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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θξίζε, ηελ νπνία δηέξρεηαη ε Διιάδα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα επεξεάδεη θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο, ε νπνία 

πξνβαίλεη ζε θαηαηγηζηηθέο αιιαγέο κε ην πξφζρεκα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο 

εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην απηφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο εηζάγεη ην επηέκβξην ηνπ 

2011 λέα αλακνξθσκέλα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, γηα λα εθαξκνζηνχλ πηινηηθά ζε 

επηιεγκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο. ηφρνο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο είλαη 

λα δηεξεπλήζεη ηελ πνξεία δηδαζθαιίαο ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Λνγνηερλίαο 

ζχκθσλα κε ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ ζην πιαίζην ηνπ «Νένπ ρνιείνπ». Με ηε 

δηεμαγσγή πέληε ζπλεληεχμεσλ ζε θηινιφγνπο πηινηηθψλ Γπκλαζίσλ πξνθχπηεη φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο ππνδέρηεθαλ ζεηηθά ηηο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ην λέν Πξφγξακκα 

πνπδψλ ζηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο. Σα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ επίζεο φηη 

νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζεσξνχλ ηθαλνπνηεηηθή ζην ζχλνιφ ηεο ηελ επηκφξθσζε πνπ 

έιαβαλ, σζηφζν εθάξκνζαλ αξθεηέο θαηλνηφκεο κεζφδνπο, φπσο ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή, ηα ζελάξηα καζήκαηνο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, εκπινπηίδνληαο 

ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο. Ζ έξεπλα απνηππψλεη θαη ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Λνγνηερλίαο, 

θαζψο ζεσξνχλ φηη ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ πξέπεη λα επαλέιζεη απνθιεηζηηθά, 

επηζεκαίλνληαο σζηφζν βειηηψζεηο κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ, Νέν ρνιείν, πηινηηθά Γπκλάζηα, 

Λνγνηερλία.
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ABSTRACT 

 

The economic, social and political crisis, affects the educational policy makers of 

Greece during the last years. It provokes hailing changes in the guise of 

modernization of education. Within this framework, the Ministry of Education has 

introduced since September 2011 new reformed curricula, to be implemented as pilot 

programmes in sample schools. The objective of this study is to investigate the 

process of teaching the subject of Literature, according to the new curriculum called 

"New School". The qualitative approach has been used in the study. The interviews 

conducted to five Literature teachers in pilot Junior High Schools showed that the 

participants accepted positively the changes brought by the new curriculum in the 

teaching of Literature. The results also manifested that teachers do not consider, the 

training that they have received satisfying in general, however they have implemented 

several innovative methods such as teamwork, lesson scenarios and new technologies, 

thus enriching the subject of Literature. The survey illustrates the views of teachers 

relatively to the future development of Literature course, as they assume that the new 

curriculum should be utilized again exclusively, however they pinpoint that 

improvements should be made aiming its effective implementation. 

 

Key words: new curricula, New School, pilot High Schools, Literature 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

αξρηθά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. Καηζή γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε, ηελ 

επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή θαη ηελ ακέξηζηε ζηήξημε πνπ κνπ παξείρε θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο. Ηδηαίηεξα επραξηζηψ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, γηαηί ρσξίο ηε βνήζεηά ηνπο δελ ζα 

πινπνηείην απηή ε εξγαζία.. πκπαξαζηάηξηα ζε απηή ηελ πνξεία ζηάζεθε θαη ε 

εθιεθηή ζπλάδειθνο θ. Καηζνχινπ, ε νπνία κε ηηο εθηελείο γλψζεηο ηεο ζπλέβαιε 

νπζηαζηηθά ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ. 

Δπραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηδηαίηεξα ην ζχδπγφ κνπ ηαχξν γηα ηελ εζηθή 

ππνζηήξημε, ηελ αγάπε θαη ηελ θαηαλφεζε, κε ηελ νπνία πεξηέβαιε φιε ηελ 

πξνζπάζεηά κνπ θαη ηέινο ηηο θφξεο κνπ Κσλζηαληίλα θαη Ησάλλα, νη νπνίεο απφ ηε 

ζέζε ηνπο ε θαζεκηά, κνπ επέηξεςαλ ηελ πνιπηέιεηα ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ 

απαηηήζεθε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο κνπ. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θξίζε, ηελ νπνία δηέξρεηαη ε Διιάδα 

ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ αθήλεη αλεπεξέαζηε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ηνπο 

ζρεδηαζηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. ην πιαίζην απηφ επηρεηξνχληαη 

θαηαηγηζηηθέο αιιαγέο, κε ην πξφζρεκα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο. 

Πξνβάιιεηαη ε κεηάβαζε ζε έλα πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν, ηθαλφ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Καηαγξάθεηαη σζηφζν 

ε άπνςε φηη νη καζεηέο θαζψο πεξλνχλ ην θαηψθιη ηνπ ζρνιείνπ θάζε πξσί 

εηζέξρνληαη ζε κηα πξνζνκνίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δσήο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη 

ζην ηέινο ηεο εκέξαο επηζηξέθνπλ μαλά ζηνλ θφζκν ηνπ 21
νπ

 αηψλα (Jacobs, 2010). 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνλίζεη ηελ ειιεληθή 

εθπαίδεπζε κε ηα δηεζλή εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα θαη λα γεθπξψζεη απηή ηε 

δπζαξκνλία κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ θαη ηνπ θφζκνπ 

ηεο δσήο ησλ καζεηψλ, εηζάγεη ην επηέκβξην ηνπ 2011 λέα αλακνξθσκέλα 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, γηα λα εθαξκνζηνχλ πηινηηθά ζε επηιεγκέλεο ζρνιηθέο 

κνλάδεο. Σν εγρείξεκα, πνπ νλνκάδεηαη «Νέν ρνιείν», απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

ζηνίρεκα ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ ζρεδηαζηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Σν ζρνιηθφ έηνο 2013-14 ηα Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ γεληθεχνληαη ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο.
1
 

Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ απνηεινχλ νληφηεηεο κε ηδενινγηθφ πεξηερφκελν, 

θαζψο πξνβάιινπλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη αληηιήςεηο, νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη 

ζε θνηλσληθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζηφρνπο (Παπαιάκπξνπ, 2016). κσο, κφλν απηφ 

δελ είλαη αξθεηφ, αθνχ απαηηείηαη επηπιένλ ε πηνζέηεζε λέσλ δηδαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη αιιαγή παηδαγσγηθψλ αληηιήςεσλ εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ζπζηεκηθφ επίπεδν (Κπξίηζεο, 2008). Γηα ην ιφγν απηφ ρξεηάδεηαη λα 

πξνζεγγίδνληαη θξηηηθά, ψζηε λα αμηνινγείηαη ε πινπνίεζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπο. ηφρνο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ πνξεία 

                                                           
1
ην 2014 ηα λέα Π. αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ, σο ζπκπιεξσκαηηθά πξνο 

ηα ηζρχνληα (Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ, (Γ.Δ.Π.Π.-Α.Π.), ελψ ην 2016-17 ζηηο λέεο νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ 

καζεκάησλ ζην Γπκλάζην έξρνληαη ζην πξνζθήλην θαη πάιη  σο ζπκπιεξσκαηηθά ζηα Γ.Δ.Π.Π. θαη 

Α.Π.. 
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δηδαζθαιίαο ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Λνγνηερλίαο ζχκθσλα κε ην λέν 

Πξφγξακκα πνπδψλ ζην πιαίζην ηνπ «Νένπ ρνιείνπ». Δζηηάδεη επνκέλσο ζηελ 

πεξίπησζε θηινιφγσλ πηινηηθψλ Γπκλαζίσλ θαη επηρεηξεί λα θαηαδείμεη θαη λα 

απνηππψζεη ηελ αληαπφθξηζή ηνπο θαη ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο 

Λνγνηερλίαο.  

Ζ ειιηπήο εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Λνγνηερλίαο (Βαιαζνπνχινπ, 2016· Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ, 

2013· Λπγνπξά, 2012· ππξνπνχινπ θ. ζπλ., 2007), ζχκθσλα κε ην λέν Πξφγξακκα 

πνπδψλ ζε πηινηηθά Γπκλάζηα θαηέζηεζε ηελ έξεπλα αλαγθαία. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ 

Τπνπξγείνπ λα πξνάγεη ζπκβαηηθά ζρνιεία ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζε ζρνιεία 

γηα ηνλ 21
ν
 αηψλα, νη λέεο δηαζηάζεηο ηνπ παηδαγσγηθνχ ξφινπ ησλ ππεξεηνχλησλ 

θηινιφγσλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ επαλαπξνζδηνξίδεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθέο 

κνλάδεο θαη ε αιιαγή ηεο θηινζνθίαο ζηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο απνηέιεζαλ 

ηα θίλεηξα γηα ηελ έξεπλα. ήκεξα, πιένλ, πξνζηίζεηαη θαη έλα αθφκε, νη νδεγίεο γηα 

ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017, νη 

νπνίεο επαλαθέξνπλ ζην πξνζθήλην ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ θαη φπνπ 

αλαθέξεηαη φηη ν δηδάζθσλ δχλαηαη λα επηιέγεη ηελ νξγάλσζε θαη κεζφδεπζε ηεο 

δηδαζθαιίαο κε ηξφπν αλάινγν ησλ δηδαθηηθψλ αξρψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Πηινηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο ζηελ Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε 

(ΤΠ.Π.Δ.Θ, 2016). 

Ζ εξγαζία δνκείηαη ζε έμη θεθάιαηα .Σν πξψην θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηελ 

έλλνηα ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζρεδηαζκνχ 

θαη αλάπηπμεο ελφο Α.Π. Δπηπιένλ πξνζεγγίδεηαη ε εκπινθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην 

ζρεδηαζκφ ηνπ Α.Π, σο αδηακθηζβήηεηνπ παξάγνληα αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δηδαζθαιίαο. Σν δεχηεξν θεθάιαην εζηηάδεη ζηνλ φξν «Νέν ρνιείν». Δθθηλψληαο 

απφ ηα πξφζθαηα Α. Π ζηελ Διιάδα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο ηνπο, έηζη 

φπσο απηή δηαηππψλεηαη απφ πιήζνο εξεπλψλ (Βαβνπξάθε, Ενπγαλέιε, Κνχηξα, & 

νθνχ, 2007· Βέηθνπ, Παηνχλα, & Βαξέζε, 2008· Δπξσπατθή Μνλάδα Δπξπδίθε, 

2008,· Μπακπηληψηεο, Γθιαβάο, Παπαθσλζηαληίλνπ, νχηζαο, & Γηαινχξεο, 2009·) 

παξνπζηάδεηαη ε θηινζνθία ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ 2011 θαη ε 

επηινγή ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ζε ζρνιεία ηεο ρψξαο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 
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αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο, ηδηαίηεξα φηαλ απηή θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη θαη λα 

πξνσζήζεη κηα εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, φπσο ην «Νέν ρνιείν» θαη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο πνπ απηφ πξνσζεί. Σν ηξίην θεθάιαην είλαη 

αθηεξσκέλν ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο θαη ζηε θηινζνθία πνπ δηέπεη ηε 

δηδαζθαιία ηεο, ζχκθσλα κε ην λέν Π.. Σν ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε 

κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη επηινγήο ηνπ ζέκαηνο, ν ζθνπφο, ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ν πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο, ην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηα 

πξνβιήκαηα θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο. ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ζην έθην πξαγκαηνπνηείηαη ζρνιηαζκφο θαη 

εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη ηίζεληαη πξνηάζεηο βάζεη ησλ επξεκάησλ. 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε βηβιηνγξαθία ελψ παξαηίζεηαη θαη 

παξάξηεκα. ε απηφ, θαηαγξάθνληαη νη βαζηθνί άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο θηλήζεθαλ νη 

ζπλεληεχμεηο θαη ηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πεξηερφκελα ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηε κνξθή 

δηαιφγνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΠΟΤΓΧΝ 

 

1.1  Οπιζμόρ και πεπιεσόμενο ηυν Αναλςηικών Ππογπαμμάηυν 

ποςδών 

Σα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα(Α.Π)  απνηεινχλ επίζεκα θείκελα, ηα νπνία 

ζπκππθλψλνπλ ηηο επίζεκεο εθπαηδεπηηθέο πξνζέζεηο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο 

εθπαίδεπζεο, έηζη φπσο ηνπο αληηιακβάλεηαη θαη ηνπο απνηππψλεη ε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή κηαο ρψξαο (Βξεηηφο & Καςάιεο, 2009· Φινπξήο, 2010). Δίλαη 

πξνζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα κάζεζεο , ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ 

κνξθσηηθψλ αγαζψλ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηδαζθαιίαο θάζε καζήκαηνο, ηηο 

νπνίεο νθείιεη λα αθνινπζήζεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα επηηχρεη ηνπο επηδησθφκελνπο 

ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο (Βξεηηφο & Καςάιεο, 2009· Γεξνγηάλλεο & Μπνχξαο, 

2007·Scott, 2016). χκθσλα κε ηελ θιαζηθή ζεψξεζε είλαη ε επηινγή θαη ζσζηή 

άξζξσζε ησλ κνξθσηηθψλ αγαζψλ γηα λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθά ε κεηαβίβαζή 

ηνπο ζηνπο καζεηέο. Με ηνλ φξν Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα δελ λννχληαη κφλν ηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηδάζθνληαη (παηδαγσγηθή, ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο), αιιά θαη ην ιαλζάλνλ Α.Π, δειαδή νη έκκεζεο γλψζεηο πνπ 

απνθηψληαη κέζσ ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ, νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη, νη 

θαλνληζκνί πνπ εθαξκφδνληαη(Simons, 2004). 

Δίλαη ζρεδηαζκέλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ θνηλσληθφ, θηινζνθηθφ θαη 

ηδενινγηθφ πιαίζην, επνκέλσο εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ησλ αηφκσλ πνπ θαηέρνπλ ηελ 

εμνπζία θαη ηηο θπξίαξρεο αμίεο ηεο επνρήο ηνπο (Βξεηηφο & Καςάιεο, 2009· 

Γεξνγηάλλεο & Μπνχξαο, 2007· Φινπξήο, 2010)θαη κέζα απ’ απηά γίλεηαη κηα 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ απξηαλψλ πνιηηψλ 

(Απγεξηλφο, 2012). 

Σν ζχλνιν απηψλ ησλ απφςεσλ θαη ηδεψλ κεηαηξέπεηαη ζε πξαθηηθέο 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. ηαδηαθά πθίζηαληαη κεηαβνιέο, θαζψο νη ηδέεο πνπ 

δηέπνπλ έλα Α.Π θηιηξάξνληαη ζχκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο. Οη 

κεηαβνιέο κπνξεί λα είλαη θαζνιηθέο ή εληαίεο θαη εθθξάδνληαη ζε δηάθνξα ζηάδηα, 

φπσο ε έξεπλα θαη αλάπηπμε, ε πινπνίεζε, ε εθ λένπ εθαξκνγή θαη ε ζεζκνζέηεζε 
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(Scott, 2016). Παξάιιεια επηηπγράλεηαη ε αλαπιαηζίσζε, ε ηξνπνπνίεζε ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο ζε ζρνιηθή, ν γεληθφηεξνο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο γλψζεο θαη ε 

πξνζαξκνγή ηεο ζε λέα πιαίζηα. Ο Bernstein κάιηζηα (2000) ζπλδέεη ηελ έλλνηα ηεο 

αλαπιαηζίσζεο κε ηνλ παηδαγσγηθφ κεραληζκφ πνπ ζπγθξνηεί ηελ εζσηεξηθή ινγηθή 

ηνπ παηδαγσγηθνχ ιφγνπ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηνπ. 

Σα Α.Π εθηφο απφ ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ ηδενινγηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ 

δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, εμαζθαιίδνπλ ηελ νκνηνγέλεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ αιιεινπρία ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (Φινπξήο, 2010). 

Δπηπιένλ είλαη απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θπξίσο 

ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο.  

 

1.2  Κλειζηά και Ανοισηά Αναλςηικά Ππογπάμμαηα 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Α.Π ζε αλνηρηά θαη θιεηζηά γίλεηαη κε θξηηήξην ηε 

ζέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ αλάπηπμε, ζηελ εθαξκνγή θαη ζηελ 

αλακφξθσζή ηνπο. 

 

1.2.1 Κλειζηά Α.Π 

Σα θιεηζηά Α.Π είλαη θπξίσο ζπληεξεηηθά θαη εθπξνζσπνχλ ζπγθεληξσηηθά 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Ο ζρεδηαζκφο ηνπο γίλεηαη καθξηά απφ ηε ζρνιηθή ηάμε θαη 

απνηειεί έξγν κηαο νκάδαο εηδεκφλσλ νη νπνίνη έρνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν θαη 

θαζνξίδνπλ κε απφιπηε ζαθήλεηα ηνπο ζηφρνπο θαη ην βεκαηηζκφ ηεο κάζεζεο 

(Σζάθνο, 2008). Γίλνπλ έκθαζε ζην απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο θαη ιηγφηεξν ζηελ ίδηα 

ηε δηαδηθαζία, ελψ βαζηθή ηνπο επηδίσμε είλαη ε επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη 

ε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ (Γεξνγηάλλεο & Μπνχξαο, 2007). ηα 

θιεηζηά Α.Π ε πξάμε θαη ε ζεσξία έρνπλ κεηαμχ ηνπο κηα ληεηεξκηληζηηθή ζρέζε κε 

θαηεχζπλζε ηελ αδηακθηζβήηεηε γλψζε. ην πιαίζην απηφ ν εθπαηδεπηηθφο δελ 

αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο, νχηε παίδεη ην ξφιν ηνπ ζρεδηαζηή, αιιά ηνπ 

κεηαβηβαζηή αιιφηξησλ ζρεδηαζκψλ (Σζάθνο, 2008· Υξπζαθίδεο, 2004). 
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1.2.2 Ανοισηά Α.Π 

Γηέπνληαη απφ κηα απνθεληξσηηθή ινγηθή θαη ζέηνπλ θπξίσο ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ην πιαίζην δξάζεο, πξνζαξκνζκέλα ζηα ελδηαθέξνληα 

ησλ καζεηψλ θαη ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηηξέπνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

θηλεζεί επέιηθηα, κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ δηθνχ ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο, εζηηάδνληαο ζηηο ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπ. 

Πξνθξίλνπλ ηελ αιιαγή θαη ηελ αλακφξθσζε, αλαδεηνχλ θαη δελ πξνθαζνξίδνπλ ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. ηα αλνηρηά Α.Π δειαδή, ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε απνηεινχλ αιιειεπηδξαζηηθή δηαδηθαζία, αθνχ ηίζεηαη 

σο βάζε ε ακθηβνιία, ν ζηνραζκφο θαη ν θξηηηθφο έιεγρνο. Ζ ζεσξία εκπινπηίδεηαη 

θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξάγεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο δελ 

είλαη θαηαλαισηήο αιιά επαγγεικαηίαο (Γεξνγηάλλεο & Μπνχξαο, 2007· Ξσρέιιεο, 

2010· Σζάθνο, 2008· Υξπζαθίδεο, 2004). 

 

1.3  σεδιαζμόρ και ανάπηςξη Α.Π 

Ο ζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ησλ Α. Π απνηειεί κηα δπλακηθή δηαδηθαζία 

θνηλσληθνχ, πνιηηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ο επηηπρήο ζρεδηαζκφο ηνπο 

δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηά ηνπο θαη είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπο (Γεξνγηάλλεο & Μπνχξαο, 2007). 

 Καηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ Α.Π έρνπλ επηθξαηήζεη 

ζπληεξεηηθέο, πξννδεπηηθέο θαη ξηδνζπαζηηθέο αληηιήςεηο. χκθσλα κε ηηο 

ζπληεξεηηθέο ην ζρνιείν πξέπεη λα απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε ηεο παξάδνζεο, ελψ νη 

πξννδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη ε κάζεζε πξέπεη λα νδεγεί ζηελ αιιαγή κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε (Βξεηηφο & Καςάιεο, 2009). ην πιαίζην απηφ, ζχκθσλα κε ηνλ Dewey 

(1956) ην ζρνιείν πξέπεη λα πξνεηνηκάδεη δεκνθξαηηθνχο πνιίηεο, ελψ ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ αμηνπνηψληαο ηηο 

πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο εκπεηξίεο. ε κηα πην αηζηφδνμε ζθνπηά ν Freire πηζηεχεη 

φηη ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ θνηλσληθή αλαζπγθξφηεζε θαη ζηελ 

θνηλσληθή αιιαγή (Κνπιανπδίδεο, 2015). 

Μηα ζεκαληηθή εμέιημε ζην ζρεδηαζκφ ησλ Α.Π ζεκεηψζεθε κεηά ην 1960 θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηα ιεγφκελα curriculum (Ξσρέιιεο, 2010). ηε ρψξα καο άξρηζε λα 



13 

 

γίλεηαη ιφγνο γηα ηα Α.Π κε ηε κνξθή curriculum, σο ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζηα 

παξαδνζηαθά Α.Π κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε. (Βξεηηφο & Καςάιεο, 2009).Ο φξνο 

πξνζδηνξίδεη ηνλ θχθιν γλψζεσλ πνπ πξέπεη λα δηαλχζνπλ νη καζεηέο θαη 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ζπληζηψζεο: ηνπο ζηφρνπο, ηα πεξηερφκελα, ηηο κεζνδνινγηθέο 

ππνδείμεηο θαη ηνλ έιεγρν ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ (Βξεηηφο & Καςάιεο, 2009· 

Γεξνγηάλλεο & Μπνχξαο, 2007· Ξσρέιιεο, 2010· Scott, 2016). Σα ηέζζεξα απηά 

δνκηθά ζπζηαηηθά απνηεινχλ ηελ αθεηεξία ζε έλα ζχγρξνλν curriculum, ελψ 

αμηνπνηνχληαη θαη ζην πην δηαδεδνκέλν κνληέιν ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο, ην 

κνληέιν ηεο δηαδηθαζίαο (Βξεηηφο & Καςάιεο, 2009). 

χκθσλα κε απηφ ην ζρνιείν πξέπεη λα βνεζήζεη ην καζεηή λα αλαπηχμεη 

ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Bruner) θαη κε έκθαζε ζε 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο κάζεζεο (αλαθαιππηηθή, δηεξεπλεηηθή, project) λα νηθνδνκήζεη 

ηε γλψζε(Βξεηηφο & Καςάιεο, 2009). Σν Α.Π κπνξεί λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο 

δηδαθηηθέο πνξείεο θαη εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν πνπ ν καζεηήο ζθέθηεηαη, παξά ζην 

απνηέιεζκα ηεο ζθέςεο ηνπ (Σζάθνο, 2004). 

ε αληίζεζε κε ηα παξαδνζηαθά, ηα ζχγρξνλα curricula αλακνξθψλνληαη θαη 

αλαλεψλνληαη ζπλερψο, πξνζαξκφδνληαο ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο 

ζπλζήθεο ηνπ παξφληνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ κέιινληνο(Βξεηηφο & Καςάιεο, 

2009). Οη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηεο δηδαζθαιίαο παξακέλνπλ αλνηρηνί θαη φρη 

ζπγθεθξηκέλνη, ελψ θαη ε κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο ηξνπνπνηείηαη θαη 

αλαδηνξγαλψλεηαη. χκθσλα κε ηνλ Tyler (2013) νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ελφο Α.Π. 

πξέπεη λα πεγάδνπλ απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ, ησλ  ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη απφ ηηο επηδηψμεηο θαη πξννπηηθέο ηεο 

θνηλσλίαο (Βξεηηφο & Καςάιεο, 2009· Ifanti, 2007· Φινπξήο, 2010). 

 

1.3.1 Πποϋποθέζειρ ζσεδιαζμού και ανάπηςξηρ Α.Π 

Καηά ην ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε ησλ Α.Π πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε δχν 

βαζηθνί παξάγνληεο: ν καζεηήο θαη ε θνηλσλία (Βαιηαληή & Κνπηζειίλε, 

2006·Κπξίηζεο,2008). Πην ζπγθεθξηκέλα ζρεηηθά κε ηνλ καζεηή πξέπεη λα 

ζπλππνινγίδνληαη ε θχζε, νη αλάγθεο, νη ηθαλφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ 

παηδηνχ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο (Βξεηηφο 

& Καςάιεο, 2009· Ξσρέιιεο, 2010· Φινπξήο, 2010). πρλά ν καζεηήο απνηειεί 
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αζήκαληε δηάζηαζε θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ Α.Π θαη νδεγείηαη ζηελ ακθηζβήηεζε γηα 

ηελ αμία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ καζεκάησλ, ελψ παξάιιεια δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε  νη αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ. Αληίζεηα νη καζεηέο δνπιεχνπλ θαιχηεξα 

θαη καζαίλνπλ επθνιφηεξα , φηαλ ην πεξηερφκελν είλαη ειθπζηηθφ γη΄ απηνχο, φηαλ νη 

καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη επράξηζηεο θαη αηζζάλνληαη άλεηα κε απηέο 

(Γεξνγηάλλεο & Μπνχξαο, 2007· Καζζηκάηε, 2008· Κπξίηζεο, 2008). 

 Οη αμίεο θαη νη πξνζδνθίεο ηεο θνηλσλίαο απφ ην ζρνιείν θαη ηελ εθπαίδεπζε, 

ε παξαδνζηαθή δνκή ηεο, νη λέεο ηδενινγηθέο ηάζεηο πνπ δηαθαίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο, ε εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο θαη νη επαγγεικαηηθέο επηδξάζεηο αζθνχλ επίζεο 

πηέζεηο ζηνπο ζπληάθηεο ησλ Α.Π (Βξεηηφο & Καςάιεο, 2009· Φινπξήο, 2010) 

ην πιαίζην απηφ ηαμηλνκνχληαη θαη ηα είδε ηεο κάζεζεο πνπ επηδηψθνληαη 

ζην ζρνιείν ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο θαη αθνξνχλ ηνλ γλσζηηθφ ηνκέα, ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ, ηνλ ςπρνθηλεηηθφ θαη ηνλ ζπκκεηνρηθφ ηνκέα (Ξσρέιιεο, 2010· 

Φινπξήο, 2010) 

ηε γεληθή αλάπηπμε ηνπ Α.Π πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε δνθηκαζηηθή 

εθαξκνγή (pilot development) πξηλ ηελ ηειηθή θαη επηηπρή πινπνίεζή ηνπ 

(Γεξνγηάλλεο & Μπνχξαο, 2007). Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: 1) 

κηθξέο δνθηκαζηηθέο πξνζπάζεηεο ζηελ αξρή 2) πξνζπάζεηα κεγάινπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο 3) νκάδεο εηδηθνηήησλ, αμηνινγεηψλ θαη εηδηθψλ παηδαγσγηθψλ 

ζεκάησλ 4) ζπλερή επηθνηλσλία ζε φια ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο 5) ζσζηή 

αμηνπνίεζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

(Ξσρέιιεο, 2010· Φινπξήο, 2010). Έηζη επηηπγράλεηαη κηα ζπλερήο 

αλαηξνθνδφηεζε, ε νπνία ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε πεξηνρψλ θαη ζεκείσλ ηνπ Α.Π, 

φπνπ δηαπηζηψζεθε δπζιεηηνπξγία ή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα (Υεηκαξηνχ, 1987). 

 

1.4  Σο Α.Π και ο εκπαιδεςηικόρ 

Σν Α.Π πξνζπαζεί λα νξηνζεηήζεη θαη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Ρέππαο, 

2007), αλαδεηθλχνληαο έηζη ζεκαληηθή ηε ζπκβνιή ηνπ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ Α.Π. Ο 

εθπαηδεπηηθφο είλαη ν πην εηδηθφο λα θξίλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο 

αλακφξθσζεο ηνπ Α.Π, αιιά γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε απνδνρή 

ηεο θηινζνθίαο ηνπ Α.Π θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθαξκνγή 
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ηνπ (Βξεηηφο & Καςάιεο, 2009· Κπξίηζεο, 2008). Ο εθπαηδεπηηθφο δελ παξακέλεη 

απιφο θαη παζεηηθφο δέθηεο θαη εθηειεζηήο ηνπ Α.Π , θαζψο ε ίδηα ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα αληίζηαζεο ή ελεξγεηηθήο ζπλαίλεζεο (Apple, 

1993). 

Μπξνζηά ινηπφλ ζηνλ θίλδπλν ζηα θιεηζηά  curricula λα γίλνπλ εθπαηδεπηηθνί 

θαη καζεηέο αληηθείκελα ρεηξαγψγεζεο, αληηπαξαβάιινληαη ηα «αλνηρηά» curricula, ν 

βαζκφο ηεο αλνηρηφηεηαο ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ηελ ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ(Βξεηηφο & Καςάιεο, 2009· Φινπξήο, 2010). ηελ πεξίπησζε 

απηή ε ζχγρξνλε αληίιεςε βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ 

ηνπο, ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ιήςε θαη πινπνίεζε 

απνθάζεσλ θαη ζηελ παξνρή επξχηεξσλ πεξηζσξίσλ δξάζεο θαη πξσηνβνπιίαο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάιεμε ηεο δηδαζθαιίαο πνπ πξέπεη λα παξακέλεη αλνηρηή (Βξεηηφο 

& Καςάιεο, 2009· Pearson & Moomaw, 2006). 

Δπηπιένλ ν εθπαηδεπηηθφο είλαη επαγγεικαηίαο κε δηεπξπκέλεο ηθαλφηεηεο θαη 

αλνηρηφο ζηηο αιιαγέο (Σζάθνο, 2008). Βαξχλεηαη απφ ηελ επζχλε ηεο πιεξνθφξεζεο 

θαη πεηζνχο ησλ καζεηψλ γηα ηελ αμία θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ καζεκάησλ θαη ηεο 

γλψζεο πνπ παξέρνπλ, θαζψο κεξηθψλ ε ρξεζηκφηεηα ακθηζβεηείηαη (Φινπξήο, 

2010). 

ε έλα αλνηρηφ curriculum δειψλεηαη ηη πξέπεη λα δηδάμεη ν εθπαηδεπηηθφο, 

πξνζδηνξίδνληαη δειαδή ηα φξηα πνπ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβεί, αιιά ηνπ δίλεηαη ε 

επηινγή πψο λα ην δηδάμεη, πξνηείλνληαο ηελ θαηαιιειφηεξε «ζπληαγή» γηα ηνπο 

καζεηέο ηνπ, αθνχ δηεξεπλήζεη ηηο πλεπκαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο 

αηνκηθέο ηνπο δηαθνξέο θαη κεξηκλήζεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ εθπαηδεπηηθψλ 

επθαηξηψλ (Βέηθνπ, ηγαλνχ, & Παπαζηακνχιε, 2007·Βξεηηφο & Καςάιεο, 2009· 

Pearson & Moomaw, 2006· Φινπξήο , 2010). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ- ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ 

 

2.1  Ζ αλλαγή ζηα εκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα 

Ζ αιιαγή νξίδεηαη σο κεηάβαζε απφ ηε κηα θαηάζηαζε ζηελ άιιε, φηαλ απηή 

είλαη νξηζηηθή θαη πιήξεο (Μπακπηληψηεο, 2002). Ζ εηζαγσγή θαη ε δηαρείξηζε κηαο 

επηηπρεκέλεο αιιαγήο ζρεηίδεηαη ηφζν κε ην πεξηερφκελν, φζν θαη κε ηε δηαδηθαζία 

(Κπζξαηψηεο, 2012). Έηζη είλαη θπζηθφ φηη απαηηείηαη ρξφλνο. πξηλ ηελ εθαξκνγή 

ηεο, ψζηε λα θαιιηεξγεζεί ε λέα θνπιηνχξα, αιιά θαη κεηά, ψζηε κέζα απφ ηνλ 

αλαζηνραζκφ, ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ζα πξνθχςνπλ, 

λα γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο θαη βειηηψζεηο (Γεκαθνπνχινπ, 2016). 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο θπζηθή ζπλέπεηα απνηειεί θαη ε αληίζηαζε 

ζε απηή, θαζψο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο επηθξαηεί έλαο δπλακηθφο 

ζπληεξεηηζκφο (Fullan, 2007). Ο Fullan (2007)επίζεο αλαθέξεη φηη «ε αληίζηαζε 

ζηελ εθπαηδεπηηθή αιιαγή κπνξεί λα νθείιεηαη ιηγφηεξν ζε δνγκαηηθέο αληηιήςεηο 

θαη θαθέο πξνζέζεηο(αλ θαη θπζηθά ππάξρνπλ θαη απηά) θαη πεξηζζφηεξν ζε έιιεηςε 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη νξγάλσζεο» (ζει. 84). Δπνκέλσο ε επηηπρία εηζαγσγήο κηαο 

εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο θξίλεηαη απφ ην βαζκφ νηθεηνπνίεζήο ηεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα ληψζνπλ φηη ε αιιαγή θαη ην απνηέιεζκά ηεο ηνπο αθνξά 

άκεζα θαη αμίδεη γη’ απηφ λα εξγαζηνχλ ζπιινγηθά (Hargreaves, 1994). 

 

2.2  Σα Αναλςηικά Ππογπάμμαηα ζηην Δλλάδα 

Απφ ην 1974 έσο ην 1981 ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ πνπ εθπνλήζεθαλ ζηελ 

Διιάδα ππήξμαλ «παξαδνζηαθά» θαη ζπγθεληξσηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ θαζνξηζκνχ 

ηεο δηδαθηέαο χιεο, ηνπ απζηεξνχ ρξνληθνχ πιαηζίνπ δηδαζθαιίαο ηεο, ηεο έκθαζεο 

ζην απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο θαη φρη ζηε δηαδηθαζία θαη ζηελ απνζπαζκαηηθφηεηα 

ηεο γλψζεο (Παπαιάκπξνπ, 2016). Απφ ην 1982-1997 ζπληάρζεθαλ άιια 

Πξνγξάκκαηα, πνπ πεξηείραλ ζηφρνπο, κεζνδνινγία θαη ηξφπνπο αμηνιφγεζεο, 

σζηφζν δελ δηέθεξαλ απφ ηα πξνεγνχκελα ζε επίπεδν παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ 

αξρψλ (Βέηθνπ, θ. ζπλ., 2007). Σν 1998 εθπνλήζεθε ην Δληαίν Πιαίζην 
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Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Δ.Π.Π.), ην νπνίν είρε ηε κνξθή curriculum (Βέηθνπ θ. 

ζπλ., 2007·Βξεηηφο & Καςάιεο, 2009· Φινπξήο, 2010).  

Σν ζρνιηθφ έηνο 2002-2003 ζεζκνζεηείηαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ην 

Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο  πνπδψλ θαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π. θαη Α.Π.), ζχκθσλα κε ηνπο ζπληάθηεο ησλ νπνίσλ 

πηνζεηείηαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη επηρεηξείηαη ε δηαζχλδεζε ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (Καιδή & Κνλζφιαο, 2009). Σα Πξνγξάκκαηα απηά δελ 

πξνέθπςαλ σο απνηέιεζκα ζπδήηεζεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο 

δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο πξέπεη λα θαιχςεη έλα 

παθέην χιεο πνπ είλαη θαη εμεηαζηέα, αληαπνθξηλφκελνο ζηα εθπαηδεπηηθά αηηήκαηα 

ηεο νκάδαο ζρεδηαζκνχ (Βξεηηφο & Καςάιεο, 2009· Σζάθνο, 2008). Έηζη κέρξη ην 

2010 εθαξκφδνληαλ ζηελ Διιάδα ηα θιεηζηά Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, 

εληαγκέλα κέζα ζην πιαίζην ηνπ Γ.Δ.Π.Π.., σο απνηέιεζκα ηνπ θεληξηθά 

ζρεδηαζκέλνπ εμεηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ 

ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ (Αιαρηψηεο, 2004). 

 

2.2.1 Ζ αναγκαιόηηηα ηηρ αλλαγήρ 

Σν 2010 πξνηείλεηαη έλα λέν ρέδην Γξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο Νένπ ρνιείνπ κε 

παξάιιειε αιιαγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Χο πξνο ηελ ηππνινγία ηνπο, ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ζπληζηνχλ 

«Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κνξθήο ή ηχπνπ curriculum», ηα νπνία πεξηέρνπλ εθηφο 

απφ ηα ηέζζεξα ζηνηρεία: ζηφρνπο κάζεζεο, πεξηερφκελα κάζεζεο, κεζφδεπζε 

δηδαζθαιίαο θαη έιεγρν επίηεπμεο ζηφρσλ, πξφζζεην βνεζεηηθφ πιηθφ γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, νδεγίεο θαη ελδεηθηηθά ζρέδηα καζήκαηνο (Γλεζίνπ, 2016). 

Ζ αιιαγή ησλ Α.Π ζπληειέζηεθε ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε κειέηεο ή έξεπλεο 

ζπζηεκαηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο ζηελ Διιάδα κε ηελ εκπινθή 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Μπαγάθεο, 2009· Σζάθνο, 2008). Έξεπλα άιισζηε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ δηεξεπλά ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ δηαπηζηψλεη φηη ζηελ Διιάδα νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ειάρηζηα ζηε 

δηακφξθσζε ησλ αλαιπηηθψλ  πξνγξακκάησλ, θπξίσο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο 

επηζηεκνληθέο νκάδεο «νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγλσξηζκέλσλ γηα ηελ πείξα 
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ηνπο» (Δπξσπατθή Μνλάδα Δπξπδίθε, 2008, ζ. 57). Δπηπιένλ ε Μπηξκπίιε, (2011) 

ζην ρέδην Γξάζεο αλαθέξεη φηη:  

Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζήκεξα, παξά ην γεγνλφο φηη 

πεξηγξάθνπλ ηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ αξρψλ, δελ έρνπλ ζηελ πξάμε επηθέξεη 

αιιαγέο ζην ζρνιείν. Γελ πξνθαινχλ ηνλ καζεηή λα εξεπλήζεη θαη λα αλαθαιχςεη 

ηε γλψζε, αιιά πξνζθέξνπλ έηνηκεο απαληήζεηο πξνο απνκλεκφλεπζε, ελψ δελ 

αθήλνπλ πεξηζψξηα αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. (ζ. 22)  

Δπεξεαζκέλα απφ πνιηηηθέο δηεζλψλ νξγαληζκψλ ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(Λντδίδνπ, 2012), δελ θαηάθεξλαλ λα νδεγήζνπλ ηε ρψξα ζε πςειφ επίπεδν ζηε 

δηεζλή έξεπλα PISA. Σα απνηειέζκαηα ησλ δηαγσληζκψλ ηνπ Pisa (2000, 2003, 

2006,2009) απνδείρηεθαλ κε ηθαλνπνηεηηθά γηα ηε ρψξα καο, ελψ ε δηδαθηηθή πξάμε 

δελ είλαη ειθπζηηθή θαη παξακέλεη πξνζθνιιεκέλε ζε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο 

(Βέηθνπ, θ. ζπλ., 2007). Δλδεηθηηθά, ε Διιάδα θαηείρε ην 2000 ηελ 25ε ζέζε ζε 31 

ρψξεο, ην 2003 ηελ 30ε ζε 40 ρψξεο, ην 2006 ηελ 38ε ζε 57 ρψξεο, ελψ ην 2009 ηελ 

29ε ζε 67 ρψξεο (Υαηδερξήζηνπ & Βαζηιεηάδεο, 2011).
2
πσο ζεκεηψλνπλ νη 

Μπακπηληψηεο, θ. ζπλ., (2009), απηή ε θαηάηαμε απνδεηθλχεη φηη ζην ζρνιείν δελ 

αλαπηχζζνληαη νη δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, βαζηθφ ζηνηρείν 

αμηνιφγεζεο ηεο PISA. 

Έηζη ην ζρνιείν κνηάδεη ζπρλά κε ρψξν θαηαλαγθαζηηθνχ έξγνπ, φπνπ νη 

καζεηέο αθνινπζνχλ έλα ππεξθνξησκέλν πξφγξακκα, κε πιεζψξα δηδαθηέαο χιεο 

θαη ελζάξξπλζε ηεο απνκλεκφλεπζεο θαη απνζηήζηζεο. ε νπνία πξέπεη λα 

πεξηνξηζηεί (Ξσρέιιεο, 2010). Οη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ έλα επαγγεικαηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αηζζήκαηα θφπσζεο, πςειά επίπεδα άγρνπο θαη 

αλαζθάιεηαο, αίζζεζε απαμίσζεο θαζψο θαη απνζάξξπλζε αλάπηπμεο 

πξσηνβνπιηψλ (Day, Elliot, & Kington, 2005· Pearson & Moomaw, 2006). Αιιά θαη 

νη γνλείο θαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο παξακέλνπλ απνκνλσκέλεο απφ ην ζρνιείν, ρσξίο 

λα έρνπλ ελεξγεηηθφ ξφιν ζηε ζπλδηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο (Day et al., 2005· 

Μπηξκπίιε, 2011· Ξσρέιιεο, 2010). 

                                                           
2
ηνλ δηαγσληζκφ ηνπ 2012, ε Διιάδα βξέζεθε ζηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία νκάδα ρσξψλ, κε 

κέζε επίδνζε ρακειφηεξε απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, ελψ θαη ην 2015 βξίζθεηαη ζηελ 

32ε ζέζε αλάκεζα ζηηο 35 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (https://www.esos.gr).   

https://www.esos.gr/
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Ζ απνπζία αμηνιφγεζεο άιισζηε ησλ Π. ζηε ρψξα καο απφ ηελ επίζεκε 

ειιεληθή πνιηηεία είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλαπαξαγσγή ζπληεξεηηθψλ δνκψλ ζηα 

Π. θαη ηελ απνπζία πξνυπνζέζεσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ αδπλακηψλ ηνπο (Φινπξήο 

& Κξίθαο, 2009). πλεπψο, θάηη έπξεπε λα αιιάμεη. 

 

2.2.2 Ζ θιλοζοθία ηος νέος Ππογπάμμαηορ ποςδών ηος 2011 

Σν ρέδην Γξάζεο γηα ην Νέν ρνιείν ζεκειηψλεηαη ζε κηα θξηηηθή ηνπ 

πξνεγνχκελνπ Γηαζεκαηηθνχ  Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ(Γ.Δ.Π.Π._Α.Π.), ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν 

ππεξεηνχλ ηελ πξννπηηθή ησλ Αλνηρηψλ Πξνγξακκάησλ θαη κε ηα πεξηζψξηα δξάζεο 

πνπ αθήλνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ (Σζάθνο, 2008). 

ην πιαίζην απηφ ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ αληαλαθιά ηηο παηδαγσγηθέο 

θαη δηδαθηηθέο αληηιήςεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο θαη επνκέλσο δηακνξθψλεηαη ζε έλα 

πιαίζην θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ηζηνξηθή πεξίνδν (Παπαιάκπξνπ, 2016). Ζ εθπφλεζε ηνπ λένπ Π. απνηέιεζε 

επξσπατθή επηηαγή θαη είλαη εκπλεπζκέλν απφ ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο θαη 

πξαθηηθέο γηα ηα curricula αλνηρηνχ πξνζαλαηνιηζκνχ (Αλαζηαζηάδε θ. ζπλ., 2011). 

Ο Young (2003) αλαθέξεη φηη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ κέιινληνο πξέπεη λα 

είλαη ζχκθσλν κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Θα πξέπεη επίζεο λα δεκηνπξγήζεη 

λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο θαη λα αληηκεησπίδεη ηε γλψζε ζαλ 

εξγαιείν θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ. 

Ζ θηινζνθία ηνπ λένπ Π. πξνάγεη ηελ ελεξγεηηθή, βησκαηηθή θαη 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε, γηαηί ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα βξίζθνληαη θνληά ζηνλ καζεηή, 

ζπλδένληαη κε ην θαζεκεξηλφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη αμηνπνηνχλ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπ (Μαηζαγγνχξαο, 2011).Σν ζρνιείν θαιείηαη λα αλαπηχμεη ζηνπο 

καζεηέο δεμηφηεηεο θαηάιιειεο ζην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ ηνπίν. 

Οθείιεη λα πηνζεηήζεη λέεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο κε επίθεληξν ηνλ καζεηή, κε 

έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία, ζηε ρξήζε λέσλ κέζσλ, ζηε δεκηνπξγηθφηεηα, ζηε 

θαληαζία, ζηελ εμνηθείσζε θαη εδξαίσζε ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ, ζηελ απνδνρή 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Ο καζεηήο αλακέλεηαη λα γίλεη «κηθξφο εξεπλεηήο», «κηθξφο 

Δπηζηήκνλαο «κηθξφο δηαλννχκελνο» «γισζζνκαζήο», λα «Μαζαίλεη  πψο λα 
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καζαίλεη» θαη φρη λα καζαίλεη απ΄ έμσ (Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην, 2011α, ζ. 4). 

Σν Νέν ρνιείν έρεη ζηφρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γεληψλ ψζηε λα 

κπνξνχλ: 

 λα παηνχλ ζηέξεα πάλσ ζε αμίεο θαη αξρέο πνπ θάλνπλ θάζε λέν «πάλσ απ’ 

φια ΑΝΘΡΧΠΟ» 

 λα ζπλερίδνπλ λα απνθηνχλ γλψζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ, 

 λα ζπκκεηέρνπλ κε επηηπρία ζηελ νηθνλνκηθή δσή θαη λα έρνπλ επθαηξίεο 

θνηλσληθήο αλφδνπ, 

 λα αζθνχλ ην ξφιν ηνπ ππεχζπλνπ πνιίηε, 

 λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή,(Μπηξκπίιε, 

2011) 

Σν λέν Πξφγξακκα πνπδψλ ζεσξεί φηη ην ζρνιηθφ ζχζηεκα θαιείηαη επίζεο 

λα ελζαξξχλεη ηε ζπλάληεζε ησλ πνιηηηζκψλ κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο 

απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο ησλ καζεηψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ 

καζεζηαθψλ αλαγθψλ (Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην, 2011α, ζ. 5-6).Ο καζεηήο 

γίλεηαη ζπλεηδεηφο Έιιελαο Πνιίηεο - Πνιίηεο ηνπ θφζκνπ, ελδπλακψλεη ηελ 

ειιεληθή ηαπηφηεηα θαη ζπλείδεζε κε βάζε ηηο αμίεο ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο 

αιιειεγγχεο, ηνλ ζεβαζκφ θαη αλαγλψξηζε ησλ άιισλ. «Με γλψζε θαη ππεξεθάλεηα 

γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ καο, καζαίλεη λα δεη θαη πξννδεχεη κέζα ζην 

ζχγρξνλν πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, κέζα θαη έμσ απφ ηελ ρψξα» (Μπηξκπίιε, 

2011, ζ. 11). 

 

2.2.3 Ζ πιλοηική εθαπμογή ηος νέος Π 

Σα λέα Πξνγξάκκαηα αλαπηχρζεθαλ κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ελψ θξίζεθε 

ζθφπηκν, πξηλ γεληθεπηεί ε εθαξκνγή ηνπο, λα γίλεη πξνεγνχκελα κηα επξείαο 

έθηαζεο πηινηηθή εθαξκνγή. Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπο άξρηζε ην 2011-12, ελψ 

πξνβιεπφηαλ ε γελίθεπζή ηνπο ηε ζρνιηθή ρξνληά 2012-2013 ζηα ζρνιεία φιεο ηεο 

ρψξαο, θάηη ηέηνην σζηφζν δελ πινπνηήζεθε. 
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Γηα πξψηε θνξά ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηα λέα Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ θαη νη Οδεγνί γηα ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο πξνβιέπεηαη, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

ρέδην Γξάζεο, λα εθαξκνζηνχλ πηινηηθά ζε πεηξακαηηθά-ππνδεηγκαηηθά ζρνιεία ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο είλαη ε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα θαη ππνζηήξημε κέζα απφ ηνλ ξφιν ηνπ 

θαζελφο:  

 ησλ εθπαηδεπηηθψλ , 

 ησλ Γηεπζπληψλ ησλ πηινηηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ,  

 ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ & ησλ Πξντζηακέλσλ Δπηζηεκνληθήο θαη 

Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο, 

 ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη  

 ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζπληψλ 

Ζ επηινγή ησλ πηινηηθψλ ζρνιείσλ έγηλε κε θξηηήξηα: γεσγξαθηθά, 

δηεμαγσγήο πξνγξάκκαηνο απηναμηνιφγεζεο θαη νξηζκνχ σο πηινηηθά νινήκεξα 

δεκνηηθά (Γνχθαο, 2011). Ζ εθαξκνγή ησλ λέσλ Π. ζε 180 ζρνιηθέο κνλάδεο (21 

Νεπηαγσγεία, 99 Γεκνηηθά, 68 Γπκλάζηα)ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

ζρνιείσλ ζηνρεχεη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε 

βειηίσζή ηνπο. Σαπηφρξνλα πξνβιέπεηαη έλα επξχ θάζκα επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα θαηαζηνχλ νη ίδηνη ζρεδηαζηέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη 

δηακνξθσηέο ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο, (Νέν ρνιείν, 2011). 

 

2.3  Δπιμόπθυζη  

Ο ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζίζηαηαη πνιπδηάζηαηνο θαη 

απαηηεηηθφο. Ο ζχγρξνλνο επηζηεκνληθφο πξνβιεκαηηζκφο ζεσξεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

επαγγεικαηία πνπ θαηέρεη ή πξέπεη λα θαηέρεη εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο 

θαη άξηηα ςπρνπαηδαγσγηθή θαηάξηηζε (Ξσρέιιεο, 1991 φπ. αλαθ. ζηελ 

Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001). Ζ ελζσκάησζε άιισζηε ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία απμάλεη ηηο απαηηήζεηο, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα 

δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα κεγηζηνπνηεζεί ε 
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πξνζηηζέκελε καζεζηαθή αμία κε ηε ρξήζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ (Κσζηάθνο & 

Πεξάθε, 2011). 

ην πιαίζην απηφ πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο σο ε 

ζπκπιήξσζε ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, επεηδή απηή παξνπζηάδεη θελά ζηελ 

επηζηεκνληθή πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Οξίδεηαη επίζεο θαη σο βειηίσζε, 

αλαλέσζε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο, ψζηε νη 

εθπαηδεπηηθνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ηαρχηαηεο αιιαγέο ηεο επνρήο, λα εληζρχζνπλ 

ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο (Μαηζαίνπ, 2008·Ξσρέιιεο, 2002· 

Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001).  

ηε ρώξα καο δηαπηζηψλεηαη έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο επηκφξθσζεο θαη 

άζθεζεο ηνπ κειινληηθνχ θαη ηνπ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχ ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαθηηθή (δηδαθηηθή, παηδαγσγηθή, δηνηθεηηθή), 

(ΤΠ.Δ.Π.Θ, 2009). Ηδηαίηεξα νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

θηάλνπλ ζηε ζρνιηθή πξάμε ρσξίο ηελ αλαγθαία εκπεηξία θαη θαηάξηηζε, δεδνκέλνπ 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί απηνί δελ πξνεηνηκάδνληαη επαγγεικαηηθά γηα ην έξγν ηνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ βαζηθψλ ηνπο ζπνπδψλ (Βεξγίδεο, 2012· Μαπξνεηδήο & Σχπαο, 

2001). Ζ επηκφξθσζε ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπρλά βαζίδεηαη ζε πξφηππα 

ζρήκαηα απφ άιιεο ρψξεο ρσξίο δηεξεχλεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ ηνπο θαη 

ρσξίο αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ ζρεκάησλ (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001).  

Οη δηεζλέο ηάζεηο θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα κεηάβαζε απφ ηελ 

ηππηθή ή θαη απνζπαζκαηηθή επηκφξθσζε ζε δηαδηθαζίεο δηά Βίνπ αλάπηπμεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο 

(ΤΠ.Δ.Π.Θ., 2009). 

Ζ επηκφξθσζε λνείηαη σο κία ζπλερήο θαη επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία 

ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλε. εκαληηθή αλαδεηθλχεηαη ε αλαδηνξγάλσζε ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη ε αλάδεημή ηνπο ζε θνξείο επηκφξθσζεο, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ 

πξννπηηθή αλάπηπμεο θάζε ζρνιείνπ θαη πξνψζεζεο εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη 

θαηλνηνκηψλ (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001). 
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2.3.1 Δπιμόπθυζη και μεηαππύθμιζη 

Ζ επηκφξθσζε ζπλδέεηαη πνιιέο θνξέο κε ηηο αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

επηκφξθσζε είλαη αλαγθαία επεηδή εμαζθαιίδεη ηε ζπζηεκαηηθή πιεξνθφξεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ ή κεηαξξπζκίζεσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο, ψζηε νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα θιεζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηέο λα είλαη επαξθψο 

ελεκεξσκέλνη (Βξεηηφο & Καςάιεο, 2009· Νάζαηλαο & Σζίγθα, 2006 ). Δπηπιένλ 

κεηξηάδεη ηελ αλακελφκελε ηδενινγηθή αληίζηαζε πνπ πξνβάινπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε 

κία κεηαξξχζκηζε (Γθφηνβνο, 1982) θαη νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε θαη απνδνρή ηεο 

θαηλνηνκίαο, απνβιέπνληαο ζηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζή ηνπο (Παπαλανχκ, 

2010). Γηαζθαιίδεηαη ε πξνζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζπλεξγαζία θαη πξνσζείηαη 

κηα πην απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ επηιεγκέλσλ θαηλνηνκηψλ (Fullan & 

Hangreaves, 2014· Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001). 

Ζ εηζαγσγή αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη θαηαδηθαζκέλε 

λα απνηχρεη φηαλ αθνινπζεί κηα γξακκηθή πνξεία, ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηελ 

θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο δηδαζθαιίαο. Οη Fullan & 

Hangreaves (2014) αλαθέξνπλ γηα παξάδεηγκα ηε ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα πνπ 

πξνσζεί ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά αμηνπνηείηαη απφ ηε 

κεηνλφηεηά ηνπο. Θεσξνχλ σζηφζν φηη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηζνδπλακεί κε ηελ θαζηέξσζε κεηαζρεκαηηζηηθψλ επαγγεικαηηθψλ ζεζκψλ. 

 

2.3.2 Δπιμόπθυζη και Νέο σολείο 

Απηνί νη νπνίνη ζα θιεζνχλ πξψηνη λα ζηεξίμνπλ ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, ην Νέν 

ρνιείν δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηε ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ 

εκςχρσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (http://www.edulll.gr/?page_id=7). Σν Νέν 

ρνιείν ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί, σο πξνο ηελ 

νξγάλσζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ κέρξη ηψξα επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

πξνηείλεη εμεηδηθεπκέλε επηκφξθσζε ζε ζεκαηηθέο θαη αληηθείκελα πνπ ζπλδένληαη 

ιεηηνπξγηθά κε ηηο αιιαγέο ζην ζρνιείν θαη ηηο δηεπθνιχλνπλ (Νέν ρνιείν, 2011)  

http://www.edulll.gr/?page_id=7)
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Γηα πξψηε θνξά νη αιιαγέο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζπλδένληαη άξξεθηα 

κε ηελ εμεηδηθεπκέλε επηκφξθσζε ζε απηά, ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαινχληαη λα ηα 

εθαξκφζνπλ αιιά θαη ηαπηφρξνλα λα ηα ζπλδηακνξθψζνπλ. Αληίζηνηρα ζα ππάξρεη 

επηκφξθσζε ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα πξνγξάκκαηα (Νέν 

ρνιείν, 2011). Ζ έλαξμε ηεο επηκφξθσζεο πξνβιέπεηαη έμη κήλεο πξηλ ηελ πηινηηθή 

εθαξκνγή ησλ λέσλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο θάηη 

ηέηνην δελ πινπνηήζεθε. 

Σν Πξφγξακκα είλαη θαηλνηφκν θαη πεξηιακβάλεη: (α) επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζε ζέκαηα 

φπσο: ε εθαξκνγή ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ (νκαδηθέο εξγαζίεο, αζθήζεηο, 

κειέηεο πεξίπησζεο, «projects», παηρλίδηα ξφισλ, πξνζνκνηψζεηο, δεκφζηεο 

ζπδεηήζεηο (debates), εθπαίδεπζε κέζα απ’ ηελ ηέρλε θ.ά.), (β) ζχλδεζε ηνπ 

ζρνιείνπ κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, (γ) αλάπηπμε ηεο πνιιαπιήο 

λνεκνζχλεο, θαζψο θαη ησλ νξηδνληίσλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ (δεκηνπξγηθφηεηα, 

θξηηηθή ζθέςε, επηθνηλσλία, ζπλεξγαηηθφηεηα, πξνγξακκαηηζκφο ελεξγεηψλ, 

εμνηθείσζε κε ηηο ηέρλεο, αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ηθαλφηεηα ηνπ «καζαίλσ λα 

καζαίλσ») θαη (δ) παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηελ ζρνιηθή 

ηάμε (http://www.edulll.gr/?page_id=13). 

Χζηφζν ε επηκφξθσζε πνπ επηιέρζεθε γηα ην Πηινηηθφ ρνιείν θαίλεηαη λα 

δηέπεηαη απφ ην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν, κε απνηέιεζκα ν εθπαηδεπηηθφο λα πεξηνξίδεηαη 

ζηνλ ξφιν ηνπ παζεηηθνχ δέθηε (Παπαπξνθνπίνπ, 2002). Πξφθεηηαη γηα ηεξαξρηθφ θαη 

εηεξνθαζνξηδφκελν ζχζηεκα επηκφξθσζεο, αθνχ ν επηκνξθσηηθφο θνξέαο επηιέγεηαη 

απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ελψ θαη νη ζθνπνί, νη ζηφρνη θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

επηκφξθσζεο είλαη άλσζελ πξνθαζνξηζκέλα (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001). 

 

 

 

 

 

http://www.edulll.gr/?page_id=13
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: ΣΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

 

3.1  Ζ Λογοηεσνία ζηην εκπαίδεςζη 

Ζ Λνγνηερλία απνηειεί ηδηφηππν ξεπζηφ θαη πνιπδηάζηαην δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν, πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε κεζφξην ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο (Φξπδάθε, 

2003). Ζ δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο είλαη επηθνηλσλία, κε ηελ έλλνηα φηη ην θείκελν 

ζπλνκηιεί κε ηνλ αλαγλψζηε, ελψ ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ πξνζιακβάλεηαη, 

θαηαλνείηαη θαη εξκελεχεηαη δηαθνξεηηθά, αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηελ θνπιηνχξα 

ηεο (Αξαβαλή, 2009). Μέζα απφ ηε Λνγνηερλία πξνσζνχληαη νη πνιηηηζηηθέο θαη 

παλαλζξψπηλεο αμίεο (Gee, 2015· ηεξγηφπνπινο, 1989), ελψ ζχκθσλα κε ηηο 

ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ε Λνγνηερλία παηδαγσγεί, εηζάγεη ηνλ αλαγλψζηε ζηελ 

πνιηηηζκηθή θαηαλφεζε, ζηελ αληίιεςε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο (Καλαηζνχιε, 2002). 

Ζ δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε πάζρεη απφ πνιιέο 

αγθπιψζεηο. Ζ πην ζεκαληηθή απφ ηελ άπνςε ησλ θαηαζηξεπηηθψλ απνηειεζκάησλ 

πνπ πξνθαιεί, ίζσο είλαη ν δηδαθηηθφο ξεηνξηζκφο θαη ε εξκελεπηηθή κεγαινζηνκία 

(Παξίζεο, 1989). Δίλαη αλάγθε λα αλαγλσξηζηνχλ νη λέεο αληηιήςεηο γηα ην 

ινγνηερληθφ θείκελν , ηα φξηα ηνπ νπνίνπ δελ είλαη πιένλ ζηαζεξά θαη παγησκέλα, 

θαζψο πξνζιακβάλεηαη σο έλα αλνηρηφ ζχζηεκα πνπ αιιειεπηδξά κε ηνπο 

αλαγλψζηεο (Φξπδάθε, 2003). Δπηπιένλ έρεη απφ λσξίο δηαηππσζεί ην αίηεκα ηεο 

εηζαγσγήο θαη ηνπ πνιχπιεπξνπ εξκελεπηηθνχ ζρνιηαζκνχ ελφο κπζηζηνξήκαηνο ή 

ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ ή κηαο κεγάιεο πνηεηηθήο ζχλζεζεο (Παξίζεο, 1989), έηζη ψζηε  

λα αλνίμνπλ ζην θηιφινγν πξννπηηθέο γηα κηα δηδαζθαιία πνπ ζα αλαθαιχπηεη θαη 

άιια είδε ηνπ ιφγνπ, ηνλ πξνθνξηθφ, ηνλ δεκφζην, ηνλ δεκνζηνγξαθηθφ (Καθξηδήο, 

1989). 
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3.2  κοποί και δεξιόηηηερ ηος νέος Π για ηη διδαζκαλία ηηρ 

Λογοηεσνίαρ 

Σα λέα Π. είλαη ζηνρνθεληξηθά, κεηαηνπίδνπλ δειαδή ην ελδηαθέξνλ απφ ηελ 

χιε ζηα πξνζδνθψκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, δηέπνληαη απφ εληαίεο αξρέο, φπσο 

ε κχεζε ζε εξεπλεηηθέο ηερληθέο, ε θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη 

γεγνλφησλ, ε επηθνηλσλία, ε ζπλεξγαζία θαη ε ζχλδεζε κε ηε δσή (Γεκφπνπινο, 

2011). Υαξαθηεξίδνληαη απφ ζαθείο θαη πεξηεθηηθνχο ζηφρνπο, κε ηελ πξννπηηθή ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο ηνπο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ηεο ζρνιηθήο πξάμεο. Ζ κάζεζε ζπλδέεηαη θαη αμηνπνηείηαη ζηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή (Γεκήηξνπιαο, 2014).  

Δηδηθφηεξα βαζηθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Λνγνηερλίαο είλαη ε «θξηηηθή 

αγσγή ζην ζχγρξνλν πνιηηηζκφ» ππφ ηελ έλλνηα φηη ε Λνγνηερλία σο ζχλζεην 

πνιηηηζκηθφ θαηλφκελν απνηειεί αθεηεξία γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζχγρξνλνπ 

θφζκνπ. ην γεληθφηεξν απηφ ζθνπφ εληάζζνληαη ζπλνπηηθά: 

ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζρέζεο ηεο Λνγνηερλίαο κε ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία 

θαη άξα ε ζεκαζία ηεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηάο καο 

ε δεκηνπξγία ελφο «έζλνπο αλαγλσζηψλ» κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο 

θηιαλαγλσζίαο θαη ηεο αλαζχζηαζεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο σο θνηλφηεηα αλαγλσζηψλ 

ε θαιιηέξγεηα µηαο πιαηεηάο πνηθηιίαο αλαγλσζηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ, µέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε κηαο δηεπξπκέλεο πνηθηιίαο θεηµέλσλ, 

πξνεξρφκελα  απφ δηαθνξεηηθά είδε ηεο εηθνληθήο, ζεαηξηθήο θαη µαδηθήο 

επηθνηλσλίαο 

ε απφθηεζε, µέζα απφ ηε ινγνηερλία, πνιιαπιψλ γισζζηθψλ εµπεηξηψλ θαη ε 

εμνηθείσζε µε ηε µεηαθνξηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο, απαξαίηεηε γηα ηε θηινζνθία, 

ηελ έξεπλα θαη ηνλ ζηνραζµφ. 

ε ζρέζε κε ηελ πξφζιεςε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ε δηδαζθαιία ηεο 

Λνγνηερλίαο επηδηψθεη: 

Να θαηαλνήζνπλ θαη λα απνδερηνχλ νη µαζεηέο ηηο πνιιαπιέο εξµελεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαζψο θαη λα αληηµεησπίδνπλ θξηηηθά θαη ηηο δηθέο ηνπο εξµελεπηηθέο 

πξνηάζεηο 
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Να εληνπίδνπλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλεο αμίεο θαη 

ηδέεο πνπ ελππάξρνπλ ζηα ινγνηερληθά θείµελα, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ηε 

ζρεηηθφηεηα αιιά θαη ηελ πνηθηιία ηνπο. 

Να εμνηθεησζνχλ νη µαζεηέο µε δηαθνξεηηθά ινγνηερληθά είδε θαη λα 

θαηαλνήζνπλ φηη απηά αληαπνθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θαη ηζηνξηθέο 

αλάγθεο. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ηα ινγνηερληθά είδε δηαθξίλνληαη ζηε βάζε 

ζπγθεθξηµέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη θεηµεληθψλ ζπµβάζεσλ (Νέν Πξφγξακκα 

πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο ζην 

Γπκλάζην, 2011α, ζ. 21-22).  

Οη δεμηφηεηεο πνπ αλαµέλεηαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 

αθνξνχλ θπξίσο ζηνλ πξνζδηνξηζµφ ηεο ηζηνξηθφηεηαο ησλ θεηκέλσλ θαη ζηελ 

πεξηγξαθή ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπο πιαηζίνπ δηακέζνπ ηεο αλαγλψξηζεο ησλ πνιηηηζµηθψλ 

ηνπο ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ νη καζεηέο νδεγνχληαη ζηελ αλάπηπμε αηηηνινγεκέλεο θαη 

ηεθκεξησκέλεο πξνζσπηθήο άπνςεο, γηα ηα θείµελα πνπ δηαβάδνπλ, ζηελ 

απηναμηνιφγεζε ηεο δηθήο ηνπο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο θαζψο θαη εθείλεο ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο. ε ζρέζε κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ νη καζεηέο θαη 

καζήηξηεο επηδηψθεηαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηα δηαθνξεηηθά είδε αλάγλσζεο, λα 

επηζεκάλνπλ θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηέινο λα κεηαθέξνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη 

ηηο ζθέςεηο ηνπο ζε λέν θείκελν θάζε είδνπο: πεδφ, πνηεηηθφ, δνθηµηαθφ, δσγξαθηθφ, 

µνπζηθφ, δξαµαηηθφ (Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο 

Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην, 2011α, ζ.22). 

 

3.2.1 Κπιηικόρ γπαμμαηιζμόρ 

ην εηζαγσγηθφ κέξνο ηνπ λένπ Π. γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο 

Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην (2011), αλαθέξεηαη φηη «είλαη έλα 

πξφγξακκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ» (ζ. 6),ν νπνίνο, 

ζέηνληαο ζην επίθεληξν ηελ θνηλσληθή θαη ηδενινγηθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο, 

ζπλέδεζε ηνλ ιφγν µε ηελ απνδέζµεπζε ηνπ αηφµνπ απφ θπξίαξρεο αληηιήςεηο θαη 

ηδενινγίεο (Freire, 1970). 

Ζ παηδαγσγηθή ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ δηαζέηεη ηε δπλακηθή πνπ 

επηηξέπεη ηελ θξηηηθή αλάιπζε, ρξήζε θαη αμηνιφγεζε ηεο γιψζζαο θαη ησλ 
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λνεκάησλ ηεο. Γίλεη αλνίγκαηα γηα εξεπλεηηθή δηδαζθαιία, εληφο ηεο νπνίαο ηα 

θείκελα ηεινχλ ππφ δηαπξαγκάηεπζε θαη αληηκεησπίδνληαη σο κεηαβιεηέο θαη 

παξάιιεια, σο κε νπδέηεξεο ηδενινγηθά νληφηεηεο(Υαηδεινπθά-Μαπξή, 2010). 

Οπζηαζηηθά, ν θξηηηθφο γξαµµαηηζµφο επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηνλ ηξφπν µε ηνλ 

νπνίν γισζζηθά ζηνηρεία θαη γισζζηθέο ρξήζεηο πξνβάιινπλ ζρέζεηο εμνπζίαο θαη 

ηδενινγίεο ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη δελ αληηιαµβάλνληαη (Γθέληνπ, 2013). 

Ο ξφινο ηεο γιψζζαο εληζρχεηαη κε ηξηπιή ιεηηνπξγία, ηελ επηθνηλσληαθή, 

ηελ απνηχπσζε ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ, αιιά θαη σο κεραληζκνχ θαηαζθεπήο ζηάζεσλ, 

αμηψλ θαη ηδενινγίαο (Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο 

Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην, 2011α, ζ. 5). Ζ γιψζζα κέζα απφ θάζε 

κνξθήο θείκελν απνηειεί ηδενινγηθφ πξντφλ θαη παξνπζηάδεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

κνξθή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο εθθξάδεη ηηο ηδέεο θαη αληηιήςεηο ηνπ 

δεκηνπξγνχ ηεο (Bourdieu, 1999)  

 

3.2.2 Πεπιεσόμενο ηηρ διδαζκαλίαρ ηηρ Λογοηεσνίαρ 

Ζ Διιάδα παξακέλεη κέρξη θαη ζήκεξα ε κνλαδηθή ρψξα ζηελ Δλσκέλε 

Δπξψπε, φπνπ θπξηαξρεί ην «κνλνπψιην» ηνπ ελφο βηβιίνπ (Βέηθνπ θ. ά, 2007). ην 

λέν Π. δελ πξνβιέπεηαη ε ζπγγξαθή λέσλ αλζνινγίσλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ. 

Χζηφζν ηα ππάξρνληα δελ ζεσξνχληαη απνθιεηζηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Άιισζηε ε 

πνιηηηθή ηνπ ελφο βηβιίνπ ζπληζηά αλαρξνληζκφ αδηθαηνιφγεην γηα ηα δεδνκέλα ηεο 

επνρήο θαη ηνπ θφζκνπ καο (Καςάιεο & Υαξαιάκπνπο, 1995).  

Σα  ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην δελ ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ θαη αλαπαξάγνπλ κηα ινγηθή πνπ 

απνκαθξχλεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ κηα δεκηνπξγηθή απφιαπζε 

ηνπ θεηκέλνπ, απφ ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνπο θφζκνπ θαη απφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ηνπο ζηάζεο (Καξαιή, 2007· Πνηεξάθε &Υαηδεδεκεηξίνπ, 

2012). 

Ζ χιε είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ θαη επηιέγεηαη ε ζχλζεζε θαη εθαξκνγή ζρεδίσλ 

εξγαζίαο, δηεξεπλεηηθέο θαη νκαδνζπλεξγαηηθέο δξάζεηο. Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε 

κηαο πνηθηιίαο θεηκέλσλ, πξνεξρφκελα απφ ηα ζρνιηθά αλζνιφγηα, απφ ινγνηερληθά 

βηβιία, αιιά θαη άιια είδε θεηκέλσλ, απφ ηηο «παξπθέο» ηεο ινγνηερλίαο, ηα νπνία  



29 

 

θηίδνπλ έλα γφληκν δηάινγν καδί ηεο, ελψ ηαπηφρξνλα κπνξνχλ λα ειθχζνπλ ηνπο 

λεαξνχο αλαγλψζηεο θαη λα ηνπο αζθήζνπλ ζε λένπο γξακκαηηζκνχο (visual, media, 

computer literacy) φπσο θφκηθο, θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ηξαγνχδηα (Νέν 

Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο 

ζην Γπκλάζην, 2011α, ζ. 24). Ζ επηινγή ησλ θεηκέλσλ γίλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θαη ηνπο καζεηέο ηνπ, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζην αλαγλσζηηθφ επίπεδν, ζηα 

ελδηαθέξνληα θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ θάζε ηάμεο (Νέν Πξφγξακκα 

πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην, 2011β, Οδεγφο γηα ηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ ζ. 7). 

Δπηπιένλ  πξνηείλεηαη ξεηά  ε δηδαζθαιία νιφθιεξνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ. Ζ 

κέρξη ζήκεξα δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο κε απνζπάζκαηα θεηκέλσλ δεκηνπξγεί 

παξαλνήζεηο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ άγλνηα ηνπ ππφινηπνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ, 

απνηειεί κηα απζαίξεηε παξέκβαζε ζε απηφ, θαηεγνξηνπνηεί απζαίξεηα ηα έξγα ζε 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη θαιιηεξγεί ηνλ δηδαθηηζκφ θαη ηελ εζηθνινγία. Καηαξγεί ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ αλαγλσζηηθή απφιαπζε θαη θαζηζηά επθαηξηαθή ηε ζρέζε 

ηνπ καζεηή κε ηε Λνγνηερλία (Καξηζάθεο, 2011). Αληίζεηα ε αλάγλσζε νιφθιεξνπ 

ινγνηερληθνχ έξγνπ κπνξεί λα ζπληειέζεη νπζηαζηηθά ζηελ θαιιηέξγεηα κηαο κφληκεο 

ζρέζεο ησλ καζεηψλ κε ηε Λνγνηερλία, ζηε δεκηνπξγία επαξθψλ αλαγλσζηψλ θαη 

ζηελ θαιιηέξγεηα αμηψλ θαη ζηάζεσλ δσήο κέζα απφ ηελ ειεπζεξία, ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηνλ πινπξαιηζκφ (Γεξαθίλε,2016). 

ην λέν Π ε πνηθηιία ησλ θεηκέλσλ δνκείηαη ζε δηδαθηηθέο ελφηεηεο κε ζαθή 

ζθνπνζεζία θαη δξαζηεξηφηεηεο, ρσξίο σζηφζν ηα θείκελα λα είλαη ζπγθεθξηκέλα. 

Γηδαθηηθή ελφηεηα νλνκάδνπκε κηα νινθιεξσκέλε αλαγλσζηηθή θαη καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε κηα αξρηθή ηδέα, πνπ κπνξεί λα είλαη έλα ζέκα ή έλα 

ινγνηερληθφ είδνο, πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ έλα ζχλνιν νκνεηδψλ ή νκφζεκσλ 

θεηκέλσλ θαη δηαξθεί αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα (Απνζηνιίδνπ & Υνληνιίδνπ, 2011). 

Γηα θάζε ηάμε πξνηείλνληαη ηξεηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο, ζρεδηαζκέλεο σο ζρέδην 

εξγαζίαο (project), δηάξθεηαο δχν κε ηξεηο κήλεο. Πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο: 

Α΄ Γςμναζίος: α. ρνιηθή δσή β. Δηθφλεο ηεο Διιάδαο ζηελ πνίεζε γ. Φπζηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ Β΄ Γςμναζίος: α. Πνξηξέηα εθήβσλ β. Δηεξφηεηα ζηε 

ινγνηερλία γ. Θέαηξν Γ΄ Γςμναζίος: α. ηάζεηο δσήο ζε πνηεηηθά θείκελα β. 

Υηνχκνξ – ζάηηξα γ. Άηνκν θαη θνηλσλία.  
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Ζ δηδαζθαιία ησλ ελνηήησλ αλαπηχζζεηαη ζε θάζεηο κε δηαθξηηή ζηνρνζεζία 

ζηελ θαζεκηά. Ζ πξψηε θάζε, πξηλ ηελ αλάγλσζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο 

«ρηίδεη ηηο γέθπξεο» κεηαμχ ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ καζεηψλ. Ο θπξηφηεξνο ζθνπφο 

ηεο είλαη λα δψζεη θίλεηξα γηα ηελ αλάγλσζε πνπ ζα αθνινπζήζεη, δεκηνπξγψληαο 

έλα πιαίζην πξνβιεκαηηζκνχ πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ εμαγσγή λνήκαηνο. Σα θείκελα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζε απηή ηε θάζε είλαη ζπλήζσο κε ινγνηερληθά (επηζηεκνληθά, 

πιεξνθνξηαθά, δεκνζηνγξαθηθά, νπηηθά, ειεθηξνληθά) αιιά θαη κηθξά ινγνηερληθά 

θείκελα (κηθξά δηεγήκαηα, απνζπάζκαηα απφ κεγαιχηεξα πεδά, πνηήκαηα) πνπ 

δηαβάδνληαη κέζα ζηελ ηάμε θαη πξνεηνηκάδνπλ ηελ θπξίσο αλάγλσζε πνπ ζα 

αθνινπζήζεη. 

ηε δεχηεξε θάζε Αλάγλσζε- Παξνπζίαζε, ε νπνία έρεη κεγάιε δηάξθεηα, νη 

καζεηέο δηαβάδνπλ κεγαιχηεξα θείκελα (ζπζηάδεο πνηεκάησλ, δηεγήκαηα, θεθάιαηα 

απφ κπζηζηνξήκαηα θαη, ζην ηέινο, νιφθιεξα βηβιία) ζην ζπίηη ηνπο. Μεγάιε 

βνήζεηα ζα κπνξνχζε λα παξέρεη ζηελ πεξίπησζε απηή ε χπαξμε ζρνιηθήο 

βηβιηνζήθεο, ζηελ νπνία λα θαηαθεχγεη ην καζεηηθφ θνηλφ ζε νινήκεξε βάζε. ηε 

θάζε απηή απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ε νκαδηθή εξγαζία.  

ηελ ηξίηε θάζε κεηά ηελ αλάγλσζε  απηή νη καζεηέο παξάγνπλ ην δηθφ ηνπο 

ιφγν φρη πηα γχξσ απφ ηα θείκελα, αιιά γχξσ απφ ην ζέκα ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο 

κε ηελ νπνία αζρνιήζεθαλ. Ο ζθνπφο ηεο θάζεο απηήο είλαη λα δηαπηζηψζνπλ φινη, 

δηδάζθνληεο θαη δηδαζθφκελνη, ηη θαηλνχξην έκαζαλ, πνηεο αληηιήςεηο ζρεκάηηζαλ, 

πνηα ζπλαηζζήκαηα έλησζαλ κέζα απφ ηηο αλαγλψζεηο θαη ηηο ζπδεηήζεηο ηνπο. Ζ 

παξαγσγή ιφγνπ, πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ λνείηαη σο έθθξαζε πξνζσπηθψλ 

αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε γισζζηθέο αιιά θαη κε 

γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. (Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην, 2011β, Οδεγφο γηα ηνλ Δθπαηδεπηηθφ ζ. 77-78).Τπφ ην 

πξίζκα ηνπ πνιπηξνπηθνχ γξακκαηηζκνχ ε παξαγσγή δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ιφγνπ θαη 

θεηκέλσλ πξνυπνζέηεη εμνηθείσζε κε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θεηκέλσλ, κε ηνπο 

ηξφπνπο γξαθήο ηνπο θαη, γεληθφηεξα, γλψζε ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο 

απηψλ ησλ θεηκέλσλ. (Μαηζαγγνχξαο, 2001). 
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3.2.3 Γιδακηική Μεθοδολογία 

Ζ κεζνδνινγηθή  πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζε δχν παηδαγσγηθέο κεζφδνπο: ηε 

δηδαζθαιία ζε νκάδεο θαη ηε κέζνδν project. Καη νη δχν είλαη καζεηνθεληξηθέο 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο, θαζψο δηδάζθεηαη ν καζεηήο κε ηελ ππνθεηκεληθφηεηά ηνπ, 

δειαδή ηελ θνηλσληθή ηνπ πξνέιεπζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ηε 

ζξεζθεπηηθή θαη εζληθή ηνπ ηαπηφηεηα, ην θχιν θαη ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηά ηνπ 

(Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην, 2011α, 

ζ. 30). 

Σν λέν Π επηρεηξεί λα αιιάμεη πξάγκαηα ζε έλαλ παγησκέλν ζεζκφ, φπνπ ν 

καζεηήο βαζηθά αμηνινγείηαη πάλσ ζηελ δπλαηφηεηα. απνζηήζηζεο. Πξνσζνχληαη 

καζεηνθεληξηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ 

θάζε καζεηή θαη καζήηξηαο θαζψο θαη ηεο θάζε ζρνιηθήο ηάμεο. Βαζηθέο δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά πεξίπησζε θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο είλαη: 

 Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε - ψζηε λα αιιεινηξνθνδνηείηαη ε γλψζε 

 Σα ζρέδηα εξγαζίαο, απφ ην «απνζηεζίδσ» λα πεξάζνπκε ζην «εξεπλψ» 

 Ζ δηδαζθαιία ζε νκάδεο, κε ζηφρν ην ζπιινγηθφ πλεχκα 

 Ζ δηαθνξνπνηεκέλε παηδαγσγηθή, πνπ αθνξά ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή θαη φρη 

γεληθά ηεο ηάμεο. 

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία, πνπ απνηειεί βαζηθφ 

ζπληειεζηή ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ είλαη ην ςεθηαθφ ζρνιείν 

Ζ καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε εζηηάδεη ζηνλ θάζε καζεηή, ζηηο εκπεηξίεο, ηα 

ηαιέληα, ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε 

θαη ηελ νπζηαζηηθή κάζεζε ( Κππξηαλίδνπ & Καξαηάζηνπ, 2010). 

Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο (θνλζηξνπθηηβηζηηθή ή επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε), φπνπ δίλεηαη 

κεγάιε ζεκαζία ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή θαη, ζηελ νκαδηθή εξγαζία. Ζ 

γλψζε θαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηελ εκπεηξία. Ζ κάζεζε 

λνεκαηνδνηείηαη, θαζψο ν καζεηήο ζπλδέεη ην λνεηηθφ πιαίζην πνπ δηαζέηεη κε ηηο 

λέεο πιεξνθνξίεο ή ηηο λέεο εκπεηξίεο (Διιεληάδνπ, Κιεθηάθε & Μπαιθίδαο, 2008). 

Ο καζεηήο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζήο ηνπ. Μαζαίλεη 

κέζα απφ δηεξεπλεηηθέο κεζφδνπο, ηε ιχζε πξνβιήκαηνο θαη κεηαθέξεη ηε γλψζε ζε 
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πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο δσήο. πλεξγάδεηαη θαη επηθνηλσλεί απνηειεζκαηηθά κε ηα 

άηνκα ηεο νκάδαο ηνπ, θάλεη θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, καζαίλεη λα απνδέρεηαη, λα 

ζπδεηά, λα θξίλεη, λα επηρεηξεκαηνινγεί, λα αθξνάηαη θαη λα ππνζηεξίδεη ηε ζέζε ηνπ 

(Βαιηαληή & Κνπηζειίλε,2006). 

 

3.3  Γιδαζκαλία ηηρ Λογοηεσνίαρ και ΣΠΔ 

ην λέν Π ζεκαληηθή δηάζηαζε ιακβάλεη ε αλάπηπμε θξηηηθνχ θαη 

πνιπηξνπηθνχ γξακκαηηζκνχ κε ηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσλίαο (Αλαζηαζηάδε θ. ζπλ., 2011). Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ απνηεινχλ άιισζηε 

θνκβηθφ ζηνηρείν γηα ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα( Κσζηάθνο & Πεξάθε, 

2011), θαζψο δηεπξχλεη ηνπο ηξφπνπο ππνζηήξημεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

(Κππξηαλίδνπ & Καξαηάζηνπ, 2010). 

Οη ΣΠΔ επλννχλ ηελ εθαξκνγή λέσλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ , εληζρχνπλ ηελ 

ελεξγεηηθή θαη βησκαηηθή κάζεζε, παξέρνπλ θίλεηξα γηα γλψζε, αλαθάιπςε θαη 

πεηξακαηηζκφ (Αικπάλνγινπ, Βεληνχξεο, Μάλζνο, & Φξαγθνπνχινπ,2005) ελψ 

παξάιιεια απνηεινχλ έθθξαζε ηνπ θνηλσληθν-γλσζηηθνχ επνηθνδνκηζκνχ 

(Vygotsky, 1978). 

Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε παηδαγσγηθή πξφηαζε γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο ζην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ, κε ζηφρν λα εκπινπηίζεη 

ν εθπαηδεπηηθφο ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ ηζφηηκε θαη ελεξγφ 

ζπκκεηνρή. Αμηνπνηψληαο δηαζέζηκνπο καζεζηαθνχο πφξνπο εληζρχεηαη ε 

απηνπεπνίζεζε ε δηθή ηνπ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ. Σν καζεηηθφ θνηλφ έξρεηαη ζε 

επαθή κε πεξηζζφηεξα θαη δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θείκελα απφ απηά πνπ είλαη δηαζέζηκα 

ζηα ζρνιηθά αλζνιφγηα (Μπνπξαληάο, 2012· Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην, 2011α, ζ. 29). 

Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε εξγαιείσλ γηα 

 ηελ παξαγσγή, κνξθνπνίεζε θαη ηξνπνπνίεζε πξσηφηππσλ θεηκέλσλ απφ 

ηνπο καζεηέο («δεκηνπξγηθή γξαθή»)   

ηελ θαηαζθεπή, παξνπζίαζε θαη δεκνζίεπζε πνιπηξνπηθψλ ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα γίλνληαη παξαγσγνί 

πιεξνθνξηψλ (Μπνπξαληάο, 2012) 
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 ηε κεηαγξαθή ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ζε ππεξθείκελν, έλα θείκελν πνπ 

εθκεηαιιεχεηαη ηελ πνιππινθφηεηα, κε γξακκηθφ, αλνηρηφ  θαη πην δπλακηθφ απφ έλα 

απιφ θείκελν (Clément, 2000) θαζψο θαη 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ 

ηζηνινγίσλ γηα ηελ επθνιφηεξε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ (Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ 

γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην, 2011α, ζ. 29). 

Σα εξγαιεία απηά αλαπηχζζνληαη ζε πεξηβάιινληα ζπκβνιηθήο έθθξαζεο θαη 

νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο, ζπλεξγαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη κάζεζεο απφ απφζηαζε, 

θαζψο θαη ζε πεξηβάιινληα αλαδήηεζεο, παξνπζίαζεο θαη δηάδνζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο (Κσζηάθνο & Πεξάθε, 2011). χκθσλα κε ηνλ Papert (1993), ε 

δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο θαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο, έηζη φπσο ηελ  

αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο, πξέπεη λα γίλνληαη νξαηέο ζε ηξίηνπο.  

Ζ δπλαηφηεηα καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε, ρσξίο 

ηνπηθνχο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, ζε ζεκαληηθέο πεγέο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, 

ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο 

ζπδεηήζεσλ, αμηνπνίεζεο ησλ ηζηνινγίσλ (blogs), ησλ wikis θ.ιπ., κπνξεί λα 

απνδψζνπλ πνιχ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα (Κσζηάθνο & Πεξάθε, 2011), 

Δθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο ζπγθαζνξίδνπλ ηα πεξηερφκελα ηεο κάζεζεο θαη έηζη ν 

ξφινο ησλ καζεηψλ ζε απηή ηελ «αλνηρηή» καζεζηαθή δηαδηθαζία, απφ παζεηηθφο-

πξνζιεπηηθφο κεηαηξέπεηαη ζε ελεξγεηηθφ θαη αιιειεπηδξαζηηθφ. Ο εθπαηδεπηηθφο 

θαζνδεγεί θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο καζεηέο πνπ απηελεξγνχλ, είλαη ζχκβνπινο θαη 

φρη απζεληία ( Μπνπξαληάο, 2012). 

Δπηπιένλ ηνλίδεηαη ε ζπλεξγαζία κέζσ ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο 

θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε blogs, wikis, θ. α, φπνπ παξνπζηάδνληαη πνιπκεζηθά νη 

εξγαζίεο ησλ καζεηψλ. ηαλ νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ ην ξφιν ηνπ ζρεδηαζηή 

πνιπκεζηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ή θαηαζθεπψλ, ηφηε ππνρξεψλνληαη (α) λα 

αληρλεχνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα επηιέγνπλ απηέο πνπ ηνπο είλαη ρξήζηκεο γηα ην 

ζθνπφ πνπ επηδηψθνπλ θαη (β) λα θαζνξίδνπλ πνιιαπιέο θαηεπζχλζεηο πξφζβαζεο ζε 

θαηάιιειεο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη βάζεηο δεδνκέλσλ (Erickson & Lehrer, 2000 φπ. 

αλαθ. ζην Κσζηάθνο & Πεξάθε, 2011). 

Ζ αμηνπνίεζε ηέινο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία απνηειεί βαζηθφ 

ζπληειεζηή ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ είλαη ην ςεθηαθφ ζρνιείν. Γηα ην ιφγν 
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απηφ πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε ςεθηαθήο πιαηθφξκαο παξνρήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

θαη βνήζεηαο ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο κε πινχζην δηαδξαζηηθφ θαη 

αληηζηνηρηζκέλν κε ηα Π. ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν (e-books) γηα φιεο ηηο 

ηάμεηο θαη φια ηα καζήκαηα (Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην, 2011α, ζ. 6). Σν ςεθηαθφ πιηθφ εκπινπηίδεη ην κάζεκα, 

δίλνληαο πξφζβαζε ζε πάξα πνιιέο πιεξνθνξίεο ζηνπο καζεηέο αιιά θαη ζε άιιεο 

ηέρλεο: κνπζηθή, δσγξαθηθή, θηλεκαηνγξάθνο θ.ιπ. (Γλεζίνπ, 2016). 

 

3.4.  Αξιολόγηζη  

Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί κέζν αλαηξνθνδφηεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, αθνχ κέζσ 

απηήο ζπγθεληξψλνληαη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πνηνηηθή 

βειηίσζε θαη αλαβάζκηζή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αξθεί βέβαηα λα 

ελαξκνλίδεηαη κε ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (Θψδεο, 2012). Χζηφζν φηαλ ην Α.Π είλαη απζηεξά 

ελαξκνληζκέλν κε ηηο εμεηάζεηο, ηφηε νη εθπαηδεπηηθνί πεξηνξίδνπλ ηε δηδαζθαιία 

ηνπο ζηελ πξνεηνηκαζία γη’ απηέο. Οη καζεηέο ληψζνπλ άγρνο θαη ε πίεζε πνπ 

πθίζηαληαη γηα λα κειεηνχλ ηφζν πνιχ νδεγεί ζην λα δεκηνπξγεζεί κηα γεληά 

αλζξψπσλ πνπ δελ αηζζάλνληαη θαζφινπ επηπρηζκέλνη (Simons, 2004). 

ρεηηθά κε ηελ έσο πξφζθαηα αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο, νη 

νδεγίεο εμέηαζεο θαη αλάιπζεο ησλ θεηκέλσλ δπζρεξαίλνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, θαζψο παξαηεξείηαη ζπλδπαζκφο ζρνιαζηηθψλ θαη 

θνηλφηππσλ εξσηήζεσλ κε ζχλζεηεο αθεγεκαηνινγηθνχ ραξαθηήξα (Καξαιή, 2007). 

ε έξεπλα ηνπ Π.Η (Αξγπξνπνχινπ, 2009), ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο 

ζην Γπκλάζην θαηαγξάθεηαη κελ φηη νη θηιφινγνη θαη νη καζεηέο ραξαθηεξίδνπλ 

ζαθείο θαη θαηαλνεηέο γηα ηνπο καζεηέο ηηο εξσηήζεηο ησλ βηβιίσλ, σζηφζν νη 

καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ δελ ζεσξνχλ φηη ηα εγρεηξίδηα ηεο Λνγνηερλίαο ηνχο 

πξνζθέξνπλ ηδέεο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηάθνξεο δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

ην λέν Π. ε  αμηνιφγεζε είλαη κηα παηδαγσγηθή θαη φρη κηα θηινινγηθή 

δηαδηθαζία. Οη καζεηέο ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο αμηνινγνχληαη φρη κε βάζε ηηο 

γεληθφηεξεο γλψζεηο θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπο, αιιά κε βάζε απηά πνπ δηδάρζεθαλ θαη 

απηά πνπ έθαλαλ ζηελ ηάμε. Οη καζεηέο αμηνινγνχληαη ηφζν γηα ηηο αηνκηθέο 

εξγαζίεο ηνπο φζν θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο, γηα ηνλ 
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πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ηνπο ιφγν, γηα ηε γεληθφηεξε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα θαη 

γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δνπιεηά ηεο νκάδαο ηνπο (Γλεζίνπ, 2016· Νέν Πξφγξακκα 

πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην, 2011α, ζ. 33).  

ην Γπκλάζην θαη ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο ζην ηέινο ηεο ρξνληάο νη καζεηέο 

πξνηείλεηαη λα εμεηάδνληαη ζε άγλσζην θείκελν, νκνεηδέο ή νκφζεκν κε ηηο 

δηδαθηηθέο ελφηεηεο πνπ δηδάρζεθαλ θαη κε αζθήζεηο παξφκνηεο κε απηέο πνπ 

δνχιεςαλ κέζα ζηελ ηάμε (Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην, 2011α, ζ. 33). πλνιηθά, νη καζεηέο αμηνινγνχληαη κέζσ 

πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ, εξσηήζεσλ θαη εξγαζηψλ θαη ζε κηα αληηζηνίρσο πινχζηα 

πνηθηιία δεμηνηήησλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ θαζψο 

θαη αλαγλσζηηθψλ θαη εθθξαζηηθψλ δεμηνηήησλ ηφζν ζε επίπεδν ιφγνπ φζν θαη ζε 

επίπεδν εηθφλαο (αλάπηπμε νπηηθν-αθνπζηηθνχ γξακκαηηζκνχ) (Αλαζηαζηάδε θ. ζπλ., 

2011). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

4.1  Πποβλημαηική ηηρ έπεςναρ 

Σα Α.Π ζπνπδψλ ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε παξά, ηηο αιιεπάιιειεο 

κεηαξξπζκίζεηο, ππήξμαλ θιεηζηά θαη παξαδνζηαθά. Παξέκεηλαλ ζπγθεληξσηηθά 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ επίηεπμε ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ παξαβιέπνληαο ηηο αλάγθεο 

θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο 

πξσηνβνπιηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2009). 

Σα λέα Π., ηα νπνία εθαξκφζηεθαλ ζε 180 πηινηηθά ζρνιεία απφ ην 2011 

επηθαινχληαη ηε δπζαξκνλία κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ θαη ηνπ 

θφζκνπ ηεο δσήο ησλ καζεηψλ. Παξάιιεια ζέηνπλ ζηφρνπο πξνζαλαηνιηζκέλνπο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη ζεσξνχληαη αλνηρηά θαη επέιηθηα, ψζηε λα 

αλαπξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ( Γνχθαο, 2011). 

ζα πξναλαθέξζεθαλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε εξεπλήηξηα 

ζπκκεηείρε σο θηιφινγνο εθπαηδεπηηθφο ζην 3
ν
 Γπκλάζην Σξίπνιεο, ην νπνίν, κεηαμχ 

άιισλ, νξίζηεθε πηινηηθφ ζρνιείν εθαξκνγήο ησλ λέσλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ην 

2011(ΦΔΚ 2121/22-9-2011), απνηέιεζαλ αθνξκή γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζέκαηνο. εκαληηθφ ξφιν επίζεο έπαημε θαη ε ελαζρφιεζε ηεο εξεπλήηξηαο κε ηε 

δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ(Τπνδηεπζχληξηα). Ο δηπιφο απηφο ξφινο ζπλέβαιε ζηελ 

επαθή κε φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ ζπληζηνχλ ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πνξεία ηεο 

αιιαγήο. Αλεπίζεκεο ζπδεηήζεηο κε ζπλαδέιθνπο θηινιφγνπο ζην πιαίζην ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζπλεξγαζίαο, αιιά θαη ε πξνζσπηθή εκπεηξία απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο ζχκθσλα κε ην λέν Π. γηα ηξία ζπλερή έηε 

δεκηνχξγεζε έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα ζηελ εξεπλήηξηα (Seidman, 2006), έηζη 

ψζηε λα επεθηείλεη ηελ έξεπλα θαη ζε άιια ζρνιεία. Δπηπιένλ είλαη ζε ζέζε λα 

γλσξίδεη ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ 

επέιζεη ζε φια ηα επίπεδα απφ ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ Π.. Οη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο 

ηεο δσήο καο ζρεηίδνληαη ζηελά κε δεηήκαηα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ θαη απαηηνχλ 

δηεξεχλεζε, δεδνκέλνπ φηη νη εκπεηξίεο απηέο απνηεινχλ πεγέο παξνρήο πινχηνπ 

πιεξνθνξηψλ (Creswell, 2011). 
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Έηζη, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πξνέθπςαλ απφ ηελ καθξφρξνλε ελαζρφιεζε 

κε ηελ εθπαίδεπζε, ηε δηδαζθαιία θαη ηελ παξακνλή ηεο εξεπλήηξηαο ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ (ην ζρνιείν), φπνπ ην θαηλφκελν βηψλεηαη θαη παξαηεξείηαη θαζεκεξηλά, 

ψζηε λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ (Βξαζίδαο, 2014· Λντδίδνπ, 2012). 

 

4.2  κοπόρ, ηόσορ και Δπεςνηηικά Δπυηήμαηα 

 

4.2.1 κοπόρ και ζηόσορ ηηρ έπεςναρ 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο πνξείαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, έηζη φπσο εθαξκφζηεθε ζε Γπκλάζηα ηεο 

πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ηα νπνία νξίζηεθαλ Πηινηηθά γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

λέσλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ην ζρνιηθφ έηνο 2011-12. Ζ έξεπλα ζηνρεχεη λα 

παξνπζηάζεη ηελ αιιαγή ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο κέζσ ηνπ 

θαηλνηφκνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη λα αλαθαιχςεη ηελ απνδνρή θαη 

πινπνίεζή ηνπ ζηα ζπγθεθξηκέλα Γπκλάζηα. 

 

4.2.2 Δπεςνηηικά επυηήμαηα  

Σν θεληξηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα επηθεληξψλεηαη ζην πψο αληηιακβάλνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ζχκθσλα κε ην Νέν 

Πξφγξακκα πνπδψλ.  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα δηακνξθψλνληαη κε βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην 

θαη ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη είλαη ηα εμήο:. 

 Πψο αληηιακβάλνληαη νη θηιφινγνη εθπαηδεπηηθνί α) ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπο ζε πηινηηθφ πξφγξακκα εθαξκνγήο ηνπ λένπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη β) ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζην πιαίζην ηνπ 

«Νένπ ρνιείνπ»; 

 Με πνηνπο ηξφπνπο νη θηιφινγνη εθπαηδεπηηθνί εθάξκνζαλ ηηο 

θαηλνηνκίεο πνπ ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ εηζήγαγε ζηε 

δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο; 
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 Ση ζπλέβε ζην ρξφλν κε ηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 

ζχκθσλα κε ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ; 

 

4.3  Πποζδοκώμενα αποηελέζμαηα 

Ζ παξνχζα εξγαζία δελ ζηνρεχεη λα εμαληιήζεη πιήξσο ην δήηεκα ηεο 

εθαξκνγήο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ζχκθσλα 

κε ην λέν Π., δεδνκέλνπ φηη πξαγκαηεχεηαη έλα ρσξηθά, ρξνληθά θαη πνζνηηθά κηθξφ 

αξηζκφ ππνθεηκέλσλ. Δληνχηνηο, ε έξεπλα απηή ζα ζπκβάιιεη ζηελ θεθηεκέλε γλψζε 

αλαδεηθλχνληαο ηα πξνηεξήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο αιιαγήο ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο, πξνζθέξνληαο κηα βάζε γηα ηε βειηίσζε ησλ 

θαηεπζχλζεσλ ηνπ λένπ Π.  ζπκβάιινληαο έηζη ζε έλα πην απνηειεζκαηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 ζα αλαδεηρζνχλ λέα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ ππνδνρή ηνπ λένπ Π. απφ ηνπο 

θηινιφγνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ πηινηηθψλ Γπκλαζίσλ  

  ζα θαηαγξαθνχλ νη αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

επηκφξθσζεο πνπ παξαθνινχζεζαλ νη θηιφινγνη θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ 

λέσλ Π. 

 ζα αλαδεηρζνχλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην βαζκφ εθαξκνγήο ηνπ λένπ Π. 

ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 

 ζα θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ λένπ Π. ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 

Σα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο ζα ζπκβάινπλ ζηελ ελεκέξσζε ηεο 

ηνπηθήο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ην ζέκα, αιιά θαη ζα απνηειέζνπλ 

θίλεηξν γηα δηεχξπλζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. 

 

4.4  Μέθοδορ ηηρ έπεςναρ 

Σν είδνο ηεο έξεπλαο πνπ επηιέρζεθε είλαη ε πνηνηηθή (qualitative research) 

έξεπλα. Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο, ε πξφζβαζε ζην δείγκα, ηα ρξνληθά φξηα ηεο έξεπλαο 

θαη ην γεγνλφο φηη πξφζεζε ηεο εξεπλήηξηαο δελ είλαη ε γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, αιιά ε θαηαγξαθή κέζα απφ αλνηρηέο εξσηήζεηο ησλ απφςεσλ θαη 
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εκπεηξηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζφξηζαλ ηελ επηινγή ηεο κεζνδνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο (Creswell, 2011· Μάγνο, 2005). 

Δπηπιένλ, επηιέρηεθε ε πνηνηηθή έξεπλα γηαηί α) δίλεη θσλή ζε άηνκα πνπ δελ 

ζα αθνχγνληαλ ή ζα ήηαλ αλαγθαζκέλα λα ζησπνχλ β) επηηξέπεη ζηελ εξεπλήηξηα λα 

δηεξεπλήζεη ζε βάζνο ην ζέκα, δηακνξθψλνληαο κηα γλήζηα θαη απζεληηθή 

πξνζέγγηζε γ) ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζην λφεκα θαη ζηελ αμία πνπ έρεη ην 

ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη βαζίδεηαη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο  

αθεγήζεηο (Cohen, Manion & Morrison, 2008· Creswell,·2011· Ίζαξε & Πνπξθφο, 

2015· Robson, 2010). 

 

4.5  Δπγαλείο ςλλογήρ δεδομένυν 

Δξγαιείν ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ απνηέιεζε ε ζπλέληεπμε, θαζψο είλαη κία 

απφ ηηο πξνζθνξφηεξεο κεζφδνπο ζπιινγήο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνζπαζεί λα 

ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζθέςεηο, ηηο απφςεηο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπ 

εξσηψκελνπ πάλσ ζε έλα ζέκα. Δπηηξέπεη ζηα ππνθείκελα λα ζθεθηνχλ θαη λα 

κηιήζνπλ, επηιέγνληαο ιεπηνκέξεηεο απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηα βάζε ηεο 

ζπλείδεζήο ηνπο. θνπφο ηεο ζπλέληεπμεο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο 

ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ε αλάδεημε ησλ ηζηνξηψλ ηνπο ζε ζεκαληηθέο θαη αμηφινγεο. 

ηαλ κάιηζηα ππάξρεη εκπηζηνζχλε ζεσξείηαη δεδνκέλε ε εγθπξφηεηά ηεο θαη 

απμάλεηαη ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ (Creswell, 2011· Παπαλαζηαζίνπ & 

Παπαλαζηαζίνπ, 2005· Seidman, 2006). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε ζπιινγή ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Δπηιέρζεθε, επεηδή απνηειεί έλαλ 

επέιηθην θαη πξνζαξκνζηηθφ ηξφπν γηα λα παξαρζεί πινχζην θαη δηαθσηηζηηθφ πιηθφ. 

Πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο δηεξεπλεηηθήο θαηεχζπλζεο, έηζη πνπ 

ελδηαθέξνπζεο απαληήζεηο θαη θίλεηξα λα δηεξεπλεζνχλ (Robson, 2010). Οδεγεί ζε 

αμηφπηζηα απνηειέζκαηα επεηδή ν εξσηψκελνο δεκηνπξγεί πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ 

εξεπλεηή, δίλεη πην εηιηθξηλείο απαληήζεηο θαη απνθαιχπηεη ζηνηρεία πνπ δχζθνια ζα 

απνθάιππηε κε άιιν ηξφπν (Cohen et. al, 2008). 

Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε έρεη πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο, αιιά ε δηάηαμή 

ηνπο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπλεληεπθηή γηα ην ηη 



40 

 

θαίλεηαη θαηαιιειφηεξν. Ζ δηαηχπσζε ηεο εξψηεζεο κπνξεί λα αιιάμεη, λα δνζνχλ 

εμεγήζεηο, λα παξαιεηθζνχλ εξσηήζεηο, λα ζπκπεξηιεθζνχλ άιιεο. Ζ εκηδνκεκέλε 

ζπλέληεπμε πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, νη νπνίεο δελ πξνβάιινπλ 

θαλέλαλ πεξηνξηζκφ ζην πεξηερφκελν, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ειεγρζνχλ ηα φξηα 

ηεο γλψζεο ηνπ απνθξηλφκελνπ, ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία, παξάγνπλ απξφζκελεο 

ή απξνζδφθεηεο απαληήζεηο. Χζηφζν αλ θαη απνηειεί κηα αλνηρηή θαηάζηαζε θαη 

έρεη κεγαιχηεξε ειεπζεξία, πξέπεη κε ην δηθφ ηεο ηξφπν λα είλαη πξνζερηηθά 

ζρεδηαζκέλε (DiCicco‐Bloom & Crabtree, 2006· Cohen et. al, 2008· Robson, 2010). 

Έηζη ζηελ παξνχζα έξεπλα ελψ ην πεξηερφκελν, ε ζεηξά θαη ην είδνο ησλ 

εξσηήζεσλ έρνπλ πξνζρεδηαζηεί απφ ηελ εξεπλήηξηα, νη εξσηψκελνη είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηα ζέκαηα φπσο εθείλνη ήζειαλ, πεξηγξάθνληαο ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο θαη δηαηππψλνληαο ηηο απφςεηο ηνπο (Μάγνο, 2005). 

Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016 θαη ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2017, ήηαλ αλψλπκεο θαη καγλεηνθσλήζεθαλ κε ηελ άδεηα ησλ 

εξσηψκελσλ. Έγηλε πξνζπάζεηα, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ζηε δηάξθεηά ηνπο κηα άλεηε 

αηκφζθαηξα, ψζηε ε ζπλέληεπμε λα πάξεη ηε κνξθή κηαο επράξηζηεο ζπλνκηιίαο. Ο 

ρξφλνο πνπ απαηηήζεθε γηα θάζε αηνκηθή ζπλέληεπμε ήηαλ θαηά κέζν φξν 35 ιεπηά. 

Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ρψξνπο ησλ ζρνιείσλ ή ζε εμσηεξηθνχο 

ρψξνπο. Ζ ζπκκεηνρή ήηαλ εζεινληηθή θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά απφ πξφζθιεζε 

ηεο εξεπλήηξηαο ζηνπο θηινιφγνπο ηξηψλ πηινηηθψλ ζρνιείσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 

Πεινπνλλήζνπ. 

ηελ αξρή ησλ ζπλεληεχμεσλ δηακνξθψζεθε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ 

αθνξνχζαλ ζε αηνκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία βνήζεζαλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην 

πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ. ηε ζπλέρεηα νη εξσηήζεηο νξγαλψζεθαλ ζε ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο, κε ζηφρν λα ππάξμεη αληηζηνηρία κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη λα 

δηεπθνιπλζεί ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ε αλάιπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο 

έξεπλαο. 

Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζπλδέεηαη κε ηηο εξσηήζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο δχν πξψηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, κε ζηφρν λα δηεξεπλεζνχλ νη 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο ζε 

πηινηηθφ πξφγξακκα εθαξκνγήο ησλ λέσλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζην πψο ελεκεξψζεθαλ θαη 
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πψο ππνδέρηεθαλ απηή ηελ αιιαγή. ηε δεχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα νη εξσηήζεηο 

αθνξνχλ ζηελ επηκφξθσζε πνπ παξαθνινχζεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ πηινηηθψλ 

Γπκλαζίσλ, ζην πιαίζην ηνπ Νένπ ρνιείνπ, θαζψο θαη ζηε γλψκε πνπ δηακφξθσζαλ 

γηα ηελ επηκφξθσζε πνπ ηνπο παξαζρέζεθε. Εεηήζεθε επίζεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα πξνζδηνξίζνπλ ηε κνξθή ηεο επηκφξθσζεο πνπ ζα ήζειαλ λα 

ιάβνπλ.  

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζηνρεχεη ζηελ εθηελέζηεξε δηεξεχλεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Λνγνηερλίαο ζχκθσλα κε ην λέν Π. θαη ζπλδέεηαη 

κε ηηο εξσηήζεηο ηεο ηξίηεο ηέηαξηεο, πέκπηεο θαη έθηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί εξσηήζεθαλ γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ επέιεμαλ λα εθαξκφζνπλ ην λέν 

Π. ζηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα δηεξεπλήζεθαλ νη κέζνδνη 

πνπ αμηνπνηήζεθαλ , ελψ δφζεθε θαη έκθαζε ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία. 

Δπηπιένλ θιήζεθαλ λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ θαη ηηο βειηηψζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηηο επηδφζεηο ηνπο. 

Σν ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ αθνξά ζηελ εμέιημε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

Λνγνηερλίαο ζχκθσλα κε ην λέν Π. , δηεξεπλήζεθε κε ηηο εξσηήζεηο ηεο ηειεπηαίαο 

(έβδνκεο) ζεκαηηθήο ελφηεηαο, φπνπ δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

αλαθεξζνχλ ζηελ επίδξαζε πνπ άζθεζε ην λέν Π. ζηηο δηδαθηηθέο ηνπο κεζφδνπο 

θαη ζηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπ. 

 

4.6  Γείγμα και πληθςζμόρ ηηρ έπεςναρ 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο αθνξά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ θιάδνπ ησλ Φηινιφγσλ (ΠΔ02) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε πέληε 

κφληκνπο, θηινιφγνπο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

Πεινπνλλήζνπ, πνπ ιεηηνχξγεζαλ ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012 σο πηινηηθά ζρνιεία 

(ΦΔΚ 2121, 22/9/2011). Οη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ εθάξκνζαλ ην Νέν Πξφγξακκα 

πνπδψλ θαη απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο ήηαλ ην 3
ν 

Γπκλάζην Κνξίλζνπ ζην Ννκφ Κνξηλζίαο, ην 3
ν
 Γπκλάζην Σξίπνιεο ζην Ννκφ 

Αξθαδίαο θαη ην 4
ν
 Γπκλάζην πάξηεο ζην λνκφ Λαθσλίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ηα ζρνιεία ηεο Κνξηλζίαο θαη Λαθσλίαο ήηαλ πξψελ πεηξακαηηθά Γπκλάζηα, θαζψο ε 

ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηψλ ησλ ζρνιείσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 
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λένπ Π.. δηέθεξε ζεκαληηθά απφ ησλ άιισλ ζρνιείσλ. Γηελεξγήζεθαλ 5 

εκηδνκεκέλεο αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ 4 γπλαίθεο θαη 1 

άληξαο. 

Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνχλ ζε βάζνο νη 

απφςεηο ησλ θηινιφγσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα αλαγλσξηζηνχλ πηζαλέο ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ ηνπο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα απνηειέζκαηα, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πηζαλέο 

αδπλακίεο ηνπο ζηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ Π.. (Λντδίδνπ, 2012· Πεδή & Απγεηίδνπ, 

2013). Ζ επηινγή αηφκσλ θαη ηνπνζεζηψλ απνηειεί ζθφπηκε επηινγή ηνπ εξεπλεηή ζε 

απηνχ ηνπ είδνπο ηελ έξεπλα (Βξαζίδαο, 2014) γηα λα καζεπηεί θαη λα θαηαλνεζεί ην 

θεληξηθφ θαηλφκελν (Robson, 2010). Οη ιφγνη ρξήζεο ηεο ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο 

εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά ζην ρήκα 1. 

 

 

 

 

Πεγή:Creswell, 2011, ζ.244. 
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4.7  Πποβλήμαηα και πεπιοπιζμοί ηηρ έπεςναρ 

Οη δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηά ηεο, 

ζπλδένληαη θπξίσο κε: α) ηηο πξνυπάξρνπζεο αληηιήςεηο ηεο εξεπλήηξηαο ζρεηηθά κε 

ην ζέκα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο απφ ηελ έξεπλα, β) ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζρέζεο ηεο 

εξεπλήηξηαο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο, θπξίσο ελφο εθ ησλ ζρνιείσλ , γ) 

ηε καγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ ε ππνθεηκεληθή θξίζε 

ηνπ ζπλεληεπθηή δεκηνπξγεί ππφβαζξν πξνθαηάιεςεο (Παπαλαζηαζίνπ & 

Παπαλαζηαζίνπ, 2005), ελψ ζχκθσλα κε ηνλ Robson (2010), είλαη δχζθνιν λα 

απνθεπρζνχλ νη κεξνιεςίεο. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ν θίλδπλνο απηφο ήηαλ 

ζεκαληηθφο, αθνχ ε ζπλππεξέηεζε ηεο εξεπλήηξηαο κε δχν εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

θιάδνπ ΠΔ02 θαη ηηο απφςεηο ηνπο, ιφγσ ηεο ζέζεο ηεο είλαη θαζεκεξηλή θαη 

ζπλεπψο ππήξραλ δηακνξθσκέλεο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ζθέπηνληαη 

θαη ιεηηνπξγνχλ. Δπηπιένλ νη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη θηιηξαξηζκέλεο, αθνχ ε 

εξεπλήηξηα ζπλνςίδεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα 

(Creswell, 2011). 

Έλα πξφβιεκα πνπ ζπρλά έρεη λα αληηκεησπίζεη ν εξεπλεηήο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ζπλεληεχμεηο γηα ηε ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ αθνξά 

ζηε ρξήζε ηνπ καγλεηνθψλνπ. Ζ δηζηαθηηθφηεηα θαη ε θαρππνςία απηή νθείιεηαη 

θπξίσο ζηε κε εμνηθείσζε πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

ζηε ζχλδεζε ηεο ζπλέληεπμεο κε ηελ αμηνιφγεζε (Μάγνο, 2005). ηελ παξνχζα 

έξεπλα ππήξμε κηα αξρηθή επηθπιαθηηθφηεηα κφλν ζε κηα εξσηψκελε φηαλ ε 

εξεπλήηξηα παξνπζίαζε ην καγλεηφθσλν, ε νπνία μεπεξάζηεθε κάιινλ ζχληνκα, ελψ 

ζε ζρεηηθφ εξψηεκα δχν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είραλ ιάβεη κέξνο ζε δηεμαγσγή 

επαγγεικαηηθήο ζπλέληεπμεο. 

Έλαο πξαθηηθφο ηξφπνο γηα ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο εγθπξφηεηαο είλαη ε 

κεγαιχηεξε δπλαηή κείσζε ησλ πεγψλ κεξνιεςίαο ηνπ εξεπλεηή (Cohen et al., 

2008). πλεπψο, ε πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο έγηλε πξνζεθηηθά θαη κε 

ιεπηνκέξεηα, ελψ ε απφθαζε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ δελ ππήξμε ηπραία αθνχ έγηλε πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηνπ ζεσξεηηθνχ 

πιαηζίνπ κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ηα 
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απνηειέζκαηα. Ζ εξεπλήηξηα δηαζέηεη αξθεηή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ηφζν ζε ζέκαηα 

παηδαγσγηθήο, αιιά θαη δηδαζθαιίαο ζην ζπγθεθξηκέλν Π. θαη ζην κάζεκα ηεο 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, πνπ απνηειεί ηελ ππφ δηεξεχλεζε πεξηνρή.  

Δπηπιένλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ πξνηδεαζκνί πξαγκαηνπνηήζεθε 

πηινηηθή ζπλέληεπμε θαζψο ζχκθσλα κε ηνπο VanTeijlingen, Rennie, Hundley, & 

Graham (2001), κηα θαιά ζρεδηαζκέλε πηινηηθή κειέηε κπνξεί λα καο ελεκεξψζεη 

γηα ηελ θαιχηεξε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη γηα πηζαλέο εθβάζεηο. ηελ πεξίπησζε 

απηή δνθηκάζηεθε ην εξγαιείν ζε εθπαηδεπηηθφ θηιφινγν πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα 

πεξίιεςεο ζηελ νκάδα ζπκκεηερφλησλ ηνπ δείγκαηνο (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015), είρε 

δειαδή ππεξεηήζεη ζε πηινηηθφ Γπκλάζην δχν ζρνιηθά έηε θαη είρε δηδάμεη ην 

κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο, ελψ ζηε ζπλέρεηα είρε κεηαθηλεζεί ζε άιιν ζρνιείν. 

Αθαηξέζεθαλ θαη αλαδηαηππψζεθαλ εξσηήζεηο επεηδή ζεσξήζεθαλ πεξηηηέο ή 

θαηεπζπληηθέο, ελψ πξνζηέζεθαλ άιιεο. 

Έηζη νη εξσηήζεηο αθνχ δνθηκάζηεθαλ πηινηηθά, ππεβιήζεζαλ ζηε ζπλέρεηα 

ζηελ θπξίσο δηαδηθαζία φζν ην δπλαηφλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, ερνγξαθήζεθαλ, 

θξαηήζεθαλ ζεκεηψζεηο θαη απνθσδηθνπνηήζεθαλ. Δπίζεο, ειήθζεζαλ ππφςε θαη 

εζηθά δεηήκαηα, φπσο ε δηαηήξεζε ηεο αλσλπκίαο, ε πξνθνξηθή ζπλαίλεζε 

ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα, ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ε ηειηθή παξάδνζε ησλ 

ερεηηθψλ αξρείσλ θαη δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο εκπιεθφκελνπο γηα έιεγρν 

(Βξαζίδαο, 2014· Cohen et al., 2008· Seidman, 2006). 

Βαζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ν κηθξφο αξηζκφο ζπλεληεχμεσλ πνπ 

δελ επηηξέπεη ηε δηεμαγσγή γεληθεχζηκσλ απνηειεζκάησλ (Παπαλαζηαζίνπ & 

Παπαλαζηαζίνπ, 2005). Ο ρξνληθφο πεξηνξηζκφο, ε απφζηαζε θαη ε κεηαθίλεζε 

εθπαηδεπηηθψλ ζε άιια ζρνιεία ήηαλ νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ πεξηφξηζαλ 

ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ην ζχλνιν ησλ 

θηινιφγσλ πνπ ελεπιάθεζαλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο ζην πιαίζην ηνπ Νένπ ρνιείνπ ζα απαηηνχζε κεγαιχηεξα ρξνληθά 

πεξηζψξηα γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπο αιιά θαη γηα ηε κεηαθίλεζε ηεο εξεπλήηξηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: ΔΤΡΖΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

5.  Ανάλςζη ζςνενηεύξευν 

Ζ απνδειηίσζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο παξείρε πινχζην 

πιηθφ γηα ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Λνγνηερλίαο ζην πηινηηθφ ζρνιείν. Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη εθθξάδνπλ ηηο ζθέςεηο 

ηνπο ζρεηηθά κε ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ, ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ θαη 

πξνηείλνπλ βειηηψζεηο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, κε ζθνπφ ηελ 

θαιχηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο κέζα 

ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

Σα εξσηήκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ νκαδνπνηήζεθαλ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ παξαηίζεληαη αθνινχζσο: 

 

5.1  Σο πποθίλ ηυν ζςμμεηεσόνηυν 

Καηά ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο, ε εξεπλήηξηα πξαγκαηνπνίεζε 5 

ζπλεληεχμεηο ζε εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη δηέζεηαλ εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο ζε πηινηηθφ ζρνιείν. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ ήηαλ ηα 50 έηε (48-53 εηψλ) θαη ε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ηνπο 

απφ 24 έσο 29 έηε. ινη νη ζπκκεηέρνληεο ππήξμαλ απφθνηηνη παλεπηζηεκηαθνχ 

επηπέδνπ, κε πηπρία Διιεληθήο Φηινινγίαο θαη Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ειιεληθψλ 

παλεπηζηεκίσλ. Γχν εμ απηψλ, κάιηζηα, έρνπλ θαη κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε, ελψ 

έλαο  έρεη δηδαθηνξηθφ. 

Οη ηέζζεξηο απφ ηνπο πέληε ζπκκεηείραλ ζηελ Δπηκφξθσζε Β’ επηπέδνπ απφ 

ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ε νπνία, φπσο ζα δεηρζεί θαη ζηελ ζπλέρεηα, ππήξμε 

ηδηαηηέξσο βνεζεηηθή γη’ απηνχο ζηελ πηινηηθή δηδαζθαιία. Οη εθπαηδεπηηθνί δίδαμαλ 

ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο απφ 2-4 έηε, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο θαη ηηο επηινγέο 

ηνπ εθάζηνηε ζρνιείνπ. 
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5.2  Δνημέπυζη για ηο πιλοηικό ζσολείο 

ην εξψηεκα ηεο εξεπλήηξηαο αλ ππήξμε έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ηνπο σο πηινηηθφ ζηελ εθαξκνγή ησλ 

λέσλ Π., ην 75% ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ απάληεζαλ πσο ε αλαθνίλσζε ήηαλ 

μαθληθή («Σηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, 2011-12, κόιηο ήξζακε ζην ζρνιείν 1
ε
 

Σεπηέκβξε κάζακε μαθληθά όηη γίλακε Πηινηηθό Γπκλάζην») θαη κφλν έλαο απφ απηνχο 

αλέθεξε φηη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ελεκεξψζεθε κε ζρεηηθφ έγγξαθν ζην ηέινο 

ηεο πξνεγνχκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Γπν θηιφινγνη ηφληζαλ φηη επεηδή ην ζρνιείν 

ηνπο ήηαλ πξψελ πεηξακαηηθφ, γη’ απηφ επειέγε λα νξηζηεί θαη σο πηινηηθφ. ηελ 

πεξίπησζε απηή δεηήζεθε ε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη θαη δηράζηεθαλ σο 

πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο δηδαζθαιίαο 

 

- Δγώ πηζηεύσ, επεηδή ήκαζηαλ πεηξακαηηθό  

- Δίραλ εξσηεζεί (νη εθπαηδεπηηθνί) θαη ήηαλ κηζνί ζην λα ην πηνζεηήζνπλ. Τειηθά 

επηθξάηεζε απηή ε άπνςε… 

Οη ππφινηπνη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ πσο ην ζρνιείν ή ε Γηεχζπλζε ηνπ 

ζρνιείνπ δελ επεδίσμαλ απηή ηελ επηινγή, ε νπνία κάιινλ έγηλε ηπραία. Έλαο εμ 

απηψλ ππνζηεξίδεη πσο ίζσο ππνβιήζεθε ζρεηηθή αίηεζε απφ ηε Γηεχζπλζε 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Μία εθπαηδεπηηθφο σζηφζν αλαθέξεη 

 

- όηη επεηδή ήκαζηε έλα ζρνιείν δξαζηήξην κε πνιιέο δξάζεηο, ίζσο ζεώξεζαλ όηη 

ζα κπνξνύζακε λα ζηεξίμνπκε κηα αιιαγή… 

 

5.3  Τποδοσή ηος πιλοηικού ππογπάμμαηορ από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ 

ηηο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο πνπ αθνινχζεζαλ, δεηήζεθε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα πεξηγξάςνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, φηαλ 

ελεκεξψζεθαλ γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο σο πηινηηθνχ ζρνιείνπ γηα ην 

ζρνιηθφ έηνο 2011-2012. Μφλν έλαο εμέθξαζε θφβν θαη αγσλία γηα ην λέν εγρείξεκα 

(«…ηξόκν, θόβν, αγσλία, δηόηη ςάρλακε από κόλνη καο λα βξνύκε πξάγκαηα»), ελψ νη 

ππφινηπνη ππνδέρηεθαλ απηήλ ηελ αιιαγή πνιχ ζεηηθά θαη ςχρξαηκα, («…δελ 
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αγρώζεθα, ην αληηκεηώπηζα ςύρξαηκα»), θαζψο ήηαλ ππέξ ησλ θαηλνηφκσλ αιιαγψλ 

ζηελ εθπαίδεπζε θη επηζπκνχζαλ λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηα λέα δεδνκέλα ζηε 

δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο: Θεσξνχλ κάιηζηα φηη απηή ε αιιαγή έπξεπε λα 

επέιζεη, θαζψο ηα αηηήκαηα ησλ θηινιφγσλ πξνζαλαηνιίδνληαλ πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε θαη ηψξα ήηαλ κηα θαιή επθαηξία λα ην δνχλε ζηελ πξάμε θαη κάιηζηα 

 

- κε έλα ζεζκηθό πιαίζην θαιπκκέλν, αο πνύκε, όια απηά πνπ ζα πξνζπαζνύζακε 

λα θηηάμνπκε ηόηε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο εθείλνπ, ηνπ θέληξνπ 

Διιεληθήο Γιώζζαο 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη ε εθαξκνγή ηνπ λένπ κνληέινπ 

δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε ήηαλ πξφθιεζε γη’ απηνχο, θαη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν δελ 

αηζζάλζεθαλ άγρνο, αιιά αληίζεηα πξνζπάζεζαλ λα ζηεξίμνπλ ηηο αιιαγέο. 

Τπήξμαλ, βέβαηα, θαη θάπνηεο δεχηεξεο ζθέςεηο, φπσο ε επηθπιαθηηθφηεηα, ε 

δηζηαθηηθφηεηα θαη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ην λέν εγρείξεκα, εθφζνλ δελ ππήξρε 

θάπνηα πεξαηηέξσ ελεκέξσζε απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο: 

 

- Ήκνπλ ζεηηθή από ηελ αξρή (…)θπζηθά πξνβιεκαηηζκέλε ήκνπλα… 

- Τν πώο ζα αληαπνθξηζώ, ην πώο ζα βξσ ηνπο ηξόπνπο θαη λα δσ… Καη’ αξράο 

λα ελεκεξσζώ, έηζη; Καη από εθεί θαη κεηά λα δσ πώο ζα ρεηξηζηώ όια απηά ηα 

πξάγκαηα, δηόηη δελ γλσξίδακε θαλ πώο ζα μεθηλήζνπκε θαη ηη. 

 

5.4  Ζ επιμόπθυζη ηυν εκπαιδεςηικών 

ηελ επφκελε ζεκαηηθή θαηεγνξία ηεο ζπλέληεπμεο, εληάζζνληαη νη 

εξσηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εξεπλήηξηα ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πηινηηθφ ζρνιείν. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί 

παξαθνινχζεζαλ ηηο δχν θάζεηο ηεο επηκφξθσζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 

φιεο ηηο εηδηθφηεηεο, ζηελ πξσηεχνπζα ηεο πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ηελ Σξίπνιε, 

ελψ δχν απφ απηνχο παξαθνινχζεζαλ θαη ηελ ηξίηε θάζε. ηελ θάζε απηή, ν 

ζρνιηθφο ζχκβνπινο επηζθεπηφηαλ θάζε ζρνιείν, κε ζθνπφ ηελ επηηφπηα εθαξκνγή 

πηινηηθψλ ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο θαη ζρεδίσλ καζήκαηνο. Χζηφζν φπσο αλαθέξζεθε 
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ε θάζε απηή δελ πινπνηήζεθε ζε φια ηα Γπκλάζηα ηεο έξεπλαο, εθηφο απφ έλα, φπνπ 

ε ζχκβνπινο «είρε δηάζεζε λα δψζεη πξάγκαηα θαη λα ςάμεη ιίγν ην ζέκα, ήηαλ 

αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή». 

 

- (Η ζύκβνπινο) επηζθέθζεθε πνιιέο θνξέο ην ζρνιείν θαηά ηελ πξώηε θαη 

δεύηεξε ρξνληά, δήηεζε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα νξγαλσζνύκε, λα 

εηνηκάζνπκε δνπιεηά, λα παξνπζηάζνπκε, παξνπζίαζε θη απηή… 

 

χκθσλα κε ηελ γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ηηο δχν ή 

ηξεηο θάζεηο ηεο επηκφξθσζεο, νη επηκνξθσηέο ζε γεληθέο γξακκέο δελ ήηαλ θαιά 

ελεκεξσκέλνη θαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα απηφ ην εγρείξεκα. Κάπνηνη απφ απηνχο 

αμηνινγήζεθαλ σο εμαηξεηηθνί, ελψ άιινη σο «απαξάδεθηνη». 

 

- Γειαδή όηαλ έξρεηαη ν επηκνξθσηήο θαη δηαβάδεη απηά πνπ κπνξώ λα δσ θαη 

ζην δηαδίθηπν, δελ είλαη επηκόξθσζε απηό. 

 

Απφ ηα ηξία ζηάδηα ηεο επηκφξθσζεο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο 

απνθφκηζαλ ρξήζηκν πιηθφ γηα ηελ εξγαζία ζε νκάδεο θαη ηα ζελάξηα θαη ίζσο 

θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο: Χζηφζν κία 

εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά 

 

- …Πεξηζζόηεξν αμηνπνίεζα πξάγκαηα πνπ έςαμα κόλε κνπ θαη βξήθα.  

 

ρεηηθά κε ην ρξφλν πινπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο νη εθπαηδεπηηθνί 

αλαθέξνπλ φηη ζα έπξεπε λα είλαη πεξηζζφηεξνο, ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο θαη αθνκνίσζεο ησλ λέσλ κεζφδσλ. Σνλίδνπλ φηη ε 

επηκφξθσζε έπξεπε λα έρεη γίλεη έμη κήλεο ή θαη έλα ρξφλν λσξίηεξα. 

 

- Θα κπνξνύζε λα ήηαλ ιίγν πεξηζζόηεξνο ν ρξόλνο, ήηαλ πάξα πνιύ πηεζκέλνο 

θαη ζα ήζεια λα είρακε κεγαιύηεξε άλεζε …λα ζπκκεηείρακε θη εκείο πην πνιύ.. 
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ηελ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ζην θιίκα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηψλ, φινη νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ πσο ππήξμε 

θαιφ θιίκα θαη θαιέο ζρέζεηο αλάκεζά ηνπο. Ζ δχκσζε ηδεψλ ζεσξήζεθε ζεηηθή 

δηαδηθαζία, θαζψο ήξζαλ ζε επαθή κε άιινπο αλζξψπνπο ζηελ εθπαίδεπζε πνπ 

έρνπλ ηηο ίδηεο αλεζπρίεο θαη αγσλίεο κε απηνχο. Έλαο εθπαηδεπηηθφο δηαπίζησζε 

έιιεηςε ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη άιινη ηξεηο ηε δεκηνπξγία 

δχν πφισλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο: απηψλ πνπ ήηαλ αξλεηηθνί ζην λέν 

πξφγξακκα δηδαζθαιίαο θαη εθείλσλ πνπ ήηαλ πην ζεηηθνί θαη πξφζπκνη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο αιιαγέο ζηελ δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο: 

 

- Δληάμεη, δελ ήηαλ άζρεκεο νη ζρέζεηο, ζπλάδειθνη ήκαζηαλ όινη. Απιώο, 

ρσξίδνληαλ ζε απηνύο νη νπνίνη ήηαλ, νη ιίγνη, πνιύ ζεηηθνί απέλαληη ζε απηό ην 

εγρείξεκα, θάπνηνη, νη νπνίνη είραλ πξνβιεκαηηζκνύο θαη θάπνηνη νη νπνίνη 

ήηαλ αξλεηηθνί. 

 

Οινθιεξψλνληαο ηηο εξσηήζεηο γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

δεηήζεθε απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο λα δηαηππψζνπλ ηελ γεληθφηεξε άπνςή ηνπο 

γηα ηα ζηάδηα ηεο επηκφξθσζεο. Καλέλαο απφ απηνχο δελ ππήξμε ηδηαίηεξα 

επραξηζηεκέλνο κε ην απνηέιεζκα, δηφηη ν ρξφλνο ηεο επηκφξθσζεο ήηαλ πνιχ 

πηεζκέλνο θαη ηα ηξία ζηάδηά ηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αθφηνπ είρε μεθηλήζεη ε 

ζρνιηθή ρξνληά. Οη ζχκβνπινη δελ ήηαλ θαιά πιεξνθνξεκέλνη θαη δελ παξείραλ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνιχ ρξήζηκν πιηθφ: 

ηαλ δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πξνηείλνπλ πψο ζα ήζειαλ λα 

είλαη ε επηκφξθσζε εμέθξαζαλ ηελ άπνςε πσο ε επηκφξθσζε έπξεπε λα είλαη 

εμαθηηλσκέλε, πην ζσζηά νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηα πηινηηθά ζρνιεία λα απαιιαγνχλ απφ ηα καζεηηθά ηνπο θαζήθνληα, 

γηα φζν ρξφλν δηαξθνχζε ε επηκφξθσζε θαη λα γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ: 

-  

Πξέπεη λα γίλεη κε πνιύ απζηεξά θξηηήξηα, δελ κπνξεί λα αλαζέηνπλ 

νπσζδήπνηε ζε ζπκβνύινπο, αιιά απηνί νη νπνίνη, γηα παξάδεηγκα έρνπλ 

πεξάζεη ηα ΚΣΔ, ηα Κέληξα Σηήξημεο Δπηκόξθσζεο, ηα ΠΑΚΔ, ελδερνκέλσο 
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αθνύ ήηαλ ηέηνην πξόγξακκα ή ην πξόγξακκα κείδνλνο επηκόξθσζεο, ππήξρε 

δειαδή πνιύ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό 

Έλαο εθπαηδεπηηθφο, αθφκε, ζεσξεί πσο ε επηκφξθσζε «ζα έπξεπε λα ήηαλ 

εθηελέζηεξε, λα έρεη ηνλ ηχπν ησλ workshop, δειαδή βησκαηηθά εξγαζηήξηα». Οη 

πεξηζζφηεξνη, βέβαηα, ζεσξνχλ πσο απνθφκηζαλ ρξήζηκεο γλψζεηο παξφιε ηελ 

επηθαλεηαθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, αμηνπνίεζαλ ην πιηθφ ησλ παξαδεηγκάησλ θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε δχκσζε ηδεψλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ: 

 

5.5  Δθαπμογή - Μεθοδολογία 

ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο κέζα ζηε ζρνιηθή 

ηάμε, δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πεξηγξάςνπλ ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ αθνινχζεζαλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο θαη ηεο πξνζπάζεηαο ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, αλαθέξζεθαλ ζηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ πνπ ηνπο παξείρε ην Τπνπξγείν, 

θαζψο επίζεο θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. 

 

5.5.1 ηόσοι λογοηεσνίαρ 

Ζ εξεπλήηξηα δήηεζε αξρηθά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαθέξνπλ ηα 

ζηνηρεία εθείλα ζηα νπνία ζεσξνχλ φηη ζηφρεπε ε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζην 

πηινηηθφ ζρνιείν. Καζέλαο απφ απηνχο έθεξε ζηελ κλήκε έλαλ – δχν ζηφρνπο, νη 

νπνίνη ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο απφ ηνπο καζεηέο, ε δεκηνπξγηθή γξαθή, 

ν θξηηηθφο θαη ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο, ε κειέηε νιφθιεξνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ θαη 

ε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο.  

 

- ην λέν Πξόγξακκα Σπνπδώλ, ην πηινηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ  δίλεη έκθαζε 

ζηελ...ζηηο αλαγλσζηηθέο ζεσξίεο, ζηελ κεηαηξνπή ησλ καζεηώλ ζε  θνηλόηεηεο 

αλαγλσζηώλ…νη καζεηέο έπξεπε λα αλαπηύμνπλ ηνλ  θξηηηθό γξακκαηηζκό, ηνλ 

ςεθηαθό  γξακκαηηζκό, έκπαηλαλ γηα πξώηε θνξά δειαδή ηέηνηα ζηνηρεία, 

ηέηνηνη όξνη. 
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ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο χιεο ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη 

θάζεηο δηδαζθαιίαο ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάδνληαη ζεηηθνί, θαζψο 

ελζσκάησζαλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ηηο θάζεηο, φπσο 

νξηδφηαλ απφ ην λέν Π.. Δμέθεξαλ βέβαηα ηελ άπνςε φηη νη ελφηεηεο ίζσο ζα έπξεπε 

λα είλαη κηθξφηεξεο δηάξθεηαο, ρσξίο δεζκεπηηθφ πεξηερφκελν, αθνχ ππάξρνπλ 

ελφηεηεο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ ζην πξνθίι ησλ καζεηψλ θάπνησλ ζρνιείσλ θαη ζα 

ήζειαλ θάπνηα επειημία. ζνλ αθνξά ηηο θάζεηο δηδαζθαιίαο ηεο Λνγνηερλίαο νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηε ινγηθή απηή ζσζηή γηαηί πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο, 

αμηνπνηψληαο ιηγφηεξν αγρσηηθέο ηερληθέο θαη ηνπο νδεγνχλ πην απνηειεζκαηηθά ζηε 

δεκηνπξγηθή γξαθή. 

 

- …δειαδή λα έξρεηαη ν καζεηήο ζην θείκελν αληηκέησπνο, έηνηκνο πηα κε 

θάπνηεο αο πνύκε γλώζεηο θαη θάπνηεο εκπεηξίεο… 

 

5.5.2 Μεθοδολογία διδαζκαλίαρ 

ινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δίδαμαλ ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο ζε πηινηηθφ 

ζρνιείν, εθάξκνζαλ ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν, φπνπ νη καζεηέο είραλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Καζψο ην πξφγξακκα ηεο πηινηηθήο δηδαζθαιίαο δελ ήηαλ 

πιήξσο εθαξκφζηκν, πηνζεηήζεθε ε κεησπηθή θαη ε νκαδνζπλεξγαηθή δηδαζθαιία, 

παξάιιεια. 

 

- Ήζεια πξώηα-πξώηα λα δνθηκάζσ ην νκαδνζπλεξγαηηθό ζύζηεκα …ήζεια λα 

απειεπζεξσζώ ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία… 

Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνίεζαλ ην πιηθφ ησλ πξνηεηλφκελσλ ζελαξίσλ 

(πξνζαξκνζκέλσλ ζηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ θαη ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν), 

εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν project, θχιια εξγαζίαο θαη νκαδηθέο παξνπζηάζεηο ησλ 

εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ. Γχν εθπαηδεπηηθνί δεκηνχξγεζαλ θαη δηθά ηνπο ζελάξηα, ελψ 

έλαο αξλήζεθε λα πινπνηήζεη πξνηεηλφκελν ζελάξην: 
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- Τν έθαλα (ην ζελάξην) από ηελ αξρή (…) βαζίζηεθα(…)ζε κηα δηθή κνπ 

επηζπκία, βέβαηα κελ μεθεύγνληαο από ηα θείκελα θαη ηηο νδεγίεο, λα έρεη θαη κία 

επαθή γηα λα κελ είκαζηε θαη εθηόο πξνγξάκκαηνο θαη αθνινύζεζα έηζη απηό ην 

πάληξεκα ηεο ηέρλεο, ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο κε ηελ πνίεζε. 

-Δγώ, αξλήζεθα λα εθαξκόζσ θη έλα ζελάξην, ην νπνίν δελ ηαίξηαδε, αο πνύκε 

ζην πξνθίι ηνπ ζρνιείνπ ή γεληθόηεξα ηεο..ζηα θνηλσληθά δεδνκέλα 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, παξφιν πνπ αλαγλσξίδνπλ σο 

ζεκαληηθφ ζηφρν ηε δηδαζθαιία νιφθιεξνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ, θαζψο φπσο 

αλαθέξνπλ αληηκεησπίδεηαη έηζη ε απνζπαζκαηηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ, δελ εθάξκνζαλ 

ηελ δηδαζθαιία νιφθιεξνπ έξγνπ. Μφλν έλαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απνθάζηζε λα 

δηδάμεη νιφθιεξν ινγνηερληθφ έξγν θαη απηφ έγηλε ηε δεχηεξε ρξνληά εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Φόληζζα ηνπ Αι. Παπαδηακάληε) θαη ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε 

πξφγξακκα ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχζε ην ζρνιείν. Οη δειψζεηο ηνπο 

είλαη ραξαθηεξηζηηθέο: 

 

- (…) είρα έλα κηθξό βηβιίν, ην Μηθξφ Πξίγθηπα, λα ην δηαβάζνπλ, ηειηθά δελ 

ηόικεζα λα ην θάλσ (…). Γηαηί, ππάξρνπλ άιιεο δπζθνιίεο, ζε κηα πεξίνδν 

θξίζεο… 

- Γελ μέξσ γηαηί δελ έγηλε, δελ κπνξώ λα ζνπ απαληήζσ, δελ ην έρσ ζθεθηεί. 

Ίζσο ν πξνγξακκαηηζκόο; 

 

 ζνλ αθνξά ηε κέζνδν project πνπ πξνβιέπεηαη ζην λέν Π., νη 

εθπαηδεπηηθνί ηελ ππνδέρηεθαλ ζεηηθά, σζηφζν απφιπηε εθαξκνγή ηεο δελ ππήξμε 

ιφγσ ηεο αλαθνινπζίαο κε ηνλ ηξφπν εμέηαζεο ησλ καζεηψλ, ν νπνίνο ήηαλ ν 

παξαδνζηαθφο. : 

 

- (...) κόλν δηαθόπηακε γηα λα γπξίζνπκε ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία γηα ην 

δηαγώληζκα, εληειώο θνπθό 
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5.5.3 Αξιολόγηζη ηυν μαθηηών και ηυν επγαζιών ηοςρ 

χκθσλα κε ηελ γλψκε ησλ πέληε εθπαηδεπηηθψλ, ηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο 

καζεηέο χζηεξα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ήηαλ πνιχ 

ελζαξξπληηθά. Σα παηδηά έκαζαλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη απμήζεθε ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

γηα ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο («Τα παηδηά έδεημαλ ελδηαθέξνλ, ηνπο άξεζε απηή ε 

αιιαγή»). Οη επηδφζεηο ησλ πην αδχλακσλ καζεηψλ ήηαλ θαιχηεξεο, αιιά δελ 

θηλεηνπνηήζεθαλ φινη, φπσο αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά νη εθπαηδεπηηθνί: 

 

- Κηλεηνπνηήζεθε ην ελδηαθέξνλ ησλ κεζαίσλ καζεηώλ θαη θάπνησλ ΄΄θαθώλ΄΄ 

καζεηώλ γηαηί έηζη είραλ θαιύηεξεο απνδόζεηο κε ηε βνήζεηα ησλ ζπκκαζεηώλ 

ηνπο, ηώξα νη θαινί δελ έδεημαλ πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ γηαηί έρνπλ κάζεη λα 

δνπιεύνπλ  πνιύ θαη κόλνη ηνπο… 

Τπήξρε κεγάιε δπζθνιία ζηηο νκάδεο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ 

καζεηψλ, ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ρψξνπ («Σηελ αξρή κε ελόριεζε ιίγν απηή ε 

θαζαξία κε ηα ζξαλία, ζέιεη ρώξνπο…»), ελψ θαη ην θαιφ θιίκα δελ εληνπίζηεθε εμ΄ 

αξρήο. Οη καζεηέο, δειαδή, ήηαλ αξθεηά επηθπιαθηηθνί κε ηε λέα κέζνδν 

δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο, αιιά ζηελ πνξεία έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα. 

ρεηηθά κε ην πνηνη καζεηέο επσθειήζεθαλ απφ ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

κέζνδν νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηράδνληαη, θαζψο ηξεηο απφ απηνχο ζεσξνχλ 

φηη θεξδηζκέλνη βγαίλνπλ νη πην αδχλακνη καζεηέο, ελψ νη άιινη δχν εθπαηδεπηηθνί 

δελ δηαπηζηψλνπλ ζπγθεθξηκέλα νθέιε: 

- Βνεζνύληαη πάξα πνιύ νη καζεηέο, νη αδύλακνη καζεηέο. 

- Δεεε, δελ μέξσ πόζν κπνξεί λα βνεζήζεη ηα πνιύ αδύλακα παηδηά ηειηθά 

απηό, πώο δειαδή θαη.. γηαηί από ηελ ζηηγκή πνπ ην παηδί ζε κηα  πξνθεηεία ιέεη 

εγώ δελ ηα θαηαθέξλσ θαη κέλεη πίζσ, ηειηθά θαη κέζα ζηελ νκάδα ληξέπεηαη 

εμίζνπ θαη όηαλ είλαη ζην ζύλνιν ηεο ηάμεο, δελ ηνπο σθέιεζε πεξηζζόηεξν απηό ην 

πξάγκα. 

Δπηπιένλ δχν εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε κε θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπ 

λένπ Π. απνηέιεζε κηα «παιηλδξφκεζε», ε νπνία δελ σθέιεζε ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν («ην ήμεηο αθήμεηο βιέπσ όηη ηειηθά ιεηηνπξγεί ππέξ ηεο 



54 

 

παιηάο παξαδνζηαθήο κεζόδνπ, ζηελ νπνία άιισζηε είλαη εζηζκέλνη από ην 

δεκνηηθό ηα παηδηά, δειαδή..κεησπηθή δηδαζθαιία, ζξαλία ζηελ ζεηξά θηι...θαη 

ζηελ νπνία είλαη εζηζκέλνη θαη νη εθπαηδεπηηθνί»). 

ε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηφρσλ ηνπ ΝΠ θαη θπξίσο ζε 

φ,ηη αθνξά ηε θηιαλαγλσζία θαη ηνλ θξηηηθφ θαη ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ, δελ 

δηαηππψλνληαη μεθάζαξα ζπκπεξάζκαηα απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θάπνηνη απφ 

ηνπο νπνίνπο επηθπιάζζνληαη λα απαληήζνπλ:  

 

- Γελ μέξσ ηη λα απαληήζσ ζε απηή ηελ εξώηεζε, δελ είκαη βέβαηε. Γελ κπνξώ λα 

απαληήζσ θάηη. Ούηε λαη νύηε όρη δειαδή. 

- Κνίηα, απηό δελ κπνξώ λα ην πσ κε βεβαηόηεηα, δειαδή απηό πνπ είπα ζηελ 

αξρή γηα ην έζλνο αλαγλσζηώλ ζε θακία πεξίπησζε αιιά δελ πξόιαβε θηόιαο… 

 

ηελ νκάδα εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ νη 

εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη νη καζεηέο αλαιάκβαλαλ νκαδηθέο παξνπζηάζεηο θαη 

project, ζχκθσλα κε ην λέν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο. Ζ κέζνδνο αμηνιφγεζήο ηνπο 

ήηαλ δηηηή·,ν εθπαηδεπηηθφο δηαηεξνχζε θχιια αμηνιφγεζεο, ελψ θαη νη ίδηνη νη 

καζεηέο δηαηχπσλαλ ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φπνπ ππήξμε δπλαηφηεηα, νη εξγαζίεο αλαξηήζεθαλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ: 

 

- Τα παηδηά έιεγαλ ηη απνθόκηζαλ, ηη απνθνκίδνπλ, πώο πήγαλ νη νκάδεο, ε 

ζπλεξγαζία… 

 

5.5.4 Σεσνολογίερ Πληποθοπίαρ και Δπικοινυνιών(ΣΠΔ) 

Μηα κεγάιε ζεκαηηθή θαηεγνξία ησλ εξσηήζεσλ ηεο ζπλέληεπμεο, αθνξνχζε 

ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο κέζα ζηελ ηάμε. ινη νη εθπαηδεπηηθνί, 

ρξεζηκνπνίεζαλ, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν, ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ δηδαζθαιία 

ηεο ινγνηερλίαο. Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ππήξμε ηδηαηηέξσο βνεζεηηθή γηα ηελ 

πξφζβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ ζην ςεθηαθφ ζρνιείν ηνπ ππνπξγείνπ 

Παηδείαο. Απφ ηελ άιιε, ε ρξήζε ηνπ Φσηφδεληξνπ, ήηαλ ειάρηζηε, γηαηί νη 
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εθπαηδεπηηθνί δελ δηέζεηαλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν λα εμνηθεησζνχλ κε απηήλ ηελ 

πιαηθφξκα.  

Οη εξγαζίεο ησλ καζεηψλ παξνπζηάδνληαλ κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο 

Microsoft Office, Word θαη Power Point, θαη ησλ πξνγξακκάησλ Prezi θαη Wordle, 

ελψ έλαο εθπαηδεπηηθφο δηαηεξνχζε κε ηνπο καζεηέο ηνπ πιαηθφξκα wiki. Μεξηθνί 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελζάξξπλαλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα αλαδεηήζνπλ πιηθφ απφ 

ηα ιεμηθά θαη ηα βηβιία ησλ ειεθηξνληθψλ βηβιηνζεθψλ θαη γεληθφηεξα, λα 

αμηνπνηήζνπλ θάζε ςεθηαθφ θαη έληππν κέζσ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχζαλ πνηθίιεο κεζφδνπο γηα ηελ πξνζέγγηζε ελφο 

ινγνηερληθνχ έξγνπ, φπσο είλαη νη ηαηλίεο, ε κνπζηθή, ην πνιπηξνπηθφ θείκελν θ.ά.  

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ήηαλ δηαζέζηκν ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο 

ηνπ ζρνιείνπ φπνπ γηλφηαλ ρξήζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα, πξνηδέθηνξα, ελψ ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνδνκέο δελ εμππεξεηνχζαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη ίδηνη νη 

καζεηέο έθεξλαλ ζηελ ηάμε ηνπο «θνξεηνύο ππνινγηζηέο ηνπο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

εξγαζηώλ ηνπο»: 

 

- (…) Αιιά επεηδή έρνπκε ηε ραξά λα έρνπκε έλα ζρνιείν πνπ λα είλαη πιήξσο 

πηα εμνπιηζκέλν, δελ ζα έιεγα όηη ζην δηθό καο ην ζρνιείν(ππήξραλ δπζθνιίεο) 

- Έρνπκε βέβαηα πίλαθεο δηαδξαζηηθνύο θαη πξνβνιέο κπνξνύκε λα θάλνπκε, 

αιιά απηό δελ είλαη αξθεηό. Γειαδή, ν θάζε καζεηήο γηα λα δνπιέςεη ζηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ, είλαη δύζθνιν… 

 

ε απηφ ην ζεκείν, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί 

αληηκεηψπηζαλ αξθεηέο δπζθνιίεο ζηε ρξήζε ηνπ ΣΠΔ, θαζψο δελ ήηαλ 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί έθαλαλ μεθάζαξν φηη φζνη είραλ παξαθνινπζήζεη ηελ επηκφξθσζε β’ 

επηπέδνπ θαηφξζσζαλ λα αμηνπνηήζνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ ηερλνινγία. Μηα 

εθπαηδεπηηθφο ηνλίδεη: 

 

- (Η επηκόξθσζε β’ επηπέδνπ) βνήζεζε πάξα πνιύ γηαηί ήκνπλ έηνηκε γηα πνιιά 

πξάγκαηα, γηα ηηο αιιαγέο, ήηαλ ζαλ ζπλέρεηα γηα κέλα, ήηαλ πνιύ θαιή ε 
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επηκόξθσζε κε δηάξθεηα θαη πνιύ ρξήζηκε, ό,ηη θαιύηεξν έρσ θάλεη από 

επηκόξθσζε… 

 

5.6  Νέο Ππόγπαμμα ποςδών 

Σελ εξεπλήηξηα απαζρφιεζε θαη ε επίδξαζε ηνπ λένπ Π. ζηε δηδαζθαιία ηεο 

Λνγνηερλίαο αθφκα θαη κεηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ. ινη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

δηαηεξήζεη  ζηνηρεία ζηε δηδαζθαιία ηνπο απφ ην πηινηηθφ ζρνιείν, φπσο επηπιένλ 

θείκελα, ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, θχιια εξγαζίαο, ειεθηξνληθέο εξγαζίεο, αθφκα θαη 

αλ δελ θαιχπηνληαλ πιήξσο απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην.  

 

- Πήξα πξάγκαηα από απηό ην ζθεπηηθό θαη από όιε ηε θηινζνθία ησλ 

αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ.  Τα νπνία θαη κέρξη ζήκεξα ηα εθαξκόδσ. 

 

Οη νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017, 

αλαθέξνπλ φηη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ (ηνπ 2011), 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα ΓΔΠΠ θαη ΑΠ ηνπ 2003. Οη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ 

πσο θάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα είλαη εθηθηφ κφλν ζηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ, αιιά 

απαηηείηαη αλαδηνξγάλσζε ζε φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ έλαο 

εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη είλαη δχζθνιν λα εθαξκφδεηο δχν πξνγξάκκαηα καδί, ελψ 

κηα εθπαηδεπηηθφο, ε νπνία είρε πηζηέςεη θη επελδχζεη ζην ΝΠ, απνγνεηεχηεθε κε 

ηελ αλαζηνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ: 

 

- Δγώ έλησζα κηα απνγνήηεπζε όηαλ δελ πξνρώξεζε θαη έκεηλε ην ζύζηεκα... 

έκεηλε ζηε κέζε. Σηελαρσξήζεθα γη’ απηό, γηαηί ήκνπλ από απηνύο πνπ ην... ην 

πίζηεπα. Με βνήζεζε πάξα πνιύ, γηαηί πήξα θαηλνύξηεο κεζόδνπο 

 

Δίλαη, βέβαηα, ζεηηθή ε εληχπσζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, αιιά απαηηείηαη 

αλαδηνξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ελ γέλεη. Ο λένο ηξφπνο δηδαζθαιίαο, κε ηελ 

παξαδνζηαθή θαη ηελ ζχγρξνλε κέζνδν, είλαη πνιχ πηεζηηθφο, θαζψο ε χιε είλαη 
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κεγάιε θαη νη δηαζέζηκεο δηδαθηηθέο ψξεο ιίγεο. Μία απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο 

αλαθέξεη: 

 

- Δκέλα ε άπνςή κνπ είλαη όηη αλ ζέινπκε λα θάλνπκε θάηη θαηλνύξγην, ζα πξέπεη 

λα αιιάμεη ην ζρνιείν καο. Γειαδή, όια απηά είλαη απνζπαζκαηηθά, δπζηπρώο.  

 

5.7  Ζ ζςνολική άποτη για ηην διδαζκαλία ηηρ λογοηεσνίαρ 

ινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλέληεπμε εμέθξαζαλ 

ζεηηθφηαηε άπνςε γηα ην λέν ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο Λνγνηερλίαο. Με ην λέν 

Πξφγξακκα πνπδψλ, αμηνπνηνχλ θαη ην ζχγρξνλν θαη ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο δεκηνπξγψληαο νκάδεο καζεηψλ, δηαλέκνληαο θχιια εξγαζίαο θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σν γεληθφ ηνπο ζπκπέξαζκα είλαη πσο 

απαηηείηαη ζπλνιηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηνπ ηξφπνπ 

δηδαζθαιίαο ηεο Λνγνηερλίαο.  

Αλαθεθαιαηψλνληαο, παξνπζηάδνληαη νη δχν πην ζεκαληηθέο απφςεηο ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ ελ ιφγσ καζήκαηνο: 

 

- Η άπνςε κνπ είλαη όηη ηόζα ρξόληα πνπ είκαη ζην ζρνιείν απηό ήηαλ ην πην 

αλαλεσηηθό πνπ είρακε θαη πξέπεη λα ην αμηνπνηήζνπκε, λα θαζηεξσζεί… κε 

θάπνηεο αιιαγέο βέβαηα, γηαηί κπνξεί λα κελ κπνξνύζε λα εθαξκνζηεί ζε όια ηα 

καζήκαηα, αιιά γηα ηελ Λνγνηερλία πνπ κε ξσηάο ήηαλ ό,ηη θαιύηεξν. 

- Δίρε θάπνηα ζεηηθά ζηνηρεία (ε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο), ηα νπνία πξέπεη 

λα θξαηήζνπκε θαη λα αμηνπνηήζνπκε, αιιά ήηαλ όκσο πνιύ απαηηεηηθό όιν 

απηό. Ννκίδσ, όηη θάπνηα ζηνηρεία κπνξνύκε λα ηα πάξνπκε θαη λα ηα 

αμηνπνηήζνπκε θαη λα αθήζνπκε ηα άιια, ηα πνιύ εμεδεηεκέλα θαη ηα 

απαηηεηηθά. Απηό, έλα κέηξν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ: ΤΕΖΣΖΖ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζρνιηάδεη θαη πξαγκαηεχεηαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο θαη εμεηάδεη ηα εηδηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ ηεο κέξνο. 

Δπηπιένλ, ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα, δίλνληαη πξνηάζεηο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. 

 

6.1  σολιαζμόρ και επμηνεία ηυν αποηελεζμάηυν 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο 

είλαη ηα εμήο: 

• Πψο αληηιακβάλνληαη νη θηιφινγνη εθπαηδεπηηθνί α) ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπο ζε πηινηηθφ πξφγξακκα εθαξκνγήο ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

θαη β) ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζην πιαίζην ηνπ «Νένπ ρνιείνπ»; 

• Με πνηνπο ηξφπνπο νη θηιφινγνη εθπαηδεπηηθνί εθάξκνζαλ ηηο 

θαηλνηνκίεο πνπ ην Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ εηζήγαγε ζηε δηδαζθαιία ηεο 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο; 

• Ση ζπλέβε ζην ρξφλν κε ηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 

ζχκθσλα κε ην Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ; 

 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλέληεπμε είλαη πνιχ κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε ησλ αλδξψλ 

(ηέζζεξηο γπλαίθεο έλαληη ελφο άλδξα). Σν απνηέιεζκα απηφ ήηαλ αλακελφκελν απφ 

ηελ εξεπλήηξηα, θαζψο νη γπλαίθεο θαηέρνπλ γεληθφηεξα πεξηζζφηεξεο ζέζεηο ζην 

ρψξν ηεο παηδείαο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (Γεσξγά,2009· ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 2016). 

Ζ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζηε δηεξεχλεζε εθαξκνγήο ηνπ λένπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο θαη εηδηθφηεξα κειεηά ηηο 

αληηιήςεηο, ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην πηινηηθφ ζρνιείν. Γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν, ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο αληηκεηψπηζε ην εκπφδην ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ αληηδξάζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δηδαζθφλησλ, ιφγσ ησλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ πνπ πξφηεηλε ζε ζχληνκν 
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ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο φηαλ νη αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο είλαη πάξα πνιιέο δελ 

κπνξνχλ φρη κφλν λα αθνκνησζνχλ, αιιά θαη λα αμηνινγεζνχλ (Choppin, 1990· 

Νάθαο, 2012). 

ηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο ππνδνρήο ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, εληνπίζηεθαλ δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε εμ’ απηψλ αθνξνχζε 

ζηε ζεηηθή αληίιεςε ησλ θηινιφγσλ ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο θαη ηα λέα πξνγξάκκαηα, 

θαζψο θαη ηελ πξνζπκία θαη εξγαηηθφηεηά ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. Απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε πιεηνςεθία ππνδέρεηαη ζεηηθά ην λέν Πξφγξακκα, θαηαλνψληαο 

ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ αιιαγψλ ζην ζρνιείν. χκθσλα άιισζηε θαη κε έξεπλα ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ αξθεηά ρξφληα ππεξεζίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε αλαδεηνχλ λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο (ππξνπνχινπ θ. ζπλ., 2008), ελψ 

πην ζπγθεθξηκέλα νη θηιφινγνη αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ελαιιαγήο 

δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη πξαθηηθψλ (Αξγπξνπνχινπ, 2009). Χζηφζν νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο εθθξάδνπλ θαη ζπλαηζζήκαηα δηζηαθηηθφηεηαο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχ, πνπ νθείινληαη θπξίσο ζε πξνβιήκαηα έγθαηξεο ελεκέξσζεο θαη 

ζσζηνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη φρη ζε αξλεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή ηνπ 

ζρνιείνπ ζε πηινηηθφ. 

Αξθεηνί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζεσξνχλ πσο ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ 

λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ήηαλ πνιχ ζσζηφο, θαζψο ζηφρεπε ζηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζπλνιηθά. Οη θηιφινγνη, φκσο, ζηελ πνξεία, ηνλίδνπλ 

πσο ν ζρεδηαζκφο δελ ήηαλ ν θαηάιιεινο θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο δελ 

νινθιήξσζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ηηο επφκελεο ρξνληέο, δηφηη έιεηπε ε αμηνιφγεζε 

θαη ε ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ, 2013). Βέβαηα, ε έιιεηςε 

πξνεγνχκελεο ελεκέξσζεο θαη ε αηθλίδηα εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ππήξμαλ 

αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πιήξε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Λνγνηερλίαο 

(Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ, 2013). Οη Φινπξήο θαη Κξίθαο (2009) ζεκεηψλνπλ φηη ζηελ Διιάδα 

δελ έρεη δηεμαρζεί πνηέ κηα ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ Π.. Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απφ ηελ πνιηηεία, ελψ ζχκθσλα κε ηνπο Hoy & Miskel 

(2013) θάζε εθπαηδεπηηθή αιιαγή πξέπεη λα αμηνινγείηαη θάζε ηξία ρξφληα, δηφηη ηα 

απνηειέζκαηα ζα δείρλνπλ ζεκαληηθή δηαθνξά ζην επίπεδν ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ 

πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή κεηαξξπζκίζεσλ.  



60 

 

Αληίζηνηρεο αληηιήςεηο, απνηππψλνληαη θαη ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πσο αλαθέξεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά θαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ν εθπαηδεπηηθφο κέζσ ηεο 

επηκφξθσζεο, κπνξεί λα αλαπηπρζεί αηνκηθά θη επαγγεικαηηθά, λα γλσξίζεη ηηο λέεο 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο εμειίμεηο ηνπ Νένπ ρνιείνπ 

(Γνχθαο θ. ζπλ., 2008). 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αληηκεησπίδνπλ ζεηηθά ηελ επηκφξθσζε, ζεσξνχλ πσο 

απνθφκηζαλ ρξήζηκν πιηθφ γηα ηελ δηδαζθαιία ζηελ ηάμε θαη εμνηθεηψζεθαλ κε ηηο 

λέεο κεζφδνπο ηεο, θαζψο πνηθίιεο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε 

επηκφξθσζε γηα ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ ζρνιηθή δηδαζθαιία (Fullan & 

Hangreaves, 2014· Riseborough, 1994· Υάδνπ, 2012). 

Οη αξλεηηθέο ζθέςεηο πξνέξρνληαη απφ ηελ αλαζθάιεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ιφγσ ηεο ειιηπνχο νξγάλσζεο ηεο επηκφξθσζεο, ηεο θαζπζηεξεκέλεο δηεμαγσγήο ηεο 

θαη ηνπ ζεσξεηηθνχ ηεο ραξαθηήξα. Οη απφςεηο απηέο απνηππψλνληαη θαη ζε ζρεηηθή 

έξεπλα ησλ Γνχθα θ. ζπλ. (2008), νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλάγθε ηεο επηκφξθσζεο, αιιά θαη απηψλ πνπ ακθηζβεηνχλ 

ηελ πνηφηεηά ηεο. ε έξεπλα επίζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (2010) νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην πεξηερφκελν θαη ηε κεζνδνινγία  

ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ζην παξειζφλ. Γηαηεξνχλ 

έηζη κηα θξηηηθή ζηάζε ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο επηκφξθσζεο ζηε βειηίσζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αιιαγέο ηνπ Π. (Ο.ΔΠ.ΔΚ, 

2008). 

Ζ αλαζθάιεηα θαη ην άγρνο πνπ πξνθαιείηαη ζηνπο δηδάζθνληεο, νθείιεηαη 

ζηελ πξνρεηξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ έιιεηςε ρξφλνπ, αιιά θαη ζηελ απνπζία 

εμνηθείσζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο (Κφθθνο, 2005· Μπνπδάθεο θ. ζπλ., 2012).Ζ 

αλεζπρία θαη ε αλαζθάιεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε ζρέζε κε ηα λέα Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ, απνηππψλνληαη γεληθφηεξα ζε πνηθίιεο έξεπλεο (Παπαζαλαζίνπ, 2009), ελψ 

άιιεο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεζκηθέο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο 

επηκνξθψζεηο (Ρεγάηνπ, 1999). 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ απφ 

ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο έθξηλαλ πσο 

ε επηκφξθσζε ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή, αιιά δελ ππήξρε ε θαηάιιειε νξγάλσζε θαη 
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πξνεηνηκαζία απφ ηνπο επηκνξθσηέο, φπσο παξαηεξείηαη θαη ζε άιιεο ζρεηηθέο 

έξεπλεο (Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ, 2013). Αλάινγα ζηνηρεία έρνπλ πξνθχςεη θαη απφ άιιεο 

έξεπλεο, νη νπνίεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα πσο ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β’ζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη δπζαξεζηεκέλνη κε ηελ επηκφξθσζε 

πνπ ηνπο παξείρε ην Τπνπξγείν ζην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν, ελψ ηδηαίηεξα νη 

θηιφινγνη θξίλνπλ αξλεηηθά ην ξφιν ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ. (Μπνπδάθεο θ. ζπλ., 

2012 , Ο.ΔΠ.ΔΚ, 2008). 

Δπηπξνζζέησο, νη εθπαηδεπηηθνί έθξηλαλ πσο ν ξφινο ηνπ επηκνξθσηή είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ επηηπρή επηκφξθσζε, ελψ θαηάιιεινο επηκνξθσηήο 

ζεσξείηαη ν εμεηδηθεπκέλνο εθπαηδεπηηθφο κε εκπεηξία ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, 

φπσο επηβεβαηψλεηαη θαη ζε κειέηε γηα ηελ αλίρλεπζε επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Ο.ΔΠ.ΔΚ, 2008). 

Ζ ζπδήηεζε, ε δχκσζε ηδεψλ θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, παξέρνπλ ζεκαληηθφ φθεινο ζηνπο 

επηκνξθνχκελνπο. Απηφ βέβαηα, ζεσξνχλ πσο ζα επηηεπρζεί κφλν κέζσ απαιιαγήο 

ηνπο απφ δηάθνξεο ππνρξεψζεηο, φπσο είλαη ε απαιιαγή απφ ηα καζεηηθά θαζήθνληα. 

Σα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, ηέινο, ζα έπξεπε λα έρνπλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα , λα 

πινπνηνχληαη θνληά ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο θαη πην έγθαηξα, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε 

κειέηε ηνπ πιηθνχ θαη ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο (Ο.ΔΠ.ΔΚ, 2008). Ζ Καηζνχινπ 

(2015) ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εθαξκνγήο ηνπ λένπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζε πηινηηθφ Γπκλάζην, δηαπηζηψλεη ηελ απνγνήηεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο ηεο επηκφξθσζεο, θαζψο 

θαζπζηέξεζε θαη ππήξμε αλεπαξθήο. 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα 

φηη νη θηιφινγνη αλαδεηνχζαλ ηνπο ηξφπνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο θαη λα κεηαδψζνπλ ηηο λέεο ηδέεο ζηνπο καζεηέο ηνπο. Οη εξσηήζεηο ηεο 

εξεπλήηξηαο θαηέζηεζαλ θαλεξφ φηη ε αιιαγή ηνπ παξαδνζηαθνχ ζρνιείνπ ζε 

πηινηηθφ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κε κία απιή 

αλαθνίλσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δδψ πξνέθπςαλ θαη ηα ζεζκηθά πξνβιήκαηα, πνπ 

νδήγεζαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηνλ απηνζρεδηαζκφ κέζα ζηελ ηάμε, ιφγσ έιιεηςεο 

ππνδνκψλ θαη εκπεηξίαο (Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ, 2013· Jarvis, 2004). 
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ινη νη θηιφινγνη εθάξκνζαλ αξθεηέο θαηλνηφκεο ηδέεο ζηε δηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο (νκάδεο καζεηψλ, ζελάξηα, θχιια εξγαζίαο, παξαθνινχζεζε ηαηληψλ, 

ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ θιπ.) θαη δηαπηζηψζεθαλ εληππσζηαθά απνηειέζκαηα ζηνπο 

κέηξηνπο θαη ζηνπο θαθνχο καζεηέο, θαζψο ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα βνεζνχλ ηνπο 

καζεηέο κε ρακειέο επηδφζεηο (ππξνπνχινπ θ. ζπλ., 2008). Οη λέεο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο αχμεζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο, 

ελίζρπζαλ ηε θηιαλαγλσζία θαη ηελ παξνπζίαζε εξγαζηψλ, φπσο έρεη ηνληζζεί θαη 

ζηελ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (2013). ε αλάινγα ζπκπεξάζκαηα 

νδεγείηαη θαη ε Καζζηκάηε (2008), ε νπνία αλαθέξεη φηη ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα 

ζπκβάιινπλ ψζηε νη καζεηέο λα βξίζθνπλ επραξίζηεζε ζηε ζπλεξγαζία θαη λα 

ραίξνληαη ην κάζεκα. 

Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή ζεσξείηαη ε πην πεηπρεκέλε κέζνδνο γηα ηε βησκαηηθή 

κάζεζε θαη γηα ηε κείσζε ησλ καζεζηαθψλ «ραζκάησλ» (Λνπιαθάθε, 2015), ελψ 

θαίλεηαη λα ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ζηε βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ, καζεηψλ ρακειήο θαη κέηξηαο επίδνζεο (Γνχβξε, 2016· Μαηζαγγνχξαο, 

2000· Παλαγάθνο, 2001). 

Οη εθπαηδεπηηθνί, ρξεζηκνπνίεζαλ θαη ηηο δχν κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ησλ 

καζεηψλ, ηελ παξαδνζηαθή, κε θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ηελ πην ζχγρξνλε, κε 

θχιια εξγαζίαο. Απηφ εμεγείηαη, απφ ηε ζεκαληηθή επίδξαζε πνπ έρνπλ νη εμεηάζεηο 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ζηελ έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο. 

Πνξίζκαηα παιαηνηέξσλ, αιιά θαη λεψηεξσλ εξεπλψλ (Ξσρέιιεο, 1987, 2010· 

Σζάθνο, 2008) έρνπλ δείμεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο 

εζηηάδνπλ θπξίσο ζηνλ βαζκφ εθκάζεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ ηνπ 

παξερφκελνπ πιηθνχ θαη ζε δεχηεξε θάζε ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο. Γπζηπρψο, ζηε ζεκεξηλή ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

πξνσζνχληαη νη βησκαηηθέο θαη νκαδνζπλεξγαηηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο 

πξνηείλνπλ ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, αιιά επηζήκσο ν καζεηήο αμηνινγείηαη 

αξηζκεηηθά θαη φρη πεξηγξαθηθά, δηαησλίδνληαο ηελ παξαδνζηαθή κνξθή ηεο 

(Λνπιαθάθε, 2015· Μαπξνκκάηεο, Ενπγαλέιε, Φξπδά, & Λνπθά, 2008), φπσο 

ηνλίζηεθε θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο. Δπηπξνζζέησο, θξηηηθή ζηάζε 

δηαηεξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί φζνλ αθνξά ηελ απμεκέλε εξγαζία ζην ζπίηη, κε ζηφρν ηε 
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ζσζηή νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο 

(Καηζνχινπ, 2015· ππξνπνχινπ θ. ζπλ., 2008). 

Ζ δηδαζθαιία κε ηελ εθαξκνγή νιφθιεξσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, έρεη 

απνδεηρζεί πσο ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά ζηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Λνγνηερλίαο, είηε πξφθεηηαη γηα εηδνινγηθφ είηε γηα ηζηνξηθφ δηαρσξηζκφ. Ζ 

πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν, νδεγεί ζηελ ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο 

Λνγνηερλίαο (Αξγπξνπνχινπ, 2006· Γλεζίνπ, 2016). Παξφκνηα απνηειέζκαηα 

πξνέθπςαλ θαη απφ ηελ πνηνηηθή έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαζψο νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεψξεζαλ πνιχ βνεζεηηθή ηελ νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ ζε ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο. Παξφια απηά ηνλίδνπλ πσο ην παξερφκελν πιηθφ ήηαλ πνιχ εθηελέο θαη δελ 

θαηέζηε δπλαηφ λα δηδαρζεί φιν, εθφζνλ πηέδνληαλ ρξνληθά Σν πξφβιεκα ηεο 

δηδαθηέαο χιεο απαζρνιεί ηνπο έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο ζεσξνχλ φηη είλαη 

ηδηαίηεξα εθηελήο θαη ε εμάληιεζή ηεο θαζίζηαηαη αδχλαηε (Βέηθνπ θ. ζπλ., 2007). 

Αθφκε, ε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο πξαγκαηνπνηείηαη θαη κέζσ ελφο 

νιφθιεξνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ, φπσο είρε πξνηείλεη θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζην 

πηινηηθφ ζρνιείν. χκθσλα κε ζρεηηθέο έξεπλεο, ε κειέηε ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ 

εληζρχεη ηε θηιαλαγλσζία θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε ινγνηερληθφηεηα 

(Αξγπξνπνχινπ, 1999· Σζηάκεο, 2007). Οη θηιφινγνη, ζηελ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ε εξεπλήηξηα, δελ πξνέβεζαλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηελ εθαξκνγή 

δηδαζθαιίαο ελφο νιφθιεξνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ, ιφγσ δηζηαθηηθφηεηαο, έιιεηςεο 

ρξφλνπ, ή νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζρνιεία ηεο 

Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παξαηεξείηαη φηη ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα 

έρνπλ πιεγεί ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κεηψζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζε γξαθηθή χιε θαη άιια πιηθά 

(Kakana θ. ζπλ., 2016). Οη Έιιελεο καζεηέο θαίλεηαη λα έρνπλ δηαθνξνπνηήζεη πνιχ 

ηε δσή θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, κεηψλνληαο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο άιισζηε 

αλαδείρζεθε θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ ζηε κεγάιε έξεπλα γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο απφ ηελ Κνθθέβε θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηεο (Kokkevi, Stavrou, Kanavou, &Fotiou, 2014). Δπεηδή ην κάζεκα ηεο 

Λνγνηερλίαο, φκσο, κπνξεί λα είλαη πεγή πνηθίισλ πξνβιεκαηηζκψλ ζρεηηθά κε ηα 

ζέκαηα ηεο ινγνηερληθφηεηαο φζν θαη ησλ ηδεψλ, ζηάζεσλ θαη αμηψλ πνπ πξνσζεί, ε 
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δηδαζθαιία θη αλάιπζε ελφο έξγνπ ζεσξείηαη πνιχ ρξήζηκε (Γεξαθίλε, 2016· 

Καξηζάθεο, 2011· ΤΠ.Δ.Π.Θ.-Π.Η. 2002). 

ρεηηθά κε ηε ζεκαηηθή ελφηεηα γηα ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Λνγνηερλίαο, νη πεξηζζφηεξνη δηδάζθνληεο ζεσξνχλ πσο ν 

παξερφκελνο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ήηαλ επαξθήο ζηα ζρνιεία, κε αίζνπζα 

πιεξνθνξηθήο θαη ρξήζε επνπηηθνχ πιηθνχ, ελψ κεξηθνί ηνλίδνπλ πσο ε δπζθνιία 

εληνπίζηεθε ζηε δηθή ηνπο απεηξία ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. ε δηεζλείο 

έξεπλεο θαηαγξάθεηαη φηη αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο χπαξμεο ηερλνινγηθήο 

ππνδνκήο παξαηεξείηαη πξφνδνο ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, φρη φκσο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηηο επηδφζεηο (Becta, 2010). ηε κεγάιε Βξεηαλία φπνπ ην 

1/3 ησλ ζρνιείσλ ζεσξνχληαη ςεθηαθά ψξηκα, δηαζέηνπλ δειαδή καζεζηαθή 

πιαηθφξκα, απηή δελ αμηνπνηείηαη ηθαλνπνηεηηθά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Becta, 

2008, 2009). 

Έλαο κφλν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αμηνπνίεζε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα 

(wiki), ελψ ειάρηζηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα καζεζηαθά αληηθείκελα ηνπ 

Φσηφδεληξνπ, θαζψο ε επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπο απαηηεί ρξφλν θαη ζπζηεκαηηθή 

πξνζπάζεηα, γηα λα έρεη απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (Jimoyiannis et. 

al., 2013). χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (2008),ε πεξηνξηζκέλε 

ελζσκάησζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία, δελ ζεκαίλεη άξλεζε ησλ ίδησλ 

ησλ δηδαζθφλησλ γηα ηε ρξήζε ηεο, αιιά νθείιεηαη ζηελ ειιηπή θαηάξηηζε θαη 

επηκφξθσζή ηνπο θαη ηνλ αλεπαξθή ζρνιηθφ εμνπιηζκφ, ν νπνίνο δελ αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηηο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο (Βέηθνπ θ. 

ζπλ., 2008· Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ, 2013· Jimoyiannis & Komis, 2007). Δπηπιένλ ιίγνη 

εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο, δειψλνπλ σζηφζν 

ελζνπζηαζκέλνη πνπ νη καζεηέο ηνπο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία απηή (Becta, 2008).  

Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ, ηθαλνπνηείηαη θαη ην ηειεπηαίν εξψηεκα ηεο 

έξεπλαο, ζρεηηθά κε ηελ δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο ζην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ. 

Γηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε πιήξνπο αλαδηνξγάλσζεο ζε φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο, 

αιιά παξάιιεια ηα φπνηα εκπφδηα αίξνληαη ιφγσ ηεο εξγαηηθφηεηαο θαη ηεο 

επηζπκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα πξαγκαηνπνίεζε αιιαγψλ κέζα ζηελ ηάμε. 

ηελ ζπλνιηθή άπνςή ηνπο γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Λνγνηερλίαο, νη εθπαηδεπηηθνί παξαηεξνχλ πσο ε παξαδνζηαθή κέζνδνο είλαη κελ 
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δνθηκαζκέλε, σζηφζν, δελ παξέρεη ζην καζεηή ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ηε ζθέςε 

θαη ηελ θξηηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεη ηα ινγνηερληθά θείκελα. 

Δπνκέλσο, ε εκπεηξία ηεο Λνγνηερλίαο, ζεσξνχλ πσο πξέπεη λα είλαη νκαδηθή θαη φρη 

αηνκηθή (Φξπδάθε, 2003).Δθφζνλ νη καζεηέο θαηνξζψζνπλ λα κειεηήζνπλ κε 

θξηηηθφ ηξφπν έλα θείκελν, ζα θεξδίζνπλ αλαγλσζηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο, 

ηδηαίηεξα πνιχηηκεο. Δπηπιένλ, ζα απνθηήζνπλ κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, ζα 

αλαπηχμνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ζπλείδεζε θαη ζα γλσξίζνπλ ηε Λνγνηερλία κέζσ 

ζχγρξνλσλ κεζφδσλ, κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2009). 

Ζ δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο, ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ελαιιαγή δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη πξαθηηθψλ, ψζηε λα 

πξνθαιείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, φπσο έρνπλ ηνλίζεη πνιινί κειεηεηέο ηεο 

Λνγνηερλίαο (Αξγπξνπνχινπ, 2006· Καλαηζνχιε, 2002). 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, ζπλνιηθά, ηθαλνπνηνχλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. ινη νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ φηη ππάξρεη 

κεγάιε αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο αιιαγψλ ζην ζρνιείν θαη φηη ε επηκφξθσζε 

ζρεηηθά κε απηέο είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Ζ αλαζθάιεηα θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα θαη ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ επηκνξθψζεσλ, αιιά ζηελ 

πνξεία νη αξλεηηθέο ζθέςεηο απνβάιινληαη, ιφγσ ηεο επηζπκίαο θαη ηεο δηάζεζεο γηα 

εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηδεψλ κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε (Ξσρέιιεο, 2002). 

πλνιηθά, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, ε πξνζπάζεηα γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ λένπ πηινηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, ζεσξείηαη πσο έρεη νξζνχο ζηφρνπο, αιιά θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ δξάζεσλ ηνπ Νένπ ρνιείνπ, ψζηε λα αλαβαζκηζηεί ε 

εθπαίδεπζε ζηε ρψξα. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο, 

ζεσξνχλ πσο γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο, απαξαίηεηε είλαη ε παξνρή 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ πιηθνχ, ε έγθαηξε θαη ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζή 

ηνπο, αθφκε θαη ζε δχζθνιεο νηθνλνκηθά επνρέο. Σέινο, ηνλίδνπλ πσο ε αλαβάζκηζε 

ηεο εθπαίδεπζεο δελ κπνξεί λα νινθιεξσζεί κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ελφο 

θαηλνχξηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί παξάιιεια ηνλ παξαδνζηαθφ 

ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ (Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ, 2013). 

ε φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο, ν εθπαηδεπηηθφο ζεσξείηαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αιιαγή, ηε βειηίσζε ηνπ 
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ζρνιείνπ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. 

Παξάιιεια κε ηελ αιιαγή απηή, ην Τπνπξγείν πξέπεη λα πξνρσξήζεη θαη ζε 

πεξαηηέξσ εθπαηδεπηηθέο ελέξγεηεο, φπσο ε ζπγγξαθή βηβιίσλ, ε παξαγσγή 

δηαθνξεηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ε αιιαγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε αιιαγή λννηξνπίαο θαη ζηάζεο θ.ά. (Φινπξήο, 2010). 

 

6.2  Πποηάζειρ για μελλονηικέρ έπεςνερ 

Με βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο εξγαζίαο θαη ηα πνξίζκαηα 

ηεο έξεπλαο, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ ζέκαηνο. Αξρηθά, 

απαξαίηεηε είλαη ε δηεμαγσγή έξεπλαο κε ζέκα ηελ πηινηηθή δηδαζθαιία ηεο 

Λνγνηερλίαο, κε κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα εμαρζνχλ γεληθφηεξα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο απφςεηο, ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιείν. Ζ γλψζε απηή ζα νδεγήζεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη 

πξνεηνηκαζία ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο θνξείο, κε 

απνηέιεζκα λα πξαγκαηνπνηνχληαη άκεζα νη ζηφρνη ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ. Ζ έξεπλα ζα είρε ελδηαθέξνλ λα επεθηαζεί θαη ζηηο επηδφζεηο ησλ  

καζεηψλ, πνπ δηδάρηεθαλ ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο κε ηνλ λέν ηξφπν πνπ πξνηείλεη 

ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ, έηζη ψζηε λα θαηαγξαθεί κηα πην νινθιεξσκέλε άπνςε 

γηα ηηο επηπηψζεηο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δπηπιένλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο (δηεπθφιπλζε κεηαθηλήζεσλ, απαιιαγή απφ καζεηηθά 

θαζήθνληα θιπ.), θαζψο επίζεο θαη ε ζσζηή θαη έγθαηξε εθπαίδεπζε ησλ 

επηκνξθσηψλ. Έηζη, απηνί ζα θαηαζηνχλ αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

λα γλσξίζνπλ ηηο λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. Γηα λα απνδψζεη θαη λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ην λέν Πξφγξακκα 

πνπδψλ , πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλν κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ 

ειιεληθψλ ζρνιείσλ, αιιά θαη λα εθαξκνζηεί γηα ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ψζηε λα 

αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, κε ζηφρν ηελ πξνζπάζεηα αλαλέσζεο ηνπ 

ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, γεληθφηεξα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I 

 

ΟΓΖΓΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ  

Ζ ζπλέληεπμε πεξηιακβάλεη 27 εξσηήζεηο, εθηφο απφ ηηο αξρηθέο. Οη αξρηθέο – 

πξνθαηαξθηηθέο εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζε αηνκηθά θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ Τπνθεηκέλσλ, ελψ νη ππφινηπεο – θπξίσο εξσηήζεηο - νκαδνπνηνχληαη ζε επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο ζπληζηά θαη κηα δηαθνξεηηθή ζεκαηηθή ελφηεηα.  

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΡΧΣΖΔΗ  

 

Α. πνπδέο  

Β. Δθπαηδεπηηθή εκπεηξία  

Γ. Φχιν -Ζιηθία  

Γ. Δπηκφξθσζε Α΄, Β΄Δπηπέδνπ 

Δ. Έηε δηδαζθαιίαο Λνγνηερλίαο ζε Πηινηηθφ Γπκλάζην 

ΤΠΟΓΟΥΖ 

1. Πψο ελεκεξψζεθεο γηα ηελ επηινγή ηνπ ζρνιείνπ ζνπ σο πηινηηθνχ ζηελ 

εθαξκνγή ησλ λέσλ Π;.  

2. Πψο ππνδέρηεθεο ηελ αιιαγή απηή; Πψο έλησζεο;  

3. Πνηεο ήηαλ νη πξψηεο  ζθέςεηο ζνπ γηα ην δηθφ ζνπ ξφιν κέζα ζε απηή ηελ 

αιιαγή; 

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ-ΣΖΡΗΞΖ 

4. ην πιαίζην ηνπ «Νένπ ρνιείνπ θαη ηνπ λένπ Π.» έιαβεο θάπνηνπ είδνπο 

επηκφξθσζε; (παξαθνινχζεζεο φιεο ηηο θάζεηο;) 

5. Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γηα ηελ επηκφξθσζε πνπ ζνπ παξαζρέζεθε; 

(πεξηερφκελν, κεζνδνινγία-κνξθή, ρξφλνο, ηξφπνο πινπνίεζεο ηεο, θιίκα, 

ζρέζεηο κεηαμχ επηκνξθσηή-επηκνξθνχκελσλ θαη κεηαμχ επηκνξθνχκελσλ, 

ηξφπνο ζπκκεηνρήο ζνπ ζε απηήλ).  

6. Πνηα είλαη ε άπνςή ζνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηκνξθσηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ; ε δηεπθφιπλαλ; Αμηνπνίεζεο ην πεξηερφκελν ηεο 

επηκφξθσζεο ζηελ εθηέιεζε ηνπ θαζεκεξηλνχ ζνπ έξγνπ; 
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7. Πψο ζα ήζειεο λα είλαη ε επηκφξθσζε; πνηα ζα ήηαλ κνξθή θαη ε δηάξθεηά 

ηεο; Απφ πνηνλ;  

ΔΦΑΡΜΟΓΖ- ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

8. Θεσξείο φηη θαηαλφεζεο ηνπο ζηφρνπο πνπ έζεηε ε δηδαζθαιία ηεο 

Λνγνηερλίαο ζην λέν Π; (Θα κπνξνχζεο λα κνπ αλαθέξεηο επηγξακκαηηθά 

θάπνηνπο ζηφρνπο;) 

9. Πνηα είλαη ε άπνςή ζνπ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Λνγνηερλίαο 

ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ζε θάζεηο;(πξηλ, θαηά θαη κεηά ηελ αλάγλσζε); 

10. Δθάξκνζεο θαη ζε πνην βαζκφ ηε δηδαζθαιία ζε νκάδεο; 

11. (Αλ λαη)Πψο επεξέαζε ε κέζνδνο απηή ηελ επηθνηλσλία, ηηο ζρέζεηο ησλ 

καζεηψλ, ην ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα, ηηο εξγαζίεο ηνπο; 

12. Πνηνη παξάγνληεο εκπνδίδνπλ ηε ζπρλφηεξε εθαξκνγή ηεο; 

13. Πνηα είλαη ε άπνςή ζνπ γη απηή ηε κέζνδν;(ζεηηθά αξλεηηθά, πνηνη καζεηέο 

βνεζηνχληαη πνηνη φρη) 

14. Αμηνπνίεζεο ηε κέζνδν ζρεδίσλ εξγαζίαο(project) ζηελ νξγάλσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο; Πνηα είλαη ε άπνςή ζνπ γη΄ απηή ηε κέζνδν; 

15. ην πιαίζην ηνπ project αλέζεζεο ζηνπο καζεηέο ηελ παξνπζίαζε νιφθιεξνπ 

ινγνηερληθνχ έξγνπ; Αλ λαη πνηα είλαη ε άπνςή ζνπ γη΄απηή ηελ πξαθηηθή;  

Αλ φρη, γηα πνηνπο ιφγνπο ζεσξείο φηη δελ επέιεμεο απηή ηελ πξαθηηθή; 

16. Υξεζηκνπνίεζεο ηα πξνηεηλφκελα ζελάξηα δηδαζθαιίαο απφ ηνλ Οδεγφ ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ;(ηα ηξνπνπνίεζεο, δεκηνχξγεζεο δηθά ζνπ, ζπκκεηείραλ νη 

καζεηέο ζε απηή ηε δηαδηθαζία); 

17. Πψο ελζσκάησζεο ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία; (δηαδίθηπν, 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, δεκηνπξγία πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ, ηαηλίεο, 

κνπζηθή, πιαηθφξκα, ειεθηξνληθή ηάμε) 

18. Υξεζηκνπνίεζεο εθηφο απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη θείκελα απφ άιιεο 

πεγέο; Απφ πνηεο; 

19. Δπηζθεθζήθαηε κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο ην Φεθηαθφ ρνιείν ή ην Φσηφδεληξν; 

20. Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεηψπηζεο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ; 



85 

 

21. Θεσξείο φηη ζε βνήζεζε ε επηκφξθσζε Β΄επηπέδνπ; 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ 

22. Πηζηεχεηο φηη ππήξμε δηαθνξά ζηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ ησλ καζεηψλ θαη 

ζηε θηιαλαγλσζία; 

23. Πηζηεχεηο φηη βειηηψζεθαλ νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ; 

24. Οη εξγαζίεο πνπ παξήρζεζαλ απφ ηνπο καζεηέο πνηα κνξθή είραλ; Πψο 

παξνπζηάζηεθαλ; Πψο αμηνινγήζεθαλ; Απφ εζέλα, απφ ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο; Πψο δηαθηλήζεθαλ; 

ΣΗ ΤΝΔΒΖ ΣΟ ΥΡΟΝΟ; 

25. Μεηά ην πέξαο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, πψο επεξέαζε ην λέν Π ηηο 

δηδαθηηθέο ζνπ κεζφδνπο ηα επφκελα ρξφληα; 

26. Οη λέεο νδεγίεο ηνπ 2016-17 αλαθέξνπλ φηη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ην λέν Π 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα ΓΔΠΠ θαη ΑΠ. Πνηα είλαη ε άπνςή ζνπ; 

27. Πνηα είλαη ε ζπλνιηθή ζνπ άπνςε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο 

ζχκθσλα κε ην Νέν Π; 

 

Δδψ νινθιεξψλνπκε θαη ζα ήζεια λα ζε ξσηήζσ αλ έρεηο λα πξνζζέζεηο θάηη ζηε ζπδήηεζε 

καο. Απφ απηά πνπ ίζσο δελ ζε ξψηεζα εγψ θαη ζα ήζειεο λα ην πεηο. 

ε επραξηζηψ πνιχ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑII:  
 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΑΠΟΜΑΓΝΖΣΟΦΧΝΖΖ 

 

1
η
 ςνένηεςξη 

 

Δπεςνήηπια Καιεζπέξα ΥΥΥ.  

Δπυηώμενορ Καιεζπέξα. 

Δπεςνήηπια ε επραξηζηψ πνπ δέρζεθεο λα κνπ παξαρσξήζεηο απηή ηελ 

ζπλέληεπμε θαη λα κε βνεζήζεηο ζηελ δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία, γηα ην 

κεηαπηπρηαθφ. θνπφο ηεο ζπδήηεζεο καο είλαη λα κηιήζνπκε γηα ηελ 

εκπεηξία ζνπ ζρεηηθά κε ηελ δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο ζην Πηινηηθφ ρνιείν. Πξηλ φκσο πξνρσξήζνπκε, ζα 

ήζεια λα ζε δηαβεβαηψζσ φηη ηα ζηνηρεία ζνπ δελ ζα δεκνζηνπνηεζνχλ 

θαη νη απαληήζεηο ζνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε απφιπηε ερεκχζεηα θαη 

κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο εξγαζίαο. Αλ θπζηθά ζε θάπνηα 

εξψηεζε δελ ζέιεηο λα απαληήζεηο, κελ δηζηάζεηο λα κνπ ην πεηο θαη 

κπνξνχκε λα δηαθφςνπκε φπνηε ζέιεηο.  

Δπυηώμενορ Χξαία. 

Δπεςνήηπια πσο ζε είρα ελεκεξψζεη ζα ρξεηαζηεί λα καγλεηνθσλήζσ ηε 

ζπδήηεζή καο, ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; 

Δπυηώμενορ ρη, δελ ππάξρεη. 

Δπεςνήηπια Χξαία, αο μεθηλήζνπκε ινηπφλ, κε θάπνηεο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα 

εζέλα. Αξρηθά, ζα ήζεια λα κνπ πεηο ηελ ειηθία ζνπ.  

Δπυηώμενορ 48 εηψλ. 

Δπεςνήηπια Δίζαη θηιφινγνο, έρεηο ηειεηψζεη πνην παλεπηζηήκην? 

Δπυηώμενορ Φηινινγηθφ Σκήκα, ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο  

Δπεςνήηπια Πνιχ σξαία. Έρεηο επηκφξθσζε Β΄επηπέδνπ? 

Δπυηώμενορ Έρσ. 

Δπεςνήηπια Έρεηο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο? 

Δπυηώμενορ Έρσ κεηαπηπρηαθφ, ζηελ ίδηα ζρνιή Μεζαησληθή θαη Νενειιεληθή 

Φηινινγία. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, πνιχ σξαία. Πφζα ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρεηο κέρξη 

ζήκεξα? 

Δπυηώμενορ Απφ ην 1990 έσο ζήκεξα, κε κηα δηαθνπή ηξηψλ εηψλ. Άξα, είλαη πάλσ 

απφ είθνζη ρξφληα.  

Δπεςνήηπια Χξαία. ε απηφ ην ζρνιείν εδψ, πφζα ρξφληα βξίζθεζαη? 

Δπυηώμενορ Βξίζθνκαη απφ ην 2009. 

Δπεςνήηπια Πφζα ρξφληα δίδαμεο Λνγνηερλία ζην Πηινηηθφ ρνιείν? 

Δπυηώμενορ ια ηα ρξφληα πνπ εθαξκνδφηαλ ην πξφγξακκα(3-4 ρξφληα).  

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, πνιχ σξαία. Αο μεθηλήζνπκε ινηπφλ ηψξα, λα κνπ πεηο πψο 

ελεκεξψζεθεο γηα ηελ επηινγή ηνπ ζρνιείνπ ζνπ σο Πηινηηθφ ζηελ 

εθαξκνγή ησλ λέσλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ. 

Δπυηώμενορ Ήκαζηαλ έηζη θη αιιηψο πεηξακαηηθφ θαη κε ην πνπ θαηαξγήζεθε σο 
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πεηξακαηηθφ, κεηά απφ ιίγν θαηξφ, ν Γηεπζπληήο καο είπε φηη έρνπκε 

επηιεγεί σο Πηινηηθφ ρνιείν. Απφ ηνλ Γηεπζπληή επνκέλσο.  

Δπεςνήηπια Δζείο νη εθπαηδεπηηθνί, είραηε εξσηεζεί πξηλ γίλεη απηή ε αλαθνίλσζε? 

Δπυηώμενορ ρη, ήξζε θαηεπζείαλ ην έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ, πνπ ην αλαθνίλσλε.  

Δπεςνήηπια Πφηε ήξζε απηφ ην έγγξαθν? 

Δπυηώμενορ Σψξα έρνπλ πεξάζεη θαη πνιιά ρξφληα, αιιά πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο, αλ δελ θάλσ ιάζνο.  

Δπεςνήηπια Σν ζρνιείν εάλ ην επηδίσμε, γλσξίδεηο, εάλ ην ζρνιείν ηελ 

πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά είρε θάλεη θάπνηα αίηεζε? 

Δπυηώμενορ ρη, απιψο εγψ πηζηεχσ, επεηδή ήκαζηαλ πεηξακαηηθφ θαη 

θαηαξγήζεθε κεηά απφ εθείλε ηε δηαδηθαζία πνπ ήζειαλ λα θξαηήζνπλ 

κφλν δεθαπέληε πεηξακαηηθά γπκλάζηα, είρακε θάλεη ηα ραξηηά καο, δελ 

είρακε επηιεγεί. 

Δπεςνήηπια Γηα πεηξακαηηθφ.. 

Δπυηώμενορ Ναη, γηα πεηξακαηηθφ θαη απφ εθεί θαη πέξα δελ μέξσ εάλ απηφ 

ζπλεηέιεζε γηα λα καο επηιέμνπλ σο Πηινηηθφ. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, σξαία. Δζχ, πψο έλησζεο γη΄απηή ηελ αιιαγή? Πψο ηελ 

ππνδέρζεθεο? 

Δπυηώμενορ Με ραξά γηαηί γεληθψο ήκνπλ ππέξ ησλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ. 

Δίρα ζηελνρσξεζεί πνπ δελ είρακε γίλεη πεηξακαηηθφ θαη επνκέλσο, ην 

ζεψξεζα θαηλνχξηα πξφθιεζε γηα ην ζρνιείν θαη γηα εκάο.  

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, πνιχ σξαία. ινη φκσο νη εθπαηδεπηηθνί θιεζήθαηε λα ην 

αληηκεησπίζεηε ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο απηφ, ρσξίο λα έρεηε 

θάπνηα ελεκέξσζε απφ πξηλ.  

Δπυηώμενορ Ναη, λαη, θπζηθά, απηφ εληάμεη... Κνηηάμηε, επεηδή φκσο έηπρε λα έρσ 

θαη κηα πξνυπεξεζία ζην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο θαη γεληθφηεξα 

ήξζα εδψ πέξα ζην πεηξακαηηθφ γηα λα δνχκε πξάγκαηα θαηλνηφκα, 

απφ απηή ηελ άπνςε εκέλα δελ κε ζηελνρψξεζε πάξα πνιχ. Γεληθψο, 

δελ είκαη άλζξσπνο πνπ αγρψλνκαη κε ηηο αιιαγέο, κνπ αξέζνπλ νη 

αιιαγέο.  

Δπεςνήηπια Δπνκέλσο, νη πξψηεο ζθέςεηο ζνπ γηα ην δηθφ ζνπ ξφιν κέζα ζε απηή 

ηελ αιιαγή ήηαλ ζεηηθέο, φπσο κνπ ιεο.  

Δπυηώμενορ Πνιχ ζεηηθέο. 

Δπεςνήηπια Καη πψο αηζζάλζεθεο εζχ, φηη κπνξείο λα ζπκβάιιεηο? 

Δπυηώμενορ Έηζη θη αιιηψο, ζπλέπεζε εθείλν ηνλ θαηξφ λα έρσ επηιεγεί γηα ην 

πξφγξακκα ηνπ θέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο “Γεκηνπξγία Φεθηαθψλ 

ελαξίσλ”, απηά πνπ ζηελ ζπλέρεηα αλαξηήζεθαλ ζηνλ Πξσηέα. Κη 

έηζη ινηπφλ, ην ζεψξεζα φηη ήηαλ κηα πνιχ θαιή επθαηξία λα δνχκε 

ζηελ πξάμε θαη κάιηζηα κε έλα ζεζκηθφ πιαίζην θαιπκκέλν, αο πνχκε, 

φια απηά πνπ ζα πξνζπαζνχζακε λα θηηάμνπκε ηφηε ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εθείλνπ, ηνπ θέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο.  

Δπεςνήηπια Χξαία, ζα ηα πνχκε θαη κεηά απηά, ζρεηηθά κε ηα ζελάξηα. Πάκε ιίγν 

λα δνχκε ην θνκκάηη ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο ζηήξημεο πνπ είραηε. 

ην πιαίζην ινηπφλ, ηνπ Νένπ ρνιείνπ θαη ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ, έιαβεο εζχ θάπνηνπ είδνπο επηκφξθσζε; 
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Δπυηώμενορ Ναη, είρακε θιεζεί, εάλ δελ θάλσ ιάζνο, κηα θνξά ζηελ Σξίπνιε, δελ 

μέξσ εάλ ήηαλ θαη δεχηεξε. Καη δεχηεξε. Γπν θνξέο είρακε πάεη θαη 

ππήξραλ θάπνηνη ζρνιηθνί ζχκβνπινη θαη θάπνηνη επηκνξθσηέο θαη καο 

επηκφξθσζαλ. 

Δπεςνήηπια ηελ Σξίπνιε.  

Δπυηώμενορ Ναη, ζηελ Σξίπνιε. 

Δπεςνήηπια Δζχ ηηο παξαθνινχζεζεο θαη ηηο δπν θάζεηο απηέο.  

Δπυηώμενορ Καη ηηο δπν, λαη.  

Δπεςνήηπια Δπφκελε θάζε ζπκάζαη; Σξίηε Φάζε ζπκάζαη; 

Δπυηώμενορ ρη, ηξίηε θάζε δελ ππάξρεη, δελ ππήξρε, λνκίδσ. Μφλν εκείο θάλακε, 

εδψ πέξα, δεηγκαηηθέο, αλ απηφ ήηαλ ε ηξίηε θάζε. Ήξζε ν χκβνπινο, 

θαη έθαλα εγψ δεηγκαηηθή θαη κηα ζπλάδειθνο είρε θάλεη. Θπκάκαη, 

είρα παξνπζηάζεη ηφηε κάζεκα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο  

Δπεςνήηπια Ο ζχκβνπινο πνπ είραηε, έθαλε δηδαζθαιία, εδψ, ζε απηή ηελ θάζε; 

Δπυηώμενορ ρη, δελ ζπκάκαη λα είρε θάλεη δηδαζθαιία. 

Δπεςνήηπια Θπκάζαη φκσο, φηη έθαλεο εζχ..  

Δπυηώμενορ Ναη, κνπ παξαρψξεζε ηνλ ιφγν θαη ζηελ ζπλέρεηα ζπληφληδε ηελ 

ζπδήηεζε, κε ηνπο ζπλαδέιθνπο.  

Δπεςνήηπια Πεο κνπ ηψξα, ηελ γλψκε ζνπ γη΄απηή ηελ επηκφξθσζε, γηα ηηο δπν 

θάζεηο θαη γηα ηελ ηξίηε.  

Δπυηώμενορ Γελ ήηαλ επαξθήο, ζα έπξεπε λα είλαη, πεξηζζφηεξν αο πνχκε 

εκπεξηζηαησκέλε,  πεξηζζφηεξεο νη ψξεο, λα είλαη... 

Δπεςνήηπια ρεηηθά δειαδή κε ην πεξηερφκελν θαη ηελ κέζνδν ηεο  επηκφξθσζεο ηη 

έρεηο λα πεηο; 

Δπυηώμενορ Δληάμεη, θάπνπ, έγηλαλ θάπνηα εξγαζηήξηα, εάλ ζπκάκαη θαιά. Έγηλαλ 

θάπνηα εξγαζηήξηα, απηά ήηαλ πνιχ ζεηηθά, θάπνηα άιια ήηαλ έηζη, 

δηδαζθαιία απφ θαζ΄έδξαο θαη κεησπηθή δηδαζθαιία, απηά ήηαλ 

ιηγφηεξα ρξήζηκα. Σέινο πάλησλ, γεληθψο, θαη νη επηκνξθσηέο είραλ 

θάπνηα πξνβιήκαηα ππνδνρήο ηνπ λένπ.  

Δπεςνήηπια ζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν, πνπ έγηλε ε επηκφξθσζε; 

Δπυηώμενορ Ναη, εληάμεη, ήηαλ αξγά. Δίρε μεθηλήζεη ήδε ην πξφγξακκα. Απηά 

πξέπεη λα ζπγθαηξηάδνληαη θαη καθξνπξφζεζκα θαη κεζνπξφζεζκα θαη 

φρη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή θαη λα έξρεηαη ε επηκφξθσζε εθ ησλ 

πζηέξσλ. Καη γη απηφ, απ΄ φ,ηη ζπκάκαη θαη πνιινί ζπλάδειθνη πνπ δελ 

ήηαλ θαη ηφζν εμνηθεησκέλνη είραλ δηαξθψο ελζηάζεηο. Σηο δηαηχπσζαλ 

θαη εθεί, ζηηο επηκνξθψζεηο. Τπήξρε έλα θιίκα έηζη, κηα κνπξκνχξα 

θαη έλαο πξνβιεκαηηζκφο γηα ην πψο αθξηβψο ζα κπνξνχζαλ φια απηά 

λα επνδσζνχλ ηειηθά ηα πξνγξάκκαηα.  

Δπεςνήηπια Χξαία. Οη ζρέζεηο... Αλαθέξζεθεο ζην θιίκα. ην θιίκα κεηαμχ ηνπ 

επηκνξθσηή θαη επηκνξθνχκελνπ, ήηαλ απηφ ην θιίκα γθξίληαο, αο ην 

πνχκε, έηζη...  

Δπυηώμενορ Ναη.. Οη επηκνξθσηέο πξνζπαζνχζαλ θη απηνί, φζν κπνξνχζαλ λα 

πείζνπλ γηα ην εγρείξεκα. Κάπνηνη απφ απηνχο δελ ην πίζηεπαλ, δελ ην 

πνιππίζηεπαλ έηζη θη αιιηψο, αιιά, δειαδή δελ είραλ, ην ζέκα δελ 

ήηαλ φηη πήγαηλε πξνο ηνπο επηκνξθσηέο ηφζν, φζν ζην πψο 
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ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ε επηκφξθσζε. Φάλεθε φηη δελ ήηαλ απφ 

ηελ αξρή, αο πνχκε, ζρεδηαζκέλε, δελ είραλ επηκνξθσζεί θαηάιιεια 

νχηε νη επηκνξθσηέο, φηη πήξαλ αλζξψπνπο δειαδή θαη ηνπο αλέζεζαλ 

απηφ ην ξφιν.  

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ επηκνξθνχκελσλ, φηαλ γηλφηαλ ε 

επηκφξθσζε; 

Δπυηώμενορ Δληάμεη, δελ ήηαλ άζρεκεο νη ζρέζεηο, ζπλάδειθνη ήκαζηαλ φινη. 

Απιψο, ρσξίδνληαλ ζε απηνχο νη νπνίνη ήηαλ, νη ιίγνη, πνιχ ζεηηθνί 

απέλαληη ζε απηφ ην εγρείξεκα, θάπνηνη, νη νπνίνη είραλ 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη θάπνηνη νη νπνίνη ήηαλ αξλεηηθνί. Αιιά δελ 

δεκηνπξγήζεθαλ εληάζεηο θαη πξνζηξηβέο αλάκεζά καο, ζε θακία απφ 

ηηο ζπλεδξίεο θαη ηα καζήκαηα.  

Δπεςνήηπια Πνηα είλαη ηψξα, ε άπνςε ζνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ; ε δηεπθφιπλαλ εζέλα δειαδή, απηέο 

νη επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο; 

Δπυηώμενορ ίγνπξα, θάηη κάζακε. πνπ παο θαη ππάξρεη κηα δχκσζε ηδεψλ, έηζη, 

ζίγνπξα. Δγψ δειαδή ληψζσ γεληθψο φηη πήξα πξάγκαηα. Γελ μέξσ 

φκσο, έλαο, ν νπνίνο ήηαλ ιηγφηεξν εμνηθεησκέλνο κε φια απηά, αλ 

κπνξνχζε ζε απηφ ην ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα, λα ηα αθνκνηψζεη. 

Δπεςνήηπια Αμηνπνίεζεο δειαδή ην πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο; 

Δπυηώμενορ Ναη, λαη λαη... Πήξα ηδέεο θαη θάπνηεο ηερληθέο. Μπνξψ λα πσ φηη, ήηαλ 

ρξήζηκε.  

Δπεςνήηπια Χξαία. Πψο ζα ήζειεο λα είλαη ε επηκφξθσζε, εάλ ζνπ δηλφηαλ ε 

δπλαηφηεηα λα πεηο ηελ γλψκε ζνπ γη΄απηφ; Πνηα κνξθή ζα επέιεγεο; 

Δπυηώμενορ Θα έπξεπε λα ήηαλ εθηελέζηεξε, λα έρεη ηνλ ηχπν ησλ workshop, 

δειαδή βησκαηηθά εξγαζηήξηα θαη γεληθφηεξα λα κελ είλαη ζε ηφζν 

κεγάια δηαζηήκαηα αλάκεζα ζηελ πξψηε θαη ζηελ δεχηεξε θάζε, λα 

είλαη δηαξθέζηεξε.  

Δπεςνήηπια Να είλαη κεγαιχηεξε ζε έθηαζε.  

Δπυηώμενορ Ναη, επίζεο, λα είλαη εμαθηηλσκέλε δειαδή εληάμεη, ην λα πάεη θαλείο 

ζηελ Σξίπνιε θαη θαληάδνκαη απ΄φια η΄άιια κέξε πνπ ήξζαλε, απ΄ 

φιε ηελ Πεξηθέξεηα, κπνξεί λα δεκηνπξγεί δπζθνιίεο, ζε ζπλδπαζκφ 

πάληα κε φιεο ηηο άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπκε σο εθπαηδεπηηθνί.  

Δπεςνήηπια ζνλ αθνξά ην σξάξην δειαδή, ζα ζεσξνχζεο φηη ζα κπνξνχζε λα 

γίλεη γηα παξάδεηγκα εληφο επαγγεικαηηθνχ σξαξίνπ, εθηφο 

επαγγεικαηηθνχ σξαξίνπ; 

Δπυηώμενορ ρη, εληφο, εληάμεη απηφ πξνθαιεί δπζιεηηνπξγίεο ζην ζρνιείν. Απηά 

έπξεπε λα γίλνπλ πξηλ, ζε κηα πεξίνδν δειαδή, εθηφο καζεκάησλ, λα 

έρεηο ηνλ ρξφλν, λα πξνεηνηκαζηείο θαη νη επηκνξθσηέο λα 

πξνεηνηκαζηνχλ. Γεληθψο, εγψ είκαη ππέξ ηεο επηκφξθσζεο πνπ 

γηλφηαλ θάπνηε ζηα ΠΔΚ,πνπ νπζηαζηηθά ήηαλ κηα νπζηαζηηθή 

επηκφξθσζε πνιιψλ κελψλ, πνπ απαιιαζζφζνπλ απφ φια ηα 

ππφινηπα θαζήθνληα θαη ήηαλ νπζηαζηηθά ζαλ πξαγκαηηθά κε ην 

λφεκα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο.  

Δπεςνήηπια Πνιχ σξαία. Οπφηε, λα έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα.  

Δπυηώμενορ Ναη, δηάξθεηα, ζχζηεκα, κέζνδν ζπλέρεηα, απαιιαγή απφ ηα καζεηηθά 
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θαζήθνληα, δελ κπνξεί λα έρνπκε ηα δπν, αο πνχκε, θαξπνχδηα ζηελ 

καζράιε. Απηφ πάληα πνπ γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην λα 

θαιχπηνπκε ηξχπεο θαη κπαιψκαηα, φρη.  

Δπεςνήηπια Απηφ ην πεξηζηαζηαθφ δειαδή... 

Δπυηώμενορ Ναη, λαη.  

Δπεςνήηπια Καη απφ πνηνλ λνκίδεηο φηη πξέπεη λα γίλεη ε επηκφξθσζε, γηα κηα 

ηέηνηα πεξίπησζε, γηα έλα λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ; Πνηνο πξέπεη λα 

ηελ θάλεη ηελ επηκφξθσζε; 

Δπυηώμενορ Πξέπεη λα γίλεη κε πνιχ απζηεξά θξηηήξηα, δελ κπνξεί λα αλαζέηνπλ 

νπσζδήπνηε ζε ζπκβνχινπο, αιιά απηνί νη νπνίνη, γηα παξάδεηγκα 

έρνπλ πεξάζεη ηα ΚΔ, ηα Κέληξα ηήξημεο Δπηκφξθσζεο, ηα ΠΑΚΔ, 

ελδερνκέλσο αθνχ ήηαλ ηέηνην πξφγξακκα ή ην πξφγξακκα κείδνλνο 

επηκφξθσζεο, ππήξρε δειαδή πνιχ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, πνπ ζα 

γίλεη κε αλνηρηφ δηαγσληζκφ, θαλνληθά φπσο γίλνληαη νη πξνζιήςεηο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη ζην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη ζην 

θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο.  

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, πνιχ σξαία. ρεηηθά ηψξα, κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ην λέν 

Π, ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο πνπ καο ελδηαθέξεη ζπγθεθξηκέλα. 

Θεσξείο φηη θαηαλφεζεο ηνπο ζηφρνπο πνπ έζεηε ε δηδαζθαιία ηεο 

Λνγνηερλίαο ζην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ; 

Δπυηώμενορ Ναη, λαη, γηαηί αθξηβψο είρακε ηελ παξάιιειε, ηελ νκάδα εκείο, ηνλ 

δηάινγν, έηζη ηνλ ιέγακε, ήηαλ κηα νκάδα δηαδηθηπαθή, ζηελ νπνία 

εκείο πνπ θάλακε ηα ζελάξηα, αο πνχκε,  είρακε κεηαμχ καο κηα 

δχκσζε, είρακε ζπληνληζηεί θαη επνκέλσο, ήηαλ επθνιφηεξν γηα εκέλα 

λα θαηαλνήζσ ηνπο ζηφρνπο.  

Δπεςνήηπια Θπκάζαη θάπνηνπο ζηφρνπο; 

Δπυηώμενορ Δ βέβαηα, έηζη φπσο μεθίλεζε ην Πηινηηθφ, ζηελ πξψηε ηνπ θάζε, ππφ 

ηηο νδεγίεο ηνπ.... 

Δπεςνήηπια .......Τπήξρε ν νδεγφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ.... 

Δπυηώμενορ Δγψ ζπκάκαη, φπσο ην ζρεδίαζε, ε Υνληνιίδνπ θαη ε Απνζηνιίδνπ, 

νπζηαζηηθά κηινχζακε ηφηε γηα ζπζηάδεο θεηκέλσλ, γηα ηηο ηξεηο 

θάζεηο, πξηλ, θαηά θαη κεηά ηελ αλάγλσζε, κηινχζακε γηα 

απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ, γηα άιιν ηχπν 

αμηνιφγεζεο πνπ είρε πξνηαζεί θαη πνηέ δελ εθαξκφζηεθε, φια ηα 

ζπκάκαη...εεεε 

 

Δπεςνήηπια Θέιεηο λα πξνζζέζεηο θάηη; 

Δπυηώμενορ Ναη. Δεε. Βέβαηα, ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ, ην πηινηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ  δίλεη έκθαζε ζηελ...ζηηο αλαγλσζηηθέο ζεσξίεο, 

ζηελ κεηαηξνπή ησλ καζεηψλ ζε  θνηλφηεηεο αλαγλσζηψλ. Δεεκ... 

Τπήξρε απφ θάησ, αο πνχκε, ππφβαζξν ππήξραλ νη πνιηηηζκηθέο 

ζεσξίεο, γεληθά ε θξηηηθή αλάγλσζε ηνπ πνιηηηζκνχ, νη καζεηέο 

έπξεπε λα αλαπηχμνπλ ηνλ  θξηηηθφ γξακκαηηζκφ, ηνλ ςεθηαθφ  

γξακκαηηζκφ, έκπαηλαλ γηα πξψηε θνξά δειαδή ηέηνηα ζηνηρεία, 

ηέηνηνη φξνη.  

Δπεςνήηπια Χξαία, πνιχ σξαία. Θπκάζαη θπζηθά θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 
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δηδαζθαιίαο ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γη΄απηφ; 

Δπυηώμενορ Ναη, είραλ δηαηππσζεί ελζηάζεηο αιιά δελ είλαη άζρεκν, ίζσο αλ 

εθαξκνδφηαλ φρη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζε ηξεηο 

απζηεξά θαζνξηζκέλεο ελφηεηεο ή αλ ήηαλ πεξηζζφηεξεο νη ελφηεηεο ή 

αλ ππήξρε αο πνχκε, ε δπλαηφηεηα ε κηζή ρξνληά λα είλαη κε ηηο 

ελφηεηεο θαη ε άιιε κηζή λα είλαη κε θάπνηα θείκελα, πνπ δελ 

εληάζζνληαη ζε απηέο ηηο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο, ζα ήηαλ θαιχηεξν. 

Πάλησο, δελ ήηαλ άζρεκν, εε απφδεημε φηη έγηλε δνπιεηά, θηηάμακε, 

θάλακε αο πνχκε, ην εθαξκφζακε απηφ θαη απέδσζε θαξπνχο. Απιψο 

ήηαλ ίζσο, πνιχ κεγάιεο νη ελφηεηεο απηέο ρξνληθά, ε δηάξθεηά ηνπο.... 

Δπεςνήηπια Ζ δηάξθεηά ηνπο...Καη ην πεξηερφκελν ηνπο; 

Δπυηώμενορ Ναη.. Σν πεξηερφκελν φρη αλαγθαζηηθά, απιψο, ε ρξνληθή δηάξθεηα 

θαζνξίδεη ηα θείκελα ηνπ..., καο έιεγαλ φηη είλαη πάξα πνιιέο νη 

ελζηάζεηο θαη απηφ ήηαλ αλεδαθηθφ απ΄ φηη απνδείρζεθε. Ννκίδσ φηη 

ζηα ζελάξηα ζηγά ζηγά φπσο πινπνηήζεθαλ απφ ην Κέληξν Διιεληθήο 

Γιψζζαο απηέο εδψ πέξα νη παζνγέλεηεο έηζη αληηκεησπίζζεθαλ, 

δειαδή θάλακε πην επέιηθηα ζελάξηα, κε κηθξφηεξν αξηζκφ σξψλ θαη 

κε κηθξφηεξν αξηζκφ θεηκέλνπ.  

Δπεςνήηπια Ναη, σξαία. Δζχ , αθνινχζεζεο ηηο θάζεηο έηζη φπσο θαζνξίζηεθαλ, ην 

πξηλ, ην θαηά θαη ην κεηά ηελ αλάγλσζε;  Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γηα 

ηηο θάζεηο απηέο, έηζη πνπ ηνπιάρηζηνλ θαζνξίζηεθαλ; 

Δπυηώμενορ Ναη, πάληνηε, ην εθαξκφδακε.. Δεεε. Ναη,  

Δπεςνήηπια Γειαδή αο πνχκε γηα παξάδεηγκα ε θάζε πξηλ ηελ αλάγλσζε είλαη ε 

θάζε έηζη κηαο εηζαγσγήο, φπσο ιέγακε. 

Δπυηώμενορ Καιφ ήηαλ λαη, απιψο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ, φπσο θάλακε θαη ζηα 

ζελάξηα λα είλαη πάληα δεζκεπηηθφ απηφ, αιιά έρεη κηα ινγηθή θαη ζα 

έιεγα φηη είλαη αξθεηά θαιή ινγηθή απηή, δειαδή λα έξρεηαη ν 

καζεηήο ζην θείκελν αληηκέησπνο, έηνηκνο πηα κε θάπνηεο αο πνχκε 

γλψζεηο θαη θάπνηεο εκπεηξίεο ηέινο πάλησλ, πξηλ θαη ζην ηέινο λα 

ππάξρεη πάληα ε παξαγσγή πιηθνχ. Απφδεημε φηη εθαξκφζηεθε ηειηθά, 

φπσο βιέπνπκε, ζην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ απηφ πνπ καο ήξζε ηψξα 

ζηα θείκελα πνπ βάδεη κέζα ηε γεληθή γξαθή θαη γεληθά θάηη ην νπνίν 

είλαη επηζηέγαζκα φιεο ηεο πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο.  

Δπεςνήηπια Δπνκέλσο, φζνλ αθνξά ηηο παζνγέλεηεο πνπ ιεο, πηζηεχεηο δειαδή φηη 

ζα έπξεπε λα έρεη δνζεί ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θάπνηα έηζη, δπλαηφηεηα 

επειημίαο; Να πξνζαξκφδεηαη δειαδή....  

Δπυηώμενορ Δπειημίαο... ε βέβαηα.. Πάληα, πάληα ζε νηηδήπνηε γίλεηαη πηινηηθά, 

πάληα πξέπεη λα ππάξρεη απηή ε επειημία θαη απηφ πνπ ιέγακε, αο 

πνχκε, θαη ζην πξφγξακκα ην δηθφ καο είλαη φηη ηα ζελάξηα πνπ εκείο 

πξνηείλνπκε δελ είλαη κφλν γηα λα ηα αθνινπζήζνπλ νη ζπλάδειθνη 

αιιά λα πάξνπλ κηα ηδέα, θαη λα θάλνπλ ην νηηδήπνηε, ην λα 

μεθηλήζνπλ λα πάξνπλ ηελ ηδέα ηνπ ηίηινπ κέρξη λα εθαξκφζνπλ ην 

ζελάξην πηζηά, δειαδή φιε ε γθάκα.  

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. 

Δπυηώμενορ Γεληθψο ε επειημία πξέπεη πάληα λα ππάξρεη  θαη ε δπλαηφηεηα λα 

δίλεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πξνζαξκφδεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

ηάμεο ηνπ, κε ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ βξίζθεηαη, εεε ε δηδαζθαιία λα 
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πξνζαξκφδεη ηα ζελάξηα. 

Δπεςνήηπια Χξαία, Πνιχ σξαία. Δε ην πηινηηθφ πξφγξακκα πξνέβιεπε, φπσο κνπ 

είπεο πξηλ, ηελ δηδαζθαιία ζε νκάδεο, εζχ ην εθάξκνζεο θαη ζε πνην 

βαζκφ; 

Δπυηώμενορ Ναη, λαη, ζε κεγάιν βαζκφ...Δίρακε αιιάμεη νπζηαζηηθά φιν ην, φιε ηε 

θηινζνθία ηεο δηδαζθαιίαο, ππήξραλ νκάδεο, άιινηε ιεηηνπξγνχζαλ 

θαιχηεξα, άιινηε ρεηξφηεξα, πάλησο ηα παηδηά είραλ ζπλεζίζεη ζε 

απηφλ ηνλ ηξφπν. 

Δπεςνήηπια ηγά ζηγά δειαδή, ζπλήζηζαλ.  

Δπυηώμενορ Ναη, ζπλήζηζαλ.. 

Δπεςνήηπια Χξαία θαη πσο επεξέαζε απηή ε κέζνδνο ηα παηδηά; Γειαδή ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο, ηελ ζρέζε ηνπο; 

Δπυηώμενορ Δεε... Τπήξμαλε δπζθνιίεο, αθφκε θαη νη θαινί καζεηέο  δελ ζέιαλε λα 

ζπλεξγαζηνχλε, εεε νη..   θάπνηνη καζεηέο νη νπνίνη ήηαλε, ζα ιέγακε , 

πην ζην πεξηζψξην ζέιαλε λα κείλνπλ ζην πεξηζψξην, ήηαλε δχζθνιν 

λα ηνπο εληάμεηο απηνχο, λα ηνπο βάιεηο ζε νκάδεο, λα γίλνπλ 

απνδεθηνί απφ ηηο νκάδεο, δειαδή δελ ήηαλ ζίγνπξν φηη ζα ηνπο 

θηλεηνπνηήζεη ε έληαμε ζε νκάδεο, απφ κφλε ηεο, απφ κφλε ηεο δελ 

κπνξεί, ζέιεη δηαξθή αγψλα απφ εθπαηδεπηηθφ. 

Δπεςνήηπια Γελ θηλεηνπνηήζεθε δειαδή ην ελδηαθέξνλ φισλ ησλ καζεηψλ. 

Δπυηώμενορ ρη, φρη. Ζ νκάδα απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί, λνκίδσ, λα ην πεηχρεη. 

Τπάξρνπλ θη άιινη παξάγνληεο θαη πξέπεη λα ππάξμεη κηα θνπιηνχξα, 

εεε νκάδαο, θαη απφ ηνπο καζεηέο θαη δπζηπρψο, βιέπσ φηη εε.. απηφ 

είλαη πνιχ δχζθνιν λα πεξάζεη, εηδηθά εάλ ε εθαξκνγή ηεο δελ είλαη 

θαζνιηθή. Γειαδή... 

Δπεςνήηπια ε φια ηα καζήκαηα ελλνείο.. 

Δπυηώμενορ ΔΔ, λαη, ζε φια ηα καζήκαηα, φζν ην είρακε πάξεη δεζηά ην πηινηηθφ 

θαη εθαξκνδφηαλε ζηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα, έβιεπεο θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. Μεηά, εεε απηή ε παιηλδξφκεζε, ην ήμεηο αθήμεηο 

βιέπσ φηη ηειηθά ιεηηνπξγεί ππέξ ηεο παιηάο παξαδνζηαθήο κεζφδνπ, 

ζηελ νπνία άιισζηε είλαη εζηζκέλνη απφ ην δεκνηηθφ ηα παηδηά, 

δειαδή..  

Δπεςνήηπια Μεησπηθή.. 

Δπυηώμενορ Ναη, κεησπηθή δηδαζθαιία, ζξαλία ζηελ ζεηξά θηι...θαη ζηελ νπνία 

είλαη εζηζκέλνη θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

Δπεςνήηπια Καη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη εζηζκέλνη; 

Δπυηώμενορ Καη νη εθπαηδεπηηθνί, ελλνείηαη.. 

Δπεςνήηπια Οη εξγαζίεο ησλ καζεηψλ πψο επεξεάζηεθαλ απφ ηελ νκαδηθή, ζηνλ 

βαζκφ πνπ εζχ ηελ εθάξκνζεο. Πψο ήηαλ; 

Δπυηώμενορ Τπήξμαλε δείγκαηα ηδηαηηέξσο ζπγθηλεηηθά. Δεεε.. Θα έιεγα φηη 

θάπνηνη σθειήζεθαλ, δελ είκαη ζίγνπξνο εάλ επσθειήζεθαλ φινη 

ηειηθά.   

Δπεςνήηπια Ναη, φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή δειαδή ηεο εξγαζίαο. 

Δπυηώμενορ Ναη, θάπνηνη θξχθηεθαλ πίζσ απφ ηελ νκάδα, ηα γλσζηά.  

Δπεςνήηπια Α, λαη.. Γειαδή ππάξρνπλ θαη παξάγνληεο πνπ είλαη αξλεηηθνί, πνπ 
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εκπνδίδνπλ κάιινλ ηελ εθαξκνγή. Πνηνη παξάγνληεο θαηά ηελ γλψκε 

ζνπ είλαη απηνί, πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο 

κεζφδνπ. Ση ζα εκπφδηδε; 

Δπυηώμενορ Πξψηνλ, εεε, ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο, κέρξη, ζέιεη ρξφλν, γη΄απηφ 

είραλε πξνηείλεη ηφηε λα είλαη ζπλερή δίσξα ζην κάζεκα γηαηί φηαλ 

δίλεηο θχιια εξγαζίαο θαη ζέιεη κηα επεμεξγαζία δελ πξνιαβαίλνπλ λα 

κηιήζνπλ φιεο νη νκάδεο. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ καζεηψλ, εε φηαλ 

έρεηο ηκήκαηα πνπ έρνπλε 25 παηδηά, ήδε έρεη ραζεί ην παηρλίδη, εεε 

δειαδή ηα ηκήκαηα ζα έπξεπε λα είλαη θάησ απφ είθνζη παηδηά γηα λα 

κπνξέζεηο λα θάλεηο ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή... Δεε γεληθφηεξα απηφ ην 

πξάγκα,εε ην άγρνο πνπ ππήξρε ηφηε γηα λα βγεη κηα χιε ζπγθεθξηκέλε, 

ην γεγνλφο φηη έπξεπε λα δψζνπλ άιινπ είδνπο αμηνιφγεζε ζε ζρέζε 

κε απηή πνπ πξνβιεπφηαλε απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ, φια απηά ηα 

πξάγκαηα ήηαλε, εεε, δπζηπρψο, παξάγνληεο πνπ πήγαηλαλ πίζσ απηήλ 

ηελ... 

Δπεςνήηπια Γηαδηθαζία... 

Δπυηώμενορ Καη κέρξη λα εκπεδσζεί απφ ηα παηδηά ηειηθά καο μεπεξλνχζε ν 

ρξφλνο.. 

Δπεςνήηπια Καη πνηα είλαη ε ζπλνιηθή ζνπ άπνςε γη΄απηή ηελ κέζνδν? ζνλ 

αθνξά ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή, πψο επσθεινχληαη νη καζεηέο, πνηνη 

επσθεινχληαη θαη πνηνη φρη? 

Δπυηώμενορ Μκ λαη, λαη.... Δεεε, δελ μέξσ πφζν κπνξεί λα βνεζήζεη ηα πνιχ 

αδχλακα παηδηά ηειηθά απηφ, πσο δειαδή θαη.. 

Δπεςνήηπια Μαζεζηαθά ή θνηλσληθά, ζε πνην επίπεδν? 

Δπυηώμενορ Καη ην έλα θαη ην άιιν, γηαηί απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην παηδί ζε κηα  

πξνθεηεία ιέεη εγψ δελ ηα θαηαθέξλσ θαη κέλεη πίζσ, ηειηθά θαη κέζα 

ζηελ νκάδα ληξέπεηαη εμίζνπ θαη φηαλ είλαη ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο, δελ 

ηνπο σθέιεζε πεξηζζφηεξν απηφ ην πξάγκα. Δμαξηάηαη βέβαηα θαη απφ 

ηελ νκάδα, αλ είλαη ζε κηα νκάδα πνπ έρεη πην δεθηηθά, δεθηηθά ζε 

ζπλεξγαζία ελλνψ, ην βιέπεηο φηη κπνξεί λα σθειεζεί. Αιιά δελ μέξσ 

ηειηθά πφζν κπνξεί λα μεπεξάζεη ην παηδί απηφ ηηο αλαζθάιεηεο ηνπ 

θαη λα θαλεί...... μέξεηο... 

Δπεςνήηπια Να θαλνχλ νη δπλαηφηεηέο ηνπ...  

Δπυηώμενορ Ναη, ζε νκάδεο αηφκσλ. Αθφκε δειαδή, θη φηαλ ηνπο έβαδεο, γηαηί 

πξνζπαζήζακε λα αλαιάβνπλ θάπνηνπο ξφινπο αλάινγα κε απηφ πνπ 

ζέιαλε ππνηίζεηαη λα θάλνπλ, μέξαλε λα θάλνπλε θαιχηεξα, έβιεπεο 

φηη πνιιά παηδηά ηειηθά δελ βνεζνχζαλ ηελ νκάδα θαη δειαδή, έιεγε 

εγψ ζέισ λα δσγξαθίζσ θαη ηειηθά νχηε ηελ δσγξαθηά έθαλε, ελψ αο 

πνχκε, ηνπ έδηλεο αο πνχκε, κηα εξγαζία πνπ ππνηίζεηαη φηη ηνλ 

εμέθξαδε γηαηί ππήξρε έλα εξσηεκαηνιφγην πξηλ, πνπ έιεγε πνηα είλαη 

ηα ελδηαθέξνληά ζνπ γηα ηνλ ρσξηζκφ ζε νκάδεο θαη παξ' φια απηά 

έβιεπεο φηη θαη απηφ αθφκα αξλνχληαλ ηειηθά λα ην θάλνπλ. 

Οπζηαζηηθά, λνκίδσ, φηη ήηαλ ε ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζρνιείνπ 

αξλεηηθή απφ θάπνηα ηέηνηα παηδηά θαη απηνί νη καζεηέο δελ 

σθειήζεθαλ. Απφ ηελ άιιε, θάπνηνη καζεηέο πνπ κείλαλε 

αληαγσληζηηθνί, πάιη δελ ζέινπλ ηελ νκάδα γηαηί ζνπ ιέεη φηη, νη 

ππφινηπνη κε θνξντδεχνπλ θαη επσθεινχληαη απφ ηηο δηθέο κνπ γλψζεηο 
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θαη δελ θαίλνκαη εγψ θαη απηφ είλαη θαθφ. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα...  

Δπυηώμενορ Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη θαηαδηθάδνπκε ηελ κέζνδν, πξέπεη λα ππάξμεη 

κηα θνπιηνχξα, εγψ πηζηεχσ, απφ ην Γεκνηηθφ, λα μεθηλήζεη. Ήξζε 

μαθληθά απηφ ην πξάγκα λα εθαξκνζηεί ζην Γπκλάζην θαη ηα παηδηά 

νπζηαζηηθά είραλ κάζεη ζε έλαλ άιινλ ηξφπν δηδαζθαιίαο. Δάλ δελ 

μεθηλήζεη απφ ην Νεπηαγσγείν θαη ην Γεκνηηθφ δελ ζα κπνξέζεη λα 

πεξάζεη.  

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, σξαία.. ζνλ αθνξά ηψξα ηα project , ζέισ λα κνπ πεηο, εζχ 

ηα αμηνπνίεζεο.... 

Δπυηώμενορ Ναη, ηα ζρέδηα απηά...Ναη, ηα ζελάξηα... 

Δπεςνήηπια Σα πξνηεηλφκελα.. ζελάξηα... λαη project.... 

Δπυηώμενορ Οπζηαζηηθά, αθνχ εκείο ηα εθαξκφδακε δηθά καο ζελάξηα θαη έρσ 

εθαξκφζεη θαη άιισλ ζπλαδέιθσλ απφ απηφ ην πξφγξακκα. 

Δπεςνήηπια Ναη, επνκέλσο εζχ, αμηνπνίεζεο ηελ κέζνδν εξγαζίαο project.... 

Δπυηώμενορ Μφλν project θάλακε... 

Δπεςνήηπια Καη θάλαηε κφλν project. 

Δπυηώμενορ Μφλν, κφλν project.... Nαη, εθηφο απφ έλα δπν πνηήκαηα ηα νπνία 

κπνξεί λα έπξεπε λα πέζνπλε ζην ηέινο ζηηο εμεηάζεηο θαη ηα νπνία....  

Δπεςνήηπια Γηάιεηκκα νπζηαζηηθά. 

Δπυηώμενορ Έηζη, αιιά νπζηαζηηθά φια ήηαλ κέζα ζην ζελάξην, εθαξκνγή 

ζελαξίσλ.  

Δπεςνήηπια Δεε γηα λα ζε ξσηήζσ, πξηλ ηα ζελάξηα, λα κνπ πεηο κέζνδν project 

αλέζεζεο ζηα παηδηά ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε νιφθιεξνπ 

ινγνηερληθνχ έξγνπ πνπ πξνβιεπφηαλ ζην Πηινηηθφ;  

Δπυηώμενορ ρη, θαη ελψ ζε έλα κνπ ζελάξην, είρα έλα κηθξφ βηβιίν, ηνλ Μηθξφ 

Πξίγθηπα, λα ην δηαβάζνπλε, ηειηθά δελ ηφικεζα λα ην θάλσ.... 

Δπεςνήηπια Γηαηί; 

Δπυηώμενορ Γηαηί, ππάξρνπλε άιιεο δπζθνιίεο, ζε κηα πεξίνδν θξίζεο  θαη απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ δελ έρνπκε ηφζα αληίηππα ζην ζρνιείν, δελ κπνξείο λα 

ππνρξεψζεηο ηα παηδηά λα δηαβάζνπλε έλα ινγνηερληθφ βηβιίν, λα ην 

αγνξάζνπλε. Σψξα, ην λα δηαβάζνπλε θάπνηεο ζειίδεο θαη απηφ έρεη 

δπζιεηηνπξγίεο, ηφηε πνπ εθαξκφδακε(ην Πηινηηθφ) είρακε θαη 

πξφβιεκα νηθνλνκηθφ, ζην λα βγάδνπκε θσηνηππίεο, έρνπκε δειαδή 

ηέηνηεο δπζθνιίεο θαη επίζεο ην γεγνλφο φηη δελ έρεη πεξάζεη απφ πάλσ 

απηφ ην πξάγκα, λα επηβιεζεί απφ ηα πξψηα ρξφληα, δειαδή, ην λα 

δηδάζθεηαη νιφθιεξν ινγνηερληθφ βηβιίν.  

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. Χξαία, νπφηε δελ επηιέρζεθε  απηή ε πξαθηηθή, γη΄απηνχο 

ηνπο ιφγνπο. 

Δπυηώμενορ ρη, φρη θαζφινπ.  

Δπεςνήηπια Δεεε. Μνπ είπεο γηα ηα ζελάξηα αμηνπνίεζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο 

ζελάξηα πξνηεηλφκελα θαη δηθά ζνπ, πνπ είρεο θαη πνπ είραηε 

δεκηνπξγήζεη κε απηή ηελ νκάδα πνπ ππήξρε, ηνπ πηινηηθνχ, κνπ 

είπεο. Απηά ηα ζελάξηα, ινηπφλ, αο πνχκε γηα ηα ζελάξηα ηνπ 

Πηινηηθνχ, ηα ρξεζηκνπνίεζεο απηνχζηα; 
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Δπυηώμενορ Δεε.. 

Δπεςνήηπια Σα ηξνπνπνίεζεο; 

Δπυηώμενορ Κνίηα, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ππήξραλ παξαδεηγκαηηθά 

ζελάξηα, κε ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο. Δγψ, ζπλεξγαδφκνπλα θαη 

είρακε επίζεκε ζπλεξγαζία θαη σο ζρνιείν, άξα ζα κηιήζσ γη΄απηφ. 

Γελ έθαλα θάηη άιιν, εε γηαηί δελ έθηαλε ν ρξφλνο λα θάλσ άιια. 

Δπεςνήηπια Έθαλεο ηα ζελάξηα ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο, φρη ηα ζελάξηα 

πνπ πξφηεηλε ην Πηινηηθφ.  

Δπυηώμενορ Σα ζελάξηα πνπ πξφηεηλε... 

Δπεςνήηπια π.ρ. Πξφηεηλε θάπνην ην Πηινηηθφ, πξφηεηλε έλα ζελάξην, αο πνχκε, 

ηφηε, ζπκάκαη ζην, ζηε Λνγνηερλία ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ.  

Δπυηώμενορ Μήπσο ήηαλ ηα ίδηα? Γηαηί νπζηαζηηθά ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο 

είρε θηηάμεη ην πιηθφ απφ πξηλ  

Δπεςνήηπια Δηθφλεο Διιάδνο ζηελ πνίεζε.  

Δπυηώμενορ Ναη... 

Δπεςνήηπια Ήηαλε .. 

Δπυηώμενορ Οη ελφηεηεο ήηαλ ζηάληαξ, έρνπκε θάλεη απηέο ηηο ελφηεηεο, θη έρνπλ 

παξαγάγεη ζελάξηα γη΄απηέο ηηο ελφηεηεο. Σνλ πξψην ηνπιάρηζηνλ 

ρξφλν, εε, ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, κεηά 

άιιαμε ζηγά ζηγά θαη είπαλε φηη κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη άιινπ 

είδνπο ζελάξηα θαη θχγακε απφ ηηο ελφηεηεο απηέο θαη κπνξνχζακε λα 

θάλνπκε, εε, θαη γη΄άιιεο ελφηεηεο πνπ δελ ππήξραλ σο ηφηε. 

Δπεςνήηπια Ναη..Φπζηθά, νπφηε ππήξραλ θάπνηεο παξεκβάζεηο.. 

Δξσηψκελνο Αιιά ζπκάκαη φηη εθάξκνζα πξαγκαηηθφ ζελάξην ηεο Παπαδνπνχινπ, 

πνπ ήηαλ 24 σξψλ γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Δγψ, ην έθαλα λα είλαη 

δσδεθάσξν, ην πξνζάξκνζα, εε, παίξλακε ζελάξηα ζπλαδέιθσλ, αο 

πνχκε, πνπ ήηαλ δσδεθάσξα θαη ηα θάλακε νρηάσξα, γηαηί δελ έθηαλε 

ν ρξφλνο. Έρσ δειαδή, ηξνπνπνηήζεη πνιιά ζελάξηα, έρσ , φπσο 

ιέγακε, γηαηί πάληα αθφκε θαη ηα δηθά καο ζελάξηα απφ ηελ αξρηθή 

κνξθή φηαλ ηα εθαξκφδακε πάληα ηα ηξνπνπνηνχζακε 

Δπεςνήηπια Με πνην θξηηήξην;  

Δπυηώμενορ Αλάινγα κε ην ρξφλν, πνπ είρεο ζηελ δηάζεζε ζνπ, ζε πνην ηξίκελν 

βξηζθφζνπλα θαη πφζν, αο πνχκε, πφζεο δηαθνπέο ππήξραλ, αλ έρεηο 

βάιεη δηαγψληζκα ή εάλ δελ έρεηο βάιεη δηαγψληζκα, εεε αλάινγα κε 

ην, αλ ήηαλε ηα πξνηεηλφκελα ζελάξηα πνιχ δχζθνια λα αθαηξέζεηο 

θείκελα. Δγψ, αξλήζεθα λα εθαξκφζσ θη έλα ζελάξην, ην νπνίν δελ 

ηαίξηαδε, αο πνχκε ζην πξνθίι ηνπ ρνιείνπ ή γεληθφηεξα ηεο...   

Δπεςνήηπια Σεο θνηλσλίαο.... 

Δπυηώμενορ ηα θνηλσληθά δεδνκέλα...  

Δπεςνήηπια Ναη, λαη... 

Δπυηώμενορ Γηαηί ήηαλε ηδηαίηεξα αο πνχκε, θαη είπα φηη απηφ δελ ην εθαξκφδσ. 

Γεληθφηεξα, εληάμεη, έβιεπεο φιεο απηέο ηηο παξακέηξνπο, ηνπο 

καζεηέο πνπ έρεηο, θπζηθά, εεε, απηά.. Σελ δεκνηηθφηεηά ηνπο κέζα ζε 

εηζαγσγηθά.... 

Δπεςνήηπια Ναη, λαη, λαη, λαη.... Σν πψο λ΄αληαπνθξηζνχλ, ζεο λα πεηο, ζε 
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απηφ..Σψξα, αλαθεξφκελνο, αο πνχκε, ζηελ ....θνηλσλία πνπ είπεο, ζην 

θνηλσληθφ πιαίζην, ηη αλάγθεο δειαδή είραλ νη καζεηέο ζνπ θαη πνπ 

δελ εληάζζνληαλ ζε απηφ ην πιαίζην.......; 

Δπυηώμενορ Έηζη, είλαη, γηαηί εληάμεη ππήξραλ ζελάξηα, ηα νπνία κπνξνχζαλ 

θάιιηζηα λα εθαξκνζηνχλε ζηελ Αζήλα, αιιά εδψ πέξα δελ, δελ ζα 

κπνξνχζαλε ζε παηδάθηα απηήο ηεο ειηθίαο, έηζη έθξηλα. 

Δπεςνήηπια Χξαία. Καη πάκε ηψξα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Πσο ηηο αμηνπνίεζεο, ηη 

ρξεζηκνπνίεζεο δειαδή απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

Δπυηώμενορ Καηά θφξνλ εε ηα wiki, πάληα ππήξρε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, 

ιεηηνχξγεζε πνιχ θαιά, ην ιέγαλε, ην πξψην πνπ θάλακε, είρακε ηνλ 

θήπν καο θαη βάδακε ηα αλζάθηα καο εθεί πέξα, ήηαλε, έηζη μεθίλεζε 

δειαδή απφ ην πξψην ζελάξην θαη γηα ηξία ρξφληα πνπ δνχιεςαλ απηφ 

ην ηκήκα, ηνλ είραλ αλνηρηφ ηνλ θήπν, δειαδή ην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβάιινλ. Απφ ΄θεη θαη πέξα θπζηθά, επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, θαηά 

θφξνλ ηα παηδηά αξέζθνληαλ λα ρξεζηκνπνηνχλε πξνβνιή 

παξνπζίαζεο, power point δειαδή, ην wordle, ην είρα κάζεη απφ ηελ 

επηκφξθσζε,      

Δπεςνήηπια Σν wordle, λαη,λαη ην ζπκάκαη 

Δπυηώμενορ Ναη, λαη, ην ηέηνην πνπ έιεγε δειαδή γηα ηα ζπλλεθάθηα, ηη άιιν; Σν 

Γηαδίθηπν θπζηθά, αξγφηεξα φηαλ βγήθαλ νη ςεθίδεο αμηνπνηήζακε ην 

πεξηβάιινλ ησλ ςεθίδσλ θαη ηνπο βαζηθνχο πίλαθεο ιέμεσλ, έγξαςα 

θη εγψ ζελάξην γηα ηελ αμηνπνίεζε θξαζηηθψλ πηλάθσλ ιέμεσλ θαη 

γεληθά ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο, 

Λνγνηερλίαο θαη πφιεο. Δεε.. Γεληθψο, εληάμεη,  

Δπεςνήηπια Χξαία. 

Δπυηώμενορ Υσξίο λα θάλσ θαηάρξεζε, δελ είκαη ππέξ ησλ.... αιιά ηα απνιχησο 

απαξαίηεηα, ηα ρξεζηκνπνηνχζακε. Άιισζηε ήηαλ, ην πξφγξακκα ην 

πηινηηθφ ην πξνυπέζεηε αιιά θαη ηα ζελάξηα πνπ θάλακε εκείο, ζην 

Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο.  

Δπεςνήηπια Σν ςεθηαθφ ζρνιείν θαη ην θσηφδεληξν, ηα ρξεζηκνπνίεζεο;  

Δπυηώμενορ Ναη, ην ςεθηαθφ ζρνιείν, θπζηθά, αθνχ είλαη ηα βηβιία εθεί κέζα, ηα 

εκπινπηηζκέλα. Σν θσηφδεληξν αθφκα δελ ην ήμεξα, δελ ην είρα θαη 

έηζη δελ ην ρξεζηκνπνίεζα. Υξεζηκνπνηνχζα δειαδή, πεξηζζφηεξν ηα 

εξγαιεία ηεο πχιεο. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, ε πχιε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.  

Δπυηώμενορ Ναη. 

Δπεςνήηπια Τπήξραλ δπζθνιίεο γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηηο ΣΠΔ ζην ζρνιείν; 

Δπυηώμενορ Δεε... Γεληθφηεξα είρακε θαιή ππνδνκή θαη φζν πεξλνχζαλ ηα ρξφληα 

ε ππνδνκή απηή γηλφηαλ θαιχηεξε, γηαηί ηα είραλ αγθαιηάζεη θαη ν 

παιηφο Γηεπζπληήο θαη ε θαηλνχξηα Γηεπζχληξηα θαη πιένλ, αο πνχκε, 

έρνπκε δηαδξαζηηθφ ζε θάζε αίζνπζα. Γελ είρακε πξνβιήκαηα ηέηνηνπ 

είδνπο, νχηε νη γνλείο, αο πνχκε, είπαλ, “κε θηηάρλεηε ην πεξηβάιινλ 

απηφ”, θαλείο δε δηακαξηπξήζεθε γηα ην wiki π.ρ πνπ είρακε… 

Δπεςνήηπια Χξαία, άξα δελ είραηε δπζθνιίεο, ηδηαίηεξα ζην ζρνιείν. 

Δπυηώμενορ Γελ είρα, φρη. 

Δπεςνήηπια Ζ επηκφξθσζε β' επηπέδνπ ζε βνήζεζε;  
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Δπυηώμενορ Βέβαηα, ήηαλ ην Α θαη ην Χ. Καη γεληθψο βνεζάεη, απφ φ,ηη έρσ 

αθνχζεη, φπνηνο ηελ έρεη πεξάζεη, έρεη αιιάμεη ηειείσο ε νπηηθή ηνπ 

ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο φισλ απηψλ ησλ ζεκάησλ 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. 

Δπυηώμενορ πάληα δειαδή λα δεηο θάπνηνλ πνπ πέξαζε θαη είπε φηη κπήθα θαη 

βγήθα ρσξίο λα πάξσ θάηη. Δίλαη αμηφινγε επηκφξθσζε. 

Δπεςνήηπια Αο δνχκε ιίγν ηψξα ηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο απφ απηή ηε δηαδηθαζία, 

δειαδή, ζηαδηαθά, απηφ ην πξφγξακκα θξάηεζε ηξία κε ηέζζεξα 

ρξφληα, ηέζζεξα ρξφληα νπζηαζηηθά. Σξία θαη κεηά δφζεθε θαη κηα 

κηθξή παξάηαζε. 

Δπυηώμενορ Δγψ λνκίδσ φηη πήξαλ εκπεηξίεο ζεκαληηθέο, απέθηεζαλ δεμηφηεηεο, 

θάπνηεο γλψζεηο αλάινγα κε ην ζελάξην, εθεί πνπ εζηίαδε. Ννκίδσ φηη 

βγήθαλ σθειεκέλνη, θέξδηζαλ πξάγκαηα θαη αλ θξίλσ, αο πνχκε,  απηφ 

πνπ καο είπε θάπνηα ζπγγελήο πνπ πήγε ζηελ Οιιαλδία λα δεηήζεη κηα 

δνπιεηά θαη ηεο είπε “πνηα εκπεηξία έρεηο απφ ζπλεξγαζία ζε νκάδεο 

θαη απφ εξγαζίεο, projects θιπ. Λέεη, “δελ έρσ θακία εκπεηξία¨, είλαη 

δπλαηφλ; Καη ηε ξσηνχζαλ δειαδή γηα απηφ ην πξάγκα θαη απφξεζαλ 

πψο δελ είρε θάλεη νχηε κία νκαδηθή εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζεηηθνχ ηεο βίνπ. Δ, αλ θξίλνπκε δειαδή, ηελ πεξηξένπζα 

αηκφζθαηξα θαη ην ηη δεηάλε γεληθφηεξα ε αγνξά εξγαζίαο θαη ε επνρή, 

λνκίδσ φηη ζα ην βξνπλ κπξνζηά ηνπο ηα παηδηά απηφ. Σν γεγνλφο φηη 

βγήθαλε κπξνζηά λα παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, άιιε ζεκαληηθή 

δεμηφηεηα, ην γεγνλφο φηη έπξεπε λα θηηάμνπλ ηα powerpoint κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, λα κάζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζπλνκηινχλε ζε έλα 

πεξηβάιινλ wiki, ρσξίο λα πξνζβάιινπλε. ια απηά ήηαλ 

γξακκαηηζκνί γεληθφηεξα θαη θξηηηθνί θαη ςεθηαθνί θαη βνήζεζαλ. 

Δπεςνήηπια Χξαία. Μηαο θαη αλέθεξεο ηηο εξγαζίεο, ε αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ, 

ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ απηψλ, πψο έγηλε; Έγηλε απφ εζέλα, απφ 

ζπκκαζεηέο ζε ζπκκαζεηέο;  

Δπυηώμενορ Καη ηα δχν. Γειαδή ππήξραλ θχιια... Καη αξράο φια ηα ζελάξηα είραλ 

θαη θχιιν αμηνιφγεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζελαξίνπ. Γειαδή πεγαίλακε θαη 

εθεί. Σα παηδηά έιεγαλ ηη απνθφκηζαλ, ηη απνθνκίδνπλ, πψο πήγαλ νη 

νκάδεο, ε ζπλεξγαζία. Δίρακε ηέηνηα. Καη φζν πεξλνχζε ν θαηξφο ην 

εθαξκφδακε απηφ. Γειαδή ήηαλ εθ ησλ σλ νπθ άλεπ. Απηφ... Σψξα, 

φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ 

ήηαλ θαη κέζσ ηνπ ηεηξαδίνπ, κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν θαη θπζηθά 

κέζσ ηνπ wiki βιέπακε ην... Δίλαη απηφ πάξα πνιχ θαιφ, γηαηί βιέπεηο 

πφζεο θνξέο κπαίλεη ν θαζέλαο θαη ηη, πνηα είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε 

ζπλνιηθή νκάδα, ηελ ηάμε δειαδή, θάλνπλ απηναμηνιφγεζε ηα παηδηά 

ζην πιαίζην ηεο νκάδαο, είραλ, αο πνχκε ζαλ ηεηξάδην, έηζη, 

εκεξνιφγην δξαζηεξηνηήησλ. Γεληθφηεξα, εληάμεη, ήηαλ πνιιαπινί νη 

ηξφπνη ηεο αμηνιφγεζεο. Καη κε ηεζηάθη... Γειαδή εθαξκφζακε ηα 

πάληα, φζν πεξλνχζε ν θαηξφο ην πξνζαξκφδακε. Σνλ πξψην θαηξφ 

είκαζηαλ επηθπιαθηηθνί, ιέγακε, πψο ζα γίλεη απηφ ην πξάγκα, πψο ζα 

κπνξνχκε... ηγά ζηγά είδακε φηη κπνξείο λα κπεξδεχεηο ην παιηφ κε ην 

θαηλνχξην θαη λα γίλεη ε αμηνιφγεζε.  

Δπεςνήηπια Οη εξγαζίεο ησλ καζεηψλ πψο δηαθηλήζεθαλ;  
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Δπυηώμενορ Καη' αξράο, αθνχ ππήξρε ην wiki.. εθεί. Γεχηεξνλ, πνιιέο απφ απηέο 

αλαξηήζεθαλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ζρνιείνπ.  

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, σξαία. Πνιχ σξαία.  

Δπυηώμενορ Καη ππάξρνπλ αθφκα δειαδή. Καη βνεζάλε θαη ηα παηδηά ηα επφκελα 

ρξφληα 

Δπεςνήηπια Καη ππάξρνπλ αθφκα.... 

Δπυηώμενορ Ναη, λαη, απηή είλαη ε ινγηθή.. 

Δπεςνήηπια Καη γηα ηα λέα παηδηά πνπ έξρνληαη, είλαη ε εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ. 

Δπυηώμενορ Έηζη.  

Δπεςνήηπια Σψξα, ηειείσζε ε πηινηηθή εθαξκνγή. Πψο επεξέαζε ην λέν 

Πξφγξακκα πνπδψλ ηηο δηδαθηηθέο ζνπ κεζφδνπο ζηε ζπλέρεηα; 

Δπυηώμενορ ηε ζπλέρεηα.. Δεε, λνκίδσ, εληάμεη, ήηαλ έλα βήκα ζηελ ηαπηφηεηα. 

Μπνξεί πιένλ λα κελ εθαξκφδσ απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο νχηε 

ζελάξηα νχηε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή, αιιά ληψζσ έηνηκνο αλά πάζα 

ζηηγκή, είλαη ζην ξεπεξηφξην πιένλ.  

Δπεςνήηπια Ναη.  

Δπυηώμενορ Απφ απηή ηελ άπνςε, λαη, ήηαλ ζεηηθή εκπεηξία. Δγψ εληάμεη,  ήκνπλ 

πνιχ ζεηηθφο θαη ην έρσ γξάςεη θηφιαο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη φηαλ έγηλε ην εξσηεκαηνιφγην, ηψξα, γηα ην ηη 

πξέπεη λα αιιάμεη, ηηο αιιαγέο, ην ΗΔΠ, παξελέβελ θαη έγξαςα φηη 

πξέπεη λα αμηνπνηεζεί ε εκπεηξία ηνπ πηινηηθνχ ζρνιείνπ, ήκνπλ 

ζεηηθφο, γεληθψο. Πηζηεχσ δειαδή φηη δελ έραζαλ ηα παηδηά, θέξδηζαλ.  

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. Δπνκέλσο, δειαδή ζηε δηδαζθαιία ζνπ έρεηο θξαηήζεη 

ζηνηρεία.. 

Δπυηώμενορ Ναη, λαη, θάπνηα ςήγκαηα.. έρνπλ... Γελ ην έρσ αιιάμεη  ηειείσο 

δειαδή, γηαηί πηζηεχσ φηη απηφ ην πξάγκα πξέπεη λα ην 

αληηκεησπίζνπκε σο ζπλνιηθφ ζχζηεκα. Γελ κπνξεί έλαο λα θάλεη θάηη 

θαη νη ππφινηπνη λα θάλνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Αλ ζέινπλ, αο 

πνχκε, λα εθαξκνζηεί θάηη ηέηνην... 

Δπεςνήηπια Οη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ή νη ππφινηπνη 

εθπαηδεπηηθνί... 

Δπυηώμενορ ρη.. 

Δπεςνήηπια ...ηεο ρψξαο;  

Δπυηώμενορ Σεο ρψξαο!! 

Δπεςνήηπια Ναη, λαη. 

Δπυηώμενορ Γειαδή πξέπεη λα γίλεη βίσκα, αιιά θαη πάιη επηκέλσ, δελ κπνξεί λα 

μεθηλήζεη απφ εκάο. Πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ ην λεπηαγσγείν. 

Δπεςνήηπια Ναη.. 

Δπυηώμενορ Αλ ζέινπλ λα εθαξκφδνπλ, δειαδή, ηέηνηεο κεζφδνπο. Ή λα πνχλε, αλ 

ζέινπκε λα θάλνπκε θάηη κεηθηφ, έλα είδνο κεηθηφ αιιά λφκηκν, λα 

πνπλ φηη, απηφ είλαη ην ηεηξάκελν ην project θαη ζε απηφ ην ηεηξάκελν 

εθαξκφδνπκε ηηο θαηλνχξηεο κεζφδνπο, απνθιεηζηηθά 

νκαδνζπλεξγαηηθή θαη κε εξγαζίεο.. δελ ππάξρνπλ δηαγσλίζκαηα, δελ 

ππάξρεη ηίπνηα. Αιιάδεη ε δνκή ηεο ηάμεο, έρνπκε πάεη ζην ηη ήηαλ ζηα 

ζξαληάθηα, ζηηο νκάδεο εξγαζίαο, φπσο ην θάλακε ηφηε θαη έηζη ινηπφλ 
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ζα  είλαη θαη ζα ήηαλ πνιχ σξαίν απηφ, γηαηί δελ είλαη ππνρξεσηηθφ 

πάληα λα γίλνληαη νη αιιαγέο θαη λα πεγαίλνπκε ηειείσο κπξνζηά, , λα 

πεγαίλνπκε βήκα βήκα. Έλα ηεηξάκελν, ηψξα εδψ πνπ είλαη 

ηεηξάκελα,  κε ηε κεησπηθή, παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, ην πξψην 

ηεηξάκελν θαη ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν, αο πνχκε αμηνιφγεζεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα έλα ηεηξάκελν, πνπ ζα είλαη ην ηεηξάκελν ησλ projects, 

ζα είλαη πνιχ γελλαία, αο πνχκε, απηή ε απφθαζε. 

Δπεςνήηπια Ναη, κάιηζηα, σξαία. Σψξα νη λέεο νδεγίεο αλαθέξνπλ βέβαηα φηη 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ην πηινηηθφ, ζπκπιεξσκαηηθά ην δίλεη κε ηα 

ΓΔΠΠ θαη ΑΠ 

Δπυηώμενορ Ναη, λαη... Σν απάληεζα ήδε, λνκίδσ. ρη, εγψ ζέισ ζπγθεθξηκέλα 

πξάγκαηα, φρη φηη πάληα ζέισ λα έρσ ην καλδχα θαη ηελ θάιπςε ηνπ 

ππνπξγείνπ, δελ είλαη απηφ. Δίλαη δήηεκα θηινζνθίαο. Δίλαη δήηεκα 

δειαδή, γεληθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Γη' απηφ... 

Δπεςνήηπια Σν νπνίν πξέπεη θαηά ηε γλψκε ζνπ λα έρεη κία δηάξθεηα, φπσο 

θαηάιαβα δειαδή..  

Δπυηώμενορ Ναη, δηάξθεηα, φια πξέπεη λα έρνπλ δηάξθεηα. Καη ε επηκφξθσζε θαη 

φια... 

Δπεςνήηπια Να έρνπλ δηάξθεηα  

Δπυηώμενορ Γηαηί, αο πνχκε, είλαη θαιή ε επηκφξθσζε β' επηπέδνπ, επαλέξρνκαη... 

Γηφηη δελ είρε ην απνζπαζκαηηθφ ηεο επηκφξθσζεο πνπ θάλακε γηα ην 

πηινηηθφ. 

Δπεςνήηπια Ναη, λαη. 

Δπυηώμενορ Ήηαλ θάηη ην νπνίν είρε πνιιέο ψξεο είρε εξγαζίεο, είρε 

παξαθνινχζεζε, είρε αξρή, κέζε θαη ηέινο.   

Δπεςνήηπια Χξαία. Σειεηψλνληαο , ζα ήζεια λα ζε ξσηήζσ, πνηα είλαη ε ζπλνιηθή 

ζνπ άπνςε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο ζχκθσλα κε ην λέν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην πηινηηθφ δειαδή. 

Δπυηώμενορ Με ην πηινηηθφ. Ήηαλ έλα γελλαίν βήκα.. Δπηπρψο είδα, φηη 

εηζαθνχζηεθαλ απηά πνπ είρακε πεη, νη εθθιήζεηο καο, λα εθαξκνζηεί 

θάηη απφ φια απηά θαη φπσο είδεο, ζην θαηλνχξην αο πνχκε, αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, έρνπλ δηεπζεηεζεί πνιιά απφ απηά.  

Δπεςνήηπια Ναη. 

Δπυηώμενορ Γειαδή θαη ηα ζελάξηα θαη ηα projects θαη φια. Καη έρεη αο πνχκε, κηα 

ινγηθή, κπήθε ε ηζηνξηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ, πνιχ ζεκαληηθφ, θάηη ην 

νπνίν ην αγλννχζε ην παιηφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Δγψ ήδε ην 

εθαξκφδσ, έθαλα έλα ζελάξην ζηελ πξψηε ηάμε... 

Δπεςνήηπια Φέηνο.  

Δπυηώμενορ Ναη, λαη θέηνο. Κάλσ έλα ζελάξην, ελψ είλαη ηα θείκελα θαη ην 

ζπκθσλήζακε λα θάλνπκε θείκελα, πνπ ζα έρνπλ ηελ επξχηεξε 

ινγηθή... 

Δπεςνήηπια Σεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο δειαδή ή...;  

Δπυηώμενορ Ναη, λαη! 

Δπεςνήηπια Σεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ...  
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Δπυηώμενορ ρη, φρη, κηιάκε γηα πξψηε ηάμε, ζηελ πξψηε ηάμε θάλακε, νπζηαζηηθά 

είλαη ην παηδί κέζα ζηελ θνηλσλία θαη βάιακε κε απηή ηε ινγηθή θαη ην 

παληξεχνπκε δειαδή θάζε θνξά θαη ιέκε, βιέπνπκε φηη ην παηδί ζηε 

ζρέζε ηνπ κε ηε κηθξή νκάδα ηεο νηθνγέλεηαο, ην παηδί ήηαλ, αο πνχκε, 

ζηελ θαηνρή...νη (ή) πηηζηξίθνη (η)..ην παηδί δειαδή, πάληα.. 

Δπεςνήηπια Πάιη φκσο ρξεζηκνπνηείο απφ ην βηβιίν ε; Απφ απηφ ην βηβιίν, δελ 

παο, αο πνχκε ζε άιια εγρεηξίδηα ησλ άιισλ ηάμεσλ. 

Δπυηώμενορ ρη, φρη, δελ πάσ ζηηο άιιεο ηάμεηο.. 

Δπεςνήηπια Κείκελα δειαδή απφ άιιεο πεγέο; Φέηνο..; 

Δπυηώμενορ Απφ άιιεο πεγέο, θάπνηα ζηηγκή.. ζηελ πξψηε ηάμε δελ ζα ην θάλσ. 

ηε γ' ηάμε πνπ είλαη θαη ην αδίδαθην, πνπ ιέλε,  θαη ζηελ β΄ηάμε πνπ  

είλαη ήδε έκπεηξνη καζεηέο φπσο ήηαλ θαη πέξπζη, ζα ην ηνικήζσ, 

αιιά ζηελ πξψηε φρη γηαηί ππάξρνπλ άιιεο δπζθνιίεο θαη νη γνλείο, αο 

πνχκε, ράλνληαη, ππάξρεη θαη κηα δπζπηζηία θακηά θνξά ζε απηφ.. εε 

ζηγά ζηγά...  

Δπεςνήηπια Δε, θείκελα απφ άιιεο πεγέο ζην πηινηηθφ είρεο ρξεζηκνπνηήζεη?  

Δπυηώμενορ Φπζηθά. ηα ζελάξηα... 

Δπεςνήηπια πσο, αο πνχκε, εθηφο απφ γξαπηά θείκελα, κηιάσ ηψξα, θείκελα θαη 

απηά πνπ νλνκάδνληαη θείκελα ηεο Λνγνηερλίαο πνπ ιέγακε, δειαδή, 

απφ θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ηξαγνχδηα, ηέηνηα πξάγκαηα.. 

Δπυηώμενορ Σα πάληα, ηα πάληα.. εληάμεη, θαη κέζα ζηα ζελάξηα άκα ηα δεηο, αο 

πνχκε, ην έλα ζελάξην έμη κέξεο ν Μηθξφο Πξίγθηπαο μεθηλνχζε κε ην 

happy feet θαη είρα θάλεη απηέο ηηο δηαδηθαζίεο εθεί, ην ρξεζηκνπνίεζα 

αθφκε θαη θέηνο αιιά ηψξα ζνπ ιέσ, δελ ρξεζηκνπνηψ, αιιά θαη 

θέηνο ηελ πξψηε ηάμε ην πξψην κάζεκα μεθηλήζακε απφ εθεί, πήξα ην 

δεηγκαηνιφγην, εε, απφ ΄θείλν ην ζελάξην,εε θαη ην πξνζα.. φρη ην 

πξνζάξκνζα, ην ρξεζηκνπνίεζα γηα λα δσ ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

καζεηψλ θαη ηελ ζρέζε κε ηελ ινγνηερλία, δειαδή απηφ πνπ καο 

έκαζε, εεε απηφ ην πξφγξακκα, ήηαλ απηφ πνπ ιέκε ην the usual 

objects, πνπ ιέεη.. Οπζηαζηηθά, παίξλεηο θνκκάηηα απφ ζελάξηα θαη ηα 

ρξεζηκνπνηείο. Σψξα ζθνπεχσ, έλα ζελάξην πνπ εθάξκνζα ηεο 

ζπλαδέιθνπ Σζεξεηάθε, πνπ ην παξνπζηάζακε θηφιαο θαη ζηελ Αζήλα, 

“ην παηδί θαη  παηρλίδη”, ζα πάξσ θάηη απφ εθεί θαη ζα ην 

ρξεζηκνπνηήζσ      ζε έλα  πξφγξακκα 

Δπεςνήηπια ε έλα; 

Δπυηώμενορ ε  πξφγξακκα, δειαδή έμσ απφ ηελ δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, 

δειαδή καζαίλεηο λα θηλείζαη κε επρέξεηα θαη λα ζπλδπάδεηο πνιιά 

αληηθείκελα. Γελ έρσ δειαδή πξφβιεκα νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα πσ “Α, 

ηψξα ζα θάλνπκε έλα θείκελν, αο πνχκε, έμσ ή έλα κηθξφ θνκκαηάθη 

απφ ηνλ Μηθξφ Πξίγθηπα θαη ζηελ πξψηε ηάμε ή έλα θνκκαηάθη απφ 

ηνλ ιφγν ηνπ θάγηα, θάηη. ια απηά δειαδή είλαη πιένλ πεξηνπζία 

πνπ αιιάδεη ε νπηηθή ζνπ. Καη λα κελ θαίλεηαη δειαδή, εθ ησλ 

πξαγκάησλ, ζηελ θαζεκεξηλή δηδαζθαιία, νπζηαζηηθά φιν απηφ 

άιιαμε ηελ νπηηθή. ε θάλεη πεξηζζφηεξν επέιηθην. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. Πνιχ σξαία, ζ΄ επραξηζηψ. Δδψ νινθιεξψλνπκε.  

Δπυηώμενορ Απηά. Να ΄ζηε θαιά. Καιή ζπλέρεηα ζηελ έξεπλα.  
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Δπεςνήηπια Θέιεηο λα πξνζζέζεηο θάηη ζηελ ζπδήηεζε, θάηη πνπ δελ ζε ξψηεζα?  

Δπυηώμενορ Καιή ζπλέρεηα ζηελ έξεπλα. Έρσ ζεηηθή άπνςε γη΄ απηά ηα θαηλνηφκα 

πξνγξάκκαηα, απιψο πξέπεη λα αμηνινγνχληαη θαιά θαη λα πεγαίλνπλ 

βήκα-βήκα. Δε θη λα θηηάρλνπκε απηφ πνπ ιέκε, πνπ έιεγε ν νισκφο, 

έλα είδνο κηθηφλ αιιά λφκηκνλ. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. ΄επραξηζηψ πάξα πνιχ.  

Δπυηώμενορ Γεηα ραξά. 
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2
η
 ςνένηεςξη 

Δπεςνήηπια Καιεζπέξα ΒΒΒ, ζ’ επραξηζηψ πνπ κε δέρηεθεο γηα λα κνπ 

παξαρσξήζεηο απηή ηε ζπλέληεπμε. Πξφθεηηαη λα δηεξεπλήζνπκε ιίγν 

ηε δηδαζθαιία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ζην πηινηηθφ ζρνιείν. 

Δπυηώμενη Μάιηζηα. 

Δπεςνήηπια Δίλαη κηα εξγαζία πνπ θάλσ ζην κεηαπηπρηαθφ κνπ. Πξηλ 

πξνρσξήζνπκε ζα ήζεια λα ζε δηαβεβαηψζσ φηη ηα ζηνηρεία ζνπ δελ 

ζα δεκνζηνπνηεζνχλ, νη απαληήζεηο ζνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε 

απφιπηε ερεκχζεηα θαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο ζπλέληεπμεο 

θη απηήο ηεο εξγαζίαο. 

Δπυηώμενη Πνιχ σξαία. Καιεζπέξα, ζαο αθνχσ.  

Δπεςνήηπια Αλ δελ ζέιεηο λα κνπ απαληήζεηο ζε θάπνηα εξψηεζε, ζα κνπ ην πεηο 

θαη κπνξνχκε λα δηαθφςνπκε θπζηθά. πσο ζε είρα ελεκεξψζεη, ζα 

ρξεηαζηεί λα καγλεηνθσλήζσ ηε ζπδήηεζή καο, ππάξρεη θάπνηα 

αληίξξεζε; 

Δπυηώμενη ρη, φρη. 

Δπεςνήηπια Δπραξηζηψ. Αο μεθηλήζνπκε ινηπφλ κε θάπνηεο γεληθέο πιεξνθνξίεο 

γηα εζέλα. Αξρηθά ζα ήζεια λα κνπ πεηο ηελ ειηθία ζνπ. 

Δπυηώμενη ηα 51. 

Δπεςνήηπια Δίζαη θηιφινγνο θαη έρεηο ηειεηψζεη πνην παλεπηζηήκην; 

Δπυηώμενη Ησαλλίλσλ, Φηινζνθηθή Ησαλλίλσλ, ηκήκα Φηινινγίαο. 

Δπεςνήηπια Έρεηο επηκφξθσζε δεπηέξνπ επηπέδνπ;  

Δπυηώμενη Ναη, έρσ πηα. 

Δπεςνήηπια Πφζα ρξφληα πξνυπεξεζία έρεηο κέρξη ηψξα;  

Δπυηώμενη 25. 

Δπεςνήηπια Πνιχ σξαία. Καη ζε απηφ ην ζρνιείν πφζα ρξφληα; 

Δπυηώμενη Α, ζε απηφ ην ζρνιείν, απφ ην 2000… Πφζν είλαη; 

Δπεςνήηπια Δίλαη αξθεηά, 16 ρξφληα ινηπφλ. Πφζα ρξφληα δίδαμεο ινγνηερλία ζην 

πηινηηθφ ζρνιείν; 

Δπυηώμενη Γχν. 

Δπεςνήηπια Γχν ρξφληα, σξαία. Αο ζπδεηήζνπκε ινηπφλ ιίγν γηα απηφ ην πηινηηθφ 

θαη λα κνπ πεηο πσο εζχ ελεκεξψζεθεο γηα ηελ επηινγή  ηνπ ζρνιείνπ 

ζνπ σο πηινηηθφ, λα εθαξκφζεη ηα Νέα Πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 

Γειαδή, ην ζρνιείν ην επηδίσμε;  

Δπυηώμενη ρη, δελ ην επηδίσμε.. 

Δπεςνήηπια Ναη… 

Δπυηώμενη Απιψο καο είπαλ φηη ζα είζηε πηινηηθφ. Φέηνο ιεηηνπξγείηε σο 

πηινηηθφ. 

Δπεςνήηπια Πφηε ζαο ην είπαλ..; 

Δπυηώμενη Δίπακε, γηαηί θαη πψο επειέγεκελ; Γελ καο απάληεζαλ, καο είπαλ φηη 

έγηλε, ηπραία, ιέεη, θάπνηνο ζαο  επέιεμε θαη ζα είζηε πηινηηθφ. 

Δπεςνήηπια Απηφ πφηε ην πιεξνθνξεζήθαηε;  

Δπυηώμενη Δλψ άξρηδε ε ρξνληά, ηνλ επηέκβξε, φηαλ ήξζακε. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, φηαλ ήξζαηε ηνλ επηέκβξε. 

Δπυηώμενη Ναη, βέβαηα, βέβαηα, δελ ππήξρε δειαδή δπλαηφηεηα πξνεηνηκαζίαο, 

θάηη λα μέξνπκε, λα έρνπκε.. 

Δπεςνήηπια …λσξίηεξα. 

Δπυηώμενη Ναη, λαη.. 
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Δπεςνήηπια Δζχ πψο ηελ ππνδέρηεθεο απηή ηελ αιιαγή, πψο έλησζεο;  

Δπυηώμενη Δεε… ηξφκν, θφβν, αγσλία, δηφηη ςάρλακε απφ κφλνη καο λα βξνχκε 

πξάγκαηα. 

Δπεςνήηπια Ναη… 

Δπυηώμενη Καη… βέβαηα απηφ, φηη ςάρλακε ζπλερψο λα δνχκε ηη γίλεηαη, 

ήκαζηαλ ηειείσο αλελεκέξσηνη. 

Δπεςνήηπια Γειαδή πνηεο ήηαλ νη πξψηεο ζνπ ζθέςεηο γηα ηε δηθή ζνπ ζέζε, ην 

δηθφ ζνπ ξφιν κέζα ζε απηή ηελ αιιαγή; 

Δπυηώμενη Σν πψο ζα αληαπνθξηζψ, ην πψο ζα βξσ ηνπο ηξφπνπο θαη λα δσ… 

Καη αξράο λα ελεκεξσζψ, έηζη; Καη απφ εθεί θαη κεηά λα δσ πψο ζα 

ρεηξηζηψ φια απηά ηα πξάγκαηα δηφηη δελ γλσξίδακε θαλ πψο ζα 

μεθηλήζνπκε θαη ηη. Φάρλνληαο ζην δηαδίθηπν, πιεξνθνξίεο, αξγφηεξα 

λνκίδσ, γχξσ ζηνλ Οθηψβξε είραλ αλαξηεζεί θαη ηα πξνγξάκκαηα, 

αλαιπηηθά.. 

Δπεςνήηπια Καη ν νδεγφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.. 

Δπυηώμενη Ννκίδσ γχξσ ζηνλ Οθηψβξε έγηλε απηφ, αιιά κέρξη ηφηε 

πειαγνδξνκνχζακε. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. ζν αθνξά ηψξα ηελ επηκφξθσζε, ζην πιαίζην απηφ, ηνπ 

Νένπ ρνιείνπ, έιαβεο θάπνηνπ είδνπο επηκφξθσζε; 

Δπυηώμενη Ναη, ήηαλ δχν αββαηνθχξηαθα ζηελ Σξίπνιε, αλ ζπκάκαη; Πήγακε..  

Δπεςνήηπια Οη δχν θάζεηο. 

Δπυηώμενη Οη δχν θάζεηο λαη. Πήγακε θαη ηα δχν αββαηνθχξηαθα. 

Δπεςνήηπια Χξαία. ηελ ηξίηε θάζε εζχ έιαβεο κέξνο; 

Δπυηώμενη Πνηα ήηαλ ε ηξίηε θάζε; 

Δπεςνήηπια Με ηνπο ζπκβνχινπο, πνπ έγηλε ζηα ζρνιεία πιένλ. Σε ζπκάζαη απηή 

ηε θάζε;  

Δπυηώμενη Αθνχ εθαξκφζακε, ήξζε ν ζχκβνπινο. 

Δπεςνήηπια Σελ επφκελε ρξνληά. 

Δπυηώμενη Ήξζε γηα λα ξσηήζεη πψο ην εθαξκφζακε, δελ έγηλε θάπνηα 

επηκφξθσζε ζε εκάο. 

Δπεςνήηπια Α, κάιηζηα. 

Δπυηώμενη Ζ επαθή καο κε ην ζχκβνπιν ήηαλ πνπ ήξζε γηα λα ξσηήζεη πψο ην 

εθαξκφζακε, ηελ εκπεηξία καο, πψο πξνρψξεζε… Απηφ. Γελ έγηλε 

θάπνηα επηκφξθσζε απφ ζχκβνπιν.  

Δπεςνήηπια Ο ζχκβνπινο δελ έθαλε θάπνηα δηδαζθαιία. 

Δπυηώμενη ρη. 

Δπεςνήηπια Οχηε εζείο νη ζπλάδειθνη, νη θηιφινγνη ηνπ ζρνιείνπ θάλαηε θάπνηα 

δηδαζθαιία θαη λα παξαθνινπζήζεη ν ζχκβνπινο ή νη άιινη 

ζπλάδειθνη. 

Δπυηώμενη ρη, φρη. Σίπνηα. Ο θαζέλαο έθαλε απηά πνπ λφκηδε ζηελ ηάμε ηνπ.  

Δπεςνήηπια Δπνκέλσο παξακέλνπκε ζηηο δχν θάζεηο ηεο επηκφξθσζεο πνπ έγηλαλ 

ζηελ Σξίπνιε.  

Δπυηώμενη Απηέο θαη κφλν. 

Δπεςνήηπια Χξαία. Καη πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γηα απηή ηελ επηκφξθσζε; ζνλ 

αθνξά ην πεξηερφκελν θαη ηε κέζνδν πνπ έγηλε. 

Δπυηώμενη Δληάμεη, ηη λα ζαο πσ ηψξα… Λίγα πξάγκαηα πήξακε απφ απηή ηελ 

επηκφξθσζε. Ο ρξφλνο ήηαλ ιίγνο; Απνζπαζκαηηθή κνπ θάλεθε… 

Δπεςνήηπια Μκκ.. 
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Δπυηώμενη Απηή είλαη ε άπνςή κνπ. Καη σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη σο πξνο ηνλ 

ηξφπν. Ννκίδσ φηη ζε δχν αββαηνθχξηαθα, ζε 2-3 κέξεο δελ κπνξεί 

λα επηκνξθσζείο γηα απηφ ην πξάγκα. Έπξεπε λα είλαη πην πξηλ, λα ηα 

μέξνπκε γηα λα αξρίζνπκε λα ηα εθαξκφδνπκε ζηγά ζηγά.  

Δπεςνήηπια Απηνί πνπ έθαλαλ ηελ επηκφξθσζε, ζπκάζαη αλ είραλ λα ζαο δψζνπλ 

θάπνηα πξάγκαηα; Αλ γλψξηδαλ, αλ ήμεξαλ; 

Δπυηώμενη Κάπνηα πξάγκαηα είραλ λα δψζνπλ θάπνηνη άλζξσπνη, θάπνηνη πάιη  

φρη. Θπκάκαη, αο πνχκε, νξηζκέλνη ήηαλ εμαηξεηηθνί, θάπνην φκσο 

ήηαλ απαξάδεθηνη.  

Δπεςνήηπια Ναη. 

Δπυηώμενη Γελ είραλ λα δψζνπλ ηίπνηα. Γειαδή φηαλ έξρεηαη ν επηκνξθσηήο θαη 

δηαβάδεη απηά πνπ κπνξψ λα δσ θαη ζην δηαδίθηπν, δελ είλαη 

επηκφξθσζε απηφ. Αιιά ππήξραλ φκσο θαη άλζξσπνη πνπ ήμεξαλ θαη 

θάηη πήξακε. 

Δπεςνήηπια Ναη. 

Δπυηώμενη Διάρηζην. 

Δπεςνήηπια πσο, αο πνχκε; Ση ζα κπνξνχζεο λα ζπκεζείο θάηη ζεηηθφ; 

Δπυηώμενη Σψξα, δχζθνιν, δελ ζπκάκαη ηψξα. Μαο κίιεζε θάπνηνο γηα νκάδεο 

εθεί, ζπκάκαη εθεί… Δίλαη θαη πνιιά ρξφληα.  

Δπεςνήηπια Ναη. 

Δπυηώμενη Γηα ηηο νκάδεο ζπκάκαη φηη πήξα θάπνηα πξάγκαηα. ηε Γιψζζα, πάιη 

κε νκάδεο πνπ καο είραλ θάλεη θάπνηα ζελάξηα, αλ ζπκάκαη θαιά, 

απηά. 

Δπεςνήηπια Ναη. Σα νπνία κέρξη εθείλε ηελ ψξα δελ ηα γλσξίδαηε.  

Δπυηώμενη ρη βέβαηα.  

Δπεςνήηπια Οη επηκνξθνχκελνη κεηαμχ ηνπο είραλ θαιφ θιίκα; Τπήξρε θάπνηα 

ζπλελλφεζε;  

Δπυηώμενη ηελ επηκφξθσζε; 

Δπεςνήηπια Ναη, λαη. Μήπσο αο πνχκε απφ εθεί, νη ζρέζεηο ησλ επηκνξθνχκελσλ, 

ην θιίκα αλάκεζά ηνπο ή ε ελεκέξσζε αλάκεζα ζηνπο 

επηκνξθνχκελνπο, πψο ηε ζπκάζαη απηή; 

Δπυηώμενη Γελ ζπκάκαη θάηη ηδηαίηεξν.. 

Δπεςνήηπια Γελ ζπκάζαη θάηη ηδηαίηεξν. 

Δπυηώμενη Τπήξραλ άλζξσπνη πνπ ήηαλ έηζη πην πξνρσξεκέλνη ζε θάπνηα ζέκαηα 

θαη ιέγαλε, έηζη, πνπ ην είραλ ςάμεη ιίγν πεξηζζφηεξν, άιινη ήηαλ 

αξλεηηθνί. Θπκάκαη φηη ππήξραλ θάπνηα ζρνιεία πνπ είπαλ, 

αξλνχκαζηε λα ζπκκεηέρνπκε ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Αιιά δελ 

ππήξμε θαη θάπνηα κεηαμχ καο θάπνηα ζπλελλφεζε ή θαη αξγφηεξα λα 

δνχκε ηη έθαλε ην ζρνιείν ην άιιν. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, λαη. Δπνκέλσο πνηα είλαη ε άπνςή ζνπ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηκφξθσζεο; 

Δζέλα ζε δηεπθφιπλαλ; Αμηνπνίεζεο θαζφινπ ην πεξηερφκελν; 

Δπυηώμενη Διάρηζηα. ε πνιχ κηθξφ βαζκφ. Πεξηζζφηεξν αμηνπνίεζα πξάγκαηα 

πνπ έςαμα κφλε κνπ θαη βξήθα.  

Δπεςνήηπια Ναη, σξαία. Γειαδή ηελ επηκφξθσζε πψο ζα ηελ ήζειεο; Πνηα κνξθή 

ζα ήζειεο λα έρεη; 

Δπυηώμενη Θα ηελ ήζεια λα γίλεη πξηλ, νξγαλσκέλα, πξνεηνηκαζκέλα, ζε έλα 

ρξφλν αο πνχκε, ην θαινθαίξη, έλα κήλα πξηλ μεθηλήζεη απηή ε 
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δηαδηθαζία; ε πφζεο ψξεο θαη απηά, ζα κπνξνχζακε λα ην δνχκε. 

Αιιά λα γίλεη νξγαλσκέλα, φρη απνζπαζκαηηθά, έηζη φπσο έγηλε.  

Δπεςνήηπια Ναη. Δληφο επαγγεικαηηθνχ σξαξίνπ ή εθηφο επαγγεικαηηθνχ 

σξαξίνπ;  

Δπυηώμενη Απηφ δελ κε πεηξάδεη εκέλα.  

Δπεςνήηπια Γελ ζε πεηξάδεη. 

Δπυηώμενη Δίηε εληφο είηε θαη εθηφο, ζα πήγαηλα θαη εθηφο αλ ήηαλ θάηη ην 

νπζηαζηηθφ. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, σξαία. Να έρεη πφζε δηάξθεηα, ζα κπνξνχζε, αο πνχκε… 

Δπυηώμενη Δγψ ζα έιεγα λα είλαη ζπζηεκαηηθή. 

Δπεςνήηπια Ναη. Καη πνηνο ζα έπξεπε λα ηελ θάλεη ηελ επηκφξθσζε ζε απηφ ην 

πξάγκα; Πνηνλ ζα πεξίκελεο λα ζε βνεζήζεη;  

Δπυηώμενη Φαληάδνκαη νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη, άλζξσπνη πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε 

ην ζέκα, πνπ μέξνπλ απηά ηα θαηλνχξηα… Απηνί πνπ είραλ εθπνλήζεη 

ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, λνκίδσ, ππήξραλ…  

Δπεςνήηπια Ναη, λαη, ππήξραλ. 

Δπυηώμενη Άλζξσπνη πνπ έρνπλ αζρνιεζεί ηέινο πάλησλ θαη γλσξίδνπλ θαη ηνπο 

ζηφρνπο, ηελ πνξεία θαη φια απηά.  

Δπεςνήηπια Χξαία. Δζχ ηνπο ζηφρνπο ηνπο ζπκάζαη θαζφινπ, έηζη ιίγν..;  

Δπυηώμενη Δ, ηψξα λα ηνπο ζπκάκαη.. Γελ κπνξψ λα ηνπο ζπκάκαη. 

Δπεςνήηπια ρη, απιά αλ ζπκάζαη αλ ηνπο είρεο θαηαλνήζεη ηνπο ζηφρνπο. 

Δπυηώμενη Ναη, γεληθψο ηνπο είρα θαηαλνήζεη. Έλαο βαζηθφο ζηφρνο, αο πνχκε, ε 

θηιαλαγλσζία. 

Δπεςνήηπια Ναη, βέβαηα. 

Δπυηώμενη Σν ζπκάκαη απηφ… Να έξρνληαη ζε επαθή κε πνιιά θείκελα, λα 

εμνηθεησζνχλ θιπ… Απηά. Σψξα, επίζεο νη νκάδεο, ε νκαδηθή 

δνπιεηά, νη εξγαζίεο ζε νκάδεο ήηαλ έλαο βαζηθφο ζηφρνο θαη απηφ θαη 

φια ηα νθέιε ησλ νκάδσλ, έηζη; Απηά, δελ ζπκάκαη θάηη άιιν ηψξα.  

Δπεςνήηπια Χξαία. Πνιχ σξαία. Καη ζα ήζεια λα κνπ πεηο εθφζνλ ζπκάζαη ιίγν 

θαη ηηο νκάδεο θαη ηνπο ζηφρνπο θαη φια απηά, ζρεηηθά κε ηελ 

νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Λνγνηερλίαο. Γηαηί ε Λνγνηερλία είρε 

νξγαλσζεί ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο.  

Δπυηώμενη Ναη, λαη. 

Δπεςνήηπια Καη ζε θάζεηο, πξηλ ηελ αλάγλσζε.. 

Δπυηώμενη Πξηλ ηελ αλάγλσζε, θαηά ηελ αλάγλσζε θαη κεηά. 

Δπεςνήηπια Χξαία, πνηα είλαη ε άπνςή ζνπ γηα απηφ; ρεηηθά κε ηελ Λνγνηερλία 

κηιάκε κφλν. 

Δπυηώμενη Γελ είλαη θαθή απηή ε… σξαία ήηαλ, ε νξγάλσζε θαιή ήηαλ. Καιφ 

ήηαλ ην ζθεπηηθφ. Καη ην πξηλ ηελ αλάγλσζε ρξεηάδεηαη θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο. Απηφ πνπ ήηαλ δχζθνιν λα εθαξκνζηεί, δελ 

μέξσ αλ πεγαίλεη θάπνπ αιινχ απηφ πνπ ζα πσ, ήηαλ απηφ κε ηα 

πνιιά θείκελα, κε ηα πνιιαπιά θείκελα ηα νπνία έρνπλ έλα 

ελδηαθέξνλ βέβαηα, αιιά…  

Δπεςνήηπια Ση αθξηβψο  ελλνείο;  

Δπυηώμενη Ζ πνζφηεηα θαη ηα δηαθνξεηηθά θείκελα πνπ θάζε νκάδα έπξεπε λα 

επεμεξγαζηεί. Γηαηί κεηά έπξεπε λα γίλεη ζχλζεζε φισλ απηψλ. Δθεί 

αληηκεησπίδακε δπζθνιίεο. 

Δπεςνήηπια Γειαδή, ηη ελλνείο, γηα πεο κνπ.  
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Δπυηώμενη ηη θάζε… Καηαξράο ρξεηάδεηαη πάξα πνιχ ρξφλν, έηζη; Κάζε νκάδα 

λα κειεηήζεη έλα δηαθνξεηηθφ θείκελν, λα πεη, λα ην παξνπζηάζεη θη 

φια απηά. Ήζειε ρξφλν, απαηηνχζε ρξφλν θαη πεξηζζφηεξε δνπιεηά 

θαη απφ ηα παηδηά, έηζη;  

Δπεςνήηπια Ναη… 

Δπυηώμενη Δίρε ελδηαθέξνλ ν ηξφπνο απηφο.  

Δπεςνήηπια ζνλ αθνξά ην ρξφλν, εθαξκφζαηε ην δίσξν; Γηα λα έρεηε 

πεξηζζφηεξν ρξφλν. 

Δπυηώμενη Δεε, φρη απφιπηα. ε θάπνην ηκήκα πνπ κπνξνχζε λα γίλεη, ην 

εθαξκφζακε ην δίσξν θαη ήηαλ πνιχ ζεηηθφ. Ήηαλ πνιχ ζεηηθφ απηφ. 

Δπεςνήηπια Ναη, κάιηζηα. Σε δηδαζθαιία ζε νκάδεο ζε πνην βαζκφ κπνξείο λα πεηο 

φηη ηελ εθάξκνζεο; 

Δπυηώμενη ε πνιχ κεγάιν βαζκφ, ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ην εθάξκνζα θαη 

κάιηζηα δνχιεπα κνλίκσο ζε νκάδεο. Δίρα κφληκεο νκάδεο πνπ δελ 

άιιαμαλ φιε ηε ρξνληά, ηα παηδηά έδεημαλ ελδηαθέξνλ, ηνπο άξεζε 

απηή ε αιιαγή. Βέβαηα απφ έλα ζεκείν θαη κεηά είδα φηη θαη απηφ, 

επεηδή ήηαλ κφληκν, άξρηζε λα θνπξάδεη ιίγν. Σε δηαδηθαζία ηε 

κάζαλε, ίζσο ήηαλ ε γνεηεία ηνπ θαηλνχξηνπ. Αιιά δνχιεπαλ νη 

νκάδεο φκσο, ηα παηδηά έκαζαλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα βγάδνπλ έλα 

απνηέιεζκα,  κηθξφ, κεγάιν, απηφ πνπ ήηαλ.  

Δπεςνήηπια Ναη. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο πψο επεξεάζηεθε κέζα απφ ηηο 

νκάδεο;  

Δπυηώμενη Ννκίδσ ζεηηθά, λνκίδσ ζεηηθά. Βέβαηα, πάληα ζηηο νκάδεο ππάξρνπλ 

παηδηά ηα νπνία δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ, αιιά ππήξραλ 

νκάδεο νη νπνίεο ήηαλ πην απνηειεζκαηηθέο θαη ε ζπλεξγαζία  ήηαλ 

πην θαιή, ππήξραλ άιιεο νη νπνίεο δελ κπνξνχζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ 

ηα παηδηά. Αιιά εθεί παξεκβαίλεηο ή αιιάδεηο ηα… 

Δπεςνήηπια Κάλεηο κηθξναιιαγέο. 

Δπυηώμενη  Κάλεηο κηθξναιιαγέο. 

Δπεςνήηπια Χξαία. Σν ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην κάζεκα κέζα απφ ηηο νκάδεο, πψο 

ην είδεο λα δηακνξθψλεηαη; 

Δπυηώμενη Αλ εληζρχζεθε ην ελδηαθέξνλ, αλ απμήζεθε… 

Δπεςνήηπια Ναη. 

Δπυηώμενη Ννκίδσ φηη λαη, έπαημε ξφιν απηφ γηαηί έλησζαλ πην ειεχζεξα ηα 

παηδηά λα κηιήζνπλ, λα πνπλ ηελ άπνςή ηνπο. ρη φηη θαη ζηε 

κεησπηθή δηδαζθαιία δελ γίλεηαη, αιιά εδψ ηψξα ηα έβιεπα φηη 

δειαδή ε θηλεηνπνίεζή ηνπο κέζα ζηελ νκάδα είλαη κεγαιχηεξε απφ 

φ,ηη ζηε κεησπηθή δηδαζθαιία. Γηαηί ζα πνπλ πην ζαξξεηά ηελ άπνςή 

ηνπο, ζα ζπδεηήζνπλ. Καη βέβαηα είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ θαίλεηαη ε 

νκάδα.  

Δπεςνήηπια Οη νκάδεο ήηαλ αλνκνηνγελείο; 

Δπυηώμενη Αλνκνηνγελείο. Ναη, λαη. 

Δπεςνήηπια Δζχ ηηο είρεο δεκηνπξγήζεη ηηο νκάδεο; 

Δπυηώμενη Ναη, εγψ ηηο είρα δεκηνπξγήζεη γηαηί αλ αθήζεη ηα παηδηά λα θάλνπλ 

νκάδεο, ιίγν… παξαθηλδπλεπκέλν… 

Δπεςνήηπια Πνηα είλαη ε άπνςή ζνπ γηα ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο απηέο πνπ 

παξήγαγαλ ηα παηδηά;  

Δπυηώμενη Καιέο, κε θχιια εξγαζίαο πάληα δνχιεπα, έηζη; Καζνδεγνχκελν ήηαλ 
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ην πξάγκα, δελ ππήξρε ηφζν… Με θχιια εξγαζίαο δνπιεχακε ην 

θεηκελάθη πνπ έπξεπε λα δνπιέςνπκε, αληαπνθξίλνληαλ ηα παηδηά.  

Δπεςνήηπια Οη νκάδεο απηέο ήηαλ κέζα ζηελ ηάμε.  

Δπυηώμενη Ναη, πάληα.  

Δπεςνήηπια Ή ρξεζηκνπνηήζαηε θαη εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο γηα λα δνπιέςνπλ 

ζε ππνινγηζηή;  

Δπυηώμενη Δεε, φρη δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα. Δδψ δελ έρνπκε…έρνπκε έλα πνιχ 

απαξραησκέλν εξγαζηήξην, αιιά θάπνηεο θνξέο θέξλαλε ππνινγηζηή 

θαη κηα νκάδα κπνξεί λα δνχιεπε… Καηάιαβεο;  

Δπεςνήηπια Μκκ.. 

Δπυηώμενη ρη φινη, φια ηα παηδηά, ην θάλνπκε ζην β΄ επίπεδν, ζε πνιχ εηδηθέο.. 

θέξλακε, μέξσ εγψ, 5-6 ιάπηνπ, ηα ζπλδέακε, αιιά εδψ ζε απηή ηε 

θάζε κηα νκάδα κπνξεί λα ήηαλ ζηνλ ππνινγηζηή. Οη άιιεο λα θάλαλε 

άιιεο εξγαζίεο.  

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. Χξαία. Πνηνη παξάγνληεο δειαδή ζεσξείο φηη εκπφδηζαλ ηελ 

νκαδηθή ζπλεξγαζία γεληθά ζην ζρνιείν, ζην πηινηηθφ εθείλα ηα 

ρξφληα; 

Δπυηώμενη Δκπφδηζαλ;  

Δπεςνήηπια Ναη. Αλ είρεο πξνβιήκαηα δειαδή κε ηηο νκάδεο.  

Δπυηώμενη Γελ είρα πξνβιήκαηα.. 

Δπεςνήηπια Γελ είρεο πξνβιήκαηα.  

Δπυηώμενη Γελ είρα πξνβιήκαηα κε ηηο νκάδεο. Μηα ραξά ηα παηδηά δνπιεχαλε 

θαη ήηαλ απνηειεζκαηηθφ. Δγψ πηζηεχσ ήηαλ θαιή, είλαη θαιή ε 

νκάδα. Ίζσο έρσ κηα έλζηαζε ζην «ζπλέρεηα νκάδα». Γειαδή 

θαληάδνκαη, πηζηεχσ φηη πξέπεη λα γίλεηαη ελαιιαγή.   

Δπεςνήηπια Καη κεησπηθή θαη νκαδηθή.  

Δπυηώμενη Ναη, απηφ. Απηφ απφ ηελ εκπεηξία κνπ. 

Δπεςνήηπια Ναη, λαη. Πνηνη καζεηέο ζεσξείο φηη βνεζνχληαη κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία απηή; 

Δπυηώμενη Σεο νκάδαο;  

Δπεςνήηπια Σελ νκαδνζπλεξγαηηθή, λαη. 

Δπυηώμενη Βνεζνχληαη πάξα πνιχ νη καζεηέο, νη αδχλακνη καζεηέο. 

Δπεςνήηπια Ναη. 

Δπυηώμενη Ννκίδσ φηη νη δπλαηνί καζεηέο, νη θαινί καζεηέο, ιίγν, πψο ην ιέλε, 

δελ βνεζνχληαη, αιιά πέθηεη, ξίρλνπλ ην επίπεδν, γηαηί θακηά θνξά 

παίδνπλ θαη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ζηελ νκάδα. Βέβαηα απηφ βνεζάεη 

πνιχ ηνπο αδχλαηνπο, γηαηί ηνπ ιέεη ν θαιφο καζεηήο, ηνπ ιέεη, αο 

πνχκε, «θνίηαμε, έηζη ζα ην θάλεηο απηφ».  

Δπεςνήηπια Μκκ. 

Δπυηώμενη Αιιά ν ίδηνο δελ μέξσ αλ, ν θαιφο καζεηήο κπνξεί λα πξνρσξήζεη 

πάξα πνιχ κέζα ζηελ νκάδα θαη πνχ κπνξεί λα θηάζεη.  

Δπεςνήηπια Μάιηζηα.  

Δπυηώμενη Καη δελ μέξσ πψο γίλεηαη απηφ ζηελ νκάδα, γηα λα είκαη εηιηθξηλήο. Αλ 

δειαδή λα βνεζεζεί ν θαιφο καζεηήο, ν άξηζηνο καζεηήο κέζα ζηελ 

νκάδα. Γελ ηνλ μέξσ ηνλ ηξφπν… 

Δπεςνήηπια Σνλ ηξφπν… Πξνζπκία είραλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδα νη πνιχ θαινί 

καζεηέο; 

Δπυηώμενη Ναη. 
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Δπεςνήηπια Γελ ππήξμε αληίξξεζε, θάπνηα νκάδα καζεηψλ; 

Δπυηώμενη ρη δελ ππήξρε αληίξξεζε. Δληάμεη θαηά πεξίπησζε, θάπνηα παηδάθηα, 

πάληα έρνπλ αληηξξήζεηο.  

Δπεςνήηπια Δληάμεη, λαη. 

Δπυηώμενη Αιιά γεληθά φκσο… 

Δπεςνήηπια Μκκ. Σψξα ηε κέζνδν project ηελ αμηνπνίεζεο ζηε δηδαζθαιία; 

Γειαδή ην ζελάξην ην κεγάιν αο πνχκε..  

Δπυηώμενη Ναη, λαη, 

Δπεςνήηπια …πνπ ήηαλ έλα projectαπφ κφλν ηνπ απηφ, ήηαλ 25 ψξεο π.ρ. 

Δπυηώμενη ρη δελ ην αμηνπνίεζα.  

Δπεςνήηπια Πψο ην ρξεζηκνπνίεζεο δειαδή; 

Δπυηώμενη Σν «έζπαζα». Αο πνχκε, θάλακε έλα δηήγεκα ηνπ ακαξάθε θη εγψ 

ηνπο έβαια ζε ζηηι project λα δηαβάζνπλ άιια 5,6,7. ε ηέηνην 

επίπεδν, έηζη; 

Δπεςνήηπια Ναη. 

Δπυηώμενη ρη έλα βηβιίν νιφθιεξν θιπ ή θάηη άιιν. Αιιά πην πεξηνξηζκέλν. 

Δπεςνήηπια Ναη. 

Δπυηώμενη Πην πεξηνξηζκέλν. 

Δπεςνήηπια Δπνκέλσο νιφθιεξν έξγν δελ  ρξεζηκνπνηήζεθε. 

Δπυηώμενη Οινθιεξσκέλν έξγν δελ είδακε. Γηαβάζακε, αο πνχκε, δηεγήκαηα 

πνιιά, ζε θάζε δηεγεκάησλ.  

Δπεςνήηπια Ναη. 

Δπυηώμενη πνπ ηα παηδηά… 

Δπεςνήηπια ε νκάδεο θεηκέλσλ δειαδή, ζε νκάδεο θεηκέλσλ. 

Δπυηώμενη Ναη, ζε νκάδεο θεηκέλσλ. Πέξα απφ ην 1, ην 2 πνπ έβαδα, ηνπο είπα 

ηψξα ζα δηαβάζεηε, εζείο ε νκάδα ζα δηαβάζεηε επηπιένλ έλα άιιν, 

εζείο θάηη, έλα άιιν σο εξγαζία, πέξαλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Δπεςνήηπια Ναη. 

Δπυηώμενη Δθεί δελ αληαπνθξίζεθαλ φια ηα παηδηά.  

Δπεςνήηπια Μκκ. 

Δπυηώμενη Έηζη; Γηαηί ήηαλ απηφ ην εθηφο ζρνιείνπ, ε εξγαζία εθηφο ζρνιείνπ 

ηα… 

Δπεςνήηπια Ναη. 

Δπυηώμενη …ηα πίεδε. 

Δπεςνήηπια Γελ ηα θηλεηνπνίεζε. Δίπεο φρη νιφθιεξν ινγνηερληθφ έξγν. Γηα πνην 

ιφγν πηζηεχεηο φηη απηφ δελ έγηλε, ην νιφθιεξν βηβιίν; Δπεηδή 

πξνηείλεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, αλ ζπκάζαη. 

Δπυηώμενη Ναη, ην μέξσ φηη πξνηείλεηαη. Γελ μέξσ γηαηί δελ έγηλε, δελ κπνξψ λα 

ζνπ απαληήζσ, δελ ην έρσ ζθεθηεί. Ίζσο ν πξνγξακκαηηζκφο; Ήηαλ 

ζέκα πξνγξακκαηηζκνχ; Γελ ην ζθέθηεθα λα ην πξνγξακκαηίζσ 

ζσζηά έηζη φπσο έπξεπε λα γίλεη; Ίζσο είρακε λα δνχκε φια απηά ηα 

θαηλνχξηα πξάγκαηα, λα δνπιέςνπκε ηηο νκάδεο, λα θάλνπκε φια 

απηά, φπνπ απηφ κπήθε ζε κηα δεχηεξε κνίξα… 

Δπεςνήηπια Ναη, κάιηζηα. 

Δπυηώμενη Οπφηε δελ μέξσ, αλ ζπλερηδφηαλ, κπνξεί θαη λα ην δνπιεχακε. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. Χξαία. Γηα λα πάκε ηψξα, λα κνπ πεηο αλ ρξεζηκνπνίεζεο ηα 

ζελάξηα. Απηά πνπ έδηλε ν νδεγφο, ηα ζελάξηα.  

Δπυηώμενη Ναη… Σα ρξεζηκνπνίεζα απνζπαζκαηηθά.  
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Δπεςνήηπια Μάιηζηα. 

Δπυηώμενη Απηφ. 

Δπεςνήηπια Σα ηξνπνπνίεζεο;… 

Δπυηώμενη Σξνπνπνηεκέλα θαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο, ησλ 

παηδηψλ, ησλ νκάδσλ θαη φπσο εγψ έθξηλα φηη έπξεπε λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζσ. Ήηαλ ηεξάζηηα απηά ηα ζελάξηα 

Δπεςνήηπια Ναη. 

Δπυηώμενη Απηφ ζπκάκαη ηψξα, ήηαλ πάξα πνιχ κεγάια. Οπφηε εγψ πήξα πνιιά 

ζηνηρεία απφ ηα ζελάξηα θαη ηα πξνζάξκνζα. Απηφ έθαλα. 

Δπεςνήηπια Λακβάλνληαο ππφςε ηη; Γηα λα θάλεηο απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο;  

Δπυηώμενη Δίπα, ηνπο καζεηέο κνπ, ηελ ηάμε κνπ, ηηο αλάγθεο, ηηο δπλαηφηεηεο, 

έηζη; Σν ηη είρα ζηα ρέξηα κνπ, σο ζρνιείν… Σα κέζα πνπ είρα λα 

ρξεζηκνπνηήζσ, σο ζρνιείν… Απηά. 

Δπεςνήηπια Γεκηνχξγεζεο θαλέλα δηθφ ζνπ ζελάξην;  

Δπυηώμενη Οινθιεξσκέλν, φρη. Μφλν ζην δεχηεξν επίπεδν. 

Δπεςνήηπια ην δεχηεξν επίπεδν. 

Δπυηώμενη Ναη. Έθηηαμα έλα ζελάξην εθεί. 

Δπεςνήηπια Χξαία. 

Δπυηώμενη Ναη. Καη έρεη αλέβεη ζηελ πιαηθφξκα, εθεί.. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, πνιχ σξαία. Κάλαηε θάπνηα αληαιιαγή κε άιινπο 

ζπλαδέιθνπο εδψ, ζελάξηα πνπ δεκηνχξγεζαλ άιινη, αο πνχκε;    

Δπυηώμενη ην ζρνιείν; 

Δπεςνήηπια ην ζρνιείν ζαο, λαη. 

Δπυηώμενη ρη. 

Δπεςνήηπια Σψξα, γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο λα πνχκε ιίγα πξάγκαηα, γηαηί θαη απηφ 

ήηαλ κέζα ζην λέν Π. 

Δπυηώμενη Ήηαλ, βέβαηα ήηαλ, έηζη; Ήηαλ ζηνηρείν βαζηθφ.. 

Δπεςνήηπια Πψο εζχ ηηο ελζσκάησζεο;  

Δπυηώμενη Ναη, ην δηαδίθηπν ην ρξεζηκνπνίεζα, βεβαίσο. Φάρλακε, κε ηελ 

έξεπλα ζην δηαδίθηπν, ζαο είπα πψο. Έλαο ππνινγηζηήο, επεηδή δελ 

ππήξρε δπλαηφηεηα εξγαζηεξίνπ, έθεξλα ην ιάπηνπ ζηελ ηάμε θαη κηα 

νκάδα δνχιεπε ςάρλνληαο ζην δηαδίθηπν. 

Δπεςνήηπια Μκκ. Ναη. 

Δπυηώμενη Έηζη; Απηφ, λαη, ην έθαλα. Παίξλνληαο πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν. 

Ση άιιν; Παξνπζηάζεηο… 

Δπεςνήηπια Ναη…σξαία. 

Δπυηώμενη Σαηλίεο, βέβαηα. Μνπζηθή ζίγνπξα.  

Δπεςνήηπια Σα παηδηά; 

Δπυηώμενη Γεκηνπξγία πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ, απηά. 

Δπεςνήηπια Χξαία. Έθηηαμαλ δειαδή ηα παηδηά πνιπηξνπηθά θείκελα. 

Δπυηώμενη Έθηηαμαλ. Καη δηθέο ηνπο παξνπζηάζεηο θάλαλε. 

Δπεςνήηπια Πνιχ σξαία, κάιηζηα. Toζρνιείν δηαζέηεη ειεθηξνληθή ηάμε; Μήπσο 

εθεί αλέβαηλε… 

Δπυηώμενη ρη, δελ δηαζέηεη. 

Δπεςνήηπια Οχηε πιαηθφξκα. 

Δπυηώμενη Οχηε πιαηθφξκα. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. Δπνκέλσο αμηνπνηήζεθαλ ινηπφλ απφ ην δηαδίθηπν 

πιεξνθνξίεο, ηαηλίεο φπσο κνπ είπεο, κνπζηθή θιπ. 
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Δπυηώμενη Χξαία. 

Δπεςνήηπια Σψξα αλέηξεμαλ ηα παηδηά πνχ αιινχ γηα λα βξνπλ πιηθφ;  

Δπυηώμενη Δ, λαη, ζε βηβιηνζήθεο… 

Δπεςνήηπια Έρεηε ζην ζρνιείν βηβιηνζήθεο;  

Δπυηώμενη Έρνπκε βηβιηνζήθε ζην ζρνιείν. 

Δπεςνήηπια Έρεηε, σξαία. Μάιηζηα. Λνγηζκηθά θαζφινπ, ρξεζηκνπνηήζαηε;  

Δπυηώμενη ρη, γηαηί ηα ζεσξψ απηά ηα ινγηζκηθά παξσρεκέλα θαη… πνπ δελ 

κπνξείο λα ηα αμηνπνηήζεηο. 

Δπεςνήηπια Χξαία. Μάιηζηα. Σν ςεθηαθφ ζρνιείν, ην θσηφδεληξν;  

Δπυηώμενη ην ςεθηαθφ ζρνιείν λαη, ην αμηνπνηήζακε, λαη. 

Δπεςνήηπια Ναη. Σν θσηφδεληξν, πνπ έρεη..;  

Δπυηώμενη Σν θσηφδεληξν φρη.  

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. Πνηεο ήηαλ νη δπζθνιίεο ζνπ ινηπφλ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ; 

ην ζρνιείν απηφ. 

Δπυηώμενη ην ζρνιείν απηφ, είπακε, έλα εξγαζηήξην πνπ καο ιείπεη.. 

Δπεςνήηπια Γειαδή δελ ππάξρεη θαζφινπ;  

Δπυηώμενη Τπάξρεη εξγαζηήξην, αιιά είλαη νη ππνινγηζηέο απαξραησκέλνη. 

Δπεςνήηπια Ααα…κάιηζηα. 

Δπυηώμενη Γειαδή είλαη πάξα πνιχ αξγνί. Γηα λα βξεηο, λα παο ηα παηδηά, λα 

βξεηο…. Δπίζεο δπζθνιίεο πξαθηηθέο. Να ρξεζηκνπνηήζεηο ην 

εξγαζηήξην, πξέπεη ζην πξφγξακκα, λα θάλεηο φιεο απηέο ηηο 

ξπζκίζεηο. ια απηά ηα πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ δπζθνιεχνπλ. 

Δπεςνήηπια Ναη. 

Δπυηώμενη Έρνπκε βέβαηα πίλαθεο δηαδξαζηηθνχο θαη πξνβνιείο κπνξνχκε λα 

θάλνπκε, αιιά απηφ δελ είλαη αξθεηφ. Γειαδή, ν θάζε καζεηήο γηα λα 

δνπιέςεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ, είλαη δχζθνιν. Ή κηα νκάδα γηα λα 

δνπιέςεη ζηνπο ππνινγηζηέο, δελ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα.  

Δπεςνήηπια Γελ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα, σξαία. Δζχ κνπ είπεο φηη έθαλεο 

δεχηεξν επίπεδν κεηά ην πηινηηθφ. 

Δπυηώμενη Ναη, κεηά. 

Δπεςνήηπια Δάλ ην είρεο ην δεχηεξν επίπεδν πξηλ ην πηινηηθφ;  

Δπυηώμενη Δ, θαληάδνκαη φηη ζα αμηνπνηνχζα θάπνηα πξάγκαηα.  

Δπεςνήηπια Μκκ. Θα ήηαλ πην… 

Δπυηώμενη Ναη, λαη. Θα κε βνεζνχζε ζε θάπνηα πξάγκαηα πνπ δελ ήμεξα λα ηα 

ρεηξηζηψ, λα ηα πξνζαξκφζσ. 

Δπεςνήηπια Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ αλαθέξεη φηη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο είλαη ν 

θξηηηθφο γξακκαηηζκφο πάλσ ζηα θείκελα θαη ε θηιαλαγλσζία πνπ κνπ 

αλέθεξεο πξηλ. Θεσξείο φηη κεηά απφ απηή ηε δηδαζθαιία ππήξμε 

δηαθνξά ζε απηά ηα δχν πξάγκαηα, δειαδή ζηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ 

θαη ηε θηιαλαγλσζία; Θεσξείο φηη ππήξμε δηαθνξά γηα ηνπο καζεηέο 

ζνπ;  

Δπυηώμενη Σψξα, ηη λα ζνπ πσ; Δάλ ην εθαξκφδακε εμ’ νινθιήξνπ έηζη φπσο ην 

είραλ εκπλεπζηεί νη ζρεδηαζηέο ηνπ, θαληάδνκαη φηη ζα είρε δηαθνξά. 

Φαληάδνκαη. Αιιά ηψξα έηζη φπσο έγηλαλ απνζπαζκαηηθά, θάπνηα 

πξάγκαηα  πήξαλ ηα παηδηά, αιιά φρη ζηνλ απφιπην βαζκφ. 

Βνεζήζεθαλ… 

Δπεςνήηπια Μκκ… Οη επηδφζεηο ηνπο; Γηαθνξνπνηήζεθαλ; 

Δπυηώμενη Ση ζπκάκαη ηψξα; Δθείλν ην δηαγψληζκα πνπ βάδακε, πνπ ήηαλ απφ 
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άγλσζην, δελ μέξσ αλ απηφ ζε βνεζάεη ηψξα εδψ. Σα παηδηά 

αληαπνθξίζεθαλ πάξα πνιχ θαιά… 

Δπεςνήηπια Γειαδή έβαιεο δηαγψληζκα κε άγλσζην θείκελν;;  

Δπυηώμενη Ναη. 

Δπεςνήηπια Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ή ζην ηέινο;  

Δπυηώμενη Καηά ηε δηάξθεηα, ζηα ηξίκελα. ην ηέινο δελ είρακε ηε δπλαηφηεηα 

λα βάινπκε, έηζη;  

Δπεςνήηπια Γελ δηαθνξνπνηήζεθε απηφ. 

Δπυηώμενη ρη. 

Δπεςνήηπια Δλψ πξνβιεπφηαλ.  

Δπυηώμενη Δλψ πξνβιεπφηαλ, αιιά ήξζε εθείλν ηη δηάηαγκα πνπ έιεγε φηη.. 

Δπεςνήηπια Με ηνλ παιηφ ηξφπν. 

Δπυηώμενη Με ηνλ παιηφ ηξφπν λαη. Λνηπφλ, ζηα δηαγσλίζκαηα πνπ εγψ 

εθάξκνζα απηφ κε ην άγλσζην θείκελν θαη πνπ ήηαλ παξεκθεξέο, 

ζρεηηθφ κε απηά πνπ είρακε δηδάμεη θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα είρακε 

δηδαρζεί, έηζη κπήθε ην δηαγψληζκα, ηα παηδηά αληαπνθξίζεθαλ άςνγα. 

Απηά ηα δηαγσλίζκαηα ηα έρσ θξαηήζεη αθφκε θαη κέρξη ηψξα γηαηί 

κνπ έθαλε εληχπσζε ην πφζν θαιά πήγαλ θαη καζεηέο πνπ δελ 

αληαπνθξίλνληαλ ζε άιιε πεξίπησζε.  

Δπεςνήηπια Πνιχ ελδηαθέξνλ απηφ, κάιηζηα. Πνιχ ελδηαθέξνλ. 

Δπυηώμενη Ναη. Απηφ ην είρα πεη θαη ζην ζχκβνπιν ζπκάκαη θαη… ηέινο πάλησλ.  

Δπεςνήηπια Ναη. Οη εξγαζίεο πνπ παξήρζεζαλ απφ ηνπο καζεηέο, 

παξνπζηάζηεθαλ; 

Δπυηώμενη Ναη, λαη. 

Δπεςνήηπια Καη πψο αμηνινγήζεθαλ; Απφ εζέλα, απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο; 

Δπυηώμενη Απφ εκέλα θαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Ζ παξνπζίαζε γηλφηαλ, σο 

νκάδεο έηζη; Απηφ πνπ έθαλε θάζε  νκάδα παξνπζηάδνληαλ ζηελ ηάμε, 

αμηνινγνχληαλ απφ ηνπο καζεηέο θαη βέβαηα θαη απφ εκέλα. 

Δπεςνήηπια Μκκ. Τπήξρε δειαδή θχιιν αμηνιφγεζεο;  

Δπυηώμενη Τπήξρε θχιιν αμηνιφγεζεο βεβαίσο θαη εγψ θξαηνχζα ηηο δηθέο κνπ 

ζεκεηψζεηο θαη αμηνινγνχζα θαη πψο δνχιεπαλ θαη κέζα ζηελ νκάδα 

ηα παηδηά, γεληθφηεξα. 

Δπεςνήηπια Ναη. Χξαία. Γηαθηλήζεθαλ απηέο νη εξγαζίεο; Κάπνπ ηηο βάιαηε; 

Δπυηώμενη Ναη, ζην blog καο, φπνηεο εξγαζίεο έβγαηλαλ εθεί, ζην blog ηνπ 

ζρνιείνπ βαζηθά.  

Δπεςνήηπια ην blog ηνπ ζρνιείνπ, πνιχ σξαία. Λνηπφλ. Γηα λα δνχκε ηψξα πνπ 

πέξαζε ν θαηξφο, ηειείσζε ε πηινηηθή εθαξκνγή, πψο επεξέαζε απηφ 

ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ ηηο δηθέο ζνπ δηδαθηηθέο κεζφδνπο ηα 

επφκελα ρξφληα; 

Δπυηώμενη Δπεξέαζε. Παξφιν πνπ καο δπζθφιεςε απηφ ην πξάγκα, ζίγνπξα θαη 

κε βνήζεζε. Πήξα πξάγκαηα απφ απηφ ην ζθεπηηθφ θαη απφ φιε ηε 

θηινζνθία ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ.  Σα νπνία θαη κέρξη 

ζήκεξα ηα εθαξκφδσ. 

Δπεςνήηπια Ναη. 

Δπυηώμενη Αο πνχκε, θάλσ νκάδεο κέρξη θαη ηψξα θαη ην θάλνπλ θαη άιινη 

ζπλάδειθνη ζην ζρνιείν. Γνπιεχνπκε νκάδεο, κπνξεί λα κε 

δνπιεχνπκε ζπζηεκαηηθά αιιά ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηελ νκάδα. 

Κάλνπκε νκάδεο, πνιχ. Καη ε ηερλνινγία, ε εμνηθείσζε κε ηελ 



112 

 

ηερλνινγία θαη απηφ βνεζάεη πάξα πνιχ, έηζη; Καη αθφκα θαη ηνλ 

ηξφπν. Καη ηα θχιια εξγαζίαο θαη φια απηά πνπ βγάδακε ηα 

ρξεζηκνπνηνχκε αθφκα θαη ηψξα. Έκεηλαλ πξάγκαηα ινηπφλ.  

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. Οη λέεο νδεγίεο ηψξα, νη ησξηλέο πνπ ήξζαλ, ηνπ 2016-17, 

αλαθέξνπλ φηη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα ΓΔΠΠ- ΑΠ ηνπ 2003. Δζέλα πνηα είλαη ε 

άπνςή ζνπ;   

Δπυηώμενη Δκέλα ε άπνςή κνπ είλαη φηη αλ ζέινπκε λα θάλνπκε θάηη θαηλνχξην, 

ζα πξέπεη λα αιιάμεη ην ζρνιείν καο. Γειαδή, φια απηά είλαη 

απνζπαζκαηηθά, δπζηπρψο. Θέινπκε λα θάλνπκε έλα θαηλνχξην 

ζρνιείν. Θα βγάινπκε ηα θαηλνχξηα βηβιία, ζα δνχκε ηη ζρνιείν 

ζέινπκε λα θάλνπκε θαη κεηά ζα βξνχκε θαη ηε κέζνδν θαη ηνλ ηξφπν. 

Απηή είλαη ε άπνςή κνπ, γηαηί βιέπσ ζπλερψο λα γίλεηαη απηφ ην 

πξάγκα. Πάξηε ιίγν απφ εδψ, ιίγν απφ εθεί, πξνζαξκφζηε ην, θάληε 

ην, δελ γίλεηαη έηζη δνπιεηά. Απηφ πηζηεχσ. 

Δπεςνήηπια Ναη.  

Δπυηώμενη Καη απηφ ην θαηλνχξην ήηαλ έλα… πάιη απνζπαζκαηηθφ ην είδα. 

Γειαδή ηη ηψξα; Θα ελζσκαηψζνπκε ηηο βησκαηηθέο, ζα 

ελζσκαηψζνπκε ηα… 

Δπεςνήηπια Δλλνείο ηνπ 16-17 ην θαηλνχξην; Απηφ ελλνείο «ην θεηηλφ»;  

Δπυηώμενη Σν θεηηλφ, λαη. Θα ελζσκαηψζνπκε ηηο βησκαηηθέο ηηο νπνίεο 

θαηαξγήζακε, ζα ελζσκαηψζνπκε ηα ΚΕ (23:47), ζα 

ελζσκαηψζνπκε ζε θάζε κάζεκα… Κάηζε, πψο ζα γίλνπλ φια απηά; 

Καη πψο ζα ην νξγαλψζεη ν θάζε θαζεγεηήο ζην κπαιφ ηνπ; Γψζε 

έλα… κηα βάζε, θάηη! Ννκίδσ φηη απηφ πξέπεη λα γίλεη. 

Δπεςνήηπια Ζ άπνςή ζνπ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο; Ζ ζπλνιηθή ζνπ 

άπνςε, έηζη φπσο έθαλεο ηφηε ζην πηινηηθφ, πνηα είλαη ε ζπλνιηθή ζνπ 

άπνςε;  

Δπυηώμενη Δίρε θάπνηα ζεηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία πξέπεη λα θξαηήζνπκε θαη λα 

αμηνπνηήζνπκε, αιιά ήηαλ φκσο πνιχ απαηηεηηθφ φιν απηφ. Ννκίδσ, 

φηη θάπνηα ζηνηρεία κπνξνχκε λα ηα πάξνπκε θαη λα ηα αμηνπνηήζνπκε 

θαη λα αθήζνπκε ηα άιια, ηα πνιχ εμεδεηεκέλα θαη ηα απαηηεηηθά. 

Απηφ, .έλα κέηξν 

Δπεςνήηπια Απαηηεηηθφ σο πξνο πνην θνκκάηη;  

Δπυηώμενη Απηφ, αο πνχκε, ε πιεζψξα ησλ θεηκέλσλ, πνπ έπξεπε λα ςάρλεηο, λα 

βξίζθεηο, λα νξγαλψλεηο ζπλερψο, απηφ είλαη κηα ηξέια γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Δίλαη κηα ηξέια. Γελ κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα έρεη.. 

Γψζε καο ηξία βηβιία, πέληε, δέθα, λα θηλεζνχκε, λα επηιέμνπκε θαη 

λα θάλνπκε κηα δνπιίηζα. Αιιά λα ςάμνπκε απφ πνχ θαη ηη θαη πψο; 

Απηφ καο δπζθφιεςε λνκίδσ πάξα πνιχ.  

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. 

Δπυηώμενη Ζ επηινγή ηνπ πιηθνχ θιπ. Αλ είρακε θάηη ζηα ρέξηα καο, λα καο πεη, 

λα καο παξαπέκπεη. Θα επηιέμεηε απφ εθείλα θαη απφ εθείλα θαη απφ 

εθείλα. Αιιά ιίγν λα καο θαηεπζχλεη.  

Δπεςνήηπια Χξαία. Απηά ήζεια λα ζε ξσηήζσ, νινθιεξψλνπκε εδψ, ζεο λα 

πξνζζέζεηο θάηη, απφ απηά πνπ δελ ζε ξψηεζα εγψ θαη ελδερνκέλσο 

ζεο εζχ λα πεηο;  

Δπυηώμενη Ννκίδσ φηη κε ξψηεζεο ηα πάληα. 

Δπεςνήηπια Χξαία. 
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Δπυηώμενη Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. 

Δπεςνήηπια Δγψ ζ’ επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηε βνήζεηά ζνπ. 

Δπυηώμενη Ννκίδσ λα ζε βνήζεζα. 
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3
η
 ςνένηεςξη 

 

Δπεςνήηπια Καιεζπέξα ΦΦΦ 

Δπυηώμενη Καιεζπέξα. 

Δπεςνήηπια 'επραξηζηψ πνπ δέρηεθεο λα κνπ παξαρσξήζεηο απηή ηε ζπλέληεπμε. 

Δπυηώμενη Γηα εκέλα είλαη ραξά, γηα λα κπνξέζνπκε λα κηιήζνπκε γηα έλα ηφζν 

ζεκαληηθφ πξφγξακκα, φπσο είλαη ηα πηινηηθά πξνγξάκκαηα. 

Δπεςνήηπια Χξαία. Να ζε ελεκεξψζσ θαηαξράο φηη ε ζπλέληεπμή ζνπ απηή ζα κε 

βνεζήζεη ζηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία γηα ην κεηαπηπρηαθφ κνπ. 

θνπφο ηεο ζπδήηεζήο καο, είλαη λα κηιήζνπκε γηα ηελ εκπεηξία ζνπ 

ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ζην πηινηηθφ 

ζρνιείν. Πξηλ πξνρσξήζνπκε φκσο ζα ήζεια λα ζε δηαβεβαηψζσ φηη 

ηα ζηνηρεία ζνπ δελ ζα δεκνζηνπνηεζνχλ, νη απαληήζεηο ζνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε απφιπηε ερεκχζεηα θαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο 

απηήο ηεο εξγαζίαο, γηα ηελ έξεπλα δειαδή. 

Δπυηώμενη Δπραξηζηψ πνιχ. 

Δπεςνήηπια Αλ ζε θάπνηα εξψηεζε δελ ζέιεηο λα απαληήζεηο, κε δηζηάζεηο λα κνπ 

ην πεηο θαη κπνξνχκε λα δηαθφςνπκε φπνηε ζέιεηο. πσο ζε είρα 

ελεκεξψζεη, ζα ρξεηαζηεί λα καγλεηνθσλήζσ ηε ζπδήηεζή καο, 

ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε; 

Δπυηώμενη ρη, θαλέλα πξφβιεκα. 

Δπεςνήηπια Χξαία, αο μεθηλήζνπκε ινηπφλ κε θάπνηεο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα 

εζέλα. Αξρηθά ζα ήζεια λα κνπ πεηο ηελ ειηθία ζνπ. 

Δπυηώμενη Δίκαη 53 εηψλ. 

Δπεςνήηπια Δίζαη θηιφινγνο, πνην παλεπηζηήκην έρεηο ηειεηψζεη; 

Δπυηώμενη Σν Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ. 

Δπεςνήηπια Χξαία. Έρεηο επηκφξθσζε ζην δεχηεξν επίπεδν; 

Δπυηώμενη ρη δελ έρσ. ην πξψην επίπεδν. 

Δπεςνήηπια Έρεηο θάπνην κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα; 

Δπυηώμενη  Έρσ δηδαθηνξηθφ, ζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ζηελ Ηζηνξία, 

ζηελ Σνπηθή Ηζηνξία. 

Δπεςνήηπια ηελ Σνπηθή ηζηνξία, πνιχ σξαία. Πφζα ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρεηο 

κέρξη ζήκεξα;  

Δπυηώμενη  Σψξα θιείλσ ηα 29 ρξφληα. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. Καη πφζα ρξφληα δίδαμεο ινγνηερλία ζην Πηινηηθφ ζρνιείν;  

Δπυηώμενη Γίδαμα δχν ρξφληα. 

Δπεςνήηπια Γχν ρξφληα, σξαία. Γηα πεο κνπ ινηπφλ ζρεηηθά κε ην Πηινηηθφ 

ζρνιείν, πψο ελεκεξψζεθεο γηα ηελ επηινγή ηνπ ζρνιείνπ ζνπ σο 

πηινηηθφ ζηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ.  

Δπυηώμενη ηαλ ηειείσζα ηελ εθπαηδεπηηθή κνπ άδεηα πνπ είρα γηα ην 

δηδαθηνξηθφ κνπ, ε νξγαληθή κνπ ζέζε ήηαλ ζε Λχθεην. Δθείλν ην 

δηάζηεκα φκσο, ην δηπιαλφ ζρνιείν, ην παιηφ Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην, 

ήηαλ Πεηξακαηηθφ θαη γη'απηφ θαη επηιέρζεθε λα γίλεη πηινηηθφ, ηε 

ζηηγκή πνπ θαηαξγήζεθαλ θαη πέξαζαλ ζε κηα λέα θάζε. Δίραλ δερηεί 
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ζπλάδειθνη λα αθνινπζήζνπλ απηφ ην ζηάδην ηνπ πηινηηθνχ ζρνιείνπ 

θαη εκέλα κε ελδηέθεξε θαη εθείλε ηε ρξνληά έθπγα απφ ηελ νξγαληθή 

κνπ ζέζε θαη ππεξέηεζα ζην 4ν Γπκλάζην, ην ζρνιείν απηφ, ην πξψελ 

Πεηξακαηηθφ. 

Δπεςνήηπια Γειαδή νη ζπλάδειθνη ηνπ πξψελ Πεηξακαηηθνχ ήηαλ ελεκεξσκέλνη; 

Δίραλ εξσηεζεί; 

Δπυηώμενη Ήηαλ ελεκεξσκέλνη. Δίραλ εξσηεζεί θαη ήηαλ κηζνί κηζνί ζην λα ην 

πηνζεηήζνπλ. Σειηθά επηθξάηεζε απηή ε άπνςε, ε πιεηνςεθία είπε λα 

αθνινπζήζνπκε ην πηινηηθφ θαη αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία απηή. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. 

Δπυηώμενη Δθείλε ηε ρξνληά έηπρε θαη ήκνπλ θη εγψ. 

Δπεςνήηπια Δζχ δειαδή πψο έλησζεο γηα απηή ηελ αιιαγή; Πσο ηελ ππνδέρζεθεο; 

Δπυηώμενη Δκέλα κνπ άξεζε, ηδηαίηεξα ζηα καζήκαηά καο, κηαο θαη είλαη ην 

αληηθείκελφ κνπ, εγψ έθαλα πνιιά ρξφληα Λνγνηερλία θαη ζην Λχθεην 

θαη πάληνηε ηα αηηήκαηά καο ήηαλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη 

ήζεια λα πεηξακαηηζηψ, λα ην δνθηκάζσ, λα δσ πψο ζα είλαη ζηελ 

πξάμε. 

Δπεςνήηπια Χξαία. Ζ ελεκέξσζε δειαδή έγηλε κε ην πνπ μεθίλεζε ε ζρνιηθή 

ρξνληά ή λσξίηεξα; 

Δπυηώμενη ε κέλα φηαλ μεθίλεζε ε ζρνιηθή ρξνληά, ζηνπο ζπλαδέιθνπο 

λσξίηεξα.  

Δπεςνήηπια Ναη, λαη... Καη πνηεο ήηαλ νη ζθέςεηο γηα ην δηθφ ζνπ ξφιν, δειαδή 

πψο ζα κπνξνχζεο εζχ λα ζπκβάιιεηο ζε απηή ηελ αιιαγή; 

Δπυηώμενη Ήζεια πξψηα-πξψηα λα δνθηκάζσ ην νκαδνζπλεξγαηηθφ ζχζηεκα. 

Απηφ κε ηηο νκάδεο πνπ βνεζνχζε ην ζρνιείν γηαηί δελ ήηαλ πνιχ 

κεγάια ηα ηκήκαηα θαη ήζεια λα απειεπζεξσζψ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δηδαζθαιία, λα θηηάμσ έλα δηθφ κνπ ζελάξην θαη λα κπνξέζσ λα δσ 

ζηελ πξάμε πψο ιεηηνπξγεί κε άιια θείκελα θαη κε νιφθιεξν ην 

ινγνηερληθφ έξγν… κε απηά πάληνηε πνπ ηα ππνζηήξηδα θη εγψ. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, απηέο ήηαλ νη πξψηεο ζθέςεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζνπ, σξαία. 

Να πάκε ιίγν ζην θνκκάηη ηεο επηκφξθσζεο. ην πιαίζην, ινηπφλ, ηνπ 

Νένπ ρνιείνπ θαη ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ έιαβεο θάπνηνπ 

είδνπο επηκφξθσζε;  

Δπυηώμενη Ναη, καο θάιεζαλ ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε θάζε, δελ αθνινχζεζα ην 

ηξίην ζηάδην θαη λνκίδσ φηη θαη νη άιινη ζπλάδειθνη, παξφηη εγψ 

έθπγα κεηά απφ ην ζρνιείν θαη ηνπο έιεγα λα κε ελεκεξψζνπλ αιιά 

δελ ελεκεξψζεθα ή δελ... 

Δπεςνήηπια Γη'απηφ δελ αθνινχζεζεο ην ηξίην ζηάδην. Γειαδή πνηεο θάζεηο 

παξαθνινχζεζεο, ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε; 

Δπυηώμενη Σελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε. 

Δπεςνήηπια Οη νπνίεο πνχ έγηλαλ; 

Δπυηώμενη Έγηλαλ ζηελ Σξίπνιε.  

Δπεςνήηπια Χξαία, πεο κνπ ηψξα ηε γλψκε ζνπ γηα απηή ηελ επηκφξθσζε. ζνλ 

αθνξά αξρηθά ην πεξηερφκελν θαη ηε κέζνδν πνπ αθνινπζήζεθε ζε 

απηή ηελ επηκφξθσζε ζηηο δχν θάζεηο πνπ παξαθνινχζεζεο. 
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Δπυηώμενη ε γεληθέο γξακκέο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. Θα κπνξνχζε λα ήηαλ ιίγν 

πεξηζζφηεξνο ν ρξφλνο, ήηαλ πάξα πνιχ πηεζκέλνο θαη ζα ήζεια λα 

είρακε κεγαιχηεξε άλεζε θαη λα γηλφηαλ, λα δνθηκάδακε πεξηζζφηεξν, 

λα ζπκκεηείρακε θη εκείο πην πνιχ. Ήηαλ ελεκεξσηηθά, 

πιεξνθνξηαθά.. Πνιχ θαιή ελεκέξσζε, πνιχ θαινί νη ζπλάδειθνη 

πνπ καο επηκφξθσζαλ, αιιά ζα ήζεια πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη λα είλαη 

πην πξαθηηθφ. 

Δπεςνήηπια Χξαία. Σν θιίκα πνπ ππήξρε ζηελ επηκφξθσζε, αλάκεζα ζηνλ 

επηκνξθσηή θαη ηνπο επηκνξθνχκελνπο, πψο δηακνξθψζεθε; 

Δπυηώμενη Ήηαλ θαιφ. Ήηαλ πνιχ θαιή ε ζπλεξγαζία θαη πηζηεχσ φηη νη 

ζπλάδειθνη έθαλαλ ην θαιχηεξν δπλαηφ. 

Δπεςνήηπια Οη επηκνξθσηέο ελλνείο... 

Δπυηώμενη Οη επηκνξθσηέο. 

Δπεςνήηπια Οη επηκνξθνχκελνη κεηαμχ ηνπο πψο ήηαλ; 

Δπυηώμενη Δίρακε θνηλέο αγσλίεο, θνηλά πξνβιήκαηα. Βέβαηα ππήξραλ δχν 

ηάζεηο,  θάπνηνη πνπ έγηλαλ ηα ζρνιεία ηνπο, ελψ δελ ην ήζειαλ, 

πίζηεπαλ φηη δελ κπνξνχζε λα “πεξπαηήζεη” ζηελ πξάμε θαη έθεξλαλ 

ηηο δπζθνιίεο, έιεγαλ ηα πξνβιήκαηα, κεξηθά ήηαλ θαη ζσζηά, 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην ζχζηεκα. Καη νη άιινη ήηαλ κηα 

νκάδα κε ελζνπζηαζκφ, κέζα ζε απηνχο ήκνπλ θη εγψ, πνπ ήηαλ 

ππέξκαρνη θαη πξνζπαζνχζακε λα ηνπο πείζνπκε φηη είλαη πξνο ηελ 

ζσζηή θαηεχζπλζε. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, σξαία. Δπνκέλσο πνηα είλαη ε άπνςή ζνπ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο γεληθά, ησλ επηκνξθσηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ; Δζέλα ζε δηεπθφιπλαλ νη δξαζηεξηφηεηεο; 

Δπυηώμενη Πήξα αξθεηά ζηνηρεία, πεξηζζφηεξν κεζνδνινγηθά, πεξηζζφηεξν κε 

ηφλσζε φηη ππάξρνπλ αξθεηνί άλζξσπνη ζηελ εθπαίδεπζε, πνπ είραλ 

ηηο ίδηεο αλεζπρίεο κε κέλα θαη ηηο ίδηεο απφςεηο θαη απηφ, εληάμεη, 

ήηαλ ζεηηθφ. 

Δπεςνήηπια Αμηνπνίεζεο δειαδή ην πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο;  

Δπυηώμενη Ναη, ην αμηνπνίεζα. Κπξίσο ην πιηθφ πνπ καο έδσζαλ γηα ηα ζελάξηα, 

ην ήδε έηνηκν πιηθφ πνπ είρε δεκηνπξγεζεί. 

Δπεςνήηπια Αλ ζνπ δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα λα επηιέμεηο, πψο ζα ήζειεο λα ήηαλ ε 

επηκφξθσζε, δειαδή πνηα κνξθή λα έρεη γηα λα είλαη πην 

νινθιεξσκέλε; 

Δπυηώμενη Δγψ ζα ήζεια λα είλαη πην θνληά ζηα ζρνιεία, δειαδή λα ππήξρε έλα 

ζηάδην, λα ήκαζηαλ εδψ, ζηνπο ρψξνπο καο, δειαδή λα γηλφηαλ 

ελδνζρνιηθή θαη λα ήηαλ ιηγφηεξν πηεζκέλε ρξνληθά.  

Δπεςνήηπια Ση δηάξθεηα λα έρεη; 

Δπυηώμενη Να ήηαλ έλα εμάκελν, πνπ λα ήηαλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

βέβαηα θαη λα είρε απηέο ηηο ελαιιαγέο. Καη ζεσξία θαη πξαθηηθά θαη 

λα ήηαλ θνληά ζε εκάο. Γηαηί είλαη πνιχ δχζθνιε.. 

Δπεςνήηπια Καη πφηε λα γίλεη απηφ; 

Δπυηώμενη Δληάμεη, είλαη ην πξφβιεκα φηη δελ κπνξνχκε λα θχγνπκε πνιιέο ψξεο 

απφ ην ζρνιείν. Αο γηλφηαλ απφγεπκα, λα ήηαλ ζην ρψξν καο. Γηαηί 

εκείο πεγαίλακε Σξίπνιε, ήηαλ ρεηκψλαο, εξρφκαζηαλ βξάδπ, ήηαλ κηα 
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δχζθνιε...  

Δπεςνήηπια Καη απφ πνηνπο πηζηεχεηο φηη πξέπεη λα γίλεηαη ε επηκφξθσζε ζε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, πνπ έρνπκε έλα λέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα 

παξάδεηγκα.. 

Δπυηώμενη Καη απηνί πνπ εηνηκάδνπλ θαη αζρνινχληαη θαη απφ ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, απφ ην Τπνπξγείν θαη νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη αιιά θαη 

εκείο, ζηε καρφκελε εθπαίδεπζε. Κη εκείο είρακε λα πνχκε αξθεηά 

πξάγκαηα, πηζηεχσ ην φηη κηινχζακε θαη ιέγακε ηελ άπνςή καο, 

βνήζεζε πάξα πνιχ ηφηε. Καη είρακε θάπνηνη, θάπνηεο εκπεηξίεο θαη 

κεηαμχ καο δηακνξθψζακε, βνεζνχζε ν έλαο ηνλ άιινλ, ζε πξάγκαηα 

πνπ θάλακε. 

Δπεςνήηπια πλάδειθνη δειαδή, σξαία. ρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο 

Λνγνηερλίαο. Θεσξείο φηη θαηαλφεζεο ηνπο ζηφρνπο πνπ έζεζε ε 

δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο ζην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ;  

Δπυηώμενη Ναη ήηαλ θαιή ε επηκφξθσζε ζηνλ ηνκέα ηεο Λνγνηερλίαο θαη 

πηζηεχσ φιε, ήηαλ πάξα πνιχ θαιά δνζκέλε θαη κε ην ππνζηεξηθηηθφ 

πιηθφ θαη κε ηηο εηζεγήζεηο πνπ έθαλαλ νη ζπλάδειθνί κνπ.  

Δπεςνήηπια Σν Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ν Οδεγφο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ 

Λνγνηερλία, ήηαλ θαηαλνεηφ, ήηαλ πιήξεο θαηά ηε γλψκε ζνπ;   

Δπυηώμενη Πιήξεο, επηζηεκνληθά ήηαλ πάξα πνιχ θαιφ. Υξεηαδφηαλ ιίγν, φρη 

ηφζν απηή ε νξνινγία, ε πνιχ εμεηδηθεπκέλε, ήζειε δειαδή ηα 

παξαδείγκαηα πην άκεζα θαη πην απιά. Μφλν εθεί κπνξψ λα πσ...  

Δπεςνήηπια Θπκάζαη θάπνηνπο ζηφρνπο πνπ είρε ζέζεη ην Πξφγξακκα πνπδψλ; 

Δπυηώμενη Γηα παξάδεηγκα, ην ζηφρν λα κπνξνχκε, λα θαηαθέξνπκε λα δηδάμνπκε 

ζπλνιηθά ην ινγνηερληθφ θείκελν, λα κελ έρεη απηή ηελ 

απνζπαζκαηηθφηεηα. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα, ην λα ιεηηνπξγήζνπκε πην 

δεκηνπξγηθά, ε δεκηνπξγηθφηεηα λα βάινπκε ηα παηδηά ζε απηή ηε 

θάζε λα θαηαλνήζνπλ φρη κφλν ην πεξηερφκελν θαη ην λφεκα αιιά θαη 

ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο Λνγνηερλίαο θαη λα θαηαθέξνπλ θαη απηνί 

λα δεκηνπξγνχλ, απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Απηφ ήηαλ πνπ κε 

ηξάβεμε βαζηθά εκέλα ζην πηινηηθφ. 

Δπεςνήηπια Ναη, λαη, πνπ έιεγε γηα παξάδεηγκα λα δεκηνπξγεζεί έλα έζλνο 

αλαγλσζηψλ  

Δπυηώμενη Έηζη, αθξηβψο απηφ.  

Δπεςνήηπια Χξαία. Θπκάζαη ΥΥΥ φηη ήηαλ νξγαλσκέλε ε χιε ζε ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο. Πνηα είλαη ε άπνςε ζνπ γηα απηφ, γηα ηηο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο;  

Δπυηώμενη Γηεπθφιπλαλ, αιιά λνκίδσ φηη εληάμεη, εκέλα κνπ άξεζε λα θάλνπκε 

θαη ηα ζελάξηα κφλνη καο, δειαδή λα νξγαλψλνπκε ηε ρξνληά καο, λα 

ηα θαηαζέηνπκε θαη λα θηηάρλνπκε αλάινγα κε ηηο δηθέο αλάγθεο ηεο 

θάζε ηάμεο, πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο, λα θάλνπκε ηηο δηθέο καο 

ελφηεηεο. 

Δπεςνήηπια Γηθέο ζαο ζεκαηηθέο ελφηεηεο... 

Δπυηώμενη Να ζαο πσ έλα παξάδεηγκα. ηελ πξψηε ηάμε Γπκλαζίνπ, πνπ είρε 

ελφηεηα κε ηε θχζε, απηφ ηαηξηάδεη ζε εκάο, πνπ είκαζηε επαξρία. 

Άιινη πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ηαηξηάδνπλ 
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άιια ζέκαηα. Γειαδή λα ππάξρεη κηα επειημία, λα κελ είλαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο απηέο, αιιά λα κπνξνχκε λα δηακνξθψλνπκε θαη δηθέο 

καο. 

Δπεςνήηπια Καη λα κελ έξρνληαη δειαδή απηά έηνηκα κε ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο.  

Δπυηώμενη Αθξηβψο απηφ. 

Δπεςνήηπια Καηάιαβα. Οη θάζεηο, πξηλ, θαηά θαη κεηά ηελ αλάγλσζε; 

Δπυηώμενη Καιφ είλαη απηφ , γηαηί πηζηεχσ φηη έηζη θαη ηα πξνεηνηκάδνπκε θαη 

αλαπηχζζνπκε θαη αλαθεθαιαηψλνπκε, απηφ είλαη πνιχ θαιφ θαη είλαη 

θαη έμσ απφ ην πηινηηθφ θαιφ. Γηα φια ηα καζήκαηα θαη φιεο ηηο... 

Δπεςνήηπια Ναη, δειαδή λα ππάξρεη κηα αθφξκεζε,  κηα επεμεξγαζία. Χξαία. Άξα 

ινηπφλ ζεσξείο φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί απηφ θαη ζε άιια καζήκαηα, 

πέξαλ ηεο Λνγνηερλίαο. 

Δπυηώμενη Καη ζε άιια καζήκαηα, λαη. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. Πάκε ηψξα ιίγν ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. Δζχ 

ηελ εθάξκνζεο ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή θαη ζε πνην βαζκφ. 

Δπυηώμενη Σελ εθάξκνζα. ηελ αξρή κε δπζθφιεςε πνιχ, πξνζπάζεζα φκσο θαη 

ηα θαηάθεξα θαη είρα έλα πάξα πνιχ θαιφ απνηέιεζκα, γηαηί έθαλα ηηο 

νκάδεο κνπ έηζη ψζηε λα έρνπλ πνηθηιία, λα έρνπλ δειαδή θαη απηφλ 

πνπ έρεη θαιιηηερληθή θαη απηφλ πνπ δηαβάδεη πεξηζζφηεξν, πνπ έρεη 

ηελ θξίζε θιπ. Δίρα θξνληίζεη έηζη ψζηε λα γίλεηαη κε ηα παηρλίδηα εεε 

θαη κε φια απηά, πνπ ηα ρσξίδακε, αιιά λα είλαη θαη λα κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά, λα κελ ιεηηνπξγεί ην έλα παηδί ζε 

βάξνο ηνπ άιινπ. ηελ αξρή κε ελφριεζε ιίγν απηή ε θαζαξία κε ηα 

ζξαλία, ζέιεη ρψξνπο. Μέρξη λα ηαθηνπνηεζνχκε θαη λα κπνχκε, λα 

μέξεη ν θαζέλαο πνπ ζα θάζεηαη, πψο ζα είλαη, είρακε κηα δχζθνιε 

πξνζαξκνγή, κεηά φκσο απηφ εμαιείθζεθε θαη ηα πήγακε πάξα πνιχ 

θαιά. 

Δπεςνήηπια Κάλαηε δίσξα, φπσο πξνβιεπφηαλ, γηα λα...  

Δπυηώμενη Ναη, έθαλα θαη δίσξα θαη λα ζαο πσ, έηζη, πφζν θαιά πήγε απηή ε 

ηάμε, πνπ ηελ είρα δπν ρξφληα, επεηδή ηα πέηπρα κεηά ηα παηδηά ζην 

Λχθεην θαη κπήθακε ζε άιιν ζχζηεκα, κνπ δεηνχζαλ ηηο νκάδεο θαη 

ήζειαλ θαη λα ζπλερίζνπκε κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζην Λχθεην. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, είραλ κπεζεί κε θάπνηνλ ηξφπν.. 

Δπυηώμενη Γηαηί έηπρε θαη πήξα ηελ ηάμε απηή θαη αξγφηεξα ζην Λχθεην, πνπ 

έθπγα κεηά απφ ην ζρνιείν. 

Δπεςνήηπια Πψο επεξέαζε ε κέζνδνο απηή, ε νκαδνζπλεξγαηηθή, ηελ επηθνηλσλία 

ησλ καζεηψλ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο; 

Δπυηώμενη Σα βνήζεζε, ηα βνήζεζε πάξα πνιχ. Αδχλακνη καζεηέο, παηδηά πνπ 

είραλ θαη δπζθνιίεο, καζεζηαθέο, βνεζήζεθαλ, ζπκκεηείραλ θαη ήηαλ 

έλαο ηξφπνο λα κπνξνχλ φινη λα έρνπλ ξφιν. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. Σν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ζεψξεζεο φηη δηαθνξνπνηήζεθε 

θαηά θάπνην ηξφπν κέζα απφ ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή; Γηα ην κάζεκα 

ηεο Λνγνηερλίαο κηιάκε ηψξα. 

Δπυηώμενη Κάπνηνη καζεηέο ζηελ αξρή μελίζηεθαλ, βγήθαλ έμσ απφ ηα δηθά ηνπο 
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δεδνκέλα, ραιάξσζαλ. Μεηά φκσο πήξαλ ξπζκφ φινη, φηαλ θαηάιαβε 

ν θαζέλαο ηη ξφιν έπξεπε λα παίμεη.  

Δπεςνήηπια Γηαηί ραιάξσζαλ, γηαηί ιεο φηη ραιάξσζαλ;  

Δπυηώμενη Γηαηί ήζειε πεξηζζφηεξν ρξφλν, δελ είραλ ηελ πίεζε απηή, ηελ 

εμεηαζηηθή, ηε κεησπηθή θαη έβξηζθαλ ρξφλν λα θεχγεη έηζη, κε ην λα 

ζπληνληζηνχλ. Αιιά κπαίλνληαο ζηελ πνξεία ζε ξπζκφ, πήγαλ ηα 

πξάγκαηα πάξα πνιχ θαιά. Καηάιαβαλ πψο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ, 

έηζη, ζπλεξγαδφκελνη. 

Δπεςνήηπια Καη νη εξγαζίεο πνπ παξήρζεζαλ..; 

Δπυηώμενη Καη νη εξγαζίεο ηνπο ήηαλ πνιχ θαιέο. 

Δπεςνήηπια ...απν ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή... 

Δπυηώμενη Ναη, λαη. 

Δπεςνήηπια Ήηαλ δηαθνξεηηθέο δειαδή απφ ηηο εξγαζίεο πνπ παξήγαγαλ ηα παηδηά 

πξηλ; 

Δπυηώμενη Ναη, ήηαλ πην πξαγκαηηθέο, νπζηαζηηθέο, ήηαλ εξγαζίεο δηθέο ηνπο. 

Καη δελ ήηαλ απηφ πνπ έθεξλαλ απφ ηα ζπίηηα κε ηα ζηηθάθηα ηνπο θαη 

ηέηνηα, πνπ ηνπο ηα εηνίκαδαλ θαη νη κακάδεο ηνπο. Πην απζεληηθέο 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, σξαία, πνιχ ζσζηά, λαη. Τπήξραλ δπζθνιίεο ζηελ 

εθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο; Πνηεο δπζθνιίεο εζχ δηέθξηλεο; 

Δπυηώμενη Ζ δπζθνιία ήηαλ ν ρψξνο θαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ, ηα 

πην κηθξά ηκήκαηα ήηαλ πην εχθνια, γηαηί είρακε κηθξέο, έηζη, 

αίζνπζεο, δελ κπνξνχζε εχθνια λα γίλεη απηή ε θαηαλνκή... Δίλαη ν 

ηξφπνο πνπ επηιέγνληαλ νη νκάδεο, δειαδή έπξεπε εθεί, λα 

εθαξκφζνπκε απηφ ην ηπραίν, ην αληηπξνζσπεπηηθφ θαη ηέηνηα, απφ 

ηελ άιιε φκσο, έπξεπε λα θάλνπκε θαη κηα κηθξή παξέκβαζε γηα λα 

κπνξέζνπλ λα έξζνπλ ηζφξξνπα θαη νη νκάδεο κεηαμχ ηνπο θαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ. Δ, απηφ ήηαλ, έηζη κηα δπζθνιία, κηα αληίθαζε, πνπ 

θάλακε θη εκείο ηελ παξέκβαζή καο, πνπ δελ ζα 'πξεπε ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο.    

Δπεςνήηπια Ναη... πλνιηθά, ε άπνςή ζνπ γηα ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή, πνηα ζεηηθά 

θαη πνηα αξλεηηθά βξίζθεηο θαη πνηνη καζεηέο θπξίσο βνεζήζεθαλ θαη 

πνηνη δελ βνεζήζεθαλ;  

Δπυηώμενη Δ...Δγψ πηζηεχσ φηη βνεζήζεθαλ νη καζεηέο, πνπ δελ ζπλεξγάδνληαη 

εχθνια, είλαη κεγάιν πξφβιεκα απηφ ζηα ζρνιεία καο, βνεζήζεθαλ νη 

αδχλακνη καζεηέο, γηαηί, αθξηβψο, ε νκάδα γηα λα πξνρσξήζεη, 

αλαγθάδνληαλ θαη απηνί λα έρνπλ ξφιν θαη λα ζπκκεηέρνπλ. Οη πάξα 

πνιχ θαινί καζεηέο, ιίγν εθεί, έηζη κε ην παιηφ ην ζχζηεκα 

αλαπηχζζνληαλ γξεγνξφηεξα, έηζη, θαη πην... Δθεί ήηαλ ιίγν ε... 

Δπεςνήηπια Θα ήζειεο λα ην δηεπθξηλίζεηο ιίγν απηφ; 

Δπυηώμενη Ναη, δελ ήηαλ πνιχ ζεηηθνί. 

Δπεςνήηπια Οη πνιχ θαινί καζεηέο.  

Δπυηώμενη Γειαδή γηα ηνπο κεζαίνπο θαη ηνπο αδχλακνπο καζεηέο, ήηαλ πνιχ 

θαιχηεξν. Γηα ηνπο πάξα πνιχ άξηζηνπο, έπεθηε πνιιέο θνξέο ην 

βάξνο πάλσ ηνπο, ραιάξσλαλ, φηαλ νη άιινη αξγνχζαλ λα θηάζνπλ 

ζην δηθφ ηνπο επίπεδν. 
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Δπεςνήηπια Ναη, κάιηζηα. 

Δπυηώμενη ..απηφ ήηαλ ην άζρεκν. 

Δπεςνήηπια Χξαία, πνιχ σξαία. Δεε, πάκε λα δνχκε ιίγν ηα project ηψξα. 

Αμηνπνίεζεο εζχ ηα project ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο, δειαδή 

ηα ζελάξηα, νπζηαζηηθά;  

Δπυηώμενη Ναη, λαη. Αθνινχζεζα ην πξφγξακκα πνπ ήηαλ ήδε ζην δηαδίθηπν, καο 

είραλ δψζεη θηφιαο ηηο νδεγίεο... 

Δπεςνήηπια Ναη, λαη... 

Δπυηώμενη Αιιά έθαλα θαη έλα δηθφ κνπ.  

Δπεςνήηπια Έθαλεο θαη δηθφ ζνπ ζελάξην. Σν ζελάξην απηφ ήηαλ βαζηζκέλν ζε 

απηά πνπ  δφζεθαλ ην ηξνπνπνίεζεο έθηηαμεο απφ ηελ αξρή, ηη έθαλεο; 

Δπυηώμενη Σν έθαλα απφ ηελ αξρή. 

Δπεςνήηπια Σν έθαλεο απφ ηελ αξρή. Πψο ην δεκηνχξγεζεο απηφ, πνχ βαζίζηεθεο; 

Δπυηώμενη Βαζίζηεθα ζην φηη ήζεια πάξα πνιχ, είρα έλα, έηζη, φλεηξν, λα 

παληξέςσ ηελ Λνγνηερλία κε ηελ ηέρλε, επεηδή δελ δηδάζθνληαη ε 

ηζηνξία ηεο ηέρλεο θαη πάληνηε είλαη κφλν κέζα απφ ηεο θσηνγξαθίεο 

θαη είλαη θαη πνιχ θαθνηππσκέλεο ζηα βηβιία, γεληθά δελ 

θαιιηεξγείηαη απηφ ην θνκκάηη θαη ήζεια πάληνηε λα απνδείμσ φηη ε 

ηέρλε είλαη εληαία. Γειαδή έλα ξεχκα, γηα παξάδεηγκα, ν 

ππεξξεαιηζκφο, αο πνχκε θαη απηά, είλαη ην ίδην θαη ζηε δσγξαθηθή 

θαη ζηελ πνίεζε θαη έθαλα έλα ζελάξην δηθφ κνπ πάλσ ζε απηφ. 

Δπεςνήηπια ηνλ ππεξξεαιηζκφ... 

Δπυηώμενη Ναη, λαη... Σαηξηάδνληαο δειαδή ηελ εηθφλα κε ηελ επνρή. 

Δπεςνήηπια Απηφ ην ζελάξην ην εθάξκνζεο ζην ζρνιείν. 

Δπυηώμενη Ναη, ην εθάξκνζα, λαη λαη... 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. Δπνκέλσο, βαζίζηεθεο γη΄ απηφ ην ζελάξην, πάλσ ζε κηα 

δηθή ζνπ επηζπκία. 

Δπυηώμενη ε κηα δηθή κνπ επηζπκία, βέβαηα κελ μεθεχγνληαο απφ ηα θείκελα θαη 

ηηο νδεγίεο, λα έρεη θαη κία επαθή γηα λα κελ είκαζηε θαη εθηφο 

πξνγξάκκαηνο θαη αθνινχζεζα έηζη απηφ ην πάληξεκα ηεο ηέρλεο, ηεο 

ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο κε ηελ πνίεζε. 

Δπεςνήηπια Χξαία, κάιηζηα. ρεηηθά ηψξα κε ην project θαη πάιη, project ζεσξείην 

θαη ε παξνπζίαζε νιφθιεξνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ, έθαλεο θάηη ηέηνην; 

Δπυηώμενη Σν δνθίκαζα ηε δεχηεξε θνξά, ηε δεχηεξε ρξνληά, λαη... 

Δπεςνήηπια Ναη... άξα ην αλέζεζεο ζηα παηδηά; Πσο έγηλε; 

Δπυηώμενη ηα παηδηά θαη ην παξνπζίαζαλ φιν ην ινγνηερληθφ, δηαβάδνληαο... 

Δπεςνήηπια Πνην; Πνην έξγν είρεο βάιεη ζηα παηδηά; 

Δπυηώμενη Σε Φφληζζα ηνπ Παπαδηακάληε. 

Δπεςνήηπια Σε Φφληζζα ηνπ Παπαδηακάληε, ζε πνηα ηάμε;  

Δπυηώμενη Ήηαλ ηξίηε Γπκλαζίνπ.  

Δπεςνήηπια Σξίηε Γπκλαζίνπ, σξαία. Δεε, πνηα είλαη ε άπνςή ζνπ, δειαδή γηα 

απηή ηελ πξαθηηθή πνπ πξνηείλεηαη;. 

Δπυηώμενη Δίλαη πάξα πνιχ θαιή. Μαζαίλνπλ, πξψηα πξψηα εληζρχεη ηε 

θηιαλαγλσζία.  
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Δπεςνήηπια Ναη... 

Δπυηώμενη Δκείο βέβαηα ηφηε ήκαζηαλ λέν ζρνιείν εδψ θαη δελ είρε βηβιηνζήθε 

ην ζρνιείν.. 

Δπεςνήηπια Πψο ην αληηκεηψπηζεο απηφ; 

Δπυηώμενη ...θαη μεθηλήζακε ζηγά ζηγά λα ζηήζνπκε ηε βηβιηνζήθε, λα 

καδέςνπκε βηβιία, λα νξγαλψζνπκε κε ηε βνήζεηα ηνπ πιιφγνπ 

Γνλέσλ θαη θάλακε βηβιηνζήθε γηα λα κπνξνχλ αθξηβψο ηα παηδηά, λα 

παίξλνπλ, λα δηαβάδνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ. 

Δπεςνήηπια Ναη... Δπνκέλσο ινηπφλ, αλέζεζεο απηφ ην βηβιίν...  

Δπυηώμενη Δίρε βνεζήζεη πάξα πνιχ φηη είρακε θάλεη θαη έλα πξφγξακκα  

πνιηηηζηηθφ, πνπ εξρφκαζηαλ απνγεχκαηα, ζαλ Λέζρε Αλάγλσζεο,  

ήηαλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θιπ, είρε αξθεηά πξάγκαηα θαη είρε 

πάξα πνιχ θαιφ απνηέιεζκα. 

Δπεςνήηπια Έγηλε δειαδή έλαο ζπλδπαζκφο... 

Δπυηώμενη Έλαο ζπλδπαζκφο. ε ζπλδπαζκφ κε ην πνιηηηζηηθφ απηφ πξφγξακκα, 

θαηαθέξακε πάξα πνιιά. 

Δπεςνήηπια Ναη... Γειαδή ηα παηδηά έξρνληαλ ην απφγεπκα, δηάβαδαλ ην 

ινγνηερληθφ έξγν εδψ... 

Δπυηώμενη Ναη, ην θάλακε καδί, ζρνιηάδακε, θάλακε δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζε 

απηφ, γξάθαλε θαη θαιιηεξγνχζακε θαη ηε δεκηνπξγηθή γξαθή έηζη. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, πνιχ σξαία... Δεε... ζνλ αθνξά ηψξα ηηο λέεο ηερλνινγίεο, 

πψο ηηο ελζσκάησζεο ζηε δηδαζθαιία ζνπ, ηηο ρξεζηκνπνίεζεο; 

Δπυηώμενη Γχζθνια εγψ... Δίκαζηε κηα γεληά καθξηά απφ ηελ 

ηερλνινγία...Βνήζεζε πάξα πνιχ ην ζρνιείν, γηαηί έρεη 

δηαδξαζηηθνχο,... Δίλαη ζρνιείν θαηλνχξην θαη εμνπιηζκέλν. Με 

βνήζεζαλ πάξα πνιχ νη ζπλάδειθνη πνπ ήμεξαλ πάξα πνιχ θαη 

ρεηξίδνληαλ ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο θαη ζηγά ζηγά θη εγψ, δχζθνια 

βέβαηα, γηαηί δελ κπνξψ ηελ ηερλνινγία πάξα πνιχ, φκσο κπήθα θη 

εγψ ζε απηή ηε δηαδηθαζία. 

Δπεςνήηπια Ση ρξεζηκνπνίεζεο; 

Δπυηώμενη Υξεζηκνπνίεζα ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα, ρξεζηκνπνηνχζα ζηελ αξρή 

πνιχ, κε ην ζηηθάθη κνπ εγψ, γηαηί είρα πίλαθεο, είρα ηέηνηα πνπ ζαο 

έιεγα θαη ην εηνίκαδα απφ πξηλ θαη ην έθεξλα έηνηκν νπφηε ζηελ 

νπζία ιεηηνπξγνχζε ζαλ πξνηδέθηνξαο απηφ, ηελ είρα έηνηκε ηε 

δνπιεηά, κέρξη λα κπνξέζσ λα κπσ ζηνπο πίλαθεο αθήο, ζηα θείκελα... 

Δπεςνήηπια Σα παηδηά πψο αμηνπνίεζαλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο; 

Δπυηώμενη Δίλαη πνιχ εμνηθεησκέλα... ηα παηδηά είλαη πάξα πνιχ εμνηθεησκέλα... 

Δπεςνήηπια Γειαδή ρξεζηκνπνίεζαλ ηα παηδηά ην δηαδίθηπν... 

Δπυηώμενη Σα πάληα. 

Δπεςνήηπια Ναη... 

Δπυηώμενη Σα παηδηά είλαη πνιχ κπξνζηά απφ εκάο θαη έρνπλ κεγάιε νηθεηφηεηα. 

ηελ αξρή είρα βνεζφ έλαλ απφ απηνχο, πνπ ήηαλ πνιχ θαινί ζηελ 

πιεξνθνξηθή, ήηαλ βνεζνί κνπ... 

Δπεςνήηπια Σψξα φηαλ ηα παηδηά θάλαλε εξγαζίεο, ηη εξγαζίεο έθαλαλ φζνλ αθνξά 

ην θνκκάηη ηεο ηερλνινγίαο;  
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Δπυηώμενη Παξνπζηάδαλε ηηο εξγαζίεο ηνπο κε powerpoint, θάλαλε, εεε, ζηνλ 

δηαδξαζηηθφ, φηαλ θάλακε θείκελν πνπ ην είρακε πάλσ, ζεθψλνληαλ, 

ζπκκεηείραλ θαη βάζεη απηνχ κε ηελ αθή θπθιψλαλε ιέμεηο, 

εθθξαζηηθά θαη ηέηνηα.. 

Δπεςνήηπια Ναη, λαη... 

Δπυηώμενη ...δειαδή θαη άζθεζε πάλσ ζε θείκελν. 

Δπεςνήηπια Α, πνιχ σξαία. 

Δπυηώμενη Απηά ηα δχν βαζηθά. 

Δπεςνήηπια Δθηφο απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ζηα 

ζελάξηα.. Υξεζηκνπνίεζεο θείκελα θαη απφ άιιεο πεγέο; 

Δπυηώμενη Ναη.. 

Δπεςνήηπια Απφ πνηεο, απφ ηη πεγέο;  

Δπυηώμενη Απφ έξγα ινγνηερλψλ θαη ηέηνηα, παξάιιεια, έθαλα πάξα πνιιά 

παξάιιεια... Υξεζηκνπνηνχζακε ιεμηθά, ρξεζηκνπνηνχζακε απηά 

πνπ... ην πιηθφ δειαδή πνπ είρακε ζην ζρνιείν. Δεε... 

θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ηξαγνχδηα θαη ηέηνηα πξάγκαηα επίζεο 

ρξεζηκνπνηνχζακε… 

Δπεςνήηπια ...ζηα ζελάξηα... 

Δπυηώμενη Ναη, πάξα πνιχ. 

Δπεςνήηπια Ναη. 

Δπυηώμενη Πνιχ ηε κνπζηθή. 

Δπεςνήηπια Ναη. Απηφ ζε πνηα θάζε, πεξηζζφηεξν; 

Δπυηώμενη ηελ αλαθεθαιαίσζε βαζηθά…. θαη ζηελ αθφξκεζε. 

Δπεςνήηπια Σν ςεθηαθφ ζρνιείν; 

Δπυηώμενη ρη ηφζν... 

Δπεςνήηπια ρη ηφζν. 

Δπυηώμενη Γελ είκαη εμνηθεησκέλε ηφζν πνιχ κε ην ςεθηαθφ ζρνιείν. 

Δπεςνήηπια Σν θσηφδεληξν; 

Δπυηώμενη Διάρηζηα θαη ζ'απηφ. 

Δπεςνήηπια Ναη, ειάρηζηα, κάιηζηα. Δζχ δειαδή πνηεο δπζθνιίεο είρεο ζηε ρξήζε 

ησλ ΣΠΔ γεληθά; 

Δπυηώμενη Πξψηα πξψηα, εγψ δπζθνιεχηεθα γηαηί δελ είρα θαζφινπ εκπεηξία 

κε... είκαζηε κηα γεληά, έηζη, πνπ είρακε ιίγν, κηα άξλεζε ζε απηή ηελ 

εμάξηεζε. Βέβαηα είλαη πνιχ ρξήζηκν, ζηελ πνξεία ην θαηάιαβα. 

Γπζθνιεχηεθα πάξα πνιχ ζην λα κπσ ζηε ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, πψο, κε ην ρξφλν, κε ην ηη πιηθφ πξέπεη λα επηιέμσ...  

Δπεςνήηπια Ναη... 

Δπυηώμενη Απηά βαζηθά. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. 

Δπυηώμενη Σψξα κνπ είλαη πην εχθνιν βέβαηα.  

Δπεςνήηπια Αλ... ζεσξείο φηη εάλ είρεο ηελ επηκφξθσζε ηνπ 2νπ επηπέδνπ, ζα ήηαλ 

θαιχηεξα γηα ζέλα; 

Δπυηώμενη Ναη,λαη..  Γελ ηελ πξφιαβα απηή...  
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Δπεςνήηπια Γελ ηελ πξφιαβεο... 

Δπυηώμενη ...ήκνπλ εθηφο εθπαίδεπζεο θαη δελ ηελ πήξα είδεζε απηή. 

Δπεςνήηπια Ναη... 

Δπυηώμενη Καη ηψξα, πξνζπαζνχκε, ιέεη, ζα μαλαγίλεη πάιη, κήπσο λα ην... 

Δπεςνήηπια Δίδεο δειαδή δηαθνξά απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο πνπ είραλε; 

Δπυηώμενη Ήηαλ πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη.  

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. Λνηπφλ... Σψξα ζα ήζεια λα κνπ πεηο αλ πηζηεχεηο φηη 

ππήξμε δηαθνξά ζηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ ησλ καζεηψλ θαη ζηε 

θηιαλαγλσζία κεηά απφ ην πηινηηθφ πξφγξακκα, ηα δχν ρξφληα 

δειαδή πνπ εζχ δίδαμεο ηε Λνγνηερλία. 

Δπυηώμενη ηε θηιαλαγλσζία ζίγνπξα. Δεε... Πηζηεχσ φηη βνήζεζε ηα παηδηά λα 

αγαπήζνπλε, ην κάζεκα έηζη, πνπ λα κελ ηνπο απνηξέπεη, γηαηί πξηλ 

ήηαλ απνζπαζκαηηθφ, λα κπνχλε ζε απηή ηε δηαδηθαζία αγάπεο ζην 

ιφγν ην ινγνηερληθφ. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. 

Δπυηώμενη Σα παηδηά αγαπνχλε λα γίλνληαη θαη νη ίδηνη δεκηνπξγνί. Πξέπεη λα 

εμνηθεηψλνληαη, φρη ηφζν φπσο παιηά πνπ θάλακε ην θείκελν λα δνχκε 

ηα… πεξηζζφηεξν ην πεξηερφκελφ ηνπ, εθεί δίλακε ζεκαζία 

παιηφηεξα. Σψξα καζαίλνπκε ηνλ ηξφπν πψο γξάθνπλ, πψο.. θαη 

εμνηθεηψλνληαη απηά θαη ηνπο αξέζεη απηφ. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, πνιχ σξαία. 

Δπυηώμενη Καη ηα βνεζάεη. Γηαηί αιιηψο δελ ζα δηαβάδνπλ, ηε ινγνηερλία δελ ζα 

ηελ πξνζεγγίζνπλ ηα παηδηά θαζφινπ. Έρνπλ ηφζν πνιχ εμνηθεησζεί κε 

ηελ ηερλνινγία πνπ ην βηβιίν αιιηψο είλαη απνηξεπηηθφ γηα απηνχο. 

Δπεςνήηπια Ση αθξηβψο ελλνείο; 

Δπυηώμενη Μφλν κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα ην πξνζεγγίζνπλ. 

Δπεςνήηπια Πνηνλ ηξφπν δειαδή; 

Δπυηώμενη Καη βηβιίν θαη ηερλνινγία θαη αγάπε πξνο ηε δεκηνπξγία θαη ηε 

ινγνηερληθφηεηα λα ηελ θαηαλννχλ. 

Δπεςνήηπια Χξαία. Πηζηεχεηο φηη βειηηψζεθαλ νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ; 

πλνιηθά... 

Δπυηώμενη Αλ φρη, είκαζηε... αο πνχκε φηη είκαζηε ζηελ ίδηα θαηάζηαζε, 

ηνπιάρηζηνλ αγάπεζαλ ηα παηδηά ην κάζεκα απηφ. Γελ πηέδνληαλ λα ην 

θάλνπλ απφ ην βαζκφ ή νηηδήπνηε άιιν, αιιά ηνπο αξέζεη ε 

Λνγνηερλία. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. Δεε... Οη εξγαζίεο πνπ παξήρζεζαλ απφ ηνπο καζεηέο, πψο 

αμηνινγήζεθαλ, ζέισ λα πσ πψο ηηο αμηνιφγεζεο; Καηαξράο 

αμηνινγήζεθαλ απφ ζέλα ή απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο; Πψο έγηλε ε 

αμηνιφγεζε;  

Δπυηώμενη Δεε... Κάλακε... ηηο εξγαζίεο πνπ έπαηξλα εγψ ή πνπ ήηαλ θάπνηα 

ηεζη ή θάπνηα... Απηά ήηαλ απφ κέλα. Αιιά απηέο πνπ παξνπζηάδαλε 

ήηαλ απφ φιε ηελ ηάμε. 

Δπεςνήηπια Απφ φιε ηελ ηάμε... 

Δπυηώμενη Ναη. 
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Δπεςνήηπια Οη νκάδεο κεηαμχ ηνπο δειαδή. 

Δπυηώμενη Γηαηί πξνο ην ηέινο θάλακε παξνπζηάζεηο, θιείλνληαο θαη ηε ρξνληά 

καο, πνπ θάζε νκάδα παξνπζίαδε απφ θάηη θαη αμηνινγνχζακε φινη 

καδί. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, σξαία. Πψο δηαθηλήζεθαλ νη εξγαζίεο απηέο; Γειαδή 

γλσζηνπνηήζεθαλ φπσο κνπ είπεο, ζην ηέινο ,ζε παξνπζίαζε... 

Δπυηώμενη ηελ αξρή εθηφο απφ απηφ, κεηαμχ καο.. Γελ είρακε αθφκα 

νξηζηηθνπνηήζεη θαη ηελ ηζηνζειίδα, γηαηί κεηά δεκηνπξγήζεθε κηα 

πνιχ θαιή ηζηνζειίδα ζην ζρνιείν θαη πεξλνχζακε ηα πάληα. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, πνιχ σξαία. Σψξα, κεηά ην πέξαο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, 

πψο επεξέαζε απηφ ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ ηηο δηδαθηηθέο ζνπ 

κεζφδνπο ηα επφκελα ρξφληα ζηε Λνγνηερλία;  

Δπυηώμενη Δγψ έλησζα κηα απνγνήηεπζε φηαλ δελ πξνρψξεζε θαη έκεηλε ην 

ζχζηεκα ζηε κέζε. ηελαρσξήζεθα γη' απηφ, γηαηί ήκνπλ απφ απηνχο 

πνπ ην... ην πίζηεπα. Με βνήζεζε πάξα πνιχ, γηαηί πήξα θαηλνχξηεο 

κεζφδνπο, δελ άιιαμα ζε πνιιά πξάγκαηα, παξφηη πήγα ζην Λχθεην 

κεηά θαη ηα... 

Δπεςνήηπια ην Λχθεην έθαλεο ζε πνηα ηάμε; 

Δπυηώμενη Έθαλα πξψηε Λπθείνπ, πνπ είρε απηή ηε δπλαηφηεηα.. 

Δπεςνήηπια Πξψηε Λπθείνπ. 

Δπυηώμενη ..θαη κέρξη θαη ηε δεπηέξα, παξφηη ζηε δεπηέξα ήηαλ πην, κε ην παιηφ 

ζχζηεκα. 

Δπεςνήηπια Παξαδνζηαθφ, λαη. 

Δπυηώμενη Παξαδνζηαθφ. Δγψ ην ζπλέρηζα απηφ. Γελ κπνξνχζα λα θάλσ ην 

νκαδνζπλεξγαηηθφ, απηφ, εληάμεη, νπφηε ήηαλ έλα κείνλ... 

Δπεςνήηπια ηε δεπηέξα. 

Δπυηώμενη ηε δεπηέξα. ηελ πξψηε... νχηε θαη ζηελ πξψηε. κσο κε βνήζεζε 

πάξα πνιχ θαη είρα κία άλεζε πεξηζζφηεξν, λα δηδάμσ πην θαιά ηε 

Λνγνηερλία θαη ζηελ πξψηε θαη ζηε δεπηέξα. Καη θάλακε αξθεηά 

πξάγκαηα. Μαζεηέο κνπ, πνπ έθπγαλ, κνπ είπαλ φηη αγάπεζαλ ηε 

Λνγνηερλία θη φηη δε ζα ζηακαηνχλ λα δηαβάδνπλ. Κη απηφ ήηαλ ε 

κεγαιχηεξή κνπ ραξά. 

Δπεςνήηπια Ναη. 

Δπυηώμενη Έθαλα αξθεηά πξάγκαηα έζησ θαη ρσξίο λα είκαη, έηζη, πιήξσο 

θαιπκκέλε απφ ην... 

Δπεςνήηπια Θεζκηθφ πιαίζην. 

Δπυηώμενη ...ην ζεζκηθφ πιαίζην. 

Δπεςνήηπια Ναη, λαη. 

Δπυηώμενη Γελ μέθεπγα απφ απηφ, αιιά έβαια κέζα παξεκβάζεηο, αο πνχκε 

Δπεςνήηπια Ναη. Έθαλεο παξεκβάζεηο, κάιηζηα. Οη λέεο νδεγίεο, ηψξα, ηνπ 16/17 

αλαθέξνπλ φηη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ην ΓΔΠΠ ΑΠ ην νπνίν είλαη ε βάζε, αο πνχκε. 

Πνηα είλαη ε άπνςή ζνπ γηα απηφ.  

Δπυηώμενη …….ρκ Γελ μέξσ ηψξα πψο κπνξνχλ λα παληξεπηνχλ δχν...  
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Δπεςνήηπια Πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 

Δπυηώμενη ...δχν πξνγξάκκαηα. Σν λα βξνχκε ηα θαιά ζηνηρεία ηνπ ελφο θαη ηνπ 

άιινπ θαη λα ηα παληξέςνπκε, απηφ ήδε είλαη κηα δηαδηθαζία, πνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηελ θάλνπκε ρξφληα ηψξα. Σν θάλνπκε απηφ. Αιιά ζα 

ήζεια λα ήηαλ έηζη πην, ε άπνςή κνπ, λα ήηαλ πην μεθάζαξν ην 

πηινηηθφ πξφγξακκα. Γειαδή λα καο άθελε απηή ηελ ειεπζεξία. 

Δπεςνήηπια Να αμηνπνηεζεί, δειαδή, πεξηζζφηεξν ην πηινηηθφ. 

Δπυηώμενη Σν πηινηηθφ. 

Δπεςνήηπια Ναη. 

Δπυηώμενη ηε Λνγνηερλία πηζηεχσ, είλαη θαιχηεξν. Γελ μέξσ ζηα άιια 

καζήκαηα. ηα Αξραία, θάπνηνη ζπλάδειθνη είραλ ελδνηαζκνχο, εγψ 

δελ έθαλα Αξραία θιπ. Αιιά πηζηεχσ, ζηελ Λνγνηερλία είλαη πνιχ 

θαιφ. 

Δπεςνήηπια ε πνηα ζεκεία ζεσξείο φηη είλαη θαιχηεξν δειαδή απφ ην ΓΔΠΠ. 

Δπυηώμενη ηε ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ, ζηελ ειεπζεξία λα θηηάρλεηο ηα ζελάξηά 

ζνπ, ζην λα έρεη πεξηζζφηεξε δεκηνπξγηθφηεηα, λα κελ ην βιέπνπλ, 

έηζη θη απηφ, έλα κάζεκα παπαγαιίαο απφ ηα ιπζάξηα θιπ., ην λα 

θάλνπλ πξάγκαηα ηα παηδηά. Απηφ. Απηφ ην θνκκάηη δελ μέξσ πψο 

κπνξεί, έηζη, λα παληξεπηεί κε ην παιηφ ζχζηεκα. 

Δπεςνήηπια Ναη. Δθθξάδεηο έλαλ πξνβιεκαηηζκφ δειαδή ζην πψο κπνξεί λα... 

Δπυηώμενη Ναη... πψο κπνξεί λα γίλεη. 

Δπεςνήηπια Θα ήζεια λα κνπ πεηο ινηπφλ, ηειεηψλνληαο, πνηα είλαη ε ζπλνιηθή 

ζνπ άπνςε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο, ζχκθσλα κε ην λέν 

Πξφγξακκα πνπδψλ.  

Δπυηώμενη Απηφ, ην ησξηλφ πξφγξακκα... 

Δπεςνήηπια ρη ην ησξηλφ, ην πηινηηθφ. 

Δπυηώμενη Σν πηινηηθφ... Ζ άπνςή κνπ είλαη ζεηηθή. Πηζηεχσ φηη βνεζνχζε πάξα 

πνιχ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο, ηεο αγάπεο πξνο ην 

ινγνηερληθφ θείκελν, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

παηδηψλ. Απηά είλαη ηα βαζηθά. Καη έδηλε θαη ζε εκάο, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κεγάιε ειεπζεξία λα θάλνπκε πξάγκαηα πνπ αιιηψο 

δελ ζα κπνξνχζακε, γηαηί καο πίεδε ε...χιε, ην πνιχ απζηεξφ ζχζηεκα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, σξαία. Δδψ νινθιεξψλνπκε θαη ζα ήζεια λα ζε ξσηήζσ, 

αλ έρεηο λα κνπ πξνζζέζεηο θάηη ζηε ζπδήηεζε, απφ απηά πνπ δε ζε 

ξψηεζα θαη ζα ήζειεο εζχ λα ην εθθξάζεηο. 

Δπυηώμενη ρη, εγψ λα επραξηζηήζσ, είπα θαη ηελ άπνςή κνπ θαη είλαη πνιχ 

θαιφ απηφ... 

Δπεςνήηπια Ναη, θπζηθά. 

Δπυηώμενη ...θαη ραίξνκαη θαη αο ειπίζνπκε φηη ζα πεηχρνπκε ην ηδαληθφ ζχζηεκα, 

έηζη, απφ φιεο...  

Δπεςνήηπια ζν ην δπλαηφλ, ην θαιχηεξν δειαδή... 

Δπυηώμενη Ναη, ην θαιχηεξν 

Δπεςνήηπια Χξαία. ' επραξηζηψ πάξα πνιχ ΥΥΥ. 

Δπυηώμενη Κη εγψ. Κη εγψ, ράξεθα.  
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η
 ςνένηεςξη 

 

Δπεςνήηπια Καιεζπέξα AAA 

Δπυηώμενη Καιεζπέξα 

Δπεςνήηπια  'επραξηζηψ πνπ δέρηεθεο λα κνπ παξαρσξήζεηο απηή ηε 

ζπλέληεπμε. Να ζε ελεκεξψζσ θαηαξράο φηη ε ζπλέληεπμή ζνπ 

απηή ζα κε βνεζήζεη ζηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία γηα ην 

κεηαπηπρηαθφ κνπ. θνπφο ηεο ζπδήηεζήο καο, είλαη λα 

κηιήζνπκε γηα ηελ εκπεηξία ζνπ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ζην πηινηηθφ ζρνιείν. Πξηλ 

πξνρσξήζνπκε φκσο ζα ήζεια λα ζε δηαβεβαηψζσ φηη ηα 

ζηνηρεία ζνπ δελ ζα δεκνζηνπνηεζνχλ, νη απαληήζεηο ζνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε απφιπηε ερεκχζεηα θαη κφλν γηα ηνπο 

ζθνπνχο απηήο ηεο εξγαζίαο, γηα ηελ έξεπλα δειαδή. 

Δπυηώμενη Καλέλα πξφβιεκα, επραξηζηψ πνιχ. 

Δπεςνήηπια  Χξαία ινηπφλ, αο μεθηλήζνπκε κε θάπνηεο γεληθέο πιεξνθνξίεο 

γηα εζέλα. Αξρηθά, πεο κνπ ηελ ειηθία ζνπ.  

Δπυηώμενη 50 

Δπεςνήηπια Χξαία, είζαη Φηιφινγνο θαη έρεηο ηειεηψζεη πνην παλεπηζηήκην? 

Δπυηώμενη Σν ΑΠΘ. Σκήκα Ηζηνξίαο Αξραηνινγίαο 

Δπεςνήηπια Έρεηο επηκφξθσζε δεπηέξνπ επηπέδνπ? 

Δπυηώμενη Ναη. 

Δπεςνήηπια Πφηε έγηλε απηφ? Πνηα ρξνληά, ζπκάζαη? 

Δπυηώμενη 2007..? 

Δπεςνήηπια Χξαία, εληάμεη.. πφζα ρξφληα ππεξεζίαο έρεηο κέρξη ζήκεξα? 

Δπυηώμενη 25 

Δπεςνήηπια Καη ζε απηφ ην ζρνιείν βξίζθεζαη πφζα ρξφληα? 

Δπυηώμενη 8 

Δπεςνήηπια Χξαία. Πφζα ρξφληα δίδαμεο ινγνηερλία ζην πηινηηθφ ρνιείν? 

Δπυηώμενη 2-3? 

Δπεςνήηπια Γηα πεο κνπ ινηπφλ, ζρεηηθά κε ην πσο ελεκεξψζεθεο γηα ηελ 

επηινγή ηνπ ρνιείνπ ζνπ σο Πηινηηθνχ ζηελ εθαξκνγή ησλ 

λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Γειαδή ζπκάζαη, απφ ην ζρνιείν 

αλ ην επηδίσμε, αλ εξσηεζήθαηε νη εθπαηδεπηηθνί; 

Δπυηώμενη Ννκίδσ φηη ήηαλ επηινγή ηεο δηεχζπλζεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. Γελ, εξσηεζήθακε νη εθπαηδεπηηθνί. Οξηζηήθακε, 

λνκίδσ φηη νξηζηήθακε. Πσο ην αληηκεηψπηζα? Γελ αγρψζεθα, 

ην αληηκεηψπηζα ςχρξαηκα.  

Δπεςνήηπια Δεε, εζχ πσο ελεκεξψζεθε γη΄απηφ? Πφηε ην έκαζεο? 
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Δπυηώμενη Σν έκαζα απφ ηελ Γηεπζχληξηα, ζε έλα ζχιινγν.  

Δπεςνήηπια ηελ αξρή δειαδή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο? 

Δπυηώμενη ηελ αξρή δειαδή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, φρη ζην ηέινο ηεο 

πξνεγνχκελεο, λαη.  

Δπεςνήηπια ηελ αξρή δειαδή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ηνπ 2011 δειαδή. 

Χξαία. Καη πψο ππνδέρζεθεο εζχ απηή ηελ αιιαγή, πσο 

έλησζεο? 

Δπυηώμενη Γελ αγρψζεθα, ην αληηκεηψπηζα ςχρξαηκα. Βεβαίσο 

αηθληδηαζηήθακε γηαηί δελ είρακε πξφηεξε ελεκέξσζε. 

Δπεςνήηπια Χξαία, επνκέλσο θιεζήθαηε λα ην αληηκεησπίζεηε ζηελ αξρή, 

ρσξίο λα έρεηε ελεκέξσζε απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά θαη 

πνηεο ήηαλ νη πξψηεο ζθέςεηο ζνπ γηα ηνλ δηθφ ζνπ ξφιν ζε απηή 

ηελ αιιαγή? 

Δπυηώμενη Να δσ ηηο νδεγίεο, λα δσ ην θαηλνχξην πξφγξακκα ην πηινηηθφ 

θαη αλαιφγσο λα θαλνλίζσ ηη ζα θάλσ, ζηελ ηάμε, κε 

ςπρξαηκία. 

Δπεςνήηπια Χξαία. Λνηπφλ, λα δνχκε ιίγν ηελ επηκφξθσζε ζην πιαίζην 

απηφ ηνπ Νένπ ρνιείνπ θαη ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

Έιαβεο θάπνηνπ είδνπο επηκφξθσζε? Θπκάζαη? 

Δπυηώμενη Ναη, πνιχ θαη φιεο ηηο θάζεηο ηηο παξαθνινπζήζακε. 

Δπεςνήηπια Πφζεο ήηαλ νη θάζεηο, ζπκάζαη? 

Δπυηώμενη Σξεηο..? 

Δπεςνήηπια Χξαία, ηξεηο θάζεηο θαη ηηο παξαθνινχζεζεο φιεο? 

Δπυηώμενη ιεο, λαη. 

Δπεςνήηπια Χξαία. Πνηα είλαη ηψξα ε γλψκε ζνπ, γη' απηή ηελ επηκφξθσζε 

πνπ ζνπ παξαζρέζεθε, ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηελ 

κεζνδνινγία πνπ είρε. 

Δπυηώμενη Ζ γλψκε κνπ γεληθά είλαη ζεηηθή σο πξνο ηελ επηκφξθσζε, αλ 

θαη ν ρξφλνο πίεδε γηαηί έπξεπε λα ην εθαξκφζνπκε, είρε αξρίζεη 

ην ζρνιηθφ έηνο, αιιά πνιινί απφ ηνπο επηκνξθσηέο ήηαλ πνιχ 

νπζηαζηηθνί θαη πξαθηηθνί θαη ρξήζηκνη. 

Δπεςνήηπια Χξαία, ζρεηηθά κε ην ρξφλν πνπ έγηλε ε επηκφξθσζε? ρη κε 

ηελ δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο, κε ηνλ ρξφλν πνπ επειέγε λα 

γίλεη ε επηκφξθσζε. 

Δπυηώμενη Σν νξζφ θαηά ηελ γλψκε κνπ ζα ήηαλε λα είρε μεθηλήζεη απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά θαη κεηά λα έξζεη ε εθαξκνγή, ηελ 

επφκελε. θαη επίζεο, ζα είρα λα πξνηείλσ, λα έξρνληαλ νη 

επηκνξθσηέο κέζα ζηελ ηάμε γηα λα δείμνπλ πξαθηηθά ην λέν 

ηξφπν, βησκαηηθά.  

Δπεςνήηπια Χξαία,εε,  ην θιίκα πνπ ππήξρε θαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνλ 

επηκνξθσηή θαη ηνπο επηκνξθνχκελνπο, πνην ήηαλ? 

Δπυηώμενη Πνιχ θαιφ, πνιχ θαιφ. Γελ είρακε πξφβιεκα κε θαλέλαλ.  
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Δπεςνήηπια Οη επηκνξθνχκελνη κεηαμχ ηνπο, ζπκάζαη; 

Δπυηώμενη Δληάμεη, εθεί, ππάξρεη έλα ζέκα ζπλεξγαζίαο πνπ ην βιέπνπκε 

φια ηα ρξφληα, νηη δελ είλαη απαξαίηεην λα, απαξαίηεην είλαη, 

αιιά δελ είλαη δεδνκέλν φηη ζα ζπλεξγαζηείο κε ηνλ άιινλ. 

Γειαδή, ζα κπνξνχζε λα είρακε ην ίδην αληηθείκελν θαη λα 

έθαλε ν θαζέλαο δηθφ ηνπ κάζεκα, ελψ ζα έπξεπε λα ππάξρεη 

πεξηζζφηεξε ζπλεξγαζία, θαηά ηελ γλψκε κνπ.  

Δπεςνήηπια Δζχ, πσο ζπκκεηείρεο ζηελ επηκφξθσζε? Με παξαθνινχζεζε ή 

θάπσο πην ελεξγά? 

 

Δπυηώμενη Παξαθνινπζνχζα, θξαηνχζα ζεκεηψζεηο θαη πξνζπαζνχζα 

κεξηθά απφ απηά, φζα κπνξνχζα, λα ηα εθαξκφζσ ζηελ ηάμε. 

Πην ελεξγά, ηη ελλνείο πην ελεξγά? Έθαλα θαη ηηο απνξίεο κνπ. 

Δμέθξαδα θαη ηηο αληηξξήζεηο κνπ. 

Δπεςνήηπια Δάλ είρεο εζχ, γηα παξάδεηγκα, δηθφ ζνπ πιηθφ, εάλ ην 

παξνπζίαζεο, εάλ ην κνηξάζηεθεο, απηφ ελλνψ. 

Δπυηώμενη Πξηλ; 

Δπεςνήηπια Καη κεηά ή θαηά ηε δηάξθεηα.. 

Δπυηώμενη Μεηά ην κνηξάζηεθα, ην αλαθνηλψζακε θαη ζηελ ζειίδα φ,ηη 

είρακε 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. 

Δπυηώμενη Καηά ηε δηάξθεηα, φρη, δελ είρα δηθφ κνπ. Δθεί φ,ηη έθηηαμα. 

Δπεςνήηπια Χξαία, πνηα είλαη ε άπνςε ζνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε δηεπθφιπλαλ? 

Δπυηώμενη Ννκίδσ, πνιχ. Δηδηθά ζηελ ινγνηερλία. ζηα αξραία δελ έθαλα 

θαη θακία ζεακαηηθή αιιαγή ζηελ δηδαζθαιία κνπ. 

Δπεςνήηπια Γειαδή, αμηνπνίεζεο ην πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο ζην 

θαζεκεξηλφ ζνπ έξγν, ζε πνηα καζήκαηα? 

Δπυηώμενη Κπξίσο ζηελ Λνγνηερλία, ζηελ Νενειιεληθή Λνγνηερλία θαη 

αθφκα ρξήζηκν ην βξίζθσ. Σψξα, ζηα αξραία, κε ηφζε πίεζε λα 

βγεη ε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ θαη ηα θείκελα, ηη λα 

θάλεηο απφ πηινηηθφ? Καη ζηελ Ηζηνξία, ζα έιεγα. Δηδηθά ζηελ 

ηνπηθή Ηζηνξία, πάξα πνιχ. 

Δπεςνήηπια Ση ρξεζηκνπνίεζεο δειαδή? 

Δπυηώμενη πλεξγαηηθή κέζνδν. Σελ άιιε αληίιεςε γηα ηελ δηδαζθαιία 

ηεο Λνγνηερλίαο? Δθείλν ην βαζηθφ πνπ δελ ην μέξακε θαλ, ηνλ 

θαηαηγηζκφ ησλ θεηκέλσλ, ηα ζελάξηα, έλα κάζεκα πνπ κπνξεί 

λα ζνπ πάξεη έλα ηξίκελν... 

Δπεςνήηπια Σηο ζπζηάδεο δειαδή ησλ θεηκέλσλ.... 

Δπυηώμενη  

ια απηά, λαη... ήηαλ θαηλνχξηα. Βέβαηα, φρη θαηά θφξνλ δελ ην 

θάλακε, αιιά επηιεθηηθά.. 
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Δπεςνήηπια ρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε.. 

Δπυηώμενη Αα, θαη θάηη άιιν ζέισ λα πσ γηα ηελ Λνγνηερλία. Θέισ λα πσ 

γηα ηελ αλάδεημε ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, ζαλ δξαζηεξηφηεηα, 

κέζα ζηελ ηάμε θαη βιέπνπκε φηη ηψξα ην εθάξκνζαλ θαη ζηελ 

αμηνιφγεζή ηεο. Απηφ καο ην έκαζε ε Κα ΥΥΥ καο ην έκαζε 

απηφ 

Δπεςνήηπια λαη, λαη...ρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε λα νινθιεξψζνπκε θαη ζα 

ηα πνχκε πάιη γηα ηελ Λνγνηερλία. Πσο ζα ήζειεο εζχ λα είλαη ε 

επηκφξθσζε? Αλέθεξεο πξηλ....  

Δπυηώμενη Νσξίηεξα, εγθαίξσο.... 

Δπεςνήηπια Έγθαηξα, πην έγθαηξα...Δπίζεο νη επηκνξθσηέο πψο ζα ζα ήζειεο 

λα είλαη; 

Δπυηώμενη Να είλαη κέζα ζηελ ηάμε. λα καο δείμνπλ αο πνχκε πσο ζα 

ρσξίζνπκε ηα παηδηά ζε νκάδεο, πψο ζα δνπιέςνπλ φιεο νη 

νκάδεο, γηαηί φια απηά δελ είλαη εχθνιν, αλ δελ ην έρεηο 

μαλαθάλεη θαη κε κεγάια ηκήκαηα.. 

Δπεςνήηπια ε ζρέζε κε ηελ δηάξθεηά ηεο γηαηί ηφηε ήηαλ ζε ηξεηο θάζεηο, 

δπν ζαββαηνθχξηαθα θαη ζηελ ζπλέρεηα ήηαλ κε ηελ ζχκβνπιν, 

ζην ζρνιείν πηα. Ναη, απηή ήηαλ ε ηξίηε θάζε. 

Δπυηώμενη Με ηελ δηάξθεηα ηνπο λνκίδσ έηζη φπσο είλαη ηα πξάγκαηα ην 

πξψην ηεηξάκελν ζα καο ρξεηαδφηαλε.. 

Δπεςνήηπια Να είλαη δειαδή πην κεγάιεο δηάξθεηαο... θαη πην... 

Δπυηώμενη Καη θάηη... θαη θάηη αξλεηηθφ απηνχ ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηνπ 

πηινηηθνχ είλαη φηη άιια καο έιεγαλ ζηελ επηκφξθσζε θαη 

έπξεπε λα θάλνπκε ζηελ ηάμε θαη αμηνινγνχζακε κε ην παιηφ. 

Θα έπξεπε δειαδή λα ππάξρεη κηα αξκνλία. 

Δπεςνήηπια Ση ελλνείο Γειαδή? 

Δπυηώμενη εεε, απηά πνπ θάλεηο ζηελ ηάμε, απηά λα δεηάο. Γελ κπνξεί λα 

θάλακε ζηελ ηάμε ηα ζελάξηα ηα άπεηξα θαη λα δεηάκε κεηά 

ελφηεηεο πιαγηφηηηινπο, απηφ ελλνψ. 

Δπεςνήηπια Σνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν αμηνιφγεζεο δειαδή... 

Δπυηώμενη Σνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν αμηνιφγεζεο. 

Δπεςνήηπια Χξαία,  ζπκάζαη θάπνηνπο ζηφρνπο,  πνπ έζεηε ε δηδαζθαιία ηεο 

Λνγνηερλίαο; Θπκάζαη ζα κπνξνχζεο λα κνπ αλαθέξεηο 

επηγξακκαηηθά θάπνηνπο απφ ηνπο ζηφρνπο, πνπ αθνξνχλ ζηελ 

δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο κε ην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ? 

Δπυηώμενη Σψξα, έηζη φπσο κνπ ην αλαθέξεηο, ζηφρνπο, δελ ζπκάκαη, αιιά 

κπνξψ λα αλαθέξσ ηελ ηδέα πνπ έρσ απνθνκίζεη. ηη πξέπεη αο 

πνχκε λα θάλνπκε ελφηεηεο, κνπ άξεζε απηφ, νη ελφηεηεο.. 

Δπεςνήηπια Θεκαηηθέο ελφηεηεο... 

Δπυηώμενη ρνιηθή θαη θνηλσληθή δσή... Ση άιιν θάλακε, δελ ζπκάκαη 

ηψξα,, κεηαλάζηεπζε, ξαηζηζκφο θαη ηέηνηα, κνπ άξεζε απηφ, 
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δειαδή απηφ, λα βιέπεηο ηελ Λνγνηερλία κέζα απφ έλα 

γεληθφηεξν ζέκα. Μνπ άξεζε λα θάλεηο έλα νιφθιεξν βηβιίν, αλ 

θαη δελ ην θάλακε, είλαη ε αιήζεηα..αλ ζηφρνο. Μνπ άξεζε ε 

αιιαγή ηξφπνπ αμηνιφγεζεο, πξνηεηλφκελε ήηαλ ηφηε, λα 

μεθνιιήζνπκε απ ην ελφηεηεο-πιαγηφηηηινη, πνπ πξναλέθεξα. 

Μνπ άξεζε ν θαηαηγηζκφο θεηκέλσλ, δειαδή ζηφρνο λα 

γλσξίζνπκε πνιιά πνιιά θείκελα θαη απφ εθεί λα βγάινπκε φηη 

έρνπκε λα βγάινπκε θαη ε δεκηνπξγηθή γξαθή. γεληθά, είκαη 

πνιχ ζεηηθή απέλαληη ζηελ δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο κε ην 

πηινηηθφ. Σψξα, λα παπαγαιίζσ ζηφρνπο, δελ κπνξψ. 

Δπεςνήηπια ρη, κνπ ηα είπεο ζε γεληθέο γξακκέο, απηά. Καη εάλ ζπκάζαη ε 

νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ήηαλ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο φπσο 

είπεο θαη είρε θαη θάζεηο. Πξηλ, θαηά θαη κεηά ηελ αλάγλσζε. 

Απηφ, πψο ζνπ θαίλεηαη? 

Δπυηώμενη Απηφ, δελ είκαη βέβαηε φηη ην εθάξκνζα 100%, ην πξηλ, ην κεηά 

θαη ην θαηά ηελ δηάξθεηα, γηαηί ηα θάλα παξάιιεια. Γη΄απηφ, δελ 

κπνξψ λα εθθέξσ γλψκε. 

Δπεςνήηπια Γηα ηηο θάζεηο... 

Δπυηώμενη λαη. 

Δπεςνήηπια Αο πάκε ηψξα, ιίγν ζηελ κεζνδνινγία, γηα λα δνχκε ιίγν ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή. Δθάξκνζεο θαη ζε πνην βαζκφ ηελ 

δηδαζθαιία ζε νκάδεο. 

Δπυηώμενη ε κέηξην βαζκφ, γηαηί είρα θαη πνιπκειή ηκήκαηα θαη δελ είρα 

ηελ εκπεηξία. Σν έθαλα φκσο, ην έθαλα. ε φια ηα ηκήκαηα.. Σν 

έθαλα,. αιιά φρη φιε ηελ ρξνληά. Δεε λνκίδσ ε νκάδα ζα είρε 

15-17 θαη 20 πνιινί είλαη νη καζεηέο. Σν είδακε θαη ζηε Σνπηθή 

Ηζηνξία, είρα 16-17 παηδάθηα, ιεηηνπξγνχζε. Απφ ΄θεη θαη πάλσ 

είλαη δχζρξεζηνο ηξφπνο, δπζιεηηνπξγηθφο. 

Δπεςνήηπια Χξαία, ζην βαζκφ πνπ ηελ εθάξκνζεο ηε δηδαζθαιία, πψο 

επεξέαζε ηελ επηθνηλσλία, ηε ζρέζε ησλ καζεηψλ, απηή ε 

κέζνδνο? 

Δπυηώμενη Θεηηθά, νπσζδήπνηε ζεηηθά. Κάπνηεο θνξέο ην έβιεπαλ ζαλ 

παηρλίδη θαη απηφ πνπ βιέπνπκε πάληα θαη πνπ πξέπεη λα 

παιεχνπκε θαηά ηελ γλψκε κνπ ζηνπο νκαδνζπλεξγαηηθνχο.... 

ηξφπνπο δηδαζθαιίαο είλαη φηη θάπνηνη δνπιεχνπλ, ελψ θάπνηνη 

άιινη δελ δνπιεχνπλ. Οπφηε πξέπεη λα έρεηο δίσξν, εθηφο ηνλ 

κηθξφ αξηζκφ, λα έρεηο δίσξν, λα είζαη ζην εξγαζηήξην, λα 

βιέπεηο ηη θάλνπλε θαη φζν κπνξείο ιηγφηεξν λα ηνπο βάδεηο 

ζπίηη. Γηα λα δνπιέςεη ην ζχζηεκα, θαηά ηε δηθή κνπ ηε γλψκε. 

Δπεςνήηπια  ζνλ αθνξά ζε απηφ πνπ είπεο, φηη θάπνηνη δνπιεχνπλε θαη 

θάπνηνη δελ δνπιεχνπλε, απηφ ην δηαπίζησζεο ζηε ζρέζε ησλ 

παηδηψλ;Αλ θάπνηνη είραλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπο;  

Δπυηώμενη Παξάπνλν, αο πνχκε, ίζσο, φρη εθηεηακέλα. Αιιά λαη, θαλα δπν 

ηξία ζπκάκαη ηψξα. Αιιά ην ΄βιεπα θη εγψ. ηη θάπνηνη 

βνιεχνληαλ ρσξίο λα θάλνπλ ηίπνηα θαη πάληα νη ππεχζπλνη θαη 
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θαινί ην παιεχαλε.  

Δπεςνήηπια Πνηνη ήηαλ δειαδή απηνί πνπ ινχθαξαλ, αο πνχκε θαηά θάπνην 

ηξφπν θαη νη άιινη παξαπνληνχληαλ? 

Δπυηώμενη Λνχθαξαλ είλαη απηνί νη γλσζηνί άγλσζηνη.  

Δπεςνήηπια Καη ην παξάπνλν πψο εθθξαδφηαλ; 

Δπυηώμενη Οη θαθνί καζεηέο, ηα αγφξηα κε ηελ καγθηά ηεο εθεβείαο, λαη ... 

Σν παξάπνλν “γηαηί θπξία λα θάλνπκε θαη νη άιινη λα κελ 

θάλνπλε, αο πνχκε”. Ή μέξσ εγψ, αλ ηα ηζηγθινχζα εγψ θαη 

ηνπο έιεγα “λαη, ηψξα, ην θάλαηε φινη απηφ;”, έβιεπεο απφ ην 

χθνο ηνπο φηη δελ ην έρνπλ θάλεη φινη.  

Δπεςνήηπια Χξαία. Σν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα, κέζα απφ 

απηή ηελ κέζνδν; 

Δπυηώμενη Ννκίδσ πνιχ απμήζεθε, φρη ιίγν, πνιχ. Απ΄ην λα θάζεζαη θαη λα 

ιεο απφ ην πηθ απ κπνπξνπ κπνπξνπ, ην λα ηα βάδεηο λα 

ελεξγνπνηνχληαη, λα ςάρλνπλ ηα ίδηα, αθφκε θαη βηνγξαθηθά λα 

ζνπ βξνχλε ή λα ζνπ γξάςνπλε έλα power point, έλα word, 

αθφκε θ απηφ είλαη ζεκαληηθφ. Δγψ ηνλ ππνζηεξίδσ ηνλ λέν 

ηξφπν ζηελ Λνγνηερλία, πνιχ.  

Δπεςνήηπια Χξαία.. Οη εξγαζίεο ησλ καζεηψλ, πνπ παξήρζεζαλ απφ απηήλ 

ηε κέζνδν, πψο ζα ηηο αμηνινγνχζεο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ?  

Δπυηώμενη Με απηφ ηνλ ηξφπν, αιιά απνθεχγεηο πξψηνλ ην ιπζάξη έξρνκαη 

θαη θάλσ ηνλ δηαβαζκέλν. Γεχηεξνλ, ηα παηδηά πνπ έρνπλ 

πξφζβαζε ζην ίληεξλεη θαη ππνινγηζηή θαη έρνπλ έηζη θαη 

κεξάθη, ζνπ θέξλαλε θαη πνιχ σξαία πξάγκαηα, πνπ ην θξαηάο 

θαη ζην αξρείν ζνπ, αο πνχκε, λα ηα ΄ρεηο. Δεε ζεηηθά, πνιχ 

θαιά. ρη φια ηα παηδηά, αο πνχκε ε πιεηνςεθία. Αθφκε θαη 

ζηηο αηνκηθέο δειαδή εξγαζίεο, έρεη κηα δηαθνξνπνίεζε, 

αηζζεηή.  

Δπεςνήηπια Χξαία. Δίπεο φηη ρξεζηκνπνίεζεο ηελ κέζνδν απηή ζε κέηξην 

βαζκφ. Πνηνη παξάγνληεο εκπνδίδνπλ ηελ πην ζπρλή εθαξκνγή 

ηεο? 

Δπυηώμενη Σεο νκαδνζπλεξγαηηθήο...; Δίπακε, ν κεγάινο αξηζκφο, ηεο 

ηάμεο, πνιπκειή ηκήκαηα έλα. Σν δίσξν είλαη δηεπθνιπληηθφ εάλ 

είλαη κνλφσξν κέρξη λα ρσξίζεηο, κέρξη λα θηηάμεηο ηελ ηάμε, 

ρηχπεζε ην θνπδνχλη, ηειείσζε, άξα πξέπεη λα έρεηο δίσξν, 

δεχηεξνλ, θαη ηξίην βνεζάεη πνιχ θαη ε δηαξξχζκηζε ηεο ηάμεο 

λα είλαη κφληκα  ή θάπσο θπθιηθά ηέινο πάλησλ ή εκηθπθιηθά. 

Απηά κπνξψ λα πσ ηψξα θαη βέβαηα ε εκπεηξία ηνπ 

δηδάζθνληνο. Θέιεη πνιιή κεγάιε, είλαη πην δχζθνιν απηφ απφ 

ην λα θάλεηο κεησπηθή δηδαζθαιία, πνιχ πην δχζθνιν. 

Δπεςνήηπια Ση αθξηβψο ελλνείο; 

Δπυηώμενη νπ ηξψεη ρξφλν, ζνπ αιιάδεη ηελ ηζνξξνπία, πξέπεη λα έρεηο 

ηεηακέλε ηελ πξνζνρή ζνπ ζε φινπο, λα ηνπο πξνζέρεηο φινπο. 
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Καη θαιά ε πξνεηνηκαζία είλαη.. ελλνείηαη... φηη πάληα πξέπεη λα 

είζαη πξνεηνηκαζκέλνο αο πνχκε θαη λα ηνπο έρεηο έηνηκεο ηηο 

εξσηήζεηο, ζέιεη πνιχ δνπιεηά ζην ζπίηη.   

Δπεςνήηπια Πξνεηνηκαζία... 

Δπυηώμενη Αθφκε θαη απηά πνπ βξίζθεηο έηνηκα, γηαηί βξίζθεηο έηνηκα 

ζελάξηα, δελ ζνπ ηαηξηάδνπλε. Θα ηα δηακνξθψζεηο, ζα ηα 

μαλαγξάςεηο, ζα ηα αιιάμεηο, νπσζδήπνηε.  

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, λαη. Σψξα, ζρεηηθά κε απηή ηε κέζνδν, ζα ήζεια λα 

κνπ πεηο, εάλ δηαπίζησζεο, πνηνη καζεηέο βνεζηνχληαη θαη πνηνη 

φρη.  

Δπυηώμενη Γχζθνιν απηφ λα ην πσ. Γελ μέξσ ηη λα πσ.  

Δπεςνήηπια Θεο λα ην ζθεθηείο ιίγν? 

Δπυηώμενη Να ην ζθεθηψ ιίγν. Δληάμεη, ν θαιφο έρεη κηα άλεζε, ν κέηξηνο 

αλ ηνλ βάιεηο ζην εξγαζηήξην θαη έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

είπακε πξηλ, λα αλνίμεη ηνλ ππνινγηζηή, λα δεη ην θείκελν, 

κπνξεί λα θηλεηνπνηεζεί. Ο θαθφο ή ν αδχλακνο δελ λνκίδσ λα 

έρεη πνιιέο, φηαλ ιέκε θαθφο, απηά πνπ είλαη θάησ απφ ηελ 

βάζε θαη δελ δηαβάδνπλ, δελ λνκίδσ φηη εθηφο απφ ην λα αθνχζεη 

θάηη παξαπάλσ, ηη λα πσ ηψξα... απηφ ζα πσ ηψξα.... 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, σξαία. Δληάμεη, πάκε ιίγν ηψξα λα δνχκε ηα project. 

Σα ζρέδηα εξγαζίαο, πνπ πξνηείλνληαλ απφ ηνλ νδεγφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ  

Δπυηώμενη ε πνην κάζεκα είκαζηε? 

Δπεςνήηπια ηελ ινγνηερλία...Απηά πνπ πξνηείλνληαλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

νδεγφ έηνηκα, ηα ζρέδηα εξγαζίαο, ηα project απηά θαη πνηα είλαη 

ε άπνςε ζνπ γηα ηελ κέζνδν project.  

Δπυηώμενη Ναη, κεξηθά ήηαλ εχζηνρα, κε ηελ έλλνηα φηη ήηαλ εθαξκφζηκα. 

Μεξηθά ζα πσ φηη ήηαλ ρανηηθά, γηαηί δελ ήμεξεο απφ πνπ λα 

αξρίζεηο θαη απφ πνπ λα ηειεηψζεηο, έηζη έλαο θαηαηγηζκφο 

εξγαζηψλ, δελ κπνξνχζεο λα ην πάξεηο απηφ θαη λα ην 

εθαξκφζεηο. Έπξεπε λα ην ηξνπνπνηήζεηο.. θαη πνηα είλαη ε 

γλψκε κνπ; 

Δπεςνήηπια Γη΄απηή ηε κέζνδν γεληθά. 

Δπυηώμενη Δεε, κνπ άξεζε πάξα πνιχ απηή κέζνδνο ζηελ Σνπηθή Ηζηνξία. 

Αιιά δελ πξέπεη λα κηιήζσ γη΄απηφ, νπφηε γηα ηελ Λνγνηερλία 

ζα πσ γεληθά ζεηηθή, αιιά κε κέηξν θαη κε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο. Να κελ ραζνχλ νχηε παηδηά, νχηε εκείο, νχηε ην λφεκα 

ηεο ρξνληάο. Γηαηί θακηά θνξά ςάρλνληαο, μέξσ ΄γσ, ράλεηο θαη 

ηελ νπζία ηεο ηέρλεο. Γειαδή λα βάδνπκε πξψηα φηη ε 

Λνγνηερλία είλαη ε ηέρλε ηνπ ιφγνπ. Μελ ην μεδνπκίδνπκε κε 

έλα project πνπ ζα ιέεη θάηη, πσο λα πσ, θάηη πνπ λα είλαη κε 

πνηεηηθφ... 

Δπεςνήηπια Με ινγνηερληθφ.... 
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Δπυηώμενη Ναη, θάηη ηερληθφ ζέκα, αο πνχκε.. 

Δπεςνήηπια Γηα παξάδεηγκα, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ έιεγε, κηαο θαη ην 

αλαθέξεηο απηφ, φηη κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηνχκε θείκελα θαη 

απφ ηηο παξπθέο, ηεο Λνγνηερλίαο, γηα παξάδεηγκα, βίληεν, πνπ 

είλαη έλα βηβιίν ζε ηαηλία...  

Δπυηώμενη Γελ κε πεηξάδεη απηφ, κνπ αξέζεη.. 

Δπεςνήηπια Ξέξσ εγψ, κεινπνηεκέλε πνίεζε... 

Δπυηώμενη Κη απηφ κ' αξέζεη. ρη, ελλνψ, λα είλαη ην ζέκα ηνπ project, θάηη 

πνπ λα κελ είλαη πνιχ ζπλαθέο κε ηελ.., κε ηελ Λνγνηερλία, 

δειαδή λα αζρνιεζείο μέξσ εγψ ξε παηδί κνπ ηερληθά πσο 

ιεηηνπξγεί ν αθεγεηήο, πψο ιεηηνπξγεί ε αθήγεζε  φρη φηη δελ 

πξέπεη αλ ην πεηο, λα ην πεηο, αιιά κελ ράζεηο ηελ νπζία, κελ 

ράζεηο ηηο ηδέεο πνπ ζέινπλ λα ζνπ πεξάζνπλ . Απηφ ζέισ λα 

πσ, αλ ηηο ηδέεο ηηο πεξλάεη έλα σξαίν βηληεάθη,  δελ κε ραιάεη, 

κνπ αξέζεη. Κη έλα ηξαγνχδη. 

Δπεςνήηπια Να αμηνπνηεζνχλ δειαδή θη απηά ηα... ηα θείκελα ζε 

εηζαγσγηθά.. 

Δπυηώμενη Ναη, νπσζδήπνηε.. νπσζδήπνηε. ηα αμηνπνηήζακε θαη ίζσο θαη 

λα παξαρζνχλ θαη απφ ηα παηδηά, κε αθνξκή ην θείκελν 

αλαθνξάο. 

Δπεςνήηπια  Μάιηζηα, λαη.. σξαία. Γειαδή ηη παξήγαλ ηα παηδηά 

Δπυηώμενη Έλα πνηεκαηάθη, κηα αθξνζηνηρίδα, λα κπνξέζνπλ λα θηηάμνπλ 

έλα βίληεν 

Δπεςνήηπια Πνιχ σξαία. Θα ην πνχκε απηά αξγφηεξα πάιη. Δπνκέλσο, κνπ 

αλέθεξεο πξηλ νιφθιεξν ινγνηερληθφ έξγν... 

Δπυηώμενη Έρσ θάλεη... Δγψ φηαλ θάλσ πξψηε Γπκλαζίνπ, απηφ πνπ θάλσ 

νιφθιεξν βέβαηα δελ ην δίλσ ζηα παηδηά, ηνπο ην δηαβάδσ ζε 

δπν δηδαθηηθέο ψξεο,  θηάλεη, κνπ αξέζεη θαη εκέλα πνιχ είλαη 

«Ζ ηζηνξία ηνπ Γάηνπ, πνπ έκαζε ζε έλα γιάξν λα πεηάεη» θαη 

ηνπο ην δηαβάδσ ζρεδφλ νιφθιεξν, δηαιέγσ δειαδή ηα πην 

πνιιά, αθήλσ ειάρηζηα θαη θάζνληαη, θάζνληαη, ηνπο 

αξέζεη..Σψξα, λα ηνπο έρσ βάιεη, φρη... 

Δπεςνήηπια Αμηνπνίεζε απφ ηα παηδηά, νιφθιεξν ινγνηερληθφ έξγν ; 

Δπυηώμενη ρη, φρη... Γελ ην ΄ρσ θάλεη... 

Δπεςνήηπια Γηαηί δελ ηελ επέιεμεο απηή ηελ πξαθηηθή; 

Δπυηώμενη Γηαηί ππνηίζεηαη φηη έπξεπε φια ηα παηδηά λα δηαβάζνπλ  ην ίδην, 

έλα βηβιίν, απηφ είρε κηα δπζθνιία απφ κφλν ηνπ θαη απφ ηελ 

άιιε ην θάλακε, δελ λνκίδσ φηη είρε γίλεη απφ θαλέλαο κέζα ζην 

ζρνιείν, δελ ην είρακε δειαδή πηνζεηήζεη ζαλ πξαθηηθή ζηελ 

ηάμε. Σν είρακε?  

Δπεςνήηπια ρη.  

Δπυηώμενη Γελ ην είρακε, νπφηε θη εγψ δελ ην ΄θαλα. Βέβαηα, ηνπο 
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πξνηείλσ θάζε θνξά λα δηαβάδνπλ βηβιία, αιιά γεληθψο 

ανξίζησο, έηζη φρη 

Δπεςνήηπια Σα ζελάξηα ηα πξνηεηλφκελα απφ ηνλ νδεγφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

ηα ρξεζηκνπνίεζεο απηνχζηα, ηα ηξνπνπνίεζεο? 

Δπυηώμενη πλήζσο ηα πεξηφξηδα, εάλ ζπκάκαη θαιά, γηαηί ήηαλ ιίγν, 

είπακε θαη πξηλ, κεγάια, ηα πεξηφξηδα. Θπκάκαη ηψξα, ην 

Δηθφλεο ηεο Διιάδνο, ζηελ πνίεζε, αο πνχκε, δηαιέμακε, δελ ην 

θάλακε φιν, φια φηη πξφηεηλε, θαη ζπκάκαη έλα σξαίν πνπ είρε 

ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ, ηη είρε, πάιη κε ηελ πνίεζε, είρακε εζηηάζεη 

πάιη ζηνλ Καβάθε, ηνλ ηίηιν ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο θαη ΄θεη 

πεξηνξίζηεθα.  

Δπεςνήηπια Με πνηα θξηηήξηα έγηλαλ απηνί νη πεξηνξηζκνί? 

Δπυηώμενη Με πνηα θξηηήξηα....εεε κε ην λα είλαη ιεηηνπξγηθφ, κε ην λα έρεη 

γηα ηα παηδηά ελδηαθέξνλ, κε ην λ΄αξέζεη εκέλα, ην λα βξίζθσ 

φηη έρεη κηα ζπλέρεηα κε απηφ πνπ θάλακε πξηλ, κε απηφ πνπ ζα 

θάλακε κεηά. Με ην λα βξσ θάηη γηα λα βάισ ζέκαηα ηνλ Ηνχλην, 

πνπ εμεηάδνληαλ. Με ην λα βξσ θαη λα βάισ ζέκαηα ζηα 

δηαγσλίζκαηα σξηαία, πνπ είρακε 2 κε ηα ηξίκελα.. Απηφ 

λνκίδσ, δελ ζπκάκαη θάηη άιιν. Γελ κπνξψ λα ζθεθηψ θάηη 

άιιν. 

Δπεςνήηπια Πψο ελζσκάησζεο ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία; 

Δπυηώμενη Ναη. Σηο λέεο δηδαζθαιίεο ηηο ελζσκάησζα θπξίσο, είπακε, κε 

απηφ, κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ 

πιεξνθνξηθήο θαη γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη γηα 

δεκηνπξγία πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ, είδακε θάπνηα βηληεάθηα, 

αθνχζακε ηξαγνπδάθηα. ηξέςακε ηα παηδηά ζην λα παξαγάγνπλ 

έξγα κέζσ ηνπ ππνινγηζηή είηε ζε word είηε ζε powerpoint. 

Απηά.  
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Δπυηώμενη Δίρακε ρξεζηκνπνηήζεη ηνπ Κψζηα Αθξίβνπ, ην βηβιίν πνπ 

έιεγε, ηη έιεγε; Σν ζρνιείν ζηε ινγνηερλία; Κάπσο έηζη, δελ ην 

ζπκάκαη.. Καη βέβαηα, αλαδήηεζε θεηκέλσλ απφ ηνπο πνηεηέο, 

φζα μέξακε, φζα ζπκφκαζηε απφ κηθξά παηδηά, πνπ ηψξα ίζσο 

είραλ βγεη απφ ηα ζρνιεία, φζα δηδάζθακε παιηφηεξα κε ηα 

παιηφηεξα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Διιάδαο. Απηά λνκίδσ. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. Χξαία. Δπηζθεθηήθαηε ην ςεθηαθφ ζρνιείν, ην 

ρξεζηκνπνηήζαηε ζηελ ηάμε;  

Δπυηώμενη Ναη, λαη. Απηφ ην θάλσ ζε φια ηα καζήκαηα, έηζη θαη αιιηψο, 

ηνπο ην δείρλσ ησλ παηδηψλ γηα λα ην γλσξίδνπλ θαη λα μέξνπλ 

ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. 

Δπεςνήηπια Σν Φσηφδεληξν;  

Δπυηώμενη Ναη. πνπ κπνξεί λα αλνίμεη, γηαηί δελ αλνίγεη απηφ, έρεη κηα 

δπζθνιία ζην άλνηγκα! 

Δπεςνήηπια Ναη, λαη. Χξαία. Πνηεο δπζθνιίεο ππήξραλ ζηε ρξήζε ησλ 

ηερλνινγηψλ, ησλ ΣΠΔ, πηζηεχεηο; ην ζρνιείν, αλ ππήξραλ 

δπζθνιίεο, αλ ππήξραλ ηα κέζα… 

Δπυηώμενη Μέρξη λα θηηάμνπκε ην εξγαζηήξην πνπ ήηαλ δηαζέζηκν, ήηαλ 

δχζθνιν γηαηί δελ είρακε νη θηιφινγνη πνχ λα ην θάλνπκε κε ηα 

παηδηά, έπξεπε λα είκαζηε ζηελ ηάμε. Αιιά επεηδή έρνπκε ηε 

ραξά λα έρνπκε έλα ζρνιείν πνπ λα είλαη πιήξσο πηα 

εμνπιηζκέλν, δελ ζα έιεγα φηη ζην δηθφ καο ην ζρνιείν… Σφηε 

ίζσο είρακε. Σψξα δελ έρνπκε. Απηφ έρσ λα πσ. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. Ζ επηκφξθσζε ηνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ, πνπ είρεο, ζε 

βνήζεζε ζην πηινηηθφ, λα εθαξκφζεηο απηά ηα λέα δεδνκέλα;  

Δπυηώμενη Οπσζδήπνηε κε βνήζεζε. Με βνήζεζε, γηαηί καο είρε δείμεη 

πάξα πνιιά πξάγκαηα ν δάζθαιφο καο, καο είρε δείμεη 

πξάγκαηα, πνπ δελ μέξακε θαζφινπ, βηβιηνζήθεο ειεθηξνληθέο, 

ζελάξηα, δελ μέξακε ηη είλαη ην ζελάξην πξηλ ην θάλνπκε απηφ. 

Οπσζδήπνηε, λαη. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, πνιχ σξαία.  

Δπυηώμενη ρη πσο έλαο πνπ δελ ηελ έρεη, δελ ζα κπνξνχζε λα ην θάλεη 

φκσο! Θα κπνξνχζε. 

Δπεςνήηπια Θα ήζειε φκσο θάπνηα θαζνδήγεζε.  

Δπυηώμενη Θα ήζειε ζπλεξγαζία, λαη, νπσζδήπνηε.  

Δπεςνήηπια Χξαία.  

Δπυηώμενη Φηάλεη λα είρε ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ ν ίδηνο, ζαλ άηνκν. Αλ 

έρεηο ζα παο θαιά… 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα.  Χξαία. ρεηηθά ηψξα κε ηα απνηειέζκαηα, φζνλ 

αθνξά ηνπο καζεηέο, πηζηεχεηο φηη ππήξμε δηαθνξά ζηνλ θξηηηθφ 

γξακκαηηζκφ ησλ καζεηψλ; Γειαδή ζην πψο ηα παηδηά 

αληηκεησπίδνπλ ην θείκελν θξηηηθά, κεηά απφ απηή ηε… κεηά 

απφ απηά ηα ρξφληα, ηέινο πάλησλ, πνπ δίδαμεο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν. 

Δπυηώμενη Γελ μέξσ ηη λα απαληήζσ ζε απηή ηελ εξψηεζε, δελ είκαη 

βέβαηε. Γελ κπνξψ λα απαληήζσ θάηη. 

Δπεςνήηπια Οχηε λαη νχηε φρη δειαδή. 

Δπυηώμενη Οχηε λαη νχηε φρη.  
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Δπεςνήηπια ηε θηιαλαγλσζία;  

Δπυηώμενη Γειαδή λα πσ αλ ηα παηδηά αλέπηπμαλ πην πνιχ ηνλ θξηηηθφ 

γξακκαηηζκφ ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο δηδαζθαιίαο; 

Δπεςνήηπια Ναη. 

Δπυηώμενη Γελ κπνξψ λα ην πσ απηφ. Γελ μέξσ.  

Δπεςνήηπια Ναη. 

Δπυηώμενη ηε θηιαλαγλσζία πάιη δελ μέξσ ηη λα πσ ζε απηφ. Ννκίδσ φηη 

ηα παηδηά πηα, έρνπλ ζηακαηήζεη λα δηαβάδνπλ γεληθψο. 

Κξίλνληαο θαη απφ ηα δηθά κνπ ηα παηδηά, ην κεγάιν δηάβαδε 

φηαλ ήηαλ παηδί. Σψξα ηα παηδηά έρνπλ κε ηνλ ππνινγηζηή ηφζν 

κεγάιε πξνζθφιιεζε, πνπ ιίγα κπνξεί λα θάλεη ην ζρνιείν γηα 

ηε θηιαλαγλσζία. Λππάκαη πνπ ην ιέσ, αιιά νχηε ζαλ κάλα δελ 

κπνξψ λα θάλσ θάηη.  

Δπεςνήηπια Ναη. 

Δπυηώμενη Γελ λνκίδσ φηη ηνπο έθηαηγε ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο δειαδή. Αλ 

έπξεπε λα πσ, πνηνο απφ ηνπο δχν ελζαξξχλεη, ζα έιεγα ν 

πηινηηθφο. ηη ελζαξξχλεη ηε θηιαλαγλσζία 

Δπεςνήηπια Ναη. ε ζχγθξηζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ… 

Δπυηώμενη Ναη.  

Δπεςνήηπια Υσξίο φκσο λα κπνξνχκε λα πνχκε κε βεβαηφηεηα γηα ηα 

απνηειέζκαηα.  

Δπυηώμενη Δγψ δελ έρσ κεηξήζεη απνηειέζκαηα, δελ κπνξψ λα πσ ηίπνηα.  

Δπεςνήηπια Καλέλαο δελ έρεη κεηξήζεη απνηειέζκαηα γηαηί δελ ππήξμε ε 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε κεγάιν βαζκφ. 

Δπυηώμενη Γελ έρσ εηθφλα, λαη. 

Δπεςνήηπια ρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο, ηψξα, ησλ καζεηψλ, ε εηθφλα πνπ είρεο, 

πηζηεχεηο φηη βειηηψζεθαλ απηέο;  

Δπυηώμενη ηη ηα ελεξγνπνηείο, ηα ελεξγνπνηείο. ηη ηα θάλεηο λα 

ζπκκεηέρνπλ κε πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ, είλαη βέβαην, κπνξψ 

λα ην πσ.  Σψξα φηαλ ιέκε επηδφζεηο, ηη ελλννχκε; Σν αλ πήγαλ 

θαιχηεξα ζηηο εμεηάζεηο;  

Δπεςνήηπια Ναη. Ή νη εξγαζίεο ηνπο αλ ήηαλ θαιχηεξεο; Πψο ηηο 

αμηνιφγεζεο; 

Δπυηώμενη Οη θαινί κπνξνχζαλ λα θάλνπλ θαη θαιχηεξα, έθαλαλ θαιχηεξα. 

Μπφξεζαλ θαη έθαλαλ θαιχηεξεο εξγαζίεο. Οη κέηξηνη λνκίδσ φηη 

βειηηψζεθαλ αηζζεηά. Σψξα, είπακε, γηα ηνπο 

αδχλαηνπο…ιεπθφ! Γελ μέξσ ηη λα πσ.   

Δπεςνήηπια Χξαία. Οη εξγαζίεο πνπ παξήρζεζαλ απφ ηνπο καζεηέο, κνπ 

είπεο θαη πξηλ φηη είραλ δηάθνξεο κνξθέο. Πψο παξνπζηάζηεθαλ 

απηέο νη εξγαζίεο;   

Δπυηώμενη Παξνπζηάζηεθαλ, αλ ήηαλ νκαδηθέο, ηελ παξνπζίαδε ν αξρεγφο 

ηεο νκάδαο θαη είρε θαη ην βνεζφ δίπια γηα ηηο απνξίεο. Χξαίν 

ήηαλ απηφ, γηαηί θάζνληαλ νη άιινη, ηνλ άθνπγαλ , λνκίδσ φηη 

ιεηηνχξγεζε θαιά. Καη νη αηνκηθέο, αηνκηθά. 

Δπεςνήηπια Μκκ. Πψο αμηνινγήζεθαλ απηέο νη εξγαζίεο; Απφ εζέλα ή απφ 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο;  

Δπυηώμενη Α, αλ θάλακε εηεξαμηνιφγεζε.  

Δπεςνήηπια Ναη. 
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Δπυηώμενη ε δχν, ηξεηο πεξηπηψζεηο είρακε θάλεη κέζα ζηε ζρνιηθή ρξνληά. 

ε δχν ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηάμεηο, απφ κηα θνξά ζηελ ηάμε.  Ναη, 

είρακε θάλεη πεξηγξαθηθή φκσο, φρη κε βαζκφ. 

Δπεςνήηπια Ναη, λαη. Καη πψο δηαθηλήζεθαλ νη εξγαζίεο; Πψο κνηξάζηεθαλ 

δειαδή;  

Δπυηώμενη Δθηφο απφ ηελ παξνπζίαζε ζηελ ηάμε; 

Δπεςνήηπια Ναη, πψο γλσζηνπνηήζεθαλ;  

Δπυηώμενη Αλ θαη κεηαμχ ηνπο κεηά ηηο αληάιιαμαλ, δελ κπνξψ λα πσ, εγψ 

δελ ηα ελζάξξπλα, δελ ην πξφηεηλα θαλ, ζέισ λα πσ. Με ηελ 

παξνπζίαζε ζηελ ηάμε, δεκφζηα, κπξνζηά ζηνπο ζπκκαζεηέο. 

Δπεςνήηπια Χξαία. Έμσ απφ ηελ ηάμε;  

Δπυηώμενη Α, ηηο δηαιέμακε ηφηε. Αιήζεηα είλαη απηφ, φηη δηαιέμακε θαη 

αλαξηήζακε ζηελ ηζηνζειίδα, θάπνηεο σξαίεο, έηζη, πνπ άμηδαλ 

λα κείλνπλ θαη ην θάλακε θαη θαηά θφξνλ κεηά θαη ζηελ ηνπηθή 

ηζηνξία απηφ, άζρεηα κε ηε ινγνηερλία, ην θάλακε απηφ.  

Δπεςνήηπια Τπήξμε ζα ιέγακε κηα επίδξαζε γηα παξάδεηγκα, ηνπ ηξφπνπ 

απηνχ θαη ζε άιιν δηδαθηηθφ αληηθείκελν, πνπ είλαη ε ηνπηθή 

ηζηνξία. Χξαία. 

Δπυηώμενη Ναη, πνιχ, πάξα πνιχ.  

Δπεςνήηπια Ναη, κάιηζηα. Μεηά ην πέξαο, ηψξα, ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, 

πψο επεξέαζε απηφο ν ηξφπνο  ην λέν, δειαδή, πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, ηα ζελάξηά ηνπ, φιν ην πιηθφ πνπ ππήξρε, ηηο 

δηδαθηηθέο ζνπ κεζφδνπο ηα επφκελα ρξφληα;   

Δπυηώμενη Σψξα ιέκε ηα επφκελα, εθηφο απφ ην θεηηλφ, πνπ ππνηίζεηαη ...  

Δπεςνήηπια Ναη, δελ κηιάσ γηα θέηνο, φρη.  

Δπυηώμενη Χξαία. Μεηά δελ κπνξνχζεο λα θάλεηο απηφ πνπ έθαλεο κε ηα 

ζελάξηα, αιιά κπνξνχζεο λα, εγψ δειαδή κπνξνχζα, ελλνψ, 

έβαδα θαη έλα θείκελν αθφκα. Σν έβαδα, κνπ άξεζε. Αο ήηαλ 

παξάιιεια, αο πνχκε, λα ην ζπγθξίλνπλ. Έβαδα ηα παηδηά λα 

θάλνπλ εξγαζηνχιεο ειεθηξνληθά φζεο κπνξνχζαλ. Αο πνχκε, 

μέξσ εγψ, είρακε ηνλ Καδαληδάθε λα θάλνπκε. Φέξηε πέληε 

θξάζεηο ηνπ, δείμηε ηηο ζηνλ πίλαθα. Σν έθαλαλ. Σα παηδάθηα. Ή 

αλ είρακε κεινπνηεκέλν, θέξηε θάηη. Σν θέξλαλε. Γειαδή σο 

πξνο ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ πνπ ζα παξάγνληαλ κε ειεθηξνληθφ 

ηξφπν, λνκίδσ. Μεηά, θαλά δπν ρξφληα κεηά, έγηλε απηφ. 

Δπεςνήηπια Σηο νκάδεο ηηο ρξεζηκνπνίεζεο; 

Δπυηώμενη Σηο νκάδεο ζην κνλφσξν εγψ δελ ηηο θάλσ, δελ πξνιαβαίλσ. 

ηαλ έρεηο κία ψξα κφλν, δελ κπνξείο. Πξέπεη λα ραιάζεηο ηελ 

ηάμε, λα μαλαθηηάμεηο ηελ ηάμε θαη λα θάλεηο θαη δξαζηεξηφηεηα 

δελ γίλεηαη.  

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. Χξαία. 

Δπυηώμενη Φέηνο ηηο θάλσ, πνπ έρνπκε πάιη δίσξα. 

Δπεςνήηπια Ναη. Σψξα ινηπφλ έρνπκε έξζεη ζην θέηνο, ζην 2016/17. Οη λέεο 

νδεγίεο πνπ αλαθέξνπλ, φηη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ην λέν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, βεβαίσο ιέεη, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα 

ΓΔΠ θαη ΑΠ ηνπ 2003 δειαδή. Πνηα είλαη ε άπνςή ζνπ ηψξα;   

Δπυηώμενη Μ’ αξέζεη. Καη κ’ αξέζεη θαη ν λένο ηξφπνο αμηνιφγεζεο φπσο 

πξνείπα. πκθσλψ απνιχησο, εηδηθά ζηελ Λνγνηερλία.  
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Δπεςνήηπια Μάιηζηα.  

Δπυηώμενη Θεηηθή, ζεηηθφηαηε. 

Δπεςνήηπια Δπνκέλσο ηνλ εθαξκφδεηο, δειαδή αμηνπνηείο απηά ηα ζηνηρεία 

ηνπ πηινηηθνχ. 

Δπυηώμενη ρη εθαηφ ηνηο εθαηφ… 

Δπεςνήηπια πκπιεξσκαηηθά; 

Δπυηώμενη πκπιεξσκαηηθά, λαη. Απηφ πνπ θάλσ πνιχ θαη θαηά θφξνλ είλαη 

ην φηη, φηαλ έρσ ζην δίσξν έζησ θαη κηζή σξίηζα θαη έλα 

εηθνζάιεπην, ζα ηνπο ηε βάισ ηε δεκηνπξγηθή γξαθή. ρη 

νκαδηθά, ή ζξαλίν-ζξαλίν, δχν-δχν παηδάθηα ή αηνκηθά. Απηφ 

θάλσ πνιχ γηαηί ηνπο ην δεηάκε θαη ζηελ αμηνιφγεζε κεηά, λα 

έρνπλ κηα εκπεηξία.  

Δπεςνήηπια Χξαία. Πνηα είλαη ινηπφλ ε ζπλνιηθή ζνπ άπνςε γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο ζχκθσλα κε ην λέν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ;  

Δπυηώμενη Θεηηθή, ζεηηθφηαηε είλαη. Μνπ αξέζεη.  

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, σξαία. Δγψ εδψ νινθιεξψλσ ηηο εξσηήζεηο πνπ έρσ, 

ΑΑΑ, θαη ζα ήζεια λα ζε ξσηήζσ αλ έρεηο λα πξνζζέζεηο εζχ 

θάηη, θάηη απφ απηά πνπ δελ ζε ξψηεζα θαη ζα ήζειεο λα ην πεηο, 

κηα δηθή ζνπ άπνςε, θάηη πνπ έρεηο ζθεθηεί;   

Δπυηώμενη Θα ήζεια, απνξία έρσ, αλ έρνπλ κεηξήζεη απνηειέζκαηα, λα καο 

ηα πνπλ, λα ηα μέξνπκε θη εκείο. Καη αλ έρνπλ έλα ηξφπν λα 

θάλνπκε ηα παηδηά καο λα αγαπήζνπλ ην βηβιίν θαη λα κελ είλαη 

ηφζν αξλεηηθά θαη ηφζν δχζθνια λα θαηαιαβαίλνπλ φ,ηη γξαπηφ 

βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπο… Να κελ είλαη ιεηηνπξγηθά 

αλαιθάβεηα ζέισ λα πσ. 

Δπεςνήηπια Ναη. ρεηηθά κε ην πξψην ζνπ εξψηεκα, απφ ηε δηθή κνπ ηελ 

έξεπλα, ζνπ ιέσ φηη έρεη ππάξμεη κφλν ελδηάκεζε αμηνιφγεζε, 

φρη ηειηθή. Γειαδή κεηά ην πέξαο ηνπ πηινηηθνχ δελ ππήξμε. 

Δπνκέλσο δελ ππάξρεη θάηη λα ζνπ απαληήζσ ζε απηφ. ρεηηθά 

κε ην δεχηεξν, δελ κπνξψ λα ζνπ πσ κε ζηγνπξηά. 

Δπυηώμενη Γελ κπνξείο λα πεηο ηίπνηα… (γέιηα) 

Δπεςνήηπια ’ επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ παξείρεο. 

Δπυηώμενη Κη εγψ, θη εγψ. 
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5
η
 ςνένηεςξη 

 

 

Δπεςνήηπια Καιεζπέξα XXX.  

Δπυηώμενορ Καιεζπέξα. 

Δπεςνήηπια ε επραξηζηψ πνπ δέρζεθεο λα κνπ παξαρσξήζεηο απηή ηελ 

ζπλέληεπμε θαη λα κε βνεζήζεηο ζηελ δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία, 

γηα ην κεηαπηπρηαθφ. θνπφο ηεο ζπδήηεζεο καο είλαη λα κηιήζνπκε 

γηα ηελ εκπεηξία ζνπ ζρεηηθά κε ηελ δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο ζην Πηινηηθφ ρνιείν. Πξηλ φκσο πξνρσξήζνπκε, ζα 

ήζεια λα ζε δηαβεβαηψζσ φηη ηα ζηνηρεία ζνπ δελ ζα 

δεκνζηνπνηεζνχλ θαη νη απαληήζεηο ζνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε 

απφιπηε ερεκχζεηα θαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο εξγαζίαο. 

Αλ θπζηθά ζε θάπνηα εξψηεζε δελ ζέιεηο λα απαληήζεηο, κελ 

δηζηάζεηο λα κνπ ην πεηο θαη κπνξνχκε λα δηαθφςνπκε φπνηε ζέιεηο.  

Δπυηώμενη Χξαία. 

Δπεςνήηπια πσο ζε είρα ελεκεξψζεη ζα ρξεηαζηεί λα καγλεηνθσλήζσ ηε 

ζπδήηεζή καο, ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε? 

Δπυηώμενη ρη, θαλέλα πξφβιεκα 

Δπεςνήηπια Χξαία, αο μεθηλήζνπκε ινηπφλ, κε θάπνηεο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα 

εζέλα. Αξρηθά, ζα ήζεια λα κνπ πεηο ηελ ειηθία ζνπ.  

Δπυηώμενη Δίκαη 50 εηψλ. 

Δπεςνήηπια Δίζαη θηιφινγνο, έρεηο ηειεηψζεη πνην παλεπηζηήκην? 

Δπυηώμενη Έρσ ηειεηψζεη ηε Φηινζνθηθή ρνιή Ησαλλίλσλ, ην Νενειιεληθφ 

ηκήκα 

Δπεςνήηπια Πνιχ σξαία. Έρεηο επηκφξθσζε Β΄επηπέδνπ? 

Δπυηώμενη Έρσ. 

Δπεςνήηπια Έρεηο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο? 

Δπυηώμενη Σψξα θάλσ κεηαπηπρηαθφζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ζην 

ηκήκα Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο . 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, πνιχ σξαία. Πφζα ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρεηο κέρξη 

ζήκεξα? 

Δπυηώμενη 24 ρξφληα  

Δπεςνήηπια Χξαία. ε απηφ ην ζρνιείν εδψ, πφζα ρξφληα βξίζθεζαη? 

Δπυηώμενη Βξίζθνκαη απφ ην 2007. 

Δπεςνήηπια Πφζα ρξφληα δίδαμεο Λνγνηερλία ζην Πηινηηθφ ρνιείν? 

Δπυηώμενη ια ηα ρξφληα πνπ εθαξκνδφηαλ ην πξφγξακκα.  

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, πνιχ σξαία. Αο μεθηλήζνπκε ινηπφλ ηψξα, λα κνπ πεηο 

ΥΥΥ, πψο ελεκεξψζεθεο γηα ηελ επηινγή ηνπ ζρνιείνπ ζνπ σο 

Πηινηηθφ ζηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. 

Δπυηώμενη ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, 2011-12, κφιηο ήξζακε ζην ζρνιείν 

1
ε
 επηέκβξε κάζακε μαθληθά φηη γίλακε Πηινηηθφ Γπκλάζην  

Δπεςνήηπια Δζείο νη εθπαηδεπηηθνί, είραηε εξσηεζεί πξηλ γίλεη απηή ε 

αλαθνίλσζε? 
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Δπυηώμενη ρη, ήξζε θαηεπζείαλ ην έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ, πνπ ην 

αλαθνίλσλε.  

Δπεςνήηπια Γλσξίδεηο εάλ ην ζρνιείν ην επηδίσμε, ή αλ ηελ πξνεγνχκελε 

ζρνιηθή ρξνληά είρε θάλεη θάπνηα αίηεζε? 

Δπυηώμενη ρη, απιψο εγψ πηζηεχσ, φηη επεηδή ήκαζηε έλα ζρνιείν δξαζηήξην 

κε πνιιέο δξάζεηο, ίζσο ζεψξεζαλ φηη ζα κπνξνχζακε λα 

ζηεξίμνπκε κηα αιιαγή …βέβαηα ήηαλ θάηη απφηνκν θαη φινη 

αλαξσηηφκαζηαλ ηη έγηλε, γηαηί εκείο, ελ κέζσ θξίζεο θαη 

πεξηθνπψλ, μέξεηο ηψξα…..αθφκα θαη ε Γ/ληξηα δελ ήμεξε ηίπνηα 

Δπεςνήηπια Ναη βέβαηα.. Δπνκέλσο εζχ, πσο έλησζεο γη΄απηή ηελ αιιαγή? Πσο 

ηελ ππνδέρζεθεο;  

Δπυηώμενη Γεληθά εγψ ην δέρηεθα ζεηηθά, ήκνπλ θαη είκαη  ππέξ ησλ 

θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ, θπζηθά πξνβιεκαηηζκέλε ήκνπλα γηαηί 

δελ ήμεξα ηη είλαη απηφ θαη πεξίκελα…  

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, πνιχ σξαία. ινη φκσο νη εθπαηδεπηηθνί θιεζήθαηε λα ην 

αληηκεησπίζεηε ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο απηφ, ρσξίο λα 

έρεηε θάπνηα ελεκέξσζε απφ πξηλ.  

Δπυηώμενη Ναη, λαη, αθξηβψο έηζη δελ γλσξίδακε ηίπνηα απφ πξηλ  

Δπεςνήηπια Δπνκέλσο, νη πξψηεο ζθέςεηο ζνπ γηα ην δηθφ ζνπ ξφιν κέζα ζε 

απηή ηελ αιιαγή πνηεο ήηαλ;  

Δπυηώμενη Ήκνπλ ζεηηθή απφ ηελ αξρή, φπσο είπα είκαη πάληα κε ηηο αιιαγέο 

έηζη θη αιιηψο, ε  κεηά αξρίζακε φινη καδί λα δηεξεπλνχκε ηη είλαη 

απηφ, ην πεξηερφκελφ ηνπ, πψο πξέπεη λα εθαξκνζηεί. Απηέο ήηαλ νη 

αξρηθέο ζθέςεηο. 

Δπεςνήηπια Καη πψο αηζζάλζεθεο εζχ, φηη κπνξείο λα ζπκβάιιεηο? 

Δπυηώμενη Κνίηα εγψ πηζηεχσ φηη ην ζηήξημα, κάιινλ γηαηί είρε πξνεγεζεί γηα 

εκέλα ην Β΄ Δπίπεδν ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά θαη φηαλ ήξζε ην λέν 

Π.. ζεψξεζα φηη ήηαλ θάπσο ζαλ ζπλέρεηα. Καηάιαβα φηη θάπνηα 

πξάγκαηα ηα γλψξηδα, επνκέλσο φζνη εθπαηδεπηηθνί είραλ θάπνηεο 

ακθηβνιίεο, πξνβιήκαηα, ήηαλ δηζηαθηηθνί, ζεσξψ φηη κε ηηο 

γλψζεηο πνπ είρα θαη κε ηε ζεηηθή αληαπφθξηζή κνπ ζπλέβαια λα ην 

απνδερηνχλ θάπσο ή ηνπιάρηζηνλ λα κελ ηξνκάμνπλ. 

Δπεςνήηπια Χξαία, πάκε ιίγν λα δνχκε ην θνκκάηη ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο 

ζηήξημεο πνπ είραηε. ην πιαίζην ινηπφλ, ηνπ λένπ ζρνιείνπ θαη ηνπ 

λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, έιαβεο εζχ θάπνηνπ είδνπο 

επηκφξθσζε?  

Δπυηώμενη Ναη, ππήξμαλ ηξεηο θάζεηο επηκφξθσζεο, εγψ ηηο παξαθνινχζεζα 

φιεο. Σψξα δελ ζπκάκαη φκσο αθξηβψο ηηο εκεξνκελίεο, αιιά 

ζπκάκαη ζηελ αξρή, ήηαλ γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο. Καη κεηά 

αξρίζακε λα ρσξηδφκαζηε αλά εηδηθφηεηα. Θπκάκαη φηη έγηλε ε Α΄ 

θάζε ζην ΠΔΚ [ηΔ. Πεξηθεξεηαθφ Δπηκνξθσηηθφ Κέληξν], ε Β΄ 

έγηλε ζην ζρνιείν καο κε ηελ εηδηθφηεηά καο, θαη ε Γ’ θάζε έγηλε κε 

ηνπο ρ. πκβνχινπο.. Α λαη θαη ζηηο δχν πξψηεο θάζεηο έξρνληαλ 

εθπαηδεπηηθνί απφ φια ηα πηινηηθά ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ 

Δπεςνήηπια Ο ζχκβνπινο πνπ είραηε, πψο ιεηηνχξγεζε ζε απηή ηελ θάζε? 
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Δπυηώμενη Γπλαίθα ήηαλ ε θ. ΦΦΦΦ , επηζθέθζεθε πνιιέο θνξέο ην ζρνιείν 

θαηά ηελ πξψηε θαη δεχηεξε ρξνληά, δήηεζε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα νξγαλσζνχκε, λα εηνηκάζνπκε δνπιεηά, λα 

παξνπζηάζνπκε, παξνπζίαζε θη απηή. Έγηλε δεηγκαηηθή δηδαζθαιία 

θη απφ εθείλε θαη απφ εκέλα, δειαδή εγψ έθαλα δηδαζθαιία θαη 

ήηαλ παξφληεο νη ζπλάδειθνη. Δγψ έθαλα δεηγκαηηθή ζηε 

Νενειιεληθή Λνγνηερλία κε νκαδνζπλεξγαηηθή ζηελ ηάμε. 

Δπεςνήηπια Πεο κνπ ηψξα, ηελ γλψκε ζνπ γη΄απηή ηελ επηκφξθσζε, γηα ηηο δπν 

θάζεηο θαη γηα ηελ ηξίηε.  

Δπυηώμενη Να πσ πξψηα γηα ηηο δχν πξψηεο θάζεηο, ζεσξψ φηη  ήηαλ 

αλεπαξθήο, έγηλε βηαζηηθά ελ κέζσ αληηδξάζεσλ γηαηί ήηαλ 

αββαηνθχξηαθα, νη χκβνπινη θαη ηέινο πάλησλ απηνί πνπ 

αλέιαβαλ ηελ επηκφξθσζε ζε απηέο ηηο θάζεηο δελ ήηαλ 

ελεκεξσκέλνη, ην έιεγαλ θηφιαο φηη θη απηνί ηψξα ηα δηαβάδνπλ, 

θάπνηνο καο δηάβαδε ην Πξφγξακκα πνπδψλ απφ κέζα, 

απίζηεπην….εηιηθξηλά δελ ζπκάκαη  λα πήξα θάηη νπζηαζηηθφ 

Δπεςνήηπια ρεηηθά δειαδή κε ην πεξηερφκελν θαη ηελ κέζνδν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ επηκφξθσζε πνηα είλαη ε άπνςή ζνπ; 

Δπυηώμενη Σν πεξηερφκελν ήηαλ θάπνηεο πξνζπάζεηεο λα πξνζαξκφζνπλ ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ λένπ Π ζηελ πξάμε παξνπζηάδνληαο ηε 

δνκή γηα παξάδεηγκα ελφο ζελαξίνπ, αιιά δελ αζρνιήζεθαλ 

θαζφινπ κε ην ςεθηαθφ ζρνιείν ή κε ην Φσηφδεληξν, θαηλφηαλ φηη 

ε ζρέζε ηνπο εηδηθά κε ηηο λέεο Σερλνινγίεο ήηαλ επηθαλεηαθέο… 

επίζεο φζνλ αθνξά ηε κέζνδν, κεησπηθή δηδαζθαιία ήηαλ, ηίπνηα 

θαηλνχξγην. Σν κφλν ζεηηθφ πνπ ζπκάκαη αλεμάξηεηα απφ ηηο θάζεηο 

απηέο ήηαλ κηα θπξία ε ΠΦ πνπ ήξζε δπν θνξέο λνκίδσ ζην 

ζρνιείν, κάιινλ ήηαλ εθπαηδεχηξηα εθπαηδεπηηθψλ θαη ήηαλ πνιχ 

νπζηαζηηθή θαη ρξήζηκε, απηή είρε θαη δηθή ηεο πξνεγνχκελε 

δνπιεηά, αιιά ήηαλ ιίγν θη απηφ   

Δπεςνήηπια ρεηηθά κε ηελ Σξίηε θάζε; 

Δπυηώμενη Δπεηδή ε χκβνπινο έηπρε λα είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ είρε δηάζεζε 

λα δψζεη πξάγκαηα θαη λα ςάμεη ιίγν ην ζέκα, ήηαλ αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθή. Κη επεηδή ήκαζηαλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη 

αληαιιάμακε πιηθφ θη έγηλε κέζα ζηελ ηάμε θη απηφ ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθφ. Πξέπεη φκσο λα αλαθέξσ φηη νη ζπλάδειθνη 

αηζζάλζεθαλ ιίγν πηεζκέλνη ζηε θάζε απηή, αθνχ δελ ήηαλ φινη 

εμνηθεησκέλνη κε ηηο ΣΠΔ, ήηαλ θαη ιίγν απαηηεηηθή ε ζχκβνπινο, 

εγψ νθείισ λα νκνινγήζσ επεηδή ήκνπλ θαη ε κφλε πνπ έθαλα 

δεηγκαηηθή αηζζάλζεθα θαη ιίγν ηελ ςπρξφηεηα λα πσ……..απηά 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα …ζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν, πνπ έγηλε ε επηκφξθσζε? 

Δπυηώμενη Ζ επηκφξθσζε άξγεζε πάξα πνιχ, είλαη ηξνκεξφ λα ζε πεηάλε ζηα 

βαζηά λα αιιάδεη φιν ην Π θαη λα ζνπ ιέλε θνιχκπα….έπξεπε λα 

γίλεη απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά θαη έγηλε 2 κήλεο κεηά ηελ 

έλαξμε ηνπ έηνπο φηαλ κφλνη καο είρακε ςαρηεί, είρακε 

αιιεινβνεζεζεί, απηφ πξέπεη λα ην πσ, κεηαμχ καο ζην ζρνιείν 

ππήξμε ζπλεξγαζία θαη δηακνίξαζε πιηθνχ θαη απηέο νη θνηλέο 

απνξίεο καο έλσζαλ  
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Δπεςνήηπια Σν θιίκα απηφ ηεο άγλνηαο, ηεο απνξίαο πέξαζε ζηελ επηκφξθσζε, 

δειαδή πνην ήηαλ ην θιίκα αλάκεζα ζηνπο επηκνξθσηέο θαη ηνπο 

επηκνξθνχκελνπο;  

Δπυηώμενη Καιφ ήηαλ ην θιίκα γηαηί θη απηνί  θαηλφηαλ φηη ην πάιεπαλ, δελ 

έθηαηγαλ, εληεηαικέλε ππεξεζία εθηεινχζαλ, ππήξρε θπζηθά θαη 

ιίγε γθξίληα, αθνχ απηνχο είρακε κπξνζηά καο, απηνί άθνπγαλ ηα 

παξάπνλα 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ επηκνξθνχκελσλ, φηαλ γηλφηαλ ε 

επηκφξθσζε? 

Δπυηώμενη Πνιχ θαιέο, ζηε βάζε ηεο αγσλίαο , ηεο απνξίαο, ηεο αλαδήηεζεο 

απαληήζεσλ, νη πεξηζζφηεξνη είκαζηε πξνβιεκαηηζκέλνη γηα ην 

θαηλνχξγην θαη πψο ζα κπνξέζνπκε λα αληαπνθξηζνχκε  

Δπεςνήηπια Πνηα είλαη ηειηθά, ε άπνςε ζνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ? ε δηεπθφιπλαλ εζέλα δειαδή, 

απηέο νη επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο? 

Δπυηώμενη Δγψ, πνπ είρα ηελ εκπεηξία ηνπ Β΄ Δπηπέδνπ ηελ πξνεγνχκελε 

ρξνληά, πνπ ήηαλ 100 ψξεο θαη δηαβάδνληαο πνιχ αλαιπηηθά ηα Π.. 

θαη ηνπο Οδεγνχο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, κπνξψ λα πσ φηη ζε έλα 

κεγάιν βαζκφ απηά κε θάιππηαλ. Ζ επηκφξθσζε δελ κνπ 

πξνζέζεζε πνιιά πξάγκαηα. 

Δπεςνήηπια Χξαία. Έρνληαο ινηπφλ απηή ηελ εκπεηξία πψο ζα ήζειεο λα είλαη ε 

επηκφξθσζε; Πνηα κνξθή ζα επέιεγεο θαη πνηνη ζα ήζειεο λα είλαη 

νη επηκνξθσηέο; 

Δπυηώμενη Ζ επηκφξθσζε ζα έπξεπε λα έρεη γίλεη λσξίηεξα, απηφ είλαη πνιχ 

βαζηθφ, απφ πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

ηάμεο, πνπ γλσξίδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ λέεο ηερληθέο θαη 

θαηλνηνκίεο, ή αθφκα απφ απηνχο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηα δηδαθηηθά 

παθέηα ζην ςεθηαθφ ζρνιείν ή ζην Φσηφδεληξν… Δπίζεο λα 

γίλεηαη κέζα ζε θάζε ζρνιείν ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ ηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ αιιά θαη νη 

αληηξξήζεηο θαη δπζθνιίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Να γίλνληαη βησκαηηθά εξγαζηήξηα λα κάζνπκε λα δνπιεχνπκε ζε 

νκάδεο γηα λα ην πεξάζνπκε θαη ζνπο καζεηέο  

Δπεςνήηπια ζνλ αθνξά ην σξάξην πφηε πηζηεχεηο φηη πξέπεη λα γίλεηαη ε 

επηκφξθσζε εληφο ή εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ; 

Δπυηώμενη Δληφο σξαξίνπ είλαη πνιχ δχζθνιν, πξνθαιεί κεγάιε αλαζηάησζε 

ζηα ζρνιεία, εθηφο σξαξίνπ ζα έπξεπε λα γίλεηαη, βέβαηα δελ μέξσ 

αλ θαλείο είλαη πξφζπκνο λα παξαθνινπζήζεη απφγεπκα ή 

αββαηνθχξηαθα επηκφξθσζε, φκσο αλ είλαη νπζηαζηηθή θαη 

ρξήζηκε ηφηε λνκίδσ ζα αίξνληαλ νη ελζηάζεηο….λα δεκηνπξγήζεη 

ηέινο πάλησλ ε επηκφξθσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηελ αίζζεζε φηη 

παίξλνπλ πξάγκαηα φηη γίλεηαη γηα ηε βειηίσζή ηνπο θαη φρη γηα λα 

κνηξαζηνχλ ηα ιεθηά απφ ηελ Δπξψπε ρσξίο αληίθξηζκα 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, πνιχ σξαία. Πάκε λα δνχκε ηψξα πην ζπγθεθξηκέλα ην 

κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ζην Νέν Π. Θεσξείο φηη 

θαηαλφεζεο ηνπο ζηφρνπο πνπ έζεηε ε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο 

ζην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ;  
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Δπυηώμενη ρη απφ ηελ αξρή, ρξεηάζηεθε ιίγνο ρξφλνο, κειέηε ηνπ πιηθνχ 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν, ζηγά ζηγά άξρηζα λα κπαίλσ ζην θιίκα, 

πεξηζζφηεξν κε ηελ εθαξκνγή   

Δπεςνήηπια Θπκάζαη θάπνηνπο ζηφρνπο, πνπ έζεηε? 

Δπυηώμενη Αληηιήθζεθα δηαβάδνληαο ην Π θαη ηνλ Οδεγφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

φηη ν ζηφρνο ήηαλ έλαο λένο ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπ θάζε 

δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ θη έλαο λένο ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.Δπίζεο αλαθεξφηαλ θαη ζηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ 

κηα δηαθνξεηηθή δειαδή πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ θη απηφ ήηαλ 

ελδηαθέξνλ γηα λα μεθχγνπκε απφ ηα ηεηξηκκέλα…ααα ζπκάκαη θαη 

απηφ ην πνκπψδεο θαη θηιφδνμν λα δεκηνπξγήζνπκε έλα έζλνο 

αλαγλσζηψλ…έε απηά 

 

Δπεςνήηπια Χξαία, πνιχ σξαία. Σν λέν Π νξγάλσλε ηε δηδαζθαιία ηεο 

Λνγνηερλίαο ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ 

γη΄απηφ? 

Δπυηώμενη Δκέλα απηφ κνπ άξεζε γηαηί έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπκε 

πνιιά θείκελα γηα θαζεκηά, θαη έηζη λα δεκηνπξγεζεί κηα πην 

ζθαηξηθή εηθφλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

Δπεςνήηπια Ζ δηάξθεηα ηνπο...Καη ην πεξηερφκελν ηνπο? 

Δπυηώμενη Ναη.. Ζ δηάξθεηα θάλεθε κεγάιε ζηελ αξρή, κεηά φκσο απνδείρηεθε 

φηη δελ έθηαλε ν ρξφλνο γηα λα ηελ νινθιεξψζνπκε ηε ζεκαηηθή 

ελφηεηα, γηαηί έπξεπε λα εθαξκφζεηο θαη ηηο λέεο κεζφδνπο θαη δελ 

ήηαλ θη απηφ εχθνιν, νπφηε ραλφηαλ ρξφλνο.. Σα ζελάξηα ηνπ ΚΔΔ ή 

ηνπ Φσηφδεληξνπ ήηαλ κηθξφηεξα θαη πην πξαθηηθά γηαηί ζε βάδαλε 

ζε απηή ηε δηαδηθαζία ζηαδηαθά…ηψξα γηα ην πεξηερφκελν ήηαλ 

ζπγθεθξηκέλν γηα θάζε ηάμε θαη απηφ ήηαλ δεζκεπηηθφ θαη κπνξεί 

λα κελ ήηαλ θαη ελδηαθέξνλ γηα θάπνηνπο, έπξεπε λα κπνξεί ν 

θαζεγεηήο λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα άιιε ζεκαηηθή πνπ λα ελδηαθέξεη 

ηνπο δηθνχο ηνπ καζεηέο , λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο, λα έρνπλ 

πξάγκαηα λα πνπλ γη απηά λα έρνπλ εκπεηξίεο… 

Δπεςνήηπια Πηζηεχεηο δειαδή φηη ζα έπξεπε λα έρεη δνζεί ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θάπνηα έηζη, δπλαηφηεηα επειημίαο? Να πξνζαξκφδεηαη δειαδή.... 

Δπυηώμενη Ναη γηαηί θάζε ζρνιείν είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην άιιν, νη καζεηέο 

είλαη δηαθνξεηηθνί, αθφκα θαη απφ ηε κηα ρξνληά ζηελ άιιε 

αιιάδνπλ ηα πξάγκαηα ζηα ζρνιεία 

Δπεςνήηπια Ναη, σξαία. Δζχ ΥΥΥ αθνινχζεζεο ηηο θάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο  

έηζη φπσο θαζνξίζηεθαλ, ην πξηλ, ην θαηά θαη ην κεηά ηελ 

αλάγλσζε? Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γηα ηηο θάζεηο απηέο?  

Δπυηώμενη Δγψ ηηο εθάξκνζα  θαη κνπ άξεζε εηδηθά ε θάζε πξηλ ηελ αλάγλσζε 

γηαηί είρα ηε δπλαηφηεηα λα δνθηκάζσ ηερληθέο έηζη πην πψο λα ην 

πσ, κκκ αο πνχκε ιηγφηεξν αγρσηηθέο γηα ηνπο καζεηέο…εε αθφκα 

θαη ε αμηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θεηκέλσλ π.ρ κηα ηαηλία, ή 

έλα ηξαγνχδη ήηαλ θαη γηα ηα παηδηά θαη γηα κέλα πην ελδηαθέξνληα 

Δπεςνήηπια Ζ θάζε πξηλ ηελ αλάγλσζε είλαη ε θάζε έηζη ηεο  εηζαγσγήο…. 
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Δπυηώμενη Ναη θαη βιέπεηο ηη εκπεηξίεο θαη γλψζεηο έρεη ν καζεηήο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, φπσο γηα ηε θχζε αο πνχκε θαη ηηο 

ρξεζηκνπνηείο ζαλ ζθαινπάηη γηα λα πεξάζνπκε ζηηο επφκελεο 

θάζεηο, ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο αο πνχκε ζην ηέινο, έρεη 

πξνζζέζεη θη άιιεο  γλψζεηο θαη κπνξεί λα παξάμεη έλα θείκελν πην 

κεγάιν πην νινθιεξσκέλν 

Δπεςνήηπια Χξαία, Πνιχ σξαία. Δε ην πηινηηθφ πξφγξακκα πξνέβιεπε, φπσο 

κνπ είπεο πξηλ, ηελ δηδαζθαιία ζε νκάδεο, εζχ ην εθάξκνζεο θαη ζε 

πνην βαζκφ απηφ? 

Δπυηώμενη Σν εθάξκνζα ε φρη θπζηθά ζε θάζε δηδαζθαιία αιιά αξθεηέο 

θνξέο… δειαδή φηαλ δνπιεχακε θχιια εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηα 

ζελάξηα δνπιεχακε ζε νκάδεο 

Δπεςνήηπια Σα παηδηά πψο αληέδξαζαλ ζε απηή ηε κέζνδν;.  

Δπυηώμενη ηελ αξρή ηα παηδηά ιίγν παξαμελεχηεθαλ κάιινλ γηαηί δελ είραλ 

ζπλεζίζεη θάηη ηέηνην, αιιά πνιχ γξήγνξα πξνζαξκφζηεθαλ θαη 

ηνπο άξεζε, ρξεηάδεηαη βέβαηα πνιχ θαιή νξγάλσζε απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ.. 

Δπεςνήηπια Χξαία θαη πψο επεξέαζε απηή ε κέζνδνο ηα παηδηά? Γειαδή ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο, ηελ ζρέζε ηνπο? 

Δπυηώμενη Τπήξμαλ πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο, κηαο θαη νη νκάδεο ήηαλ 

εηεξνγελείο, δειαδή δελ ήηαλ κε ηνπο θίινπο ηνπο ζηελ νκάδα, ή 

ήηαλ αγφξηα θνξίηζηα καδί, αιιά γξήγνξα μεπεξάζηεθαλ, ηα 

σθέιεζε θηφιαο γηαηί κπνξεί λα κελ θαληάδνληαλ φηη ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ κηα θαιή ζπλεξγαζία κε ηνλ ηάδε ζπκκαζεηή 

ηνπο, θη έηζη γλσξίζηεθαλ πεξηζζφηεξα παηδηά κεηαμχ ηνπο… ηψξα 

αλ βειηίσζαλ ηηο ζρέζεηο ηνπο, αλ δειαδή έγηλαλ πεξηζζφηεξν 

θηιηθέο δελ κπνξψ λα ην πσ. Απηφ φκσο πνπ ζπκάκαη έληνλα είλαη 

φηαλ ηνπο έιεγα λα κνηξάζνπλ ξφινπο φια ήζειαλ λα είλαη αξρεγνί 

θαη ηζαθψλνληαλ, εδψ παίδεη κεγάιν ξφιν ν εθπαηδεπηηθφο, λα 

ζβήζεη ηε θσηηά λα βάιεη φξηα ..εε ηέηνηα 

Δπεςνήηπια Σν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ζεσξείο φηη θηλεηνπνηήζεθε 

πεξηζζφηεξν; 

Δπυηώμενη Κηλεηνπνηήζεθε ην ελδηαθέξνλ ησλ κεζαίσλ καζεηψλ θαη θάπνησλ 

«θαθψλ» καζεηψλ γηαηί έηζη είραλ θαιχηεξεο απνδφζεηο κε ηε 

βνήζεηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, ηψξα νη θαινί δελ έδεημαλ 

πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηαηί έρνπλ κάζεη λα δνπιεχνπλ πνιχ θαη 

κφλνη ηνπο θαη ζχκσλα κεξηθέο θνξέο κε ηνπο άιινπο πνπ δελ ηα 

θαηάθεξλαλ ηφζν θαιά… λα πσ φκσο φηη ζηγά-ζηγά θαη φζν 

πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ νκάδα ηφζν 

πεξηζζφηεξν εμνηθεηψλνληαλ ηα παηδηά, κεηά πνπ θαηαξγήζεθε φ,ηη 

είρακε πεηχρεη, έλα πξψην βήκα ζηελ θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο πνπ 

πάζρνπκε ράζεθε, πνιχ θξίκα 

Δπεςνήηπια Ση ελλνείο , δειαδή ηη έγηλε κεηά; 

Δπυηώμενη Δ κεηά γπξίζακε ζηγά-ζηγά φρη φινη ζηα παιηά, κεησπηθή κπιακπια 

θιπ, απηφ μέξνπκε έηζη κεγαιψζακε δελ έθηαζε ην πηινηηθφ γηα λα 

καο αιιάμεη άκα βιέπεηο φηη θαη ηίπνηα δελ ζηεξηψλεη, απηφ ην 

κπξνο-πίζσ…εγψ πάλησο επεηδή είρα θαη δνπιεηά έηνηκε ζίγνπξα 
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κηα θνξά ην ρξφλν ζε έλα κηθξφ ζελάξην ηηο δνπιεχσ ηηο νκάδεο 

Δπεςνήηπια Οη εξγαζίεο ησλ καζεηψλ πψο επεξεάζηεθαλ απφ ηελ νκαδηθή, 

ζηνλ βαζκφ πνπ εζχ ηελ εθάξκνζεο. Πψο ήηαλ? 

Δπυηώμενη Οη εξγαζίεο ήηαλ πνιχ θαιέο, νινθιεξσκέλεο, ηέηνηεο πνπ έλα 

παηδί κφλν ηνπ δελ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη, απηφ ην 

θαηάιαβαλ θαη νη καζεηέο 

Δπεςνήηπια Ναη, φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν δειαδή ηεο εξγαζίαο. 

Δπυηώμενη Ναη, ηψξα αλ ε ζπκβνιή ήηαλ ηζφηηκε πάληα δελ κπνξψ λα ην μέξσ, 

βέβαηα  ζην ηέινο  ηα ξσηνχζα ηελ άπνςή ηνπο γηα ηε ζπλεξγαζία 

ηνπο, πνιχ ζπάληα εμέζεηαλ ην ζπκκαζεηή ηνπο πνπ ηεκπέιηαδε, 

εγψ βέβαηα ην έβιεπα ην ήμεξα. 

Δπεςνήηπια Τπάξρνπλ παξάγνληεο πνπ είλαη αξλεηηθνί, πνπ εκπνδίδνπλ κάιινλ 

ηελ εθαξκνγή. ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ. Ση ζα εκπφδηδε? 

Δπυηώμενη Ο ρξφλνο αξρηθά , ρξεηάδεηαη ρξφλνο γηα λα δηακνξθψζεηο ηνπο 

ρψξνπο, ηελ αίζνπζα δειαδή θαη κεηά λα ηελ αθήζεηο φπσο ήηαλε 

γηα ηνλ επφκελν θαζεγεηή, εγψ δειαδή αλέβαηλα απφ ην δηάιεηκκα 

ζηελ ηάμε θαη ρξεηαδφκνπλ θαη ην άιιν δηάιεηκκα γηα λα ηελ 

μαλαθηηάμσ- δχν δηαιείκκαηα δειαδή-βέβαηα βφιεπε ην 

ζπλερφκελν δίσξν πνπ εκείο ην εθαξκφζακε επηπρψο. Άιιν 

πξφβιεκα είλαη απηφ ην θνβεξφ φηη αιιηψο δηδάζθακε ….ζε 

νκάδεο, κε ζελάξηα θαη ην δηαγψληζκα ηξηκήλνπ θαη ην ηειηθφ 

γηλφηαλ κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν..ηξαγειαθηθφ(ην ηνλίδεη) 

… είρακε θαη πνιιά παηδηά ζην ηκήκα, νη νκάδεο ζέινπλ κηθξφηεξν 

αξηζκφ, πψο ιέγαλε ζηηο βησκαηηθέο ηκήκαηα 16-20 παηδηά θαη γηα 

ηα άιια καζήκαηα 25;  

Δπεςνήηπια Μάιηζηα θαη πνηα είλαη ε ζπλνιηθή ζνπ άπνςε γη΄απηή ηελ κέζνδν? 

Πψο επσθεινχληαη νη καζεηέο, πνηνη επσθεινχληαη θαη πνηνη φρη; 

Δπυηώμενη Ζ ζπλνιηθή κνπ άπνςε είλαη ζεηηθή γηαηί φπσο είπα θαη πξηλ 

γλσξίδνληαη νη ζπκκαζεηέο κεηαμχ ηνπο, δηαπηζηψλνπλ θάπνηεο 

ηθαλφηεηεο ησλ άιισλ πνπ δελ θαληάδνληαλ θαη ηνπο απνδέρνληαη 

πεξηζζφηεξν, ηψξα επσθεινχληαη πεξηζζφηεξν νη κέηξηνη θαη νη 

αδχλαηνη καζεηέο.  

Δπεςνήηπια Μαζεζηαθά ή θνηλσληθά, ζε πνην επίπεδν? 

Δπυηώμενη Καη ζηα δχν γηαηί ζην καζεζηαθφ θνκκάηη αθνχεη απηφ πνπ δελ είρε 

ζθεθηεί, είλαη θάηη ζαλ ηελ αιιεινδηδαθηηθή ηνπ 

Καπνδίζηξηα(γειάεη)… ζην θνηλσληθφ ελζσκαηψλεηαη, αηζζάλεηαη 

φηη έρεη πξνζθέξεη θάηη πνπ κπνξεί λα κελ είλαη ε ηέιεηα 

εθθξαζηηθή ηθαλφηεηα αιιά κπνξεί λα είλαη θαιφο ζηνλ ΖΤ ή ζηε 

δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ ηεο νκάδαο … 

Δπεςνήηπια Φαίλνληαλ δειαδή νη δπλαηφηεηέο ηνπ...  

Δπυηώμενη Ναη, ππήξμαλ φκσο θαη πεξηπηψζεηο , ιίγεο επηπρψο εληειψο 

αλεπίδεθηνη, αλέληαρηνη λα ην πσ;… Γελ ζπλεξγάζηεθαλ κε ηίπνηα 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα...  

Δπυηώμενη Γεληθά δειαδή ε εθαξκνγή έπξεπε λα έρεη ζπλέρεηα, εθεί πνπ 

είρακε πξνζπαζήζεη ηξία ρξφληα, ήξζε ε αθχξσζε ηνπ λένπ Π θαη 

βνχιηαμε ην εγρείξεκα 
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Δπεςνήηπια Μάιηζηα, σξαία.. ζνλ αθνξά ηψξα ηα project  ΥΥΥ λα κνπ πεηο, 

εζχ ηα αμηνπνίεζεο.... 

Δπυηώμενη Ναη, ηα ζελάξηα ελλνείο 

Δπεςνήηπια Σα πξνηεηλφκελα.. ζελάξηα... πνπ είραλ ηε κνξθή project 

Δπυηώμενη Ναη εγψ ηα εθάξκνζα φρη ζηελ απφιπηε έθηαζή ηνπο 

Δπεςνήηπια Ναη, επνκέλσο εζχ, αμηνπνίεζεο ηελ κέζνδν εξγαζίαο project.... 

Δπυηώμενη Ναη νπζηαζηηθά κφλν project.... κφλν δηαθφπηακε γηα λα γπξίζνπκε 

ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία γηα ην δηαγψληζκα, εληειψο θνπθφ  

Δπεςνήηπια Αλέζεζεο ζηα παηδηά ηελ παξνπζίαζε νιφθιεξνπ ινγνηερληθνχ 

έξγνπ πνπ πξνβιεπφηαλ ζην Πηινηηθφ, πνπ πξνηεηλφηαλ 

ηνπιάρηζηνλ... 

Δπυηώμενη ρη, απηφ δελ ην έθαλα 

Δπεςνήηπια Γηαηί? 

Δπυηώμενη Πξψηα απ΄φια νη αιιαγέο γεληθά ήηαλε πνιιέο θαη πξνζπάζεζα λα 

εθαξκφζσ απηέο πνπ κπνξνχζα, απηφ κνπ θάλεθε φηη ζα κνπ 

μέθεπγε ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη κε ην ρξφλν θαη δελ ην 

ηφικεζα  

Δπεςνήηπια Μάιηζηα , ζρεηηθά κε ηα ζελάξηα κνπ είπεο φηη δελ ηα εθάξκνζεο 

ζηελ απφιπηε έθηαζή ηνπο ηα ηξνπνπνίεζεο? 

Δπυηώμενη Δεε..άιια ηα ηξνπνπνίεζα, έβαια δειαδή δηθά κνπ θείκελα, 

έθηηαμα δηθά κνπ θχιια εξγαζίαο θαη άιια ηα κείσζα γηα λα 

ρσξάλε ζηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ είρα 

Δπεςνήηπια Με πνην θξηηήξην έθαλεο απηέο ηηο παξεκβάζεηο?  

Δπυηώμενη Δεεε.. αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ, αλάινγα ην ρξφλν, 

γηα παξάδεηγκα έλα ζελάξην ζηελ Α Γπκλαζίνπ εθηηκψ φηη ήηαλ 

δχζθνιν γηα ηα παηδηά ηνπ δηθνχ κνπ ζρνιείνπ θαη ην άιιαμα πνιχ, 

επίζεο ήηαλ αδχλαην λα εθαξκνζηεί ζην 3
ν
 ηξίκελν γηαηί ήηαλ 

κηθξφ ηξίκελν θαη έπξεπε λα πξνεηνηκάζεηο ηα παηδηά θαη γηα ηηο 

εμεηάζεηο..   

Δπεςνήηπια Χξαία. Καη πάκε ηψξα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Πψο ηηο αμηνπνίεζεο, 

ηη ρξεζηκνπνίεζεο δειαδή απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

Δπυηώμενη Δγψ ρξεζηκνπνίεζα ην εξγαζηήξην ηερλνινγίαο γηα λα δνπιέςνπλε 

ηα παηδηά ζε νκάδεο θαη λα θάλνπλ εθεί ηηο εξγαζίεο ηνπο. 

Υξεζηκνπνίεζαλ ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν πνπ είρα επηιέμεη θαη 

παξνπζίαδαλ εξγαζίεο ζε δηάθνξα ινγηζκηθά, word, powerpoint, 

wordle, prezi, ηνπο έδεηρλα θπζηθά πψο ζα ήηαλ νη εξγαζίεο πην 

σξαίεο. Έθηηαμα θαη έλα blogθαη ηνπο αλέβαδα ζεκεηψζεηο, 

πιεξνθνξίεο… 

Δπεςνήηπια Σν ςεθηαθφ ζρνιείν θαη ην θσηφδεληξν, ηα ρξεζηκνπνίεζεο;  

Δπυηώμενη Σν ςεθηαθφ ζρνιείν πάξα πνιχ, ην θσηφδεληξν ιίγεο θνξέο, ήζειε 

πνιχ ςάμηκν θαη ρξφλν 

Δπεςνήηπια Τπήξραλ δπζθνιίεο γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηηο ΣΠΔ ζην ζρνιείν; 

Δπυηώμενη ην ζρνιείν έρνπκε ππνινγηζηή θαη δηαδξαζηηθφ πίλαθα ζε θάζε 

αίζνπζα, εηζη κπνξνχζα λα ρξεζηκνπνηψ ζπρλά, ηα παηδηά ήμεξαλ 

πνιιά πξάγκαηα, δπζθνιία είρα εγψ ζε θάπνηα ζέκαηα, φπσο δελ 
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ήμεξα ηηο πιαηθφξκεο επηθνηλσλίαο γηα λα δεκηνπξγήζσ αο πνχκε 

κηα ειεθηξνληθή ηάμε, απηά ηα έκαζα αξγφηεξα. 

Δπεςνήηπια Χξαία, άξα δελ είραηε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζην ζρνιείν. Ζ 

επηκφξθσζε β' επηπέδνπ ζε βνήζεζε; 

Δπυηώμενη Πάξα πνιχ γηαηί ήκνπλ έηνηκε γηα πνιιά πξάγκαηα, γηα ηηο 

αιιαγέο, ήηαλ ζαλ ζπλέρεηα γηα κέλα, ήηαλ πνιχ θαιή επηκφξθσζε 

κε δηάξθεηα θαη πνιχ ρξήζηκε, φ,ηη θαιχηεξν έρσ θάλεη απφ 

επηκφξθσζε 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, Αο δνχκε ιίγν ηψξα ηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο απφ απηή 

ηε δηαδηθαζία, ηε ρξήζε δειαδή ηεο ηερλνινγίαο πηζηεχεηο φηη 

σθειήζεθαλ, φηη βειηηψζεθαλ; 

Δπυηώμενη ζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο 

θαη φρη κφλν γηα δηαζθέδαζε θαη ραδνεπηθνηλσλία λνκίδσ φηη ηνπο 

έθαλε θαιφ, κάζαλε ιίγν πψο λα παξνπζηάδνπλε κηα εξγαζία ηνπο, 

πνπ ζα ην ρξεηαζηνχλε θαη αξγφηεξα ζηε δσή ηνπο θαη ζηε δνπιεηά 

ηνπο, κάζαλε λα ςάρλνπλε ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο 

επεμεξγάδνληαη, λα κελ ηηο αληηγξάθνπλ, φρη φινη νη καζεηέο, απηφ 

ήζειε δνπιεηά πνιχ. 

Δπεςνήηπια Χξαία. Σψξα ε αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ, ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ 

απηψλ, πψο έγηλε; Έγηλε απφ εζέλα, απφ ζπκκαζεηέο ζε 

ζπκκαζεηέο;  

Δπυηώμενορ Καη κε ηνπο δχν ηξφπνπο, εγψ είρα θηηάμεη θχιια αμηνιφγεζεο θαη 

παξαηεξνχζα θαη ζεκείσλα φηαλ δνχιεπαλ, επίζεο αμηνινγνχζα 

ηελ εξγαζία ηεο νκάδαο φηαλ ηελ παξνπζίαδαλ. Σψξα νη νκάδεο 

κεηαμχ ηνπο αμηνινγνχζαλ πξνθνξηθά ηηο εξγαζίεο ησλ άιισλ, 

ππήξρε θαη αμηνιφγεζε ηεο δηθήο ηνπο εξγαζίαο κεξηθέο 

θνξέο…ααα λαη θαη αμηνινγνχζαλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

θαζελφο…μέξεηο εδψ έιεγαλ θαη πνηνο ήηαλ πην θαιφο πην 

ζπλεξγαηηθφο ή δελ ήζειε λα ζπλεξγαζηεί, δε ζπκθσλνχζε κε ηνπο 

άιινπο…ηέηνηα πξάγκαηα 

Δπεςνήηπια Οη εξγαζίεο ησλ καζεηψλ πψο δηαθηλήζεθαλ;  

Δπυηώμενη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ ππάξρνπλ αθφκα θαη ηηο 

βιέπνπλ θαη νη επφκελνη καζεηέο θαη ηφηε εθδίδακε θαη κηα 

εθεκεξίδα θαη κεξηθέο θαιέο εξγαζίεο ηηο δεκνζηεχζακε εθεί. 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα, σξαία. Πνιχ σξαία. Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηειείσζε. Πψο 

επεξέαζε ην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηηο δηδαθηηθέο ζνπ κεζφδνπο 

ζηε ζπλέρεηα; 

Δπυηώμενη Έρσ θξαηήζεη πνιιά πξάγκαηα , αθφκα ρξεζηκνπνηψ ηα ζελάξηα, 

ηα πην κηθξά, ηα θχιια εξγαζίαο, ρσξίδσ νκάδεο ηα παηδηά, αιιά 

φρη ζε φιε ηε ρξνληά…θέηνο πνπ εκθαλίζηεθε μαλά ην λέν Π ζαλ 

ζπκπιεξσκαηηθφ έζησ ζηηο θεηηλέο νδεγίεο θαη κεηψζεθε θαη ν 

ππνρξεσηηθφο αξηζκφο ησλ θεηκέλσλ αηζζάλνκαη πην άλεηα λα ην 

ρξεζηκνπνηψ πεξηζζφηεξν 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. Δπνκέλσο, δειαδή ζηε δηδαζθαιία ζνπ έρεηο ζηνηρεία 

Δπυηώμενη Ναη, έρσ ζηνηρεία θαη ζα ήζεια λα επεθηαζεί πεξηζζφηεξν, λα 

αμηνπνηεζεί ην πιηθφ ηνπ, πνπ είλαη πνιχ θαιφ θαη πνιχ πινχζην 
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Δπεςνήηπια Οη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ζνπ; 

Δπυηώμενη Αξθεηνί έρνπλ θξαηήζεη πνιιά ζηνηρεία, γεληθά ην πηινηηθφ ζα 

έιεγα ζηηγκάηηζε ην ζρνιείν καο, ηνπ έδσζε κηα άιιε θνπιηνχξα, 

αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πηνζεηήζεη ηηο κεζφδνπο ηνπ θαη ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά, λα πνχκε ηηο ΣΠΔ ηηο νκάδεο 

Δπεςνήηπια Ναη.. κάιηζηα, σξαία. Σψξα νη λέεο νδεγίεο αλαθέξνπλ βέβαηα φηη 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ην πηινηηθφ, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα ΓΔΠΠ 

θαη ΑΠ, πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ; 

Δπυηώμενη Ζ γλψκε κνπ είλαη ζεηηθή γηαηί δελ έπξεπε ην πηινηηθφ λα ραζεί, 

φκσο φρη ζπκπιεξσκαηηθά, αιιά θχξηα έπξεπε λα είλαη ε ρξήζε 

ηνπ, ε εθαξκνγή ηνπ, δελ είλαη εχθνιν λα εθαξκφδεηο δχν Π καδί, 

απηφ δελ έρεη μαλαγίλεη, ηέινο πάλησλ απ΄ην νιφηεια… 

Δπεςνήηπια Γειαδή πψο έπξεπε λα γίλεη;  

Δπυηώμενη Έπξεπε λα δνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ Π 

θαη λα απνθαζίζνπλ , απηά ηα δχν έρνπλ δηαθνξεηηθή θηινζνθία, 

ιίγνπο θνηλνχο ζηφρνπο, νπφηε εκείο πψο λα ηα παληξέςνπκε; Γελ 

ππάξρνπλ έξεπλεο θαη αμηνινγήζεηο ησλ Π, ζπκάκαη ην πηινηηθφ 

είρε εξσηεκαηνιφγηα, ηα θνίηαμε θαλέλαο; 

Δπεςνήηπια Γελ είκαη θη εγψ ζίγνπξε γη απηφ. Σειεηψλνληαο ΥΥΥ, ζα ήζεια λα 

ζε ξσηήζσ, πνηα είλαη ε ζπλνιηθή ζνπ άπνςε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

Λνγνηερλίαο ζχκθσλα κε ην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην πηινηηθφ 

δειαδή. 

Δπυηώμενη Ζ άπνςή κνπ είλαη φηη ηφζα ρξφληα πνπ είκαη ζην ζρνιείν απηφ 

ήηαλ ην πην αλαλεσηηθφ πνπ είρακε θαη πξέπεη λα ην αμηνπνηήζνπκε, 

λα θαζηεξσζεί …κε θάπνηεο αιιαγέο βέβαηα, γηαηί κπνξεί λα κελ 

κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζε φια ηα καζήκαηα, αιιά γηα ηε 

Λνγνηερλία πνπ κε ξσηάο ήηαλ φ,ηη θαιχηεξν.  

Δπεςνήηπια Θεσξείο δειαδή φηη πέηπρε ην Π ηνπο ζηφρνπο ηνπ; 

Δπυηώμενη Κνίηα, απηφ δελ κπνξψ λα ην πσ κε βεβαηφηεηα, δειαδή απηφ πνπ 

είπα ζηελ αξρή γηα ην έζλνο αλαγλσζηψλ ζε θακία πεξίπησζε αιιά 

δελ πξφιαβε θηφιαο, άιιαμε φκσο ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ 

θεηκέλσλ, ηα παηδηά αγάπεζαλ πνιχ κεξηθά θείκελα, είδαλ θαη 

ζρεηηθέο ηαηλίεο άθνπζαλ κεινπνηεκέλα πνηήκαηα, είραλ ιίγν ή 

πνιχ ηελ επθαηξία λα εθθξαζηνχλ κε θάπνην ηξφπν φια κέζα απφ 

ηελ νκάδα, κεγάιε ιέμε ε νκάδα (θνπλάεη ην θεθάιη)… 

Δπεςνήηπια Μάιηζηα. Πνιχ σξαία ΥΥΥ, ζ΄ επραξηζηψ. Δδψ νινθιεξψλνπκε. 

Θέιεηο λα πξνζζέζεηο θάηη ζηελ ζπδήηεζε, θάηη πνπ δελ ζε ξψηεζα; 

Δπυηώμενη ρη κε ξψηεζεο πνιιά θαη ζεκαληηθά γηα ην πηινηηθφ κνπ ην 

ζχκηζεο θαη ζε επραξηζηψ γη απηφ.  

Δπεςνήηπια Δγψ ζε επραξηζηψ 

Δπυηώμενη Καιή ζπλέρεηα ζνπ εχρνκαη.  

 

 


