
Η διδαζκαλία ηης λογοηεχνίας και η ζύγχρονη ηεχνολογία 

η ςπέπβαση τος διδακτικού σςντηπητισμού 

 και η τόλμη τηρ ππωτοποπίαρ 

 

 

τος Νικήηα Παρίζη 

 

 

Πξηλ απφ ηξηάληα ηφζα ρξφληα, φζνη δηδάζθακε ινγνηερλία – νκνινγψ κε 

πνιιή πεξίζθεςε θαη πιεζσξηθφ δηζηαγκφ – ληψζακε ζρεδφλ κεηέσξνη. 

Θέισ λα πσ φηη σο δηδάζθνληεο δελ είρακε πνχ λα αθνπκπήζνπκε θαη πνχ 

λα ζηεξηρηνχκε. Νηψζακε βηβιηνγξαθηθά ζρεδφλ άνπινη, εζσηεξηθά γπκλνί 

θαη αλνρχξσηνη. Τα κφλα αμηφπηζηα βνεζήκαηα πνπ καο έδηλαλ κηα δηδα-

θηηθή αλάζα θαη άλεζε, ήηαλ ηα βηβιία ηνπ Γ. Θέκειε θαη ηνπ Κ. Κνπινπ-

θάθνπ. 

 

Δίρακε ιεηςή θαη αλάπεξε ινγνηερληθή παηδεία. Η παηδεία καο ήηαλ, θπ-

ξίσο, γξακκαηνινγηθή αιιά πάζρακε απφ εξκελεπηηθή απαηδεπζία θαη α-

πεηξία – κπνξψ λα πσ θαη άγλνηα. Έηζη, κπαίλακε ζηηο ηάμεηο δηζηαθηηθνί, 

θνβηζκέλνη θαη ελδεείο – ζπλέηεηλε θαη ν θφβνο ησλ δχζηξνπσλ επηζεσξε-

ηψλ. 

 

Όκσο, ην ζήκεξα απ’ ην ηφηε απέρεη έηε θσηφο – λνκίδσ φηη δελ ππεξβάι-

ισ. Σήκεξα, ν δάζθαινο ηεο ινγνηερλίαο έρεη ην αληίζεην, αθξηβψο, πξφ-

βιεκα: ηνπ πξνζθέξνληαη ηφζα πνιιά, ηφζν άθζνλν θαη πιεζσξηθφ ππν-
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ζηεξηθηηθφ θαη βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ, ψζηε έρεη πιένλ πξφβιεκα επηινγήο. 

Η δηθή κνπ γεληά, ζηα πξψηα ηεο δηδαθηηθά βήκαηα, έδεζε ην βαζαληζκφ 

θαη ηελ ηπξαλλία ηεο αλέρεηαο. Η ζεκεξηλή γεληά ησλ θηινιφγσλ δεη ηνλ 

θνξεζκφ ηεο αθζνλίαο θαη ηελ ακεραλία ηεο επηινγήο. Δίλαη, αζθαιψο, 

πξνηηκφηεξν λα δσ ηελ ακεραλία ηεο επηινγήο παξά ηελ ηπξαλλία ηεο έι-

ιεηςεο. 

 

Φπζηθά – απηνλφεην απηφ – ζα επηθεληξσζψ απνθιεηζηηθά ζην ζήκεξα. 

Να ζθεθηνχκε, ινηπφλ, θαη λα αλαξσηεζνχκε γηα θάηη πνιχ απιφ: θαη ηφηε 

θαη ζήκεξα, αιιά θαη ζε θάζε ζηηγκή, φηαλ ζε κηα ηάμε δηδάζθεηαη έλα ιν-

γνηερληθφ θείκελν, πφζα πξάγκαηα, πφζα ζηνηρεία, ζπλππάξρνπλ θαη ζπι-

ιεηηνπξγνχλ; 

 

Τν πξψην, ην θπξίαξρν θαη ην πξπηαλεχνλ, είλαη ην θείκελν. Τν θείκελν 

είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε έληππε ινγνηερληθή νληφηεηα θαη πνηφηεηα. Τν 

δεχηεξν είλαη, θπζηθά, ν καζεηήο. Λεηηνπξγεί σο άκεζνο απνδέθηεο ηνχ 

ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, σο αλαγλψζηεο θαη σο έλαο δπλεηηθφο εξκελεπηήο. 

 

Μηα αλαγθαία παξέλζεζε ζην ζεκείν απηφ. Η αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο, 

θαηά παξάδνζε, είλαη ππφζεζε ηδησηηθήο κνλαρηθφηεηαο θαη κνλαμηάο. 

Σηελ ηάμε κεηαηξέπεηαη ζε κηα πξάμε θαη ζε κηα δηαδηθαζία ζπιινγηθήο 

θαη νκαδηθήο αλαγλσζηηθφηεηαο. Τν δεχηεξν ηψξα παξέλζεην ζηνηρείν. Ο 

καζεηήο, ην είπακε ήδε, ιεηηνπξγεί σο απνδέθηεο – αλαγλψζηεο ηνπ ινγν-

ηερληθνχ θεηκέλνπ. Τνλ ζπλαθνινπζνχλ φκσο – ην καζεηή ελλνψ – ηξία 

αξλεηηθά ζχλδξνκα: δελ ην επέιεμε ν ίδηνο ην θείκελν· ελδερνκέλσο λα 

κελ έρεη ηηο αλαγθαίεο πξνζιακβάλνπζεο γηα λα ην πξνζδερζεί· πξαθηηθά, 

σθειηκηζηηθά, βηνπνξηζηηθά θαη επαγγεικαηηθά – γηα ην κέιινλ ηνπ ελλνψ 

– πηζαλφλ λα κελ ην ελδηαθέξεη. Άξα ν καζεηήο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 
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αλαγλσζηηθνχ εμαλαγθαζκνχ. Γηαβάδεη, εθψλ άθσλ, θαη εξκελεχεη ινγν-

ηερλία. 

 

Μεηά ην ζχληνκν παξέλζεην ιφγν, επαλέξρνκαη ζην αξρηθφ κνπ εξψηεκα: 

πνηα δειαδή ζηνηρεία ζπιιεηηνπξγνχλ ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο. Έρνπκε δεη 

ηα δχν πξσηαξρηθά: ην θείκελν θαη ηνλ καζεηή. Τν ηξίην είλαη θπζηθά ν 

δηδάζθσλ. Ίζσο δε ρξεηάδεηαη, ηνπιάρηζηνλ απηή ηε ζηηγκή, λα πξνζδηνξί-

ζνπκε ην ξφιν ηνπ. Πάλησο, απηφ πνπ ζπλήζσο ιέγεηαη, φηη δειαδή ν δά-

ζθαινο ιεηηνπξγεί σο έλαο ελδηάκεζνο, σο έλαο δηακεζνιαβεηηθφο θξίθνο 

ζηε δηδαθηηθή ξνή, πξνζσπηθά δε κε βξίζθεη ζχκθσλν. Γε ζα πσ ηψξα ην 

γηαηί. 

 

Υπάξρεη θαη έλαο ηέηαξηνο παξάγνληαο: ν δεκηνπξγφο ηνπ θεηκέλνπ, ν ζπγ-

γξαθέαο ή ν πνηεηήο, σο κηα αλζξψπηλε θαη ζπγγξαθηθή κνλαδηθφηεηα, 

καδί θπζηθά κε ην ρξψκα ηεο επνρήο πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. Μπνξνχκε, πξνο 

ην παξφλ, λα ηνλ αθήζνπκε ζηελ άθξε, ζην πεξηζψξην θαη ζηε ζθηά. 

 

Συμπέρασμα: 

Απηά ηα ηέζζεξα ζηνηρεία, δειαδή: ην ινγνηερληθφ θείκελν κε ηελ θπξίαξ-

ρε θαη δεζπνηηθή πξσηνθαζεδξία, ην πιήζνο ησλ καζεηψλ, πνπ ζπληζηνχλ 

πνιιαπιέο θαη δηαθνξεηηθέο αλαγλσζηηθέο δπλαηφηεηεο, ε παξνπζία ηνπ 

δαζθάινπ, ζπρλά εγεκνληθή θαη πιεζσξηθή θαη, ηέινο, ν απψλ αιιά δηαξ-

θψο ππνλννχκελνο θαη αλαθεξφκελνο δεκηνπξγφο ηνπ θεηκέλνπ, απηά ινη-

πφλ ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ζηε ζπιιεηηνπξγία ηνπο ζπληζηνχλ, θαζνξίδνπλ 

θαη πεξηγξάθνπλ ηελ παξαδνζηαθή, ηελ θαζηεξσκέλε, ηε ζπκβαηηθή θαη 

ηελ ηζρχνπζα κνξθή ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο. 
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Σηελ επνρή καο φκσο ε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ηείλεη λα 

αιιάμεη θαη λα επηβιεζεί πιένλ κηα θαηλνθαλήο, αλαηξεπηηθή, επαλαζηαηη-

θή θαη πνιχηξνπε δηδαθηηθή ηεο ινγνηερλίαο. 

 

Βέβαηα, ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο, επεηδή πξνυπνζέηεη ηε κειέηε έληπ-

πνπ θεηκέλνπ, ζπληζηά κηα καζεζηαθή δηαδηθαζία φπνπ ν ιφγνο είλαη ηφζν 

θπξίαξρνο θαη εγεκνληθφο, ψζηε ζρεδφλ επηζθηάδεη ην πάληα. Απηή, αθξη-

βψο, ε δεζπνηηθή θπξηαξρία ηνπ ινγνηερληθνχ ιφγνπ είλαη ίζσο ε βαζηθή 

αηηία πνπ ην κάζεκα απηφ δελ έρεη επεξεαζζεί ηφζν έληνλα απφ ηελ εηζβν-

ιή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη απφ ηα λέα καζεζηαθά πεξηβάι-

ινληα. 

 

Γηα λα θαλνχλ φκσο νη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, 

ζα κνπ επηηξαπεί κηα ζχληνκε παξέλζεζε. Θα αλαθεξζψ ζε δχν πνιχ πξψ-

ηκα παξαδείγκαηα, φηαλ αθφκε δελ ππήξραλ νη ζχγρξνλεο δπλαηφηεηεο. 

 

Τν θζηλφπσξν ηνπ 1978, επξηζθφκελνο ζην Παξίζη ηεο Γαιιίαο, παξαθν-

ινπζψ, κεηαμχ πνιιψλ άιισλ, έλα κάζεκα ινγνηερλίαο ζε δεκφζην Γπ-

κλάζην. Σηελ ηάμε δηδάζθεηαη ην πνίεκα ηνπ Apollinaire Η γέυςπα τος Μι-

παμπώ. Οκάδα καζεηψλ έρεη αλαιάβεη, κε ηα κέζα εθείλεο ηεο επνρήο, λα 

κεηαζρεκαηίζεη ην ζπγθεθξηκέλν πνηεηηθφ θείκελν ζε πνηεηηθφ ζελάξην θαη 

κε βάζε απηφ λα δεκηνπξγήζεη έλα θηικ, κηα ηαηλία κηθξνχ κήθνπο. 

 

Τν απνηέιεζκα ήηαλ νκνινγνπκέλσο εθπιεθηηθφ. Γειαδή: ηα εγγεγξακ-

κέλα ζην πνίεκα ζηνηρεία: νη εηθφλεο, ε γέθπξα, ν Σεθνπάλαο, ηα ξένληα 

λεξά, ηα επηπιένληα θχιια, ν πνηεηηθφο ξπζκφο, ε κνπζηθή ξνή ηνπ ιφγνπ, 

φια δειαδή ηα ζηνηρεία είραλ κεηαζρεκαηηζηεί ζε έλα δσληαλφ ιεηηνπξγη-

θφ ζχλνιν ιφγνπ, ήρσλ, εηθφλσλ θαη κνπζηθήο. 
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Τη, αθξηβψο, είρε επηηχρεη ε νκάδα απηψλ ησλ καζεηψλ; Απφ ην κνλφηξνπν 

έληππν πνηεηηθφ θείκελν είρε θαηνξζψζεη λα δεκηνπξγήζεη έλα πνιπηξνπη-

θφ θείκελν, κηα άιιε πνηεηηθή αθήγεζε πνπ ζπλδχαδε ην ιφγν, ηνλ ήρν, ηε 

δσληαλή εηθφλα θαη ηε κνπζηθή. Δίρε βηψζεη δειαδή ε νκάδα ησλ καζεηψλ 

ην θείκελν θαη ην απέδηδε πνιπηξνπηθά. 

 

Τν 1984 έδεζα ην ίδην δηδαθηηθφ πείξακα κε ειιελφθσλν ηψξα πνίεκα: ηε 

Σαλαμίνα τηρ Κύππορ ηνπ Σεθέξε. Γεκηνπξγφο ηνπ εθπιεθηηθνχ απνηειέ-

ζκαηνο ην Τκήκα Έξεπλαο θαη Τεθκεξίσζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχ-

ηνπ ηεο Κχπξνπ. 

 

Μέζα απφ απηά ηα δχν πνιχ πξψηκα παξαδείγκαηα κπνξεί θαλείο φρη α-

πιψο λα εηθάζεη αιιά λα δεη θαη λα βεβαησζεί εκπξάγκαηα πψο ζα κπν-

ξνχζε ε ζχγρξνλε ηερλνινγία, σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο, λα αλαλεψζεη ηε 

δηδαθηηθή ηεο ινγνηερλίαο. Να γίλσ φκσο πην ζαθήο θαη λα αλαθεξζψ ζε 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, ζε δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ζε πξνζθεξφκε-

λεο θαη ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο. 

 

Τη ζα κπνξνχζε δειαδή λα θάλεη έλαο ζχγρξνλνο δάζθαινο κε φζα ζηνη-

ρεία δηαζέηεη ζήκεξα ην δηαδίθηπν; 

 

α) Να εμνηθεηψζεη ζηαδηαθά ηνπο καζεηέο ηνπ ζ’ έλα θαηλνχξην καζεζη-

αθφ πεξηβάιινλ, ην νλνκαδφκελν δηθηπαθφ. 

 

β) Να εζίζεη ηνπο καζεηέο ζηε δηαδηθηπαθή εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, φρη 

βέβαηα ηνπ ηχπνπ: ςάρλσ, βξίζθσ, εθηππψλσ, παξνπζηάδσ, γηαηί θάηη 
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ηέηνην θπζηθά θαη δε ζπληζηά έξεπλα. Δίλαη απιψο κηα ηππνπνηεκέλε 

εξγαζία, πνπ δε βνεζάεη ζηελ πξφζθηεζε θάπνηαο δεμηφηεηαο. 

 

Γη’ απηφ, νη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, κε πξσηνγελή πεγή ην δηαδίθηπν, 

πξέπεη λα ζέηνπλ ηέηνηα δεηνχκελα, ψζηε ν καζεηήο δηεξεπλψληαο ηα 

πνιιά, λα κάζεη λα ιεηηνπξγεί θξηηηθά – επηιεθηηθά. 

 

γ) Να αλαζέζεη ζηνπο καζεηέο λα αλαδεηήζνπλ θαη λα θσηίζνπλ κφλνη 

ηνπο ην γξακκαηνινγηθφ θαη ην επξχηεξν ηζηνξηθφ θνξηίν ηνπ θεηκέ-

λνπ. Να ππελζπκίζσ εδψ φηη ε ιεγφκελε ηζηνξηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ 

πεξηιακβάλεη πνιιά ππνζέκαηα θαη ππνεξσηήκαηα: πνηνο ην έγξαςε, 

πφηε, πνχ, θάησ απφ πνην ηζηνξηθφ – θνηλσληθφ πιαίζην, πξψηε δεκν-

ζίεπζε, θξηηηθέο αληηδξάζεηο, ελδνθεηκεληθέο ηζηνξηθέο αλαθνξέο, εξ-

γνβηνγξαθηθά ηνπ ζπγγξαθέα θιπ. 

 

δ) Να ηνπο νδεγήζεη ζην Σπνπδαζηήξην ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ, απφ ηα 

πην νξγαλσκέλα ζην δηαδίθηπν, λα δηαιέμνπλ ην θαβαθηθφ πνίεκα πνπ 

δηδάρηεθαλ, λα ην αθνχζνπλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο απαγγειηηθέο εθ-

δνρέο (Λακπέηε, Γ. Π. Σαββίδε, Κπξ. Δπζπκίνπ) θαη λα γξάςνπλ πνηα 

απνδίδεη θαιχηεξα ηελ πνηεηηθή ινγηθή. Να αζθήζνπλ δειαδή νη κα-

ζεηέο έλα είδνο πξνζιεπηηθήο θαη αθνπζηηθήο επαηζζεζίαο. 

 

ε) Να ηνπο εμνηθεηψζεη κε ηε ινγηθή ησλ ζπγθξίζεσλ. Να δνπλ δειαδή 

νη καζεηέο ι.ρ. ηε Φόνισσα πξψηα σο θεηκεληθφ γεγνλφο θαη κεηά σο 

ζεαηξηθή απφδνζε κε ηελ Κνληφξδνπ ή θαη σο θηλεκαηνγξαθηθή κε-

ηαθνξά. Τν νπζηψδεο, βέβαηα, δελ είλαη απιψο ε παξαθνινχζεζε ηεο 

ζεαηξηθήο θαη θηλεκαηνγξαθηθήο κεηαθνξάο. Τν νπζηψδεο είλαη λα 
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αλαδεηήζνπλ νη καζεηέο θαηά ηη δηαθέξεη ε θεηκεληθή απφ ηε ζεαηξη-

θή θαη ηε θηικηθή αθήγεζε. 

 

ζη)  Τν θνξπθαίν πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη: λα δεκηνπξγήζνπλ νη δηδά-

ζθνληεο ελδνζρνιηθά έλα ςεθηαθφ αξρείν γηα ην κάζεκα ηεο ινγνηε-

ρλίαο. Τν αξρείν ζε ηδαληθφ ζρεδηαζκφ λα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη: 

 ςεθηνπνηεκέλα ινγνηερληθά θείκελα (ηα δηδαζθφκελα θαη ηα δε-

ηνχκελα παξάιιεια ή νκφζεκα) 

 ςεθηαθφ πιηθφ θαηά ζπγγξαθέα, θαηά πνηεηή, θαηά γξακκαην-

ινγηθή πεξίνδν θαη ρσξηζηά γηα θάζε θείκελν 

 ςεθηαθφ αξρείν θσλψλ (αθνχγεηαη ε θσλή δηαθφξσλ ζπγγξα-

θέσλ θαη πνηεηψλ) 

 αξρείν απαγγειηψλ 

 ςεθηαθφ αξρείν εηθφλσλ, πξνζσπνγξαθηψλ, ηφπσλ, ζθίηζσλ 

θιπ. 

 αξρείν κεινπνηεκέλεο πνίεζεο θιπ. 

 ςεθηαθφ αξρείν κε απηφγξαθα πνηεηψλ θαη ζπγγξαθέσλ. 

 

Όινο απηφο ν κφρζνο γηα ηε ζπγθέληξσζε ελφο ηφζν πινχζηνπ θαη πνιχ-

κνξθνπ πιηθνχ, ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζζεί κε έλα πνιχ απιντθφ ηξφ-

πν: δεκηνπξγείηαη νιηγνκειήο ινγνηερληθφο φκηινο απφ καζεηέο Γ΄ Γπκλα-

ζίνπ θαη Α΄ Λπθείνπ. 

 

Ο φκηινο αλαιακβάλεη, κε ηελ θαζνδήγεζε ελφο δηδάζθνληνο θαη ηελ επν-

πηεία ελφο εηδηθνχ ζε ζέκαηα ινγνηερλίαο, λα θαηαξηίζεη κέζα ζε έλα ρξφ-

λν ην πιήξεο αξρείν. 
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Τα Δθπαηδεπηήξηα Γνχθα έρνπλ ζέζεη ζε πιήξε εθαξκνγή δχν πξσηνπνξη-

αθά πξνγξάκκαηα, ζα έιεγα θαιχηεξα θαηλνηνκίεο, ζρεηηθά πάληα κε ηε 

δηδαθηηθή πξάμε. 

 

Η πξψηε θαηλνηνκία είλαη ν ιεγφκελνο Καηαζηαηηθφο Μαζεζηαθφο Φάξ-

ηεο. Να γίλσ φκσο ζαθέζηεξνο θαη λα πξνζπαζήζσ, ζπλνπηηθά βέβαηα, λα 

δείμσ ηη αθξηβψο είλαη ν Μαζεζηαθφο Φάξηεο. Σηέθνκαη, θπξίσο, ζε 4 ζε-

κεία, ηα νπνία πηζηεχσ φηη θαζνξίδνπλ ηελ νπζία ηνπ: 

 

α) Απνηειεί κηα πιήξε θαη αλαιπηηθή ραξηνγξάθεζε θαη θαηαγξαθή ηεο 

νπζίαο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο· ην ηη δειαδή ζα δηδάμσ αιιά θαη ην 

πψο ζα ην δηδάμσ, απφ ην Νεπηαγσγείν κέρξη θαη ηε Γ΄ Λπθείνπ. Κα-

ζνξίδεη, επνκέλσο, ηελ εμειηθηηθή ξνή ηεο δηδαζθφκελεο χιεο, αιιά 

θαη ηε κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο, απφ ηάμε ζε ηάμε θαη απφ βαζκίδα 

ζε βαζκίδα. 

 

β) Καηαγξάθεη – ηαπηφρξνλα θαη θαζνδεγεί – απηφ πνπ πξέπεη λα κάζεη 

ν καζεηήο ζε κία ηάμε, γηα λα έρεη ηηο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο θαη 

λα θνηηήζεη νκαιά ζηελ επφκελε. Έηζη, ε καζεζηαθή ζπλέρεηα εμε-

ιίζζεηαη ελδνηαμηθά, δηαηαμηθά θαη δηαβαζκηαθά: νκαιά, ρσξίο θελά, 

ρσξίο ράζκαηα αιιά θαλνληθά θαη κε πιεξφηεηα. 

 

γ) Τν κνξθσηηθφ αγαζφ πνπ πξέπεη λα θαηαθηήζεη ζηαδηαθά ν καζεηήο, 

δελ θαζνξίδεηαη κφλν σο έλα ζχλνιν γλψζεσλ αιιά θαη σο κηα δέζκε 

ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ, πνπ ζα πξέπεη λα δηαθξίλνπλ αιιά θαη λα 

θνζκνχλ ην καζεηή. 
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Γηα λα γίλσ ζαθέζηεξνο έλα απιφ παξάδεηγκα: ε εθκάζεζε, ι.ρ., ησλ 

πνηθίισλ γξακκαηηθψλ ηχπσλ, ηεο ιεγφκελεο γξακκαηηθήο νξζφηε-

ηαο, ζπληζηά κηα απαξαίηεηε γλψζε. Τν νπζηψδεο φκσο είλαη κέζα 

απφ απηή ηε γλψζε λα αλαδεηθλχεηαη, γηα ην καζεηή πάληα, κηα ζε-

καληηθή δεμηφηεηα, ην νξζψο εθθξάδεζζαη, δειαδή ε εθθξαζηηθή ά-

λεζε ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ην γξαπηφ ιφγν. 

 

δ) Καηαιεθηηθά ζα έιεγα φηη ν Μαζεζηαθφο Φάξηεο ιεηηνπξγεί σο έλαο 

πηιφηνο, έλαο δηδαθηηθφο νδεγφο. Φαξάζζεη ηελ θαηεπζπληήξηα γξακ-

κή πνπ εμειηθηηθά αθνινπζνχκε, πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζνπκε ην κα-

ζεηή ζηελ θαηάθηεζε ηνπ κνξθσηηθνχ αγαζνχ. 

 

Δξψηεκα ινγηθφ θαη εχινγν: πψο πινπνηείηαη ε ινγηθή θαη ε νπζία ηνπ 

Μαζεζηαθνχ Φάξηε ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε; 

 

Απαληψ: κε ηε δεχηεξε θαηλνηνκία καο πνπ είλαη ηα ζρέδηα καζεκάησλ. 

Δδψ φκσο ρξεηάδνληαη θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο, γηα λα θαλεί πψο 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ πξάμε ηα ζρέδηα καζεκάησλ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ινηπφλ, ηα ζρέδηα καζεκάησλ: 

 

α) αλαθέξνληαη ζ’ έλα θαλνληθφ σξηαίν κάζεκα ή ζε κηα επξχηεξε δηδα-

θηέα ελφηεηα· 

 

β) σο δηδαθηηθή ινγηθή ην θάζε ζρέδην απνξξέεη θαη εθαξκφδεη ηηο αξρέο 

θαη ηηο πξνδεζκεχζεηο ηνπ Μαζεζηαθνχ Φάξηε· 

 

γ) θάζε ζρέδην θαζνξίδεη αλαιπηηθά: 
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 ην δηδαθηέν ζέκα 

 ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο 

 ηε κνξθή θαη ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο 

 ηελ πνξεία δηδαζθαιίαο, δειαδή ηα δηαδνρηθά βήκαηα πνπ ζα δη-

αγξάςεη ε ζπλνιηθή ηξνρηά ηεο δηδαζθαιίαο· 

 

δ) ην πιένλ νπζηψδεο: θάζε ζρέδην παξαπέκπεη ζην αλαγθαίν ππνζηεξη-

θηηθφ πιηθφ, πνπ πξναπαηηείηαη γηα ηε ζσζηή, πιήξε θαη εκπεξηζηα-

ησκέλε δηεθπεξαίσζε ηνπ καζήκαηνο. 

 

Τν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ είλαη ςεθηαθφ, απνζεθεπκέλν ζηνλ Δληαίν 

Πίλαθα ςεθηαθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Αλαδεηάο ζ’ απηφλ ηνλ πίλαθα, 

ηελ ηάμε, ην κάζεκα, ηελ ελφηεηα θαη αλνίγεη φιν ην πιηθφ πνπ κπν-

ξείο λα αμηνπνηήζεηο, κέζσ ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ δηαδξαζηηθνχ πί-

λαθα. 

 

Άξα: ε δηδαθηηθή καο πνξεία είλαη απφιπηα ζαθήο: απφ ην Μαζεζηαθφ 

Φάξηε ζηα ζρέδηα καζεκάησλ· απφ ηα ζρέδηα ζην ςεθηαθφ πιηθφ· 

απφ ην ςεθηαθφ πιηθφ ζηα φζα ρξεηάδεηαη ππνζηεξηθηηθά ν δάζθα-

ινο γη’ απηφ πνπ δηδάζθεη θαη, ηέινο, δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ςε-

θηαθνχ πιηθνχ κέζσ ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο. Απ-

ηή είλαη ε πνξεία καο: νξγαλσκέλε, κεζνδεπκέλε, πινπνηήζηκε θαη 

απνηειεζκαηηθή. 

 

Ννκίδσ φηη αξθνχλ απηά ηα πνιχ ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα. Σ’ απηά ζα αξ-

θεζηψ, γηαηί βηάδνκαη λα αλαθεξζψ ελ ζπληνκία ζηηο δπζθνιίεο θαη ηα α-

λαθπφκελα πξνβιήκαηα. Γίλνκαη ζπγθεθξηκέλνο: 
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Υπάξρεη πξψηα πξψηα έλαο δηδαθηηθφο ζπληεξεηηζκφο. Μπνξεί λα νθείιε-

ηαη ζε αηνικία, ζε έλα είδνο δηδαθηηθήο δεηιίαο, ζε κηαλ αλεμήγεηε απν-

ζηξνθή γηα θάζε κεράλεκα. Βέβαηα, ζε κηα επνρή πνπ φινη καο δνχκε ην 

ζάλαην ηεο θηκσιίαο, ην ηέινο ηνπ θιαζηθνχ καπξνπίλαθα ή αθφκε θαη ην 

ζάλαην ηνπ δαζθάινπ – απζεληία, δειαδή ζε κηα επνρή πνπ φια αιιάδνπλ 

θαη ε εθπαίδεπζε δεη ζηνλ ππξεηφ ηεο ςεθηαθήο επαλάζηαζεο, ν δηδαθηη-

θφο ζπληεξεηηζκφο δελ είλαη απιψο αδηθαηνιφγεηνο. Μνηάδεη εληειψο πα-

ξσρεκέλνο θαη δηδαθηηθφ ζρήκα νμεηδσκέλν. 

 

Πξέπεη λα κπνξνχκε λα ζπάζνπκε απηφ ην θέιπθνο ηνπ ζπληεξεηηζκνχ 

θαη λα πεξάζνπκε, θπζηθά κε ζσζηνχο θαη πξνγξακκαηηζκέλνπο βεκαηη-

ζκνχο, ζηε δηδαθηηθή ηφικε ηεο ςεθηαθήο πξσηνπνξίαο. 

 

Ερώτημα: Μέζα ζ’ απηνχο ηνπο γελλαίνπο βεκαηηζκνχο, πνηα ελδερν-

κέλσο πξνβιήκαηα αλαθχνληαη θαη πνηνη νη πηζαλνί θίλδπ-

λνη πνπ ελεδξεχνπλ; 

 

Θα αλαθεξζψ ζε ηξία κφλν πξνβιήκαηα – θηλδχλνπο πνπ ηα ζεσξψ θαη ηα 

πιένλ θαίξηα: 

α) ππάξρεη ν θίλδπλνο λα παγησζεί κηα δηδαθηηθή νκνγελνπνίεζε. Όινη, 

ι.ρ., κηα θαη ζα αληινχκε απ’ ηελ ίδηα πεγή, λα θαηαζηνχκε δηδαθηηθά 

νκφηξνπνη· 

β) είλαη ελδερφκελν λα ζπληειεζηεί κηα δηδαθηηθή κεηαηφπηζε: λα ηεζεί 

δειαδή ην ινγνηερληθφ θείκελν ζην πεξηζψξην θαη λα θαηαιάβνπλ ηελ 

πξψηε ζέζε φια ηα άιια ζηνηρεία, πεξηθεξεηαθά θαη εμσθεηκεληθά, 

πνπ καο πξνζθέξεη ζήκεξα πινπζηνπάξνρα ε ηερλνινγία· 

γ) δελ πξέπεη επίζεο λα απνμεραζηεί ην θαίξην θαη ην νπζηψδεο: εξκε-

λεχσ έλα θείκελν δε ζεκαίλεη ζπιιέγσ πιεξνθνξίεο απ’ ην δηαδίθηπν. 
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Αληίζεηα, ε πιεξνθνξία γίλεηαη ην κέζν, ην επηθνπξηθφ ζηνηρείν, έλαο 

απιφο δειαδή νδνδείθηεο, γηα λα κνπ αλνίμεη ην δξφκν γηα ηελ εξκε-

λεία, ε νπνία θαη ζα δείμεη ηξία, θπξίσο ζηνηρεία: ην θάζε θείκελν εί-

λαη, πξψηνλ, έλα άξηην ζχλνιν, δνκεκέλν σο «θαηαζθεπή» κε νξη-

ζκέλεο αξρέο θαη θαλφλεο· δεχηεξνλ, είλαη θνξέαο λνεκάησλ, δειαδή 

κηαο νξηζκέλεο θεηκεληθήο ηδενινγίαο· θαη, ηξίηνλ, ην θάζε θείκελν 

ζπληζηά έλα γισζζηθν–αηζζεηηθφ γεγνλφο, δειαδή κηα ζπληειεζκέλε 

γισζζηθή νκνξθηά. 


