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Εκτιµήσεις φιλολόγων του νοµού ∆ράµας για τη διδασκαλία του µαθήµατος της 
λογοτεχνίας σύµφωνα µε τα νέα Προγράµµατα Σπουδών κατά τη χρονιά 2011-12. 

(σε µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων) 
 

 
ΕΡ.1η.  Όταν ανέλαβες το µάθηµα της Γλώσσας/Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου, είχες 

υπόψη τις σχετικές αλλαγές στα ΑΠΣ; Ποια ήταν η σχετική επιµόρφωσή σου; Σε ποιο 
βαθµό συνεργάστηκες µε άλλους καθηγητές που είχαν το ίδιο µάθηµα; 

 
1. ∆εν είχα καµία ενηµέρωση. Μάλιστα αναλαµβάνοντας για πρώτη φορά το µάθηµα 

στην αρχή του σχολικού έτους κάναµε επιλογή των κοινών κειµένων για τις τελικές εξετάσεις µε 
τους συνδιδάσκοντες κατά το παλιό σύστηµα. Όσον αφορά την επιµόρφωση, µάς κάλεσε σε δύο 
δίωρες συναντήσεις η σχολική σύµβουλος.  

2. Οι αλλαγές µας γνωστοποιήθηκαν από την πρώτη µέρα λειτουργίας του σχολείου. 
Επιµόρφωση δεν υπήρξε (έγκαιρα τουλάχιστον). Η συνεργασία µε τους υπόλοιπους 
συναδέλφους ήταν πολύ καλή, αφού καταστρώσαµε το πρόγραµµα όλοι µαζί και ανταλλάσσαµε 
συνεχώς τις απόψεις µας. 

3. Πέρσι ήταν η πρώτη φορά που ανέλαβα να διδάξω το µάθηµα της Γλώσσας και της 
Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου [Ο βασικός µου ενδοιασµός ως τότε  ήταν  ότι την ύλη της 
Λογοτεχνίας δε τη  θεωρούσα ενδιαφέρουσα και ικανή (στο µεγαλύτερο µέρος της) να κεντρίσει το 
ενδιαφέρον των µαθητών].  Λίγο µετά την κατανοµή των µαθηµάτων  και ενώ είχα αποφασίσει να 
αναλάβω τη Γλώσσα/ λογοτεχνία χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασµό πληροφορήθηκα τις αλλαγές στα 
ΑΠΣ. Αρχικά, οι συνάδελφοι που αναλάβαµε την πρώτη Λυκείου αναστατωθήκαµε και αρχίσαµε 
σχεδόν όλοι  να µελετάµε τις αλλαγές.  Κάναµε κάποιες συναντήσεις στις οποίες αποφασίσαµε να 
κρατήσουµε µια κοινή γραµµή και φυσικά ανταλλάξαµε ιδέες και προβληµατισµούς.  Ήταν ίσως η 
πρώτη φορά που αντιµετώπιζα  ένα ζήτηµα τόσο στενά µε τους συναδέλφους.  Αυτό µε έκανε να 
αισθάνοµαι µια σχετική ασφάλεια. ∆εν επιµορφώθηκα  και η µοναδικές πληροφορίες ήταν αυτές 
που έβρισκα στο διαδίκτυο. 

4. α) Όχι 
β) Προβληµατική και αποπροσανατολισµένη. Τελικά αποδείχθηκε λανθασµένη. Το 

χειρότερο και πρωτοφανές ήταν ότι δεν µας αποστάλησαν, ως συνήθως, οι οδηγίες του ΥΠΕΠΘ 
αλλά η υποκειµενική ερµηνεία τους. 

γ) Στο µεγαλύτερο δυνατό. 
5. Ναι τις είχα υπόψη µου από πέρσι. Φέτος όµως είναι η πρώτη φορά που διδάσκω 

το µάθηµα. Βρήκα στο σχολείο συναδέρφους που το είχαν διδάξει  και συζήτησα µαζί τους κυρίως 
την περσινή τους εµπειρία. 

6. Ήµουν ενήµερη σχετικά µε τις αλλαγές στα ΑΠΣ. Μια πρώτη επαφή έγινε πέρσι από 
σχετικές ηµερίδες που διοργάνωσε η σύµβουλος φιλολόγων, έπειτα από επιµόρφωση Β΄  επιπέδου 
την οποία παρακολούθησα και επίσης από το διαδίκτυο. 

7. Είχα υπόψη µου τις αλλαγές αλλά καµία σχετική επιµόρφωση. Η συνεργασία µου µε 
τη συνάδελφο ήταν η µέγιστη δυνατή. 

8. Όχι τίποτε συγκεκριµένο δεν ήταν γνωστό στην αρχή της χρονιάς. Επιµόρφωση δεν 
είχε γίνει πάνω σ’ όλα αυτά που θα ίσχυαν την καινούρια χρονιά. Συνεργασία πράγµατι υπήρχε 
στην προσπάθεια να διαµορφώσουµε στο µυαλό µας και στη συνέχεια να εφαρµόσουµε ένα πλαίσιο 
µε τα χαρακτηριστικά του καινούριου τρόπου διδασκαλίας. 

9. Ναι τις είχα υπόψη και το ανέλαβα. Η επιµόρφωση σχεδόν ανύπαρκτη. Μελέτησα 
το σταλµένο υλικό οδηγιών και προτάσεων του Υπουργείου και σαφώς συνεργάστηκα µε άλλους 
συναδέλφους και από άλλα σχολεία επίσης. Κάποια σχετική συνεργασία είχα και µε τη σύµβουλο. 

10.  Καµιά ενηµέρωση πριν αναλάβω το µάθηµα, αφού οι πρώτες οδηγίες έφτασαν στα 
σχολεία στα τέλη Σεπτέµβρη της περασµένης χρονιάς. ∆ύο παρουσιάσεις, σύντοµες, έγιναν από τη 
σύµβουλο και από κει και πέρα συζητήσεις µε φίλους-συναδέλφους. 
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11.  Για τη λογοτεχνία στην Α΄ λυκείου: Όχι, δεν είχα υπόψη µου τις σχετικές αλλαγές. 
Είχα µία πολύ γενική ενηµέρωση από τη Σύµβουλο φιλολόγων ∆ράµας, την ηµέρα του αγιασµού 
του 2011. Με κανέναν δε συνεργάστηκα, διότι και τα δύο τµήµατα του σχολείου µας τα είχα και τα 
έχω µόνη µου. 

12. Σε γενικές γραµµές… 
Επιµόρφωση φυσικά όχι 
Συνεργασία σε πολύ καλό, θέλω να πιστεύω, επίπεδο 
 
 
 
 
Ερ. 2η. Πότε πληροφορήθηκες για τον ριζικά διαφορετικό τρόπο εξέτασης, κατά 

πόσο επηρέασε τη διδασκαλία σου και κατά πόσο τον εφάρµοσες; 
 
1. Πληροφορήθηκα την αλλαγή του τρόπου εξέτασης στις αρχές Νοεµβρίου (Οδηγίες 

Υπουργείου Αρ. Πρωτ. 124679/Γ2/1-11-2011). Η διδασκαλία προσαρµόστηκε στις απαιτήσεις των 
εξετάσεων και στο τέλος της σχολικής χρονιάς εφάρµοσα το προεδρικό διάταγµα Π∆. 48. 

2. Περίπου ένα µήνα µετά ήρθε η εγκύκλιος για την αξιολόγηση και έπρεπε να 
ακολουθήσουµε τον τρόπο αυτό και στη διδασκαλία. Προσωπικά, δεν περιορίστηκα µόνα στα 
συγκεκριµένα ζητούµενα αλλά ακολούθησα και τον πιο κλασικό τρόπο διδασκαλίας, γιατί θεώρησα 
ότι στη λογοτεχνία ήταν απαραίτητο. 

3. Μόλις ξεκίνησαν τα σχολεία πληροφορηθήκαµε τον ριζικά διαφορετικό τρόπο 
διδασκαλίας και εξέτασης.  Από την αρχή προσπάθησα σε συνεργασία µε τους συναδέλφους να 
εφαρµόσω τις νέες οδηγίες. Ακολουθήσαµε από κοινού τις καινούργιες οδηγίες και οι τρόποι 
διδασκαλίας επηρεάστηκαν από αυτές. 

4. α) Μετά το Πάσχα, 2-3 εβδοµάδες πριν από τις εξετάσεις. 
β) ήταν πολύ αργά για να επηρεαστεί η διδασκαλία µου και να τον εφαρµόσω. Το 

τραγελαφικό είναι ότι προσωπικά διδάχτηκα και εφάρµοσα τον τρόπο αυτό το 2001 στην 
Αλεξανδρούπολη, υπό την εµπνευσµένη καθοδήγηση της εκεί συµβούλου φιλολόγων. 

5. Ήδη από πέρσι γνώριζα το νέο τρόπο εξέτασης αν και δεν δίδασκα το µάθηµα. 
Προφανώς προσδιορίζει τη διδασκαλία αλλά δεν έχω εµπλακεί ακόµα µε εξετάσεις και δεν έχω 
δοκιµάσει κάποια εφαρµογή. 

6. Στα µέσα της προηγούµενης χρονιάς. Επηρέασε σε σηµαντικό βαθµό τη διδασκαλία 
και τον εφάρµοσα συστηµατικά. Ωστόσο, η ενηµέρωση όφειλε να γίνει νωρίτερα. 

7. Η διδασκαλία µου προσαρµόστηκε σύµφωνα µε το νέο ΑΠΣ και καθορίζεται από 
αυτό. 

8. Χρονικά νοµίζω όταν έπρεπε να εξετάσουµε και να αξιολογήσουµε µε τα 
επαναληπτικά διαγωνίσµατα τους µαθητές. Υπήρχε σαφώς η αγωνία για τον καινούριο τρόπο και 
τη µορφή των θεµάτων. ∆ηµιουργήθηκε µια ένταση από αυτή την αβεβαιότητα, άγχος και 
αµηχανία µέχρι να έρθουν κάποιες οδηγίες και να ωριµάσουν κάποια πράγµατα στο µυαλό µας, 
δλδ τι στόχους έχουµε, τι επιδιώκουµε για να τους πετύχουµε. 

9. Όταν άνοιξαν τα σχολεία, το Σεπτέµβρη. Στην αρχή ήταν κάπως δύσκολη η 
προσαρµογή γιατί υπήρχε αρκετό ψάξιµο και κάποια επιφύλαξη. Μετά όµως πιστεύω ότι 
εφάρµοσα τον καινούριο τρόπο διδασκαλίας σε αρκετά µεγάλο βαθµό, καθώς τον κατανοούσα 
καλύτερα και στην πράξη. 

10.  Η διδασκαλία άλλαξε εντελώς στο µάθηµα της Λογοτεχνίας. Προσπάθησα να 
εφαρµόσω το νέο τρόπο, χωρίς βέβαια να νιώθω ποτέ έτοιµη και σίγουρη για το αν και κατά πόσο 
ανταποκρίνοµαι σωστά στο νέο ζητούµενο. 

11.  Το ριζικά διαφορετικό τρόπο εξέτασης τον πληροφορήθηκα την ηµέρα του 
αγιασµού του 2011, στην απογευµατινή συνάντηση µε τη Σύµβουλο φιλολόγων. Επηρέασε πολύ τη 
διδασκαλία µου και αρκετά, αν όχι πολύ, τον εφάρµοσα. 
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12.  - ∆ε θυµάµαι ακριβώς, γύρω στο τέλος του α΄ τετραµήνου; 
- Εφαρµόσαµε κατά γράµµα το νέο τρόπο εξέτασης στις προαγωγικές εξετάσεις και, 

µάλλον, το µετανιώσαµε… 
- Στον τρόπο διδασκαλίας, όχι δεν επηρεάστηκα… 
 
 
 
 
Ερ. 3η. Πώς συντέλεσε η υποδοµή του σχολείου στην εύρεση του υλικού (κείµενα, 

φωτοτυπίες κλπ) ώστε να λειτουργήσει κάθε οµάδα µε δική της εργασία; 
 
1. Το σχολείο διαθέτει περιορισµένες υποδοµές: µια αίθουσα διαδραστικής µάθησης 

και απαρχαιωµένο εργαστήριο πληροφορικής. Οι όποιες εργασίες γίνονταν από τους προσωπικούς 
µας υπολογιστές συνήθως και µε φωτοτυπίες   

2. Η υποδοµή του σχολείου ήταν πολύ καλή( βιβλιοθήκη ,υπολογιστές, πλούσιο 
υλικό), αλλά δεν πάντοτε διαθέσιµος ο χώρος για διάφορες εργασίες και , αναγκαστικά, υπήρχε 
δουλειά και για το σπίτι 

3. Καθοριστική ήταν η ύπαρξη µιας άρτια εξοπλισµένης βιβλιοθήκης.  Επειδή 
θεωρούσα δύσκολο να βγάζω φωτοτυπίες συνεχώς, µοίρασα σε κάθε µέλος της οµάδας το βιβλίο 
της Λογοτεχνίας της Β΄ ή της Γ΄ Λυκείου ανάλογα µε το κείµενο που δούλευαν οι µαθητές. 
Χρησιµοποιήσαµε αρκετές φορές και το εργαστήριο της πληροφορικής στη φάση της συλλογής 
πληροφοριών  και διαµόρφωσης της τελικής παρουσίασης. 

4. Κρίνω την υποδοµή του σχολείου επαρκή. Εξάλλου βοηθητικά ή και ριζικά 
µπορούν να συνδράµουν οι αναρτήσεις στο διαδίκτυο από φιλολόγους ανά την ελληνική επικράτεια 
και προσαρµόζοντας το υλικό. 

5. ∆ύσκολα τα πράγµατα. Η βιβλιοθήκη κλειστή µέχρι και µέσα ∆εκεµβρίου. ∆ιαρκής 
υπενθύµιση ότι πρέπει να είµαστε φειδωλοί µε τις φωτοτυπίες και µια αντικειµενική δυσκολία να 
έχουν τα παιδιά εύκολη και χωρίς τεχνικά εµπόδια πρόσβαση στο ίντερνετ και σε υπολογιστές. 
Προϋπέθετε από νωρίς συνεννόηση µε πολλούς συναδέρφους, µε τα παιδιά, µε το διευθυντή, και 
µαταίωση κάποιες φορές της προσπάθειας λόγω τεχνικών προβληµάτων. Όσον αφορά λοιπόν το 
κοµµάτι της τεχνολογίας η δουλειά βγήκε από τα παιδιά στο σπίτι. 

6. Υπήρχαν κάποιες δυσκολίες σχετικές µε την εύρεση υλικού, λόγω της οικονοµικής 
συγκυρίας, οπότε χρησιµοποιήθηκε υλικό µε σχετική φειδώ. Επίσης, υπάρχει περιορισµένος 
αριθµός Η/Υ στο σχολικό εργαστήριο (5-6 υπολογιστές). 

7. Η χρήση Η/Υ για τις εργασίες είναι δύσκολη να πραγµατοποιηθεί δεδοµένης της 
ύπαρξης µιας και µόνο αίθουσας µε τέτοια τεχνολογία. Τώρα σε ότι αφορά τα κείµενα και τις 
φωτοτυπίες δεν υπάρχει πρόβληµα. 

8. (δεν απάντησε) 
9. Ικανοποιητικά νοµίζω, παρότι αρχικά έλειπαν ακόµη και σχολικά βιβλία. Την 

βρήκαµε την άκρη όµως µε τις φωτοτυπίες και µε βιβλία που βρήκαν οι ίδιοι οι µαθητές. 
10. Στο συγκεκριµένο σχολείο υπάρχει µόνο εργαστήριο πληροφορικής, το οποίο 

χρησιµοποιεί ο καθηγητής της Πληροφορικής, οι καθηγητές που έχουν αναλάβει τα πρότζεκτ, οι 
διάφορες ειδικότητες για δικές τους εργασίες, προβολές κτλ. Άρα καµία διευκόλυνση για το 
συγκεκριµένο µάθηµα. 

11. Το υλικό το επέλεγα άλλοτε από τα σχολικά εγχειρίδια του λυκείου (Α΄ & Β΄ 
λυκείου, οπότε στη δεύτερη περίπτωση τα φωτοτυπούσα) κι άλλοτε από τίτλους της προσωπικής 
µου βιβλιοθήκης. Φωτοαντίγραφα άνετα αναπαρήγαγα στο σχολείο, αλλά ήταν πολύ αγχωτική 
διαδικασία για µένα, γιατί το µηχάνηµα παρουσίαζε συχνά ποικίλα προβλήµατα, αφού πρόκειται 
για µεγάλο σχολείο, και επιπλέον είχα κι άλλα µαθήµατα, γ/σίου και λυκείου, που απαιτούσαν 
κάποιες φωτοτυπίες, πέρα από των υποχρεωτικών διαγωνισµάτων.  
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Όσο για τη µεγάλη εργασία (η κάθε οµάδα τη δούλεψε εκτός σχολείου), σε κάθε µέλος της 
οµάδας δόθηκε όλο το υλικό σε cd (ιδέα της δ/ντριας) τα οποία αγόρασε το σχολείο και η 
συνάδελφος της πληροφορικής τα αντέγραψε από τα δικά µου πρωτότυπα. 

12. Βοήθησε σηµαντικά. Στον τοµέα αυτόν, δεν είχα πρόβληµα. 
 
 
 
Ερ. 4η. Πώς κρίνεις το χωρισµό των διδακτικών ενοτήτων µε βάση τους θεµατικούς 

άξονες; Θα προτιµούσες κάποιον άλλο θεµατικό κύκλο; 
 
1. Θεωρώ ότι είναι δόκιµος ο χωρισµός αλλά οι ενότητες είναι πολύ µεγάλες. Θα 

αρκούσαν οι δύο πρώτες για την Α΄ Λυκείου. (Τα φύλα στη Λογοτεχνία, Ποίηση: Από την 
παράδοση στο Μοντερνισµό) Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι χρειάζεται και κάποιος χρόνος 
προσαρµογής των µαθητών και στο Λύκειο και στο νέο σύστηµα. 

 
2. Το πρώτο θέµα( τα φύλα στη λογοτεχνία) είχε ενδιαφέρον, αλλά από ένα σηµείο και 

πέρα υπήρχε ο φόβος της µονοτονίας και της επανάληψης. Το θέµα για την ποίηση, εξαιρετικά 
ενδιαφέρον, αλλά δύσκολο για µαθητές Α  Λυκείου. Είναι δύσκολο να αντιληφθούν σε ποιήµατα 
που βλέπουν για πρώτη φορά τις έννοιες  συνειρµός, εσωτερικός ρυθµός, αλληλουχία… Επιπλέον,  
η προσέγγιση που ζητήθηκε, ήταν  πολύ «στεγνή» και τυποποιηµένη, δεν προκάλεσε µεγάλο 
ενδιαφέρον στους µαθητές (και λόγω της δυσκολίας). Το θέατρο έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν 
…πρόλαβα! 

3. Θεωρώ τις τρεις ενότητες πολλές για να τις δουλέψουµε ικανοποιητικά. Οι 
φιλόλογοι του σχολείου µου σχεδόν δε διδάξαµε την τρίτη ενότητα που ήταν σχετική µε  το θέατρο. 

Η δεύτερη ενότητα «παραδοσιακή και µοντέρνα ποίηση»  µε προβληµάτισε τελικά 
περισσότερο και ένιωσα κάποια αµηχανία να ορίσω κάποιες φορές τι είναι παραδοσιακό και τι 
µοντέρνο.  Επίσης η τυπολογία των θεµάτων των εξετάσεων νοµίζω πως είχε πολλά προβλήµατα. 

4.  Ειλικρινά θα προτιµούσα ανά ποιητή ή συγγραφέα πρώτιστα, ώστε να φανεί και η 
εξέλιξή του µορφικά ή/και θεµατικά. ∆ευτερευόντως θα επέλεγα ανά θέµα. 

5. Έχει ενδιαφέρον ο χωρισµός και µια λογική. Μέχρι στιγµής δούλεψα µόνο την 
ενότητα για τα φύλα στη λογοτεχνία. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αν βρούµε κείµενα που να 
αναδείχνουν διαφορετικούς ρόλους των φύλων µεταξύ εποχών καθώς και στερεότυπους 
διαχρονικούς  ρόλους. Παρά το γεγονός ότι ξεφεύγει µερικές φορές από τη λογική της διδασκαλίας 
της λογοτεχνίας όπως τη µάθαµε και προσανατολίζει σε µια περισσότερο κοινωνιολογική διάσταση 
προσλαµβάνεται από τα παιδιά µε µεγαλύτερο ενδιαφέρον 

6. Αρκετά ενδιαφέρων. Ωστόσο η θεµατική ενότητα «τα φύλα στη λογοτεχνία» 
κούρασε τα παιδιά, ίσως λόγω της εκτεταµένης ύλης. 

7. Θεωρώ ότι περιορίζει την ανάλυση του λογοτεχνικού κειµένου 
8. (δεν απάντησε) 
9. Μου άρεσε προσωπικά και βοήθησε και τους µαθητές να προσανατολίζονται 

καλύτερα σε σχέση µε το αντικείµενο που έψαχναν. 
10. ∆εν έχω ένσταση στις θεµατικές ενότητες αλλά στον τρόπο διδασκαλίας και 

αξιολόγησης. 
11. Οι µαθητές την πρώτη θεµατική ενότητα την υποδέχθηκαν θετικά και τη βρήκαν 

ενδιαφέρουσα. Εξάλλου δούλεψαν πάνω και σε πεζά κείµενα (αυτά γενικά τους αρέσουν 
περισσότερο), κάποτε πολύ ενδιαφέροντα µυθιστορήµατα, αν εξαιρέσουµε τη δυσκολία της 
γλώσσας πολλών εξ αυτών. 

Η δεύτερη θεµατική ενότητα όχι µόνο δεν τους ενθουσίασε, αλλά και τους κούρασε. 
Ζητούσαν ή πεζά ή θεατρικά έργα. ∆υστυχώς, από τα τελευταία, της τρίτης δηλαδή θεµατικής 
ενότητας, µόλις ένα – δύο κείµενα προλάβαµε να προσεγγίσουµε! 



Επιμορφωτική ημερίδα για τα Προγράμματα Σπουδών στη Λογοτεχνία 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ  ν .  ∆ΡΑΜΑΣ  
sfdramas@gmail.com 

Φεβρουάριος 2013 
5/12 

 

Την πρώτη θεµατική ενότητα τη θεωρώ ενδιαφέρουσα, γιατί µας δίνεται  η δυνατότητα να 
προσεγγίσουµε ή να αναφερθούµε σε πολλά και  διαφορετικά κείµενα / συγγραφείς εκτός του 
σχολικού εγχειριδίου και να δούµε σφαιρικά τους ρόλους των δύο φύλων.  

Για τη δεύτερη θεµατική ενότητα, επειδή., σύµφωνα µε το ΑΠΣ, πρέπει  να περιοριζόµαστε 
µόνο στην εξωτερική µορφή των κειµένων, έχω  ενστάσεις. 

12. Μ’ αρέσει, είναι κάτι που ήθελα από χρόνια. Για τους θεµατικούς άξονες ο 1ος 
(φύλα) κίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον στα παιδιά. Ο 3ος (θέατρο) όσο τον δουλέψαµε (λίγο) 
µου φάνηκε λίγο ασαφής και χαοτικός. 

 
 
Ερ. 5η. Πώς εφάρµοσες την οµαδοσυνεργατική µέθοδο (πώς χωρίστηκαν οι 

µαθητές; Πώς συνεργάστηκαν; ∆ούλεψαν όλοι; Είχαν ενδιαφέρον για τις εργασίες των 
άλλων οµάδων; Πώς κρίνεις τα αποτελέσµατα; 

 
1. Οι µαθητές χωρίστηκαν µε κλήρωση γιατί αρνούνταν κάθε άλλο τρόπο. Κάποιες 

οµάδες συνεργάστηκαν περισσότερο, άλλες όχι. ∆εν δούλευαν όλα τα µέλη µιας οµάδας. Αντιθέτως 
επαναπαύονταν ότι κάποιος άλλος  θα κάνει το µερίδιό τους. Το ενδιαφέρον για τις εργασίες των 
άλλων οµάδων ήταν περιορισµένο. Η εργασία σε οµάδες αποδείχτηκε ιδιαίτερα χρονοβόρα και µε 
µεγάλο φόρτο εργασίας για το διδάσκοντα. Τα δε αποτελέσµατα για το σύνολο των µαθητών ήταν 
µάλλον πενιχρά. Μερικοί µαθητές µάλιστα παραπονέθηκαν: «τι είναι αυτό που κάνουµε τώρα;» 

2. Οι µαθητές χωρίστηκαν σε οµάδες 4-5 ατόµων (η επιλογή ήταν δική τους). Κάποιοι 
εργάστηκαν µε ενθουσιασµό, η συνεργασία ήταν αρκετά καλή, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον για την 
παρουσίαση των  υπολοίπων οµάδων .Κι αν υπήρξε ,ήταν πολύ επιπόλαιη η επαφή τους µε τα 
κείµενα των άλλων, οπότε θεωρώ ότι δεν αποκόµισαν σπουδαία πράγµατα… Καλύτερα θα ήταν να 
µπορούν να έρθουν σε επαφή όλοι οι µαθητές µε όλα τα κείµενα (κάτι που δεν µπορεί να γίνει 
λόγω έλλειψης χρόνου). 

3. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε οµάδες µόνα τους.  Στην αρχή είχαν µια αµηχανία και 
µια δυσκολία να συνεργαστούν αλλά στην πορεία βελτιώνονταν. Ενεργοποιήθηκαν οι περισσότεροι 
µαθητές  και τα αποτελέσµατα ήταν από συµπαθητικά ως εντυπωσιακά. 

4. Από άλλες εµπειρίες µου θεωρώ τη µέθοδο εξαιρετικά προβληµατική, καθώς 
µερικοί µαθητές (όσοι ενδιαφέρονται για οποιοδήποτε λόγο) εργάζονται, ενώ κάποιοι άλλοι 
«κρύβονται» και αδιαφορούν. Άλλοι µάλιστα, εξαιτίας του ανταγωνισµού, κωλυσιεργούν και 
παρεµποδίζουν το καλό αποτέλεσµα. 

5. Οι µαθητές χωρίστηκαν µε βάση τις δικές τους προτιµήσεις (παρέα, γνωριµίες). 
Αυτό βέβαια κατέληξε κάποιοι να µείνουν µετέωροι και να σχηµατίσουν µεταξύ τους οµάδα. 
Παραδόξως(;) δούλεψαν πολύ καλύτερα από οµάδες που σχηµατίστηκαν µε κριτήριο την παρέα. Η 
συνεργασία ποίκιλε. Σε µερικές οµάδες υπήρξαν κάποιοι που τραβήξανε το κουπί και κάποιοι που 
λειτούργησαν αδιάφορα ή περιµένοντας από τους άλλους. Η χρήση της τεχνολογίας όσον αφορά 
την αναζήτηση ή την ψηφιοποίηση του υλικού τους έπαιξε ρόλο µια που δεν είχαν όλοι την άνεση 
(ή τη γνώση) να κάνουν κάτι τέτοιο. Το πρόβληµα νοµίζω προκύπτει όταν η δουλειά µεταφέρεται 
στο σπίτι. Εκεί δουλεύουν µόνο οι επιµελείς. Σε συνθήκες σχολείου το αποτέλεσµα της συµµετοχής 
είναι καλύτερο. Το ενδιαφέρον τους για τις εργασίες των άλλων ήταν περιορισµένο ή και 
ανύπαρκτο. Εξαρτάται πάντως κι από τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας τους. Τα αποτελέσµατα 
ήταν αρκετά καλά. Εξαιρώ τις παρουσιάσεις γιατί σχετίζονται µε κριτήρια που ξεφεύγουν ίσως από 
το περιεχόµενο της δουλειάς. Οι απαντήσεις που έδωσαν στις ερωτήσεις γύρω από τα κείµενα 
έδειξαν  ότι απέκτησαν µια ελεύθερη και προσωπική σχέση µε αυτά που διάβασαν. 

6. Οι µαθητές χωρίστηκαν τυχαία σε οµάδες. Συνεργάστηκαν ικανοποιητικά. Σχεδόν 
όλοι εργάστηκαν µε ενδιαφέρον. Τα αποτελέσµατα της εργασίας τους σε λίγες περιπτώσεις ήταν 
εξαιρετικά, στην πλειοψηφία τους ήταν ικανοποιητικά. 
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7. Οι µαθητές χωρίστηκαν σε 4µελείς οµάδες, συνεργάζονται οµαλά χωρίς ωστόσο να 
δουλεύουν όλοι. Ενδιαφέρονται ενίοτε για τις εργασίες των άλλων οµάδων. Τα αποτελέσµατα είναι 
νωρίς για να τα κρίνω. 

8. Η συνεργασία δεν είναι εύκολη πάντα. Όλα τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται για όλες 
τις εργασίες και αυτό είναι µια αδυναµία του νέου τρόπου προσέγγισης της λογοτεχνίας. Στο τέλος 
βέβαια φαίνεται πως δόθηκε η δυνατότητα στην τάξη να ακούσει ή και να γνωρίσει κείµενα, έργα 
που σε άλλη περίπτωση µάλλον δεν θα γνώριζε. Αυτό είναι ίσως και το κέρδος της όλης υπόθεσης 
αλλά θέλει δουλειά ώστε να φτάνουν τα θετικά αποτελέσµατα σε όλους και όχι µόνο σε κάποιους. 

9. Οι µαθητές χωρίστηκαν µε προσωπική κυρίως βούληση και µικρή παρέµβαση δική 
µου. 4 το πολύ 5 οµάδες δηµιουργήθηκαν, συνεργάστηκαν αρκετά καλά έως πολύ καλά, τους άρεσε 
η µέθοδος, ελάχιστοι δεν δούλευαν. Τα αποτελέσµατα ικανοποιητικά µε κάποιες εξαιρέσεις 
(ελάχιστες). 

10.  ∆ύσκολα µπορείς να χωρίσεις οµάδες µε τα δικά σου κριτήρια, όταν πρέπει να 
λάβεις υπόψη σου την αδυναµία των παιδιών να µετακινηθούν από τα χωριά τους σε άλλα 
γειτονικά για να συνεργαστούν. Έτσι αναγκαστικά την οµάδα την αποτελούν παιδιά που µένουν στο 
ίδιο χωριό. 

11.  Οι µαθητές χωρίστηκαν µόνοι τους σε οµάδες. Οι περισσότεροι συνεργάστηκαν, 
αλλά και κάποιοι όχι (αυτό για πέρσι, γιατί φέτος όλοι συνεργάζονται, προς το παρόν…). Επίσης 
δε δούλεψαν όλοι. (Κάποιοι για παράδειγµα συνέχιζαν στο ΓΕΛ µόνο και µόνο γιατί δε γίνονταν 
δεκτοί στον ΟΑΕ∆ µε το απολυτήριο γ/σίου, αλλά έπρεπε να τελειώσουν την Α΄ λυκείου σε γενικό. 
Έτσι, το Σεπτέµβρη µεταγράφηκαν όπου επιθυµούσαν.) ∆υστυχώς, δεν ενδιαφέρονταν όλοι για τις 
εργασίες των άλλων οµάδων, όταν τις παρουσίαζαν στην τάξη.  

Το αποτέλεσµα γενικά το κρίνω θετικό, διότι τα παιδιά ικανοποιούνταν από τον πιο 
‘’ χαλαρό’’ και αυτενεργό τρόπο προσέγγισης των κειµένων (εντός και εκτός τάξης), από τη 
δυνατότητα έκφρασης της προσωπικής τους άποψης. Ακόµη και τα άγνωστα κείµενα που 
εξετάστηκαν στο τετράµηνο τους εξέπληξαν θετικά και τα σχολίαζαν για καιρό, αλλά και το πεζό 
του Ιουνίου τους άρεσε πολύ, γεγονός που διαπίστωσα από το πάθος που εξέπεµπαν οι σχετικές 
απαντήσεις τους, προπάντων των κοριτσιών! Τέλος, φέτος κάποιες µαθήτριες µου λένε 
(σηµειωτέον δεν είµαι η διδάσκουσα της λογοτεχνίας τους ούτε κανενός άλλου µαθήµατός τους) 
ότι πέρσι ήταν πιο ωραίος ο τρόπος της λογοτεχνίας, εννοώντας βέβαια το ΑΠΣ και σε καµία 
περίπτωση το πρόσωπο του καθηγητή. 

12.  Καταρχήν, άρεσε στα παιδιά η εργασία σε οµάδες. Ο χωρισµός σε οµάδες ήταν 
τυχαίος (κλήρος). Συνεργάστηκαν αρκετά καλά αν και πάντα υπάρχουν οι πιο εργατικοί και οι 
λουφαδόροι. Σε γενικές γραµµές τα παιδιά ενδιαφέρονταν κυρίως για τη δικιά τους εργασία – όχι 
των άλλων. Νοµίζω πάντως το σύστηµα δούλεψε. Ακυρώθηκε όµως από την τελική εξέταση. 

 
 
 
Ερ. 6η. Πώς λειτούργησε η µέθοδος πρότζεκτ;  
 
 
1. Τη χρησιµοποίησα χρησιµοποιώντας το σενάριο που έγραψα στα πλαίσια της 

επιµόρφωση ΤΠΕ Β΄ επίπεδο. Βλ. αναλυτικά 
2. Υπήρξαν  και αξιόλογες παρουσιάσεις και λιγότερο προσεγµένες, επίσης .Οι 

µαθητές εδώ, όπως ισχυρίστηκαν, δούλεψαν όλοι µαζί και γενικά είχε µεγαλύτερο ενδιαφέρον γι 
αυτούς  το project (λόγω και της εικόνας, µουσικήςκ.α) αλλά και λόγω της εξοικείωσής τους λόγω 
του αντίστοιχου µαθήµατος. 

3. Είναι ένας τρόπος µάθησης που σπάει τη µονοτονία της µετωπικής διδασκαλίας και 
ενεργοποιεί τους µαθητές.  Ο δικός µου ο ρόλος ήταν να µεθοδεύσω τα βήµατα και να συντονίζω 
τους µαθητές να τα εκτελούν.  Αυτό που µε εντυπωσίασε ήταν η φάση της παρουσίασης. Οι οµάδες 
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είχαν προετοιµαστεί πολύ καλά, ένιωθαν µεγάλη αγωνία για το αποτέλεσµα και ένα αίσθηµα 
ικανοποίησης µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

4. ∆ε γνωρίζω γιατί δεν συµµετείχα. Από τις παρουσιάσεις που είδα, δεν πείστηκα ότι 
τα παιδιά λειτούργησαν αυτόνοµα αλλά υπό πατερναλιστική καθοδήγηση. Ίσως πάλι να είναι αυτή 
η εντύπωσή µου. 

5. Μέτρια λόγω των δυσκολιών που ανέφερα παραπάνω. Εκτιµήθηκε όµως πολύ 
θετικά από τους µαθητές όταν ζητήθηκε η γνώµη τους γι’ αυτό. 

6. Αρκετές φορές ανασταλτικά ως προς το χρόνο και την κάλυψη της ύλης 
7. Είναι νωρίς για να βγάλω συµπεράσµατα 
8. (δεν απάντησε) 
9. Αποτελεσµατικά γιατί τα παιδιά µπήκαν στη διαδικασία έρευνας, συλλογής και 

επιλογής πληροφοριών. Οι περισσότεροι χρησιµοποίησαν και το διαδίκτυο. 
10. ∆ύσκολα ελέγχεις τη δουλειά που κάνει κάθε µαθητής χωριστά, εφόσον αυτό που 

αξιολογείς είναι το προϊόν της οµάδας. 
11.  Η αλήθεια είναι ότι δε γνωρίζω – εννοώ να την έχω σε βάθος κατανοήσει, 

αφοµοιώσει – τη µέθοδο πρότζεκτ, γιατί ούτε ως µαθήτρια φυσικά τη διδάχτηκα ούτε έχω κάνει 
π.χ. κάποιο µεταπτυχιακό. Εποµένως λίγα πράγµατα ξέρω κι αυτά από το ΑΠΣ. Αυτός ήταν κι ένας 
επιπλέων λόγος που πέρσι – τουλάχιστον – ήµουν πιο επιεικής µε τη στάση των µαθητών ως προς 
τη µεγάλη εργασία. 

12.  Ό, τι λάµπει δεν είναι χρυσός. 
 
 

 
Ερ. 7η. Σε ποιο βαθµό θεώρησες αναγκαία τη γνώριµη, µετωπική διδασκαλία; 
 
1. Αρκετά συχνά µε τη µορφή εισηγήσεων σε κάποιο καινούργιο θέµα ή στη 

εξοικείωση µε τα διαφορετικά λογοτεχνικά ρεύµατα. 
2. Στην πρώτη, την αρχική φάση του κάθε θ. άξονα , ώστε µε συγκεκριµένο τρόπο να 

αντιληφθούν οι µαθητές τη νέα µέθοδο προσέγγισης των κειµένων. Εντελώς απαραίτητη στην 
ενότητα για την ποίηση, όπου έπρεπε πρώτα να αντιληφθούν τους όρους παράδοση και 
µοντερνισµός µέσα από  συγκεκριµένα δείγµατα , καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 
ρεύµατος. 

3. Θεωρώ όµως πώς  η µέθοδος αυτή δεν µπορεί να είναι η αποκλειστική µέθοδος 
διδασκαλίας. Προτιµώ την εναλλαγή µεθόδων ανάλογα µε τους διδακτικούς στόχους. 

4. ∆εδοµένου ότι συµµετείχα σε διδασκαλία µη µετωπική (ως διδασκόµενη) θεωρώ 
ότι µπορεί να λειτουργήσει, αλλά χρειάζεται η ενεργοποίηση των διδασκοµένων, ώστε να 
διαβάσουν µόνοι τους. Μπορεί αυτό να γίνει στο λύκειο σε εφήβους; 

5. Τουλάχιστον για την ενότητα που αφορά τα φύλα στη λογοτεχνία η χρήση της 
µετωπικής διδασκαλίας χρησιµοποιήθηκε µόνο στην αρχή, όταν ασχοληθήκαµε όλοι µαζί µε δύο 
κείµενα του βιβλίου, προκειµένου τα παιδιά να κατανοήσουν τον τρόπο προσέγγισης των κειµένων 
και να δοθούν εξηγήσεις γύρω από τη διαδικασία. 

6. Αναγκαία, ιδίως στη β΄ θεµατική ενότητα για την ποίηση, όπου έπρεπε να 
διδαχτούν στα παιδιά οι λογοτεχνικές σχολές και τα κινήµατα. 

7. Σε αρκετά σηµεία θεωρώ πως είναι αναγκαία. 
8. (δεν απάντησε) 
9. Σε ελάχιστο έως καθόλου 
10. Αρκετά συχνά «νοστάλγησα» την παραδοσιακή διδασκαλία, εφόσον µε το νέο τρόπο 

διδασκαλίας και αξιολόγησης τα πάντα είναι ρευστά και συγκεχυµένα. 
11. Σε αρκετά µεγάλο βαθµό θεώρησα αναγκαία τη µετωπική διδασκαλία, κυρίως όταν 

δουλεύαµε τα κείµενα της δεύτερης θεµατικής ενότητας, γιατί τα παιδιά χρειάζονταν συγκεκριµένες 
κατευθύνσεις για τα λογοτεχνικά ρεύµατα. 
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12.  Μόνο στην εισαγωγή κάθε θεµατικής ενότητας. 
 
 
 
Ερ. 8η. Σε ποιο βαθµό οι µαθητές αυτενέργησαν; ∆ηµιούργησαν κάτι δικό τους; 

Μπορείς να αναφέρεις παράδειγµα 
 
1. Μονάχα αν είχα ζητήσει συγκεκριµένη εργασία και κάποιοι παρασύρθηκαν 

γράφοντας κάτι περισσότερο. 
2. Κάποια µαθήτρια µε ταλέντο στο σκίτσο, παρουσίασε µια σκηνή από την  «Τιµή και 

το χρήµα».Μια άλλη οµάδα βρήκε τη «Φόνισσα» σε κόµικς. 
3. Οι περισσότερες οµάδες  παρουσίασαν την εργασία τους µε  πρόγραµµα 

powerpoint.  Συγκέντρωσαν φωτογραφικό υλικό, επένδυσαν µουσικά τις εργασίες τους, 
παρουσίασαν και  οπτικό υλικό, ετοίµασαν κάποιες δραµατοποιήσεις. 

4. ∆εδοµένου ότι συµµετείχα σε διδασκαλία µη µετωπική (ως διδασκόµενη) θεωρώ 
ότι µπορεί να λειτουργήσει, αλλά χρειάζεται η ενεργοποίηση των διδασκοµένων, ώστε να 
διαβάσουν µόνοι τους. Μπορεί αυτό να γίνει στο λύκειο σε εφήβους; 

5. Οι περισσότεροι όχι. Ήταν διστακτικοί και έµοιαζε να µη θέλουν να ρισκάρουν και 
να εκτεθούν. Για παράδειγµα κάποιες µαθήτριες σκέφτηκαν να κάνουν µια δραµατοποίηση αλλά 
τελικά δεν την υλοποίησαν. Μια µαθήτρια βέβαια από άλλη οµάδα πήρε την πρωτοβουλία και 
οργάνωσε την παρουσίαση της δουλειάς τους σε βίντεο µε κείµενο, φωτογραφικό υλικό και 
µουσική. Πολύ ενδιαφέρον. Επίσης άλλος µαθητής συνέδεσε το τραγούδι Clock των Coldplay µε 
τη Σονάτα του Σεληνόφωτος! 

6. ∆εν υπήρχε αυτενέργεια, ίσως λόγω της τυποποιηµένης µορφής των φύλλων 
εργασίας 

7. Έγραψαν φανταστικούς διαλόγους και εργασία µε θέµα τη σύγκριση κειµένων. 
8. (δεν απάντησε) 
9. Σε µεγάλο βαθµό θα έλεγα. Φυσικά και αυτοδηµιούργησαν. Σκίτσα ηρώων, 

µοιρολόγια, ερωτικά τραγούδια. 
10.  Ζωγράφισαν κάποια στιγµή κάτι σχετικό µ’ ένα ποίηµα. 
11.  Κάποιοι µαθητές έγραψαν δικά τους ‘’ ποιήµατα’’ µε θέµα τον έρωτα, µετά από 

δική µου όµως παρότρυνση (πέρσι και φέτος). 
12.  Προσπάθησαν να φτιάξουν τα παλιά φαγητά µε νέα(;) υλικά. 
 
 
Ερ. 9η. Πώς κρίνεις την άποψη ότι αυτή η µέθοδος προσφέρει αποσπασµατική  

γνώση; 
1. Προϋποθέτει ότι µαθητές κατέχουν την ιστορική εξέλιξη της λογοτεχνίας και τώρα 

εξοικειώνονται µε επιµέρους θεµατικές ενότητες. Η συνέχεια της λογοτεχνίας παρακολουθείται 
µόνο στην ποίηση.   

2. Συµφωνώ. Πρέπει όλοι οι µαθητές να δουλεύουν τα ίδια θέµατα µε όλες τις 
ερωτήσεις. Έτσι όµως δεν υπάρχει η δυνατότητα για την προσέγγιση πολλών και διαφορετικών 
κειµένων. 

3. Νοµίζω πως  καλό θα ήταν η µέθοδος αυτή να µην  είναι η αποκλειστική µέθοδος .  
Βασικό πρόβληµα µου  είναι ο µεγάλος αριθµός των µαθητών στο τµήµα. Π.χ. όταν οι µαθητές του 
τµήµατος είναι 28 είναι πολύ δύσκολό να τους συντονίζεις και να δουλέψεις στο εργαστήριο 
πληροφορικής. 

4. ∆ιαφωνώ. Αλλά και πάλι για να πετύχει, πρέπει να συντρέχουν αναγκαίες 
προϋποθέσεις, όπως χρόνος από την πλευρά των µαθητών και γνήσιο ενδιαφέρον 

5. Γνώση για ποιο πράγµα; Εδώ νοµίζω µπαίνει το ζήτηµα αν µπορεί να διδαχτεί η 
λογοτεχνία. Επίσης αν αυτό που διδάσκουµε είναι λογοτεχνία ή φιλολογία. Πάντως αν στόχος είναι 
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η αυτενέργεια του µαθητή και µια πιο προσωπική πρόσληψη του λογοτεχνικού κειµένου έξω από 
παραδοσιακά  κλισέ νοµίζω πως σε ικανοποιητικό βαθµό πετυχαίνεται. Αν στόχος είναι η 
λεγόµενη φιλαναγνωσία, παραµένει στόχος µακρινός. Ωστόσο δηµιουργούνται περισσότερα 
κίνητρα. 

6. Ίσως σε ορισµένους τοµείς. Γενικότερα προωθεί τη σφαιρική γνώση µέσα από τα 
φύλλα εργασίας. Ίσως όµως στο φιλολογικό επίπεδο να είναι αποσπασµατικές γνώσεις. 

7. ∆ικαιολογηµένη και αρκετά σωστή. 
8. (δεν απάντησε) 
9. Εντάξει, η άποψη µπορεί να έχει µια µικρή δόση αλήθειας αλλά η ανταπόκριση των 

µαθητών και η ελευθερία που ένιωθαν στο µάθηµα νοµίζω πως ήταν πιο σηµαντικά. 
10. Πιστεύω πως έτσι αδικείται το µάθηµα της Λογοτεχνίας. Ασχολούµαστε µε τη θέση 

της γυναίκας και του άνδρα για τρεις σχεδόν µήνες, αφήνοντας στην άκρη άλλα σηµαντικά στοιχεία 
των πεζών και των ποιηµάτων. 

11. Νοµίζω ότι η ‘’ αποσπασµατική γνώση’’ αφορά περισσότερο τα κείµενα της 
δεύτερης θεµατικής ενότητας. Για να αποφύγω, λοιπόν, πέρσι αυτή τη συνέπεια, παράλληλα µε την 
προσέγγιση - ανάλυση της µορφής ενός ποιητικού κειµένου προσεγγίζαµε λίγο και το περιεχόµενό 
του, ανάλογα πάντα µε το θέµα του, τις εµπειρίες, τα βιώµατά µου και τα ενδιαφέροντα των 
µαθητών. 

12.  Συµφωνώ, εν µέρει, εξαιτίας του µειωµένου ενδιαφέροντος που έδειξαν τα παιδιά 
για τις εργασίες των συµµαθητών τους. 

 
 
Ερ. 10η. Πώς κρίνεις γενικά και ειδικά το όλο ΑΠΣ;  
 
1. Στη Λογοτεχνία επιχειρείται µια αµιγώς κοινωνιολογική προσέγγιση, που δεν έλειπε 

ούτε και πριν, αλλά καταρρακώνεται ο καθ’ αυτό λογοτεχνικός χαρακτήρας των κειµένων, η 
ανάλυση-ερµηνεία .Ο τρόπος εξέτασης χρήζει οπωσδήποτε επανεξέτασης.  

2. Για τη Λογοτεχνία :Είναι επιφανειακή η προσέγγιση της ποίησης µέσω …ποιητικών 
και καθηµερινών λέξεων ή µέσα από το κριτήριο λυρικό-δραµατικό ποίησης .Τα ζητούµενα στην 
αξιολόγηση της ποίησης πρέπει να τροποποιηθούν και να κατευθυνθεί και η διδασκαλία σε πιο 
ουσιώδη θέµατα .Επίσης,  για τα « φύλα στη λογοτεχνία» δεν πρέπει να εξαντλούµαστε στην 
αλλαγή φωνής, οπτικής γωνίας και στη συγγραφή ηµερολογίου( ας είναι ένα θέµα στην αξιολόγηση 
από τα παραπάνω) 

3. Είναι µια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που ενεργοποιεί περισσότερους µαθητές από 
ότι ο συµβατικός τρόπος διδασκαλίας. 

4. ∆εν έχω διαµορφώσει ασφαλή γνώµη, δεδοµένης της έλλειψης προσωπικής 
εµπειρίας. Όπως προείπα πάντως θα µπορούσε να λειτουργήσει. 

5. Αποτελεί βήµα προς τα µπρος. Παραµένει όµως µετέωρο ή ακόµα και ξένο σώµα 
ως προς τη λογική και την κατεύθυνση που έχει το λύκειο. Επίσης να µην ξεχνάµε πως 
υπονοµεύτηκε πολύ γρήγορα αφού έµεινε χωρίς συνέχεια. Τελικά φάνηκε να «δικαιώνονται» ως 
έξυπνοι όσοι δεν το ακολούθησαν κάνοντας τη δουλειά τους  µε τον παραδοσιακό τρόπο «που 
οδηγεί µε ασφάλεια στις πανελλήνιες». 

6. Ριζοσπαστικό, απαιτητικό, χρονοβόρο τόσο για τον εκπαιδευτικό (προετοιµασία) 
όσο και κατά τη διεκπεραίωση. 

7. Νοµίζω ότι στηρίζεται περισσότερο στη διδασκαλία µε βάση το πρότζεκτ και δεν 
ταιριάζει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα έτσι όπως είναι διαµορφωµένο. 

8. (δεν απάντησε) 
9. Θεωρώ πως έχει πολλά θετικά, το κυριότερο δε ότι είναι η άρση του µνηµονικού 

µαθήµατος και της έτοιµης γνώσης. 
10. (δεν απάντησε) 
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11.  Θεωρώ ότι το ΑΠΣ προτείνει ενδιαφέροντες τρόπους και διαφορετικές 
προσεγγίσεις (διδασκαλίας – εξέτασης – αξιολόγησης), ταυτόχρονα όµως –  δεν µπορώ να µην 
οµολογήσω –  στην πράξη πολλά δεν είναι εφαρµόσιµα ή εύκολο να υλοποιηθούν 

12.  Ποιο; Το περσινό ή το φετινό; Καλύτερα θα ήταν το επόµενο… 
 
 
Ερ. 11η. Πώς υποδέχτηκαν οι µαθητές τις αλλαγές; 
 
1. Στην αρχή τις θεώρησαν δύσκολες. Στις εξετάσεις αντιλήφθηκαν ότι και χωρίς 

προετοιµασία  επιλέγοντας το πεζό κείµενο εύκολα µπορούσαν να γράψουν αρκετά καλά. Στη 
διάρκεια των µαθηµάτων επιθυµούσαν το µάθηµα να γίνεται µε τη µαιευτική µέθοδο και τον από 
κοινού διάλογο παρά την εργασία κατά οµάδες γιατί πίστευαν ότι µάθαιναν περισσότερα. 

2. Άλλοι µε δυσπιστία και καχυποψία και άλλοι ( συνήθως οι λιγότερο 
ενδιαφερόµενοι) σαν παιχνίδι και ευχάριστη ώρα .Υπήρξαν και άλλοι που βρήκαν πολύ 
ενδιαφέροντα τον νέο τρόπο και παρουσίασαν αξιόλογες εργασίες 

3. Κάποιοι µε ενθουσιασµό, λιγότεροι µε προβληµατισµό και µια οµάδα µαθητών µε 
παντελή αδιαφορία. 

4. Νοµίζω καλά. Ίσως βέβαια εφόσον γίνει επεξεργασία βελτιωτική των αλλαγών και 
προσαρµοστούν αυτές στα ελληνικά δεδοµένα, τα παιδιά να ανταποκριθούν καλύτερα. 

5. Πολύ θετικά. Είχα την ευκαιρία να ζητήσω τη γνώµη τους µέσα από 
ερωτηµατολόγιο και φάνηκε απ’ όλους η θετική τους στάση. Προκρίνουν την ελευθερία στην 
προσέγγιση και τη δική τους άµεση εµπλοκή (επισηµαίνοντας και τα πρακτικά προβλήµατα) ως τα 
µεγάλα πλεονεκτήµατα της νέας διδασκαλίας. Επίσης αρκετοί απάντησαν ότι το ενδιαφέρον τους 
για το µάθηµα τονώθηκε ενώ κανένας δεν θεώρησε την παλιά µέθοδο πιο αποτελεσµατική. 
Ενδιαφέρον είχε και η καθολική απάντηση ότι η βαθµολογία τους στο τετράµηνο θα είναι δίκαιη 
παρά το γεγονός ότι δεν έχουν γράψει διαγώνισµα. (το κίνητρο βέβαια για µια τέτοια απάντηση δεν 
είναι σαφές) 

6. Επιφυλακτικά αρχικά, µε ενδιαφέρον στη συνέχεια και προσήλωση στο έργο τους. 
7. Τους αρέσει η οµαδοσυνεργατική διαδικασία για πολλούς και διάφορους 

(αυτονόητους) λόγους 
8. (δεν απάντησε) 
9. Πολύ θετικά, ένιωθαν πιο χαλαροί στο µάθηµα και ευχάριστα δούλεψαν µε την 

έρευνα που τους ανατέθηκε. 
10. Το µάθηµα για τους µαθητές είναι πιο ευχάριστο, πιο εύκολο, αν και δεν ξέρω τι 

τελικά τους µένει από Λογοτεχνία… 
11.  Ήδη ανέφερα κάποιες αντιδράσεις των περσινών µαθητών µου στην 5η ερώτηση. 

Θυµάµαι επίσης ότι αρκετοί µαθητές δυσανασχετούσαν όταν δε χρησιµοποιούσαµε το βιβλίο της 
τάξης τους, και µου έλεγαν «τι µας το έδωσαν, κυρία, αυτό φέτος, αφού δεν το χρησιµοποιούµε; Τι 
το κουβαλάµε;» 

12.  «Ψαχουλευτά» πήγαιναν κι αυτά όπως κι εµείς. 
 
 

 
 Ερ. 12η. Πώς κρίνεις το προτεινόµενο από το υπουργείο κριτήριο αξιολόγησης: α) 

το άγνωστο κείµενο στη Λογοτεχνία β) την επιλογή στη λογοτεχνία ανάµεσα σε δύο θέµατα 
γ) τις επιµέρους ερωτήσεις  

 
1. Στην Λογοτεχνία επιβάλλεται ν’ αλλάξει και να γίνει τουλάχιστον πιο 

αντικειµενικός. Οι ερωτήσεις απαιτούν παραγωγές λόγου σε θέµατα ιστορικού και σύγχρονου 
προβληµατισµού, όσον αφορά το πεζό δοκίµιο, ενώ διαγράφεται ο λογοτεχνικός χαρακτήρας του 
µαθήµατος. Στο ποιητικό δοκίµιο η αναζήτηση ποιητικών και αντιποιητικών λέξεων ούτε είναι 
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πάντα εφικτή ούτε αποδεικνύει κάτι σηµαντικό. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ίδιο το λογοτεχνικό 
κείµενο και η ερµηνεία του και να δοθούν και ακριβή κριτήρια αξιολόγησης. 

2. Σε ότι αφορά το άγνωστο κείµενο,  είµαι σύµφωνη.  Οι εξετάσεις του Ιουνίου ήταν 
µια ευχάριστη έκπληξη: µας έδειξε ότι όλοι σχεδόν  οι µαθητές ασχολήθηκαν  µε επιτυχία µε το 
κείµενο για τα «φύλα» Απέφυγαν (όπως ήταν αναµενόµενο την  ποίηση) , αλλά οι ελάχιστοι που 
ασχολήθηκαν τα πήγαν αρκετά καλά. Οπωσδήποτε πρέπει να δίνεται ΕΝΑ θέµα για τις εξετάσεις, 
κατά την κρίση του διδάσκοντα και κυρίως, αυτό: ο ερωτήσεις 3 και 4 για την ποίηση, να 
…διαγραφούν! 

3. Α) Το άγνωστο κείµενο είναι µια ενδιαφέρουσα πρόταση.  Οι επιδόσεις των 
µαθητών είναι πολύ ικανοποιητικές.  Στην ποίηση δε συµφωνώ µε την τυπολογία των θεµάτων. 
∆ιακρίνω µεγάλη µονοµέρεια. 

Β) Την επιλογή ανάµεσα σε δυο θέµατα τη θεωρώ περιττή και πολυέξοδη 
4. Θετικά. Για τα Ν. Ελληνικά θεωρώ ότι επιτέλους «ξεκολλούν» από την αποστήθιση 

και µαθαίνουν να κρίνουν και να µελετούν ουσιαστικά. Βέβαια όταν αυτό ξεκινά στο λύκειο 
ξαφνικά το αντιµετωπίζουν µε φόβο και άρνηση. Αλλά το αποτέλεσµα είναι σαφώς καλύτερο. 

5. ∆εν έχω ακόµη εµπλακεί σε εξετάσεις αλλά διαβάζοντας το Π∆ νοµίζω πως είναι 
πολύ θεµιτό να δίνεται άγνωστο κείµενο και επίσης θεµιτό και απελευθερωτικό να δίνεται η 
δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε δύο θέµατα. Υποθέτω ότι το πρόβληµα τίθεται όταν καλούµαστε 
να στήσουµε τις ερωτήσεις και πιο ειδικά αυτές που σχετίζονται µε την ποίηση ίσως. Νοµίζω πως 
είναι το τίµηµα της ανάγκης(;) για στεγανοποιηµένη στιγµιαία εξέταση. Θεωρώ δυσανάλογη τη 
γκρίνια γύρω από αυτό το ζήτηµα αλλά επιφυλάσσοµαι µια και ακόµη δεν το αντιµετώπισα άµεσα. 

6. Το άγνωστο κείµενο αγχώνει ιδιάιτερα τους µαθητές. Ωστόσο η επιλογή ανάµεσα σε 
δύο θέµατα επιβαρύνει τον εκπαιδευτικό µε περισσότερη δουλειά. Είναι όµως δηµοκρατικό, αφού 
άπτονται του ενδιαφέροντος των µαθητών. 

7. α, β, γ: θετικό 
8. (δεν απάντησε) 
9. Το είδα ως κάτι πολύ θετικό, προοδευτικό και απελευθερωτικό για το µαθητή 

κυρίως. Η παπαγαλία περιορίζεται. 
10.  Η δυνατότητα επιλογής τους έφερε µια αναστάτωση, µια σύγχυση και µια 

αβεβαιότητα για το αν επέλεξαν το σωστό κείµενο τελικά. Επίσης το 2ωρο στις εξετάσεις του 
Μαΐου ίσως δεν επαρκεί, καθώς οι µαθητές καλούνται να διαβάσουν δύο κείµενα – συχνά µάλιστα 
πεζά- και µετά να επιλέξουν. 

11.  α) Το άγνωστο κείµενο στη λογοτεχνία (επίσης αναφέρθηκα σ’ αυτό και στην 5η 
ερώτηση) µπορεί να δυσκολεύει εµάς, γιατί µας προβληµατίζει περισσότερο από όσο ένα γνωστό 
και άρα διδαγµένο από εµάς στην τάξη µε ό,τι αυτό συνεπάγεται (συγκεκριµένες απαντήσεις, 
απαιτήσεις κλπ.), όµως, για τους µαθητές λυκείου κρίνω ότι είναι προτιµότερο, παρόλο που οι 
ίδιοι τροµάζουν στην ιδέα και µόνο ότι θα εξεταστούν σε άγνωστο κείµενο, γιατί γράφουν πιο 
ελεύθερα και γι’ αυτό πιο δηµιουργικά και καλύτερα, πλην πάντα κάποιων εξαιρέσεων. 

β) Η επιλογή στη λογοτεχνία ανάµεσα σε δύο κείµενα πέρσι ευνόησε τους µαθητές µου. Στο 
διαγώνισµα πρώτου τετραµήνου όλως τυχαίως οι  µισοί επέλεξαν το ένα κείµενο κι οι άλλοι µισοί 
το άλλο. Στις εξετάσεις του Ιουνίου πάλι περίπου το ίδιο συνέβη, απλώς τότε µερικοί επέλεξαν τα 
ποιητικά κείµενα γιατί ήταν µικρότερες οι απαντήσεις κι όχι  γιατί ήταν πιο εύκολα από το πεζό, 
και βιάζονταν να φύγουν. 

γ) Οι επιµέρους ερωτήσεις όσον αφορά την πρώτη θεµατική ενότητα, είναι ενδιαφέρουσες 
και πιο δηµιουργικές για τους µαθητές, όπως ανέφερα κάτι σχετικό και στην 5η ερώτηση. Φέτος 
µάλιστα που τους ανέθετα τέτοιου τύπου εργασίες για το σπίτι πρόθυµα τις  απαντούσαν, αν και την 
πρώτη φορά τα αγόρια κυρίως παραξενεύτηκαν που έπρεπε να πάρουν τη θέση της ηρωίδας, ενώ 
οι ίδιοι είναι άλλου φύλου. 

12.  α) Τελείως αποτυχηµένο, ειδικά µε τη µορφή ερωτήσεων που προτάθηκαν. 
β) Πώς να προλάβουν τα παιδιά να διαβάσουν και τα δύο θέµατα, να επιλέξουν, να 

σκεφτούν και να γράψουν τις απαντήσεις; 
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γ) Είναι φοβερό ότι, ειδικά στα ποιήµατα, ακόµα κι αν τα άλλαζες µπορούσες να πάρεις τις 
ίδιες απαντήσεις. 

  
 
Ερ. 13η. Πώς κρίνεις συνολικά τα ΑΠΣ; Νοµίζεις ότι θα πρεπε να εφαρµοστούν και 

στις επόµενες τάξεις; 
 
1. Κάποιες αλλαγές ήταν απαραίτητες και επιθυµητές. Είχε έρθει το πλήρωµα του 

χρόνου αλλά θα πρέπει οι απαιτήσεις των εµπνευστών να προσαρµοστούν την σύγχρονη ελληνική 
πραγµατικότητα του 2012. Να είναι πιο πραγµατιστικές και «ολιγοσέλιδες», να συνοδεύονται µε 
πολλά παραδείγµατα διδασκαλιών και επιµορφώσεις διαζώσης στην τάξη!!!   

2. Λογικά, θα έπρεπε, αφού πρέπει να γίνει µια ολοκληρωµένη δουλειά για να 
εκτιµήσουµε και το αποτέλεσµα, ∆εν έχει νόηµα να εφαρµόζεται µόνο στην Α τάξη.  

3. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και µε καλύτερο συντονισµό και επιµόρφωση 
των εκπαιδευτικών µπορούν να εφαρµοστούν στις επόµενες τάξεις. 

Και το µάθηµα της ιστορίας θα µπορούσε να διδαχθεί σε µορφή πρότζεκτ για να 
ενεργοποιηθούν περισσότερο οι µαθητές. 

4. Ναι για να υπάρξει µέσω της συνέχειας εµπέδωση και εξοικείωση µ’  αυτά που 
εξάλλου χρησιµοποιούνται στην τριτοβάθµια αλλά και στη δευτεροβάθµια στο εξωτερικό. 

5. Οπωσδήποτε. Το ερώτηµα είναι ποιος και πώς θα τα υποστηρίξει. Η απόφαση είναι 
πολιτική και δεν είναι κοµψό να µετατοπίζεται στις πλάτες των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερα των 
φιλολόγων που οµολογώ ότι ζηλεύουµε τη µακαριότητα άλλων ειδικοτήτων που στο όνοµα της 
επιστήµης τους δεν πολυξεβολεύονται. 

6. Ίσως όχι υποχρεωτικά 
7. Έχουν θετικά σηµεία αλλά και αρνητικά, ίσως και λίγο ουτοπικά µέσα στο ισχύον 

εκπαιδευτικό σύστηµα. Η εφαρµογή στις επόµενες τάξεις σηµαίνει και προϋποθέτει τη 
συνειδητοποίηση της κατάστασης του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήµατος 

8. (δεν απάντησε) 
9. Ναι έτσι νοµίζω αν κρίνω από τα αποτελεσµατα και από τη βιωµατική µου 

εµπειρία. Πρέπει ριζικά να αλλάξουν τα ΑΠΣ στο λύκειο. 
10. (δεν απάντησε) 
11. Οι άλλες τάξεις, δυστυχώς, αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα, είναι ο προθάλαµος 

για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, εποµένως δεν ξέρω αν είναι εφικτό (π.χ. λόγω χρόνου) να 
εφαρµοστούν τα ΑΠΣ σε όλα τα µαθήµατα, πόσο µάλλον στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα 
µαθήµατα. Στη λογοτεχνία όµως της Β΄ λυκείου νοµίζω, αφού είναι µάθηµα γενικής παιδείας, ότι 
θα έπρεπε να εφαρµοστεί, έστω κατά περίπτωση ή τετράµηνο. 

12.  Νοµίζω πως είναι αναγκαίο, αφού στην α΄ τάξη «ανακατέψαµε» και τα τρία 
βιβλία! 

  
    Σύνδεσµος Φιλολόγων ν. ∆ράµας 


