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1. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Σκοποί 

Βασικός σκοπός της διδασκαλίας της λογοτεχνίας είναι «η κριτική αγωγή στο 
σύγχρονο πολιτισµό». Με τη φράση αυτή επιδιώκουµε να τονίσουµε πως αφετηρία 
µας είναι το παρόν, τα προβλήµατα και τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου, περίπλο-
κου και δυσνόητου κόσµου. Να αναδείξουµε τη λογοτεχνία ως ένα σύνθετο πολιτι-
σµικό φαινόµενο το οποίο χαρακτηρίζεται από την ιστορικότητα του συγγραφέα, του 
κειµένου αλλά και των αναγνωστών του, εκπαιδευτικών και µαθητικού κοινού. Ένα 
φαινόµενο το οποίο έχει σηµαντική θέση στη ζωή µας, γιατί µας δίνει εργαλεία να 
κατανοήσουµε τον κόσµο και να συγκροτήσουµε την υποκειµενικότητά µας. Να θέ-
σουµε ως πρωταρχική αξία του µαθήµατος την κριτική στάση απέναντι στις πολιτι-
σµικές παραδόσεις, τις αξίες και τα µηνύµατα από όπου κι αν προέρχονται. 

Στον παραπάνω σκοπό περιλαµβάνονται τα εξής:  
� Η συνειδητοποίηση, η διερεύνηση και η κριτική κατανόηση του τρόπου µε τον 

οποίο αντιλαµβανόµαστε την κοινωνική, ιστορική και πολιτισµική µας εµπειρία 
και συγκροτούµε την ταυτότητά µας. 

� Η ανασύσταση της σχολικής τάξης ως µιας κοινότητας αναγνωστών, η οποία θα 
διέπεται από τις αξίες της δηµοκρατίας, της ισότητας, του σεβασµού της διαφο-
ράς, του πλουραλισµού, του διαλόγου, της κριτικής εγρήγορσης και αυτογνωσίας, 
της διαπολιτισµικής συνείδησης.  

� Η δηµιουργία ενός «έθνους αναγνωστών». Στην Ελλάδα η κρίσιµη µάζα των ανα-
γνωστών είναι πολύ µικρή και το µάθηµα της λογοτεχνίας µπορεί να βοηθήσει 
στην προώθηση της φιλαναγνωσίας, τη δηµιουργία, δηλαδή, συστηµατικών και 
ανεξάρτητων αναγνωστών, οι οποίοι αισθάνονται την ανάγνωση ως βασική τους 
ανάγκη και είναι ικανοί να επιλέγουν και να αξιοποιούν τα αναγνώσµατά τους.  

�  Η συνειδητοποίηση της σχέσης της λογοτεχνίας µε την ανθρώπινη εµπειρία και, 
εποµένως, της σηµασίας της για την κατανόηση του κόσµου στον οποίο ζούµε και 
του εαυτού µας.  

� Η καλλιέργεια µιας ποικιλίας αναγνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, µέ-
σα από την αξιοποίηση κειµένων από όλο το φάσµα της πολιτισµικής παραγωγής, 
από όλα δηλαδή τα διαφορετικά είδη της εικονικής, θεατρικής και µαζικής επικοι-
νωνίας. Mέσα από αυτή τη διευρυµένη ποικιλία κειµένων ο ρόλος της λογοτεχνί-
ας αναδεικνύεται στρατηγικός, καθώς αυτή έχει αναπτύξει ένα ρεπερτόριο συµ-
βολικών µορφών, τρόπων και συµβάσεων που διευκολύνουν την αναλυτική προ-
σέγγιση και των άλλων ειδών επικοινωνίας −λ.χ. τα διαφορετικά είδη οπτικής α-
φήγησης και αναπαράστασης της υποκειµενικής εµπειρίας.  

� Η ανάπτυξη της κριτικής και ταυτόχρονα δηµιουργικής σχέσης των µαθητών µε 
το σύγχρονο κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον, καθώς και η συµβολική εν-
δυνάµωση της υποκειµενικότητας όλων των µαθητών και µαθητριών έτσι ώστε να 
γίνουν ενεργητικοί πολίτες και παραγωγοί πολιτισµού. 

� Η αναγνώριση ότι η λογοτεχνία είναι ένας κατεξοχήν διαπολιτισµικός τόπος όπου 
ο διάλογος ανάµεσα στους πολιτισµούς γίνεται πράξη µέσα από τη µετάφραση, τη 
διασκευή και την αέναη επανερµηνεία και όπου η ετερότητα όχι µόνον αναγνωρί-
ζεται αλλά ενσωµατώνεται ως αναγκαίος όρος της ζωτικότητας και της δυναµικής 
της.  

� Η ενίσχυση της αίσθησης ότι η δύναµη και οι δυνατότητες της γλώσσας µπορούν 
να είναι µία από τις µεγαλύτερες χαρές της ανάγνωσης της λογοτεχνίας. Η από-
κτηση, µέσα από τη λογοτεχνία, πολλαπλών γλωσσικών εµπειριών και η εξοικεί-
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ωση µε τη µεταφορική λειτουργία της γλώσσας, απαραίτητη για τη φιλοσοφία, 
την έρευνα και το στοχασµό. 

  Ειδικότερα, οι σκοποί της διδασκαλίας της λογοτεχνίας ως προς την πρόσληψη 
των λογοτεχνικών κειµένων είναι: 
� Να κατανοήσουν και να αποδεχτούν οι µαθητές τη σχετικότητα και την πολλα-

πλότητα των ερµηνευτικών προσεγγίσεων καθώς και να αντιµετωπίζουν κριτικά 
και τις δικές τους ερµηνευτικές προτάσεις. 

� Να είναι σε θέση να διερευνούν όλους τους συντελεστές και τους αναγκαίους πα-
ράγοντες που συµβάλλουν στην παραγωγή και στην πρόσληψη των λογοτεχνικών 
κειµένων.  

� Να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν τις αξίες και τις ιδέες που 
ενυπάρχουν στα λογοτεχνικά κείµενα. Να κατανοήσουν ότι οι πολιτισµικές αξίες 
σχετίζονται µε το χώρο, το χρόνο και την κοινωνική οµάδα που τις παράγει, είναι 
εποµένως προσδιορισµένες ιστορικά, γεγονός που δικαιολογεί τη σχετικότητα 
αλλά και την ποικιλία τους. Να είναι σε θέση να διερευνούν την ιστορικότητά 
τους και να τοποθετούνται κριτικά απέναντι σε αυτές.  

� Να εξοικειωθούν οι µαθητές µε διαφορετικά λογοτεχνικά είδη και να κατανοή-
σουν ότι αυτά ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς σκοπούς και ιστορικές ανάγκες. 
Να συνειδητοποιήσουν ότι τα λογοτεχνικά είδη διακρίνονται στη βάση συγκεκρι-
µένων χαρακτηριστικών και κειµενικών συµβάσεων. 

 
∆εξιότητες που αναµένεται να αποκτήσουν οι µαθητές και οι µαθήτριες  
� Ανάπτυξη αιτιολογηµένης και τεκµηριωµένης προσωπικής άποψης, αρέσκειας ή 

απαρέσκειας, για τα κείµενα που διαβάζουν. Αξιολόγηση της δικής τους ερµηνευ-
τικής προσέγγισης καθώς και εκείνης των συµµαθητών και συµµαθητριών τους.  

� Αναγνώριση των διαφορετικών τρόπων µε τους οποίους οι συγγραφείς µιλούν για 
τα διάφορα θέµατα. 

� Εξοικείωση µε όλα τα είδη ανάγνωσης: ιδιωτική, συν-ανάγνωση, δηµόσια ανά-
γνωση σε συγκεκριµένες περιστάσεις, ανάγνωση ύστερα από προτροπή, σύσταση, 
ανάθεση, δραµατοποιηµένη ανάγνωση, ανάγνωση µέσω της χρήσης κοινωνικών 
δικτύων κτλ. 

� Αναγνώριση των πολιτισµικών στοιχείων που υπάρχουν σε κάθε κείµενο και 
προσδιορισµός της ιστορικότητάς τους. Αναγνώριση και περιγραφή ιστορικού 
πλαισίου: χρόνος, χώρος, ιστορικά γεγονότα που ορίζουν την εξέλιξη της πλοκής, 
τους χαρακτήρες, καθώς και την οπτική γωνία του συγγραφέα. 

� Αναγνώριση και περιγραφή των συµβάσεων και τεχνικών των λογοτεχνικών κει-
µένων. Συσχέτιση µε τις χαρακτηριστικές µορφές και συµβάσεις των διαφορετι-
κών ειδών της λογοτεχνίας. 

� Ανίχνευση της µυθοπλαστικής επέµβασης της λογοτεχνίας, µετά από σύγκριση 
των γνώσεων και των πληροφοριών που µας παρέχουν τα λογοτεχνικά κείµενα 
(λ.χ. το ιστορικό µυθιστόρηµα) µε ανάλογες από ιστορικά βιβλία ή δηµοσιογρα-
φικές πηγές. ∆ιάκριση φανταστικών από πραγµατικά γεγονότα.  

�  Επισήµανση των συγκρουόµενων κωδίκων συµπεριφοράς ανάµεσα π.χ. σε ήρωες 
διαφορετικής ηλικίας ή φύλου.  

� Αφήγηση µε τη συνδυασµένη χρήση λόγου και εικόνας. 
� Μετουσίωση και µεταφορά των συναισθηµάτων που τους προκαλεί µια λογοτε-

χνική ανάγνωση σε νέο κείµενο κάθε είδους: πεζό, ποιητικό, δοκιµιακό, ζωγραφι-
κό, µουσικό, δραµατικό. 

  Για ειδικότερους σκοπούς θα γίνει λόγος παρακάτω σε σχέση µε ειδικά θέµα-
τα όπως η αξιοποίηση των ΤΠΕ  
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2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
∆ιδάσκοντας τον µαθητή και τη µαθήτρια, όχι το κείµενο 
 

Θεµέλιος λίθος του µαθήµατος της λογοτεχνίας είναι η ανάγνωση, ένα πολιτι-
σµικό φαινόµενο που σχετίζεται µε όλες σχεδόν τις πλευρές της ζωής και του πολιτι-
σµού της οµάδας των ανθρώπων για την οποία µιλούµε. Η επιθυµία για ανάγνωση 
µεταδίδεται µέσω των ανθρώπινων σχέσεων: των σχέσεων του µαθητικού κοινού µε 
τον εκπαιδευτικό, των µαθητών και µαθητριών µεταξύ τους, των µαθητών και µαθη-
τριών µε την οικογένειά τους. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στην υποχρεωτική εκ-
παίδευση είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τη σπουδή της Φιλολογίας και δεν έχει 
αποκλειστική σχέση µε τα κείµενα. ∆εν διδάσκουµε απρόσωπα το εκάστοτε λογοτε-
χνικό κείµενο. ∆ιδάσκουµε τον µαθητή µε την υποκειµενικότητά του, δηλαδή την 
κοινωνική του προέλευση, το µορφωτικό επίπεδο της οικογένειάς του, τη θρησκευτι-
κή και εθνική του ταυτότητα, το φύλο και τα ιδιαίτερα προβλήµατά του.  

Το νέο ΠΣ για το µάθηµα της λογοτεχνίας δεν είναι, λοιπόν, κειµενοκεντρικό, 
αλλά µαθητοκεντρικό. Τούτο σηµαίνει πως δεν βασίζεται σε ένα συµπαγή όγκο λογο-
τεχνικών κειµένων τα οποία έχουν προαποφασιστεί από οµάδα ειδικών και περιλαµ-
βάνονται στα γνωστά σχολικά ανθολόγια ούτε θέτει ως προτεραιότητα τη διδασκαλία 
συγκεκριµένων κειµένων. Είναι ανοικτό ως προς τα κείµενα, δηλαδή προτείνει είδη 
κειµένων, κατάλληλων να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς και τις επιδιωκόµενες δεξιό-
τητες κάθε διδακτικής ενότητας, αλλά επιτρέπει και συστήνει την επιλογή των συ-
γκεκριµένων κειµένων που θα αναγνωστούν στην τάξη να την κάνει ο εκπαιδευτικός 
µε τους µαθητές του, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο αναγνωστικό επίπεδο, στα 
ενδιαφέροντα και στις δυνατότητες των µαθητών της κάθε τάξης. Τούτο συνάδει µε 
τις αρχές της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας και της µεθόδου project που αποτελούν 
τις µεθοδολογικές επιλογές του ΠΣ. Εννοείται πως στα σενάρια που παρατίθενται πα-
ρακάτω στον Οδηγό, προτείνονται συγκεκριµένα κείµενα αλλά η σηµασία τους είναι 
παραδειγµατική, όπως παραδειγµατική είναι η σηµασία των ίδιων των σεναρίων.  

Εκείνο που συστήνει µε έµφαση το νέο ΠΣ είναι η ένταξη λογοτεχνικών βι-
βλίων στην καθηµερινή πρακτική του σχολείου. Είναι ένα βήµα προς την κατεύθυνση 
της αλλαγής της σχέσης µε το βιβλίο, της σχέσης τελικά µε την ίδια τη γνώση και την 
προώθηση της διά βίου εκπαίδευσης. Η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων στο σχολείο 
δεν θα επηρεάσει µόνο το µάθηµα της λογοτεχνίας αλλά αποτελεί το προοίµιο για µια 
συνολικότερη αλλαγή κλίµατος στην εκπαίδευση και στη σχέση διδασκόντων-
διδασκοµένων αλλά και για τη σύνδεση του σχολείου µε την πραγµατική ζωή.1 Το 
νέο ΠΣ, χωρίς να απαξιώνει τα εν χρήσει σχολικά ανθολόγια λογοτεχνικών κειµένων, 
δεν τα θεωρεί αποκλειστικό εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας 
ούτε προτείνει τη συγγραφή νέων. Αντίθετα, συνιστά τη χρήση µιας ποικιλίας κειµέ-
νων, κάποια από τα οποία µπορεί να προέρχονται από τα σχολικά ανθολόγια, µαζί µε 
ολόκληρα λογοτεχνικά βιβλία αλλά και άλλα είδη «κειµένων» τα οποία, ευρισκόµενα 
στις παρυφές της λογοτεχνίας, κτίζουν ένα γόνιµο διάλογο µαζί της ενώ ταυτόχρονα 
µπορούν να ελκύσουν τους νεαρούς αναγνώστες και να τους ασκήσουν σε νέους 
γραµµατισµούς (visual, media, computer literacy) όπως κόµικς, κινηµατογραφικές 
ταινίες, τραγούδια. Η βασική διαφορά του νέου ΠΣ από το προηγούµενο είναι ότι, 
ενώ και το προηγούµενο συνιστούσε την ανάγνωση ολόκληρων βιβλίων, ο τρόπος 
που δοµούσε το µάθηµα βάσει ανθολογίου, δεν άφηνε χώρο, ούτε πρότεινε τρόπους 

                                                 
1 Το κρίσιµο ερώτηµα είναι πάντα πού θα βρεθούν τα λογοτεχνικά βιβλία που θα χρησιµοποιηθούν στο 
σχολείο, καθώς σχολικές βιβλιοθήκες δεν υπάρχουν σε πολλά σχολεία. Μια µικρή βιβλιοθήκη τάξης 
είναι εφικτό όµως να δηµιουργηθεί εκ των ενόντων. Επίσης στο διαδίκτυο είναι σήµερα διαθέσιµα αρ-
κετά λογοτεχνικά κείµενα.  
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διδασκαλίας των ολόκληρων έργων. Το νέο ΠΣ είναι δοµηµένο έτσι ώστε να συνθέτει 
µια ποικιλία κειµένων, µικρών και µεγάλων, σε διδακτικές ενότητες µε σαφή σκοπο-
θεσία και δραστηριότητες για τους µαθητές.  

Η µεθοδολογική µας προσέγγιση βασίζεται σε δύο παιδαγωγικές µεθόδους: τη 
διδασκαλία σε οµάδες και τη µέθοδο project. Και οι δύο είναι µαθητοκεντρικές µέθο-
δοι διδασκαλίας, καλλιεργούν τη συνεργασία, την οµαδικότητα και προσφέρουν δυ-
νατότητα συµµετοχής και κινητοποίησης στους αδύναµους και τους αδιάφορους µα-
θητές και µαθήτριες, προωθούν την ενεργητική µάθηση, ενθαρρύνουν την ανάδειξη 
ενδιαφερόντων, συντελούν στην αναβάθµιση της αυτο-εικόνας και της αυτοπεποίθη-
σης των µαθητών, δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές και στις µαθήτριες να εκφρά-
ζουν ελεύθερα τη γνώµη τους στην οµάδα και δίνουν, επίσης, την ευκαιρία στον εκ-
παιδευτικό να αυτενεργεί. Παρακάτω θα γίνει εκτενής λόγος για τις δύο αυτές παιδα-
γωγικές µεθόδους. 

Η µονάδα οργάνωσης του νέου Π.Σ. είναι η διδακτική ενότητα. ∆ιδακτική ε-
νότητα ονοµάζουµε µια ολοκληρωµένη αναγνωστική και µαθησιακή διαδικασία η 
οποία στηρίζεται σε µια αρχική ιδέα που µπορεί να είναι ένα θέµα ή ένα λογοτεχνικό 
είδος, πραγµατοποιείται µέσα από ένα σύνολο οµοειδών ή οµόθεµων κειµένων και 
διαρκεί αρκετό χρονικό διάστηµα. Για κάθε τάξη προτείνονται τρεις διδακτικές ενό-
τητες. Κάθε διδακτική ενότητα είναι σχεδιασµένη ως project, προσαρµοσµένο στις 
ιδιαιτερότητες της λογοτεχνίας. Η διάρκειά του είναι δύο µε τρεις µήνες, ανάλογα µε 
τη συχνότητα των ωρών διδασκαλίας και των δραστηριοτήτων που θα γίνουν. Όπως 
σε όλα τα project, η διδασκαλία των ενοτήτων µας αναπτύσσεται σε φάσεις, µε δια-
κριτή στοχοθεσία στην καθεµία. Οι φάσεις αυτές είναι συνήθως τρεις. Κάθε ενότητα 
ξεκινά µε τη φάση που ονοµάζουµε συνήθως: Πριν από την ανάγνωση. Η φάση αυτή 
είναι πολύ σηµαντική, καθώς «χτίζει τις γέφυρες» µεταξύ των κειµένων και των µα-
θητών και µαθητριών µας. Ο κυριότερος σκοπός της είναι να δώσει κίνητρα για την 
ανάγνωση που θα ακολουθήσει και να πλουτίσει το γνωστικό και πολιτισµικό ορίζο-
ντα των µαθητών και µαθητριών, δηµιουργώντας ένα πλαίσιο προβληµατισµού που 
θα διευκολύνει την εξαγωγή νοήµατος. Οι µαθητές και οι µαθήτριες δεν έρχονται στο 
µάθηµα έχοντας ήδη την επιθυµία να διαβάσουν και δεν διαπιστώνουν µε αυτονόητο 
και φυσικό τρόπο τη λογοτεχνική αξία των κειµένων. Οι προσπάθειές µας σ’ αυτή τη 
φάση κατατείνουν στο να εισαγάγουµε τους µαθητές και τις µαθήτριες στο θέµα της 
διδακτικής ενότητας επιστρατεύοντας τα προσωπικά τους βιώµατα, τις προηγούµενες 
γνώσεις τους (σχολικές και εξωσχολικές), τις παραστάσεις και τις εµπειρίες τους. Γί-
νονται συζητήσεις στην τάξη και διάφορες δραστηριότητες, ατοµικές ή οµαδικές, 
προφορικές ή γραπτές, συνήθως ερευνητικής φύσεως (σε µη λογοτεχνικές πηγές ή 
στο πεδίο). Τα κείµενα που χρησιµοποιούµε σε αυτή τη φάση είναι συνήθως µη λο-
γοτεχνικά (πληροφοριακά, δηµοσιογραφικά, οπτικά, ηλεκτρονικά) αλλά και µικρά 
λογοτεχνικά κείµενα (σύντοµες ιστορίες, διηγήµατα, ποιήµατα και τραγούδια) που 
διαβάζονται µέσα στην τάξη και προετοιµάζουν την κυρίως ανάγνωση που θα ακο-
λουθήσει. Η φάση αυτή ολοκληρώνεται όταν θεωρήσουµε ότι οι µαθητές και οι µα-
θήτριές µας έχουν εξοικειωθεί µε κάποιες έννοιες και ζητήµατα και τους έχουν δηµι-
ουργηθεί κάποια ερωτήµατα που θα απευθύνουν στα κείµενα που θα διαβάσουν. 
Οπωσδήποτε χρειάζονται το λιγότερο τέσσερις διδακτικές ώρες για να ολοκληρωθεί.  

Τότε περνούµε στη φάση της κυρίως ανάγνωσης, που είναι και η σηµαντικό-
τερη φάση. Εδώ οι µαθητές και οι µαθήτριες διαβάζουν µεγαλύτερα κείµενα (διηγή-
µατα, κεφάλαια από µυθιστορήµατα και στο τέλος ολόκληρα βιβλία) στο σπίτι τους. 
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει ιδιαιτέρως να τονιστεί πως έχει µεγάλη σηµασία το σχο-
λείο να ζητά από τους µαθητές και τις µαθήτριες να διαβάζουν λογοτεχνικά κείµενα 
στο σπίτι. ∆εν γίνεται κανείς αναγνώστης µόνο µε την ανάγνωση λογοτεχνικών κει-
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µένων στο σχολείο, όσο πετυχηµένη κι αν είναι αυτή. Η ανάγνωση της λογοτεχνίας 
είναι κατά βάση µια µοναχική δραστηριότητα η οποία γίνεται σε προσωπικό χρόνο, 
επειδή αποτελεί ανάγκη του αναγνώστη. Σκοπός µας είναι οι µαθητές και οι µαθήτρι-
ες να αποκτήσουν τη συνήθεια να διαβάζουν λογοτεχνία στον προσωπικό τους χρό-
νο. Μεγάλη βοήθεια και κίνητρα θα προσφέρει προς την κατεύθυνση αυτή η ύπαρξη 
βιβλιοθήκης στο σχολείο ή στην τάξη, στην οποία µπορεί να καταφεύγει το µαθητικό 
κοινό σε ολοήµερη βάση.  

Η φάση της κυρίως ανάγνωσης έχει µεγάλη διάρκεια, γιατί περιλαµβάνει 
πολλά υπο-στάδια, διαβαθµισµένης δυσκολίας. Ξεκινούµε δηλαδή από µικρότερα και 
ευκολότερα κείµενα, περνάµε σε µεγαλύτερα και δυσκολότερα και καταλήγουµε 
στην ανάγνωση ολόκληρων βιβλίων. Η κάθε τάξη, ανάλογα µε τις δυνατότητές της, 
µπορεί να προχωρήσει σε όσα περισσότερα στάδια µπορεί. Πρέπει όµως να κατα-
βάλλεται προσπάθεια σε µόνιµη βάση, έτσι ώστε η ανάγνωση ολόκληρων λογοτεχνι-
κών βιβλίων να ενταχθεί σταθερά και οµαλά στην εκπαιδευτική διαδικασία, µέσα 
ακριβώς από τη µεθόδευση της διδασκαλίας σε διδακτικές ενότητες-project. 

Στη φάση της κυρίως ανάγνωσης αποκτά ιδιαίτερη σηµασία η οµαδική εργα-
σία, η οποία οργανώνεται ως εξής: η τάξη χωρίζεται σε οµάδες και κάθε οµάδα ανα-
λαµβάνει να διαβάσει και να παρουσιάσει ένα διαφορετικό κείµενο. ΄Ετσι, λοιπόν, 
µπορεί να επιτευχθεί µια διαφοροποιηµένη διδασκαλία, καθώς κάθε οµάδα µπορεί να 
αναλάβει ένα κείµενο που να ταιριάζει στις δυνατότητές της και στις επιθυµίες της. 
Στο πλαίσιο της οµάδας, οι µαθητές και οι µαθήτριες αλληλοβοηθούνται και δια-
πραγµατεύονται το νόηµα του κειµένου: άλλος µπορεί να κατάλαβε καλύτερα ένα 
σηµείο, άλλος κάποιο άλλο, ανταλλάσσουν απόψεις και αξιοποιούν τις όποιες ικανό-
τητες έχει ο καθένας. Όταν εµφανίζονται µπροστά στην τάξη για να παρουσιάσουν το 
κείµενό τους και τις εργασίες τους, έχουν τιθασεύσει κάπως το «άγχος του νοήµα-
τος» που τυραννά όλους τους µαθητές και ιδίως τους αδύνατους, εκείνους που υστε-
ρούν στη γλώσσα ή στο πολιτισµικό κεφάλαιο.  

Οι εργασίες που συνοδεύουν την παρουσίαση του κειµένου σχετίζονται στε-
νότερα ή ευρύτερα µε το κείµενο, λ.χ. επιδιώκουν οι µαθητές και οι µαθήτριες να α-
ναπτύξουν αιτιολογηµένη και τεκµηριωµένη προσωπική άποψη γι’ αυτά που διαβά-
ζουν, να αναγνωρίζουν τα διάφορα πολιτισµικά στοιχεία που υπάρχουν στα κείµενα 
και να προσδιορίζουν την ιστορικότητά τους. Να περιγράφουν και να ερµηνεύουν 
την εποχή, το κοινό και τις συνθήκες παραγωγής ενός έργου, να επισηµαίνουν τους 
συγκρουόµενους κώδικες συµπεριφοράς και τις αξίες που εκφράζονται από τους ή-
ρωες, να διατυπώνουν προτάσεις και πιθανές λύσεις για τα προβλήµατα που αντιµε-
τωπίζουν οι ήρωες, όσο και για τις επιλογές που πρέπει να πραγµατοποιήσουν, να 
συγκρίνουν κείµενα (λογοτεχνικά και οπτικο-ακουστικά, πεζά και ποιητικά) ως προς 
έναν παράγοντα (π.χ. κοινή θεµατική). Άλλες εργασίες αναπτύσσουν δεξιότητες ει-
κονοποίησης και δραµατοποίησης λογοτεχνικών κειµένων, και αντίστροφα, λεκτικο-
ποίησης οπτικο-ακουστικών κειµένων. Άλλες εργασίες εστιάζουν στην οπτική γωνία 
από την οποία µιλά ο αφηγητής, στη συγκεκριµένη στάση ζωής στην οποία παραπέ-
µπει και ζητούν να σχολιάσουν τους διαφορετικούς τρόπους σκέψης, τις διαφορετι-
κές αξίες που καθορίζουν τις συµπεριφορές των ηρώων. 

Τέλος, περνούµε στην τρίτη και τελευταία φάση, που συνήθως ονοµάζεται: 
µετά την ανάγνωση. Στη φάση αυτή οι µαθητές και οι µαθήτριές µας παράγουν το δι-
κό τους λόγο όχι πια γύρω από τα κείµενα, αλλά γύρω από το θέµα της διδακτικής 
ενότητας µε την οποία ασχολήθηκαν. Ο σκοπός της φάσης αυτής είναι να διαπιστώ-
σουν όλοι, διδάσκοντες και διδασκόµενοι, τι καινούριο έµαθαν, ποιες αντιλήψεις 
σχηµάτισαν, ποια συναισθήµατα ένιωσαν µέσα από τις αναγνώσεις και τις συζητή-
σεις τους. Η παραγωγή λόγου νοείται ως έκφραση προσωπικών αντιλήψεων και στά-
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σεων που µπορεί να επιτευχθεί µε γλωσσικές αλλά και µη γλωσσικές δραστηριότη-
τες. Σ’ αυτή τη φάση ζητείται από τους µαθητές και τις µαθήτριες να γράψουν, ατο-
µικά ή οµαδικά, ένα κείµενο ανάλογο του είδους που διάβασαν, να κάνουν έρευνα 
και παρέµβαση στο πεδίο, να οργανώσουν µια έκθεση ή µια εκδήλωση στο σχολείο 
τους. Στις εργασίες αυτής της φάσης αξιοποιούνται συνήθως µοτίβα, λογοτεχνικοί 
χαρακτήρες και επεισόδια από τα βιβλία που διαβάστηκαν. Με τις τελικές αυτές 
δραστηριότητες, άλλοτε πιο κοινωνικές και δηµόσιες και άλλοτε πιο εσωστρεφείς, 
ολοκληρώνεται η διδακτική ενότητα, δηλ. το project. 

 
Αξιολόγηση των µαθητών στο µάθηµα της λογοτεχνίας 

Πολύ συχνά δεν γίνεται κατανοητό ότι η αξιολόγηση και στο µάθηµα της λο-
γοτεχνίας είναι µια παιδαγωγική και όχι µια φιλολογική διαδικασία. Στο µάθηµα της 
λογοτεχνίας αξιολογούµε την πορεία και την εξέλιξη των µαθητών και µαθητριών 
µας από τη στιγµή που αρχίσαµε τη διδασκαλία µας. Ζητούµε να αξιολογήσουµε τις 
δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των διδακτικών µας ε-
νοτήτων και είχαν τεθεί από την αρχή στη σκοποθεσία της συγκεκριµένης διδακτικής 
ενότητας. Με άλλα λόγια, οι µαθητές και οι µαθήτριες στο µάθηµα της λογοτεχνίας 
δεν αξιολογούνται 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 ο-
µαδικές εργασίες. Αξιολογούνται για τον προφορικό και γραπτό τους λόγο, για τη γε-
νικότερη συµµετοχή τους στο µάθηµα και για τη συµβολή τους στη δουλειά της οµά-
δας τους. 

Η αξιολόγηση του µαθητή και της µαθήτριας εξαρτάται από το είδος της ερ-
γασίας που του/της αναθέτουµε. Οι δραστηριότητες στο µάθηµα της λογοτεχνίας εί-
ναι σκόπιµα σχεδιασµένες να είναι πολλές και ποικίλες. Η αξιολόγηση γίνεται στη 
βάση της παραγωγής προσωπικού λόγου για το κείµενο ή για το θέµα για το οποίο 
µιλά το κείµενο και αποµακρύνεται από τη λογική του σωστού/λάθους ή της αναπα-
ραγωγής έτοιµων απαντήσεων που βρίσκονται στα κάθε είδους βοηθήµατα που κυ-
κλοφορούν στο εµπόριο. Στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς προ-
τείνεται να εξετάζεται άγνωστο κείµενο, οµόθεµο ή οµοειδές µε αυτά που διαβάστη-
καν και µε ασκήσεις ανάλογες µε αυτές που επεξεργάστηκαν οι µαθητές στη διάρ-
κεια της χρονιάς.  

Ανακεφαλαιώνοντας, οι µαθητές και οι µαθήτριές µας αξιολογούνται µέσω 
µιας πλούσιας ποικιλίας δραστηριοτήτων, ερωτήσεων, εργασιών σε µια, αντιστοίχως, 
πλούσια ποικιλία δεξιοτήτων, οι κυριότερες από τις οποίες αποσκοπούν στην ανά-
πτυξη κριτικού γραµµατισµού καθώς και στην ανάπτυξη αναγνωστικών και εκφρα-
στικών δεξιοτήτων τόσο σε επίπεδο λόγου όσο και σε επίπεδο εικόνας (ανάπτυξη ο-
πτικο-ακουστικού γραµµατισµού). Η άσκηση –και η αξιολόγηση– των µαθητών και 
µαθητριών µας στις δραστηριότητες αυτές αποτελεί την καλύτερη προετοιµασία, ώ-
στε να καλλιεργηθεί στις ανώτερες βαθµίδες της εκπαίδευσης µια αυθεντική σχέση 
µε τη «γλώσσα» της λογοτεχνίας. 
 
 
3. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
 

Η διδασκαλία της λογοτεχνίας, σε σχέση µε τη διδασκαλία άλλων γνωστικών 
αντικειµένων, ακόµη και της γλώσσας, χαρακτηρίζεται από σθεναρή αντίσταση στην 
ενσωµάτωση της καινοτοµίας και της χρήσης των ΤΠΕ. Οι λόγοι είναι πολλοί: Για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα η διδασκαλία της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση 
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κατανοούνταν ως µύηση σε µια υψηλή τέχνη του πνεύµατος που καµιά σχέση δεν 
µπορεί να έχει µε τον κόσµο της τεχνολογίας, ο οποίος αντιµετωπιζόταν, στο πλαίσιο 
µιας άγονης αντιπαράθεσης τέχνης και τεχνολογίας, ως τεχνοκρατικός, χρηστικός, µε 
προσωρινή αξία που δε συγκρίνεται µε την αιώνια αξία των κλασικών κειµένων και 
των έργων τέχνης.  

 O οποιοσδήποτε εκσυγχρονισµός του µαθήµατος προς την κατεύθυνση της 
ενσωµάτωσης και δηµιουργικής χρήσης των ΤΠΕ θα πρέπει να ξεκινήσει από έναν 
αναπροσδιορισµό των σκοπών και των µεθόδων της διδασκαλίας της λογοτεχνίας. 
Όπως έχει δείξει η έρευνα, όταν δεν γίνεται αυτό, οι διδακτικές προτάσεις που 
εµφανίζονται (σενάρια) το µόνο που κατορθώνουν είναι να «βάζουν το παλιό κρασί 
σε καινούρια φλασκιά», να αναπαράγουν δηλαδή το ίδιο διδακτικό µοντέλο µε ένα 
εκσυγχρονισµένο ένδυµα που είναι οι ΤΠΕ.  
 Αν δεχόµαστε ότι η λογοτεχνία αποτελεί το κατάλληλο όχηµα για να 
ενταχθούν οι µαθητές και οι µαθήτριες στο σύγχρονο πολιτισµό, να ζυµωθούν µε τα 
προβλήµατα της εποχής τους, να ασκηθούν στα εν χρήσει µέσα και στους κώδικες 
επικοινωνίας και, προπαντός, να δουν το σύγχρονο πολιτισµό κριτικά και 
δηµιουργικά, να µετατραπούν από παθητικοί χρήστες σε δραστήριους παραγωγούς 
πολιτισµού, τότε είναι προφανές ότι οι ΤΠΕ είναι µέρος του σύγχρονου πολιτισµού 
και ο ρόλος τους σε ένα σύγχρονο µάθηµα λογοτεχνίας είναι πολυδιάστατος. ∆εν 
είναι απλό εργαλείο µάθησης, είναι η θύρα προς τον ψηφιακό κόσµο της εποχής µας, 
προς την ψηφιακή επικοινωνία η οποία δηµιουργεί νέους τύπους «κειµένων», νέες 
πρακτικές παραγωγής, διάδοσης και πρόσληψης της λογοτεχνίας. Σε ένα σύγχρονο, 
ψηφιακό σχολείο, οι ΤΠΕ θα µπορούσαν να βοηθήσουν, µε την παραπάνω 
προοπτική, στην ανανέωση όλων των σηµείων της διδακτικής διαδικασίας: από το 
πώς φθάνουν τα λογοτεχνικά κείµενα στα χέρια των µαθητών µέχρι την ενδυνάµωση 
των πολιτισµικών αποσκευών και του ορίζοντα προσδοκιών τους· από την ανάπτυξη 
των τρόπων επικοινωνίας µεταξύ τους και της οµαδικής διαπραγµάτευσης του 
νοήµατος των κειµένων µέχρι την πολυµεσική παρουσίαση των ερµηνειών τους και 
την παραγωγή δικών τους πολυτροπικών κειµένων.  

Τα τελευταία χρόνια, δύο εξελίξεις σχετικά µε τη λογοτεχνία και τις ΤΠΕ 
µονοπωλούν τη συζήτηση: τα e-books και η κυβερνολογοτεχνία ή υπερλογοτεχνία 
(cyberliterature ή hyperliterature). Η µεταξύ τους διαφορά είναι κεφαλαιώδης, είναι η 
διαφορά ανάµεσα σε ψηφιοποιηµένη και ψηφιακή λογοτεχνία. Τα ηλεκτρονικά 
βιβλία είναι η ηλεκτρονική µεταφορά (ψηφιοποιηµένη λογοτεχνία) αυτούσιων 
λογοτεχνικών βιβλίων, παλαιότερων ή σύγχρονων, τα οποία είναι διαθέσιµα για 
αγορά µέσω του διαδικτύου και τα οποία διαβάζονται στον υπολογιστή ή από τις 
συσκευές ψηφιακής ανάγνωσης. Στην ελληνική αγορά διατίθενται κάποια 
ηλεκτρονικά λογοτεχνικά βιβλία, αλλά οι τίτλοι είναι περιορισµένοι. Αν κάποτε 
γενικευτεί η χρήση του ηλεκτρονικού βιβλίου, τότε το µάθηµα της λογοτεχνίας θα 
έχει πρόσβαση σε έναν µεγάλο αριθµό τίτλων, γεγονός που θα λειτουργούσε 
απελευθερωτικά αλλά θα θεράπευε, εν µέρει, και το χρόνιο ελληνικό πρόβληµα της 
ανυπαρξίας σχολικών βιβλιοθηκών. Σε κάθε περίπτωση, όταν αναζητούµε ένα βιβλίο 
καλό είναι να ελέγχουµε εάν κυκλοφορεί σε e-book έτσι ώστε η πρόσβασή του να εί-
ναι ευκολότερη.  

 Στο επιστηµονικό πεδίο γίνεται πολύς λόγος για την επίδραση των 
ηλεκτρονικών µέσων και του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος στην ίδια τη συγγραφή 
και τη διάδοση της λογοτεχνίας, την εµφάνιση δηλαδή ενός νέου είδους, της 
κυβερνολογοτεχνίας ή υπερλογοτεχνίας. Πρόκειται για τη λογοτεχνία εκείνη που 
παράγεται από την αρχή σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, κατά την ανάγνωσή της 
υποστηρίζεται από ειδικά λογισµικά και δε µπορεί να παρουσιαστεί σε έντυπη µορφή. 
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Η κυβερνολογοτεχνία είναι ένα ορισµένο είδος λογοτεχνίας το οποίο, προς το παρόν, 
δεν έχει αναπτυχθεί στην ελληνική γλώσσα και δε χρειάζεται να µας απασχολήσει 
εδώ. Οι ιδιότητές της ωστόσο εµπνέουν κάποιες νεότερες προτάσεις για την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Συγκεκριµένα έχουν προταθεί 
στην βιβλιογραφία η αξιοποίηση καταρχήν του επεξεργαστή για την παραγωγή 
πρωτότυπων κειµένων από τους µαθητές («δηµιουργική γραφή»), των πολυµέσων για 
την κατασκευή από τους µαθητές πολυτροπικών λογοτεχνικών κειµένων, η 
µεταγραφή ενός λογοτεχνικού κειµένου σε υπερκείµενο καθώς και η αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της ασύγχρονης επικοινωνίας και των ιστολογίων για την ευκολότερη 
συνεργασία των µαθητών, τη σύνταξη από κοινού κειµένων και τη διαπραγµάτευση 
του νοήµατος.  

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, θέτουµε ως σκοπό την αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης παιδαγωγικής πρότασης για τη 
διδασκαλία της λογοτεχνίας η οποία θα περιλαµβάνει τους εξής στόχους:  
� Να πολλαπλασιάσει τους διαθέσιµους µαθησιακούς πόρους που έχει στη διάθεσή 

του τώρα ο εκπαιδευτικός και το µαθητικό κοινό. 
� Να ενδυναµώσει την αυτοπεποίθηση του εκπαιδευτικού προσφέροντάς του ένα 

ολοκληρωµένο πλαίσιο διδασκαλίας της λογοτεχνίας στο οποίο θα εντάσσεται 
οµαλά και µε συνέπεια η χρήση των ΤΠΕ. 

� Να ενδυναµώσει την αυτοπεποίθηση του µαθητή και της µαθήτριας στην κατεύ-
θυνση της διαµόρφωσης, έκφρασης και επικοινωνίας των προσωπικών του ερµη-
νειών για τα λογοτεχνικά κείµενα. 

� Να διευρύνει το πολιτισµικό υπόβαθρο του µαθητή και της µαθήτριας προσφέρο-
ντας γνώσεις, πληροφορίες, εικόνες, ακούσµατα, µε άλλα λόγια, εµπειρίες που θα 
τον βοηθήσουν να διαµορφώσει προσωπικές ερµηνείες για το λογοτεχνικό κείµε-
νο. 

� Να φέρει σε επαφή το µαθητικό κοινό µε πολύ περισσότερα λογοτεχνικά κείµενα 
από αυτά που είναι διαθέσιµα στα σχολικά ανθολόγια. 

� Να δώσει τις δυνατότητες στους µαθητές και στις µαθήτριες να κατανοήσουν την 
κατασκευή των λογοτεχνικών κειµένων, επεµβαίνοντας σ’ αυτά µε τροποποιήσεις 
και πειραµατιζόµενοι/ες µε τη δηµιουργική γραφή. 

� Να προωθήσει νέους τρόπους συνεργασίας των µαθητών και µαθητριών µεταξύ 
τους στην κατεύθυνση της διαπραγµάτευσης και συνοικοδόµησης του νοήµατος 
(forum, blog, facebook, twitter, wikis).  

� Να αναπτύξει τις συνθετικές και κριτικές ικανότητες των µαθητών και µαθητριών 
µε διαθεµατικές εργασίες, πολυµεσικά παρουσιασµένες. 

 
 
4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
 
Η µέθοδος project  

H µέθοδος project είναι µία ανοιχτή διαδικασία µάθησης τα όρια και οι διαδι-
κασίες της οποίας δεν είναι αυστηρά καθορισµένα και εξελίσσεται ανάλογα µε την 
εκάστοτε κατάσταση και τα ενδιαφέροντα των συµµετεχόντων. Αποτελεί έναν τρόπο 
oµαδικής διδασκαλίας στην οποία συµµετέχει αποφασιστικά όλη η τάξη και είναι στο 
σύνολό της υπεύθυνη για τη διαµόρφωση και διεξαγωγή της µαθησιακής διαδικασίας.  

Η βασική δοµή της µεθόδου project συνίσταται στα ακόλουθα στάδια: 
1) έναρξη του project µε δύο χαρακτηριστικά:  
� αδέσµευτη έκβαση: η πρόταση για διεξαγωγή ενός project και η σχετική συζήτη-

ση δεν εξασφαλίζουν τη σίγουρη διεξαγωγή του. Όλοι οι συµµετέχοντες αποφα-
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σίζουν αν συµφωνούν για τη διεκπεραίωσή του και για τη µορφωτική αξία της δι-
αδικασίας διεκπεραίωσής του.  

� όχι απαραίτητη γνωστική αξία: Οτιδήποτε µπορεί να αποτελέσει έναυσµα για τη 
διεξαγωγή ενός project. Η πρωτοβουλία από µόνη της αποκτά µορφωτική και 
παιδαγωγική αξία καθώς τα µέλη ασχολούνται µε την επεξεργασία της και εργά-
ζονται για την πραγµάτωσή της. Θεωρείται σκόπιµο να ενθαρρύνεται από την αρ-
χή η ελεύθερη έκφραση από όλα τα µέλη. 

2) ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε την πρωτοβουλία: 
� καθορισµός χρονικών ορίων και κανόνων διεξαγωγής (καθορισµός πλαισίων) της 

συζήτησης  
� καθαυτή διαδικασία ανταλλαγής απόψεων κατά την οποία εξετάζεται κριτικά το 

περιεχόµενο της πρότασης  
3) από κοινού διαµόρφωση των πλαισίων δράσης που οδηγεί στον ακριβή και λεπτο-
µερή προγραµµατισµό των ενεργειών. Αποτελεί την αρχή του σταδίου πραγµάτωσης: 
ποιός θα κάνει τι, ποιές ακριβώς δραστηριότητες θα γίνουν, ρυθµός εργασίας, χρονι-
κή διάρκεια των εργασιών, τί θα προκύψει. 
4) υλοποίηση όσων έχουν προγραµµατιστεί-εκτέλεση project: Το στάδιο αυτό διακό-
πτεται από τα διαλείµµατα ενηµέρωσης και ανατροφοδότησης και –όπως αναµένε-
ται– παίρνει τον περισσότερο χρόνο. 
5) περάτωση του project 
κατά τη διάρκεια του project παρεµβάλλονται:  
6) διαλείµµατα ενηµέρωσης που στόχο έχουν  
� την ανταλλαγή πληροφοριών και την αµοιβαία πληροφόρηση σχετικά µε την εξέ-

λιξη των εργασιών στην ολοµέλεια. 
� οργάνωση επόµενων βηµάτων, αλλαγή ρυθµού, προγραµµατισµός χρόνου, ψηφο-

φορίες, πρωτόκολλα και πρακτικά.  
� διαπίστωση και σχολιασµός προόδου σε σχέση µε το προσδοκώµενο στόχο.  
7) διαλείµµατα ανατροφοδότησης-ανατροφοδοτικής επισκόπησης και συζήτησης των 
διαπροσωπικών τους σχέσεων. Κατά τη διάρκειά τους τα µέλη συζητούν, σχολιάζουν 
κριτικά τις ενέργειές τους καθώς και τους όρους και το πλαίσιο των διαπροσωπικών 
σχέσεων. Θέτουν στο προσκήνιο ασυµφωνίες, παράπονα και προσπαθούν να λύσουν 
τυχόν προβλήµατα συµπεριφοράς που δυσχεραίνουν τη συνέχιση των εργασιών τους. 
Το στάδιο αυτό έχει µεγάλη σηµασία και µετατρέπει το project σε παιδαγωγική πρά-
ξη µε ευρύτερη µορφωτική αξία. 

Με βάση τα παραπάνω στάδια οι µαθητές και µαθήτριες: 
� παίρνουν αφορµή από ένα βίωµα, ένα πρόβληµα ή ένα σηµαντικό γεγονός και 

αποφασίσουν οι ίδιοι ή οι ίδιες για το θέµα του project. 
� συζητούν και προσδιορίζουν µόνοι τους για το είδος των σχέσεων και τη δοµή 

των οµάδων που θα οργανώσουν. 
� επεξεργάζονται την αρχική πρωτοβουλία, ώστε να έχει λογικό περιεχόµενο. 
� αυτο-οργανώνονται σε καθορισµένα χρονικά πλαίσια και κατανέµουν τις διάφο-

ρες ενέργειες.  
� ανταλλάσσουν πληροφορίες, συζητούν τα προβλήµατα οµαδικές και ατοµικές κα-

ταστάσεις καθώς και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν. Σ’ αυτή τη βάση επανα-
προσδιορίζουν τους αρχικούς τους στόχους και θέτουν νέους στόχους εργασίας, 
αν το κρίνουν απαραίτητο, µετά από κάθε συνάντηση.  

� επινοούν δικές τους µεθόδους για την αποτελεσµατική εκπλήρωση των καθηκό-
ντων τους. 

� επιδιώκουν την κάλυψη οµαδικών και ατοµικών ενδιαφερόντων προσπαθώντας 
να βρουν ισορροπία σε τυχόν διαφωνίες. 
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� όλες οι εντάσεις και οι συγκρούσεις που προκύπτουν διευθετούνται από τα µέλη 
βάσει δηµοκρατικών διαδικασιών. 

� ασχολούνται µε αυθεντικές καταστάσεις και επίκαιρα προβλήµατα που ζητούν 
λύση. ∆εν συλλέγουν απλώς γνώση που σχετίζεται µε τις τωρινές περιστάσεις µά-
θησης αλλά κάνουν τη σύνδεση σχολείου-πραγµατικότητας και αποκτούν χρήσι-
µες κοινωνικές δεξιότητες.  

� απώτερος σκοπός είναι να µάθουν να συνεργάζονται, να σκέφτονται οµαδικά, να 
εργάζονται για έναν κοινό σκοπό καθώς και να θέτουν οι ίδιοι και οι ίδιες τις δη-
µοκρατικές διαδικασίες και τους κανόνες τους οποίους στη συνέχεια πρέπει να 
τηρούν.  

Mε την υιοθέτηση της µεθόδου project γίνεται µεταφορά βάρους από τη διδα-
σκαλία στη µάθηση και στην ανακάλυψη, τόσο των µαθητών όσο και των δασκάλων 
τους. Η µέθοδος project προϋποθέτει την ανάληψη πρωτοβουλίας εκ µέρους των µα-
θητών, την ανακαλυπτική µάθηση (discovery learning), την οµαδική εργασία των µα-
θητών, τη συνέχεια της σχολικής εργασίας σε περισσότερη από µία σχολική ώρα, την 
τελική της παρουσίαση στην στενότερη (τάξη ή και σχολείο) ή και ευρύτερη κοινότη-
τα (γειτονιά, πόλη), την αλλαγή του ρόλου του δασκάλου από κύριο καθοδηγητή σε 
συντονιστή και εµψυχωτή της σχολικής εργασίας. Με τη µέθοδο project πριµοδοτεί-
ται η παραγωγή πρωτότυπου υλικού, η έρευνα στο ‘πεδίο’ (για την περίπτωσή µας 
πεδίο συνιστούν οι προφορικοί πληροφορητές τραγουδιών, παραµυθιών, κ.ο.κ.) ή τις 
βιβλιοθήκες, το άνοιγµα του σχολείου στην κοινότητα εντός της οποίας αυτό λει-
τουργεί. Επίσης, αναδεικνύει τα ταλέντα και τις ικανότητες όλων των µαθητών: τόσο 
των ‘ακαδηµαϊκά ικανών’, όσο και των ‘αδύνατων’ µαθητών: αναδεικνύει αυτούς 
που γράφουν και µιλούν ορθά, αλλά και αυτούς που εκφράζονται αµήχανα ή και ποι-
ητικά, αυτούς που είναι οργανωµένοι αλλά και τους αφηρηµένους ονειροπόλους, τους 
χειρωνακτικά ικανούς αλλά και τους λιγότερο ικανούς, τους κοινωνικούς αλλά και 
τους στοχαστικούς µαθητές, τους έξυπνους αλλά και τους λιγότερο έξυπνους, τους 
επιδέξιους αλλά και τους αδέξιους. Προκειµένου µία τάξη να είναι σε θέση να διεκ-
περαιώσει ένα project σωστά, θα χρειαστεί τα ταλέντα και τις ικανότητες όλων των 
µαθητών της. Το project λειτουργεί ως µικρογραφία της κοινωνίας και βασίζεται σε 
δύο πολύ σηµαντικές αρχές: αυτήν της κοινωνικής συσχέτισης και αλληλεπίδρασης και 
αυτήν της διεπιστηµονικότητας.  

 
Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία 
 Η µέθοδος project πραγµατώνεται µε την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία. Έτσι 
ονοµάζεται η διδασκαλία σε οµάδες, όταν δηλαδή οι µαθητές µιας τάξης χωρίζονται 
σε οµάδες των 3-5 ατόµων και αναλαµβάνουν οµαδικά να φέρουν εις πέρας κάποιες 
εργασίες. Οι µαθητές της οµάδας συνεργάζονται µεταξύ τους, τόσο µέσα στην τάξη, 
όσο και έξω από αυτήν (αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και αν είναι απαραίτητο), 
προκειµένου να ολοκληρώσουν την εργασία τους την οποία, στη συνέχεια, παρουσιά-
ζουν στην υπόλοιπη τάξη. Στο πλαίσιο της οµάδας, κάθε µαθητής αναλαµβάνει κά-
ποιο ρόλο ή κάποια επιµέρους εργασία και όλη η οµάδα µαζί κάνει την τελική σύνθε-
ση.  
 Συνήθως η διδασκαλία σε οµάδες αντιπαρατίθεται στη µετωπική διδασκαλία 
αλλά η αντιπαράθεση αυτή δε σηµαίνει πως, σε µια τάξη, δεν εναλλάσσονται σε δια-
φορετικές στιγµές η µετωπική µε την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, µε τη δεύτερη 
να καταλαµβάνει, σταδιακά, όλο και περισσότερο διδακτικό χρόνο. Οι ωφέλειες της 
οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας είναι πολλές:  
� δίνει την ευκαιρία σε όλους τους µαθητές να συµµετέχουν ενεργητικά, 
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� δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώµη τους στην 
οµάδα, ενώ µπορεί να δίσταζαν προηγουµένως µπροστά σε ολόκληρη την τάξη, 

� δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να µην είναι καθηλωµένοι στα θρανία τους, 
� συµβάλλει στην ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων των µαθητών, 
� δίνει την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να αυτενεργεί, 
� ενδυναµώνει το ενδιαφέρον των µαθητών για το συγκεκριµένο διδακτικό αντικεί-

µενο, 
� αυξάνει τη διάθεση και την ικανότητα των οµάδων να παρουσιάζουν τις προσω-

πικές τους απόψεις και τα συµπεράσµατά τους, 
� οι µαθητές µαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, 
� οι µαθητές αναπτύσσουν κριτική σκέψη, 
� βελτιώνεται ο προφορικός λόγος των µαθητών και εξοικειώνονται στη δηµόσια 

παρουσίαση, 
� οι διαφορετικές απόψεις στο εσωτερικό των οµάδων αποτελούν πηγή µάθησης, 
� οι χαµηλού ακαδηµαϊκού επιπέδου µαθητές δραστηριοποιούνται από τις απόψεις 

και τη δραστηριότητα των µαθητών που έχουν καλύτερη επίδοση, 
� προάγεται η συνεργατική ικανότητα, 
� εξασκεί τη δηµοκρατική συµπεριφορά, 
� εξασφαλίζει θετικές εµπειρίες από την κοινωνική ζωή, 
� αυξάνει το σεβασµό των µαθητών για όλους τους συµµαθητές τους, 
� συµβάλλει στην αποδοχή των µειονοτικών µαθητών, 
� καλλιεργεί την πρωτοβουλία, 
� συµβάλλει στην ανάπτυξη της θετικής αυτοαντίληψης, 
� µειώνει το άγχος που έχουν οι µαθητές για το σχολείο, 
� δραστηριοποιεί όλους τους µαθητές, ακόµη και τους συνεσταλµένους, 
� µαθαίνει στους µαθητές το διάλογο και το σεβασµό των απόψεων των άλλων.  

Όσον αφορά στη διδασκαλία της λογοτεχνίας και στη σχέση των µαθητών µε 
τα βιβλία, µε την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία: 
� Μειώνεται το άγχος του νοήµατος, το άγχος δηλαδή που προκαλεί στο µαθητή η 

αίσθηση ότι πρέπει, µε το τέλος της ανάγνωσης, να µπορεί να απαντήσει µόνος 
του στο δάσκαλο για το τι κατάλαβε.  

� Ασκείται ένας ήπιος έλεγχος στον µαθητή από τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας ως 
προς το αν διάβασε το λογοτεχνικό κείµενο που έχουν αναλάβει. 

� Οι µαθητές, στο εσωτερικό της οµάδας, διαπραγµατεύονται τα νοήµατα του κει-
µένου και, µέσα από τη συζήτηση, φθάνουν σε µια πιο ολοκληρωµένη προσωπική 
ερµηνεία. 

� Υπάρχει η δυνατότητα η τάξη, στο σύνολο της, να ασχοληθεί µε περισσότερα 
κείµενα καθώς η κάθε οµάδα θα µελετήσει διαφορετικό κείµενο. 

� ∆ίνονται κίνητρα για ανάγνωση, καθώς οι µαθητές ακούν τους συµµαθητές τους 
να παρουσιάζουν και να συστήνουν λογοτεχνικά βιβλία.  

 Ειδικά για τάξεις µε διαφοροποιηµένο πολιτισµικά µαθητικό πληθυσµό, η ο-
µαδοσυνεργατική διδασκαλία µπορεί να διευκολύνει τη διαφοροποιηµένη διδασκαλία 
και την εναρµόνιση πολλών και διαφορετικών αναγκών, επιπέδων και «γλωσσών», 
κάτι που η µετωπική διδασκαλία αδυνατεί να αντιµετωπίσει. 
  Πώς όµως γίνεται ο χωρισµός σε οµάδες; Πολλά κριτήρια για την οµαδοποίη-
ση των µαθητών έχουν προταθεί, όπως βαθµός νοηµοσύνης, σχολική επίδοση, ηλικία, 
φύλο, ενδιαφέροντα. Ανεξάρτητα από τη γνώµη που µπορεί να έχει ο καθένας για τα 
κριτήρια αυτά, οι οµάδες µπορεί να είναι οµοιογενείς ή ανοµοιογενείς, σταθερές ή 
µεταβλητές, ελεύθερες ή καθορισµένες. Βασικό ρόλο στο πώς θα χωριστούν οι οµά-
δες παίζει η εµπειρία του εκπαιδευτικού και η παιδαγωγική του στόχευση, καθώς και 
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το είδος του µαθήµατος. Λ.χ. σε ένα µάθηµα Μαθηµατικών, στο οποίο θέλει ο εκπαι-
δευτικός να κινητοποιηθούν όλοι οι µαθητές, αλλά ταυτοχρόνως να λύσουν τις ασκή-
σεις τους, ο χωρισµός σε οµάδες µε κριτήριο τη σχολική επίδοση µοιάζει φυσικός, 
αρκεί να µη σταθεροποιηθεί. Σε µάθηµα λογοτεχνίας, όµως, οι οµάδες είναι συνήθως 
καλό να σχηµατίζονται µε κριτήριο το ενδιαφέρον των µαθητών µας για τα προτεινό-
µενα για διδασκαλία κείµενα αλλά και τις φιλικές σχέσεις µεταξύ τους. ∆ιότι, σηµα-
ντικό για να λειτουργήσει µια οµάδα ανάγνωσης είναι να νιώθουν οι µαθητές άνεση 
και ασφάλεια µεταξύ τους, έτσι ώστε να µπορούν να εκφράσουν προσωπικές εµπειρί-
ες και να µοιραστούν εκτιµήσεις. Από την άλλη, σε µάθηµα λογοτεχνίας πάλι, µπορεί 
να αναθέσουµε σε µικτές οµάδες αγοριών-κοριτσιών ή σε αµιγείς οµάδες αγοριών και 
κοριτσιών να επεξεργαστούν κείµενα που έχουν «έµφυλο» προβληµατισµό και θεµα-
τική, προκειµένου να δούµε τον τρόπο πρόσληψης των κειµένων από παιδιά διαφορε-
τικών φύλων.  
  Σταθερός γνώµονας για την εργασία σε οµάδες είναι να µην διατηρηθούν οι 
ίδιες στη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς, έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όλα 
τα παιδιά να συνεργαστούν µεταξύ τους και να µη δηµιουργηθούν «κλίκες», ούτε να 
ενισχυθούν περισσότερο από όσο πρέπει οι ήδη υπάρχουσες φιλίες. Οι οµάδες δεν 
πρέπει να υποκαταστήσουν σε καµία περίπτωση την ολοµέλεια της τάξης. Γι’ αυτό 
και πάντοτε, στο τέλος της οµαδικής εργασίας, κύριο µέληµά µας είναι η αναφορά 
όλων µας στο σύνολο της τάξης. Μόνο τότε µπορούµε να πούµε πως έχει ολοκληρω-
θεί µε επιτυχία η διδασκαλία σε οµάδες. 
  Οι οµάδες δεν µπορεί να είναι πολυπληθείς, αλλά δε νοείται και οµάδα των 
δύο ατόµων. Ο κάθε εκπαιδευτικός κρίνει κατά περίπτωση το µέγεθος που πρέπει να 
έχει η οµάδα εργασίας. Εάν η εργασία η οποία έχει ανατεθεί απαιτεί συγκεκριµένα 
ταλέντα, δεξιότητες και ικανότητες, ο εκπαιδευτικός φροντίζει ώστε να υπάρχουν σε 
κάθε οµάδα µαθητές µε αυτές τις ικανότητες και τα ταλέντα. Εάν, από την άλλη 
πλευρά, η εργασία που έχει ανατεθεί είναι µικρής διάρκειας, µία µεγάλη οµάδα δε θα 
είναι λειτουργική.  
  Οι φάσεις της διδασκαλίας σε οµάδες είναι οι εξής: Προετοιµασία της διδα-
σκαλίας στην ολοµέλεια της τάξης (προβληµατισµός για το θέµα που επιλέξαµε, δια-
τύπωση του θέµατος, διάλογος για τον τρόπο επεξεργασίας του). Ακολουθεί η εργα-
σία στις οµάδες, µε την οργάνωση της εργασίας και την ανάληψη διάφορων ρόλων 
από τους µαθητές. Ακολουθεί συστηµατοποίηση των αποτελεσµάτων µε όλη την τά-
ξη, µε παρουσίαση της εργασίας κάθε οµάδας, συζήτηση, συσχέτιση και επεξεργασία 
των εργασιών, ανακεφαλαίωση, σύνοψη των συµπερασµάτων. Τέλος, ακολουθεί η 
αξιολόγηση της εργασίας είτε από τους ίδιους τους µαθητές είτε από τους συµµαθη-
τές τους. Στην οµαδική εργασία ο εκπαιδευτικός έχει λιγότερο σαφή εικόνα για κάθε 
µαθητή ξεχωριστά. Αυτό όµως δε δηµιουργεί πρόβληµα, αφενός γιατί αυτός ο τρόπος 
διδασκαλίας δεν είναι ο µοναδικός που χρησιµοποιείται και αφετέρου γιατί η τελική 
αξιολόγηση του µαθητή δεν κρίνεται από τη συµµετοχή του σε µια οµάδα αλλά από 
το σύνολο της συµµετοχής του σε διαφορετικές οµάδες και από ατοµικές εργασίες. 
  Κατ’ αναλογίαν, και ο ρόλος του δασκάλου στις διάφορες φάσεις των εργα-
σιών είναι διαφορετικός. Στη φάση της προετοιµασίας προγραµµατίζει και οργανώ-
νει, µόνος του ή σε συνεργασία µε τους µαθητές του, τις δραστηριότητες κάθε οµά-
δας. Στη δεύτερη φάση (εργασία στις οµάδες) της διδασκαλίας, όταν οι οµάδες αρχί-
σουν να εργάζονται, ο ρόλος του δασκάλου είναι καθοδηγητικός, συµβουλευτικός και 
βοηθητικός. Εδώ ο εκπαιδευτικός κινείται σε µία πολύ λεπτή ισορροπία: δεν πρέπει 
να χάσει τον έλεγχο της τάξης αλλά ούτε και να είναι ο εκπαιδευτικός υπερβολικά 
καθοδηγητικός (από φόβο µήπως χάνεται χρόνος, µήπως γίνεται φασαρία). Κατά τη 
διάρκεια της συστηµατοποίησης των αποτελεσµάτων στην ολοµέλεια της τάξης, ανα-
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λαµβάνει το ρόλο του συντονιστή της συζήτησης. Υπενθυµίζει τους κανόνες της συ-
ζήτησης σε όσους τους παραβαίνουν και ενθαρρύνει τους µαθητές να εκφράσουν τη 
γνώµη τους. Κάθε γνώµη γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται ύστερα από συζήτηση. Με 
τον τρόπο αυτόν αποφεύγεται η επίδειξη των ικανοτήτων των «καλών» µαθητών και 
µόνον αυτών.  
  Στην τελευταία φάση, της αξιολόγησης της εργασίας, ο ρόλος του δασκάλου 
διαφοροποιείται, αναλόγως µε τη φύση της εργασίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως υ-
ποβοηθά τους µαθητές να αξιολογήσουν τις εργασίες τους και να αντιληφθούν εάν 
πέτυχαν το σκοπό τους.  
  Για να είναι µία διδασκαλία σε οµάδες επιτυχηµένη πρέπει να εξασφαλιστούν 
οι παρακάτω παράγοντες: ένας κατάλληλος χώρος (αίθουσα µε µετακινούµενα θρα-
νία τα οποία θα ενώνονται κατά περίπτωση ώστε να συνεργάζονται οι µαθητές µιας 
οµάδας), κατάλληλος χρόνος για την εργασία των µαθητών (τα γνωστά 45λεπτα µα-
θήµατα δεν προσφέρονται, γι’ αυτό πολλές φορές τα συνεχόµενα δίωρα είναι µία 
πρόσφορη λύση), η συναίνεση και η κατανόηση του διευθυντή του σχολείου και των 
άλλων συναδέλφων, η κατανόηση της σηµασίας της διδασκαλίας σε οµάδες από την 
πλευρά των µαθητών αλλά και των γονιών τους. Η εργασία σε οµάδες είναι χρονοβό-
ρα κατ’ αρχήν και τα αποτελέσµατά της φαίνονται πολύ αργότερα. Γι’ αυτό πρέπει 
τόσο οι µαθητές, όσο και οι γονείς τους, να είναι πεισµένοι για την καινοτοµία αυτή. 
Αλλιώς, πριν καλά-καλά αρχίσουν να φαίνονται τα αποτελέσµατα της µεθόδου, θα 
αρχίσουν οι διαµαρτυρίες για το «χαµένο χρόνο» στις συζητήσεις και στις, χρονοβό-
ρες µεν, αλλά από παιδαγωγική άποψη πολύ σηµαντικές, διαδικασίες.  
  Για να είναι επιτυχηµένη µία διδασκαλία σε οµάδες πρέπει να γνωρίζονται 
καλά µεταξύ τους οι µαθητές και αυτό, αν είναι αρχή της χρονιάς, δεν είναι πάντοτε 
βέβαιο. Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, µπορεί να φτιάξει οµαδικό κλίµα µε παιχνίδια γνω-
ριµίας κ.λπ. Επίσης, θα πρέπει να έχει ασκήσει τους µαθητές του στο διάλογο και 
στην επίλυση διαπροσωπικών συγκρούσεων. Αλλιώς, κινδυνεύει η διδασκαλία να κα-
ταλήξει σε παταγώδη αποτυχία. Επίσης, πολύ σηµαντικό είναι ο εκπαιδευτικός να κα-
ταστήσει από την αρχή σαφή τη στόχευση της οµαδικής εργασίας. Στα σενάρια που 
ακολουθούν γίνονται συγκεκριµένες προτάσεις για τις δραστηριότητες των οµάδων. 
 
Η παρουσίαση βιβλίου 

Μια σηµαντική, ίσως η σηµαντικότερη, πρακτική που εισάγει το νέο ΠΣ είναι 
η παρουσίαση ενός ολόκληρου βιβλίου από οµάδα µαθητών στην υπόλοιπη τάξη. 
Πρόκειται για µια συνθετική εργασία η οποία αποτελεί το κέντρο των σεναρίων µά-
θησης που παρατίθενται παρακάτω και, γενικότερα, την ουσία της µεθόδου project 
για το µάθηµα της λογοτεχνίας. Όταν αναφερόµαστε σε παρουσίαση βιβλίου, εν-
νοούµε παρουσίαση ενός ολόκληρου πεζού κειµένου στους µαθητές µιας τάξης, οι 
οποίοι δεν έχουν διαβάσει το παρουσιαζόµενο κείµενο. Μπορεί να είναι µυθιστόρη-
µα, διήγηµα, εικονογραφηµένη ιστορία, κόµικ µεγάλης έκτασης, θεατρικό έργο. Η 
παρουσίαση βιβλίου δεν είναι εξέταση της οµάδας µαθητών αλλά δεν είναι και επί-
δειξη ικανοτήτων των παρουσιαστών. ∆εν σκοπεύει δηλαδή ούτε στον έλεγχο αν έ-
χουν διαβάσει οι µαθητές το βιβλίο ούτε στον εντυπωσιασµό του ακροατηρίου µε κα-
ταιγισµό εικόνων και πληροφοριών. Ο σκοπός της είναι πολύ ουσιαστικός: να δώσει 
την ευκαιρία στους µαθητές να επεξεργαστούν µέσα στην οµάδα τους ένα ολοκλη-
ρωµένο λογοτεχνικό έργο και να διαπραγµατευτούν το νόηµα σε µια διάρκεια χρό-
νου, καθώς θα ετοιµάζουν την παρουσίασή τους· ταυτόχρονα, να δώσει την ευκαιρία 
σε ολόκληρη την τάξη να γνωρίσει περισσότερα λογοτεχνικά έργα τα οποία να συ-
γκρίνει µεταξύ τους. Πετυχηµένη είναι εκείνη η παρουσίαση βιβλίου η οποία κατορ-
θώνει: α) να δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το βιβλίο µε σαφήνεια, έτσι ώστε 
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οι ακροατές να κατανοήσουν περί τίνος πρόκειται, β) να εκφράσει τις προσωπικές 
ερµηνείες των µελών της οµάδας, γ) να θέσει ερωτήµατα προς συζήτηση στην οποία 
θα εµπλακεί όλη η τάξη. ΄Ετσι, ο κάθε µαθητής κατά τη διάρκεια του τριµήνου, θα 
ασχοληθεί µεν ιδιαίτερα µε ένα βιβλίο αλλά θα ακούσει τις παρουσιάσεις άλλων πέ-
ντε, έξι ή επτά βιβλίων ανάλογα µε το πόσες οµάδες µαθητών θα δηµιουργηθούν. Συ-
χνά συµβαίνει οι παρουσιάσεις να λειτουργούν και ως κίνητρο για µελλοντική ανά-
γνωση του βιβλίου.  
 Όπως εξηγήθηκε ήδη σε τούτο τον Οδηγό, η ανάγνωση των ολόκληρων βι-
βλίων εντάσσεται στη δεύτερη φάση του project. Οι µαθητές έχουν ήδη εξοικειωθεί 
µε τον προβληµατισµό της διδακτικής ενότητας, έχουν διαβάσει πιθανόν µέσα στην 
τάξη µικρά κείµενα ή αποσπάσµατα και τώρα καλούνται να επιλέξουν ένα βιβλίο από 
τα προτεινόµενα το οποίο θα διαβάσουν στο σπίτι. Στο σχολείο θα δοθεί χρόνος για 
να δουλέψουν οι οµάδες, µε την καθοδήγηση του δασκάλου. Να ανταλλάξουν από-
ψεις, να µοιράσουν τις εργασίες που θα κάνει ο καθένας, να οργανώσουν την παρου-
σίασή τους. Ο δάσκαλος προτείνει σε κάθε οµάδα δραστηριότητες και οι µαθητές, 
ανάλογα µε τις ικανότητες και τις επιθυµίες τους, επιλέγουν εκείνες που θα κάνουν 
τελικά. Από την πείρα µας όλοι γνωρίζουµε ότι οι παρουσιάσεις µυθοπλαστικών βι-
βλίων συχνά χαρακτηρίζονται από ασάφεια, σύγχυση, φλυαρία. Ο λόγος είναι πως οι 
παρουσιαστές µπερδεύουν τα αντικειµενικά στοιχεία µιας ιστορίας µε τις προσωπικές 
τους ερµηνείες και εκτιµήσεις. Οι ακροατές, µη έχοντας διαβάσει την ιστορία, αδυνα-
τούν να ξεχωρίσουν το υποκειµενικό από το αντικειµενικό, αδυνατούν να διαµορφώ-
σουν ιδία γνώµη και να πάρουν µέρος εν τέλει στη συζήτηση. Ολόκληρη η διαδικα-
σία αφήνει συχνά την αίσθηση της µαταιότητας.  

Για να αποφευχθεί αυτό, η παρουσίαση καλό είναι να έχει τα εξής διακριτά 
µέρη:  
α) Σύντοµη αναφορά στα βασικά στοιχεία µιας ιστορίας. Οι µαθητές καλούνται να α-
παντήσουν σύντοµα στις εξής ερωτήσεις:  
� Πού εκτυλίσσεται η ιστορία; 
� Πότε εκτυλίσσεται η ιστορία; 
� Ποιοι είναι οι βασικοί ήρωες; 
� Ποιος µιλά, ποιος είναι ο αφηγητής; 
� Τι συµβαίνει στην ιστορία; Ποια είναι τα βασικά γεγονότα της πλοκής; 
� Ποια είναι η δοµή του βιβλίου; (από πόσα µέρη, κεφάλαια αποτελείται;) 
� Ποιο είναι το θέµα του βιβλίου; 
Οι απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις είναι απαραίτητο να δοθούν σε όλες τις πα-
ρουσιάσεις, όλων των πεζών βιβλίων, σε όλες τις διδακτικές ενότητες. Το µέρος αυτό 
δεν διαρκεί πάνω από δέκα λεπτά. Μπορεί να συνοδεύεται από λίγα βιογραφικά στοι-
χεία για τον συγγραφέα. Οι απαντήσεις δεν επιδέχονται αµφισβήτηση και διαφορετι-
κές ερµηνείες (εκτός ίσως από τη διατύπωση του θέµατος). Οι µαθητές θα πρέπει να 
ασκηθούν στο να βρίσκουν αυτές τις απαντήσεις σε όλα τα πεζά κείµενα που διαβά-
ζονται µέσα στην τάξη, µικρά ή µεγάλα. Θα µπορούσε µάλιστα η οµάδα των µαθη-
τών που παρουσιάζει να ετοιµάσει και δύο διαγράµµατα, ένα µε τους βασικούς ήρωες 
(λ.χ. στο κέντρο της σελίδας οι πρωταγωνιστές και γύρω-γύρω οι άλλοι ήρωες ενω-
µένοι µε τόξα, ανάλογα µε τις σχέσεις τους) και ένα µε τα βασικά γεγονότα της πλο-
κής, επιγραµµατικά, σε χρονική διαδοχή. Τα διαγράµµατα θα µπορούσαν να µοιρα-
στούν σε φωτοτυπία σε όλους τους µαθητές έτσι ώστε να παρακολουθούν καλύτερα 
την υπόθεση. 
β) Ανάγνωση χαρακτηριστικών αποσπασµάτων από το βιβλίο. Τα παιδιά της οµάδας 
παρουσίασης έχουν επιλέξει 2-3 αποσπάσµατα από το βιβλίο που τους άρεσαν ιδιαί-
τερα, που νοµίζουν ότι αποδίδουν καλύτερα την προσωπικότητα του ήρωα ή κάποιο 
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εντυπωσιακό επεισόδιο της πλοκής. Τα διαβάζουν µε όσο το δυνατόν αρτιότερο τρό-
πο: επιτονισµένα, µε αλλαγές φωνών στους διαλόγους, µε τη συνοδεία µουσικής ή 
κάποιων κινήσεων. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά ότι η φωναχτή ανάγνωση έχει 
απαιτήσεις και χρειάζεται κάποια προετοιµασία και πρόβες.  
γ) Στο τρίτο µέρος τα παιδιά της οµάδας παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των ερευνη-
τικών τους εργασιών αλλά κυρίως εκφράζουν τις ερµηνείες, τις απόψεις, τις εκτιµή-
σεις τους για το θέµα του βιβλίου, για τους ήρωες. Το µέρος αυτό διαρκεί περισσότε-
ρο από τα δύο προηγούµενα αλλά είναι και το πιο ευέλικτο διότι µπορεί να παρουσι-
αστούν πολύ διαφορετικές εργασίες: εικαστικές, δραµατικές, κειµενικές, ερευνητικές, 
γραπτές εργασίες. Τα σενάρια που ακολουθούν προτείνουν δραστηριότητες για τους 
µαθητές, κατάλληλες για την κάθε διδακτική ενότητα.  

Ο ρόλος του δασκάλου, όπως αναφέρθηκε, είναι να βοηθά τις οµάδες κατά 
την προετοιµασία των παρουσιάσεων ενώ, κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων, να 
προσέχει εάν η τάξη καταλαβαίνει όσα λέγονται, να παρεµβαίνει για τις απαραίτητες 
διευκρινίσεις αλλά και να εµψυχώνει τους παρουσιαστές αν κάπου κολλάνε. Επίσης, 
να θέτει ερωτήµατα συγκριτικής φύσεως ανάµεσα στα βιβλία που έχουν παρουσια-
στεί, να παρακινεί όλα τα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις τους και να επιβραβεύει 
τις προσπάθειες των παρουσιαστών. Προσδοκούµε ότι µέσα από την επανάληψη της 
διαδικασίας, οι µαθητές θα εξοικειωθούν µε τις παρουσιάσεις βιβλίων, θα συνεργά-
ζονται καλύτερα, θα επινοούν και δικές τους δραστηριότητες για την παρουσίαση και, 
εν τέλει, θα αναπτύξουν πολλές δεξιότητες συνεργασίας, έκθεσης σε κοινό, υποστή-
ριξης των απόψεών τους και διαλόγου. 
 
Η µέθοδος της δραµατοποίησης 

Το «θέατρο στην εκπαίδευση» αποτελεί έναν ιδιαίτερα ευρύ όρο στον οποίο 
οι θεωρητικοί του θεάτρου, οι θεατράνθρωποι και οι εκπαιδευτικοί, µέσα από ποικί-
λες προσεγγίσεις, δίνουν διαφορετικό περιεχόµενο. Μία από τις µορφές «θεάτρου 
στην εκπαίδευση» είναι η «διερευνητική δραµατοποίηση»2. Παλαιότερα, µε τον όρο 
«δραµατοποίηση» αποδιδόταν η µετατροπή και µεταγραφή ενός µη θεατρικού κειµέ-
νου σε θεατρικό και η µετέπειτα αναπαράστασή του από τα παιδιά στην υπόλοιπη τά-
ξη ή σε κάποιο κοινό. Χωρίς να απαξιώνουµε τη συγκεκριµένη µορφή δραµατοποίη-
σης (εξάλλου, στα σενάρια που ακολουθούν προτείνονται και τέτοιες δραστηριότη-
τες), η «διερευνητική δραµατοποίηση» την οποία κυρίως θέλουµε να προβάλουµε 
εδώ νοείται ως µια αυτοσχέδια συµµετοχική διαδικασία διερεύνησης ενός θέµατος, 
παρµένου από την κοινωνική πραγµατικότητα, µε στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του 
εαυτού µας και του κόσµου που µας περιβάλλει. Είναι µια µορφή θεατρικής τέχνης µε 
καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα, κατά τη διάρκεια της οποίας οι µαθητές, υποδυόµε-
νοι ρόλους, αντιµετωπίζουν διλήµµατα ή προβλήµατα, δρουν, αποφασίζουν και ανα-
στοχάζονται τις πράξεις τους3. Είναι ένα διδακτικό µέσο για τη διδασκαλία διαφόρων 
µαθηµάτων. Στην περίπτωσή µας, χρησιµοποιείται ως µέσο για: α) να εξοικειωθούν 
οι µαθητές µε διάφορα κοινωνικά ζητήµατα και πρακτικές που σχετίζονται µε τα θέ-
µατα των διδακτικών ενοτήτων που προβλέπει το νέο ΠΣ, β) να εκφράσουν τις εµπει-
ρίες τους και να τις συνδέσουν µε τα λογοτεχνικά κείµενα που θα διαβάσουν, γ) να 
εκφράσουν την ανταπόκριση και τις ερµηνείες τους για τα λογοτεχνικά κείµενα. 
Μπορεί, εποµένως, να χρησιµοποιηθεί και στις τρεις φάσεις του project (πριν από την 
ανάγνωση, ανάγνωση, µετά την ανάγνωση).  

                                                 
2 Σίµος Παπαδόπουλος (2007). Με τη Γλώσσα του θεάτρου. Η διερευνητική δραµατοποίηση στη διδα-
σκαλία της Γλώσσας. Αθήνα: Κέδρος. 
3 Αύρα Αυδή & Μελίνα Χατζηγεωργίου (2007). Η τέχνη του δράµατος στην εκπαίδευση. 48 προτάσεις 
για εργαστήρια θεατρικής αγωγής. Αθήνα: Μεταίχµιο.  
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 Η συστηµατική αξιοποίηση της µεθόδου της δραµατοποίησης από τους εκπαι-
δευτικούς στο µάθηµα της λογοτεχνίας και σε άλλα µαθήµατα χρειάζεται οπωσδήπο-
τε ιδιαίτερη εξοικείωση που µπορεί να επιτευχθεί µε επιµόρφωση, µελέτη και συµµε-
τοχή σε ειδικά εργαστήρια4. Ωστόσο, επειδή στα σενάρια που ακολουθούν προτείνο-
νται κάποιες δραστηριότητες δραµατοποίησης, ο Οδηγός οφείλει να δώσει κάποιες 
διευκρινίσεις σχετικά µε αυτές και να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να τις εντάξουν 
άµεσα στις καθηµερινές πρακτικές τους.  
 Προκειµένου οι µαθητές να δηµιουργήσουν τον φανταστικό κόσµο µέσα στον 
οποίο θα εξελιχθεί η δραµατική δραστηριότητα, είναι απαραίτητο να χρησιµοποιή-
σουν τα στοιχεία του θεάτρου. Ταυτόχρονα, οι δραστηριότητες δραµατοποίησης χρη-
σιµοποιούν κάποιες θεατρικές φόρµες, προκειµένου οι συµµετέχοντες να διερευνή-
σουν το νόηµα. Οι φόρµες αυτές, που περιέχουν τα στοιχεία του θεάτρου, ονοµάζο-
νται τεχνικές δραµατοποίησης. Εποµένως, για να χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο της 
δραµατοποίησης χρειάζεται να συνειδητοποιήσουµε κάποια βασικά στοιχεία του θεά-
τρου τα οποία θα µας δώσουν το υπόβαθρο για να µπούµε στον κόσµο του θεάτρου 
και στη συνέχεια να αναφέρουµε µερικές από τις τεχνικές δραµατοποίησης που θα 
µας βοηθήσουν να κάνουµε πράξη τη µέθοδο της δραµατοποίησης. 
  Τα στοιχεία του θεάτρου είναι:  
α) το δραµατικό περιβάλλον που αποτελεί το µυθοπλαστικό κόσµο µέσα στον οποίο 
εκτυλίσσεται η δραµατική δραστηριότητα. Το πραγµατικό περιβάλλον των παιδιών, 
µέσα από θεατρικές συµβάσεις και κώδικες, µεταµορφώνεται σε δραµατικό περιβάλ-
λον. Το τελευταίο πρέπει να είναι σαφώς οριοθετηµένο, να ανταποκρίνεται στις ε-
µπειρίες των παιδιών, να µην είναι ανακόλουθο στην κυριολεκτική ή µεταφορική του 
έννοια και, για να έχει ισχύ, πρέπει να τηρούνται οι βασικές αρχές του «συµβολαίου» 
που συνάπτεται µεταξύ των παιδιών και του δασκάλου πριν εµπλακούν στη δραµατι-
κή διαδικασία.  
β) Οι ρόλοι, δηλαδή η συµπεριφορά των χαρακτήρων. Στη δραµατοποίηση το ενδια-
φέρον του ρόλου δεν εστιάζεται στις υποκριτικές ικανότητες του παιδιού ούτε στο 
χτίσιµο µιας πολύπλοκης προσωπικότητας. Η ανάληψη του ρόλου από τον συµµετέ-
χοντα έχει σκοπό τη βίωση µιας εµπειρίας, προκειµένου, µέσα από αυθόρµητες δρά-
σεις, να οδηγηθεί στη συνειδητοποίηση και στην κατανόηση του εαυτού και του κό-
σµου. Κατά την ανάληψη ρόλου, ο µαθητής καλείται να υιοθετήσει την οπτική γωνία 
του ρόλου του απέναντι σ’ ένα θέµα και να καθορίσει τα κίνητρά του.  
γ) Η εστίαση αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά στοιχεία του θεάτρου. Η αποµόνωση 
µιας συγκεκριµένης χρονικής στιγµής παραπέµπει σε µια ευρύτερη ανθρώπινη εµπει-
ρία και δίνει νύξεις για ό,τι υπονοείται πίσω από αυτήν. Η δραµατική δραστηριότητα 
εστιάζει σε µια συγκεκριµένη στιγµή ή πλευρά ενός γενικότερου θέµατος και έτσι 
αποφεύγεται η σύγχυση και επιτυγχάνεται η δυναµικότερη εµπλοκή των συµµετεχό-
ντων.  
δ) Η δραµατική ένταση είναι από τα λιγότερο προσδιορίσιµα στοιχεία του θεάτρου. 
Είναι οι τρόποι µε τους οποίους µια σταθερή κατάσταση µετασχηµατίζεται σε γεγο-
νός που να ελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών: θέτοντας ερωτήµατα, δηµιουργώντας 
σασπένς, τονίζοντας καταστάσεις αναµονής ή αγνώστου, θέτοντας απαγορεύσεις και 
δηµιουργώντας συγκρούσεις και διλήµµατα.  
ε) Ο χρόνος και ο χώρος, οι οποίοι πρέπει να είναι σαφώς οριοθετηµένοι.  

                                                 
4 Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το θέατρο στην εκπαίδευση και τη µέθοδο της 
δραµατοποίησης θα βρουν χρήσιµη την ιστοσελίδα του Πανελληνίου ∆ικτύου για το Θέατρο στην Εκ-
παίδευση www.theatroedu.gr όπου υπάρχει πλούσιο υλικό για επιµορφωτικά προγράµµατα, καλοκαι-
ρινές κατασκηνώσεις, καινοτόµα θεατρο-παιδαγωγικά προγράµµατα και το ετήσιο περιοδικό του ∆ι-
κτύου Εκπαίδευση και Θέατρο. 
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στ) Ο λόγος και η κίνηση του σώµατος.  
ζ) Τα σύµβολα που είναι συνήθως αντικείµενα, εικόνες, µουσική ή κινήσεις. Οι µαθη-
τές επιλέγουν και συµφωνούν από κοινού σε κάποια σύµβολα προκειµένου να οριο-
θετήσουν ένα χαρακτήρα, ένα χώρο ή µια συµπεριφορά.  
η) Το νόηµα το οποίο είναι ο στόχος της όλης διαδικασίας. Οι µαθητές οδηγούνται, µε 
τη συµβολή των προηγούµενων συστατικών στοιχείων του δράµατος, στη βίωση νέ-
ων εµπειριών και στη νοηµατοδότησή τους. Το δραµατικό νόηµα αναδύεται από το 
σύνολο της δραστηριότητας, είναι διαπραγµατεύσιµο µεταξύ των συµµετεχόντων και 
όχι πάντα ελέγξιµο· αυτή είναι και η γοητεία του θεάτρου.  

Οι τεχνικές δραµατοποίησης είναι πάρα πολλές και δεν είναι δυνατόν να ανα-
φερθούν εδώ όλες. Θα αναφερθούν µόνον όσες χρησιµοποιούνται συχνότερα και ό-
σες αναφέρονται στα σενάρια αυτού του Οδηγού.5  
1. Παγωµένες εικόνες: τα παιδιά µε τα σώµατά τους δηµιουργούν µια εικόνα η οποία 
αποτυπώνει µια συγκεκριµένη στιγµή δράσης ή µια γενικότερη έννοια ή ιδέα. Η εικό-
να αυτή, που πρέπει να είναι ακίνητη, ενέχει µια δυναµική, καθώς αποκρυσταλλώνει 
όλο το νόηµα της δράσης. 
2. Οµαδική διαµόρφωση χώρου: τα παιδιά καλούνται να δηµιουργήσουν το περιβάλ-
λον στο οποίο θα διαδραµατιστεί η δραµατοποίηση. Για να µεταµορφώσουν την αί-
θουσα στον επιθυµητό µυθοπλαστικό χώρο χρησιµοποιούν τα κατάλληλα αντικείµε-
να: υφάσµατα, χαρτόνια, µικροαντικείµενα, µουσικά όργανα  
3. Περίγραµµα χαρακτήρα: οι µαθητές σχεδιάζουν σε ένα µεγάλο χαρτί το περίγραµµα 
ενός ρόλου που τους ενδιαφέρει. Προσθέτουν στο περίγραµµα σκέψεις, συναισθήµα-
τα και χαρακτηρισµούς που αφορούν τον συγκεκριµένο ρόλο, του χαρίζουν ποιήµα-
τα, τραγούδια και συµβουλές ή συνθέτουν γι αυτόν, ατοµικά ή οµαδικά, κείµενα ό-
πως επιστολές, γράµµατα, ευχές και οδηγίες. 
 4. Χάρτης της ιστορίας: συνήθως σχεδιάζεται από τα παιδιά πριν ασχοληθούν µε τη 
δράση της ιστορίας και αναλάβουν ρόλους. Σε αυτόν, εκτός από το περιβάλλον, το-
ποθετούν τα σηµαντικότερα γεγονότα και επεισόδια. 
5. Αντικείµενα του χαρακτήρα: µια σειρά αντικειµένων (φωτογραφίες, γράµµατα, ρού-
χα, ηµερολόγια, µικροαντικείµενα) χρησιµοποιείται από τον εκπαιδευτικό-εµψυχωτή, 
προκειµένου να εισάγει ένα καινούριο ρόλο. Τα αντικείµενα χρειάζεται να είναι συν-
δεδεµένα νοηµατικά µεταξύ τους, µε τρόπο που, µέσα από κατάλληλες ερωτήσεις, να 
οδηγούν τους µαθητές σε συµπεράσµατα για τον ρόλο. 
6. Ξενάγηση: µε µια µορφή αφήγησης, µια οµάδα µαθητών παρέχει πληροφορίες για 
το περιβάλλον όπου πραγµατοποιείται το δράµα. Καθώς παρέχει τη δυνατότητα για 
µια λεπτοµερή περιγραφή του δραµατικού χώρου, µπορεί να αποτελέσει ένα µέσο για 
να προσεγγίσουν οι µαθητές ένα διδακτικό αντικείµενο (τόπο, µνηµείο, κτίριο) και να 
το παρουσιάσουν θεατρικά στους υπόλοιπους συµµαθητές τους.  
7. Συνέντευξη: κάποιοι µαθητές επιλέγονται να εκµαιεύσουν πληροφορίες, κίνητρα, 
συµπεριφορές, δυνατότητες θέτοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις, ενώ οι υπόλοιποι 
καλούνται να απαντήσουν.  
8. Τηλεφωνική επικοινωνία: ένα ζευγάρι συµµετέχει σε ρόλο σε µια τηλεφωνική συν-
διάλεξη, ενώ η υπόλοιπη τάξη παρακολουθεί. Μέσα από την τηλεφωνική επικοινωνία 
δίνονται πληροφορίες, αναζητούνται συµβουλές, δηµιουργείται δραµατική ένταση 
και παράλληλα εξελίσσεται η πλοκή της ιστορίας. 
9. Ρεπορτάζ-τηλεοπτική εκποµπή: οι µαθητές σε ρόλο δηµοσιογράφου ή τηλεοπτικού 
παρουσιαστή καλούνται να παρουσιάσουν την ιστορία από µια νέα οπτική γωνία που 
                                                 
5 Για πληρέστερη αναφορά και περιγραφή τεχνικών δραµατοποίησης, εκτός των βιβλίων που αναφέρ-
θηκαν ήδη, βλ. την ανέκδ. διδ. διατριβή της Μάρθας Κατσαρίδου, Η µέθοδος της δραµατοποίησης στη 
διδασκαλία της λογοτεχνίας. Θεσσαλονίκη: ΠΤ∆Ε, ΑΠΘ, 2011. 
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τους προσφέρει απόσταση από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας. Στην εκποµπή µπο-
ρούν να συµµετέχουν ειδικοί προσκεκληµένοι (επιστήµονες, καλλιτέχνες, πολιτικοί), 
οπότε φωτίζονται διαφορετικές πλευρές της υπόθεσης. 
10. Καρέκλα των αποκαλύψεων ή καυτή/ανακριτική καρέκλα: µια οµάδα µαθητών, ε-
ντός ή εκτός ρόλου, θέτει ερωτήσεις σε ένα χαρακτήρα του δράµατος που παραµένει 
σε ρόλο. Ο χαρακτήρας αυτός κάθεται στην καρέκλα των αποκαλύψεων και συνήθως 
βρίσκεται απέναντι από την υπόλοιπη οµάδα που θέτει ερωτήσεις. Μέσα από την τε-
χνική φωτίζονται τα κίνητρα, οι αξίες, οι αντιλήψεις, οι στάσεις, οι επιθυµίες και η 
συµπεριφορά του χαρακτήρα. 
11. Μια µέρα στη ζωή: µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τα παιδιά προκειµένου να πα-
ρουσιαστούν διάφορα στιγµιότυπα από την καθηµερινότητα ενός ρόλου. Επίσης, οι 
µαθητές µπορούν να εφαρµόσουν την τεχνική προκειµένου να αναζητήσουν στοιχεία 
και να διερευνήσουν γεγονότα που οδήγησαν σε συγκεκριµένες καταστάσεις. 
12. Μανδύας του ειδικού: οι µαθητές καλούνται να πάρουν ρόλους «ειδικών» (επι-
στηµόνων, επαγγελµατιών) και µε τη γνώση που τους παρέχει ο ρόλος τους να ανα-
λάβουν ένα συγκεκριµένο έργο. Ο µανδύας του ειδικού ενισχύει την ενιαιοποίηση της 
γνώσης, τον συνδυασµό των γνωστικών αντικειµένων, την ολόπλευρη αξιοποίηση 
των γνώσεων και των βιωµάτων των παιδιών. Είναι ένας θαυµάσιος τρόπος για να 
παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα µιας έρευνας που έχουν κάνει. 
13. Μεταµόρφωση: οι συµµετέχοντες, είτε ατοµικά είτε οµαδικά, αναπαριστούν µε τα 
σώµατά τους αντικείµενα, περιβάλλοντα ή πλάσµατα της φαντασίας, µέσα από τα 
οποία µιλούν και εκφράζουν ιδέες και απόψεις σε σχέση πάντα µε το θέµα του δρά-
µατος.  
14. ∆ραµατοποιηµένη αφήγηση: παράλληλα µε την αναπαράσταση των γεγονότων 
µιας ιστορίας από µαθητές υπάρχει και η αφήγησή της από ένα µαθητή εκτός ρόλου ή 
από τον εκπαιδευτικό. Έτσι, η οµάδα έχει τη δυνατότητα να καθυστερήσει αρκετά τη 
δράση και να εστιάσει σε γεγονότα που θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντικά. 
15. Τελετή: τα παιδιά αναπαριστούν τη διαδικασία διάφορων τελετών προκειµένου να 
σηµατοδοτήσουν κάποια σηµαντικά γεγονότα (γάµο, µνηµόσυνο, γιορτή, γενέθλια, 
παρέλαση, χρησµοδοσία). Η συγκεκριµένη τεχνική έχει πολιτισµική και ιστορική α-
ξία καθώς εµπλέκονται τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων. 
16. Αναδροµή στο παρελθόν: χρησιµοποιείται σε µια κρίσιµη στιγµή του δράµατος, 
όπου τα παιδιά καλούνται να δηµιουργήσουν σκηνές του παρελθόντος, που προηγού-
νται δηλαδή της δεδοµένης στιγµής. Μέσα από την αναδροµή στο παρελθόν σκοπός 
είναι να φωτιστούν γεγονότα που ερµηνεύουν και ενισχύουν τη σχέση του παρόντος 
µε την ιστορία. 
17. Ανίχνευση της σκέψης: η δράση των παιδιών παγώνει από τον εκπαιδευτικό σε 
κάποιο κρίσιµο και ενδιαφέρον σηµείο. Τότε, τα παιδιά καλούνται να µπουν σε ρόλο 
και να αποκαλύψουν τις βαθύτερες επιθυµίες τους, τις σκέψεις τους, τις ανησυχίες 
τους, τα συναισθήµατά τους. Απαραίτητο είναι να εκφραστούν σε πρώτο πρόσωπο 
ενικού. 
18. Αντικρουόµενες σκέψεις ή συµβουλές: οι συµµετέχοντες, είτε σε ρόλο της συνεί-
δησης ενός χαρακτήρα που καλείται να πάρει µια καθοριστική απόφασή ή βρίσκεται 
σε ένα µεγάλο δίληµµα είτε εκτός ρόλου, προτείνουν στον χαρακτήρα λύσεις, του δί-
νουν συµβουλές ή εκφράζουν τη σκέψη του. Σαφώς, οι σκέψεις και οι συµβουλές που 
προτείνονται µπορεί να είναι αντικρουόµενες, οπότε ο χαρακτήρας καλείται να εξε-
τάσει όλες τις παραµέτρους, να αναπτύξει κριτική σκέψη και να προβεί σε συνειδητές 
επιλογές. 
19. Υποστήριξη θέσης-σύγκρουση: οι συµµετέχοντες τοποθετούνται σε µια νοητή 
γραµµή που συνδέει δύο άτοµα τα οποία βρίσκονται σε αντιπαράθεση. Όσο πιο κοντά 
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βρίσκονται στον έναν πόλο, τόσο πιο πολύ δηλώνουν ότι υποστηρίζουν τον ρόλο που 
βρίσκεται στον πόλο αυτό. Στο κέντρο της νοητής γραµµής τοποθετούνται οι αναπο-
φάσιστοι.  
20. Οπτική γωνία (ή αλλαγή οπτικής γωνίας): αποκαλύπτει ιδεολογικές, κοινωνικές 
και πολιτισµικές αντιλήψεις των ατόµων που εκφράζονται κάθε φορά. Μπορεί να ε-
φαρµοστεί µε αφηγηµατική µορφή ενός µονολόγου, όπου ένας ήρωας παρουσιάζει 
την ιστορία από τη δική του οπτική ή µε τη µορφή θεατρικής αναπαράστασης, όπου 
τα παιδιά παρουσιάζουν µε δράσεις τις διάφορες εκδοχές µιας ιστορίας.  
21. Θέατρο φόρουµ ή θέατρο της αγοράς (forum theatre): χρησιµοποιείται για να διε-
ρευνήσει τρόπους µε τους οποίους ένας καταπιεσµένος µπορεί να άρει µια καταπιε-
στική συµπεριφορά ή ευρύτερα για να διερευνήσει ένα θέµα, µια κατάσταση, ένα 
πρόβληµα. Σε γενικές γραµµές, µια οµάδα παρουσιάζει στο κοινό µια σκηνή στην 
οποία υπάρχει ένα κοινωνικό ή πολιτικό πρόβληµα (διαµάχη). Η σκηνή τελειώνει µε 
µια λύση που δίνεται στο πρόβληµα. Σαφώς, δεν συµφωνούν όλοι οι θεατές µε τη λύ-
ση που δόθηκε. Τότε η σκηνή παίζεται από την αρχή, µόνο που τη δεύτερη φορά, οι 
θεατές µπορούν να συµµετέχουν: έχουν το δικαίωµα να σταµατήσουν τη δράση και 
να αντικαταστήσουν τους ηθοποιούς, δοκιµάζοντας οι ίδιοι τις προτάσεις τους. Το 
Forum Theatre δεν επιδιώκει να βρει την καταλληλότερη λύση στο πρόβληµα, αλλά 
να ερευνήσει τα αίτια που οδηγούν στην καταπίεση και να προτείνει εναλλακτικές 
δράσεις, ενδυναµώνοντας τον καταπιεσµένο. 
  Οι παραπάνω τεχνικές προτείνονται από τον εκπαιδευτικό ανάλογα µε το 
σκοπό και την περίσταση. Οι µαθητές, καθώς εξοικειώνονται µε αυτές, είναι σε θέση 
να βρίσκουν µόνοι τους την κατάλληλη τεχνική για να εκφράσουν αυτά που θέλουν. 
Τέλος, να µη ξεχνούµε ότι η δραµατοποίηση ετοιµάζεται από οµάδα µαθητών σε λίγο 
χρόνο, δεν πρέπει να χάνει τον αυθόρµητο χαρακτήρα της και ακολουθείται οπωσδή-
ποτε από συζήτηση και νοηµατοδότηση. 
 
 
5. ΣΥΝΗΘΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
Μεθόδευση διδασκαλίας 
1. Πώς µπορώ να αξιοποιήσω τα ήδη υπάρχοντα σχολικά εγχειρίδια;  

Όπως φαίνεται και στα προτεινόµενα σενάρια διδασκαλίας, το υλικό των σχο-
λικών εγχειριδίων είναι το πρώτο διδακτικό υλικό που προτείνουµε για τη διδασκαλία 
της ενότητας. ∆εν µένουµε, βέβαια, σε αυτό. Προχωρούµε στην ανάγνωση και άλλων 
κειµένων και ολόκληρων βιβλίων. Οπωσδήποτε, όµως, για την αξιοποίηση των σχο-
λικών εγχειριδίων, ο εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει το σύνολο των κειµένων που 
περιέχονται σε αυτά για να τα εντάσσει ο ίδιος στις προτεινόµενες ενότητες. Είναι 
σηµαντικό να τονιστεί πως τα κείµενα πρέπει να τα αξιοποιούµε αντιµετωπίζοντάς τα 
ως σύνολο κειµένων που «συνοµιλούν» µεταξύ τους, και όχι µε τη λογική ένα κείµε-
νο ανά διδακτική ώρα, ακολουθώντας µία πάγια έως τώρα διδακτική πρακτική. Από 
τα εγχειρίδια της Α΄ και Β΄ Γυµνασίου που περιέχουν κείµενα ήδη οργανωµένα σε 
ενότητες, ο εκπαιδευτικός µπορεί, επίσης, να επιλέγει κείµενα και να τα εντάσσει στις 
νέες ενότητες, µε άλλη προτεινόµενη θεµατική. Προφανώς, η καλή γνώση του περιε-
χοµένου των εγχειριδίων είναι προϋπόθεση για την αξιοποίησή του. 
 
2. Πώς µπορώ να διαφοροποιήσω και να εξατοµικεύσω τη διδασκαλία µου; 

Το ερώτηµα αυτό είναι ερώτηµα για κάθε διδασκαλία. Και στο πλέον παρα-
δοσιακό µάθηµα ένα βασικό ερώτηµα του εκπαιδευτικού είναι πώς µπορεί να διαφο-
ροποιήσει και να εξατοµικεύσει τη διδασκαλία του προς όφελος κάθε µαθητή του. Το 
νέο πρόγραµµα της Λογοτεχνίας προτείνει λύσεις στο θέµα αυτό: αρχικά, τα προτει-
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νόµενα κείµενα είναι πολλά και ο εκπαιδευτικός µπορεί να κάνει επιλογές λαµβάνο-
ντας υπόψη του τις ιδιαιτερότητες της τάξης και των µαθητών. Στη συνέχεια, ο ρόλος 
του κάθε µαθητή µέσα στην οµάδα µπορεί να ξεκινήσει µε επιλογές που θα προσαρ-
µοσθούν στο αναγνωστικό παρελθόν του, ενώ οι δραστηριότητες, οµαδικές και ατο-
µικές, έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε κάθε µαθητής να έχει µερίδιο ρόλου σε αυτές. Εί-
ναι καλό ο εκπαιδευτικός να λαµβάνει υπόψη το σύνολο των προτάσεων του προ-
γράµµατος, αλλά και να σχεδιάζει ανάλογες δραστηριότητες για την τάξη του. Μέσα 
από ένα µεγάλο αριθµό κειµένων και δραστηριοτήτων, η διαφοροποίηση και εξατο-
µίκευση της διδασκαλίας είναι ευκολότερη.  
 
3. Εάν σε µία τάξη έχω πολύ καλούς και πολύ αδύναµους µαθητές, πώς να επι-
λέξω τι θα διδάξω ώστε να ωφεληθούν και οι δύο κατηγορίες; 

Το διδακτικό υλικό και η µεθόδευση της διδασκαλίας που προτείνονται είναι 
κατάλληλα για όλους τους µαθητές, µε την προϋπόθεση ότι θα υποστηριχθούν, θα 
εµπλουτισθούν και θα κατανεµηθούν ανάλογα από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος γνωρί-
ζει καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες της τάξης του. Ούτως ή άλλως, στόχος µας 
είναι και η εξατοµικευµένη διδασκαλία και η διδασκαλία σε οµάδες. Όποια ενότητα 
και εάν διαλέξουµε, άλλοι µαθητές θα διαβάσουν µόνο µικρά κείµενα, κάποιοι ολό-
κληρα, και η τάξη ως σύνολο θα συζητήσει για όλα τα βιβλία. Αυτό αποτελεί κέρδος 
για όλους. Είναι πολύ βασικό να µη µειώνουµε τις προσδοκίες µας ως εκπαιδευτικοί 
και πολύ περισσότερο να µην τις µηδενίζουµε επειδή συναντούµε αδύναµους µαθη-
τές.  
 
4. Τι θα κάνω σε περίπτωση µικτής τάξης (συµφοίτηση αλλοδαπών-γηγενών); 

Η απάντηση στην προηγούµενη ερώτηση ισχύει και για τη ερώτηση αυτή. Το 
προτεινόµενο διδακτικό υλικό και η προτεινόµενη µεθόδευση λαµβάνουν υπόψη τους 
τις αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και είναι κατάλληλα για όλους τους µαθη-
τές, µε την προϋπόθεση ότι θα υποστηριχθούν και θα κατανεµηθούν ανάλογα από τον 
εκπαιδευτικό. Βασική πεποίθηση του νέου ΠΣ είναι ότι για όλους τους µαθητές, ανε-
ξάρτητα από το γλωσσικό επίπεδο, την κουλτούρα και τη σχολική τους επίδοση, υ-
πάρχουν κατάλληλα λογοτεχνικά κείµενα.  
 
5. Όταν οι µαθητές δουλεύουν σε οµάδες συνήθως κάνουν περισσότερη φασαρί-
α, τι να κάνω για να οργανώσω την τάξη µε σωστό τρόπο; 

Το πρόβληµα δεν είναι η φασαρία γενικά, αλλά εάν η «φασαρία» γίνεται για 
λόγους ανεξάρτητους από το µάθηµα. Εάν οι µαθητές συζητούν για την εργασία τους, 
ανταλλάσσουν απόψεις, γελούν γιατί λέγεται κάτι αστείο κατά την ανταλλαγή αυτή, 
κ.λπ., εάν δηλαδή πρόκειται για τον «παιδαγωγικό θόρυβο», δεν υπάρχει πρόβληµα, 
αρκεί να επιτρέπουν την εργασία στις άλλες οµάδες. Η εµπειρία δείχνει πως θόρυβος 
δηµιουργείται συνήθως στις πρώτες συναντήσεις της οµάδας, όταν όλη η διαδικασία 
φαίνεται καινούρια και όλοι αισθάνονται µία αµηχανία στην αναζήτηση του νέου ρό-
λου τους µέσα στην οµάδα. Αυτό που αλλάζει τη στάση των µαθητών είναι η σταθε-
ρή και αποφασιστική παρέµβαση του εκπαιδευτικού που θέτει τους όρους της εργα-
σίας, ξεκαθαρίζει τους στόχους και βάζει σαφή χρονοδιαγράµµατα που τηρεί µε συ-
νέπεια. Όταν συνειδητοποιούν οι µαθητές πως η οµαδική εργασία έχει απαιτήσεις, ότι 
όλοι έχουν ρόλο και ότι η συµµετοχή «ελέγχεται» από τα «παραδοτέα» της οµάδας 
αλλά και από τη γραπτή ατοµική εργασία, καθώς και από την προφορική υποστήριξη 
των εργασιών, το πρόβληµα αυτό παρακάµπτεται. Οργάνωση της τάξης, συνεπώς, 
σηµαίνει πρώτα απ’ όλα οργάνωση της εργασίας. Και αυτό είναι στο χέρι του εκπαι-
δευτικού. 
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6. Αν οι µαθητές δεν µπορούν να διαβάζουν ολόκληρα λογοτεχνικά βιβλία, τι να 
κάνω; 

Φυσικά, σε κάθε τµήµα µπορεί να υπάρχουν µαθητές που δεν µπορούν να 
διαβάσουν ολόκληρα λογοτεχνικά βιβλία. Το νέο πρόγραµµα της λογοτεχνίας δίνει 
στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να προτείνει στα παιδιά αυτά, αρχικά τουλάχιστον, 
µικρότερα κείµενα π.χ. κείµενα των εγχειριδίων, ενώ παράλληλα δεν αδικεί έναν άλ-
λο µαθητή που έχει πλούσιο αναγνωστικό παρελθόν και µπορεί την ίδια περίοδο να 
διαβάσει ολόκληρα βιβλία. Η αδυναµία των πρώτων µαθητών δεν πρέπει να µας 
πτοεί. Ακόµη και το ότι θα ακούσουν από συµµαθητές τους βιβλιοπαρουσιάσεις και 
εργασίες για ολόκληρα βιβλία είναι σηµαντικό βήµα για αυτούς. Είναι, επίσης, σηµα-
ντικό να δανειστούν βιβλίο της σχολικής βιβλιοθήκης και να το φέρουν στο σπίτι 
τους, το οποίο ενδέχεται, επίσης, να έχει ένα αδύναµο αναγνωστικό παρελθόν. Και 
ένα µικρό βιβλίο να διαβάσει ένας τέτοιος µαθητής έως το τέλος της χρονιάς, ακόµη 
και ένα εικονογραφηµένο περιοδικό, έχουµε πρόοδο, γιατί µας ενδιαφέρει η πρόοδος 
κάθε µαθητή πρώτα σε σχέση µε τον εαυτό του. Το βέβαιο είναι πως µε κάθε τρόπο 
πρέπει να αναζητήσουµε µερίδιο και συµµετοχή κάθε µαθητή στην επαφή µε το βι-
βλίο. Εµείς, ελπίζουµε. «Ψαρεύοντας έρχεται η θάλασσα…». 
 
7. Το σχολείο µας δεν έχει βιβλιοθήκη. Πώς θα δουλέψω στο µάθηµα της λογο-
τεχνίας µε ολόκληρα βιβλία; 

Εκµεταλλευόµαστε κάθε δυνατότητα που έχουµε. Τα αγαπηµένα βιβλία των 
µαθητών, οι δανειστικές βιβλιοθήκες του δήµου, οι κινητές βιβλιοθήκες, οι ηλεκτρο-
νικές βιβλιοθήκες, βιβλιοθήκες άλλων σχολείων, πρέπει να αξιοποιηθούν. Άλλωστε, 
η αναζήτηση του υλικού αυτού δεν προηγείται των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση 
µε την ανάγνωση. Η ίδια η αναζήτηση βιβλίων αποτελεί µέρος των δραστηριοτήτων, 
γιατί φέρνει τους µαθητές σε επαφή µε τις πηγές. 
 
8. Τι κίνητρα µπορώ να δώσω στους µαθητές και τις µαθήτριές µου για ανά-
γνωση; 

Τα κίνητρα για ανάγνωση που µπορεί να δώσει το σχολείο προκύπτουν απο-
κλειστικά από τις µεθόδους διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται. Τα ωραιότερα και 
σηµαντικότερα βιβλία µπορούν στο σχολείο να αχρηστευθούν λόγω κακών διδακτι-
κών πρακτικών. Το νέο ΠΣ για το µάθηµα της Λογοτεχνίας προβλέπει οµαδοσυνερ-
γατική διδασκαλία, παρουσιάσεις λογοτεχνικών βιβλίων µέσα στην τάξη, ποικίλες ει-
καστικές, µουσικές, δραµατικές δραστηριότητες. Το κυριότερο όλων όµως είναι ότι 
οι µαθητές εµπλέκονται στην επιλογή των βιβλίων, των δραστηριοτήτων, έχουν λόγο 
και ακούγεται η φωνή τους. Η εµπειρία µε µικρούς αναγνώστες δείχνει πως πριν από 
την απόλαυση της ανάγνωσης είναι η απόλαυση της συµµετοχής. Αυτό επιδιώκουµε 
και µπορούµε να ενισχύσουµε τις προσπάθειές µας µε τη δηµιουργία βιβλιοθήκης τά-
ξης, επισκέψεις σε βιβλιοθήκες, επισκέψεις συγγραφέων στο σχολείο και, γενικότερα, 
τη φυσική παρουσία των βιβλίων σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες.  
 
9. Ποια είναι η θέση της ποίησης στις θεµατικές διδακτικές ενότητες;  
 Η ποίηση µπορεί να υπάρχει σε όλες τις ενότητες σχεδόν, καθώς θεµατικά 
µπορεί να βρούµε ποιήµατα το θέµα των οποίων αναφέρεται σε αυτές. Σε κάθε ενό-
τητα, στην Φάση Α΄: πριν την ανάγνωση, φροντίζουµε να εµπλουτίζουµε την εισαγω-
γή µας στην ενότητα µε όσο το δυνατόν περισσότερες αναφορές και κειµενικά είδη: 
πεζό λόγο (διήγηµα, µυθιστόρηµα), πολυτροπικά κείµενα και ποίηση. Έτσι, η ποίηση 
έχει τη δυνατότητα να διατρέχει όλο το πρόγραµµα µιας σχολικής τάξης, δίνοντάς 
µας τη δική της οπτική για τα πράγµατα και τον κόσµο.  
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10. Κάποιες φορές, διδάσκοντας λογοτεχνία, έχω την αίσθηση ότι διδάσκω 
γλώσσα. Είναι λάθος αυτό; 

∆εν είναι εντελώς λάθος, µε την έννοια ότι το όχηµα της λογοτεχνίας είναι η 
γλώσσα και αναπόφευκτα θα µιλήσουµε για τη χρήση της, λ.χ. πρόσωπα, αριθµοί, 
χρόνοι για την αφήγηση, διαφορά αφήγησης-περιγραφής, κ.λπ. Σε καµία περίπτωση 
όµως στη λογοτεχνία δεν διδάσκουµε γραµµατική και δεν επιµένουµε στην αποσαφή-
νιση όλων των άγνωστων λέξεων. Η διδασκαλία λογοτεχνικών κειµένων δεν ακολου-
θεί τη γραµµή της λεπτοµερούς λεκτικής εξοµάλυνσης αλλά τη γραµµή που καλλιέρ-
γησαν οι Άγγλοι φιλόλογοι εδώ και χρόνια «ανάγνωση για κατανόηση» (reading for 
meaning).  
 
Ενότητες, σενάρια, µέθοδος project 
11. Μπορώ να σχεδιάσω δικά µου σενάρια; 

Επιβάλλεται να σχεδιάζουν οι εκπαιδευτικοί τα δικά τους σενάρια, προσαρ-
µοσµένα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τόσο των µαθητών τους όσο και τα δικά 
τους. Μόνον ο εκπαιδευτικός µπορεί να γνωρίζει επακριβώς το επίπεδο της τάξης του 
και µόνον ο ίδιος είναι σε θέση να σχεδιάζει µε επιτυχία και νόηµα τη διδασκαλία 
του. Συνεπώς, ναι, είναι σε θέση κάθε εκπαιδευτικός να σχεδιάσει είτε εντελώς πρω-
τότυπα σενάρια είτε να µετατρέψει ήδη υπάρχοντα.  

  
12. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ σκοποθεσίας και δεξιοτήτων των µαθητών; 
   Η σκοποθεσία περιλαµβάνει τους γνωστικούς, αξιακούς, συναισθηµατικούς 
στόχους της συγκεκριµένης διδακτικής ενότητας. ∆ιαµορφώνει το παιδαγωγικό πλαί-
σιο εντός του οποίου θα κινηθεί ο εκπαιδευτικός σε όλα τα στάδια της διδασκαλίας 
και υπαγορεύει τις διδακτικές προσεγγίσεις και τις εργασίες των µαθητών.  
   Οι δεξιότητες σχετίζονται µε τα όσα οι µαθητές θα είναι σε θέση να κάνουν 
πάνω στα κείµενα ή γύρω από τα κείµενα µε την ολοκλήρωση της διδασκαλίας της 
ενότητας και µπορούν να πιστοποιηθούν µε την αξιολόγηση (υπάρχουν και αποτελέ-
σµατα από τη διδασκαλία της λογοτεχνίας τα οποία δεν είναι ούτε δυνατό ούτε ίσως 
επιθυµητό να αξιολογηθούν, όπως λ.χ. η απόκτηση της επιθυµίας για διάβασµα και 
έξω από το σχολείο). Οι δεξιότητες βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση µε τη σκοποθε-
σία και είναι, κατά κάποιον τρόπο, η εφαρµογή των όσων οι µαθητές γνώρισαν, κα-
τανόησαν ή συνειδητοποίησαν. Αποτελούν, επιπλέον, οδηγό για την επινόηση και ε-
πιλογή των δραστηριοτήτων των µαθητών.  
 
13. Μπορώ να εµπλουτίζω το περιεχόµενο ενός σεναρίου µε δικά µου κείµενα; 

Η απάντηση είναι απολύτως καταφατική. Κατ’ αρχήν µπορεί να διαθέτει η βι-
βλιοθήκη του σχολείου, της τάξης ή οι οικογενειακές βιβλιοθήκες κείµενα που δεν 
συµπεριλαµβάνονται στο προτεινόµενο σενάριο. Από την άλλη, µόνον ο εκπαιδευτι-
κός γνωρίζει τις δυνατότητες των µαθητών και µαθητριών του και µπορεί να εµπλου-
τίζει τα προτεινόµενα κείµενα µε άλλα πιο κοντά στα ενδιαφέροντά τους, πιο εύκολα, 
κ.ο.κ.  
 
14. Για κάθε τάξη προβλέπονται τρεις διδακτικές ενότητες µε µια ορισµένη σει-
ρά. Μπορώ να αλλάξω τη σειρά των διδακτικών ενοτήτων;  

Οι ενότητες που έχουµε σχεδιάσει έχουν µία λογική σειρά δυσκολίας και καλό 
είναι να ακολουθούνται όπως αυτές προτείνονται. Από την άλλη, οι ενότητες είναι 
παραδειγµατικές και οι εκπαιδευτικοί έχουν τον τελευταίο λόγο. Εάν ο εκπαιδευτικός 
θεωρήσει ότι υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος να αλλάξει η σειρά των ενοτήτων µπο-
ρεί να το κάνει.  
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15. ∆εν χάνουν πολύ χρόνο οι µαθητές και οι µαθήτριες βλέποντας µία ολόκληρη 
ταινία;  

Ο «χαµένος χρόνος» στην εκπαίδευση είναι µία πολύ ενδιαφέρουσα παράµε-
τρος και συνιστά θέµα ερµηνείας. Χαµένος είναι ο χρόνος στον οποίον οι µαθητές και 
οι µαθήτριες ασχολούνται µε κάτι που τους έχει ανατεθεί χωρίς πρόγραµµα και στό-
χευση. Εκτός από το ότι ο κινηµατογράφος είναι µία πολύ σοβαρή τέχνη που αξίζει 
να της αφιερώνει κανείς χρόνο διδακτικά, ο τρόπος που εντάσσονται οι ταινίες στη 
διδασκαλία µας είναι λειτουργικός-οργανικός και όχι διακοσµητικός. Οι ταινίες πλαι-
σιώνουν τα βιβλία που διαβάσαµε ή είναι η µεταφορά του λογοτεχνικού κειµένου 
στην οθόνη. Σε κάθε περίπτωση την ταινία θα παρακολουθήσουν οι µαθητές µας µετά 
από συγκεκριµένη εισαγωγή και πλαισίωσή της και µε συγκεκριµένα καθήκοντα η 
κάθε οµάδα.  

  
16. Πόσες διδακτικές ώρες κρατάει µία διδακτική ενότητα;  

Μία διδακτική ενότητα κρατάει το ένα τρίτο της σχολικής χρονιάς, αυτό ση-
µαίνει ότι διαρκεί περίπου 24 διδακτικές ώρες. Ο χρόνος αυτός µπορεί ελαφρώς να 
αυξοµειωθεί εάν η προηγούµενη ή επόµενη ενότητα που θέλουµε να διδάξουµε υπο-
λογίζουµε για κάποιον λόγο να χρειαστεί περισσότερο ή λιγότερο χρόνο. Πάντως, 
καλό είναι στις τρεις ενότητες κάθε χρονιά να διαθέτουµε περίπου τον ίδιο χρόνο. 

 
17. Με δεδοµένο ότι δεν λαµβάνεται µέριµνα για τη διδασκαλία συγκεκριµένων 
συγγραφέων ή σταθµών της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, πώς διασφαλίζουµε το 
ότι οι µαθητές, αποφοιτώντας από το Γυµνάσιο, έχουν γνωρίσει τους κυριότε-
ρους νεοέλληνες συγγραφείς;  

Το νέο ΠΣ δεν βασίζεται σε ένα ορισµένο corpus κειµένων που πρέπει οπωσ-
δήποτε να διδαχθούν (ποιος µπορεί άλλωστε να το ορίσει αυτό;) και, εποµένως, δε 
µπορεί να διασφαλιστεί ότι οι µαθητές θα γνωρίσουν συγκεκριµένους νεοέλληνες 
συγγραφείς. Τούτο δεν πρέπει να µας προκαλεί άγχος ή ανασφάλεια. Βασικός σκοπός 
του ΠΣ είναι η συγκρότηση αναγνωστών και αυτό γίνεται όταν οι µαθητές και οι µα-
θήτριες διαβάζουν βιβλία, βιβλία ολόκληρα, ελληνικά και ξένα, κοντά στα ενδιαφέ-
ροντά τους, αναπτύσσουν και καλλιεργούν το λογοτεχνικό τους γούστο. Εµείς φρο-
ντίζουµε, σε όλες τις διδακτικές ενότητες και σε όλα τα σενάρια, να περιλαµβάνουµε 
αξιόλογα κείµενα ελλήνων συγγραφέων, µε γνώµονα τη σκοποθεσία της ενότητας. 
Εάν και εφόσον επιτύχουµε στα παραπάνω, υπάρχει περίπτωση οι µαθητές να έχουν 
γνωρίσει αρκετούς νεοέλληνες συγγραφείς και να έχουν αναπτύξει πραγµατικό ενδι-
αφέρον για πολλούς άλλους. 
 
18. Οι εργασίες που προτείνονται στην τρίτη φάση δεν µου φαίνονται πολύ «φι-
λολογικές». 

Στο σχολείο, και µάλιστα στην υποχρεωτική εκπαίδευση, διδάσκουµε µαθητές 
και µαθήτριες όλων των ικανοτήτων, αυτούς που θα βγουν απευθείας στην αγορά ερ-
γασίας, αυτούς που θα φοιτήσουν στο Λύκειο και θα τερµατίσουν εκεί τις σπουδές 
τους και αυτούς που θα φοιτήσουν σε διάφορα ΤΕΙ και ΑΕΙ της χώρας ή του εξωτε-
ρικού. Κάποιοι από αυτούς θα σπουδάσουν Φιλολογία και εκεί θα έχουν όλο το χρό-
νο να συγγράψουν «φιλολογικές» εργασίες. Στην υποχρεωτική εκπαίδευση οι εργασί-
ες των µαθητών και µαθητριών, ειδικά της τρίτης φάσης, αφορούν στην ανάπτυξη και 
καλλιέργεια µιας σειράς ποικίλων δραστηριοτήτων και εργασιών µε αφορµή τα λογο-
τεχνικά κείµενα, χωρίς να συνιστούν όµως λογοτεχνική κριτική ή συγγραφή φιλολο-
γικών δοκιµίων. Με τις εργασίες αυτές αποσκοπούµε οι µαθητές και οι µαθήτριες να 
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συσχετιστούν µε τα κείµενα, να τα νιώσουν δικά τους και να µιλήσουν γι αυτά ή γύ-
ρω από αυτά ή µέσω αυτών για όλα τα θέµατα µε τα οποία καταπιάνεται η λογοτεχνί-
α. Αυτό είναι το µεγαλύτερο «µάθηµα» του µαθήµατος της λογοτεχνίας και εξάλλου, 
αυτός είναι πάνω-κάτω ο τρόπος µε τον οποίο ασχολούνται και µιλούν οι ενήλικες για 
τη λογοτεχνία.  
 
19. Πώς θα εισάγουµε τους µαθητές σε κάποια στοιχεία Θεωρίας της Λογοτεχνί-
ας για να µη δυσκολευτούν υπερβολικά στο Λύκειο;  

Στο νέο ΠΣ για τη λογοτεχνία, από την Α΄ ∆ηµοτικού εισάγονται έννοιες ό-
πως ο αφηγητής, η οπτική γωνία, το λογοτεχνικό είδος, η διασκευή, η ιστορικότητα. 
Η διαφορά είναι πως οι βασικές αυτές έννοιες δεν διδάσκονται οι ίδιες αλλά εµπνέουν 
τη σκοποθεσία των διδακτικών ενοτήτων και τις δραστηριότητες των µαθητών. Οι 
µαθητές οικειώνονται τα βασικά στοιχεία της αφήγησης και της ποιητικής γλώσσας 
στην πράξη, καθώς ασχολούνται µε παιγνιώδεις δραστηριότητες και όχι µαθαίνοντας 
ορισµούς. Όταν θα έρθει η ώρα, στο Λύκειο, να χρησιµοποιήσουν πιο εξειδικευµένη 
ορολογία θα έχουν την απαραίτητη υποδοµή, έτσι ώστε να συνδέσουν τους νέους ό-
ρους µε κάτι που ήδη γνωρίζουν εµπειρικά.  
 
ΤΠΕ 
20. Τι να κάνω εάν δεν υπάρχει εργαστήριο ΤΠΕ στο σχολείο; 

Οπωσδήποτε, κάθε έλλειψη δηµιουργεί προβλήµατα. Εάν δεν υπάρχει εργα-
στήριο ΤΠΕ, θα αξιοποιήσουµε τους διαδραστικούς πίνακες στο µεγαλύτερο δυνατό 
βαθµό για να δούµε όλοι µαζί σελίδες από το διαδίκτυο ή άλλο οπτικοακουστικό υλι-
κό και να δώσουµε κατευθύνσεις στους µαθητές πώς να εργαστούν µε τον υπολογι-
στή στο σπίτι τους, να ετοιµάσουν τις εργασίες και να δείξουν τις παρουσιάσεις στο 
σχολείο. Σε κάθε περίπτωση, οι δραστηριότητες µε ΤΠΕ είναι µια επιλογή που επι-
διώκει να αξιοποιήσει και να προωθήσει τον ψηφιακό γραµµατισµό των µαθητών αλ-
λά δεν εξαρτάται από αυτές η παιδαγωγική επιτυχία ενός σεναρίου µάθησης.  

 
21. ∆εν είµαι καλός χρήστης των ΤΠΕ, να αποτολµήσω τη χρήση τους στο µά-
θηµα της λογοτεχνίας;  

Η χρήση των ΤΠΕ στο µάθηµα της λογοτεχνίας δεν είναι µία χρήση µονότρο-
πη. Έχει πολλές διαβαθµίσεις. Σε πρώτη φάση, αν δεν είµαστε καλοί χρήστες των 
ΤΠΕ, µπορούµε να τις αξιοποιήσουµε µόνο ως µέσο αναζήτησης πηγών και βιβλιο-
γραφίας. Μπορούµε ακόµη να τις αξιοποιήσουµε για να ακούσουµε αναγνώσεις κει-
µένων ή να γνωρίσουµε έτοιµο υλικό σε ιστοσελίδες που συνδέουν τη λογοτεχνία µε 
άλλες τέχνες, π.χ. ζωγραφική, τραγούδι, κ.λπ. Οι δραστηριότητες αυτές, αν και είναι 
δραστηριότητες απλές, και µπορούν να υποστηριχθούν και από εκπαιδευτικούς που 
δεν είναι καλοί χρήστης των ΤΠΕ, εισάγουν τους µαθητές στον κόσµο της ηλεκτρο-
νικής λογοτεχνικής βιβλιοθήκης και του ηλεκτρονικού λογοτεχνικού βιβλίου. Για το 
λόγο αυτό είναι απαραίτητες και αξίζει να προηγηθούν. Όταν σπάσει ο πρώτος πάγος, 
θα περάσουµε σε πιο σύνθετες εργασίες, δηλαδή σε δηµιουργία δικών µας σελίδων, 
blogs, βίντεο, σύνθετες παρουσιάσεις κ.λπ. Ας δούµε αυτό το έλλειµµα και ως ένα 
σηµαντικό λόγο για την αξιοποίηση της συνεργασίας µεταξύ των συναδέλφων. 
 
22. Φοβάµαι πως εάν αναθέσω πολλές εργασίες που προϋποθέτουν τη χρήση Η/Υ 
οι µαθητές και οι µαθήτριές µου θα αποµακρυνθούν από τα ίδια τα λογοτεχνικά 
κείµενα. 

Στη διδασκαλία της λογοτεχνίας ο στόχος µας είναι τα κείµενα και η ανταπό-
κριση του κάθε µαθητή αλλά και όλων των µαθητών σε αυτά. Ό,τι κι αν κάνουµε εκεί 
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στοχεύει. Εάν ο σχεδιασµός της εργασίας µας είναι σαφής και η σκοποθεσία µας ξε-
κάθαρη αυτά θα τηρηθούν και δεν πρέπει να έχουµε ενδοιασµούς. Ένα είναι βέβαιο: 
η σχέση λογοτεχνίας και ΤΠΕ δεν είναι σχέση αντιθετική αλλά σχέση επικουρική. Η 
τεχνολογία υπηρετεί τη σκοποθεσία µας και εµείς την αντιµετωπίζουµε ως πολύτιµο 
αρωγό που προσφέρει πολλές πηγές αλλά και δυνατότητα δηµιουργικής παρέµβασης. 
Εάν η προσέγγισή και η γνώση των ΤΠΕ απαιτεί κάποιο χρόνο, δεν πρέπει να µας ξε-
νίζει. Πάντοτε ανάµεσα στη σκέψη και τη γραφή παρεµβάλλεται µία µορφή τεχνολο-
γίας. Ας µη ξεχνούµε: και το χαρτί και το µολύβι υπήρξαν µορφές προχωρηµένης τε-
χνολογίας σε κάποια χρονική περίοδο. 
 
Αξιολόγηση 
24. Έχω προβλήµατα στην αξιολόγηση των µαθητών µου. ∆εν ξέρω τι έχει προ-
τεραιότητα στη λογοτεχνία. Αξιολογώ διαφορετικά απ’ ό,τι στη γλώσσα;  

Η αξιολόγηση στη λογοτεχνία δεν είναι πλέον ριζικά διαφορετική από την α-
ξιολόγηση στη γλώσσα µε την έννοια ότι και στη λογοτεχνία η αξιολόγηση των µα-
θητών γίνεται στη βάση της παραγωγής προφορικού ή γραπτού λόγου (ατοµικού ή 
οµαδικού) σε σχέση µε την ενότητα που έχει διδαχθεί. Στη λογοτεχνία όµως αξιολο-
γούµε συνολικά τη δραστηριότητα που ζητούµε από τους µαθητές µας και όχι τα πα-
ραµικρά συντακτικά ή γραµµατικά λάθη που κάνουν. Η αξιολόγηση γίνεται στη βά-
ση της παραγωγής προσωπικού λόγου για το κείµενο ή για το θέµα για το οποίο µιλά 
το κείµενο και αποµακρύνεται από τη λογική του σωστού/λάθους ή της αναπαραγω-
γής έτοιµων απαντήσεων που βρίσκονται στα κάθε είδους βοηθήµατα που κυκλοφο-
ρούν στο εµπόριο. Η άρθρωση προσωπικού λόγου στο σχολείο εκ µέρους των µαθη-
τών και µαθητριών είναι προϊόν των επικοινωνιακών σχέσεων που επικρατούν µέσα 
στην τάξη, του κλίµατος ισοτιµίας, διαλόγου και αλληλοσεβασµού των µελών της 
κοινότητας της τάξης, τα οποία είναι αποκλειστική ευθύνη του εκπαιδευτικού. 

  
25. Στις οµαδικές εργασίες πώς θα αξιολογήσω τη συµβολή κάθε µαθητή χωρι-
στά;  

Ο εκπαιδευτικός γνωρίζει πολύ καλά το επίπεδο του κάθε µαθητή του και εξ 
άλλου οι οµαδικές εργασίες παρουσιάζονται στην τάξη και µπορούµε να διαπιστώ-
σουµε το µέγεθος και την ποιότητα της συµβολής του κάθε µέλους της οµάδας. Συ-
νεπώς, η βαθµολογία της οµαδικής εργασίας µπορεί να µην είναι πάντοτε ίδια για 
όλους. Ο εκπαιδευτικός γνωρίζει το επίπεδο του κάθε µαθητή και της κάθε µαθήτριας 
καθώς σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς οι εργασίες είναι ποικίλες και αναδεικνύουν 
επιµέρους δεξιότητες των µαθητών και µαθητριών. Οι µαθητές αξιολογούνται τη 
συµµετοχή τους στις οµαδικές εργασίες, για τον προφορικό και γραπτό τους λόγο, 
για τη γενικότερη συµµετοχή τους στο µάθηµα και για τη συµβολή τους στη δουλειά 
της οµάδας τους, για την προθυµία που δείχνουν και για την ανάπτυξη της φιλανα-
γνωσίας τους. 

 
27. Θα αλλάξει ο τρόπος εξέτασης των µαθητών στη διάρκεια της χρονιάς και 
στις τελικές εξετάσεις;  

Η αξιολόγηση των µαθητών αντιστοιχεί στη σκοποθεσία και στο περιεχόµενο 
του ΠΣ. Εποµένως, δεν είναι δυνατόν να εξετάζουµε τους µαθητές στη λογοτεχνία µε 
τον τρόπο που το κάναµε ως τώρα. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς οι µαθητές αξιολο-
γούνται µε βάση τις ατοµικές και οµαδικές εργασίες όπως περιγράφονται στο ΠΣ και 
στα προτεινόµενα σενάρια. Στο τέλος της χρονιάς εξετάζονται σε άγνωστο κείµενο, 
οµόθεµο ή οµοειδές µε αυτά που διάβασαν και µε ερωτήσεις ανάλογες µε τις δραστη-
ριότητες που δούλεψαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 
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6. ΣΕΝΑΡΙΑ 
 
Εισαγωγή 

Το σενάριο ή «σενάριο µάθησης» είναι ένας δοµηµένος τρόπος σχεδιασµού δρα-
στηριοτήτων µάθησης, που µας βοηθά να οργανώσουµε τα µαθήµατα στη βάση των 
δραστηριοτήτων των µαθητών. Το σενάριο περιγράφει αυτό που γίνεται στην τάξη 
όχι από τη σκοπιά του «τι διδάσκω;» αλλά από τη σκοπιά του «τι κάνουν οι µαθητές» 
και «τι θέλω να αποκοµίσουν από αυτή τους τη δραστηριότητα;».6 Το σενάριο απευ-
θύνεται σε κάθε εκπαιδευτικό που θα διδάξει το συγκεκριµένο αντικείµενο αλλά και 
γενικότερα στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς αποτελεί έναν σαφή και πρακτικό 
τρόπο να εξειδικευτούν οι εξαγγελίες και οι γενικές αρχές του Προγράµµατος Σπου-
δών και να δοθούν παραδείγµατα οργάνωσης της διδασκαλίας και δραστηριοτήτων 
των µαθητών. Τα τελευταία χρόνια έχουν παραχθεί αρκετά σενάρια από τους εκπαι-
δευτικούς στο πλαίσιο διαφόρων µορφών επιµόρφωσης, κυρίως για να διευκολύνουν 
την ενσωµάτωση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ, και έχει επικρατήσει µια ορισµένη 
δοµή του σεναρίου. Ο παρών Οδηγός για τον εκπαιδευτικό υιοθετεί τα βασικά χαρα-
κτηριστικά αυτής της δοµής και τα προσαρµόζει στη φιλοσοφία του νέου ΠΣ. 

Όπως έχει εξηγηθεί παραπάνω, το νέο ΠΣ για τη λογοτεχνία προτείνει την οργά-
νωση της διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε τρεις διδακτικές ενό-
τητες, µε βάση ένα θέµα ή ένα λογοτεχνικό είδος. Επίσης, υιοθετεί δύο µεθοδολογι-
κές επιλογές, την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και τη µέθοδο project. Με βάση τα 
παραπάνω, τα σενάρια που ακολουθούν, ένα για κάθε τάξη, σκοπεύουν να προτεί-
νουν µια ορισµένη οργάνωση της διδασκαλίας µιας διδακτικής ενότητας, µε τη µέθοδο 
project. Η µέθοδος project είναι δηλαδή η παιδαγωγική µέθοδος που αποτελεί το υ-
πόβαθρο για όλα τα σενάρια της λογοτεχνίας. Η διδακτική ενότητα, όπως αναπτύσσε-
ται στους πίνακες του ΠΣ, δίνει το γενικό παιδαγωγικό πλαίσιο και το σενάριο αποτε-
λεί µια εκδοχή, µια πρόταση για την οργάνωση της διδασκαλίας µιας διδακτικής ενό-
τητας. Τα σενάρια που ακολουθούν είναι εποµένως παραδειγµατικά. Τούτο σηµαίνει 
πως για µια διδακτική ενότητα µπορούµε να έχουµε περισσότερα του ενός σενάρια 
και σηµαίνει επίσης πως ο εκπαιδευτικός µπορεί να αλλάζει σηµεία των προτεινόµε-
νων σεναρίων, ανάλογα µε τις ανάγκες της τάξης του. Ποια σηµεία µπορεί να αλλά-
ζει; Μπορεί να αλλάζει τα προτεινόµενα κείµενα και τις δραστηριότητες των µαθη-
τών. Μπορεί δηλαδή να κάνει επιλογή από τα προτεινόµενα βιβλία και να προσθέσει 
και άλλα από τα πολλά οµόθεµα ή οµοειδή που υπάρχουν στη βιβλιαγορά. Μπορεί 
επίσης να επιλέξει κάποιες από τις προτεινόµενες δραστηριότητες ή να επινοήσει άλ-
λες, στο πνεύµα πάντα της ενεργητικής µάθησης. Εκείνα τα οποία πρέπει να ακολου-
θούνται, σε κάθε περίπτωση, διότι αποτελούν τη βάση του νέου ΠΣ είναι: α) η εργα-
σία των µαθητών σε οµάδες (χωρίς αυτό να σηµαίνει πως δεν υπάρχουν ατοµικές ερ-
γασίες), β) η οργάνωση της διδασκαλίας σε µεγάλες χρονικά ενότητες, γ) η διάκριση 
της διαδικασίας σε τρεις διακριτές φάσεις (πριν από την ανάγνωση, ανάγνωση – πα-
ρουσίαση, µετά την ανάγνωση).  

                                                 
6 Κουτσογιάννης, ∆. (2011). «Σενάρια: δοµή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων», στο Επιµορ-
φωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιµορφωτών στα Πανεπιστηµιακά Κέντρα Επιµόρφωσης. Τεύ-
χος 3, Κλάδος ΠΕ02 Πάτρα: ΕΑΙΤΥ, 360-385. 
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Tίτλος: Εικόνες της Ελλάδας στην ποίηση 
Τάξη: Α΄ Γυµνασίου 

∆ηµιουργός: Αικατερίνη Προκοπίου  
Γνωστικό αντικείµενο: Νεοελληνική λογοτεχνία 

Συµβατότητα µε το νέο ΠΣ: Προβλέπεται διδακτική ενότητα µε αυτό το θέµα στην 
Α΄ Γυµνασίου 

Είδος διδακτικής πρακτικής: project, οµαδοσυνεργατική διδασκαλία 
Προτεινόµενη διάρκεια: 24 ώρες 

 
Εισαγωγή 

Βασικό στοιχείο της ποίησης είναι η εικονοποιία ενώ, ταυτόχρονα, ο τόπος εί-
ναι για τον ποιητή σταθερή πηγή έµπνευσης· λειτουργεί κυρίως ως µεταφορά συναι-
σθηµάτων, ιδεών, µνηµών, προσδοκιών για το µέλλον. Η ποίηση, µαζί µε πολλά άλλα 
«κείµενα», δηµιούργησε και δηµιουργεί την αίσθηση της «πατρίδας». Για να γίνει έ-
νας τόπος πατρίδα, πρέπει να τοπογραφηθεί συναισθηµατικά. Η ποίηση, δηµιουργώ-
ντας εικόνες για διάφορους τόπους της Ελλάδας, δηµιουργεί συναισθηµατικές τοπο-
γραφίες στις οποίες συγχωνεύονται ατοµικές και συλλογικές µνήµες, ιστορικά γεγο-
νότα, ιδεολογήµατα για το παρελθόν, ουτοπίες για το µέλλον. Οι ποιητικές εικόνες 
των τόπων συντίθενται από µια τεράστια ποικιλία συµβόλων που µπορεί να είναι α-
ντικείµενα, στοιχεία της µορφολογίας του εδάφους, φυτά και ζώα, χρώµατα και φως, 
γεύσεις, µνηµεία, άνθρωποι. Μέσα από τις εικόνες για συγκεκριµένους τόπους, και 
την Ελλάδα γενικότερα, που δηµιουργεί ο κάθε ποιητής εκφράζεται η ποιητική και η 
ιδεολογία του, δίνεται το στίγµα του. Επειδή µάλιστα οι ποιητικές εικόνες έχουν µε-
γάλη δύναµη επίδρασης στον αναγνώστη, συµβαίνει συχνά να γίνονται οι ίδιες τόποι· 
µέσα από την επανάληψη, δηλαδή, ανεξαρτητοποιούνται από το αρχικό ποιητικό έρ-
γο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα το Αιγαίο του Οδυσσέα Ελύτη. Μάλιστα, οι ποιητι-
κές εικόνες για συγκεκριµένους τόπους και για την πατρίδα φυσικοποιούνται, µας µε-
ταδίδουν τρόπους όρασης του φυσικού κόσµου και µας κάνουν να ξεχνούµε πως είναι 
λογοτεχνικά δηµιουργήµατα. 

Η διδακτική ενότητα του νέου ΠΣ «Εικόνες της Ελλάδας στην ποίηση» επιλέ-
χθηκε καταρχήν για να προβληµατιστούν οι µαθητές για την ποικιλία των εικόνων 
της Ελλάδας που παρουσιάζει η ποίηση και ταυτόχρονα να εµβαθύνουν στην ίδια τη 
δηµιουργία των ποιητικών εικόνων. Συγκρίνοντας µάλιστα µεταξύ τους τις τοπογρα-
φίες του ελληνισµού που δηµιούργησαν οι ποιητές, επεξεργάζονται τα στερεότυπα, 
επιλέγουν τι εκφράζει τους ίδιους καλύτερα και οδηγούνται στην αυτογνωσία και στη 
συγκρότηση συλλογικής ταυτότητας. 
 
Σκοποθεσία 

Με τη διδασκαλία του σεναρίου επιδιώκουµε οι µαθητές: 
� Να γνωρίσουν την Ελλάδα µέσα από: 

o το φυσικό της περιβάλλον και τις ιδιαιτερότητές του 
o την κοινωνική ζωή, τον πολιτισµό της και την ιστορία της 

 όπως παρουσιάζονται στην ποίηση. 
� Να συγκροτήσουν την ατοµική και συλλογική τους ταυτότητα µέσα από τη συ-

νείδηση του τόπου και της ιστορίας του. 
� Να γνωρίσουν την ποιητική προσέγγιση των σηµαντικότερων γεγονότων της ελ-

ληνικής ιστορίας. 
� Να γνωρίσουν διαφορετικές προσεγγίσεις και «εικόνες» της Ελλάδας µέσα από 

τις διαφορετικές οπτικές γωνίες των ποιητών. 
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� Να παρακολουθήσουν διαχρονικά τον µετασχηµατισµό της «εικόνας» της Ελλά-
δας µέσα στην ποίηση. 

� Να συγκρίνουν τη δική τους «εικόνα» της Ελλάδας µε αυτή των ποιητών µε σκο-
πό την ανάδειξη της πολυσηµίας των «εικόνων» της Ελλάδας και την έκφραση 
των προσωπικών τους εµπειριών. 

� Να διερευνήσουν διαχρονικά τα χαρακτηριστικά (θετικά και αρνητικά) και τις α-
ξίες των Ελλήνων, όπως παρουσιάζονται στην ποίηση. 

� Να διερευνήσουν τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους Έλληνες και την Ελλάδα, 
όπως εκφράζονται στην ποίηση. 

� Να προσεγγίσουν διαθεµατικά τις εικόνες της Ελλάδας µε τη βοήθεια του µαθή-
µατος της Ιστορίας και της Γεωγραφίας. 

 
∆εξιότητες 

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλία του σεναρίου επιδιώκουµε οι µαθητές: 
� Να ερµηνεύουν την «εικόνα» της Ελλάδας, που παρουσιάζει ο κάθε ποιητής µε 

βάση τα ιστορικά και ιδεολογικά συµφραζόµενα της εποχής του. 
� Να διακρίνουν τη διαφορετική προσέγγιση και οπτική γωνία του κάθε ποιητή ό-

σον αφορά την «εικόνα» της Ελλάδας. 
� Να συσχετίζουν τη θεµατική του ποιήµατος µε τα ιστορικά και κοινωνικά γεγονό-

τα της εποχής, αξιοποιώντας τις ιστορικές τους γνώσεις. 
� Να συγκρίνουν τις ποιητικές εικόνες της Ελλάδας µε τις εικόνες της σηµερινής 

πραγµατικότητας. 
� Να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά και τις αξίες του ελληνισµού, που προβάλλο-

νται στην ποίηση, µε αυτές του σήµερα. 
� Να αξιοποιήσουν τις γεωγραφικές τους γνώσεις και να τις συνδυάσουν µε το ποί-

ηµα, αναζητώντας φωτογραφίες τοπίων της Ελλάδας στο διαδίκτυο. 
 
Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 
� Να αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσµατικής αναζήτησης στο διαδίκτυο και επιλο-

γής της κατάλληλης πληροφορίας. 
� Να ασκηθούν στις τεχνικές διαχείρισης, αξιολόγησης και αξιοποίησης της πληρο-

φορίας. 
� Να εξασκηθούν στην παραγωγή λόγου και υλικού (φωτογραφίες, µουσική, αφίσα, 

video, digital storytelling κ.λπ.) µε τα µέσα που τους προσφέρει η τεχνολογία. 
 
Κείµενα 
Από τα κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄, Β΄, Γ΄, Γυµνασίου: 
Κώστας Κρυστάλλης, «Ηλιοβασίλεµα». 
Μιχάλης Γκανάς, «Γυάλινα Γιάννενα», «Στα καµένα» 
Οδυσσέας Ελύτης, «Πίνοντας ήλιο κορινθιακό», «Το άξιον Εστί: Η Γένεσις» 
Νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου, «Αθήνα» 
Γιάννης Ρίτσος, «Τ΄ άσπρο ξωκλήσι», « Αρχαίο θέατρο», «Ρωµιοσύνη» (δεύτερο µέ-

ρος) 
Ανδρέας Κάλβος, «Εις Σάµον» 
∆ιονύσιος Σολωµός, «Η καταστροφή των Ψαρών»,» Ελεύθεροι πολιορκηµένοι: σχεδί-

ασµα Β΄1, 2»  
Γιώργος Σεφέρης, «Με τον τρόπο του ΓΣ» 
 
Παράλληλα κείµενα 
Ανδρέας Κάλβος, «Ο Φιλόπατρις». Βιβλιοπωλείο «Εστίας»  
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Ούγκο Φώσκολο, «Ύµνος στη Ζάκυνθο» 
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/literature/anthologies/european/11.html  

Σολωµός, ∆ιονύσιος (1991). «Κρητικός» (απόσπασµα). Αθήνα: Γράµµατα.  
Παλαµάς, Κωστής (2004). «Ασάλευτη ζωή, Πατρίδες, 2ο σονέτο. Αθήνα: Ιδεόγραµµα.  

«Η φλογέρα του βασιλιά, Λόγος έβδοµος, 1-128» Αθήνα: Γράµµατα 1993 
«Ύµνος των αιώνων». Αθήνα: Γκοβόστης (http://www.snhell.gr ) 

Καρυωτάκης, Κώστας (2004). «Πρέβεζα», «Αθήνα». Αθήνα: Εστία. 
Ελύτης, Οδυσσέας (1998). «Ο ήλιος ο ηλιάτορας», «Προσανατολισµοί Ι, Η ηλικία της 

γλαυκής θύµισης». Αθήνα: Ίκαρος. 
Ρίτσος, Γιάννης (1991). «Ρωµιοσύνη Ι», «Ο τόπος µας». Αθήνα: Κέδρος. 
Σεφέρης, Γιώργος (1998). «Μυθιστόρηµα Ι΄», «Μυθιστόρηµα ΙΒ΄ Μποτίλια στο πέλα-

γο», «Επί Ασπαλάθων…». Αθήνα: Ίκαρος. 
Εγγονόπουλος, Νίκος (1999). «Τραµ και Ακρόπολις». Αθήνα: Ίκαρος. 
Αναγνωστάκης, Μανόλης (2000). «Θεσσαλονίκη µέρες του 1969 µΧ», «∆ρόµοι πα-

λιοί». Αθήνα: Νεφέλη. 
Καββαδίας, Νίκος (1990). «Θεσσαλονίκη ΙΙ». Τραβέρσο. Αθήνα: Άγρα. 
Πεντζίκης, Νίκος-Γαβριήλ. «Συµβάν» Ποιήµατα. Θεσσαλονίκη, ΑΣΕ, 1988 
Νικηφόρου, Τόλης (1994). «Γενέθλια πόλη Ι» (από τη συλλογή Το διπλό άλφα της α-

γάπης) Θεσσαλονίκη: Νέα Πορεία. 
Σουλιώτης, Μίµης (2002). «Πρέσπες» από τη συλλογή Παλιές ηλικίες. Αθήνα: Ερµής- 

Ιστός. 
 
Μεθόδευση της διδασκαλίας 
 Ο εκπαιδευτικός για να εισαγάγει τους µαθητές του στο θέµα, που θα πραγµα-
τευτούν κατά το επόµενο τρίµηνο, και για να δηµιουργήσει κίνητρα για ανάγνωση, 
φέρνει στην τάξη τα έργα των ποιητών, που έχει επιλέξει, οργανώνει έκθεση φωτο-
γραφίας µε τοπία της Ελλάδας, επιστρατεύει τα προσωπικά βιώµατα των µαθητών 
από ταξίδια και εκδροµές. ∆ηµιουργεί ένα πλαίσιο προβληµατισµού µε την ανάγνωση 
ποιηµάτων και αποσπασµάτων, µε την προβολή ντοκιµαντέρ καθώς και µε διάφορες 
δραστηριότητες ερευνητικής φύσεως µε στόχο να αναδυθούν ερωτήµατα, τις απαντή-
σεις των οποίων θα αναζητήσουν οι µαθητές στα ποιήµατα, που θα διαβάσουν. 
 Έπειτα περνά στην οµαδική εργασία. Η τάξη χωρίζεται σε οµάδες, οι οποίες 
µελετούν τα έργα και ετοιµάζουν τις εργασίες, από τις οποίες άλλες σχετίζονται µε τα 
κείµενα και άλλες αναπτύσσουν δεξιότητες εικονοποίησης και δραµατοποίησης των 
κειµένων. Παρουσιάζουν τη δουλειά τους στην τάξη και τη συµπληρώνουν µε στοι-
χεία από τις παρατηρήσεις των άλλων οµάδων. 
 Στη συνέχεια, οι µαθητές παράγουν το δικό τους λόγο γύρω από το θέµα της 
διδακτικής ενότητας µε ατοµικές και οµαδικές εργασίες. 
 
Αναλυτική περιγραφή των φάσεων υλοποίησης του project: 
Α΄ φάση: Πριν από την ανάγνωση (περίπου 2-3 διδακτικές ώρες) 
� Ο εκπαιδευτικός συζητά µε τους µαθητές του το θέµα, που θέλει να ερευνήσουν 

από κοινού για το επόµενο τρίµηνο και τους παρουσιάζει τα ποιήµατα, που έχει 
επιλέξει. 

� Παρουσιάζει στους µαθητές φωτογραφίες ελληνικών περιοχών από το διαδίκτυο 
ή από φωτογραφικά λευκώµατα, διαβάζει µικρά αποσπάσµατα από ταξιδιωτική 
λογοτεχνία ή ταξιδιωτικούς οδηγούς. 

� Επισκέπτεται µε τους µαθητές το ιστολόγιο http://travelling-by-literature.blogspot.com  
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� Αξιοποιεί τα βιώµατα των µαθητών. Ζητά από τους µαθητές να αφηγηθούν ταξί-
δια ή εκδροµές τους και να περιγράψουν τοπία από περιοχές της Ελλάδας, που 
έχουν επισκεφθεί. 

� ∆ιαβάζει στην τάξη το ποίηµα του Ι. Πολέµη «Τι είναι η πατρίδα µου».  
� Προβάλλει από το αρχείο της ΕΡΤ απόσπασµα (0.2,44-0.10,16) από το ντοκιµα-

ντέρ του Γ. Καρυπίδη «Της πατρίδος µου πάλι οµοιώθηκα» στη διεύθυνση  
http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-
view.aspx?tid=6690&tsz=0&act=mMainView  
Ο Οδυσσέας Ελύτης στην εκποµπή αυτή µιλά λίγο µετά τη βράβευσή του µε το 
Βραβείο ΝΟΜΠΕΛ Λογοτεχνίας (1979). Η αφήγησή του ξεκινά µε πληροφορίες 
που αφορούν στη ζωή του και στον καταλυτικό ρόλο της παρουσίας της ελληνικής 
θάλασσας και των τοπίων στη διαµόρφωση του χαρακτήρα του και κατ’ επέκταση 
στη διατύπωση ανάλογων εικόνων στην ποίησή του. 

� Μετά την ανάγνωση του ποιήµατος του Πολέµη και την προβολή του ντοκιµαντέρ 
ακολουθεί συζήτηση στην τάξη για το αν ανάλογα ερωτήµατα, που απασχολούν 
τον Πολέµη, απασχολούν και άλλους ποιητές και αν το ελληνικό τοπίο παίζει κα-
ταλυτικό ρόλο και σε άλλους ποιητές όσο στον Ελύτη. Μετά από αυτή τη συζήτη-
ση έχει διαµορφωθεί πια ένα πλαίσιο προβληµατισµού και έχουν διατυπωθεί τα 
ερωτήµατα, οι απαντήσεις των οποίων θα αναζητηθούν στα ποιήµατα, που θα δια-
βαστούν.  

� Οι µαθητές αναζητούν ποιήµατα µε ανάλογο θέµα σε βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, 
σχολικά εγχειρίδια, ιστολόγια και τα φέρνουν στην τάξη, για να χρησιµοποιηθούν 
στη Β΄ φάση. 

 
Β΄ Φάση: Ανάγνωση (περίπου 13 διδακτικές ώρες) 
� Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες. Κάθε οµάδα µελετά, για να παρουσιάσει στην 

τάξη, τα ποιήµατα ενός ποιητή ή οµάδας ποιητών, που πραγµατεύονται το ίδιο θέ-
µα ή τόπο π.χ. Κάλβος-Φώσκολο-Σολωµός: Ζάκυνθος, Παλαµάς-Καρυωτάκης-
Εγγονό πουλος-Ασλάνογλου: Αθήνα, Αναγνωστάκης-Καββαδίας-Πεντζίκης-
Νικηφόρου: Θεσσαλονίκη. 

� Αναζήτηση υλικού: 
o Εντοπισµός των ποιηµάτων, των µελοποιήσεων και των αναγνώσεων 

µέσα από την αναζήτηση στα ΚΝΛ του Γυµνασίου και στο διαδίκτυο. 
o Συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού, που αφορά το ιστορικό πλαίσιο 

των ποιηµάτων, τη βιογραφία του ποιητή. 
o Αναζήτηση εικονογραφικού και φωτογραφικού υλικού σχετικού µε το 

περιεχόµενο του ποιήµατος. 
o Εντοπισµός του τόπου στο χάρτη της Ελλάδας. 

� Για την αναζήτηση υλικού οι οµάδες επισκέπτονται τις εξής διευθύνσεις: 
www.komvos.edu.gr/ Ηλεκτρονικός Κόµβος για την υποστήριξη των διδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα 
http://www.greek-language.gr/ Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα 
http://www.snhell.gr Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού 
http://www.e-history.gr/ Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, Ελληνική Ιστορία. 
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry  
http://douridasliterature.com  
http://el.wikipedia.org  
http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-info.aspx?tid=0000008083&tsz=0&act=mInfo  
ντοκιµαντέρ-κινηµατογραφικό δοκίµιο από το αρχείο της ΕΡΤ «Η δε πόλις ελάλησεν: Ζάκυνθος-Κάλβος-
Σολωµός» του Γιάννη Σµαραγδή 
http://www.youtube.com/watch?v=FxiRmUqC-xY&feature=related µελοποίηση του ποιήµατος του Κάλβου 
«Ο Φιλόπατρις»  
http://www.youtube.com/watch?v=HixbEg4iM5k&feature=related βίντεο «Μια βόλτα στο Μεσολόγγι», το 
σπίτι του Παλαµά, το Μεσολόγγι και η λιµνοθάλασσα. 
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http://www.youtube.com/watch?v=Fhigvf4CQmQ&feature=related «Γιάννης Ρίτσος: Οι ρίζες». Γαλλία-
Ελλάδα-Ελβετία-Βέλγιο, 1985,ντοκιµαντέρ του Ροβήρου Μανθούλη, µια τετραεθνής συµπαραγωγή για ένα 
πορτρέτο της Ελλάδας από το 1936 έως το 1974 µέσα από την ποίηση του Ρίτσου. 
http://www.youtube.com/watch?v=YCauHPMK5jA&feature=related µελοποίηση του ποιήµατος «Ρωµιοσύ-
νη» από τον Μ. Θεοδωράκη. 
http://www.youtube.com/watch?v=7RGXNUmsHBw&feature=watch_response ανάγνωση των ποιηµάτων 
«Μυθιστόρηµα Ι», «Μποτίλια στο πέλαγο» από τον Σεφέρη. 
http://www.youtube.com/watch?v=phkc5aUMc3g&feature=related µελοποίηση του ποιήµατος του Σεφέρη 
«Μυθιστόρηµα Ι΄» 
http://www.3gymnasio-toumpas-thessalonikis.blogspot.com/ «Ο ήλιος ο ηλιάτορας», «Το άξιον Εστί: Η Γένε-
σις» 
http://www.youtube.com/watch?v=-V2EcWTB9wE µελοποίηση του ποιήµατος του Γκανά «Στα καµένα» 
http://www.youtube.com/watch?v=q-WbsKO0AMU&feature=related µελοποίηση του ποιήµατος «Θεσσαλο-
νίκη» του Καββαδία από τον Θάνο Μικρούτσικο. 
http://maps.google.com/ χάρτης Ελλάδας. 
 

� Για τη διερεύνηση του θέµατος οι οµάδες µπορούν να προετοιµάσουν κάποιες από 
τις παρακάτω, γλωσσικές και µη, δραστηριότητες: 
1. Να εντοπίσετε τα γνωρίσµατα του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου, που 

προβάλλονται στο ποίηµα; 
2. Να καταγράψετε τις εικόνες του ποιήµατος. 
3. Να εντοπίσετε, όπου είναι δυνατόν, µοτίβα, που χρησιµοποιεί ο ποιητής για 

την απόδοση του τοπίου και να ερευνήσετε αν τα µοτίβα αυτά χρησιµοποιού-
νται και από άλλους ποιητές. 

4. Να βρείτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου και των ανθρώ-
πων του, όπως επισηµαίνονται στο ποίηµα. 

5. Να καταγράψετε τις πληροφορίες από την ιστορική και πολιτισµική πορεία του 
τόπου, που ενσωµατώνονται στο ποίηµα; 

6. Να συσχετίσετε, όπου είναι δυνατόν, τα συναισθήµατα και την ψυχική κατά-
σταση του ποιητή µε τις εικόνες του ποιήµατος. 

7. Πώς συνδέεται το ποίηµα µε την εποχή που γράφτηκε; 
8. Να ερµηνεύσετε την οπτική του κάθε ποιητή λαµβάνοντας υπόψη σας τα ιστο-

ρικά, ιδεολογικά συµφραζόµενα της εποχής του. 
9. Να διερευνήσετε την επίδραση της ελληνικής αρχαιότητας στη διαµόρφωση 

της ελληνικής ταυτότητας στα ποιήµατα του Κάλβου, του Παλαµά, του Ρίτσου 
και του Σεφέρη. 

10. Να συγκρίνετε ποιήµατα διαφορετικών ποιητών, που πραγµατεύονται εικόνες 
του ίδιου τόπου (π.χ. η Ζάκυνθος στον Κάλβο και στον Φώσκολο, το Μεσο-
λόγγι στον Σολωµό και στον Παλαµά, Η Αθήνα στον Παλαµά, στον Καρυωτά-
κη, στον Εγγονόπουλο και στον Ασλάνογλου, η Θεσσαλονίκη στον Αναγνω-
στάκη, στον Καββαδία, στον Πεντζίκη και στον Νικηφόρου). 

11. Να αιτιολογήσετε την προτίµησή σας στην εικόνα της Ελλάδας, όπως προβάλ-
λεται στο έργο ενός συγκεκριµένου ποιητή. 

12. Nα αναπαραστήσετε ζωγραφικά το ποίηµα, επικεντρώνοντας την προσοχή σας 
σε εκείνα τα φυσικά στοιχεία που µπορούν να αναπαρασταθούν. 

13. Να βρείτε στο διαδίκτυο φωτογραφίες, έργα ζωγραφικής, κολάζ, να τα συνται-
ριάξετε µε στίχους του ποιήµατος σε µια παρουσίαση power point. 

14. Να χρησιµοποιήσετε το υλικό των παραπάνω δραστηριοτήτων και να δηµιουρ-
γήσετε βίντεο, κολάζ, αφίσα, έργα ζωγραφικής µε θέµα «Η Ελλάδα του Ελύ-
τη» ή «Η Ελλάδα του Σεφέρη» ή «Η Ελλάδα του Ρίτσου» ή «Η Ζάκυνθος του 
Κάλβου» ή «Η Ελλάδα του Σολωµού» ή «Η Ελλάδα του Παλαµά». 

15. Να εντοπίσετε στο χάρτη τον τόπο, στον οποίο αναφέρεται το ποίηµα. 
16. Να δραµατοποιήσετε το έργο του Οδ. Ελύτη «Ο ήλιος ο ηλιάτορας» 



 34

Κάθε απάντηση πρέπει να βασίζεται στο κείµενο, στο οποίο οι µαθητές κάνουν 
συνεχώς παραποµπές. Μέσα στην οµάδα ο κάθε µαθητής κρατά σηµειώσεις και βασί-
ζει τις απαντήσεις του στις παρατηρήσεις όλων των µελών της οµάδας. 

Στο τέλος αυτής της φάσης κάθε οµάδα: 
� Παρουσιάζει τις παρατηρήσεις της στην τάξη και τις αιτιολογεί µε παραποµπές 

στο κείµενο. 
� Συµπληρώνει την εργασία της µε στοιχεία από τις παρατηρήσεις των άλλων οµά-

δων. 
� Ασκεί κριτική στις παρατηρήσεις άλλων οµάδων. 
� Συγκρίνει τις απαντήσεις, ερµηνεύει τις τυχόν διαφοροποιήσεις. 
 
Γ΄ Φάση: Μετά την ανάγνωση (περίπου 8 διδακτικές ώρες) 
  Σε αυτή τη φάση οι µαθητές δουλεύουν οµαδικά και ατοµικά και παράγουν το 
δικό τους λόγο γύρω από το θέµα της διδακτικής ενότητας µε τις εξής δραστηριότη-
τες:  
Γλωσσικές δραστηριότητες 
� επισηµαίνουν τα χαρακτηριστικά και τις αξίες της Ελλάδας και των Ελλήνων, που 

προβάλλονται στην ποίηση και τις συγκρίνουν µε αυτές του σήµερα. 
� εντοπίζουν τις οµοιότητες και τις διαφορές µεταξύ της «εικόνας» της Ελλάδας 

των ποιηµάτων και της Ελλάδας του σήµερα. 
� συγκρίνουν τη δική τους εικόνα της Ελλάδας µε αυτή των ποιητών. 
� γράφουν ποίηµα ή πεζό µε θέµα «Η δική µου Ελλάδα», «Η πόλη µου», «Η γειτο-

νιά µου». 
Μη γλωσσικές δραστηριότητες: χωρίζονται σε οµάδες ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά 
τους  
� οµάδα οπτικοποίησης: δηµιουργούν βίντεο, αφίσες, έργα ζωγραφικής, κολάζ µε 

θέµα «Η δική µου Ελλάδα», «Η πόλη µου», «Η γειτονιά µου» (για τη σύνθεση 
αυτών των έργων χρησιµοποιούν και το υλικό που παρήγαγαν ή συγκέντρωσαν 
στη Β΄ Φάση). 

� οµάδα digital storytelling. Βιντεοσκοπούν:  
o αφηγήσεις για το τι σηµαίνει γι’ αυτούς η Ελλάδα, για αγαπηµένους προο-

ρισµούς, εκδροµές, γειτονιές της πόλης τους 
o αφηγήσεις µαθητών-µεταναστών για τις πρώτες τους εντυπώσεις από την 

Ελλάδα 
� οµάδα συγκέντρωσης ποιηµάτων, κειµένων και έργων µαθητών  

o για τη δηµιουργία έντυπου και ψηφιακού ανθολογίου, το οποίο θα παρα-
δοθεί στη βιβλιοθήκη του σχολείου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
σχολείου 

o για τη δηµιουργία έκθεσης στο σχολείο µε θέµα «Εικόνες της Ελλάδας 
στην ποίηση». 

 
Αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών 
  Οι µαθητές αξιολογούνται τόσο για τις ατοµικές εργασίες τους όσο και για τη 
συµµετοχή τους στις οµαδικές εργασίες. Αξιολογούνται για τον προφορικό και γρα-
πτό τους λόγο, για τη γενικότερη συµµετοχή τους στο µάθηµα και για τη συµβολή 
τους στη δουλειά της οµάδας τους. 
� Αξιολογούµε την ικανότητα του µαθητή να ερµηνεύσει την εικόνα της Ελλάδας 
που παρουσιάζει ο κάθε ποιητής, παίρνοντας υπόψη του τα ιστορικά και ιδεολογικά 
συµφραζόµενα της εποχής. 
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� Αξιολογούµε την ικανότητα του µαθητή να σχολιάζει την οπτική γωνία του ποιη-
τή και να αξιολογεί τις παραµέτρους που διαµορφώνουν αυτή την οπτική. 
� Αξιολογούµε την ικανότητα του µαθητή να επισηµάνει τα χαρακτηριστικά και τις 
αξίες της Ελλάδας/Ελλήνων, που προβάλλει ο κάθε ποιητής και να τις συγκρίνει µε 
αυτές του σήµερα. 
� Αξιολογούµε την ικανότητα του µαθητή να αναζητά, να διαχειρίζεται και να αξι-
οποιεί τις πληροφορίες από το διαδίκτυο.  
 
Βιβλιογραφία για τον εκπαιδευτικό 
Λεοντή, Άρτεµις (1998). Τοπογραφίες του Ελληνισµού. Χαρτογραφώντας την πατρίδα. 

Αθήνα: Scripta. 
Τζιόβας, ∆ηµήτρης (1989). Οι Μεταµορφώσεις του εθνισµού και το ιδεολόγηµα της 

ελληνικότητας στο µεσοπόλεµο. Αθήνα: Οδυσσέας. 
Vitti, Mario (1979). Η γενιά του τριάντα. Ιδεολογία και µορφή. Αθήνα: Ερµής. 
Καραντώνης, Ανδρέας (1980). Γύρω από το «Άξιον Εστί». Για τον Οδυσσέα Ελύτη. 

Αθήνα: Παπαδήµας. 
Λυχναρά, Λίνα (1986). Το µεσογειακό τοπίο στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη και του 

Οδυσσέα Ελύτη. Αθήνα: Εστία. 
Καµάρα, Αφροδίτη & Αιµιλία Σαλβάνου (2007). «Η αισθητική και ιδεολογική ανακά-

λυψη του Αιγαίου», Πολιτιστική Πύλη του Αρχιπελάγους του Αιγαίου 
http://www2.egeonet.gr/aigaio/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=7000 (τελευταία επί-
σκεψη 2-6-2011) 
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Tίτλος: Πορτρέτα εφήβων 

Τάξη: B΄ Γυµνασίου 
∆ηµιουργός: Νικολίνα Κουντουρά 

Γνωστικό αντικείµενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία 
Συµβατότητα µε το νέο ΠΣ: Προβλέπεται διδακτική ενότητα µε αυτό το θέµα στη 

Β΄ Γυµνασίου 
Είδος διδακτικής πρακτικής: project, οµαδοσυνεργατική διδασκαλία  

Προτεινόµενη διάρκεια: 24 ώρες 
  
Εισαγωγή 
 Η διδακτική ενότητα «Πορτρέτα εφήβων» στη Β΄ Γυµνασίου επιλέχθηκε µε 
κριτήριο την ηλικία των αναγνωστών µαθητών. Οι µαθητές του Γυµνασίου βιώνουν 
την ηλικία της εφηβείας µε τις ιδιαιτερότητες, τις δυσκολίες αλλά και τη γοητεία της 
και είναι πολύ πιθανόν να ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν άλλους εφήβους στην 
πορεία της ενηλικίωσής τους. Σε αυτήν την περίπτωση το µυθιστόρηµα µε ήρωες ε-
φήβους µπορεί να γίνει ένας τρόπος κοινωνικοποίησης για τους νεαρούς αναγνώστες, 
απαντώντας θετικά στο παλιό αλλά πάντοτε επίκαιρο ερώτηµα της σχέσης της λογο-
τεχνίας µε την πραγµατικότητα. Άλλωστε, πέρα από την εµπειρική παρατήρηση, 
πρόσφατες έρευνες επιβεβαιώνουν την αλληλεπίδραση µεταξύ νέων αναγνωστών και 
εφηβικών µυθιστορηµάτων. Από τις έρευνες φαίνεται πως οι έφηβοι αναγνώστες 
χρησιµοποιούν τις προσωπικές γνώσεις και εµπειρίες για να ερµηνεύσουν όσα διαβά-
ζουν, µέσω του βιβλίου µιλούν για τον εαυτό τους, ενώ οι χαρακτήρες της ιστορίας 
αποτελούν για τους ίδιους µία καλή αφορµή καθώς, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις των 
ηρώων, µιλούν για το ποιες συµπεριφορές προς τα αδέλφια, φίλους, γονείς είναι απο-
δεκτές. 
 Η επιλογή της ενότητας δεν αγνοεί το γεγονός πως η παιδική και η εφηβική 
ηλικία προσδιορίζεται ιστορικά, δηλαδή πως ένας πλήθος παραγόντων (χώρος, χρό-
νος, φύλο, κοινωνικές συνθήκες) καθορίζουν τα χαρακτηριστικά των ηλικιακών φά-
σεων, τα όριά τους ή και την απουσία τους και πως οι διαφοροποιήσεις αυτές ισχύουν 
και στη διαχρονία και στη συγχρονία. Παρόλα αυτά, εκτιµούµε πως τα κοινά χαρα-
κτηριστικά της ηλικιακής φάσης της εφηβείας αφορούν στο µεγαλύτερο ποσοστό των 
εφήβων της σχολικής τάξης στην οποία απευθυνόµαστε. Εκτιµούµε, επίσης, πως οι 
ήρωες έφηβοι, είτε αυτοί πρωταγωνιστούν στο κλασικό bildungsroman και τις απο-
κλίσεις του, είτε σε µυθιστορήµατα που ανήκουν σε µία διευρυµένη ερµηνεία του ό-
ρου της σύγχρονης εφηβικής λογοτεχνίας, βοηθούν τους νεαρούς αναγνώστες στη δι-
αδικασία απόκτησης ταυτότητας, δηλαδή στον πιο σηµαντικό αναπτυξιακό στόχο της 
εφηβικής ηλικίας. Ήρωες έφηβοι, σε µία αφήγηση που τους παρακολουθεί άλλοτε σε 
µία ευρύτερη ηλικιακή γκάµα από την παιδική ηλικία µέχρι την ενηλικίωση, άλλοτε 
σε ένα µόνο κοµµάτι της ζωής τους, κάποτε µε εµφανή την πρόθεση να οδηγήσει σε 
λύση προβληµάτων που βιώνει ο έφηβος και άλλοτε για να φθάσει σε µια πιο άµεσα 
διδακτική και παιδαγωγική χρησιµότητα, αποτελούν χρήσιµα παραδείγµατα για την 
ανάπτυξη της αυτοσυνειδησίας των εφήβων αναγνωστών. 
 Οι στόχοι και οι δραστηριότητες που προτείνονται στην ενότητα επιθυµούν 
αρχικά να ενισχύσουν µέσω της ανάγνωσης κειµένων την ικανότητα του εφήβου να 
ελέγχει τον εαυτό του και το περιβάλλον του, στοχεύουν, όµως, και σε ένα ανώτερο 
επίπεδο αναγνωστικής ωριµότητας, κατά το οποίο ο µαθητής µαθαίνει να βλέπει τις 
απόψεις άλλων εφήβων, να τις κρίνει και να τις αποτιµά. 
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Σκοποθεσία 
 Με τη διδασκαλία του σεναρίου επιδιώκουµε οι µαθητές και οι µαθήτριες: 
� Να κατανοήσουν τη διαδικασία µε την οποία διαµορφώνεται µέσα στο κείµενο η 
ατοµική ταυτότητα των ηρώων εφήβων. 
� Να ενισχύσουν την αυτοσυνειδησία τους µέσα από αυτή τη διερεύνηση. 
� Να επισηµάνουν τα προβλήµατα της παλαιότερης και της σύγχρονης ζωής και τις 
επιπτώσεις τους στη ζωή των εφήβων. 
� Να διερευνήσουν τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνονται οι ανθρώπινες σχέσεις 
µέσα σε ποικίλα περιβάλλοντα και να εξετάσουν τις επιπτώσεις τους στους ήρωες 
εφήβους. 
� Να εξετάσουν τις αντιθέσεις-συγκρούσεις που βιώνει ο ήρωας έφηβος µε τον ε-
αυτό του, τους άλλους (συνοµηλίκους, µεγαλύτερους, άλλο φύλο) και την κοινωνία. 
� Να κατανοήσουν ότι ανάλογα µε το χρόνο, το χώρο, τις οικογενειακές και φιλικές 
σχέσεις, τον κοινωνικό περίγυρο, τις ιδιαίτερες κλίσεις του εφήβου, προκύπτουν ποι-
κίλα εφηβικά πορτρέτα τόσο µέσα στα κείµενα, όσο και στην ίδια τη ζωή. 
 
∆εξιότητες 
 Με την ολοκλήρωση της διδασκαλία του σεναρίου επιδιώκουµε οι µαθητές 
και οι µαθήτριες να είναι σε θέση: 
� Να σχολιάζουν τις παραµέτρους που προσδιορίζουν τη διαµόρφωση της εφηβικής 
ταυτότητας µέσα στο κείµενο. 
� Να σχολιάζουν τους συγκρουόµενους κώδικες συµπεριφοράς στη ζωή του ήρωα. 
� Να ερµηνεύουν την αλλαγή ή µη της στάσης του ήρωα µέσα στο κείµενο. 
� Να συγκρίνουν τα διαφορετικά εφηβικά πορτρέτα σε µία συγκριτική ανάγνωση. 
� Να συνδέουν το κείµενο µε τη δική τους ζωή για να αναστοχαστούν τις δικές τους 
εµπειρίες. 
 
Κείµενα 
Από τα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Γυµνασίου 
Άννα Φρανκ, «Από το ηµερολόγιο της Άννας Φρανκ» 
Μαργαρίτα Λυµπεράκη, «Οι Κυριακές στη θάλασσα» 
Άλκη Ζέη, «Αναµνήσεις της Κωνσταντίνας από τη Γερµανία» 
Ζωρζ Σαρή, «Και πάλι στο σχολείο…» 
∆ιαµαντής Αξιώτης, «Η Άννα του Κλήδονα» 
Γιώργος Ιωάννου, «Να ’σαι καλά, δάσκαλε» 
 
Από τα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Γυµνασίου 
Ζωρζ Σαρή, «Νινέτ» 
Τούλα Τίγκα, «Τα πράγµατα στρώνουν περισσότερο» 
Ελένη Σαραντίτη, «Όπως τα βλέπει κανείς…» 
 
Άλλα κείµενα 
Θεοτοκάς, Γιώργος (1976[1940]). Λεωνής. Αθήνα: Εστία. 
 Άλκη Ζέη (2002). Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της. Αθήνα: Κέδρος. 
Λυµπεράκη, Μαργαρίτα (1974[1946]). Τα ψάθινα καπέλα. Αθήνα: Κέδρος. 
Μόργκενστερν, Σούζη και Αλιγιά (1992). Τέρµα! Εδώ κατεβαίνουν όλοι! Απόδοση 

Μαρούλα Κλιάφα. Αθήνα: Καστανιώτης. 
Μάστορη, Βούλα (1991). Στο Γυµνάσιο. Αθήνα: Πατάκης. 
Παναγιωτόπουλος, Ι.Μ. (19712[1945]). Η Αστροφεγγιά. Αθήνα: Αστήρ. 
Πέτροβιτς, Λότη (19872). Σπίτι για πέντε. Αθήνα: Πατάκης. 



 38

Πέτροβιτς, Λότη (1991). Το τσιµεντένιο δάσος. Αθήνα: Πατάκης. 
Σαρή, Ζωρζ (1995). Ε.Π. Αθήνα: Πατάκης. 
Σαρή, Ζωρζ (1993). Νινέτ. Αθήνα: Πατάκης. 
Σαρογιάν, Ουίλιαµ (1994 [1937]). Το όνοµά µου είναι Αράµ, µτφρ. Κυριάκος Ντελό-

πουλος. Αθήνα: Καστανιώτης. 
Τίγκα, Τούλα (1993). Η εποχή των υακίνθων. Αθήνα: Πατάκης. 
Φρανκ, Άννα [1997(1944)]. Το ηµερολόγιο της Άννας Φρανκ/µτφρ. Ρένα Χατχούτ. 

Αθήνα: Πατάκης. 
 
Μεθόδευση της διδασκαλίας 
 Η θεµατική και η σκοποθεσία της ενότητας καθορίζουν τη µέθοδο που θα 
χρησιµοποιήσουµε κατά την πορεία της διδασκαλίας. Εφόσον η εξέταση πολλών ε-
φηβικών πορτρέτων και η κατανόηση της διαδικασίας µε την οποία διαµορφώνεται η 
ατοµική τους ταυτότητα αποτελούν βασικό µας ζητούµενο, θα διαβάσουµε αρκετά 
κείµενα µε ανάλογο περιεχόµενο και θα προσπαθήσουµε να ελέγξουµε µέσα σε αυτά 
όλες τις παραµέτρους οι οποίες επηρεάζουν τη διαµόρφωση της υποκειµενικότητας 
των ηρώων εφήβων. Θα ακολουθήσει η συγκριτική εξέταση η οποία θα βοηθήσει 
τους µαθητές να κατανοήσουν ότι ανάλογα µε το χρόνο, το χώρο, τις οικογενειακές 
και φιλικές σχέσεις, τον κοινωνικό περίγυρο, τις ιδιαίτερες κλίσεις του εφήβου, προ-
κύπτουν ποικίλα εφηβικά πορτρέτα τόσο µέσα στα κείµενα, όσο και στην ίδια τη ζωή. 
 
Αναλυτική περιγραφή των φάσεων υλοποίησης του project  
Α΄ φάση: Πριν από την ανάγνωση  
(2-4 διδακτικές ώρες) 
Η οµάδα συζητά για αναγνωστικές της εµπειρίες και θυµάται εφηβικά πορτρέτα 
 Η οµάδα καλείται να συζητήσει για ένα επιµέρους θέµα της αναγνωστικής 
εµπειρίας της, το θέµα των εφηβικών πορτρέτων. Όλοι οι µαθητές πρέπει να παρου-
σιάσουν στην οµάδα τους τον έφηβο ήρωα ή ηρωίδα που έχουν ξεχωρίσει από ένα 
βιβλίο που διάβασαν µόνοι ή από ένα κείµενο που διάβασαν στην τάξη ή από µία κι-
νηµατογραφική ταινία που είδαν και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους. Αυτή η αι-
τιολόγηση, έστω και σε πρωτόλεια φάση, οδηγεί σε µία πρώτη ανίχνευση των χαρα-
κτηριστικών που σκιαγραφούν και προσδιορίζουν ένα εφηβικό πορτρέτο, ενώ η πα-
ρουσίαση ποικίλων εφήβων ηρώων από τους µαθητές, οδηγεί σε µία πρώτη συγκριτι-
κή θεώρηση του θέµατος. Στη φάση αυτή είναι καλό κάποιοι µαθητές, αν όχι όλοι, να 
διαβάσουν στους συµµαθητές τους σύντοµα κείµενα µε ανάλογη θεµατική από ανα-
γνώσµατα που ξεχώρισαν οι ίδιοι. 
 
Β΄φάση: Ανάγνωση 
Ανάγνωση του πρώτου κειµένου και σκιαγράφηση ενός εφηβικού πορτρέτου 
(4 διδακτικές ώρες) 
 Η τάξη περνά στην ανάγνωση του πρώτου κειµένου. Όλοι οι µαθητές διαβά-
ζουν αρχικά το ίδιο κείµενο (οποιοδήποτε από τα προτεινόµενα κείµενα της ενότη-
τας) και στη συνέχεια καλούνται να συζητήσουν µέσα στην οµάδα για τα παρακάτω 
σηµεία, τα οποία θα οδηγήσουν στη σκιαγράφηση του πορτρέτου του ήρωα εφήβου. 
Προφανώς, ανάλογα µε το κείµενο, κάποια από τα παρακάτω σηµεία θα αναπτυχθούν 
λιγότερο ή περισσότερο: 
� Ποια η σχέση του ήρωα µε τα άλλα πρόσωπα του κειµένου; (γονείς, δασκάλους, 
συνοµηλίκους, άλλα πρόσωπα). 
� Με ποια από τα πρόσωπα αυτά ο ήρωας δηµιουργεί θετικές σχέσεις και µε ποια 
αρνητικές, ουδέτερες; Γιατί; 
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� Οι σχέσεις αυτές µένουν πάντοτε σταθερές; ∆ιαφοροποιούνται; Περνούν διακυ-
µάνσεις; Γιατί; Επηρεάζει αυτό τον ψυχισµό των ηρώων; 
� Ποιες αντιθέσεις, συγκρούσεις, βιώνει ο ήρωας έφηβος µε τους άλλους, µε τον 
εαυτό του, µε την κοινωνία; 
� Ποια προβλήµατα αντιµετωπίζει ο ήρωας; Τι φύσεως προβλήµατα είναι; (Προ-
βλήµατα προσωπικά, κοινωνικά, προβλήµατα επικοινωνίας, προβλήµατα πρακτικά, 
οικονοµικά κλπ.) 
� Ποιες καταστάσεις και ποια προβλήµατα τον δυσκολεύουν περισσότερο και γιατί; 
� Ποια πρόσωπα, πράγµατα, καταστάσεις τον επηρεάζουν θετικά; Ποια πράγµατα 
αγαπά περισσότερο; 
� Ποιοι οι στόχοι, οι φιλοδοξίες, τα όνειρά του; 
� Ποια η άποψή του για τον εαυτό του; Τι θεωρεί πλεονέκτηµα ή µειονέκτηµά του; 
� Πώς διαµορφώνουν οι σχέσεις του, τα προβλήµατά του, τα σχέδια και οι επιθυµί-
ες του την προσωπικότητά του; 
� Πώς προσδιορίζει η οικογένεια, το σχολείο, ο κοινωνικός περίγυρος, η εποχή, την 
προσωπικότητα του εφήβου; 
 Κάθε απάντηση πρέπει να βασίζεται στο κείµενο στο οποίο οι µαθητές κάνουν 
συνεχώς παραποµπές. Μέσα στην οµάδα ο κάθε µαθητής κρατά σηµειώσεις και βασί-
ζει τις απαντήσεις του στις παρατηρήσεις όλων των µελών της οµάδας. Στο τέλος του 
τετραώρου οι µαθητές πρέπει να έχουν απαντήσει προφορικά και γραπτά στα παρα-
πάνω θέµατα. 
 Στην παρακολούθηση των παραπάνω σηµείων µπορούν να βοηθήσουν τα 
σχήµατα που ακολουθούν: 
Σχήµα Α΄. Αν η εργασία ξεκινήσει π.χ. µε το κείµενο «Από το ηµερολόγιο της Άννας 
Φρανκ», το σχήµα µπορεί να είναι το εξής: 

 

«ΚΙΤΥ» 

ΜΑΡΓΚΟΤ ΜΗΤΕΡΑ 

ΠΑΤΕΡΑΣ 

        ΑΝΝΑ 

  

        ΑΝΝΑ 

 
  
 Οι µαθητές θεωρούν πως στον κεντρικό κύκλο βρίσκεται ο βασικός ήρωας, η 
Άννα, ενώ στους περιφερειακούς κύκλους σηµειώνονται τα ονόµατα των άλλων η-
ρώων, του πατέρα, της µητέρας, της Μαργκότ, της «Κίτυ». Μέσα στους αντίστοιχους 
κύκλους οι µαθητές σηµειώνουν φράσεις του κειµένου που δείχνουν τα συναισθήµα-
τα και τις απόψεις της Άννας για τα πρόσωπα αυτά. Σηµειώνουν ακόµη φράσεις που 
δείχνουν τις προσδοκίες της από τα πρόσωπα αυτά, τα παράπονά της ή τις απογοη-
τεύσεις που εισπράττει εξαιτίας τους. Σηµειώνουν τέλος τις επιπτώσεις αυτών των 
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σκέψεων και συναισθηµάτων στην ίδια και στη στάση που διαµορφώνει για τη ζωή 
της. Ανάλογα µε τις εκτιµήσεις και παρατηρήσεις της Άννας βάζουµε ένα ή περισσό-
τερα συν και/ή πλην στη σχέση που διαµορφώνεται µε κάθε ήρωα. Στον τελευταίο 
κύκλο οι µαθητές µπορούν να καταγράψουν τις απόψεις της Άννας για την Άννα, δη-
λαδή φράσεις που δείχνουν την άποψή της για τον εαυτό της, τη στάση της απέναντι 
στη ζωή και σκέψεις της που αιτιολογούν την παραπάνω στάση. Με ανάλογο σχήµα 
και βάζοντας στον κεντρικό κύκλο άλλους ήρωες, οι µαθητές µπορούν να ελέγξουν 
την άποψη π.χ. του πατέρα για την Άννα, τη µητέρα, τη Μαργκότ, κ.λπ.  
 
Σχήµα Β΄ 
 
 
 
 
 Απλούστερο σχήµα µπορεί να αποδώσει οπτικά µία εικόνα της Άννας για τον 
εαυτό της. Στο κεντρικό παραλληλόγραµµο θεωρούµε πως βρίσκεται η ίδια, ενώ στα 
άλλα δύο µπαίνουν αντίστοιχα τα στοιχεία που η Άννα θεωρεί πλεονεκτήµατα ή µει-
ονεκτήµατά της. Εδώ καταγράφονται και τα όνειρα και οι φιλοδοξίες της, τα παράπο-
να και οι απογοητεύσεις της ως θετικά ή αρνητικά σηµεία της. Η απλή καταγραφή 
των στοιχείων αυτών χαρτογραφεί την εικόνα που έχει η Άννα για τον εαυτό της αυτή 
τη στιγµή αλλά και την εικόνα που πλάθει η ίδια για το µέλλον της. 
 Γενικά, τα σχεδιαγράµµατα (τα οποία πρέπει να προσαρµοσθούν σε ανάλογο 
µέγεθος) βοηθούν τους µαθητές να εξετάσουν προσεκτικά το κείµενο, να παρακο-
λουθήσουν το σύνολο των σχέσεων του βασικού ήρωα εφήβου µε τα άλλα πρόσωπα 
του έργου αλλά και να «οπτικοποιήσουν» τις παρατηρήσεις τους. Μέσα από τη χαρ-
τογράφηση οι µαθητές µπορούν να εξετάσουν το σύνθετο τρόπο µε τον οποίο δια-
µορφώνονται οι σχέσεις της Άννας µε την οικογένειά της, τις επιπτώσεις αυτών των 
σχέσεων στη διαµόρφωση του χαρακτήρα της, τις αντιθέσεις και συγκρούσεις που 
βιώνει η ίδια και εντέλει να σχολιάσουν πιο εύκολα τις παραµέτρους που προσδιορί-
ζουν την υποκειµενικότητά της.  
 Στο τέλος αυτής της φάσης κάθε µαθητής πρέπει να είναι σε θέση:  
�  να παρουσιάσει τις παρατηρήσεις του για το πορτρέτο της ηρωίδας, 
�  να αιτιολογήσει τις παρατηρήσεις µε παραποµπές στο κείµενο.  
   Παράλληλα, µπορεί:  
� να συµπληρώνει την εργασία του µε στοιχεία από τις παρατηρήσεις των συµµα-

θητών του, 
�  να ασκεί κριτική στις παρατηρήσεις άλλων, 
�  να συγκρίνει τις απαντήσεις, να ερµηνεύσει τις τυχόν διαφοροποιήσεις και εντέ-
λει 
�  να διαµορφώσει µία πιο ολοκληρωµένη εικόνα για το πορτρέτο της ηρωίδας. 
 
Η ανάγνωση παράλληλων κειµένων και η ανάδειξη των πολλαπλών εφηβικών πορτρέ-
των 
(12-14 διδακτικές ώρες) 
 Η τάξη είναι έτοιµη να περάσει στη συγκριτική ανάγνωση κειµένων. Κάθε 
οµάδα καλείται να διαβάσει ένα κείµενο από τα προτεινόµενα (αν πρόκειται για ολό-
κληρο µυθιστόρηµα) ή δύο κείµενα από τα ΚΝΛ και να σκιαγραφήσει τα εφηβικά 
πορτρέτα που παρουσιάζονται σε αυτά. Η επιλογή των κειµένων και οι συγκριτικές 
παρατηρήσεις µπορεί να γίνουν µε βάση µία συγκεκριµένη θεµατολογία ή οπτική την 
οποία συνοδεύουν ανάλογες δραστηριότητες. Η ανάγνωση γίνεται στο σπίτι και στο 

ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗ-
ΜΑΤΑ 

 ΑΝΝΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕ-
ΚΤΗΜΑΤΑ 
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σχολείο. Στο σχολείο, επίσης, οι µαθητές συζητούν µέσα στην οµάδα, ανταλλάσσουν 
απόψεις, κρατούν σηµειώσεις και λειτουργώντας συµπληρωµατικά ετοιµάζονται να 
δώσουν µία πιο ολοκληρωµένη εργασία. Οι ερωτήσεις που προηγήθηκαν για την εξέ-
ταση του αρχικού κειµένου µπορούν να αποτελέσουν ένα πρώτο βοήθηµα για την α-
νάγνωσή που ξεκινά.  
Μετά την ανάγνωση, οι µαθητές πρέπει να καταθέσουν προφορικά και γραπτά τις 
παρατηρήσεις τους σχετικά µε τον τρόπο διαµόρφωσης των εφηβικών πορτρέτων, ε-
ξετάζοντας και αιτιολογώντας οµοιότητες και διαφορές στα χαρακτηριστικά τους. 
Πρέπει επίσης να έχουν ετοιµασθεί ώστε να ανταποκριθούν σε ποικίλες προτεινόµε-
νες δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν µετά την ανάγνωση.  
 Προτεινόµενα θέµατα τα οποία µπορούν να καθοδηγήσουν την ανάγνωση των 
µαθητών είναι τα εξής: Οικογένεια και έφηβοι, Η µύηση σε έναν επιµέρους χώρο (συ-
ντροφιά, σχολείο), Η συσχέτιση της ζωής των εφήβων µε τα σηµαντικά ιστορικά γεγο-
νότα µέσα στα οποία αυτός µεγαλώνει, Τα προβλήµατα της σύγχρονης ζωής και ο επι-
πτώσεις τους στη ζωή των εφήβων, Το πέρασµα από την παιδική ηλικία στην εφηβική, 
Η περίπτωση της γυναικείας ή/και ανδρικής ένταξης στον κοινωνικό περίγυρο. Βασικές 
δραστηριότητες που αντιστοιχούν στις παραπάνω υπο-ενότητες είναι η εξέταση των 
σχέσεων των εφήβων µε τα άλλα µέλη της οικογένειας και η αιτιολόγηση οµοιοτήτων 
και διαφορών, η εξέταση του τρόπου µε τον οποίο εντάσσεται ο ήρωας στο νέο χώρο 
και οι συνέπειες αυτής της ένταξης στην προσωπικότητά του, η εξέταση του τρόπου 
µε τον οποίο σηµαντικά ιστορικά γεγονότα ή προβλήµατα της σύγχρονης ζωής καθο-
ρίζουν την εφηβική µορφή, η σηµασία της παιδικής ηλικίας για τον τρόπο βίωσης της 
εφηβικής, η συγκριτική εξέταση µεταξύ ηρωίδων και ηρώων του ίδιου έργου στην 
πορεία τους προς την ενηλικίωση ή η συγκριτική εξέταση µεταξύ ηρωίδων διαφορε-
τικών εποχών στην ίδια πορεία. 
 Προφανώς, ανάλογα µε το κείµενο, κάποια από τα παραπάνω υποθέµατα θα 
αξιοποιηθούν λιγότερο ή περισσότερο, σε κάποια κείµενα οι µαθητές θα επικεντρω-
θούν στην εξέταση ενός µόνο θέµατος, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες τα 
περισσότερα από τα παραπάνω υποθέµατα µπορούν να συνεξετασθούν κατά την ανά-
γνωση ενός βιβλίου. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από τη βασική δραστηριότητα της 
υπο-ενότητας για την οποία πρέπει οι µαθητές να εργασθούν, και άλλες δραστηριότη-
τες µπορεί να ακολουθήσουν την ανάγνωση κάθε κειµένου: 
Ενδεικτικά αναφέρουµε κάποιες από αυτές: 
� Βιβλιοπαρουσίαση σε λογοτεχνικό περιοδικό. 
� Συγγραφή κειµένου για το οπισθόφυλλο του βιβλίου, το οποίο προσπαθεί να προ-
σελκύσει εφήβους αναγνώστες. 
� Αναδιήγηση τµήµατος της ιστορίας από την οπτική γωνία ενός ενήλικα ή ενός 
άλλου εφήβου. 
� ∆ηµιουργία µίας σκηνής στην οποία ο αναγνώστης συναντιέται µε τον ήρωα (π.χ. 
µε µορφή συνέντευξης ή αφήγησης). 
� Γραφή ανάλογου κειµένου µε προσωπικές παρατηρήσεις από την καθηµερινή 
ζωή. 
� Αλλαγή του τέλους της ιστορίας 
� Αναδιήγηση τµήµατος της ιστορίας από την οπτική µίας σηµερινής έφηβης  
 
 Στο τέλος αυτής της φάσης οι οµάδες παρουσιάζουν στην τάξη τα κείµενα που 
διάβασαν, –αξιοποιώντας τις βιβλιοπαρουσιάσεις και τα κείµενα για το οπισθόφυλλο, 
σκιαγραφούν το πορτρέτα του δικού τους ή των «δικών τους» εφήβων, τα συγκρίνουν 
µε τα εφηβικά πορτρέτα των άλλων οµάδων, παρατηρούν οµοιότητες και διαφορές 
στην προσωπικότητα των ηρώων, συνεκτιµούν τις ιδιαιτερότητες του στενού και ευ-
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ρύτερου περιβάλλοντος των ηρώων αλλά και τις ιδιαιτερότητες του ίδιου του ήρωα 
για την ερµηνεία των συµπερασµάτων τους. Λαµβάνουν, επίσης, υπόψη τους την ο-
πτική γωνία από την οποία ο αφηγητής κατασκευάζει το εφηβικό πορτρέτο, αξιο-
ποιώντας εργασίες βασισµένες στην αλλαγή της οπτικής γωνίας της αφήγησης. Πα-
ράλληλα, καταθέτουν απόψεις για την προσωπική ανταπόκρισή τους προς το κείµενο, 
αξιοποιώντας δραστηριότητες που ζητούν τη συνάντηση του αναγνώστη µε ήρωα της 
ιστορίας. 
 Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες οδηγούν τους µαθητές σε οµαδικές συ-
γκριτικές εργασίες και δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για άλλες οµαδικές ή ατοµικές 
δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν µετά την ανάγνωση. 
  
Γ΄ Στάδιο: Μετά την ανάγνωση  
(2-6 διδακτικές ώρες) 
Ατοµικές δραστηριότητες 
 Στο στάδιο αυτό ο κάθε µαθητής καταθέτει γραπτά τις προσωπικές παρατη-
ρήσεις του από τα δύο προηγούµενα στάδια διδασκαλίας, επιλέγοντας κάποιες από τις 
παρακάτω δραστηριότητες: 
� «Το βιβλίο που θα ήθελα να διαβάσω ή ο ήρωας που θα ήθελα να παρακολουθή-
σω».  
  Οι µαθητές εξηγούν ποιο από τα κείµενα που παρουσίασαν οι συµµαθητές 
τους θα ήθελαν να διαβάσουν και αιτιολογούν τις επιλογές τους. Η αιτιολόγηση πα-
ραπέµπει στα κριτήρια µε τα οποία επιλέγουµε βιβλία. (Επιλέγουµε ένα βιβλίο επειδή 
ταυτιζόµαστε µε τον ήρωα, επειδή διαφοροποιούµαστε, επειδή τον θαυµάζουµε, επει-
δή είναι ήρωας του ίδιου φύλου, επειδή το κείµενο µιλά για σύγχρονα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζουν και οι µαθητές, επειδή παραπέµπει σε παλαιότερες εποχές και 
αποτελεί τρόπο φυγής, επειδή το κείµενο είναι γραµµένο µε χιουµοριστικό τρόπο, 
κλπ.). 
� «Το κείµενο που µου έκανε εντύπωση».  
  Οι µαθητές εξηγούν ποιο από τα δύο κείµενα που διάβασαν οι ίδιοι τους έκανε 
µεγαλύτερη εντύπωση και γιατί. (Η ερώτηση παραπέµπει σε παρατηρήσεις ανάλογες 
µε αυτές της προηγούµενης εργασίας αλλά και σε παρατηρήσεις για τη γραφή του 
κειµένου (σοβαρό, οικείο, χιουµοριστικό, κλπ.). 
 
Οµαδικές δραστηριότητες 
� Με βάση τις παραπάνω εργασίες η τάξη δηµιουργεί µία «βιβλιοθήκη» εφηβικού 
µυθιστορήµατος. Η βιβλιοθήκη µπορεί να περιλαµβάνει τις βιβλιοπαρουσιάσεις, τα 
οπισθόφυλλα και αποσπάσµατα των κειµένων µε περιγραφές εφήβων. Αναρτά την 
εργασία αυτή στην ιστοσελίδα της για ενηµέρωση άλλων αναγνωστών.  
� Εµπλουτίζει τη βιβλιοθήκη µε ανάλογα κείµενα που αναζητά στην ιστοσελίδα του 
ΕΚΕΒΙ ή σε ιστοσελίδες εκδοτικών οίκων. 
� Ζητά από µαθητές άλλων σχολείων την υπόδειξη βιβλίων µε ανάλογη θεµατική 
για εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης. 
� ∆ηµιουργεί το λογοτεχνικό έντυπο του σχολείου ή της τάξης µε αφιέρωµα στο 
θέµα «Πινακοθήκη εφηβικών πορτρέτων». 
� Αναζητά διάφορα είδη κειµένων που αναφέρονται σε εφήβους σε βιβλιοθήκες, 
βιβλιοπωλεία, σχολικά εγχειρίδια, ιστολόγια.  
 
Αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών 
 Η επιστροφή και ο επανέλεγχος του αρχικού σταδίου αποτελεί καλό δείκτη 
για την πορεία των εργασιών µας. Ζητούµε από τους µαθητές να εξετάσουν και πάλι 



 43

τους ήρωες που παρουσίασαν κατά την πρώτη φάση. Αν είναι σε θέση να δώσουν 
πληροφορίες περισσότερες και συνθετότερες για την επιλογή τους, αν µπορούν να 
προσθέσουν νέες παραµέτρους κατά την σκιαγράφηση του εφηβικού πορτρέτου που 
επέλεξαν να παρουσιάσουν κατά την πρώτη φάση, είµαστε βέβαιοι πως η ενότητα 
υπήρξε χρήσιµη γι’ αυτούς. Και εάν πάλι η αρχική τους απάντηση ήταν ήδη αρκετά 
ικανοποιητική, η δυνατότητα που είχαν να προβούν σε πολλές συγκριτικές αναγνώ-
σεις είναι πάλι µία κατάκτηση, γιατί η σύγκριση οδηγεί σε αναγνωστική ωριµότητα. 
Αξιολογούµε την ικανότητα των µαθητών:  
� Να κατανοούν τη διαδικασία µε την οποία διαµορφώνεται µέσα στο κείµενο η 
ατοµική ταυτότητα των ηρώων εφήβων. 
� Να σχολιάζουν και να αξιολογούν τις παραµέτρους που προσδιορίζουν τη δια-
µόρφωση της εφηβικής ταυτότητας µέσα στο κείµενο. 
� Να συγκρίνουν τα διαφορετικά εφηβικά πορτρέτα σε µία συγκριτική ανάγνωση 
και να αιτιολογούν τις διαφοροποιήσεις. 
� Να επισηµαίνουν και να σχολιάζουν τα προβλήµατα της παλαιότερης και της 
σύγχρονης ζωής και τις επιπτώσεις τους στη ζωή των εφήβων. 
� Να διερευνούν τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνονται οι ανθρώπινες σχέσεις 
µέσα σε ποικίλα περιβάλλοντα και να εξετάζουν τις επιπτώσεις τους στους ήρωες ε-
φήβους. 
� Να καταθέτουν τις παραπάνω παρατηρήσεις σε γραπτά κείµενα αλλά και σε συ-
ζητήσεις της τάξης. 
 
Βιβλιογραφία για τον εκπαιδευτικό 
Αµπατζοπούλου, Φραγκίσκη (1994). «Αυτοβιογραφικός λόγος: ιστορικοί και µυθι- 

στορηµατικοί βίοι στο µυθιστόρηµα εφηβείας», Εντευκτήριο, 28-29 (Φθ.-Χειµ. 
1994), 74-88. 

Κανατσούλη, Μένη & ∆ηµήτρης Πολίτης επιµ. (2011). Σύγχρονη Εφηβική Λογοτε-
χνία: Από την ποιητική της εφηβείας στην αναζήτηση της ερµηνείας της. Αθήνα: 
Πατάκης. 

Καστρινάκη, Αγγέλα (1995). Οι περιπέτειες της νεότητας. Η αντίθεση των γενεών 
στην ελληνική πεζογραφία (1890-1945). Αθήνα: Καστανιώτης. 
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Tίτλος: Άτοµο και κοινωνία 
Τάξη: Γ΄ Γυµνασίου 

∆ηµιουργός: Ελένη Χοντολίδου 
Γνωστικό αντικείµενο: Νεοελληνική λογοτεχνία 

Συµβατότητα µε το νέο ΠΣ: Προβλέπεται διδακτική ενότητα µε αυτό το θέµα στη 
Γ΄ Γυµνασίου 

Είδος διδακτικής πρακτικής: project, οµαδοσυνεργατική διδασκαλία  
Προτεινόµενη διάρκεια: 24 ώρες 

 
Εισαγωγή 

Το θέµα της ενότητας αυτής είναι πολύ ευρύ τόσο από την άποψη του πόσο 
µπορεί να επεκταθεί χρονικά, όσο και από άποψη εκπροσώπησης συγγραφέων και 
κειµένων. ∆υνητικά, θα µπορούσε ένα σενάριο στην ενότητα αυτή να καλύπτει την 
εποχή από το ηθογραφικό διήγηµα του 19ου αιώνα µέχρι τις µέρες µας. Θα µπορούσε 
να συµπεριλάβει τόσο κοινωνικά όσο και ιστορικά µυθιστορήµατα, καθώς αυτά είναι 
τα δύο βασικά πεζογραφικά είδη στα οποία το άτοµο και η κοινωνία αναπαρίστανται 
σε µια ποικιλία σχέσεων, µε την παρουσία της ιστορίας να διεκδικεί ισχυρό ρόλο. Η 
νεοελληνική λογοτεχνία έχει γονιµοποιηθεί πολύ ευεργετικά από προβληµατισµούς 
που πηγάζουν από ιστορικά γεγονότα όπως οι δύο µεγάλοι πόλεµοι, η µικρασιατική 
καταστροφή, η προσφυγιά, η Κατοχή του ’40, ο Εµφύλιος. Η ηθογραφία όπως και τα 
καθαρώς «ιστορικά» µυθιστορήµατα θα µπορούσαν να τροφοδοτήσουν πολλά επιµέ-
ρους σενάρια, καθώς κάθε σενάριο υλοποιεί µε διαφορετικό τρόπο την ενότητα και 
αναδεικνύει συγκεκριµένες πλευρές της.  

Εδώ, αποφασίσαµε να περιορίσουµε χρονικά τα κείµενά µας και να αρχίσουµε 
λίγο πριν από τη γενιά του ’30 µε κείµενα κοινωνικού προβληµατισµού και να στα-
µατήσουµε λίγο µετά τη δικτατορία του 1967. Είναι σαφές ότι για την ευρύτατη αυτή 
ενότητα µπορούν να γραφτούν πολλά διαφορετικά σενάρια µε έµφαση κάθε φορά σε 
µία διαφορετική διάσταση. Στο δικό µας σενάριο η έµφαση βρίσκεται στη σχέση α-
τόµου και κοινωνίας σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις. Η σχέση αυτή είναι πολύ-
πλοκη και όχι γραµµική: άλλοτε το άτοµο βρίσκεται οµαλά ενταγµένο στην κοινωνία, 
ευηµερεί, άλλοτε το άτοµο λόγω της φυλής, του φύλου, της κοινωνικής του καταγω-
γής βρίσκεται σε υποδεέστερη θέση (γενικότερα οι ταξικές σχέσεις επηρεάζουν έντο-
να τη ζωή του ήρωα), αντιµετωπίζει προβλήµατα στο περιβάλλον εργασίας του και 
συχνά φτώχεια, ανέχεια, ανυπαρξία πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. Άλλες 
φορές το άτοµο έχει έναν έντονο πολιτικό προβληµατισµό, είναι ενταγµένο στην πο-
λιτική ζωή του τόπου, άλλοτε ανήκει σε περιθωριακές οµάδες ή είναι εντελώς αποµο-
νωµένο. Η σχέση αυτή αποτυπώνεται στον κύριο όγκο τόσο του ελληνικού όσο και 
του ξένου µυθιστορήµατος, το επονοµαζόµενο κοινωνικό µυθιστόρηµα. Το κοινωνικό 
µυθιστόρηµα είναι έργο µυθοπλασίας στο οποίο επικρατεί κάποιο κοινωνικό πρόβλη-
µα, σχετικά µε το φύλο, τη φυλή, την κοινωνική τάξη και αναδεικνύει τις σχέσεις του 
ατόµου καθώς και τις κοινωνικές συνθήκες στις οποίες αυτό ζει.  

Το σενάριο προτείνει τη διδασκαλία κειµένων που αναδεικνύουν τις κοινωνι-
κές συνθήκες της εποχής τους, παρουσιάζουν ένα «πρόβληµα» και συνήθως τελειώ-
νουν µε την επίλυσή του. Παρά το γεγονός ότι έµφαση δίνουµε στο µυθιστόρηµα, δεν 
αποκλείουµε και την ποίηση η οποία έχει δώσει εξαιρετικά δείγµατα γραφής στο ζή-
τηµα που εξετάζουµε. Το χρονικό άνυσµα των προτεινόµενων κειµένων δίνει τη δυ-
νατότητα να δούµε και την εξέλιξη της λογοτεχνικής παραγωγής που ασχολείται µε 
κοινωνικά ζητήµατα και να καλύψουµε έτσι ένα βασικό στόχο µας που είναι η ιστο-
ρικότητα µιας κατηγορίας κειµένων και ενός θέµατος. 
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Σκοποθεσία 
 Με τη διδασκαλία του σεναρίου επιδιώκουµε οι µαθητές και οι µαθήτριες: 
� Να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση ατόµου-κοινωνίας. 
� Να κατανοήσουν τη σηµασία των κοινωνικών αγώνων και τη µετουσίωσή τους 
στη λογοτεχνία. 
� Να συνειδητοποιήσουν ότι η λογοτεχνία και ειδικά το µυθιστόρηµα ασχολείται 
κυρίως µε τη διερεύνηση της σχέσης ατόµου-κοινωνίας. 
� Να αντιληφθούν την κοινωνική λειτουργία της λογοτεχνίας, ιδίως σε δύσκολες 
ιστορικές στιγµές.  
� Να γνωρίσουν τις διαβαθµίσεις της σχέσης ατόµου-κοινωνίας: από την απόλυτη 
αποµόνωση ορισµένων λογοτεχνικών ηρώων έως τη στράτευση άλλων ηρώων σε 
κοινωνικούς αγώνες και ιδεολογίες. 
� Να αναδειχθεί η ιστορικότητα του συγγραφέα, του κειµένου και του αναγνώστη.  
 
∆εξιότητες 
 Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του σεναρίου επιδιώκουµε οι µαθητές 
και οι µαθήτριες να είναι σε θέση: 
� Να εντοπίζουν τις τεχνικές µε τις οποίες η λογοτεχνία έχει αποδώσει τη σχέση α-
τόµου και κοινωνίας. 
� Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο ένας λογοτεχνικός 
ήρωας καθορίζει και καθορίζεται από το κοινωνικό του περιβάλλον. 
� Να εντοπίζουν τις ιδέες των ηρώων και να τις συσχετίζουν µε τις κοινωνικές και 
ιστορικές συνθήκες.  
� Να ερµηνεύουν την αντίδραση των ηρώων σε συνθήκες κοινωνικής καταπίεσης 
και µεγάλης προσωπικής πίεσης.  
 
Κείµενα  
Από ΚΝΛ της Γ΄ Γυµνασίου 
Αλεξανδρος Παπαδιαµάντης, «Τ’ αγνάντευµα» 
Άντον Τσέχωφ, «Ο παχύς και ο αδύνατος» 
Ανδρέας Καρκαβίτσας, «Ο ζητιάνος» 
Κ.Π. Καβάφης, «Όσο µπορείς» 
Γρηγόριος Ξενόπουλος, «Ο τύπος και η ουσία» 
Άγγελος Τερζάκης, «Ο µατωµένος λυρισµός» 
Μανόλης Αναγνωστάκης, «Στο παιδί» 
∆ηµήτρης Χατζής, «Η τελευταία αρκούδα του Πίνδου» 
Αντώνης Σαµαράκης, «Ζητείται ελπίς» 
Κώστας Ταχτσής, «Κι έχουµε πόλεµο!» 
Ρέα Γαλανάκη, «Η µεταµφίεση» 
 

Ποιητικά 
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Σεφέρης, Γιώργος (1998).Ποιήµατα. Αθήνα: Ίκαρος 
 



 46

Πεζά (µε ιστορική σειρά) 
Πικρός, Πέτρος (2010[1927]). Τουµπεκί. Αθήνα: Άγρα. 
Πικρός, Πέτρος (2009). Σα θα γίνουµε άνθρωποι/επιµ. Χριστίνα Ντουνιά. Αθήνα: 

Άγρα. 
Πικρός, Πέτρος (2009). Χαµένα κορµιά/επιµ. Χριστίνα Ντουνιά. Αθήνα: Άγρα. 
Βουτυράς, ∆ηµοσθένης (1994 [1903]), «Ο Λαγκάς», ́ Απαντα, τ. Α’, εισαγ. επιµ. Βά-

σιας Τσοκόπουλος, Αθήνα: ∆ελφίνι, σ. 55-138 
Βουτυράς, ∆ηµοσθένης (1994 [1908]), «Παραρλάµα», ΄Απαντα, τ. Α’, εισαγ. επιµ. 

Βάσιας Τσοκόπουλος, Αθήνα: ∆ελφίνι, σ.139-142. 
Θεοτοκάς, Γιώργος (1998 [1933]), Αργώ, Αθήνα: Εστία. 
Θεοτοκάς, Γιώργος (2005[1964]). Ασθενείς και οδοιπόροι. Αθήνα: βιβλιοπωλείον της 

Εστίας. 
Αναγνωστάκης, Μανόλης κ.ά. επιµ. (1994[1970]). ∆εκαοχτώ Κείµενα Αθήνα: Κέ-

δρος. 
Αναγνωστάκης, Μανόλης κ.ά. επιµ. Νέα Κείµενα 1 (19713). Αθήνα: Κέδρος. 
Αναγνωστάκης, Μανόλης κ.ά. επιµ. Νέα Κείµενα 2 (19722). Αθήνα: Κέδρος. 
Κατάθεση (1973). Αθήνα: Μπουκουµάνης. 
Χατζής, ∆ηµήτρης (2007[1953]). Το τέλος της µικρής µας πόλης. Αθήνα: το Ροδακιό. 
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Βαλτινός, Θανάσης (2006[1989]). Στοιχεία για τη δεκαετία του ’60. Αθήνα: Εστία.  
Βαλτινός, Θανάσης (2007[1992)). Θα βρείτε τα οστά µου υπό βροχήν. Αθήνα: Εστία. 
Κουµανταρέας, Μένης (2007 [1962), Τα µηχανάκια, Αθήνα: Κέδρος 
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Χάκκας, Μάριος (1994). Ο µπιντές και άλλες ιστορίες. Αθήνα: Κέδρος. 
 
Λαϊκά τραγούδια 
   Όλα σχεδόν τα έντεχνα αλλά κυρίως τα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 
’60 είναι κοινωνικού περιεχοµένου: Θεοδωράκης, Καζαντζίδης, Λοΐζος, κ.λπ. τα ο-
ποία πολύ εύκολα βρίσκονται στο youtube αλλά και σε cd. 
 
Μελοποιηµένη ποίηση 
   H στροφή του Θεοδωράκη προς τη µελοποίηση ποίησης που βρήκε στη συνέ-
χεια πολλούς συνεχιστές (Λοΐζος, Μαρκόπουλος, Σαµοΐλης, κ.ά.) έκανε γνωστούς 
στο ευρύ κοινό πολλούς ποιητές µας (Σεφέρης, Ελύτης, Βάρναλης, Λειβαδίτης, Ανα-
γνωστάκης κ.ά) αλλά και ξένους (Pablo Neruda, Federico Garthia Lorca). Στη συ-
ντριπτική τους πλειοψηφία τα τραγούδια αυτά είναι κοινωνικού περιεχοµένου και 
µπορούν πολύ ικανοποιητικά να στηρίξουν τη διδασκαλία µας. 
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Ταινίες 
   Κάποια από τα προτεινόµενα βιβλία έχουν γυριστεί σε ταινίες και είναι σκό-
πιµο να τις δούµε µε τους µαθητές µας (Ζ, το Λάθος, κ.λπ.). 
 
Εκπαιδευτικό υλικό 
  Αντίστοιχα µε το µυθιστόρηµα και στη φωτογραφία βρίσκουµε µία διακεκρι-
µένη κατηγορία, την «κοινωνική φωτογραφία». Έλληνες παλαιότεροι κοινωνικοί φω-
τογράφοι: Βούλα Παπαϊωάννου, Σπύρος Μελετζής, Τάκης Τλούπας, Κώστας Μπα-
λάφας, ∆ηµήτρης Χαρισιάδης αλλά και από τη νεότερη γενιά: Κωνσταντίνος Μάνος 
κ.ά. µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της ε-
νότητας. Για όλους αυτούς και για πολλούς ακόµη, υπάρχει άφθονο υλικό στο διαδί-
κτυο το οποίο µπορεί να στηρίξει τη διδασκαλία των κειµένων και τις εργασίες των 
µαθητών, λ.χ. http://www.fotoart.gr/istoria/photographers/greeks/index.htm  
http://www.dpgr.gr/forum/index.php?board=118  
  Αλλά και ξένοι φωτογράφοι έχουν αποτυπώσει την Ελλάδα σε παλιότερες ε-
ποχές µε πολύ ενδιαφέροντα τρόπο: Frederic Boissonnas, Sebastiao Salgado, κ.ο.κ. 

Μπορούµε να επεκταθούµε και σε νεώτερους Έλληνες κοινωνικούς φωτο-
γράφους: Νίκος Οικονοµόπουλος, Γιάννης Κοντός, Γιώργος Κατσάγγελος, κ.ά. 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%8
8%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%C
E%AC%CF%86%CE%BF%CE%B9  

  Καλλιτεχνικό υλικό (εικαστικό, γραφιστικό) µε ανάλογα θέµατα από πινακο-
θήκες ελληνικές και ξένες στις οποίες υπάρχει εύκολη πρόσβαση, λ.χ.  
www.googleartproject.com  
 
Μεθόδευση της διδασκαλίας 
 Στόχος µας είναι η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη επαφή των µαθητών και µα-
θητριών µας µε κείµενα που αναδεικνύουν τη σχέση του ατόµου µε την κοινωνία. 
Υπάρχει ο κίνδυνος το σενάριο να πέσει σε ιστορικισµό και να καταλήξει να γίνει 
µάθηµα ιστορίας. Αυτό πρέπει να το προσέξουµε: ενώ βεβαίως το πολιτικό και ιστο-
ρικό πλαίσιο πρέπει να δίνεται ως φόντο και ως συµφραζόµενα για το κείµενο που 
διαβάζουµε, δεν πρέπει η εξέταση των ιστορικών στοιχείων να κυριαρχήσει στο µά-
θηµα της λογοτεχνίας. Ένα παράδειγµα: «Ο τελευταίος σταθµός» του Σεφέρη, µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί στο µάθηµα της Ιστορίας για να τεκµηριώσει και λογοτεχνικά τα 
γεγονότα της εξόριστης κυβέρνησης στην Ιταλία, και να διαβαστεί συµπληρωµατικά, 
ενώ το αντίθετο ακριβώς θα συµβεί στο παρόν σενάριο. ∆ιαβάζουµε το κείµενο του 
Σεφέρη, εφόσον το έχουµε εντάξει στο σενάριό µας και δίνουµε τα πραγµατολογικά 
στοιχεία για να πλαισιώσουµε το κείµενο. Επίσης, επειδή θα ασχοληθούµε µε κοινω-
νικά προβλήµατα, αυτονόητα θα χρησιµοποιήσουν οι µαθητές και οι µαθήτριες τις 
γνώσεις τους από άλλα σχετικά µαθήµατα αλλά επιδιώκουµε και να κατανοήσουν τη 
διαφορά του λογοτεχνικού από τον ιστορικό ή τον κοινωνιολογικό λόγο.  
  
Αναλυτική περιγραφή των φάσεων υλοποίησης του project 
Α΄ φάση: Πριν από την ανάγνωση 
(4 ώρες) 
 Η τάξη συζητά για τα διαβάσµατα που έχει σχετικά µε το θέµα µας. Σε ποια 
«προβλήµατα» αναφέρονται τα κείµενα που έχουµε διαβάσει; Σε ποιες εποχές αναφέ-
ρονται; Έχουµε δει αντίστοιχες ταινίες; Μπορούµε να κάνουµε µία πρώτη κατηγορι-
οποίηση του θέµατος «άτοµο και κοινωνία»; Μπορούµε να διακρίνουµε το άτοµο σε 
άνδρες, γυναίκες και παιδιά; Υπάρχει κάποια διαφορά εάν το άτοµο είναι πλούσιο ή 
φτωχό;  
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Όλη η τάξη διαβάζει δύο κείµενα 
   Από τα κείµενα του βιβλίου µας διαβάζουµε ως ολοµέλεια τα εξής κείµενα: 
Μανόλης Αναγνωστάκης, «Στο παιδί», Αντώνης Σαµαράκης, «Ζητείται ελπίς», Ρέα 
Γαλανάκη, «Η µεταµφίεση». Συζητούµε τη σχέση ατόµου και κοινωνίας στα κείµενα 
αυτά. Εντοπίζουµε το πρόβληµα και προσπαθούµε να κατανοήσουµε πώς βιώνει το 
κάθε άτοµο τη σχέση αυτή. Ποια είναι η «κοινωνία» σε κάθε κείµενο; Οι µαθητές και 
οι µαθήτριες γράφουν ατοµικές συγκριτικές εργασίες των κειµένων που διάβασαν.  
  
Xρησιµοποιώντας το φωτογραφικό µας υλικό 
 Από λευκώµατα φωτογράφων που υπάρχουν στο σχολείο ή από το διαδίκτυο, 
βρίσκουµε όσο περισσότερες «κοινωνικές» φωτογραφίες µπορούµε. Τις κατατάσ-
σουµε σε κατηγορίες: παιδιά, παιδιά µε ενήλικες, άνθρωποι εν ώρα εργασίας, πορ-
τραίτα, άνθρωποι σε ώρα διασκέδασης, πολιτικές φωτογραφίες, κ.λπ. Προσπαθούµε 
να κατανοήσουµε πώς αποτυπώνεται η σχέση ατόµου και κοινωνίας στις συγκεκριµέ-
νες φωτογραφίες. Φτιάχνουµε ένα power point µε τις φωτογραφίες µας ταξινοµηµέ-
νες και το επενδύουµε µε µουσική  
 
Β΄ Φάση: Ανάγνωση  
Η τάξη σε οµάδες µελετά ολόκληρα κείµενα (16 ώρες) 
 Οι µαθητές και οι µαθήτριες χωρίζονται σε οµάδες και µελετούν ολόκληρα 
κείµενα. Ο χωρισµός µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους: κατά συγγραφέα (βλ. 
παρακάτω Σεφέρης, Χάκκας, Σαµαράκης), κατά περιόδους ή κατά θέµα. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, πρέπει να γίνουν από κάθε οµάδα τα παρακάτω:  
� Περιγραφή και σχολιασµός της σχέσης των ηρώων του κειµένου µε το κοινωνικό 
και ιστορικό πλαίσιο (για τα πεζά). 
� Έρευνα για την ιστορικότητα του συγγραφέα (βιογραφικά στοιχεία που να σχετί-
ζονται µε τα κείµενά του), της εποχής του κειµένου και των ηρώων. 
� ∆ραµατοποίηση συγκρουσιακών καταστάσεων (εσωτερική σύγκρουση των χαρα-
κτήρων, συνειδησιακά διλήµµατα, καταπίεση των ατόµων από αυταρχικές εξουσίες). 
� Κατασκευή εννοιολογικών χαρτών για την αναπαράσταση των διαφόρων ειδών 
σχέσεων που πιστεύουν οι µαθητές ότι αναπτύσσονται ανάµεσα σε κοινωνικές οµά-
δες την εποχή αναφοράς του κειµένου. Επίσης, δηµιουργία και σύγκριση µε αντίστοι-
χο εννοιολογικό χάρτη της σύγχρονής εποχής όπως οι µαθητές πιστεύουν ότι αυτός 
διαµορφώνεται. 
 
Ιδέες για τις οµάδες 
∆ιαβάζοντας κείµενα από τη δικτατορία του ’67  
  Η περίοδος της δικτατορίας και η αντίστοιχη λογοτεχνική παραγωγή µπορούν να 
αποτελέσουν το αντικείµενο µιας οµάδας. Υλικό µπορεί να βρεθεί στα ∆εκαοχτώ Κεί-
µενα, στα Κείµενα 1 και 2 και στην Κατάθεση ’73. Η ανάγνωση πλαισιώνεται από τα 
ιστορικά στοιχεία της εποχής και γίνεται κατάλογος των ηρώων και της στάσης τους 
απέναντι στην εποχή τους. Έµφαση δίνεται στη συγκριτική µελέτη των κειµένων.  
 
Ο πολιτικός Σεφέρης 
 Ο Σεφέρης είναι ένας στοχαστικός ποιητής και δοκιµιογράφος, κρατούσε και 
εξέδωσε πολιτικά ηµερολόγια, υπήρξε διπλωµάτης, πραγµατοποίησε την περίφηµη 
δήλωση στη δικτατορία, αρνήθηκε επί δικτατορίας υποτροφία στην Αµερική και η 
ποίησή του γονιµοποιήθηκε από την εποχή του µε τρόπο πολύ σηµαντικό. Μία οµάδα 
παιδιών µπορεί να αναλάβει τη συνολική παρουσίαση του ποιητή ως προς τη διάστα-
ση της ενότητας: ο πολιτικός Σεφέρης, ή ο Σεφέρης και οι πολιτικές του απόψεις, η 
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σχέση του µε την πολιτική. Σηµαντικά ποιήµατα είναι «Ο Τελευταίος Σταθµός», το 
«Επί Ασπαλάθων» κ.ά.  
 
Τα τελευταία σηµάδια ενός κόσµου που χάνεται: το έργο του ∆ηµήτρη Χατζή 
 Το έργο του Χατζή αποτυπώνει µε τον δραµατικότερο τρόπο την αλλαγή ενός 
κόσµου, την εξαφάνιση επαγγελµάτων, τη µετανάστευση και τα προβλήµατά της. Οι 
µαθητές της οµάδας αυτής θα ασχοληθούν µε την καταγραφή του «προβλήµατος» σε 
κάθε διήγηµα και στην κατανόηση των οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών.  
  
Η περίπτωση του Μάριου Χάκκα: ένταξη και εντοπιότητα 
 Στα διηγήµατα του Μάριου Χάκκα πρωταγωνιστεί η εποχή του, η αριστερά 
και η Καισαριανή. Από την άποψη αυτή µία οµάδα παιδιών µπορεί να αναλάβει το 
έργο του Χάκκα µε παράλληλη αναζήτηση σε εφηµερίδες και περιοδικά της εποχής 
πληροφορίες και εικονιστικό υλικό. Η παρουσίαση στην ολοµέλεια θα γίνει ψηφιακά. 
 
∆ιαβάζοντας τα έργα του Αντώνη Σαµαράκη 
 Τα έργα του Σαµαράκη διαβάζονται εύκολα, µπορούµε να δούµε τη σχετική 
ταινία, να κατανοήσουµε την τοποθέτηση των ηρώων του σχεδόν εκτός τόπου και 
χρόνου (αναφορά στο «Καθεστώς», χωρίς ιστορικό πλαίσιο) να εντοπίσουµε την πα-
γκοσµιότητα του «µηνύµατος» των κειµένων του. 
 
∆ιαβάζοντας τους κοινωνικούς µας ποιητές: «ποιητική και πολιτική ηθική» 
 Μία οµάδα µπορεί να εξετάσει τους «κοινωνικούς» µας ποιητές Αναγνωστά-
κη, Πατρίκιο, Αλεξάνδρου, Σινόπουλο, Κύρου και να εντοπίσει την κοινωνική ποιη-
τική φωνή, τη στάση του ποιητικού υποκειµένου. Η οµάδα αυτή θα πρέπει οπωσδή-
ποτε να συνδυάσει την εργασία της και µε ανάγνωση πεζών κειµένων, λ.χ. από τα 
κείµενα της δικτατορίας (∆εκαοχτώ Κείµενα). 
 
Γ΄ Φάση: Μετά την ανάγνωση 
(4 ώρες) 
Στοιχεία για τη δεκαετία του… 
� Με βάση το βιβλίο του Θανάση Βαλτινού Στοιχεία για τη δεκαετία του ’60, η 

κάθε οµάδα που έχει συγκροτηθεί γύρω από έναν συγγραφέα ή µία οµάδα βιβλίων 
ή ένα θέµα, µπορεί να κάνουν έρευνα σε εφηµερίδες της εποχής στην οποία δια-
δραµατίζονται τα κείµενα τα οποία εξετάζουν. Το υλικό αυτό µπορεί να πλαισιω-
θεί από φωτογραφίες και αποσπάσµατα ταινιών της εποχής.  

� Ζητούµε από τους µαθητές και τις µαθήτριές µας να κατασκευάσουν µια πι-
νακοθήκη ηρώων από τα κείµενα που παρουσιάστηκαν και να τους χαρακτηρί-
σουν ως προς τη σχέση τους µε την κοινωνία: ο αγωνιστής, ο περιθωριοποιηµέ-
νος, ο καταπιεσµένος, ο ατοµικιστής κλπ. Θα µπορούσαν να πλαισιώσουν κάθε 
πορτρέτο µε παράλληλη έκθεση καλλιτεχνικού και φωτογραφικού υλικού από την 
εποχή και την κοινωνία στην οποία ζει ο ήρωας. Αυτό µπορεί να εξελιχθεί πολλα-
πλώς: να γίνει µικρό βιβλίο που θα εκδώσουµε ιδίοις αναλώµασιν, µικρό video 
στο youtube, poster για να κρεµαστεί στην τάξη ή στο διάδροµο του σχολείου, 
κ.λπ. Ανάλογα µε τις διαθέσεις και τις ικανότητες των παιδιών, το project µπορεί 
να µεγαλώσει και να πλαισιωθεί από δραµατοποίηση µερικών σκηνών, να επεν-
δυθεί µε µουσική.  

� Ζητούµε από τους µαθητές και τις µαθήτριές µας να συγγράψουν ερευνητικές 
εργασίες για το κεντρικό θέµα των κειµένων που έχουν επεξεργαστεί ως οµάδα 
(λ.χ. καταπίεση γυναικών, φτώχεια, έλλειψη πολιτικών δικαιωµάτων, οικονοµικές 
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αλλαγές και οι συνέπειές τους) µε παράλληλη σύνδεση µε το µάθηµα της Ιστορίας 
και της Κοινωνιολογίας και πλαισίωση µε φωτογραφίες και µουσική. Η παρουσί-
αση της εργασίας είναι καλό να γίνει ψηφιακά µε υλικό από το διαδίκτυο.  

 
Aξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών 
   Οι µαθητές αξιολογούνται τόσο για τις ατοµικές εργασίες τους όσο και για τη 
συµµετοχή τους στις οµαδικές εργασίες. Αξιολογούνται για τον προφορικό και γρα-
πτό τους λόγο, για τη γενικότερη συµµετοχή τους στο µάθηµα και για τη συµβολή 
τους στη δουλειά της οµάδας τους. Αξιολογούµε την ικανότητα του µαθητή να εντο-
πίζει το «πρόβληµα» στο κείµενο που εξετάζεται, την κατανόησή του στη σχέση του 
ατόµου µε την κοινωνία, την ερµηνεία που κάνει για τα κοινωνικά φαινόµενα, την 
ποιότητα των κειµένων που παράγει στην τρίτη φάση (κατά πόσο έχουν ενσωµατώσει 
στοιχεία κοινωνικού προβληµατισµού, κατά πόσο τα κείµενά του αναδεικνύουν το 
«πρόβληµα»). 
 
Βιβλιογραφία για τον εκπαιδευτικό 
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 51

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ 
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ 
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