
 

 

 

 

 

Φιλολογικό Εργαστήριο για το Έργο της  Jane Austen   στο Α2 του ΓΕΛ Χορτιάτη 

 

Στο σχολικό βιβλίο της Α΄τάξης, Αγγλικά 1, υπάρχει ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στο 

πασίγνωστο βιβλίο της Jane Austen "Pride and Prejudice". Μέσα σε αυτή την δύσκολη 

κατάσταση που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό, η κα Ιωαννίδου , καθηγήτρια Αγγλικής και 

υπεύθυνη του τμήματος Α2, πρότεινε να γίνει ένα φιλολογικό εργαστήριο πάνω σε αυτό το 

βιβλίο. Έτσι με την άδεια του διευθυντή μας, κ. Παπαδόπουλου, και την συνεργασία της κας 

Αικατερίνης Κίτση- Καθηγήτριας Αγγλικής Λογοτεχνίας ΑΠΘ - θέσαμε αυτό το σχέδιο σε 

εφαρμογή. Με μεγάλη χαρά και προθυμία όλοι μας συμμετείχαμε στην συνάντηση αυτή, που 

πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας ZOOM, την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου,2021. 

 Μέσα από το πρίσμα  του αγγλικού μυθιστορήματος του 19ουαιώνα λοιπόν, η κα. Κίτση 

φρόντισε με μια ενημερωτική παρουσίαση, ερωτήσεις, γκάλοπ και χρήση διαδραστικών 

ψηφιακών εργαλείων, και   επιζητώντας την προσωπική μας γνώμη, να μας κεντρίσει το 

ενδιαφέρον , να μας παρουσιάσει τις διαχρονικές αξίες του συγκεκριμένου βιβλίου, να μας 

προβληματίσει με ερωτήματα που συνέκριναν την εποχή εκείνη με τη δική μας και να 

καταφέρει την ενεργή συμμετοχή μας. 

 



 

 Ακόμη και μέσω διαδικτύου, μας δόθηκε η δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με μια 

καθηγήτρια Πανεπιστημίου και να διαμορφωθεί ένα δημιουργικό περιβάλλον, μέσα στο 

οποίο όλοι οι συμμετέχοντες μπορούσαν να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους για 

θέματα όπως, ο γάμος, η εκπαίδευση, η κοινωνική θέση, οι σχέσεις των δύο φύλων, 

οικονομικές συνθήκες και ,γενικότερα, στερεότυπα, θεσμούς και αξίες που αφορούν στην 

περίοδο που γράφτηκε το Pride and Prejudice. 

 

 

Μάθαμε πώς λειτουργούσε η κοινωνία του 19ου αιώνα και συνειδητοποιήσαμε ότι πρέπει να 

εκτιμάμε όλες αυτές τις ελευθερίες που θεωρούμε πλέον δεδομένες, αφού πολλά έχουν 

διαφοροποιηθεί από τότε. Θα ήταν χαρά μας να ξανασυνεργαστούμε με την κα. Κίτση, να 

συμμετέχουμε σε κάτι τόσο διαδραστικό και να ξεφύγουμε από την συνηθισμένη ρουτίνα 

του μαθήματος. 

Παναγιωτίδου Μανθούλα – Σταμπουλή Αγγελική 
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