε τον τίτλο της ενότητας. Είναι εξειδικευµένο κοµ-

µάτι της ενότητας. Λ.χ. στην ενότητα της Γ΄ Γυµνασίου «Άτοµο και κοινω-

νία» µπορούν να υπάρξουν πολλά και διαφορετικά σενάρια ανάλογα µε το 

φιλολογικό γούστο του εκπαιδευτικού και τα ενδιαφέροντα των µαθητών 

της τάξης του. Αυτό πρέπει να αποτυπώνεται και στον τίτλο του σεναρίου. 

Θα µπορούσε ένα σενάριο να ονοµάζεται: «Ποίηση µε κοινωνικό περιεχό-

µενο» (12 ωρών) και να συµπληρώνεται µε ένα άλλο: «Το κοινωνικό µυθι-

στόρηµα της γενιάς του ’30».  

Τάξη: η τάξη στην οποία αναφέρεται και βαθµίδα εκπαίδευσης (∆ηµοτικό, 

Γυµνάσιο, Λύκειο). 

∆ηµιουργός: το όνοµα και η ιδιότητα του/της δηµιουργού (εκπαιδευτικός-

βαθµίδα, Σχολικός Σύµβουλος, άλλο…)  

Γνωστικό αντικείµενο: Νεοελληνική λογοτεχνία 

Συµβατότητα µε το νέο ΠΣ: Προβλέπεται διδακτική ενότητα µε αυτό το θέµα 

στη συγκεκριµένη τάξη ∆ηµοτικού, Γυµνασίου, Λυκείου 

Είδος διδακτικής πρακτικής: project, οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, µετωπι-

κή διδασκαλία, δραµατοποίηση, κ.ο.κ. και σε ποιο ποσοστό το καθένα, θα 

εξαρτηθεί από το στυλ του διδάσκοντος, το επίπεδο της τάξης και άλλες 

συνθήκες. 

Προτεινόµενη διάρκεια: 24 ώρες ή 12 ώρες (και όχι µικρότερη διάρκεια, ού-

τως ή άλλως οι 24 ώρες είναι θεωρητικές εάν δεν υπάρξουν µαταιώσεις 

µαθηµάτων, αποχές, εκδροµές κ.λπ.) 

∆οκιµάστηκε στο σχολείο ή όχι: Εάν ΝΑΙ, πού (σε ποιο σχολείο) και πότε (έ-

τος).  

Μπορεί να εφαρµοστεί στην τυπική ή/και στην άτυπη εκπαίδευση: Εάν µπο-

ρεί να διδαχθεί και στην άτυπη εκπαίδευση, λ.χ. σχολικές γιορτές, εκπαί-

δευση ενηλίκων, κ.ά. 

  

7.1 Εισαγωγή 

Η εισαγωγή εξηγεί στον αναγνώστη τη σύλληψη του σεναρίου, πώς αντιλαµ-

βάνεται ο συγγραφέας τη θεµατική ή ειδολογική ενότητα και πώς θα την υλο-

ποιήσει. Ακόµη, στην εισαγωγή εξηγείται γιατί αυτό το συγκεκριµένο σενάριο 

έχει λογοτεχνική και παιδαγωγική αξία και πώς αυτή φαίνεται στην οργάνωσή 

του. Παρουσιάζεται η διδακτική σκοπιµότητα και η προβληµατική της ενότη-

τας, το φιλοσοφικό, αισθητικό και γενικότερα γνωστικό και επιστηµονικό της 

υπόβαθρο. Αναλύονται οι έννοιες που θα καλλιεργηθούν από τη διδασκαλία 

της ενότητας και δίνονται κάποιες πρώτες κατευθύνσεις για την παιδαγωγική 

της προσέγγιση. Τα εισαγωγικά κείµενα, στο σύνολό τους, δείχνουν αναλυτι-

κά τα κριτήρια των επιλογών των δηµιουργών των σεναρίων, αναφορικά µε 
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τα θέµατα των διδακτικών ενοτήτων, την επιλογή των κειµένων και τις µεθό-

δους προσέγγισης και ως εκ τούτου δίνουν το φιλολογικό και παιδαγωγικό 

τους ‘στίγµα’. Η εισαγωγή δεν είναι ένα βαρύ κείµενο που επιχειρεί να κάνει 

ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας όπως κάνουµε στις επιστηµονικές 

µας εργασίες.  

 

7.2 Σκοποθεσία 

Συνήθως η σκοποθεσία αρχίζει µε τη φράση: «Με τη διδασκαλία του σεναρίου 

επιδιώκουµε οι µαθητές και οι µαθήτριες». Φροντίζουµε οι σκοποί να µην εί-

ναι υπερβολικοί σε αριθµό και σε απαιτήσεις, να είναι ιεραρχηµένοι και υλο-

ποιήσιµοι.  

 

7.3 ∆εξιότητες 

Συνήθως οι δεξιότητες αρχίζουν µε τη φράση: «Με την ολοκλήρωση της διδα-

σκαλία του σεναρίου επιδιώκουµε οι µαθητές και οι µαθήτριες να είναι σε θέ-

ση» και ακολουθούν οι συγκεκριµένες προτεινόµενες δεξιότητες.  

 Η σκοποθεσία αφορά σε αυτά που ο δάσκαλος επιδιώκει µε τη διδασκαλία 

του σεναρίου του να γνωρίσουν, να κατανοήσουν, να συνειδητοποιήσουν οι 

µαθητές· οι δεξιότητες εκπορεύονται από τη σκοποθεσία, αναφέρονται σε αυ-

τήν και αποκτώνται µέσω των εργασιών-δραστηριοτήτων που ζητούνται από 

τους µαθητές και τις µαθήτριες όλη τη χρονιά. Με άλλα λόγια, υπάρχει οργα-

νική σύνδεση µεταξύ σκοποθεσίας, δεξιοτήτων και δραστηριοτήτων των µα-

θητών µας. Η σύνδεση αυτή θα εξυπηρετηθεί και από τα συγκεκριµένα κείµε-

να που θα επιλέξουµε ανάλογα µε το επίπεδο της τάξης µας και τα ενδιαφέρο-

ντα τόσο τα δικά µας όσο και των µαθητών και µαθητριών µας. Αυτός είναι 

και ο λόγος που χρειάζεται ο κατ’ αρχήν σχεδιασµός, ακόµη και εάν δεν τον 

ακολουθούµε κατά γράµµα και τον αλλάζουµε στην πορεία, λ.χ. βλέποντας ότι 

ένα κείµενο δεν γίνεται κατανοητό, το αντικαθιστούµε µε άλλο ευκολότερο 

µέσω του οποίου θα επιδιώξουµε την καλλιέργεια των ίδιων δεξιοτήτων και θα 

αναθέσουµε παρόµοιες εργασίες µε αυτές που έχουµε σχεδιάσει. Οι αλλαγές 

αυτές στη διδασκαλία είναι απολύτως θεµιτές και αναµενόµενες.  

 

7.4 Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Και εδώ η έµφαση είναι στο πώς θα σχεδιάσουµε την παιδοκεντρική χρήση 

των Η/Υ και όχι το πώς εµείς οι ίδιοι θα χρησιµοποιήσουµε την τεχνολογία. Οι 

δραστηριότητες που σχεδιάζουµε µε χρήση Η/Υ πρέπει να είναι σχεδιασµένες 

ώστε να µπορούν να διεκπεραιωθούν από τους µαθητές, να δικαιολογούνται 

επειδή βελτιώνουν την κατανόηση της λογοτεχνίας και να µη σχεδιάζονται για 

να σχεδιαστούν. Η χρήση των ΤΠΕ δεν είναι αυτοσκοπός, κάνει το µάθηµα 

καλύτερο και την κατανόηση ευκολότερη. Συνεπώς, δεν µπορεί το σενάριό 

µας να είναι φορτωµένο µε ΤΠΕ χωρίς παιδαγωγική και διδακτική σκοπιµό-

τητα. Και πάντοτε φροντίζουµε να δίνουµε εναλλακτικές λύσεις για όσες και 

όσους δεν γνωρίζουν ή δεν µπορούν να κάνουν χρήση των ΤΠΕ. Στο µάθηµα 

της λογοτεχνίας δεν θα διδάξουµε ΤΠΕ, θα κάνουµε δηµιουργική τους χρήση.  
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7.5 Κείµενα 

Τα κείµενα που προτείνουµε για διδασκαλία προέρχονται κατ’ αρχήν από τα 

βιβλία του σχολείου (τα τρία ανθολόγια του ∆ηµοτικού, τα τρία του Γυµνασί-

ου και τα τρία του Λυκείου τα οποία καλό είναι να υπάρχουν ως µόνιµη παρα-

καταθήκη στη βιβλιοθήκη του σχολείου).  

 Προσπαθούµε µε τις επιλογές µας για ευνόητους λόγους να εξαντλήσουµε 

κατ’ αρχήν όλα τα σχετικά κείµενα από τα ανθολόγια του σχολείου (Γυµνασί-

ου ή Λυκείου). Ταυτοχρόνως όµως παραθέτουµε και «παράλληλα κείµενα», 

ποιητικά ή πεζά, διηγήµατα, µυθιστορήµατα, οµόθεµα ή οµοειδή από την ελ-

ληνική και ξένη παραγωγή, σύγχρονα ή και παλαιότερα. Κάποια από αυτά 

µπορούν να διαβαστούν αποσπασµατικά αλλά κάποια επιβάλλεται να διαβα-

στούν ολόκληρα από όσους µαθητές µας είναι σε θέση να το κάνουν. Παρά το 

γεγονός ότι η ανάγνωση ολόκληρων βιβλίων είναι ο απώτερος σκοπός µας, 

όταν αυτό δεν είναι εφικτό είτε για οικονοµικούς είτε για µαθησιακούς λό-

γους, δεν επιµένουµε και διαφοροποιούµε τη διδασκαλία µας −ακόµη και µέ-

σα σε κάθε οµάδα− αναθέτοντας την ανάγνωση µικρότερου κειµένου (διηγή-

µατος, νουβέλας ή µικρού σε έκταση βιβλίου). Καλό είναι στη θέση «άλλες εκ-

δοχές» να προτείνουµε εναλλακτικές λύσεις για την περίπτωση κατά την ο-

ποία οµάδες των µαθητών ή και ολόκληρη η τάξη δεν µπορεί να διαβάσει ολό-

κληρο λογοτεχνικό βιβλίο.   

 

7.6 Εκπαιδευτικό υλικό 

Στο εκπαιδευτικό υλικό παραθέτουµε άλλα βιβλία, λ.χ. γνώσεων, χάρτες, φω-

τογραφίες, µουσική, τραγούδια, ταινίες, κ.ο.κ. σχετικά µε το θέµα µας. Αυτό 

το υλικό δεν είναι στην καρδιά του διδακτικού σεναρίου, δεν θα εξαντληθεί 

στη διδασκαλία µας, αλλά θα βοηθήσει τους µαθητές να «µπουν στο νόηµα 

της ενότητας», να την κατανοήσουν στο πολιτισµικό, κοινωνικό, ιστορικό της 

πλαίσιο. Επιπλέον, είτε σε βιβλιοθήκη είτε στο διαδίκτυο είναι καλό να δώ-

σουµε τη δυνατότητα στους µαθητές µας να εµπλουτίσουν τις εργασίες τους. 

Για παράδειγµα στην ενότητα «Άτοµο και κοινωνία», εάν έχουµε αποφασίσει 

να ασχοληθούµε µε πεζογραφία της Μικρασιατικής καταστροφής, φωτογρα-

φικά λευκώµατα, φωτογραφίες, αυτοβιογραφίες και καταγραµµένες προφο-

ρικές αφηγήσεις, ταινίες και video στο youtube, µπορούν να διανθίσουν τη δι-

δασκαλία µας και αντίστοιχα την κατανόηση των κειµένων µας.  

 

7.7 Μεθόδευση της διδασκαλίας 

Ο σχεδιασµός µας δεν είναι ποτέ ταυτόσηµος −και ευτυχώς− µε την πραγµα-

τικότητα της τάξης που αλλάζει αλλά, ταυτοχρόνως, ζωντανεύει το σενάριό 

µας σχεδιασµένο επί χάρτου. Αυτό καθόλου δεν σηµαίνει ότι µπορούµε να δι-

δάσκουµε χωρίς προηγούµενο σχεδιασµό, µε προχειρότητα και αυτοσχεδια-

σµούς σε κάθε µάθηµα. Είναι αδύνατον να πραγµατοποιήσουµε και τις τρεις 

φάσεις κάθε ενότητας (να εισάγουµε και να κλείνουµε οµαλά την ενότητα) 

που θεωρούµε αναγκαίες παιδαγωγικά χωρίς προηγούµενο σχεδιασµό. Το λε-

πτό σηµείο ισορροπίας είναι ότι ο σχεδιασµός πρέπει να είναι ευέλικτος και 
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εµείς παιδαγωγικά ευφυείς και σε εγρήγορση να πραγµατοποιούµε τις απα-

ραίτητες αλλαγές.  

 Σχεδιάζουµε λοιπόν αναλυτικά τις τρεις φάσεις υλοποίησης της ενότητας: 

� Α΄ Φάση: Πριν από την ανάγνωση (περίπου 2-4 διδακτικές ώρες) 

� Β΄ Φάση: Ανάγνωση (περίπου 14-18 διδακτικές ώρες, οι περισσότερες) 

� Γ΄ Φάση: Μετά την ανάγνωση (περίπου 4-6 διδακτικές ώρες) 

  

 Ένας καλός σχεδιασµός της διδασκαλίας µας (άρα του σεναρίου που εκπο-

νούµε) αφήνει χρόνο και για την Α΄ και για τη Γ΄ Φάση. Ειδάλλως η ενότητα 

θεωρείται ότι έχει διδαχθεί ελλιπώς. 

 

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΩΣ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΣ 

 
ώρα φάση Τι κάνουµε Είδος διδασκαλίας 

1 

2 

3 

4 

 

Α΄ 

Πριν από την 

ανάγνωση 

Η φάση αυτή «χτίζει τις γέφυρες» µεταξύ των κειµένων 

και των µαθητών µας. Εισάγουµε τους µαθητές στο θέ-

µα της διδακτικής ενότητας επιστρατεύοντας τα προ-

σωπικά τους βιώµατα, τις προηγούµενες γνώσεις τους 

(σχολικές και εξωσχολικές), τις παραστάσεις και τις ε-

µπειρίες τους. Γίνονται συζητήσεις στην τάξη και διά-

φορες δραστηριότητες, ατοµικές ή οµαδικές, προφορι-

κές ή γραπτές, συνήθως ερευνητικής φύσεως (σε µη λο-

γοτεχνικές πηγές ή στο πεδίο). Τα κείµενα που χρησι-

µοποιούµε σε αυτή τη φάση είναι συνήθως µη λογοτε-

χνικά (επιστηµονικά, πληροφοριακά, δηµοσιογραφικά, 

οπτικά, ηλεκτρονικά) αλλά και µικρά λογοτεχνικά κεί-

µενα (µικρά διηγήµατα, αποσπάσµατα από µεγαλύτερα 

πεζά, ποιήµατα) που διαβάζονται µέσα στην τάξη και 

προετοιµάζουν την κυρίως ανάγνωση που θα ακολουθή-

σει.  

Μετωπική και    οµά-

δες των δύο 

ώρα φάση Τι κάνουµε Είδος διδασκαλίας 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  

12 

Β 

φάση της   κυ-

ρίως      ανά-

γνωσης 

Εδώ οι µαθητές διαβάζουν µεγαλύτερα κείµενα (συστά-

δες ποιηµάτων, διηγήµατα, κεφάλαια από µυθιστορήµα-

τα και στο τέλος ολόκληρα βιβλία) στο σπίτι τους. Ξεκι-

νούµε από µικρότερα και ευκολότερα κείµενα, περνάµε 

σε µεγαλύτερα και δυσκολότερα και καταλήγουµε στην 

ανάγνωση ολόκληρων βιβλίων. Παρουσιάζουµε τα βι-

βλία, επεξηγούµε πώς γίνεται η παρουσίαση (καθοδη-

γούµενο διάβασµα). Ανοίγουµε διαδίκτυο και βιβλία 

αναφοράς.  

 

Κυρίως οµαδική αλλά 

και µετωπική όταν 

χρειάζεται. Όταν δη-

λαδή η εργασία µιας 

οµάδας φέρνει στην 

επιφάνεια προβλή-

µατα που αφορούν 

και τις άλλες οµάδες, 

τότε ο εκπαιδευτικός 

τα συζητά µε ολό-

κληρη την τάξη. Ο 

εκπαιδευτικός γυρ-

νάει από οµάδα σε 

οµάδα, διευθετεί δι-

αφωνίες, απαντά σε 

ερωτήσεις, παρακο-

λουθεί και διευκολύ-

νει την απάντηση των 
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ερωτήσεων, επιβλέ-

πει τη διαφοροποιη-

µένη διδασκαλία. 
13 παρουσίαση 1ης οµάδας 

14 παρουσίαση 2ης οµάδας 

15 παρουσίαση 3ης οµάδας 

16 παρουσίαση 4ης οµάδας 

Είδος Μετωπικής δι-

δασκαλίας, όπου ο 

εκπαιδευτικός πα-

ρεµβαίνει κατά την 

παρουσίαση της οµά-

δας µε διευκρινιστι-

κές ερωτήσεις προς 

την οµάδα και ερω-

τήµατα προς συζήτη-

ση στο ακροατήριο 

ώρα φάση Τι κάνουµε Είδος διδασκαλίας 

17 

18 

19 

23 

24 

 

Γ΄ φάση 

µετά  

την ανάγνωση 

Οι µαθητές παράγουν το δικό τους λόγο γύρω από το θέ-

µα της διδακτικής ενότητας µε την οποία ασχολήθηκαν. 

Γράφουν ατοµικά ή οµαδικά, ένα κείµενο ανάλογο του 

είδους που διάβασαν, κάνουν έρευνα και γράφουν µια 

συνθετική εργασία (συγγραφή ή διασκευή ποιηµάτων, 

θεατρικών έργων ή συγγραφή συνθετικών εργασιών).  

Μετωπική διδασκα-

λία και οµαδική όταν 

χρειάζεται 

 

Σηµ. Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η διδασκαλία σε οµάδες δεν 

θεωρείται πανάκεια και δεν χρησιµοποιείται διαρκώς. Η µετωπική διδασκα-

λία και η συζήτηση στην ολοµέλεια είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο της 

διδασκαλίας. Εξάλλου, εάν δεν έχουµε εµπειρία από διδασκαλία σε οµάδες, 

καλό είναι να αρχίσουµε από οµάδες των δύο χωρίς µεγάλες αλλαγές στη δι-

δασκαλία µας. Εµπεδώνουµε τη συνεργασία αυτή και µετά προχωρούµε στη 

δηµιουργία µεγαλύτερων οµάδων.  

 ∆ιαφοροποιηµένη διδασκαλία στο πλαίσιο αυτό σηµαίνει ότι κάθε οµάδα 

έχοντας διαφορετικό κείµενο: 

� κάποιοι µαθητές δεν θα διαβάσουν ολόκληρο το µεγάλο κείµενο, αλλά είτε 

εκτενή διηγήµατα είτε κεφάλαια βιβλίων  

� κάποιοι θα διαβάσουν στους αδύναµους µαθητές ένα κεφάλαιο του βιβλί-

ου και η οµάδα µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού θα αναθέσει εργασίες 

� κάποιοι θα κάνουν συνθετικές εργασίες 

� κάποιοι που είναι προχωρηµένοι στους Η/Υ θα δείξουν και στους άλλους 

τον τρόπο εργασίας τους 

� κάποιοι θα διορθώνουν τα λάθη των άλλων, κ.ο.κ.  

 

 

7.8 Αξιολόγηση των µαθητών στο µάθηµα της λογοτεχνίας 

Ο κάθε µαθητής έχει έναν φάκελο µε την πρώτη εκδοχή και τη διορθωµένη 

του εργασία. Στον φάκελο κάθε µαθητή υπάρχουν τόσο όλες οι ατοµικές όσο 

και οι οµαδικές εργασίες στις οποίες έχει συµµετάσχει. Ο εκπαιδευτικός κρα-

τά και τους δύο βαθµούς και της πρώτης εµφάνισης και της διορθωµένης εκ-

δοχής της. Σε κάθε µία από τις 3 ενότητες: 
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φάσεις τι αξιολογούµε 

την ατοµική εργασία (1) Α΄ φάση 

συµµετοχή στο µάθηµα (α) 

συµµετοχή στις δραστηριότητες της οµάδας 

(οµαδικές εργασίες που παραδίδονται γρα-

πτά) (Ι)  

είτε κάνει ατοµική εργασία (2) κατά βούληση 

Β΄ Φάση 

τη συµµετοχή στη δουλειά της οµάδας την 

προθυµία, τη συµµετοχή κάθε µαθητή στην 

παρουσίαση, κριτική συµµετοχή στην πα-

ρουσίαση των άλλων (β) 

συµµετοχή σε οµαδική εργασία (ΙΙ), είτε α-

τοµική εργασία (3) (όχι αναγκαστικά δύο εί-

δη εργασίας) 

Γ΄ Φάση 

τη συµµετοχή του στο µάθηµα (γ) 

 

Έχουµε, λοιπόν συνολικά σε κάθε ενότητα: 

� τη γενική εικόνα συµµετοχής (α, β, γ) 

� ατοµικές εργασίες (1, 2, 3) 

� συµµετοχή σε δύο οµαδικές εργασίες (Ι, ΙΙ) 

 Αυτά συνιστούν τη διαµορφωτική αξιολόγηση σε όλη τη διάρκεια της χρο-

νιάς. Είναι µία µαθητεία στον τρόπο εργασίας των νέων ΠΣ.  

 Στο τέλος της χρονιάς έχουµε την τελική βαθµολογία (τελική αξιολόγηση) 

που όµως είναι τόσο απλή και γνώριµη στους µαθητές γιατί ακριβώς ζητά από 

αυτούς να κάνουν για µία ακόµη φορά, πράγµατα που έχουν κάνει σε όλη τη 

διάρκεια της χρονιάς. 

 Οι γραπτές εργασίες µπορεί και να ξαναγραφούν όπου αυτό χρειάζεται 

προκειµένου να κατανοήσει ο µαθητής καλύτερα αυτό που του έχει ανατεθεί 

και να βελτιώσει τη βαθµολογία του. Στον φάκελό του µπαίνουν και οι δύο 

µορφές εργασίας και για να θυµάται ο ίδιος πόσο προχώρησε και να µπορεί ο 

εκπαιδευτικός ανά πάσα στιγµή να βλέπει την πρόοδο του κάθε µαθητή. Γρα-

πτή εργασία είναι οποιοδήποτε κείµενο παραδώσει ο µαθητής στο πλαίσιο του 

µαθήµατος της λογοτεχνίας. Το µέγεθος και το είδος του µπορεί να ποικίλλει. 

Μπορεί να είναι οµαδική ή ατοµική εργασία. Στην περίπτωση της οµαδικής 

καλό είναι να σηµειώνεται η συµβολή του κάθε µαθητή. Παραθέτουµε ενδει-

κτικά τύπους εργασιών στις τρεις φάσεις.  

 

Στην α΄ Φάση 

� Αναζήτηση πληροφοριών διαφόρων ειδών κειµένων που να αναφέρονται 

στο γενικό θέµα ή σε υποθέµατα, σε βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία και ιστοσελί-

δες, σε λεξικά λογοτεχνικών όρων για την ανεύρεση σηµασίας όρων, κ.ο.κ.   

� Ανταπόκριση σε µικρό λογοτεχνικό κείµενο.  

 

Στη β΄ Φάση 

� Ταύτιση µε κάποιον ήρωα και συγγραφή σελίδων του ηµερολογίου του ή 

επιστολών του. 
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� Συγγραφή κειµένου για το οπισθόφυλλο κάποιου βιβλίου. 

� Σύγκριση δύο ή περισσότερων λογοτεχνικών κειµένων, σύγκριση λογοτε-

χνικού έργου µε τη µεταφορά του στον κινηµατογράφο ή στην τηλεόραση, 

σύγκριση λογοτεχνικού έργου µε τη θεατρική διασκευή του, σύγκριση θεατρι-

κού κειµένου µε την κινηµατογραφική ή τηλεοπτική µεταφορά του.   

� Συγγραφή κριτικής για θεατρική παράσταση. 

� Μετατροπή αφηγηµατικού κειµένου σε θεατρικό και θεατρικού σε αφηγη-

µατικό. 

� Πρόσθεση ή αφαίρεση χαρακτήρων από θεατρικό έργο. 

� Συγγραφή θεατρικού µονόπρακτου. 

� Συγγραφή θεατρικού προγράµµατος για ορισµένο έργο. 

� Αλλαγή σκηνών και τέλους σε ένα θεατρικό έργο. 

Στη γ΄ Φάση 

� Συγγραφή ερευνητικών εργασιών για ένα σχετικό θέµα µε αυτό που εξε-

τάστηκε, λ.χ. σε διαφορετικές εποχές και διαφορετικούς τόπους.  

 

 Οι µαθητές και οι µαθήτριες στο µάθηµα της λογοτεχνίας δεν αξιολογού-

νται µε βάση τις γενικότερες γνώσεις και την κουλτούρα τους, αλλά µε βάση 

αυτά που διδάχτηκαν και αυτά που έκαναν στην τάξη. Οι µαθητές µας αξιολο-

γούνται τόσο για τις ατοµικές εργασίες τους όσο και για τη συµµετοχή τους 

στις οµαδικές εργασίες. Αξιολογούνται για τον προφορικό και γραπτό τους 

λόγο, για τη γενικότερη συµµετοχή τους στο µάθηµα και για τη συµβολή τους 

στη δουλειά της οµάδας τους. Επίσης, µπορεί να γίνει και συγγραφή ερευνη-

τικών εργασιών γύρω από τα θέµατα των διδακτικών ενοτήτων που προτείνει 

το νέο ΠΣ. 

 

7.9 Βιβλιογραφία για τον εκπαιδευτικό 

∆εν παραθέτουµε παραπάνω από πέντε τίτλους βοηθηµάτων, τα οποία µάλι-

στα θα πρέπει να µπορούν να βρεθούν εύκολα σε βιβλιοπωλεία (να µην είναι 

εξαντληµένα) ή σε µεγάλες βιβλιοθήκες. Ακόµη καλύτερα να είναι µικρά και 

περιεκτικά κείµενα που είναι αναρτηµένα στο διαδίκτυο για τις περιπτώσεις 

εκπαιδευτικών που εργάζονται µακριά από αστικά κέντρα. Το σενάριο δεν εί-

ναι µεταπτυχιακή εργασία −πόσω µάλλον διδακτορική διατριβή− και δεν ε-

ντυπωσιάζουµε τον αναγνώστη µε τη φιλοµάθεια και την ευρύτητα των γνώ-

σεών µας. Συµπεριλαµβάνουµε κυρίως φιλολογικά κείµενα αλλά και άλλων 

επιστηµονικών χώρων (λ.χ. Κοινωνιολογίας, Φιλοσοφίας, Ιστορίας, Παιδαγω-

γικής) τα οποία θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς που θα θελήσουν να διδά-

ξουν το σενάριό µας να κατανοήσουν την προβληµατική µας. Από αυτή τη βι-

βλιογραφία και τη συγκεκριµένη της ανάγνωση προκύπτει η «Εισαγωγή» 

στην αρχή του σεναρίου.  

 

8. Κάποια τελικά σχόλια 

Καλό είναι όταν αποφασίσουµε να υλοποιήσουµε ένα σενάριο, αφού επιλέ-

ξουµε και µετατρέψουµε ή βελτιώσουµε τους σκοπούς, τις δεξιότητες, τα κεί-
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µενα που προτείνονται και τα συνδυάσουµε µε τις δραστηριότητες που θα θέ-

σουµε στους µαθητές και τις µαθήτριές µας, να κρατήσουµε ένα ηµερολόγιο 

αυτών που στην πραγµατικότητα τελικά έγιναν στην τάξη.  

 
Σχεδιασµένο σενάριο ∆ιδασκαλία που υλοποιήθηκε 

Είδος διδακτικής πρακτικής Τι µεθόδους χρησιµοποιήσατε τελικά; Κάνα-

τε οµάδες; Σταθερές ή άλλαζαν; 

Σκοποθεσία 

 

Ανταποκριθήκατε στους σκοπούς αυτούς-

σχόλιο 

∆εξιότητες 

 

Επιτεύχθηκε να αποκτήσουν οι µαθήτριες 

και οι µαθητές σας-σχόλιο   

Aξιοποίηση των ΤΠΕ Σχόλιό σας 

Κείµενα 

Τα κείµενα που σχεδιάσατε να κάνετε 

Ποια τελικά κάνατε και πώς λειτούργησαν 

τα κείµενα αυτά; 

Εκπαιδευτικό υλικό Σχόλιο για τη χρήση του 

Μεθόδευση της διδασκαλίας 

Αναλυτική περιγραφή των φάσεων υλοποίησης του σεναρίου: 

Α΄ φάση: Πριν από την ανάγνωση  Αναλυτική περιγραφή πώς τελικά έγινε 

Β΄ Φάση: Ανάγνωση Αναλυτική περιγραφή πώς τελικά έγινε 

Γ΄ Φάση: Μετά την ανάγνωση  Αναλυτική περιγραφή πώς τελικά έγινε 

Αξιολόγηση των µαθητών στο µάθηµα 

της λογοτεχνίας 

Σχόλια για όλους τους µαθητές σας.  

 Κριτική 

Πώς κρίνετε συνολικά την εφαρµογή του 

σεναρίου σας 

 

 Συµπερασµατικά, το σενάριο είναι ένα κειµενικό είδος µεταξύ φιλολογίας 

και διδακτικής πράξης (Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης) το οποίο απευθύνεται µε 

λιτότητα, σαφήνεια και ρεαλισµό στους εκπαιδευτικούς, προκειµένου να το 

διδάξουν αυτούσιο ή αλλάζοντάς το να το µεταφέρουν στις δικές τους ανάγκες 

και στη δική τους πραγµατικότητα. Ο ιδανικός τόπος πραγµάτωσής του είναι 

η σχολική τάξη και αυτήν πρέπει να έχει ο συγγραφέας κατά νουν.  
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