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Περίληψη 
Τα σχολικά εγχειρίδια, παράλληλα με τη λειτουργία τους ως μέσων μετάδοσης της γνώσης, συνιστούν 
ταυτόχρονα φορέα ιδεολογικών μηνυμάτων, τα οποία, μολονότι συχνά δε δηλώνονται ρητά, 
λειτουργούν υποσυνείδητα και με καταλυτικό τρόπο  στη διαμόρφωση της εθνικής, θρησκευτικής και 
κοινωνικής ταυτότητας των μαθητών και των μαθητριών.  Αντικείμενο της παρούσας έρευνας 
αποτέλεσαν τα νέα σχολικά εγχειρίδια για το γλωσσικό μάθημα της Γ΄ Δημοτικού που εισήχθησαν 
στην ελληνική εκπαίδευση από το Σεπτέμβριο του 2006. Η ανάλυση που παρουσιάζεται αφορά στα 
ιδεολογικά μηνύματα που διαμορφώνονται τόσο σε επίπεδο λόγου όσο και σε επίπεδο εικόνας, στο 
θεματικό τομέα των δύο φύλων. Έπειτα από αναζήτηση ερευνητικών εργασιών σχετικών με το 
σχολικό βιβλίο, διαπιστώθηκε πως η μέθοδος που χρησιμοποιούνταν κατά προτεραιότητα ήταν η 
Ανάλυση Περιεχομένου (Ποσοτική ή Θεματική), ενώ σε έρευνες που σκοπός ήταν η διερεύνηση της 
ιδεολογίας, χρησιμοποιούταν αποκλειστικά η Κριτική Ανάλυση λόγου. Στην υλοποίηση της παρούσας 
έρευνας για τα γραπτά κείμενα χρησιμοποιήθηκαν η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου (ΠΑΠ), όπως 
έχει διαμορφωθεί από τον Phillip Mayring, σε συνδυασμό με την Κριτική Ανάλυση Λόγου (ΚΑΛ), 
κατά το πρότυπο του Norman Fairclough. Αυτές οι μέθοδοι  χρησιμοποιούνται στην έρευνα συνήθως 
χωριστά και μέχρι πρότινος ποτέ σε συνδυασμό, τουλάχιστον στον τομέα έρευνας του σχολικού 
βιβλίου. Για την επεξεργασία των εικόνων χρησιμοποιήθηκε η «Γραμματική» του οπτικού κειμένου 
των Gunther Kress & Theo Van Leeuwen. Ενδιαφέρον θεωρήθηκε το γεγονός ότι η συμφωνία λόγου 
και εικόνας ως προς την εκφορά των ιδεολογικών μηνυμάτων αγγίζει σχεδόν το 100%.  
 
Εισαγωγή  
Σκοπός της παρούσας εργασίας υπήρξε η ανάπτυξη μιας ερευνητικής μεθοδολογίας, η οποία, 
συνδυάζοντας τα οφέλη των ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών μεθόδων, θα μπορούσε 
να συμβάλλει στην πληρέστερη διερεύνηση και διεξοδικότερη  ανίχνευση της ιδεολογίας των 
σχολικών εγχειριδίων.  Ως αντικείμενο της διερευνητικής προσέγγισης επιλέχθηκαν τα νέα 
βιβλία γλωσσικής αγωγής, «Τα απίθανα μολύβια», που εισήχθησαν στην ελληνική 
εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2006 -2007 για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας στην Γ΄ τάξη Δημοτικού. Ο προσανατολισμός και ο χαρακτήρας της 
σχολικής εκπαίδευσης, σχετικά με το βαθμό ανταπόκρισης στις αρχές διαμόρφωσης του νέου 
εκπαιδευτικού υλικού, όπως αυτές ορίστηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το 
Υπουργείο Παιδείας (ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ, Προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού, www.pi-
schools.gr/prok_ekp_ylikou_03, 2006) αποτέλεσαν το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε 
η ερευνητική διαδικασία.    

Τα σχολικά βιβλία επιλέχθηκαν ως αντικείμενο διερεύνησης, καθώς ως μέσα 
κοινωνικοποίησης και ως φορείς του κρυφού αναλυτικού προγράμματος, περιέχουν 
ιδεολογικά μηνύματα. Αυτά τα μηνύματα, τα οποία δηλώνονται άμεσα ή έμμεσα, και έχουν 
ως στόχο να κοινωνικοποιήσουν αναλόγως τους αποδέκτες (Apple, 1986), καλλιεργούνται σε 
ένα χώρο που παραδοσιακά θεωρείται ιδεολογικά ουδέτερος (Apple, 1993: 41), το σχολείο, 
αποτυπώνοντας στα παιδιά όλων των κοινωνικών τάξεων αρχές και τρόπους συμπεριφοράς, 
ντυμένους με την κυρίαρχη ιδεολογία (Αλτουσέρ, 1983: 85). Υπάρχει, συνεπώς, πρόθεση 
ακόμη και μέσω της ανθολόγησης λογοτεχνικών ή ψευδεπίγραφων λογοτεχνικών κειμένων 
να προωθηθεί και να προβληθεί μία συγκεκριμένη ιδεολογία, αφού ο δημιουργός εγγράφει 
στα κείμενά του στοιχεία της ταυτότητας και του συστήματος αξιών του (Γεωργακοπούλου – 
Γούτσος, 1999), που υπηρετεί συγκεκριμένους στόχους, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε 
λιγότερο ορατούς.  
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Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν αφορούν στο χαρακτήρα της κοινωνικής 
ιδεολογίας από τον οποίο εμφορούνται τα νέα εγχειρίδια αναφορικά με την εικόνα των δύο 
φύλων που προβάλλεται και στο αν δίνεται έμφαση, και σε τι βαθμό, στην ανάπτυξη 
σεβασμού και  στην εγκαθίδρυση των αρχών που απορρέουν από τη χάρτα των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. Επίσης, στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί αν η ιδεολογία που διαπνέει 
τα γραπτά κείμενα είναι σύμφωνη με τα ιδεολογικά μηνύματα των συνοδευτικών εικόνων, αν 
δίνονται πρόσθετα ή αντικρουόμενα στοιχεία στην εικονογράφηση και όταν υπάρχει 
ιδεολογική διάσταση μεταξύ κειμένου και εικόνας, σε ποια στοιχεία της εικονογράφησης 
δίνεται έμφαση, σε αυτά που συμφωνούν με το κείμενο ή στα πρόσθετα συμπληρωματικά / 
αντικρουόμενα χαρακτηριστικά.  

Η προτίμηση των σχολικών εγχειριδίων της γλώσσας αντί άλλων σχολικών 
εγχειριδίων για την ανίχνευση των ιδεολογικών μηνυμάτων προέκυψε εξαιτίας του 
χαρακτηρισμού του γλωσσικού μαθήματος ως «φρονηματιστικού» (Ξωχέλλης, 2000: 44, 
Μπονίδης, 2004: 101, Κέντρο Έρευνας Σχολικών Βιβλίων, 2006). Η Διεθνής έρευνα 
σχολικών βιβλίων έδειξε ότι είναι δυνατό μέσα από τα περιεχόμενα μάθησης του γλωσσικού 
μαθήματος να καλλιεργούνται στους μαθητές στάσεις, στερεότυπα καθώς και προκαταλήψεις 
και εικόνες  τόσο για τον «εαυτό» όσο και για τον «άλλο» (Μπονίδης, 2004:101). Η επιλογή 
των βιβλίων της συγκεκριμένης σχολικής βαθμίδας προέκυψε όχι από την άποψη ότι τα 
σχολικά βιβλία των προηγούμενων βαθμίδων δεν εμπίπτουν – θεωρητικά τουλάχιστον – στο 
ευρύτερο πλαίσιο της νέας εκπαιδευτικής φιλοσοφίας, αλλά από το γεγονός ότι στην Γ΄ τάξη 
Δημοτικού έχει επιτευχθεί σε ικανοποιητικό πλέον βαθμό η κατάκτηση του γλωσσικού 
κώδικα, έτσι ώστε τα ίδια τα παιδιά  να αρχίσουν να δίνουν περισσότερη έμφαση στο «τι τους 
λέει» το κείμενο και όχι «τι λέει».  

 
2. Ερευνητική μέθοδος  
2.1. Μεθοδολογία για την ανάλυση λόγου  
Για την υλοποίηση της παρούσας ερευνητικής εργασίας κρίθηκε σκόπιμος ο συνδυασμός δύο 
ερευνητικών μεθόδων, οι οποίες μέχρι πρότινος χρησιμοποιούνταν χωριστά, τουλάχιστον 
στον τομέα της έρευνας του σχολικού βιβλίου. Πρόκειται για την Ποιοτική Ανάλυση 
Περιεχομένου (ΠΑΠ), όπως έχει διαμορφωθεί από τον Phillip Mayring, μέθοδο που 
προτιμούνταν κατά κόρον στον τομέα έρευνας του σχολικού βιβλίου και μάλιστα στην 
ποσοτική της μορφή259, και την Κριτική Ανάλυση Λόγου (ΚΑΛ) όπως διαμορφώθηκε από 
τον Norman Fairclough, η οποία αξιοποιείται πρωτίστως για την ανίχνευση της ιδεολογίας 
και μελετά τη χρήση της γλώσσας σε κοινωνικά συμφραζόμενα, ιδιαίτερα στην 
αλληλεπίδραση ή στο διάλογο μεταξύ ομιλητών, αλλά και σε κάθε άλλου είδους «λόγο». Ο 
συνδυασμός των δύο μεθόδων κρίθηκε απαραίτητος, προκειμένου να καλυφθούν 
μεθοδολογικά κενά που θα παρουσίαζε η μεμονωμένη και διακριτή χρήση των δύο μεθόδων, 
κάτι που γίνεται αντιληπτό αν μελετήσει κανείς την κριτική που ασκείται σε καθεμιά από 
αυτές (Kracauer, 1952, Bryman, 1992, Wilbraham, 1995, Neuman, 1997,  Kohlbacher, 2006). 

Συγκεκριμένα, η ΠΑΠ διατηρώντας τα θετικά στοιχεία της ποσοτικής έρευνας 
[προσφέρεται όταν το προς εξέταση υλικό είναι εκτεταμένο και διερευνούνται πολλές έννοιες 
(Mayring, 2000) καθώς εξασφαλίζει αριθμητικά / ποσοστιαία δεδομένα] δίνει μεγαλύτερη 
βαρύτητα στην εις βάθος διερεύνηση του υλικού και στην περαιτέρω ποιοτική – ερμηνευτική 
αξιοποίησή τους ( Kohlbacher, 2006). Η πορεία της ερευνητικής διαδικασίας περνά από τα 
                                                 
259 Έρευνες που υλοποιήθηκαν με Ανάλυση Περιεχομένου: Α. Φραγκουδάκη (1979) Τα αναγνωστικά βιβλία του 
Δημοτικού Σχολείου. Γιάννινα: Θεμέλιο,  Μ. Γεωργίου- Νίλσεν (1980). Η οικογένεια στα αναγνωστικά του 
δημοτικού. Αθήνα: Κέδρος, Ν.Χ. Άχλης (1983) Οι γειτονικοί μας λαοί, Βούλγαροι και Τούρκοι στα σχολικά βιβλία 
Ιστορίας Γυμνασίου και Λυκείου. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αφών Κυριακίδη, Δ. Μακρυνιώτη (1986) Η 
παιδική ηλικία στα αναγνωστικά βιβλία 1834 -1919. Αθήνα: Δωδώνη, Ευαγ. Κανταρτζή (1992) Η εικόνα της 
γυναίκας στα αναγνωστικά βιβλία του Δημοτικού: διαχρονική έρευνα από το 1954 μέχρι σήμερα. Θεσσαλονίκη: 
Εκδοτικός Οίκος Αφών Κυριακίδη, Μ.Γ. Δημάση (1996). Τα ελληνόγλωσσα αναγνωστικά βιβλία του δημοτικού 
σχολείου της Κωνσταντινούπολης και η θρησκευτική και εθνική ταυτότητα των Ελληνοπαίδων. Θεσσαλονίκη: 
Εκδοτικός Οίκος Αφών Κυριακίδη, Ξωχέλης et al.  (2000) Η εικόνα του «άλλου» / γείτονα στα σχολικά βιβλία των 
Βαλκανικών χωρών. Πρακτικά διεθνούς Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη, 16 – 18 Οκτωβρίου 1998. Αθήνα: Τυπωθήτω, 
Γιώργος Δάρδανος, Η. Μήλλας (2001). Εικόνες Ελλήνων και Τούρκων. Σχολικά βιβλία, Ιστοριογραφία, λογοτεχνία 
και εθνικά στερεότυπα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
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ακόλουθα στάδια: 1) καθορισμός του υπό έρευνα υλικού 2) ανάλυση των συνθηκών κάτω 
από τις οποίες διαμορφώθηκε το υλικό 3) τυπικά χαρακτηριστικά του υλικού 4) κατεύθυνση 
της ανάλυσης 5) ερωτήματα βάσει ενός θεωρητικού πλαισίου 6) καθορισμός των τεχνικών 
ανάλυσης και επιλογή του παραδείγματος με το οποίο θα γίνει η έρευνα 7) σύστημα 
κατηγοριών και αποδελτίωση 8) ανάλυση βάσει συστήματος κατηγοριών (συγκεφαλαίωση, 
εξήγηση, δόμηση) 9) επανεξέταση συστήματος κατηγοριών και 10) ερμηνεία δεδομένων 
στην κατεύθυνση των βασικών ερωτημάτων (Μπονίδης, 2004: 100). Συνιστά, λοιπόν, 
συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο με σαφή βήματα (μέθοδος θεματικών κατηγοριών), 
παρέχει δυνατότητα ποσοτικοποίησης των ευρημάτων και είναι ιδιαίτερα «φιλική» ακόμη και 
σε ένα νέο ερευνητή, περιορίζεται ωστόσο μόνο στο φανερό περιεχόμενο, τα ευρήματά της 
είναι περισσότερο περιγραφικά, ενώ απουσιάζουν αφορμές ερευνητικής κριτικής (Denzil, 
2000). 

Η ΚΑΛ από την πλευρά της, η επονομαζόμενη και «υπεργλωσσική» ή 
«μεταγλωσσική» μέθοδος, ορίζεται ως η ανάλυση της λειτουργίας των κειμένων εντός 
κοινωνικών – πολιτισμικών συμφραζομένων (Fairclough, 1995) και της μελέτης της 
οργάνωσης της γλώσσας πάνω και πέρα από την πρόταση (Stubbs, 1983), καθώς 
αντιμετωπίζει την τελευταία σαν κοινωνικό σημειωτικό σύστημα (Halliday, 1978) και δίνει 
τη δυνατότητα στους ερευνητές που τη χρησιμοποιούν να ανακαλύπτουν τη σημασία που 
κρύβεται πίσω από τη γραμματική και τη συντακτική δομή διερευνώντας περισσότερο τα 
συμφραζόμενα του λόγου. Στόχος της είναι να ξεδιπλώσει τα ιδεολογικά στηρίγματα του 
λόγου, τα οποία έχουν γίνει τόσο φυσικά με το πέρασμα του χρόνου, ώστε αρχίζουν να 
θεωρούνται κοινά, αποδεκτά και φυσικά χαρακτηριστικά (Teo, 2000: 11). Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει ακόμη και τη διερεύνηση του πολιτικού ή και του οικονομικού πλαισίου της 
γλωσσικής χρήσης και παραγωγής (Wikipedia, 2006). Ψάχνει, συνεπώς, το νόημα πίσω από 
τις λέξεις, δηλαδή όχι μόνο αυτών που λέγονται σε ένα κείμενο αλλά και αυτών που έχουν 
ήδη ειπωθεί αλλού και θεωρούνται δεδομένα (Fairclough, 1995), μπορεί να πετύχει την εις 
βάθος διερεύνηση του υλικού, την ανακάλυψη του λανθάνοντος περιεχομένου και τη 
σύνδεση των ευρημάτων με τα κοινωνικά συμφραζόμενα. Βασικό της μειονέκτημα, όμως, 
είναι η ανυπαρξία σαφούς και ξεκάθαρου μεθοδολογικού εργαλείου.    

Οι δύο αυτές ερευνητικές μέθοδοι, ωστόσο, έχουν ένα κοινό πλεονέκτημα. Είναι 
μέθοδοι ευέλικτες που μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά -  συμπληρωματικά σε άλλα 
είδη ανάλυσης. Η χρήση της ΠΑΠ μπορεί να είναι λειτουργική υπό την έννοια του ότι δε 
βάζει τελεία ή δεν βάζει την τελευταία λέξη. Αντίθετα, οδηγεί σε συγκρίσιμα και 
αξιοποιήσιμα δεδομένα εξασφαλίζοντας ένα στατικό, εξαντλητικό περιγραφικό φάσμα 
θεμάτων που διευκολύνει εις βάθος αναλύσεις συγκεκριμένων κειμένων. Με αυτόν τον τρόπο 
δημιουργεί ένα υλικό που μπορεί να εξυπηρετεί την κριτική ή την ενίσχυση της ιδεολογίας σε 
κοινωνικό και υποκειμενικό επίπεδο. Μάλιστα, η ΚΑΛ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
ενισχύσει τα είδη της ΠΑΠ (Wilbraham, 1995). Άλλωστε, όπως αναφέρει και ο 
σημαντικότερος εισηγητής της ΚΑΛ, Fairclough, «η ΚΑΛ δεν μπορεί από μόνη της να κρίνει 
την αλήθεια μιας πρότασης, αλλά είναι απλώς μια μέθοδος που χρησιμοποιείται σε ευρύτερα 
κριτικά πρότζεκτ» (Fairclough, 1995: 18). Αυτό που χρειάζεται στην ΠΑΠ είναι μία οξεία, 
κριτική επιχειρηματολογία και η σύνδεση των ευρημάτων με το κοινωνικό πλαίσιο που τα 
παρήγαγε. Η ΠΑΠ μπορεί να ενισχυθεί με κριτική σύγκριση από την ΚΑΛ (Wilson, 1993, 
Wilbraham, 1995). 

 
2.2. Μεθοδολογία για την ανάλυση της εικονογράφησης 
Αντίστοιχα, για την ανάλυση της εικονογράφησης, ακολουθήθηκε μία ανάλογη με τα γραπτά 
κείμενα ερευνητική μέθοδος που αποτελεί σύνθεση στοιχείων της ποιοτικής ανάλυσης 
περιεχομένου και της κριτικής ανάλυσης της εικόνας (Μπονίδης, 2004: 169). Στόχος ήταν να 
περιγραφεί το σύνολο της εικονογράφησης του υπό έρευνα υλικού με περιεχόμενο σχετικό με 
τη θεματική της έρευνας και να καταταγεί βάσει ενός επαγωγικού συστήματος κατηγοριών.  

Για την ανάλυση της εικονογράφησης χρησιμοποιήθηκε η «γραμματική του οπτικού 
κειμένου» των Kress και Van Leeuwen, μεθοδολογία που βασίζεται στη θεωρία της 
Συστημικής Λειτουργικής Γραμματικής, της οποίας εισηγητής είναι ο M.A.K. Halliday 
(Halliday, 1994). Σύμφωνα με αυτή την οπτική, νοήματα ή «μεταλειτουργίες» σε μια εικόνα 
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ή εικονική σύνθεση μπορεί να είναι οι ακόλουθες : α) η αναπαραστατική μεταλειτουργία 
(ideational metafunction), που έχει να κάνει με αναπαράσταση  αντικειμένων / πτυχών του 
εμπειρικού κόσμου και της σχέσης τους με αυτόν.  Τα εικονιζόμενα πρόσωπα ενδέχεται να 
παίζουν ενεργητικό ή παθητικό ρόλο: σχέση δράστη (actor) και στόχου (goal), δηλαδή 
προσώπου που ενεργεί και προσώπου / αντικειμένου («φαινόμενο») που δέχεται την 
ενέργεια. Στις περιπτώσεις που εικονίζεται και δράστης και στόχος, η εικονική δομή 
χαρακτηρίζεται μεταβατική  (transactional), ενώ μη μεταβατική όταν εικονίζεται μόνο ο 
δράστης, β) η διαπροσωπική (interpersonal) μεταλειτουργία, που αφορά την παρουσίαση της 
σχέσης «παραγωγού» και αποδέκτη σημείου, οπότε γίνεται λόγος για διαδραστικά μηνύματα 
των εικόνων (interactive meanings). H άμεση οπτική επαφή, η κατεύθυνση δηλαδή του 
βλέμματος του εικονιζόμενου προσώπου απευθείας στους θεατές συνιστά «αίτημα»(demand) 
για προσοχή και διαμορφώνει μαζί τους διαπροσωπική σχέση σε φαντασιακό επίπεδο. 
Αντίθετα, όταν το βλέμμα δεν κατευθύνεται στους παρατηρητές, η εικόνα συνιστά 
«προσφορά» (offer) γιατί «προσφέρεται» απρόσωπα σ’ αυτούς. Επίσης εξετάζεται η 
κοινωνική απόσταση των αναπαριστώμενων και η γωνία λήψης και τέλος,  γ) η κειμενική 
μεταλειτουργία (textual metafunction), που σχετίζεται με τη χωροθέτηση εικόνων στη σελίδα 
και την προβολή επιμέρους στοιχείων της σύνθεσης [τα στοιχεία που εμφανίζονται αριστερά 
συνιστούν το Δεδομένο, ενώ Δεξιά το Νέο, όσα βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο συνιστούν 
το ιδεώδες, ενώ εκείνα που είναι στη βάση το δεδομένο/ πραγματικό, τα στοιχεία που 
εικονίζονται στο κέντρο της σελίδας αποτελούν τον πυρήνα της πληροφορίας,] (Kress & Van 
Leeuwen, 1996: 119 -158, Baldry & Thibault 2006: 73 – 78, 94 - 97).   

 
2.3. Αντικείμενο της διερεύνησης : Τα δύο φύλα  
Οι θεματικές κατηγορίες που εξετάστηκαν συνολικά στην ενότητα «δύο φύλα» είναι οι 
ακόλουθες: 1Β1 Ισότητα δύο φύλων: α. Ο άνδρας σε παραδοσιακά γυναικείους ρόλους, β. 
Γυναίκες σε σύγχρονους ρόλους ή μη στερεότυπα γυναικείους, γ. Συνεργασία/ αρμονική 
συνύπαρξη δύο φύλων, δ. Ισότιμη δήλωση αρσενικού και θηλυκού γένους. 1Β2  Σεξισμός: 
Στην κατηγορία αυτή εξετάζονται χωρία στα οποία παρουσιάζονται διακρίσεις ανάμεσα στα 
δύο φύλα, κοινωνική ανισότητα που ανάγεται στο φύλο, στερεότυποι ρόλοι του φύλου και 
δήλωση μόνο του αρσενικού γένους: α.  Ο άνδρας σε παραδοσιακούς / στερεότυπους ρόλου, 
β.  Η γυναίκα σε παραδοσιακούς/ στερεότυπους  ρόλους, γ.  Σεξιστικό παιχνίδι / δράση των 
παιδιών, δ.  Σεξιστική χρήση της γλώσσας / γλωσσικός «σεξισμός». Ο όρος «γλωσσικός 
σεξισμός» περιγράφει τη χρήση της γλώσσας με τρόπο που φαίνεται να διαιωνίζει και να 
νομιμοποιεί την εξουσία των αντρών εις βάρος των γυναικών. Η γλώσσα είναι σεξιστική 
όταν αγνοεί τις γυναίκες και τις επιδόσεις τους, όταν περιγράφει τις γυναίκες σε σχέση και 
υπό την κυριαρχία των αντρών (Μπουρντιέ, 1996). 1Β3.  Εκφορά λόγου γυναικών και 
ανδρών: α. Εκφορά λόγου γυναικών, β. Εκφορά λόγου ανδρών.  1Β4  Χαρακτήρας / 
ιδιότητες γυναικών και ανδρών:α.  Χαρακτήρας / ιδιότητες γυναικών, β. Χαρακτήρας 
ανδρών. Στην κατηγορία αυτή μελετώνται χωρία που προσδίδουν ιδιότητες, στοιχεία 
ψυχοσύνθεσης ή πτυχές προσωπικότητας που αποδίδονται στο ένα ή το άλλο φύλο.  

Στην παρούσα εργασία, καθαρά για λόγους πρακτικούς,  παρουσιάζονται συνοπτικά 
τα ευρήματα μόνο των θεματικών υποκατηγοριών 1Β1α.β. και 1Β3 για την ανάλυση λόγου 
και 1Β2γ.δ.ε για την ανάλυση της εικονογράφησης, καθώς, αφού δεν υφίσταται απόκλιση 
μηνυμάτων στο λόγο και την εικόνα, με αυτό τον τρόπο πιστεύουμε πως δίνεται μια 
πληρέστερη εικόνα των ερευνητικών ευρημάτων.  

 
2.4. Καθορισμός των τεχνικών ανάλυσης λόγου 
Ως μονάδα καταγραφής ορίστηκε το «θέμα», η έκταση του οποίου μπορεί να κυμαίνεται από 
μία λέξη έως και αρκετές περιόδους. Αυτή η διακύμανση οφείλεται στο γεγονός ότι σε 
πολλές περιπτώσεις για την ανάλυση και ένταξη ενός «λόγου» σε μία θεματική κατηγορία 
χρειάζεται μεγαλύτερο μέρος κειμένου, ώστε να γίνει εμφανές το ιδεολογικό του μήνυμα.  
Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις ένα ίδιο θέμα μπορεί να εντάσσεται σε διαφορετικές 
κατηγορίες. Αυτό συμβαίνει μόνο στο βαθμό που κάθε φορά σχολιάζεται διαφορετικό μέρος 
ή διαφορετική πτυχή του θέματος και για λόγους κατανόησης του κειμένου δεν το 
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κατακερματίζουμε (ώστε σε κάθε κατηγορία να εντάσσουμε ένα μικρό μέρος λόγου χωρίς 
νόημα).    
 
2.5. Καθορισμός τεχνικών ανάλυσης εικονογράφησης 
Ως μονάδα καταγραφής ορίστηκε κάθε εικόνα (φωτογραφία ή σκίτσο) ανεξάρτητα από την 
έκταση που μπορεί να καταλαμβάνει στη σελίδα του σχολικού βιβλίου. Κατά την ανάλυση 
της εικονογράφησης οι εικόνες κατατάχθηκαν στις κατηγορίες που προέκυψαν από την 
ανάλυση των κειμένων, όπου, βέβαια, αυτές υφίστανται, ενώ για την κωδικοποίηση 
χρησιμοποιείται το ίδιο αλφαριθμητικό πρότυπο (το τεύχος δηλώνεται με κεφαλαίο ελληνικό 
γράμμα και ακολουθεί ο αριθμός της σελίδας). Μία μικρή διαφοροποίηση προκύπτει 
αναγκαστικά, όταν σε μια σελίδα υπάρχουν περισσότερες της μίας εικόνες, οπότε εισάγεται 
ως διακριτικό σημείο η κάθετος και ένας αριθμός που δηλώνει τον αριθμό της εικόνας, αν 
μετρηθούν οι εικόνες από το πάνω μέρος της σελίδας προς τα κάτω. Για παράδειγμα, το 
Α84/1 δηλώνει την εικόνα που βρίσκεται πάνω πάνω στη σελίδα 84 του Α τεύχους. 

Για την ανάλυση της εικονογράφησης χρησιμοποιήθηκαν οι τρεις μεταλειτουργίες, η 
αναπαραστατική, η διαπροσωπική και η κειμενική.  
 
3. Ερευνητικά ευρήματα  
3.1. Αποτελέσματα από την ανάλυση λόγου  
Η απομάκρυνση του άντρα από τη στερεότυπη δράση του εκδηλώνεται μέσα από την 
ενασχόληση με οικιακές δουλειές και με τη μαγειρική, με την απόδοση στο πρόσωπό τους 
χαρακτηριστικών, όπως η υπομονή, που συνήθως αποδίδονται σε γυναίκες ή με την έκφραση 
αιτημάτων που διαφοροποιούνται από τη συνήθη αντρική νοοτροπία, που θέλει τους άντρες 
να πρωταγωνιστούν στις πολεμικές επιχειρήσεις και να εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά.  

 
 
 
Ο 
άντρας 
σε 
παραδο
σιακά 
γυναικεί
ους 
ρόλους 
(7 
αναφορέ
ς) 

 
 

 
Το παράδειγμα Β39 είναι ενδεικτικό του πως η ΚΑΛ λειτούργησε σε αρκετές περιπτώσεις ως 
δικλείδα ασφαλείας ενισχύοντας την εγκυρότητα και την πληρέστερη θεώρηση των 
ερευνητικών ευρημάτων. Σύμφωνα με τις αρχές της θεματικής κατάταξης της ΠΑΠ, το 
απόσπασμα Β39 παρουσιάζει ένα αγόρι να μαγειρεύει και συνεπώς έπρεπε να υπαχθεί στην 
ανάλογη κατηγορία. Η ΚΑΛ, όμως, υπέδειξε ότι αυτή η δραστηριότητα του αγοριού δεν 
προκύπτει φυσικά και αβίαστα ούτε υφίσταται στην πραγματικότητα. Αντιθέτως, εντάσσεται 
στο πλαίσιο της ονειροφαντασίας – ο μικρός ονειρεύεται ότι μαγειρεύει – και πάλι αυτό 
συμβαίνει όχι γιατί η μαγειρική θεωρείται μια φυσιολογική δραστηριότητα που μπορεί να 
ασκείται εξίσου από άντρες και γυναίκες, αλλά ως θυσία που πρέπει να γίνει για χάρη της 
φιλίας.     

                                                 
260 Τα παραδείγματα συνοδεύονται από αλφαριθμητική σήμανση, όπου το κεφαλαίο γράμμα δηλώνει 
το τεύχος και ο αριθμός τη σελίδα όπου βρίσκεται το απόσπασμα π.χ. Α26 = τεύχος Α΄ , σελίδα 26.  

Οικιακές δουλειές      4 (57%) 
 

«Ο πατέρας θα ποτίσει τα λουλούδια και θα 
καθαρίσει τα τζάμια», Β38 260. 
«Μια μυρωδιά από κακάο άρπαξε τον Κώστα 
από τη μύτη και τον οδήγησε στην κουζίνα. Ένα 
μικρόσωμο πραγματάκι […]-Τι με κοιτάς έτσι; 
Εμπρός ανακάτευε το κακάο! Φώναξε και του 
έδωσε μια ξύλινη κουτάλα»Β39. 

Συμπεριφορά               2 (29%)  
 

«Όλοι εξαιρετικοί άνθρωποι, ιδιαίτερα ο κυρ 
Σταμάτης. Σοβαρός, καλόψυχος, 
υπομονετικός», Α40. 

Παραμονή στο σπίτι     1(14%) 
 

«Πολλά ταξίδια θα έκανες στη ζωή σου παππού! 
του είπα. Ποιος, εγώ; Είπε ξαφνιασμένος ο 
παππούς, που δεν περίμενε την ερώτηση. Εγώ 
όχι, ψυχή μου, συνέχισε μετά, η γιαγιά σου, η 
Χρουσή, αυτή έκανε τα ταξίδια»,  Γ11/12. 
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Η ανάληψη σύγχρονων ή μη στερεότυπων ρόλων από τις γυναίκες εμφανίζεται 
ιδιαίτερα περιορισμένη στα βιβλία, καθώς οι γυναίκες σε μια περίπτωση εμφανίζονται να 
κατέχουν θέση κοινωνικής ισχύος και γενικότερης αποδοχής και σε μία μόνο να απουσιάζουν 
από το σπίτι αφήνοντας πίσω τον άντρα να περιμένει. 
 
 
 
 
Γυναίκες σε 
σύγχρονους 
ρόλους  
( 2 αναφορές)  
 

 
 
 
 
 

Είναι άξιο λόγου να αναφερθούν σε αυτό το σημείο συνοπτικά - εφόσον δεν υπάρχει η 
δυνατότητα αναλυτικής παρουσίασης του συνόλου των ευρημάτων - κάποια ποσοστιαία 
δεδομένα. Ενδεικτικό είναι πως οι άντρες εμφανίζονται σε παραδοσιακούς αντρικούς ρόλους 
σε ποσοστό τριπλάσιο από εκείνο της ανάληψης κάποιας παραδοσιακά γυναικείας δράσης 
(23 έναντι 7 αναφορών). Επίσης, οι γυναίκες εμφανίζονται μόλις δύο φορές σε σύγχρονους/ 
μη στερεότυπους ρόλους και σε εφταπλάσιο ποσοστό παρουσιάζονται να καθαρίζουν, να 
μαγειρεύουν και γενικότερα να ασκούν παραδοσιακούς ρόλους. Στα βιβλία δεν εντοπίστηκε 
ούτε μια αναφορά της εργαζόμενης γυναίκας που λείπει από το σπίτι ή που επιστρέφει από τη 
δουλειά.  

Επιπλέον, η ανάγνωση αποσπασμάτων λόγου που εκφέρονται από γυναίκες αφήνει 
την εντύπωση πως κάποια υφολογικά χαρακτηριστικά επανέρχονται σταθερά σε όλα τα 
κείμενα. Πρόκειται για εκδηλώσεις που εκφράζουν συναισθηματισμό, ευαισθησία, 
μελαγχολία, συγκίνηση, αυθορμητισμό και παρόρμηση, εκδηλωτικότητα συναισθημάτων, 
πείσμα και ζήλο, φυγή- συμβιβασμό –υποχώρηση και σαν μειωτικά χαρακτηριστικά, η 
νευρικότητα και η πονηριά.   

Αντίστοιχες εντυπώσεις ως προς την εμφάνιση πάγιων υφολογικών χαρακτηριστικών 
δημιουργεί και η ανάγνωση του λόγου των αντρών. Κύρια και κοινή ιδιότητα εδώ είναι ο 
συγκρατημένος λόγος. Διακρίνεται, λοιπόν, η σοβαρότητα, η αυτοσυγκράτηση, η 
κυνικότητα, η περηφάνια, ο συγκρατημένος ενθουσιασμός, η δύναμη, ο ζήλος, η αντίδραση 
σε κάθε τι καταπιεστικό και, σαν αρνητικό γνώρισμα, η πλεονεξία.  

 
3.2. Αποτελέσματα από την ανάλυση της εικονογράφησης  

1Β2  Σεξισμός.  Χαρακτηριστικό είναι πως οι εικόνες που υπάγονται στην κατηγορία 
σεξισμός είναι πενταπλάσιες από εκείνες που υπάγονται στην κατηγορία της ισότητας των 
δύο φύλων.  

1Β2γ. Σεξισμός παιδιών. Ο σεξισμός στα παιδιά εκφράζεται μέσα από την άνιση 
αριθμητική παρουσία σε κοινές δραστηριότητες, την ανάληψη ενεργητικού ρόλου από το ένα 
μόνο φύλο και την απόδοση σεξιστικών χαρακτηριστικών σε επιλογές και δραστηριότητές 
τους.  Για παράδειγμα στην εικόνα Α6 έχουμε παρουσίαση σκηνής από την αυλή του 
σχολείου. Τα δύο αγόρια εμφανίζονται ως πρωταγωνιστές, καθώς καταλαμβάνουν τον 
μπροστινό φόντο της απεικόνισης και έχουν ενεργητικό ρόλο: παίζουν και μάλιστα παίζουν 
μπάσκετ. Αντίθετα, τα κορίτσια είναι τοποθετημένα στο βάθος και τηρούν παθητικό ρόλο 
παρατηρώντας τα αγόρια που παίζουν και τακτοποιώντας τη σχολική τσάντα. Τα πλάνο είναι 
μέσο μακρινό, η μετωπική γωνία ευθεία, η κοινωνική απόσταση των εικονιζόμενων μακρινή 
προσωπική και η λήψη γίνεται από θέση ισότητας. Παρόλο που η απουσία βλέμματος προς 
τους θεατές συνιστά «προσφορά» κι όχι «αίτημα», η συνολική παρουσίαση κάνει τους 

Επαγγέλματα ευρείας αποδοχής    1   
 

«Οι κάδοι απορριμμάτων είχαν γεμίσει 
και η δήμαρχος καλούσε τους δημότες 
να μην κατεβάζουν τα σκουπίδια τους 
στους δρόμους», Α67. 

Απουσία από το σπίτι                    1 
 

«Πολλά ταξίδια θα έκανες στη ζωή σου 
παππού! του είπα. Ποιος, εγώ; Είπε 
ξαφνιασμένος ο παππούς, που δεν 
περίμενε την ερώτηση. Εγώ όχι, ψυχή 
μου, συνέχισε μετά, η γιαγιά σου, η 
Χρουσή, αυτή έκανε τα ταξίδια»,  
Γ11/12. 
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παρατηρητές να θεωρούν αυτό που βλέπουν μέρος του δικού τους κόσμου. Η εικόνα 
καταλαμβάνει σχεδόν ολόκληρη τη σελίδα, είναι η μοναδική πηγή πληροφοριών. 

Αντίστοιχα, στην εικόνα Β12, οι διακοσμητικές επιλογές που γίνονται για τις κάρτες 
γενεθλίων παραπέμπουν σε σεξιστικά στερεότυπα. Στις κοριτσίστικες προσκλήσεις υπάρχει 
διάκοσμος από μπαλονάκια, καρδούλες και κοριτσάκια με μακριά, λιτά μαλλιά, ενώ στην 
αγορίστικη υπάρχει ένα λιονταράκι : βασιλιάς ζώων, σύμβολο δύναμης και εξουσίας. Τα 
σκίτσα καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της σελίδας αποτελώντας τη βασική πηγή των 
πληροφοριών, ενώ επειδή βρίσκονται κάτω από το συνοδευτικό κείμενο, ασκούν ιδεολογικά 
τον κύριο ρόλο.   

1Β2δ. Σεξισμός αγοριών. Ο σεξισμός στα αγόρια δηλώνεται με την εικονιστική 
απόδοση των αγορίστικων παιχνιδιών (Α28, Β11, Β27, Β75, Γ60) και συμπεριφορικών 
χαρακτηριστικών (Α35, Α52 ). Στην εικόνα Α28 μια παρέα αγοριών που κρατάει μπάλα και 
σπαθί: παραδοσιακά αγορίστικα παιχνίδια. Το μέσο μακρινό πλάνο, η ευθεία μετωπική 
γωνία, η κοντινή προσωπική απόσταση και η λήψη από θέση ισότητας κάνουν τους 
παρατηρητές να θεωρούν αυτό που βλέπουν μέρος του δικού τους κόσμου. Αν και η απουσία 
επαφής μέσω βλέμματος καθιστά την εικόνα αντίδραση και προσφορά, η τοποθέτησή της στο 
αριστερό κεντρικό τμήμα της την καθιστά πυρήνα της πληροφορίας -  αντικρίζουμε μια 
δεδομένη κατάσταση.  

1Β2ε.  Σεξισμός κοριτσιών. Ο σεξισμός στα κορίτσια δηλώνεται μέσα από την 
απεικόνιση  των ενασχολήσεών τους, όπως είναι το διάβασμα, η ζωγραφική (Α10, Β49, Γ51, 
Α32, Α72) και την παρουσίαση στοιχείων της συμπεριφοράς τους, όπως η επιμέλεια (Α16)  ή 
η υποκρισία (Α35). Στο σκίτσο Α10, ένα κορίτσι κάθεται στην παραλία και διαβάζει αντί να 
παίζει στην άμμο (τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν όλα τα διαθέσιμα «σύνεργα»: κουβαδάκι 
και φτυάρι) ή να κολυμπά. Παρουσιάζεται, λοιπόν, να απασχολείται με μια πιο ήρεμη 
δραστηριότητα. Εντύπωση προκαλεί η στερεότυπη επιλογή του κόκκινου χρώματος: το 
κοριτσάκι φορά κόκκινο μαγιό και κόκκινες παντόφλες, κάθεται σε κόκκινη φουσκωτή 
πολυθρόνα και φορά καπέλο με κόκκινη κορδέλα. Ενδιαφέρον είναι πως η πολυθρόνα δε 
θυμίζει σε τίποτα παραθαλάσσιο εξοπλισμό, αλλά σπιτικό κάθισμα. Η σκηνή, συνεπώς, 
μοιάζει αταίριαστη, σαν να μεταφέρθηκε το κοριτσάκι από το δωμάτιο στην παραλία όπως 
ήταν, επειδή δεν «ξεκολλούσε» από το διάβασμα! Το πλάνο είναι μακρινό, η γωνία οξεία, 
ωστόσο στο ίδιο επίπεδο με τους παρατηρητές, ενώ απουσιάζει και η επαφή μέσω του 
βλέμματος. Το σκίτσο καταλαμβάνει το αριστερό τμήμα της σελίδας και κατά συνέπεια  
παρουσιάζεται σαν κάτι δεδομένο.  

Στο σκίτσο Α35 έχουμε απεικόνιση κοριτσιού που γελά κοιτάζοντας λοξά και 
τοποθετώντας το χέρι μπροστά από το στόμα. Η συγκεκριμένη εικονιστική απόδοση και η 
σύνδεση με το ρήμα «κρυφογελώ» που τα παιδιά πρέπει να γράψουν κάτω από την εικόνα 
στο πλαίσιο της γλωσσικής άσκησης που υπάγεται το σκίτσο, δηλώνει πονηριά και 
υποκρισία, χαρακτηριστικά που αποδίδονται στερεότυπα σε γυναίκες. Η κοντινή λήψη από 
θέση ισότητας και η ευθεία μετωπική γωνία διαμορφώνουν κλίμα οικειότητας. Τέλος, επειδή 
το βλέμμα δεν κατευθύνεται στους θεατές έχουμε «προσφορά». Η εικόνα είναι μη 
μεταβατική.  

 
4. Συζήτηση – Συμπεράσματα  
Έχοντας ολοκληρώσει την ερευνητική προσέγγιση των νέων σχολικών εγχειριδίων της 
γλώσσας της Γ΄ Δημοτικού σε επίπεδο ανάλυσης λόγου και εικόνας, οφείλουμε καταρχάς να 
σημειώσουμε πως, επειδή η αντιστοιχία – συμφωνία κειμένου και εικόνων είναι ιδιαίτερα 
υψηλή (ποσοστό 96%) και ουσιαστικά δεν υφίσταται διαφοροποίηση των ιδεολογικών 
μηνυμάτων στους δύο σημειωτικούς τρόπους, τα σχόλια που γίνονται είναι καθολικά και 
αφορούν εξίσου το λόγο και την εικόνα.   

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτό το σημείο να τονιστεί πως ο συνδυασμός των 
ερευνητικών μεθόδων ΠΑΠ και ΚΑΛ αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμος, καθώς, εκτός του 
ότι συνετέλεσε στην ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού εργαλείου έγκυρου και αξιόπιστου, 
επέτρεψε την εις βάθος διερεύνηση αλλά και την ποσοτικοποίηση των ευρημάτων, 
οδηγώντας ουσιαστικά στο αρμονικό δέσιμο των πλεονεκτημάτων, την εξάλειψη των 
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μειονεκτημάτων και την υπέρβαση των αντιθέσεων δύο μεθόδων που παραδοσιακά 
θεωρούνται «αντίπαλες», των ποσοτικών και ποιοτικών.   

Σε ό,τι αφορά τα ερευνητικά ευρήματα, αυτό που μπορεί να ειπωθεί σε πολύ γενικές 
γραμμές είναι πως τα νέα σχολικά εγχειρίδια δεν κατορθώνουν να απαλλαγούν ουσιαστικά 
από τα καθιερωμένα σχήματα του παρελθόντος και να φέρουν μια ουσιαστική τομή σε 
θέματα αιχμής, όπως είναι ο νέος ρόλος των δύο φύλων σε ένα κόσμο που αλλάζει. Αντίθετα, 
θα μπορούσε να ειπωθεί πως τα ανοίγματα που γίνονται είναι κάπως δειλά.  Επιχειρήθηκε, 
βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις η υπέρβαση ορισμένων παραδοσιακών μορφών, παρόλα αυτά 
τα νέα βιβλία δεν ξεφεύγουν από παλαιότερες μορφές αντίστοιχων εγχειριδίων. 

Όταν, λοιπόν, γίνεται λόγος για σχολικά εγχειρίδια - και χωρίς να υπάρχει καμία 
απολύτως πρόθεση κακοπροαίρετης κριτικής των συγκεκριμένων βιβλίων που 
χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα - θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμο και συνετό αν, παράλληλα 
με τα κριτήρια παιδαγωγικής καταλληλότητας και  επιστημολογικής εγκυρότητας, 
λαμβάνονταν υπόψη και κάποιες μεθοδολογικές προτάσεις ανάλυσης της ιδεολογίας, τη 
στιγμή που η Εκπαίδευση παίζει τον κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση του είδους και της 
ποιότητας των ιδεών με τις οποίες ουσιαστικά επί δώδεκα τουλάχιστον συναπτά έτη 
«ζυμώνονται» τα παιδιά, οι αυριανοί σκεπτόμενοι (;) πολίτες.  

Κλείνοντας, οφείλουμε, βέβαια, να αναφερθούμε και σε έναν καθοριστικό παράγοντα 
που έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ανεξάρτητα από το πληροφοριακό φορτίο των 
κειμένων και τις ιδεολογικές τους κατευθύνσεις. Εννοούμε, ασφαλώς, τον εκπαιδευτικό που 
όντας ο ίδιος φορέας της δικής του ιδεολογίας, μπορεί να καθορίσει την ποιότητα της γνώσης 
και της αντίληψης του κόσμου που θα περάσει στους μαθητές. Δεν ισχυριζόμαστε σε καμία 
περίπτωση ότι μπορεί εξ ολοκλήρου να ανατρέψει την εικόνα που περνούν τα βιβλία, μπορεί 
ωστόσο να ασκήσει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα των ιδεών με τις οποίες τελικά τα 
παιδιά θα έρθουν σε επαφή δίνοντας παράλληλα με το βιβλίο και τη δική του εκδοχή και 
ερμηνεία.    
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Η Δημιουργική Διδακτική Προσέγγιση της Γλώσσας για Ευφυή-Χαρισματικά Παιδιά: Ειδικές 
Περιπτώσεις της Γενικής Αγωγής 

 
Παπαδοπούλου Σμαρ., Επίκ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Ιωαννίνων 

 
Περίληψη 
Η δημιουργική ικανότητα εξετάζεται υπό το πρίσμα των στρατηγικών διδασκαλίας που αφορούν το γλωσσικό 
μάθημα για παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Η εργασία μας παρουσιάζει δραστηριότητες που θα μπορούσαν να 
ενταχθούν σε ένα ευέλικτο αναλυτικό πρόγραμμα  για τη γλωσσική διδασκαλία, το οποίο είναι σχεδιασμένο για 
την γενική αγωγή, αλλά θα μπορούσε να εξυπηρετήσει ανάγκες ειδικών περιπτώσεων  με παιδιά τα οποία 
παρουσιάζουν ξεχωριστή ικανότητα στη γραπτή και προφορική έκφραση και τα χαρακτηρίζουμε ως ευφυή ή 
χαρισματικά. Πρόθεσή μας είναι ακόμη  να ερευνήσουμε προβλήματα που καλείται να ρυθμίσει η σύγχρονη 
διδακτική της γλώσσας μέσω της δημιουργικής έκφρασης, ώστε τα παιδιά να επιτυγχάνουν υψηλότερη επίδοση 
στη γλωσσική διδασκαλία, αλλά και να αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες μάθησης και επικοινωνίας των ευφυών 
παιδιών σε μια τάξη γενικής αγωγής. Σχολιάζονται οι δυσκολίες που ενσκήπτουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα ως προς  τη διαχείριση ευφυών –χαρισματικών μοντέλων διδασκαλίας, καινοτόμες δράσεις 
δημιουργικής μάθησης, όπως η «Ευέλικτη Ζώνη»  και προτείνονται δραστηριότητες για την ανάπτυξη της 
φαντασίας, την πρωτοτυπίας, της ερμηνευτικής ανάλυσης γλωσσικών ερεθισμάτων που βοηθούν   όλα 
ανεξαιρέτως τα παιδιά τόσο στη διδακτική της γλώσσας όσο και στην κατανόηση του μηχανισμού ανάπτυξης 
της ανθρώπινης  νοημοσύνης που εκφράζεται δημιουργικά. 
 
Ορισμοί, μοντέλα  και χαρακτηριστικά της δημιουργικής  ευφυΐας 
Αντικείμενο διερεύνησης στη μελέτη μας αποτελεί η δημιουργική έκφραση της ανθρώπινης ευφυΐας η 
οποία εκφράζεται σε ένα περιβάλλον γλωσσικής διδασκαλίας και μάθησης και αφορά παιδιά ηλικίας 
6-12 ετών. Η δημιουργική διάσταση της ευφυΐας σχετίζεται με την αποκλίνουσα έκφραση. Αυτή 
έκφραση γίνεται κατανοητή από το περιβάλλον του ευφυούς παιδιού με την παραγωγή πολλών ιδεών 
που διαφέρουν από το σύνηθες γλωσσικό επίπεδο ποιοτικά και ποσοτικά215. Ως προς τη συγκεκριμένη 
αυτή κατηγορία μελέτης ένας ορισμός που θα εξυπηρετούσε στην αναγνώριση των δημιουργικών 
χαρακτηριστικών ενός ευφυούς ατόμου κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, θα συμπεριλάμβανε τα 
έξής στοιχεία: Πρόκειται για παιδιά που έχουν αναπτύξει άνεση στη χρήση του προφορικού και 
γραπτού λόγου, όπως επίσης και επικοινωνιακές ικανότητες που υπερβαίνουν τη νόρμα. Τα παιδιά 
αυτά έχουν συνήθως ανεπτυγμένη αίσθηση του χιούμορ, εμπλέκονται σε παιχνίδια νοητικά, όπως 
επίσης εκφράζονται με λογοπαίγνια. Προτιμούν την ανεξάρτητη μελέτη έναντι της ομαδικής σε σχέση 
με αντικείμενα του ενδιαφέροντός τους. Συνήθως χαρακτηρίζονται από συνοχή στο συλλογισμό τους  
και προετοιμάζουν τη γλωσσική τους έκφραση πριν ανακοινώσουν τις σκέψεις  τους οργανώνοντας 
μια βασική σειρά που θα ακολουθήσει η γλωσσική προσέγγιση της νοητικής τους σύλληψης. 
Διατυπώνουν αυθεντικές ιδέες και πρωτότυπες όταν μιλούν ή γράφουν. Είναι ευαίσθητα σε θέματα 
που αφορούν όλο τον κόσμο και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης με  κοινωνικά, εθνικά και 
ηθικά κριτήρια επιχειρημάτων στην γλωσσική τους επικοινωνία. Ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως για την 
αιτιότητα των πραγμάτων και κάνουν συχνά ερωτήσεις για το πώς και το γιατί των πραγμάτων, 
εμμένοντας συχνά με αυξημένη επιστασία σε λεπτομέρειες που αφορούν το αντικείμενο μελέτης τους. 
Διαβάζουν για θέματα ασυνήθιστα και διαφορετικά   από τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους. Γράφουν 
σε ποικιλίες γραφής που αφορούν το ρυθμό και τη ρίμα του ποιητικού λόγου, την οπτική παράσταση 
σε φανταστικές- υποθετικές καταστάσεις, τους αρέσουν οι μελωδικές συνθέσεις, στις οποίες και 
επιδίδονται. Χρησιμοποιούν τόσο προφορικά όσο και γραπτά ασυνήθιστα επίθετα και επιρρήματα 
εφόσον το οικείο γλωσσικό περιβάλλον συντελεί σε ακούσματα και ερεθίσματα τέτοιου τύπου. Είναι 
παιδιά με έφεση σε φιλοσοφικές και καλλιτεχνικές ενατενίσεις. Συνεισφέρουν  με νέες μεθόδους, 
προϊόντα, παρουσιάσεις δεδομένων στη γνώση, έχουν  εξαιρετική ευχέρεια λόγου-ευφράδεια. Είναι 
παρατηρητικά και προσέχουν ιδιαιτέρως τη λεπτομέρεια, χρησιμοποιούν μοναδικές λύσεις σε 
προβλήματα, κάνουν αυτοσχεδιασμούς. Τελειοποιούν υπάρχουσες ιδέες και προϊόντα. Κάνουν 
συνδέσεις ανόμοιων - άσχετων μεταξύ τους ιδεών. Ασκούν  εποικοδομητική κριτική  Είναι 
ριψοκίνδυνα άτομα, σίγουρα για τον εαυτό τους Συνήθως τους αρέσουν μυθιστορήματα 

                                                 
215 Johnsen, S. K. (2005).Identifying Gifted Students: A step-by-step guide. Waco, TX: Prufrock Press.  
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επιστημονικής φαντασίας, με σύνθετη πλοκή και δομή και επιρρεπή στο μυστηριακό και στο απίθανο. 
Βρίσκουν ή δίνουν λύσεις προβλημάτων σύνθετων, προσαρμόζονται σε νέα δεδομένα216 

Σύμφωνα με το τριαδικό μοντέλο του Renzulli Τρεις παράγοντες καθορίζουν την ευφυΐα: Α. η 
άνω του μέσου όρου ικανότητα Β. η επιμονή στην εκτέλεση καθήκοντος και Γ.  η δημιουργικότητα217. 
1. οι μαθητές εκτίθενται σε πολλά ερεθίσματα, ποικίλες δράσεις 2. το υλικό και οι μέθοδοι κινούν 
συναισθήματα και κριτική σκέψη, 3.οι μαθητές αφοσιώνονται σε ένα ενδιαφέρον θέμα 
(Renzulli’s‘Enrichment Triad model). Εκτός από την γλωσσική, μαθηματική, 
«τεχνοκατασκευαστική» ευφυΐα ερευνώνται από τους ειδικούς μελετητές παράμετροι, όπως η 
δημιουργικότητα: Αυθεντικότητα στην έκφραση, παραγωγικότητα, δυνατότητα ευελιξίας, 
Αποτελεσματικότητα στην κοινωνική συνύπαρξη, μουσικές-καλλιτεχνικές ικανότητες, ψυχοκινητικές 
ικανότητες, πρακτική ευφυΐα. Σε τέτοια μοντέλα ανάδειξης της δημιουργικής ευφυΐας218 μελετητές  
αναφέρουν, επίσης, ότι τα κρίσιμα γεγονότα της ζωής επηρεάζουν την εξέλιξη του εσωτερικού 
δυναμικού, άρα και την πορεία της ευφυούς δημιουργικότητας. Ειδικότερα, στο Taylor’s Multiple 
Talent Μodel αναφέρονται:η λήψη αποφάσεων, ο σχεδιασμός, η ικανότητα πρόγνωσης, η 
δημιουργικότητα, η επικοινωνιακή ικανότητα. Συγκεκριμένα, για τη δημιουργικότητα αναφέρεται η 
δυνατότητα του ατόμου να βρίσκει νέες ιδέες και να συσχετίζει τις υπάρχουσες για την κατασκευή 
νέων δεδομένων στη γνώση, στη σκέψη, στην πραγματική ζωή219. (Πιθανή δραστηριότητα των 
μαθητών  στο γλωσσικό μάθημα: Σκέψου μια Πέμπτη εποχή του χρόνου. Περίγραψέ την). 
Δημιουργική Επίλυση Προβλήματος: Διαδικασία την οποία εισήγαγε ο Alex Osborn στις αρχές του 
1930. Τρεις διακριτοί παράγοντες τη συνθέτουν:-θέση του προβλήματος κατανόηση, κίνητρα 
-Διατύπωση πιθανών ιδεών για να λύσουμε το πρόβλημα και οριοθέτηση συνεπειών που πιθανώς 
προκύπτουν από κάθε επιλογή 
-επιλογή της πιο ευέλικτης, πρωτότυπης, αποτελεσματικής,  θετικής ιδέας, απόφαση. 
Παράγοντες που εμπλέκονται:η διαφορετική εκδήλωση της δημιουργικότητας κάθε μαθητή220(Selby, 
E.C.&, 2004), η κατανόηση του συνδυασμού των ιδιαιτεροτήτων μαθητών ως ομάδα221 (Isaksen, 
Dorval,& 1993), υποστηρικτικό  περιβάλλον της δημιουργικότητας στην τάξη222.   
 
Δημιουργική Ευφυΐα  και Γλωσσικές Δραστηριότητες 
Σύμφωνα με τα διάφορα είδη ευφυΐας(Διανοητική:μνήμη παρατηρητικότητα, κριτική αντίληψη, 
λογικομαθηματική, γλωσσική κ.ά.), προτείνονται συχνά δραστηριότητες όπως: 
- Γλωσσοδέτες, σπαζοκεφαλιές, γραφή σε ρίμα και ποιητικές συνθέσεις, παραλληλισμοί, αντιστροφές και 
άλλα λογοπαίγνια . 
Στρατηγική: Να κάνουμε το παράξενο να γίνεται οικείο, να συσχετίσουμε κάτι οικείo με την επίλυση 
προβλήματος Τυχαία σύνδεση γεγονότων (Starko2232005, pp.224-226). 

                                                 
216 Catering for Students who are Gifted in the Regular Classroom, ιστοσελίδα σε μηχανή αναζήτησης κατά 
τίτλο.Επίσης στο: Johnsen, S. K. (2005). Ό.π. 
217 Renzulli, J.S. (1999).What is this thing called giftedness and how we develop it? A twenty-five year 
perspective. Journal for the Education of the Gifted, 23, 3-54. 
218 Μοντέλο δημιουργικότητας του Μονάχου,Heller,K.,Μοντέλο διαφοροποίησης της ευφυΐας και ταλέντου 
(DMGT) στο: «Is there light at the end of the tunnel?» :Gagne,Fr.1999, Journal for the Education of the Gifted, 
22, p.231. reprinted by the Association for the Gifted with permission. 
 
219 Dalton and Smith, (1986) Extending Student’s Special Abilities, Ministry of Education, Victoria: Πρόκειται 
για ένα μοντέλο (Taylor’s multiple talent model) που σκιαγραφεί αναπτυσσόμενες μαθησιακές εμπειρίες οι 
οποίες προάγουν την ποικιλότητα της μαθησιακής εμπειρίας και τα διαφορετικά επίπεδα σκέψης. Οι 
συγγραφείς-επιστήμονες βραβεύτηκαν από την αυστραλιανή κυβέρνηση (Australian College of Education -
Inaugural Tasmania Award, 1990 και το Australian Council for Educational Administration (Victorian Fellow, 
1997). Το εν λόγω πόνημα κυκλοφορεί ως βίντεο και βιβλίο. 
220 Selby, E.C., Treffinger, D.J.,Isaksen, S.G.,&Lauer, K.J.(2004). The conceptual foundation of VIEW: A tool 
for assessing problem-solving style. Journal of Creative Behaviour, 38, (4), 221-243. 
221 Isaksen,S.G., Dorval,K.B.&Firestien,R.L. (1993).The Dynamic nature of creative problem solving. 
In:S.S.Gryskiewiccz (Ed.), Discovering Creativity: Proceedings of the 1992 International Creativity and 
Networking Conference.(pp.155-162). Greensboro, NC:Center for Creative Leadership. 
222 Treffinger, D.J.&Isaksen,S.G (2005).Creative problem solving: History, development, and implications for 
gifted education and talent development. Gifted Child Quarterly, 49,(4), 342-353. 
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Παράδειγμα Δραστηριότητας Το πρόβλημα είναι… και η λέξη είναι… Τι ιδέες μας γεννά;  Τα παιδιά 
ανοίγουν ένα λεξικό βρίσκουν τυχαία μια λέξη και τη βάζουν σε ένα κουτί συλλογής λέξεων 
Διαλέγουν τυχαία τη λέξη που μπορεί να τους οδηγήσει σε νέους συσχετισμούς. 
Δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης στη γλώσσα που προτείνονται για παιδιά  σε σχέση με τα 
οποία επιδιώκεται ανώτερο επίπεδο πολυπλοκότητας και καλλιέργεια της φαντασίας στη σκέψη, 
είναι224: 
-Η ενασχόληση με την ποιητική γλώσσα και τον ελεύθερο στίχο. Τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν 
δικές τους ποιητικές δομές,  ομαδικά και ατομικά. Οι μαθητές μπορούν να αυτοσχεδιάσουν με την 
τεχνική της ιδεοθύελλας (brainstorming-συνειρμική γραφή) πάνω στο θέμα παρουσίασης, τα 
συναισθήματα που τους δημιουργούνται. Οι σκέψεις, οι εικόνες που τους έρχονται στο μυαλό θα 
αποτελέσουν την πρώτη ύλη καταγραφής σημειώσεων πάνω στο θέμα για το οποίο θα συνθέσουν το 
ποίημά τους. Ερεθίσματα τα οποία μπορεί να προκαλέσει ο δάσκαλος για την δημιουργία ενός 
ποιήματος είναι η ενασχόληση με υλικά, όπως πίνακες, ακούσματα, ταινίες, βιβλία, παιχνίδια, 
πολυμέσα σχετικά με το θέμα. Ο ελεύθερος στίχος βοηθά τα ευφυή παιδιά να αναζητήσουν 1. 
ποικιλίες γλωσσικές και διαφορετικές σημασίες σε ίδιες λέξεις, 2. να στραφούν στη χρήση της 
μεταφορικής γλώσσας και στην αμφίσημη γλώσσα που χάρη στην πολυπλοκότητά της δομής της 
μπορεί να παραπέμπει σε δύο ή περισσότερα νοήματα από τα οποία τα παιδιά κατακλύζονται στη 
σκέψη τους και επιδιώκουν να βρουν έκφραση. 3.  να πειραματιστούν με τη σύνθετη, περίπλοκη 
γλώσσα  τη λεπτολογία στην έκφραση υψηλών νοημάτων  (complexity, subtlety). 

• Πειραματισμός με τον ελεύθερο στίχο, την ποιητική γλώσσα: μεταφορική γλώσσα, ποιότητα 
λέξεων, σύνθεση και ρυθμικοί συνδυασμοί για την εκφορά νοήματος γλωσσικά. 

• Αναζήτηση ασυνήθιστων σκέψεων με αφορμή την ανάγνωση μυθιστορημάτων. Μπορούμε να 
ερεθίσουμε τη φαντασία των παιδιών με ερωτήματα όπως: αν μπορούσες να αλλάξεις την 
ιστορία, τι θα την έκανες; Πώς, γιατί, τι από αυτήν, Πώς θα επηρέαζαν οι όποιες αλλαγές την 
ολότητα. 

• Χρήση αποσπασμάτων από μύθους, για την κατασκευή αστείας σύνδεσης δεδομένων 
• Μελέτη Βιογραφίας και Ιστορικών Ντοκουμέντων: αναζήτηση δεδομένων, δημιουργία 

υποκειμενικής άποψης για το θέμα, συμπεράσματα. 
Τεχνικές: λήψη απόφασης, επίλυση προβλήματος, παραγωγή, παρατήρηση δεδομένων, διερεύνηση, 
κατάταξη, ιεράρχηση, υποθέσεις, διάψευση ή αποδοχή. 
Δραστηριότητα για την Αποκλίνουσα σκέψη, κριτική σκέψη/ Εξερεύνηση σε  στοιχεία της μυθιστορίας-
πεζογραφήματος:225   
Χρησιμοποιούμε κομμάτια από κλασσικά παραμύθια, ώστε να δώσουμε μια απροσδόκητη τροπή σε 
χαρακτήρες, σκηνικά,  υπόθεση. Κάποιος μαθητής μπορεί να μετατρέψει την κοκκινοσκουφίτσα σε 
ένα σκληρό και δυνατό κορίτσι, το οποίο δε φοβάται το λύκο και σώζει τη γιαγιά του. Επίσης, να 
φτιάξει αστείους ήρωες και αντιήρωες. Οι μαθητές μπορούν να καλλιεργήσουν δημιουργικές πτυχές 
της ευφυΐας τους με τεχνικές, όπως να επανασχεδιάσουν τις αρχικές ιδέες τους να αναγνωρίσουν 
σημεία στα οποία το σασπένς αδυνατεί και να βρουν νέες ιδέες καταιγιστικής γραφής, ώστε να 
προσθέσουν επεισόδια δράσης, συγκρούσεις κι επιλύσεις στην πλοκή τους.  
-Βιογραφία -μελέτη ιστορίας προσωπικοτήτων 
Οι βιογραφίες ως υλικό γλωσσικής προσέγγισης της διδασκαλίας δίνουν στα ευφυή παιδιά τη 
δυνατότητα να επανασχεδιάσουν γεγονότα που είναι πραγματικά στη φαντασία τους. Επιτρέπει 
μάλιστα να ανακαλύψουν νέες πτυχές σε βίους σημαντικών ανθρώπων διατυπώνοντας ασυνήθιστες 
θεωρήσεις για πολιτικούς, ιστορικούς κ.ά. Επίσης, η συγγραφή ιστορικής και βιογραφικής φύσης 
μεγιστοποιεί την ιδιαίτερη κλίση στην εξερεύνηση διαφορετικών θέσεων από τις οποίες μπορεί κανείς 
να προσδιορίσει  τα γεγονότα, τους ανθρώπους και τις πράξεις τους κριτικά και δημιουργικά. Η δράση 
αυτή βοηθά στην ηθική ανάπτυξη των παιδιών που χάρη στην ιδιαιτερότητά τους ενδιαφέρονται για 
ζητήματα ηθικής κρίσης και επίλυσης προβλημάτων που απασχολούν την ανθρωπότητα. Πιο 
                                                                                                                                                         
223 Starco A.J.(2005). Creativity in the classroom: Schools of curious delight (3rd ed.)Mahwah, N.J.: Lawrence , 
Erlbaum Associates.  
224 Smuthy, Joan Franklin, Creative strategies for teaching language arts to gifted students K-8 ERIC Digest 
E612., ED455659, Publication Date 2001, June.(www.eric.ed.gov).  
225 Palmer,B.C.&, (2001) Storytelling as a constructivist model for developing language and literacy, Journal of 
Poetry Therapy, Vol.14, (4), Summer 2001. 
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συγκεκριμένα η μελέτη αυτού του γλωσσικού είδους για ευφυή παιδιά περιλαμβάνει:Διερεύνηση 
γεγονότων, διασταύρωση πηγών, δημιουργία μιας οπτικής γωνίας και διαμόρφωση της αντικειμενικής 
γνώμης από το σύνολο των στοιχείων που συνέλεξαν Π.χ. ο «συνωστισμός» της μικρασιατικής 
καταστροφής στο πολυσυζητημένο βιβλίο της ιστορίας της Στ τάξης(2006-2007, ΟΕΔΒ).  Τα παιδιά 
αναζητούν ιστορίες ανθρώπων, καταγράφουν πληροφορίες από ντοκουμέντα και από προσεγγίσεις 
ιστορικών πηγών. Οι μαθητές μπορούν να παρουσιάσουν τις εκδοχές τους μέσα από ένα διήγημα που 
θα γράψουν στο οποίο οι ήρωες βιώνουν τα γεγονότα που έχουμε εντοπίσει στην έρευνά μας με 
ιδιαίτερο τρόπο. 
-Δημιουργία μύθου για την απόδοση μιας ιστορίας από τη ζωή των ανθρώπων, με χρήση της 
λογοτεχνικής δημιουργικής έκφρασης.226 (Reflective understanding) 
-Οι μαθητές μπορούν ακόμη να ασκηθούν στην τήρηση ημερολογίου, στο οποίο τα παιδιά σημειώνουν 
σκέψεις τους, ιδέες. Είναι ένα σημειωματάριο για να καταγράφουν σκέψεις. 
-Συνέντευξη και ερωτηματολόγιο προς ένα πρόσωπο που μελετά, π.χ. προς έναν συγγραφέα 
-Εύρεση Διαφορών  φανταστικής και μη φανταστικής διήγησης 
-Αντίστροφες αναγνώσεις  καρκινικής γραφής( palindromes), για παράδειγμα: ΝΙΨΟΝ 
ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ, Sore eye, Eros?,A dog, a plan, a canal: pagoda, ΣΑΒΒΑΣ , 
ANNA. 
-Εκμετάλλευση αναγνώσεων σε “κείμενα που βρίσκονται μέσα σε εικόνες”, γραφιστική τέχνη στην 
υπηρεσία της παιγνιώδους ανάγνωσης. Λέξεις κρυμμένες μέσα σε εικόνες, σύνθετες και αμφίσημες 
κατασκευές όπου μέρος της λέξης απεικονίζεται.  
-Ένταξη της εξωσχολικής βιβλιοθήκης σε ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό για αναγνώσεις υψηλών 
απαιτήσεων 
-Προσεγγίσεις γραμματισμού, οι οποίες επιχειρούνται με δραστηριότητες εργασίας σε κείμενα της 
Γλώσσας: Η συμπύκνωση, οι προσθήκες, οι αλλοιώσεις, οι σχέσεις αιτιότητας.   

  Σε σχέση με την προετοιμασία και διαχείριση υλικού σε δραστηριότητες που προαναφέραμε, θα 
υπάρχουν προοπτικές αξιοποίησης που αφορούν τους δασκάλους227:  

-Nα αντλούμε πληροφορίες για τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα παιδιών τους 
-Να κρατάμε φακέλους εργασίας(portfolios), υλικά που αξιοποίησαν και δημιούργησαν τα παιδιά: 
ζωγραφιές, ιστορίες, κατασκευές, σημειώσεις τους. 
-Nα προσφέρουμε πολλά υλικά στο περιβάλλον, ως ερεθίσματα και ευέλικτα σχήματα μετακίνησης 
εξοπλισμού στην τάξη,(τραπέζια και καρέκλες που μετακινούνται εύκολα για την υλοποίηση δράσεων 
στη σχολική αίθουσα). 
-Nα προσφέρουμε εναλλακτικές δραστηριότητες για να απασχολούμε τα παιδιά που τελειώνουν 
γρήγορα τη δουλειά τους και να είναι ελκυστικές, ώστε να μη βαριούνται οι καλύτεροι μαθητές το 
σχολείο. 
-Nα διανθίσουμε την ατμόσφαιρα της τάξης με δημιουργικές δραστηριότητες με κίνηση, παντομίμα, 
κατασκευές, τραγούδι κ.ά. Σύμφωνα με την έρευνα σπανίως διδάσκεται για χαρισματικούς μαθητές 
κάποια συγκεκριμένη ύλη, ούτε ακολουθούνται στρατηγικές με τις οποίες οι ειδικευμένοι δάσκαλοι 
φροντίζουν να καλύψουν συγκεκριμένη ύλη.228 Συνήθως οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν υψηλότερης 
δυσκολίας κείμενα και ζητούνται πιο σύνθετες εργασίες από τα ευφυή παιδιά, τόσο στη μορφολογία 
της γλώσσας, όσο και εννοιολογικά. Ακόμη, δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες που να εστιάζουν στην 
διδασκαλία της ανάγνωσης και της αποτελεσματικής πρακτικής με κείμενα στη γλώσσα για 
χαρισματικά ευφυή παιδιά.     
-Καθιέρωση μιας Παιδικής  Γωνιάς της δημιουργικής έκφρασης στην τάξη. Σημαντικός είναι στην 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της τάξης ο χώρος ως προς την  καθιέρωση ενός χώρου μάθησης  με 
κέντρα εργασίας ειδικών θεμάτων. Π.χ. η γωνιά της ανάγνωσης, η γωνιά πειραμάτων με φυσικά 
υλικά, η γωνιά για το εργαστήρι γραφής, η βιβλιοθήκη.  

                                                 
226Smuthy,J.F.(1998)TheYyoung Gifted Child, Potential and Promise, an Anthology, Cresskill, NJ: Hampton 
Press. Επίσης, για την αξιοποίηση μύθων, δες στις ιστοσελίδες: 
www.eduplace.com/rdg/hmll/blue/tale/fairy.htmlκαιwww.ed.uri.edu/unitweb/lgoudailler/project.html. 
227 Bakhtin, M.M.(1981) The Dialogic Imagination, p. 103. 
228 Joyce Van Τassel-Baska, Li Zuo, Linda D. Avery-Catherine A (2002). A curriculum study of gifted-student 
learning in the Language Arts:Gifted Child Quarterly, Winter, vol. 46, (1 ). 
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-Επίσης, πολλαπλές στρατηγικές, όπως η ανεξάρτητη έρευνα και ειδική έρευνα των παιδιών έδειξαν ότι  
υπήρξαν θετικά αποτελέσματα ως προς την αύξηση της συμμετοχής των παιδιών αυτών στις 
δραστηριότητες της τάξης και την κοινωνική συναναστροφή στην ομάδα. Εξάλλου, κατέστη σαφές, 
ότι τα παιδιά αυτά μαθαίνουν καλύτερα χωρίς άμεση καθοδήγηση και στρατηγικές που ενισχύουν την 
φαντασία στη σκέψη εντείνουν τον προσωπικό ρυθμό μάθησης, την  ατομική σχετική πρόοδο, όπως 
και την επέκταση των ταλέντων των παιδιών με διαφορετικές μορφές έκφρασης229. Πιο συγκεκριμένα,  
ως προς τη δημιουργική επίλυση προβλήματος και αξιοποίηση διδασκαλίας της γλώσσας με 
λογοτεχνία:Kάθε παιδί αναλαμβάνει έναν ρόλο:Καλλιτέχνης-σχεδιαστής μακέτας της  ιστορίας, 
σχεδιάζει με το χέρι, κάθε παράγραφο  με εικόνες στην τάξη 
Συντονιστής συζήτησης: προσπαθεί να συμμετέχουν όλοι και αναπτύσσει ερωτήματα για την ομάδα. 
Ανιχνευτής λέξεων: ορίζει δύσκολες λέξεις και αναγνωρίζει δύσκολα σημεία της ανάγνωσης 
Επιλογέας παραγράφου: συλλέγει ξεχωριστές ενότητες στη δομή της διήγησης είτε σε φανταστικές 
εκφράσεις, είτε σε νοήματα, είτε σε συναισθηματική φόρτιση. Επιλέγει σε συνάφεια με την πλοκή τις 
ιδιάζουσες και πολύ ενδιαφέρουσες παραγράφους. Οι ρόλοι αλλάζουν με κάθε αλλαγή ενότητας στην 
ομάδα(Τomlinson 1995, student -centered model). 
 
Ομαδικές δραστηριότητες δημιουργικής ευφυΐας 
-Τα παιδιά φτιάχνουν ένα χάρτη των ηρώων και γεγονότων της πλοκής με τα επεισόδια ή τους 
μεγαλύτερους άθλους των ηρώων 
-Δημιουργούν card postal ή σελιδοδείκτες με διάφορες σκηνές της ιστορίας 
-Φτιάχνουν καταλόγους για να κάνει τις αγορές του ο φανταστικός ήρωας 
-Βρίσκουν τη μουσική που ταιριάζει στο λόγο. 
-Δημιουργούν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με εικόνες και κείμενα που αναφέρονται στο σημαντικότερο 
ζήτημα που θέτει αυτό το βιβλίο που διάβασαν από το χώρο της λογοτεχνίας(Τρεις φορές την 
εβδομάδα συναντιούνται για να διαβάσουν τα βιβλία) 
-Δημιουργούν μια εφημερίδα φαντασίας που βασίζεται σε γεγονότα του μυθιστορήματος, με 
διαφημίσεις, εικονογράφηση editorial, άρθρα σχετικά.  
-Μουσικά όργανα: επιλέγουν ποιο μουσικό όργανο αντιπροσωπεύει ποιον ήρωα (π.x..στο μουσικό 
έργο του  Maurice Ravel, daphnis et chloe, suite no 2, BMG Records-Melodia the Russian 
Label(1909), κάθε ήρωας αντιπροσωπεύεται κι εκφράζεται από ένα διαφορετικό μουσικό όργανο).  
-Σχεδιάζουν το σπίτι του ήρωα, πώς μπορεί να ήταν τα ρούχα του ήρωα. 
-Φτιάχνουν επιτραπέζια παιχνίδια που προκύπτουν από την ανάγνωση του λογοτεχνικού έργου και 
ερμηνεύουν τις συγκρούσεις, αντιξοότητες στην μοίρα των ηρώων, την αίσια έκβαση230. 
- Βρες το λάθος (Ο ρόλος της κριτικής ανάγνωσης σε πληροφοριακά κείμενα)231.  
Τα παιδιά εμπλέκονται σε δραστηριότητες με επικοινωνιακά κείμενα:-Άρθρο με ανακριβείς 
πληροφορίες δίνεται στα παιδιά για να εντοπίσουν τα λάθη και να διορθώσουν, π.χ. σε ένα άρθρο για 
μνημείο της πόλης το οποίο θα συγκρίνουν με άλλες πληροφορίες από πηγές. /Άρθρο με διαγραμμένες 
τις πληροφορίες που διασταυρώθηκαν με άλλες πηγές και βρέθηκαν στο συγκεκριμένο άρθρο 
ανακριβείς/ Άρθρο με τις σωστές πληροφορίες και τα διορθωμένα σημεία με έντονη γραφή232. 
   -Η ακρόαση μιας ιστορίας, η αφήγηση μιας  ιστορίας αποτελούν φυσικές διόδους ευφυούς 
επικοινωνίας των παιδιών233, «Όλη η γνωστική συμπεριφορά να λειτουργεί στο βαθμό που το 
ενδιαφέρον του παιδιού είναι παρόν…όπου η γνωστική συμπεριφορά μπορεί να αποτελεί συνέχεια 

                                                 
229 Tomlinson,C.(1995a) How to Differentiate Instruction in Mixed-ability Classrooms. Alexandria, VA: 
Association for Supervision and Curriculum Development. 
230 Smith, K.J.(1995).The Developmental Influences of Content Knowledge and Linguistic Knowledge on 
Experts’ and Novices’ Construction of Expository Text. Unpublished dissertation, Columbia University, New 
York. 
231 Για περισσότερες ιδέες δες στο:Smuthy, J. Y., Walker, S. Y. and Meckstroth, E. A.(1997). Teaching Young 
Gifted Children in the Regular Classroom: Identifying, Nurturing and Challenging ages 4-9, Mineapolis, M. N.: 
Free Spirit Publishing Inc. 
232 Δες στο βιβλίο: Johnsen, S.K. & Kendrick, J. (Eds) (2005). Language Arts for Gifted Students, 
Waco,TX:Prufock Press. 
233 Renzulli, I.S.(1992).General theory for the development of creative productivity through the pursuit of ideal 
acts of learning, Gifted Child Quarterly, 36, pp.170-182. 
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των βασικών δεξιοτήτων στη μάθηση με υψηλότερα επίπεδα δημιουργικής παραγωγικότητας,» 
(Renzulli 1992,σ. 173). 
 -H αισθητηριακή απόλαυση της γλώσσας σχολιάζεται και από τους (Sasser,E &Zorena,N. 1991),234ως  
«Δραστηριότητα Δραματοποίησης με Οπτική Αναπαράσταση Λέξεων»: Τα χαρισματικά-ευφυή παιδιά 
που ακούνε ιστορίες βιώνουν την αυθεντικότητα και τα «χρώματα» της ομιλίας. 

Τέλος, ενίσχυση δημιουργικής σκέψης για ευφυή παιδιά με ερωτήσεις παρουσιάζεται στα 
αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Τα  αναλυτικά προγράμματα 
σπουδών( ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 2004), κάνουν λόγο για το ρόλο της δημιουργικότητας για τα ευφυή 
παιδιά. Πιο συγκεκριμένα τονίζεται σε σχετικό κεφάλαιο: «Η έννοια της δημιουργικότητας»κεφ.3ο 

(σς.34-44). Δεν αναφέρεται πουθενά, ωστόσο, αν αυτός ο οδηγός πέρασε από τη φάση σχεδιασμού 
στην σχολική πράξη. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνονται  δραστηριότητες τέτοιας 
φύσης, όπως αυτές που προαναφέραμε και είναι διαθέσιμες στο: Οδηγός για Μαθητές με Ιδιαίτερες 
Νοητικές Ικανότητες και Ταλέντα235, στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
 
Μαθησιακές δυσκολίες και δημιουργική ευφυΐα 
  Ένα βασικό ζήτημα, εξάλλου, που δε θα έπρεπε να διαφεύγει του σχολιασμού μας είναι το πρόβλημα 
που προκύπτει με μαθητές που έχουν εξαιρετικά ανεπτυγμένες ικανότητες μάθησης σε κάποιους 
τομείς/μαθήματα, ενώ σε κάποιους άλλους τομείς αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης. (διπλά 
/ξεχωριστοί μαθητές: Twice exceptional students)236. Πρόκειται για τα παιδιά που έχουν εξαιρετικά 
υψηλή επίδοση σε κάποια μαθήματα, ενώ υστερούν σε άλλα. Κατά το σχεδιασμό δραστηριοτήτων στη 
γλώσσα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν σε αυτή την περίπτωση να ικανοποιούν την ακόλουθη συνθήκη: 
Αν οι μαθητές δε μαθαίνουν με τον τρόπο που τους διδάσκουμε, τότε πρέπει να αλλάξουμε διδακτική 
προσέγγιση, ώστε να τους διδάσκουμε με τον τρόπο που μαθαίνουν. Προτείνονται μέθοδοι, λοιπόν, 
που ενισχύουν τις δυνατότητές τους και αντισταθμίζουν τις αδυναμίες τους: Οι εκπαιδευτικοί μπορούν 
να τίθενται σε εγρήγορση ότι κάποιοι μαθητές προσλαμβάνουν τη γνώση σφαιρικά και προτιμούν κατ 
επιλογή τους κιναισθητικές, οπτικές, απτικές, ακουστικές δραστηριότητες ή και συνδυασμούς αυτών 
στη διδακτική προσέγγιση, ώστε να επιτευχθεί η συμμετοχή τους στη μάθηση.  
 
Διαπιστώσεις-Πορίσματα 
Εκείνο που προκύπτει, συμπερασματικά, είναι ότι στην Ελλάδα οι περιπτώσεις δημιουργικής ή άλλης 
ευφυΐας δεν έχουν μελετηθεί αρκετά, ώστε να έχουμε ερευνητικά πορίσματα πειραματικών μελετών. 
Οι περιπτώσεις ευφυών παιδιών παραπέμπονται στα σχετικά ΚΔΑΥ, των αρμόδιων φορέων του 
Υπουργείου  για την αναγνώριση των ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών, Στις περιπτώσεις γενικής 
αγωγής που αφορούν, εξάλλου, την δική μας τοποθέτηση το βάρος της αναγνώρισης και καλλιέργειας 
αυτής της χαρισματικής ικανότητας και ευφυΐας που αφορά τη δημιουργική φύση του ατόμου 
καλείται να σηκώσει ο κάθε εκπαιδευτικός της γενικής αγωγής, για την εξυπηρέτηση του οποίου 
παρουσιάσαμε στην εισήγησή μας ειδικές δραστηριότητες στο δημοτικό σχολείο, για τη δημιουργική 
διδακτική προσέγγιση της γλωσσικής ευφυΐας οι οποίες μπορούν να απευθύνονται σε όλα 
ανεξαιρέτως τα παιδιά που φοιτούν  στη γενική αγωγή. Με δεδομένο ότι στο Ελληνικό κράτος δεν 
υπάρχει ειδικό κέντρο φοίτησης για ευφυή παιδιά, ούτε καν πανεπιστημιακό Τμήμα Σπουδών για 
ευφυή χαρισματικά παιδιά, όπως στο εξωτερικό, ο ρόλος της αξιοποίησης των ταλέντων και των 
ιδιαίτερων νοητικών ικανοτήτων των μαθητών, όπως αυτή της δημιουργικής ευφυΐας αναλαμβάνεται  
από κάθε δάσκαλο της γενικής αγωγής. 
  Η ευαισθητοποίησή των εμπλεκόμενων φορέων σε ζητήματα δημιουργικής ανάπτυξης και 
γλωσσικής επικοινωνίας με καινοτόμες δράσεις υποστηρίζεται και ολοκληρώνεται από προγράμματα 
δράσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τέτοιο πρόγραμμα υπήρξε παλαιότερα το πρόγραμμα 
πολιτισμού «Η τέχνη στα σχολεία», γνωστό  ως Πρόγραμμα-Μελίνα. Ως σήμερα έχουν 

                                                 
234 Sasser,E &Zorena,N. (1991). Storytelling as an adjunct to writing: Experiences with the Gifted Students. 
Teaching Exceptional Children, 23, (2), pp.44-45. 
235ΥΠΕΠΘ, (2004) Οδηγός για Μαθητές με Ιδιαίτερες Νοητικές Ικανότητες και Ταλέντα, Αθήνα.  
236 Winebrenner, S. (2003)Teaching strategies for twice-exceptional students, Intervention in School and Clinic, 
Vol 38, No 3, January 2003 (pp.131-137). 
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πραγματοποιηθεί  κι άλλες δράσεις δημιουργικής φύσης στην Ευέλικτη Ζώνη του σχολικού 
προγράμματος που κατευθύνονται από το Υπουργείο Παιδείας.  

Ο λόγος για τον οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σε αυτοσχεδιασμούς νέων 
δράσεων από την δημιουργική πρωτοβουλία των δασκάλων είναι ότι κανένα παγιωμένο πρόγραμμα, 
όσο καλό κι αν είναι, δεν αποτελεί εμπνευσμένη και αποτελεσματική πρόταση που κρατά το 
ενδιαφέρον των παιδιών ζωντανό και προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και ανάγκες της 
κάθε τάξης και του κάθε μαθητή. Πέρα, λοιπόν, από τα επίσημα θεσμοθετημένα Προγράμματα του 
Υπουργείου Παιδείας, πιστεύουμε ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να αναζητά σε διάφορα γνωστικά 
αντικείμενα δημιουργικές ιδέες, όπως αυτές που προαναφέραμε για τη Γλώσσα, και να  εφαρμόζει τις 
δικές του δημιουργικές προσεγγίσεις της διδακτέας ύλης συνδυάζοντας τεχνικές, ανανεώνοντας 
διαρκώς το διδακτικό υλικό του και εμπλουτίζοντας το υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα της 
εκπαίδευσης με καινοτόμες δράσεις που ανταποκρίνονται στη δημιουργική διάσταση της ανθρώπινης 
ευφυΐας. 
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Σχολική διδασκαλία γραμματικοσυντακτικών φαινομένων 
Σχετικά με το υποκείμενο της άκλιτης μετοχής 

 
Νάκας Θαν., Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Αθηνών 

 
Περίληψη 
Σύντομη αναφορά στη σύγχρονη επιστημονική μελέτη του σύνθετου γραμματικοσυντακτικού φαινομένου των 
μετοχών. Επισήμανση και αιτιολόγηση της μεγάλης συχνότητας ‘λαθών’ στη χρήση των μετοχών, ειδικότερα σε 
ό,τι αφορά το υποκείμενο της άκλιτης μετοχής σε -οντας / -ώντας. (Συγ)κριτική προσέγγιση των διδακτικών 
προτάσεων που περιλαμβάνουν, αφενός, τα βιβλία της σειράς «Η γλώσσα μου» και «Νεοελληνική Γλώσσα για 
το Γυμνάσιο» και, αφετέρου, τα νέα βιβλία που αντικατέστησαν, από το τρέχον σχολικό έτος, τα παλιά. 
Σύντομες αναφορές γίνονται και στις σχετικές οδηγίες που δίνονται στα αντίστοιχα βιβλία του δασκάλου / 
καθηγητή, καθώς και στις σχετικές προδιαγραφές, τους γενικότερους και τους ειδικότερους στόχους, κτλ., στο 
πλαίσιο του ΔΕΠΠΣ και των ΑΠΣ Δημοτικού και Γυμνασίου. 
 
Εισαγωγή 
Σε μια σειρά δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών του Νάκα (1983, 1985, 1988, 2003α και 
2003β) γίνεται προσπάθεια κωδικοποίησης των γνώσεών μας σχετικά με τη νεοελληνική μετοχή, ενώ, 
ταυτόχρονα, επιδιώκεται και η προώθηση της σχετικής έρευνας με βάση ένα ευρέος φάσματος σώμα 
υλικού από τη γλώσσα της καθημερινής επικοινωνίας αλλά και της λογοτεχνίας. Στη σειρά αυτή των 
μελετημάτων βρίσκει κανείς και την άλλη σχετική βιβιογραφία (κριτικά επισκοπούμενη). 

Στα περιορισμένα όρια αυτής της δημοσίευσης, θα αρκεστούμε, κατά πρώτο λόγο, στη συζή-
τηση προβλημάτων που αφορούν το υποκείμενο της άκλιτης μετοχής σε -οντας / -ώντας (όπως είχαμε 
υποσχεθεί και παλαιότερα: Νάκας 2003β) και, κατά δεύτερο λόγο, σε μια σύντομη (συντομότερη από 
όσο στην προφορική παρουσίαση) κριτική αναφορά στη διδασκαλία των μετοχών μέσα στα σχολικά 
εγχειρίδια. 
 
Σχετικά με τον κανόνα χρήσης της άκλιτης μετοχής 
Τα βασικά πορίσματα σχετικά με την ‘κανονική’ χρήση της άκλιτης μετοχής στην Κοινή Νε-
οελληνική (με βάση δηλαδή έναν γραμματικό κανόνα που προκύπτει από στατιστικά δεδομένα και 
δεν είναι προϊόν ‘κανονιστικών’ ή ‘ρυθμιστικών’ προδιαγραφών) θα λέγαμε ότι συνοψίζονται στα 
εξής (βλ. και Νάκα 2003β): 
Η μετοχή σε -οντας / -ώντας: 

(Α) είναι άκλιτη σε όλες τις περιπτώσεις (αναφέρεται λογικά σε υποκείμενα και των τριών γενών και 
των δύο αριθμών, χωρίς να μεταβάλλεται μορφολογικά)· 
(Β) σχηματίζεται πάντοτε από το πρώτο θέμα του ρήματος (το ‘μη συνοπτικό’ ή αυτό που εκφράζει τη 
διάρκεια, την επανάληψη, την εξέλιξη κτλ.) –τουτέστιν το θέμα από το οποίο σχηματίζεται και ο 
ενεστώτας, ο παρατατικός και ο (επιτούτου λεγόμενος ‘εξακολουθητικός’) μέλλοντας·  
(Γ) χρησιμοποιείται πάντοτε ισοδύναμα με ‘επιρρηματικές εκφράσεις’ (κυρίως επιρρήματα ή, 
συνηθέστερα, επιρρηματικές δευτερεύουσες προτάσεις, με τις οποίες και αναλύεται)· 
(Δ) –που προκύπτει από το (Γ)– δεν επιδέχεται ανάλυση με αναφορική δευτερεύουσα πρόταση·   
(Ε) –που προκύπτει από το (Δ)– δεν συνοδεύεται από το άρθρο (οριστικό ή αόριστο)· 
(ΣΤ) αντίθετα με ό,τι ισχύει για το ρήμα, οι αδύνατοι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών δεν 
προτάσσονται αλλά επιτάσσονται / έπονται  της μετοχής (προκαλώντας, στην περίπτωση της 
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προπαροξυτονίας της μετοχής, και την εμφάνιση δευτερεύοντος λεξικού τόνου): τον ακολουθεί, τον 
βλέπει, του μιλάει αλλά: ακολουθώντας τον, βλέποντάς τον,  μιλώντας του·  
(Ζ) η άρνηση στις μετοχές είναι πάντοτε το μη(ν). 
 
Σημασίες της άκλιτης μετοχής 
Πολύ συνοπτικά, εξάλλου, λόγω των χωρικών περιορισμών, και με τη βοήθεια των ακόλουθων 
παραδειγμάτων θ’ αναφερθούμε στις σημασίες της άκλιτης μετοχής σε -οντας / -ώντας (καλύτερα, της 
μετοχικής φράσης / ΜΦ με κεφαλή μιαν άκλιτη μετοχή):  
(I) (i) ΤΡΟΠΙΚΗ (κυρίως τροπική / ο τρόπος ως κάποιου είδους διαδικασία): –α. Ο Γιάννης ήρθε 
τ ρ έ χ ο ν τ α ς  (πβ. βιαστικά, τροχάδην, κ.τ.ό.) –β. Πήγε κ ο υ τ σ α ί ν ο ν τ α ς  (πβ. κούτσα- κούτσα) ως 
την άκρη του δρόμου –γ. Της είπε ψ ι θ υ ρ ί ζ ο ν τ α ς  (πβ. ψιθυριστά, με ψιθυριστή φωνή, με ψίθυρο) 
πως σκόπευε να το σκάσει.  
      (ii) ΤΡΟΠΙΚΗ του (αφηρημένου) ΜΕΣΟΥ: –α. Τα έξοδα για τις σπουδές του θα τα εξοικονομήσει 
π ο υ λ ώ ν τ α ς  (≡ μ ε  το ν α  πουλάει) βιβλία –β. Κατόρθωνε, κ ο ι τ ά ζ ο ν τ ά ς  την (≡ μ ε  το ν α  την 
κοιτάζει) στα μάτια, να μαντεύει τη σκέψη της –γ. Ξεθύμαιναν τη λύσσα τους δ α γ κ ώ ν ο ν τ α ς  το ένα 
το άλλο. 
 
(II)  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ (της ‘συνοδευτικής περίστασης’): –α.  Μαγειρεύει τ ρ α γ ο υ δ ώ ν τ α ς  –β. Άπλωνε 
τα χέρια κ λ α ί γ ο ν τ α ς  –γ. Διόρθωνε τα γραπτά α κ ο ύ γ ο ν τ α ς  μουσική. 
 
(III) (i) ΧΡΟΝΙΚΗ ‘του ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥ’: –α. Μπ α ί ν ο ν τ α ς  (≡ ε ν ώ / κ α θ ώ ς  έμπαινε) στο γραφείο 
του, άκουσε το τηλέφωνο να χτυπάει –β. Β γ α ί ν ο ν τ α ς  ο Γιάννης από το σπίτι, σκέφτηκε πως είχε 
ξεχάσει τα κλειδιά –γ. Ξ η μ ε ρ ώ ν ο ν τ α ς , διαπίστωσε πως είχε κατασκηνώσει στην άκρη ενός γκρεμού 
–δ. Νόμιζε ότι θα έφτανε σ ο υ ρ ο υ π ώ ν ο ν τ α ς .  
(ii) ΧΡΟΝΙΚΗ ‘του ΠΡΟΤΕΡΟΧΡΟΝΟΥ’: Τ ε λ ε ι ώ ν ο ν τ α ς  (≡ α φ ο ύ / μ ό λ ι ς  τελείωσε) τα μαθήματά 
του, βγήκε στην αυλή να παίξει με τ’ άλλα παιδιά. 
      (iii) ΧΡΟΝΙΚΗ ‘του ΥΣΤΕΡΟΧΡΟΝΟΥ’:  Τ ε λ ε ι ώ ν ο ν τ α ς  τον εσπερινό, ο παπάς είχε κιόλας βγάλει 
τα ράσα (≡ π ρ ο τ ο ύ / π ρ ι ν  ν α  τελειώσει). 
 
(IV) (i) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ (‘του ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΙΤΙΟΥ’): –α. Β λ έ π ο ν τ α ς  (≡ ε π ε ι δ ή  έβλεπε) πως δεν 
θα τα καταφέρει, εγκατέλειψε την προσπάθεια –β. Μη μ π ο ρ ώ ν τ α ς  (≡ ε π ε ι δ ή  δεν μπορούσε) να 
ζήσει στη μεγαλούπολη, γύρισε στο χωριό του. 
    (ii) ΤΕΛΙΚΗ (‘του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΙΤΙΟΥ’ ή ‘του ΣΚΟΠΟΥ’):  –α. Τον σκότωσε θ έ λ ο ν τ α ς  να τον 
εκδικηθεί –β. Επιθετική πολιτική ακολουθούν τους τελευταίους μήνες οι εμπορικές τράπεζες [ ], 
ε π ι δ ι ώ κ ο ν τ α ς  να αντισταθμίσουν τις απώλειες αποδόσεων των πελατών τους, τις οποίες αναγκα-
στικά επιφέρει η σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων. 
    (iii) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ (του ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ή ‘του ΑΙΤΙΑΤΟΥ’): –α. Τα ψέματα θα αρχίσουν να 
αποκαλύπτονται ένα ένα, ε π ι β α ρ ύ ν ο ν τ α ς  [≡ μ ε  α π ο τ έ λ ε σ μ α  ν α  /  έ τ σ ι  ώ σ τ ε ( θ α / ν α )  
επιβαρύνουν] τη θέση της κυβέρνησης –β. Ως προς τον ετήσιο ακαθάριστο μισθό, την 13η θέση στην 
Ευρώπη των «15» έχουν οι Έλληνες, α φ ή ν ο ν τ α ς  π ί σ ω  Πορτογάλους και μερικές φορές Ισπανούς ή 
Ιταλούς –γ. Άγνωστοι εισέβαλαν στην Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης για να κλέψουν ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, α φ ή ν ο ν τ α ς  π ί σ ω  τους έναν βαριά τραυματισμένο με σιδερολοστό φοιτητή –δ. 
Αντάρτες Ταλιμπάν πραγματοποίησαν ενέδρα σε αμερικανικές δυνάμεις στο νότιο Αφγανιστάν, 
π ρ ο κ α λ ώ ν τ α ς  τον θάνατο δύο στρατιωτών –ε. Να περιοριστούν τα «εισοδήματα» των ιεραρχών 
που στολίζονται σαν παγώνια, π ρ ο κ α λ ώ ν τ α ς  το δημόσιο αίσθημα –στ. Το φονικό κύμα (τσουνάμι) 
«κατάπιε» το τρένο, ε π ι φ υ λ ά σ σ ο ν τ α ς  στους περισσότερους ένα μαρτυρικό θάνατο –ζ. Ο 
φυγόδικος, μέχρι να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη, θα παρεμβαίνει στα δημόσια πράγματα και θα λέει 
ό,τι θέλει, δ ί ν ο ν τ α ς  άφθονη τροφή στα πεινασμένα Μέσα Ενημέρωσης. 
 
(V) (i) ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ: Με λ ε τ ώ ν τ α ς  (≡ ε ά ν / ε φ ό σ ο ν  μελετήσει) συστηματικά, θα επιτύχει στις 
εξετάσεις. 
 (ii) ΕΝΑΝΤΙΩMATIΚΗ: Με λ ε τ ώ ν τ α ς  (≡ α ν  κ α ι / μ ο λ ο ν ό τ ι  μελέτησε) μόλις μισή ώρα την ημέρα, 
κατάφερε να επιτύχει στις εξετάσεις. 
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(VI) ‘ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ’: χρονική + αιτιολογική, χρονική + υποθετική, τροπική + τελική, τροπική + 
αποτελεσματική, τροπική του μέσου + υποθετική, τροπική του μέσου + αιτιολογική, κ.ο.κ. (βλ. Νάκα 
[σε προετοιμασία], για λεπτομέρειες και περισσότερα παραδείγματα) 
 

Στα παραδείγματα Ι.iα-γ, η ΜΦ χαρακτηρίζεται συνήθως ‘τροπική’, εφόσον θεωρείται ότι 
εκφράζει μία από τις (πολλές) διαστάσεις που συναποτελούν την ευρεία σημασιολογική κατηγορία 
του ‘τρόπου’ (η αντιστοίχιση με κάποια επιρρηματική ή προθετική φράση όμοιας σημασίας αποτελεί 
κριτήριο της επιρρηματικής λειτουργίας της ΜΦ, που διδακτικά αξιοποιείται και γίνεται αντιληπτό 
ακόμη και από τους μικρής ηλικίας μαθητές). Σημειώνουμε, παρενθετικά, ότι εάν το ρήμα της 
μετοχής και το κύριο ρήμα εμφανίζουν μεγάλη σημασιολογική συνάφεια (λ.χ. ανήκουν στο ίδιο ή σε 
συγγενικά σημασιολογικά πεδία), η μία από τις δύο συναφείς διαδικασίες (ή ενέργειες, συμπεριφορές, 
πράξεις κτλ.), την οποία συνήθως εκφράζει η ΜΦ, παρουσιάζεται ως ο τρόπος με τον οποίο 
πραγματώνεται η άλλη.  

Η ΜΦ στα παραθέματα ΙΙ.α-γ (όπου απουσιάζει η σημασιολογική συνάφεια ανάμεσα στο ρή-
μα της μετοχής και το κύριο ρήμα) εκφράζει κάτι που εξελίσσεται παράλληλα και, εμφανώς, αποτελεί 
τις ‘συνοδευτικές περιστάσεις’ (γαλλ. circonstance concomitante, αγγλ. attendant circumstances, 
γερμαν. begleitenden Umstände) αυτού που δηλώνεται με το κύριο ρήμα. Η παράφραση, πάντως, του 
τύπου “μαγείρευε κ α ι  τραγουδούσε” που ισχύει για τη συνοδευτική ΜΦ δεν μπορεί να εφαρμοστεί ή 
αποτελεί αρνητικό κριτήριο στην περίπτωση της τροπικής. Η παρασύνδεση και η αντιμετώπιση των 
δύο αυτών διαφορετικών περιπτώσεων ως ενιαίας σημασιολογικής υποκατηγορίας οφείλεται στη θετι-
κή τους ανταπόκριση στο ερωτηματικό πώς; (που, όμως, εάν δεν εξειδικεύεται με τη βοήθεια και 
άλλων ερωτήσεων οδηγεί σε σύγχυση). 237 

Στα παραδείγματα I.iiα-γ, το κύριο ρήμα που προσδιορίζεται από τη ΜΦ, δηλώνει μια –κατά 
το μάλλον ή ήττον– ‘σκοπούμενη’ ενέργεια, της οποίας η ΜΦ εκφράζει το αφηρημένο ‘μέσον’ για 
την επίτευξή της (π.χ. κοιτάζοντάς την ≡ με το να την κοιτάζει). Πρόκειται για τη σημασία που απέδιδε 
με ακρίβεια στην Αρχαία Ελληνική ένα σύναρθρο απαρέμφατο σε πτώση ‘δοτική του μέσου’ (λ.χ. 
νίκησαν οργήν τω λογίζεσθαι καλώς) ή στη Λατινική ένα γερούνδιο σε πτώση ‘αφαιρετική οργανική’ 
(λ.χ. loquendi elegantia [ ] augetur legendo oratores et poetas > legendis oratoribus et poetis: μετά τη 
γερουνδιακή έλξη). Στη Νέα Ελληνική τη σημασία του αφηρημένου ‘μέσου’ εκφράζει, μεταξύ άλλων, 
και η άκλιτη ενεργητική μετοχή σε -οντας / -ώντας.238 Αυτός, φυσικά, δεν είναι λόγος για να την 
ονομάσουμε νεοελληνικό ‘γερούνδιο’, δεδομένου ότι ο τύπος σε -οντας / -ώντας, χωρ ί ς  ν α  έ χ ε ι  
τ η ν  ο νομα τ ι κ ή  χ ρήση  που  ε ί χ ε  τ ο  σύναρθ ρο  απαρ έμφα τ ο  σ τη ν  Αρχα ί α  
Ελλη ν ι κή  ή  τ ο  γ ε ρ ο ύ ν δ ι ο  σ τ η  Λατ ι ν ι κ ή  (και, κατ’ επέκταση, σε κάποιες από τις νεότερες 
γλώσσες, λ.χ. την Αγγλική) εκφράζει και πολλές άλλες σημασίες που εξέφραζε ήδη η αρχαία ενεργη-
τική μετοχή του ενεστώτα (στην επιρρηματική της χρήση). 

Η ΜΦ στα επόμενα παραθέματα (III.i-iii) χαρακτηρίζεται σημασιολογικά ως ‘χρονική’ (αντα-
ποκρίνεται, εξάλλου, θετικά στο παραδοσιακό κριτήριο τού να δίνει απάντηση στο πότε;). Από την 
πρώτη ομάδα (III.i) εκφράζεται η μία διάσταση, το ‘ταυτόχρονο’ (το οποίο, όπως και οι ‘συνοδευτικές 
περιστάσεις’, είναι από τις συνηθέστερες σημασίες που, χάρη και στο ‘ποιόν ενέργειάς’ της, δηλώνει 
–είναι πρόσφορη ή κατάλληλη να δηλώσει– η άκλιτη μετοχή239). Ως ισοδύναμες παραφράσεις 
επιλέγονται σκόπιμα οι δευτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται με τους υποτακτικούς συνδέσμους 
ενώ ή καθώς, επειδή, σαφέστερα από ό,τι λ.χ. ο αμφίσημος ή μεικτής σημασίας όταν, μπορούν να 
εκφράσουν το ταυτόχρονο. Στο παράθεμα III.ii η ΜΦ δηλώνει το ‘προτερόχρονο’. 
 
Κάποιες αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με το ταυτόχρονο και το προτερόχρονο:  
Εάν παραστήσουμε με |…Μ…| και |…Ρ…| το χρονικό διάστημα που δηλώνεται, αντίστοιχα, από τη 
μετοχή και το κύριο ρήμα, τότε για την περίπτωση τού πηγαίνοντας με το αυτοκίνητο στη Θεσσα-
λονίκη, συναντήσαμε στη Μαλακάσα (/ στα Τέμπη / έξω από την Κατερίνη) πολλούς συναδέλφους –θα 
έχουμε (ας πούμε) ένα από τα ακόλουθα σχήματα (ανάλογα, κάθε φορά, με το σημείο συνάντησης): 
 

                                                 
237 Σχετικά με αυτό δες, οπωσδήποτε, Νάκα 1987, σσ. 224- 6. 
238 Όπως και η μετοχή του μεσοπαθητικού ενεστώτα, βλ. Νάκα 2003α, § 3.1.2: “Τρόπος, μέσον”. 
239 Δες πάλι Νάκα 2003α, § 3.1.1: “Το ταυτόχρονο και οι ‘συνοδευτικές περιστάσεις’ ”. 
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   III.i-1       III.i-2        III.i-3 
  

|… … … Μ … … …|  |… … … Μ … … …|  |… … … Μ … … …| 
    |...Ρ...|               |…Ρ...|                       |… Ρ...| 

 
ενώ για την περίπτωση τού πηγαίνοντας με το αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη, ακούγαμε (σ’ όλο το 
ταξίδι) κασέτες με λαϊκά –θα έχουμε (ας πούμε) ένα από τα ακόλουθα σχήματα (ανάλογα με το αν η 
ακρόαση ήταν συνεχής ή επαναλαμβανόμενη κατά διαστήματα): 
 

        III.i-4                       III.i-5                     
   |… … … Μ … … …|                |… … … … … … Μ … … … … … …|           
   |… … …  Ρ … … …|                 |…Ρ...|       |…Ρ...|     |… Ρ...|      |… Ρ...| 

  
Πάντως, σε όλες αυτές τις υποπεριπτώσεις III.i-1 έως 5, το διάστημα που δηλώνεται από τη μετοχή 
χρησιμεύει ως το χρονικό πλαίσιο για ό,τι δηλώνεται από το ρήμα, είτε συνοπτικά είτε εξελικτικά, 
επαναληπτικά κτλ. Τέλος, για την περίπτωση του προτερόχρονου και του υστερόχρονου θα 
μπορούσαν να έχουν εφαρμογή τα σχήματα (ας πούμε): 
 
             III.ii                                                                                 III.iii 

|… Μ … |   |… Ρ … |  
 |… Ρ...|   |… Μ...| 

 
Αντίθετα με τις δύο πρώτες διαστάσεις, η τρίτη, η διάσταση του ‘υστερόχρονου’, δεν εκφράζεται 
συνήθως με ΜΦ, ή χρειάζεται κανείς να προετοιμάσει ‘επί τούτου’ τα συμφραζόμενα, ώστε να 
προκύψει (το παράθεμα III.iii είναι ένα από τα παραδείγματα που σχολιάζει ο Τζάρτζανος σχετικά με 
το προτερόχρονο, που εμείς το μετασχηματίσαμε έτσι που να προκύπτει το υστερόχρονο, 
εκμεταλλευόμενοι για το σκοπό αυτό τη σημασία του υπερσυντέλικου αλλά και προσθέτοντας, 
επιβοηθητικά, έναν δείκτη στην κύρια πρόταση, όπως είναι το κιόλας, ή το λογιότερο ήδη, κ.τ.ό.). 

Τα IV.iα-β είναι παραδείγματα αιτιολογικής ΜΦ (όπως μας δείχνουν και οι ισοδύναμες 
παραφράσεις με τη βοήθεια των δευτερευουσών αιτιολογικών προτάσεων). 240 Στο IV.iiα έχουμε τη 
γνωστή περίπτωση όπου το ‘αναγκαστικό αίτιο’ συγχέεται με το ‘τελικό’. Για την έκφραση του 
‘τελικού αιτίου’ ή ‘σκοπού’ δεν προσφέρεται ιδιαίτερα η άκλιτη ΜΦ (που λόγω και του ‘ποιού 
ενέργειας’ της μετοχής δύσκολα μπορεί να γίνει το ισοδύναμο δευτερεύουσας πρότασης την οποία 
εισάγει το με σκοπό να… / για να…),241 εκτός, ίσως, από τις μετοχές που το σημασιολογικό τους ποιόν 
ή η εγγενής τους σημασία εμπεριέχουν την τελικότητα (λ.χ. αποσκοπώντας, στοχεύοντας, 
επιδιώκοντας, επιζητώντας, …), παρόλο που και σ’ αυτή την τελευταία περίπτωση δεν αποκλείεται, 
ανάλογα με τα συμφραζόμενα, να δηλώνεται το αναγκαστικό αίτιο (θυμίζουμε ότι η ερώτηση γιατί / 
για ποιο λόγο; έχει διπλή ανάγνωση στη σύγχρονη ΝεοΕλληνόγλωσση: α. για ποια αιτία; β. για ποιο 
σκοπό;242). 

Μια μικρή τροποποίηση στα συμφραζόμενα μπορεί να μετασημασιοδοτήσει μιαν υποθετική 
ΜΦ (V) σε εναντιωματική (VI)243. Σ’ αυτή τη δεύτερη περίπτωση, η εμφάνιση και πάλι ενός δείκτη 

                                                 
240 Πβ. όπου και στην προηγ. σημ., § 3.1.3:  “Αιτιολογία, τελικότητα, αποτέλεσμα”. 
241 Το: γράψε μια πρόσκληση, γ ι α  ν α  κ α λ έ σ ε ι ς  τις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου στην εκδήλωση (ή, έστω, 
με αναφορική-τελική πρόταση: …με την οποία να καλείς…) δεν αντικαθίσταται στη Νέα Ελληνική από το: 
??γράψε μια πρόσκληση, κ α λώ ν τ α ς  τις υπόλοιπες τάξεις…, παρόλο που γράφεται, και μάλιστα σε εκφώνηση 
άσκησης, σε ένα από τα νέα σχολικά εγχειρίδια για το μάθημα της γλώσσας («Τα Απίθανα Μολύβια», Τετρά-
διο Εργασιών, τ. 2, σ. 15 –ευχαριστώ τον υποψ. διδάκτορα κ. Μπέσιο για την υπόδειξη). Λιγότερο αντιγραμ-
ματική, αλλά το ίδιο ‘αδέξια τελική’ (χωρίς να μπορεί να είναι ούτε ‘συνοδευτική’) εμφανίζεται η ΜΦ και στο 
εξής: [ ] ανέβηκε στο βήμα ο κύριος Υπουργός,α π ε υ θ ύ ν ο ν τ α ς  σύντομο χαιρετισμό, από στήθους, «εκ μέρους 
του κυρίου Προέδρου της κυβερνήσεως κι αυτού του ίδιου» (Καζαντζής). –Για τα σχετικά προβλήματα, βλ. 
Νάκα 2003α, σσ. 86. 

242 Βλ. Νάκα 1987, σ. 226. 
243 Πβ. με Νάκα 2003α , § 3.1.4:  “(Προ)ϋπόθεση, παραχώρηση, εναντίωση”. 
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στην κύρια πρόταση (παρ’ όλα αυτά, εντούτοις, μολαταύτα –σπανιότερα και του μολονότι / αν και στην 
πλευρά της ΜΦ244),  συμβάλλει σε μεγαλύτερη αποσαφήνιση του νοήματος.  
 

Ας σημειωθεί ότι δεν εξαντλείται εδώ η πραγμάτευση των λογικών σχέσεων μεταξύ του κύρι-
ου ρήματος και του ρήματος της μετοχής που προκαθορίζουν και την (τελική) συμφραστική σημασία 
της ΜΦ.  

Πρέπει, εξάλλου, να ληφθεί υπόψιν ο υποτακτικός ρόλος του μορφήματος -οντας / -ώντας, 
που είναι απολύτως ομόλογος με τον ρόλο των καθαυτό υποτακτικών συνδέσμων: πβ., αφενός,  
Έβλεπε ότι δεν θα τα καταφέρει. (Γιαυτό / για το λόγο αυτό) εγκατέλειψε την προσπάθεια  ⇒ 
Βλέπο ν τ α ς  ότι δεν θα τα καταφέρει, εγκατέλειψε την προσπάθεια 
και, αφετέρου, 
Έβλεπε ότι δεν θα τα καταφέρει.  (Γιαυτό / για το λόγο αυτό) εγκατέλειψε την προσπάθεια  ⇒ Ε π ε ι δ ή  
έβλεπε ότι δεν θα τα καταφέρει, εγκατέλειψε την προσπάθεια. 

Ο λεξικός χαρακτήρας και η ιδιάζουσα λεξική σημασία του καθενός από τους υποτακτικούς 
συνδέσμους δηλώνει αμεσότερα και σαφέστερα τη λογική σχέση ανάμεσα στην κύρια πρόταση και 
στην εξαρτημένη από αυτή δευτερεύουσα. Δεδομένου του (απλώς) γραμματικού χαρακτήρα του 
ληκτικού μορφήματος της άκλιτης μετοχής, η λογική σχέση ανάμεσα στην κύρια πρόταση και στην 
εξαρτημένη από αυτή δευτερεύουσα (μετοχική) δηλώνεται εμμεσότερα και ασαφέστερα, γιαυτό και 
γίνεται λόγος για την ‘ακαθοριστία’, ενπροκειμένω, της μετοχής.245 
 
Ειδικότερα για το υποκείμενο της άκλιτης μετοχής 
Ως προς το υποκείμενό της, η φράση με κεφαλή άκλιτη μετοχή μπορεί να είναι ‘συνημμένη’ ή 
‘απόλυτη’:  
(Η) ‘ Σ υ ν η μ μ έ ν η ’, που θα πει ότι, εκτός από το κύριο ρήμα το οποίο προσδιορίζει, συνάπτεται / 
συνδέεται λογικά με κάποιον άλλον όρο της κύριας πρότασης ο οποίος αποτελεί το υποκείμενό της 
και συνιστά την εξωγλωσσική οντότητα στην οποία αναφέρεται η μετοχική φράση / ΜΦ (η λογική 
σύναψη δε συνοδεύεται, λόγω της ακλισίας της μετοχής, και από γραμματική / μορφολογική συμ-
φωνία ανάμεσα στη μετοχή και το υποκείμενό της). 
(Θ) ‘Α π ό λ υ τ η ’, που θα πει ότι η ΜΦ, εκτός από το κύριο ρήμα το οποίο προσδιορίζει, δεν 
συνάπτεται λογικά με κανέναν άλλον όρο της κύριας πρότασης, έχει δηλαδή δικό της ανεξάρτητο 
υποκείμενο που δεν ταυτίζεται με κανέναν από τους όρους της κύριας πρότασης. 

 
 

Περιπτώσεις συνημμένης μετοχής 
Γ ι α  τ ι ς  ΜΦ  π ο υ  ι σ ο δ υ ν α μ ο ύ ν  μ ε  ε π ι ρ ρ η μ α τ ι κ έ ς  ε κ φ ρ ά σ ε ι ς , ‘κανονική’ (με την 
έννοια του ‘κανόνα’ όπως τον προσδιορίσαμε στα προηγούμενα) θεωρείται η χρήση στην οποία η ΜΦ 
είναι σ υ ν η μ μ έ ν η  μ ε  τ ο  υ π ο κ ε ί μ ε ν ο  του κύριου ρήματος (που θα πει ότι η ΜΦ και το κύριο 
ρήμα έχουν το ίδιο υποκείμενο  ή ότι στην εξωγλωσσική τους αναφορά τ α  δ ύ ο  υ π ο κ ε ί μ ε ν α  
τ α υ τ ί ζ ο ν τ α ι ). Η ταύτιση ισχύει, είτε το κοινό  υποκείμενο πραγματώνεται στο λόγο είτε εννο-
είται, είτε πραγματώνεται ως συστατικό της κύριας πρότασης είτε ως συστατικό της ΜΦ. (Περιττεύει 
η υπενθύμιση ότι το κοινό υποκείμενο πραγματώνεται ή εννοείται πάντοτε σε π τ ώ σ η  ο ν ο μ α -
σ τ ι κ ή ). Γενικώς, ισχύει το εξής (όπου Υ = Υποκείμενο, Μ = Μετοχή και Ρ = Ρήμα): ΥΜ = ΥΡ. 

Με την εξαίρεση των III.iγ-δ, σε όλα τα παραδείγματα (I-V) η ισοδύναμη με κάποια από τις 
επιρρηματικές εκφράσεις ΜΦ είναι συνημμένη με το υποκείμενο του κύριου ρήματος / της κύριας 
πρότασης από την οποία εξαρτάται η ΜΦ. 
 
Σ(ημαντική) Π(αρατήρηση) 1: Ενδέχεται να τηρείται ο κανόνας ως προς το υποκείμενο της ΜΦ, και 
όμως η πρόταση (κύρια + ΜΦ), να μη γίνεται σημασιολογικά αποδεκτή, όπως λ.χ. μας δείχνει η 
ακόλουθη δήλωση υπουργού παιδείας με την οποία προπαγάνδιζε την επαναφορά της διδασκαλίας 

                                                 
244 Πβ. με τα καίτοι, καίπερ κ.τ.ό. της Αρχαίας Ελληνικής (ή, στην περίπτωση της αιτιολογικής μετοχής, με τα 
ως, άτε κ.ά.ό.). 

245 Για τη σχετική επεξεργασία ενός ευρύτατου σώματος υλικού βλ. Νάκα [σε προετοιμασία]. 
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των αρχαίων ελληνικών246: Δεν είναι δυνατόν να διδάσκεται η Ελληνική Γλώσσα α γ ν ο ώ ν τ α ς  τις 
ρίζες της [το διδάσκεται και το αγνοώντας έχουν, όντως, κοινό υποκείμενο: η Ελληνική Γλώσσα –το 
αγνοώ, όμως, δεν επιδέχεται ‘άψυχο’ + ‘αφηρημένο’ υποκείμενο, σε οποιοδήποτε περιβάλλον, είτε ως 
ανεξάρτητη πρόταση είτε ως εξαρτημένη ΜΦ –Αποκατάσταση σε δόκιμο νεοελληνικό λόγο: Δεν είναι 
δυνατόν να διδάσκει κανείς / να διδάσκουμε την Ελληνική Γλώσσα α γ ν ο ώ ν τ α ς  τις ρίζες της]. 
 
Σ.Π. 2: Ο κανόνας απαιτεί η ταύτιση ως προς το υποκείμενο της ΜΦ να γίνεται αταλάντευτα και με 
σαφήνεια, κάτι που στην πράξη πολύ συχνά παραβιάζεται  
–είτε εξαιτίας της απομάκρυνσης από το κύριο ρήμα της ΜΦ, λόγω παρεμβολής παρενθετικώς λεγο-
μένων στα οποία όμως εμπλέκονται συντακτικοί όροι υποψήφιοι να εκληφθούν και ως υποκείμενα 
της μετοχής: [ο λόγος για το πλούσιο εργοβιογραφικό υποψήφιου παρέδρου του Π.Ι.] Δεν αναφέρουμε 
τις ευρύτερες κοινωνικές του δραστηριότητες, επίσης πολύ γνωστές (ο ειδικός γραμματέας του 
υπουργείου, κ. Δημ. Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι και θεολόγος ασφαλώς τις γνωρίζει) μενοντας στο 
προαναφερθέν πλούσιο βιογραφικό, το οποίο φαίνεται ότι άφησε ασυγκίνητα τα μέλη της επιτροπής του 
Π.Ι. [όπως και το δεν αναφέρουμε, από το οποίο εξαρτάται όλη η νοηματική περίοδος, το μένοντας 
έχει ως υποκείμενο το εμείς –πληθυντικός μετριοφροσύνης του υπογράφοντος δημοσιογράφου–, και 
όχι τον κ. Παπαϊωάννου, υποκείμενο του αμέσως προηγούμενου ρήματος γνωρίζει] 
 
–είτε διότι από τα συμφραζόμενα δεν προκύπτει εμφανώς το κοινό, για το κύριο ρήμα και τη με τοχή, 
εξωγλωσσικό αντικείμενο αναφοράς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΡΤΑ. [ ] Στόχος της ημερίδας είναι η ε ν η μ έ ρ ω σ η  των παραγωγών και των τεχνικών για τις νέες 
μεθόδους διαχείρισης των λιμνοθαλασσών, α ξ ι ο π ο ι ώ ν τ α ς  τα αποτελέσματα της σύγχρονης 
έρευνας, δ ί ν ο ν τ α ς  κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ι ς  προσανατολισμού των δραστηριοτήτων στην εφαρμογή μεθό-
δων εμπλουτισμών χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  τη δυνατότητα συλλογής και εγκλιματισμού του άγριου γό-
νου [εάν το λογικό υποκείμενο τού ενημέρωση, που βρίσκεται εδώ σε θέση μη ρηματικού κατη-
γορήματος, είναι το Υπ. Γεωργίας, ποιο είναι το λογικό υποκείμενο τού αξιοποιώντας τα αποτε-
λέσματα…, τού δίνοντας κατευθύνσεις… και, ιδίως, τού διπλά εξαρτημένου χρησιμοποιώντας τη δυνα-
τότητα… συλλογής του γόνου; –Το ότι στο περιβάλλον των μη ρηματικών κατηγορημάτων, ακριβώς 
λόγω της έλλειψης ενός υποκειμένου σε ονομαστική πτώση, δεν ευνοείται η χρήση της άκλιτης ΜΦ, 
εφόσον δημιουργούνται παρόμοιες ασάφειες, μας δείχνει και το επόμενο παράθεμα (απόσπασμα από 
«Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Εξομοιουμένων»): [ ] Απαιτούμε από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. [ ] να 
διεκδικήσει άμεσα λύσεις στα παρακάτω ζητήματα: α) Αυτόματη εξομοίωση όλων των εκπαιδευτικών 
μέσα από ταχύρρυθμη διαδικασία α ξ ι ο π ο ι ώ ν τ α ς  τους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο καθώς και μερικά 
Σαββατοκύριακα· β) Χορήγηση εφάπαξ αποζημίωσης, π α ί ρ ν ο ν τ α ς  σ α ν  β ά σ η  υπολογισμού την 
αποζημίωση που δίνεται στους εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν τα Π.Ε.Κ.· γ) Μείωση αριθμού 
μαθημάτων κατά κατηγορία λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  υ π ό ψ η  [… ] [εάν το να διεκδικήσει έχει ως υποκ. το 
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., ποιο είναι το λογικό υποκ. ή, αλλιώς, ποια είναι η εξωγλωσσική αναφορά των 
μετοχών;]  
–είτε διότι συντρέχουν συνδυαστικά οι δύο προηγούμενες περιπτώσεις 
–είτε για άλλους λόγους.  

ΜΦ η οποία είναι ι σ ο δ ύ ν α μ η  μ ε  ε π ι ρ ρ η μ α τ ι κ ή  έ κ φ ρ α σ η  και η οποία είναι 
συνημμένη μ ε  ά λ λ ο ν ,  ε κ τ ό ς  α π ό  τ ο  υ π ο κ ε ί μ ε ν ο  του κύριου ρήματος, ό ρ ο , θεωρείται 
κακώς συντεταγμένη και α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ή  χ ρ ή σ η 247, λ.χ. 
–ΜΦ συνημμένη με το άμεσο αντικείμενο του κύριου ρήματος: (*) β γ α ί ν ο ν τ α ς  η Μαρία από το 
σπίτι, τη χαιρέτησε ο Νίκος, ή, άλλοτε,  
– ΜΦ συνημμένη με το έμμεσο αντικείμενο: (*) β γ α ί ν ο ν τ α ς  η Μαρία από το σπίτι, της [= στη 
Μαρία] έδωσε ένα φιλί ο Νίκος [με το οποίο πβ. το εξής (από διαφημιστική καταχώριση στον Τύπο)]: 
(*) Πα ρ α τ η ρ ώ ν τ α ς  σας αδιάκοπα [ενν. υποκ. εμείς της COMPAQ] να εργάζεστε μέσα και έξω από 
το γραφείο, μας [= σ’ εμάς] δώσατε την ιδέα της δημιουργίας ενός υπολογιστή που μπορεί να κάνει 
ακριβώς το ίδιο –COMPAQ 
– ΜΦ συνημμένη με γενική κτητική εξαρτημένη από το υποκείμενο248: (*) Α γ ο ρ ά ζ ο ν τ α ς  ομόλογα 
ΕΤΒΑ [ενν. υποκ. εμείς], το κέρδος μας είναι πολλαπλό 
                                                 
246  Και την οποία φιλοξένησαν όλες σχεδόν οι εφημερίδες –λεπτομέρειες βλ. στον Νάκα (σε προετοιμασία). 
247 Σημαδεύεται με αστερίσκο (*). 
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Σ.Π.: Σε άσκηση με εκφώνηση «διορθώστε (διατηρώντας τις μετοχές!), έτσι που να προκύπτει 
δόκιμος νεοελληνικός λόγος», φοιτητές και επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί αποκατέστησαν ως εξής: 
“Παρατηρώντας σας (ενν. εμείς) να εργάζεστε…, συλλάβαμε την ιδέα / σκεφτήκαμε (ενν. εμείς) να…” 
και “Αγοράζοντας ομόλογα ΕΤΒΑ (ενν. εμείς), έχουμε (ενν. εμείς) πολλαπλό κέρδος”. Ευδοκίμως απο-
κατέστησαν και το αυτοδιαφημιστικό (*) «Η ΑΥΓΗ / Πρωινή Εφημερίδα της Αριστεράς / Δημο-
σιεύοντας τον ισολογισμό σας στην ΑΥΓΗ, προβάλλεται [sic] οικονομικά η εταιρεία σας, ενισχύεται [sic] 
η ΑΥΓΗ, συμβάλλετε στην πολυφωνία του Τύπου» σε “Δημοσιεύοντας τον ισολογισμό σας (ενν. εσείς) 
στην ΑΥΓΗ, προβάλλετε (ενν. εσείς) οικονομικά την εταιρεία σας, ενισχύετε (ενν. εσείς) την ΑΥΓΗ, 
συμβάλλετε (ενν. εσείς) στην πολυφωνία του Τύπου”.  
 

Η ταύτιση του ΥΜ με το ΥΡ νοείται ως ολική ή, τουλάχιστον, ότι καλύπτει όλο το εύρος της 
εξωγλωσσικής αναφοράς. Ως προέκταση της κανονικής χρήσης μπορούν να θεωρηθούν και ορισμένες 
υποπεριπτώσεις μ ε ρ ι κ ή ς  τ α ύ τ ι σ η ς , οι οποίες μοιράζονται σε δύο ομάδες, ανάλογα με το αν το 
ΥΜ έχει την ευρύτερη εξωγλωσσική αναφορά (δηλαδή, ΥΜ ≥ ΥΡ) ή το ΥΡ (δηλαδή, ΥΜ ≤ ΥΡ).  

Για την πρώτη ομάδα, την αφορμή εντοπισμού της μερικής ταύτισης έδωσαν παραδείγματα 
καθημερινής προφορικής επικοινωνίας του τύπου: –Α: Σε λίγο σχολάμε. Θα φύγουμε μαζί; –Β: Ναι. 
Γιατί ρωτάς; –Α: Θέλω, φ ε ύ γ ο ν τ α ς , να σου δώσω αυτό που σου υποσχέθηκα! [το …να σου δώσω 
έχει ενν. υποκ. το εγώ, το φεύγοντας όμως: εγώ + εσύ] Πβ. με τα εξής παραθέματα, ένα από τον 
Μακρυγιάννη (βλ. Νάκα 1985, σ. 163): ήφερνα γύρα [ενν. εγώ] μ’ αυτούς τα πόστα όλα, 
τ ρ α γ ο υ δ ώ ν τ α ς  όλοι εμείς, οι εκατό [ενν. εγώ + αυτοί] και δύο από νεότερους πεζογράφους: Ούτε 
δέκα μέτρα δεν είχανε κάνει, π η γ α ί ν ο ν τ α ς  [ενν. ο ύποπτος + οι πράκτορες] για το αυτοκίνητο 
παρκαρισμένο λίγο πιο πέρα, ο ύποπτος άρχισε να τρέχει. Οι πράκτορές μας δεν έμειναν με σταυρωμένα 
τα χέρια (Σαμαράκης –η ΜΦ δείχνει να προσδιορίζει και τις δύο κύριες προτάσεις) ♦  Μ ι λ ώ ν τ α ς  ο 
καθένας [ενν. εγώ + αυτός + άλλοι] λίγο για τον τόπο του –δεν τολμούσα να του πω ότι στο Πλωμάρι 
μέχρι τότε δεν πάτησα πόδι– άρχισε [ενν. αυτός] σιγά σιγά να μου λέει τα δικά του. 

Στην ίδια υποπερίπτωση μερικής ταύτισης εντάσσονται και άλλα παραδείγματα λαϊκού λόγου, 
όπου, ενώ το ΥΡ ταυτίζεται με ένα μέλος / μέρος του σώματος συγκεκριμένου ατόμου, το ΥΡ 
ταυτίζεται με ολόκληρη την προσωπικότητα του ίδιου ατόμου· ας θυμηθούμε τους εξής στίχους του 
δημοτικού τραγουδιού: θα θολωθούν τα μάτια σου, τ η ρ ά γ ο ν τ α ς  [ενν. εσύ] τις στράτες | και θα στε-
γνώσει η γλώσσα σου, ρ ω τ ώ ν τ α ς  [ενν. εσύ] τους διαβάτες. Πβ. με: Έφυγες και μ’ άφησες μια 
μουτζούρα στη μύτη (από τα μάτια σου που ξεβάψανε κ λ α ί γ ο ν τ α ς  [ενν. εσύ]), τις τρίχες της γάτας 
σου, καθώς και μια γεύση αποσμητικού στα χείλη (Χάκκας) . 

Για τη δεύτερη ομάδα, λόγω χωρικών περιορισμών, ας περιοριστούμε σε ένα παράδειγμα από 
τον Μακρυγιάννη: Λ έ γ ο ν τ ά ς  τους [ενν. εγώ] πολλά τοιαύτα, εμείναμεν σύνφωνοι [ενν. εγώ + αυτοί 
/ οι άλλοι οπλαρχηγοί] και διώξαμεν όλοι τ’ άλογά μας διά τ’ Ανάπλι. 
 
Κατηγορηματική-συμπληρωματική μετοχή συνημμένη άλλοτε στο υποκείμενο και άλλοτε στο 
αντικείμενο 
Συχνή στον αρχαιοελληνικό λόγο, διασώζεται με ελάχιστα και σποραδικά κατάλοιπα στη λαϊκή 
λογοτεχνία, και σε ένα μέρος της επώνυμης νεοελληνικής ποίησης που δέχτηκε επιδράσεις από λαϊκά 
κείμενα (βλ. Νάκα 1985, σσ. 157-9 και 1988, σσ. 208-17). Στην περίπτωση αυτή, η ΜΦ εξαρτάται 
άμεσα ή βρίσκεται στο περιβάλλον ενός ρήματος από εκείνα που, κατά το παραδοσιακό συντακτικό, 
την καθιστούν ‘κατηγορηματική- συμπληρωματική’, δηλαδή ένα υποχρεωτικό συστατικό που 
ισοδυναμεί και ερμηνεύεται- αναλύεται με μια δευτερεύουσα πρόταση την οποία εισάγει συνήθως το 
να (ή το που). Στον σχετικό κατάλογο περιλαμβάνονται κυρίως ρήματα που δηλώνουν ‘αίσθηση’, 
‘γνώση’, ‘αντίληψη’, ‘έναρξη’, ‘λήξη’ κ.ά.ό. ή έναν «ωρισμένον τρόπον τού ‘είναι’» (ο κατάλογος για 
την Αρχαία Ελληνική είναι πολύ ευρύτερος απ’ ό, τι για τη Νέα, όπου η σύνταξη αυτή θεωρείται 
«πολύ σπάνια»: Τζάρτζανος § 209.Ιβ –πβ. και Συντακτικόν Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, σσ. 152-55). 
Στα παραδείγματα της προηγούμενης βιβλιογραφίας (βλ. εδώ πιο πάνω) ας προστεθούν και τα εξής 
αποσπάσματα (από δύο νεότερους πεζογράφους), στα οποία, όπως και σε ένα τρίτο δημοσιογραφικό, 
η ΜΦ είναι συνημμένη στο υποκείμενο: Ούτε κατάλαβε ο Χουάν πώς βρέθηκε, λίγο αργότερα, σ’ ένα 
                                                                                                                                                         
248 Από ορισμένους, η άκλιτη ΜΦ με αυτού του είδους την εξάρτηση ονομάζεται ‘ψευδοαπόλυτη’ (βλ. Νάκα 

1985, σσ. 158, 371 et passim.  



 

 

628

μπαρ του Πασέο Μπολίβαρ π ί ν ο ν τ α ς  δυνατή τεκίλα –πράγμα που ποτέ του δεν είχε κάνει τέτοια ώρα 
(Ρούφος) ♦ Εγώ έμεινα ξ ε φ υ λ λ ί ζ ο ν τ α ς  περιοδικά ακόμα μια ώρα, αλλά ο θείος μου δεν έδειχνε 
διάθεση να με πάει στο θέατρο (Παπαδημητρακόπουλος) ♦ Αυτά είναι τα συμπεράσματα μιας ομάδας 
του ΟΗΕ που πέρασε 18 μήνες ε ρ ε υ ν ώ ν τ α ς  το Γκουαντάναμο (εφ. Τα Νέα). 

Και ένα- δύο παραδείγματα κατηγορηματικής- συμπληρωματικής ΜΦ συνημμένης στο 
αντικείμενο: Το Γιάννη τον απόστασε β α ρ ώ ν τ α ς  (≡ να βαρεί) το σουραύλι (δημοτ. τραγ.) ♦ Σαν 
εκείνη τη μεγάλη φωτιά που είδαμε ένα πρωί στο νησί σ π ι θ ο β ο λ ώ ν τ α ς  (≡ να σπιθοβολά)  ήχους 
ξερούς (Σεφέρης). 249 
 Σε λεζάντες φωτογραφιών του τύπου: (η Χ) φ ο ρ ώ ν τ α ς  σχολική ποδιά, η άκλιτη ΜΦ που 
επέχει  συνήθως θέση αυτόνομου κειμένου, φαίνεται να επιτελεί παρόμοια λειτουργία –και, επομένως, 
επιδέχεται παρόμοια ανάλυση (θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ως ρήμα εξάρτησης της ΜΦ κάτι σαν 
το εικονίζεται (να φορά) ή εμφανίζεται (να), φαίνεται εδώ (να /που), έχει φωτογραφηθεί (να) κ.ά.ό. 
 
Περιπτώσεις απόλυτης μετοχής 
Η ΜΦ που ισοδυναμεί με επιρρηματική έκφραση και που, εκτός από το ότι αποτελεί προσδιορισμό 
της κύριας πρότασης, δεν συνάπτεται λογικά με κανέναν όρο της, αλλά έχει το δικό της, ανεξάρτητο 
υποκείμενο, μ’ άλλα λόγια είναι ‘ α π ό λ υ τ η ’, π α ρ α β ι ά ζ ε ι  γενικά τ ο ν  χρηστικό κ α ν ό ν α , και 
μόνον σε ελάχιστες περιπτώσεις (ε ξ α ι ρ έ σ ε ι ς ) αναγνωρίζεται ως κανονική: 

Πράγματι, συντάξεις του τύπου: (*) ο μαθητής ήρθε στο σχολείο τ ρ έ χ ο ν τ α ς  η μαμά του ή 
(*) β γ α ί ν ο ν τ α ς  η Μαρία από το σπίτι, ο Νίκος χαιρέτησε τη Βούλα –προσκρούουν στο γλωσσικό 
αίσθημα της πλειοψηφίας των φυσικών ομιλητών. 

Παρ’ όλα αυτά, στη γλώσσα πολλών μορφωμένων, ιδίως στον ‘τυπικό’ γραπτό λόγο, εμφα-
νίζονται, όχι σπάνια, κάποιες τέτοιες απόλυτες μετοχές, μάλλον από ξενική επίδραση (ή και από 
μίμηση, τυφλή και εθελόδουλη, της Αγγλικής): (*) [Έγγραφο του ΕΚΠΑ / Γεν. Διεύθυνση Εκπαίδευ-
σης / Υπογράφει, με εντολή Πρύτανη, η Διευθύντρια / Κατακλείδα:] Παρακαλούμε τα ανωτέρω να 
τηρηθούν πιστά α π ο β λ έ π ο ν τ α ς , Γραμματεία και διδάσκοντες, στην εύρυθμη λειτουργία του Τμή-
ματος ♦ (*) [ΥΠΕΠΘ / Τμήμα Διαπανεπιστημιακών Σχέσεων / Πρόγραμμα Μορφωτικών Ανταλλαγών 
/ Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας:] Σκοπός επίσκεψης [ ] Προτεινόμενες ημερομηνίες επίσκεψης [ ] 
Πρόγραμμα επίσκεψης ξεχωριστά για κάθε χώρα (να αναφερθούν τα ιδρύματα και οι επιστήμονες με 
τους οποίους έχετε έρθει σε επαφή, σ υ ν υ π ο β ά λ λ ο ν τ α ς  αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας) ♦ 
(*) [Κείμενο διακήρυξης αρχών, με τίτλο «Εθνική Πολιτική για την Παιδεία», Κεφάλαιο “Αρχαία 
Ελληνικά”:] Υπάρχει νέα στάση απέναντι στα αρχαία ελληνικά, π α ύ ο ν τ α ς  να τα αντιμετωπίζουμε ως 
νεκρή γλώσσα. 

Ας δούμε, όμως, με τη μεγαλύτερη δυνατή συντομία, και τις λίγες, εξαιρετικές περιπτώσεις 
όπου η άκλιτη ΜΦ αναγνωρίζεται ως κανονική (σε έναν μεγάλο τους αριθμό, εμφανίστηκαν και 
καθιερώθηκαν στον λαϊκό προφορικό λόγο): 
–θεωρείται κανονική η απόλυτη ΜΦ, όταν το ρήμα της μετοχής είναι απρόσωπο / τριτοπρόσωπο, 
πρόκειται, επομένως, για ΜΦ χωρίς συγκεκριμένο υποκείμενο, και, άρα, δεν τίθεται καν θέμα 
ταύτισής του με το υποκείμενο του κύριου ρήματος: Ξ η μ ε ρ ώ ν ο ν τ α ς  [∅], οι στρατιώτες 
κατάλαβαν πια πως είχαν ξεστρατίσει από την πορεία τους ♦  Αυτός νόμιζε ότι θα έφτανε στον 
προορισμό του  σ ο υ ρ ο υ π ώ ν ο ν τ α ς  [∅] 
–θεωρείται κανονική η απόλυτη ΜΦ, όταν το υποκείμενό της είναι κάτι το πολύ γενικό και αόριστο 
(λ.χ. ο άνθρωπος, κάποιος, κανείς, εσύ, εμείς κ.ά.ό., αλλά με γενική αναφορά): ανοίγει π α τ ώ ν τ α ς  
εδώ [ανοίγει: το κουτί με το απορρυπαντικό / η x συσκευασία / το x μηχάνημα, κ.ο.κ., πατώντας: εσύ 
/ ο χρήστης κτλ.] Πβ. τα στερεότυπα: τ ρ ώ γ ο ν τ α ς  [ενν. κανείς] έρχεται η όρεξη και το πράγμα πάει 
λ έ γ ο ν τ α ς  [ενν. κανείς] 
–θεωρείται κανονική η χρονικής σημασίας απόλυτη ΜΦ, όταν και το υποκείμενό της είναι μια 
χρονική έκφραση: Τ ε λ ε ι ώ ν ο ν τ α ς  ο πόλεμος [= η περίοδος του πολέμου], ξανάσμιξαν κι οι 
οικογένειες που τα μέλη τους είχαν διασκορπιστεί ♦  Μπ α ί ν ο ν τ α ς  ο Φλεβάρης, οι μυγδαλιές είχαν 
κιόλας ανθίσει.  
–θεωρείται κανονική η απόλυτη ΜΦ που χρησιμεύει ως ‘περικείμενο’, δηλαδή ως τίτλος βιβλίου ή 
σειράς βιβλίων, ως τίτλος δημοσιογραφικού άρθρου (π.χ. το επίκαιρο «Π ε θ α ί ν ο ν τ α ς  από δίψα») 
                                                 
249 Το ότι ο Σεφέρης επηρεάζεται από την αγγλική γλώσσα το δείχνουν, μεταξύ πολλών άλλων, και στίχοι σαν 
τον: «κράτησα τη ζωή μου τ α ξ ι δ ε ύ ο ν τ α ς…». 
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ή στήλης, ως τίτλος συνεδρίου (λ.χ. «Α ν α π τ ύ σ σ ο ν τ α ς  Δυναμικά Κοινότητες Μάθησης σε μια 
Εποχή Αβαβαιότητας και Ανασφάλειας») ή εισήγησης, ως τιτλος έκθεσης ζωγραφικής ή άλλης 
κοινωνικής εκδήλωσης, κτλ. (βλ. Νάκα 1985, σ. 156· 2003α, σσ. 85-86, και σε προετοιμασία). 
*** 
Και τα σχολικά εγχειρίδια; 
Λόγω του πολύ περιορισμένου χώρου αυτής της δημοσίευσης, είναι σκόπιμο να μεταφέρω εδώ μόνον 
τα πολύ γενικά συμπεράσματα από τη (συγ)κριτική επισκόπηση των σχολικών εγχειριδίων που έγινε 
κατά την προφορική παρουσίαση αυτής της εισήγησης. 

Ό,τι κυρίως προσπάθησα να κάνω εδώ, δεν ήταν παρά μια νέα κωδικοποίηση των επιστη-
μονικών μας γνώσεων για το σύνθετο φαινόμενο των μετοχών (ιδίως σε ό,τι αφορά το υποκείμενο της 
άκλιτης μετοχής). Η κωδικοποίηση παίρνει ως βάση την περιγραφή του Αχ. Τζάρτζανου (Νεοελληνική 
Σύνταξις), την οποία επεκτείνει με βάση τα νεότερα επιστημονικά πορίσματα, την περιγραφή έγκυρων 
γραμματικών που εκπονήθηκαν για άλλες γλώσσες και, κατεξοχήν, το ογκώδες αποθησαυρισμένο νέο 
υλικό ποικίλης προέλευσης. 

Τα σχολικά βιβλία που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της Αγγλικής, της Γαλλικής κ.ά. 
γνωστών γλωσσών, εκεί δηλαδή όπου υπάρχει μακρόχρονη εμπειρία στη διδακτική των γλωσσών, 
αξιοποιούν στο έπακρο τα νεότερα πορίσματα ουσίας της Γλωσσολογίας και της Διδακτικής, γι’  αυτό 
και συνεχώς ανανεώνονται. 

Απέναντι σ’ αυτή τη συσσωρευμένη εμπειρία, πού τοποθετείται και πώς αξιολογείται το δικό 
μας γλωσσοεκπαιδευτικό σύστημα; Είναι γνωστό ότι, μολονότι κυκλοφόρησαν προσφάτως κάποιες 
έγκυρες επιστημονικές Γραμματικές, δεν έγιναν (ή δεν έγιναν ακόμη) κοινώς αποδεκτές και 
αναγνωρισμένες από όλη την επιστημονική και την εκπαιδευτική κοινότητα, αν και το σοβαρότερο 
μειονέκτημα βρίσκεται στη λειψή ενημέρωση και προετοιμασία των εκπαιδευτικών, προκειμένου ν’ 
αφομοιώσουν σε βάθος και ν’ αξιοποιήσουν διδακτικά τα νέα δεδομένα.  

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις σχολικές γραμματικές που ετοιμάζονται ν’ αποσταλούν στους 
μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, εννοώ τις Γραμματικές για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, να μου 
επιτρέψετε να είμαι πολύ περισσότερο απαισιόδοξος, όχι μόνον γιατί δεν προβλέφθηκε η συγγραφή 
τους να γίνει συντονισμένα από την ίδια ομάδα ή το ίδιο επιτελείο, και με την ίδια φιλοσοφία, αλλά 
και γιατί, ως προς την παρουσίαση και την κωδικοποίηση της γραμματικοσυντακτικής ύλης έχουν, σε 
όχι λίγα σημεία, σοβαρές ελλείψεις (και δεν είναι –όπως, ελπίζω, έδειξα στην προφορική 
παρουσίαση– μόνον θέμα περιορισμού του αριθμού των σελίδων που έθεταν οι προδιαγραφές ή 
νοοτροπίας ορισμένων υπευθύνων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου). 
 Ακούσαμε όμως και το άλλο, ιδίως από μέλη των συγγραφικών ομάδων: Η οποιαδήποτε 
συζήτηση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, και μάλιστα της Α΄/θμιας Εκπαίδευσης, και τους συγγραφείς 
των νέων σχολικών εγχειριδίων για το γλωσσικό μάθημα, συζήτηση που περιστρέφεται και επιμένει 
στη διασάφηση κάποιων στοιχειωδών γραμματικοσυντακτικών φαινομένων, εκεί, μάλιστα, όπου 
διαφαίνεται ασάφεια και σύγχυση ακόμη και για την αντίληψη των ίδιων των συγγραφέων ή εκεί 
όπου διαπιστώνονται ανεπίτρεπτες αναντιστοιχίες μεταξύ εγχειριδίων και γραμματικής –μια τέτοιου 
είδους συζήτηση (μας λένε) παρέλκει. Να μην το ξεχνάμε: ο βασικός στοχος μας δεν είναι να κάνουμε 
τον δάσκαλο γλωσσολόγο, κι αυτός με τη σειρά του πρέπει να καθοδηγεί τα παιδιά στην παραγωγή 
λόγου, κατά προτεραιότητα, και όχι σε θεωρητικές γνώσεις για τη γλώσσα και σε μεταγλώσσα. 

Με τη σειρά μου, θα θυμίσω κάποια πράγματα και με αυτά θα κλείσω: από την παραδοσιακή 
φορμαλιστική προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος στη λεγόμενη επικοινωνιακή, το άλμα ήταν 
μεγάλο και άξιζε που έγινε. Από την επικοινωνιακή προσέγγιση, που εκ του αποτελέσματος κρίθηκε 
ότι δεν ήταν και τόσο επικοινωνιακή, στη διαθεματική προσέγγιση, και τώρα στον γραμματισμό και 
τον πολυγραμματισμό η απόσταση είναι πολύ μικρή. Κειμενικοί τύποι υπήρχαν– και στοιχειώδης 
λόγος περί κειμενικών ειδών γινόταν– και στα βιβλία της σειράς «Η Γλώσσα μου» για το Δημοτικό 
και «Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο». Εκείνο που έλειπε αισθητά, ήταν η συστηματοποίηση 
των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων, η έλλειψη συστηματικής γνώσης της Γραμματικής και του 
Συντακτικού, έλλειψη που γινόταν εμφανέστερη όσο οι μαθητές ανέβαιναν τις βαθμίδες της 
Εκπαίδευσης. Εάν, μάλιστα, αποβλέπουμε στο πολλαπλό βιβλίο ή και στην κατάργηση γενικότερα 
του βιβλίου και στη χρήση του κατάλληλου κάθε φορά «φακέλου» από τον εκπαιδευτικό, τότε οι 
απαιτήσεις για συστηματική και σε βάθος γνώση των σχετικών κειμενογλωσσολογικών θεμάτων 
αυξάνονται δραματικά. Ας αναλάβει ο καθένας μας το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί. 
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Πυγολαμπίδες φωτίζουν τη Νύχτα: τα haiku στο σύγχρονο σχολείο-εκπαιδευτικές προκλήσεις 

και διδακτικές δυνατότητες 
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Πολυζώη Γ., Δασκάλα 

 
Περίληψη  
Το γιαπωνέζικο haiku είναι ένα παμπάλαιο ποιητικό είδος με ρίζες που ανάγονται στον 15ο αιώνα, το οποίο 
εξελίχθηκε σε υψηλή μορφή τέχνης, κυρίως μέσα από το έργο του Matsuo Bashõ τον 17ο αιώνα. Από τις αρχές 
του 20ού αιώνα που εισάγεται  πιθανότατα μέσω Γαλλίας  στη Δύση, η συναρπαστική περιπέτεια της 
πρόσληψής του αποκτά διαστάσεις φαινομένου. Στην Ελλάδα είναι ένα ιδιαίτερα δημοφιλές και διαδεδομένο 
ποιητικό είδος. Σύντομα και πυκνά ως προς τη συγκρότησή τους, τα haiku επικεντρώνονται στη μνημείωση 
λεπτομερειών της φύσης, φευγαλέων εικόνων, στιγμιοτύπων. Στην εισήγηση παρουσιάζονται εφαρμογές 
προσέγγισης και ενασχόλησης των παιδιών με την τέχνη του haiku. Πρόκειται για μια διδακτική πρόταση, η 
οποία έχει εφαρμοστεί στις Γ΄ και Στ΄   τάξεις Δημοτικού Σχολείου της Αθήνας. Δίνονται προτάσεις 
ανθολόγησης ελληνικών haiku και αναδεικνύεται η πολύπλευρη συμβολή του είδους, όχι μόνο στην – stricta 
sensu – ανάπτυξη της γραπτής έκφρασης των μαθητών, αλλά και στην ευρύτερη καλλιέργεια μιας αντίληψης για 
τα πράγματα.  
 
Η αβρή τέχνη του haiku 
Το γιαπωνέζικο haiku είναι ένα παμπάλαιο ποιητικό είδος, με ρίζες που ανάγονται στον 15ο αιώνα, το 
οποίο εξελίχθηκε σε υψηλή μορφή τέχνης κυρίως μέσα από το έργο του Matsuo Bashõ το 17ο αιώνα 
και, αργότερα, μέσα από τα εκπληκτικά επιτεύγματα των μεγάλων δασκάλων του 18ου και 19ου 
αιώνα, Yosa Buson, Kobayashi Issa και Masaoka Shiki. Το haiku αρχικά ήταν ο εναρκτήριος στίχος 
(«hokku») ενός μεγαλύτερου ποιητικού είδους, του renga. Το renga – η λέξη σημαίνει κατά 
κυριολεξία «συνδεδεμένοι στίχοι» – ήταν μία εκτενής (έως και 10.000 στίχοι) ποιητική μορφή, 
ατομική ή – συνηθέστερα – ομαδική, η οποία αποτελούνταν από λεκτικές αλυσίδες των 17 (5-7-5) ή 
14 (7-7) συλλαβών. Το haiku, ακολουθώντας το μορφικό πρότυπο των 17 (5-7-5) συλλαβών, 
εισάγεται στις αρχές του 20ού αιώνα, πιθανότατα μέσω Γαλλίας,250 στη Δύση και έκτοτε η 

                                                 
250 Στη γαλλόφωνη και ισπανόφωνη βιβλιογραφία, ιδιαίτερα κατά το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα, προτιμήθηκε 
ο όρος haikai (από το «haikai no renga» ή renku, όπως ονομάζεται σήμερα στην Ιαπωνία) αντί του haiku. Haikai 
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συναρπαστική περιπέτεια της δυτικής πρόσληψής του λαμβάνει διαστάσεις φαινομένου.251 Ο J. 
Kerouac και ο A. Ginsberg, ο P. Élyard, ο A. Machado και ο O. Paz, ο R.M. Rilke κ.ά. είναι ορισμένοι 
μόνο από τους ποιητές που – ευκαιριακά ή συστηματικότερα – ασχολήθηκαν με τη συγγραφή haiku. 
Με το haiku ασχολήθηκαν ιδιαίτερα και οι κορυφαίοι εκπρόσωποι του Εικονισμού (Imagism) Ezra 
Pound, William Carlos Williams και Amy Lowell, οι οποίοι επιδίωξαν διαύγεια, ακρίβεια και 
καθαρότητα εικόνων στο σύντομο λυρικό ποίημα.  

Στην Ελλάδα πολλοί νεότεροι και σύγχρονοι ποιητές (Γ. Σεφέρης, Δ. Ι. Αντωνίου, Ζ. 
Λορεντζάτος, Τ. Κόρφης, Γ. Παυλόπουλος, Ηλ. Κεφάλας, Αργ. Χιόνης, Ν. Βαγενάς, Χρ. 
Ρουμελιωτάκης, Δ. Καψάλης κ.ά.) καλλιέργησαν το είδος. Σ’ αυτούς πρέπει να συνυπολογίσουμε και 
τους ποιητές όπως ο Γ. Ρίτσος (3x111 τρίστιχα, Μονόχορδα), ο Τ. Μενδράκος (Τα τετράστιχα της 
πικρής βροχής, Τα τετράστιχα της τρελής ανέμης) και ο Μιχ. Γκανάς (Τα μικρά), που έγραψαν 
ποιήματα επιγραμματικής συντομίας, πολύ κοντά στο πνεύμα των haiku. 

Οι ποιητικές μινιατούρες των haiku προτείνονται στον αναγνώστη ως αυθύπαρκτα 
μικροσκοπικά μεγέθη μιας φευγαλέας, ωστόσο ολοκληρωμένης φυσικής ομορφιάς, αλλά και ως 
νύξεις ενός αόρατου και υπεραισθητού μυστηρίου. Ο στυλίστας του haiku μνημειώνει τις μικρές 
λεπτομέρειες της φύσης: τις σταγόνες της βροχής, τις πυγολαμπίδες και τις λιμπελούλες, τη 
μαρμαρυγή του φεγγαριού, το γαλήνιο μαρασμό του φύλλου, τη φιλντισένια τελειότητα του άνθους. 
Τα haiku, επομένως, αντανακλούν τη σπαρακτική ομορφιά της εναλλαγής των εποχών και την 
ουσιαστική ικανότητα του ανθρώπου να στοχάζεται, καθώς παρακολουθεί τη Φύση στον ενιαύσιο 
κύκλο της. Άλλωστε στην Ιαπωνία, επί αιώνες – ακόμα και σήμερα – συνηθίζονται οι εκδρομές με 
σκοπό την απόλαυση της Φύσης σε μέρη ειδικά επιλεγμένα για την ομορφιά και τη γαλήνη τους. 
Τέτοιου είδους δραστηριότητες έχουν για τους Ιάπωνες μεγάλη αισθητική σημασία, ενώ ταυτόχρονα 
δίνουν τη δυνατότητα της ενατένισης και της φιλοσοφικής περισυλλογής.  

Σύντομα και πυκνά ως προς τη συγκρότησή τους τα haiku επικεντρώνονται στην απόδοση 
λεπτομερειών της φύσης, φευγαλέων εικόνων και εντυπώσεων. Ο χρόνος κερματίζεται και 
ακινητοποιείται στο κέντρο της κομψής ποιητικής σύνθεσης, καθηλωμένος στην έξαρση της στιγμής. 
Μια μόνο στιγμή αρκεί για να αξιωθεί το βλέμμα του ποιητή τη «δωρεά του τοπίου»252 και να 
ανακαλύψει πίσω από την ορατή ομορφιά το αθέατο μυστήριο της ζωής και το υπόρρητο εγκόσμιο 
δράμα της. Μέσα στο μικρογραφημένο πεδίο του ποιήματος το στιγμιαίο «�ν» μετουσιώνεται σε μια 
παλλόμενη από αλήθεια εικόνα, που δραστηριοποιεί τις αισθήσεις.      
 
Αρχαία λιμνούλα    old pond…    Τα φύλλα δέρνει 
πηδάει ένας βάτραχος μέσα   a frog leaps in    μ’ ασημόχρωμες στάλες 
- ήχος νερού.253    water’s sound    η τρελή βροχή.254 
                                                                                                                                                         
σημαίνει «διασκεδαστικό». Τα haikai no renga ήταν διασκεδαστικά ποιήματα με έντονα στοιχεία λαϊκού 
χιούμορ. 
251 Η βιβλιογραφία στη Δύση γύρω από το haiku είναι πραγματικά αχανής. Κυκλοφορούν πολυάριθμες 
ανθολογίες με μεταφράσεις γιαπωνέζικων haiku σε όλες τις δυτικές γλώσσες, ενώ σημαντικοί ποιητές της Δύσης 
έχουν ασχοληθεί με τη συγγραφή haiku – ορισμένοι μάλιστα (όπως ο καταξιωμένος Έλληνας ποιητής Ηλίας 
Κεφάλας) έχουν εξελιχθεί σε μύστες αυτής της λεπταίσθητης ποιητικής φόρμας. Αξιόλογη δράση στη Δύση 
αναπτύσσουν και ορισμένες επιστημονικές ενώσεις ή εταιρείες όπως η Διεθνής Ένωση Ηaiku, η Αμερικανική 
και η Καναδική Εταιρεία Ηaiku κ.ά. Πλουσιότατη πληροφόρηση για την τέχνη και την τεχνική του haiku 
προσφέρει το Διαδίκτυο. Μια περιήγηση στις δικτυακές οδούς αποδεικνύει την παγκόσμια διάδοση και απήχηση 
του είδους. Μέσα από το Internet μπορεί κανείς να ξεφυλλίσει εξειδικευμένα περιοδικά (όπως το Simply Haiku), 
να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες και υλικό γύρω από την ιστορική εξέλιξη, τα χαρακτηριστικά, την 
αξιοποίηση του είδους στο σχολείο κλπ. Βλ. την ενδεικτική βιβλιογραφία που παρατίθεται στο τέλος της 
εργασίας. 
252 Wei, W. (2002). Κείμενα περί ζωγραφικής. Η δωρεά του τοπίου. Το μυστικό της ζωγραφικής, μετάφραση του 
Συμεών, Αθήνα: Άγρα  
253 Πρόκειται για το διάσημο haiku του Bashõ. Βλ. Sato, H. (1983). One Hundred Frogs: From Renga to Haiku 
in English, New York: Weatherhill, στο οποίο ανθολογούνται περισσότερες από 100 διαφορετικές μεταφράσεις 
του ίδιου haiku στην αγγλική γλώσσα. Το ποίημα αποδίδεται ελεύθερα στα ελληνικά από τον Σωκρ. Σκαρτσή, 
χωρίς να τηρείται ο κανόνας των 5-7-5 συλλαβών. Βλ. Σκαρτσής,  Σ., μετάφραση, πρόλογος, σημειώσεις. 
(1988).  Χάικου και Σένριου. Γιαπωνέζικα τρίστιχα, Αθήνα: εκδ. Καστανιώτη, σελ. 35. Στα ελληνικά, πρβ. τη 
μετάφραση της Παπαβασιλείου - Χαραλαμπάκη, Ι. (2006). Λογοτεχνία, Γλώσσα και Εκπαίδευση, Αθήνα: εκδ. 
Πατάκη, σελ.. 57 
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       (M. Bashõ)    (Ηλ. Κεφάλας) 
 
Τα παραδοσιακά γιαπωνέζικα haiku αναφέρονται σε εποχιακά θέματα (kidai), κάνοντας χρήση 
εποχιακών λέξεων (kigo). Η χρονική στιγμή ή η εποχή στην οποία τοποθετείται το ποίημα συνήθως 
αποδίδεται με αναφορές σε γεγονότα της φύσης, τη χλωρίδα, την πανίδα ή τις κλιματικές μεταβολές. 
Τα εποχιακά θέματα διακρίνονται συμβατικά στις ακόλουθες κατηγορίες: 
• Εποχή - κλίμα: όλα τα βασικά εποχιακά φαινόμενα που σχετίζονται με τις αλλαγές στον καιρό, τη 
θερμοκρασία κλπ. (η μέρα που μικραίνει,255 η χειμερινή διαύγεια κ. ά.) 
• Μετεωρολογία: χιονόπτωση, βροχόπτωση, ψιχάλα, καταχνιά, πρωινή ομίχλη, πανσέληνος, η άλως 
του φεγγαριού κ. ά. 
• Γεωφυσική: φαινόμενα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση του εδάφους, τους υδάτινους όγκους 
κ. ά. (λόφοι και «χιονόδοξα» βουνά, ορυζώνες, ποταμάκια κλπ.) 
• Εθιμοτυπία (με θρησκευτικό ή κοσμικό χαρακτήρα): γιορτές, διακοπές, εορτασμοί με ρίψη 
πυροτεχνημάτων κλπ.  
• Ανθρώπινη δραστηριότητα: εργασία, συγκομιδή, παιχνίδι κλπ.  
• Πανίδα: βατράχια, λιμπελούλες, πυγολαμπίδες, γρύλοι κλπ.  
• Χλωρίδα: ανθισμένες κερασιές, άνθη του λωτού, φύκια κλπ.  
Τα παραδοσιακά haiku ακολουθούν τον κανόνα των 17 συλλαβών, οι οποίες κατανέμονται σε τρεις 
στίχους των 5-7-5 συλλαβών. Η αυστηρότητα της φόρμας ευνοεί την νοηματική πύκνωση και την 
υπαινικτικότητα. Ως ποίηση της σιωπής, της αμφισημίας και του ανείπωτου, τα haiku περιορίζονται 
σε λίγες, προσεκτικά διαλεγμένες λέξεις, στο συντακτικά ελάχιστο του λόγου, ενώ τα άρθρα και οι 
προθέσεις χρησιμοποιούνται με μεγάλη φειδώ. Η βραχύτητα του λόγου και οι σκόπιμες παραλείψεις 
λέξεων ευνοούν τη νοερή δραστηριότητα του αναγνώστη, ο οποίος συμπληρώνει και προεκτείνει με 
τη φαντασία του το ποίημα. Το haiku γενικά δίνει τη γοητευτική εντύπωση του «ανολοκλήρωτου». 
Στα γιαπωνέζικα haiku οι λεκτικές τομές (kireji) χωρίζουν το ποίημα σε ασύμμετρες προσωδιακές - 
ρυθμικές ενότητες.256 Στις δυτικές γλώσσες οι παύσεις - τομές δηλώνονται στη γραφή με σημεία 
στίξης (παύλες, θαυμαστικά, τελεία, άνω τελεία). Ας προσέξουμε στο ακόλουθο haiku του Ηλ. 
Κεφάλα την έντεχνη χρήση της τομής: 
 
    Στα συγκαλά της! 
    Τα παπούτσια μου φορά 
    μια σουσουράδα.257 
 
Τα haiku στη σχολική τάξη 
Το haiku είναι ένα δημοφιλέστατο ποιητικό είδος που προσφέρει πολλές δυνατότητες διδακτικής 
αξιοποίησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα επιτυχής μπορεί να είναι η 
διαθεματική/διεπιστημονική εκμετάλλευσή του στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,258 
αφού το haiku, ιδιαίτερα στην παραδοσιακή μορφή του, μας προτείνει να αφεθούμε στη θαυμαστή 

                                                                                                                                                         
254 Κεφάλας, Ηλ. ( 2005). Σιωπητήριο χιονιού (134 χαϊκού), Αθήνα: Γαβριηλίδης, σελ. 27 
255  Ο Ιάπωνας στυλίστας του haiku θυμίζει τον Ευρωπαίο crepusculaire ποιητή του Συμβολισμού. Τόσο ο 
δυτικός, όσο και ο απωανατολίτης ποιητής εκφράζουν μια λεπτή, ραφιναρισμένη μελαγχολία και εμπνέονται 
από τη μεταιχμιακή ώρα του λυκόφωτος και από φαινόμενα όπως η καταχνιά, το ημίφως κ.ά. 
256 Ο εσωτερικός προσωδιακός ρυθμός των haiku έχει ήδη αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση: μαθητές της Β΄ τάξης 
του Δημοτικού Σχολείου, στο πλαίσιο διασύνδεσης του μαθήματος της Γλώσσας με τη μουσική, έγραψαν, 
ασκούμενοι στο συλλαβισμό, haiku τα οποία επένδυσαν μουσικά σε ρυθμό 2/4 και τα μελοποίησαν. Βλ. 
Πολυζώη, Γ.(2005). «Μουσική και Γλώσσα  Πλάθοντας μια μουσική ιστορία», στο: Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου Μουσικής Αγωγής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε.), υπό έκδοση. 
257 Κεφάλας, Ηλ., ό.π., σελ. 41. 
258 Βλ. την πρόταση της Καρύδα, Ελ. (2006). Η περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσα από την ποίηση: Μία διδακτική 
πρόταση σύμφωνα με το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.,) εκδ. Δαρδανός.  
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εντελέχεια της φύσης259 και να αντισταθούμε σε μια πεζή και καθαρά ωφελιμιστική ζωή που αγνοεί ή 
δε σέβεται το ωραίο. 

Η διδασκαλία της φόρμας και του ύφους των haiku στο Δημοτικό Σχολείο, δεν αποτελεί 
απλώς μία (ακόμη) νέα πρόκληση/πρόταση διδακτικής της λογοτεχνίας. Σημαίνει την ουσιαστική 
εμπλοκή μαθητών και δασκάλου σε μια δημιουργική μαθησιακή διαδικασία που στοχεύει στην πλήρη 
«κατανόηση» του κοσμοειδώλου των haiku. Οι λεπτές, ευγενικές, πολύ subtile και raffinée 
καταστάσεις που εκφράζουν τα haiku, είναι ικανές να κάνουν τον αναγνώστη πιο ευαίσθητο, συνεπώς 
πιο επιδεκτικό ανώτερων αισθητικών συγκινήσεων. Η ανταπόκριση του αναγνώστη εξαρτάται και 
ταυτόχρονα κυριαρχείται από το σφιχτά δομημένο λόγο των haiku, η πυκνότητα του οποίου μεταφέρει 
τη λεπτή επεξεργασία προσλαμβανόμενων αισθημάτων που παράγονται από την προσεχτική 
παρατήρηση φυσικών εικόνων. Οι εικόνες αυτές αποδίδονται με λεκτική αμεσότητα, ωστόσο με 
διακριτή λεπτότητα. Ένα παράδειγμα: 
 
  Κουβέρτα χιονιού. 
  Και όσο σκεπάζομαι 
  Τόσο κρυώνω. 
 
   (Ηλ. Κεφάλας) 
 
Αν η ανάγνωση αυτών των απλών καθημερινών λέξεων «κουβέρτα», «σκεπάζομαι», «κρυώνω» κλπ., 
δεν κατανοηθεί συνολικά και δεν ερμηνευθεί ανάλογα ως έλλειμμα «ζεστασιάς» – κυριολεκτικά και 
μεταφορικά – θα παραμείνει απλά ένα αθροιστικό σύνολο διαδοχικά συνδεόμενων λέξεων, σε ένα 
τυποποιημένο και αξιοποιημένο μόνο φορμαλιστικά σχήμα. Άρα τι είναι εκείνο που, ως ειδική 
στοχοθεσία, ενδιαφέρει τη διδασκαλία του haiku στο σχολείο;  

Η παρούσα πρόταση διδασκαλίας απευθύνθηκε σε δύο διαφορετικές ηλικίες μαθητών: σε 
μαθητές της Γ΄ και της Στ΄ τάξης, κεντρικού σχολείου της πρωτεύουσας, με σημαντικό ποσοστό 
αλλοδαπών μαθητών (40% και 64%, αντίστοιχα). Οι μαθητές της Γ΄ τάξης είχαν ήδη διδαχθεί haiku, 
όχι όμως και οι μαθητές της Στ΄ τάξης. Τα κείμενα, η στοχοθεσία και το εποπτικό υλικό των εικόνων 
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κοινά, άλλαξε όμως ο τρόπος εργασίας. Όπου οι μαθητές 
συνεργάστηκαν, αυτό έγινε σε εταιρικό επίπεδο για την Γ΄ και ανά ομάδες για την Στ΄ τάξη.  
Με την παρούσα πρόταση, αξιοποιείται πρώτιστα αυτό που ορίζεται για τη διδασκαλία της 
λογοτεχνίας από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, ότι, δηλαδή, «με τη λογοτεχνία η γλώσσα γίνεται όχημα 
και αποτέλεσμα τέχνης και αισθητικής καλλιέργειας», αφού «τα κείμενα της λογοτεχνίας, παρέχουν 
διάφορες οπτικές και ερμηνείες του κόσμου, εμπλουτίζουν την αντίληψη των μαθητών για τον κόσμο» 
και «διευρύνουν τον ορίζοντα των εμπειριών τους».260  
Οι γνωστικοί στόχοι  και οι τρόποι επίτευξής τους αναλυτικά είναι: 
• Καλλιέργεια του προφορικού λόγου (ακρόαση και ομιλία) και των επικοινωνιακών 
λειτουργιών της γλώσσας (κυρίως της ποιητικής/αισθητικής και της συγκινησιακής).261 Με τη 
διατύπωση και εξήγηση των ερμηνευτικών σχημάτων και επιλογών, καθώς και με τη συζήτηση που 
ακολουθούσε, οι μαθητές αιτιολόγησαν και επεξεργάστηκαν συνειδητά τους συνδυασμούς λέξεων 
που χρησιμοποίησαν, αποσαφηνίζοντας τη σημασία τους. Για παράδειγμα, με σκοπό ένα καλύτερο 
αισθητικό αποτέλεσμα που υπακούει στη συγκεκριμένη φόρμα των haiku, μία μαθήτρια της Στ΄ τάξης 
επέλεξε το συνδυασμό του ουσιαστικού «χείλια» με το επίθετο «πικρά». Εξήγησε το μήνυμα που 
ήθελε να μεταδώσει με τη συγκεκριμένη φραστική επιλογή, τα συναισθήματα που της δημιουργεί ο 
χειμώνας και έκανε χρήση της σημασίας τους, κυριολεκτικά και μεταφορικά, σε άλλες φράσεις ( 
«χείλια παγωμένα», «πικρά λόγια» κλπ.).262  
                                                 
259 Το φυσιοκεντρικό haiku μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας συμβάλλει στην καλλιέργεια της οικολογικής 
σκέψης, στην οποία ο Edgar Morin (2000) εναποθέτει τις ελπίδες του για ένα βιώσιμο αύριο, αφού σήμερα «η 
γη είναι μια πατρίδα που κινδυνεύει» (Οι εφτά γνώσεις κλειδιά για την παιδεία του μέλλοντος, μετάφραση Θ. 
Τσαπακίδης, Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού πρώτου, σελ. 152). 
260 Φ.Ε.Κ. 13-3-2003, σελ. 3745. 
261 Βλ. σχετικά Νάκας, Θ. (1995). Οι επικοινωνιακές λειτουργίες της γλώσσας, Ανάτυπο από το Λεξικογραφικόν 
Δελτίον (της Ακαδημίας Αθηνών), τόμ. ΙΘ΄ (1994-5), σελ. 215-245 
262 Το πλήρες haiku της μαθήτριας είναι: 
   Τα χείλια πικρά. 
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• Ανάπτυξη της ικανότητάς τους ως αναγνώστες (και ακροατές) δια της σιωπηλής, 
μεγαλόφωνης και εκφραστικής ανάγνωσης και της γνωριμίας με δειγματικά κείμενα αξιόλογων και 
βασικών εκπροσώπων του είδους (Ελλήνων και μη). 
• Εξοικείωση µε στοιχεία δομής, περιεχομένου και ύφους αυτού του είδους γραφής, με 
συγκριτική μελέτη ανάλογων κειμένων.  
Παράλληλα με τους γνωστικούς, εξυπηρετούνται και οι κοινωνικοί στόχοι που συνοπτικά αφορούν τη 
συνεργασία εταίρων ή ομάδων (αντίστοιχα για τις μικρότερες ή για τις μεγαλύτερες τάξεις), σε 
επίπεδα: 
 α) ανάγνωσης – ο κάθε μαθητής, αφού διάβασε σιωπηλά το κείμενο του, το διάβασε δυνατά 
στο διπλανό του, προκειμένου να προετοιμαστεί για τη δημόσια ανάγνωσή του στο σύνολο της τάξης 
– και 
 β) ελέγχου και αξιολόγησης του παράγωγου υλικού, βάσει προθεσπισμένων κριτηρίων 
(θεματολογία, φόρμα, ύφος, εκφορά του στιγμιαίου, βασική ορθογραφία). Στον πίνακα της τάξης είχε 
επιγραμματικά αναγραφεί ο κανόνας των haiku (σύντομες ποιητικές εικόνες, τρίστιχο, 5-7-5 συλλαβές 
) και προφορικά είχε επισημανθεί η προσοχή στη διδαγμένη από παλιότερα καταληκτική ορθογραφία 
(ρήματα, πληθυντικός αριθμός κλιτών ονομάτων κλπ.). Στα κριτήρια αυτά βασίστηκε διαδοχικά η 
αυτοαξιολόγηση και, στη συνέχεια, η ετεροαξιολόγηση (διπλός έλεγχος από την πλευρά των 
μαθητών).263 
Η ανάγνωση, η άμεση δηλαδή επαφή με το κείμενο, και ο έλεγχος - αξιολόγηση, αποτέλεσαν 
ουσιαστικά τις διδακτικές ενέργειες κατά την έναρξη και τη λήξη της διδασκαλίας. 
Το πλέον σημαντικό, όμως, είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών και η βαθύτερη κατανόηση:  
α) της λυρικότητας του κειμένου,  
β) της μινιμαλιστικής φιλοσοφίας στη χρήση των λέξεων και,  
γ) τελικά, της οικονομίας του ποιητικού λόγου όχι ως προς την ποιότητα, αλλά ως προς τη 
σημαντικότητα των πιο απλών, καθημερινών, απέριττων και τόσο όμορφων «μικρών» στοιχείων της 
ζωής που όλα μαζί συνθέτουν το θαυμαστό μεγάκοσμό μας.  
Άρα, αυτό που κυρίως ενδιαφέρει στη διδασκαλία των haiku, είναι οι ψυχοσυναισθηματικοί στόχοι: η 
συνομιλία του μαθητή με το κείμενο, προκειμένου να γίνει συμμέτοχος του ποιητικού γεγονότος, ως 
«πλου», και να λειτουργήσει ενσυναισθητικά, αντιλαμβανόμενος τις αξίες που αναγνωρίζει και 
μεταφέρει με τον ποιητικό του λόγο ο δημιουργός του haiku. Σημαντικό είναι πως, μέσα από τέτοιες 
διαδικασίες, ο μαθητής έρχεται πιθανά αντιμέτωπος με αξίες υλιστικές μιας εποχής που ο 
εντυπωσιασμός προκαλείται άμεσα και ποικιλότροπα από επιτηδευμένα διογκούμενα ποσά και 
μεγέθη.  

Για την εξοικείωση των μαθητών με τα εποχιακά θέματα των haiku, χρησιμοποιήθηκε 
φωτογραφικό υλικό εικόνων που απεικονίζουν μέρη ή λεπτομέρειες του φυσικού κόσμου, όπως η 
μέλισσα που τρυγάει τον ανθό της κερασιάς, η πεταλούδα που ξαποσταίνει στο κίτρινο του 
λουλουδιού, μια μόνη παπαρούνα σε ένα λιβάδι με μαργαρίτες, το λευκό του γιασεμιού, ο εύθραυστος 
αστερίας του καλοκαιριού, το γαλάζιο του βυθού, ο μικρός κοκκινολαίμης, η σταγόνα του νερού 
καθώς πέφτει και χάνεται…264  

Η εικόνα, η φωτογραφία εν προκειμένω, λειτούργησε ως υπερκείμενο, ένα κείμενο πάνω στο 
κείμενο,265 η ανάγνωση της οποίας συμπλήρωσε νοηματικά το περιεχόμενο των ποιημάτων, 
ενεργοποιώντας δημιουργικά την αισθητική διάδραση κειμένου - αναγνώστη και την 

                                                                                                                                                         
   Ο χειμώνας έρχεται. 
   Πάγωσαν όλα.  
263 Σχετικά με την εργασία στο πλαίσιο της ομάδας, βλ. Ματσαγγούρας, Η. (1987). Ομαδοκεντρική Διδασκαλία 
και Μάθηση, Αθήνα: εκδ. Γρηγόρη και του ιδίου, (2000). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση, Αθήνα: 
εκδ. Γρηγόρη. Σχετικά με την εταιρική εργασία, βλ. Αβέρωφ - Ιωάννου, Τ. (1983). Μαθαίνοντας τα παιδιά να 
συνεργάζονται, Αθήνα: εκδ. Θυμάρι, σελ. 37.  
 
264 Η ποικιλία ιστοσελίδων με εικόνες στο Διαδίκτυο είναι μεγάλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 
http://www.freefoto.com/index.jsp, http://www.picsearch.com, http://www.pics4learning.com 
265 Για το υπερκείμενο (hypertext), ως μέσο μετάδοσης της πληροφορίας βλ. σχετικά στο: Μακράκης, Β. (2000). 
Υπερμέσα στην εκπαίδευση, Αθήνα: εκδ. Μεταίχμιο, σελ. 114. 
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πολυτροπικότητα της μάθησης.266 Θεωρούμε ότι η φωτογραφία, ως στιγμιαία απεικόνιση ενός «άπαξ» 
στιγμιοτύπου, μοναδικού και ανεπανάληπτου, ταιριάζει απόλυτα στο πνεύμα του haiku. Επιπλέον, η 
εικόνα διευκόλυνε αφάνταστα τη μαθησιακή διαδικασία, καθώς έκανε άμεσα αντιληπτό το ποιητικά 
νοούμενο. Οι μαθητές εντόπισαν εύκολα τις αντιστοιχίες ανάμεσα στο ποιητικό περιεχόμενο και τη 
φυσική πραγματικότητα. 

Στην Στ΄ τάξη, η εικόνα (δηλαδή το φωτογραφικό υλικό) προηγήθηκε της ανάγνωσης των 
κειμένων και αναρτήθηκε στον πίνακα. Οι μαθητές «διαπραγματεύθηκαν» τα haiku και μια σειρά 
παρόμοιων μικρόσχημων ποιημάτων από το «φύλλο ανάγνωσης» που είχαμε ετοιμάσει και το οποίο 
λειτούργησε σα μια μικρή (δισέλιδη) ποιητική ανθολογία haiku. Στους μικρότερους μαθητές της Γ΄ 
τάξης, το κείμενό τους – διαφορετικό κείμενο για κάθε μαθητή –  συνοδευόταν από εικόνα ανάλογου 
περιεχομένου. Κείμενο και εικόνα αποτελούσαν το «ατομικό φύλλο εργασίας» κάθε μαθητή, πάνω 
στο οποίο έγραψαν και ζωγράφισαν αργότερα.     

Ταυτόχρονα με την ανάγνωση και τη συζήτηση που ακολουθούσε για τη διακρίβωση της 
κατανόησης από τους μαθητές του καθενός ποιήματος ξεχωριστά (για τις μικρές τάξεις ανά ζεύγος, 
για τις μεγαλύτερες ελεύθερη συζήτηση ανά ομάδες), ορίστηκε το είδος των ποιημάτων. 
Επειδή οι μαθητές της Γ΄ τάξης είχαν διδαχτεί και ξαναγράψει haiku με τα νέα βιβλία της Γλώσσας 
(Τετράδιο του Μαθητή, σελ. 68), εύκολα τα αναγνώρισαν και τα όρισαν α) ως τρίστιχα με 17 
συλλαβές, β) που εκφράζουν σύντομες ποιητικές εικόνες, γ) έχουν θέμα τη φύση και το χρόνο και δ) 
«είναι γιαπωνέζικα» ως προς την προέλευση. Οι μαθητές της Στ΄ τάξης διέκριναν άνετα την κοινή 
τους θεματολογία, αλλά όχι και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, τα οποία εκμαιεύθηκαν από τη 
συζήτηση.  

Και στις δύο τάξεις τα χαρακτηριστικά αναγράφηκαν στον πίνακα. Ενώ στην Γ΄ τάξη 
ακολουθήθηκε μια προσπάθεια ανακατασκευής της προϋπάρχουσας γνώσης,267 διορθώνοντας τη 
λανθασμένη αντίληψη περί απλών τρίστιχων,268 στην Στ΄ τάξη δεν έγινε κάτι τέτοιο. Αντίθετα, τα 
κείμενα που αναγνώστηκαν, εμπλουτίστηκαν και με άλλα ποιήματα γραμμένα στο ύφος των haiku, 
και συγκρίθηκαν τα κοινά ή μη στοιχεία (ομοιότητες και διαφορές). Οι μαθητές εύκολα διέκριναν ότι 
«δεν είναι τρίστιχα, δε διατηρούν το σχήμα των 5-7-5 συλλαβών, είναι όμως μικρά και έχουν θέμα τη 
φύση και τις εποχές». Ένα από αυτά ήταν του Γ. Ρίτσου:  
 
     Ύστερ’ απ’ τα μεγάλα κρύα 
      ένα κρινάκι σου γνέφει 
      με τ΄ άσπρο του μαντίλι. 
 
       («3Χ111 τρίστιχα») 
 

Κατά τις διαδοχικές αυτές αναγνώσεις και συζητήσεις, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην 
προσπάθεια βαθύτερης κατανόησης της διασύνδεσης της φυσικής πραγματικότητας με τον ποιητικό 
λόγο. Ταυτόχρονα, αξιοποιήθηκαν πολλά είδη του προφορικού λόγου (διάλογος, ερωταποκρίσεις, 
κλπ.) και ποικίλες επικοινωνιακές λειτουργίες της γλώσσας, σύμφωνα με τους γνωστικούς στόχους 
που είχαν αρχικά τεθεί, όπως η συγκινησιακή λειτουργία με τη χρήση επιφωνημάτων, υποκοριστικών 
κλπ.  

Στο τέλος της διδασκαλίας, δόθηκε χρόνος στους μαθητές να σκεφτούν εικόνες που τους 
συγκινούν, που μπορούν να αποτυπωθούν με το δικό τους λόγο σε μορφή haiku, καθώς και να 
                                                 
266 Για την αποτελεσματικότητα της εικόνας κατά τη διδασκαλία, βλέπε το ομότιτλο κεφάλαιο στο: Βρεττός, Γ. 
(1999). Εικόνα και Σχολικό εγχειρίδιο, Αθήνα: αυτοέκδοση, σελ. 21-28. 
267 Σχετικά με την προϋπάρχουσα γνώση βλ. Βοσνιάδου, Στ. (2001). Πώς μαθαίνουν οι μαθητές. Ανάκτηση στις 
12 Μαΐου 2007 από http://www2.e-yliko.gr/genarticle003.htm 
268 Το Τετράδιο του Μαθητή της Γ΄ τάξης παρουσιάζει το τρίστιχο του Γ. Σεφέρη: 
     Είτε βραδιάζει 
     είτε φέγγει 
     μένει λευκό το γιασεμί,  
που δε διατηρεί το τυπικό συλλαβικό σχήμα 5-7-5, ενώ το haiku του Μασαόκα Σίκι με τη συναίρεση του τρίτου 
στίχου «Κίτρινα, άσπρα / χρυσάνθεμα· μα θέλω /κι ένα κόκκινο» (σε μετάφραση Ρ. Θεοφανοπούλου, 132 
γιαπωνέζικα χαϊκού, εκδ. Πρόσπερος), μάλλον δημιουργεί προβλήματα στη μέτρηση των συλλαβών για τους 
μικρούς μαθητές. 



 

 

636

εξερευνήσουν νοητικά την ομορφιά του φυσικού κόσμου κατά την εναλλαγή των εποχών και να τη 
«μεταγράψουν» σε λόγο γραπτό. Οι μαθητές και των δύο τάξεων είχαν ασκηθεί  στην παραγωγή 
γραπτού λόγου προγενέστερα και είχαν ήδη πειραματιστεί και δοκιμάσει την ποιητική/αισθητική 
χρήση της γλώσσας για άλλους διδακτικούς σκοπούς..  

Η διδασκαλία των haiku εγγενώς περιορίζει τη χρήση της γλώσσας και απαιτείται λιτός, 
άμεσος και πυκνού νοήματος περιγραφικός λόγος. Γι’ αυτό, ειδικά στην Στ΄ τάξη, δημιουργήθηκε 
στον πίνακα ένας τριμερής κατάλογος από λέξεις (ρήματα, ουσιαστικά και επίθετα/μετοχές) για να τις 
χρησιμοποιήσουν, αν και τελικά δεν έγινε ευρεία χρήση τους. Πρώτα, σχεδίασαν απλά φυσικά 
σχήματα (ένα φύλλο, τη ρώγα του σταφυλιού κλπ.) σε λευκά φύλλα Α4 και μετά έγραψαν τα 
ποιήματά τους, μέσα ή γύρω από αυτά. 

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης αν και ήταν «έμπειροι δημιουργοί» haiku, όπως προαναφέρθηκε, 
έμειναν πιο κοντά στη χρήση συμβατικής/καθημερινής γλώσσας και εικονοποιίας και δεν αφέθηκαν 
χαλαροί. Με ευκολία, όμως, χρησιμοποίησαν το σχήμα των 5-7-5 συλλαβών, που δεν είχαν 
επεξεργαστεί στην προηγούμενη άσκηση πάνω στα haiku (από το τετράδιο του Μαθητή της 
Γλώσσας). 

Τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους μας επέτρεψαν να δημιουργήσουμε portfolios με τις 
εργασίες των μαθητών και να κρίνουμε συνολικά τη διδακτική πρόταση, αλλά και να αναρωτηθούμε 
αν πράγματι αξίζει να βασιστούμε στη φιλοσοφία του haiku για να ζήσουμε μαζί με τα παιδιά σε ένα 
κόσμο με: 
 
 «Το χαρούμενο 
   λιβάδι που μύριζε 
   πολύ άνοιξη!» 
 
    (Μαθήτρια της Γ΄ τάξης) 
Όπου: 
 «Ένα σύννεφο 
   που έφυγε μακριά 
   δεν ξανάρθε πια.» 
 
    (Μαθήτρια της Στ΄ τάξης) 
Και: 
 «Η πασχαλίτσα    «Μικροσκοπική    
   την άνοιξη περπατά      ή               μα όμορφη πετάει  
   πάνω στα φύλλα.»                 η πεταλούδα.»  
 
    (Μαθητές της Στ΄ τάξης) 
 
Οι εποχές διακρίνονται ξεκάθαρα στα δείγματα εργασίας των μαθητών μας. Το καλοκαίρι 
εκφράστηκε ποικιλότροπα: 
   
«Ο αστερίας   «Ω! ήλιε λαμπρέ   «Γλυκό σαν μέλι  
στην αμμουδιά ξαπλώνει.           και  της ζωής οδηγέ    μεγάλο σαν ζουζούνι 
Το κύμα ήρθε.»    Έλα, φώτιζε.»     είν’το σταφύλι.» 
 
 (Μαθητές της Στ΄ τάξης) 
 
Για το φθινόπωρο έγραψαν: 
  «Τα φύλλα πέσαν.  
      Όλα είναι άσχημα. 
    Αχ, φθινόπωρο!» 
 
Για το χειμώνα:   
 
 «Τα χείλια πικρά.     «Βαρύς χειμώνας. 
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   Ο χειμώνας έρχεται        Δεν υπάρχουν πουθενά 
                              Πάγωσαν όλα.»                              ζώα και πουλιά.» 
 
Το παρακάτω haiku έχει τίτλο «Το σύννεφο»: 

  
Από μαθητή της Στ΄ τάξης 
 
Οι αναλογίες και οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην ανθρώπινη φύση και τη φυσική 
πραγματικότητα της οποίας αποτελεί μέρος της, γίνονται καλύτερα αντιληπτές μέσω της ποίησης των 
haiku, η οποία προσεγγίζει άμεσα την ουσία της ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το haiku  εξασκεί 
στο έπακρο την – κατά Οδυσσέα Ελύτη – «ποιητική νοημοσύνη».269 

Η δική μας διδακτική πρόταση εστιάζει στην ύψιστη φυσική εκφραστική δύναμη των haiku, 
αυτής της τόσο ανθεκτικής στο χρόνο ποιητικής μορφής. Σ’ έναν πολιτισμό που βασίζεται στην 
ταχύτατη και θρυμματισμένη διασπορά πληροφοριών το haiku αντιπροτείνει μια ποίηση λιτή, γεμάτη 
ευγένεια, σεμνότητα και φινέτσα, χωρίς ίχνος επιτήδευσης. Με ελάχιστο υλικό, ελάχιστες λέξεις, ο 
ποιητής αναπλάθει τις εικόνες ενός απέραντου κόσμου. Οι λιγότερες λέξεις αναπτύσσονται και 
εξυπηρετούν ένα απεριόριστο νοηματικό περιεχόμενο αναδεικνύοντας τη γραφή ως μέσον και ως 
αξία. Παρά την πενιχρότητα της ζωής η ποίηση βρίσκεται γύρω μας, επιμένει το haiku: 
 
Πίσω από απλά πράγματα κρύβομαι, για να με βρείτε˙ 
αν δε με βρείτε θα βρείτε τα πράγματα,  
θ’ αγγίξετε εκείνα που άγγιξε το χέρι μου 
θα σμίξουν τα χνάρια των χεριών μας. 
      
     (Γ. Ρίτσος, «Το νόημα της απλότητας») 
 
 
 
   Μικρή ανθολογία ελληνικού haiku 
 
 
    Τα δάχτυλά της       
    στο θαλασσί μαντίλι        
    κοίτα: κοράλλια.      
     
      (Γ. Σεφέρης, «Δεκαέξι χαϊκού»)    

                                                 
269 «Κάθε μέρα που περνάει με κάνει ολοένα και περισσότερο να πιστεύω πως η κατανόηση της ποίησης […] 
είναι πολύ περισσότερο ζήτημα μιας άλλης ικανότητας, που θα μπορούσαμε ίσως να ονομάσουμε ποιητική 
νοημοσύνη. Η ποιητική αυτή νοημοσύνη μπορεί να λείπει από τους παντογνώστες, κι ωστόσο να κατοικεί μέσα 
στον πιο απλό άνθρωπο. Μπορεί, δεν ξέρω, να στηρίζεται σε μια σωστή συναισθηματική και ψυχική αγωγή, να’ 
χει σχέση με την ύπαρξη μιας καλής ποιότητας ευαισθησίας, με την παρουσία μιας ανάγκης πραγματικής για 
ποιητικό πέταγμα», Ελύτης, Οδ. (1996). Ανοιχτά χαρτιά, Αθήνα: Ίκαρος, σελ. 478.     
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Χορεύουν πιάτα  Φυσά ο αγέρας    Στη μαύρη νύχτα  
χρυσά στο κύμα  πάνω  μα τα σπαρτά δεν γέρνουν,  ζωγραφίζω γιασεμιά  
χίλια φεγγάρια.    ζωγραφισμένα.    να ξημερώσει. 
            
     (Δ. Ι. Αντωνίου, Χάι κάι και τάνκα) 
 
 
«Μικρή κερασιά   Όσα μυστικά               Έλα σαν χόρτο 
πού ’ναι τα μυστικά σου;»  μου πεις θα τα κρατήσω  στις ρωγμές μου να ανθίσεις 
ρωτά το χιόνι.   κοκκινολαίμη.    ν’ απλώσεις ρίζες. 
 
      (Ηλ. Κεφάλας, Σιωπητήριο Χιονιού) 
 
 
 Ω, δες το θαύμα:       Φοβισμένε ασβέ   
 Πουλιά, λουλούδια, ψάρια,   η νύχτα ανοίγει δρόμους,  
 γίνανε λέξεις!     θα δραπετεύσεις! 
        
      (Τ. Κόρφης, «Εικοσιτέσσερα Χαϊκού»)                       
  
 
 Να σε φιλήσω      Έκπτωτο αστέρι 
 που μάχεσαι στο χιόνι     αναδεύεις στο βυθό 
 πυράκανθά μου.      σαν αστερίας. 
 
   (Αν. Ευαγγέλου, Τα χάι - κάι)    (Αργ. Χιόνης, Ιδεογράμματα,   
           Χαικού και τάνκα) 
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O ρόλος του Ανθολογίου Λογοτεχνικών Κειμένων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 
Κατσίκη-Γκίβαλου Άντα, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Αθηνών 

 
Περίληψη 
Η θέση της Λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί στις μέρες μας αντικείμενο εκτεταμένων 
συζητήσεων που διευρύνουν το θεωρητικό προβληματισμό και εμπλουτίζουν τις πρακτικές της προσφοράς 
λογοτεχνικών κειμένων μέσα στην τάξη. Σύμφωνα με τα νέα Προγράμματα Σπουδών  (2000) και το Διαθεματικό 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (2002) για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η Λογοτεχνία εντάσσεται 
στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας και υποστηρίζεται από αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια με τίτλο 
Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων (για τις Α΄-Β, Γ΄-Δ΄, Ε΄-ΣΤ΄ Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, αντίστοιχα). Τα 
νέα Ανθολόγια αυτά, όπως και τα παλαιότερα, εξακολουθούν να έχουν την κύρια ευθύνη της επαφής των 
παιδιών με τη Λογοτεχνία, αφού μάλιστα τα λογοτεχνικά κείμενα που περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια της 
Γλώσσας έχουν περιοριστεί σημαντικά. Στα Αναλυτικά  Προγράμματα Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας (2002), 
που ακολουθούν το Διαθεματικό,  ο ρόλος της Λογοτεχνίας αναβαθμίζεται: αποσυνδέεται εν μέρει από τη 
διδασκαλία της Γλώσσας, ενώ συνδέεται με τη σύγχρονη πραγματικότητα και με άλλες πολιτισμικές εκφράσεις, 
όπως είναι οι καλές τέχνες ή οι επιστήμες, μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες.  Η σύνθεση μύθου και λόγου, 
φαντασίας και πραγματικότητας, που ενυπάρχει στο λογοτεχνικό κείμενο, αυταπόδεικτα σχεδόν, προβάλλει τη 
«χρήση» της Λογοτεχνίας σε διαθεματικές προσεγγίσεις, που ευνοούν τη συνομιλία κειμένων, όχι μόνο 
λογοτεχνικών αλλά και επιστημονικών ή πληροφοριακών. Η Λογοτεχνία γίνεται μέρος της σημερινής 
πραγματικότητας και των προβλημάτων της, συνδέει το παρελθόν με το παρόν, την τέχνη με την επιστήμη, αλλά 
διατρέχει τον κίνδυνο να χάσει τον κύριο στόχο της, που είναι η πρόκληση αισθητικής συγκίνησης και 
απόλαυσης, αν θεωρηθεί απλά ως μια άλλη πηγή γνώσης. Για το λόγο αυτό, εκτός από τους ιδιαίτερους τρόπους 
διδακτικής αξιοποίησης των λογοτεχνικών κειμένων μέσα στην τάξη, επιτατική φαίνεται να είναι η αυτόνομη 
παρουσία της Λογοτεχνίας μέσα στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα και η συνακόλουθη αντιμετώπισή της ως μη 
γνωστικού αντικειμένου από το Αναλυτικό Πρόγραμμα και κυρίως από τους δασκάλους.   
 

Η θέση της Λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί στις μέρες μας αντικείμενο 
εκτεταμένων συζητήσεων που διευρύνουν το θεωρητικό προβληματισμό και εμπλουτίζουν τις 
πρακτικές της προσφοράς λογοτεχνικών κειμένων μέσα στην τάξη. Σύμφωνα με τα νέα Προγράμματα 
Σπουδών (2000), τα οποία ενσωματώθηκαν στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
(2002), η Λογοτεχνία εντάσσεται ως γνωστικό αντικείμενο στο μάθημα της Γλώσσας και 
υποστηρίζεται από αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο με τον τίτλο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων. Τα 
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λογοτεχνικά κείμενα που περιέχονται στα νέα εγχειρίδια για τη Γλώσσα υπηρετούν, σχεδόν 
αποκλειστικά, τη γλωσσική καλλιέργεια των παιδιών. 

 Στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας του 2002, που 
ακολουθούν το Διαθεματικό, υπάρχει στους ειδικούς σκοπούς της διδασκαλίας της ελληνικής 
γλώσσας στο δημοτικό σχολείο270 ως έκτος αυτός που αφορά τη λογοτεχνία: «να γνωρίσει [ο 
μαθητής] και να αγαπήσει ποικίλες μορφές λογοτεχνικών έργων, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθεί και 
να αποζητά μόνος του τη συντροφιά του καλού λογοτεχνικού βιβλίου» (ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2002: 26). Στους 
άξονες που αφορούν τη Λογοτεχνία,  τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας 
κάνουν λόγο για «βιωματικό λόγο και γλωσσικά μέσα των λογοτεχνημάτων» (ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2002: 24), 
ενώ ανάμεσα στους γενικούς στόχους (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αξίες) του γλωσσικού 
μαθήματος, που αναφέρονται στη γλωσσική καλλιέργεια των παιδιών, γίνεται λόγος «για την 
απόλαυση του λόγου ως έργου τέχνης, την εξοικείωση του μαθητή με δομικά, υφολογικά και 
περιεχομενικά στοιχεία των κειμένων, καθώς και την εξοικείωσή του με τα αξιόλογα έργα των 
κυριοτέρων εκπροσώπων της ελληνικής λογοτεχνίας και της νεοτερικής, καθώς και με δείγματα 
βαλκανικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας» (ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2002 : 24). 

 Στην τρίτη ενότητα του Β΄ μέρους, στη Διδακτική Μεθοδολογία, διατυπώνεται ότι «κρίνεται 
σκόπιμη η μερική αποσύνδεση της διδασκαλίας των λογοτεχνικών κειμένων από τη διδασκαλία του 
γλωσσικού μαθήματος, γιατί η λογοτεχνία παίζει ένα σημαντικό ρόλο […] στην αισθητική 
καλλιέργεια του ατόμου και στην ευαισθητοποίησή του απέναντι στα προβλήματα της ζωής» 
(ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2002: 57). Επίσης, προβάλλεται η διακειμενική προσέγγιση των κειμένων, η ερμηνεία 
βάσει του περικειμένου τους, καθώς και η μελέτη των στοιχείων της μορφής και της δομής τους χωρίς 
σχολαστικισμό. Ακόμη γίνεται αναφορά στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στα πλαίσια άλλων 
μαθημάτων, και ειδικότερα στο συσχετισμό της με τις άλλες τέχνες μέσα σε μία διαθεματική 
προοπτική (ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2002). Τέλος, στο κεφάλαιο των δραστηριοτήτων, η λογοτεχνία συνδέεται με 
το παιχνίδι, την ψυχαγωγία, και γίνεται αναφορά σε παιγνιώδεις δραστηριότητες φιλαναγνωσίας. Σας 
ρωτώ, αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούν να γίνουν όλα αυτά σε δεκαέξι (16) σκόρπια δίωρα μέσα στη 
σχολική χρονιά, που κι αυτά δε γίνονται, αφού χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των κενών άλλων 
μαθημάτων; 

 Ωστόσο, οι παραπάνω επισημάνσεις του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, παρά τις 
αντιφάσεις που περιέχουν τόσο σε επίπεδο γενικών και ειδικών σκοπών, όσο και δραστηριοτήτων και 
διδακτικών μέσων, αποτελούν ένα βήμα σημαντικό αλλά όχι ικανό, ούτε αποτελεσματικό για τον 
πολύπλευρο ρόλο που μπορεί να παίξει η λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο.  

Το ζήτημα της διδασκαλίας της λογοτεχνίας που υλοποιείται μέσα από τα τρία Ανθολόγια 
Λογοτεχνικών Κειμένων πρέπει να αντιμετωπισθεί από την Πολιτεία με ρηξικέλευθο και ριζοσπαστικό 
τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τη διαπίστωση, που προκύπτει από σχετικές έρευνες, ότι η λογοτεχνία 
συμβάλλει στην πολυδιάστατη  καλλιέργεια του παιδιού. Το γεγονός ότι στα νέα βιβλία για το 
γλωσσικό μάθημα στο Δημοτικό Σχολείο δεν υπάρχουν πολλά λογοτεχνικά κείμενα αλλά κυρίως 
“χρηστικά” για τη διδασκαλία γλωσσικών φαινομένων  δικαιολογεί, νομίζω, τους φόβους μας για το 
“δυσοίωνο” μέλλον της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος 
για τον οποίο υποστηρίζουμε,  όλοι όσοι διδάσκουμε λογοτεχνία στα Παιδαγωγικά Τμήματα των 
Παν/μίων, ότι, εκτός από το σαφή διαχωρισμό της διδασκαλίας της Γλώσσας από τη “διδασκαλία” της 
λογοτεχνίας, είναι απαραίτητο να καθιερωθεί άμεσα και επίσημα στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, σε 
εβδομαδιαία βάση και για κάθε τάξη, ένα δίωρο για τη λογοτεχνία. Κατά τη διάρκεια αυτού του 
δίωρου οι μαθητές θα έρχονται αβίαστα σε επαφή με ένα ή περισσότερα λογοτεχνικά κείμενα από τα 
Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων, τα οποία φαίνεται πως τελικά είναι και τα μόνα υπεύθυνα για την 
ολοκληρωμένη επαφή των μαθητών με τη λογοτεχνία.  

 Και ας έρθουμε τώρα στο ρόλο των συγκεκριμένων Ανθολογίων που από φέτος διδάσκονται 
στα δημοτικά σχολεία. Είναι γνωστό ότι η δημιουργία ανθολογίων δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, 
πολύ περισσότερο όταν αυτά απευθύνονται σε μικρούς μαθητές. Στην τελευταία περίπτωση εκτός από 
τα κριτήρια που ακολουθούνται για τα άλλα ανθολόγια ή ανθολογίες (δίκαιη και αναλογική 
                                                 
270 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2002: 26. Περισσότερα στοιχεία για τη θέση της λογοτεχνίας στα Αναλυτικά Προγράμματα βλ. 
Κατσίκη-Γκίβαλου 2005: 13-18.    
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αντιπροσώπευση λογοτεχνικών ειδών, καταξιωμένων λογοτεχνών, Ελλήνων και ξένων, αισθητικών 
ρευμάτων, κειμένων που διακρίνονται για τη λογοτεχνικότητά τους και την πρωτοτυπία της γραφής, 
κ.α.) είναι απαραίτητο να υπάρξουν και άλλες παράμετροι που θα συμβάλουν στην απρόσκοπτη, 
χρηστική, επωφελή, αλλά και ευχάριστη προσέγγιση των ανθολογίων από τους μαθητές. Τέτοιες 
παράμετροι είναι η θεματική κατάταξη των κειμένων, η ικανή εκπροσώπηση της λογοτεχνίας για 
παιδιά και νέους, η διεύρυνση του λογοτεχνικού κανόνα – με συγγραφείς που μπορεί να μην είναι 
καταξιωμένοι αλλά να έχουν γράψει κείμενα ανατρεπτικά, με ενδιαφέροντα θέματα, με 
λογοτεχνικότητα και πρωτότυπους χειρισμούς τόσο των θεμάτων όσο και της αφήγησης, με κόμικ, 
κλασικά εικονογραφημένα κ. ά. – Επίσης η θεματική διεύρυνση με είδη, όπως αστυνομικές ή 
περιπετειώδεις ιστορίες, κείμενα επιστημονικής φαντασίας που κινούν το ενδιαφέρον των μαθητών 
για ανάγνωση, ως πλησιέστερα στα ενδιαφέροντά τους, καλό είναι να συμπεριλαμβάνονται σε 
σχολικά εγχειρίδια. 

 Τα Ανθολόγια είναι βέβαια τα μόνα σχολικά βιβλία που γνωρίζουν συστηματικά στα παιδιά τη 
λογοτεχνία. Γιατί δεν είναι λογοτεχνία η ανάγνωση δύο ή τριών στίχων ή στροφών περιστασιακά στο 
μάθημα π.χ. της Ιστορίας, ούτε η γλωσσική επεξεργασία κάποιου λογοτεχνικού κειμένου στο μάθημα 
της γλώσσας. Τα  Ανθολόγια μπορούν ακόμη να αποτελούν το έναυσμα για να διαβάσουν οι μαθητές 
ολοκληρωμένα μυθιστορήματα καθώς σε κάθε κείμενο υπάρχουν προτάσεις βιβλίων για ανάγνωση με 
θέμα ίδιο ή συγγενές με αυτό του ανθολογουμένου κειμένου. Εξάλλου τόσο ο δάσκαλος όσο και οι 
μαθητές μπορούν να προτείνουν τα δικά τους βιβλία. Αυτό θα προωθήσει τη φιλαναγνωσία που 
αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, ένα στοίχημα που οφείλει να κερδίσει οπωσδήποτε ο εκπαιδευτικός της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Η φιλαναγνωσία μπορεί, ίσως να επιτευχθεί σε ένα μεγάλο βαθμό την ώρα της λογοτεχνίας. 
Και τα δύο ανθολόγια που διδάσκονται από φέτος, Το δελφίνι (Α΄–Β΄), Στο σκολειό του κόσμου (Γ΄-
Δ΄) ,αλλά και το τρίτο των Ε’ – Στ’ τάξεων Με λογισμό και μ’ όνειρο, που είναι λίγο παλαιότερο, 
ακολούθησαν ως ένα βαθμό τα αναλυτικό πρόγραμμα και τις προδιαγραφές συγγραφής των 
Ανθολογίων ως προς τις θεματικές, τη χρονική έκταση, την αναλογία ελληνικής και ξένης 
λογοτεχνίας. Στη σημερινή ανακοίνωση θα περιοριστώ να αναφέρω τις απόψεις και τους 
προβληματισμούς που αναπτύχθηκαν πριν και κατά την ανθολόγηση των Ανθολογίων Γ’-Δ’ «Στο 
σκολειό του κόσμου» και Ε’-Στ’ « Με λογισμό και μ’ όνειρο». Θεωρώντας ότι τα εγχειρίδια αυτά 
λειτουργούν ως «κράχτες» της λογοτεχνίας στο σχολείο επιδιώξαμε να συμπεριλάβουμε σε αυτά 
κείμενα ευχάριστα, σύγχρονα, ενδιαφέροντα για τα παιδιά χωρίς να παραβλέπουμε καθόλου κείμενα 
που διακρίνονται για τις διαχρονικές αξίες ή για τα στοιχεία του ελληνικού αλλά και των άλλων 
πολιτισμών, όλα καταξιωμένα αισθητικά.  Επίσης καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να εκπροσωπηθούν 
όλα τα είδη λογοτεχνίας καθώς και της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους. Αναγκαστικά τα 
μυθιστορήματα δόθηκαν σε αποσπάσματα και γενικότερα τα σύντομα κείμενα θεωρήθηκαν 
καταλληλότερα.  

Ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε σοβαρά ήταν η εικονογράφηση και ειδικότερα η σχέση 
εικόνας και λόγου. Κρίναμε – για το Ανθολόγιο «Στο σκολειό του κόσμου» των Γ’-Δ’ τάξεων – σε 
συνεργασία με την εικονογράφο κ. Διατσέντα Παρίση ότι η εικονογράφηση και η επιλογή εικαστικού 
υλικού (πίνακες ζωγράφων, Ελλήνων και ξένων, φωτογραφίες, γκραβούρες, σκίτσα, σχέδια κ.λπ.) 
καλό είναι να διαλέγονται με το κείμενο, να προεκτείνουν το νόημά του ή και να το ανατρέπουν. Η 
εικονογράφηση των Ανθολογίων όμως έχει και το δικό της «τέλος», με την αριστοτελική έννοια: να 
καλλιεργήσει αισθητικά τα παιδιά στον εικαστικό τομέα. Η ίδια συλλογιστική είχε ακολουθηθεί και 
στο Ανθολόγιο «Με λογισμό και μ’ όνειρο» μόνο που εκεί δεν υπήρχε εικονογράφος. Η όλη εικαστική 
επιμέλεια είχε γίνει από τη συντακτική ομάδα. Διεύρυνση της αισθητικής καλλιέργειας των 
μαθητών/τριών θεωρούμε ότι επιτυγχάνεται με τη συσχέτιση της μουσικής ή του θεάτρου (θεατρικού 
παιχνιδιού) με το λογοτεχνικό κείμενο μέσα από προτεινόμενες δραστηριότητες στα βιβλία του 
μαθητή ή και στο βιβλίο του δασκάλου. 

  Ένα άλλο ζήτημα που μας προβλημάτισε, το οποίο αποτυπώνεται στις δραστηριότητες, είναι 
η διαθεματικότητα σε σχέση με τη λογοτεχνία. Θεωρήσαμε ότι τα κυρίαρχα στοιχεία του 
λογοτεχνικού λόγου, η ποιητικότητα, ο συμβολισμός, η πολυσημία, η συναισθηματική χροιά καθώς 
και η όλη δομή και ιδιοτυπία του αφηγηματικού λόγου ή η έκφραση συναισθημάτων, αξιών, ψυχικών 
καταστάσεων, κοινωνικών προβληματισμών δε θα έπρεπε να χαθούν  ή να παραγκωνισθούν προς 
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όφελος της πληροφόρησης και της γνώσης. Γι’ αυτό οι περισσότερες διαθεματικές δραστηριότητες 
και στα δύο Ανθολόγια  σχετίζονται κυρίως με άλλες τέχνες (ζωγραφική, μουσική, θέατρο, 
φωτογραφία), με την τεχνολογία που στοχεύει όμως στην ανάδειξη της λογοτεχνίας  και με 
επιστημονικά πεδία όπως η οικολογία, το περιβάλλον, η κοινωνιολογία και η ιστορία με στόχους την 
πρόκληση του ενδιαφέροντος των παιδιών μέσα από το λογοτεχνικό κείμενο για ζητήματα άλλων 
επιστημών, την ανάδειξη του ανοίκειου λογοτεχνικού λόγου σε σχέση με τον επιστημονικό και όχι 
την απογύμνωση του λογοτεχνικού κειμένου από τα αισθητικά του χαρακτηριστικά με σκοπό την 
έμφαση στο γνωστικό στοιχείο. 

Ακόμα η συσχέτιση της λογοτεχνίας με το παιχνίδι ήταν ένα θέμα που θεωρούσαμε αναγκαίο 
να αποτυπώνεται στα Ανθολόγια. Εκκινώντας από την άποψη διατυπωμένη από πολλούς επιστήμονες, 
φιλοσόφους και παιδαγωγούς (Χουϊζίνκα, Βίνικοτ, Φρόιντ, Μπρούνερ, Σπινκ, Ποσλανιέκ κ.ά.) ότι η 
λογοτεχνική γραφή είναι ένα παιχνίδι λέξεων, ότι η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου έχει κοινά 
χαρακτηριστικά με αυτά του παιχνιδιού, ότι και τα δύο αποτελούν εκούσιες δραστηριότητες, 
ανιδιοτελείς και ευχάριστες ενασχολήσεις, ότι είναι δημιουργοί ενός φανταστικού κόσμου που μας 
απομακρύνει από τη πραγματικότητα χωρίς να την αντιστρατεύεται, δημιουργήσαμε έναν ικανό 
αριθμό δραστηριοτήτων παιγνιώδους χαρακτήρα. Οι δραστηριότητες αυτές ή προκαλούν το παιδί να 
διαλεχθεί με άλλα κείμενα (του Ανθολογίου) ή με άλλες τέχνες ή να γίνει κριτικός αναγνώστης ή να 
ανακαλύψει τα μυστικά κάποιων αφηγηματικών τεχνικών ή να επιδοθεί στη δημιουργική γραφή 
συμμετέχοντας βιωματικά καταρχήν στο κείμενο. Η βιωματική εμπλοκή των μαθητών-αναγνωστών 
στο λογοτέχνημα προσφέρει στο διαμεσολαβητή και συναγνώστη δάσκαλο ένα πλούσιο υλικό 
πολλαπλών αναγνώσεων του κάθε κειμένου οι οποίες, είτε αντιτίθενται είτε συντίθενται από την 
αναγνωστική ομάδα της τάξης, δημιουργούν ένα πρόσφορο έδαφος συζήτησης για ποικίλα θέματα 
που προκαλούνται από τα κείμενα. 

 Η αφηγηματολογία και οι αναγνωστικές θεωρίες είναι οι θεωρητικές επιλογές προσέγγισης 
των κειμένων. Χωρίς όρους και ορισμούς, που όμως καλό θα είναι να γνωρίζει ο δάσκαλος, με τρόπο 
ευχάριστο, κριτικό και δημιουργικό πιστεύουμε πως μέσα από τα Ανθολόγια τα παιδιά θα αγαπήσουν 
το φανταστικό αλλά και ρεαλιστικό κόσμο της λογοτεχνίας, έναν κόσμο που τα εξοικειώνει με τη 
γύρω πραγματικότητα, τους δίνει όμως και τον τρόπο να την κρίνουν, να την κατακρίνουν, να την 
αγαπήσουν, να την αλλάξουν ή και να ξεφύγουν από αυτήν.    
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Περίληψη 
Το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων, είναι το σχολικό εγχειρίδιο μέσω του οποίου υποστηρίζεται και 
εκφράζεται η παιδική λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο. Η παλαιότερη μεθοδολογία προσέγγισης των 
λογοτεχνικών κειμένων, περιοριζόταν σε νοηματικές αναλύσεις και σε καθαρά γλωσσικές δραστηριότητες 
καθώς η λογοτεχνία συνδεόταν άμεσα με το μάθημα της Γλώσσας, ως φορέας «πρότυπης» γλώσσας κι όχι ως 
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αυτόνομο είδος λόγου με δικά του χαρακτηριστικά. Η εφαρμογή του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου 
Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το ΥΠ.Ε.Π.Θ. θέτει νέες 
προϋποθέσεις προσέγγισης της Λογοτεχνίας στο σχολείο με άξονα τη συγγραφή των νέων Ανθολογίων. Η 
παρούσα ανακοίνωση έχει στόχο να αναδείξει τις μορφές και τους τρόπους προσέγγισης των λογοτεχνικών 
κειμένων, όπως προκύπτουν και καταγράφονται στο νέο Ανθολόγιο Α΄ και Β΄ Δημοτικού. Επιχειρείται η 
οριοθέτηση της μεθοδολογίας που προτείνεται και η σχέση της με τις σύγχρονες απόψεις της παιδαγωγικής και 
της διδακτικής προσέγγισης της λογοτεχνίας. Οι διαθεματικές, ομαδοσυνεργατικές, βιωματικές, παραγωγής 
λογοτεχνικού λόγου και πολυτροπικές δραστηριότητες, που υπάρχουν στο Βιβλίο του Μαθητή και του Δασκάλου 
αναλύονται ως νέοι τρόποι προσέγγισης της λογοτεχνίας και ως νέες προτάσεις συσχέτισης με άλλες μορφές 
τέχνης, όπως τα εικαστικά, το θέατρο και τη μουσική.  
 
Εισαγωγή  
Η διδακτική της λογοτεχνίας και η μεθοδολογία προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων, είναι ένα 
ζήτημα στο οποίο συχνά επικεντρώνεται η συζήτηση ειδικών, πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών και 
πολιτείας. Η άποψη της πολιτείας για το θέμα αυτό αναδύεται μέσα από τα εκάστοτε αναλυτικά 
προγράμματα, που εφαρμόζονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Τα αναλυτικά προγράμματα 
υλοποιούνται με τη δυναμική και ουσιαστική διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού σε συνδυασμό με τη 
χρήση των σχολικών εγχειριδίων. 
 Σε παλαιότερους καιρούς η λογοτεχνία είχε θέση αποκλειστικά στο βιβλίο Γλώσσας και στα 
Αλφαβητάρια (Παπαμανώλης Κ. 2007: 63 - 72). Μολονότι το ΥΠ.Ε.Π.Θ. με τις μεταρρυθμίσεις που 
συνέβησαν σε επίπεδο αναλυτικών προγραμμάτων και συγγραμμάτων το 1975 προχώρησε στην 
έκδοση Ανθολογίων (Ανθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, τρεις τόμοι), η λογοτεχνία παρέμεινε 
άρρηκτα συνδεδεμένη με το μάθημα της Γλώσσας.  
 Μέχρι το 1999 κι ενώ υπήρχαν τα Ανθολόγια ως εγχειρίδια μέσω των οποίων εκφράζονταν 
και υποστηρίζονταν η λογοτεχνία, η μέθοδος προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων την οποία 
ακολουθούσε ο εκπαιδευτικός ήταν αποκλειστικά αυτή της υλοποίησης δραστηριοτήτων, που 
εξυπηρετούσαν καθολικά το μάθημα της Γλώσσας και στην καλύτερη περίπτωση δραστηριότητες 
νοηματικής ανάλυσης περιεχομένου. Τα Ανθολόγια ήταν απλά μια ανθολογία, δηλαδή παράθεση 
κειμένων διαφόρων εποχών και δημιουργών. Στόχος των Ανθολογίων αυτών, όπως σημείωνε η 
συντακτική ομάδα, ήταν « …να προσφέρει στους μικρούς μαθητές μια σειρά από γνήσια λογοτεχνικά 
κείμενα, ποιητικά και πεζά, που θα τους φέρουν σε μια πρώτη επαφή με τη Νέα Ελληνική 
Λογοτεχνία, θα τους βοηθήσουν σημαντικά να καλλιεργήσουν τον προφορικό και γραπτό λόγο τους 
και θα τους κάνουν να αγαπήσουν ακόμη περισσότερο το διάβασμα» (Ανθολόγιο για τα παιδιά του 
Δημοτικού, μέρος πρώτο, σελ. 239, 2003, ΚΘ΄ εκδ.). Η σύνδεση με τη Γλώσσα γινόταν τακτικά (κάθε 
δέκα περίπου μαθήματα) με τη γνωστή σημείωση «Αύριο Ανθολόγιο». 

Από την ένταξη στα Παιδαγωγικά Τμήματα του μαθήματος της λογοτεχνίας, μεταξύ άλλων 
ζητημάτων εξέχουσα θέση κατέχει και η διδακτική της λογοτεχνίας. Η μελέτη και η έρευνα της 
λογοτεχνίας προωθείται και αναφύεται η προώθηση νέων αντιλήψεων για τη διδακτική μεθοδολογία 
της λογοτεχνίας, ως αποτέλεσμα των σύγχρονων απόψεων τόσο της παιδαγωγικής όσο και των 
θεωριών για τη λογοτεχνία. Νέα ερευνητικά δεδομένα βλέπουν το φως της δημοσιότητας είτε σε 
σχετικής θεματικής συνέδρια, σεμινάρια, είτε με τη μορφή αυτοτελών εκδόσεων, καθώς και μέσω της 
διδασκαλίας των νέων απόψεων στα παιδαγωγικά Τμήματα. Η αυτονομία της λογοτεχνίας γίνεται το 
επίκεντρο ενός διαλόγου, που στηρίζεται στις αρχές της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας, της 
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, της θεωρίας της πρόσληψης, των πολιτισμικών σπουδών κ.λ.π. 
(Γκίβαλου – Κατσίκη Α. 1993/1994, Αποστολίδου Β. – Χοντολίδου Ε. επιμ. 1999). 
 Τις νέες απόψεις για τη διδακτική της λογοτεχνίας τις υιοθετεί και τις εφαρμόζει, κατά το 
δοκούν, ανεπίσημα και σε εθελοντική βάση ένας αριθμός εκπαιδευτικών. To 1999 το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο προχωρεί στη συγγραφή του Ανθολογίου Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού με τίτλο Με λογισμό και μ΄ 
όνειρο με συντονίστρια της ομάδας την κ. Κατσίκη - Γκίβαλου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής 
Φιλολογίας στο Π.Τ.Δ.Ε. του Παν. Αθηνών, γνωστή για τις απόψεις της περί αυτονόμησης της 
λογοτεχνίας στο χώρο του σχολείου ως γνωστικό αντικείμενο. Για πρώτη φορά δημιουργείται και 
βιβλίο/οδηγίες για το δάσκαλο. Τόσο από την συνολική εικόνα, τη μορφή, αλλά και από το 
περιεχόμενο του Ανθολογίου και λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγγραφική ομάδα λειτούργησε με βάση 
συγκεκριμένες προδιαγραφές που έθεσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το Ανθολόγιο αυτό αποπνέει μια 
νέα αντίληψη για τη διδακτική της λογοτεχνίας, η οποία διαπιστώνεται και από τα λεγόμενα εκ 
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μέρους της συντακτικής ομάδας στους «Στόχους του Ανθολογίου» (Οδηγίες για το δάσκαλο, σελ. 3 - 
5). 
 Το 2001 το Π.Ι., ως υπεύθυνος φορέας υλοποίησης προγραμμάτων και καινοτομιών, αλλαγών 
στο χώρο της παιδείας, συντάσσει το ΔΕΠΠΣ (Υ.Π.Ε.Π.Θ.– Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2002), το οποίο 
αναδιαρθρώνει το εκπαιδευτικό σύστημα σε επίπεδο αναλυτικού προγράμματος. Για την ενίσχυση της 
εφαρμογής των νέων προτάσεων, εκδίδονται νέα σχολικά εγχειρίδια στο πνεύμα των αλλαγών. Ένα 
από αυτά είναι και το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α΄ και Β΄ Δημοτικού. 
 
1. Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο νέο ΔΕΕΠΣ 
Οι αρχές της σχέσης της λογοτεχνίας και κατ΄ επέκταση και του Ανθολογίου με τη Γλώσσα 
διατυπώνεται στο ΔΕΠΠΣ στο γνωστικό αντικείμενο της Ελληνικής Γλώσσας. Επιχειρώντας μια 
πρώτη εξέταση αυτών των αρχών σε ό,τι αφορά το Αναλυτικό, διαπιστώνεται ότι παρόλες τις θετικές 
εκ πρώτης όψεως θέσεις του προγράμματος, ως προς τους ειδικούς σκοπούς της γλώσσας και τους 
άξονες της λογοτεχνίας κυριαρχεί ένα πνεύμα αντίφασης και δεν αναδεικνύεται σε όλο το φάσμα ο 
αποτελεσματικός και πολύπλευρος ρόλος της λογοτεχνίας (Κατσίκη - Γκίβαλου 2005:16). Έτσι για 
παράδειγμα ενώ στους στόχους της λογοτεχνίας στο σχολείο καταγράφεται μεταξύ άλλων η 
αντιμετώπιση των λογοτεχνικών κειμένων ως είδη –ή και επίπεδα– λόγου, όπως προσεγγίζονται και 
τα άλλα είδη λόγου, στη συνέχεια προτείνεται η μερική και όχι ολική αποσύνδεση της διδασκαλίας 
τους από το γλωσσικό μάθημα (Υ.Π.Ε.Π.Θ.–Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2002: αρ. φύλ. 1373 τ. Β΄ 18–
10–2001, 507). Όσον αφορά επίσης τις προδιαγραφές των Ανθολογίων, ενώ ως βασικός στόχος 
καταγράφεται ο πλουραλισμός στην επιλογή των κειμένων με αποκλειστικό κριτήριο το υψηλό 
επίπεδο αισθητικής εν τούτοις στις τελικές προδιαγραφές τίθενται, υπό τύπον λογοτεχνικού κανόνα, 
συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής (Υ.Π.Ε.Π.Θ.– Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2002: αρ. φύλ. 1373 τ. Β΄ 
18–10–2001, 514–516. Κριτική για τους περιορισμούς των σχολικών Ανθολογίων, βλ. ενδεικτικά 
Αποστολίδου Β. κ.ά. 2002). 
 
2. Προϋποθέσεις διδακτικών προσεγγίσεων της λογοτεχνίας     
Η οριοθέτηση της σχέσης της λογοτεχνίας με τη διδακτική πράξη εξαρτάται από τον τρόπο που θα 
απαντηθούν τα ερωτήματα που σχετίζονται με τους στόχους της λογοτεχνίας στο σχολείο και τον 
τρόπο που τα λογοτεχνικά κείμενα επιλέγονται και παρουσιάζονται ως αφορμές για περαιτέρω 
διδακτικές δράσεις.  
 Ως προς το πρώτο ερώτημα θεωρούμε ότι το βασικό διδακτικό δίλημμα, «διδασκαλία της 
γλώσσας μέσω της λογοτεχνίας» ή «διδασκαλία της λογοτεχνίας μέσω της γλώσσας» μπορεί να 
απαντηθεί μέσω της θεώρησης του λογοτεχνικού λόγου ως διακριτού γλωσσικού είδους (genre), που 
υπόκειται στους δικούς του κανόνες ερμηνείας και διδασκαλίας (Χατζησαββίδης Σ. 1999). 
Παρακάμπτοντας την πολύ συνηθισμένη παλαιότερη πρακτική της υποταγής της λογοτεχνίας στις 
γνωστικές ανάγκες της διδασκαλίας της γλώσσας και στη συνακόλουθη άκαμπτη χρήση του 
«λογοτεχνικού κανόνα», θέτουμε ως βασικό στόχο της διδασκαλίας της λογοτεχνίας την αισθητική 
ικανοποίηση και απόλαυση του μαθητή στη διάδρασή του με το κείμενο. Συνεπώς ο ρόλος του/της 
εκπαιδευτικού271 και εν προκειμένω του Ανθολογίου είναι να προκαλέσει τη συνομιλία του/της 
μαθητή/τριας με το λογοτεχνικό κείμενο και μέσω αυτής της διαδικασίας ο/η τελευταίος/α να 
εκφράσει τα προσωπικά του βιώματα, να αισθανθεί τους αισθητικούς παράγοντες των 
λογοτεχνημάτων και να προσεγγίσει τις πολιτισμικές και κοινωνικές του παραμέτρους. Σημειώνουμε 
ότι σε κάθε περίπτωση ο αισθητικός παράγοντας δεν αντιστρατεύεται τις γενικότερες επικοινωνιακές 
και κοινωνικές παραμέτρους της γλώσσας, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και η 
λογοτεχνία.   
 Ως προς το θέμα της επιλογής των κειμένων, η προτεραιότητα στην αισθητική λειτουργία 
τους, σε συνδυασμό με τη βιωματική και πολιτισμική τους χρήση, περιορίζει την ανεξέλεγκτη χρήση 
του «λογοτεχνικού κανόνα», ως αποκλειστικού δείκτη διδακτικής «ορθότητας» του λογοτεχνήματος. 
Παρά τις δεδομένες συμβάσεις και περιορισμούς που θέτει η μορφή του Ανθολογίου, η επιλογή των 
κειμένων έγινε με βάση τον αισθητικό τους παράγοντα, την ανταπόκρισή τους στα σύγχρονα βιώματα 
των παιδιών, τις δυνατότητες που προσφέρουν για γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου 
και την αποδοχή άλλων πολιτισμών, την προώθηση σύγχρονων κοινωνικών προβληματισμών, αλλά 
                                                 
271 Όπου εκπαιδευτικός νοείται ο/η εκπαιδευτικός και όπου μαθητής νοείται ο/η μαθητής/τρια.   
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και τις δυνατότητες διαλόγου με παραδοσιακές αξίες. Γι΄ αυτό και τα κείμενα χωρίζονται σε ενότητες, 
με βάση θεματικούς κύκλους, που σχετίζονται με το άμεσο περιβάλλον του παιδιού, όπως οικογένεια, 
κοινωνική ζωή, σχολείο, τεχνολογία, φιλία και αγάπη κ.ά.        

Η εστίαση στο λογοτεχνικό κείμενο αυτό καθαυτό είναι συμβατή με τους στόχους του 
αναλυτικού προγράμματος όσον αφορά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, όμως η συμβολή του νέου 
Ανθολογίου Α΄ - Β’ Δημοτικού, κατά τη γνώμη μας, έγκειται στο είδος των προτεινόμενων 
δραστηριοτήτων, τόσο στο Βιβλίο του Μαθητή όσο και στο Βιβλίο του Δασκάλου. Στην παρούσα 
ανακοίνωση επιχειρούμε μέσω του μοντέλου ανάλυσης αυτών των δραστηριοτήτων να 
οριοθετήσουμε τη νέα μεθοδολογική πρόταση, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός της νεοτροπικότητάς 
τους. 
 
3. Δραστηριότητες λογοτεχνικών κειμένων: όρια και δυνατότητες σχεδιασμού τους στο πλαίσιο 
μιας νέας διδακτικής προσέγγισης της λογοτεχνίας 
Με άξονα την καθαρά ρηματική λειτουργία του λογοτεχνικού λόγου (Jakobson R. 1998), οριοθετούμε 
τον ορίζοντα θεωρητικών επιλογών μας στις έννοιες της δημιουργικότητας, πολυσημίας, 
προθετικότητας, αποδεκτότητας και πολιτισμικών συνδηλώσεων, οι οποίες συνοδεύουν ως ειδοποιά 
χαρακτηριστικά το λογοτεχνικό κείμενο. Με την έννοια αυτή το λογοτέχνημα αποτελεί αφετηρία 
δημιουργικών δράσεων και ερέθισμα πολύσημης επεξεργασίας από την πλευρά του αποδέκτη, ο 
οποίος προσλαμβάνει το κείμενο μέσω των πολιτισμικών του αναπαραστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό 
δίνουμε βαρύτητα στην προθετικότητα του λογοτέχνη και τον τρόπο που εκφράζει την τέχνη του, 
αλλά προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε δυναμικά τη σχέση πομπού – δέκτη προς όφελος της 
συγκίνησης και της δημιουργικότητας του δεύτερου.  
 Υιοθετούμε συνεπώς, ως βάσεις σχεδιασμού των δραστηριοτήτων, τις θεωρίες της 
επικοινωνιακής προσέγγισης της λογοτεχνίας, τις αντίστοιχες της πρόσληψης (Jaus, R. H. 1995) και 
ανταπόκρισης του αναγνώστη (Fish St. 1980) και την ιστορικοκοινωνική προσέγγιση (Ήγκλετον Τ. 
1996, Halliday, M.A.K. 1978). Σύμφωνα με τις δύο πρώτες, στο δίπολο συγγραφέας /παραγωγός – 
δέκτης/αναγνώστης επιζητείται η ενεργητική συμμετοχή του δεύτερου μέσω των διαδικασιών 
ατομικής ερμηνείας και ανταπόκρισής του στο κείμενο, ενώ με την τρίτη επιδιώκεται η 
ευαισθητοποίηση του αναγνώστη σε κοινωνικά και πανανθρώπινα ζητήματα αφού εξετάζει τη 
λογοτεχνία ως προϊόν πολιτισμικής έκφρασης της κοινωνίας. 
 Στο επίπεδο των δραστηριοτήτων η διακύβευση της διδακτικής χρήσης του λογοτεχνικού 
κειμένου, έγκειται στη διασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στο δικαίωμα της αποδεκτότητάς του από 
την πλευρά του μαθητή-αναγνώστη και στο βαθμό της «τεχνικής» παρέμβασής μας μέσω των 
δραστηριοτήτων. Βασικός στόχος συνεπώς είναι οι δραστηριότητες να μην διαταράσσουν την 
αισθητική και συγκινησιακή σχέση του παιδιού με το κείμενο, αλλά να προβάλλουν νέες οπτικές του. 
Η εκπλήρωση ή όχι αυτού του στόχου αποτελεί και τον ουσιαστικό δείκτη επιτυχίας του σε διδακτικό 
επίπεδο. 
 Με κέντρο το βασικό αυτό στόχο εξακτινώνονται διάφοροι άλλοι επιμέρους. Είναι προφανής 
η πρόθεση ώστε οι δραστηριότητες να συμβάλλουν στην απόκτηση διευρυμένων αναγνωστικών και 
ερμηνευτικών εμπειριών και δεξιοτήτων. Οι ποικίλοι τρόποι ανάγνωσης του κειμένου που 
προτείνονται σκοπεύουν να παρακινήσουν το μαθητή να εμπλακεί ενεργά με το κείμενο και να 
εκφράσει δικές του βιωματικές καταστάσεις. Μ΄ αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η πολύπλευρη 
ανάπτυξη και η ενεργοποίηση της δημιουργικότητας των μαθητών και των εκφραστικών τους 
ικανοτήτων (Αναγνωστοπούλου Δ. 1999 : 269).  
 Ο πολιτισμικός χαρακτήρας του λογοτεχνικού κειμένου, η ένταξή του σε συγκεκριμένα 
κοινωνικά και αισθητικά πλαίσια αποτελούν αφορμές προβληματισμού και ευαισθητοποίησης, τόσο 
σε θέματα του άμεσου κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος του παιδιού, όσο και σε 
γενικότερα πανανθρώπινα θέματα, όπως η συνεργασία, η φιλία και η αγάπη. Οι δραστηριότητες 
επιχειρούν να τονίσουν τον σύνθετο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα των κειμένων, υπογραμμίζοντας τις 
κοινωνικές πρακτικές και τις ποικίλες αναγνωστικές θέσεις, διαθέσεις και προθέσεις, με βάση τις 
οποίες ερμηνεύονται και χρησιμοποιούνται (Kress, G. 1989). 
 Η παραγωγή λογοτεχνικού λόγου από μέρους των μαθητών αποτελεί στόχο που επιτυγχάνεται 
μέσω των δραστηριοτήτων του Βιβλίου του Μαθητή και του Δασκάλου και εντάσσεται στο 
προειρημένο πλαίσιο έκφρασης προσωπικών βιωμάτων. Απώτερος εν τέλει στόχος είναι η δημιουργία 



 

 

646

των κατάλληλων προϋποθέσεων καλλιέργειας πνεύματος φιλαναγνωσίας στους μαθητές και 
διαμόρφωσης ουσιαστικής σχέσης με το λογοτεχνικό κείμενο. 
 Η διαθεματική χρήση του Ανθολογίου αποτελεί έναν επίσης βασικό στόχο. Το λογοτεχνικό 
κείμενο εκτός από ελεύθερο ανάγνωσμα μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την απόκτηση γνώσεων, 
προβληματισμών, έμπνευσης, και δημιουργικής έκφρασης. Οι δυνατότητες αυτές οριοθετούν τη 
λεγόμενη «διαθεματική χρήση» της λογοτεχνίας, οι όροι όμως μιας τέτοιας χρήσης είναι ένα θέμα που 
θα μας απασχολήσει πιο συγκεκριμένα παρακάτω. 
 
4. Διαθεματικότητα και δραστηριότητες λογοτεχνικών κειμένων 
Σύμφωνα με τους στόχους που θέτει το ΔΕΠΠΣ, η λογοτεχνία, όπως και η τέχνη, αποτελεί ένας από 
τους προνομιακούς χώρους διαθεματικών διασυνδέσεων. Τα λογοτεχνικά κείμενα προτείνονται να 
χρησιμοποιηθούν σε διάφορες διαθεματικές δράσεις και project. Όπως όμως είναι φυσικό, ο γενικός 
και κανονιστικός χαρακτήρας του νόμου δεν προχωρά σε ζητήματα που σχετίζονται με τις ειδικές 
προϋποθέσεις αυτών των διασυνδέσεων.  
 Στο υπάρχον πλαίσιο η διαθεματική χρήση των Ανθολογίων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. 
Πρώτον, τα κείμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιλεκτικά σε γενικότερες διαθεματικές δράσεις, 
τις οποίες έχει τη δυνατότητα να οργανώσει ο εκπαιδευτικός στο πλαίσιο προαιρετικών 
προγραμμάτων ή της Ευέλικτης ζώνης. Ούτως η άλλως σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα κείμενα του 
Ανθολογίου εντάσσονται στο μάθημα της Γλώσσας ανά ενότητα ή και σε άλλα μαθήματα 
υπηρετώντας κατά κάποιο τρόπο τις ανάγκες της παράλληλης ύπαρξης διακριτών μαθημάτων. 
Δεύτερον, τα ίδια τα κείμενα μπορούν να αποτελέσουν αφορμές διαθεματικών δράσεων κι αυτό 
εξυπηρετούν πολλές από τις δραστηριότητες που προτείνονται στο Ανθολόγιο όχι μόνο στο Βιβλίο του 
Μαθητή αλλά και του Δασκάλου. Οι προϋποθέσεις αυτής της διαδικασίας, αλλά και της προηγούμενης 
χρήσης των κειμένων σε γενικότερες διαθεματικές δραστηριότητες είναι συγκεκριμένες και 
εξυπηρετούν τους στόχους της πολύσημης πρόσληψης των κειμένων σε συνδυασμό με το είδος και τη 
μορφή της προθετικότητάς τους. 
 Ο στόχος της πολύσημης επεξεργασίας των κειμένων επιχειρείται μέσω της διασύνδεσης με 
άλλες όμορες τέχνες, όπως εικαστικά, μουσική, θέατρο, με τρόπο που να διασφαλίζει την αυτονομία 
του λογοτεχνικού λόγου έναντι των άλλων σημειωτικών τρόπων. Οι δραστηριότητες εικαστικών, 
μουσικής, θεάτρου, δραματοποίησης λειτουργούν ως αφορμές για προέκταση των εκφραστικών 
δυνατοτήτων του κειμένου σε άλλους πολυτροπικούς σημειωτικούς κώδικες, όπως της κίνησης, του 
ηχοχρώματος, του ρυθμού, του χρώματος και των συνδυασμών τους. Η διαδικασία όμως αυτή γίνεται 
σε συνάρτηση με τους όρους προθετικότητας που θέτει το ίδιο το λογοτέχνημα. Δηλαδή οι επιλογές 
και η ποιότητα των διαθεματικών διασυνδέσεων με άλλες τέχνες εξαρτώνται από το αν το ίδιο το 
κείμενο παραπέμπει σε κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα η πρόθεση ενός λογοτεχνικού κειμένου να 
συγκινήσει μέσω της αγάπης της μητέρας προς το παιδί της, μπορεί να ερμηνευθεί πολύσημα και 
συνδηλωτικά με δραστηριότητες που εμπλέκουν εικαστικά έργα με ανάλογο περιεχόμενο. Σίγουρα οι 
διασυνδέσεις αυτές εμπεριέχουν πάντα τον κίνδυνο της ασυμβατότητας ή της επίπλαστης εξωτερικής 
διασύνδεσης και στο σημείο αυτό ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός για τον τρόπο 
διδακτικής χρήσης των δραστηριοτήτων αυτού του είδους. Υποβοηθητικές είναι σε πολλά σημεία οι 
πληροφορίες που παρέχονται στο Βιβλίο του Δασκάλου.                                 
 
5. Ανάλυση δραστηριοτήτων   
Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ τα κείμενα του Ανθολογίου συνοδεύονται από ερωτήσεις και δραστηριότητες, 
οι οποίες στόχο έχουν να βοηθήσουν την αισθητική τους προσέγγιση και να κινητοποιήσουν τη 
φαντασία και τη φιλαναγνωσία με παιγνιώδη τρόπο (Υ.Π.Ε.Π.Θ.–Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2002: αρ. 
φύλ. 1366 τ. Β΄ 18-10-2001, 127. αρ. φύλ. 1373 τ. Β΄ 18–10–2001, 507, 514-515). Η πρακτική αυτή 
ακολουθήθηκε ήδη από το Ανθολόγιο Ε΄ - Στ΄  Δημοτικού, το οποίο εντάχθηκε στο σχολικό 
πρόγραμμα το 2001. Στις γενικές αυτές κατευθύνσεις και στο προηγούμενο της εφαρμογής των αρχών 
τους στο Ανθολόγιο της Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού διαπιστώθηκε η πρόθεση ώστε οι δραστηριότητες του νέου 
Ανθολογίου της Α΄ - Β΄ Δημοτικού να εμπλουτιστούν με ποικίλους τρόπους προσέγγισης των κειμένων 
και με ερωτήσεις βιωματικού χαρακτήρα και ανταπόκρισης του αναγνώστη-μαθητή, δημιουργικής 
έκφρασης συναισθημάτων, ελέγχου και κατανόησης κειμένου, αξιολόγησης της δράσης των ηρώων, 
σχολιασμού των εκφραστικών μέσων των δημιουργών, εικαστικής σχέσης εικόνας και κειμένου, 
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δραματοποίησης, ανάκλησης άλλων αναγνωστικών εμπειριών, αναζήτησης συσχετισμού με άλλα 
κείμενα, παραγωγής λογοτεχνικού λόγου, προφορικής έκφρασης κ.ά.  

Για κάθε κείμενο αντιστοιχούν δύο έως πέντε δραστηριότητες στο Βιβλίο του Μαθητή κι ένας 
επιπλέον αριθμός προαιρετικών δραστηριοτήτων στο Βιβλίο του Δασκάλου. Για να καταδειχθεί η 
άποψη ότι τα λογοτεχνικά κείμενα «μιλούν» από μόνα τους και ότι η πρόσληψή τους μπορεί να γίνει 
χωρίς προεπιλεγμένες δραστηριότητες και συνεπώς δεν είναι πάντα απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να 
προβαίνει στην οργάνωση δραστηριοτήτων μετά την ανάγνωση, υπάρχουν τέσσερα κείμενα, για τα 
οποία προτείνονται δραστηριότητες μόνο στο Βιβλίο του Δασκάλου. Δίνεται έτσι η ευχέρεια στο 
δάσκαλο να χρησιμοποιήσει αυτά τα κείμενα ανάλογα με τις ανάγκες τις τάξης του. 

Αναλύοντας τις δραστηριότητες του Βιβλίου του Μαθητή και του Δασκάλου θα μπορούσαμε να 
τις κατατάξουμε στις παρακάτω οκτώ κατηγορίες:  
1. Δραστηριότητες κατανόησης περιεχομένου.  
2. Δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα.  
3. Δραστηριότητες διεξαγωγής έρευνας (projects) για κοινωνικά, πολιτισμικά κ.ά. θέματα.   
4. Δραστηριότητες διασύνδεσης με άλλες τέχνες, όπως εικαστικά, μουσική και θέατρο.  
5. Δραστηριότητες διασύνδεσης διαφορετικών κειμένων του Ανθολογίου και διακειμενικών 
διασυνδέσεων.  
6. Δραστηριότητες διαθεματικής διασύνδεσης με άλλα μαθήματα.  
7. Δραστηριότητες γνωριμίας με άλλα είδη λόγου.   
8. Δραστηριότητες διασύνδεσης με τη γλώσσα και παραγωγής λογοτεχνικού λόγου.  
  
5.1 Δραστηριότητες κατανόησης περιεχομένου                 
Είναι σύντομες και απλές ερωτήσεις, που στοχεύουν στην καταδηλωτική αρχική κατανόηση του 
περιεχομένου, χωρίς όμως να κουράζουν με την έκτασή τους. Ο φορμαλισμός και ο ρητορισμός είναι 
οι απευκταίοι δείκτες κατάχρησης αυτού του είδους ερωτήσεων και γι΄ αυτό σε πολλά κείμενα 
αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του δασκάλου και στα δεδομένα που θέτει η ίδια η τάξη του να 
επιλέξει την έκτασή τους.       
 
5. 2 Δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα  
Στόχος τους είναι να κινητοποιήσουν το μαθητή να εκφράσει ανάλογες εμπειρίες και συναισθήματα 
με τους ήρωες του κειμένου. Οι βιωματικές ερωτήσεις μπορεί να είναι απλές, όπως για παράδειγμα 
«Έχεις νιώσει κι εσύ ποτέ ότι δε σ΄ αγαπούν;» ή «Ένιωσες ποτέ όπως ο ήρωας του κειμένου;» κ.λ.π. 
Μπορούν όμως να είναι συνθετότερες, όπως σε συνδυασμό με την κατανόηση σύγχρονων κοινωνικών 
νοοτροπιών για παράδειγμα των δομών της σύγχρονης οικογένειας, των σχέσεων των δύο φύλων 
κ.λ.π.  
 Για παράδειγμα στο κείμενο «Ποιος διευθύνει;» του Τζιάνι Ροντάρι (Τσιλιμένη κ.ά. 2006α: 
16 – 17) υπάρχει η ερώτηση: «Αν ήσουν εσύ στη θέση του κοριτσιού τι θα απαντούσες στην ίδια 
ερώτηση για τη δική σου οικογένεια; [η ερώτηση που τέθηκε στην ηρωίδα του κειμένου ήταν “Ποιος 
διευθύνει στην οικογένειά της”]». Tα παιδιά παρακινούνται να εκφράσουν βιωματικές καταστάσεις, 
να συγκρίνουν τις δομές μιας παλαιότερης με μια σύγχρονη οικογένεια και -με βάση επόμενη 
δραστηριότητα στο ίδιο κείμενο- να αποδώσουν εικαστικά τις εργασίες των μελών της οικογένειάς 
τους.    
 
5.3 Δραστηριότητες διεξαγωγής έρευνας και σχεδίων εργασίας (projects) για κοινωνικά, 
πολιτισμικά κ.ά. θέματα   
Ο λογοτεχνικός λόγος εκτός από φόρμα αποτελεί και επικοινωνιακή πρακτική. Τόσο από την πλευρά 
της προθετικότητας όσο και της πολυσημίας του το λογοτεχνικό κείμενο σχετίζεται άμεσα με τα 
κοινωνικά και πολιτισμικά του συμφραζόμενα. Με βάση αυτή τη διάσταση η λογοτεχνία μπορεί να 
αξιοποιηθεί για την κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμών, αναπαραστάσεων, νοοτροπιών, αξιών 
κ.λ.π. (Αποστολίδου Β. κ.ά. 2000). 

Ένας αριθμός προτεινόμενων δραστηριοτήτων παρακινούν τα παιδιά να διεξάγουν μικρές 
έρευνες εθνογραφικού τύπου στην τάξη ή στο άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον με στόχο την 
κινητοποίηση των δημιουργικών και κριτικών ικανοτήτων τους (Robertson-Egan, A.-Bloome, D. 
2001). Η θεματική του παραδοσιακού πολιτισμού, για παράδειγμα, δίνει τη δυνατότητα για 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που επεκτείνονται και εκτός της σχολικής τάξης, προς την κοινότητα 
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που παράγει πολιτισμό. Δίνεται λοιπόν η ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν τον παραδοσιακό 
πολιτισμό σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να πάρουν 
εκτεταμένη μορφή και να πραγματοποιηθούν είτε σε συνδυασμό με ανάλογες δραστηριότητες που 
προτείνονται στο βιβλίο της Γλώσσας είτε στη διάρκεια της ευέλικτης ζώνης. Προτείνονται στο 
Βιβλίο του Μαθητή, αλλά κυρίως στο Βιβλίο του Δασκάλου, όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες 
για τον εκπαιδευτικό.  

Για παράδειγμα στο κείμενο «Ο παππούλης» στο Βιβλίο του Δασκάλου (Τσιλιμένη κ.ά. 2006α: 
18) προτείνεται η δραστηριότητα συλλογής προφορικών μαρτυριών από τους γεροντότερους σχετικά 
με την εργασία τους. Προτείνεται ένα γενικό πλάνο της εργασίας και σχετικές βιβλιογραφικές 
αναφορές για τη μεθοδολογία της προφορικής ιστορίας. 
 
5. 4 Δραστηριότητες διασύνδεσης με άλλες τέχνες, όπως εικαστικά, μουσική και θέατρο  
Η σύνδεση των λογοτεχνικών κειμένων με άλλες μορφές τέχνης, όπως με τη ζωγραφική, το θέατρο, 
τη μουσική κ.ά., γίνεται μέσω των δραστηριοτήτων και συμβάλλει στην πολύσημη «ανάγνωση» του 
κειμένου αναδιατυπώνοντας τις αισθητικές του αξίες. Οι εικονιστικές αναπαραστάσεις (πίνακες 
ζωγραφικής, γλυπτά, φωτογραφίες κ.λ.π.), που υπάρχουν στο Ανθολόγιο είναι αντιπροσωπευτικές των 
κυριότερων τεχνοτροπιών, τεχνικών και υλικών κατασκευής και δε λειτουργούν διακοσμητικά ή 
περιγραφικά σε σχέση με το λογοτεχνικό κείμενο, αλλά ως ευκαιρίες για πολύσημες αναγνώσεις του 
και την πρόκληση προβληματισμού και διαλόγου (Gardner H. 1990, Chalmers, F. G. 1996, Βρεττός 
1999). Με αφετηρία τη θέση ότι η σχέση κειμένου και εικόνας δεν είναι αντανακλαστική αλλά 
συμπληρωματική και ότι κάθε μέσο είναι φορέας διαφορετικών νοημάτων, οι εικονιστικές 
αναπαραστάσεις χρησιμοποιήθηκαν για να ερμηνεύσουν το κείμενο με βάση μία επιλεγμένη κοινή 
σημειωτική αναφορά, όπως για παράδειγμα το ρυθμό, την εκφραστική ένταση, τη μορφολογική 
συγγένεια ή αντιπαράθεση κ.λ.π. (Μαγουλιώτης Απ. - Τσιλιμένη Τ. 2005, Γραίκος Ν. 2006). 

Τα εικαστικά έργα εντάσσονται απευθείας στις δραστηριότητες και δεν έχουν διακοσμητικό ή 
περιγραφικό χαρακτήρα. Διατηρούν τη «ταυτότητά» ως διαφορετικοί τρόποι έκφρασης και σε 
συνδυασμό με την προθετικότητα του κειμένου συμβάλλον στην πολύπλευρη προσέγγισή του. Η 
συγκεκριμένη χρήση του εικονιστικού, μουσικού ή πολυτροπικού υλικού νομίζουμε ότι αποτελεί μία 
από τις βασικές συμβολές του Ανθολόγιου. 

Οι τρόποι διασύνδεσης των έργων τέχνης με το λογοτέχνημα ακολουθούν διάφορες 
πρακτικές. Είναι περιγραφικοί, μέσω της παρατήρησης μορφολογικών χαρακτηριστικών, ερμηνευτικοί 
μέσω της ανακάλυψης των προθέσεων του καλλιτέχνη, όπως αυτές εκφράζονται με συγκεκριμένα 
προεξάρχοντα χαρακτηριστικά ή ακόμα και με τα υλικά κατασκευής, και τέλος δημιουργικοί μέσω της 
έκφρασης συναισθημάτων ή της κατασκευής εικόνων. «Η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα διαδοχικό 
πέρασμα από το παιχνίδι της παρατήρησης στο παιχνίδι της ερμηνείας κι από εκεί στο παιχνίδι της 
φαντασίας και της δημιουργίας» (Γρόσδος 2007).  

 Για παράδειγμα στις δραστηριότητες του ποιήματος του Γιώργη Κρόκου «Συμφωνία μ΄ ένα 
δέντρο», (Τσιλιμένη Τ. κ.ά 2006α: 72 - 73) οι μαθητές καλούνται ν΄ αναγνωρίσουν τα ιδιαίτερα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά των δέντρων σε έργα τέχνης διαφόρων τεχνοτροπιών και να συνθέσουν 
στη συνέχεια μια δική τους ιστορία. Η διαδικασία αυτή επαναδιατυπώνει και συγκεκριμενοποιεί την 
έννοια της αγάπης του ποιητή για το αγαπημένο του δέντρο, που κυριαρχεί στο ποίημα.   
 Σε άλλες περιπτώσεις τα έργα τέχνης αποτελούν αφορμές για έκφραση βιωματικών 
καταστάσεων των μαθητών. Αναπλαισιώνουν την προθετικότητα του ίδιου του κειμένου σε νέα 
εκφραστικά πεδία. Για παράδειγμα με αφορμή το κείμενο «Η κλώσα» της Χρυσούλας Χατζηγιαννιού 
(Τσιλιμένη Τ. κ.ά 2006α: 26 - 28) τα παιδιά καλούνται να θυμηθούν καταστάσεις, όπου η δική τους 
μητέρα τα προστάτεψε από κάποιο κίνδυνο και στη συνέχεια παρατηρώντας λεπτομέρειες έργων 
τέχνης, διαφορετικών τεχνοτροπιών σκόπιμα επιλεγμένων, να εκφράσουν τα αισθήματά τους 
ζωγραφίζοντας το πρόσωπο της δικής τους μητέρας. 
 Τα έργα τέχνης άλλοτε λειτουργούν ως διακείμενο του λογοτεχνήματος. Για παράδειγμα σε 
δραστηριότητα του ποιήματος «Η Μαργαρίτα» του Μιχάλη Στασινόπουλου (Τσιλιμένη Τ. κ.ά 2006α: 
33 - 34) παρατίθεται ο πίνακας του Νικηφόρου Λύτρα «Δεν θέλει το σχολείον». Ο ηθογραφικός 
χαρακτήρας του πίνακα με την ρεαλιστική έκφραση των συναισθημάτων του παιδιού προσφέρεται για 
πολλαπλούς συσχετισμούς με το ποίημα. Στην περίπτωση αυτή ζητείται από τους μαθητές να 
συγκρίνουν τα μορφολογικά στοιχεία του έργου τέχνης με το νοηματικό περιεχόμενο του 
λογοτεχνήματος ανακαλύπτοντας όμοια ή διαφορετικά στοιχεία. Για παράδειγμα η συνεσταλμένη 
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στάση του παιδιού στη γωνία της σχολικής τάξης έρχεται σε αντίθεση με το δυναμικότερο χαρακτήρα 
της Μαργαρίτας κ.λ.π.  

 Με τρόπους ανάλογους επιχειρούνται στις δραστηριότητες διασυνδέσεις με τη μουσική και το 
θέατρο (Καλογήρου Τζ. 2001: 82). Ο μουσικός λόγος και ο θεατρικός λόγος δεν «εικονογραφούν» 
απλώς το κείμενο αλλά το ερμηνεύουν με βάση τα ειδοποιά τους χαρακτηριστικά. Η πορεία αυτής της 
διαδικασίας ξεκινά από την αναγνώριση μουσικών συμβάσεων και μορφολογικών στοιχείων της 
μουσικής γλώσσας, για να καταλήξει στη δημιουργική έκφραση μέσω της κίνησης, της 
δραματοποίησης ή του χορού. 

Στο Βιβλίο του Δασκάλου και του Μαθητή ο εκπαιδευτικός θα βρει επίσης μια βασική 
ελληνόγλωσση βιβλιογραφία λευκωμάτων και μελετών, που αφορούν την ιστορία της ελληνικής και 
της ξένης τέχνης. Τα βιβλία μπορούν να πλουτίσουν τη σχολική βιβλιοθήκη και σε συνδυασμό με τις 
προτεινόμενες ιστοσελίδες των ελληνικών Μουσείων και Πινακοθηκών να χρησιμοποιηθούν ως πηγές 
σε διάφορες δραστηριότητες.  

    
5.5 Δραστηριότητες διασύνδεσης διαφορετικών κειμένων του Ανθολογίου και διακειμενικών 
διασυνδέσεων  
Πολλές δραστηριότητες επιχειρούν διακειμενικές διασυνδέσεις του κειμένου με άλλα κείμενα είτε του 
ίδιου του Ανθολογίου είτε με άλλα προτεινόμενα στο Βιβλίο του Δασκάλου. Στις περιπτώσεις αυτές οι 
διακειμενικές διασυνδέσεις επιχειρούνται μέσω αινιγματικών φράσεις (βλ. για παράδειγμα την 3η 
δραστηριότητα στο κείμενο «Ο μικρός κάστορας και η ηχώ»,  Τσιλιμένη Τ. κ.ά 2006α: 104) ή μέσω 
παραπομπών σε ομόθεμα ποιήματα ή λογοτεχνήματα στο Βιβλίο του Δασκάλου. Σε πολλές 
περιπτώσεις τα κείμενα που προτείνονται έχουν διαφορετική μορφή και ύφος από το υπάρχον κείμενο 
για να διαπιστωθούν –διαισθητικά- οι διαφορές τους.                
 
5.6 Δραστηριότητες διαθεματικής διασύνδεσης με άλλα μαθήματα  
Οι κύριες διαθεματικές διασυνδέσεις που προτείνονται σχετίζονται με άλλες τέχνες, όπως θέατρο, 
μουσική και εικαστικά. Σε περιπτώσεις που το κείμενο προσφέρεται προτείνονται και διαθεματικές 
διασυνδέσεις με άλλα μαθήματα, όπως τη Μελέτη Περιβάλλοντος, τα Μαθηματικά κ.λ.π. Για 
παράδειγμα το ποίημα «Κύριε Ντεσιμπέλ» του Δημήτρη Μανθόπουλου προσφέρεται για διαθεματικές 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τις φυσικές ιδιότητες του ήχου (Τσιλιμένη Τ. κ.ά 2006α: 148–
149). Επίσης για το ποίημα «Ο υπολογιστής μου» της Θέτης Χορτιάτη σχεδιάστηκαν δραστηριότητες 
που σχετίζονται με την κατανόηση της λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή (Τσιλιμένη Τ. κ.ά 
2006α: 152–153). 
 
5.7 Δραστηριότητες γνωριμίας με άλλες μορφές λόγου και πολυτροπικές διασυνδέσεις    
Παράλληλα με το λογοτεχνικό λόγο στις δραστηριότητες του Ανθολογίου παρουσιάζονται και άλλες 
μορφές λόγου και αντίστοιχα κειμενικά είδη. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην παράλληλη παρουσίαση 
μορφών πολυτροπικού λόγου (Kress, G. - Leeuwen, T. van 2001), δηλ. της σύζευξης διαφορετικών 
επικοινωνιακών κωδίκων, όπως γραπτού κειμένου και εικόνας ή μουσικής, και μέσω των 
δραστηριοτήτων επιχειρήθηκε να προσεγγιστούν κάποιες βασικές έννοιες της πολυτροπικότητας, 
όπως της χωροταξικής κατανομής της εικόνας σε σχέση με το κείμενο, της γραμματοσειράς κ.λ.π. 
(Γραίκος 2006). Σ΄ αυτό το πλαίσιο τα παιδιά συνέδεσαν το λογοτεχνικό κείμενο με αφίσες, 
γραμματόσημα, κόμικς, χρωματικούς πίνακες, στατιστικές έρευνες, επιστολές κ.ά.          
 
5.8 Δραστηριότητες διασύνδεσης με τη γλώσσα και παραγωγής λογοτεχνικού λόγου 
 Η παραγωγή λογοτεχνικού λόγου αποτελεί έναν από τους επιμέρους στόχους των δραστηριοτήτων. Η 
διαδικασία αυτή επιχειρείται με δραστηριότητες, που αξιοποιούν την ελεύθερη βιωματική σχέση του 
παιδιού με το λογοτεχνικό κείμενο και με τεχνάσματα διασύνδεσης με άλλες μορφές λόγου ή έργα 
τέχνης. Δεν επιχειρήθηκε η χρήση πολύπλοκων αφηγηματικών σχημάτων και σχεδίων, τα οποία 
ενδέχεται να αποδώσουν στερεότυπα και τεχνητά κείμενα. Για παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε το 
τέχνασμα της διακοπής της ιστορίας σ΄ ένα κρίσιμο σημείο και η συνέχιση της από τα παιδιά. Έμφαση 
επίσης δόθηκε και στην άσκηση στη μεταλογοτεχνική γλώσσα, με απώτερο στόχο ν΄ αποκτήσουν τα 
παιδιά τις βάσεις ενός ουσιαστικού γραμματισμού σε θέματα κριτικής προσέγγισης των κειμένων.  
 Οι δραστηριότητες παραγωγής λογοτεχνικού λόγου, για να λειτουργήσουν βιωματικά θα 
πρέπει να εντάσσονται σε επικοινωνιακό και βιωματικό πλαίσιο. Στο Βιβλίο του Δασκάλου 
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προτείνονται διάφοροι τρόποι δημιουργίας κατάλληλων επικοινωνιακών συνθηκών, όπως για 
παράδειγμα η έκδοση εφημερίδας της τάξης, την οποία διαχειρίζονται τα ίδια τα παιδιά και 
δημοσιεύουν τις εργασίες τους. 
  
Συμπεράσματα  
Στην παρούσα ανακοίνωση προσπαθήσαμε ν΄ αναλύσουμε τους στόχους, τη μεθοδολογία και τα είδη 
των συνοδευτικών δραστηριοτήτων του Ανθολογίου Α΄ και Β΄ Δημοτικού, ώστε να διαπιστωθεί η 
υιοθέτηση νεοτροπικών τάσεων για τη διδακτική της λογοτεχνίας. Πιστεύουμε ότι η προσέγγιση που 
ακολουθήθηκε ανταποκρίνεται στους γενικούς στόχους που θέτει το ΔΕΠΠΣ όσον αφορά τη 
λογοτεχνία και συμβάλλει -με δεδομένο τις υπάρχουσες συνθήκες- σε μία νέα διδακτική προσέγγιση 
των λογοτεχνικών κειμένων. 
 Αποδεικνύεται όμως το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως διαμεσολαβητή 
ανάμεσα στο λογοτεχνικό κείμενο και στο μαθητή, αλλά και ως βασικού συντελεστή στην 
καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στη λογοτεχνία και γενικότερα στην ανάγνωση. Ο 
εκπαιδευτικός μπορεί και επιβάλλεται να προτείνει δικούς του τρόπους προσέγγισης των κειμένων 
ανάλογα με τις συνθήκες της τάξης του. Το Ανθολόγιο στα χέρια του εκπαιδευτικού δεν πρέπει να έχει 
το ρόλο ενός ακόμα εγχειριδίου, αλλά της γέφυρας επικοινωνίας, της επαφής, της δημιουργικής και 
της ελεύθερης και αυτόβουλης έκφρασης των παιδιών. Η καλή γνωριμία του ίδιου με το περιεχόμενο 
και τις δυνατότητες που προσφέρει το Ανθολόγιο για περαιτέρω σχεδιασμό επικοινωνίας και δράσης, 
σε συνδυασμό αλλά και ανεξάρτητα από το ημερήσιο πρόγραμμα, θα ενισχύσει τη θετική αποδοχή 
και τη χρήση του από τα παιδιά. 
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Όψεις και λειτουργίες της αλληγορικής αφήγησης 
στα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων τηςΑ΄- Β΄και της Γ΄- Δ΄Δημοτικού 
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Καρατάσσου Αικ., Λέκτορας, Τμήμα Προδημοτικής και Κατώτερης Δημοτικής Εκπαίδευσης, 
Frederick Institute of Technology 

 
Περίληψη 
Η αλληγορία αποτελεί μια λογοτεχνική μορφή που προσφέρεται τόσο σε φιλολογική όσο και σε παιδαγωγική 
αξιοποίηση. Και αυτό διότι σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο ο τύπος αυτός αφήγησης μπορεί να αποτελέσει: (α) τη 
βάση για τη διατύπωση ζητημάτων λογοτεχνικής ερμηνείας σχετιζόμενων με τον πολύσημο χαρακτήρα της 
τέχνης του λόγου, με στόχο να διευκολυνθεί η εξοικείωση των μαθητών με τον λογοτεχνικό κώδικα· και (β) την 
αφετηρία για τη διερεύνηση ζητουμένων παιδαγωγικής, σχετιζόμενων με τη δυνατότητα της πρόσληψης από τον 
μαθητή περισσότερο ή λιγότερο δυσνόητων θεματικών, μέσω του ασφαλούς και ευέλικτου πλαισίου της 
λογοτεχνικής μυθοπλασίας. Στόχος της εργασίας είναι, αφού κατηγοριοποιήσει τα αλληγορικής υφής κείμενα 
των νέων ανθολογίων του δημοτικού σχολείου (Το δελφίνι και Στο σκολειό του κόσμου, 2006), να προσδιορίσει 
τις επιμέρους ορίζουσες της εν λόγω μορφής στο συγκεκριμένο πλαίσιο ως εξής: (α) αναφερόμενη στη 
λειτουργία της αλληγορικής αφήγησης στα όρια της ποιητικής της παιδικής λογοτεχνίας· (β) ανιχνεύοντας τις 
δυνατότητες της αξιοποίησής της στη σχολική τάξη (ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σημείο αυτό στη δυνατότητα 
της συνάρτησης της αλληγορικής αφήγησης με την υποδεικνυόμενη από τα βιβλία του δασκάλου διαθεματική 
πραγμάτευση της ύλης των εγχειριδίων)· και, τέλος, (γ) επικεντρωνόμενη σε δύο ειδικά επιλεγμένα για τις 
ανάγκες της εργασίας λογοτεχνικά κείμενα, το «Ξ… όπως ξιφίας» της Μαρίας Φραγκιά (από το ανθολόγιο Το 
δελφίνι) και τη «Συνάντηση στο διάστημα» της Κίρας Σίνου (από το ανθολόγιο Στο σκολειό του κόσμου), δύο 
έργα που ενσωματώνουν, μέσω της αλληγορικής τους δομής, ένα πολλαπλά αξιοποιήσιμο σε ερμηνευτικό και 
διδακτικό επίπεδο θέμα: αυτό της ετερότητας. Όπως σημειώνεται στο σχετικό με το πρώτο εκ των δύο αυτών 
αποσπασμάτων σημείωμα του βιβλίου του δασκάλου, το «Ξ…όπως ξιφίας», το κείμενο αυτό θεματοποιεί τη 
σχολική απομόνωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και, για τον λόγο αυτό, μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας 
διαθεματικού τύπου αναγωγής σε ζητήματα ειδικής αγωγής. Με αφορμή, εξάλλου, την ανάλυση της 
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«Συνάντησης στο διάστημα», μπορούν να συζητηθούν ζητήματα διαπολιτισμικής αγωγής σχετιζόμενα με την 
αποδοχή και κατανόηση του πολιτισμικά έτερου, ένα θέμα που διατρέχει τη σύγχρονη περί διδασκαλίας της 
λογοτεχνίας προβληματική. 
 
Εισαγωγή 
Η αλληγορία συνιστά μια λογοτεχνική μορφή που προσφέρεται ιδιαίτερα τόσο σε φιλολογική όσο και 
σε παιδαγωγική αξιοποίηση. Και αυτό διότι ο τύπος αυτός αφήγησης μπορεί να αποτελέσει, αφενός, 
την αφετηρία για τη διατύπωση ειδικών ζητημάτων λογοτεχνικής ερμηνείας και, αφετέρου, το 
εφαλτήριο για την εξοικείωση του μαθητή με την πολυσημία του λογοτεχνικού κώδικα, μια κρίσιμη 
πτυχή της λογοτεχνικότητας. Η εν λόγω λογοτεχνική μορφή μπορεί επίσης να καταστεί βάση 
διασταύρωσης με μια σειρά ζητημάτων σύγχρονου προβληματισμού μέσω του ασφαλούς και 
ευέλικτου πλαισίου της αφηγηματικής μυθοπλασίας, πράγμα που την καθιστά πρόσφορη για τη 
διερεύνηση ζητουμένων αισθητικής και παιδαγωγικής, σχετιζόμενων τόσο με την ποιητική της 
παιδικής λογοτεχνίας όσο με τη δυνατότητα της πρόσληψης από τον μαθητή τυχόν δυσνόητων 
θεματικών. 
 
1.1 Η αλληγορία. Θεωρητικές επισημάνσεις 
Η έννοια, η πραγματολογική εμβέλεια και οι τύχες της αλληγορίας στοιχειοθετούν ένα απαιτητικό 
ερευνητικό πεδίο, προκλητικό από φιλολογική άποψη272, αλλά και περίπλοκο και με αμφιλεγόμενες 
συνιστώσες, που έχουν πυροδοτήσει την κριτική έριδα273. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι 
ανάμεσα στα περί αλληγορίας ζητήματα για τα οποία δεν υπάρχει κριτική συναίνεση περιλαμβάνεται 
και ο ίδιος ο ορισμός της ως λογοτεχνικής μορφής. Σημείο αναφοράς της κριτικής είναι το 
χαρακτηριστικό της αλληγορικής πολυσημίας, ωστόσο η αλληγορία ως δομή προβλέπει και κάποια 
ειδική μορφή άρθρωσης των σημασιακών της μονάδων: τίθεται, με άλλα λόγια, το ερώτημα του 
ειδοποιού συσχετισμού των πολλαπλών σημασιών της (Quilligan, 1992). Η παραδοσιακή κριτική 
αξιοποιεί, ως προς το σημείο αυτό, το σχήμα των διακριτών νοηματικών επιπέδων, κάνοντας λόγο για 
ένα κυριολεκτικό και για ένα ή περισσότερα αλληγορικά επίπεδα, στα οποία το κυριολεκτικό 
παραπέμπει. Η περιγραφή αυτή υπονοεί μια, ούτως ειπείν, κάθετη σημασιακή διευθέτηση της 
αλληγορικής πολυσημίας. Η νεότερη, ωστόσο, έρευνα, αντιπροτείνει ένα οριζόντιο μοντέλο 
άρθρωσης των αλληγορικών σημασιακών μονάδων (Quilligan, 1992). 

Ακολουθώντας την άποψη αυτή, δεχόμαστε ότι στην κατηγορία της αλληγορίας εμπίπτουν, 
αφηγηματικά κυρίως, κείμενα, οριζοντίως πολύσημα, των οποίων οι μονάδες άρθρωσης έχουν 
υβριδικό χαρακτήρα. Στον ιστό του αλληγορικού κειμένου συνυφαίνονται πολλαπλές αφηγήσεις, 
καμία εκ των οποίων δεν διεκδικεί αυτοτέλεια. Όλες βρίσκουν την ολοκλήρωσή τους εντός κειμένου, 
συνδυαζόμενες με τις υπόλοιπες (σε αυτό συνίσταται ο οριζόντιος χαρακτήρας της αλληγορικής 
πολυσημίας). Παράλληλα, το αλληγορικό κείμενο αρθρώνεται βάσει χαρακτήρων ή λειτουργιών, των 
οποίων η σύσταση προϋποθέτει κάποιαν οντολογική διασταύρωση (πράγμα στο οποίο συνίσταται ο 
υβριδικός χαρακτήρας των μονάδων της) 274. 
                                                 
272  Η ιστορία της αλληγορίας είναι πολυκύμαντη. Ως τον 18ο αιώνα, έχαιρε εκτιμήσεως, καθώς θεωρούνταν ικανή 

να τέρπει και να διδάσκει. Η ρομαντική θεωρία αντιπαραθέτει στην αλληγορία το σύμβολο και, εκφράζοντας το 
αισθητικό πρόταγμα της οργανικότητας, την απαξιώνει ως μηχανιστικό συσχετισμό αφηρημένων εννοιών με 
παραστάσεις, εξίσου απομακρυσμένες από την εμπειρική πραγματικότητα με τις αφηρημένες έννοιες. Η 
σύγχρονη θεωρία διαβλέπει στην αλληγορία μίαν από τις μορφές μέσω των οποίων εκδηλώνεται ο 
αναστοχαστικός χαρακτήρας της λογοτεχνίας (Keely, 1997). 

273  Αναφέρουμε ενδεικτικά δύο αμφιλεγόμενες συνιστώσες του ερευνητικού πεδίου της αλληγορίας. Η πρώτη 
αφορά στον τομέα ισχύος της: εδώ τίθεται το ερώτημα αν η αλληγορία αποτελεί κειμενική δομή (Quilligan, 
1992) ή μορφή ανάγνωσης που αναδεικνύει πολλαπλά επίπεδα σημασιών σε κάθε λογοτεχνικό κείμενο (Frye, 
1997). Η δεύτερη αφορά στο κατά πόσον η αλληγορία είναι σχήμα έκφρασης τοπικής εμβέλειας (Fontanier, 
1977), λογοτεχνικό είδος (Quilligan, 1992· Keely, 1997) ή λογοτεχνικός τρόπος (Fletcher, 1964). Εξάλλου, στο 
μέτρο που δεν αποτελεί αποκλειστικά λογοτεχνική μορφή, η αλληγορία έχει διασημειωτικό χαρακτήρα και 
ενδιαφέρει εξίσου νόμιμα, επί παραδείγματι, και τον ιστορικό της τέχνης. Ακόμη, λόγω της εικαστικής της 
πλευράς (Keely, 1997), γόνιμη είναι η συνεξέταση στο πλαίσιο της φιλολογικής έρευνας δεδομένων από πεδία 
άλλων τεχνών, ιδίως της γλυπτικής και της ζωγραφικής, συνεξέταση αξιοποιήσιμη και στο διαθεματικό πλαίσιο 
διδασκαλίας. 

274  Εξ ου και η διαδεδομένη, και σωστή εν πολλοίς, διαπίστωση ότι η αλληγορία έχει ουσιώδη σχέση με την 
προσωποποίηση, χωρίς βέβαια να ταυτίζεται με αυτήν (Quilligan, 1981). Για μια συστηματική έκθεση και 
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1.2 Αλληγορία και διδασκαλία 
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα που τίθενται σε ένα πλαίσιο σύγκλισης ζητουμένων της 
φιλολογικής και της παιδαγωγικής επιστήμης είναι η διδακτική αξιοποίηση της αλληγορίας. Η 
παλαιότερη κριτική υπογράμμιζε τη διδακτική αξία της αλληγορίας, παράλληλα οπωσδήποτε με τον 
τερπνό της χαρακτήρα275. Η πραγματολογική της αποτελεσματικότητα βέβαια, από την άποψη 
ηθικών, πολιτικών, κοινωνικών ή άλλων ιεραρχήσεων τις οποίες ενσωματώνει με τη μορφή 
ανταγωνιστικών λόγων, παραμένει αμφίβολη, δεν προϋποθέτει τη μεσολάβηση του εκπαιδευτικού 
ούτε είναι απολύτως βέβαιο ότι ενισχύεται από αυτήν. Ωστόσο - και αυτό είναι διαφορετικό από την 
ηθικοπλαστική εμβέλεια της αλληγορίας - η μεσολάβηση του εκπαιδευτικού είναι ζητούμενη για την 
αξιοποίηση της λογοτεχνίας ως γέφυρας προς άλλες περιοχές της ανθρώπινης γνώσης και 
δραστηριότητας. Αναφερόμαστε στη διαθεματική αξιοποίηση της λογοτεχνίας (Κατσίκη-Γκίβαλου, 
κ.ά., 2006β· Τσιλιμένη, κ.ά., 2006β), στην οποία πρόκειται να επικεντρωθούμε στο τρίτο μέρος της 
παρούσας εργασίας. Αλλά το διδακτικό όφελος της αλληγορίας έγκειται ακόμη στο ότι μπορεί να 
συμβάλει και σε μια διαφορετική μάθηση, ενδο-λογοτεχνική: την εμβάθυνση στη γλώσσα της 
λογοτεχνίας, μάθηση η οποία θα μας απασχολήσει ειδικότερα στο δεύτερο μέρος της μελέτης. 

Στο σημείο αυτό σκόπιμο είναι να επικαλεστούμε δύο βασικές παραδοχές, που προσδιορίζουν 
έναν χώρο συναντίληψης φιλολογικής και παιδαγωγικής επιστήμης. Πρώτον, αυτό που μελετούμε και 
διδάσκουμε, προκειμένου για τη λογοτεχνία, δεν είναι τα επιμέρους λογοτεχνικά κείμενα, αλλά μια 
ειδική μορφή λόγου, η γλώσσα της λογοτεχνίας, με τους συστατικούς της κώδικες και τις 
διαπραγματεύσιμες (Αγγελάτος, 1997), και συνεπώς ιστορικά μεταβαλλόμενες, συμβάσεις που την 
προσδιορίζουν· μια γλώσσα και διδάξιμη και διδακτέα (Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά., 2006β· Τσιλιμένη, 
2006β). Δεύτερον, οι ευρείες λογοτεχνικές κατηγορίες, όπως τα λογοτεχνικά είδη, τα γένη, οι τρόποι, 
που αποτελούν καταστατικές μορφές του λογοτεχνικού φαινομένου, είναι ιδιαίτερα αξιοποιήσιμες 
μεθοδολογικά στη διαδικασία της περιγραφής, της ανάλυσης και της διδασκαλίας της λογοτεχνίας 
(Ακριτόπουλος, 2002· Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά., 2006β· Τσιλιμένη, κ.ά., 2006β). Με αυτές τις 
προϋποθέσεις, υποστηρίζουμε ότι αντικείμενο διδασκαλίας, αναφορικά με την αλληγορία, δεν είναι 
τόσο το επιμέρους κείμενο όσο η γλώσσα της αλληγορίας, μια ειδική, δηλαδή, ποικιλία του 
λογοτεχνικού λόγου. Συνεπώς, ο αξιοποιήσιμος διδακτικά χαρακτήρας της αλληγορίας δεν αφορά 
αποκλειστικά στο τι κάνει το ίδιο το αλληγορικό κείμενο, αλλά και στο τι κάνουμε εμείς με αυτό - και 
σε ποιες κατευθύνσεις. 

Βάσει των παραπάνω, σε ό,τι ακολουθεί θα επικεντρωθούμε σε δύο τέτοιες κατευθύνσεις, οι 
οποίες οδηγούν σε διακριτές μαθήσεις, αλλά μπορούν να συνυπάρξουν στο πλαίσιο της διδασκαλίας: 
μιαν ενδο-λογοτεχνική και μια διαθεματική. Αυτές θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε αναφερόμενες 
σε συγκεκριμένα κείμενα των δύο νέων ανθολογίων λογοτεχνικών κειμένων, Το δελφίνι (Τσιλιμένη, 
κ.ά., 2006α) και Στο σκολειό του κόσμου (Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά., 2006α). 
 
2.1. Η γλώσσα της αλληγορίας στα νέα ανθολόγια 
Με βάση μια πρώτη καταγραφή του υλικού, μπορούμε να προβούμε σε ορισμένες διαπιστώσεις 
μορφικού, τροπικού, ρητορικού και σημασιολογικού/θεματικού χαρακτήρα, για τις ορίζουσες πτυχές 
της γλώσσας της αλληγορίας στο συγκεκριμένο σώμα κειμένων. Στα δύο ανθολόγια περιλαμβάνονται 
κυρίως πεζά αλληγορικά κείμενα276 αφηγηματικού χαρακτήρα. Από την άποψη της ρητορικής 
σύστασης του υλικού, παρατηρούμε ότι ο υβριδικός χαρακτήρας των αλληγορικών μονάδων 

                                                                                                                                                         
μεθοδική ανάλυση των ποικίλων οντολογικών διασταυρώσεων και μεταβολών οι οποίες μπορούν να εξεταστούν 
υπό τον όρο προσωποποίηση, βλ. Paxson (1994). 

275  Όπως αναφέρει ο Bloom (1951), προσεγγίσεις τέτοιου τύπου συνδέουν τη διδακτική αποτελεσματικότητα της 
αλληγορίας με μιαν απλή σημασιακή δομή. Βάσει μιας τέτοιας προσέγγισης, η αλληγορική αφήγηση πρέπει να 
ανάγεται σε ένα ευδιάκριτο νόημα και η κάθε επιμέρους αφηγηματική συνιστώσα να συστοιχεί με τις 
συνιστώσες του “δεύτερου” νοήματος, ώστε ο αναγνώστης να αντιλαμβάνεται με ευκολία το ηθικό δίδαγμα. 
Ωστόσο, μια τέτοια εκδοχή περί διδακτικής απόβλεψης είναι ανεπίκαιρη και από τη σκοπιά της παιδαγωγικής 
και από τη σκοπιά της φιλολογικής επιστήμης. 

276  Βλ. όμως και τα αλληγορικά ποιήματα, «Τα δελφίνια», «Ο παπαγάλος», «Όταν κάνουνε πόλεμο» (Τσιλιμένη, 
κ.ά., 2006α, σελ. 8, σσ. 37- 38, σελ. 105), «Ο μαύρος ήλιος» (Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά, 2006β, σελ. 130). 
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απορρέει, κυρίως, από την ειδική μορφή οντολογικής διασταύρωσης που είναι η προσωποποίηση277. 
Τέλος, από την άποψη της αφηγηματικής τους ανάπτυξης, τα δεδομένα μας υπενθυμίζουν μια καίρια 
τοποθέτηση ενός από τους παλαιότερους, αλλά πιο δόκιμους, θεωρητικούς της αλληγορίας (Fletcher, 
1964): τα αλληγορικά κείμενα των ανθολογίων ανάγονται δομικά σε αφηγήσεις ανταγωνισμών ή 
συγκρούσεων ανάμεσα σε διαφορετικούς και ιεραρχημένους λόγους278. Τέλος οι θρυαλλίδες που 
πυροδοτούν τον ανταγωνισμό ή τη σύγκρουση είναι τα θέματα της ετερότητας ή/και της 
επικοινωνίας279. 

Στη συνέχεια αναλύονται ενδεικτικά δύο κείμενα, βάσει των ειδοποιών χαρακτηριστικών της 
γλώσσας της αλληγορίας (βλ. ενότητα 1.1): του υβριδικού χαρακτήρα των συστατικών της μονάδων 
και της οριζόντιας οργάνωσης της πολυσημίας της. 
 
2.2. «Τα δελφίνια» ή η υπόσχεση 
Το ανθολόγιο Το Δελφίνι ξεκινάει με το ποίημα «Τα δελφίνια» (Τσιλιμένη, κ.ά., 2006β, σελ. 8) του Β. 
Δ. Αναγνωστόπουλου. Στην είσοδο του βιβλίου το οποίο εισάγει τα παιδιά στην περιοχή της 
λογοτεχνίας βρίσκεται λοιπόν μια αλληγορία, βασικό θέμα της οποίας είναι η επιθυμία των κεντρικών 
μορφών του ποιήματος, δηλαδή των παιχνιδιάρικων δελφινιών, για έξοδο «στη ζωή» (στ. 6). Με αυτό 
το κείμενο θα ξεκινήσουμε, καθώς αποτελεί, πιστεύουμε, εύγλωττο παράδειγμα των οντολογικών 
διασταυρώσεων που χαρακτηρίζουν την αλληγορία, και, συνεπώς, του υβριδικού της χαρακτήρα:  
  «Τα δελφίνια στο χαρτί / του νερού χαρταετοί. / Όλο πήδους και ναζάκια / χρυσοφτέρουγα 
ναυτάκια / παίζουν και ασφυκτιούν / έξω στη ζωή να βγουν / με φωνές και με τραγούδια / με σημαίες 
και λουλούδια». 

Στη συγκρότηση, λοιπόν, της κεντρικής αλληγορικής μονάδας διασταυρώνονται δεδομένα 
που έλκουν την καταγωγή τους από ετερογενείς οντολογικά χώρους: τα δελφίνια, από το ζωικό 
βασίλειο· οι χαρταετοί, από τον χώρο των πραγμάτων· η μορφή του χρυσοφτέρουγου ναύτη, από τον 
χώρο της φαντασίας· και ο άνθρωπος. Όλα κινητικά (το δελφίνι, ο άνθρωπος) ή φτερωμένα (ο 
χαρταετός και ο χρυσοφτέρουγος ναύτης), δεν μπορεί παρά να «ασφυκτιούν» όσο βρίσκονται στο 
χαρτί. Έτσι, η αλληγορία «Τα δελφίνια» υποδέχεται τα παιδιά στο κατώφλι του βιβλίου, 
θεματοποιώντας τη δύσκολη σχέση ανάμεσα στο «χαρτί» (στ. 1) από τη μία (και σε κάθε τι που αυτό 
συνδηλώνει μετωνυμικά, για παράδειγμα το βιβλίο και το σχολείο), και τη «ζωή» (στ. 6), από την 
άλλη. Αλλά ακόμη στέκουν σαν έμβλημα της πολυσημίας της λογοτεχνικής γλώσσας και σαν 
υπόσχεση ότι η ανάγνωση της λογοτεχνίας δεν είναι εγκλεισμός και ασφυξία. Γιατί το “κατώφλι”, 
όπως όλες οι μεταβατικές ζώνες, είναι αμφίσημο. Πρόκειται για είσοδο στον ίδιο τύπο γνώσης που 
προωθούν τα άλλα βιβλία; Είσοδο σε κάτι τις κλειστό; Σε ένα βιβλίο συμβατικής γνώσης, όπου τα 
δελφίνια θα παίζουν βέβαια, αλλά ακόμη θα «ασφυκτιούν»; Ή μήπως πρόκειται για έξοδο, όπως 
υπόσχεται και διευκρινίζει η συγγραφική ομάδα: «Κρατάς στα χέρια σου ένα Ανθολόγιο φαντασίας, 
περιπέτειας και χαράς, που ελπίζουμε σαν “δελφίνι” να σε ταξιδέψει στον πολιτισμό όλου του 
κόσμου» (Τσιλιμένη, κ.ά., 2006β, σελ. 9). 
 
2.3. Η Δόνα Τερηδόνα ή “όνομα και πράγμα” 
Όσον αφορά, εξάλλου, στην οριζόντια οργάνωση της αλληγορικής πολυσημίας, θα σταματήσουμε, 
ενδεικτικά, στην προσαρμοσμένη εκδοχή του σύγχρονου παραμυθιού Η Δόνα-Τερηδόνα και το 

                                                 
277  Βλ. ενδεικτικά αλληγορίες των οποίων οι προσωποποιημένες μονάδες έλκουν την καταγωγή τους από τον χώρο 

της χλωρίδας («Η πτώση του φύλλου που το έλεγαν Φρέντυ», Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά., 2006β, σσ. 12-13), της 
πανίδας («Η χελωνίτσα Καρέττα-Καρέττα και το παλιό φολκσβάγκεν», ό.π. σσ. 28-31) και των πραγμάτων («Η 
ηλεκτρική σκούπα και η λαχτάρα των δύο φίλων», Τσιλιμένη, κ.ά., 2006α, σσ. 150-151). 

278  Κατά τον Fletcher (1964), βασική αρχή διαμόρφωσης της αλληγορικής θεματικής και του αφηγηματικού της 
σύμπαντος είναι η σύγκρουση, ένας εγγενής δυϊσμός, και μια λογική ιεράρχησης. 

279  Η ετερότητα και η επικοινωνία εξειδικεύονται στα κείμενα των ανθολογίων με βάση δύο κύριες αντιθέσεις: την 
αντίθεση «γνωστό/άγνωστο» και την αντίθεση «διαφορετικό/όμοιο». Βλ. για παράδειγμα, τον μύθο «Η 
κουκουβάγια και η πέρδικα» (Τσιλιμένη, κ.ά., 2006α, σελ. 14), στον οποίο η σύγκρουση γύρω από την αντίληψη 
του ωραίου πυροδοτείται και από τις δύο εν λόγω θεματικές. Στην ίδια αλληγορία ενεργοποιούνται επίσης και οι 
δύο βασικές αντιθέσεις. Ως προς τη δεύτερη θεματική, αυτήν της επικοινωνίας, που είναι η λιγότερο καταφανής, 
να υπενθυμίσουμε ότι το παιδί της πέρδικας μένει τελικά νηστικό, γιατί η μητέρα-κουκουβάγια αντιλαμβάνεται 
τελείως διαφορετικά από την πέρδικα την αναφορά της κρίσης «το πιο όμορφο μωρό του σχολείου». 
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μυστικό της γαμήλιας τούρτας του Ευγένιου Τριβιζά, από το ανθολόγιο Στο σκολειό του κόσμου 
(Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά. 2006α, σσ. 122-126). 

Η Δόνα-Τερηδόνα (μια όμορφη, αλλά ραδιούργα, κυρία) έχει έναν μαγικό καθρέφτη, που της 
επιβεβαιώνει καθημερινά ότι διαθέτει την πιο λαμπερή οδοντοστοιχία και το πιο γλυκό χαμόγελο του 
κόσμου.  Στην αρχή του αφηγήματος μαθαίνουμε ότι η ηρωίδα έχει σκάψει έξω από τον πύργο της 
τρεις λάκκους και τους έχει γεμίσει μαγιονέζα, κέτσαπ και σπανακόρυζο. Στον ελεύθερο χρόνο της 
βγαίνει, λοιπόν, στο παράθυρό της και χαμογελάει. Οι περαστικοί μαγεύονται και πέφτουν στους 
λάκκους. Όταν ο καθρέφτης τής ανακοινώνει ότι εμφανίστηκε ένα κορίτσι, η μικρή Λουκία, με 
γλυκύτερο χαμόγελο από το δικό της, η Δόνα Τερηδόνα, χολωμένη, αποφασίζει να τo εξοντώσει. 
Μετά από αποτυχημένες απόπειρες να της καταστρέψει το χαμόγελο, προχωρά στην απαγωγή της και 
τη φυλακίζει σε κελί, φτιαγμένο από τα πιο δελεαστικά γλυκά. Προνοητική, φυλακίζει και τον 
οδοντίατρο της γειτονιάς, τον Θανάση Πολφό, τον μόνο που θα μπορούσε να σώσει το χαμόγελο της 
Λουκίας. Χωρίς οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα και οδοντίατρο, το βέβαιο είναι ότι η οδοντοστοιχία 
της Λουκίας θα καταστραφεί. Η μικρή ηρωίδα αντιστέκεται στον πειρασμό, η τελική όμως λύση 
δίνεται με τη συμπαράσταση του γιατρού και μιας ομάδας ποντικών, σταλμένων από αυτόν, που 
τρώνε τα γλυκά και της δίνουν ένα καρβουνάκι για να μαυρίσει τα δόντια της. Η Δόνα-Τερηδόνα 
ξεγελιέται και απελευθερώνει τη Λουκία και τον οδοντογιατρό. Η Δόνα-Τερηδόνα, όταν ανακαλύπτει 
το λάθος της, καταφεύγει στα γλυκά για να παρηγορηθεί. Έτσι, η τερηδόνα καταστρέφει το όμορφο 
χαμόγελό της. 

Ας επισημάνουμε ορισμένες από τις αφηγήσεις τις οποίες το κείμενο συνυφαίνει. Πρώτον, 
μιαν αλληγορία περί στοματικής υγιεινής: η σύγκρουση της Τερηδόνας με τα υγιή και ωραία δόντια 
της φωτεινής Λουκίας, με συμπαραστάτη τον συμπαθή οδοντίατρο Θανάση Πολφό. Δεύτερον, μιαν 
αλληγορία για την ουσία των συγκρούσεων, ως υπόθεση που είναι και ζήτημα γλώσσας: όλων των 
βασικών χαρακτήρων τα ονόματα δηλώνουν κάποια ιδιότητα ή κάποιες πράξεις τους. Στο όνομα της 
Τερηδόνας ταυτίζεται αιτία και αποτέλεσμα, καθώς εκεί συναιρείται αυτό το οποίο η Τερηδόνα θέλει 
να προκαλέσει στη Λουκία και αυτό το οποίο τελικά παθαίνει η ίδια. Το όνομα της Λουκίας 
παραπέμπει μετωνυμικά στο φωτεινό, αστραφτερό χαμόγελό της και αυτό του Θανάση Πολφού, 
επίσης μετωνυμικά, στο επάγγελμά του. Η αριστοτεχνική αλληγορική ενορχήστρωση της σύγκρουσης 
δεν περιορίζεται όμως στα ονόματα. Ενδεικτικά επισημαίνουμε τους λάκκους τους οποίους η 
Τερηδόνα σκάβει για να πέφτουν μέσα οι περαστικοί - και στους οποίους τελικά πέφτει η ίδια· όλα 
“όνομα και πράγμα”. Τρίτον, μιαν αλληγορία περί στερεοτύπων φύλου, η οποία βασίζεται στην 
αναθεώρηση του λογοτεχνικού alter ego της Λουκίας, που δεν είναι άλλο από τη Χιονάτη. 

Να λοιπόν μια εξαιρετικά διδακτική αλληγορία, που ανάμεσα σε άλλα διδάσκει το, 
γνωστότατο αλλά πάντα επίκαιρο, μάθημα ότι η λογοτεχνία που απευθύνεται και σε παιδιά μπορεί 
κάλλιστα να ιεραρχεί τις αντιθέσεις που τη δομούν (όπως το όμορφο και το άσχημο, το φωτεινό και το 
σκοτεινό, το θαρραλέο και το υποχωρητικό, την εξυπνάδα και την αφέλεια), αλλά ότι κάθε 
καλοπροαίρετος και καλογραμμένος λόγος που θέλει να ιεραρχήσει τα πράγματα και έτσι να διδάξει - 
ευτυχώς - δεν είναι λογοτεχνία. 

 
3.1. Στοιχεία για μια ποιητική της ετερότητας 
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, λόγω της αυξημένης σημασιολογικής της ευελιξίας, η αλληγορική 
αφήγηση προσφέρεται ιδιαίτερα σε μιαν εργασία διαθεματικού τύπου. Υποδεικνυόμενη από τα Βιβλία 
δασκάλου και ζητούμενο αναφοράς της σύγχρονης διδακτικής θεωρίας και πράξης (Ματσαγγούρας, 
2003), η τελευταία υποβάλλεται από πολυάριθμα αλληγορικής υφής κείμενα των δύο ανθολογίων280.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, στο ίδιο αυτό πλαίσιο, ο τρόπος με τον οποίον αποδίδεται 
μέσω της αλληγορίας ένα πολλαπλά αξιοποιήσιμο σε ερμηνευτικό και διδακτικό επίπεδο θέμα: αυτό 
                                                 
280  Ενδεικτικά αναφέρουμε τις αφηγήσεις «Ο σπουργίτης και το ουράνιο τόξο» του Μάνου Κοντολέων, από το 

ανθολόγιο Το δελφίνι (Τσιλιμένη, κ.ά., 2006α, σσ. 93-94), και «Ο ωραίος Δαρείος» της Σοφίας Ζαραμπούκα, 
από το ανθολόγιο Στο σκολειό του κόσμου (Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά., 2006α, σσ. 127-129), κείμενα που 
ενσωματώνουν, μέσω της αλληγορικής τους δομής, δύο επιδεκτικές διαθεματικής πραγμάτευσης θεματικές: η 
σύντομη ιστορία της επιτυχούς πορείας του μικρού σπουργίτη προς το ουράνιο τόξο, στο πρώτο αφήγημα, 
πέραν του διδακτικού της χαρακτήρα, δίνει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να αναχθεί σε ζητήματα Μελέτης 
περιβάλλοντος, ενώ η χιουμοριστική παρουσίαση των παθημάτων του λαίμαργου γάτου Δαρείου, στο δεύτερο, 
παρέχει στον διδάσκοντα τη δυνατότητα να αναφερθεί σε ζητήματα Αγωγής υγείας (Τσιλιμένη κ.ά., 2006 β· 
Κατσίκη-Γκίβαλου κ.ά., 2006 β). 
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της ετερότητας και των όρων της υποδοχής της281. Σε ό,τι ακολουθεί θα σταθούμε αναλυτικότερα σε 
δύο αντιπροσωπευτικά αυτής της ενδιαφέρουσας ποιητικής της ετερότητας κείμενα, τα οποία 
πρόκειται να αποτελέσουν στη συνέχεια αφετηρία για περαιτέρω συζήτηση: πρόκειται για τα 
αφηγήματα  «Ξ… όπως ξιφίας» (από Το δελφίνι) και «Συνάντηση στο διάστημα» (από το Σκολειό του 
κόσμου). 
 
3.2. Μαρίας Φραγκιά, «Ξ… όπως ξιφίας» 
Το αφήγημα «Ξ… όπως ξιφίας» (Τσιλιμένη, κ.ά., 2006α, σσ. 35-36) είναι το τρίτο της θεματικής 
ενότητας «Σχολείο και παιδί» και αντλείται από το βιβλίο της Μαρίας Φραγκιά Το αλφαβητάρι της 
φύσης, μια συναγωγή είκοσι τεσσάρων αλληγορικών παραμυθιών με θέματα αντλημένα από τη φύση 
(Φραγκιά, 2000). Με κεντρικό πρόσωπο τον Ξέρξη τον ξιφία, έναν μικρό μαθητή που 
περιθωριοποιείται από τη σχολική του τάξη, μια ομάδα ψαριών, λόγω της μεγάλης του μύτης, το 
κείμενο αυτό θεματοποιεί, όπως υποδεικνύεται από το οικείο σημείωμα του Βιβλίου δασκάλου 
(Τσιλιμένη, κ.ά., 2006β, σελ. 20), τη σχολική απομόνωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και μπορεί, 
για τον λόγο αυτό, να αποτελέσει τη βάση μιας διαθεματικού τύπου αναγωγής σε ζητήματα ειδικής 
αγωγής. 

Πληγωμένος από τις αλλεπάλληλες απορριπτικές συμπεριφορές των συμμαθητών του, ο 
μικρός Ξέρξης ανακοινώνει στη μητέρα του την απόφασή του να εγκαταλείψει το σχολείο. Εκείνη τον 
μεταπείθει, προβάλλοντας ως επιχείρημα ότι μια τέτοια κίνηση θα του στερούσε την ευκαιρία όχι 
μόνο να μορφωθεί αλλά και να αποδείξει την αξία του. Η έκβαση του αφηγήματος δικαιώνει την 
πρόβλεψή της, αφού ο Ξέρξης θα σώσει τη ζωή της δασκάλας και των συμμαθητών του σκίζοντας, με 
τη βοήθεια της σουβλερής του μύτης, το δίχτυ στο οποίο αυτοί είχαν παγιδευτεί. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, πέραν του, συχνού στον χώρο της παιδικής λεγόμενης λογοτεχνίας, 
φαινομένου του ανθρωπομορφισμού των ζώων282, η εστίαση του όλου εγχειρήματος στην ιδιότυπη 
μύτη του κεντρικού προσώπου: το υποτιθέμενο ελάττωμα μετατρέπεται σε προτέρημα, αφού 
καθίσταται όργανο εξόδου από την κρίση και, κατ’επέκταση, μέσο ανάκτησης της αυτοεκτίμησης του 
μικρού ξιφία και μοχλός της επανένταξής του στο σώμα της τάξης - κίνηση στην οποία οδηγείται 
βοηθούμενος από ένα πρόσωπο αναφοράς του οικογενειακού του περιβάλλοντος, τη μητέρα του. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η επανάληψη του γράμματος ξ, τέχνασμα λειτουργικό τόσο στο 
επίπεδο του ύφους όσο και σε αυτό της γλωσσικής διδασκαλίας, καθώς και η λεπτή ιστορική 
θεματική, η οποία εισάγεται με την επιλογή του ονόματος Ξέρξης και προσδίδει στον μικρό μας 
μαθητή χαρακτηριστικά ήρωα283. Αξιοσημείωτο είναι, τέλος, το γεγονός ότι το κεντρικό αυτό 
πρόσωπο είναι ένας δυναμικός χαρακτήρας (Καρπόζηλου, 1994), πράγμα που υποβάλλει το, εύλογα 
συνδυάσιμο με τη διδακτική υφή του αφηγήματος, στοιχείο του μεταβλητού και εξελίξιμου της 
ανθρώπινης προσωπικότητας. 

Εύκολα συνάγουμε από τη σύντομη ανάλυση που προηγήθηκε ότι το κείμενο αυτό συνιστά 
μιαν άρτια αλληγορικής τάξης απόδοση του ζητουμένου της συμμετοχικής εκπαίδευσης των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες: όπως επισημαίνεται από ειδικούς μελετητές (Λαμπροπούλου, 2005), το εν λόγω 
δεδομένο αποτελεί καρπό των σύγχρονων ερευνών στον χώρο της ειδικής αγωγής και αποδίδεται στη 
διεθνή ορολογία με τον όρο inclusive education· συμπυκνώνει δε το αίτημα για ενεργό και ισότιμη 
συμμετοχή των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο πρόγραμμα του σχολείου ως εκπαιδευτικού και 
κοινωνικού πλαισίου, συμμετοχή που προϋποθέτει, όπως καταλαβαίνουμε, τον σεβασμό της όποιας 
ιδιαιτερότητας. 
                                                 
281  Το αφήγημα «Ο μικρός κάστορας και η ηχώ» της Άμυ Μακ Ντόναλντ, που ανθολογείται στο Δελφίνι 

(Τσιλιμένη, κ.ά., 2006α, σσ. 101-104), και ο μύθος του Αισώπου «Λιοντάρι και ο αγριόχοιρος», που 
ανθολογείται στο Σκολειό του κόσμου (Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά., 2006α, σελ. 46), αποτελούν, πιστεύουμε, 
παραδείγματα επιτυχούς ενσωμάτωσης του εν λόγω θέματος, μια που αποδίδουν, αλληγορικώ τω τρόπω, 
ζητήματα διαπροσωπικών σχέσεων, όπως η συντροφικότητα και η ομόνοια. Αναφορικά με τη θεματική της 
ετερότητας, η οποία διατρέχει, όπως γνωρίζουμε, τη σύγχρονη περί διδασκαλίας της λογοτεχνίας προβληματική, 
βλ. Χοντολίδου (2002) και Παπαρούση (2005). 

282  Λογοτεχνική αξιοποίηση μιας σημαντικής διάστασης της παιδικής σκέψης (Piaget, 2005), το εν λόγω θέμα 
μελετάται αναλυτικά ως στοιχείο της ποιητικής της παιδικής λογοτεχνίας από την Isabelle Jan (Jan, 1985). 

283  Στην καταληκτική παράγραφο του αφηγήματος, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο του ανθολογίου, ο 
μικρός ξιφίας παρασημοφορείται ως ήρωας από τον δήμαρχο της πόλης του· το ‘Ξέρξης’ αποδεικνύεται έτσι 
‘όνομα και πράγμα’, διακριτικός υπαινιγμός στην εσωτερική σχέση λέξεων και πραγμάτων. 
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3.3. Κίρας Σίνου, «Συνάντηση στο διάστημα» 
Αν στο «Ξ… όπως ξιφίας» η ποιητική της ετερότητας υπογραμμίζει, μέσω της αλληγορίας, την 
αποδοχή και ενσωμάτωση του διαφορετικού, στο αφήγημα «Συνάντηση στο διάστημα», τέταρτο και 
τελευταίο της θεματικής ενότητας «Κείμενα για την τεχνολογία και την επιστημονική φαντασία» 
(Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά., 2006α, σσ. 178-180), αυτή εμπλουτίζεται με μια σειρά από άλλα δεδομένα 
αναφοράς. Ας δούμε ποια είναι αυτά. 

Αντλημένο από τη συλλογή διηγημάτων της Κίρας Σίνου Η Λι Σι και οι έξι πειρατές (Σίνου, 
1999), το κείμενο αυτό, που αξιοποιεί, όπως θα δούμε, με επιτυχία τις συμβάσεις του είδους της 
επιστημονικής φαντασίας (Κανατσούλη, 2002), μας αφηγείται μιαν ιδιότυπη συνάντηση: μια ομάδα 
επιστημόνων από τη Γη ταξιδεύει σε έναν αστεροειδή για να εγκαταστήσει έναν σταθμό 
ανεφοδιασμού διαστημοπλoίων. Εκεί συναντά μιαν αποστολή εξωγήινων που βρίσκονται στον χώρο 
για έναν παρόμοιο λόγο, την κατασκευή ενός ενδιάμεσου σταθμού ανάμεσα στον τόπο της κατοικίας 
τους και έναν πλανήτη που βρίσκεται σε ένα μικρό ηλιακό σύστημα στην άλλη άκρη του Γαλαξία. Ο 
πλανήτης αυτός δεν ονομάζεται, από τη συνέχεια όμως του αφηγήματος προκύπτει ότι δεν είναι άλλος 
από τη Γη. 

Η συνάντηση των δύο ομάδων θα κατέληγε σε σύγκρουση λόγω έλλειψης επικοινωνίας, εάν 
τα δύο παιδιά-μέλη τους, ο Κώστας και ο μικρός εξωγήινος, που αποτελούν και τα κεντρικά πρόσωπα 
του ανθολογούμενου αποσπάσματος, δεν επεσήμαιναν ότι το πρόβλημα της μεταξύ τους συνεννόησης 
οφειλόταν στο γεγονός ότι οι επισκέπτες από τη γη δεν είχαν συντονίσει τον αυτόματο μεταφραστή 
του σκαφάνδρου τους, ώστε να κατανοούν τη γλώσσα των εξωγήινων συναδέλφων τους. Το αφήγημα 
κλείνει, όπως μαντεύουμε, με μια νότα αισιοδοξίας, αφού, άμα τη λήξει της παρεξήγησης, οι δύο 
ομάδες δίνουν υπόσχεση συνεργασίας για την κατασκευή του διαπλανητικού σταθμού. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, πέραν της επικέντρωσης της δράσης στα πρόσωπα των παιδιών - 
επιλογή λειτουργική, όπως γνωρίζουμε, στο πλαίσιο της παιδικής λογοτεχνίας (Κανατσούλη, 2002) - 
η δυνατότητα μιας διακειμενικού τύπου αναγωγής σε άλλα έργα επιστημονικής φαντασίας: εκτός από 
το μυθιστόρημα του Ουμπέρτο Έκο Οι τρεις κοσμοναύτες, που υποδεικνύεται από το ίδιο το 
ανθολόγιο (Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά., 2006α, σελ. 180), κρίνουμε ότι με όφελος θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί μια αναφορά στο διαπλανητικό ταξίδι του μικρού πρίγκηπα στο ομότιτλο αφήγημα του 
Antoine de Saint-Exupéry (2000), καθώς και μια επιλογή από το έργο του Ιούλιου Βερν284. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει, τέλος, η εστίαση της προβληματικής του αφηγήματος στο θέμα της 
γλώσσας: η δυσλειτουργία και, εν συνεχεία, η αποκατάσταση της γλωσσικής επικοινωνίας των δύο 
ετερόγλωσσων ομάδων αποτελούν, όπως είδαμε, σημαντικό μοχλό στην εκδίπλωση της αφήγησης.  

Η συνοπτική απόδοση του περιεχομένου του κειμένου αυτού καθιστά, πιστεύουμε, σαφές ότι 
συνιστά μιαν αλληγορικού τύπου απόδοση κεντρικών ζητουμένων του χώρου της διαπολιτισμικής και 
της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, στοιχείο που θα μπορούσε, όπως καταλαβαίνουμε, να 
ενσωματωθεί με όφελος στη διαθεματική μας εργασία: μια αξιοποίηση εννοιών βάσης του εν λόγω 
χώρου, όπως είναι αυτές της αναγνώρισης και του σεβασμού της πολιτισμικής διαφορετικότητας ή 
αυτή της ισότιμης αντιμετώπισης των αλλοδαπών μαθητών (Σπινθουράκη, Φτερνιάτη, 2003· 
Σκούρτου κ.ά., 2004· Κανατσούλη, 2005) θα αποτελούσε, πιστεύουμε, επιτυχή ολοκλήρωση της 
προσέγγισης αυτού του αφηγήματος, το οποίο τροφοδοτεί, όπως βλέπουμε, την υπό εξέταση ποιητική 
της ετερότητας με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία.   

Τέλος, όπως επισημαίνεται από το οικείο σημείωμα του βιβλίου του δασκάλου, η «Συνάντηση 
στο διάστημα» προσφέρεται και για μιαν εξοικείωση του μαθητή με τη λέξη και το πράγμα 
‘τεχνολογία’, καθώς μπορεί, με την κατάλληλη πλαισίωση, να του υποβάλλει το ζητούμενο της 
θετικής της χρήσης, καθώς και να του δώσει την ευκαιρία να αφομοιώσει συναφές λεξιλόγιο285.  
                                                 
284  Το Βιβλίο δασκάλου (Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά., 2006β, σελ. 50) αποδεικνύεται βοηθητικό και ως προς το σημείο 

αυτό, αφού μας παραπέμπει στα έργα του Ιούλιου Βερν που προτείνονται με αφορμή την επεξεργασία του 
κειμένου του «Περίπατος στο βυθό της θάλασσας», το οποίο προηγείται στο ανθολόγιο. 

285  Ας υπογραμμιστεί ότι το θέμα της ετερότητας σε ποικίλες εκδοχές του γίνεται αντικείμενο πραγμάτευσης και σε 
πολλά άλλα, αλληγορικά ή μη, κείμενα των δύο βιβλίων, που θα άξιζε να αποτελέσουν αντικείμενο ειδικού 
μελετήματος. Καθώς το παρόν αναλυτικό πλαίσιο δε μας επιτρέπει να επεκταθούμε επί του θέματος, θα 
περιοριστούμε στο να αναφέρουμε ορισμένα από αυτά: από Το δελφίνι, ο αισώπειος μύθος «Η ευγνωμοσύνη του 
μικρού μυρμηγκιού», το σύντομο αφήγημα της Αγγελικής Βαρελά «Δώσε την αγάπη» και το παραμύθι «Τα δύο 
αδέρφια» (Τσιλιμένη, κ.ά., 2006α, σελ. 100, σσ. 107-108 και σελ. 143)· και από Το σκολειό του κόσμου, τα 
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Επίλογος 
Σε ό,τι προηγήθηκε προσπαθήσαμε να διαγράψουμε αδρομερώς τις όψεις και τις λειτουργίες της 
αλληγορικής αφήγησης στα νέα ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων των τεσσάρων πρώτων τάξεων 
του Δημοτικού. Η προσέγγισή μας οργανώθηκε γύρω από δύο κύριους άξονες: εννοιολογική στην 
αφετηρία της, προσδιόρισε τις σημαντικότερες ορίζουσες της αλληγορίας, βασιζόμενη σε 
κωδικοποιήσεις της ειδικής βιβλιογραφίας· αναλυτική, στη συνέχεια, στάθηκε ενδεικτικά σε δύο 
κείμενα που αναδεικνύουν πτυχές της αλληγορικής γλώσσας, καθώς και σε δύο έργα που 
ενσωματώνουν, μέσω της αλληγορικής τους δομής, τη θεματική της ετερότητας. Η τελευταία 
εξετάστηκε σε δύο σημαίνουσες, όσο και αξιοποιήσιμες στο πλαίσιο μιας διαθεματικού τύπου 
εργασίας, εκδοχές της: αυτήν της συμμετοχικής εκπαίδευσης, κεντρικής πρότασης της ειδικής αγωγής, 
και αυτήν της αποδοχής της πολιτισμικής διαφοράς, κύριου αιτήματος της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης. 

Απώτερος στόχος της δουλειάς μας ήταν να αναδείξει τόσο την παιδαγωγική λειτουργικότητα 
όσο και την αισθητική σημασία της λογοτεχνικής αυτής μορφής, πράγμα που συνάδει, όπως 
καταλαβαίνουμε, με το ζητούμενο της κειμενοκεντρικής προσέγγισης της λογοτεχνίας, η οποία 
αποτελεί και την κύρια μεθοδολογική επιλογή των συντακτών των ανθολογίων. 
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Η συνάφεια της Παιδαγωγικής και Διδακτικής επιστήμης. Το παράδειγμα της 
παιδαγωγικής και διδακτικής προσέγγισης της παιδικής λογοτεχνίας 

 
Λώλη Ελευθ., Δρ Παιδαγωγικής, Επιστ. Συνεργ. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 

 
Περίληψη 
Αντικείμενο ανάλυσης της παρούσας εισήγησης είναι η συνεισφορά της Παιδαγωγικής και Διδακτικής 
επιστήμης, οι οποίες συναρτώνται άμεσα για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών σκοπών στο πλαίσιο της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας. H επιτυχημένη έκβαση της διδασκαλίας, η οποία προσανατολίζεται στην 
επίτευξη της μάθησης, με την έννοια της ανάπτυξης των ικανοτήτων των μαθητών και ειδικότερα της 
δυνατότητάς τους για αυτόνομη αναζήτηση και κατασκευή της γνώσης, εξαρτάται από τη δραστηριοποίησή 
τους. Καταδεικνύεται έτσι η αναγκαιότητα να συμπράξουν η Παιδαγωγική και η Διδακτική κατά την οργάνωση 
και τη διεξαγωγή της διαφοροποιημένης διδακτικής πράξης. Στα πλαίσια αυτά επισημαίνεται η συνάφεια που 
μεταξύ τους υφίσταται, η οποία προσδιορίζεται ως το σημείο επαφής-ένωσης δύο επιστημονικών κλάδων, που 
λειτουργούν σε συνδυασμό επιδιώκοντας καταρχήν την πραγματοποίηση κοινού στόχου. Θεωρούμε πως το 
σημείο τομής της Παιδαγωγικής και Διδακτικής επιστήμης είναι ο μαθητής και συγκεκριμένα η πολύπλευρη 
ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, που αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους. Χαρακτηριστική 
περίπτωση σύζευξής τους αποτελεί η εκπαιδευτική αξιοποίηση της παιδικής λογοτεχνίας, όπως καταδεικνύεται 
στη συγκεκριμένη μελέτη. Η αξιοποίηση αυτή προϋποθέτει τη συνδρομή αφενός της Παιδαγωγικής όσον αφορά 
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τη διαχείριση των αξιών που μεταδίδονται μέσω της επεξεργασίας του λογοτεχνικού κειμένου και αφετέρου της 
Διδακτικής για τον εντοπισμό των καταλληλότερων διδακτικών πρακτικών. Η δυνατότητα εκπαιδευτικής 
χρήσης της λογοτεχνίας, όχι αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο του μαθήματος των «Νέων Ελληνικών» αλλά 
κατά την επεξεργασία οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου, επιβεβαιώνεται σε ευρεία κλίμακα. Ειδικότερο 
επακόλουθο του γεγονότος αυτού είναι η αναγκαιότητα να αναπτυχθεί πληρέστερα η «Παιδαγωγική της 
λογοτεχνίας», που καταγίνεται με τη συστηματική και μεθοδευμένη προσέγγιση της λογοτεχνίας δίνοντας 
προτεραιότητα στην παιδαγωγική της διάσταση. Στην παρούσα εργασία διερευνώντας εκτενέστερα την 
οριοθέτηση του κλάδου αυτού, διαπιστώνεται πως το αντικείμενο ενδιαφέροντος, δηλαδή η αγωγή και η 
μόρφωση των παιδιών μέσω της λογοτεχνίας, εμπίπτει στο πεδίο τόσο της Παιδαγωγικής όσο και της 
Διδακτικής συνιστώντας χαρακτηριστικό δείκτη της συνάφειάς τους. Ειδικότερα, σημαντικό μέρος του υπό 
διερεύνηση θέματος αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο τα λογοτεχνικά έργα, που συμπεριλαμβάνονται στο 
ανθολόγιο του δημοτικού «Με λογισμό και μ’ όνειρο» και στα νέα αναγνωστικά της πέμπτης και έκτης τάξης, 
μπορούν να αξιοποιηθούν από διδακτική και παιδαγωγική σκοπιά, σύμφωνα με το πνεύμα της 
διαφοροποιημένης διδακτικής πράξης, για τη διαθεματική προσέγγιση της διδάξιμης γνώσης, η σημασία της 
οποίας προβάλλεται από τα νέα αναλυτικά προγράμματα.  
 
Εισαγωγή 
Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών    
αποσαφηνίζεται με κατηγορηματικό τρόπο ότι στόχος της αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού έργου, 
που επιχειρείται στην υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι «να ενισχυθούν αποτελεσματικά οι μαθησιακές 
και κοινωνικοποιητικές λειτουργίες του σχολείου, ώστε να διαμορφωθεί ένα ισχυρό σχολικό 
παιδαγωγικό περιβάλλον» (Δ.Ε.Π.Π.Σ/Α.Π.Σ. 2003, 3734), προκειμένου να προετοιμαστούν 
ικανοποιητικά οι μαθητές για την κοινωνική τους δράση ως ενήλικες. Ο προσανατολισμός αυτός 
θεωρείται επιτακτική αναγκαιότητα, διότι τόσο οι ποικίλες πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές 
συνθήκες της εποχής μας όσο και η ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη καθιστούν τη 
ρευστότητα και τη διαφορετικότητα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κοινωνικού γίγνεσθαι (Wells & 
Claxton 2002, 5-13). 

Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα άτομα να μην υπόκεινται στις ίδιες κοινωνικές 
επιδράσεις και η ταυτότητά τους να παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Λαμβάνοντας δε 
υπόψη την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και το συνεχώς αυξανόμενο μεταναστευτικό ρεύμα προς 
το δυτικό κόσμο, γίνεται κατανοητό ότι η πολυφωνία συνιστά θεμελιώδες γνώρισμα της κοινωνίας 
στις αρχές του 21ου αιώνα. Κατά συνέπεια, η ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού διευρύνεται 
και στην Ελλάδα (Αθανασίου & Λώλη 2005, 212). Το δεδομένο αυτό δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί 
κατά το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών διαδικασιών, οι οποίες είναι απαραίτητο να προσαρμόζονται 
στους μαθητές, έχοντας ως στόχο να εξασφαλιστούν για όλους οι κατάλληλες ευκαιρίες πρόσβασης 
στη γνώση (Lawrence-Brown 2004, 34-37). Έτσι, στα νέα αναλυτικά προγράμματα επισημαίνεται ότι 
«η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στη μάθηση δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως σύνολο ομοιόμορφων 
εκπαιδευτικών παροχών που οδηγούν σε ομοιόμορφες διαδικασίες και παροχές» (Δ.Ε.Π.Π.Σ/Α.Π.Σ. 
2003, 3735). Γίνεται, λοιπόν, εμφανές, όπως από την Κοσσυβάκη (2003α, 132, 141) επισημαίνεται, 
ότι η διδακτική και παιδαγωγική πράξη οφείλει να οργανωθεί με κριτήριο τη διαφορετικότητα των 
μαθητών. 

Η συγκεκριμένη εισήγηση αποσκοπεί στο να παρουσιάσει το σκεπτικό και τη διαδικασία 
πραγμάτωσης της διαφοροποιημένης διδακτικής παρέμβασης, από την οποία αξιοποιούνται τα 
πορίσματα της Διδακτικής και Παιδαγωγικής επιστήμης. Ειδικότερα, εξετάζονται οι θεμελιώδεις 
παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές - κριτήρια για την επιτέλεση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
στη δημοτική εκπαίδευση. Σημαντικό, μάλιστα, μέρος του υπό διερεύνηση θέματος είναι η 
δυνατότητα που παρέχεται με την ευέλικτη διδακτική προσέγγιση των λογοτεχνικών έργων, τα οποία 
ανθολογούνται στα νέα αναγνωστικά εγχειρίδια και στο ανθολόγιο της πέμπτης και έκτης τάξης του 
δημοτικού σχολείου, να πραγματοποιηθεί διαφοροποιημένη διδασκαλία στο πλαίσιο της διαθεματικής 
προσέγγισης της σχολικής γνώσης. Μία τέτοια διδακτική παρέμβαση αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού έργου ως διδακτικού και παιδαγωγικού γεγονότος. 
 
Η διαφοροποιημένη διδακτική παρέμβαση: η συνεισφορά της Διδακτικής και της 
Παιδαγωγικής 
Η αύξηση της ανομοιογένειας του μαθητικού πληθυσμού, όπως προαναφέρθηκε, καθιστά 
αναποτελεσματική τη διδασκαλία στην οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο ομοιόμορφες 
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διδακτικές πρακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες (Κοσσυβάκη 2003α, 214, 217, Gregory & 
Chapman 2006, 1, 2). Η παραδοχή αυτή ενισχύεται από τη συνεισφορά τόσο της θεωρίας του Gardner 
(1995) για την «πολλαπλή νοημοσύνη» (multiple intelligence) όσο και της μαθησιακής θεωρίας του 
«εποικοδομισμού» σχετικά με την ατομική διαδικασία κατασκευής της γνώσης και τη σημασία της 
ενεργοποίησης του υποκειμένου για την επίτευξη της μάθησης (Phillips 2000). Στο πλαίσιο αυτό 
καθίσταται αντιληπτό ότι οι μαθητές παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορές όσον αφορά τον τρόπο με 
τον οποίο προσεγγίζουν και οικειοποιούνται τη γνώση. Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, οφείλει να 
οργανώσει τις εκπαιδευτικές διαδικασίες λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα των μαθητών, την 
οποία δεν αντιμετωπίζει ως παράγοντα αποκλεισμού αλλά ως πρόκληση για την αξιοποίηση 
εναλλακτικών δραστηριοτήτων (Tomlinson 2001, 8, 9, Bonnett 2003, 67-75, Lawrence-Brown 2004, 
36-37). Ειδικότερο επακόλουθο του γεγονότος αυτού είναι να προβάλλεται με έμφαση η 
αναγκαιότητα να προσαρμοστεί η διαδικασία προσέγγισης της γνώσης στο μαθητή, προκειμένου 
αυτός να συμμετέχει ουσιαστικά (Gregory & Chapman 2006, 4).  

Τούτο επιτυγχάνεται με τη διαφοροποιημένη οργάνωση της διδακτικής πράξης κατά την 
οποία ο μαθητής αποτελεί το κυρίαρχο κριτήριο για την επιλογή ευέλικτων εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων (Κοσσυβάκη 2003α, 56, Tomlinson & McTighe 2006, v), έτσι ώστε το περιεχόμενο 
διδασκαλίας να παρέχει τη μέγιστη δυνατή βοήθεια σε όλους για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους 
(ό.π., 9). Πρόκειται για εκείνη τη διδακτική πράξη που ανταποκρίνεται στη μαθησιακή ετοιμότητα, τα 
ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες, τις εμπειρίες, τις διανοητικές λειτουργίες, το μαθησιακό 
στυλ, καθώς και στο κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό πλαίσιο των μαθητών (Κοσσυβάκη 1998, 
216-225, Tomlinson 2001, 1-7, 15, 67, Tomlinson et al. 2003, 119, 127-130, Λώλη 2007, 48-52), 
διαφοροποιώντας τα περιεχόμενα διδασκαλίας, τις διδακτικές, τις μαθησιακές και τις αξιολογικές 
πρακτικές και, τελικά, τα επιτεύγματα των μαθητών (Gregory & Chapman 2006, 2, 3).  

Ειδικότερα, οι βασικές παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές που διέπουν τη φιλοσοφία της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής σημεία (Tomlinson 2001, 
14-16, 66, 67, Tomlinson et al. 2003, 131-134, Lawrence-Brown 2004, 38-45, Chapman & King 2005, 
21-25, Gregory & Chapman 2006, 2-9): 
• Κάθε μαθητής αποτελεί μοναδική οντότητα, άξια σεβασμού, προσοχής και συνεχούς 
ενίσχυσης και παρώθησης. 
• Οι μαθητές σκέφτονται, ενεργούν, μαθαίνουν και δημιουργούν με διαφορετικούς τρόπους, γι’ 
αυτό είναι απαραίτητο να μεταβάλλεται το τι, το πώς και το για ποιο σκοπό της διδασκαλίας ανάλογα 
με την περίσταση.  
• Όλοι οι μαθητές έχουν ορισμένες δυνατότητες και κανείς δεν είναι συνολικά ανεπίδεκτος 
μαθήσεως, αρκεί να επιλεγούν τα προσφορότερα θέματα και οι καταλληλότερες μέθοδοι προσέγγισής 
τους.  
• Δείκτη της επιτυχημένης διδασκαλίας αποτελεί η ενεργοποίηση του μαθητή, που 
επιτυγχάνεται με την εφαρμογή εναλλακτικών και ευέλικτων δραστηριοτήτων για την προσέγγιση της 
γνώσης.  
• Η εύστοχη επιλογή των διδακτικών στρατηγικών και των μαθησιακών πρακτικών 
προϋποθέτει την πολύπλευρη κατανόηση του μαθητή (δυνατότητες, προτιμήσεις, ανάγκες) και τον 
προσδιορισμό της προγενέστερης γνώσης και εμπειρίας του.  
Ως προς την παρέμβαση του εκπαιδευτικού επισημαίνεται (Tomlinson et al. 2003, 125, 126) ότι 

αυτή οφείλει να διενεργείται εξατομικευμένα στο πεδίο που από το Vygotsky (1986) αποκαλείται 
«ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης», παρέχοντας, έτσι, στους μαθητές τα καταλληλότερα κίνητρα για 
δραστηριοποίηση. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός παρωθεί τους μαθητές σε δραστηριότητες, οι 
οποίες, χωρίς να υπερβαίνουν το επίπεδο των δυνατοτήτων τους, συντελούν στην ανάπτυξη νέων 
ικανοτήτων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση των μαθητών και η ενίσχυση της 
αυτοπεποίθησής τους, καθώς αντιλαμβάνονται πως μπορούν να επιτύχουν τους μαθησιακούς στόχους. 

Από την προηγηθείσα ανάλυση προκύπτει ότι στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί ισονομία και δικαιοσύνη στη σχολική τάξη, καθώς επιδιώκεται η 
μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του κάθε μαθητή και η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς 
του (Tomlinson et al. 2003, 127, 128). Εκπληρώνεται, έτσι, ένα από τα βασικά αιτήματα της 
μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής (Κρίβας 2004, 193 κ.ε.), που αφορά την παροχή σε όλους τους 
μαθητές των κατάλληλων ευκαιριών και των απαραίτητων εφοδίων για την αυτόνομη οικοδόμηση της 
γνώσης (Κοσσυβάκη 1998, 49-52, Gregory & Chapman 2006, 4). Στη διδασκαλία αυτή, η οποία έχει 
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χαρακτηριστεί από την Κοσσυβάκη (2003α, 392) ως «παιδαγωγική και διδακτική κατηγορία», ο 
προσανατολισμός στο μαθητή και η επιδίωξη της δραστηριοποίησής του καταδεικνύουν την 
ανοιχτότητα και την ευελιξία των διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες 
αναπτύσσονται κατά την παιδαγωγική αλληλεπίδραση (Lawrence-Brown 2004, 38, 39, Tomlinson & 
McTighe 2006 1-11, 141-145, 162-166). 

Θα μπορούσε, συνεπώς, να ισχυριστεί κανείς πως η οργάνωση μίας τέτοιας διδακτικής 
παρέμβασης προϋποθέτει τη σύμπραξη της Παιδαγωγικής επιστήμης, από την οποία αντλούνται 
παιδαγωγικές αρχές για τη διαμόρφωση της επικοινωνίας και των κοινωνικών σχέσεων κατά την 
εξέλιξη του μαθήματος (Ξωχέλλης 1989, 11-19, Πυργιωτάκης 2000, 48-53), και της Διδακτικής, από 
την οποία παρέχονται τα παιδαγωγικά κριτήρια για την εύστοχη επιλογή των περιεχομένων 
διδασκαλίας και των μεθόδων προσέγγισής τους (Κοσσυβάκη 1998, 17-21, 2003α, 33, 35, 
Ματσαγγούρας 2000, 129). Εξάλλου, η Παιδαγωγική και η Διδακτική έχουν διανύσει κοινή πορεία 
εξέλιξης, καθώς επηρεάζονται από τις θεωρητικές παραδοχές που ισχύουν σε κάθε ιστορική περίοδο 
στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής (Κανάκης 2002, 136 κ.ε.), επιδιώκοντας την εκπλήρωση των 
ίδιων εκπαιδευτικών στόχων. Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, στην παρούσα εισήγηση η 
συνεισφορά της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής επιστήμης στην οργάνωση και τη διεξαγωγή της 
διαφοροποιημένης διδακτικής πράξης γίνεται αντιληπτή ως συνάφεια των δύο αυτών επιστημονικών 
κλάδων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στο οποίο μπορούν να εφαρμοστούν οι παραπάνω αρχές για την 
πραγματοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, όσον αφορά την επιλογή των περιεχομένων 
διδασκαλίας με κριτήριο το μαθητή και την προσαρμογή των μεθόδων προσέγγισής τους στα 
ενδιαφέροντα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του, είναι η παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση 
της παιδικής λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο. 

 
Η εκπαιδευτική αξιοποίηση της λογοτεχνίας στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
Η παιδική λογοτεχνία αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό εργαλείο και η μορφωτική της επενέργεια σε 
γλωσσικό, γνωστικό, συναισθηματικό, ψυχοκινητικό και κοινωνικό επίπεδο, αποτέλεσε έναν από τους 
κύριους λόγους καθιέρωσής της ως ξεχωριστού μαθήματος στην υποχρεωτική εκπαίδευση 
(Μαλαφάντης 2005, 37, 45-48). Ειδικότερα, με τη διδακτική αξιοποίηση της παιδικής λογοτεχνίας 
υπηρετούνται οι σκοποί της αγωγής, η κοινωνικοποίηση, δηλαδή, του μαθητή και η διαμόρφωση της 
προσωπικότητάς του (Καρπόζηλου 1994, 74, Μαλαφάντης 2005, 18, 23, Παπαντωνάκης 2005, 3, 4), 
καθώς  συντελείται η συνάντησή του με τις πολιτιστικές αξίες, με τα κοινωνικά πρότυπα 
συμπεριφοράς, με τις αναζητήσεις, τις δυνατότητες και τους προβληματισμούς του ανθρώπου. Έτσι, 
χρησιμοποιείται ο όρος «Παιδαγωγική της Λογοτεχνίας», για να δηλωθεί ο κλάδος της Παιδαγωγικής 
που διερευνά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να ασκηθεί αποτελεσματικότερα η επίδραση της 
λογοτεχνίας στη νέα γενιά (kienecker 1982, 262).  

Η παραπάνω, βέβαια, επενέργεια της λογοτεχνίας δεν είναι αυτόματη, για να ενεργοποιηθεί το 
ενδιαφέρον του μαθητή απαιτείται να αναπτυχθούν οι προσφορότερες διδακτικές και παιδαγωγικές 
πρακτικές προσέγγισής της (McClure & Kristo 1994, xiv, Gregory 2001, 70). Συγκεκριμένα, η επαφή 
του παιδιού με τη λογοτεχνία πραγματοποιείται επαρκέστερα και ασφαλέστερα εφαρμόζοντας 
παιδαγωγικές δραστηριότητες φιλαναγνωσίας. Αυτές συνδέουν τη λογοτεχνία με το παιχνίδι, την 
ψυχαγωγία, την καλλιέργεια του συναισθήματος, τον προβληματισμό και το διάλογο πάνω σε ποικίλα 
θέματα (Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ. 2003, 3775). Μία τέτοια διδακτική προσέγγιση προφυλάσσει από τον 
κίνδυνο να αγνοηθεί η αισθητική πλευρά της λογοτεχνίας, καθώς και η απόλαυση και η 
συναισθηματική συγκίνηση που παρέχει, και να αντιμετωπιστεί ως στυγνό μέσο μετάδοσης 
πληροφοριών και γνώσεων (Μαλαφάντης 2005, 25).  

Η ανάγνωση, άλλωστε, ενός λογοτεχνικού έργου είναι επικοινωνιακή πράξη ανάμεσα στο 
κείμενο και τον αναγνώστη, που τελούν σε διαλεκτική σχέση (Rosenblatt 1978, McClure & Kristo 
1994, xiv, xv). Σύμφωνα με τη Louise Rosenblatt (1978, 12 κ.ε.), αμερικανίδα πρωτοπόρο της 
θεωρίας της αναγνωστικής ανταπόκρισης, ο αναγνώστης αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη 
διαμόρφωση του νοήματος του έργου. Συγκεκριμένα, η Rosenblatt αναφέρεται στη δυνατότητα του 
αναγνώστη να εναποθέσει σημασία στο κείμενο και να επιτύχει, έτσι, μία προσωπική ερμηνεία 
συνδέοντάς το με τα ατομικά του βιώματα μέσα από μία διαδικασία προσωπικής «συναλλαγής» με 
αυτό. Πρόκειται για την αισθητική προσέγγιση του λογοτεχνικού έργου, κατά την οποία το 
ενδιαφέρον του αναγνώστη «επικεντρώνεται στο τι συμβαίνει και πώς αυτός αισθάνεται από τη σχέση 
του με το κείμενο κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης» (Καρπόζηλου 1994, 36). 
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Έτσι, το παιδί-αναγνώστης προκαλείται να ταυτιστεί με τους ήρωες, να προβάλει επιθυμίες, 
να ενστερνιστεί ή να απορρίψει τις αξίες και τα πρότυπα που στο λογοτεχνικό έργο παρουσιάζονται, 
καθώς και να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί για σύγχρονα και πανανθρώπινα προβλήματα που 
σε αυτό θίγονται (Παπαντωνάκης 2005, 4, 5). Για το λόγο αυτό, αφού η παιδευτική λειτουργία της 
λογοτεχνίας εκπορεύεται από τη «συναλλαγή» του παιδιού με το κείμενο (Παπαδοπούλου 2004, 94, 
Γεωργίου 2006, 1, 2), ο εκπαιδευτικός οφείλει καταρχήν να επιδιώκει την ανταπόκριση του μαθητή, η 
οποία βασίζεται σε μία διαδικασία συνεχούς αλληλεπίδρασης με το λογοτεχνικό έργο (Καρπόζηλου 
1994, 35). Την επικοινωνία του μαθητή με το κείμενο, η οποία προκαλεί τη συναισθηματική και την 
αισθητική του ικανοποίηση καθώς και την έκφραση των συναισθημάτων και των απόψεών του 
(Κουκουλομμάτης 1999, 14, 17, 18), θα μπορούσε να διευκολύνει ο εκπαιδευτικός θέτοντας κάποιες 
από τις ακόλουθες ερωτήσεις: «Το θέμα του έργου σού θύμισε κάτι από την προσωπική σου ζωή; Πώς 
σε έκανε να νοιώσεις η ανάγνωσή του; Είχες κάποια παρόμοια εμπειρία; Ποια η σημασία του 
κειμένου για σένα; Σου άρεσε και για ποιο λόγο;».  

Η δυνατότητα του εκπαιδευτικού να προκαλέσει την ανταπόκριση του μαθητή ενδυναμώνεται 
σε σημαντικό βαθμό με τα νέα προγράμματα σπουδών, καθώς σε αυτά επισημαίνεται ότι τα υπό 
μελέτη λογοτεχνικά κείμενα από τα εγχειρίδια της Γλώσσας και του ανθολογίου σε ποσοστό έως 25% 
«μπορούν να αντικαθίστανται από άλλα, όταν εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα των μαθητών» 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ. 2003, 3773). Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η, έστω και μερική, επιλογή του 
περιεχομένου διδασκαλίας με κριτήριο το μαθητή, που αποτελεί σημαντική παράμετρο για την 
επίτευξη της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Έτσι, ο εκπαιδευτικός μπορεί να παροτρύνει τους 
μαθητές να μελετήσουν ολόκληρο το λογοτεχνικό έργο απόσπασμα του οποίου συμπεριλαμβάνεται 
στα σχολικά εγχειρίδια, ή κάποιο άλλο έργο σχετικό με το υπό μελέτη θέμα. Ωστόσο, η 
πραγματοποίηση αυτής της δραστηριότητας προϋποθέτει την ύπαρξη βιβλιοθηκών άρτια 
καταρτισμένων στα δημοτικά σχολεία. Όπως, όμως, από τον Καψάλη επισημαίνεται (2003, 32-35, 43-
45), η σχολική βιβλιοθήκη σε αρκετά δημοτικά σχολεία παρουσιάζει πολλές ελλείψεις όσον αφορά 
τόσο τον αριθμό και την ποικιλία των παιδικών βιβλίων που υπάρχουν όσο και τον τρόπο της 
οργάνωσης και της λειτουργίας της. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο μαθητής κατά τη διδακτική πράξη (Αναγνωστόπουλος 1999, 268) 
συμμετέχει ουσιαστικά στις μαθησιακές δραστηριότητες. Τη λειτουργία αυτή ο εκπαιδευτικός μπορεί 
να την υποστηρίξει αποτελεσματικότερα δίνοντας έμφαση στη διαφορετικότητα και την 
εξατομικευμένη διδασκαλία (ό.π., 271), έτσι ώστε να υπηρετούνται οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες 
όλων των μαθητών (McClure & Kristo 1994, xviii, Gregory 2001, 75). Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις 
αρχές της διαφοροποιημένης διδακτικής παρέμβασης προτείνουμε ενδεικτικά ορισμένες παιγνιώδεις 
δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κατά την εκπαιδευτική χρήση ενός πεζού 
κειμένου της παιδικής λογοτεχνίας (βλ. McClure & Kristo 1994, 1 κ.ε., Παπαδοπούλου 2004, 104 κ.ε., 
Dobbertin 2005, 47-55, Αθανασίου & Λώλη 2005, 221, 222). Στο συγκεκριμένο σημείο κρίνεται 
σκόπιμο να αποσαφηνιστεί πως, εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου που διατίθεται από το πρόγραμμα 
του συνεδρίου, η προσέγγισή μας περιορίζεται στην πεζογραφία. 

Αναλυτικότερα, προκειμένου οι μαθητές να εκφράσουν τα συναισθήματα που τους προκαλεί 
το κείμενο και τα προσωπικά βιώματα που ανακαλεί, παρακινούνται να επισημάνουν, κατά τη γνώμη 
τους, το καλύτερο ή το χειρότερο τμήμα του κειμένου και να συγκρίνουν την πόλη, το σπίτι, το 
σχολείο, τις συνθήκες διαβίωσης του ήρωα, τις σχέσεις του με τους γονείς, τους συγγενείς και τους 
φίλους με ό,τι οι ίδιοι βιώνουν ή επιθυμούν. Επίσης, διερευνώντας την ταυτότητα των χαρακτήρων, 
θα μπορούσαν: α) να εντοπίσουν στο κείμενο ορισμένα γνωρίσματα τα οποία, κατά την προσωπική 
τους εκτίμηση, καθιστούν έναν ήρωα ελκυστικό, αντιπαθή, αξιοθαύμαστο κτλ., β) να προτείνουν 
εναλλακτικούς τρόπους (αποσαφηνίζοντας την ακολουθία σκέψεων και ενεργειών) για την 
αντιμετώπιση των διλημμάτων και την επίλυση των προβληματικών καταστάσεων που ανακύπτουν, 
διευκρινίζοντας πώς οι ίδιοι θα αισθάνονταν και θα ενεργούσαν, αν ήταν στη θέση του πρωταγωνιστή 
και γ) να ετοιμάσουν τις ερωτήσεις για μία δυνητική συνέντευξη από έναν ήρωα που θαυμάζουν ή 
αντιπαθούν, να του στείλουν γράμμα, ή να τον υποδυθούν. 

Ένας άλλος σημαντικός άξονας για την ενεργοποίηση των μαθητών είναι η αξιολόγηση του 
κειμένου και της αφήγησης, καθώς παροτρύνονται: α) να παρουσιάσουν τι θα έλεγαν σε ένα φίλο τους 
για τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του έργου, β) να αναφέρουν αν τους άρεσε (είναι αναμενόμενη 
ή αυθαίρετη) η συγκεκριμένη κατάληξη ή αν θα προτιμούσαν κάποια άλλη, γ) να εντοπίσουν και να 
αποτιμήσουν τις βασικές ιδέες που αποτυπώνονται στο έργο, διακρίνοντας τις πράξεις, την ερμηνεία 
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τους και τις απόψεις των χαρακτήρων και δ) να διευκρινίσει ο καθένας το μήνυμα που προσλαμβάνει 
από το συγκεκριμένο έργο και το βαθμό στον οποίο το θεωρεί σημαντικό για τον ίδιο. 

Το λογοτεχνικό κείμενο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και περαιτέρω για τη γνωστική 
ανάπτυξη των μαθητών, έχοντας ως σημείο εκκίνησης παιγνιώδεις δραστηριότητες σχετικά με το 
λεξιλόγιο. Συγκεκριμένα, οι μαθητές καλούνται: α) να προσδιορίσουν τη μεταφορική ή ασυνήθη 
χρήση λέξεων και φράσεων μέσα στο κείμενο και να αναφέρουν παραδείγματα της  χρήσης τους στον 
καθημερινό λόγο ή το αντίστροφο, β) να συγκεντρώσουν τις λέξεις- φράσεις που σχετίζονται με το 
θεματικό επίκεντρο του κειμένου και να προσθέσουν όσες τα ίδια γνωρίζουν, σχηματίζοντας 
οικογένειες λέξεων, γ) να επισημάνουν τους ανόμοιους τρόπους με τους οποίους εκφράζεται μία 
έννοια στο ίδιο ή σε άλλα λογοτεχνικά κείμενα και να τη χρησιμοποιήσουν σε ένα δικό τους κείμενο 
και δ) να δημιουργήσουν παιχνίδια λέξεων με αφετηρία το κείμενο, όπως σταυρόλεξα, ακροστιχίδες, 
αντιστοιχίες. 

Επιπλέον, εναλλακτική διαδικασία εκμετάλλευσης των λογοτεχνικών έργων είναι οι μαθητές 
να αναζητήσουν και να καταγράψουν τις πληροφορίες ως προς ορισμένο θέμα (συνήθειες ζώων, 
ιστορικό γεγονός) που στο κείμενο εμπεριέχονται και να τις συνδέσουν με αντίστοιχες που 
αποκόμισαν από άλλα μαθήματα. Θα μπορούσε, τελικά, να επιδιωχθεί και η εξάσκηση των μαθητών 
στη χρήση εναλλακτικών κωδίκων επικοινωνίας. Έτσι, οι μαθητές ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν 
το περιεχόμενο του έργου, επιλέγοντας τη μορφή της «παράστασης» ανάλογα με την ηλικία και τις 
δυνατότητές τους, με μαριονέτες και σκιές (κουκλοθέατρο), με μουσικά όργανα, με χορογραφία, με 
αναπαράσταση χαρακτήρων και δραματοποίηση επεισοδίων του έργου, με αφήγηση, με γραπτό 
κείμενο, με ζωγραφιές και κόμικς (εικονογράφηση), με θεατρική παρουσίαση ή με οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο οι ίδιοι επινοήσουν. 

  Στόχος των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι ο μαθητής να καταστεί ενεργός παράγων της 
μαθησιακής διαδικασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μάθηση με την έννοια της ανάπτυξης των 
ικανοτήτων του (Λώλη 2007, 56-60). Ενώ ο εκπαιδευτικός δεν αναμένει τυποποιημένες ή ορθές 
απαντήσεις, αλλά κάθε ερμηνεία είναι σεβαστή και παρωθεί τους μαθητές να επιστρέψουν στο 
κείμενο, να το συνδέσουν με τα προσωπικά τους βιώματα και να αντλήσουν από αυτό γνώση για τον 
κόσμο.  

 
Η κάθετη και οριζόντια διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος της λογοτεχνίας 
Η διαδικασία με την οποία ο μαθητής οικειοποιείται ένα πεζό λογοτεχνικό έργο εξαρτάται σε 
σημαντικό βαθμό από την προγενέστερη γνώση του όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο 
κατασκευάζονται οι χαρακτήρες, η πλοκή, ο αφηγητής, η οπτική γωνία, το χρονικό και χωρικό 
πλαίσιο της αφήγησης (Dobbertin 2005, 22, Παπαρούση 2005, 1, 2). Η εξοικείωση, άλλωστε, του 
μαθητή με τα στοιχεία της δομής του λογοτεχνικού έργου αποτελεί σημαντικό στόχο για το μάθημα 
της Λογοτεχνίας σύμφωνα με το νέο Διαθεματικό Πλαίσιο Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ. 2003, 3762, 
3775). Με αυτή τη διδακτική μεθοδολογία εξασφαλίζονται αφενός οι προϋποθέσεις για τη συνεκτική 
διδασκαλία της λογοτεχνίας στο ίδιο σχολικό έτος και αφετέρου η δυνατότητα σύνδεσης των 
μαθημάτων ανάμεσα στις σχολικές τάξεις («κατακόρυφος άξονας διαθεματικότητας»: 
Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ. 2003, 3736), αφού τα ίδια μεθοδολογικά εργαλεία – έννοιες χρησιμοποιούνται για 
την προσέγγιση των κειμένων. 

Ειδικότερα, προκειμένου ο μαθητής της πέμπτης και έκτης τάξης να κατανοήσει πληρέστερα 
τα στοιχεία της δομής ενός πεζού έργου, θα μπορούσε να αναπτύξει ορισμένες από τις ακόλουθες 
ενδεικτικές δραστηριότητες, έτσι ώστε να αποφευχθεί η μονοδιάστατη ενασχόληση μόνο με το 
θεματικό περιεχόμενο του λογοτεχνικού έργου (Strong 1996, 293-302, Dobbertin 2005, 22, 
Παπαρούση 2005, 3-8, Γεωργίου 2006, 6, 7). Συγκεκριμένα, η πλοκή της υπόθεσης, οι αφηγηματικές 
τεχνικές και η οπτική γωνία της αφήγησης είναι δυνατόν να προσεγγιστούν παρωθώντας τους 
μαθητές: α) να εντοπίσουν πρώτα το χωρικό και το χρονικό πλαίσιο της ιστορίας με την καταγραφή 
των αντίστοιχων χωρίων, και να το τροποποιήσουν στη συνέχεια μεταβάλλοντας τα 
ιστορικοκοινωνικά συμφραζόμενα, όπως τις συνθήκες ζωής, την ενδυμασία, τις αξίες, τις συνήθειες, 
τη νοοτροπία, β) να αφαιρέσουν ή να προσθέσουν ήρωες και επεισόδια με αποτέλεσμα τη 
διαφορετική εξέλιξη της πλοκής, γ) να πιθανολογήσουν τα αίτια της επιλογής της οπτικής γωνίας της 
αφήγησης και να την αλλάξουν πραγματοποιώντας τις απαραίτητες μεταβολές, δ) να αφηγηθούν την 
ιστορία από κάποιο άλλο σημείο της πλοκής μετατρέποντας μία ευθύγραμμη σε in medias res και το 
αντίστροφο, ε) να σχεδιάσουν χάρτη με τους τόπους εξέλιξης της δράσης και διάγραμμα με τη 
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χρονική αλληλουχία και τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των γεγονότων και στ) να εισαχθούν στην 
έννοια της διακειμενικότητας με τη σύγκριση διαφορετικών κειμένων που αξιοποιούν το ίδιο 
θεματικό μοτίβο.  

Επίσης, οι μαθητές, προκειμένου να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται 
οι λογοτεχνικοί χαρακτήρες και δομείται ο ρόλος τους, καλούνται: α) να καταγράψουν τα εξωτερικά 
και τα εσωτερικά γνωρίσματα των χαρακτήρων του έργου και να προσδιορίσουν την αρχική και 
τελική κατάσταση του ήρωα όσον αφορά τις αξίες, τις νοοτροπίες και τη συμπεριφορά του, β) να 
διερευνήσουν τη σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ των ηρώων και το βαθμό στον οποίο η συμπεριφορά 
ενός επηρεάζει τις ενέργειες των υπόλοιπων, γ) να συγκρίνουν χαρακτήρες, γι’ αυτό ένας μαθητής 
επιλέγει τυχαία από ένα καλάθι με λαχνούς, που περιέχουν τα ονόματα ηρώων από διαφορετικά έργα, 
ένα χαρακτήρα και παρουσιάζει σταδιακά, ανάλογα με τις ερωτήσεις των συμμαθητών του, 
γνωρίσματα και συμπεριφορές του, για να μαντέψουν αυτοί ποιος είναι και δ) να προσδιορίσουν την 
προβληματική κατάσταση με άξονα την οποία δραστηριοποιείται ο ήρωας και να προταθούν 
εναλλακτικές εκδοχές για την αντιμετώπισή της και το τέλος της ιστορίας. 

Η τελευταία από τις παραπάνω δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι η εμφάνιση 
ενός προβλήματος με την ανατροπή ή τη μετατροπή της αρχικής κατάστασης, που προκαλεί και τη 
συνακόλουθη δράση των ηρώων για την αντιμετώπισή της, αποτελούν εκείνα τα στοιχεία που 
λειτουργούν ως η κινητήρια δύναμη της αφήγησης (Παπαρούση 2005, 7, 8). Έτσι, οι μαθητές θα 
μπορούσαν να συγκρίνουν πεζά κείμενα, που έχουν επεξεργαστεί, και να εντοπίσουν τις ομοιότητες 
και τις διαφορές τους ή να μετατρέψουν ένα κείμενο από το ένα λογοτεχνικό είδος σε κάποιο άλλο. 
Καταλήγοντας, έχουμε να παρατηρήσουμε πως με τις παραπάνω δραστηριότητες ο μαθητής αποκτά 
την ικανότητα να αποκωδικοποιεί την «αφηγηματική δομή» ενός λογοτεχνικού έργου και να κατανοεί 
την πλοκή του, έτσι, ώστε να εξοικειώνεται με τη λογοτεχνική πλευρά της ανάγνωσης και να 
καλλιεργείται η φιλαναγνωσία. Τα λογοτεχνικά έργα, όμως, μπορούν να συμβάλουν σε σημαντικό 
βαθμό στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης (Ματσαγγούρας 2002, 38-42) και στον «οριζόντιο 
άξονα διαθεματικότητας» (Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ. 2003, 3737, 3738), καθώς το πολυπρισματικό τους 
περιεχόμενο επιτρέπει την αξιοποίησή τους στο μάθημα της ιστορίας, των θρησκευτικών, της 
γεωγραφίας, της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, της μουσικής και αισθητικής αγωγής (ό.π., 3775). 
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζουμε, για την έκτη τάξη, μία ενδεικτική περίπτωση διαθεματικής 
προσέγγισης των διακριτών γνωστικών αντικειμένων, έχοντας ως σημείο αναφοράς λογοτεχνικά 
κείμενα που περιέχονται στο νέο βιβλίο της Γλώσσας (από τις 19 ενότητες του αναγνωστικού της 
πέμπτης μόνο σε 3 δεν ανθολογούνται λογοτεχνικά κείμενα, ενώ για την έκτη υπάρχουν σε όλες) και 
στο ανθολόγιο. 

 Πίνακας: Παράδειγμα διαθεματικής αξιοποίησης κειμένων της παιδικής λογοτεχνίας 
Λογοτεχνικά 
κείμενα από 
Γλώσσα 

Α. Λογοτεχνικά κείμενα 
από ανθολόγιο 
 Β. Άλλα βιβλία 
παιδικής λογοτεχνίας 

Α.Διαθεματική 
προσέγγιση 
Β.Θεμελιώδεις 
έννοιες 

Ευέλικτες 
διαφοροποιημένες 
δραστηριότητες 

Θέμα: Η 17η Νοέμβρη, Στ΄ Τάξη 
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Α.Κοινωνική και 
πολιτική αγωγή: 
Ελληνική 
δημοκρατία (σελ. 
65-88). 
Ιστορία: Η 
στρατιωτική 
δικτατορία. Η 
εξέγερση των 
φοιτητών (σελ. 
118-121). 
Μουσική και 
Αισθητική 
Αγωγή,  
Σχολική ζωή. 
 

Οι τρεις μέρες: Κ. 
Μητροπούλου 
(τεύχ. α, σελ. 17), 
Εδώ 
Πολυτεχνείο: 
Ζωρζ Σαρή (τεύχ. 
α, σελ.  72). 

Α. Εξέγερση: Μ. 
Λυμπεράκη (σελ. 223), 
Λαός: Γ. Ρίτσος (σελ. 
222). 
 
 
 
Β. Αντιφασιστικά 67-74 
(Αθήνα: Γραμμή, 1984), 
Πολυτεχνείο ’73. 
Εορταστική Ανθολογία: 
Γ. Γιάννου (επιμ.)  
(Αθήνα: Gutenberg, 
1997),  
Οι πελαργοί θα 
ξανάρθουν: Μ. Κλιάφα 
(Αθήνα: Κέδρος, 1990), 
Το καπλάνι της Βιτρίνας: 
Α. Ζέη (Αθήνα: Κέδρος, 
1974),  
Ο Φωκίων ήταν ελάφι: 
Μ. Κοντολέων ( Αθήνα: 
Καστανιώτης, 1992), 
Το μελάνι φωνάζει. Η 17η 
Νοέμβρη στη λογοτεχνία: 
Η. Γκρης (επιμ.) (Αθήνα: 
Μεταίχμιο, 2003). 
 

 
Α.Σύστημα, 
Οργάνωση, 
Δικαιώματα, 
Άτομο - Σύνολο,  
Πολίτευμα, 
Εξουσία, 
Σύγκρουση, 
Μεταβολή, 
Παρελθόν, 
Παρόν. 
 

Παραγωγή γραπτού κειμένου 
ή διαγράμματος ή 
χρονολογικού  πίνακα με τα 
σημαντικότερα ιστορικά 
γεγονότα της επταετίας και 
των ημερών της εξέγερσης. 
Δραματοποίηση ενός 
κειμένου και παρουσίασή του  
στον εορτασμό της 17ης 
Νοέμβρη. Συγκέντρωση 
ηχητικού υλικού και 
συνθημάτων των φοιτητών, 
από τα οποία να αντληθούν 
ορισμένα από τα αίτια της 
εξέγερσης. Δημιουργία 
ερωτημάτων για μία δυνητική 
συνέντευξη από κάποιον που 
συμμετείχε στην εξέγερση. 
Συλλογή εικόνων, 
φωτογραφιών, εφημερίδων 
σχετικών με το θέμα, έρευνα 
στην ιστοσελίδα:  
http://philippos.mpa.gr/gr/oth
er/17-11/index.html. 
Κατασκευή αφίσας ή κολάζ 
στην οποία να αναγράφονται 
επιχειρήματα υπέρ της 
δημοκρατίας και κατά της 
δικτατορίας. 
Αναφορά στις πρόσφατες 
κινητοποιήσεις των φοιτητών 
και στις καταλήψεις των 
πανεπιστημιακών σχολών. 

Επιλογικές επισημάνσεις 
Σύμφωνα με όσα παραπάνω αναφέρθηκαν, προκύπτει ότι η κατάλληλη διδακτική αξιοποίηση της 
παιδικής λογοτεχνίας συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στη διαφοροποιημένη οργάνωση της διδακτικής 
πράξης στη λογική της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης, διότι, όπως από τον Καψάλη (2003, 
55) επισημαίνεται, «η παρουσία του κατάλληλου Παιδικού βιβλίου στην τάξη προσφέρει άπειρες 
ευκαιρίες και δυνατότητες στο δάσκαλο να αναφερθεί στη μεγάλη σημασία που έχει το διάβασμα». 
Στο πλαίσιο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική συμμετοχή του μαθητή κατά την επεξεργασία των 
περιεχομένων διδασκαλίας, τα οποία λειτουργούν, έτσι, ως μέσο για την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
του. Συγκεκριμένα, οι μαθητές είναι δυνατόν να αποκτήσουν επικοινωνιακές επιδεξιότητες για την 
επιτυχημένη παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και την ικανότητα να οικοδομούν 
αυτόνομα τη γνώση. Οι ικανότητες αυτές παρουσιάζονται από τα νέα αναλυτικά προγράμματα ως 
εφόδια του ατόμου στις αρχές του 21ου αιώνα (Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ. 2003, 3734, 3735, 3739). Μία 
τέτοια, βέβαια, προσέγγιση προϋποθέτει αναπροσανατολισμό των αντιλήψεων του εκπαιδευτικού 
σχετικά με το ρόλο του μαθητή στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και συνακόλουθα αλλαγή των 
παραδοσιακών διδακτικών πρακτικών και των τυποποιημένων μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι 
οποίες καθιστούν τον εκπαιδευτικό το επίκεντρο της λήψης των αποφάσεων και της επιτέλεσης των 
ενεργειών κατά τη διδακτική πράξη.  

Στο πλαίσιο του προβληματισμού αυτού, η Κοσσυβάκη (2003β, 115, 116) διερευνά τη 
διδακτική ετοιμότητα του εκπαιδευτικού να αποδεχτεί και να εφαρμόσει καινοτόμες διδακτικές 
πρακτικές αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού έργου, οι οποίες συμβάλλουν στη συγκρότηση ενός 
ευέλικτου και ανοιχτού σχολείου, που η κοινωνία του 21ου αιώνα χρειάζεται. Σύμφωνα με τα 
πορίσματα της συγκεκριμένης έρευνας, διαπιστώνεται η προθυμία των εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν 
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διαφοροποιημένες διδακτικές δραστηριότητες αλλά και η αναγκαιότητα, συνάμα, της συστηματικής 
και μεθοδευμένης καθοδήγησης και επιμόρφωσής τους (ό.π., 201-203). Καταλήγοντας, 
υπογραμμίζουμε τη σημασία της συνεχούς επιστημονικής ενίσχυσης των εκπαιδευτικών, προκειμένου 
οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζονται στα χαρτιά, να πραγματοποιηθούν στη σχολική 
αίθουσα.  
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Ο ρόλος των εγχειριδίων του δημοτικού σχολείου στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των 

μαθητών 
 

Μπουλούμπασης Χρ., Δάσκαλος-Υποψ. Διδάκτ. Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Ιωαννίνων 
 
Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο ρόλος των εγχειριδίων, τα οποία χρησιμοποιούνταν στο ελληνικό 
δημοτικό σχολείο κατά το διδακτικό έτος 2005-06, στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών. Η 
εργασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας με την οποία διερευνήθηκε ο ρόλος του ελληνικού δημοτικού 
σχολείου στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών. Για τη διερεύνηση αυτή υιοθετήθηκε η συστημική 
προσέγγιση. Εξετάστηκε, δηλαδή, το σύνολο της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής διαδικασίας η οποία 
διαμορφώνεται στο σημερινό δημοτικό σχολείο μέσα από μια σειρά αλληλεπιδραστικών παραγόντων (διδακτική 
διαδικασία, Προγράμματα Σπουδών, εγχειρίδια, διδακτικό προσωπικό, διοίκηση, κλίμα-σχέσεις-συνεργασίες που 
αναπτύσσονται με εσωσχολικούς και εξωσχολικούς παράγοντες, υλικοτεχνική υποδομή-πόροι της σχολικής 
μονάδας και επιτεύγματα). Μετά την εικοσαετή, περίπου, χρήση των εν λόγω διδακτικών εγχειριδίων είμαστε σε 
θέση να διαπιστώσουμε την αδυναμία τους να λειτουργήσουν ως ερέθισμα προκειμένου να αγαπήσουν και να 
αναζητήσουν τα παιδιά το καλό βιβλίο ως πηγή ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Για την αδυναμία αυτή των 
εγχειριδίων υπάρχει ευρύς θεωρητικός προβληματισμός, ο οποίος εστιάζεται, κυρίως, στη χρήση των 
εγχειριδίων στο δημοτικό σχολείο ως αποκλειστική πηγή άντλησης γνώσεων και πληροφοριών και στην 
καθοριστική τους συμβολή για την καλή ή κακή σχέση των μαθητών με την ανάγνωση. Ο παραπάνω 
θεωρητικός προβληματισμός αφορά τόσο στα εγχειρίδια του γλωσσικού μαθήματος όσο και στα 
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υπόλοιπα μαθήματα. Το ερευνητικό μας εγχείρημα δίνει έμφαση στα διδακτικά εγχειρίδια που 
χρησιμοποιούνταν για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος («Η γλώσσα μου» και τα «Ανθολόγια 
Λογοτεχνικών Κειμένων»), τα οποία έγιναν δεκτά με θετικά σχόλια από την εκπαιδευτική κοινότητα όταν 
πρωτοεμφανίστηκαν στις αίθουσες των σχολείων προς το τέλος της δεκαετίας του ’70 και στην αρχή της 
δεκαετίας του ’80. Για ποιους λόγους, όμως, η πρώτη θετική εντύπωση δεν είχε συνέχεια; Ποια είναι η κριτική 
που ασκείται στα γλωσσικά εγχειρίδια, γενικά, και ειδικότερα του ελληνικού δημοτικού σχολείου ως προς το 
ρόλο τους στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών; Γιατί, ενώ ολοκληρώνεται η διαδικασία 
συγγραφής των νέων γλωσσικών εγχειριδίων, αρκετοί είναι εκείνοι που αμφισβητούν σοβαρά το ρόλο των 
εγχειριδίων στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας; Στα παραπάνω ερωτήματα που αφορούν τόσο στα γλωσσικά 
εγχειρίδια όσο και των υπόλοιπων γνωστικών αντικειμένων επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις μέσα από την 
καταγραφή και ανάλυση των απόψεων των εκπαιδευτικών μιας δεκαθέσιας σχολικής μονάδας. Τα στοιχεία της 
έρευνας, δηλαδή, είναι ποιοτικά και συνελέγησαν με τη μέθοδο της μελέτης περίπτωσης, με την αξιοποίηση ως 
εργαλείου συλλογής των δεδομένων την πρόσωπο με πρόσωπο ημιδομημένη συνέντευξη. Ως ερευνητική 
μέθοδος προσέγγισης και ανάλυσης των δεδομένων υιοθετήθηκε η θεμελιωμένη θεωρία (grounded theory). 
 
Εισαγωγή  
Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας με την οποία διερευνάται ο ρόλος του 
ελληνικού δημοτικού σχολείου στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών. Για τη διερεύνηση 
αυτή υιοθετείται η συστημική προσέγγιση. Εξετάζεται, δηλαδή, το σύνολο της εκπαιδευτικής και 
παιδαγωγικής διαδικασίας η οποία διαμορφώνεται στο σημερινό δημοτικό σχολείο μέσα από μια 
σειρά αλληλεπιδραστικών παραγόντων (διδακτική διαδικασία, Προγράμματα Σπουδών, εγχειρίδια, 
διδακτικό προσωπικό, διοίκηση, κλίμα-σχέσεις-συνεργασίες που αναπτύσσονται με εσωσχολικούς και 
εξωσχολικούς παράγοντες, υλικοτεχνική υποδομή-πόροι της σχολικής μονάδας και επιτεύγματα). Στην 
παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο ρόλος των εγχειριδίων, τα οποία χρησιμοποιούνταν στο ελληνικό 
δημοτικό σχολείο μέχρι το διδακτικό έτος 2005-06, στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των 
μαθητών στο βαθμό, βεβαίως, που ο ρόλος αυτός μπορεί να παρουσιαστεί ανεξάρτητα από τους 
παραπάνω αλληλεπιδραστικούς παράγοντες. 
 
Θεωρητικό πλαίσιο 
Μετά την εικοσαετή, περίπου, χρήση των εν λόγω διδακτικών εγχειριδίων είμαστε σε θέση να 
διαπιστώσουμε την αδυναμία τους να λειτουργήσουν ως ερέθισμα προκειμένου να αγαπήσουν και να 
αναζητήσουν τα παιδιά το καλό βιβλίο ως πηγή ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (Αναγνωστοπούλου, 
1997, σ. 21). Για την αδυναμία αυτή των εγχειριδίων υπάρχει ευρύς θεωρητικός προβληματισμός, ο 
οποίος εστιάζεται, κυρίως, στη χρήση του εγχειριδίου στο δημοτικό σχολείο ως αποκλειστική πηγή 
άντλησης γνώσεων και πληροφοριών και στην καθοριστική του συμβολή για την καλή ή κακή σχέση 
των μαθητών με την ανάγνωση (Αποστολίδου, 2000, σ. 70). Ο παραπάνω θεωρητικός 
προβληματισμός αφορά τόσο στα εγχειρίδια του γλωσσικού μαθήματος όσο και στα υπόλοιπα 
μαθήματα. Η Μαραγκουδάκη (1994, σ. 53-54) υποστηρίζει ότι, λόγω της αποκλειστικότητας των 
σχολικών εγχειριδίων, ως μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε συνδυασμό με τον 
καταναγκαστικό τους χαρακτήρα, ως προς τη χρήση από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, αλλά 
και λόγω της κακής τους ποιότητας αναπτύσσεται μια ψυχαναγκαστική σχέση ανάμεσα στα παιδιά και 
στα σχολικά εγχειρίδια286. Η σχέση αυτή μεταφέρεται συνειρμικά σε κάθε είδους βιβλίο με 
αποτέλεσμα να παρατηρούνται χαμηλά ποσοστά φιλαναγνωσίας ανάμεσα στους μαθητές.  

Στους παραπάνω προβληματισμούς αξίζει να αναφέρουμε  και την άποψη του Μπαμπινιώτη 
(1998, σ. 72) ο οποίος υποστηρίζει ότι κι αν ακόμα τα διδακτικά εγχειρίδια ήταν τα καλύτερα στον 
κόσμο, σε καμιά περίπτωση δε θα μπορούσαν να παίξουν το ρόλο της αποκλειστικής πηγής 
πληροφόρησης. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, η αποκλειστικότητα αυτή περιορίζει τις πρωτοβουλίες 
των μαθητών και των δασκάλων για αναζήτηση και ανακάλυψη της γνώσης μέσα και από άλλες 
πηγές, με αποτέλεσμα το σχολείο να μην επιτυγχάνει μερικούς από τους βασικούς του στόχους, όπως 
είναι η ευρυμάθεια και η πολυμάθεια (Καργάκος, 1998, σ. 80-81). 

Ένα επίσης σημαντικό ζήτημα που τίθεται από τη βιβλιογραφία των σχολικών εγχειριδίων σε 
σχέση με την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας είναι η αναγνωσιμότητά τους· κατά πόσο, δηλαδή, το 
περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων είναι στις αναγνωστικές δυνατότητες των μαθητών του 

                                                 
286 Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς οι περισσότεροι μαθητές νιώθουν την 
ανάγκη να πετάξουν τα βιβλία τους (Καργάκος, 1998, σ. 78). 
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δημοτικού σχολείου. Η σπουδαιότητα που της αποδίδεται οδήγησε στην επινόηση πολλών τρόπων για 
τη μέτρησή της. ΄Ενας από αυτούς είναι και η καταγραφή και αξιοποίηση των υποκειμενικών 
εκτιμήσεων γονέων και δασκάλων. Ωστόσο, η μη αναγνωσιμότητα των σχολικών βιβλίων δεν είναι η 
μόνη που απωθεί τους μαθητές για να τα μελετήσουν. Εξίσου απωθητικά λειτουργεί και η νωθρότητά 
τους, το προβλέψιμο και το ασήμαντο του περιεχομένου τους. Την ίδια λειτουργία επιτελούν και τα 
βιβλία που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των μαθητών, «ειδικά εκείνων οι οποίοι ανήκουν σε 
διαφορετική εθνότητα, θρησκεία, φύλο ή κοινωνική τάξη» (Σπινκ, 1990, σ. 94-96 και 127).  Σ’ όλα τα 
παραπάνω, «αν προστεθεί και η φτωχή αισθητική των σχολικών βιβλίων, η οστεώδης εκφραστική και 
η ξύλινη γραφή των κειμένων τους, μαζί και με τα αδιάφορα θέματα, τότε δεν θα πρέπει να 
δυσκολευτούμε να βρούμε την αιτία της δημιουργίας μη-αναγνωστών» (Ντελόπουλος, 1999, σ. 281). 

Τα διδακτικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος 
στο δημοτικό σχολείο είναι τα βιβλία «Η γλώσσα μου» και τα «Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων». 
Η υποδοχή των βιβλίων αυτών έγινε με θετικά σχόλια από την εκπαιδευτική κοινότητα όταν 
πρωτοεμφανίστηκαν στις αίθουσες των σχολείων προς το τέλος της δεκαετίας του ’70 και στην αρχή 
της δεκαετίας του ’80. ΄Εφεραν ένα νέο άνεμο σε σχέση με τα παλιότερα εγχειρίδια, κυρίως, λόγω της 
ποικιλίας των κειμένων. «Ήταν ένα ταρακούνημα, ένα ξάφνιασμα ανέλπιδο που δυστυχώς δεν είχε 
την προσδοκώμενη συνέχεια. Δεν ευδοκίμησε. Το όνειρο ξεθώριασε» (Μανθόπουλος, 1998, σ. 198). 
Για ποιους λόγους, όμως, η πρώτη θετική εντύπωση δεν είχε συνέχεια; Ποια είναι η κριτική που 
ασκείται στα γλωσσικά εγχειρίδια, γενικά, και ειδικότερα του ελληνικού δημοτικού σχολείου ως προς 
το ρόλο τους στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών; 

Η βασική κριτική που ασκείται στα γλωσσικά εγχειρίδια τα οποία επιχειρούν να 
συγκεντρώσουν αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα λογοτεχνικών έργων που έχουν καταξιωθεί από την 
ιστορία της Λογοτεχνίας και την Κριτική είναι η αδυναμία τους να εντυπωθούν ως «πραγματικά» 
βιβλία στην αναγνωστική συνείδηση των μαθητών. «Πραγματικά» βιβλία, σύμφωνα με τον Σπινκ 
(1990, σ. 86) είναι τα βιβλία που γράφτηκαν και εκδόθηκαν με σκοπό να διαβαστούν και, αν ο 
αναγνώστης το επιθυμεί, να ξαναδιαβαστούν ολόκληρα, να προσφέρουν την ίδια χαρά και 
ευχαρίστηση κάθε φορά και η ανάγνωσή τους να μην ξεχαστεί ποτέ. Αντίθετα, τα διδακτικά 
εγχειρίδια δεν είναι «πραγματικά» βιβλία, γιατί γράφτηκαν με σκοπό να επιτελέσουν ένα 
συγκεκριμένο και προσωρινό διδακτικό ρόλο και «είναι προορισμένα να μη ξαναδιαβαστούν ποτέ, να 
ξεχαστούν, άρα δεν μπορούν να αποτελέσουν πηγή ευχαρίστησης» (Αναγνωστοπούλου, 1999, σ. 
271). ΄Ετσι, λοιπόν, τα κριτήρια επιλογής των κειμένων, η αποσπασματικότητά τους, καθώς και η 
τυποποιημένη εκδοτική μορφή των γλωσσικών εγχειριδίων «καθιστούν εξαρχής τα λογοτεχνικά αυτά 
κείμενα «σχολικά», τα διαχωρίζουν από τα εξωσχολικά λογοτεχνικά βιβλία, διαχωρίζοντας 
ταυτόχρονα την αναγνωστική εμπειρία των μαθητών σε σχολική και εξωσχολική. Επιπλέον, 
επιβαρύνουν την ανάγνωσή τους με ένα αίσθημα υποχρέωσης, επισημότητας και «ορθής» ερμηνείας» 
(Αποστολίδου, 1997, σ. 62). Ακυρώνεται, δηλαδή, ο προαιρετικός και ελεύθερος χαρακτήρας της 
ανάγνωσης καθώς και η ατομική και διαφοροποιημένη πρόσληψη του κειμένου από τους μαθητές 
προς όφελος της  θεσμοποιημένης και συγκεκριμένης πρόσληψης που προωθούν τα σχολικά βιβλία 
(μαθητή και δασκάλου) και τα βοηθήματα του εμπορίου, τα οποία γράφονται για την εξυπηρέτηση 
του ίδιου σκοπού. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης «σκοντάφτει η υπόθεση της φιλαναγνωσίας μέσα 
στο σχολείο» (Βασιλαράκης, 1994, σ. 103). 

Ειδικότερα, για τα βιβλία «Η γλώσσα μου», επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να καλλιεργήσουν 
τη φιλαναγνωσία των μαθητών λόγω  
 της κακής επιλογής κειμένων287, μερικά από τα οποία η Κατσίκη-Γκίβαλου (1995, σ. 82) τα 
χαρακτηρίζει ως  άτεχνα, ενώ η Ζερβού (1999, σ. 22) επισημαίνει ότι «είναι καταφανής η απουσία 
στοιχειώδους λογοτεχνικότητας, άρα και ευαισθησίας, φυσικότητας και πειστικότητας που είναι 
βέβαια συνηθέστατη σε σχολικά αλλά και εξωσχολικά κείμενα με παιδαγωγικές προθέσεις».  
 ενός πνεύματος εκφυλισμένου εγκυκλοπαιδισμού, δηλαδή της εμφανούς ωφελιμιστικής 
πρόθεσης, που διέπει τα κείμενα και τις γραμματικοσυντακτικές ασκήσεις που τα συνοδεύουν. Το 
γεγονός αυτό σπάνια τα καθιστά ικανά να ωθήσουν τα παιδιά στην ανάγνωση ολόκληρου του βιβλίου 
(Ζερβού, 1999, σ. 23).   

                                                 
287 Για ένα παράδειγμα κακής επιλογής κειμένου για λόγους αναγνωσιμότητας (δυνατότητα κατανόησης του 
κειμένου από παιδιά μιας συγκεκριμένης ηλικίας) βλ. Σακελλαρίου (1996, σσ. 80-99). 
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 της ακατάλληλης και τυποποιημένης προσέγγισης που προτείνουν τα βιβλία του δασκάλου. 
Aκατάλληλης, γιατί έχει δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα να μην παρέχει στα παιδιά το 
κίνητρο της ταυτόχρονης μάθησης, διερεύνησης και ευχαρίστησης. Τυποποιημένης, γιατί προτείνουν 
ίδια σχέδια διδασκαλίας για όλα τα κείμενα ανεξάρτητα αν είναι πεζά ή ποιητικά, εκτενή ή σύντομα 
κτλ..  

Τα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων288 του δημοτικού σχολείου, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα έρευνας289 του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι 
παρωχημένα (Βασταρδή, 1994, σ. 303-310). Δεν συμπεριλαμβάνουν σύγχρονη λογοτεχνική ύλη, 
ιδιαίτερα της παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, και αγνοούν τις μεγάλες αλλαγές των τελευταίων 
χρόνων όπως η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας, ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης, 
νέες τεχνολογίες κ.ά. (Αναγνωστόπουλος, 2002, σ. 55). Τα παρωχημένα, λοιπόν, από κάθε άποψη 
ανθολόγια σε συνδυασμό με την κακή χρήση τους και τη μη αναγνωσιμότητα ορισμένων κειμένων 
που περιέχονται σε αυτά συμβάλλουν στα χαμηλά ποσοστά φιλαναγνωσίας που παρατηρούνται σε 
έρευνες οι οποίες πραγματοποιούνται με υποκείμενα μαθητές των Ελληνικών σχολείων (Αντωνίου, 
1990, σ. 183, Κάτσικας & Λεοντσίνη, 1996, σ. 56-57).  
 Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδήγησαν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην προκήρυξη της συγγραφής 
νέου ανθολογίου με σύγχρονες προδιαγραφές αρχικά για τις δυο τελευταίες τάξεις του δημοτικού 
σχολείου  (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1998, σ. 35-44). ΄Ετσι, από το 2001 οι μαθητές της πέμπτης και έκτης τάξης 
του δημοτικού σχολείου έρχονται σε επαφή με τα λογοτεχνικά κείμενα μέσα από ένα ανανεωμένο 
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων (Κατσίκη-Γκίβαλου, Καλογήρου, Παπαδάτος, Πρωτονοτάριου, 
& Πυλαρινός, 2001)290.  

Ενώ, όμως, ξεκίνησε η διαδικασία συγγραφής των νέων γλωσσικών εγχειριδίων αρκετοί είναι 
εκείνοι που αμφισβητούν σοβαρά το ρόλο των εγχειριδίων, εν γένει, στην καλλιέργεια της 
φιλαναγνωσίας (Μαραγκουδάκη, 1994, σ. 53, Ζορμπά, 1997, σ. 11-12, Ζερβού, 1999, σ. 22-23, 
Πασχαλίδης, 2000, σ. 29). Η αμφισβήτηση αυτή ξεκινάει από τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε 
σχετικά με τα εγχειρίδια και, ειδικότερα, για την αποσπασματικότητα των κειμένων, αφού κάθε 
λογοτεχνικό έργο γράφεται από το συγγραφέα του με σκοπό να διαβαστεί ολόκληρο. Μέσα από την 
επαφή του παιδιού με ολόκληρο το κείμενο υπάρχει η δυνατότητα απόλαυσης και ευχαρίστησης, ενώ 
η αποσπασματικότητα παραβιάζει το νόημα των κειμένων και «ακυρώνει ένα από τα βασικά 
χαρακτηριστικά της ανάγνωσης, την αγωνία για την εξέλιξη της ιστορίας» (Αποστολίδου, 1997, σ. 
62).  

Στο πλαίσιο της παραπάνω προβληματικής και, ώσπου το παιδί να αποκτήσει την 
αναγνωστική του αυτονομία, προτείνεται η καλλιέργεια της πολυανάγνωσης στο σχολείο «δίδοντας 
στους μαθητές διαφορετικά βιβλία, διαφόρων λογοτεχνικών ειδών ή και διαφόρων ποιοτήτων, 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους» (Αναγνωστοπούλου, 1997, σ. 19). Από την πρώτη κιόλας τάξη του 
δημοτικού σχολείου μέχρι την τελευταία προτείνεται, μαζί με τα συνηθισμένα βιβλία, να δίνονται στα 
παιδιά και 4-5 λογοτεχνικά βιβλία, διαφορετικά για κάθε τάξη. Τα βιβλία αυτά θα αποτελούν μέρος 
του γλωσσικού μαθήματος. Μια τέτοια επιλογή, που ήδη έχει υιοθετηθεί από άλλες χώρες, θα είχε ως 
αποτέλεσμα στο τέλος της εννιάχρονης εκπαίδευσης τα παιδιά να έχουν την εμπειρία της ανάγνωσης 
αρκετών ολόκληρων λογοτεχνικών έργων. Αυτονόητο είναι ότι τα βιβλία που θα προτείνει ο 
δάσκαλος για ανάγνωση από τα παιδιά ή για ομαδοσυνεργατική αξιοποίηση στο σχολείο θα πρέπει 
πρώτα να τα διαβάζει ο ίδιος (Μαραγκουδάκη, 1994, σ. 55-56, Ζερβού, 1999, σ. 24-25). ΄Ετσι μόνο 
θα είναι σε θέση να προτείνει βιβλία με περιεχόμενο που να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και 
στα βιώματα των παιδιών, να κεντρίζει την περιέργειά τους για τον κόσμο και να προκαλεί το 
διάλογο. Ακόμη, ο δάσκαλος θα πρέπει να προτείνει μια ποικιλία βιβλίων που θα αναφέρονται σε 

                                                 
288 Συντάχθηκαν τη δεκαετία του ’70. 
289 Η έρευνα διενεργήθηκε το 1994 από τη Μ. Βασταρδή με επιστημονική υπεύθυνη την Α. Κατσίκη-Γκίβαλου 
και περιελάμβανε τη διερεύνηση των απόψεων των δασκάλων για τα είδη των κειμένων που θεωρούν ως 
καταλληλότερα για διδασκαλία στο Δημοτικό σχολείο, τη διερεύνηση για τα είδη των κειμένων που προτιμούν 
οι μαθητές, καθώς και την καταγραφή κατά είδος όλων των κειμένων που περιέχονται στα Ανθολόγια του 
Δημοτικού. 
290 Για μια πρώτη αξιολόγηση του νέου Ανθολογίου και ειδικότερα των Ερωτήσεων-Δραστηριοτήτων βλ. και 
σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε με εκπαιδευτικούς (Μπουλούμπασης, 2006, σσ. 481-489). 
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διαφορετικές εποχές, κουλτούρες, γλωσσικά ιδιώματα και διαφορετικές αξίες που να συνδέονται με το 
κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών (Αποστολίδου, 1999, σ. 344). 
 
Μεθοδολογία 
Τα στοιχεία της έρευνας είναι ποιοτικά και τα συλλέξαμε με τη μέθοδο της μελέτης περίπτωσης, 
αξιοποιώντας ως εργαλείο συλλογής την πρόσωπο με πρόσωπο ημιδομημένη συνέντευξη. Ως μέθοδο 
προσέγγισης του ερευνητικού προβλήματος και ανάλυσης των δεδομένων της μελέτης περίπτωσης 
υιοθετήσαμε τη θεμελιωμένη θεωρία (grounded theory). Πρόκειται για μεθοδολογία η οποία δε 
βασίζεται εξαρχής σε κάποια προκαθορισμένη θεωρία. Η θεωρία γεννιέται και αναπτύσσεται κατά τη 
διάρκεια της έρευνας και θεμελιώνεται προοδευτικά στα δεδομένα που προκύπτουν από τη συνεχή 
αλληλεπίδραση συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων (Glaser & Strauss, 1967, σ. 1, Strauss & 
Corbin, 1994, σ. 273). Η προϋπάρχουσα θεωρητική γνώση αξιοποιείται μόνο ως μέσο 
ευαισθητοποίησης για την καθοδήγηση του ερευνητή κατά τον αρχικό σχεδιασμό της έρευνας, καθώς 
και κατά τη συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων (Κυριαζή, 2002, σ. 52). Ως πηγή άντλησης 
των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις, διάρκειας μιας ώρας, 
περίπου, που πήραμε από τους εκπαιδευτικούς μιας δεκαθέσιας σχολικής μονάδας αστικής περιοχής. 
Το σχολικό έτος 2004-05 κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα υπηρετούσαν στη συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα 13 δάσκαλοι291, 2 δάσκαλοι ειδικοτήτων292 και ένας διευθυντής. Από τους 13 
δασκάλους οι 10 (8 γυναίκες και 2 άνδρες) δέχτηκαν293 να πάρουν μέρος στην έρευνα και να δώσουν 
συνέντευξη στον ερευνητή. Επιλέξαμε ως μελέτη περίπτωσης τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, 
επειδή θεωρείται αντιπροσωπευτικός τύπος αστικού σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς 
την οργανικότητα και το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί.  

Για τη διασταύρωση και τον έλεγχο των δεδομένων αξιοποιήθηκαν απομαγνητοφωνημένες 
συνεντεύξεις που πραγματοποιήσαμε με τους μαθητές294 των δυο τμημάτων της Στ΄ τάξης, το 
διευθυντή της μελέτης περίπτωσης και εκπροσώπους των γονέων (Σύλλογος Γονέων). Για την 
αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου φροντίσαμε, πριν το χρησιμοποιήσουμε για την άντληση των 
δεδομένων από τα υποκείμενα της μελέτης περίπτωσης, να το δοκιμάσουμε κατά την πιλοτική φάση 
της έρευνας με εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε άλλες σχολικές μονάδες, οι οποίες, όμως, έχουν τα 
ίδια βασικά χαρακτηριστικά (οργανικότητα, τόπος λειτουργίας) με την υπό εξέταση σχολική μονάδα. 

Για την ανάλυση των δεδομένων υιοθετήσαμε τη μέθοδο της θεμελιωμένης θεωρίας, η οποία 
αποτελεί, εκτός από μέθοδο ερευνητικής προσέγγισης, και τρόπο ανάλυσης των δεδομένων. Η 
μέθοδος αυτή εκφράζεται με την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη μέθοδο 
αυτή, ορίσαμε εξαρχής κάποιες δοκιμαστικές κατηγορίες. Τα δεδομένα των πρώτων συνεντεύξεων 
ταξινομούνταν σύμφωνα με τις αρχικές κατηγορίες. Στην πορεία, όμως, της ταξινόμησης του υλικού 
των συνεντεύξεων είχαμε την ευκαιρία να αναθεωρούμε και να αναδιαμορφώνουμε τόσο τις 
κατηγορίες όσο και τα ερευνητικά μας ερωτήματα μέσα από την αλληλεπίδραση των δεδομένων της 
έρευνάς μας. Βασική επιδίωξη κατά τη φάση αυτή ήταν η δημιουργία τόσων και τέτοιων κατηγοριών 
που να εντάσσονται σε αυτές όλα τα δεδομένα της έρευνας (σημείο κορεσμού295). Μετά το σημείο 

                                                 
291 Οι τρεις επιπλέον δάσκαλοι τοποθετήθηκαν για την κάλυψη δύο λειτουργικών κενών και για συμπλήρωση 
ωραρίου.  
292 Από τους δασκάλους ειδικότητας (Φυσικής Αγωγής και Αγγλικών) δε ζητήσαμε συνεντεύξεις, γιατί δεν 
έχουν συνολική εικόνα των δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας και, κατά την άποψή μας, δεν εμπλέκονται 
άμεσα σε διαδικασίες και δραστηριότητες που καλλιεργούν τη φιλαναγνωσία. 
293 Τρεις από τους δασκάλους, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο ερευνητής, δε δέχτηκαν να πάρουν μέρος 
στην έρευνα. Πρόκειται για δύο δασκάλες με 28 και 22 έτη υπηρεσίας και ένα δάσκαλο με 26 έτη υπηρεσίας. 
Και οι τρεις δήλωσαν αδυναμία να απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούν στο ζήτημα της φιλαναγνωσίας, 
είτε γιατί δεν κατέχουν το αντικείμενο της έρευνας, είτε γιατί δεν έχουν ξαναδώσει συνέντευξη. 
294 Οι συνεντεύξεις από τους μαθητές πραγματοποιήθηκαν ομαδικά, γιατί, σύμφωνα με τη διεθνή και ελληνική 
βιβλιογραφία η οποία πραγματεύεται μεθοδολογικά ζητήματα εκπαιδευτικής έρευνας, τα παιδιά προτιμούν την 
ομαδική συνέντευξη και είναι πιο πρόθυμα να πάρουν μέρος στην ερευνητική διαδικασία (περισσότερα για τα 
πλεονεκτήματα της ομαδικής συνέντευξης βλ. Bird, Cohen & Manion, 1994, σ. 395, Hammersley, Gomm, & 
Woods, 1999, σ. 86-87). 
 
295 Περισσότερα βλ. Rustemeyer, 1992, σσ. 104-105. 
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κορεσμού συγκρίναμε296 τις κατηγορίες μεταξύ τους, εντοπίζοντας τα κοινά τους στοιχεία και 
αφαιρώντας297 σταδιακά το υλικό η απουσία του οποίου δε θα αλλοίωνε ουσιαστικά το περιεχόμενο 
του ερευνητικού υλικού. ΄Ετσι, καταλήξαμε στις παρακάτω κατηγορίες:  

Εγχειρίδια γνωστικών αντικειμένων: αναγνωσιμότητα, κίνητρα για αυτενέργεια, 
ελκυστικότητα, χρηστικές διευκολύνσεις, σύνδεση με πράξη και ζωή 

Ανθολόγια: περιεχόμενο, αισθητική, επιλογή κειμένων, χρηστικές διευκολύνσεις, προώθηση 
της βιβλιοανάγνωσης 

Βιβλία δασκάλου. 
 
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς τάξης που πήραν μέρος στην έρευνα έχουν την άποψη ότι η 
γλώσσα των εγχειριδίων είναι κατανοητή από τα παιδιά του δημοτικού σχολείου και ότι δεν 
περιέχονται σε αυτά εξεζητημένοι επιστημονικοί όροι. Όπου και όποτε συμβαίνει κάτι τέτοιο 
επεξηγείται, συνήθως, σε παραπομπή. Τέσσερις από τους εκπαιδευτικούς πιστεύουν ότι υπάρχουν 
κάποια δυσνόητα σημεία, π.χ. ιδιωματισμοί, ασυνήθιστες φράσεις για παιδιά, γι’ αυτό και προτείνουν 
περισσότερες διευκρινίσεις, ώστε ο μαθητής να έχει άνετη πρόσβαση στη γνώση, χωρίς τη βοήθεια 
του δασκάλου ή κάποιου μεγαλύτερου. 

Τρεις δάσκαλοι εκτιμούν ότι στα εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου δεν περιέχονται κίνητρα 
για αυτενέργεια των μαθητών, πέντε δάσκαλοι δηλώνουν ότι κίνητρα  για  αυτενέργεια  περιέχονται 
μόνο στα καινούρια βιβλία Φυσικής της Ε΄ και Στ΄ τάξης και Γεωγραφίας της Ε΄ τάξης, ενώ ένας έχει 
την άποψη ότι «από μόνα τους τα εγχειρίδια δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, ο δάσκαλος είναι αυτός 
που θα ενεργοποιήσει τα παιδιά». 

Τέσσερις δάσκαλοι πιστεύουν πως τα εγχειρίδια δεν είναι ελκυστικά, τρεις πως είναι αρκετά 
ελκυστικά, ενώ ένας πιστεύει ότι τα παλιότερα εγχειρίδια ιδιαίτερα των μικρών τάξεων δεν είναι 
καθόλου ελκυστικά λόγω απουσίας αρκετής και ποιοτικής εικονογράφησης. Προτείνει η αισθητική 
των εγχειριδίων να προσαρμοστεί στην αισθητική των εξωσχολικών βιβλίων γνώσεων, ενώ δύο 
πιστεύουν ότι τα καινούρια εγχειρίδια Φυσικής της Ε΄ και Στ΄ τάξης και Γεωγραφίας της Ε΄ τάξης 
είναι πολύ ελκυστικά. Ειδικά για την ποιότητα της εικονογράφησης, ένας γονέας επισημαίνει ότι στα 
βιβλία Εμείς και ο Κόσμος αρκετές φορές ζητείται από τους μαθητές να παρατηρήσουν κάποια εικόνα 
και να τη σχολιάσουν με βάση κάποια στοιχεία τα οποία όμως δε διακρίνονται. 

΄Οσον αφορά στις χρηστικές διευκολύνσεις όλοι πιστεύουν ότι δεν είναι αρκετές σχεδόν σε 
όλα τα εγχειρίδια, ενώ δύο θεωρούν ως πρότυπο το εγχειρίδιο της Φυσικής Ε΄ και Στ΄. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις έξι εκπαιδευτικών, τα θέματα αρκετών εγχειριδίων είναι 
αδιάφορα για τους μαθητές, «παρουσιάζουν έναν κόσμο ωραιοποιημένο», «αναφέρονται περισσότερο 
στο χτες παρά στο σήμερα», γι’ αυτό και έχουν την άποψη ότι δεν ανταποκρίνονται στα βιώματα των 
παιδιών. Με την άποψη αυτή φαίνεται να συμφωνεί και ο Διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με τον 
οποίο «η σημερινή πράξη και ζωή είναι διαφορετική από αυτή που αποτυπώνεται στα σχολικά 
εγχειρίδια». Οι υπόλοιποι τρεις έχουν θετική άποψη για τη σύνδεση του περιεχομένου των βιβλίων με 
την πράξη και τη ζωή. Αξίζει, όμως, να αναφερθεί ότι μέσα από τις απαντήσεις των περισσοτέρων 
από τους εκπαιδευτικούς της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας προέκυψε ότι το περιεχόμενο αρκετών 
ενοτήτων, λόγω του ότι για πολλά χρόνια δεν έχει ανανεωθεί, όχι μόνο δε συνδέεται με το σήμερα, 
αλλά έχει γίνει και προβλέψιμο από τους μαθητές. Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό με την 
επισήμανση που κάνουν αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων ότι τα εγχειρίδια 
χρησιμοποιούνται ως αποκλειστική πηγή άντλησης γνώσεων, μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι τα 
εν λόγω εγχειρίδια όχι μόνο δεν καλλιεργούν τη φιλαναγνωσία, αλλά προκαλούν τη νωθρότητα και 
την αδιαφορία στους μαθητές. 

Σχετικά με τα Ανθολόγια του δημοτικού σχολείου, όλοι οι δάσκαλοι συμφωνούν ότι η 
θεματολογία είναι παρωχημένη και ανεπίκαιρη, ενώ αρκετοί επισημαίνουν το μη διαπολιτισμικό 
χαρακτήρα της, καθώς και την απουσία κειμένων ξένης λογοτεχνίας. Η πρότασή τους για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος συμπυκνώνεται στην άποψη μιας δασκάλας, σύμφωνα με την οποία, 
«το περιεχόμενο των Ανθολογίων, για να προκαλεί συνεχώς το ενδιαφέρον των παιδιών, θα πρέπει να 

                                                 
296 Εναλλακτική ονομασία της θεμελιωμένης θεωρίας είναι και η συνεχής συγκριτική μέθοδος (constant 
comparative method) (Glaser, 1965, σσ. 436-445). 
297 Η σύγκριση και η αφαίρεση του υλικού έγινε σε συνεργασία με το δάσκαλο Παρασκευά Παρασκευά. 
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αναθεωρείται ανά διαστήματα και να προσαρμόζεται στις σύγχρονες κοινωνικοπολιτισμικές 
συνθήκες, καθώς και στη νεότερη λογοτεχνική γραφή». Τρεις, παράλληλα με τα παραπάνω, 
εκφράζουν θετική άποψη για το νέο Ανθολόγιο των δυο τελευταίων τάξεων και προτείνουν την 
αντικατάσταση του περιεχομένου των υπόλοιπων στο ίδιο πρότυπο. Οι  ίδιοι δάσκαλοι εκτιμούν ότι το 
περιεχόμενο του νέου Ανθολογίου καλλιεργεί την αγάπη για τη λογοτεχνία. Ένας, όμως, εκτιμά ότι τα 
μεταφρασμένα κείμενα της ξένης λογοτεχνίας είναι πολλά και θα προτιμούσε να υπάρχουν 
περισσότερα κείμενα της ελληνικής λογοτεχνίας. 

Για την αισθητική των Ανθολογίων των τεσσάρων πρώτων τάξεων του σχολείου όλοι οι 
δάσκαλοι εκφράζονται αρνητικά. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνουν ως αρνητικά χαρακτηριστικά τη 
μονοχρωμία και τη «φτωχή» έκδοση, καθώς και την απουσία οποιασδήποτε εικονογράφησης. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά, σύμφωνα με την άποψη μιας δασκάλας, δημιουργούν ως πρώτη εντύπωση ότι 
τα εν λόγω εγχειρίδια συντάχθηκαν για μεγαλύτερα παιδιά ή για ενήλικες. Τρεις από τους 
εκπαιδευτικούς προβάλλουν ως υπόδειγμα αισθητικής ανθολογίου το Ανθολόγιο της Ε΄ και Στ΄ τάξης 
και το μοναδικό αρνητικό σχόλιο εκφράστηκε από μια δασκάλα σύμφωνα με την οποία «το νέο 
Ανθολόγιο είναι μεγάλο, γεγονός που το κάνει δύσχρηστο. Οι μαθητές μου αφήνουν τα βιβλία του 
Ανθολογίου και της Φυσικής στη βιβλιοθήκη της τάξης, γιατί βαραίνει η τσάντα τους». 

΄Οσον αφορά στην επιλογή των κειμένων όλοι συμφωνούν, στο πλαίσιο της αντικατάστασης 
των Ανθολογίων που προτείνουν, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αντιπροσωπευτικότερη επιλογή, όσον 
αφορά στους συγγραφείς, στη θεματολογία και στη λογοτεχνική γραφή. Για το νέο Ανθολόγιο, 
κάποιοι από αυτούς επισημαίνουν την προσεγμένη επιλογή των κειμένων, ωστόσο ένας από αυτούς 
θεωρεί αδικαιολόγητη την ανθολόγηση με περισσότερα από ένα κείμενο κάποιων συγγραφέων ίδιου ή 
και μικρότερου μεγέθους από άλλους συγγραφείς, οι οποίοι, όμως, ανθολογούνται μόνο με ένα 
κείμενο. 

Τις χρηστικές διευκολύνσεις των δυο πρώτων Ανθολογίων όλοι τις θεωρούν ελάχιστες, ενώ 
δύο θεωρούν τις χρηστικές διευκολύνσεις του νέου Ανθολογίου αρκετές και υποβοηθητικές για την 
άνετη και γρήγορη πρόσβαση μαθητών και δασκάλων στο περιεχόμενο του βιβλίου. 

Συγκρίνοντας τις μέχρι τώρα αξιολογικές κρίσεις των εκπαιδευτικών του συγκεκριμένου 
σχολείου για τα Ανθολόγια με την κρίση των παιδιών, επαληθεύεται σχεδόν η ίδια αρνητική 
αξιολογική άποψη για τα δύο πρώτα Ανθολόγια, ενώ επαληθεύεται η θετική άποψη ορισμένων 
εκπαιδευτικών για το νέο Ανθολόγιο. Ωστόσο, αξιοσημείωτη είναι η διαπίστωση που προκύπτει από 
τις απαντήσεις δασκάλων, παιδιών και γονέων ότι τα ανθολόγια είναι τα αγαπημένα βιβλία των 
παιδιών. Η διαπίστωση αυτή εξηγείται, κυρίως, από το γεγονός ότι η διδασκαλία των Ανθολογίων, 
κατά κανόνα, δεν έχει αναγκαστικό χαρακτήρα, υλοποιείται σε ένα άλλοτε περισσότερο και άλλοτε 
λιγότερο φιλελεύθερο πνεύμα και, σύμφωνα με τις απαντήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών, τα 
κείμενα δε συνοδεύονται από γραμματικοσυντακτικές  και άλλες ασκήσεις. 

Η αγάπη των μαθητών για τα Ανθολόγια, σύμφωνα με κάποιους εκπαιδευτικούς, ενεργοποιεί 
το ενδιαφέρον των μαθητών να αναζητήσουν το ολόκληρο βιβλίο. Στο ζήτημα, όμως, αυτό θεωρούν 
καθοριστική και τη συμβολή του δασκάλου. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η απάντηση μιας δασκάλας, 
σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται μιαν ανισότητα δυνατοτήτων ανάμεσα στους μαθητές της 
σχολικής μονάδας για την προμήθεια του ολόκληρου βιβλίου. Η ανισότητα αυτή προκύπτει είτε από 
τη διαφορετική οικονομική δυνατότητα των οικογενειών είτε από τη διαφορετική θεώρηση που έχει η 
οικογένεια για την αξία της βιβλιοανάγνωσης, γι’ αυτό και η ίδια δασκάλα προτείνει «όλα τα βιβλία 
που αναφέρονται στο Παράρτημα του νέου Ανθολογίου, να βρίσκονται στις σχολικές βιβλιοθήκες, με 
φροντίδα του σχολείου ή του Υπουργείου Παιδείας». 

Σχετικά με τα Βιβλία του Δασκάλου, όλοι εκφράζονται απαξιωτικά γι’ αυτά, είτε γιατί 
κάποιοι τα χρησιμοποιούν για πάνω από 20 χρόνια, οπότε γνωρίζουν το περιεχόμενό τους, είτε γιατί 
κάποιοι θεωρούν το περιεχόμενό τους ξεπερασμένο από τις εξελίξεις στις διδακτικές προσεγγίσεις. 
Τρεις από αυτούς εκτιμούν ότι θα ήταν χρήσιμο ένα λεπτομερέστερο συνοδευτικό έντυπο του νέου 
Ανθολογίου, στο οποίο θα περιέχονται παραδείγματα εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων των 
λογοτεχνικών κειμένων. 

 
Συζήτηση και γενικές διαπιστώσεις 
Σήμερα τα περισσότερα από τα παλιά σχολικά εγχειρίδια έχουν αντικατασταθεί με νέα. Σε όλα τα νέα 
βιβλία είναι εμφανής η πρόθεση των συγγραφικών ομάδων να αντιμετωπιστούν ζητήματα 
αναγνωσιμότητας, αυτενέργειας των μαθητών, αισθητικής, χρηστικών διευκολύνσεων και σύνδεσης 
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του περιεχομένου με την πράξη και τη ζωή (βλ. και σχετικές προδιαγραφές που ορίζονται για τη 
συγγραφή των εγχεριδίων από το ΔΕΠΠΣ, 2002). Τα ζητήματα αυτά,  όπως προέκυψε και από το 
ερευνητικό μας εγχείρημα, συνδέονται με την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών. 
Απομένει, λοιπόν, να ερευνηθεί το αποτέλεσμα της παραπάνω αντιμετώπισης σε σχέση με την 
καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, τα σχολικά εγχειρίδια δεν μπορούν από μόνα τους να 
λειτουργήσουν καθοριστικά για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών, ακόμη κι αν 
υιοθετούν μια φιλέρευνη φιλοσοφία και πρακτική. Όπως αναφέρθηκε στην παρούσα εργασία αλλά 
και όπως αναδείχτηκε σε άλλα σημεία του συνολικού ερευνητικού μας εγχειρήματος, ο ρόλος των 
σχολικών εγχειριδίων στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών εξαρτάται από τις προθέσεις 
των δασκάλων να εφαρμόσουν και να προωθήσουν με ευχάριστο τρόπο μια φιλέρευνη πρακτική. Οι 
δάσκαλοι, όμως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, δεν υιοθετούν παρόμοιες πρακτικές, 
επικαλούμενοι ως κύρια αιτία την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής που υπάρχει τόσο σε επίπεδο 
σχολικών μονάδων (σχολικές βιβλιοθήκες298 κτλ.) όσο και σε τοπικό επίπεδο (δημοτικές βιβλιοθήκες 
κτλ.). Ως μερική και άμεση επίλυση του παραπάνω προβλήματος προτείνουμε τον εφοδιασμό όλων 
των σχολείων της χώρας, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, με το σύνολο του προτεινόμενου από 
τα νέα σχολικά εγχειρίδια έντυπου, ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού υλικού για περαιτέρω 
ανάγνωση, μελέτη και έρευνα. ΄Ετσι θα γίνει εφικτή στην πράξη η πρόθεση του ΔΕΠΠΣ και των 
συγγραφικών ομάδων για καλλιέργεια ευχάριστου και ερευνητικού πνεύματος και ταυτόχρονα θα 
ακυρωθεί ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων ως αποκλειστική πηγή άντλησης γνώσεων, γεγονός που 
όχι μόνο δεν προωθεί τη φιλαναγνωσία, αλλά προκαλεί νωθρότητα και αδιαφορία στους μαθητές. 

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε τη θετική αποδοχή που έτυχε σχεδόν από όλους τους 
εκπαιδευτικούς299 της μελέτης περίπτωσης το νέο Ανθολόγιο της  Ε΄ και Στ΄ τάξης σε σχέση με την 
καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών. Είναι καιρός, όμως, μετά από έξι χρόνια διδακτικής 
χρήσης να ξεκινήσει ένα οργανωμένο και συστηματικό ερευνητικό και αξιολογικό εγχείρημα του νέου 
Ανθολογίου, ώστε οι όποιες διορθωτικές και ανανεωτικές παρεμβάσεις να μην καθυστερήσουν για 
άλλη μια εικοσιπενταετία, όπως έγινε με την αντικατάσταση των προηγούμενων Ανθολογίων. Ακόμη, 
από τις επισημάνσεις κάποιων εκπαιδευτικών προέκυψε η ανάγκη μιας συστηματικής ενημέρωσης 
των εκπαιδευτικών για τη νέα φιλοσοφία προσέγγισης που υιοθετούν τα νέα Ανθολόγια και, επιπλέον, 
η έκδοση ενός Βιβλίου του Δασκάλου για το Ανθολόγιο της Ε΄ και Στ΄ τάξης στο οποίο δε θα 
περιέχονται μόνο συνοπτικές οδηγίες διδασκαλίας όπως συμβαίνει με το υπάρχον τεύχος που 
συνοδεύει το Ανθολόγιο της Ε΄ και Στ΄, αλλά λεπτομερέστερες οδηγίες με ανάπτυξη παραδειγματικών 
σχεδίων εργασίας για συγκεκριμένα κείμενα. 
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Θεοδωροπούλου Έλ., Επίκ. Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕΣ, Παν. Αιγαίου 

Βούκανου Μ., Εκπαιδευτικός-Υποψ. Διδάκτ. Παν. Αιγαίου 
 

Περίληψη 
Η εξέλιξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από την αρχαία Ελλάδα έως σήμερα, εμφανίζεται ως πολιτιστικό 
προϊόν της ίδιας της εξέλιξης των ευρωπαϊκών αρχών, οι οποίες συσσωρεύονται και καθολικοποιούνται ως 
αρχές του homo universalis (Flouris, 2005). Η θεμελιώδης ηθική και κοινωνικοπολιτική φύση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, διαπερνά και τελικά ενισχύει το κοινό πλαίσιο αξιών και αρχών στο βαθμό που αυτές λειτουργούν 
ως μοχλοί για τη διαμόρφωση της ταυτότητας του ευρωπαίου πολίτη αλλά και του πολίτη του κόσμου. H 
ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική φαίνεται να συνδέει την εκπαίδευση για τον πολίτη και την εκπαίδευση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, στη βάση μιας επιχειρηματολογίας που σχετίζεται με την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής 
συνείδησης και της κοινωνικής συνοχής μέσω της αποδοχής του άλλου, της άμυνας στη βία, στην 
εγκληματικότητα, στο ρατσισμό  και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Στόχος της έρευνας είναι να αναγνωρίσει τις 
αναφορές στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται από τα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στα νέα προγράμματα σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η έρευνα θα εστιαστεί στην περίπτωση του 
μαθήματος των Θρησκευτικών της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.  
 
Εισαγωγή 
Η εξέλιξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από την αρχαία Ελλάδα έως σήμερα, εμφανίζεται ως 
πολιτιστικό προϊόν της ίδιας της εξέλιξης των ευρωπαϊκών αρχών (Flouris, 2005). Η θεμελιώδης 
ηθική και κοινωνικοπολιτική φύση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαπερνά και ενισχύει την 
προσπάθεια διαμόρφωσης ενός κοινού πλαισίου αξιών οι οποίες δομούν τη λεγόμενη ευρωπαϊκή 
διάσταση.  

H ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική φαίνεται να συνδέει την εκπαίδευση για τον  
δημοκρατικό πολίτη με την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στη βάση μιας 
επιχειρηματολογίας που σχετίζεται με την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής συνείδησης και της 
κοινωνικής συνοχής μέσω της αποδοχής του άλλου, της άμυνας στη βία, στην εγκληματικότητα, στο 
ρατσισμό και στον κοινωνικό αποκλεισμό (“Learning and living Democracy for all” 
CGIV/EDU/CAHCIT /2006/5). Τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα καλούνται να ενσωματώσουν 
αυτές τις κατευθύνσεις, ενισχύοντας την εκπαίδευση για τις αξίες. 

Το σχολικό εγχειρίδιο στο χώρο των κοινωνικών σπουδών αποτελεί πρόσφορο πεδίο για την 
καταγραφή αρχών και αξιών (Collado  - Atxurra, 2006 και Birzea, 1995), Ο συσχετισμός ωστόσο, 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και αξιών, στο πλαίσιο των διαδικασιών εμπέδωσης μιας κοινής 
ευρωπαϊκής δημοκρατικής συνείδησης, απαιτεί αναλυτικά προγράμματα ανοιχτά, με υψηλό βαθμό 
ευελιξίας στη διαχείριση πολλών, διασταυρούμενων και συχνά αντικρουόμενων εννοιών. Ο τρόπος 
ενσωμάτωσης του Μ.τ.Θ. στη φιλοσοφία του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος είναι καλός δείκτης 
τόσο των πιθανών αντιστάσεων των γνωστικών αντικειμένων, όσο και των εμπλοκών που 
συνεπάγεται η διδακτική διαχείρισή τους 



 

 

678

  .  
Ι.1. Ανθρώπινα Δικαιώματα και  Ευρωπαϊκή Ένωση 
Η εξέλιξη της έννοιας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, παρακολουθεί την ιστορική κίνηση της ίδιας 
της έννοιας του ανθρώπου, την ανάδυση δηλαδή, μορφών αυτο-συνείδησής του καθώς προσπαθεί να 
ορίσει τον εαυτό του.  Αναδεικνύεται έτσι το προεξάρχον σύστημα αξιών, καθώς αυτό συμπυκνώνει 
και αντανακλά μορφές πολιτισμού, κατά κανόνα στη βάση της αποδοχής της εγγενούς αξιοπρέπειας 
του ανθρώπου (αποδοχή που καθιστά τα δικαιώματα σύμφυτα με την ίδια την έννοια του ανθρώπου). 
Το αίτημα πάντως της καθολικότητας κατά τη διατύπωσή τους (πχ. «όλα τα ανθρώπινα όντα είναι 
γεννημένα ελεύθερα και ίσα στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα» ή  «…η ιδεώδης ελευθερία του 
ανθρώπου μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που όλοι θα μπορούν ισότιμα να απολαμβάνουν 
οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά δικαιώματα αλλά επίσης και αστικά πολιτικά δικαιώματα…», 
ICESCR 1997), δεν παύει να διατρέχεται από ρωγμές που παραπέμπουν στη συγκρουσιακότητα και 
την πολυπλοκότητα των εννοιολογικών, αξιολογικών και  ιδεολογικών στοιχείων που απαρτίζουν τη 
θεωρία περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και των πολλαπλών σχέσεων μεταξύ τους. Σε κάθε 
περίπτωση, η έννοια του «δικαιώματος» αναφέρεται σε ένα αγαθό που όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται 
(αν και ήδη  έχει διατυπωθεί η αναστροφή της ανθρωποκεντρικής αντίληψης για τη φύση και έχει 
διευρυνθεί η απόδοση δικαιώματος στις μη ανθρώπινες οντότητες) και που δεν μπορεί, ως εκ τούτου, 
παρά να αποκτά αναγκαστική ισχύ, προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια του ανθρώπου να 
διαφυλάξει όσα απορρέουν από την ανθρώπινη υπόστασή του  και την αποδεικνύουν ως τέτοια. Ο  
κύκλος που διαμορφώνεται ( η αναγκαιότητα διαφύλαξης των δικαιωμάτων δεικνύει την ισχύ μιας 
επικρατούσας αντίληψης για τον άνθρωπο και αντίστροφα) προσδιορίζει και την κατεύθυνση των 
διαδικασιών θεσμοποίησης  και εκπαίδευσης που επικυρώνουν το νόημα και την αξία του.  

Ανοιχτό παραμένει πάντως το ερώτημα του κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να 
συνδέσει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα την πρόθεσή της να διαμορφώσει τον ιδιαίτερο, 
διακριτό χαρακτήρα της με τις συνθήκες τις απαραίτητες για την ανάπτυξη δημοκρατικών, 
οικουμενικών κοινωνιών, στις οποίες θα μετέχουν οι πολίτες της με συνείδηση αυτών των 
δικαιωμάτων, αλλά και της υποχρέωσης υπεράσπισής τους. Ένα τέτοιο ερώτημα παραπέμπει ευθέως 
στο ίδιο το ζήτημα της διαμόρφωσης ευρωπαϊκής συνείδησης και της δυνατότητάς της να δομείται 
στη βάση οικουμενικών αξιών300. 

Παρά τις κατηγοριοποιήσεις τους, τα δικαιώματα, έμφυτα, αναπαλλοτρίωτα και αναφαίρετα, 
καταγράφονται ως οικουμενικά, ανεξάρτητα, αλληλοσχετιζόμενα  (1993, World Conference on 
Human Rights in Vienna), λειτουργικά, αδιαίρετα και αδιαχώριστα - οι σύνδεσμοι μεταξύ τους είναι 
αδιαμφισβήτητοι παραπέμποντας έτσι σε μια αντίληψη του ανθρώπου ως ενιαίας υπόστασης, της 
οποίας οι διαφορετικές  εκφάνσεις την ορίζουν εξίσου και στην οποία, επομένως, τα δικαιώματα 
αποδίδονται ενιαία, δίχως ιεράρχηση (Vladimir Volodin /Unesco 31-5-06301). 

 

                                                 
300  Τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Διάσκεψη για τη Συνεργασία και την Ασφάλεια στην 
Ευρώπη, αφιέρωσαν στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το τρίτο μέρος του τελικού συμφώνου που 
υπογράφηκε στο Ελσίνκι τον Αύγουστο του 1975 (Romano Sergio, 2003:531). Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη 
Συνθήκη της Νίκαιας (2001), συνοψίζει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα σε σχετικό χάρτη όπως αυτός 
υπογράφηκε και διακηρύχτηκε κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας (7-12-2000) διακρίνοντάς τα σε 
κατηγορίες που αφορούν στην αξιοπρέπεια, στην ελευθερία, στην ισότητα, στην αλληλεγγύη, στην ιθαγένεια, στη 
δικαιοσύνη, ενώ τα κράτη μέλη της καλούνται να προστατεύουν τα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες 
επιβάλλοντας πολιτικές ή οικονομικές κυρώσεις («τα θεμελιώδη δικαιώματα, αποτελούν μέρος των γενικών 
αρχών του δικαίου της Ένωσης» , άρθρ.7, παρ. 3 Σχ. Σ.Σ 
301 «[…] Η Ένωση, έχοντας επίγνωση της πνευματικής και ηθικής κληρονομιάς της, εδράζεται στις αδιαίρετες 
και οικουμενικές αξίες της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της ισότητας, της αλληλεγγύης […] συμβάλλει στη 
διαφύλαξη και την ανάπτυξη αυτών των κοινών αξιών, σεβόμενη την πολυμορφία των πολιτισμών και των 
παραδόσεων των λαών της Ευρώπης καθώς και την εθνική ταυτότητα των κρατών μελών της […] Προς το 
σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, υπό το πρίσμα των 
κοινωνικών αλλαγών, της κοινωνικής προόδου […], καθιστώντας τα πιο αντιληπτά σε ένα χάρτη. Ο παρών 
χάρτης επιβεβαιώνει, […] τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις και τις 
διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών μελών […] καθώς και τους κοινωνικούς χάρτες που έχουν υιοθετηθεί από την 
Κοινότητα και το Συμβούλιο της Ευρώπης [..]» (Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., 2000, 
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων  των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σσ. 8-9). 
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Ι. 2. Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
Μέσα από τα επίσημα κείμενα διαπιστώνεται η σύνδεση του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις αξίες με τη δημοκρατική αγωγή του πολίτη (ως παιδαγωγικού παραδείγματος 
αλληλοκατανόησης, διαπολιτισμικού, διαθρησκευτικού διαλόγου και ενθάρρυνσης της ισότητας των 
φύλων), με μία μάθηση, δηλαδή, η οποία θα υποστηρίζει την έννοια της δημοκρατικής συμμετοχής. 
Παρατηρείται έτσι, μια σταδιακή απορρόφηση ή ενσωμάτωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων  και του 
αξιακού τους περιεχομένου ως συνεκτικών δεσμών, στη θεωρία και στις διαδικασίες συγκρότησης της 
δημοκρατικής ευρωπαϊκής συνείδησης και των θεσμών, αρχών, κανόνων και αξιών που την κάνουν 
ορατή, την επιβεβαιώνουν και την ενισχύουν. Αναπτύσσεται, δηλαδή, μια εσωτερική αλλά και 
πολλαπλά εκφρασμένη συσχέτιση ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα (και την οικουμενική αξιακή 
τους βάση, η οποία σκελετώνει την ευρωπαϊκότητα), και στη δημοκρατική αγωγή για τον ευρωπαίο 
πολίτη. Ή αλλιώς, ενώ τα ανθρώπινα δικαιώματα παρουσιάζονται ως θεμέλια της εκπαίδευσης για τη 
δημοκρατική πολιτειότητα,  η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, παρότι συγχρόνως 
θεμελιώδης,  θεωρείται τμήμα της εκπαίδευσης για τη δημοκρατία, στην προσπάθειά της να 
διερευνήσει νέες αναδυόμενες ταυτότητες  (Cesar Birzea, 1995). 

 
 Ι. 3. Ανθρώπινα δικαιώματα-αξίες-εκπαίδευση 
Το υλικό που εξασφαλίζει την μάθηση για την εκπαίδευση του πολίτη στηρίζεται τόσο σε θέματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και σε θέματα πανανθρώπινων αξιών (“Stand up now for human rights, 
Human Rights Album, created by The Council of Europe, U.N. material, κ.λ.π.) Στο άρθρο 6 της 
Σ.Ε.Ε. περιέχεται ο κατάλογος των γενικών αρχών (στο άρθρο Ι-2 του Σ.Σ. για τη θέσπιση του 
Ευρωπαϊκού Συντάγματος οι αρχές αυτές καταγράφονται ως αξίες), τις οποίες αποδέχονται τα κράτη 
μέλη καθώς αποτελούν έναν από τους όρους συμμετοχής τους στην Ε.Ε.: ελευθερία, δημοκρατία, 
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών καθώς και του κράτους 
δικαίου. Στο άρθρο 7 της Σ.Ε.Ε. που εισήχθηκε με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, προωθούνται τα 
μέσα που θα επιτρέψουν στα θεσμικά όργανα της Ένωσης να εγγυηθούν ότι τα κράτη μέλη σέβονται 
τις αξίες αυτές. Σύμφωνα δηλαδή, με το Σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, 
διαμορφώνεται ένα φάσμα αξιών, το οποίο παραπέμπει στην προαναφερθείσα κατηγοριοποίηση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων: «…Η Ένωση βασίζεται στις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου καθώς και του σεβασμού των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων […] Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη, σε μια κοινωνία 
πλουραλισμού, ανοχής, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και απαγόρευσης των διακρίσεων» (άρθρο 2, Σχ. 
Σ.Σ, Λουξεμβ. 2003). 

Η πορεία από τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες στα ανθρώπινα δικαιώματα και αντίστροφα, είναι 
ένας παιδαγωγικός δρόμος με «διπλές» κινήσεις που απαιτεί εύστροφη διαχείριση του αξιακού υλικού 
και ικανότητα διάκρισης αφενός των θεμελιωδών και κοινών στοιχείων που διασχίζουν τις δύο 
περιοχές, αφετέρου των επιμέρους αξιών που υποστηρίζουν τον κύριο αξιακό όγκο (πρβλ. « οι 
κατάλογοι θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελούν ένα σύνολο θεμελιωδών αξιών που αναφέρεται στις 
ουσιαστικές πτυχές της ανθρώπινης ζωής», Δεληκωνσταντής Κ., 1995: 25). Με αυτήν την έννοια, 
δημιουργούνται επάλληλοι και αμοιβαία περικλειόμενοι κύκλοι εκπαίδευσης, ανάλογα με το 
διδακτικό κέντρο βάρους: εκπαίδευση για τη δημοκρατία, για το δημοκρατικό πολίτη, για τον 
ευρωπαίο πολίτη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τις αξίες. Πρόκειται για πεδία εκπαίδευσης 
αλληλοτροφοδοτούμενα και αλληλένδετα, σε μια συνθετική δυναμική που απολήγει στην 
πολυεπίπεδη οργάνωση της ταυτότητας του ευρωπαίου πολίτη γύρω από την αποδοχή θεμελιακών αν 
και εξελισσόμενων αξιών.  

Ιδιαίτερο ωστόσο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση αποκτά το γεγονός αφενός της 
κανονιστικής, θεμελιώδους και οικουμενικής διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
σύστοιχων αξιών και αφετέρου της αναγκαστικής σύνδεσης τους με την πράξη, η οποία και τα 
νομιμοποιεί και τα κατοχυρώνει στο χώρο και το χρόνο. Η εκπαίδευση πρέπει να συνδέσει την 
κατανόηση της έννοιας του ανθρωπίνου δικαιώματος με την πράξη που πηγάζει από αυτήν την 
κατανόηση. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποκτά κομβική σημασία, 
εφόσον η ίδια αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Παρόλα αυτά, σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο τα 
ανθρώπινα δικαιώματα εννοιολογούνται και αξιοδοτούνται, τόσο σε σχέση με το φάσμα των εννοιών 
και αξιών έναντι του οποίου διδάσκονται όσο και στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στο οποίο 
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ενσωματώνονται (βλ. «η παιδεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο σχολείο αποτελεί επίσης πάντα 
και εκπαίδευση αξιών», Lehart V., 2006: 90).  

 
Ι. 4.   Το μάθημα των Θρησκευτικών και το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον αναδιάταξης αξιών,  οι δομές και οι αρχές της δημοκρατίας 
επαναπροσδιορίζονται: η διαμόρφωση του δημοκρατικού πολίτη που θα ικανός να αυτο-
προσδιορίζεται, να αυτο-πραγματώνεται, να ορίζει και να προωθεί κριτικά το δημοκρατικό αίτημα 
απασχολεί τα εκπαιδευτικά συστήματα (Osler et al. 1995 – ένας πολίτης που θα μπορεί να 
παρεμβαίνει στη διαμόρφωση των θεσμών, Καρακατσάνη, 2003:221). Τα Αναλυτικά Προγράμματα 
καλούνται να ανταποκριθούν σε μια αυξανόμενη πολυπλοκοποίηση του ορισμού αυτού, στο βαθμό 
εξάλλου που εμπεριέχει στοιχεία, όπως οι αξίες/ευρωπαϊκές αξίες ή τα δικαιώματα/του ανθρώπου 
n(πρβλ. Αnderson 1998, Levin 1998, 2000, Cogan and Pederson 2001, Potter 2002).  Η ανάπτυξη 
ακριβώς της ιδέας της Ευρώπης, με στόχο την εδραίωση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας, μέσα από τα  
σχολικά εγχειρίδια,  με έμφαση στην κοινωνική και πολιτισμική διάσταση και στην αναγνώριση και 
αποδοχή των ατομικών, πολιτισμικών, φυλετικών και εθνοτικών διαφορών, αποτελεί πλέον 
αντικείμενο συστηματικής μελέτης (Georg-Eckert Institut, Institut fur Europaische Politic-IER, Civic 
education study-CIVED).  

Ωστόσο, στην περίπτωση του Μ.τ.Θ., πέραν της ανάγκης ειδικών εννοιολογικών 
διευκρινίσεων302, πρέπει να τονιστεί η ανάγκη μελέτης του συνδυασμού στόχων που αφορούν στην 
εκπαίδευση για τη δημοκρατία, για τον ευρωπαίο πολίτη και για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη 
χριστιανική αγωγή, η οποία και αποτελεί το κεντρικό μέλημα του Μ.τ.Θ. Έτσι, θα πρέπει πρώτον να 
ληφθούν υπόψη οι ειδικοί σκοποί του μαθήματος για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (όπως 
προκύπτουν από τον ομολογιακό χαρακτήρα του), δεύτερον να εντοπισθούν οι εγκάρσιοι, κοινοί τόποι 
που το συνδέουν με άλλους ειδικούς στόχους και αξίες στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων αλλά και με 
τους στόχους και τις αξίες του ίδιου του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών  (βλ. τη 
συνάρτηση στόχων όπως,  η καλλιέργεια πνεύματος έμπρακτης αλληλεγγύης, ειρήνης και 
δικαιοσύνης, ο σεβασμός της θρησκευτικής ιδιαιτερότητας και της συνύπαρξης με το «διαφορετικό» - 
ως στόχων του Μ.τ.Θ. - αφενός με την κατηχητική διάσταση του μαθήματος και αφετέρου με 
ευρύτερους εκπαιδευτικούς στόχους ένταξης σε πλουραλιστικές κοινωνίες ) και τρίτον να αξιολογηθεί 
και να αξιοποιηθεί η δυνατότητα «κοινής» διδακτικής προσέγγισης αυτών των στοιχείων 303 

 
ΙΙ. Έρευνα 
ΙΙ. 1. Ερευνητικό πρόβλημα και σκοπός  

                                                 
302 βλ. για παράδειγμα, την κατανόηση της ίδιας της έννοιας του ανθρώπινου δικαιώματος ως συνάρτησης της 
ανθρώπινης κατάστασης απέναντι στο Θεό – «Είναι βέβαιο ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου, με την έννοια της 
Οικουμενικής Διακήρυξης του 1948, «δεν ανήκουν στο παραδοσιακό υλικό των θρησκειών» μη εξαιρουμένης 
ούτε και της χριστιανικής θρησκείας», J. Schwartländer, στο: Δεληκωνσταντής Κ., 1995: 84 
303 Η διαθεματικότητα έτσι, προτείνεται ως μία δίοδος για την επίτευξη τέτοιων διασυνδέσεων ενώ, παράλληλα,  
τηρούνται οι σκοποί της σχολικής εκπαίδευσης για κάθε βαθμίδα και για κάθε μάθημα. Στην πραγματικότητα, η 
ενσωμάτωση του Μ.τ.Θ. στο ΔΕΠΠΣ, φαίνεται να παρακάμπτει γρήγορα τις ίδιες τις αντιφάσεις που 
προκύπτουν από τη φύση του μαθήματος (όπως, τη δυσκολία κριτικής επεξεργασίας, παρέμβασης και αλλαγής 
του περιεχομένου του μαθήματος και των ηθικών αρχών και θεωριών που το πλαισιώνουν, όπως αυτές 
καθορίζονται από το δόγμα, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη χρήση της ενστάλαξης ως 
κύριας μεθόδου κατά την διδασκαλία των αξιών, κ.ο.κ.ε.) και που παραπέμπουν στην ίδια τη φύση και την 
ιστορία της σχέσης θρησκείας και εκπαίδευσης. Εάν τα Θρησκευτικά επιδιώκουν να ασκήσουν επιρροή στη 
διαμόρφωση των κοινωνικών στάσεων και αντιλήψεων των νέων (Ζαμπέτα, 2003), στο βαθμό επίσης που ένας 
κύριος στόχος ο οποίος αποδίδεται στο  Μ.τ.Θ., είναι αυτός της ηθικής συγκρότησης και διαπαιδαγώγησης των 
μαθητών, είναι ζητούμενο κατά πόσο είναι δυνατή η επεξεργασία της υπέρβασης βασικών στοιχείων μιας 
θρησκευτικής παιδαγωγικής αφήγησης και πρακτικής, όπως η θρησκευτική ενδογμάτιση, η ταύτιση της 
ιδιότητας του πολίτη με την ιδιότητα του πιστού, η αποδυνάμωσης της αρχής της καθολικότητας (εφόσον 
τίθεται ως a priori  αρχή η αποδοχή της ύπαρξης του Θεού). Η πρακτική που ακολουθείται σε αρκετές 
ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με το μάθημα Ηθικής Φιλοσοφίας που προσφέρεται εναλλακτικά προς τη 
θρησκευτική παιδεία εξυπηρετεί αυτόν το στόχο (Ζαμπέτα, 2003). 
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Προηγούμενη έρευνα στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος των Θρησκευτικών Γ’ και Δ’ Δημοτικού 
(βιβλία μαθητή και δασκάλου)304, καθώς και στα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ  του αντίστοιχου μαθήματος, 
μεταξύ των άλλων ευρημάτων, έχει δείξει σημαντικό ποσοστό εμφάνισης αξιών, που, όπως φάνηκε, 
στοιχειοθετούν ένα σύνολο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή αντιστοιχούν σε κατηγορίες ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων (όπως αυτά καταγράφονται υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/ στο Σχέδιο του 
Ευρωπαϊκού Συντάγματος της Ε.Ε, Συνθήκη της Νίκαιας, 2000)305. Το γεγονός αυτό, της παραλληλίας 
ή υπαλληλίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των αξιών, παρόλο ότι μοιάζει να περιγράφει ένα 
αυτονόητο, έναν κοινό παιδαγωγικό τόπο (κατά μια διπλή έννοια: 1. ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα 
εκφράζονται με όρους αξιών  ή ότι οι οικουμενικές αξίες παραπέμπουν σε μια οξυμένη αντίληψη περί 
προστασίας του ανθρώπινου δικαιώματος, 2. ότι κάθε διδακτική προσέγγιση του ενός στοιχείου 
καλύπτει συγχρόνως και το άλλο), δημιουργεί το ερώτημα περί της δυνατότητας διάκρισής τους αλλά 
και περί της δημιουργίας μιας προβληματικής, σε παιδαγωγικό και διδακτικό επίπεδο, κατάστασης σε 
περίπτωση αδυναμίας διάκρισης.  

Η διάκριση αυτή εδράζεται στη διαπίστωση του θεμελιακού και θεμελιωτικού χαρακτήρα των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, θεμελιωτικού ως προς βασικούς στόχους της ανθρωπότητας, όπως είναι 
η ειρήνη ή η ελευθερία – η παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών λογίζεται ως απάρνηση της 
ανθρώπινης φύσης, του δικαιώματος να ζουν οι άνθρωποι ως άνθρωποι. Το ανθρώπινο δικαίωμα ως 
τέτοιο διεκδικεί το καθεστώς της αυταξίας (όπως αντίστοιχα, ο άνθρωπος νοείται ως αυτοσκοπός, 
αντίληψη που καλεί επιτακτικά την ανάγκη σεβασμού του ως θεμελιώδη ανάγκη), θεμελιώνει αξίες 
και, με αυτήν την έννοια, προηγείται της διδασκαλίας των αξιών εν γένει, ή των αξιών που καλούνται 
προς επίρρωσή του. Αντίστροφα, από διδακτική άποψη, ως σύνολο δικαιωμάτων, είδαμε ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να ενταχθούν σε έναν ευρύτερο κύκλο εκπαίδευσης, όπως είναι η 
εκπαίδευση για τη δημοκρατία, στο βαθμό που έχει επαρκώς αναφανεί η θεμελιώδης σχέση ανάμεσα 
στην έννοια της δημοκρατίας (όπως ορίζεται ) και την αντίληψη περί ανθρώπινων δικαιωμάτων306. 
Είναι, επομένως, ενδιαφέρον να φανεί η δυνατότητα διάκρισης αυτών των επιπέδων. 

Η ίδια αυτή διάκριση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση του μαθήματος των 
Θρησκευτικών, όπου οι αναφορές στους δύο τόπους είναι εξίσου κομβικές, μοιάζουν μάλιστα εξαρχής 
συνυφασμένες με την ανθρωπιστική φύση του αντικειμένου. Ωστόσο, το κρίσιμο σημείο παραμένει η 
παρεμβαλλόμενη έννοια της ευρωπαϊκής διάστασης (η οποία μάλιστα τείνει να αποκτά 
αντιπροσωπευτικό και διασφαλιστικό χαρακτήρα ως προς την αποδοχή, υιοθέτηση και κατοχύρωση 
δικαιωμάτων και αξιών). Η υπαλληλία κοινών ευρωπαϊκών αξιών και ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
επέτρεψε να δούμε τα τελευταία ως πτυχή της ευρωπαϊκής διάστασης. Η ίδια ακριβώς υπαλληλία 
μέσα από τα μάθημα των Θρησκευτικών, μας επιτρέπει να εξετάσουμε 1. τη δυνατότητα να 
επιβεβαιώνεται η ευρωπαϊκή διάσταση μέσα από διαφορετικές πτυχές της και αντίστροφα 2. την 
ετοιμότητα  διαφορετικών αντικειμένων (στην προκειμένη περίπτωση των Θρησκευτικών) στο 
πλαίσιο του ΔΕΠΠΣ να συντονίζουν τις πτυχές τους που συμπίπτουν με τις πτυχές της ευρωπαϊκής 
διάστασης προς τον στόχο της καλύτερης ανάδειξης της τελευταίας 3. Τον βαθμό στον οποίο τα δύο 
παραπάνω ερωτήματα θεωρούνται αυτονόητα ή γίνονται αντιληπτά ως διδακτικές προοπτικές και 
προκλήσεις από τους εκπαιδευτικούς και το βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί διαβλέπουν τη 
δυνατότητα αξιοποίησης του μαθήματος των Θρησκευτικών προς παρόμοιες κατευθύνσεις. 

Συνοπτικά, επομένως, σκοπός είναι η διερεύνηση δύο επιπέδων ως προς ένα τρίτο: 1. ο 
συσχετισμός αξιών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και  2. η συνάρτηση της ευρωπαϊκής διάστασης με 

                                                 
304   Βλ. Θεοδωροπούλου Έλενα- Βούκανου Μαίρη, 2007, «Οι αξίες για τον ευρωπαίο πολίτη στο Διαθεματικό 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών: η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος των 
Θρησκευτικών της Γ’ και Δ’ Δημοτικού», ανακοίνωση στο: SOUTH - EUROPEAN AND MEDITERRANEAN 
CONFERENCE ON   CITIZENSHIP EDUCATION, Πάτρα, 13-14 Απριλίου.  
305   Oι κατηγορίες αυτές ήταν: 1. της αποδοχής/ ανεκτικότητας, 2 της αλληλεγγύης,  3. της δημοκρατίας, 4. της 
ειρήνης, 5. της δικαιοσύνης, 6. της ελευθερίας, 7. της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 8. της ισότητας, 9. δικαιώματα 
του πολίτη, 10. άλλες γενικές αναφορές. 
 
306  Για παράδειγμα, η έμφαση στα δικαιώματα του ανθρώπου δεν νομιμοποιεί την παραβίαση των δικαιωμάτων 
άλλων οντοτήτων, παραβίαση άλλωστε που, ως τέτοια, αποδυναμώνει την ικανότητα του ανθρώπου να 
λειτουργεί σε πλήρη συνείδηση της ηθικής του υπόστασης. 
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τον παραπάνω συσχετισμό ως προς 3. την ομαλή ενσωμάτωσή τους στο Μ.τ.Θ., προκειμένου για την 
εξυπηρέτηση της διαμόρφωσης του ευρωπαίου πολίτη 

Η παρούσα έρευνα είναι  ανιχνευτική: η διερεύνηση διαφορετικών πτυχών και επιπέδων του 
ζητήματος της συγκρότησης της λεγόμενης ευρωπαϊκής διάστασης  στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
συστήματος, και ιδιαίτερα μέσα από τη χρήση σχολικών εγχειριδίων, αναδεικνύει σημεία που χρήζουν 
περαιτέρω διευκρίνισης. Ως εκ τούτου, έχει περισσότερο το χαρακτήρα καταγραφής ενός υπάρχοντος 
υλικού, στη βάση δεδομένων που προκύπτουν από τα επίσημα κείμενα της Ε.Ε  και με κεντρικό 
άξονα την εμφάνιση, διατύπωση, διαπραγμάτευση αξιακού υλικού.  

 
ΙΙ. 2. Ερευνητικά ερωτήματα 
Συνακόλουθα, τα ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώνονται ως εξής: 
α. Θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι το μάθημα των Θρησκευτικών μπορεί να προάγει θέματα όπως αυτά 
της ενίσχυσης των ανθρώπινων δικαιωμάτων; 
β. Ποια σχέση αντιλαμβάνονται ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις αξίες, όπως αυτά 
παρουσιάζονται στο Μ.τ.Θ.; 
γ. Αναγνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί αναφορές στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από το μάθημα των 
Θρησκευτικών στη Γ’ και Δ’ Δημοτικού στα νέα σχολικά εγχειρίδια; 
δ. Ποια δικαιώματα θεωρούν σημαντικά για την ανάπτυξη του ευρωπαίου πολίτη; 
ε. Με ποιον τρόπο θεωρούν ότι προβάλλονται θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων στα συγκεκριμένα 
σχολικά εγχειρίδια; 

Η αναζήτηση κάποιου είδους συσχετισμού μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
αντίληψής περί ευρωπαϊκών αξιών ευρωπαϊκής  ή η αναγωγή της θεμελιώδους συγκρότησης της 
ευρωπαϊκότητας στην αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις αξίες που τα υποστηρίζουν, 
αποτελούν ερευνητικά ζητήματα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των αξιών γενικότερα και της 
εκπαίδευσης περί των ευρωπαϊκών αξιών ειδικότερα.. Μπορούν πράγματι τα ανθρώπινα δικαιώματα 
να θεωρηθούν ως πτυχή της ευρωπαϊκής διάστασης; Μπορούν τα παραπάνω να θεωρηθούν πτυχές της 
διδασκαλίας του Μ.τ.Θ.; 
 
ΙΙ. 3. Μεθοδολογία  
Eπιλέχτηκε η μέθοδος της ημιδομημένης συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε 
εκπαιδευτικούς σχολείων  της Αττικής, που δίδαξαν κατά το τρέχον σχολικό έτος το Μ.τ.Θ. από τα 
νέα σχολικά εγχειρίδια. Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος θεωρείται κατάλληλη για τη συνέντευξη, 
εφόσον η έρευνα πραγματοποιείται στο τέλος της σχολικής χρονιάς και οι εκπαιδευτικοί έχουν σε 
μεγάλο ποσοστό ολοκληρώσει τη διδασκαλία τους στο συγκεκριμένο μάθημα.   

Το δείγμα των εκπαιδευτικών που ερωτήθηκαν, αποτελούν 20 δάσκαλοι και των δυο τάξεων 
(10 και 10), από την περιφέρεια του νομού Αττικής. Σε ποσοστό 85% είναι γυναίκες, έχουν 
ολοκληρώσει το πρόγραμμα εξομοίωσης και οι περισσότεροι δεν έχουν πτυχίο άλλης σχολής, ενώ 
μικρό επίσης είναι το ποσοστό σε μεταπτυχιακούς ή άλλους τίτλους σπουδών (10-35%). Η ηλικία των 
περισσοτέρων κυμαίνεται μεταξύ 36 και 45 ετών και η διδακτική τους εμπειρία κυρίως από 10 έως 25 
έτη. 
 
ΙΙ. 4. Παρουσίαση  ευρημάτων  
Στις συνεντεύξεις, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε 16 ερωτήσεις, από τις οποίες οι 5 
ήταν κλειστού τύπου και οι 11 ανοικτού τύπου. 
Αναλυτικότερα, απάντησαν ως εξής:  

Ως προς τις ιδιαίτερες αναφορές της Ε.Ε. σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, οι 
εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι ανατρέχουν σε πηγές όπως: τα μέσα ενημέρωσης, το άμεσο περιβάλλον 
(45%),  το διαδίκτυο (5%) ή τα δεδομένα ερευνών κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής των ίδιων με 
διαδικασίες έρευνας. Στο ίδιο ποσοστό παρέμειναν όσοι/ες υποστήριξαν ότι γνώριζαν πολλά γύρω 
από το θέμα και ότι είχαν ιδιαίτερα μελετήσει ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα διαφόρων 
κοινωνικών ομάδων. Σημαντικό όμως μέρος των δασκάλων δηλώνει ότι δεν γωρίζει τίποτα σχετικά με 
το θέμα (40%). 

Οι  περισσότεροι/ες συμφώνησαν ότι το Μ.τ.Θ.είναι το κατεξοχήν κατάλληλο για την 
ενίσχυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου (55%). Το αντίθετο υποστηρίχτηκε από ένα επίσης μεγάλο 
ποσοστό(20%), ενώ υπήρξε και η άποψη (10%) ότι, παρόλο ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα ως προς την 
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καταλληλότητα του Μ.τ.Θ., ωστόσο, μπορεί πολύ περισσότερο από άλλα μαθήματα να βοηθήσει τους 
μαθητές να πληροφορηθούν και να μάθουν σε σχέση με την υπό μελέτη θεματική. 

Σε σχέση με το βιβλίο του μαθητή, οι αναφορές στα ανθρώπινα δικαιώματα  εντοπίστηκαν 
κυρίως σε δύο κεφάλαια. Το 50% των εκπαιδευτικών έδωσε βαθμολογία εμφάνισης κυρίως ανάμεσα 
στο 7 και 8 -  μικρό ποσοστό εντόπισε ελάχιστες αναφορές (με βαθμό από 2 έως 5) και ένα εξίσου 
μικρό ποσοστό,  πάρα πολλές (10%, με βαθμό 9). Οι εκπαιδευτικοί ωστόσο τείνουν να μη 
χρησιμοποιούν το βιβλίο του δασκάλου, ενώ ένα ποσοστό 50% περίπου το χρησιμοποιούν από 
καθόλου έως ελάχιστα. 

Ποσοστό 40% υποστηρίζει ότι οι αξίες είναι το κυρίαρχο στοιχείο στο Μ.τ.Θ. Αρκετοί 
εκπαιδευτικοί (10%) υποστηρίζουν επίσης, ότι οι αξίες συζητούνται στο μάθημα, μόνο όταν 
πραγματοποιούνται κάποιες ειδικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα εργασίες, διαθεματικού τύπου, ενώ 
πολλοί είναι (35%) όσοι πιστεύουν ότι το μάθημα δίνει ισότιμη έμφαση τόσο σε ανθρώπινα 
δικαιώματα, όσο και σε αξίες αλλά και σε θέματα πίστης. Πάντως, υπήρξαν εκπαιδευτικοί που 
υποστήριξαν ότι οι αξίες που δίνονται είναι κατηχητικού τύπου και ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
μόνο όταν ορίζονται από τον δάσκαλο, είναι δυνατό να διδαχτούν (10%). Το Μ.τ.Θ είναι κυρίως 
μάθημα αξιών και λιγότερο ανθρώπινων δικαιωμάτων (5%). Ως προς το θέμα της ποσότητας των 
αναφορών στο πλαίσιο των  ασκήσεων, των δραστηριοτήτων ή του κειμένου, οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι οι δραστηριότητες οι οποίες υπήρχαν στα βιβλία ήταν οι πλέον 
κατάλληλες για την προώθηση θεμάτων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα . τελευταίες έρχονται οι 
ασκήσεις που θεωρούνται κυρίως «εμπεδωτικού» χαρακτήρα. 

Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελεί για τους περισσότερους δασκάλους έναν έμμεσο ήδη 
τρόπο για την ανάπτυξη των  ανθρώπινων δικαιωμάτων, στο  πλαίσιο ακριβώς του Μ.τ.Θ. (40%). 
Όμως κάποιοι, ιεραρχώντας τις απαντήσεις τους, υποστηρίζουν ότι το κυρίως κείμενο του μαθήματος 
(θεματική ενότητα κάθε κεφαλαίου) προωθεί με άμεσο τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ με 
έμμεσο τρόπο τα προωθούν οι δραστηριότητες (30%). Ένα ποσοστό 15% εντόπισε αναφορές μόνο σε 
μια θεματική ενότητα, ενώ το 10% συνάντησε μόνο τις έννοιες ισότητα και αλληλεγγύη να 
κυριαρχούν στο βιβλίο του μαθητή. ‘Ένας μόνο εκπαιδευτικός υποστήριξε ότι όλες οι αναφορές είναι 
παντού έμμεσες και ότι μόνο στο βιβλίο του δασκάλου αναφέρονται άμεσα. 

Οι περισσότεροι/ες  δάσκαλοι/ες μελετούσαν την έννοια μόνο ευκαιριακά (30%), όταν, 
δηλαδή, υπήρχε η σχετική αναφορά στο βιβλίο, ενώ άλλοι, έδιναν έμφαση μόνο όταν οι μαθητές 
έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (45%). Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διαπραγμάτευση της έννοιας, 
γινόταν σύνδεση με ζητήματα που αφορούσαν στην καθημερινότητα των παιδιών, ενώ ένα μικρό 
ποσοστό δήλωσε πως ανακάλυπτε και προσπαθούσε να αναδείξει το θέμα με δική του μόνο 
πρωτοβουλία, κυρίως μάλιστα μέσα από παράλληλες με το αναλυτικό πρόγραμμα δραστηριότητες 
(π.χ. περιβαλλοντικά ή προγράμματα αγωγής υγείας). Πολλές είναι οι ενότητες για τις οποίες 
απαντήθηκε ότι έδωσαν την ευκαιρία να συζητηθούν στην τάξη θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
κυρίως αυτά που εμπεριέχουν τις αξίες του σεβασμού στον πολιτισμό των άλλων ή της δικαιοσύνης. 
Αρκετοί υποστηρίζουν όμως, ότι μόνο σε ένα ή δύο κείμενα δίνεται μια τέτοια ευκαιρία  (15%), ενώ 
κάποιοι δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν κυρίως το διάλογο για να μετατρέψουν το Μ.τ.Θ. σε μάθημα 
αξιών και ανθρώπινων δικαιωμάτων αλλά και σε μάθημα με στοιχεία  Κοινωνικής και Πολιτικής 
Αγωγής. Οι δάσκαλοι/ ες δηλώνουν, σε ποσοστό 50%, ότι το συγκεκριμένο μάθημα δεν επηρέασε την 
πρόθεσή τους να επεξεργάζονται παρόμοια στοιχεία, άλλοι πολλές φορές (25%). οι λιγότεροι 
δηλώνουν ότι  οδηγούνται σε συζητήσεις που αφορούν σε ανθρώπινα δικαιώματα (15%), κάθε φορά 
που το μάθημα έχει κατάλληλες αναφορές. Λίγοι είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι δεν τροποποιούν 
καθόλου τη διδασκαλία τους (με την οργάνωση συζητήσεων ή την ανάλυση παρόμοιων θεμάτων), 
ακόμα κι όταν  το μάθημα τους δίνει την ευκαιρία. Άλλοι λένε ότι βρίσκουν δικούς τους τρόπους να 
παρεμβαίνουν όταν χρειάζεται, χρησιμοποιώντας τις αναφορές που συνάντησαν κάποια στιγμή στο 
Μ.τ.Θ. ως παραδείγματα για λύση συγκρούσεων στην τάξη. 

Με ιεραρχική κλίμακα από το περισσότερο στο λιγότερο, οι αξίες που απαντήθηκε ότι 
εμφανίζονται στα σχολικά εγχειρίδια του Μ.τ. Θ. παρουσιάζουν την ακόλουθη σειρά: Αλληλεγγύη, 
Ισότητα, Δικαιοσύνη, Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια, Ανθρώπινα δικαιώματα, Ελευθερία, Δικαιώματα των 
πολιτών  

Οι δάσκαλοι/ ες θεωρούν σε σημαντικό ποσοστό (25%) ότι, στο συγκεκριμένο μάθημα, θα 
έπρεπε να είχε δοθεί ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και σε 
άλλα θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Ωστόσο, σε μεγαλύτερο ποσοστό (55%) καταγράφονται 
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εκείνοι/ ες που πιστεύουν ότι οι μαθητές πρέπει να γνωρίσουν όσα δικαιώματα είναι ανάλογα των 
δυνατοτήτων κατανόησής τους και, κυρίως, μέσα από δραστηριότητες και ασκήσεις. Σχετικά με τα 
δικαιώματα του παιδιού, των μεταναστών ή της ανεξιθρησκίας γίνονται λίγες μόνο αναφορές. Σε 
ποσοστό όμως 60%, πιστεύουν ότι υπάρχουν αρκετές αναφορές για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα 
άλλα μαθήματα της ίδιας τάξης, (Γ’ και Δ’). Επίσης, σημαντικό ποσοστό (35%) δήλωσε ότι 
επεσήμανε, κατά τη διάρκεια του έτους, κάποιες αναφορές και σε θέματα ισότητας και ελευθερίας. Ως 
κυρίαρχα μαθήματα για την εμφάνιση παρόμοιων αναφορών καταγράφονται,  με ιεράρχηση από το 
περισσότερο στο λιγότερο: η Γλώσσα, η Μελέτη Περιβάλλοντος, η Ιστορία, το Ανθολόγιο, τα 
Μαθηματικά  Θετική ήταν η απάντηση ως προς το εάν υπάρχουν αρκετές αναφορές στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, στα μαθήματα των άλλων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Με ιεράρχηση από το 
περισσότερο στο λιγότερο, αναφέρονται τα ακόλουθα μαθήματα: Γλώσσα,  Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή (Κ.Π.Α.), Ιστορία, Θρησκευτικά, Μελέτη. Η Ε’ και Στ’ τάξη εμφάνισαν τα περισσότερα 
στοιχεία. Επανερχόμενοι στην άποψη (5%) ότι οι μαθητές πρέπει να μαθαίνουν όσα μπορεί να 
κατανοηθούν στο συγκεκριμένο κάθε φορά ηλικιακό επίπεδο,  υποστηρίζουν, σε σημαντικό ποσοστό 
(20%), ότι οι αναφορές στα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μ.τ.Θ. είναι ικανοποιητικές (αφού, άλλωστε, 
η Ελλάδα όντας μια χώρα δημοκρατική που σέβεται τα δικαιώματα των λαών δεν έχει ανάγκη 
μεγαλύτερης έμφασης ως προς αυτό), ενώ, αντίστροφα, σύμφωνα με άλλες απαντήσεις,  ακριβώς 
επειδή η χώρα μας είναι κράτος μέλος της Ε.Έ. θα έπρεπε να δοθεί έμφαση σε θέματα δικαιωμάτων 
του παιδιού, και σε πολυπολιτισμικές αξίες, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν στην πρόληψη της 
εγκληματικότητας, της μετανάστευσης, της ισότητας, της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης, του 
σεβασμού στη διαφορετικότητα. Όλοι να ασχοληθούν με όλα και σε κάθε ηλικία υποστηρίζει το 25% 
των εκπαιδευτικών. 

Τέλος, ως προς το πώς θα ήθελαν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να διαχειριστούν ζητήματα αξιών 
και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Μ.τ.Θ., στις απαντήσεις  κυριαρχούν οι προτάσεις περί 
βιωματικού τρόπου και  εμπειρίας. πάντως,  αρνούνται τον ηθικοπλαστικό τρόπο, ο οποίος πιστεύουν 
ότι καλλιεργείται και στα νέα βιβλία (10%) και αντιπροτείνουν τη συζήτηση, τα σχέδια εργασίας, την 
πληροφόρηση (20%) αλλά, κυρίως, την εικόνα και την κατάθεση εμπειριών από την καθημερινότητα 
των μαθητών, τα ακούσματά τους από τα μέσα ενημέρωσης αλλά και  όσα βιώνουν στο οικογενειακό 
και κοινωνικό τους περιβάλλον (55%). Κάποιοι δηλώνουν πως ό, τι υπάρχει τώρα τους είναι αρκετό 
(5%) και κάποιοι άλλοι θέλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα να δίνονται συγκριτικά, μέσα από θεματικές 
δραστηριότητες που θα εφαρμόζονται σε πολλά μαθήματα (όπως στα προγράμματα που «τρέχουν» 
παράλληλα με το Α.Π.) 
 
ΙΙ. 5. Γενικές παρατηρήσεις 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σημαντικό ποσοστό των εκπαιδευτικών που ρωτήθηκαν δεν 
χρησιμοποιεί το βιβλίο του δασκάλου για το συγκεκριμένο μάθημα. Οι απαντήσεις αυτές μπορεί να 
επισημαίνουν  τη δυσκολία των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν τα νέα σχολικά βιβλία, παραπέμπουν 
ωστόσο επίσης, σε ένα γενικότερο αν και ασαφή προβληματισμό σχετικά με τη θέση του Μ.τ.Θ. στο 
πλαίσιο της σύγχρονης διδακτικής πράξης.. Αντίστροφα όμως, το γεγονός ότι καταγράφεται 
σημαντική διάθεση για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, με 
αφορμή το μάθημα, κάνει φανερή μια τάση αποδοχής της αξίας του ως φορέα μάθησης και ενίσχυσης 
των αξιών καθώς και των ανθρώπινων δικαιωμάτων που αυτές στοιχειοθετούν ή που 
στοιχειοθετούνται μέσα από αυτές. Από την άλλη, το ότι οι απαντήσεις όσον αφορά στον τρόπο 
διαχείρισης θεμάτων σχετικά με αξίες ή ανθρώπινα δικαιώματα, δίνουν έμφαση στη σύνδεση της 
διδασκαλίας με την καθημερινότητα των παιδιών ή των δραστηριοτήτων και ασκήσεων του βιβλίου 
με την εμπειρία και το βίωμα φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι οι αρχές της διαθεματικότητας 
λειτουργούν, έστω και αποσπασματικά ή ότι μπορούν να λειτουργήσουν με θετικά αποτελέσματα για 
τη διαχείριση αξιακού υλικού 

Πάντως, αν και αναδύεται επαρκής η ύπαρξη των αναζητούμενων στοιχείων (ανθρώπινα 
δικαιώματα, αξίες), δεν φαίνεται να οδηγεί τους εκπαιδευτικούς προς μια αναγκαία και επαρκή 
διαπραγμάτευσή τους. Στην δίχως εκπλήξεις αυτή διαμόρφωση ενός μάλλον ουδέτερου τοπίου, δεν 
φαίνεται να λαμβάνονται υπόψη οι παράμετροι αντίφασης – παρατηρείται μια γενική και γενικευτική 
χρήση  όρων και διαδικασιών (παρά την επισήμανση περί ηθικοπλαστικού χαρακτήρα του Μ.τ.Θ., η 
οποία, ενδεχομένως, δεν αντιστοιχεί σε μια σαφή συνείδηση (ή σαφή διάθεση συνειδητοποίησης) των 
αντιφάσεων που προκύπτουν από τη διδακτική διαχείριση του ειδικού χαρακτήρα του Μ.τ.Θ. στο 



 

 

685

συνδυασμό του με στόχους εξωτερικούς ως προς αυτόν το χαρακτήρα ).  
Μια  απάντηση όπως αυτή: «…ανθρώπινο δικαίωμα θεωρώ να ζει ο άνθρωπος σε μια 

κοινωνία αξιών…Το Μ.τ.Θ δίνει ευκαιρίες συζήτησης άλλοτε ανθρώπινων δικαιωμάτων και άλλοτε 
αξιών…», αναδεικνύει από την αρχή τα ζητήματα που αποτελούν τον πυρήνα της έρευνας, ως 
ζητήματα κατ΄ουσίαν αδιευκρίνιστα και υπαγόμενα σε απλοποιητικά και γενικευτικά σχήματα Αφήνει 
αναπάντητα ερωτήματα όπως: το κατά πόσο η σύμπλεξη ανθρώπινων δικαιωμάτων και αξιών 
αποτελεί βάση για την εκπαίδευση του ευρωπαίου πολίτη,  εάν η διάκριση ανάμεσα σε ανθρώπινα 
δικαιώματα και αξίες είναι καθαρή ή εάν το Μ.τ.Θ. είναι πεδίο  κατάλληλο για την ανάπτυξη αυτών 
των στοιχείων. Οι απαντήσεις, εξάλλου, δεν διευκρινίζουν επαρκώς, εάν, για παράδειγμα, οι ευκαιρίες 
συζήτησης είναι επαρκής συνθήκη για την ανάδειξη στοιχείων εκπαίδευσης αξιών και εάν αυτές οι 
ευκαιρίες λογίζονται ως τέτοια συνθήκη ανεξαρτήτως του περιεχομένου από το οποίο αναδύονται. 
Επιπλέον, εάν, αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία ή την αναγνώριση παρόμοιων ευκαιριών 
είναι η προϋπάρχουσα ευαισθητοποίηση ή και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε σχέση  με το βασικό 
περιεχόμενο (Μ.τ.Θ.), με τα εργαλεία επεξεργασίας του (αξιακό υλικό), ή ακόμα με τις δεξιότητες 
συζήτησης, ή με το στόχο της όλης διαδικασίας (στην προκειμένη περίπτωση την ευαισθητοποίηση 
ως προς την ευρωπαϊκή διάσταση). Δεν διαφαίνεται επίσης, κάποιος δισταγμός ή ανησυχία ως προς 
την κατάλληλη επεξεργασία των στοιχείων αυτών σε σχέση με μια, ενδεχομένως, ελλιπή κατανόησή 
τους από μέρους των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, δεν προκύπτει σαφής  διασύνδεση ή  αναγκαιότητα 
διασύνδεσης αξιών και δικαιωμάτων με την ευρωπαϊκή διάσταση ή την αναγκαιότητα εκπαίδευσης 
για τις ευρωπαϊκές αξίες, ενώ η εστίαση στην διδακτική πράξη με παράλληλη παράκαμψη της 
θεωρητικής, εννοιολογικής συγκρότησης των ειδικών θεματικών πεδίων χαρακτηρίζει μια βεβιασμένη 
εμπιστοσύνη στην εκπαιδευτική ή κοινωνική τους εμπειρία ως θησαυρισμένο ένστιχτο. 

Συμπεραίνεται ότι τα ζητήματα διαπραγμάτευσης ανθρώπινων δικαιωμάτων και αξιών από 
μέρους των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για τον ευρωπαίο πολίτη ή σε σχέση με 
στόχους ενδυνάμωσης της ευρωπαϊκής διάστασης, δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν από γενικότερα 
ζητήματα συγκρότησης των ειδικών αντικειμένων και της διδακτικής τους διαπραγμάτευσης όσο και 
συνολικής παιδαγωγικής  συγκρότησης του εκπαιδευτικού. Η γρήγορη παράκαμψη αντιφάσεων, 
διλημμάτων, αντινομιών, δυσκολιών, επιπλοκών, σύμφυτων σε έννοιες και διαδικασίες δεν 
επιβεβαιώνει ότι η εικόνα της καλής και ασφαλούς διαχείρισης ενός κατεξοχήν συγκρουσιακού και 
δύστροπου υλικού είναι ασφαλής για τη συναγωγή συμπερασμάτων ως προς τις πραγματικές 
δυνατότητες παιδαγωγικής διαχείρισής του και μέσα από το νέο ΑΠ.  Επανέρχεται δε το θέμα της 
ανάγκης να συστηματοποιηθεί η ενασχόληση με την εκπαίδευση αξιών, όχι ως τεχνική ή μανιέρα ή 
μέθοδο αλλά ως ευκαιρία πολλαπλής ανασυγκρότησης του τρόπου σκέψης και εργασίας του 
εκπαιδευτικού. Η ανασυγκρότηση αυτή θα αφορά εν τέλει, ενδεχομένως, και το ίδιο το υλικό που 
αφορά στην ευρωπαϊκή διάσταση. 
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Η έμφυλη πολιτική κοινωνικοποίηση στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση μελέτης 
των σχολικών εγχειριδίων «Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή» 

 
Δαράκη Ελ., Δασκάλα 

 
Περίληψη 
Η εκπαίδευση αποτελεί θεσμό δευτερογενούς κοινωνικοποίησης της νέας γενιάς, επιτελώντας, αφενός μια 
γνωστική, και αφετέρου μια κοινωνικο-ενσωματική και ιδεολογικο-πολιτική λειτουργία, μέσω της οποίας 
ενσταλλάσσονται στους/στις μαθητές/τριες ιδεολογικο-πολιτικά μηνύματα –έμφυλα και άλλα- κατά τρόπο 
τυποποιημένο, συλλογικό, γενικευμένο και πανηγυρικό. Αυτή η ιδεολογικο-πολιτική λειτουργία του σχολείου 
συμβάλλει στη διαδικασία πολιτικής κοινωνικοποίησης των μαθητών/τριών και ως σκοπό έχει την 
εσωτερίκευση των βασικών αξιών, στάσεων, πίστεων, ιδεών και προσανατολισμών του κυρίαρχου πολιτικο-
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κοινωνικού και οικονομικού συστήματος στην πολιτική συνείδηση των μαθητών/τριών. Φυσικά, οι σύγχρονες 
μεταμοντέρνες αντιλήψεις της ρευστότητας δεν αντιμετωπίζουν τα εκπαιδευτικά συστήματα απλά ως 
ιδεολογικούς μηχανισμούς αναπαραγωγής της υπάρχουσας κοινωνικο-πολιτικής κουλτούρας –όπως 
μονοδιάστατα επιχείρησε η μαρξιστική αντίληψη- αλλά ως δυναμικά εξελισσόμενες πραγματικότητες, γεγονός 
που τους επιτρέπει να λειτουργούν και ως μετασχηματιστικοί θεσμοί. Παράλληλα, οι μαθητές και οι μαθήτριες 
συμβάλλουν ενεργά στην έμφυλη πολιτική κοινωνικοποίησή τους, διαπραγματευόμενοι/ες ή/και 
αντιστεκόμενοι/ες σε νοήματα, ιδεολογίες και πρακτικές των σχολικών συγκειμένων. Ο σχολικός θεσμός 
χρησιμοποιεί ως μέσα έμφυλης πολιτικής κοινωνικοποίησης των μαθητών/τριών το αναλυτικό πρόγραμμα 
(curriculum) και το παραπρόγραμμα, τα σχολικά εγχειρίδια, τις μαθητικές κοινότητες, την προσωπικότητα των 
εκπαιδευτικών, τις τελετουργικές εκδηλώσεις, τη διοικητική δομή, κ.λπ. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί τη 
διερεύνηση του περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» των Ε’ και Στ’ 
τάξεων του δημοτικού σχολείου με την τεχνική της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου (content 
analysis), με στόχο την ανίχνευση του αν και κατά πόσο μεταβιβάζονται μηνύματα έμφυλης πολιτικής 
κοινωνικοποίησης και αν μεταβιβάζονται κατά πόσο αυτά κινούνται σε πλαίσια έμφυλης συμμετρίας. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας έχουν πολιτικές επιπτώσεις, καθώς καταδεικνύουν την ύπαρξη έμφυλων 
στερεότυπων, προκαταλήψεων και προϊδεάσεων, παρά το ότι ο νόμος πλαίσιο για την παιδεία (Ν.1566/1985) 
ορίζει ρητά –για πρώτη φορά- ότι σκοπό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί η ολοκλήρωση της 
προσωπικότητας των μαθητών/τριών ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή. Συνεπώς, τα υπό εξέταση σχολικά 
εγχειρίδια δεν κατορθώνουν να ανταποκριθούν πλήρως στη ρήτρα της έμφυλης συμμετρίας, καθώς 
εξακολουθούν να διαπνέονται από μια αύρα ανδρο-κεντρισμού και συνακόλουθα (ετερο)σεξισμού, 
παρεμποδίζοντας την ελεύθερη και αβίαστη ανέλιξη των ικανοτήτων των μαθητών/τριών με την εμμονή και 
προσκόλληση στα καταπιεστικά και περιοριστικά έμφυλα στερεότυπα και προκαταλήψεις, παραβλέποντας τους 
όρους μιας συμμετρικότερης κατά φύλο ελληνικής-ευρωπαϊκής δημοκρατικής κοινωνίας. 
 
1. Εισαγωγικά 
Η εκπαίδευση είναι ένας θεσμός που κοινωνικοποιεί δευτερογενώς τη νέα γενιά αποτελώντας μια 
οργανωμένη και σκόπιμη (ad hoc) διαδικασία που στοχεύει, από τη μια να της μεταβιβάσει τη 
συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία, και από την άλλη να κάνει τους/τις νέους/ες μέλη της κοινωνίας 
και φορείς πολιτισμού, αλλά συγχρόνως να συμβάλλει και στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. 
Επιτελεί, λοιπόν, αφενός μια γνωστική, και αφετέρου μια κοινωνικο-ενσωματική και ιδεολογικο-
πολιτική λειτουργία (Arnot 2003). 

Αυτή η ιδεολογικο-πολιτική λειτουργία του σχολείου συμβάλλει στη διαδικασία της πολιτικής 
κοινωνικοποίησης των μαθητών/τριών και ως σκοπό έχει την εσωτερίκευση των βασικών αξιών, 
στάσεων, πίστεων, ιδεών και προσανατολισμών του κυρίαρχου πολιτικο-κοινωνικού και οικονομικού 
συστήματος στην πολιτική συνείδησή τους. Φυσικά, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το εκπαιδευτικό 
σύστημα πλέον –σε έναν κόσμο μεταμοντέρνο, ρευστό και θρυμματισμένο- δεν αντιμετωπίζεται απλά 
ως ένας ιδεολογικός μηχανισμός αναπαραγωγής της υπάρχουσας κοινωνικο-πολιτικής 
πραγματικότητας, αλλά ως μια δυναμικά εξελισσόμενη πραγματικότητα, γεγονός που του επιτρέπει να 
λειτουργεί και ως μετασχηματιστικός παράγοντας (Joseph 1999, Canning & Rose 2002). Όπως 
σημειώνουν ο Henry Giroux (1980), η θεωρία της αναπαραγωγής υποβαθμίζει τη σημασία της 
ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ υποτιμά το ρόλο της κουλτούρας 
και της ιδεολογίας των υποκειμένων που δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτά τα πλαίσια, δηλαδή της 
μαθητικής αντίστασης. 

Τα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί το σχολείο για την πολιτική κοινωνικοποίηση των 
μαθητών/τριών είναι το αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum) και το παραπρόγραμμα (hidden 
curriculum), τα σχολικά εγχειρίδια (Harrington 1980, Apple & Christian-Smith 1991, Φραγκουδάκη 
1978, Σωτηρόπουλος & Φελώνης 1988, Κανταρτζή 2003, Καλογιαννάκη 2004, Μπονίδης 2004), οι 
μαθητικές κοινότητες, η προσωπικότητα των εκπαιδευτικών, οι τελετουργικές εκδηλώσεις, η 
διοικητική δομή (Δαράκη 2007), κ.λπ.  
 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων 
«Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» των Ε’ και Στ’ τάξεων του δημοτικού σχολείου με την τεχνική της 
ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου (content analysis), για να εξετάσει αν τα μηνύματα 
έμφυλης πολιτικής κοινωνικοποίησης που μεταβιβάζονται μέσα από τα βιβλία αυτά κινούνται σε 
πνεύμα έμφυλης συμμετρίας. 
 
2. Εννοιολόγηση της πολιτικής κοινωνικοποίησης 
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Οι απαρχές της εννοιολόγησης της πολιτικής κοινωνικοποίησης ανάγονται στην ελληνική αρχαιότητα, 
όπου στην Πολιτεία του Πλάτωνος το άτομο διαμορφώνεται με βάση τις κοινωνικο-πολιτικές αρχές 
της πόλης-κράτους (Πλάτων, Πολιτεία, 540e, 5-541α: 7), ενώ στα Πολιτικά του Αριστοτέλη η έννοια 
του πολιτικού όντος κατέχει ιδιαίτερη θέση, καθώς «ο άνθρωπος φύσει πολιτικόν ζώον». Το ίδιο 
αναγκαία είναι και στο Θουκυδίδη η έννοια της πολιτικής ζωής και συμμετοχής. Αυτή η πολιτική 
συμπεριφορά του ατόμου, που αποτελεί τμήμα της γενικότερης κοινωνικής συμπεριφοράς του, είναι 
απολύτως αναγκαία για την «πόλη» και την «Πολιτεία», καθώς μέσω της πολιτικής κοινωνικοποίησης 
η κοινωνία προσπαθεί να αναπτύξει στο υποκείμενο το «πολιτικό Εγώ» του και να το εφοδιάσει με 
πολιτική προσωπικότητα. Με την έννοια αυτή, δεν υπάρχει α-πολιτικό υποκείμενο, καθώς κάθε 
υποκείμενο συμμετέχει στα κοινά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο –ενεργητικά ή παθητικά- ως άτομο 
εντός κοινωνίας. 
 Ως πολιτική κοινωνικοποίηση (political socialization) ή πολιτικοποίηση (politicalization), 
λοιπόν, θα μπορούσαμε να ορίσουμε, αφενός τη διαδικασία με την οποία τα υποκείμενα αποκτούν –
άμεσα ή έμμεσα- ένα σύστημα αντιδράσεων, προκαταλήψεων, γνώσεων και εκτιμήσεων σχετικά με 
το πολιτικό φαινόμενο και που στη συνέχεια, με το σύστημα αυτό, προσανατολίζονται στο να 
επιλέξουν συνειδητά ή ασυνείδητα πολιτικές κατευθύνσεις (Μεταξάς, 1976: 12) και αφετέρου τη 
διαδικασία με την οποία σχηματίζεται και μεταβιβάζεται η πολιτική κουλτούρα μιας ομάδας ή ενός 
έθνους από γενιά σε γενιά (Τερλεξής 1975: 22-3). Με τη διαδικασία αυτή συγκροτείται η διάπλαση 
του υποκειμένου σε πολίτη (citizen)307, με την εσωτερίκευση των πολιτικών αξιών, τη διαμόρφωση 
πολιτικών στάσεων και την εκδήλωση πολιτικής συμπεριφοράς, μέσα από την ανάπτυξη πολιτικής 
συνείδησης και πολιτικής ταυτότητας (political identity) (βλ. και Langton 1997, Voet 1998, 
Παπαναούμ-Τζίκα 1989, Καλογιαννάκη 1993, 2004, Δεληγιάννη-Κουιμτζή 1998, Μπιτσάκη & 
Τσαγγάρη 2000, Καρακατσάνη 2004, Γκίβαλος 2005). 
 Σε μια πρώτη προσέγγιση μπορούμε να επισημάνουμε τη μεταβίβαση των πολιτικών πίστεων 
και αξιών που υπάρχουν από γενιά σε γενιά και συνεπώς υπάρχει μια κλίση προς το μέρος του status 
quo, του «κατεστημένου». Σε μια δεύτερη όμως προσέγγιση, αν και πρωταρχικός της σκοπός είναι η 
διατήρηση των πολιτικών δομών και προτύπων συμπεριφοράς μιας κοινωνίας, αυτό δε σημαίνει ότι 
προκαλεί στασιμότητα, καθώς οι πολιτικοί προσανατολισμοί μιας γενιάς δε μεταβιβάζονται αυτούσιοι 
και ρομποτικά στην επόμενη και αυτό γιατί υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση των κοινωνικών 
συστημάτων. Οι ανάγκες από γενιά σε γενιά αλλάζουν και οι αξίες προσαρμόζονται προς τις αλλαγές 
αυτές. 
 Από τα παραπάνω, μπορούμε να συνάγουμε ότι η πολιτική κοινωνικοποίηση είναι μια 
διαδικασία δυναμική, η οποία αποσκοπεί στη διατήρηση, ενεργοποίηση και προσαρμογή της 
πολιτικής κουλτούρας στις ανάγκες της κοινότητας. 
 Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε δύο είδη πολιτικοποίησης: την προγραμματισμένη, που 
συντελείται κατά τρόπο συνειδητό και προγραμματισμένο και την απρογραμμάτιστη, που συντελείται 
με τρόπο τυχαίο και απρογραμμάτιστο. Η προγραμματισμένη πολιτικοποίηση μπορεί να είναι τυπική, 
όπως για παράδειγμα το μάθημα πολιτικής αγωγής που γίνεται στα σχολεία και άτυπη, όπως για 
παράδειγμα μια συζήτηση μεταξύ γονέων και παιδιών μέσα στην οικογένεια με αντικείμενο κάποιον 
κυβερνητικό χειρισμό. Επίσης, η απρογραμμάτιστη πολιτικοποίηση μπορεί να είναι πολιτικά σχετική, 
όπως για παράδειγμα η στάση που γεννιέται σε ένα παιδί μετά τη θέαση βίαιων και αιματηρών 
συγκρούσεων μεταξύ μονάδων διατήρησης της τάξης και διαδηλωτών/τριών και πολιτικά άσχετη, 
όπως για παράδειγμα ο/η αυταρχικός/ή και αδιάλλακτος/η εκπαιδευτικός που μπορεί να προκαλέσει 
αντίστοιχη συμπεριφορά και στους/στις μαθητές/τριές του.  
  
3. Η εκπαίδευση ως φορέας έμφυλης πολιτικής κοινωνικοποίησης 
Ο σχολικός θεσμός μέσω των αναλυτικών προγραμμάτων, των σχολικών εγχειριδίων, των σχολικών 
κοινοτήτων, του τρόπου άσκησης διοίκησης, της προσωπικότητας των εκπαιδευτικών, της σχολικής 
ενδυμασίας, κ.λπ. επιδρά στη διαμόρφωση των πολιτικών στάσεων, ιδεών και αξιών, καθώς και στην 
πολιτική συμπεριφορά των μαθητών/τριών με τρόπο ρητό ή άρρητο, προγραμματισμμένο ή/και 
απρογραμμάτιστο. 

                                                 
307 Σημειώνουμε ότι στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία συναντάται ο όρος: «citizenship», ο οποίος έχει 
μεταφραστεί ως ιδιότητα του πολίτη.  
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Ο πολιτικο-ιδεολογικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης διατυπώνεται στο εισαγωγικό μέρος 
των αναλυτικών προγραμμάτων, όπου αναγράφονται οι γενικοί στόχοι της αγωγής και περιγράφεται ο 
«τύπος του ανθρώπου» που θέλει η ορισμένη κοινωνία να διαμορφώσει. Στις περιπτώσεις που δε 
γίνεται διάκριση μεταξύ προπαγάνδας και προσηλυτισμού από τη μια και πολιτικής μάθησης και 
διαπαιδαγώγησης από την άλλη –καθώς στόχος είναι η εδραίωση συγκεκριμένης πολιτικής ιδεολογίας 
που δικαιολογεί το υπάρχον πολιτικό καθεστώς- τότε η παρεχόμενη παιδεία αποτελεί 
καμουφλαρισμένη προπαγάνδα, αφού τα σχολεία μεταβιβάζουν στους/στις μαθητές/τριες μόνο εκείνες 
τις γνώσεις και τις αξίες που ενισχύουν την κατεστημένη τάξη. Στα αυταρχικά, για παράδειγμα, 
καθεστώτα η συμβολή του σχολείου στη διαδικασία πολιτικής κοινωνικοποίησης αυξάνεται, αφού η 
πολιτική εξουσία χρησιμοποιεί έντονα την εκπαίδευση ως μέσο πολιτικής καθοδήγησης –είτε μέσα 
από τα αναλυτικά προγράμματα, είτε μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια. Ως μαρτυρία έχουμε «τα 
αναγνωστικά βιβλία του δημοτικού σχολείου», τα οποία εγκρίθηκαν το 1954 και απετέλεσαν μεγάλη 
στροφή προς το συντηρητισμό και το σκοταδισμό, σε σχέση με τα αναγνωστικά του μεσοπολέμου, με 
συγκεκριμένες πολιτικές αιχμές (Φραγκουδάκη, 1978: 179-95). 

Τα σχολικά εγχειρίδια, λοιπόν, εκτός από εργαλεία γνώσης, συνιστούν μέσα πολιτικο-
ιδεολογικής επιρροής μέσω του περιεχομένου τους, αποτελώντας έναν άλλο άμεσο τρόπο πολιτικής 
κοινωνικοποίησης. Αν και το σπουδαιότερο εμφανή ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή επιτελούν τα 
σχολικά εγχειρίδια της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, δεν παύει και τα υπόλοιπα σχολικά 
εγχειρίδια, όπως τα αναγνωστικά, η ιστορία, η γεωγραφία, κ.λπ., να μεταβιβάζουν ιδεολογικο-
πολιτικά μηνύματα προς τους/τις μαθητές/τριες, κάνοντας τους/τες να αφομοιώνουν «έτσι τις αξίες 
αυτές ευκολότερα γιατί, καθώς τους υποβάλλονται με τρόπο έμμεσο και σχεδόν ανεπαίσθητο, 
εξουδετερώνουν τη δυνατότητα κριτικής αντίστασης» (Φραγκουδάκη, 1978: 12-3, βλ. και Μεταξά 
1976: 100-1). Έτσι, για παράδειγμα, τα εγχειρίδια της γεωγραφίας μπορεί να εμπεριέχουν αιχμές για 
εθνικιστικές ή σωβινιστικές ιδέες, για τις χαμένες πατρίδες, κ.λπ.  

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την πολιτική κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών 
μέσα στο σχολείο είναι οι μαθητικές κοινότητες, οι οποίες παρέχουν την ευκαιρία στους/στις 
μαθητές/τριες να ασκούνται και να εξοικειώνονται στην πράξη με μια σειρά διαδικασίες, μέσω των 
οποίων μπορούν να δοκιμάσουν κοινωνικο-πολιτικούς ρόλους, όπως αυτός του «εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι». Βέβαια, αν δεχτούμε ότι ο θεσμός των μαθητικών κοινοτήτων εμπνέεται από τα ίδια 
αυταρχικά πρότυπα που διέπουν και τη σχολική οργάνωση, τότε οι μαθητές/τριες υποχρεώνονται να 
μην μπορούν οι ίδιοι/ες να τα διαμορφώσουν. Παρ’ όλους όμως τους περιορισμούς αυτούς οι 
μαθητές/τριες, μέσω των κοινοτήτων τους, μπορούν να διαπλαστούν σε ελεύθερους και υπεύθυνους 
πολίτες με υποχρεώσεις και δικαιώματα, αφού εμπλέκονται ενσυνείδητα σε πολιτικά ενεργήματα, 
αποκτώντας έτσι το αίσθημα ένταξης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, μέσω της βίωσης της 
μαθητικής τους κοινότητας ως πολιτική οργάνωση της κοινωνίας σε μικρογραφία. 

Επίσης, σημαντικό μέρος της πολιτικής κοινωνικοποίησης αποτελούν και οι τελετουργικές 
διαδικασίες που συναντάμε στα σχολεία και σκοπό έχουν τη μεταλαμπάδευση της ιδεολογίας του 
πολιτικού συστήματος στους/στις μαθητές/τριες. Τέτοιες είναι: η έπαρση της σημαίας, η κατάθεση 
στεφάνων, η ομαδική εκτέλεση πατριωτικών τραγουδιών/ύμνων, η ανάρτηση αποφθεγμάτων μεγάλων 
ανδρών του έθνους μας, οι μαθητικές παρελάσεις, κ.λπ. 

Η προσωπικότητα των εκπαιδευτικών και το παραπρόγραμμα που συνδέεται με προσωπικές 
στάσεις και συμπεριφορές αλλά και με μορφές διδασκαλίας που υιοθετούνται επηρεάζει σε μεγάλο 
βαθμό την πολιτική κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών. Η αυταρχική ή η δημοκρατική 
συμπεριφορά των εκπαιδευτικών μπορεί να αποτελέσει πρότυπο αλλά και να δημιουργήσει 
παιδαγωγικό κλίμα αυθορμητισμού και ελευθερίας ή καταναγκασμού και τρομοκρατίας στη σχολική 
μονάδα, το ίδιο και η ενθάρρυνση ή αποθάρρυνση πρωτοβουλιών και η καλλιέργεια του διαλόγου και 
του ερευνητικού πνεύματος ή αντίθετα ο προσανατολισμός προς το μονόλογο και το δογματισμό. Ας 
μην ξεχνάμε ότι η επίδραση του παραπρογράμματος σε πολλές περιπτώσεις είναι περισσότερο 
δραστική παρά η επίδραση του σχολικού προγράμματος και, μάλιστα, σε τέτοιο βαθμό ώστε πολλές 
φορές να ανατρέπει ή να υπονομεύει το επίσημο (Μαυρογιώργος, 1982: 131-141). 

Η μέθοδος αξιολόγησης, επίσης, είναι και αυτός «σιωπηρός» τρόπος πολιτικής 
κοινωνικοποίησης. Το σύστημα βαθμολογίας συχνά οδηγεί στην υποταγή, καθώς τους υψηλότερους 
βαθμούς τους παίρνουν οι «υπάκουοι/ες» μαθητές/τριες. Ταυτόχρονα, οδηγεί στην εμπέδωση 
ασυμμετριών και πείθει όσους/ες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος 
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ότι δεν είναι ικανοί/ές να επιδιώξουν κοινωνικά ανώτερη θέση, παγιώνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τις 
κοινωνικές τάξεις.  

Όσον αφορά το ειδικότερο ζήτημα της έμφυλης πολιτικής κοινωνικοποίησης μέσα στα 
σχολικά συγκείμενα, αυτό αποτελεί μέρος του γενικότερου προβλήματος κοινωνικοποίησης των 
μαθητών/τριών. Το φύλο θεωρείται ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες στη διαμόρφωση 
της προσωπικότητας και των διαπροσωπικών σχέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. 
Καμιά άλλη κατηγοριοποίηση δεν είναι τόσο σημαντική για την ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη του 
ανθρώπου, όσο αυτή της ταξινόμησης των ατόμων σε αρσενικά και θηλυκά, με βάση τα 
χαρακτηριστικά του «ανδρισμού» και της «θηλυκότητας» (Πολίτης 2006). 

Αν και το Σύνταγμα της Ελλάδος 2001, άρθρο 16, παράγραφος 2 αλλά και ο Ν.1566/1985, 
ορίζουν ότι σκοπός της εκπαίδευσης –μεταξύ των άλλων- είναι και η ανάπτυξη της εθνικής 
συνείδησης των μαθητών/τριών και η διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες και 
μάλιστα ανεξάρτητα από φύλο, κάτι τέτοιο φαίνεται να μην ισχύει, καθώς η πολιτική 
κοινωνικοποίηση είναι κυρίως γένους αρσενικού (Walby 1994, Lister 1997,  Παντελίδου Μαλούτα 
2002). 

Έτσι, αν και το αναλυτικό πρόγραμμα για το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής –
το οποίο μας ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη μελέτη- ορίζει ως σκοπό το ότι πρέπει να βοηθήσει 
τους/τις μαθητές/τριες να γνωρίσουν την οργάνωση και λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας και τις 
αρχές και αξίες στις οποίες στηρίζεται, να κατανοήσουν τη σημασία που έχουν οι κοινωνικοί και 
πολιτικοί θεσμοί για το άτομο και το σύνολο, να αναπτύξουν την κριτική σκέψη πάνω σε κοινωνικά 
προβλήματα, να αποκτήσουν την ευαισθησία στο δημοκρατικό τρόπο ζωής και να συμμετέχουν ως 
μέλη μιας δημοκρατικής κοινωνίας, ενεργά και υπεύθυνα σε αυτή, διακήρυξη που διαπνέεται από 
πνεύμα έμφυλης συμμετρίας για την πολιτική κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών, το περιεχόμενο 
των εγχειριδίων κινείται σε πνεύμα έμφυλης ασυμμετρίας. Κάτι ανάλογο καταδεικνύεται και για τα 
υπόλοιπα σχολικά εγχειρίδια (Κανταρτζή 2003, Καλογιαννάκη 2004), γεγονός που υπογραμμίζει την 
έλλειψη μιας εντατικής προώθησης ή έστω ενσωμάτωσης των κοινωνικο-πολιτικών διεργασιών για 
την έμφυλη συμμετρία. Φυσικά, σημειώνεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση με τα έμφυλα 
στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τις προϊδεάσεις που διακατείχαν τα παλιότερα σχολικά εγχειρίδια, 
παρ’ όλα αυτά οι πολιτικές ρητορείες για έμφυλη συμμετρία δε συνάδουν με την ισχύουσα 
εκπαιδευτική πολιτική ακόμα και στον τομέα των εγχειριδίων. Έτσι, η γυναίκα δεν προβάλλεται όσο 
θα πρέπει έξω από τον ιδιωτικό χώρο, στο χώρο της δημόσιας ζωής, ενώ δε φαίνεται να λαμβάνει 
μέρος στα κέντρα λήψης αποφάσεων ως πολιτικό δρον υποκείμενο και ως εκ τούτου μέσω των 
εγχειριδίων μεταβιβάζεται το μήνυμα του ισχυρού άνδρα ως κυρίαρχου της πολιτικής ζωής. 
Παράλληλα, διαιωνίζεται ο τρισδιάστατος ρόλος της γυναίκας ως μητέρας-τροφού, ως νοικοκυράς και 
ως συζύγου, η οποία παραμένει περιορισμένη στον ιδιωτικό χώρο του σπιτιού και δεν της επιτρέπεται  
να συμμετέχει στη δημόσια ζωή και στα κοινά. Αυτό έχει ως λογική συνεπαγωγή ότι ο δημόσιος 
χώρος είναι προνόμιο των ανδρών και η πολιτική είναι ανδρική υπόθεση. Με αυτό τον τρόπο, 
ουσιαστικά, δυναμιτίζει η ίδια η Πολιτεία τις θεσμικές αλλαγές που προσπαθεί να επιτύχει, γιατί 
τελικά έτσι οι νόμοι γίνονται αναποτελεσματικοί.  
 
4. Μεθοδολογία 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει το περιεχόμενο (εικόνες και κείμενο) των σχολικών 
εγχειριδίων «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» των Ε’ και Στ’ τάξεων του δημοτικού σχολείου και να 
διερευνήσει αν και κατά πόσο μεταβιβάζονται μηνύματα έμφυλης πολιτικής κοινωνικοποίησης και αν 
μεταβιβάζονται κατά πόσο αυτά κινούνται σε πλαίσια έμφυλης συμμετρίας. 

Η τεχνική που επιλέχθηκε είναι αυτή της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου 
(content analysis) (Berelson 1962, Krippendorff 1980) και ως πηγές της έρευνας καθορίστηκαν τα δύο 
σχολικά εγχειρίδια Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής που διανεμήθηκαν στους/στις μαθητές/τριες 
της Ε’ και Στ’ τάξεων κατά το σχολικό έτος 2006-7 για το συγκεκριμένο μάθημα, καθώς και τα δύο 
βιβλία για το δάσκαλο που συνόδευσαν τα εγχειρίδια και απετέλεσαν βοηθήματα στα χέρια των 
εκπαιδευτικών (βλ. Κονταξάκης κ.ά., 2002). Σημειώνουμε ότι η ίδια τεχνική είχε εφαρμοστεί και κατά 
το παρελθόν σε ανάλογες έρευνες (Κανταρτζή, Ε. (2003 Μπονίδης, Θ.Κ. (2004). 

Με βάση τα θεωρητικά ερείσματα της έρευνας η ερευνητική μας υπόθεση είναι ότι τα 
εγχειρίδια αυτά μεταφέρουν έμφυλα στερεότυπα και διακρίσεις που μεροληπτούν εις βάρος του 
γυναικείου φύλου. οι αναφορές στο ανδρικό φύλο είναι περισσότερες, ενώ το γυναικείο τείνει να 
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αποσιωπηθεί. η εικονογράφηση μεροληπτεί υπέρ των ανδρών/αγοριών. τα δύο φύλα παρουσιάζουν 
την παραδοσιακή έμφυλη συμπεριφορά σε δραστηριότητες και επαγγελματικές επιλογές. και οι 
αναφορές σε περιστατικά έμφυλης συμμετρίας είναι ποσοτικά και ποιοτικά υπο-πολλαπλάσιες αυτών 
με έμφυλη ασυμμετρία. 

Ένα βασικό πρόβλημα στην ανάλυση περιεχομένου είναι η επιλογή και ο καθορισμός της 
μονάδας ανάλυσης. Ως μονάδα ανάλυσης επιλέξαμε το θέμα, το οποίο ορίσαμε ως κάθε 
ολοκληρωμένη από συντακτική άποψη διατύπωση που εκφράζει ολοκληρωμένο νόημα, όπως 
πρόταση, ημιπερίοδος, περίοδος, παράγραφος, κ.λπ. Για την παράκαμψη του προβλήματος της 
έλλειψης αξιοπιστίας στην ταξινόμηση των δελτίων χρησιμοποιήθηκε κωδικογράφος. Ο βαθμός 
συμφωνίας στην ταξινόμηση των δελτίων ανά κατηγορία και υποκατηγορία ανάμεσα στην ερευνήτρια 
και τον κωδικογράφο ήταν 0,89. Για την ποσοτική καταμέτρηση των εικόνων χρησιμοποιήθηκε ως 
μονάδα μέτρησης το τετραγωνικό εκατοστό (τ.εκ.).  
 Επίσης, ύστερα από προσεκτική και αλλεπάλληλη μελέτη του συγκεντρωμένου υλικού, έγινε 
και ο καθορισμός των κατηγοριών από τις οποίες εξαρτάται κατά πολύ και η επιτυχία της έρευνας 
(Berelson 1962: 135-42). 
 
5. Παρουσίαση εικόνων 
Στις εικόνες των εγχειριδίων της Ε’ και Στ’ τάξης είναι ολοφάνερη η έντονη παρουσία του ανδρικού 
φύλου, με ποσοστό υπεροχής 84,27%, έναντι 15,73% του γυναικείου, όπως φαίνεται και στον 
παρακάτω πίνακα: 
 

 Ε’ τάξη Στ’ τάξη Σύνολο (Ε’-Στ’ τάξη) 
Φύλο Δελτία τ.εκ. % Δελτία τ.εκ. % Δελτία τ.εκ. % 
Άνδρες 64 1.623,00 83,70 24 316,00 88,03 88 1.939,00 84,27 
Γυναίκες 13 257,50 16,30 4 35,00 11,97 17 292,50 15,73 
Σύνολο 77 1.880,50 100,00 28 351,00 100,00 105 2.231,50 100,00 
 
Πίνακας 1: Η παρουσία των δύο φύλων μέσα από τις εικόνες των σχολικών εγχειριδίων «Κοινωνική 
και Πολιτική Αγωγή» της Ε΄ και Στ΄ τάξης 
  
Έτσι, ως ενεργό/δραστήριο μέλος της κοινωνίας εμφανίζεται ο άνδρας και συνεπώς είναι και ο μόνος 
«ικανός» για κατοχή πολιτικών θέσεων και εξουσιών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι συγγραφείς για οποιαδήποτε αναφορά τους στο ανθρώπινο γένος 
εικονίζουν τον άνδρα, σε ποσοστό 100%, ενώ η γυναίκα παραμένει στην παθητικότητά της και στο 
μητρικό της ρόλο. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο δελτίο (Ε 29Γ)308 εικονίζεται ένα κοριτσάκι αγκαλιά 
με μια κούκλα –κοινωνικοποιούμενη δηλαδή στον αυριανό της ρόλο ως μητέρα. Βέβαια, έχουμε και 
την παρουσία του άνδρα σε δουλειές νοικοκυριού –όπως να σκουπίζει τα πιάτα (Ε 33Α) ή να κουβαλά 
τα ψώνια (Ε 34Α), αλλά και πάλι, στη μεν πρώτη εικόνα λειτουργεί ως βοηθητικό μέλος –αφού την 
ποδιά τη φοράει η γυναίκα- στη δε δεύτερη εμφανίζεται με το ρόλο του κουβαλητή –και συνεπώς του 
ανθρώπου που έχει την οικονομική διαχείριση του σπιτιού. Είναι ακόμα χαρακτηριστικό ότι στη 
σελίδα 35 του σχολικού εγχειριδίου, στη σχετική άσκηση αντιστοίχισης εικόνων, όπου και ο πατέρας 
μπορεί να αντιστοιχηθεί με το μαγείρεμα, έρχεται το βιβλίο του δασκάλου να υποδείξει ότι: 
«Μπορούμε να πούμε, αν οι περισσότεροι το δέχονται σωστό, ότι και ο πατέρας μπορεί να ασχοληθεί 
με την ετοιμασία του φαγητού καθώς και με άλλες δουλειές του σπιτιού» (Κονταξάκης κ.ά. 2002γ: 
34). Γεννάται, λοιπόν, το ερώτημα, αν είναι ζήτημα πλειοψηφιών ορισμένα θέματα που αφορούν την 
κοινωνικοποίηση των παιδιών ή αν το αναλυτικό πρόγραμμα δε θέλει να συγκρουστεί με το 
κατεστημένο της οικογένειας, παρά τη σχετική νομοθεσία. Πώς, λοιπόν, μπορεί το σχολείο να έχει 
ρόλο ανανεωτικό με τέτοιες υποδείξεις; Πώς μπορεί να βγάλει τη γυναίκα από την κουζίνα και να την 
εντάξει και αυτή ισότιμα στο στίβο της πολιτικής ζωής;  
  Επίσης, χαρακτηριστικό είναι το δελτίο (ΣΤ 28Α), όπου εμφανίζεται στο προεκλογικό 
μπαλκόνι άνδρας υποψήφιος, ενώ από τα 17 άτομα που απεικονίζονται να τον παρακολουθούν μόνο 2 
                                                 
308 Κατά τη διαδικασία της αποδελτίωσης την αναφορά κάθε δελτίου τη σημειώσαμε με έναν κωδικό, ο οποίος 
περιείχε κατά σειρά: την τάξη, τη σελίδα του εγχειριδίου και το φύλο στο οποίο αναφερόταν. Τα στοιχεία 
αυτά τοποθετήθηκαν σε παρένθεση. 
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είναι γυναίκες. Τέλος, ως πρότυπο πολιτικής συμπεριφοράς εμφανίζονται οι άνδρες ακόμα και στο 
εξώφυλλο του εγχειριδίου της Στ’ τάξης, όπου προηγούνται οι άνδρες ψηφοφόροι μπροστά στις 
κάλπες, ενώ οι γυναίκες έπονται. 
 
5. Παρουσίαση κειμένων 
Αν ανατρέξουμε στα κείμενα, βλέπουμε ότι για την πολιτική κοινωνικοποίηση συγκεντρώσαμε 25 
δελτία από το εγχειρίδιο της Ε΄ τάξης και 36 δελτία από το εγχειρίδιο της Στ΄ τάξης. Τα δελτία της Στ΄ 
τάξης ήταν περισσότερα, γιατί η ύλη του μαθήματος, για μεν την Ε΄ τάξη έχει περισσότερα κοινωνικά 
στοιχεία, για δε την Στ΄ τάξη έχει περισσότερα πολιτικά στοιχεία. Πάντως, τα δελτία που σχετίζονται 
με τη γενικότερη πολιτική κοινωνικοποίηση είναι περισσότερα και για τις δύο τάξεις (13 και 25 
αντίστοιχα), σε σχέση με αυτά που εξειδικεύονται στην έμφυλη πολιτική κοινωνικοποίηση (12 και 11 
αντίστοιχα). 

Όσον αφορά την κοινωνική πολιτικοποίηση κατά φύλο, στο δελτίο (Ε 19Γ), αναφέρεται ο 
αγώνας του φεμινιστικού κινήματος για ίσα δικαιώματα με τους άνδρες. Στο δελτίο (Ε 32Γ) 
αναφέρεται ότι παλαιότερα αρχηγός της οικογένειας ήταν ο πατέρας και στο σπίτι γινόταν μόνο ό,τι 
έλεγε εκείνος, ενώ τα αγόρια μάθαιναν το ρόλο του άνδρα-πατέρα. Το ερώτημα όμως που προβάλλει 
είναι αν και κατά πόσο σήμερα έχουν ανατραπεί οι ρόλοι αυτοί; Σε διάφορα άλλα δελτία, έχουμε 
αναφορές σε εξουσίες που αφορούν αποκλειστικά το ανδρικό φύλο, όπως για παράδειγμα, δικαστής, 
αστυνόμος, ακόμα και σε λέξεις που ανάγουν συνειρμικά σε εξουσίες ανδρικές, όπως: διαιτητής, 
κριτής, μαέστρος. Η απουσία και πάλι του γυναικείου φύλου είναι εμφανής.  
Τέλος, η έμφυλη πολιτική κοινωνικοποίηση γίνεται γλωσσικά με πολιτικούς όρους γένους αρσενικού, 
όπως για παράδειγμα ο πρόεδρος της δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός, ο βασιλιάς, ο 
αρχηγός του κράτους. Τα κείμενα είναι γεμάτα από τέτοιους όρους, γεγονός που βοηθά τους/τις 
μαθητές/τριες να εμπεδώνουν ότι η πολιτική εξουσία και η διοίκηση είναι γένους αρσενικού (βλ. και 
Δαράκη 2007). Επιπλέον, η αναφορά σε ιστορικά πρόσωπα –κυρίαρχα άνδρες- ασκεί επιρροή στην 
έμφυλη πολιτική κοινωνικοποίηση.  

 
6. Συμπεράσματα 
Αρχικά, αξίζει να επισημανθεί το γεγονός ότι η τετραμελής συντακτική ομάδα των υπό έρευνα 
εγχειριδίων αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από άνδρες. Ακόμα και η εικονογράφηση, η καθοδήγηση και 
η εποπτεία «ανδροκρατούνται». Αυτό είναι μια αιτία που μπορεί να επηρεάσει ιδεολογικά τη 
συγγραφή των βιβλίων, όσο αντικειμενικά και αν προσπαθούν να προσεγγίσουν τα θέματα οι 
συγγραφείς τους. 

Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι τα σχολικά εγχειρίδια σαφώς 
εμπεριέχουν θετικά στοιχεία και προσφέρουν πολλά στο θέμα «ισότιμη πολιτική κοινωνικοποίηση 
των δύο φύλων», αλλά σε αρκετά σημεία –συνειδητά ή μη- γίνονται άκαμπτα και αμετακίνητα, σα να 
τα βαραίνει το στίγμα της έμφυλης ασυμμετρίας. Μόνο αν η Πολιτεία εγκαταλείψει ριζικά παλιές –
και ξεπερασμένες πλέον- εκπαιδευτικές πολιτικές αδιάφορες προς το φύλο και αναπτύξει πολιτικές 
ευαίσθητες στην έμφυλη διάσταση θα μπορέσουν να απαλλαγούν τα σχολικά εγχειρίδια από πολλές 
έμφυλες στερεότυπες προϊδεάσεις και προκαταλήψεις, οι οποίες επισημάνθηκαν στην παρούσα 
έρευνα. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διαδραματίσουν «αντισταθμιστικό» ρόλο οι επιμορφωμένοι και 
ευαισθητοποιημένοι ως προς τα ζητήματα έμφυλης συμμετρίας εκπαιδευτικοί που θα «διδάξουν» το 
μάθημα, ώστε να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/τριες να αποδομήσουν και να υπερβούν τα σημεία 
εκείνα που παρουσιάζονται «σκοτεινά» ως προς την έμφυλη συμμετρία, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 
παροτρύνουν την ενεργητική συμμετοχή τους στις διαδικασίες του μαθήματος –ανεξάρτητα φύλου- 
επιτρέποντάς τους έτσι να διαμορφώσουν ορθές (πολιτικές) κρίσεις και διαπιστώσεις για το (έμφυλα) 
πολιτικό φαινόμενο και να οικοδομήσουν την αίσθηση ενός πλήρους και ισότιμου μέλους της 
κοινωνίας με αναγνωρισμένα δικαιώματα. Παράλληλα, το σύστημα διδασκαλίας σε ομάδες 
μαθητών/τριών με τη χρήση της μεθόδου των σχεδίων εργασίας (project) θεωρούμε ότι θα 
εξυπηρετούσε καλύτερα τους βαθύτερους σκοπούς του μαθήματος, γιατί έτσι θα μπορούσε να γίνει 
δημιουργική διερεύνηση των ερωτημάτων-προβλημάτων που θέτει το σχολικό εγχειρίδιο, οδηγώντας 
στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών.  
 Οι δυτικές κοινωνίες έχουν πραγματοποιήσει μια σημαντική αλλοτρίωση, την αλλοτρίωση 
του ανθρώπου από το φύλο του, εκτοπίζοντας τον όρο: «άνθρωπος» και διχοτομώντας τον σε 



 

 

693

αρσενικό και θηλυκό, με ιεραρχικά κριτήρια που ορίζουν το αρσενικό ως πρωτεύον και κυρίαρχο 
έναντι του υποτακτικού και δευτερεύοντος θηλυκού, με διαφορετικά δικαιώματα και προνόμια στη 
ζωή, εξαιτίας και μόνο του φύλου. Ουσιαστικό έργο θα έχει επιτελέσει το σχολείο στον τομέα αυτό, 
αν κατορθώσει να ενοποιήσει αυτά τα δύο φύλα και να τα κοινωνικοποιήσει –πολιτικά και μη- στο 
ενιαίο είδος που λέγεται άνθρωπος (βλ. και Παντελίδου Μαλούτα, 2002, Πολίτης 2006). 
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Τα καινούρια εγχειρίδια Ιστορίας ή αλλιώς «παλιό κρασί» σε «νέο ασκί»: 
κάποιες πρώτες παρατηρήσεις και ερευνητικές προτάσεις 

 
Ανδρέου Α., Αναπλ. Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Δυτ. Μακεδονίας 

Κασβίκης Κ., Ειδικός Επιστήμονας, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Δυτ. Μακεδονίας 
 
Περίληψη 
Από το σχολικό έτος 2006-07 χρησιμοποιούνται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση νέα 
σχολικά εγχειρίδια σχεδόν για όλες τις τάξεις και τα γνωστικά αντικείμενα, ανάμεσά τους και αυτά της ιστορίας 
για τις τέσσερις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Με βάση την έρευνα και την κριτική που κατά καιρούς είχε 
ασκηθεί στα προηγούμενα σχολικά εγχειρίδια, η ανανέωσή τους είχε θεωρηθεί απαραίτητη, καθώς 
χρησιμοποιούνταν αδιάλειπτα για 20 περίπου χρόνια, αν και αναθεωρήθηκαν με όχι ιδιαίτερα θεαματικά  
αποτελέσματα στα μέσα της δεκαετίας του ’90. Στο βαθμό που η έρευνα των σχολικών εγχειριδίων αποτελεί ένα 
ιδιαίτερα πολύπλοκο ζήτημα λόγω της ίδιας της φύσης τους, προτείνονται για την  περίπτωση των νέων 
εγχειριδίων ιστορίας μια σειρά από πεδία έρευνας, τα οποία μπορούν να αποκαλύψουν τις πολλαπλές ιστορικές, 
παιδαγωγικές, ιδεολογικές και δημόσιες παραμέτρους κατά τη χρήση τους στη σχολική ιστορία. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται κάποιες προκαταρκτικές παρατηρήσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια, οι 
οποίες προέκυψαν: α. από εμπειρικές παρατηρήσεις κατά τη διδακτική τους χρήση, β. την έρευνα τους σε 
αυτόνομο επίπεδο και γ. τη συγκριτική τους αντιπαράθεση με τα προηγούμενα εγχειρίδια ιστορίας. Οι 
παρατηρήσεις αυτές αφορούν θεωρητικά, επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα και καταλήγουν στη 
διαπίστωση ότι τα νέα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας, εκτός από την περίπτωση του βιβλίου της Στ΄ τάξης, στην 
ουσία ελάχιστα έχουν διαφοροποιηθεί από τα προηγούμενα σχολικά εγχειρίδια αναφορικά με δύο καίρια 
ζητήματα της ιστορικής εκπαίδευσης που αφορούν στο περιεχόμενο και στη μεθοδολογική προσέγγιση της 
σχολικής ιστορίας. Αυτή η αδυναμία ουσιαστικής ανανέωσης των εγχειριδίων της ιστορίας δεν οφείλεται 
αποκλειστικά στη θεωρητική ανεπάρκεια ή στους περιορισμούς των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, ούτε στα 
εγγενή χαρακτηριστικά και τις γενικότερες δυνατότητες των σχολικών εγχειριδίων αλλά αντίθετα σχετίζεται με 
βαθύτερες παθογένειες της ιστορικής εκπαίδευσης στη Ελλάδα οι οποίες τροφοδοτούν τις ισχυρές αντιστάσεις 
στις όποιες προσπάθειες ουσιαστικής ανανέωσης του περιεχομένου και της μεθοδολογικής προσέγγισης της 
σχολικής ιστορίας. 
 
Εισαγωγή 
Το Σεπτέμβριο του 2006 διανεμήθηκαν προς χρήση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση νέα σχολικά εγχειρίδια για τα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία φιλοδοξούν 
να ανανεώσουν τα περιεχόμενα της εκπαίδευσης και να ανταποκριθούν στις τρέχουσες συνθήκες της 
ελληνικής κοινωνίας αλλά και στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα της παιδαγωγικής, της 
διδακτικής και των επιμέρους επιστημών. Η διαδικασία ελέγχθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
που αξιολόγησε και ενέκρινε το νέο αυτό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο ανταποκρίνεται στους όρους 
και τις προδιαγραφές του νέου διαθεματικού προγράμματος σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και των επιμέρους 
αναλυτικών προγραμμάτων (ΑΠΣ) για την υποχρεωτική εκπαίδευση (ΥΠΕΠΘ – Π.Ι. 2002). Ανάμεσα 
στα νέα σχολικά εγχειρίδια συγκαταλέγονται και αυτά της ιστορίας για τις τέσσερις μεγαλύτερες 
τάξεις του Δημοτικού σχολείου, τα οποία αντικατέστησαν μια σειρά από σχολικά εγχειρίδια τα οποία 
εισήχθησαν από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 και εξής. Τα ίδια βιβλία αναθεωρήθηκαν σταδιακά 
κατά τη δεκαετία του ’90 και - τόσο στην αρχική όσο και στην αναθεωρημένη τους μορφή - 
αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας αλλά και κριτικής αναφορικά με ζητήματα ιστορικού περιεχομένου, 
διδακτικής προσέγγισης (μορφή και χρήση της εικονογράφησης, έλεγχος της γνώσης) και 
ιδεολογικού-αξιακού και κοινωνικοποιητικού χαρακτήρα (εικόνες του εθνικού «εαυτού» και των 
«άλλων», αναπαραγωγή στερεοτυπών και προκαταλήψεων, χρήση εθνικών μύθων, αναπαραστάσεις 
για το παρελθόν και το κοινωνικό φύλο) (Ανδρέου 1995, Ανδρέου 2002, Ανδρέου, Γκόλια, Κασίδου 
2005, Άχλης 1993, Γιαννοπούλου 1994, Γρόλλιος κ.ά. 1997, Γρόλλιος 1998, Κασβίκης 1999, 
Κασβίκης 2004, Ξωχέλλης κ.ά. 1999, Ξωχέλλης κ.ά. 2000, Φλούρης – Καλογιαννάκης 1996, 
Φραγκουδάκη 1997, Hamilakis 2003).  
 
Προτάσεις για την έρευνα των νέων σχολικών εγχειριδίων ιστορίας 
Τα νέα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας για το Δημοτικό Σχολείο είναι σίγουρο ότι θα αποτελέσουν 
αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας, ανάλυσης και κριτικής καθώς μπορούν να αποκαλύψουν τις 
πολλαπλές ιστορικές, παιδαγωγικές και ιδεολογικές παραμέτρους κατά την  εκπαιδευτική τους 
εφαρμογή ενώ παράλληλα αποτελούν πεδία δημόσιας χρήσης της ιστορίας, όπως άλλωστε 
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αποτυπώνει η έντονη και υπερβολική δημόσια αντιπαράθεση για το περιεχόμενο και τη μεθοδολογική 
προσέγγιση του νέου εγχειριδίου για την Στ΄ τάξη. Χωρίς να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι, λόγω 
της ίδιας της φύσης τους, η ιστορία και το παρελθόν εν γένει αποτελούν διακύβευμα διαφορετικών 
και ετερόκλητων κοινωνικών και πολιτικών ομάδων (Κόκκινος 2003, 146-148), θεωρούμε ότι η 
αξιολόγηση των νέων σχολικών εγχειριδίων θα προκύψει μόνο από τη συστηματική και επιστημονικά 
τεκμηριωμένη έρευνα, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και κατά την εφαρμογή τους στη διδακτική 
πράξη. Η έρευνα αυτή θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τρεις βασικές παραμέτρους, ώστε να μη 
διολισθήσει σε αστήρικτα κραυγαλέες πολεμικές και αντιεπιστημονικές τοποθετήσεις, όπως αυτές 
που χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την πρόσφατη δημόσια αντιπαράθεση που μαίνεται στα ΜΜΕ 
και στο διαδίκτυο: 
1. Τα εγχειρίδια ιστορίας, όπως άλλωστε όλα τα σχολικά εγχειρίδια, αποτελούν καταρχήν 
πληροφοριακό και παιδαγωγικό μέσο, που συμπυκνώνει επιλεκτικά περιοχές της επιστημονικής 
γνώσης με στόχο τη διευκόλυνση της μάθησης (Καψάλης – Χαραλάμπους 1995). Επομένως δεν θα 
πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι αποτελούν εκπαιδευτικά εργαλεία και αντικείμενο 
καθημερινής διδακτικής και διαφοροποιημένης, ως προς τα εκπαιδευτικά συμφραζόμενά της, 
διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές /τριες, οι οποίοι/ες χαρακτηρίζονται από 
πολλαπλά διαφοροποιημένες κοινωνικοπολιτισμικές, μορφωτικές, ψυχολογικές και μαθησιακές 
ιδιαιτερότητες, ούτε να υποβαθμίζεται ή να υποκρύπτεται σκόπιμα η δυναμική των δασκάλων και των 
μαθητών και ο πρωταγωνιστικός τους ρόλος στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία ακόμα και 
όταν αυτή στηρίζεται αποκλειστικά στη χρήση σχολικών εγχειριδίων.   
2. Το περιεχόμενο των νέων σχολικών εγχειριδίων δεν αποτελεί προϊόν αυθαίρετων επιλογών αλλά 
αντίθετα υπακούει σε μια σειρά από βασικές προδιαγραφές και περιορισμούς που θέτουν το 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα επιμέρους Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (στοχοθεσία, περιεχόμενα και 
έκταση ανά σχολική τάξη, διδακτικές ώρες) (ΥΠΕΠΘ – Π.Ι. 2002), στα οποία άλλωστε 
παρατηρούνται συγκεκριμένες θεωρητικές ανεπάρκειες, όπως για παράδειγμα η θεμελιακή αντίφαση 
διατήρησης των διακριτών γνωστικών αντικειμένων παράλληλα με την εισαγωγή της 
διαθεματικότητας στην προσέγγιση των περιεχομένου τους (Γρόλλιος 2004).  
3. Την ευθύνη για την τελική μορφή των νέων σχολικών εγχειριδίων ιστορίας, εκτός από τις 
συγγραφικές ομάδες, φέρει και το Π.Ι. καθώς τα εγχειρίδια αποτυπώνουν τις προδιαγραφές 
συγγραφής που αυτό έθεσε. Επιπλέον αξιολογήθηκαν από ειδικές επιστημονικές ομάδες του Π.Ι. και 
εγκρίθηκαν καταρχήν από την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ στη συνέχεια.  
Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω βασικές παραμέτρους, θεωρούμε ότι η έρευνα των νέων σχολικών 
εγχειριδίων ιστορίας θα πρέπει, ανάμεσα σε άλλα, να απαντήσει και στα εξής ερωτήματα: 
- ποια η σχέση ακαδημαϊκής και σχολικής ιστορίας όπως αναδεικνύεται στο περιεχόμενο των νέων 
βιβλίων; 
- ποιες συνθήκες διαμορφώνονται για την εισαγωγή των παιδιών στο μεθοδολογικό κανόνα της 
ιστορίας και την εξοικείωσή τους με τη χρήση και έρευνα των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών; 
- ανανεώνεται, σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο, το περιεχόμενο των νέων σχολικών εγχειριδίων 
συγκριτικά με τα προηγούμενα;  
- ποιες εικόνες και αναπαραστάσεις διαγράφονται για τους εθνικά και πολιτισμικά «άλλους» στα 
κείμενα και στην εικονογράφηση των σχολικών εγχειριδίων; 
- πως χρησιμοποιείται ο υλικός πολιτισμός ως κειμενικό και εικονογραφικό πεδίο αφηγήσεων για το τι 
συνέβη στο παρελθόν; 
- ποιες είναι οι αναπαραστάσεις για το κοινωνικό φύλο αλλά και την παιδική ηλικία και ποια η 
συμβολή τους στις πολλαπλές διαδικασίες του ιστορικού παρελθόντος; 
- ποιες επιστημολογικές παραδοχές προβάλλονται στα τέσσερα βιβλία για το δάσκαλο αναφορικά με 
τη φύση της ιστορίας και ποιες μεθοδολογικές προσεγγίσεις προτείνονται  μέσα από τις εισαγωγικές 
τους υποδείξεις για τη διδακτική πράξη; Ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις συγκριτικά με το 
προηγούμενο εκπαιδευτικό υλικό; 
- ποια είναι τα χαρακτηριστικά της εικονογράφησης των νέων σχολικών εγχειριδίων ως  προς τη 
μορφή (εικονιστικές πηγές, χάρτες, σκίτσα, αναπαραστάσεις) και ποιες διδακτικές συνθήκες 
δημιουργούνται από το ιδεολογικό, συμβολικό και αισθητικό τους περιεχόμενο; 
- ποιοι τρόποι και μορφές ελέγχου της μάθησης χρησιμοποιούνται στα νέα βιβλία και ποιες αντιλήψεις 
προβάλλουν για την ιστορική γνώση; 
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- ποιος είναι ο δημόσια εκπεφρασμένος λόγος κοινωνικών ομάδων, φορέων και συλλογικοτήτων που 
ενδιαφέρονται για την ιστορία ή εκφράζουν και διαμορφώνουν την κοινή γνώμη με αφορμή τα νέα 
σχολικά εγχειρίδια ιστορίας του Δημοτικού; 
Τα επιστημονικά συμπεράσματα που θα προκύψουν από την έρευνα των παραπάνω ζητημάτων όσο 
και ενδεχομένως άλλων πτυχών των νέων σχολικών εγχειριδίων θα εμπλουτίσουν την συζήτηση 
αναφορικά με τη σχολική ιστορία και τις συνθήκες της ιστορικής εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο.  
 
Πρώτες παρατηρήσεις για το νέο εκπαιδευτικό υλικό της ιστορίας 
Αν και τα νέα σχολικά εγχειρίδια διανύουν μόλις τον πρώτο χρόνο χρήσης τους στα πρωτοβάθμια 
σχολεία θα προχωρήσουμε σε μια σειρά από προκαταρκτικές παρατηρήσεις αναφορικά με θεωρητικά, 
επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα που άπτονται της ιστορίας και της διδακτικής της. Αυτές 
οι παρατηρήσεις αποτελούν προϊόν έρευνας των νέων σχολικών εγχειριδίων σε αυτόνομο επίπεδο, της 
συγκριτικής τους αντιπαράθεσης με τα προηγούμενα βιβλία αλλά και εμπειρικών παρατηρήσεων και 
συμπερασμάτων από τη διδασκαλία συγκεκριμένων κεφαλαίων από φοιτητές και φοιτήτριες στη 
διάρκεια της πρακτικής άσκησης του ΠΤΔΕ Φλώρινας στο αντικείμενο της «Διδακτικής Ιστορίας» τα 
τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα.  

Αρχικά θα προβούμε σε ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τα «εξωτερικά» χαρακτηριστικά 
των νέων σχολικών εγχειριδίων. Το κάθε ένα βιβλίο για τις τέσσερις διαφορετικές τάξεις του 
δημιουργήθηκε από αυτόνομη και διαφορετική σε κάθε περίπτωση συγγραφική ομάδα, σε αντίθεση 
με τα προηγούμενα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας, τα οποία διακατέχονταν από παρόμοια 
επιστημολογική αντίληψη, εμφανέστατη άλλωστε και στις μεθοδολογικές αρχές και στα κοινά 
εισαγωγικά κεφάλαια των αντίστοιχων βιβλίων για το δάσκαλο. Ειδική σημασία και ενδιαφέρον έχει 
η σύνθεση των συγγραφικών ομάδων καθώς, εκτός από την περίπτωση του βιβλίου της Στ’ τάξης 
(Ρεπούση κ.ά 2006α), το οποίο συγγράφθηκε από μια καθηγήτρια πανεπιστημίου σε συνεργασία με 
τρεις εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα υπόλοιπα τρία βιβλία η συγγραφική ομάδα 
αποτελείται από εκπαιδευτικούς τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου 
μάλιστα οι δεύτεροι υπερτερούν για παράδειγμα στο σχολικό εγχειρίδιο της Γ΄ τάξης (Μαϊστρέλης κ.ά 
2006α). Ένα άλλο χαρακτηριστικό, κοινό σε όλα τα νέα σχολικά εγχειρίδια, είναι η απουσία 
πειραματικής εφαρμογής και διαμορφωτικής αξιολόγησης, βασικό στοιχείο για την προετοιμασία 
εκπαιδευτικού υλικού οποιασδήποτε μορφής, γεγονός που θα τροφοδοτούσε τις συγγραφικές ομάδες 
με εμπειρικά δεδομένα αναφορικά με σημαντικές παραμέτρους, όπως η οργάνωση της ύλης, η οπτική 
εμφάνιση, η χρήση και αποτελεσματικότητα των ασκήσεων – δραστηριοτήτων, η νοηματική 
συνάφεια, η συνέπεια, η συνέχεια και η πληρότητα του περιεχομένου και ανταπόκρισή του στα 
ψυχολογικά και κοινωνικοπολιτισμικά δεδομένα των ηλικιών στις οποίες απευθύνονται. Κλείνοντας 
με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των νέων σχολικών εγχειριδίων να  σημειώσουμε ότι μειώνεται 
γενικά ο αριθμός των ενοτήτων σε όλα τα βιβλία309, στοιχείο το οποίο δε συνεπάγεται απαραίτητα τη 
μείωση της διδασκόμενης ύλης, στο βαθμό που διαφοροποιήθηκε και μεγάλωσε το σχήμα τους σε 
σχέση με τα προηγούμενα. Έτσι, τα κείμενα και οι ενότητες συνολικά προκύπτουν πολύ 
μεγαλύτερες310, γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις δυσχεραίνει την επεξεργασία τους σε μία 
διδακτική ώρα, ειδικά από όσους/ες εκπαιδευτικούς είναι εγκλωβισμένοι στο παραδοσιακό σχήμα 
«εξέτασης – παράδοσης», ενώ οι πρώτες εμπειρικές παρατηρήσεις δείχνουν ότι η εκφορά του 
ιστορικού λόγου, η συντακτική δομή και το μέγεθος των προτάσεων, το γλωσσικό ύφος και η 
νοηματική συνάφεια σε συνδυασμό με τον αυξημένο όγκο της ιστορικής πληροφορίας, δημιουργεί 
στους μαθητές σοβαρά προβλήματα προσέγγισης και κατανόησης των κειμένων. 

Περνώντας σε ζητήματα διδακτικής, παρατηρούμε ότι η διάσταση στη σύνθεση των 
συγγραφικών ομάδων και στις ιδιότητες των μελών τους ενδεχομένως ερμηνεύει την 
διαφοροποιημένη αντίληψη που εντοπίζονται στα νέα βιβλία ως προς δύο βασικές παραμέτρους της 

                                                 
309 Πιο συγκεκριμένα στο βιβλίο της Γ΄ τάξης οι διδακτικές ενότητες από 58 γίνονται 47, στην Δ΄ τάξη από 48 
μειώνονται σε 43, στο βιβλίο της Ε΄ τάξης από 46 σε 42 και στο βιβλίο της Στ΄ τάξης από 51 σε 50. 
310 Ενδεικτικά αναφέρουμε την ενότητα για τη Στάση του Νίκα στο παλιό βιβλίο ιστορίας (Ασημομύτης κ.ά 
1999, 55) στην οποία το βασικό κείμενο είχε 226 λέξεις και την αντίστοιχη ενότητα στο νέο βιβλίο (Γλεντής κ.ά 
2006, 45-46) με 323 λέξεις. Ανάλογες αυξήσεις παρατηρούνται και στα κείμενα των βιβλίων της Γ΄ και Δ΄ τάξης 
ενώ αντίθετα στο βιβλίο της Στ΄ τάξης, το οποίο έχει άλλη δομή, υπάρχει ένα μικρό αρχικό κείμενο, συνήθως 
πολύ πυκνό νοηματικά, με καθαρά εισαγωγικό χαρακτήρα (Ρεπούση κ.ά 2006β, 17). 
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ιστορικής εκπαίδευσης, δηλαδή το περιεχόμενο της ιστορικής μάθησης και τις στρατηγικές που 
αναπτύσσονται αναφορικά με την εξοικείωση των μαθητών/ τριών με τη διαδικαστική ιστορική 
γνώση. Ουσιαστικά, πρόκειται για δύο διαφορετικές αντιλήψεις οι οποίες αφορούν από τη μια το 
βιβλίο της Στ΄ τάξης και από την άλλη τα σχολικά εγχειρίδια της Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξης. Τα τελευταία 
κινούνται σε μια παραδοσιακή και απόλυτα κειμενοκεντρική και αφηγηματική προσέγγιση για τη 
διδασκαλία της ιστορίας, υιοθετώντας μια σειρά από τροποποιήσεις, διαφοροποιήσεις ή και 
βελτιώσεις συγκριτικά με τα προηγούμενα βιβλία, ανακυκλώνοντάς τα όμως στην πράξη καθώς 
ουσιαστικά αναπαράγουν παρόμοιες επιστημονικές αντιλήψεις τόσο για την δηλωτική όσο και για τη 
διαδικαστική ιστορική γνώση. Το βιβλίο της Στ΄ τάξης από την άλλη συνιστά μια νέα πρόταση για το 
μάθημα της ιστορίας, επιχειρώντας να ανανεώσει το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία και τη συνολική 
φιλοσοφία για την ιστορική μάθηση, πάντα στα ασφυκτικά όρια που θέτει το ΔΕΠΠΣ. Γι’ αυτό 
άλλωστε αποτέλεσε αντικείμενο σκληρής, και σε μεγάλο βαθμό εντελώς άδικης, κριτικής από όσες 
ομάδες, κυρίως μη-ειδικών, αναγορεύουν τον εθνικό και θρησκευτικό φρονηματισμό και τη 
διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας ως τη βασική ή και τη μοναδική παιδαγωγική αξία της σχολικής 
ιστορίας αλλά και από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν τους μαθητές και τις μαθήτριες στο 
επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας. 

Ως προς τη μορφή και την προσέγγιση του περιεχομένου, στα σχολικά εγχειρίδια της Ε΄ και 
Δ΄ τάξης αναπαράγεται αρκετά πιστά η δομή των προηγούμενων βιβλίων, όπου μάλιστα 
χρησιμοποιούνται αυτούσιοι ή παραλλαγμένοι οι τίτλοι ή και τμήματα των παλιών κειμένων. Έτσι 
στο νέο εγχειρίδιο της Δ΄ τάξης υιοθετείται σχεδόν αποκλειστικά η γραμμική χρονικά διάταξη της 
ύλης, με ελάχιστες απόπειρες θεματικής προσέγγισης – κυρίως στις ενότητες της γεωμετρικής και 
αρχαϊκής εποχής – ενώ σε αυτό της Ε΄ τάξης αξιοποιείται η θεματική προσέγγιση του παλιότερου 
βιβλίου, γεγονός που γίνεται απόλυτα φανερό από τη διατήρηση των πέντε από τις επτά παλιές 
θεματικές ενότητες και με σχεδόν όμοιους τίτλους με αυτούς του προηγούμενο βιβλίου311. Η θεματική 
προσέγγιση του περιεχομένου είναι ανύπαρκτη στο βιβλίο της Γ΄ τάξης για την προϊστορική περίοδο, 
ενώ οι ουσιαστικότερες προσπάθειες τόσο για θεματικές προσεγγίσεις του ιστορικού γίγνεσθαι όσο 
και για μια μικτή χρονική και θεματική προσέγγιση επιχειρούνται κυρίως στο βιβλίο της Στ΄ τάξης. 
Ως προς τη δομή, οι πιο εντυπωσιακές αλλαγές, και πιθανώς με σημαντικά αποτελέσματα στους 
μαθητές και μαθήτριες, που θα πρέπει όμως να διερευνηθούν ενδελεχώς, εντοπίζονται στο σχολικό 
εγχειρίδιο της ιστορίας της Γ΄ τάξης, στο οποίο προηγείται η ελληνική μυθολογία και έπεται η 
προϊστορία, δηλαδή σε πλήρη αντίθεση με τον προηγούμενο σχολικό εγχειρίδιο της ίδιας τάξης, τόσο 
στην αρχική όσο και στην αναθεωρημένη του μορφή312.  

Ως προς τη μεθοδολογική προσέγγιση είναι γεγονός ότι φαινομενικά και στα τέσσερα βιβλία 
επιχειρείται η εισαγωγή του ιστορικού μεθοδολογικού κανόνα, καθώς παρατίθενται για επεξεργασία 
πολλαπλές γραπτές και εικονιστικές ιστορικές πηγές. Οι τελευταίες άλλωστε, λόγω του μεγάλου 
μεγέθους τους έχουν βελτιώσει σημαντικά το αισθητικό μέρος των βιβλίων, κυρίως της Γ΄ και της Στ΄ 
τάξης. Στο βαθμό όμως που η εξοικείωση των παιδιών με τη μεθοδολογική - διαδικαστική γνώση, 
δηλαδή με τον υποκειμενικά τεκμηριωτικό και διαμεσολαβητικό χαρακτήρα των πάσης μορφής 
καταλοίπων του παρελθόντος για τη διαμόρφωση ιστορικών αφηγήσεων στο παρόν, αποτελεί μια 
διαδικασία δομική για τη συγκρότηση της ιστορικής γνώσης και την ουσιαστική ιστορική κατανόηση, 
οφείλουμε να επισημάνουμε ότι στα τέσσερα νέα σχολικά εγχειρίδια, η θέση και η χρήση των πηγών 
δε φαίνεται να αντανακλά όμοιες αντιλήψεις για την αξία τους ως ατραπό διαμόρφωσης της ιστορικής 
σκέψης των μαθητών και μαθητριών. Πιο συγκεκριμένα, ενώ οι ενότητες και στις τέσσερις 
περιπτώσεις των νέων σχολικών εγχειριδίων περιλαμβάνουν ιστορικές πηγές, με διαφορετική 
ονομασία σε κάθε βιβλίο - «πηγές» στα βιβλία της Γ΄ και Στ΄ τάξης, «παραθέματα» στη Δ΄ τάξη, 
χωρίς προσδιορισμό στο βιβλίο της Ε΄ τάξης - αυτές δε φαίνεται να έχουν την ίδια λειτουργία στο 
πλαίσιο της διαμόρφωσης της ιστορικής γνώσης και της ιστορικής κατανόησης. Στο σχολικό 
εγχειρίδιο της Στ΄ τάξης οι ιστορικές πηγές συνιστούν κομβικό στοιχείο για την ιστορική μάθηση στο 

                                                 
311 Παράβλεπε τους τίτλους «Η βυζαντινή διπλωματία», «Η γυναίκα στο Βυζάντιο», «Η βυζαντινή τέχνη» σε 
ενότητες του παλιού και νέου βιβλίου (Ασημομύτης κ.ά 1999, 150-152, 159-165, Γλεντής κ.ά 2006,  117-124). 
312 Να σημειωθεί ότι στο προηγούμενο σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας της Γ΄ τάξης η μυθολογία παρουσιαζόταν 
εντελώς ενταγμένη στις αφηγήσεις για την προϊστορική περίοδο ενώ στην αναθεωρημένη εκδοχή του ίδιου 
βιβλίου στα μέσα της δεκαετίας του ’90 έγινε μια ριζική προσπάθεια αυτονόμησης της μυθολογίας η οποία 
ακολουθούσε τις ενότητες για την προϊστορία (Κασβίκης 2004).  
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βαθμό που αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα της κάθε ενότητας και δομούν μια διδακτική διαδικασία, 
υπό τον τίτλο «μαθητεία στην ιστορία», μέσα από την οποία εισάγεται στην πράξη η ερευνητική 
επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών ντοκουμέντων, τα οποία συμβάλλουν στην εξαγωγή 
ιστορικών συμπερασμάτων και απαντούν σε συγκεκριμένα ιστορικά ερωτήματα που όμως έχει θέσει 
εκ των προτέρων η συγγραφική ομάδα στους μαθητές και τις μαθήτριες. Αντίθετα, στα υπόλοιπα τρία 
σχολικά εγχειρίδια, παρά τη σημαντική τους προσπάθεια για εμπλουτισμό των ενοτήτων με τα 
ιστορικά τεκμήρια του παρελθόντος, η μεθοδολογική τους πρακτική παραμένει εγκλωβισμένη σε μια 
τυπική και θα λέγαμε ανιστορική αντιμετώπιση, καθώς η προσέγγιση και επεξεργασία των ιστορικών 
πηγών έπεται της επεξεργασίας του βασικού κειμένου της κάθε ενότητας, πολύ μεγαλύτερης έκτασης 
απ’ ότι στα προγενέστερα σχολικά εγχειρίδια, όπως ήδη σχολιάσαμε, το οποίο συμπυκνώνει τον 
πυρήνα της αντικειμενικής ιστορικής πληροφορίας και ερμηνείας που θεωρείται κατάλληλη για να 
μεταβιβαστεί στα παιδιά και έτσι παραμένει το κύριο μέσο προσέγγισης της δηλωτικής γνώσης την 
οποία οι μαθητές/τριες καλούνται να την προσπελάσουν ως δεδομένη και να την αναπαράγουν με τη 
βοήθεια των εκπαιδευτικών. Έτσι, οι ιστορικές πηγές, ενέχουν ένα συνοδευτικό και 
παραπληρωματικό χαρακτήρα, παρατίθενται κυρίως για να τεκμηριώσουν και να πιστοποιήσουν την 
ιστορική εγκυρότητα των βασικών κειμένων, ορισμένες φορές να φωτίσουν και κάποιες παράπλευρες 
όψεις τους, ενώ η επεξεργασία τους συνήθως σχετίζεται με κάποιες ασκήσεις – δραστηριότητες, οι 
οποίες στην καθημερινή διδακτική πράξη αποτελούν το τελικό επιστέγασμα της διδασκαλίας, 
ανάλογα με την επάρκεια του χρόνου.  

Η συζήτηση για το ιστοριογραφικό περιεχόμενο των βιβλίων και τις ερμηνευτικές εκδοχές 
που κατασκευάζονται αναφορικά με το ιστορικό παρελθόν αποτελεί δομικό και αναπόσπαστο 
στοιχείο της αξιολόγησης του νέου εκπαιδευτικού υλικού, στο βαθμό που τα σχολικά εγχειρίδια 
ιστορίας στην ουσία τους συνιστούν εμπρόθετες αφηγηματικές εκδοχές, κρατικά ελεγχόμενες και 
ιδεολογικά λειτουργικές, μιας επιλεκτικής παρουσίασης πτυχών του ιστορικού παρελθόντος που 
νομιμοποιούν ή ακυρώνουν τα επιτεύγματα του παρόντος (Κόκκινος 2003, 194). Η συζήτηση για το 
αξιακό υπόστρωμα των σχολικών εγχειριδίων βασίζεται σε διυποκειμενικές προσεγγίσεις και 
εμπλέκει πολύπλοκα και εν πολλοίς συγκρουσιακά ζητήματα σχετικά με την ιδεολογική εξάρτηση του 
παρόντος από ένα εξιδανικευμένο παρελθόν μέσα από υπερτονισμούς ή σκόπιμες αποσιωπήσεις, τη 
διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης και ταυτότητας των παιδιών μέσα από τη γραμμική και 
αδιάσπαστη συνέχεια του εθνικού υποκειμένου στο χώρο και στο χρόνο αλλά και την ιδεολογική τους 
χειραγώγηση. Μια περίπτωση μέσα από την οποία αναδεικνύονται οι παραπάνω παρατηρήσεις είναι η 
ουδέτερη παρουσίαση των κοινωνικών διαδικασιών και η άμβλυνση των κοινωνικών αντιθέσεων στον 
ιστορικό χρόνο, ζήτημα το οποίο περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, τη διάκριση του ρόλου των τάξεων 
στους κοινωνικούς σχηματισμούς όπως και αυτό της δουλείας στις αφηγήσεις των νέων σχολικών 
εγχειριδίων ιστορίας. Έτσι, στο νέο σχολικό εγχειρίδιο της Γ΄ τάξης, όπως άλλωστε και στο 
προηγούμενο, η κοινωνική ιεραρχία και ανισότητα - δομικά στοιχεία συγκρότησης των μινωικών και 
μυκηναϊκών ανακτορικών κοινωνίων των τελευταίων φάσεων της αιγιακής προϊστορίας - 
παραγνωρίζονται μέσα από την προβολή μιας «χαρούμενης» και μιας «πολεμικής» ιδιοσυγκρασίας 
των Μινωιτών και των Μυκηναίων αντίστοιχα, αρκούντως αποδομημένης από την αρχαιολογική 
έρευνα, αποφεύγοντας παράλληλα να υπαινιχθούν τις διαδικασίες που στήριξαν τα ανακτορικά 
συστήματα, όπως η τεχνική εξειδίκευση, η οικονομική εξάρτηση από το ανάκτορο, η πειρατεία και η 
δουλεία (π.χ. Dickinson 1994, Treuil et al, 1996). Με ανάλογο τρόπο στο νέο σχολικό εγχειρίδιο της 
Δ΄ τάξης, οι κοινωνικές αντιπαραθέσεις όσο και ο θεσμός της δουλείας απο-ιδεολογικοποιούνται, 
τόσο γενικά για την ελληνική αρχαιότητα όσο και για τα συγκεκριμένα πολιτικό-κοινωνικά 
συμφραζόμενα της Αθήνας και της Σπάρτης, οι οποίες μέσα από ένα αυστηρό δουλοκτητικό σύστημα 
στήριξαν την οικονομική τους ευρωστία και τις στρατιωτικές τους ηγεμονίες, επομένως σε μεγάλο 
βαθμό και το λεγόμενο «ελληνικό θαύμα» (π.χ. Finley 1980, Schuller 2001, 121-122)313. Στο σχολικό 

                                                 
313 Η κοινωνική ιεραρχία συνολικά για την αρχαία Ελλάδα παρουσιάζεται στο κεφάλαιο «Τα πολιτεύματα στην 
αρχαϊκή Ελλάδα» και περιορίζεται στις διεκδικήσεις των κοινωνικών τάξεων για την ανάληψη της πολιτικής 
εξουσίας, διαδικασία που διαμόρφωσε τα αρχαία πολιτεύματα (Κατσουλάκος κ.ά 2006, 21-23). Σχετικά με την 
Αθήνα γίνεται σύντομη μνεία στους μέτοικους ενώ αφιερώνεται μια ολόκληρη παράγραφος για τους δούλους 
όπου η έμφαση δίνεται όχι στην απάνθρωπή τους εργασία, για παράδειγμα στα μεταλλεία του Λαυρίου, αλλά 
στα δικαιώματα και τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης συγκριτικά με άλλες ελληνικές πόλεις – κράτη μέσα από 
την ανάληψη ορισμένων καθηκόντων (αστυνομικοί, λογιστές, παιδαγωγοί) που ως επαγγέλματα έχουν 
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εγχειρίδιο της Ε΄ τάξης ο θεσμός της δουλείας σχολιάζεται σύντομα και ουδέτερα για τα ρωμαϊκά 
χρόνια, καθώς απλά αναφέρεται ότι οι δούλοι φρόντιζαν τα αγροκτήματα των μεγαλοϊδιοκτητών 
(Γλεντής κ.ά 2006, 17) ενώ υποκρύπτεται εντελώς για τη βυζαντινή εποχή, κατά την οποία όχι μόνο η 
δουλεία επιβιώνει θεαματικά υπό τις ευλογίες της εκκλησίας (π.χ. Mango 2002, 57, 263) αλλά 
πληθαίνουν και τα φαινόμενα στέρησης της προσωπικής ελευθερίας των γεωργών (δουλοπάροικοι) ως 
αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης τους από τους «Δυνατούς» μεγαλογαιοκτήμονες, στοιχείο το οποίο 
στις αφηγήσεις του συγκεκριμένου βιβλίου «εξομαλύνεται» μέσα από τις προσπάθειες προοδευτικών 
αυτοκρατόρων να προστατέψουν ως τον 10ο αιώνα τους μικροκαλλιεργητές. Αντίθετα, στο βιβλίο της 
Στ΄ τάξης δεν απουσιάζει η κοινωνική διαστρωμάτωση και ο ταξικός χαρακτήρας της ελληνικής 
κοινωνίας σε διάφορες περιόδους, με ουσιαστικές μάλιστα αναφορές στην παιδική εργασία, στα 
γυναικεία δικαιώματα και στο εργατικό κίνημα (π.χ. Ρεπούση κ.ά  2006, 80-82, 91-93, 106-108), 
γεγονός που τελικά δυσαρέστησε τους πάντες314. Ανάλογες επισημάνσεις μπορούν να γίνουν και για 
τη διακριτικά διατυπωμένη, ωστόσο αποτελεσματική, εθνοκεντρική αφήγηση, η οποίο στα νέα 
σχολικά εγχειρίδια ξεκινά από τις παρυφές της μυθολογίας / προϊστορίας και καταλήγει στην ίδρυση 
του εθνικού κράτους, όπως άλλωστε επιβάλλει η κατάτμηση και διαβάθμιση του ιστορικού χρόνου 
στη διδακτέα ύλη σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ315.    

Ο έντονος προβληματισμός, η θεωρητική συζήτηση και έρευνα αναφορικά με την 
εικονογράφηση φαίνεται ότι απέδωσε ορισμένους καρπούς, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις η 
εικονογράφηση των νέων βιβλίων της ιστορίας έχει αναβαθμισμένο ρόλο, συνοδεύεται με σχετικά 
περισσότερο ικανοποιητικούς υποτιτλισμούς απ’ ότι στα προηγούμενα σχολικά εγχειρίδια, αν και 
πάλι αποσπασματικού χαρακτήρα, ειδικά  στο βιβλίο της Γ΄ τάξης, και επιδεικνύει μια σχετική 
συνάφεια με το περιεχόμενο που συνοδεύει χωρίς όμως να απουσιάζουν τα λάθη316. Γενικά στα βιβλία 
της Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξης παρατηρείται μια σχετική εικονογραφική ανανέωση όσον αφορά την 
απεικόνιση στοιχείων του υλικού πολιτισμού ως ιστορικών τεκμηρίων, με αποτέλεσμα να υπερτερούν 
ποσοτικά συγκριτικά με άλλες μορφές απεικόνισης, όπως οι αναπαραστάσεις και τα σκίτσα. Τα 
τελευταία δεν αξιοποιούνται καθόλου στο βιβλίο της Γ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου, είτε για την 
παρουσίαση της μυθολογίας είτε για την αναπαράσταση των ιδεολογικών, κοινωνικών και 
οικονομικών διαδικασιών της προϊστορίας, σε αντίθεση με την υπερβολική ή και άσκοπη χρήση τους 
στο προηγούμενο βιβλίο (Ανδρέου 1995, Κασβίκης 1999, 2004), με αποτέλεσμα η εικονογράφηση να 
στηρίζεται μονόπλευρα στο αυθεντικό αρχαιολογικό υλικό (αρχαιολογικοί χώροι, τεχνουργήματα και 
λεπτομέρειες παραστάσεων από την αρχαία ελληνική αγγειογραφία). Αντίθετα, στα βιβλία της Δ΄ και 
Ε΄ τάξης αξιοποιείται ένας συνδυασμός απεικόνισης αυθεντικού αρχαιολογικού υλικού και σκίτσων, 
όπου η ποιότητα και η ιστορική εγκυρότητα των τελευταίων θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο 
                                                                                                                                                         
διαφορετικό κύρος για τους σύγχρονους μαθητές (Κατσουλάκος κ.ά 2006, 66-67). Τέλος, για την Σπάρτη 
(Κατσουλάκος κ.ά 2006, 32-33) υπάρχει ένας σύντομος σχολιασμός για τους περίοικους και τους είλωτες και 
υποκρύπτεται το γεγονός ότι οι δούλοι της Σπάρτης δεν ήταν προϊόν εμπορίου όπως αλλού, αλλά κατεκτημένοι 
Έλληνες π.χ. οι Μεσσήνιοι. 
314 Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ένα μέρος της αυστηρής κριτικής από συγκεκριμένους πολιτικούς και 
θρησκευτικούς κύκλους στράφηκε στην αναγκαιότητα περαιτέρω τονισμού των σκληρών συνθηκών δουλείας των 
Ελλήνων, αδιαφοροποίητα ως προς την κοινωνική, οικονομική και μορφωτική τους κατάσταση - βλέπε  πλούσιο 
υλικό στην ιστοσελίδα: http://www.antibaro.gr/istoria.php (ανάκτηση στις 06 Μαΐου 2007) - ενώ ανάλογη 
κριτική εξ αριστερών (ΚΚΕ) επεσήμανε ακριβώς αντίθετα της απουσία της ταξικής πάλης και των κοινωνικών 
συγκρούσεων, βλέπε ενδεικτικά το άρθρο του Μ. Μαΐλη «Το βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού και η 
αντιπαράθεση εθνικισμού – κοσμοπολιτισμού» (Ριζοσπάστης, Κυριακή 18 Μάρτη 2007). 
315 Έτσι, σύμφωνα με τους συγγραφείς στο βιβλίο του δασκάλου της Γ΄ τάξης, ο μύθος της αργοναυτικής 
εκστρατείας αποτελεί την πρώτη μεγάλη θαλασσινή περιπέτεια των Ελλήνων και απόδειξη για τον πόθο της 
ελληνικής φυλής για εξερευνήσεις (Μαϊστρέλης κ.ά. 2006β, 44), στο βιβλίο της Δ΄ τάξης η ελληνική γλώσσα 
στη διαχρονία της αποτυπώνει την ελληνική συνέχεια τα τελευταία 3.500 χρόνια (Κατσουλάκος κ.ά 2006, 128-
129), στο βιβλίο της Ε΄ τάξης η ρωμαιοκρατία σηματοδοτεί την πρώτη φορά κατά την οποία οι Έλληνες 
«βρέθηκαν υπόδουλοι σε ένα ξένο λαό» (Γλεντής κ.ά. 2006, 11) - οι ιωνικές πόλεις υπό από τους Λυδούς και 
Πέρσες προφανώς ήταν κάτι διαφορετικό - ενώ ακόμα και στο επίμαχο βιβλίο της Στ΄ τάξης η εθνική ματιά 
είναι κάτι παραπάνω από εμφανής αν και προσεκτικά διατυπωμένη, σύμφωνα με τις επισημάνσεις του Χ. 
Αθανασιάδη στο άρθρο «Έθνος και σχολική ιστορία» (Ελευθεροτυπία 4/04/2007, σ. 46). 
316 Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά λάθη, όχι όμως και το μοναδικό, εντοπίζεται στο σχολικό εγχειρίδιο της Ε΄ 
τάξης όπου η εικόνα του ναού του Αγίου Απολλινάριου της Ραβέννας (Γλέντης κ.ά, 2006, 98) υπομνηματίζεται 
ως «ο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης». 
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ειδικότερης ανάλυσης και ερμηνείας. Στα βιβλία της Στ΄ τάξης η εικόνα ενέχει σημαντική θέση καθώς 
οι πολλαπλές εικονιστικές πηγές ποικίλης προέλευσης (φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, κάρτ – 
ποστάλ, εφημερίδες, εξώφυλλα βιβλίων, μνημεία, κ.ά.) έχουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του 
ιστορικού νοήματος από την πλευρά των μαθησιακών υποκειμένων. Για πρώτη ίσως φορά η εικόνα 
συλλειτουργεί με το κείμενο και της αποδίδεται τόσο καθαρά η έννοια της ιστορικής πηγής, 
τοποθετείται δηλαδή στον ιστορικό χώρο και χρόνο. Σχετικά με τη χρήση των χαρτών θα πρέπει να 
επισημανθεί ότι στο βιβλία της Δ΄ και Ε΄ αξιοποιείται υλικό και από τα προηγούμενα βιβλία317 ενώ 
ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει για την χαμηλή αισθητική ποιότητα και γενικότερα προχειρότητα 
των νέων ιστορικών χαρτών του εγχειριδίου της Δ΄ τάξης (π.χ. Κατσουλάκος κ.ά 2006, 50, 53, 63, 
88). Παρά τη σχετική ανανέωση της εικονογράφησης εύκολα αναγνωρίζεται στα βιβλία της Γ΄, Δ΄ και 
Ε΄ τάξης η αξιοποίηση αρκετών πανομοιότυπων εικόνων συγκριτικά με τα προηγούμενα σχολικά 
εγχειρίδια, κυρίως όσον αφορά την παρουσίαση στοιχείων του υλικού πολιτισμού, τα οποία σε μεγάλο 
βαθμό εξακολουθούν να προέρχονται και πάλι από το φωτογραφικό υλικό των τόμων της Ιστορίας 
του Ελληνικού Έθνους. Για μια ακόμα φορά η εικονογράφηση του αρχαιολογικού υλικού στα 
σχολικά εγχειρίδια ιστορίας λειτουργεί ως εναλλακτική αναπαράσταση του παρελθόντος, η οποία 
οπτικοποιεί και εικονογραφεί το εθνικό όνειρο και την πολιτισμική του συνέχεια στον ιστορικό χρόνο, 
όπου τα μνημεία και τα τεχνουργήματα παρέχουν τα στοιχεία της υλικότητας, της αιωνιότητας και της 
αυθεντικότητας (Κασβίκης 2004, Hamilakis 2003, 59-60). 
 
Ακροτελεύτιες παρατηρήσεις 
Από τη συζήτηση που προηγήθηκε γίνεται σαφές ότι σε γενικές γραμμές το νέο εκπαιδευτικό υλικό 
ιστορίας για το Δημοτικό Σχολείο, παρά την ανανεωμένη οπτική και τις καινοτομίες που 
επιχειρούνται στο σχολικό εγχειρίδιο της Στ΄ τάξης, δεν κινείται στην κατεύθυνση μιας ουσιαστικής 
αναμόρφωσης της σχολικής ιστορίας. Αυτή η στασιμότητα δε θα πρέπει να αποδοθεί αποκλειστικά 
στο ΔΕΠΠΣ και τις ενδεχόμενες θεωρητικές ανεπάρκειες και τους περιορισμούς που θέτει, ούτε στα 
εγγενή χαρακτηριστικά και τις γενικότερες δυνατότητες των σχολικών εγχειριδίων ως διδακτικών 
εργαλείων, παρατήρηση που επιβεβαιώνεται από την καινοτόμο μεθοδολογική προσέγγιση και 
ανανέωση στο περιεχόμενο βιβλίο της Στ΄ τάξης. Αντίθετα, σχετίζεται με βαθύτερες παθογένειες της 
ιστορικής εκπαίδευσης στη Ελλάδα, η οποία έχει αναγορεύσει την σχολική ιστορία ως πεδίο εθνικής 
διαπαιδαγώγησης και διαχείρισης της ιστορικής μνήμης των μαθητών και μαθητριών, ώστε να 
δημιουργούνται ισχυρές αντιστάσεις στις όποιες προσπάθειες ουσιαστικής ανανέωσης του 
περιεχομένου και της μεθοδολογικής προσέγγισής της τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στο 
σώμα των εκπαιδευτικών. Η συζήτηση που συντελείται στο διάστημα από την κυκλοφορία των νέων 
σχολικών εγχειριδίων μέχρι και σήμερα – ιδιαίτερα αυτή που περιστρέφεται γύρω από το σχολικό 
εγχειρίδιο της Στ΄ τάξης – είναι ενδεικτική για τις βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις τις οποίες τρέφει ένα 
πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας για τη δημόσια χρήση της ιστορίας. Από την Ιερά Σύνοδο της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας μέχρι και την κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ, ο λόγος που αρθρώνεται για τα 
«ιερά και όσια του έθνους που κινδυνεύουν» από το εν λόγω εγχειρίδιο είναι σχεδόν 
πανομοιότυπος318. Κομβικό στοιχείο αποτελεί η αντίληψη για τα «σπουδαία και αδιαμφισβήτητα 
γεγονότα», μια διεργασία την οποία διαμόρφωσε η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία και η ιστορική 
εκπαίδευση, παρουσιάζοντας αδιαμφισβήτητες κι αναντίρρητες ιστορικές αλήθειες. Αυτή η αντίληψη 
εμφανίζεται σε όλο το φάσμα της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων εν μέρει και των εκπαιδευτικών 
(π.χ. Κόκκινος κ.ά 2005: 81-99). Η δημόσια αυτή συζήτηση επιβεβαιώνει ότι η κοινωνία μας, αν και 
αποδέχεται με μεγάλη ευκολία και χωρίς ενδοιασμούς την ανανέωση της επιστημονικής γνώσης στους 
περισσότερους τομείς (φυσικές επιστήμες, κοινωνία της πληροφορίας, ιατρική), στο ζήτημα της 
κριτικής προσέγγισης της ιστορίας παραμένει βαθύτατα εγκλωβισμένη σε οργανωτικά σχήματα, 
μύθους και προκαταλήψεις, που ενδεχομένως, λειτούργησαν κάποια στιγμή «ευεργετικά» στο ζήτημα 
της διαμόρφωσης της εθνικής συνείδησης κατά το 18ο, 19ο καθώς και 20ο αιώνα, είναι όμως απόλυτη 

                                                 
317 Εντελώς ενδεικτικά για το βιβλίο ιστορίας της Ε΄ τάξης (Γλέντης κ.ά, 2006) επισημαίνουμε τους χάρτες στις 
σελίδες 53, 88, 101 και για το βιβλίο ιστορίας της Δ΄ τάξης (Κατσουλάκος κ.α., 2006), όπου υιοθετείται κατά 
κόρον το χαρτογραφικό υλικό του προηγούμενου βιβλίου, σημειώνουμε τους χάρτες στις σελίδες 9, 38, 46, 79, 
81, 95, 107.  
318 Για την ενδιαφέρουσα αυτή ταύτιση απόψεων βλέπε το άρθρο της Π. Στεφανάκου «Όταν τα μαύρα ράσα 
συναντούν τα κόκκινα ιερατεία» (Κυριακάτικη Αυγή, 1/ 4/ 2007, σελ. 9).  
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ανάγκη να συζητούνται διαρκώς στο πλαίσιο του αντικειμένου που σχετίζεται με τη διδασκαλία και 
την εκπαίδευση στο πεδίο της ιστορίας. Η εδραιωμένη αντίληψη για την απόλυτη και αναντίρρητη 
αφήγηση θα πρέπει να απομακρυνθεί από την προσέγγιση και σπουδή της ιστορίας, για την οποία 
(ιστορία) θα υπάρχει πάντα ένας αστάθμητος παράγοντας που θα κάνει την οριστική και απόλυτη 
γνώση αδύνατη γι’ αυτό άλλωστε και τόσο γοητευτική.   
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Οι προσωπογραφίες των πρωταγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης στα εγχειρίδια Ιστορίας 

της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου (1950-2005) 
 

Παληκίδης Άγγ., Υποψ. Διδάκτ. Παν. Ιωαννίνων 
 
Περίληψη 
Aντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι προσωπογραφίες των πρωταγωνιστών της ιστορικής αφήγησης. Το 
ερευνητικό υλικό συγκροτούν τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού που κυκλοφόρησαν κατά την 
περίοδο 1950-2005. Εξετάζεται η θέση και η λειτουργία των εικόνων αυτών στις σελίδες των σχολικών βιβλίων 
και επιχειρείται να διακριβωθούν οι πολλαπλές νοηματοδοτήσεις τους. Διερευνάται ακόμη η καλλιτεχνική 
ταυτότητα και  προέλευσή τους και ελέγχεται, όσο είναι εφικτό, η ιστορικότητά τους. Τέλος, εξετάζεται αν και 
σε ποιο βαθμό σημειώθηκαν αλλαγές στην εικονογραφία των εγχειριδίων κατά τη διάρκεια της μελετώμενης 
περιόδου και, ως εκ τούτου, αν μεταβλήθηκαν οι βασικές αρχές και το περιεχόμενο της προβαλλόμενης εθνικής 
ιδεολογίας. Ειδικότερα, οι ηρωικές προσωπογραφίες συγκεντρώνουν και μορφοποιούν τις διαχρονικές αξίες και 
τα ιδανικά της εθνικής κοινότητας και προβάλλονται ως πρότυπα για τις νεότερες γενιές. Έτσι, συμβάλλουν 
αποφασιστικά στον πρωταρχικό σκοπό του ιστορικού μαθήματος κατά τη μεταπολεμική κυρίως περίοδο, 
δηλαδή στον εθνικό φρονηματισμό των μαθητών. Μάλιστα, δεδομένου ότι οι αναπαραστάσεις αυτές επιτηδείως 
τοποθετούνται και αντιπαραβάλλονται στις σελίδες των ίδιων βιβλίων με τις αντίστοιχες του «εχθρού», 
αναδεικνύονται και διευρύνονται ακόμη περισσότερο στη συνείδηση των μαθητών οι ιστορικές διαφορές που 
χωρίζουν τα αντιπαρατιθέμενα έθνη μεταξύ τους. Οι περισσότερες από τις προσωπογραφίες κυρίως των ηρώων 
της Ελληνικής Επανάστασης, μολονότι αποτελούν κατά πολύ μεταγενέστερα και εξιδανικευτικά αποδοσμένα 
έργα, προβάλλονται περίπου ως πιστές φωτογραφικές απεικονίσεις των εν λόγω προσώπων. Άλλωστε, σπάνια 
καταγράφονται στους υπότιτλους τα στοιχεία της καλλιτεχνικής τους ταυτότητας (ζωγράφος, χρονολογία, 
μουσείο κ.α.). Τέλος, οι εικονογραφικές επιλογές των συγγραφέων ή των εικονογράφων των σχολικών 
εγχειριδίων ως προς το ζήτημα αυτό δεν φαίνεται να μεταβάλλονται ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της περιόδου 
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1950-2005, παρά το γεγονός ότι σημειώνονται θεαματικές ιδεολογικές αλλαγές στο γενικό πνεύμα και στο 
περιεχόμενο της σχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, κυρίως κατά τη Μεταπολίτευση. 
 
Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας στη χώρα μας για την 
έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας. Ωστόσο, παρά τις σημαντικές μελέτες που έχουν 
δημοσιευτεί και που εξακολουθούν να εκπονούνται στον τομέα αυτό, ελάχιστες είναι οι αναφορές 
πάνω στην εικονογράφηση των εγχειριδίων αλλά και γενικά πάνω στη θέση και το ρόλο της εικόνας 
στη διδασκαλία. Το γεγονός αυτό δεν είναι μειονέκτημα μόνο της ελληνικής εκπαίδευσης αλλά 
αποτελεί ένα ευρύτερο φαινόμενο που οφείλεται κατά βάση στην αδυναμία των περισσότερων 
ιστορικών να διαχειριστούν οπτικές μαρτυρίες (Riemenschneider 1994, Stradling 2001). Άλλωστε, η 
παγιωμένη αντίληψη ότι η οπτική μαρτυρία αποτελεί αδιαφιλονίκητο τεκμήριο, δεν αφήνει περιθώρια 
κριτικής ερμηνείας και εφαρμογής επιστημονικών μεθόδων ανάλυσης. Η μελέτη όμως των ιστορικών 
εικόνων και κυρίως αυτών που περιέχονται στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας μπορεί να αποκαλύψει 
ενδιαφέροντα στοιχεία για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε ή που επιδιώκεται να αντιληφθούμε το 
συλλογικό παρελθόν, καθώς και για τον τρόπο που έχουμε εσωτερικεύσει την εθνική αυτοεικόνα μας. 
Στο εγχείρημα αυτό επέλεξα να μελετήσω τις πιο εμπεδωμένες ίσως στην ιστορική συνείδηση κάθε 
σύγχρονου έλληνα εικόνες της εθνικής ιστορίας: τα πρόσωπα του Αγώνα της Ανεξαρτησίας.    
 
Το ερευνητικό υλικό 
Το ερευνητικό υλικό συγκροτούν τα ακόλουθα οκτώ εγχειρίδια Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης του 
Δημοτικού Σχολείου, τα οποία ήταν σε χρήση κατά την περίοδο 1950-2005: 
1. Καμπανάς Ιω., Ιστορία Νέας Ελλάδας, Καμπανά, Αθήναι, χ.χ. 
2. Γ. Καφεντζής, Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, Διον. & Βασ. Λουκόπουλος, Αθήναι 1952 
[επανέγκριση 1967]. 
3. Α. Κυριαζόπουλος-Ν. Διαμαντόπουλος, Ιστορία Νεώτερης Ελλάδας, Χ.& Ι. Καγιάφας, Αθήναι-
Πάτραι 1956. 
4. Γ. Κ. Σακκάς, Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, Ατλαντίς, Αθήναι 1967. 
5. Κ. Σακκαδάκης, Ελληνική Ιστορία των Νεωτέρων Χρόνων, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών 
Βιβλίων, έκδ. Β΄, Αθήναι 1970. 
6. Ε. Καφεντζής, Ιστορία των Νεωτέρων Χρόνων, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, έκδ. 
Ε΄, Αθήναι 1978. 
7. Ν. Διαμαντόπουλος-Α. Κυριαζόπουλος, Ελληνική Ιστορία των Νεωτέρων Χρόνων, Οργανισμός 
Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, έκδ. Ζ΄, Αθήναι 1987. 
8. Ακτύπης Δ.-Βελαλίδης Α.-Καΐλα Μ.-Κατσουλάκος Θ.-Παπαγρηγορίου Γ.-Χωρεάνθης Κ., Στα 
νεότερα χρόνια, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, αναθ. έκδοση, Αθήνα 1997. 
[στο εξής θα αναφέρονται για συντομία ως ΣΤ1, ΣΤ2 ...] 
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι μέχρι την ψήφιση του Ν.Δ. διατάγματος 749/1970 «Περί διδακτικών 
βιβλίων» (Φ.Ε.Κ. 277/18.12.1970), οπότε και καθιερώθηκε στο Δημοτικό Σχολείο η δωρεάν διανομή 
του ενός και μοναδικού εγχειριδίου, του οποίου η συγγραφή και έκδοση υπαγόταν αποκλειστικά στην 
αρμοδιότητα του κράτους, ίσχυε το εξής καθεστώς: Ιδιωτικοί εκδοτικοί οίκοι, αφού υπέβαλαν τα 
βιβλία τους προς έγκριση στη Διεύθυνση Διδακτικών Βιβλίων του Υπουργείου Παιδείας, αποκτούσαν 
το δικαίωμα να τα διαθέτουν στο εμπόριο για μια τριετία. Η γνωμοδότηση δημοσιευόταν υποχρεωτικά 
στο εσώφυλλο ή στο οπισθόφυλλο του εγχειριδίου. Δεδομένου ότι τα σχετικά αρχεία του Υπουργείου 
έχουν καταστραφεί, είναι προφανές πως μέχρι το 1970 κυκλοφορούσε και διδασκόταν στα ελληνικά 
σχολεία αδιευκρίνιστος αριθμός εγχειριδίων Ιστορίας. Πάντως, οι διαφορές που μπορεί κανείς να 
εντοπίσει στα εγχειρίδια αυτά είναι ελάχιστες και επουσιώδεις, μια και οι συγγραφείς τους ήταν 
υποχρεωμένοι να ακολουθούν πιστά τα Αναλυτικά Προγράμματα και τις οδηγίες, καθώς και να 
προβαίνουν στις διορθώσεις που υποδείκνυε το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο.  
 
Η κυριαρχία των προσωπογραφιών 
Στα εγχειρίδια Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης, τα κεφάλαια για την Ελληνική Επανάσταση καταλαμβάνουν 
κατά μέσο όρο 75 σελίδες, έκταση που ισοδυναμεί στα περισσότερα απ’ αυτά με το ήμισυ σχεδόν της 
συνολικής έκτασής τους. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, οι προσωπογραφίες των ελλήνων 
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αγωνιστών κυριαρχούν στην εικονογράφηση, ενώ δεν λείπουν και οι αναπαραστάσεις των ηγετών του 
εχθρού. 
Πίνακας 1 

Σχολικό 
εγχειρίδιο 

Σελ. κεφαλαίων 
Ελλ.Επανάστασης 

Σύνολο 
εικόνων 

προσωπογραφίες 
αγωνιστών 

προσωπογραφίες 
του εχθρού 

ΣΤ1 68 10 8 - 
ΣΤ2 68 21 11 - 
ΣΤ3 81 23 15 5 
ΣΤ4 64 16 14 2 
ΣΤ5 79 27 18 5 
ΣΤ6 62 13 10 - 
ΣΤ7 98 44 19 5 
ΣΤ8 79 46 16 1 

  
Πρέπει μάλιστα να επισημάνω ότι και οι υπόλοιπες εικόνες, στη συντριπτική τους πλειονότητα 
πολεμικές σκηνές, δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τις προσωπογραφίες, καθώς στο επίκεντρο 
της δράσης τοποθετούνται οι ίδιοι ήρωες. Άλλωστε, πρόκειται κατά κανόνα για τα ελαιογραφικά 
σχέδια, αυτούσια ή ιχνογραφημένα αντίγραφά τους, τα οποία φιλοτέχνησε στα 1840-1844 ο ζωγράφος 
Peter von Hess, κατ’ εντολή του βαυαρού βασιλιά Λουδοβίκου, με σκοπό να μεταφερθούν με την 
τεχνική της νωπογραφίας στους τοίχους του Ανακτόρου του Μονάχου (τελικά τοποθετήθηκαν στο 
Hofgarten). Mε τα 39 ελληνικά θέματα, που αρχίζουν από το Ρήγα και καταλήγουν στην άφιξη του 
Όθωνα στο Ναύπλιο, ο Hess αναδεικνύεται στο δημοφιλέστερο εικονογράφο της Επανάστασης και 
λειτουργεί ως πρότυπο για τους έλληνες ιστορικούς ζωγράφους που σπούδασαν στο Μόναχο. 
Μάλιστα, τα παραπάνω έργα λιθογραφήθηκαν και διαδόθηκαν ευρέως στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Οι προσωπογραφικοί τύποι των αγωνιστών και ιδιαίτερα τα φυσιογνωμικά τους 
χαρακτηριστικά καθιερώθηκαν και σχεδόν αντιγράφονταν από μεταγενέστερους ζωγράφους, όπως ο 
Θ. Βρυζάκης, ο Ν. Λύτρας, ο Δ. Τσόκος, ο Schwanthaler κ.α. (Παπανικολάου 1981, Εθνική 
Πινακοθήκη 2000). 

Γιατί όμως οι σχολικοί συγγραφείς επέλεξαν κυρίως πορτρέτα για να εικονογραφήσουν τις 
σελίδες των κεφαλαίων της Ελληνικής Επανάστασης; Ο πρώτος λόγος είναι απλός: Τα ιστορικά αυτά 
πρόσωπα πρωταγωνιστούν στην αφήγηση και παρουσιάζονται ως ρυθμιστικοί παράγοντες της 
ιστορικής εξέλιξης. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τις ιστορικιστικές αντιλήψεις που διέπουν σε 
μεγάλο βαθμό τη σχολική ιστοριογραφία στην Ελλάδα, ακόμη και ως σήμερα. Ο ιστορικισμός τονίζει 
το ρόλο των προσωπικοτήτων και υποβαθμίζει τη δυναμική των κοινωνιών στην Ιστορία (Iggers 
1999). Όπως αποφθεγματικά επεσήμανε ο σκότος ιστορικός Th. Carlyle το 1840, «Η Παγκόσμια 
Ιστορία, η ιστορία του τι πέτυχε o άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, στην ουσία είναι η Ιστορία του 
Μεγάλου Άνδρα που εργάστηκε εδώ» (Tollebeek & Verschaffel 2004). Είναι γνωστό επίσης πως στην 
Ελλάδα κυκλοφορούσαν ευρέως βιογραφίες μεγάλων ανδρών, μερικές από τις οποίες διδάσκονταν και 
στα σχολεία τουλάχιστον ως το τέλος του 19ου αιώνα (Κουλούρη 1988, Chatzopoulos 1998). Από τη 
δικτατορία της 4ης Αγούστου και ως το τέλος της δικτατορίας των συνταγματαρχών τα πορτρέτα του 
Ι. Μεταξά, του Γ. Παπαδόπουλου και των βασιλέων κατέχουν δεσπόζουσα θέση στις σελίδες των 
σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας και λειτουργούν ως μέσα προπαγάνδας υπέρ των καθεστώτων τους και 
των ίδιων προσωπικά (Παληκίδης 2004). Πάντως, ακόμη και αργότερα η ανάδειξη του ρόλου των 
ιστορικών προσωπικοτήτων, παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις, εξακολουθούσε να αποτελεί 
επιταγή του Αναλυτικού Προγράμματος της Ιστορίας. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στο πρώτο 
Αναλυτικό Πρόγραμμα της Μεταπολίτευσης, πρέπει «κατά τη διδασκαλία να γίνεται έξαρση των 
μεγάλων ιστορικών προσωπικοτήτων ... ώστε να συμβάλουν θετικά στην ηθική διαμόρφωση και στον 
εθνικό φρονηματισμό», ενώ προτρέπεται ο δάσκαλος να διαβάζει συμπληρωματικά στους μαθητές του 
αποσπάσματα από ιστορικές βιογραφίες, χρονικά και απομνημονεύματα αγωνιστών (Αναλυτικό 
Πρόγραμμα 1977). Ακόμη και αργότερα, όταν απαλείφθηκαν από τα επίσημα κείμενα τέτοιου τύπου 
αναφορές, οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούσαν να συμπεριλαμβάνουν στους θεμελιώδεις σκοπούς του 
ιστορικού μαθήματος αυτές τις αντιλήψεις (Ξωχέλλης 1987). Ποιες, ωστόσο, ειδικότερες λειτουργίες 
επιτελούν οι ηρωικές προσωπογραφίες στις σελίδες των εγχειριδίων, είναι ζήτημα με το οποίο θα 
ασχοληθούμε στη συνέχεια.  
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Oι πηγές της εικονογράφησης 
Προκειμένου να κατανοήσουμε πληρέστερα και να εμβαθύνουμε στο ζήτημα της εικονογράφησης 
των σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας, πρέπει να λάβουμε υπόψη ορισμένες παραμέτρους. Ο 
εικονογράφος, ο οποίος στην Ελλάδα ταυτίζεται κατά κανόνα με το συγγραφέα του βιβλίου, καλείται 
να επιλέξει το υλικό του από ένα μικρό ή μεγάλο αριθμό εικόνων, ανάλογα με τη βιβλιογραφική του 
ενημέρωση, την εν γένει ιστορική και αισθητική του 
παιδεία ή και τις ειδικότερες γνώσεις του πάνω στην 
Ιστορία της Τέχνης. Ποια είναι τα κριτήρια των 
επιλογών του και πόσο συνειδητά ή υποσυνείδητα 
γίνονται αυτές, είναι θέματα προς διερεύνηση. Πρέπει 
όμως εκ προοιμίου να υπογραμμίσω ότι ακόμη και ο πιο 
απαίδευτος ιστορικά σχολικός συγγραφέας είναι φορέας 
όχι μόνο ιδεολογικών αλλά και αισθητικών αξιών ή, για 
να μεταχειριστώ το σύνθετο όρο του Β. Λαμπρόπουλου, 
είναι φορέας αισθητικής ιδεολογίας (Lambropoulos 
1987).   
Οι συγγραφείς των κεφαλαίων της Επανάστασης έχουν 
αναμφίβολα μια πληθώρα επιλογών, καθώς από την 
επαναστατική περίοδο μέχρι σήμερα δεν έπαψαν να 
φιλοτεχνούνται προσωπογραφίες των αγωνιστών. Στο 
σύνολο αυτών των εικόνων είναι δυνατό να γίνουν 
διάφορες υποδιαιρέσεις. Κατ’ αρχάς οι προσωπογραφίες 
διακρίνονται σε αυτές που είναι σύγχρονες της Επανάστασης και στις μεταγενέστερες της· ακόμη, σε 
όσες  δημιουργήθηκαν «εκ του φυσικού», δηλαδή ο ζωγράφος γνώρισε δια ζώσης τον ήρωα, που 
ενδεχομένως πόζαρε για εκείνον, και στις τελείως φανταστικές. Τέλος, ακόμη και οι εκ του φυσικού 
προσωπογραφίες μπορούν να διακριθούν στις περισσότερο ρεαλιστικές και στις εξιδανικευτικές. Σε 
κάθε περίπτωση πάντως επιβάλλεται τα έργα αυτά να 
μελετηθούν σε συνάρτηση με το ιδεολογικό κλίμα της 
εποχής που φιλοτεχνήθηκαν αφενός, και την 
τεχνοτροπία που θεράπευε ο ζωγράφος αφετέρου.  
Από τις σύγχρονες και εκ του φυσικού, κατά δήλωση των 
δημιουργών τους, φιλοτεχνημένες προσωπογραφίες 
ξεχωρίζουν οι εξής: 

 Λεύκωμα με τίτλο “Collection de portraits de 
personnages Turcs & Grecs” του ιταλού σχεδιαστή 
Giovanni Boggi. Περιέχει 30 πορτρέτα Ελλήνων και 
Τούρκων στρατιωτικών ηγετών, ενώ λιθογραφήθηκε και 
εκδόθηκε στο Παρίσι το 1825 από τον Senefelder (εικ. 1, 
Σπητέρης 1979, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία 2005). 

 Λεύκωμα με 25 χρωμολιθογραφίες του δανού 
φιλέλληνα βαρόνου Α. Friedel με τίτλο “Drawn from life 
& Published in London and Paris 1827” (εικ. 2, 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).  

 Το λεύκωμα του βαυαρού αξιωματικού Karl 
Krazeisen, ο οποίος ήρθε ως εθελοντής στην Ελλάδα υπό 
το συνταγματάρχη τότε και μετέπειτα αντιβασιλέα 
Heideck. Στην ολιγόμηνη παραμονή του γνώρισε τους 
σημαντικότερους έλληνες αγωνιστές, τους οποίους και 
σχεδίασε βάζοντάς τους μάλιστα να υπογράψουν τα σχέδιά 
του. Επιστρέφοντας στο Μόναχο το 1827 ανέθεσε στον Hanfstaengl τη λιθογράφηση των 28 
ιχνογραφημάτων του. Το λεύκωμα, που εκδόθηκε μεταξύ των ετών 1828-1831 υπό τον τίτλο 
“Bildnisse ausgezeichneter Griechen und Philhellenen nebst einiger Ansichten und Trachten. Nach 
den Natur gezeichnet und herausgegeben von Karl Krazeisen“, γνώρισε τεράστια επιτυχία στη 
φιλελληνική Ευρώπη και μετέπειτα στην Ελλάδα (εικ. 3). Οι λιθογραφίες αυτές αποτέλεσαν πρότυπα 

Εικόνα 1 
Boggi,  Θ. Κολοκοτρώνης (1825) 

Εικόνα 2 
Friedel, Θ. Κολοκοτρώνης (1827) 
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για πολλές μεταγενέστερες αποδόσεις. Αξίζει να 
σημειωθεί πως τα αρχικά σχέδια του Krazeisen 
περιέπεσαν σε αφάνεια για έναν αιώνα, αγοράστηκαν 
από το ελληνικό κράτος το 1926 κατόπιν προτροπής 
του Ζ. Παπαντωνίου, ενώ εκτέθηκαν για πρώτη φορά 
μόλις το 1971 (Σπητέρης 1979).   
Οι προσωπογραφίες των παραπάνω καλλιτεχνών 
εντάσσονται ασφαλώς στο ρομαντικό και 
φιλελληνικό κλίμα της περιόδου μέσα στην οποία 
δημιουργήθηκαν και απευθύνονται σε ένα κοινό με 
ανάλογο ορίζοντα προσδοκιών. Εξάλλου, ο 
Ρομαντισμός συμπορεύτηκε με τις εθνικές 
επαναστάσεις, αφού και ο ίδιος είναι επανάσταση, 
όπως διακήρυτταν οι γάλλοι ρομαντικοί (“le 
romantisme c’ est  la révolution”), ενώ ο Thomas 
Mann θεωρούσε θεμελιώδες χαρακτηριστικό του 
ρομαντικού ότι «σκέπτεται ελάχιστα και εξιδανικεύει 
τον κόσμο ιδεαλιστικά» (Κασιμάτη & Stolzenburg 
2003). Έτσι και εδώ, ο Friedel «εξωραΐζει τους 

εικονιζομένους με ρομαντική έξαρση γλυκαίνοντας τα αδρά χαρακτηριστικά τους και μετατρέπει σε 
ενδύματα πολυτελείας τις ρακένδυτες στολές» (Σπητέρης 1979), ενώ στις πολεμικές σκηνές του Hess οι 
αγωνιστές «παρουσιάζονται σαν τοπικοί πρίγκιπες ενός γραφικού λαού και πολεμούν με τρόπο ηρωικό 
και θεατρικό και άψογες πάντα τις τοπικές φορεσιές τους» (Προκοπίου 1965). Ακόμη και στην 
περίπτωση του Krazeisen διαπιστώνονται ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των πρωτότυπων 
ιχνογραφημάτων και των λιθογραφικών τους αποδόσεων από τον Hanfstaengl. O Z. Παπαντωνίου 
πολύ εύστοχα επεσήμανε σε άρθρο του το 1926 αυτή τη διάσταση: «Η λιθογραφία δεν είναι δυνατόν 
παρά να δώση στα σχέδια του Κρατσάιζεν την σημαντική υπερβολήν που δεν έχουν εις το πρωτότυπον. 
Διότι η λιθογραφία απέδωκεν την κοινήν γνώμην της Ευρώπης. Με τας πολλάς φωτοσκιάσεις και τας 
διακοσμήσεις (των ενδυμάτων και των όπλων), με την πολλήν χρήσιν των τόνων, με το ατμώδες και το 
κάπως φαντασμαγορικόν -χαρακτηριστικά όλα της ρομαντικής αυτής τέχνης που εγεννήθη εις τας αρχάς 
του 19ου αιώνος, η λιθογραφία μας έδωσε τους ήρωας μέσα εις την ελαφράν εκείνην ομίχλην εις την 
οποίαν τους έβλεπεν η κοινή φαντασία» (Σπητέρης 1979).                                                                                                  
Τους ευρωπαίους καλλιτέχνες ακολούθησε μετά την απελευθέρωση πλήθος ελλήνων 
προσωπογράφων, όπως ο Δ. Τσόκος, ο Γ. Δράκος, ο Γ. Μαργαρίτης, ο Σ. και η Ε. Προσαλέντη κ.α. 
(Ματθιόπουλος 1999). Τα έργα αυτά φιλοτεχνήθηκαν μετά το 1850 κατ’ εντολή του ελληνικού 
κράτους, αργότερα περιήλθαν στην ιδιοκτησία της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας και 
εκτίθενται από το 1962 στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής. 
Οι συγγραφείς των σχολικών εγχειριδίων που εξετάζονται εδώ και ιδιαίτερα όσων εκδόθηκαν μετά το 
1971, έτος εορτασμού της 150ετηρίδας της Επανάστασης στο οποίο πραγματοποιήθηκαν πολλές 
σχετικές εκδόσεις, είχαν στη διάθεσή τους πλούσιο εικονογραφικό υλικό, δίχως να χρειαστεί να 
προσφύγουν οι ίδιοι σε αρχειακές πηγές (Ιστορικόν 
Λεύκωμα 1970, Δ. Κόκκινος 1970, Εικονογραφία του 
’21 1971, Φωτιάδης 1971, Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους 1975).  
 
Οι επιλογές των σχολικών συγγραφέων 
Από το σύνολο των προσωπογραφιών που πιθανότατα 
είχαν στη διάθεσή του οι συγγραφείς επέδειξαν μια 
σταθερή προτίμηση στις λιθογραφίες του Krazeisen, στις 
ιστορικές σκηνές του Hess και στους κατά πολύ 
μεταγενέστερους πίνακες των ελλήνων ζωγράφων του 
Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.  Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση του Θ. Κολοκοτρώνη. Από τις 21 συνολικά 

Εικόνα 3 
Krazeisen-Hanfstaengl,  

Θ. Κολοκοτρώνης (1828-1831) 
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αποδόσεις του ήρωα που εντόπισα319, στα σχολικά εγχειρίδια κυριαρχούν διάφορες ιχνογραφημένες ή 
λιθογραφημένες αναπαραγωγές του τυπώματος του Krazeisen (ΣΤ1, ΣΤ3, ΣΤ4, ΣΤ5, ΣΤ6, ΣΤ7), 
καθώς και του επιβλητικού με τη στολή και την περικεφαλαία του βρετανικού στρατού πίνακα του Δ. 
Τσόκου (ΣΤ2, ΣΤ3, ΣΤ6, εικ. 4). Οι κύριοι λόγοι που υπαγόρευσαν αυτές τις επιλογές είναι οι 
ακόλουθοι: 
1. Αυτά τα «πρόσωπα» του Κολοκοτρώνη έχουν εγχαραχθεί στη συνείδηση των σχολικών 
συγγραφέων, με αυτά έχουν ταυτίσει τον ήρωα. Επομένως, ό,τι ερχόταν σε αντίφαση με τους 
καθιερωμένους εικονογραφικούς τύπους των αγωνιστών, το απέρριπταν αυτομάτως. Γνώριζαν 
εξάλλου πως θα ήταν εξαιρετικά ριψοκίνδυνο να προβάλουν πιο ρεαλιστικές απεικονίσεις του ήρωα, 
όπως του Boggi ή του Voutier. 
2. Δεν πρέπει να αγνοήσουμε και τους απόλυτα πρακτικούς λόγους. Οι εκδοτικοί οίκοι που τύπωναν 
τα εγχειρίδια, όπως είναι φυσικό, αξιοποιούσαν τις λιθογραφικές πλάκες που είχαν ήδη στο αρχείο 
τους αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο να αυξήσουν το 
κόστος της έκδοσης.   
3. Η περικεφαλαία του ήρωα και η χρυσή επωμίδα που 
απολήγει σε κεφαλή λέοντα παραπέμπουν σημειολογικά 
στο αρχαίο ελληνικό παρελθόν. Άλλωστε, ελάχιστοι 
γνώριζαν ότι επρόκειτο για τη στολή του μισθοφορικού 
τμήματος των αγγλοκρατούμενων Επτανήσων. Σε συμβολικό επίπεδο, στο πρόσωπο του ήρωα 
αποτυπώνεται η αδιάλειπτη ιστορική συνέχεια του έθνους. Ειδικά στην Ελλάδα του 19ο αιώνα, εποχή 
που κυριαρχεί ο νεοκλασικισμός και η αρχαιολατρία, κύριο μέλημα της αναδυόμενης εθνικής 
ιστοριογραφίας ήταν η γεφύρωση του πολιτισμικού χάσματος που χώριζε το παρόν με το παρελθόν 
και η εγγραφή του 1821 στη διαμορφούμενη συλλογική μνήμη του νεοελληνικού κράτους (Κουλούρη 
& Λούκος 1996). Πρέπει μάλιστα να λάβουμε υπόψη πως το εγχείρημα αυτό δεν είχε μόνο 
παρελθοντικό προσανατολισμό αλλά και μελλοντικό, αφού η εθνική ιδεολογία συγκροτούνταν σε 
συνάφεια με τον αλυτρωτισμό και τη Μεγάλη Ιδέα. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, οι πρόγονοι 
ξεκίνησαν ένα έργο που άφησαν ατελείωτο και έπρεπε να το ολοκληρώσουν οι επίγονοι (Κ.Θ. 
Δημαράς 1982). Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκαν όροι και σύμβολα, όπως η «Παλιγγενεσία» και ο 
Φοίνικας, τα οποία εμφυσούσαν στους νεοέλληνες την ιδέα πως «η ένδοξος και μυθική γενεά του 
Αγώνος» αδελφωνόταν με τη γενιά των Μηδικών πολέμων (Σκοπετέα 1984). Ακόμη και πολύ 
αργότερα, το 1930, στα ηρώα και στους ανδριάντες που στήθηκαν σε όλη την Ελλάδα με αφορμή τον 
εορτασμό της εκατονταετηρίδας της Εθνικής Ανεξαρτησίας κυριαρχούσε ο νεοκλασικός ρυθμός 
(Μαρκάτου 1998). Φαίνεται πως οι παραπάνω αντιλήψεις δεν ακυρώθηκαν ούτε καν ατόνησαν στα 
σχολικά εγχειρίδια ιστορίας ακόμη και της μεταπολεμικής περιόδου. Αντίθετα, πολλά εικονογραφικά 
στοιχεία, όπως για παράδειγμα ο Φοίνικας και η περικεφαλαία, ανασύρθηκαν από το συλλογικό 
υποσυνείδητο και αναβαπτίστηκαν ιδεολογικά για να υπηρετήσουν τις πολιτικές σκοπιμότητες των 
αυταρχικών μετεμφυλιοπολεμικών καθεστώτων. Δεν είναι τυχαίο πως και στο μνημείο του Άγνωστου 
Στρατιώτη, συμβόλου των ανά τους αιώνες πεσόντων για την πατρίδα, μολονότι έχει πολύ βραχύ βίο 
(μόλις το 1932 ολοκληρώθηκε η ανέγερση του μνημείου της Αθήνας), αυτός αναπαρίσταται γυμνός 
και φορά μόνο περικεφαλαία «για να θυμίζει ότι ξεκινά από τα βάθη των αιώνων, ότι συνεχίζει την 
πορεία του διαμέσου των εποχών, για να βυθιστεί στον άπειρο χρόνο του Μέλλοντος» (Μαχαίρα 1987).  
4. Οι παραπάνω προσωπογραφίες προσφέρονται για ηρωολατρία, καθώς «ενσαρκώνουν» τον 
ηρωικό χαρακτήρα του έθνους. Ο ηρωισμός είναι δομικό χαρακτηριστικό της εθνικής συνείδησης και 
αποτελεί προϋπόθεση της εθνικής συνέχειας και ενότητας. Είναι μάλιστα κοινός τόπος σε κάθε εθνική 
ιστοριογραφία ότι η επιβίωση και η συνέχεια του έθνους οφείλεται στους ήρωές του (Αγγελόπουλος 
1998). Προορισμός λοιπόν όχι μόνο της σχολικής Ιστορίας αλλά και των εθνικών εορτασμών και 
επετείων, των συμβόλων, ακόμη και της διακόσμησης των σχολικών κτιρίων (Αναλυτικό Πρόγραμμα 
1969, Λέκκας 1992, Μαυροσκούφης 1999) είναι να εμφυσήσουν αυτήν την ιδέα στους μαθητές και να 
τους κάνουν, έστω και νοητά, κοινωνούς της μυστικιστικής εκείνης παρόρμησης που οδηγεί στην 

                                                 
319 Εκτός των προαναφερθέντων, εν συντομία μνημονεύω τα έργα των Voutier, Bonirote, Cheyere, του 
Λευκώματος Peytier, Θεόφιλου, Ν. Βαρβέρη και Κόντογλου. Επίσης, μια γερμανική λιθογραφία με τίτλο «Ο 
πρίγκηψ Κολοκοτρώνης», τραπουλόχαρτα, τον έφιππο ανδριάντα του Λ. Σώχου στην Αθήνα, εξώφυλλα 
μαθητικών τετραδίων, καθώς και διάφορες ανώνυμες προσωπογραφίες (τις περισσότερες από αυτές μπορεί 
κανείς να βρει στο Ιστορικόν Λεύκωμα 1971 και στο βιβλίο της Κ. Γιοτσαλίτου-Λαχανά χ.χ.).   

Εικόνα 4 
Δ. Τσόκος, Θ. Κολοκοτρώνης (περ. 1850) 
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αυτοθυσία τα μέλη της εθνικής κοινότητας και γεννά ήρωες. Εξάλλου, όπως εύστοχα επισημαίνει η Ο. 
Stugu, η εθνική ιστορία κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται κάτι παραπάνω από θνητά άτομα 
(Stugu 2000). Μια από τις πρώτες εκθέσεις «μνημείων του ιερού αγώνος» στην οποία εκτέθηκαν οι 
προσωπογραφίες των αγωνιστών  είχε πραγματοποιηθεί την 25η Μαρτίου 1884 στην Αθήνα από την 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία και τον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» (Κουλούρη & Λούκος 
1996). 

Πρέπει στο σημείο αυτό να παρατηρήσουμε ότι με ανάλογους τρόπους καλλιεργούνταν κλίμα 
ηρωολατρίας και στην Ευρώπη, τουλάχιστον ως τις αρχές του 20ου αιώνα. Στο Βέλγιο, για 
παράδειγμα, μετά την εθνική επανάσταση του 1830, κατασκευάστηκαν πολυάριθμα κτίρια, στα οποία 
εκτίθεντο γλυπτικά και ζωγραφικά πορτρέτα ανδρών που συνέβαλαν στην πρόοδο και την επιβίωση 
του βελγικού έθνους. Στους χώρους αυτούς αποδόθηκε η ονομασία «Πάνθεον», εμπνευσμένη από 
τους ναούς που οι Ρωμαίοι αφιέρωναν στο σύνολο των θεών τους, ενώ επιδιώχθηκε να λειτουργήσουν 
ως “lieux de memoire” (τόποι μνήμης), ώστε να σφυρηλατήσουν την κοινή εθνική συνείδηση. Τα ίδια 
πορτρέτα μάλιστα αποτυπώνονταν σε κάθε είδους έντυπα και κυκλοφορούσαν ευρύτατα με σκοπό τη 
μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση του λαού με τους «προγόνους» του (Tollebeek & Verschaffel 2004).  
5. Οι μορφές των ηρώων συνδυαζόμενες με τη φορτισμένη συναισθηματικά αφήγηση του σχολικού 
βιβλίου ή του δασκάλου, καλούνται να συμβάλουν σε έναν από τους θεμελιώδεις σκοπούς του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, στον εθνικό και ηθικό φρονηματισμό των νέων γενιών. Το 
ρωμαλέο ύφος του Κολοκοτρώνη και του Ανδρούτσου (εικ. 5), το φλογερό βλέμμα του Υψηλάντη 
και του Παπαφλέσσα και η καλοκάγαθη φυσιογνωμία του Μιαούλη ανάγονται σε διαχρονικά πρότυπα 
προς μίμηση. Άλλοι ήρωες καρφώνουν το βλέμμα απευθείας στο θεατή καθιστώντας τον κοινωνό των 
αχράντων ηθικών και εθνικών τους αξιών, ενώ άλλοι στρέφουν αποφασιστικά το κεφάλι σε νοητό 
σημείο του διαγώνιου άξονα της εικόνας μοιάζοντας έτοιμοι να ριχτούν στη μάχη.  
Η αντιπαραβολή των ευγενικών αυτών μορφών με τα βλοσυρά και πονηρά πρόσωπα των ηγετών του 

εχθρού (ΣΤ3, ΣΤ4, ΣΤ5, ΣΤ7, εικ. 
6) δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για 
το αγεφύρωτο χάσμα που χωρίζει 
τους αντιμαχόμενους λαούς, 
Έλληνες και Τούρκους. Ο 
καθαγιασμός του εθνικού εαυτού 
και η δαιμονοποίηση του «άλλου» 
είναι παράγοντες που ενισχύουν τα 
εθνικά στερεότυπα και δεν 
αφήνουν περιθώρια ορθολογικής 
ερμηνείας και κριτικής 
αξιολόγησης των ιστορικών 
φαινομένων (Ξωχέλλης κ.α. 2000). 

Είναι πάντως άξιο απορίας το 
γεγονός ότι σε μια περίοδο που η 
εξωτερική πολιτική του ελληνικού 
κράτους επιδίωκε την προσέγγιση 
με την Τουρκία και δήλωνε την 
ανάγκη να εμπεδωθεί στη συνείδηση των πολιτών η ελληνοτουρκική 
φιλία, στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας, στα πιο επίσημα δηλαδή 

όργανα διαμόρφωσης της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων, προβάλλονταν στερεότυπα που 
διαιώνιζαν το μίσος. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί με βεβαιότητα ούτε ότι ήταν μέσα στις 
προθέσεις του αρμόδιου κρατικού φορέα η συντήρηση  των εχθρικών εθνικών στερεοτύπων προς το 
γειτονικό λαό, ούτε όμως και πως γινόταν τυχαία. Πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψη ότι, παρά τις 
προσπάθειες ελληνοτουρκικής προσέγγισης, κατά την εν λόγω περίοδο οι αναμνήσεις από τη 
μικρασιατική καταστροφή ήταν ακόμη νωπές, ενώ το Κυπριακό και το ζήτημα των Ελλήνων της 
Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου αποτελούσαν μόνιμες πηγές έντασης μεταξύ των 
δύο χωρών (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 2000). 
 
Ο υπομνηματισμός των εικόνων 

Εικόνα 5 
Ο Ομέρ Βρυώνης (από το 

εγχειρίδιο των 
Διαμαντόπουλου-

Κυριαζόπουλου (ΣΤ6) 

Εικόνα 6 
Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, 
λιθογραφία του Bouvier 
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Σε καμιά σχεδόν από τις εικόνες των εγχειριδίων δεν αναφέρεται τίποτα άλλο πλην του ονόματος του 
εικονιζομένου προσώπου. Αποσιωπάται ο καλλιτέχνης, το είδος, η χρονολογία, η τεχνοτροπία, ο 
τόπος στον οποίο φυλάσσεται και κυρίως η πιστότητά του σε σχέση με την πραγματικότητα. Στην 
περίπτωση μάλιστα του εξωφύλλου του εγχειριδίου του Ε. Καφεντζή (ΣΤ6), στο οποίο εμφανίζεται 
έφιππος ο Θ. Κολοκοτρώνης, η παράσταση είναι τελείως φανταστική, αφού δημιουργήθηκε σχεδόν 
έναν αιώνα μετά320.  

Πρέπει βέβαια να παρατηρήσουμε πως η ίδια περίπου πρακτική ακολουθείται και σε έγκυρες 
εκδόσεις, όπως η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους της Εκδοτικής Αθηνών, από τις οποίες ανέσυραν το 
υλικό τους οι συγγραφείς των πιο πρόσφατων εγχειριδίων. Ακόμη και στη μόνιμη έκθεση του Εθνικού 
Ιστορικού Μουσείου, οι εν λόγω πίνακες υπομνηματίζονται ελλιπώς.  

Η πρακτική που ακολουθείται, εκουσίως ή μη, έχει ως συνέπεια οι προσωπογραφίες των 
ηρώων, καθώς και οι αντίστοιχες των εχθρών να εκλαμβάνονται ως πιστές φωτογραφικές 
αποτυπώσεις τους. Έτσι, τα πρόσωπα που εικονίζονται και τα γεγονότα που εμφανίζονται να 
πρωταγωνιστούν περιβάλλονται με το κύρος της ιστορικής αλήθειας που μόνο οι εικόνες μπορούν να  
χαρίσουν. 

Τέλος, παρά τις αλλαγές που σημειώθηκαν στο ύφος και τα περιεχόμενα των κειμένων κατά 
τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζουμε, καμιά ουσιαστική διαφοροποίηση δεν παρατηρήθηκε στην 
εικονογράφηση. Ακόμη και στο τελευταίο εγχειρίδιο (ΣΤ8) κυριαρχούν οι μετεπαναστατικές 
προσωπογραφίες του Δ. Τσόκου και των άλλων ελλήνων ζωγράφων, καθώς και οι ιστορικές σκηνές 
του Hess.  
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Διαβάζω Λογοτεχνία, Μαθαίνω Φυσική: Διαθεματικές προσεγγίσεις στο Νηπιαγωγείο 
 

Γιαννικοπούλου Αγγ., Αναπλ. Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕΣ, Παν. Αιγαίου 
Πρεβεζάνου Β., Νηπιαγωγός 

 
Περίληψη 
Από τη μια η αλήθεια της επιστήμης και η αντικειμενικότητα του επιστημονικού λόγου. Από την άλλη, το 
φανταστικό σύμπαν του παραμυθιού και η γλώσσα της λογοτεχνίας. Δυο κόσμοι που φαντάζουν αντιμέτωποι, 
δυο γλώσσες που δείχνουν ασύμβατες. Όμως, η δύναμη της αφήγησης καταφέρνει να αναδείξει τη μαγεία του 
πραγματικού κόσμου και να περιγράψει ένα σύμπαν που στα μάτια των παιδιών φαντάζει μαγικό. Και επειδή οι 
ιστορίες κάποιες φορές αναφέρονται σε φυσικά φαινόμενα, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου κατορθώνουν να 
προσεγγίσουν με όχημα το παραμύθι την αλήθεια της Φύσης. Στη συγκεκριμένη εισήγηση προτείνονται μια 
σειρά λογοτεχνικών βιβλίων, αλλά και παράλληλες δραστηριότητες με τις οποίες τα παιδιά του νηπιαγωγείου θα 
γνωρίσουν τον κόσμο και τη λογοτεχνία. Βιβλία για μικρά παιδιά που εκμεταλλεύονται μυθοπλαστικά τη μαγεία 
που προσφέρει η φύση καταφέρνουν να διηγηθούν ιστορίες όπου η φαντασία δένεται με την επιστημονική 
αλήθεια σε μια αρμονική ενότητα. Και καθώς οι μικροί μαθητές διαβάζουν και συζητούν τα βιβλία τους 
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έρχονται συγχρόνως σε επαφή με ζητήματα Φυσικής. Αγωνιζόμενοι να κατανοήσουν ένα μυθοπλαστικό 
σύμπαν, διατυπώνουν υποθέσεις, ελέγχουν, πειραματίζονται, γνωρίζουν τον Κόσμο.  
 
Εισαγωγή 
Μια από τις έντονα ριζωμένες προκαταλήψεις, που συνήθως αποδεχόμαστε χωρίς να ερευνούμε και 
να αποδεικνύουμε, φαίνεται να αφορά στη σχέση μεταξύ λογοτεχνίας και επιστήμης. Από τη μια η 
αντικειμενικότητα και η αλήθεια της επιστήμης και από την άλλη ο φαντασιακός και επίπλαστος 
χαρακτήρας της μυθοπλαστικής διήγησης εξακολουθούν να αντιπαραβάλλονται αντιδιαστέλλοντας τη 
γνώση από τη φαντασία, το αληθινό από το αναληθές, την αποκλίνουσα από τη συγκλίνουση σκέψη. 
Παρά το γεγονός ότι  επιστήμη και αφήγηση έζησαν μαζί για πολλούς αιώνες και συνέβαλαν στη 
γνώση του κόσμου (Χατζηγεωργίου, 2000) και παραβλέποντας περιπτώσεις όπως αυτή του παιδικού 
βιβλίου επιστημονικής φαντασίας –χαρακτηριστική περίπτωση ο Ιούλιος Βερν– ή εκείνη του 
αφηγηματικού βιβλίου γνώσεων (Yannicopoulou, 2003), το πολωτικό σχήμα εξακολουθεί να αποτελεί 
κοινή αντίληψη και γενικευμένη προκατάληψη. Επειδή όμως ο κόσμος δε λειτουργεί με αδιάβλητα 
στεγανά και η ανθρώπινη ύπαρξη δεν αποτελεί ένα νοικοκυρεμένο σύστημα διαφορετικών περιοχών 
γνώσεων και εμπειριών, και αυτή η πόλωση, όπως συνήθως συμβαίνει με κάθε δογματική διακήρυξη, 
ελέγχεται ως αβάσιμη και υπεραπλουστευτική.  

   Τα κείμενα, ακόμη και τα λογοτεχνικά, εκφράζουν τον κόσμο και ο 
κόσμος έχει και διαστάσεις που άπτονται του χώρου της επιστήμης. 
Έτσι κανείς δεν μπορεί να διαβάσει ‘με επάρκεια’ τον κλασικό 
αισώπειο μύθο του σκύλου με το κλεμμένο κόκαλο που θεώρησε ότι 
στα νερά του ποταμού έβλεπε έναν άλλο σκύλο με ένα κόκαλο 
μεγαλύτερο από το δικό του, αν δεν γνωρίζει ότι εκείνος ο σκύλος δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά το είδωλό του στο νερό και το δεύτερο κόκαλο 
δεν μπορεί παρά να είναι ακριβώς ίσο με αυτό που ο ίδιος κρατάει στο 
στόμα του. Από την άλλη, στα σύγχρονα πολυτροπικά κείμενα, όχι 
μόνο η ανάγνωση των κειμένων αλλά και η ίδια η ανάγνωση των 
λέξεων φαίνεται να απαιτεί, εκτός από τον απαραίτητο λεκτικό 
γραμματισμό (literacy) και έναν επιστημονικό (science literacy), αφού 
συχνά σύμβολα από το χώρο της επιστήμης παρεμβάλλονται ανάμεσα 
στα γράμματα, αμφισβητώντας έμπρακτα τη μονοκρατορία του 

συμβολικού συστήματος της γραπτής γλώσσας. Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα προέρχεται από το χώρο 
της έντυπης διαφήμισης ενός γάλακτος 
εμπλουτισμένου σε σίδηρο. Πρόκειται για ένα προϊόν 
που είναι καλό και Fe νεται, τουλάχιστον σε όσους 
από τους αναγνώστες είναι σε θέση να 
αποκωδικοποιήσουν το χημικό σύμβολο του σιδήρου 
(Fe) και να διαβάσουν μια υβριδική, ‘κυοφορούσα’ 
λέξη που προήλθε από τη χημική ένωση δύο 
αλφαβήτων και δύο γραμματισμών. Όμως, οι 
αναγνώσεις που χρειάζονται τη συνδρομή της 
επιστήμης δεν περιορίζονται εδώ, αφού και το 
‘διάβασμα’ των εικόνων απαιτεί τη γνώση της 
επιστήμης. Από τις πραγματικές φωτογραφίες των αστροναυτών που αιωρούνται μέσα σε 
διαστημόπλοια και διαστημικούς σταθμούς μέχρι το τέρας που αντιμετωπίζει ο Αϊνστάιν στο 
ομώνυμο βιβλίο (Αϊνστάιν, 2002), οι αναγνώστες οφείλουν εκτός από έναν οπτικό γραμματισμό να 
επιστρατεύσουν και έναν επιστημονικό, προκειμένου να διαβάσουν και να κατανοήσουν τις εικόνες 
και τον κόσμο, πραγματικό ή φανταστικό, που εκείνες αναπαριστούν.  

Και στο χώρο των λογοτεχνικών κειμένων για μικρά παιδιά, συχνά η κατανόηση των 
ιστοριών και η χαρά της λογοτεχνίας περνά μέσα από τη μαγεία της επιστήμης. Προκειμένου τα 
παιδιά προσχολικής ηλικίας να διαβάσουν ως επαρκείς αναγνώστες τα κείμενα –κάτι που είναι 
εντελώς ανεξάρτητο από το γεγονός της ανάγνωσης των λέξεων, αφού σε αυτήν την ηλικία συνήθως 
αυτό συμβαίνει με τη συνδρομή ενήλικων συν-αναγνωστών– απαιτείται η γνώση συγκεκριμένων 
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επιστημονικών ζητημάτων. Το θέμα είναι σχετικό με αυτό που ο Ουμπέρτο Έκο ονομάζει το ‘σχήμα 
της εγκυκλοπαιδείας του αναγνώστη-προτύπου’ και υπονοεί το σύνολο των γνώσεων που κατέχει ο 
αναγνώστης, ώστε να κατανοεί και να αποδέχεται τις πληροφορίες που μεταβιβάζει το κείμενο. 
Παρόλο μάλιστα που ο Ιταλός σημειολόγος παραδέχεται ότι το κείμενο προϋποθέτει ένα 
συγκεκριμένο σχήμα της Εγκυκλοπαίδειας του αναγνώστη, θεωρεί δύσκολο και φιλόδοξο το 
εγχείρημα του προσδιορισμό της φύσης του, δηλαδή να οριστεί με κάποια σχετική σαφήνεια ποιο θα 
έπρεπε να είναι αυτό (Έκο, 19942: 129-154). 

 Συμβαίνει συχνά μικρά παιδιά να μαθαίνουν τον κόσμο μέσα από τα βιβλία τους και να 
γνωρίζουν την αλήθεια από τα μαγευτικά μονοπάτια της Φαντασίας, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα 
αυτούς που διατείνονται ότι η αφήγηση φέρνει σε επαφή τα παιδιά με τα μυστικά του κόσμου και 
αποτελεί το καταλληλότερο μέσον διδασκαλίας (Egan, 1988, 1999). Σε έναν κόσμο που η μαγεία της 
πραγματικότητας συναντά τα χρώματα της φαντασίας, η ανάγνωση ιστοριών σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας συχνά οδηγεί στη γνώση της επιστήμης. Όπως συμβαίνει χρόνια τώρα με τους μαθητές που 
έμαθαν το νόμο της άνωσης με τη βοήθεια της ιστορίας του Αρχιμήδη που βγήκε γυμνός στους 
δρόμους των Συρακουσών φωνάζοντας θριαμβευτικά «Εύρηκα». Ενώ μια άλλη αφήγηση από τη ζωή 
του, εκείνη της καταστροφής του εχθρικού στόλου, με τη βοήθεια κατόπτρων, κατόρθωσε να 
εγκλωβίσει μέσα της τη δύναμη της ηλιακής ενέργειας και, προσφέροντας γνώση, έβαλε φωτιά στην 
παιδική φαντασία.  

Φέρνοντας σε επαφή τα παιδιά προσχολικής ηλικίας με εκείνα τα λογοτεχνικά κείμενα που θα 
μπορούσαν να μεταδώσουν και γνώσεις φυσικής, η νηπιαγωγός θα πρέπει να έχει υπόψη της ότι σε 
αυτό το εγχείρημα το ζητούμενο δεν είναι η εκμάθηση της επιστήμης –κάτι άλλωστε που μπορεί να 
γίνει με χίλιους τρόπους– αλλά η κατανόηση και πρόσληψη της λογοτεχνίας. Τα λογοτεχνικά κείμενα 
θα πρέπει να μην χρησιμοποιηθούν ως μέσον για την εκπλήρωση ενός αλλότριου σκοπού, αφού στο 
χώρο της λογοτεχνίας δεν υπάρχει άλλος σκοπός πλην της αισθητικής απόλαυσης. Μάλιστα, το ίδιο 
το ρήμα ‘χρησιμοποιώ’ με την έννοια του ‘ασκώ βία’ πάνω στο κείμενο, σε αντίθεση με το 
‘ερμηνεύω’ που ορίζεται ως ‘δέχομαι τον τύπο της ανάγνωσης που το ίδιο το κείμενο έχει 
προγραμματίσει’ (δες Έκο στο Αναγνωστοπούλου, 2002: 88), κινδυνεύει να ακυρώσει στην πράξη 
την ίδια τη λογοτεχνία.  
 
Ιστορίες και φαινόμενα 
Ξεφυλλίζοντας τα βιβλία που απευθύνονται σε μικρά παιδιά, είναι φανερό ότι σε κάποια από αυτά η 
ιστορία στηρίζεται σε μια επιστημονική παρατήρηση, ένα φυσικό φαινόμενο, που αποτελεί τον 
πυρήνα της και κατέχει κομβική θέση στην κατανόηση του κειμένου. Θέματα περισσότερο ‘εύκολα’, 
όπως για παράδειγμα οι ιδιότητες του νερού, ή λιγότερο, όπως η δράση των δυνάμεων, η βαρύτητα ή 
η ηχώ, αποτελούν κεντρικά ζητήματα σε ιστορίες που μεταδίδουν μαζί με τη μαγεία ενός φανταστικού 
κόσμου την αλήθεια της πραγματικότητας. Η νηπιαγωγός διαβάζει στα παιδιά της τάξης της 
λογοτεχνικά κείμενα και χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα εκκίνησης (π.χ. παιχνίδι), προσφοράς 
(π.χ. θέατρο αντικειμένων) αλλά και ενασχόλησης με αυτά, όταν πλέον η αφήγηση έχει τελειώσει 
(π.χ. δραματοποίηση), ενθαρρύνει τα παιδιά να ανακαλύψουν την επιστήμη μέσα από την πολυχρωμία 
της μυθοπλασίας.  

Με μια μεγάλη γκάμα ιστοριών και μια εξίσου μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, τα παιδιά 
του νηπιαγωγείου έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν, να επεξεργαστούν και να απολαύσουν τη 
λογοτεχνία, μαθαίνοντας συγχρόνως και φυσική (Γιαννικοπούλου & Χατζηγεωργίου, 2002, 
Γιαννικοπούλου, 2005). Οι προτάσεις που ακολουθούν αποσκοπούν στην παρουσίαση διδακτικών 
παρεμβάσεων σε νηπιαγωγεία της Ρόδου, όπου συγκεκριμένες ιστορίες παρουσιάστηκαν στα παιδιά 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να αναδειχθούν και οι επιστημονικές συνιστώσες του μύθου τους. Κατεβλήθη 
ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε η ενασχόληση με τη φυσική να μην επιβληθεί πάνω στην ιστορία. 
Αντίθετα, η γνώση της επιστήμης περιορίστηκε στο βαθμό που αυτή ήταν σημαντική για την 
κατανόηση της ιστορίας: 
  
Η καρακάξα και το διαμάντι ή η τήξη του νερού 
Μια παλιά ιστορία μιλά για μια καρακάξα που ένα κρύο πρωινό του χειμώνα σε μια μισοπαγωμένη 
λακούβα με νερό βρήκε ένα διαμάντι. Το ακούμπησε στη φωλιά της που έτυχε να τη ζεσταίνει ένας 
αδύναμος χειμωνιάτικος ήλιος και πέρασε μια ολόκληρη μέρα στις γειτονιές του δάσους καλώντας τα 
ζώα να έρθουν και να θαυμάσουν το διαμάντι που έλαμπε στο φως. Όταν προχωρημένο απόγευμα 
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συγκεντρώθηκαν όλοι μπροστά στη φωλιά της, το διαμάντι ‘είχε κάνει φτερά’. Στη θέση του υπήρχε 
μια μικρή λιμνούλα από νερό. Ανάστατοι όλοι άρχισαν να αναζητούν τον κλέφτη του διαμαντιού. Και 
επειδή οι έρευνες απέβησαν άκαρπες, τα βλέμματα στράφηκαν στη σοφή κουκουβάγια που έδωσε τη 
λύση.  

Σε μια τάξη νηπιαγωγείου, η ανάγνωση της ιστορίας ενδέχεται να διακοπεί στο σημείο όπου 
τίθεται το βασανιστικό ερώτημα: «Τι απέγινε 
το πολύτιμο διαμάντι;» Στη στιγμή, τα παιδιά 
μετατρέπονται σε μικρούς ντέντεκτιβ, 
εφοδιάζονται με μπλοκάκια και μολύβια για 
να κρατούν σημειώσεις και ξεχύνονται προς 
πάσα κατεύθυνση για να συλλέξουν στοιχεία. 
Όλα έχουν σημασία. Οι ντέντεκτιβ 
καταγράφουν: Το διαμάντι βρέθηκε σε μια 
μισοπαγωμένη λίμνη. Το σημείο όπου 
τοποθετήθηκε ζέσταινε ο ήλιος. Μέχρι το  
απόγευμα στη θέση του υπήρχε μια μικρή 
λιμνούλα νερού. Η λύση του μυστηρίου είναι 
προφανής. Τα παιδιά-ντέντεκτιβ διατυπώνουν 
την εξήγηση και πριν διαβάσουν τη συνέχεια 
της ιστορίας, πειραματίζονται με ένα δικό 
τους νερένιο διαμάντι. Ο πάγος της νύχτας το 
έφτιαξε και η ζέστη της ημέρας το έλιωσε.  
 
Το μυρμήγκι και το περιστέρι ή η επίπλευση και η βύθιση αντικειμένων  
 Γνωστός είναι ο αισώπειος μύθος που αναφέρεται στην ιστορία ενός μυρμηγκιού που κινδύνευσε να 
πνιγεί, καθώς γλίστρησε κι έπεσε σε μια λίμνη. Ένα περιστέρι που το είδε του έριξε ένα φύλλο. Μια 
και το φύλλο επιπλέει, το μικρό έντομο σκαρφάλωσε πάνω του και καθώς εκείνο λειτούργησε ως 
αυτοσχέδια βαρκούλα κατόρθωσε να σωθεί. Βέβαια αργότερα βρήκε τον τρόπο να μην φανεί 
αχάριστο και να ξεπληρώσει το καλό που του έγινε στο περιστέρι.     

   Αφού τελειώσει η ανάγνωση 
της ιστορίας τα παιδιά 
καλούνται να ‘παίξουν’ το μύθο 
με τη βοήθεια μιας λεκάνης 
γεμάτης νερό, ενός φύλλου, 
μιας μικρής φιγούρας 
μυρμηγκιού και μιας 
μεγαλύτερης περιστεριού. 
Αφού όντως βεβαιωθούν ότι 
πάνω στη βαρκούλα-φύλλο το 
μικρό μυρμήγκι δεν κινδυνεύει, 
η νηπιαγωγός τους απευθύνει 
τις ερωτήσεις: «Τι άλλο, από τα 
πράγματα που βρίσκονται γύρω 
του, θα μπορούσε να πετάξει το 
περιστέρι στο μυρμήγκι;» 
«Ποιες επιλογές θα 
αποδεικνύονταν ατυχείς, αφού 
θα παρέσερναν μαζί τους το 

μυρμήγκι στον πυθμένα της λίμνης;».     
    Μια εκδρομούλα στο πλησιέστερο πάρκο θα επέτρεπε στα παιδιά να συγκεντρώσουν διάφορα 
αντικείμενα-εκδοχές, όπως φύλλα, κλαδάκια, κομμάτια ξύλου, φλούδες από κορμούς δέντρων, πέτρες, 
κουκουνάρια, θραύσμα από κεραμίδι ή ένα τσόφλι αυγού. Στη συνέχεια στην ίδια λεκάνη τα 
δοκιμάζουν ένα ένα, παρατηρούν και καταλήγουν σε συμπεράσματα.   
 
Ο Κουτσοφλέβαρος ή η ροή των υγρών 
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 Σε ένα γνωστό έργο του Καρκαβίτσα αναφέρεται η ιστορία των μηνών που, αφού γέμισαν ένα βαρέλι 
με νέο κρασί, «ο καθένας τους άνοιγε μια τρύπα όσο πιο ψηλά μπορούσε. Μόνο ο Μάρτης άνοιξε ο 
πονηρός την τρύπα του κάτω κάτω, στον πάτο του βαρελιού. Οι άλλοι μήνες έβαλαν τα γέλια» 
(Καρκαβίτσας, 2000) και τον προειδοποιούσαν ότι θα πιει τα κατακάθια. Μια μέρα ο Μάρτης ανοίγει 
την κάνουλά του και πίνει όσο κρασί του αναλογούσε μέχρι που δεν έτρεχε στάλα απ’ αυτή. Όταν 
επέστρεψαν οι υπόλοιποι μήνες ανακάλυψαν ότι δεν υπήρχε καθόλου κρασί στο βαρέλι και από τις 
κάνουλές τους ρουφούσαν μόνο αέρα. Κάποιος τους είχε κλέψει το κρασί τους. Επειδή θεώρησαν 
ένοχο το Μάρτη, τον ξυλοφόρτωσαν αλύπητα.  
   Αφού η ιστορία διαβαστεί 
ολόκληρη στα παιδιά, δύο 
προβλήματα τίθενται στην τάξη. Το 
πρώτο που οφείλουν να απαντήσουν 
είναι: Είναι ο Μάρτης πραγματικά 
ένοχος κλοπής; Άνοιξε ‘εν τη 
απουσία τους’ και τις κάνουλες των 
άλλων μηνών και ήπιε το κρασί τους 
όπως τον κατηγορούν οι ίδιοι; Αν όχι, 
ποιος ευθύνεται για την κλοπή του 
κρασιού; 

Το δεύτερο ερώτημα έχει να 
κάνει με έναν άμεσο χαρακτηρισμό 
του ήρωα από τον ίδιο τον αφηγητή 
της ιστορίας. Τον αποκαλεί ‘πονηρό’, 
όταν άνοιξε την τρύπα στο κάτω 
μέρος του βαρελιού. Τότε, παρόλο 
που οι άλλοι μήνες τον 
προειδοποιούσαν για την ανοησία του, αυτός δεν άλλαζε γνώμη, αφού φάνηκε να βαδίζει βάσει 
σχεδίου.   

Η λύση αναζητείται πειραματικά. Τα παιδιά-αστυνόμοι παίρνουν ένα διαφανές ‘βαρέλι’ –θα 
μπορούσε να είναι το μεγάλο πλαστικό μπουκάλι του νερού– και το γεμίζουν με νερό ή ένα 
χρωματιστό υγρό. Ανοίγουν μια τρύπα ψηλά και μαζεύοντας την ποσότητα του νερού που χύνεται σε 
ένα άλλο μπουκάλι καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους. Στη συνέχεια σε ένα ολόιδιο με το πρώτο 
μπουκάλι νερού ανοίγουν τώρα μια τρύπα σχεδόν στον πυθμένα του. Ξαναμαζεύουν πάλι την 
ποσότητα του νερού που εξέρχεται από αυτή. Η διαφορά είναι εμφανέστατη.  

 Όποιος, παρόλα αυτά δεν μπορεί να δώσει αξιόπιστες απαντήσεις και στα δύο ερωτήματα, 
καλείται να πειραματιστεί με μπουκάλια και τρύπες όσο ακόμη του είναι απαραίτητο.  
 
Ο  ασκός  του Αιόλου ή η δύναμη του αέρα 
Το περιστατικό της Οδύσσειας, όπου ο θαλασσοπόρος βασιλιάς της Ιθάκης επισκέπτεται το νησί του 
Αιόλου και παίρνει φεύγοντας ένα ασκό που μέσα του είναι κλεισμένοι όλοι οι άνεμοι, είναι γνωστό. 
Όπως γνωστή είναι και η καταστροφική συνέχεια. Όταν το αγαπημένο νησί αχνοφαινόταν στον 
ορίζοντα ο Οδυσσέας εξουθενωμένος αποκοιμήθηκε και οι άπληστοι σύντροφοι άνοιξαν τον ασκό του 
Αιόλου. Οι άνεμοι ξεχύθηκαν αγριεμένοι και το καράβι άρχισε να κλυδωνίζεται επικίνδυνα.  

Πριν την αφήγηση και μια μέρα που φυσά δυνατός αέρας τα παιδιά αφήνουν στην αυλή 
διάφορα αντικείμενα και προβλέπουν ποια από αυτά θα μετακινήσει ο άνεμος και ποια όχι. Ολόκληρη 
η γλάστρα φαίνεται αμετακίνητη, ενώ το πιατάκι της παρασύρεται στην άλλη άκρη της αυλής. Η 
τσάντα με το πρωινό δεν αλλάζει θέση, μα το σκουφάκι 
πετάει για λίγη ώρα πριν προσγειωθεί πάνω σε έναν 
θάμνο. Μετά τα παιδιά νιώθουν τον άνεμο στο 
πρόσωπό τους, αφήνουν να τα παρασύρει και 
παρατηρούν τα ρούχα τους που ανεμίζουν. Σε καμιά 
περίπτωση όλα αυτά δεν συνδέονται με την ιστορία.  
 Μετά την αφήγηση της ιστορίας κι αν τα παιδιά το 
επιθυμούν η νηπιαγωγός ενδέχεται να οργανώσει τα 
παιχνίδια του ανέμου:  
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Ανοίγοντας τους ασκούς του Αιόλου. Σε αυτό το παιχνίδι τα παιδιά φυλακίζουν τους ανέμους 
μέσα σε ασκούς-μπαλόνια. Στη συνέχεια σε μια λεκάνη γεμάτη νερό ακουμπούν ένα χάρτινο 
καραβάκι. Τα παιδιά-κύριοι των ανέμων ανοίγουν τους ασκούς τους και μετακινούν το καράβι. 
Πειραματίζονται με την κίνηση των καραβιών τους κινώντας τα άλλοτε γρήγορα και άλλοτε πιο αργά. 
Καθώς μεταμορφώνονται σε μυθικούς θεούς των Ανέμων, αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τόσο το 
γεγονός ότι οι δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης και της αιολικής, κινούν τα σώματα όσο και την 
έννοια του μεγέθους της δύναμης μέσα από τα αποτελέσματα της κίνησης των σωμάτων. Νικητής 
αναδεικνύεται όποιος ‘ταξιδεύσει’ πιο γρήγορα το καράβι του χωρίς να το αναποδογυρίσει. 

Αγώνες καραβιών. Σε λεκάνες γεμάτες νερό και με τη βοήθεια χάρτινων καραβιών, κάθε 
μικρός Αίολος προσπαθεί να φυσήξει ‘ούριο’ άνεμο ώστε να μετακινήσει το καράβι του σε μια 

προκαθορισμένη διαδρομή και να 

το οδηγήσει στην κόκκινη γραμμή του τέρματος. Το πρόβλημα είναι ότι φυσά με ένα καλαμάκι. 
Νικητής αναδεικνύεται όποιος τερματίσει πρώτος. 

Η επίσκεψη ενός αόρατου Αίολου. Τα παιδιά πληροφορούνται ότι μια συγκεκριμένη μέρα ο 
Αίολος τρύπωσε μέσα στην τάξη τους και τα προ(σ)καλεί να τον ανακαλύψουν. Η πρόκληση είναι 
πραγματικά μεγάλη μια και ο θεός των ανέμων θα είναι παρών, αλλά … αόρατος. Τα παιδιά κουνούν 
χαρτιά μπροστά στο πρόσωπό τους, τρέχουν ανάμεσα σε κρεμασμένες κορδέλες ή ανοίγουν πόρτες 
και παράθυρα ώστε να ελέγξουν αν σχηματίζεται ρεύμα. Η νηπιαγωγός καταγράφει φωτογραφικά 
κάθε επιτυχή προσπάθειά τους και σύντομα δημιουργούν ένα φωτογραφικό άλμπουμ με τίτλο Τη μέρα 
που μας επισκέφτηκε ο Αίολος. Στις διαφορετικές σελίδες του φωτογραφίες αποδεικνύουν πώς τα 
παιδιά κατόρθωσαν να ανακαλύψουν την παρουσία του αέρα, μέσα από τα αποτέλεσμα της κίνησής 
του. 
 
Οι άνεμοι ή η δράση αντίθετων δυνάμεων 
Στην ιστορία αυτή της Χρυσούλας Χατζηγιαννιού δύο άνεμοι, ο Βοριάς κι ο Νοτιάς, σπρώχνουν από 
αντίθετες κατευθύνσεις τα καραβάκια στη θάλασσα με αποτέλεσμα αυτά να ακινητοποιηθούν. 
Καταφέρνουν να κινηθούν μόνο όταν ο ένας από τους δύο ανέμους σταμάτησε να φυσά γιατί η Νύχτα 
«τσάκωσε τον έναν και τον έβαλε στο σακούλι». Μετά την αφήγηση της ιστορίας τα παιδιά καλούνται 
να παίξουν τους ανέμους αλλά και τη Νύχτα, την 
κυρά των ανέμων. 
 Εγώ είμαι ο πιο δυνατός. Τα 
παιδιά-άνεμοι, φυσώντας μέσα σε ένα 
καλαμάκι, αναμετρώνται σε δύναμη. 
Με τη βοήθεια μιας πλαστικής λεκάνης 
γεμάτης νερό και μιας χάρτινης 
βαρκούλας, δυο παιδιά κάθονται το ένα 
απέναντι από το άλλο και αγωνίζονται 
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φυσώντας να απομακρύνουν από κοντά τους τη βαρκούλα και να την σπρώξουν προς την πλευρά του 
αντίθετου ανέμου. Νικητής ανακηρύσσεται εκείνος που θα καταφέρει να ακουμπήσει τη βαρκούλα 
στα τοιχώματα της λεκάνης, ακριβώς μπροστά από το συμμαθητή του/ άνεμο ανταγωνιστή.  

Πλήρης ακινησία όχι όμως και άπνοια. Αφού τα παιδιά χαρούν αρκετά το προηγούμενο 
παιχνίδι και συνειδητοποιήσουν την επίδραση των δυνάμεων στην κίνηση των σωμάτων, βρίσκονται 
αντιμέτωπα με μια ακόμη πρόκληση. Ορίζονται 
δύο ή περισσότερες ομάδες ή δύο παιδιά 
καθισμένα το ένα απέναντι από το άλλο ή ένα 
μεγαλύτερο σύνολο που διατάσσεται κυκλικά. 
Ένα καπάκι μπουκαλιού τοποθετείται ανάμεσα 
στα παιδιά και εκείνα εφοδιάζονται με 
καλαμάκια. Στην αρχή φυσά ο καθένας μόνος 
του και διαπιστώνει τη δύναμή του. Με το 
άκουσμα του συνθήματος τα παιδιά 
υποχρεώνονται να φυσήξουν όλα μαζί. Σκοπός 
του παιχνιδιού είναι να μη μετακινηθεί το 
καπάκι. Θα νικήσει η ομάδα που θα αντιληφθεί 
ότι ίσες και αντίθετες δυνάμεις 
εξουδετερώνουν η μία την άλλη.  

Ο κυρίαρχος των ανέμων. Σ’ αυτό το 
παιχνίδι τα παιδιά εφοδιάζονται με πλαστικές 
σακούλες και προσπαθούν να βρουν έναν 
τρόπο να εγκλωβίσουν τους ανέμους εκεί μέσα. 
Να τις φουσκώσουν, είναι μάλλον αδύνατο. Θα 
καταφέρουν να κυριαρχήσουν πάνω τους και 
να τους εγκλωβίσουν ή θα αποδειχθούν κατώτεροι των περιστάσεων; Μόνο αν τα παιδιά σκεφτούν να 
κινήσουν τις σακούλες τους απότομα, δεν θα τους επιτρέψουν να γλιστρήσουν σαν αερικά μέσα από 
τα δάχτυλά τους. Οι κυρίαρχοι των ανέμων σε λίγο θα κρατούν στα χέρια τους τον ίδιο τον άνεμο.   
 
Το γογγυλάκι ή η δράση πολλών δυνάμεων με την ίδια κατεύθυνση 
 Το Γογγυλάκι είναι μια ιστορία το Αλέξη Τολστόι από τη συλλογή Η Γκρινιάρα Κατσίκα. Αναφέρεται 
στην προσπάθεια μιας αλυσίδας ανθρώπων και ζώων που, πιασμένοι ο ένας πίσω από τον άλλο, 
τραβούν για να ξεριζώσουν το γογγυλάκι. Κάθε φορά που η δύναμή τους αποδεικνύεται ανεπιτυχής, 
ένας ακόμη προστίθεται και ο αγώνας ξαναρχίζει. Όλα τελειώνουν επιτυχώς όταν ένα ποντίκι 
συμβάλλει στην προσπάθεια και με τη δική του δύναμη.  
  Η έκπληξη είναι προφανής: Πώς είναι δυνατόν ένα τόσο μικρό πλάσμα να αποδειχθεί τελικά 
τόσο δυνατό, ώστε να καταφέρει αυτό που μεγαλύτερα ζώα δεν μπορούσαν να κατορθώσουν!  

Πριν από την αφήγηση της ιστορίας 
τα παιδιά παίζουν το δημοφιλές παιχνίδι της 
διελκυστίνδας και συζητούν για τους λόγους 
που οδήγησαν στη νίκη της μιας ομάδας ή 
στην ισοπαλία.  

Μετά την αφήγηση της ιστορίας τα 
παιδιά ενθαρρύνονται να αιτιολογήσουν την 
εξόρυξη του φυτού. Δεν είναι λίγα εκείνα 
που θεωρούν ότι αυτό οφείλεται «στη δύναμη 
που έβαλε το ποντίκι».  

Στη συνέχεια οργανώνεται μια 
δραστηριότητα: Δύο παιδιά μπαίνουν σε ένα 
χαρτόκουτο δεμένο με σκοινί και οι άλλοι 
δοκιμάζουν να το τραβήξουν κατά το σχήμα 
του παραμυθιού. Δηλαδή στην αρχή 
προσπαθεί το πρώτο παιδί και καθώς 
αποτυγχάνει προστίθεται και δεύτερο. Όταν και πάλι η κούτα δεν μετακινείται, στην ουρά πιάνεται 
και ένα τρίτο. Όταν τελικά η προσπάθεια δώσει αποτελέσματα, τότε κάποιος πρέπει να  ευθύνεται για 
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αυτό. Αν ορισμένα παιδιά επιμείνουν «το τελευταίο παιδί», εκείνο αναλαμβάνει μόνο του να 
μετακινήσει το βαρύ αντικείμενο. Το ότι δεν τα καταφέρνει δείχνει ότι χρειάστηκε η δράση πολλών 
δυνάμεων με ίδια κατεύθυνση.   
 
Ο κύριος Μπεν, η Μου και τα σκουπίδια ή οργανική και ανόργανη ύλη 
 Ένα εικονογραφημένο βιβλίο της Σοφίας Ζαραμπούκα που αναφέρεται στην ανακύκλωση μιλά για 
την ιστορία του Μπεν και της Μου που ξεχωρίζουν τα σκουπίδια τους σε οργανικά και ανόργανα (η 
ορολογία δεν αναφέρεται στο βιβλίο) και τα μεν πρώτα τα μετατρέπουν σε λίπασμα για τον κήπο 
τους, ενώ κάποια από τα άλλα φροντίζουν, ώστε να πάρουν το δρόμο τους για τη διαδικασία της 
ανακύκλωσης. 

Για ένα βιβλίο όπως αυτό της Ζαραμπούκα, που η ανάγνωσή του αποσκοπεί στην 
ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλωσης και την υιοθέτηση 
σχετικής συμπεριφοράς, η αναγνώριση των βασικών υλικών, χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματος. Η συγκεκριμένη γνώση φαίνεται να έχει 
κατακτηθεί από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.  

Αντίθετα, τα παιδιά χρειάζεται να σκεφτούν περισσότερο, μια και αρκετές φορές κάνουν 
λάθη, για να διακρίνουν ανάμεσα στα οργανικά σκουπίδια που μετατρέπονται σε λίπασμα και τα 
ανόργανα. Τώρα τα παιδιά παίζουν ένα παιχνίδι ρόλων: Φοράνε τα γυαλιά τους (φτιαγμένα από 
σύρμα πίπας), εφοδιάζονται με τα μπλοκάκια τους, όπου θα σημειώσουν τις παρατηρήσεις τους, και 
γίνονται ερευνητές. Θα προσπαθήσουν να ξεχωρίσουν από τα σκουπίδια τα οργανικά υλικά, αυτά 
δηλαδή που αποσυντίθενται στο χώμα, από τα ανόργανα.  
Για το σκοπό αυτό θα επιχειρήσουν τη διεξαγωγή ενός πειράματος: Μετά το κολατσιό παίρνουν 

λίγα από τα σκουπίδια (χαρτοπετσέτα, κεσεδάκι από γιαούρτι, συσκευασίες από γλυκίσματα, 
πλαστικό σακουλάκι, φλούδες από μανταρίνι κι από μπανάνα, αλουμινόχαρτο, μισοφαγωμένο μήλο, 
μισοφαγωμένη πίτα με σοκολάτα) και κάνουν τις προβλέψεις τους. Ποια θα λιώσουν και ποια όχι; Τα 
θάβουν στην αυλή και σημειώνουν την ημερομηνία. Τα καταβρέχουν τακτικά, όπως έκαναν ο Μπεν 
και η Μου και περιμένουν.  

Σε ένα μήνα θα δουν και θα καταγράψουν το αποτέλεσμα. 

 
 
 
Επίλογος 
Η ανάγνωση των ιστοριών αρκετές φορές συνδύασε την αφήγηση (storytelling) με την πειραματική 
ενασχόληση με σχετικά θέματα (hands on activities). Τα παιδιά διατύπωσαν επιστημονικές υποθέσεις, 
τις έλεγξαν πειραματικά και μαθαίνοντας το σχετικό φυσικό φαινόμενο, κατανόησαν καλύτερα ένα 
λογοτεχνικό έργο. Και ίσως σε αυτό το τελευταίο, στην ιδιαίτερα εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στο 
χώρο της αλήθειας και της φαντασίας, ακριβώς στο μεταίχμιο των δύο κόσμων να βρίσκεται και η 
χρυσή μεσότητα στην προσέγγιση λογοτεχνίας και φυσικής· τότε που η κατανόηση του πραγματικού 
οδηγεί κατευθείαν στην απόλαυση του φανταστικού. 
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Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Ιστορίας του Δημοτικού σχολείου. Μια 
έρευνα βασισμένη στην ανάλυση περιεχομένου 

 
Ταμίσογλου Χρύσα, Εκπαιδευτικός-Υποψ. Διδάκτ. University of East Anglia 

 
Περίληψη 
Στο πλαίσιο των διαφοροποιήσεων της Ευρωπαϊκής Διάστασης (Ε.Δ.) στα Curricula των κρατών-μελών 
παρουσιάζει ενδιαφέρον η μελέτη του τρόπου προώθησης της Ε.Δ. σε κάθε χώρα. Στο σημείο αυτό 
επικεντρώθηκε η μελέτη αυτή, εστιάζοντας στο Αναλυτικό πρόγραμμα Ιστορίας του Δημοτικού Σχολείου της 
Ελλάδας για τρεις λόγους: α) η Σχολική Ιστορία δεν έχει ως σκοπό μόνο τη μετάδοση και γνώση γεγονότων του 
παρελθόντος. Σ’ αυτόν εμπεριέχεται και η ανάπτυξη της κριτικής ιστορικής σκέψης καθώς και η καλλιέργεια 
δεξιοτήτων και τρόπων προσέγγισής της. Επιπλέον, αποτελεί ένα ιδιαίτερο πεδίο για τη συγκρότηση της 
πολιτικής και κοινωνικής ταυτότητας του νέου σε όποιο κράτος κι αν ζει β) βασικό ρόλο στην επίτευξη όλων 
των παραπάνω, παίζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α.Π.), είτε πρόκειται για Α.Π. που αναφέρεται στο σύνολο 
της σχολικής γνώσης είτε για το Α.Π. κάθε γνωστικού αντικειμένου ξεχωριστά. Ο καθοριστικός αυτός ρόλος 
συνίσταται στο γεγονός ότι το Αναλυτικό Πρόγραμμα αποτελεί το «καθρέπτισμα» των πολιτικών προθέσεων 
και επιλογών των εκάστοτε εξουσιών που καθορίζουν την εκπαιδευτική πολιτική της κάθε χώρας γ) στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση θεμελιώνεται η καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης στην οποία βασίζεται και η 
απόκτηση της ευρωπαϊκής συνείδησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσει την Ευρωπαϊκή 
Διάσταση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Ιστορίας (Α.Π.Ι.) του Δημοτικού Σχολείου της Ελλάδας – χώρας μέλους 
της Ε.Ε. Στόχοι της ήταν να διαπιστώσει αν α) η ΕΔΕ εμπεριέχεται και διαχέεται στο Α.Π.Ι. β) αν υπηρετούνται 
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και σε ποιο βαθμό εξακτινώνονται οι τρεις παράμετροι οριοθέτησής της γ) αν καλλιεργεί την ευρωπαϊκή 
ταυτότητα και συνείδηση στους μαθητές και δ) αν συμβάλλει και κατά πόσο στην ενωτική διαδικασία της 
Ευρώπης. Η μέθοδος που κρίθηκε καταλληλότερη για τη διερεύνηση της ΕΔΕ στο Α.Π.Ι. ήταν η ανάλυση 
περιεχομένου. Πρόκειται για μια μέθοδος μελέτης της επικοινωνίας, γραπτής ή λεκτικής, που αποσκοπεί στην 
αντικειμενική και συστηματική περιγραφή της επικοινωνίας. Πηγή της έρευνας είναι το Α.Π. Ι. του Δημοτικού 
Σχολείου της Δ’, Ε’, και Στ’ τάξης ενώ το Α.Π.Ι. της Γ’ τάξης επιλέχθηκε να μην συμπεριληφθεί στην έρευνα 
αφού καλύπτει θεματικά την Αρχαία Ελληνική Μυθολογία. Η ανάλυση περιεχομένου επικεντρώθηκε: στο 
γενικό σκοπό της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας και στους γενικούς στόχους, στους ειδικούς σκοπούς 
και στους ειδικούς στόχους του μαθήματος για κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου. Η μελέτη βασίστηκε στα 
έγγραφα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Συμβουλίου για 
την Πολιτική Συνεργασία, στις σχετικές εκθέσεις που κατατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη νομοθεσία του 
Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας, στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως καθώς και στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία που σχετίζεται με το θέμα. 
 
Εισαγωγή 
Στις μέρες μας με τον όρο «Ευρώπη» δεν υποδηλώνουμε απλώς μια γεωγραφική αναφορά που 
συνίσταται σ’ ένα σύνολο κρατών που εντάσσονται στα γεωγραφικά της μήκη και πλάτη. Πρόκειται 
για μια πολυμορφική και πολυδιάστατη έννοια βάση της οποίας είναι η ενοποίηση σε οικονομικό, 
πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Επιπλέον συνεπάγεται την ύπαρξη και καλλιέργεια μιας 
ευρωπαϊκής ταυτότητας και συνείδησης στους πολίτες των κρατών που την απαρτίζουν, η οποία 
στηρίζεται σε κοινές αρχές, αξίες και πολιτισμικά στοιχεία (Bell, G. & Lloyd, J.T. 1989). 

Η εκπαίδευση και τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
( Ε.Ε.) φέρουν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την καλλιέργεια της επιθυμητής ευρωπαϊκής 
ταυτότητας. Ένα πρώτο κανάλι του εκπαιδευτικού συστήματος, ικανό να καλλιεργήσει την 
απαιτούμενη ευρωπαϊκή ταυτότητα και συνείδηση και να προσδώσει μια ευρωπαϊκή διάσταση στην 
εκπαίδευση, είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση. Σ’ αυτή τίθενται τα θεμέλια της ανάπτυξης της 
πολιτικής ταυτότητας και συνείδησης του ατόμου, μέσα και από τα γνωστικά αντικείμενα που 
διδάσκονται σε κάθε τάξη και σε κάθε επίπεδό της (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 2003).  . 
 Ανάμεσα σ’ αυτά τα γνωστικά αντικείμενα εξέχουσα θέση κατέχει το μάθημα της Ιστορίας. 
Σκοπός της σχολικής Ιστορίας δεν είναι μόνο η γνώση γεγονότων του παρελθόντος. Σ’ αυτόν 
εμπεριέχεται και η ανάπτυξη της κριτικής ιστορικής σκέψης, καθώς και η καλλιέργεια δεξιοτήτων και 
τρόπων προσέγγισής της. Επιπλέον, αποτελεί ένα ιδιαίτερο πεδίο για τη συγκρότηση της πολιτικής και 
κοινωνικής ταυτότητας του νέου σε όποιο κράτος κι αν ζει ( Παντίδης, Σ. & Πασιάς, Γ. 2003). 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αναγνώρισε εδώ και πολλά χρόνια τη σημασία της σχολικής 
ιστορίας γιατί η προπαρασκευή της Ευρωπαϊκής ενοποίησης απαιτεί την άρση όλων εκείνων των 
πτυχών της Σχολικής Ιστορίας που μπορούν να αναστείλουν την καλλιέργεια της κοινής ευρωπαϊκής 
ταυτότητας.  

Βασικό ρόλο όμως στην επίτευξη όλων των παραπάνω παίζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
(Α.Π.), είτε πρόκειται για Α.Π. που αναφέρεται στο σύνολο της σχολικής γνώσης είτε για το Α.Π. 
κάθε γνωστικού αντικειμένου ξεχωριστά. Ο καθοριστικός αυτός ρόλος συνίσταται στο γεγονός ότι το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα αποτελεί το «καθρέπτισμα» των πολιτικών προθέσεων και επιλογών των 
εκάστοτε εξουσιών που καθορίζουν την εκπαιδευτική πολιτική της κάθε χώρας (Apple, M. 1986). 

Αναμένεται λοιπόν στο Α.Π. κάθε χώρας της Ε.Ε. να αντικατροπτίζεται η Ευρωπαϊκή 
Διάσταση στην Εκπαίδευση, όπως αυτή εννοιολογήθηκε στις Ευρωπαϊκές διακηρύξεις, χωρίς 
απαραιτήτως να αποτυπώνεται με τον ίδιο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε εθνικής 
οντότητας ( Commission of the European Communities 1987, Ryba, R. 1992).   

Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει την 
Ευρωπαϊκή Διάσταση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Ιστορίας του Δημοτικού Σχολείου της Ελλάδας – 
χώρας μέλους της Ε.Ε. Στόχος της είναι να διαπιστώσει αν α) η ΕΔΕ εμπεριέχεται και διαχέεται στο 
Α.Π.Ι. β) αν υπηρετούνται και σε ποιο βαθμό εξακτινώνονται οι τρεις παράμετροι οριοθέτησής της 
που ακολουθούν γ) αν καλλιεργεί την ευρωπαϊκή ταυτότητα και συνείδηση στους μαθητές και δ) αν 
συμβάλλει και κατά πόσο στην ενωτική διαδικασία της Ευρώπης. 
Η έννοια της Ευρωπαϊκής Διάστασης στην Εκπαίδευση- Σύντομη ιστορική ανασκόπηση 
 Ο όρος Ευρωπαϊκή διάσταση στην Εκπαίδευση (ΕΔΕ) εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1970. 
Το Μάρτιο του 1974 η Επιτροπή Παιδείας της Κοινότητας παρουσίασε μια έκθεση με τίτλο « Η 
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εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή κοινότητα» όπου το 3ο κεφάλαιο είχε τον τίτλο ευρωπαϊκή διάσταση 
όπου για πρώτη φορά εννοιολογήθηκε ο όρος και προσδιορίστηκε το περιεχόμενο και οι στόχοι του. 
 Το Φεβρουάριο του 1976 στο Α’ πρόγραμμα δράσης της Κοινότητας προσδιορίστηκε για 
πρώτη φορά ως περιοχή ενδιαφέροντος της κοινοτικής πολιτικής η ΕΔΕ και ενθαρρύνθηκαν τα κράτη-
μέλη να οργανώσουν δράσεις υποστήριξης και προώθησής της. 
 Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 το θέμα της ΕΔΕ αποτέλεσε ζήτημα έντονων διαφορών και 
προβληματισμού μεταξύ των κρατών-μελών και το οποίο αφορούσε το αν η ενοποίηση που 
επιχειρείται στον οικονομικό τομέα μπορεί να επεκταθεί στο πολιτιστικό και στο κοινωνικό επίπεδο 
μια και η εκπαίδευση θεωρείται χώρος αποκλειστικής εθνικής αρμοδιότητας.  
 Το 1988 αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Διάστασης στην 
Εκπαίδευση. Κάτω από την επίδραση της έκθεσης Vanbergen (Vanbergen, P. 1988),  η οποία 
ανατέθηκε στο Βέλγο Pierre Vanbergen και αφορούσε την πρόοδο που σημειώθηκε στην προώθηση 
της ΕΔΕ και τα προβλήματα που παρουσιάζονται, εν όψει της Συνόδου των Υπουργών Παιδείας στην 
Κοπεγχάγη το Μάιο του 1998, εκδόθηκε ψήφισμα που στόχευε στην ενίσχυση της παρουσίας της 
ΕΔΕ. 
 Με την υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχ το 1992 γίνεται το πιο μεγάλο βήμα για τη 
θεσμική ενίσχυση της ΕΔΕ ενώ ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα για το χώρο της Γενικής 
εκπαίδευσης θεωρείται η Πράσινη Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης όπου 
καταγράφεται η συμβολή της στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο της Κοινότητας 
όπως διαμορφώνεται στη δεκαετία του ΄90. 
 Ταυτόχρονα στο ίδιο χρονικό πλαίσιο της δεκαετίας επιχειρείται η σύνδεση της ΕΔΕ με τις 
έννοιες « Ευρώπη της γνώσης» ( Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1997) και του «Ευρωπαίου 
πολίτη» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2000) καθώς και με τις διαδικασίες συγκρότησης του ευρωπαϊκού 
εκπαιδευτικού χώρου. 
 Παράλληλα η δυνατότητα προώθησης και ενίσχυσης της ΕΔ στα Curricula αποτέλεσε περιοχή 
ειδικού ενδιαφέροντος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών 
δεκαετιών του 20ου αι. αλλά και αντιπαράθεσης σχετικά με την προοπτική εκχώρησης αρμοδιοτήτων 
του τομέα της γενικής εκπαίδευσης προς την Κοινότητα και με την προοπτική διαμόρφωσης ενός 
ενιαίου κοινού Curriculum των κρατών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε διάφορες μελέτες με σκοπό να μελετηθούν οι 
διαφορές που υφίστανται στη διδασκαλία της Ευρώπης και την εισαγωγή της Ε.Δ. στα εκπαιδευτικά 
συστήματα της Γενικής Εκπαίδευσης των κρατών – μελών όπου επισημάνθηκαν οι σημαντικές 
αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων κρατών και η ανάγκη ανάπτυξης της ΕΔΕ με έμφαση στο ρόλο και 
στη σημασία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και διαπιστώθηκε ότι  έμφαση δίνεται κυρίως στο  
«learning about Europe than learning to be Europeans» και στη συλλογή εκπαιδευτικού 
πληροφοριακού υλικού( Ryba, R. 1992). 
 Παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το Συμβούλιο της Ευρώπης με το αρμόδιο 
όργανό της, το Συμβούλιο για την Πολιτική Συνεργασία (CDCC), το οποίο δραστηριοποιείται στο 
χώρο της εκπαίδευσης, εκπόνησε διάφορα project με βασικό αντικείμενο την εκπαίδευση και τη 
μόρφωση μιας γενιάς Ευρωπαίων πολιτών με συνείδηση του νέου πολιτικού, πολιτισμικού, 
κοινωνικού και οικονομικού πλαισίου της Ευρώπης μέσα στο οποίο θα ζουν όλο και  περισσότερο 
σαν να  πρόκειται για  μία και  ομόλογη  οντότητα 
( Παντίδης Σ. & Πασιάς, Γ. 2003) .   
 Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της έννοιας, όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω, γίνεται 
αντιληπτό ότι πρόκειται για μια πολυδιάσταση και πολυσήμαντη έννοια που συνεχώς εξελίσσεται με 
άξονες το χώρο, το χρόνο και τον πολιτισμό. Η οριοθέτησή της δεν καθίσταται εύκολη μια και 
πρόκειται για μια ένα συνεχώς εξελισσόμενη και αναπτυσσόμενη έννοια. Θα μπορούσε όμως να 
σκιαγραφηθεί ως ένας όρος ο οποίος περιλαμβάνει τρεις παραμέτρους μεταξύ των οποίων υπάρχει 
αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση: α) σαν ένα γνωστικό αντικείμενο το οποίο περιλαμβάνει την 
ιστορική, γεωγραφική, πολιτική και την κοινή πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης β) ως τη γνώση, 
κατανόηση και ευαισθητοποίηση γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως οργανισμό, τους σκοπούς και 
τις δράσεις που υιοθετεί με σκοπό την ευρωπαϊκή ενοποίηση γ) και τέλος, ως σύστημα αξιών και 
στάσεων με σκοπό την καλλιέργεια ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης στον Ευρωπαίο πολίτη, από 
τον οποίο εκλείπουν οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα κα επικρατεί η αναγνώριση, η κατανόηση, 
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η συνεργασία και η επικοινωνία με τον «άλλο» σε μια «Πολυπολιτισμική Ευρώπη» που οδεύει στο 
μέλλον. 
 Για την ύπαρξη και τον τρόπο παρουσίασης αλλά και ενίσχυσης της ΕΔΕ έχουν γίνει κατά 
καιρούς διάφορες έρευνες, μελέτες, ανακοινώσεις και προτάσεις που αφορούν  τόσο τ’ Αναλυτικά 
Προγράμματα όσο και τα σχολικά εγχειρίδια τα οποία συνδέονται άρρηκτα με τα πρώτα. Παράλληλα 
συντονισμένες προσπάθειες έχουν γίνει ειδικότερα στο χώρο της σχολικής ιστορίας, στις μεθόδους 
διδακτικής προσέγγισής της, και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με τη 
διδασκαλία της σχολικής ιστορίας. 

Στον Ελλαδικό χώρο, αναφερόμενες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σχετικές με την 
Ευρωπαϊκή διάσταση, ενδεικτικές  είναι οι έρευνες: του Γεώργιου Φλουρή η οποία αφορά την εικόνα 
της Ευρώπης στο Α.Π. του Δημοτικού Σχολείου ( Flouris, G. 1995), των Αχιλλέα Καψάλη και 
Αναστασίας Κεσίδου σχετικά με την Ευρωπαϊκή διάσταση στα σχολικά βιβλία του Δημοτικού 
σχολείου (Καψάλης, Α. & Κεσίδου, Α. 2002), του Κωνσταντίνου Παπαμανώλη με θέμα «Η 
Ευρωπαϊκή Διάσταση της Ελληνικής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Παπαμανώλης, Κ. 2000). 
 
Η έρευνα - Υποθέσεις της έρευνας 
Το κεντρικό ερώτημα στο οποίο επικεντρώνεται η έρευνα είναι αν η Ε.Δ. περιλαμβάνεται στο νέο 
Α.Π.Ι. Βάση του ερωτήματος αυτού τέθηκαν οι υποθέσεις: α) η Ε.Δ. περικλείεται στο Α.Π.Ι. αλλά δεν 
είναι επαρκής οι αναφορές ώστε να συμβάλλει δραστικά στην Ευρωπαϊκή ενοποίηση β) δεν 
προσδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργία ευρωπαϊκής συνείδησης και ταυτότητας γ) δεν 
καλλιεργείται επαρκώς και σύμφωνα με τις διακηρύξεις της Ε.Ε. η έννοια του « Ευρωπαίου πολίτη» 
και των στάσεων και αξιών που απορρέουν από τον όρο αυτό δ) η Ευρώπη ως οργανισμός και η 
επαφή με τους στόχους, τους σκοπούς και τις δράσεις της παραγκωνίζονται και ε) η αναφορά στην 
Ευρώπη εστιάζεται κυρίως στη γνώση ιστορικών γεγονότων του απώτερου παρελθόντος της. 
 
Διεξαγωγή της έρευνας  
Η μέθοδος που κρίθηκε καταλληλότερη για τη διερεύνηση της ΕΔΕ στο Α.Π.Ι. είναι η ανάλυση 
περιεχομένου. Πρόκειται για μια μέθοδος μελέτης της επικοινωνίας, γραπτής ή λεκτικής, που 
αποσκοπεί στην αντικειμενική, συστηματική περιγραφή της επικοινωνίας (Berelson, B. 1952). 
 Κρίθηκε κατάλληλη για τη συγκεκριμένη μελέτη γιατί: α) η πηγή που εξετάζεται είναι ένα 
γραπτό συμβολικό μέσο επικοινωνίας με το οποίος ο πομπός εκφράζει συγκεκριμένα μηνύματα β) τα 
μηνύματα αυτά, η ανάλυση περιεχομένου μπορεί να εντοπίσει και να καταγράψει. 
 Πηγή της έρευνας είναι το Α.Π. Ι. του Δημοτικού σχολείου της Δ’, Ε’, και Στ’ τάξης ενώ το 
Α.Π.Ι. της Γ’ τάξης επιλέχθηκε να μην συμπεριληφθεί στην έρευνα αφού καλύπτει θεματικά την 
Αρχαία Ελληνική Μυθολογία. Η ανάλυση περιεχομένου επικεντρώθηκε: στο γενικό σκοπό της 
διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας και στους γενικούς στόχους, στους ειδικούς σκοπούς και 
στους ειδικούς στόχους του μαθήματος για κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου. 
 Κατά την πρώτη φάση της διεξαγωγής της έρευνας συγκροτήθηκε ένα σύστημα κατηγοριών. 
Κατόπιν πολλαπλών δοκιμασιών, εφαρμογών και ανακατασκευών καθορίστηκαν οι κατηγορίες οι 
οποίες βασίστηκαν στον ορισμό της ΕΔΕ, όπως αυτός διατυπώθηκε παραπάνω και δομήθηκαν όπως 
φαίνεται στον πίνακα 1. Μονάδα καταγραφής ήταν η πρόταση. Η συγκεκριμένη μονάδα καταγραφής 
εξυπηρετούσε τη μελέτη αφού το Α.Π. είναι διατυπωμένο με τη μορφή σύντομων προτάσεων. Σ’ 
εκείνες τις περιπτώσεις που οι προτάσεις ήταν συνδεδεμένες παρατακτικά ή με ασύνδετο σχήμα, 
επιμερίστηκαν και εξετάστηκαν ξεχωριστά. Με τον τρόπο αυτό συγκροτήθηκαν 611 δελτία. Από αυτά 
τα 397 (ποσοστό 64,9% επί του συνόλου) εξέφραζαν έναν καθαρά εθνικό χαρακτήρα και αναφερόταν 
άμεσα στην Ελλάδα με χαρακτηρισμούς όπως: η χώρα μας, η Ελλάδα, το έθνος μας, ο τόπος μας ή 
αφορούσαν κατανόηση βασικών ιστορικών εννοιών κι έμειναν εκτός κατηγοριοποίησης. Τελικά 
ταξινομήθηκαν 214 δελτία ποσοστό (35,1%) από την ερευνήτρια στις καθορισμένες κατηγορίες. Για 
την εξασφάλιση της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας της έρευνας και για να μην είναι η 
κατάταξη των δελτίων μια αυθαίρετη και υποκειμενική επιλογή, χρησιμοποιήθηκαν δυο κριτές οι 
οποίοι ακολούθησαν την ίδια διαδικασία κατηγοριοποίησης (Holsti, O. 1969). Ως προϋπόθεση για την 
τελική κατάταξη ενός δελτίου σε μια κατηγορία τέθηκε ο όρος: ένα δελτίο να ταξινομείται στην ίδια 
κατηγορία τουλάχιστον από δυο κριτές.  Το μεγάλο ποσοστό συμφωνίας και το γεγονός ότι υπήρξε 
ταξινόμηση όλων των δελτίων στην ίδια κατηγορία τουλάχιστον από δυο κριτές, εξασφάλισε υψηλό 
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ποσοστό αξιοπιστίας. Διασφαλίστηκε δηλαδή η εγκυρότητα των κατηγοριών και η αξιοπιστία των 
αποτελεσμάτων της έρευνας  που οδήγησαν στο επόμενο στάδιο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συγκρότηση κατηγοριών 
 
Κατηγορία 1. «Γνώση για την Ευρώπη» 
Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται δελτία που περικλείουν τα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα, τις γεωγραφικές αναφορές, την πολιτισμική 
δημιουργία και την κοινωνική δομή της Ευρώπης ως ένα ηπειρωτικό σύνολο και των άλλων κρατών, εκτός της Ελλάδας, που απαρτίζουν την Ε.Ε. 
σε ειδικότερο επίπεδο. Λόγω του μεγάλου εύρους της κατηγορίας κρίθηκε απαραίτητο να δημιουργηθούν υποκατηγορίες για την αντικειμενικότερη 
και λειτουργικότερη κατάταξη των δελτίων: 
 
Υποκατηγορία 1α. «Πολιτικο-στρατιωτικά γεγονότα»: στην υποκατηγορία αυτή συγκαταλέγονται δελτία που αναφέρονται σε στρατιωτικά 
γεγονότα όπως πόλεμοι, εκστρατείες, πολεμικές επιχειρήσεις, στρατιωτικές συρράξεις, σε πολιτικά γεγονότα όπως η πολιτική οργάνωση, η συμβολή 
ηγετών στη διακυβέρνηση, η διπλωματία, οι νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οικονομικές εξελίξεις που έχουν σχέση με το σύνολο της Ευρώπης στο εύρος 
του γεωγραφικού χώρου που καλύπτει και σ’ ένα ειδικότερο επίπεδο με τις χώρες της Ε.Ε., από τα προϊστορικά χρόνια ως τις τελευταίες δεκαετίες 
του 20ου αιώνα. π.χ. α) «Να γνωρίσουν τα κυριότερα γεγονότα των πολεμικών επιχειρήσεων για την επέκταση του κράτους στα παλιά σύνορα της 
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας». β) «Να κατανοήσουν τη σημασία των νομοθετικών μέτρων των Ισαύρων για τη βελτίωση της αγροτικής ζωής.» 
Υποκατηγορία 1β. «Γεωγραφικές αναφορές»: συγκαταλέγονται δελτία που αποσκοπούν στη γεωγραφική επεξεργασία των πληροφοριών που 
αναφέρονται  στην Ευρώπη ως ηπειρωτικού συνόλου και ειδικότερα στα άλλα κράτη, εκτός της Ελλάδας, που απαρτίζουν την Ε.Ε. π.χ. «Με τη 
βοήθεια των χαρτών αποκτούν μια παραστατική εικόνα του γεωγραφικού χώρου των γειτονικών λαών του Βυζαντίου» 
Υποκατηγορία 1γ. «Πολιτισμική δημιουργία»: εμπεριέχει δελτία που αναφέρονται στις τέχνες, στα γράμματα, στα ήθη και έθιμα, στις εκδηλώσεις, 
στην εκπαίδευση, στα θρησκευτικά πιστεύω, στις εφευρέσεις και τα επιτεύγματα, κοινωνική οργάνωση και στη θέση της γυναίκας στην κοινωνία 
ενταγμένα στο σύνολο της Ευρώπης και στις επιμέρους χώρες της Ε.Ε. π.χ. . α)« Να γνωρίσουν την ανάπτυξη που παρουσίασε η τέχνη την εποχή 
του Βυζαντίου», β) Να γνωρίσουν τις διάφορες βαθμίδες της βυζαντινής εκπαίδευσης». 
 
Κατηγορία 2: «Η Ευρώπη ως οργανισμός» 
 περιλαμβάνει τα δελτία που αναφέρονται στην ίδρυση και λειτουργία της  Ε.Ε. ως οργανισμό, τον τρόπο συγκρότησής της, τους σκοπούς που 
επιδιώκει ως οργανισμός και τις δράσεις που αναλαμβάνει με σκοπό την Ευρωπαϊκή ενοποίηση: π.χ. «Να γνωρίσουν τους κυριότερους σταθμούς 
της πορείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση» 
 
Κατηγορία 3: «Αρχές και αξίες της Ε.Ε.» 
περιλαμβάνει δελτία που προωθούν το σύνολο των αρχών και αξιών του Ευρωπαίου πολίτη όπως ορίστηκαν στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών κοινοτήτων .Για την αποτελεσματικότερη και λειτουργικότερη κατανομή των δελτίων η κατηγορία επιμερίστηκε ως εξής: 
 
Υποκατηγορία 3 α. «Δημοκρατία- Ελευθερία»: περιλαμβάνει δελτία τα οποία αναφέρονται στην αναγνώριση, την εκτίμηση και το σεβασμό των 
εννοιών της δημοκρατίας, της ελευθερίας ως αξίες που πηγάζουν έμμεσα από την Πράσινο Βίβλο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. π.χ. 
« Να γνωρίσουν την αξία της Δημοκρατίας», «Να γνωρίσουν την αξία της ελευθερίας» 
Υποκατηγορία 3β. «Ειρήνη – Ασφάλεια – Συνεργασία των λαών»: περιλαμβάνει δελτία που αναφέρονται στην αναγνώριση, την εκτίμηση και το 
σεβασμό των εννοιών της ειρήνης – διεθνής ειρήνης, της ασφάλεια και της διεθνής συνεργασίας των λαών ως αξίες που πηγάζουν έμμεσα από τις 
διακηρύξεις της Πράσινης Βίβλου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων π.χ. «Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ανάγκης για ειρήνη. 
Υποκατηγορία 3γ. «Κοινωνική δικαιοσύνη-Ανθρώπινα δικαιώματα»: συγκαταλέγονται δελτία που αναφέρονται στην παροχή ίσων ευκαιριών και 
ίσων δικαιωμάτων σε όλους και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. π.χ. «Να εκτιμήσουν την αξία της προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων όλων των ατόμων» 
Υποκατηγορία 3δ. « Πολυπολιτισμικότητα» περιλαμβάνει δελτία που δηλώνουν το σεβασμό της διαφορετικής κουλτούρας και της εθνικής 
ταυτότητας των άλλων και την εξάλειψη όλων των μορφών σοβινισμού και ξενοφοβίας. π.χ. «Να σέβονται τον πολιτισμό όλων των λαών». 
   
Κατηγορία 4: «Αλληλοπροσφορά Ευρώπης –Ελλάδας» 
στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται δελτία που υπογραμμίζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ της Ευρώπης ως συνόλου με την Ελλάδα και τον 
κόσμο όλο.  Υποδεικνύουν την άμεση ή έμμεση προσφορά της Ευρώπης στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο  επίπεδο καθώς και την άμεση ή 
έμμεση προσφορά της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο. π.χ. « Να εκτιμήσουν την προσφορά της Ευρώπης στον παγκόσμιο 
πολιτισμό» 
Υποκατηγορία 4α.» « Προσφορά της Ευρώπης στην Ελλάδα και στον κόσμο όλο» 
Υποκατηγορία 4β. « Προσφορά της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο 
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Παρουσίαση -Ανάλυση αποτελεσμάτων 
Στην επόμενη φάση αποδελτιώθηκαν οι κατηγορίες και ακολούθησε η συστηματική, ποσοτική και 
ποιοτική περιγραφή των ευρημάτων. 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατανομή των δελτίων στις τέσσερις κατηγορίες 
συγκρότησης.  
Πίνακας 2. Κατανομή κατηγοριών 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το μεγαλύτερο ποσοστό δελτίων παρατηρείται στην κατηγορία 1: «Γνώση για  την Ευρώπη» 

(150 δελτία) ποσοστό 70,09% και ακολουθεί η κατηγορία 3 με ποσοστό 24,49% (52 δελτία) και η 
κατηγορία 4 με ποσοστό 5,14% ενώ σχεδόν ανύπαρκτη είναι η κατηγορία 2 (μόνο 1 δελτίο) ποσοστό 
0,46%. Οδηγούμαστε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι το Α.Π.Ι. επικεντρώνεται κατά πλειοψηφία στη 
γνώση για την Ευρώπη ενώ παραμελείται εξ’ ολοκλήρου η Ευρώπη ως οργανισμός. 
 Η έλλειψη της παραμέτρου της γνώσης, κατανόησης και ευαισθητοποίησης γύρω από την Ε.Ε 
ως οργανισμό, από μια άποψη θα μπορούσε να ερμηνευτεί από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη 
παράμετρος αναλύεται στο ξεχωριστό μάθημα «Πολιτική και Κοινωνική Αγωγή» το οποίο διδάσκεται 
μόνο στην Στ’ τάξη και το οποίο περιλαμβάνει τη διδασκαλία του ελληνικού δημοκρατικού 
πολιτεύματος κατά κύριο λόγο. Από την άλλη πλευρά όμως η ίδρυση της Ε.Ε. δεν αποτελεί από μόνη 
της ένα ιστορικό γεγονός με ποικίλες διαστάσεις που επηρεάζει άμεσα τη ζωή των μαθητών, 
δεδομένου του γεγονότος ότι έρχονται σε επαφή συνεχώς με την έννοια και τους σκοπούς της Ε.Ε. 
στην καθημερινή τους ζωή και μέσα από τα Μ.Μ.Ε.; Μια άλλη πιθανή εκδοχή είναι ότι η σύγχρονη 
περίοδος που περιλαμβάνει την ίδρυση της Ε.Ε. κατέχει στο σύνολο των θεματικών ενοτήτων που 
διδάσκονται, ένα μικρό μέρος αφού η παράθεση της ύλης ακολουθεί μια αυστηρή χρονολογική 
κατάταξη με ιδιαίτερη βαρύτητα στο απώτερο παρελθόν ( Pingel, F. 2000).  

Από την ενδοκατανομή των ταξινομημένων δελτίων της πρώτης κατηγορίας στις 
υποκατηγορίες προκύπτει ο πίνακας 3. Σ’ αυτόν σημειώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό δελτίων κατέχει 
η υποκατηγορία «Πολιτικο-στρατιωτικά γεγονότα» με ποσοστό 68% ενώ ελάχιστες είναι οι 
γεωγραφικές αναφορές για την Ευρώπη, μόνο 4 δελτία. 

Άρα εκείνο που προέχει στο Α.Π. είναι η γνώση των πολιτικών και στρατιωτικών γεγονότων 
που εξελίχθηκαν στο χώρο της Ευρώπης υποσκελίζοντας τις κοινωνικές και πολιτισμικές αναφορές. 

 
 
 

Πίνακας 3: Κατανομή στην Κατηγορία 1 
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Η διαπίστωση της έμφασης των πολιτικο – στρατιωτικών γεγονότων υποδηλώνει το γεγονός ότι το 
Α.Π.Ι. δεν εναρμονίζεται με τη σύγχρονη τάση στην ιστοριογραφία για μελέτη κυρίως της κοινωνικο–
οικονομικής ιστορίας και τον περιορισμό της πολιτικο–στρατιωτικής ιστορίας ( Γρόλλιος, Γ. 1998). 
Αντίθετα παραμένει σε πολλαπλές στατικές περιγραφές κυρίως πολέμων, συρράξεων, εμφυλίων και 
επαναστάσεων οι οποίες είναι ξεκομμένες από τον κοινωνικό χώρο και «υποδουλωμένες» σε μια 
χρονολογική σειρά η οποία ανάγεται στο απώτερο παρελθόν και θίγει ελάχιστα τα σύγχρονα χρόνια. 
Πρόκειται για μια παλαιότερη πρακτική και αντίληψη, η οποία αποκρυσταλλώνεται και στα 
παλαιότερα Α.Π.Ι. και η οποία εξακολουθεί να ισχύει ενώ θα περίμενε κανείς να υπάρχει μια 
διαφοροποίηση στο πλαίσιο του νέου Α.Π.Ι. ( Αβδελά, Ε. 1998).  

Οι περιορισμένες γεωγραφικές αναφορές στο χώρο της Ευρώπης θα μπορούσαν να 
ερμηνευτούν κάτω από το πρίσμα του αυτόνομου μαθήματος της Ιστορίας ενώ θα αναμένεται 
εκτενέστερη αναφορά στο ξεχωριστό μάθημα της Γεωγραφίας το οποίο υπάρχει στην Ε’ και Στ’ τάξη. 
Παρόλα αυτά αν κανείς ανατρέξει στις «Ενδεικτικές Δραστηριότητες» που συνοδεύουν τους ειδικούς 
σκοπούς κάθε τάξης διακρίνει περισσότερες αναφορές π.χ. Γράφουν στο χάρτη τα ονόματα των 
κρατών της Ε.Ε. ( Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 2003). 

Ο πίνακας 4 παρουσιάζει την κατανομή των δελτίων στην κατηγορία 3 (52 συνολικά δελτία). 
Η υποκατηγορία: «Ειρήνη–Ασφάλεια–Συνεργασία των λαών» με την υποκατηγορία: 
«Πολυπολιτισμικότητα» παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα δελτίων με ποσοστό 34,61% και 
30,76% αντίστοιχα και ακολουθούν οι υποκατηγορίες: «Κοινωνική Δικαιοσύνη– Ανθρώπινα 
δικαιώματα» (23,07%) και «Δημοκρατία–Ελευθερία» με ποσοστό 11, 56%. Συμπεραίνουμε λοιπόν 
ότι μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στις αξίες και αρχές που πηγάζουν έμμεσα από τις διακηρύξεις της 
Πράσινης Βίβλου και στο σεβασμό της διαφορετικής κουλτούρας των άλλων. 

Σχετικά με τις αξίες και τις αρχές που πρεσβεύονται στην Ε.Ε. ο τονισμός των έμμεσων αξιών 
«Ειρήνη – Ασφάλεια - Συνεργασία των λαών» που πηγάζουν από την Πράσινο Βίβλο θα μπορούσε να 
ερμηνευτεί ως εξής: ο ελληνικός λαός στη διάρκεια της ιστορικής του πορείας δεν παρουσίασε 
επεκτατική πολιτική και επεκτατικές βλέψεις απέναντι 
σε άλλους λαούς και η αξία της ειρήνης και της συμφιλίωσης είναι συνυφασμένες με την ιστορία του. 
Επιπρόσθετα στο γενικό μέρος του Α.Π. γίνεται ιδιαίτερη μνεία στις αξίες αυτές και πρόκειται για μια 
τάση που χαρακτηρίζει τον ιδεολογικό προσανατολισμό των Α.Π. από το 1974 κι έπειτα, ιδιαίτερα με 
τον εκδημοκρατισμό που επιχειρήθηκε από το 1981 και διαφαίνεται και στα σχολικά εγχειρίδια 
(Άχλης, Ν. 1996).  
 
Πίνακας 4: Κατανομή στην Κατηγορία 3 

102

4

44

0

50

100

150

∆ελτία

1

Υποκατηγορίες

Κατηγορία 1: Γνώση για την Ευρώπη
Πολιτικο-
στρατιωτικά
γεγονότα
Γεωγραφικές
αναφορές

Κοινωνικές και
Πολιτισμικές
αναφορές



 

 

726

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η μικρή παρουσία των αξιών της δημοκρατίας και της ελευθερίας θα μπορούσε ενδεχομένως να 
ερμηνευτεί κάτω από το πρίσμα των «κεκτημένων» και «βιωμένων» αξιών, που ως τέτοιες, υπάρχει 
ανάγκη για παρουσία τους αλλά όχι και για τονισμός τους. Άλλωστε πρόκειται για αξίες στενά 
συνυφασμένες με τον ελληνικό λαό κοιτάζοντας το ιστορικό του παρελθόν από την περίοδο ακόμα 
της αρχαίας Ελλάδας. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η υποκατηγορία της πολυπολιτισμικότητας, μιας αξίας που δεν 
υπηρετείται στα προηγούμενα Α.Π.Ι., ενώ εμφανίζεται στο νέο (Άχλης, Ν. 1996). Η Ελλάδα για 
χρόνια αποτέλεσε χώρα αποστολής μεταναστών αλλά τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ως χώρα 
υποδοχής μεταναστών. Ενδεχομένως αυτές οι κοινωνικές συνθήκες να οδήγησαν στην παρουσία 
αυτής της παραμέτρου η οποία αποτελεί θεμέλιο για τον κοινό Ευρωπαϊκό πολιτισμό. 
 Η κατανομή των δελτίων στην κατηγορία 4: «Αλληλοπροσφορά Ευρώπης – Ελλάδας» 
παρουσιάζεται στον πίνακα 5.  
 
Πίνακας 5: Κατανομή στην κατηγορία 4 

Δεδομένου του πολύ μικρού αριθμού δελτίων που συγκέντρωσε αυτή η κατηγορία (δες πίνακα 2), τα 
περισσότερα δελτία συγκεντρώθηκαν στην υποκατηγορία: «Προσφορά της Ελλάδας στην Ευρώπη και 
στον κόσμο όλο (7 δελτία, ποσοστό 63,63%) σε αντίθεση με την «Προσφορά της Ευρώπης στην 
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Ελλάδα και στον κόσμο όλο» (4 δελτία, ποσοστό 36,36%), παρόλο που η κατανομή δελτίων δεν 
εμφανίζει σημαντική διαφορά (δελτία 7:4). Θα μπορούσε λοιπόν να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι 
δίνεται ένα μικρό προβάδισμα στην προσφορά της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον κόσμο.  
 Η αναφορά στην αλληλοπροσφορά της Ευρώπης και της Ελλάδας θα αναμενόταν να ήταν πιο 
ενισχυμένη αν θεωρηθεί ότι ο ελληνικός πολιτισμός, η ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά της 
Ελλάδας αποτέλεσε τη βάση για την οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και αποτελεί τη 
μέγιστη συνεισφορά της χώρας μας στην προοπτική της διαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής συνείδησης. 
Σ’ αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός συγκαταλέγεται στα 
περιεχόμενα διδασκαλία κι άλλων χωρών της Ευρώπης( Pingel, F. 2000).   

Ο πίνακας 6 παρουσιάζει μια συνολική εικόνα της κατανομής όλων των υποκατηγοριών. 
Παρατηρούμε ότι η υποκατηγορία: «Πολιτικο – στρατιωτικά γεγονότα» παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 
κατανομή δελτίων (ποσοστό 47,66%) και ακολουθεί η υποκατηγορία: «Κοινωνικές - πολιτισμικές 
αναφορές» (ποσοστό 20,56%) γεγονός που επιβεβαιώνει την υπεροχή της κατηγορίας 1. 

 Μπορούμε λοιπόν να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το Α.Π.Ι. του Δημοτικού Σχολείου 
μεταξύ των τριών παραμέτρων της ΕΔΕ, όπως προκύπτουν από τον ορισμό της, η παράμετρος 
«Γνώση για την Ευρώπη» με ιδιαίτερη έμφαση στα πολιτικο–στρατιωτικά γεγονότα υπερτονίζεται 
ενώ οι δυο άλλες διαστάσεις υποσκελίζονται. Το γεγονός αυτό συγκλίνει με τα συμπεράσματα της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σηματοδοτεί την έλλειψη της διάχυσης της ΕΔΕ στο 
Α.Π.Ι. ( Pingel, F. 2000, pp.42-43).  

 Σε ένα δεύτερο επίπεδο πέρα από την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων, 
 
Πίνακας 6. Κατανομή Υποκατηγοριών 
 
  

επιχειρήθηκε και η ανίχνευση ποιοτικών στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, αναζητήθηκαν στο Α.Π.Ι. 
λέξεις–σύμβολα που εκφράζουν και δηλώνουν την Ε.Δ. όπως ευρωπαϊκός πολιτισμός, ευρωπαίος 
πολίτης, ευρωπαϊκή συνείδηση, ευρωπαϊκή  ταυτότητα. Η συγκεκριμένη έρευνα δεν καρποφόρησε και 
οι μοναδικές λέξεις–σύμβολα που ανιχνεύτηκαν ήταν: «ευρωπαϊκά προβλήματα» και «παρουσία των 
Ευρωπαίων» γεγονός που ενισχύει τη διαπίστωση πως η ΕΔΕ παρουσιάζεται – στο βαθμό που 
παρουσιάζεται - αποδυναμωμένη. 
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Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα και ανατρέχοντας στα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας, 
διαπιστώνεται ότι ο συνολικός χώρος καθώς και τα κεφάλαια που είναι αφιερωμένα αποκλειστικά 
στην Ε.Ε. είναι μικρής έκτασης και ανάπτυξης.      

                                                                                           
Προεκτάσεις 
Συμπερασματικά, στην προσπάθεια ανίχνευσης της Ε.Δ. στο Α.Π.Ι. που επιχειρήθηκε στην παρούσα 
έρευνα, διαπιστώθηκε ότι το Α.Π.Ι. εμπεριέχει την Ε.Δ. αλλά η διάχυσή της δεν είναι επαρκής και 
πολυδιάστατη ώστε να συμβάλλει στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Διατηρείται ένας 
εθνοκεντρικό χαρακτήρας και προάγεται η δημιουργία κυρίως της εθνικής συνείδησης γεγονός 
πιθανώς αναμενόμενο αφού πρόκειται για ένα γνωστικό αντικείμενο σαφώς προσανατολισμένο και 
προκαθορισμένο σε όλα τα κράτη της Ε.Ε. να υπηρετεί πρωτίστως τα εθνικά συμφέροντα. 

Παράλληλα όμως δε προσδίδει βαρύτητα στη δημιουργία μια ευρωπαϊκής ταυτότητας και 
συνείδησης καλλιεργώντας την αντίληψη της υπαγωγής σ’ ένα κοινό ευρωπαϊκό σύνολο. Συναφές 
είναι το γεγονός ότι η έννοια του « Ευρωπαίου πολίτη» και των στάσεων και αξιών που απορρέουν 
από τον όρο αυτό δεν ενδυναμώνονται μέσα από μια συστηματική και συνεχής διαδικασία. 

Η Ευρώπη παρουσιάζεται κυρίως μέσα από μια σειρά πολιτικοστρατιωτικών γεγονότων με 
μικρή έμφαση στα κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία και με αδυναμία στην προβολή της Ευρώπης 
ως ενός φιλόδοξου, ταχέως αναπτυσσόμενου, πολυδιάστατου και πολύμορφου οργανισμού. 

Όλα όσα αναφέρθηκαν επιβεβαιώνουν τις αρχικές υποθέσεις της έρευνας και φαίνεται ότι 
συγκλίνουν με τα ευρήματα και προγενέστερων ερευνών. Πιο συγκεκριμένα στην έρευνα του Γ. 
Φλουρή (1995:118) δηλώνεται ότι: « the Greek elementary school curriculum and materials during all 
six years of attendance do not reflect any of the aspects of the European dimension as stated in the 
Resolution of the Council and the Ministers of Education of the EU countries. The concepts of 
European identity and citizenship as proposed by the Resolution Do not exist in Greece’s curriculum 
and text books». Στα γενικά συμπεράσματα των Α. Καψάλη και Α. Κεσίδου (2002:61) διαπιστώνεται 
ότι «οι σχετικές με την Ευρώπη αναφορές που υπάρχουν είναι κατά κανόνα διάσπαρτες και μη 
συστηματικές, με αποτέλεσμα να μη διαφαίνεται μια συνειδητή προσπάθεια εισαγωγής της 
ευρωπαϊκής διάστασης στα σχολικά εγχειρίδια.[…] Η ευρωπαϊκή διάσταση παραμένει ζητούμενο για 
το ελληνικό σχολείο». Σημαντική επίσης είναι και η επισήμανση του Κ. Παπαμανώλη (2000: 12-13) 
ότι « σήμερα με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θέμα του σκοπού της ιστορίας πρέπει να 
τεθεί σε διαφορετικές βάσεις». 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί η αντίφαση που σημειώνεται με τα συμπεράσματα της 
παρούσας έρευνας και το γενικό μέρος του Α.Π. 

Στο γενικό μέρος του ΔΕΠΠΣ και των ΑΠΣ (Δημοτικού – Γυμνασίου), σελ. 3734,δηλώνεται 
ότι: «είναι απαραίτητος ένας εκπαιδευτικός σχεδιασμός με έναρξη από την υποχρεωτική εκπαίδευση 
υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων αλλά και των επιθυμητών επιδιώξεων. Ο σχεδιασμός αυτός 
πρέπει να οδηγεί στη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται 
στη δυναμική των καιρών και ν’ ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής μας…» Στη 
συνέχεια αναφέρεται: «Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρείται αναγκαίο να προωθηθούν: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ε) η καλλιέργεια της συνείδησης του ευρωπαίου πολίτη με την ταυτόχρονη διατήρηση της εθνικής μας 
ταυτότητας και της πολιτισμικής μας αυτογνωσίας» και ακολουθεί: «Εξάλλου ανάλογος είναι και ο 
προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση. Η διαφύλαξη της δημοκρατικότητας 
του πολιτικού βίου, της ελευθερίας, της ανεξιθρησκίας, της αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, του 
διεθνισμού, της δικαιοσύνης, του πολιτισμού, της εργασίας, της πνευματικής καλλιέργειας και της 
κοινωνικής συνοχής σε ανοιχτές πλουραλιστικές κοινωνίες, πλαισιώνουν τον κοινό μελλοντικό σκοπό 
της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης. 

Ο σκοπός αυτός αποτελεί κοινή επιδίωξη για την ανάπτυξη της εθνικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής των επί μέρους ευρωπαϊκών χωρών, λαμβανομένου, βέβαια, υπόψη ότι το εκπαιδευτικό 
σύστημα κάθε χώρας διακρίνεται και καθορίζεται από τα στοιχεία εκείνα που ανταποκρίνονται στις 
εθνικές και τις άλλες ιδιαιτερότητες της κοινωνίας. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, και με γνώμονα την 
αναγκαιότητα ανάπτυξης της ποιότητας της εκπαίδευσης, πρέπει να ενταχθεί και το δικό μας 
εκπαιδευτικό σύστημα με τις κατάλληλες προσαρμογές, που θα το καταστήσουν περισσότερο 
ποιοτικό, περισσότερο δυναμικό, περισσότερο αποτελεσματικό.»  
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 Παρ’ όλες τις «εισαγωγικές» διακηρύξεις, διαπιστώνεται ότι στο Α.Π.Ι. παραμελείται η 
καλλιέργεια της συνείδησης του Ευρωπαίου πολίτη αγνοώντας τη δυναμική των καιρών και τις 
προκλήσεις της εποχής, παρακάμπτοντας τους προσανατολισμούς της Ε.Ε. για την εκπαίδευση και 
δηλώνοντάς τους με μικρής έκτασης αναφορές. 
 Τα πορίσματα της έρευνας σηματοδοτούν αφενός τη σημασία που θα είχε μια σφαιρική 
εξέταση του συνόλου του νέου Α.Π. του Δημοτικού Σχολείου με σκοπό να διερευνηθεί η συνολική 
εικόνα της Ε.Δ. σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται και αφετέρου την εξέταση των 
σχολικών εγχειριδίων τα οποία «ενσαρκώνουν» και υλοποιούν το Α.Π. 
 Σε μια πιο ευρύτερη θεώρηση, μπορούν ν’ αποτελέσουν αφορμή για προβληματισμό των 
αρμοδίων του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, με δεδομένο μάλιστα ότι προαναγγέλθηκε η πρόθεση για 
βελτιωτικές αναπροσαρμογές στα σχολικά εγχειρίδια μετά τη δοκιμαστική εφαρμογή τους, με την 
προοπτική της βελτίωσης, του εμπλουτισμού και της ενδυνάμωσης του Ευρωπαϊκού 
προσανατολισμού στην εκπαίδευση και την ενσωμάτωσή της στα περιεχόμενα μάθησης. 
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Οι θεμελιώδεις έννοιες μέσα από τα σχέδια εργασίας στο σχολικό εγχειρίδιο 

της Μελέτης του Περιβάλλοντος για την Α΄ Δημοτικού 
 

Πλακίτση Κατερ., Λέκτορας, Π.Τ.Ν., Παν. Ιωαννίνων 
Σπυράτου Ειρ., Εκπαιδευτικός 
Μανώλη Βάια, Εκπαιδευτικός 

 
Περίληψη 
Η εργασία διαπραγματεύεται τη διδασκαλία των θεμελιωδών εννοιών στα νέα σχολικά εγχειρίδια της Μελέτης 
του Περιβάλλοντος για την Α΄ Δημοτικού. Εστιάζει στην έννοια του χρόνου και ειδικότερα στα ερευνητικά 
δεδομένα που υποβάλλουν το διδακτικό μετασχηματισμό, έτσι ώστε η έννοια να εκφαίνεται ή να υποφαίνεται σε 
προτεινόμενες ακολουθίες δραστηριοτήτων, που είναι προ-οργανωμένες σε μια διαθεματική προσέγγιση με τη 
μορφή σχεδίων εργασίας. Σύμφωνα με τον Piaget οι θεμελιώδεις κατηγορίες της σκέψης είναι ο χώρος, ο 
χρόνος, το πράγμα και η αιτιότητα. Υποστηρίζουμε ότι, τα παιδιά καλούνται να συμβιβάσουν ένα κοινωνικά 
προσδιορισμένο αντιληπτικό σύστημα εκφραζόμενο μέσω συμβόλων (ώρας, λεπτών, δευτερολέπτων κ. λπ.  - 
φυσικός χρόνος) και της γλώσσας (μια φορά και ένα καιρό κ. ά.), με το δικό τους υποκειμενικό αντιληπτικό 
σύστημα βασισμένο στην εμπειρία τους για τις αλλαγές (βιωματική αντίληψη για την εναλλαγή μέρας - νύχτας 
κ. λπ.  - ψυχολογικός χρόνος) και για τις αλλαγές που συμβαίνουν με την αλλαγή της ηλικίας τους (βιολογικός 
χρόνος). Υπό το πρίσμα της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, ζητούμενο είναι οι διαφορετικές 
αναπαραστάσεις για την έννοια του χρόνου που έτσι και αλλιώς χειρίζονται τα παιδιά μέσα από τα διαφορετικά 
αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος να ενοποιηθούν σε ένα Ολοκληρωμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα, 
διαθεματικού τύπου, το οποίο προσδοκούμε ότι θα ενισχύσει την κατανόηση της έννοιας του χρόνου καθαυτής, 
άλλων διαστάσεών της όπως ο ιστορικός χρόνος, η ηλικία, η τοπική ώρα κ. λπ., και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη 
των λογικομαθηματικών συλλογισμών των παιδιών και γενικότερα στη γνωστική τους ανάπτυξης μέσα από τη 
χρήση εννοιών ως γνωστικών οργανωτών. Κατά την άποψή μας, τελικά, η προσαρμογή του παιδιού στο ατομικό 
και κοινωνικό «γίγνεσθαι» γίνεται με όρους «αυτοεπιλογής». Από το ένα μέρος, η αντικειμενική γνώση για το 
χρόνο είναι καθολική και γίνεται κατανοητή από κάθε άτομο που κατέχει ορισμένες βασικές δεξιότητες χρήσης 
διατάξεων μέτρησης του χρόνου. Από την άλλη μεριά, η υποκειμενική γνώση είναι ενορατική, τη δημιουργεί το 
κάθε άτομο ξεχωριστά μέσα από τις εμπειρίες του και συνίσταται στο τι υπάρχει στη συνείδηση του κάθε 
ατόμου και στα ιδιαίτερα συναισθήματά του (ψυχολογικός χρόνος). Στην εργασία περιγράφεται παράδειγμα 
εφαρμογής των προηγούμενων στο σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης του Περιβάλλοντος για την Α΄ Δημοτικού. 
Η διαθεματική προσέγγιση εντάσσεται στο πλαίσιο της υπόθεσης της εποικοδόμησης της γνώσης και 
χρησιμοποιεί τις τεχνικές επίλυσης προβλήματος, καθώς επίσης και ενεργητικές δραστηριότητες ανακαλυπτικού 
τύπου.    
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Εισαγωγή 
Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην πρώτη παιδική ηλικία εδράζεται στην περιοχή όπου 
τέμνονται πολλά επιστημονικά πεδία. Από τα επιστημονικά αυτά πεδία αντλεί όχι μόνο επιστημονικό 
περιεχόμενο αλλά και δεξιότητες και στάσεις που επιδιώκει να καλλιεργήσει. Συγκεκριμένα, η 
Διδακτική των εννοιών των Φυσικών Επιστημών στηρίζεται στα εξής: 

Α) Μελέτη των πορισμάτων της Γνωστικής Ψυχολογίας για την ηλικιακή ομάδα στην οποία 
απευθύνεται κάθε φορά. Επιλογή της θεωρίας ή των θεωριών μάθησης που θα ακολουθήσει.  

Β) Επιστημολογική ανάλυση του γνωστικού αντικειμένου. Υποστηρίζουμε την αξία αλλά και 
το εφικτό της  διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών από την πρώιμη παιδική ηλικία στη βάση του 
επιστημολογικού πλουραλισμού και του αξιακού σχετικισμού. Η θέση μας αυτή συνδέεται με τις 
απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών για την εκπαίδευση του πολίτη προς τον επιστημονικού και 
τεχνολογικό εγγραμματισμό. Επιπλέον υποστηρίζουμε τη διδασκαλία εννοιών, στάσεων και 
δεξιοτήτων των Φυσικών Επιστημών στην πρώιμη παιδική ηλικία με βάση τα ερευνητικά 
αποτελέσματα στο χώρο που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα, τα όρια και το βαθμό της 
αποτελεσματικότητάς της (Piaget, 1969, 1973, Κολιόπουλος, 2002, Ραβάνης, 2003, Χρηστίδου κ.ά. 
2004) 

Γ) Διδακτική μεθοδολογία που απορρέει από τις επιστημολογικές μας επιλογές όσον αφορά 
τη φύση της γνώσης και της μάθησης, καθώς επίσης και από τα πορίσματα της γνωστικής ψυχολογίας 
για τις μικρές ηλικίες. Κατά την άποψή μας, είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν πώς 
οι επιστημολογικές τους θέσεις αντικατοπτρίζονται στις διδακτικές τους πρακτικές (Πλακίτση, 
Κόκκοτας κ.ά., 2000, Kokkotas & Plakitsi 2004/2007). 

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζουμε ότι η Διεπιστημονικότητα ή η 
Διαθεματικότητα, δεν μπορεί να είναι μια απλή προσπάθεια «διέλευσης» του προς μελέτη θέματος 
μέσα από τα διάφορα επιστημονικά πεδία, ούτε μια αυθαίρετη και τυχαία επιλογή δραστηριοτήτων οι 
οποίες εμπίπτουν στα ξεχωριστά επιστημονικά πεδία, συνοδευόμενη από μια χαλαρή διδακτική 
μεθοδολογία. Η διεπιστημονικότητα θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένες επιστημολογικές 
επιλογές σχετικές με το γνωσιακό αντικείμενο, οι οποίες θα καθοδηγούν και το διδακτικό 
μετασχηματισμό του περιεχομένου για την μετατροπή του γνωστικού αντικειμένου σε διδακτικό 
αντικείμενο. Επίσης, μπορεί μεν η διαθεματικότητα στις μικρές ηλικίες να είναι καταρχήν δεδομένη, 
αλλά η επιλογή των δραστηριοτήτων θα πρέπει να γίνεται με βάση έρευνες που έχουν αναλύσει τα 
επίπεδα κατανόησης των εννοιών και τα επίπεδα ανάπτυξης των δεξιοτήτων στο πλαίσιο του 
εποικοδομισμού.  
 

Προς μια διαθεματική διδακτική προσέγγιση της έννοιας του χρόνου 

Υποστηρίζουμε ότι, τα παιδιά καλούνται να συμβιβάσουν ένα κοινωνικά προσδιορισμένο αντιληπτικό 
σύστημα εκφραζόμενο μέσω συμβόλων (ώρας, λεπτών, δευτερολέπτων κ. λ. π.  - φυσικός χρόνος) και 
της γλώσσας (μια φορά και ένα καιρό κ. ά.) με το δικό τους υποκειμενικό αντιληπτικό σύστημα 
βασισμένο στην εμπειρία τους για τις αλλαγές (βιωματική αντίληψη για την εναλλαγή μέρας - νύχτας 
κ. λ. π.  - ψυχολογικός χρόνος) και για τις αλλαγές που συμβαίνουν με την αλλαγή της ηλικίας τους 
(βιολογικός χρόνος), η οποία τους προσδίδει συχνά και μιαν αίσθηση φθοράς. Εξάλλου ο φυσικός 
χρόνος όπως αυτός εκφράζεται στο χρόνο του ρολογιού (κοινωνικό συμβατικό σύστημα) παραπέμπει 
στην αντίληψη της κλασσικής Φυσικής για το χρόνο, η οποία διαφέρει ριζικά από τις σύγχρονες 
απόψεις της Φυσικής για το χρόνο (σχετικιστικός - κβαντικός χρόνος).  

Η συζήτηση και ο προβληματισμός για την αλληλοσυσχέτιση της έννοιας του χρόνου με τα 
διάφορα διδακτικά αντικείμενα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα 
μπορούσε να συνεχιστεί με τη Βιολογία (έννοιες της ανάπτυξης και της ηλικίας, που έχουν έντονο το 
χρονικό συλλογισμό), τη Γλώσσα (με τις ποικίλες χρονικές λέξεις που χρησιμοποιούν τα παιδιά, όπως 
πριν, τώρα, μετά, αύριο, παρελθόν, παρόν, μέλλον, μια φορά και έναν καιρό (Λογοτεχνία)…) κ. λ. 
π. (Gale, R., 1968, Kokkotas P., Vlachos I. Plakitsi K. et al, 1997). 
          Ζητούμενο, κατά την άποψή μας είναι οι διαφορετικές αναπαραστάσεις για την έννοια του 
χρόνου που έτσι και αλλιώς χειρίζονται τα παιδιά μέσα από τα διαφορετικά αντικείμενα του 
Αναλυτικού Προγράμματος να ενοποιηθούν σε ένα Ολοκληρωμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα, 
διαθεματικού τύπου για τη διδασκαλία του χρόνου, το οποίο προσδοκούμε ότι θα ενισχύσει την 
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κατανόηση της έννοιας του χρόνου καθαυτής, άλλων διαστάσεών της όπως ο ιστορικός χρόνος, η 
ηλικία, η τοπική ώρα κ. λ. π., και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των λογικομαθηματικών συλλογισμών 
των παιδιών και γενικότερα στη γνωστική τους ανάπτυξης μέσα από τη χρήση εννοιών (στην 
περίπτωσή μας του χρόνου) ως γνωστικών οργανωτών (Johnson-Laird, 1983, Smith, Ε., 1993,  
Πλακίτση, 2001).  

Για το σκοπό αυτό καταλληλότερη προσέγγιση είναι η διαθεματική. Η διαθεματική 
προσέγγιση εντάσσεται στο πλαίσιο της υπόθεσης της εποικοδόμησης της γνώσης και χρησιμοποιεί 
τις τεχνικές επίλυσης προβλήματος, καθώς επίσης και ενεργητικές δραστηριότητες ανακαλυπτικού 
τύπου, επομένως εξυπηρετεί τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και στη μάθηση.    

Εστιάζοντας στην έννοια του χρόνου, αυτή σχηματίζεται μέσω της αλληλεπίδρασης τόσο με 
το έμψυχο όσο και με το άψυχο περιβάλλον και, θεωρούμε, ότι το «σωστό» είναι πραγματικά σχετικό, 
δηλαδή μπορεί να είναι είτε το βίωμα του παιδιού είτε η συμβατική ώρα του ρολογιού. Κατά την 
άποψή μας, τελικά, η προσαρμογή του παιδιού στο ατομικό και κοινωνικό «γίγνεσθαι» γίνεται με 
όρους «αυτοεπιλογής». Γι’ αυτό και ιστορικά αναφέρεται τόσο ο αντικειμενικός όσο και ο 
υποκειμενικός χρόνος, που οδήγησε στο διαχωρισμό του φυσικού από τον ψυχολογικό χρόνο. Από το 
ένα μέρος, η αντικειμενική γνώση για το χρόνο είναι καθολική και γίνεται κατανοητή από κάθε άτομο 
που κατέχει ορισμένες βασικές δεξιότητες χρήσης διατάξεων μέτρησης του χρόνου. Από την άλλη 
μεριά, η υποκειμενική γνώση είναι ενορατική, τη δημιουργεί το κάθε άτομο ξεχωριστά μέσα από τις 
εμπειρίες του και συνίσταται στο τι υπάρχει στη συνείδηση του κάθε ατόμου και στα ιδιαίτερα 
συναισθήματά του, όπως ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση του Ψυχολογικού χρόνου.  

Ολοκληρώνοντας, συμπεραίνουμε ότι τόσο από πρακτική άποψη, όσο και από το φιλοσοφικό 
και ψυχολογικό υπόβαθρο του πραγματισμού και του υπαρξισμού, η διαθεματική προσέγγιση 
ταιριάζει κατά μείζονα τρόπο στη διδασκαλία της έννοιας του χρόνου.   
           
Επιτομές από την πιλοτική εφαρμογή του σχολικού εγχειριδίου στη θεματική ενότητα «Ο 
χρόνος»  
Το παράδειγμα που ακολουθεί βασίζεται στην έρευνα που γίνεται την τελευταία δεκαετία στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. της Αθήνας και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. Οι απαντήσεις των παιδιών –ως ευρήματα- προέρχονται από την πιλοτική εφαρμογή του 
σχολικού εγχειριδίου σε δυο σχολικά τμήματα της Α΄ Δημοτικού στο 7ο Δημοτικό Σχολείο 
Αμαρουσίου και σε ένα τμήμα στο Δημοτικό σχολείο Σοφικού Κορινθίας,         
 
Ενότητα :                  Ο άνθρωπος και ο χρόνος 
Κεφάλαιο 3:              Πώς μετράω το χρόνο;                               
Διδακτικός στόχος:  Οι μαθητές να χρησιμοποιούν απλούς τρόπους μέτρησης  
                                   του χρόνου (ρολόγια-ημέρες). 
 

Δυο καρτούν, ο Λέων Λαλέων και η Μηλώ Καμηλώ, είναι οι διαμεσολαβητές στην 
προσέγγιση του γνωστικού περιεχομένου. Για τα μικρά παιδιά τα καρτούν λειτουργούν ως 
μεταβατικά αντικείμενα, δηλαδή ως μεσάζοντες που συνδέουν τις φανταστικές σκέψεις των 
παιδιών με τον οργανωμένο κόσμο των πραγματικών εμπειριών στο χώρο και στο χρόνο. Στο 
Βιβλίο Μαθητή η εικόνα των δύο σκίτσων (προκαταβολικός οργανωτής) που συζητούν για την 
ώρα, προσφέρει κίνητρο σε εκπαιδευτικούς και μαθητές για παρατήρηση και προβληματισμό 
σχετικά με τις έννοιες:  χρόνος, μέτρηση.  Ακόμα και ο τίτλος του κεφαλαίου αποτελεί ένα 
ερώτημα προς διερεύνηση. 

 
Έκφραση υποθέσεων - συσχετισμός εννοιών 

Τα παιδιά διαβάζουν το διάλογο των δύο καρτούν (-Τι ώρα είναι; -Ρώτα τον ήλιο το 
μεγάλο ρολόι)και συζητούν για ποιο λόγο η Καμηλώ ονομάζει τον ήλιο «μεγάλο ρολόι». Οι 
απόψεις που εκφράστηκαν από τα παιδιά κατά την πιλοτική εφαρμογή ήταν:   

α) Γιατί όταν έρχεται είναι πρωί. β) Το μεσημέρι είναι ψηλά στον ουρανό. γ) Όταν φεύγει γίνεται 
νύχτα. δ) Είναι στρογγυλός και μοιάζει και με το μεγάλο ρολόι που έχουμε σπίτι μας. ε) Οι ακτίνες 
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του είναι σαν να δείχνουν την ώρα στους ανθρώπους. ζ) Γιατί όταν βγαίνει ο ήλιος ξυπνάνε οι 
άνθρωποι. η) Κι όταν φεύγει κοιμούνται. 
 
Συλλογή και ταξινόμηση δεδομένων -  εργασία σε ομάδες 
Τα παιδιά παρατηρούν την εικόνα: «Στη χώρα των ρολογιών». Δείχνουμε και αντικείμενα που 
μετρούν το χρόνο, τα οποία έχουμε συγκεντρώσει σε συνεργασία με τους μαθητές: ρολόι τοίχου, 
κλεψύδρα, επιτραπέζιο ρολόι,  ψηφιακό ρολόι κ.α. Ζητάμε από τα παιδιά να μας πουν τι βλέπουν, 
ποια αναγνωρίζουν και πού τα έχουν δει. 
Τα σχόλια των παιδιών κατά την πιλοτική εφαρμογή ήταν: 

α)Αυτό το ρολόι με τον κούκο το έχει η γιαγιά στο σπίτι, στον τοίχο. β)Για τους αθλητές έχει το 
χρονόμετρο, όταν κάνουν αγώνες. γ)Εγώ έχω στο δωμάτιό μου ένα με αρκουδάκι. δ)Η νονά μου 
πήρε ένα ρολόι για το χέρι. Έχει ωραία χρώματα αλλά δεν το φοράω. Είμαι μικρός και δεν τη 
ξέρω και την ώρα. ε)Εμένα, η γιαγιά μου έφερε ένα ρολόι το καλοκαίρι που ήρθε από την 
Ελβετία.   

 

Ομαδική εργασία: Κάθε ομάδα επιλέγει και παίρνει ένα από τα αντικείμενα.  Αφήνουμε χρόνο στα 
παιδιά για να το παρατηρήσουν, να το επεξεργαστούν με όλες τις αισθήσεις τους. Ζητάμε από κάθε 
ομάδα να μιλήσει για το ρολόι της.  

 1η ομάδα: (επιτραπέζιο ρολόι) Είναι πολύ μεγάλο, είναι στρογγυλό. Έχει μεγάλους 
αριθμούς. Κάνει πολύ δυνατό θόρυβο.  

 2η ομάδα: (κλεψύδρα) Το ξέρουμε αυτό γιατί το έχει στο Φορτ Μπουαγιάρ (παιχνίδι 
στην τηλεόραση). Έχει μέσα άμμο. Το γυρίζεις και αδειάζει από τη μια μεριά στην άλλη.  

 3η ομάδα:  (ψηφιακό ρολόι) Το δικό μας ρολόι δεν κάνει καθόλου θόρυβο. Δεν είναι σαν 
τα άλλα. Έχει πολλούς, μεγάλους αριθμούς. 

 4η ομάδα: (χρονόμετρο) Αυτό το έχουν οι αθλητές να μετράνε πόσο γρήγορα τρέχουν.  
 

Βιωματική προσέγγιση: Από τα βιολογικά ρολόγια (ήλιος, κόκορας κ.ά.) στα συμβατικά ρολόγια 
(καμπάνα, έναρξη σχολείου κ.ά.). 

Συζητάμε με τα παιδιά πώς μπορούμε να μετρήσουμε το χρόνο χωρίς ρολόι.  
Τα σχόλια των παιδιών ήταν: 
α) Από τον ήλιο. Το μεσημέρι είναι στη μέση του ουρανού. β)Με τον κόκορα. Ο κόκορας 
κακαρίζει πριν βγει ο ήλιος και οι άνθρωποι ξυπνάνε για να πάνε στα πρόβατα. γ)Εμείς έχουμε 
κόκορα στο σπίτι. Φωνάζει κάθε πρωί. δ)Κι ο παππούς έχει. ε)Και η καμπάνα στην εκκλησία 
μάς βοηθάει για την ώρα. 

Στη συνέχεια ρωτάμε τα παιδιά πώς καταλαβαίνουν τη φράση «οι ώρες κυλούν, οι μέρες 
περνούν…». Οι απαντήσεις τους διασυνδέουν τις ώρες με τις μέρες και οδηγούν αβίαστα στην 
ενασχόληση με τις μέρες. 

Τα σχόλια των παιδιών ήταν: 

α)Το πρωί ερχόμαστε σχολείο, κάνουμε μάθημα. β)Όταν σχολάμε είναι μεσημέρι. γ)Έχει περάσει 
πολλή ώρα στο σχολείο. δ)Έχουμε κάνει πολλά μαθήματα, γράφουμε, διαβάζουμε. ε)Εγώ όταν 
κοιμάμαι και ξυπνάω, έχει περάσει πολλή ώρα. Είναι άλλη μέρα. στ)Όταν φύγει ο ήλιος θα έρθει 
άλλη μέρα. ζ)Ο ήλιος βγαίνει το πρωί. Το βράδυ φεύγει, δεν τον βλέπουμε. η)Όταν ξαναρθεί το 
άλλο πρωί είναι άλλη μέρα. 

Συζητάμε με τα παιδιά για τις μέρες ρωτώντας και γράφουμε στον πίνακα τη μέρα που έχουμε 
σήμερα, την επόμενη και την προηγούμενη. Αφού ολοκληρώσουμε και γράψουμε στον πίνακα τα 
ονόματα όλων των ημερών, συζητάμε γι’ αυτές θέτοντας ερωτήματα για να προκαλέσουμε τα παιδιά 
να μιλήσουν μέσα από τα βιώματα και τις εμπειρίες τους.  
 
Τα παιδιά επιλύουν απλά μαθηματικά προβλήματα 
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Διαβάζουμε όλοι μαζί τις μέρες της βδομάδας, με τη σειρά όπως τις έχουμε γράψει στον πίνακα. 
Ρωτάμε τα παιδιά το πρόγραμμά τους εκτός σχολείου, αν ασχολούνται με κάποια δραστηριότητα τα 
απογεύματα.  Οι  ερωτήσεις που θέτουμε στα παιδιά: 
Ποια μέρα της βδομάδας αρχίζει η εργασία στο σχολείο-Ποια είναι η τελευταία μέρα στο σχολείο;-Ποιες 
μέρες δεν έχουμε σχολείο; -Ποια είναι η μέρα πριν την Παρασκευή; -Ποια είναι η μέρα μετά τη 
Δευτέρα;-Πόσες ημέρες έχει η εβδομάδα;  Πόσες έχουμε σχολείο;  
Μερικές από τις απαντήσεις των παιδιών: 
Εγώ τις Τετάρτες πάω Αγγλικά, εδώ στο χωριό.-Κάθε Παρασκευή πάω στη γιαγιά και παίζω. 
Το Σάββατο κοιμάμαι.-Εγώ το Σάββατο βλέπω παιδικά.-Εγώ κάθε Τρίτη πάω καράτε στην Κόρινθο.-
Την Κυριακή διαβάζω.-Τα παιδιά στη συνέχεια επιλύουν απλά μαθηματικά προβλήματα-Ερχόμαστε 
στο σχολείο πέντε μέρες-Δυο μέρες δεν ερχόμαστε στο σχολείο-Η εβδομάδα έχει επτά μέρες 

 
Παίζοντας…. αξιολογούμε 
Παίζουμε με τις μέρες: Έχουμε γράψει το όνομα κάθε μέρας σε ένα καραβάκι. Τα παιδιά σε ζευγάρια 
ή τριάδες επιλέγουν ένα καραβάκι. Όταν πάρουν όλοι από ένα, αφήνουμε λίγο χρόνο για να το 
διαβάσουν. Λέμε τις μέρες με τυχαία σειρά και τα παιδιά σηκώνονται και στέκονται η μια ομάδα πίσω 
από την άλλη. Ζητάμε από κάθε ομάδα-μέρα να βρει τη θέση της στην εβδομάδα. 

 
Δραματική τέχνη 
Στο νέο βιβλίο της Μελέτης αξιοποιείται η δραματική τέχνη. Οι ασκήσεις και τεχνικές της 
δραματικής τέχνης διασυνδέουν το γνωστικό με το συναισθηματικό και αισθητικό τομέα και 
προωθούν τη βιωματική μάθηση μέσα από τη κοινωνική αλληλεπίδραση. Βοηθούν τα παιδιά να 
κινούνται από τον κόσμο της ψευδαίσθησης στον πραγματικό κόσμο των οργανωμένων 
εμπειριών. Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση αποτελεί διδακτικό εργαλείο που υποστηρίζει 
τη μάθηση και τη διαθεματικότητα.  

Τα παιδιά παίρνουν ρόλους και δραματοποιούν όσες σκηνές μπορούν (τον προκαταβολικό 
οργανωτή του κεφαλαίου, το ποίημα του Γ. Κρόκου). - Δείχνουν με κινήσεις και χωρίς να μιλάνε 
τι κάνουνε κάθε πρωί που ξυπνάνε (σηκώνομαι, ντύνομαι, πλένω τα δόντια μου κ. λ) ή τις 
δραστηριότητές τους στο σχολείο (γράφω ορθογραφία, ανάγνωση, αριθμητική, γυμναστική κ. 
λ.).  

 
Γλώσσα  
*Διηγούνται τι κάνουν κάθε πρωί από την ώρα που ξυπνάνε μέχρι να έρθουν στο σχολείο 
χρησιμοποιώντας επιρρήματα ή φράσεις που δηλώνουν χρόνο.  
*Δημιουργούν μια σχετική ιστορία όπου καθένας συμπληρώνει τη φράση του προηγούμενου μαθητή. 
Οι μαθητές σχολίασαν: 
Κάθε πρωί με ξυπνάει η μαμά, Πίνω το γάλα μου, Πλένομαι, Ντύνομαι, Παίρνω την τσάντα μου, 
Έρχομαι με τη μαμά στο σχολείο, Ή με τη γιαγιά, Ή και με τον μπαμπά, Δεν είναι πολύ μακριά, Όταν 
κάνει κρύο με φέρνουν με το αυτοκίνητο. 
Μαθηματικά  

*Συγκρίνουν τα αντικείμενα μέτρησης του χρόνου. Προσπαθούν να τα τοποθετήσουν σε χρονική 
σειρά.   

*Μετράνε διάφορες δραστηριότητες με κλεψύδρα (τετράδιο εργασιών) 

*Συγκρίνουμε τις μέρες και τις ώρες των μαθημάτων κάθε μέρα αλλά και την εβδομάδα. 

*Μετράμε πόσες ώρες είμαστε στο σχολείο κάθε μέρα, πόσες όλη τη βδομάδα.  
*Θυμόμαστε τι ώρα ερχόμαστε, τι ώρα χτυπάει το κουδούνι, τι ώρα σχολάει η Α τάξη.  
 

Αισθητική Αγωγή 

*Τα παιδιά ζωγραφίζουν ή κατασκευάζουν με διάφορα υλικά το ρολόι που τους αρέσει.  

*Ακούνε και τραγουδάνε το τραγούδι «Οι μέρες της βδομάδας» από το cd «Λιλιπούπολη» του Ν. 
Κυπουργού. 
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*Ζωγραφίζουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της τάξης: Συζητάμε με τα παιδιά, αποφασίζουμε και 
δίνουμε ένα χρώμα σε κάθε μέρα που ερχόμαστε στο σχολείο: Για τη Δευτέρα το κόκκινο, για την 
Τρίτη το κίτρινο, για την Τετάρτη το πράσινο, για την Πέμπτη το ροζ και για την Παρασκευή το καφέ.  
Κάνουμε το ίδιο και με τα μαθήματα. Αποφασίζουμε και χρωματίζουμε με γαλάζιο τη Γλώσσα, 
με πράσινο τη Μελέτη του Περιβάλλοντος, με πορτοκαλί την Αισθητική Αγωγή, με μωβ την 
Ευέλικτη Ζώνη, με κίτρινο τα Μαθηματικά και με ροζ τη Φυσική Αγωγή. 

 
Ευαισθητοποίηση στην Τέχνη και στον Πολιτισμό 
Σχετικά με το Φαινόμενο της εναλλαγής της μέρας και της νύχτας εφαρμόσαμε την παρακάτω 
δραστηριότητα: 
Ένας μεγάλος ζωγράφος ο Βαν Γκογκ, ζωγράφισε την ανατολή και τον ουρανό με τα άστρα. Φαντάσου 
ότι είσαι μέσα σε κάθε εικόνα. Τι κάνεις; Τι νιώθεις; 
Οι μαθητές εξέφρασαν τις παρακάτω απόψεις: 

 

Βοηθούμε τους εργάτες 
Κόβουμε σταφύλια  και τα τρώμε 
Παίζουμε με το χώμα, κάνουμε σχήματα, τρύπες 
στο χώμα 
Φυτεύουμε λουλούδια και μυρίζουμε αρώματα 
Κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα και χαιρόμαστε 
Παίζουμε κρυφτό 
Είμαστε έξω στον ήλιο και μας ζεσταίνει 
Είμαι στη βάρκα και ψαρεύω ψάρια.  

Παίζω μέσα στο σπίτι 
Κοιμάμαι γιατί είναι νύχτα 
Κάνω προσευχή στο φεγγάρι 
Κοιτάζω τα αστέρια που λάμπουν 
Είμαι αστροναύτης 
Βλέπω το φεγγάρι που μοιάζει με σβούρα 

Γλωσσική  καλλιέργεια 
Οι μαθητές έδωσαν τους παρακάτω τίτλους στον πίνακα του Β. Γκογκ: «Ανατολή»: 
1)Ο τρύγος, 2)Τα χωράφια, 3)Οι εργάτες δουλεύουν, 4)Το λαμπερό αστέρι, ο ήλιος, 5)Μια 
καλοκαιρινή μέρα, 6)Ο ήλιος μας ζεσταίνει, 7)Χρώματα της φωτιάς. 
Οι μαθητές έδωσαν τους παρακάτω τίτλους στον πίνακα του Β. Γκογκ: «Έναστρος ουρανός»: 
Ο ουρανός με τα άστρα, 2)Μια νύχτα κάτω από το φεγγάρι, 3)Λάμπει το φεγγάρι, 4)Οι άνθρωποι του 
φεγγαριού, 5)Φωτεινά αστέρια, 6)Φωτεινό φεγγάρι, 7)Φωτεινές μπάλες στον ουρανό. 
 
Φυσικές επιστήμες-Το φαινόμενο της εναλλαγής μέρας-νύχτας 
Ο ουρανός, ο ήλιος, τα ουράνια σώματα και τα φαινόμενα που συνδέονται με αυτά φαντάζουν 
μυστήρια και γοητευτικά για τα παιδιά αυτής της ηλικίας.  Τα παιδιά προσπαθώντας να κατανοήσουν 
τον κόσμο γύρω τους και τα φυσικά φαινόμενα που διέπουν την καθημερινή τους ζωή σχηματίζουν 
και διατηρούν τις δικές τους ιδέες τις οποίες διαμορφώνουν μέσα από την κοινωνική και πολιτισμική 
τους διαδρομή. Αυτές συνήθως αποτελούν αναπαραστάσεις του φυσικού κόσμου και βοηθούν τα 
παιδιά να δίνουν εξηγήσεις, να κάνουν ερμηνείες και προβλέψεις για τα φαινόμενα του φυσικού 
κόσμου.  Η εναλλαγή μέρας και νύχτας αποτελεί ένα τέτοιο φαινόμενα που συσχετίζεται άμεσα με την 
καθημερινή τους ζωή. Ένα φαινόμενο όμως που δεν μπορούν  να αντιληφθούν άμεσα με τις αισθήσεις 
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τους. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας δυσκολεύονται να αντιληφθούν τον ήλιο και τη Γη ως ένα σύστημα 
και να συσχετίσουν την εναλλαγή της νύχτας και της μέρας με την κίνηση της Γης γύρω από τον 
ήλιο αλλά και ταυτόχρονα γύρω από τον εαυτό της. Γι’ αυτό προτείνεται ένα παιχνίδι ρόλων όπου 
ένα παιδί παριστάνει τον ήλιο και τα υπόλοιπα παιδιά σε ζευγάρια περιστρέφονται γύρω του. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο όταν το ένα μέλος του ζευγαριού έχει ημέρα (βλέπει τον ήλιο) το άλλο έχει νύχτα 
(έχει τοποθετημένο το σώμα του με την πλάτη στον ήλιο).   

 

 
Ανάδειξη των ιδεών των μαθητών για την εναλλαγή μέρας-νύχτας 
Πριν το παιχνίδι ρόλων οι  απόψεις των μαθητών και των μαθητριών σχετικά με την εναλλαγή μέρας-
νύχτας ήταν οι εξής:  
α)Ο ήλιος βγαίνει το πρωί και κρύβεται το βράδυ, β)Ο ήλιος γυρίζει, γ)Στριφογυρίζει η Γη γύρω από 
τη νύχτα, δ)Ο ήλιος ανταλλάζει χρώματα, ε)Ο ήλιος κρύβεται και πηγαίνει σε μια άλλη χώρα, στ)Ο 
ήλιος παίζει κρυφτό με τη Γη, ζ)Όταν ο ήλιος κρύβεται στα σύννεφα είναι νύχτα, όταν είναι στον 
ουρανό είναι μέρα, η)Όταν ο ήλιος είναι στον ουρανό είναι μέρα ενώ όταν είναι κάτω από τη Γη και 
το φεγγάρι επάνω είναι νύχτα 
Εμπλουτισμός-Αναδιοργάνωση των ιδεών των μαθητών 
Οι απαντήσεις των παιδιών μετά το παιχνίδι ρόλων για την εναλλαγή νύχτας-μέρας ήταν: 
α)Όταν βλέπουμε τον ήλιο είναι μέρα κι όταν δεν τον βλέπουμε είναι νύχτα, β)Όταν η Γη κοιτάζει τον 
ήλιο έχουμε μέρα κι όταν η Γη δεν κοιτάζει τον ήλιο έχουμε νύχτα, γ)Όταν η Γη γυρίζει και βλέπει 
τον ήλιο είναι μέρα, δ)Όταν ο ήλιος ανεβαίνει πάνω έχουμε μέρα κι όταν κατεβαίνει κάτω έχουμε 
νύχτα, ε)Η μέρα έχει τον ήλιο η νύχτα το φεγγάρι. 
Λέξεις για τον ήλιο: Λαμπερός, καυτός, ζεστός, φωτεινός, κίτρινος, στρογγυλός, μεγάλος,  
Λέξεις για τη μέρα: Φωτεινή, ζεστή, κρύα, λαμπερή, ωραία, χειμωνιάτικη, καλοκαιρινή, 
συννεφιασμένη, βροχερή,  όμορφη…. 
Λέξεις για τη νύχτα: Λαμπερή, σκοτεινή, κρύα, νύχτα με φεγγάρι, νύχτα με αστέρια, χειμωνιάτικη 
 
Κεφάλαιο: Τι μας προσφέρει ο ήλιος; 
Στόχοι: Οι μαθητές και οι μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι ο ήλιος είναι πηγή ζωής και να 
αντιληφθούν την ανάγκη προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία  
 
Το παραμύθι του Ήλιου - Δραστηριότητα δημιουργικής ανασύστασης 
Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να φτιάξουν το δικό τους  παραμύθι για τον ήλιο: 

 Μια φορά κι έναν καιρό …..Ο ήλιος ζούσε σε ένα ψηλό κάστρο…Εκεί πήγαινε κάθε πρωί με τα 
άλογά του…Και είχε πολλούς υπηρέτες…Γύρω από το κάστρο ήταν μια μεγάλη θάλασσα…Και 
τα παιδιά έπαιζαν στην άμμο…Είχε και ωραία λουλούδια και παντού ήταν φωτεινά και 
ζεστά…Το βράδυ ο ήλιος πήγαινε με τα άλογά του στο κάστρο της νύχτας και κοιμόταν…Τότε 
όλοι έπεφταν να κοιμηθούν και όλα ήταν σκοτεινά.  

 



 

 

737

Μέσα από την αφήγηση ενός δικού μας παραμυθιού παρουσιάζεται στους μαθητές ένα χωριό στο 
οποίο ο ήλιος έλαμπε πάντοτε. Οι μαθητές παραθέτουν τις απόψεις τους για τα αποτελέσματα στον 
αέρα, στο νερό, στο χώμα αλλά και στη ζωή των φυτών, των ζώων και των ανθρώπων: 

Οι απαντήσεις των μαθητών για το χωριό του ήλιου ήταν: 
α)Τα παιδιά παίζανε και κάνανε φίλους, β)Υπήρχαν πολλά παιχνίδια, β)Οι άνθρωποι ζεσταίνονταν και 
δούλευαν, γ)Ο ήλιος ζέσταινε τους ανθρώπους και μεγάλωνε τα λουλούδια, δ)Η θάλασσα ήταν ζεστή 
και τα παιδιά έκαναν μπάνιο, ε)Οι άνθρωποι σκάλιζαν το χώμα, στ)Το χώμα και το νερό ζεσταινόταν 
Αντίθετα για το χωριό όπου ο ήλιος δεν έλαμπε ποτέ τα παιδιά είπαν: 
α)Οι άνθρωποι κρυώνανε, β)Τα λουλούδια και τα δέντρα μαραίνονταν, γ)Τα παιδιά δεν έβγαιναν να 
παίξουν γιατί ήταν σκοτάδι και φοβούνταν, δ)Οι άνθρωποι κρυώνανε, ε)Έβρεχε συνέχεια, στ)Είχε 
καταιγίδες, ζ)Έλειπε το φως και όλα ήταν μαύρα. 
 
Αυθεντικές μαθητικές ερωτήσεις 
Ο μαθητής τοποθετείται στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Μέσα από τα γνωστικά σχήματα 
που έχει διαμορφώσει μέχρι τώρα, στοχάζεται με το δικό του τρόπο πάνω στις νέες έννοιες 
εκφράζοντας τις μαθησιακές διεργασίες που συντελούνε στην οικοδόμηση της γνώσης. Με τις 
ερωτήσεις που εκφράζει προσανατολίζει την εκπαιδευτική διαδικασία στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντά 
του αλλά και «υποδεικνύει» στο δάσκαλο τις απαιτούμενες διδακτικές παρεμβάσεις. 
Οι ερωτήσεις των μαθητών ήταν: 
1) Πώς γυρίζει η Γη; 2) Πώς μπορεί η Γη και γυρίζει γύρω από τον ήλιο; 3) Πώς μας φωτίζει ο ήλιος; 
4) Γιατί ο ήλιος καίει; 5) Γιατί ο ήλιος είναι φωτεινός; 6) Πώς φτιάχτηκε ο ήλιος; 7) Πώς μπορώ να 
αγγίξω τον ήλιο; 8) Πού βρίσκεται ο ήλιος; 9) Πώς φεύγει ο ήλιος κι έρχεται το φεγγάρι; 10) Οι 
αστροναύτες αγγίζουνε τον ήλιο; 11) Πώς κάνει ο ήλιος μεγάλες θερμοκρασίες; 12) Μπορούν τα 
πουλιά να αγγίξουν τον ήλιο; 13) Πόσο μακριά είναι ο ήλιος; 14) Πώς μας ζεσταίνει ο ήλιος; 
 
Άσκηση στις επιστημονικές διαδικασίες 
Παιχνίδια με τις σκιές στην αυλή του σχολείου 
Τα παιδιά συζητούν στην τάξη για τη δημιουργία των σκιών. Παρατηρούν τις σκιές στην αυλή του 
σχολείου και κάνουν πειράματα με αυτές. Παίζουν τα παρακάτω παιχνίδια με τις σκιές τους: 
α)Κυνηγώντας τη σκιά μου, β)Οι σκιές που χορεύουν, γ)Χαρούμενες σκιές, δ)Σκιές που μοιάζουν με 
ζωάκια, ε)Χοντραίνω και λεπταίνω τη σκιά μου. 
 

  
 
Συμπεράσματα 
Επιστημολογική επιλογή μας ήταν να διατηρηθεί η πολλαπλότητα των αντιλήψεων των μαθητών για 
το χρόνο. Γι’ αυτό διαχειριστήκαμε τις ιδέες των μαθητών και τις δραστηριότητες που αυτοί 
εκτέλεσαν με τρόπο που να δημιουργήσουμε γέφυρες και αντιστοιχίσεις μεταξύ του βιωμένου 
προσωπικού τους χρόνου και του κοινωνικού χρόνου με τον οποίο είναι αναγκασμένοι να 
συμβιβαστούν. Παράλληλα, έργα εκτίμησης, περιγραφής, αντιστοίχισης και μέτρησης διαρκειών, 
πολιτισμικοί ενισχυτές, έργα για τη διεύρυνση της έννοιας του ρολογιού, σύμφωνα με μελέτες μας 
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(Πλακίτση 2001) βοηθούν προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Το ζήτημα της κατανόησης του 
φαινομένου της εναλλαγής της μέρας και της νύχτας μπορεί να διευκολυνθεί με το παιχνίδι ρόλων που 
περιγράφτηκε στην εργασία μας, όπως συνάγεται και από σχετικές έρευνες (Ραβάνης, 2003).  

Ένας σημαντικός στόχος της διδακτικής μας παρέμβασης είναι να φτάσουν οι μαθητές στο 
επίπεδο δεξιοτήτων του να συσχετίζουν μεγέθη. Αυτό επιχειρήθηκε με τα παιχνίδια με τις σκιές 
(σχέση μήκους-χρόνου), αλλά και με τη συχνή αναφορά τους σε άλλα μέτρα εκτίμησης χρονικών 
διαρκειών πέρα από τα συμβατικά. Όσον αφορά στο τελευταίο οι μαθητές εμπλούτισαν τα 
υποκειμενικά τους μέτρα / όργανα μέτρησης ή εκτίμησης του χρόνου με «βιολογικά ρολόγια», κ. ά.  

Αναφορικά με τα νοητικά μοντέλα για το χρόνο που είχαμε μελετήσει παλαιότερα (Πλακίτση, 
2001), στην παρούσα πιλοτική και καθ’ όλα ενδεικτική μελέτη το νοητικό μοντέλο του χρόνου – 
χώρου που μπορούμε να τον γεμίσουμε με δραστηριότητες καταγράφεται ως ισχυρό. Τα παιδιά, 
όμως, σταδιακά εμπλουτίζουν τις περιγραφές των περιγραφών των δραστηριοτήτων που μπορεί 
κανείς να κάνει στο χρόνο, όπως να τον μετρήσει κ. λ. π. Το νοητικό μοντέλο του ρολογιού 
διαφαίνεται ως ισότιμα ισχυρό μοντέλο, καθώς οι μαθητές αναγνωρίζουν και να περιγράφουν ηλιακά 
ρολόγια, βιολογικά ρολόγια και άλλα.  

 Η σημαντικότερη προοπτική που αναδεικνύεται μέσα και από αυτήν τη διδακτική προσέγγιση 
της θεμελιώδους έννοιας του χρόνου για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία είναι η 
διαμεσολάβηση ανάμεσα στο υποκειμενικά αντιληπτό χρονικό σύστημα και στο κοινωνικά 
καθιερωμένο. Ειδικότερα, αναφορικά με την λεκτική αναπαραγωγή χρονικών ακολουθιών σε 
αντίστροφη σειρά, τις εκτιμήσεις και τις ταξινομήσεις διαρκειών αλλά και τις περιγραφές των 
χαρακτηριστικών των αλλαγών που σηματοδοτούν το πέρασμα από μια χρονική περίοδο σε άλλη.    

Η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών μέσα από τη χρήση των θεμελιωδών κατηγοριών της 
σκέψης ως γνωστικών οργανωτών αποτελεί ζητούμενο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο σύνολό 
της, ώστε να οδηγηθεί το παιδί στην προσαρμογή του στο κοινωνικό «γίγνεσθαι» με όρους 
«αυτοεπιλογής». 
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Η προσωπική θεωρία διδασκαλίας Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: 
ερευνητική προσέγγιση υπό το πρίσμα εναλλακτικών μοντέλων επαγγελματικής ανάπτυξης 

 
Βουγιούκας Κωνστ., Λέκτορας Π.Δ. 407/80, Παν. Κρήτης 

Ματσαγγούρας Ηλ., Καθηγητής, Παν. Αθηνών 
 
Περίληψη 
Αυτή η εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα μίας μεταδιδακτορικής έρευνας που έχει βασικό της ερευνητικό 
ερώτημα ποιες είναι οι κυρίαρχες απόψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σημαντικούς 
παραμέτρους της εκπαίδευσης, προκειμένου στη συνέχεια (α) να “χαρτογραφήσει” την υπάρχουσα κατάσταση 
και (β) να προτείνει ένα μοντέλο προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξής τους.  Προς το σκοπό αυτό 
καταγράφει και αναλύει τις προσωπικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών στις παρακάτω παραμέτρους, που 
θεωρούνται σημαντικοί για την επαγγελματική τους ανάπτυξη: i. ρόλος εκπαιδευτικού: λογοδοσία και βαθμός 
αυτονομίας, ii. στοχασμός ως στοιχείο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, iii. σχέση εκπαιδευτικών και γονέων, iv. 
διδακτικές προσεγγίσεις του εκπαιδευτικού, v. σχέση εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης και  vi. επαγγελματική 
ταυτότητα εκπαιδευτικού. Για την καταγραφή των αντιλήψεων αναφορικά με τις παραπάνω παραμέτρους 
χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο δόθηκε σε τυχαίο δείγμα διακοσίων πενήντα 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούσαν σε σχολεία της ευρύτερης περιοχής Αθηνών, 
Ζακύνθου και Σάμου. Η ανάλυση των δεδομένων, που προέκυψαν, έγινε υπό το πρίσμα τριών βασικών 
μοντέλων επαγγελματικής ανάπτυξης. 1. του “παραδοσιακού-τεχνοκρατικού” μοντέλου, σύμφωνα με το οποίο ο 
εκπαιδευτικός εφαρμόζει τη νομοθεσία και τα αναλυτικά προγράμματα χωρίς προβληματισμούς και 
αυτοαξιολόγηση, 2. του “τεχνοκρατικού-στοχαστικού” μοντέλου, σύμφωνα με το οποίο ο εκπαιδευτικός 
αξιολογεί τη διδασκαλία στο επιστημονικο-τεχνικό επίπεδο και 3. του “στοχαστικο-κριτικού” μοντέλου, 
σύμφωνα με το οποίο ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τη διδασκαλία του στο επιστημονικο-τεχνικό επίπεδο και 
αναλύει τις παραδοχές και τις ευρύτερες συνέπειες των διδακτικών του επιλογών. Από τη συστηματική 
επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας προκύπτει ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης: α. Έχουν ξεπεράσει την παραδοσιακή λογική του εκπαιδευτικού-δημοσίου υπαλλήλου με όλα τα 
χαρακτηριστικά του. β. Θέλουν να κατοχυρώσουν την τεχνοκρατική διάσταση του επαγγέλματός τους ως πρώτο 
βήμα προς μια στοχαστική προσέγγιση της δουλειάς τους. γ. Τάσσονται υπέρ του “στοχαστικο-κριτικού” 
μοντέλου επαγγελματικής ανάπτυξης, αποβλέποντας σ’ έναν ουσιαστικότερο ρόλο για το σχολείο και τους 
ίδιους στο πλαίσιο των αναγκών της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας. Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές 
επικυρώνεται και ερευνητικά ένα θεωρητικό μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που ξεκινά 
με αφετηρία την τεχνοκρατική διάσταση και ολοκληρώνεται με τη στοχαστικο-κριτική. Για την πραγμάτωση 
ενός τέτοιου μοντέλου απαιτείται ασφαλώς εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, 
στοιχεία του οποίου επισημαίνονται στα συμπεράσματα της έρευνας.  
 
Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στη μετανεωτερική εποχή 
Η αμφισβήτηση του απόλυτου κύρους της γνώσης μέσα στο πλαίσιο του μεταμοντερνισμού και της 
παγκοσμιοποίησης αλλά και το γεγονός ότι στο χώρο των επιστημών της αγωγής υπάρχουν πολλές, 
και συχνά αντικρουόμενες, θεωρήσεις και απόψεις οδηγεί στη διαπίστωση ότι δεν είναι δυνατή η 
διατύπωση μιας επιστημονικής-“αντικειμενικής”- θεωρίας της διδασκαλίας γενικού κύρους 
(Ματσαγγούρας και Χέλμης, 2002). Αυτή η διαπίστωση επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αναλύεται 
η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Έτσι, ενώ στην περίοδο του μοντερνισμού θεωρούσαν 
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Η Δημιουργική Διδακτική Προσέγγιση της Γλώσσας για Ευφυή-Χαρισματικά Παιδιά: Ειδικές 
Περιπτώσεις της Γενικής Αγωγής 

 
Παπαδοπούλου Σμαρ., Επίκ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Ιωαννίνων 

 
Περίληψη 
Η δημιουργική ικανότητα εξετάζεται υπό το πρίσμα των στρατηγικών διδασκαλίας που αφορούν το γλωσσικό 
μάθημα για παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Η εργασία μας παρουσιάζει δραστηριότητες που θα μπορούσαν να 
ενταχθούν σε ένα ευέλικτο αναλυτικό πρόγραμμα  για τη γλωσσική διδασκαλία, το οποίο είναι σχεδιασμένο για 
την γενική αγωγή, αλλά θα μπορούσε να εξυπηρετήσει ανάγκες ειδικών περιπτώσεων  με παιδιά τα οποία 
παρουσιάζουν ξεχωριστή ικανότητα στη γραπτή και προφορική έκφραση και τα χαρακτηρίζουμε ως ευφυή ή 
χαρισματικά. Πρόθεσή μας είναι ακόμη  να ερευνήσουμε προβλήματα που καλείται να ρυθμίσει η σύγχρονη 
διδακτική της γλώσσας μέσω της δημιουργικής έκφρασης, ώστε τα παιδιά να επιτυγχάνουν υψηλότερη επίδοση 
στη γλωσσική διδασκαλία, αλλά και να αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες μάθησης και επικοινωνίας των ευφυών 
παιδιών σε μια τάξη γενικής αγωγής. Σχολιάζονται οι δυσκολίες που ενσκήπτουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα ως προς  τη διαχείριση ευφυών –χαρισματικών μοντέλων διδασκαλίας, καινοτόμες δράσεις 
δημιουργικής μάθησης, όπως η «Ευέλικτη Ζώνη»  και προτείνονται δραστηριότητες για την ανάπτυξη της 
φαντασίας, την πρωτοτυπίας, της ερμηνευτικής ανάλυσης γλωσσικών ερεθισμάτων που βοηθούν   όλα 
ανεξαιρέτως τα παιδιά τόσο στη διδακτική της γλώσσας όσο και στην κατανόηση του μηχανισμού ανάπτυξης 
της ανθρώπινης  νοημοσύνης που εκφράζεται δημιουργικά. 
 
Ορισμοί, μοντέλα  και χαρακτηριστικά της δημιουργικής  ευφυΐας 
Αντικείμενο διερεύνησης στη μελέτη μας αποτελεί η δημιουργική έκφραση της ανθρώπινης ευφυΐας η 
οποία εκφράζεται σε ένα περιβάλλον γλωσσικής διδασκαλίας και μάθησης και αφορά παιδιά ηλικίας 
6-12 ετών. Η δημιουργική διάσταση της ευφυΐας σχετίζεται με την αποκλίνουσα έκφραση. Αυτή 
έκφραση γίνεται κατανοητή από το περιβάλλον του ευφυούς παιδιού με την παραγωγή πολλών ιδεών 
που διαφέρουν από το σύνηθες γλωσσικό επίπεδο ποιοτικά και ποσοτικά215. Ως προς τη συγκεκριμένη 
αυτή κατηγορία μελέτης ένας ορισμός που θα εξυπηρετούσε στην αναγνώριση των δημιουργικών 
χαρακτηριστικών ενός ευφυούς ατόμου κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, θα συμπεριλάμβανε τα 
έξής στοιχεία: Πρόκειται για παιδιά που έχουν αναπτύξει άνεση στη χρήση του προφορικού και 
γραπτού λόγου, όπως επίσης και επικοινωνιακές ικανότητες που υπερβαίνουν τη νόρμα. Τα παιδιά 
αυτά έχουν συνήθως ανεπτυγμένη αίσθηση του χιούμορ, εμπλέκονται σε παιχνίδια νοητικά, όπως 
επίσης εκφράζονται με λογοπαίγνια. Προτιμούν την ανεξάρτητη μελέτη έναντι της ομαδικής σε σχέση 
με αντικείμενα του ενδιαφέροντός τους. Συνήθως χαρακτηρίζονται από συνοχή στο συλλογισμό τους  
και προετοιμάζουν τη γλωσσική τους έκφραση πριν ανακοινώσουν τις σκέψεις  τους οργανώνοντας 
μια βασική σειρά που θα ακολουθήσει η γλωσσική προσέγγιση της νοητικής τους σύλληψης. 
Διατυπώνουν αυθεντικές ιδέες και πρωτότυπες όταν μιλούν ή γράφουν. Είναι ευαίσθητα σε θέματα 
που αφορούν όλο τον κόσμο και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης με  κοινωνικά, εθνικά και 
ηθικά κριτήρια επιχειρημάτων στην γλωσσική τους επικοινωνία. Ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως για την 
αιτιότητα των πραγμάτων και κάνουν συχνά ερωτήσεις για το πώς και το γιατί των πραγμάτων, 
εμμένοντας συχνά με αυξημένη επιστασία σε λεπτομέρειες που αφορούν το αντικείμενο μελέτης τους. 
Διαβάζουν για θέματα ασυνήθιστα και διαφορετικά   από τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους. Γράφουν 
σε ποικιλίες γραφής που αφορούν το ρυθμό και τη ρίμα του ποιητικού λόγου, την οπτική παράσταση 
σε φανταστικές- υποθετικές καταστάσεις, τους αρέσουν οι μελωδικές συνθέσεις, στις οποίες και 
επιδίδονται. Χρησιμοποιούν τόσο προφορικά όσο και γραπτά ασυνήθιστα επίθετα και επιρρήματα 
εφόσον το οικείο γλωσσικό περιβάλλον συντελεί σε ακούσματα και ερεθίσματα τέτοιου τύπου. Είναι 
παιδιά με έφεση σε φιλοσοφικές και καλλιτεχνικές ενατενίσεις. Συνεισφέρουν  με νέες μεθόδους, 
προϊόντα, παρουσιάσεις δεδομένων στη γνώση, έχουν  εξαιρετική ευχέρεια λόγου-ευφράδεια. Είναι 
παρατηρητικά και προσέχουν ιδιαιτέρως τη λεπτομέρεια, χρησιμοποιούν μοναδικές λύσεις σε 
προβλήματα, κάνουν αυτοσχεδιασμούς. Τελειοποιούν υπάρχουσες ιδέες και προϊόντα. Κάνουν 
συνδέσεις ανόμοιων - άσχετων μεταξύ τους ιδεών. Ασκούν  εποικοδομητική κριτική  Είναι 
ριψοκίνδυνα άτομα, σίγουρα για τον εαυτό τους Συνήθως τους αρέσουν μυθιστορήματα 

                                                 
215 Johnsen, S. K. (2005).Identifying Gifted Students: A step-by-step guide. Waco, TX: Prufrock Press.  
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επιστημονικής φαντασίας, με σύνθετη πλοκή και δομή και επιρρεπή στο μυστηριακό και στο απίθανο. 
Βρίσκουν ή δίνουν λύσεις προβλημάτων σύνθετων, προσαρμόζονται σε νέα δεδομένα216 

Σύμφωνα με το τριαδικό μοντέλο του Renzulli Τρεις παράγοντες καθορίζουν την ευφυΐα: Α. η 
άνω του μέσου όρου ικανότητα Β. η επιμονή στην εκτέλεση καθήκοντος και Γ.  η δημιουργικότητα217. 
1. οι μαθητές εκτίθενται σε πολλά ερεθίσματα, ποικίλες δράσεις 2. το υλικό και οι μέθοδοι κινούν 
συναισθήματα και κριτική σκέψη, 3.οι μαθητές αφοσιώνονται σε ένα ενδιαφέρον θέμα 
(Renzulli’s‘Enrichment Triad model). Εκτός από την γλωσσική, μαθηματική, 
«τεχνοκατασκευαστική» ευφυΐα ερευνώνται από τους ειδικούς μελετητές παράμετροι, όπως η 
δημιουργικότητα: Αυθεντικότητα στην έκφραση, παραγωγικότητα, δυνατότητα ευελιξίας, 
Αποτελεσματικότητα στην κοινωνική συνύπαρξη, μουσικές-καλλιτεχνικές ικανότητες, ψυχοκινητικές 
ικανότητες, πρακτική ευφυΐα. Σε τέτοια μοντέλα ανάδειξης της δημιουργικής ευφυΐας218 μελετητές  
αναφέρουν, επίσης, ότι τα κρίσιμα γεγονότα της ζωής επηρεάζουν την εξέλιξη του εσωτερικού 
δυναμικού, άρα και την πορεία της ευφυούς δημιουργικότητας. Ειδικότερα, στο Taylor’s Multiple 
Talent Μodel αναφέρονται:η λήψη αποφάσεων, ο σχεδιασμός, η ικανότητα πρόγνωσης, η 
δημιουργικότητα, η επικοινωνιακή ικανότητα. Συγκεκριμένα, για τη δημιουργικότητα αναφέρεται η 
δυνατότητα του ατόμου να βρίσκει νέες ιδέες και να συσχετίζει τις υπάρχουσες για την κατασκευή 
νέων δεδομένων στη γνώση, στη σκέψη, στην πραγματική ζωή219. (Πιθανή δραστηριότητα των 
μαθητών  στο γλωσσικό μάθημα: Σκέψου μια Πέμπτη εποχή του χρόνου. Περίγραψέ την). 
Δημιουργική Επίλυση Προβλήματος: Διαδικασία την οποία εισήγαγε ο Alex Osborn στις αρχές του 
1930. Τρεις διακριτοί παράγοντες τη συνθέτουν:-θέση του προβλήματος κατανόηση, κίνητρα 
-Διατύπωση πιθανών ιδεών για να λύσουμε το πρόβλημα και οριοθέτηση συνεπειών που πιθανώς 
προκύπτουν από κάθε επιλογή 
-επιλογή της πιο ευέλικτης, πρωτότυπης, αποτελεσματικής,  θετικής ιδέας, απόφαση. 
Παράγοντες που εμπλέκονται:η διαφορετική εκδήλωση της δημιουργικότητας κάθε μαθητή220(Selby, 
E.C.&, 2004), η κατανόηση του συνδυασμού των ιδιαιτεροτήτων μαθητών ως ομάδα221 (Isaksen, 
Dorval,& 1993), υποστηρικτικό  περιβάλλον της δημιουργικότητας στην τάξη222.   
 
Δημιουργική Ευφυΐα  και Γλωσσικές Δραστηριότητες 
Σύμφωνα με τα διάφορα είδη ευφυΐας(Διανοητική:μνήμη παρατηρητικότητα, κριτική αντίληψη, 
λογικομαθηματική, γλωσσική κ.ά.), προτείνονται συχνά δραστηριότητες όπως: 
- Γλωσσοδέτες, σπαζοκεφαλιές, γραφή σε ρίμα και ποιητικές συνθέσεις, παραλληλισμοί, αντιστροφές και 
άλλα λογοπαίγνια . 
Στρατηγική: Να κάνουμε το παράξενο να γίνεται οικείο, να συσχετίσουμε κάτι οικείo με την επίλυση 
προβλήματος Τυχαία σύνδεση γεγονότων (Starko2232005, pp.224-226). 

                                                 
216 Catering for Students who are Gifted in the Regular Classroom, ιστοσελίδα σε μηχανή αναζήτησης κατά 
τίτλο.Επίσης στο: Johnsen, S. K. (2005). Ό.π. 
217 Renzulli, J.S. (1999).What is this thing called giftedness and how we develop it? A twenty-five year 
perspective. Journal for the Education of the Gifted, 23, 3-54. 
218 Μοντέλο δημιουργικότητας του Μονάχου,Heller,K.,Μοντέλο διαφοροποίησης της ευφυΐας και ταλέντου 
(DMGT) στο: «Is there light at the end of the tunnel?» :Gagne,Fr.1999, Journal for the Education of the Gifted, 
22, p.231. reprinted by the Association for the Gifted with permission. 
 
219 Dalton and Smith, (1986) Extending Student’s Special Abilities, Ministry of Education, Victoria: Πρόκειται 
για ένα μοντέλο (Taylor’s multiple talent model) που σκιαγραφεί αναπτυσσόμενες μαθησιακές εμπειρίες οι 
οποίες προάγουν την ποικιλότητα της μαθησιακής εμπειρίας και τα διαφορετικά επίπεδα σκέψης. Οι 
συγγραφείς-επιστήμονες βραβεύτηκαν από την αυστραλιανή κυβέρνηση (Australian College of Education -
Inaugural Tasmania Award, 1990 και το Australian Council for Educational Administration (Victorian Fellow, 
1997). Το εν λόγω πόνημα κυκλοφορεί ως βίντεο και βιβλίο. 
220 Selby, E.C., Treffinger, D.J.,Isaksen, S.G.,&Lauer, K.J.(2004). The conceptual foundation of VIEW: A tool 
for assessing problem-solving style. Journal of Creative Behaviour, 38, (4), 221-243. 
221 Isaksen,S.G., Dorval,K.B.&Firestien,R.L. (1993).The Dynamic nature of creative problem solving. 
In:S.S.Gryskiewiccz (Ed.), Discovering Creativity: Proceedings of the 1992 International Creativity and 
Networking Conference.(pp.155-162). Greensboro, NC:Center for Creative Leadership. 
222 Treffinger, D.J.&Isaksen,S.G (2005).Creative problem solving: History, development, and implications for 
gifted education and talent development. Gifted Child Quarterly, 49,(4), 342-353. 
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Παράδειγμα Δραστηριότητας Το πρόβλημα είναι… και η λέξη είναι… Τι ιδέες μας γεννά;  Τα παιδιά 
ανοίγουν ένα λεξικό βρίσκουν τυχαία μια λέξη και τη βάζουν σε ένα κουτί συλλογής λέξεων 
Διαλέγουν τυχαία τη λέξη που μπορεί να τους οδηγήσει σε νέους συσχετισμούς. 
Δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης στη γλώσσα που προτείνονται για παιδιά  σε σχέση με τα 
οποία επιδιώκεται ανώτερο επίπεδο πολυπλοκότητας και καλλιέργεια της φαντασίας στη σκέψη, 
είναι224: 
-Η ενασχόληση με την ποιητική γλώσσα και τον ελεύθερο στίχο. Τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν 
δικές τους ποιητικές δομές,  ομαδικά και ατομικά. Οι μαθητές μπορούν να αυτοσχεδιάσουν με την 
τεχνική της ιδεοθύελλας (brainstorming-συνειρμική γραφή) πάνω στο θέμα παρουσίασης, τα 
συναισθήματα που τους δημιουργούνται. Οι σκέψεις, οι εικόνες που τους έρχονται στο μυαλό θα 
αποτελέσουν την πρώτη ύλη καταγραφής σημειώσεων πάνω στο θέμα για το οποίο θα συνθέσουν το 
ποίημά τους. Ερεθίσματα τα οποία μπορεί να προκαλέσει ο δάσκαλος για την δημιουργία ενός 
ποιήματος είναι η ενασχόληση με υλικά, όπως πίνακες, ακούσματα, ταινίες, βιβλία, παιχνίδια, 
πολυμέσα σχετικά με το θέμα. Ο ελεύθερος στίχος βοηθά τα ευφυή παιδιά να αναζητήσουν 1. 
ποικιλίες γλωσσικές και διαφορετικές σημασίες σε ίδιες λέξεις, 2. να στραφούν στη χρήση της 
μεταφορικής γλώσσας και στην αμφίσημη γλώσσα που χάρη στην πολυπλοκότητά της δομής της 
μπορεί να παραπέμπει σε δύο ή περισσότερα νοήματα από τα οποία τα παιδιά κατακλύζονται στη 
σκέψη τους και επιδιώκουν να βρουν έκφραση. 3.  να πειραματιστούν με τη σύνθετη, περίπλοκη 
γλώσσα  τη λεπτολογία στην έκφραση υψηλών νοημάτων  (complexity, subtlety). 

• Πειραματισμός με τον ελεύθερο στίχο, την ποιητική γλώσσα: μεταφορική γλώσσα, ποιότητα 
λέξεων, σύνθεση και ρυθμικοί συνδυασμοί για την εκφορά νοήματος γλωσσικά. 

• Αναζήτηση ασυνήθιστων σκέψεων με αφορμή την ανάγνωση μυθιστορημάτων. Μπορούμε να 
ερεθίσουμε τη φαντασία των παιδιών με ερωτήματα όπως: αν μπορούσες να αλλάξεις την 
ιστορία, τι θα την έκανες; Πώς, γιατί, τι από αυτήν, Πώς θα επηρέαζαν οι όποιες αλλαγές την 
ολότητα. 

• Χρήση αποσπασμάτων από μύθους, για την κατασκευή αστείας σύνδεσης δεδομένων 
• Μελέτη Βιογραφίας και Ιστορικών Ντοκουμέντων: αναζήτηση δεδομένων, δημιουργία 

υποκειμενικής άποψης για το θέμα, συμπεράσματα. 
Τεχνικές: λήψη απόφασης, επίλυση προβλήματος, παραγωγή, παρατήρηση δεδομένων, διερεύνηση, 
κατάταξη, ιεράρχηση, υποθέσεις, διάψευση ή αποδοχή. 
Δραστηριότητα για την Αποκλίνουσα σκέψη, κριτική σκέψη/ Εξερεύνηση σε  στοιχεία της μυθιστορίας-
πεζογραφήματος:225   
Χρησιμοποιούμε κομμάτια από κλασσικά παραμύθια, ώστε να δώσουμε μια απροσδόκητη τροπή σε 
χαρακτήρες, σκηνικά,  υπόθεση. Κάποιος μαθητής μπορεί να μετατρέψει την κοκκινοσκουφίτσα σε 
ένα σκληρό και δυνατό κορίτσι, το οποίο δε φοβάται το λύκο και σώζει τη γιαγιά του. Επίσης, να 
φτιάξει αστείους ήρωες και αντιήρωες. Οι μαθητές μπορούν να καλλιεργήσουν δημιουργικές πτυχές 
της ευφυΐας τους με τεχνικές, όπως να επανασχεδιάσουν τις αρχικές ιδέες τους να αναγνωρίσουν 
σημεία στα οποία το σασπένς αδυνατεί και να βρουν νέες ιδέες καταιγιστικής γραφής, ώστε να 
προσθέσουν επεισόδια δράσης, συγκρούσεις κι επιλύσεις στην πλοκή τους.  
-Βιογραφία -μελέτη ιστορίας προσωπικοτήτων 
Οι βιογραφίες ως υλικό γλωσσικής προσέγγισης της διδασκαλίας δίνουν στα ευφυή παιδιά τη 
δυνατότητα να επανασχεδιάσουν γεγονότα που είναι πραγματικά στη φαντασία τους. Επιτρέπει 
μάλιστα να ανακαλύψουν νέες πτυχές σε βίους σημαντικών ανθρώπων διατυπώνοντας ασυνήθιστες 
θεωρήσεις για πολιτικούς, ιστορικούς κ.ά. Επίσης, η συγγραφή ιστορικής και βιογραφικής φύσης 
μεγιστοποιεί την ιδιαίτερη κλίση στην εξερεύνηση διαφορετικών θέσεων από τις οποίες μπορεί κανείς 
να προσδιορίσει  τα γεγονότα, τους ανθρώπους και τις πράξεις τους κριτικά και δημιουργικά. Η δράση 
αυτή βοηθά στην ηθική ανάπτυξη των παιδιών που χάρη στην ιδιαιτερότητά τους ενδιαφέρονται για 
ζητήματα ηθικής κρίσης και επίλυσης προβλημάτων που απασχολούν την ανθρωπότητα. Πιο 
                                                                                                                                                         
223 Starco A.J.(2005). Creativity in the classroom: Schools of curious delight (3rd ed.)Mahwah, N.J.: Lawrence , 
Erlbaum Associates.  
224 Smuthy, Joan Franklin, Creative strategies for teaching language arts to gifted students K-8 ERIC Digest 
E612., ED455659, Publication Date 2001, June.(www.eric.ed.gov).  
225 Palmer,B.C.&, (2001) Storytelling as a constructivist model for developing language and literacy, Journal of 
Poetry Therapy, Vol.14, (4), Summer 2001. 
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συγκεκριμένα η μελέτη αυτού του γλωσσικού είδους για ευφυή παιδιά περιλαμβάνει:Διερεύνηση 
γεγονότων, διασταύρωση πηγών, δημιουργία μιας οπτικής γωνίας και διαμόρφωση της αντικειμενικής 
γνώμης από το σύνολο των στοιχείων που συνέλεξαν Π.χ. ο «συνωστισμός» της μικρασιατικής 
καταστροφής στο πολυσυζητημένο βιβλίο της ιστορίας της Στ τάξης(2006-2007, ΟΕΔΒ).  Τα παιδιά 
αναζητούν ιστορίες ανθρώπων, καταγράφουν πληροφορίες από ντοκουμέντα και από προσεγγίσεις 
ιστορικών πηγών. Οι μαθητές μπορούν να παρουσιάσουν τις εκδοχές τους μέσα από ένα διήγημα που 
θα γράψουν στο οποίο οι ήρωες βιώνουν τα γεγονότα που έχουμε εντοπίσει στην έρευνά μας με 
ιδιαίτερο τρόπο. 
-Δημιουργία μύθου για την απόδοση μιας ιστορίας από τη ζωή των ανθρώπων, με χρήση της 
λογοτεχνικής δημιουργικής έκφρασης.226 (Reflective understanding) 
-Οι μαθητές μπορούν ακόμη να ασκηθούν στην τήρηση ημερολογίου, στο οποίο τα παιδιά σημειώνουν 
σκέψεις τους, ιδέες. Είναι ένα σημειωματάριο για να καταγράφουν σκέψεις. 
-Συνέντευξη και ερωτηματολόγιο προς ένα πρόσωπο που μελετά, π.χ. προς έναν συγγραφέα 
-Εύρεση Διαφορών  φανταστικής και μη φανταστικής διήγησης 
-Αντίστροφες αναγνώσεις  καρκινικής γραφής( palindromes), για παράδειγμα: ΝΙΨΟΝ 
ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ, Sore eye, Eros?,A dog, a plan, a canal: pagoda, ΣΑΒΒΑΣ , 
ANNA. 
-Εκμετάλλευση αναγνώσεων σε “κείμενα που βρίσκονται μέσα σε εικόνες”, γραφιστική τέχνη στην 
υπηρεσία της παιγνιώδους ανάγνωσης. Λέξεις κρυμμένες μέσα σε εικόνες, σύνθετες και αμφίσημες 
κατασκευές όπου μέρος της λέξης απεικονίζεται.  
-Ένταξη της εξωσχολικής βιβλιοθήκης σε ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό για αναγνώσεις υψηλών 
απαιτήσεων 
-Προσεγγίσεις γραμματισμού, οι οποίες επιχειρούνται με δραστηριότητες εργασίας σε κείμενα της 
Γλώσσας: Η συμπύκνωση, οι προσθήκες, οι αλλοιώσεις, οι σχέσεις αιτιότητας.   

  Σε σχέση με την προετοιμασία και διαχείριση υλικού σε δραστηριότητες που προαναφέραμε, θα 
υπάρχουν προοπτικές αξιοποίησης που αφορούν τους δασκάλους227:  

-Nα αντλούμε πληροφορίες για τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα παιδιών τους 
-Να κρατάμε φακέλους εργασίας(portfolios), υλικά που αξιοποίησαν και δημιούργησαν τα παιδιά: 
ζωγραφιές, ιστορίες, κατασκευές, σημειώσεις τους. 
-Nα προσφέρουμε πολλά υλικά στο περιβάλλον, ως ερεθίσματα και ευέλικτα σχήματα μετακίνησης 
εξοπλισμού στην τάξη,(τραπέζια και καρέκλες που μετακινούνται εύκολα για την υλοποίηση δράσεων 
στη σχολική αίθουσα). 
-Nα προσφέρουμε εναλλακτικές δραστηριότητες για να απασχολούμε τα παιδιά που τελειώνουν 
γρήγορα τη δουλειά τους και να είναι ελκυστικές, ώστε να μη βαριούνται οι καλύτεροι μαθητές το 
σχολείο. 
-Nα διανθίσουμε την ατμόσφαιρα της τάξης με δημιουργικές δραστηριότητες με κίνηση, παντομίμα, 
κατασκευές, τραγούδι κ.ά. Σύμφωνα με την έρευνα σπανίως διδάσκεται για χαρισματικούς μαθητές 
κάποια συγκεκριμένη ύλη, ούτε ακολουθούνται στρατηγικές με τις οποίες οι ειδικευμένοι δάσκαλοι 
φροντίζουν να καλύψουν συγκεκριμένη ύλη.228 Συνήθως οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν υψηλότερης 
δυσκολίας κείμενα και ζητούνται πιο σύνθετες εργασίες από τα ευφυή παιδιά, τόσο στη μορφολογία 
της γλώσσας, όσο και εννοιολογικά. Ακόμη, δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες που να εστιάζουν στην 
διδασκαλία της ανάγνωσης και της αποτελεσματικής πρακτικής με κείμενα στη γλώσσα για 
χαρισματικά ευφυή παιδιά.     
-Καθιέρωση μιας Παιδικής  Γωνιάς της δημιουργικής έκφρασης στην τάξη. Σημαντικός είναι στην 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της τάξης ο χώρος ως προς την  καθιέρωση ενός χώρου μάθησης  με 
κέντρα εργασίας ειδικών θεμάτων. Π.χ. η γωνιά της ανάγνωσης, η γωνιά πειραμάτων με φυσικά 
υλικά, η γωνιά για το εργαστήρι γραφής, η βιβλιοθήκη.  

                                                 
226Smuthy,J.F.(1998)TheYyoung Gifted Child, Potential and Promise, an Anthology, Cresskill, NJ: Hampton 
Press. Επίσης, για την αξιοποίηση μύθων, δες στις ιστοσελίδες: 
www.eduplace.com/rdg/hmll/blue/tale/fairy.htmlκαιwww.ed.uri.edu/unitweb/lgoudailler/project.html. 
227 Bakhtin, M.M.(1981) The Dialogic Imagination, p. 103. 
228 Joyce Van Τassel-Baska, Li Zuo, Linda D. Avery-Catherine A (2002). A curriculum study of gifted-student 
learning in the Language Arts:Gifted Child Quarterly, Winter, vol. 46, (1 ). 
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-Επίσης, πολλαπλές στρατηγικές, όπως η ανεξάρτητη έρευνα και ειδική έρευνα των παιδιών έδειξαν ότι  
υπήρξαν θετικά αποτελέσματα ως προς την αύξηση της συμμετοχής των παιδιών αυτών στις 
δραστηριότητες της τάξης και την κοινωνική συναναστροφή στην ομάδα. Εξάλλου, κατέστη σαφές, 
ότι τα παιδιά αυτά μαθαίνουν καλύτερα χωρίς άμεση καθοδήγηση και στρατηγικές που ενισχύουν την 
φαντασία στη σκέψη εντείνουν τον προσωπικό ρυθμό μάθησης, την  ατομική σχετική πρόοδο, όπως 
και την επέκταση των ταλέντων των παιδιών με διαφορετικές μορφές έκφρασης229. Πιο συγκεκριμένα,  
ως προς τη δημιουργική επίλυση προβλήματος και αξιοποίηση διδασκαλίας της γλώσσας με 
λογοτεχνία:Kάθε παιδί αναλαμβάνει έναν ρόλο:Καλλιτέχνης-σχεδιαστής μακέτας της  ιστορίας, 
σχεδιάζει με το χέρι, κάθε παράγραφο  με εικόνες στην τάξη 
Συντονιστής συζήτησης: προσπαθεί να συμμετέχουν όλοι και αναπτύσσει ερωτήματα για την ομάδα. 
Ανιχνευτής λέξεων: ορίζει δύσκολες λέξεις και αναγνωρίζει δύσκολα σημεία της ανάγνωσης 
Επιλογέας παραγράφου: συλλέγει ξεχωριστές ενότητες στη δομή της διήγησης είτε σε φανταστικές 
εκφράσεις, είτε σε νοήματα, είτε σε συναισθηματική φόρτιση. Επιλέγει σε συνάφεια με την πλοκή τις 
ιδιάζουσες και πολύ ενδιαφέρουσες παραγράφους. Οι ρόλοι αλλάζουν με κάθε αλλαγή ενότητας στην 
ομάδα(Τomlinson 1995, student -centered model). 
 
Ομαδικές δραστηριότητες δημιουργικής ευφυΐας 
-Τα παιδιά φτιάχνουν ένα χάρτη των ηρώων και γεγονότων της πλοκής με τα επεισόδια ή τους 
μεγαλύτερους άθλους των ηρώων 
-Δημιουργούν card postal ή σελιδοδείκτες με διάφορες σκηνές της ιστορίας 
-Φτιάχνουν καταλόγους για να κάνει τις αγορές του ο φανταστικός ήρωας 
-Βρίσκουν τη μουσική που ταιριάζει στο λόγο. 
-Δημιουργούν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με εικόνες και κείμενα που αναφέρονται στο σημαντικότερο 
ζήτημα που θέτει αυτό το βιβλίο που διάβασαν από το χώρο της λογοτεχνίας(Τρεις φορές την 
εβδομάδα συναντιούνται για να διαβάσουν τα βιβλία) 
-Δημιουργούν μια εφημερίδα φαντασίας που βασίζεται σε γεγονότα του μυθιστορήματος, με 
διαφημίσεις, εικονογράφηση editorial, άρθρα σχετικά.  
-Μουσικά όργανα: επιλέγουν ποιο μουσικό όργανο αντιπροσωπεύει ποιον ήρωα (π.x..στο μουσικό 
έργο του  Maurice Ravel, daphnis et chloe, suite no 2, BMG Records-Melodia the Russian 
Label(1909), κάθε ήρωας αντιπροσωπεύεται κι εκφράζεται από ένα διαφορετικό μουσικό όργανο).  
-Σχεδιάζουν το σπίτι του ήρωα, πώς μπορεί να ήταν τα ρούχα του ήρωα. 
-Φτιάχνουν επιτραπέζια παιχνίδια που προκύπτουν από την ανάγνωση του λογοτεχνικού έργου και 
ερμηνεύουν τις συγκρούσεις, αντιξοότητες στην μοίρα των ηρώων, την αίσια έκβαση230. 
- Βρες το λάθος (Ο ρόλος της κριτικής ανάγνωσης σε πληροφοριακά κείμενα)231.  
Τα παιδιά εμπλέκονται σε δραστηριότητες με επικοινωνιακά κείμενα:-Άρθρο με ανακριβείς 
πληροφορίες δίνεται στα παιδιά για να εντοπίσουν τα λάθη και να διορθώσουν, π.χ. σε ένα άρθρο για 
μνημείο της πόλης το οποίο θα συγκρίνουν με άλλες πληροφορίες από πηγές. /Άρθρο με διαγραμμένες 
τις πληροφορίες που διασταυρώθηκαν με άλλες πηγές και βρέθηκαν στο συγκεκριμένο άρθρο 
ανακριβείς/ Άρθρο με τις σωστές πληροφορίες και τα διορθωμένα σημεία με έντονη γραφή232. 
   -Η ακρόαση μιας ιστορίας, η αφήγηση μιας  ιστορίας αποτελούν φυσικές διόδους ευφυούς 
επικοινωνίας των παιδιών233, «Όλη η γνωστική συμπεριφορά να λειτουργεί στο βαθμό που το 
ενδιαφέρον του παιδιού είναι παρόν…όπου η γνωστική συμπεριφορά μπορεί να αποτελεί συνέχεια 

                                                 
229 Tomlinson,C.(1995a) How to Differentiate Instruction in Mixed-ability Classrooms. Alexandria, VA: 
Association for Supervision and Curriculum Development. 
230 Smith, K.J.(1995).The Developmental Influences of Content Knowledge and Linguistic Knowledge on 
Experts’ and Novices’ Construction of Expository Text. Unpublished dissertation, Columbia University, New 
York. 
231 Για περισσότερες ιδέες δες στο:Smuthy, J. Y., Walker, S. Y. and Meckstroth, E. A.(1997). Teaching Young 
Gifted Children in the Regular Classroom: Identifying, Nurturing and Challenging ages 4-9, Mineapolis, M. N.: 
Free Spirit Publishing Inc. 
232 Δες στο βιβλίο: Johnsen, S.K. & Kendrick, J. (Eds) (2005). Language Arts for Gifted Students, 
Waco,TX:Prufock Press. 
233 Renzulli, I.S.(1992).General theory for the development of creative productivity through the pursuit of ideal 
acts of learning, Gifted Child Quarterly, 36, pp.170-182. 
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των βασικών δεξιοτήτων στη μάθηση με υψηλότερα επίπεδα δημιουργικής παραγωγικότητας,» 
(Renzulli 1992,σ. 173). 
 -H αισθητηριακή απόλαυση της γλώσσας σχολιάζεται και από τους (Sasser,E &Zorena,N. 1991),234ως  
«Δραστηριότητα Δραματοποίησης με Οπτική Αναπαράσταση Λέξεων»: Τα χαρισματικά-ευφυή παιδιά 
που ακούνε ιστορίες βιώνουν την αυθεντικότητα και τα «χρώματα» της ομιλίας. 

Τέλος, ενίσχυση δημιουργικής σκέψης για ευφυή παιδιά με ερωτήσεις παρουσιάζεται στα 
αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Τα  αναλυτικά προγράμματα 
σπουδών( ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 2004), κάνουν λόγο για το ρόλο της δημιουργικότητας για τα ευφυή 
παιδιά. Πιο συγκεκριμένα τονίζεται σε σχετικό κεφάλαιο: «Η έννοια της δημιουργικότητας»κεφ.3ο 

(σς.34-44). Δεν αναφέρεται πουθενά, ωστόσο, αν αυτός ο οδηγός πέρασε από τη φάση σχεδιασμού 
στην σχολική πράξη. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνονται  δραστηριότητες τέτοιας 
φύσης, όπως αυτές που προαναφέραμε και είναι διαθέσιμες στο: Οδηγός για Μαθητές με Ιδιαίτερες 
Νοητικές Ικανότητες και Ταλέντα235, στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
 
Μαθησιακές δυσκολίες και δημιουργική ευφυΐα 
  Ένα βασικό ζήτημα, εξάλλου, που δε θα έπρεπε να διαφεύγει του σχολιασμού μας είναι το πρόβλημα 
που προκύπτει με μαθητές που έχουν εξαιρετικά ανεπτυγμένες ικανότητες μάθησης σε κάποιους 
τομείς/μαθήματα, ενώ σε κάποιους άλλους τομείς αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης. (διπλά 
/ξεχωριστοί μαθητές: Twice exceptional students)236. Πρόκειται για τα παιδιά που έχουν εξαιρετικά 
υψηλή επίδοση σε κάποια μαθήματα, ενώ υστερούν σε άλλα. Κατά το σχεδιασμό δραστηριοτήτων στη 
γλώσσα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν σε αυτή την περίπτωση να ικανοποιούν την ακόλουθη συνθήκη: 
Αν οι μαθητές δε μαθαίνουν με τον τρόπο που τους διδάσκουμε, τότε πρέπει να αλλάξουμε διδακτική 
προσέγγιση, ώστε να τους διδάσκουμε με τον τρόπο που μαθαίνουν. Προτείνονται μέθοδοι, λοιπόν, 
που ενισχύουν τις δυνατότητές τους και αντισταθμίζουν τις αδυναμίες τους: Οι εκπαιδευτικοί μπορούν 
να τίθενται σε εγρήγορση ότι κάποιοι μαθητές προσλαμβάνουν τη γνώση σφαιρικά και προτιμούν κατ 
επιλογή τους κιναισθητικές, οπτικές, απτικές, ακουστικές δραστηριότητες ή και συνδυασμούς αυτών 
στη διδακτική προσέγγιση, ώστε να επιτευχθεί η συμμετοχή τους στη μάθηση.  
 
Διαπιστώσεις-Πορίσματα 
Εκείνο που προκύπτει, συμπερασματικά, είναι ότι στην Ελλάδα οι περιπτώσεις δημιουργικής ή άλλης 
ευφυΐας δεν έχουν μελετηθεί αρκετά, ώστε να έχουμε ερευνητικά πορίσματα πειραματικών μελετών. 
Οι περιπτώσεις ευφυών παιδιών παραπέμπονται στα σχετικά ΚΔΑΥ, των αρμόδιων φορέων του 
Υπουργείου  για την αναγνώριση των ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών, Στις περιπτώσεις γενικής 
αγωγής που αφορούν, εξάλλου, την δική μας τοποθέτηση το βάρος της αναγνώρισης και καλλιέργειας 
αυτής της χαρισματικής ικανότητας και ευφυΐας που αφορά τη δημιουργική φύση του ατόμου 
καλείται να σηκώσει ο κάθε εκπαιδευτικός της γενικής αγωγής, για την εξυπηρέτηση του οποίου 
παρουσιάσαμε στην εισήγησή μας ειδικές δραστηριότητες στο δημοτικό σχολείο, για τη δημιουργική 
διδακτική προσέγγιση της γλωσσικής ευφυΐας οι οποίες μπορούν να απευθύνονται σε όλα 
ανεξαιρέτως τα παιδιά που φοιτούν  στη γενική αγωγή. Με δεδομένο ότι στο Ελληνικό κράτος δεν 
υπάρχει ειδικό κέντρο φοίτησης για ευφυή παιδιά, ούτε καν πανεπιστημιακό Τμήμα Σπουδών για 
ευφυή χαρισματικά παιδιά, όπως στο εξωτερικό, ο ρόλος της αξιοποίησης των ταλέντων και των 
ιδιαίτερων νοητικών ικανοτήτων των μαθητών, όπως αυτή της δημιουργικής ευφυΐας αναλαμβάνεται  
από κάθε δάσκαλο της γενικής αγωγής. 
  Η ευαισθητοποίησή των εμπλεκόμενων φορέων σε ζητήματα δημιουργικής ανάπτυξης και 
γλωσσικής επικοινωνίας με καινοτόμες δράσεις υποστηρίζεται και ολοκληρώνεται από προγράμματα 
δράσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τέτοιο πρόγραμμα υπήρξε παλαιότερα το πρόγραμμα 
πολιτισμού «Η τέχνη στα σχολεία», γνωστό  ως Πρόγραμμα-Μελίνα. Ως σήμερα έχουν 

                                                 
234 Sasser,E &Zorena,N. (1991). Storytelling as an adjunct to writing: Experiences with the Gifted Students. 
Teaching Exceptional Children, 23, (2), pp.44-45. 
235ΥΠΕΠΘ, (2004) Οδηγός για Μαθητές με Ιδιαίτερες Νοητικές Ικανότητες και Ταλέντα, Αθήνα.  
236 Winebrenner, S. (2003)Teaching strategies for twice-exceptional students, Intervention in School and Clinic, 
Vol 38, No 3, January 2003 (pp.131-137). 
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πραγματοποιηθεί  κι άλλες δράσεις δημιουργικής φύσης στην Ευέλικτη Ζώνη του σχολικού 
προγράμματος που κατευθύνονται από το Υπουργείο Παιδείας.  

Ο λόγος για τον οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σε αυτοσχεδιασμούς νέων 
δράσεων από την δημιουργική πρωτοβουλία των δασκάλων είναι ότι κανένα παγιωμένο πρόγραμμα, 
όσο καλό κι αν είναι, δεν αποτελεί εμπνευσμένη και αποτελεσματική πρόταση που κρατά το 
ενδιαφέρον των παιδιών ζωντανό και προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και ανάγκες της 
κάθε τάξης και του κάθε μαθητή. Πέρα, λοιπόν, από τα επίσημα θεσμοθετημένα Προγράμματα του 
Υπουργείου Παιδείας, πιστεύουμε ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να αναζητά σε διάφορα γνωστικά 
αντικείμενα δημιουργικές ιδέες, όπως αυτές που προαναφέραμε για τη Γλώσσα, και να  εφαρμόζει τις 
δικές του δημιουργικές προσεγγίσεις της διδακτέας ύλης συνδυάζοντας τεχνικές, ανανεώνοντας 
διαρκώς το διδακτικό υλικό του και εμπλουτίζοντας το υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα της 
εκπαίδευσης με καινοτόμες δράσεις που ανταποκρίνονται στη δημιουργική διάσταση της ανθρώπινης 
ευφυΐας. 
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Σχολική διδασκαλία γραμματικοσυντακτικών φαινομένων 
Σχετικά με το υποκείμενο της άκλιτης μετοχής 

 
Νάκας Θαν., Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Αθηνών 

 
Περίληψη 
Σύντομη αναφορά στη σύγχρονη επιστημονική μελέτη του σύνθετου γραμματικοσυντακτικού φαινομένου των 
μετοχών. Επισήμανση και αιτιολόγηση της μεγάλης συχνότητας ‘λαθών’ στη χρήση των μετοχών, ειδικότερα σε 
ό,τι αφορά το υποκείμενο της άκλιτης μετοχής σε -οντας / -ώντας. (Συγ)κριτική προσέγγιση των διδακτικών 
προτάσεων που περιλαμβάνουν, αφενός, τα βιβλία της σειράς «Η γλώσσα μου» και «Νεοελληνική Γλώσσα για 
το Γυμνάσιο» και, αφετέρου, τα νέα βιβλία που αντικατέστησαν, από το τρέχον σχολικό έτος, τα παλιά. 
Σύντομες αναφορές γίνονται και στις σχετικές οδηγίες που δίνονται στα αντίστοιχα βιβλία του δασκάλου / 
καθηγητή, καθώς και στις σχετικές προδιαγραφές, τους γενικότερους και τους ειδικότερους στόχους, κτλ., στο 
πλαίσιο του ΔΕΠΠΣ και των ΑΠΣ Δημοτικού και Γυμνασίου. 
 
Εισαγωγή 
Σε μια σειρά δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών του Νάκα (1983, 1985, 1988, 2003α και 
2003β) γίνεται προσπάθεια κωδικοποίησης των γνώσεών μας σχετικά με τη νεοελληνική μετοχή, ενώ, 
ταυτόχρονα, επιδιώκεται και η προώθηση της σχετικής έρευνας με βάση ένα ευρέος φάσματος σώμα 
υλικού από τη γλώσσα της καθημερινής επικοινωνίας αλλά και της λογοτεχνίας. Στη σειρά αυτή των 
μελετημάτων βρίσκει κανείς και την άλλη σχετική βιβιογραφία (κριτικά επισκοπούμενη). 

Στα περιορισμένα όρια αυτής της δημοσίευσης, θα αρκεστούμε, κατά πρώτο λόγο, στη συζή-
τηση προβλημάτων που αφορούν το υποκείμενο της άκλιτης μετοχής σε -οντας / -ώντας (όπως είχαμε 
υποσχεθεί και παλαιότερα: Νάκας 2003β) και, κατά δεύτερο λόγο, σε μια σύντομη (συντομότερη από 
όσο στην προφορική παρουσίαση) κριτική αναφορά στη διδασκαλία των μετοχών μέσα στα σχολικά 
εγχειρίδια. 
 
Σχετικά με τον κανόνα χρήσης της άκλιτης μετοχής 
Τα βασικά πορίσματα σχετικά με την ‘κανονική’ χρήση της άκλιτης μετοχής στην Κοινή Νε-
οελληνική (με βάση δηλαδή έναν γραμματικό κανόνα που προκύπτει από στατιστικά δεδομένα και 
δεν είναι προϊόν ‘κανονιστικών’ ή ‘ρυθμιστικών’ προδιαγραφών) θα λέγαμε ότι συνοψίζονται στα 
εξής (βλ. και Νάκα 2003β): 
Η μετοχή σε -οντας / -ώντας: 

(Α) είναι άκλιτη σε όλες τις περιπτώσεις (αναφέρεται λογικά σε υποκείμενα και των τριών γενών και 
των δύο αριθμών, χωρίς να μεταβάλλεται μορφολογικά)· 
(Β) σχηματίζεται πάντοτε από το πρώτο θέμα του ρήματος (το ‘μη συνοπτικό’ ή αυτό που εκφράζει τη 
διάρκεια, την επανάληψη, την εξέλιξη κτλ.) –τουτέστιν το θέμα από το οποίο σχηματίζεται και ο 
ενεστώτας, ο παρατατικός και ο (επιτούτου λεγόμενος ‘εξακολουθητικός’) μέλλοντας·  
(Γ) χρησιμοποιείται πάντοτε ισοδύναμα με ‘επιρρηματικές εκφράσεις’ (κυρίως επιρρήματα ή, 
συνηθέστερα, επιρρηματικές δευτερεύουσες προτάσεις, με τις οποίες και αναλύεται)· 
(Δ) –που προκύπτει από το (Γ)– δεν επιδέχεται ανάλυση με αναφορική δευτερεύουσα πρόταση·   
(Ε) –που προκύπτει από το (Δ)– δεν συνοδεύεται από το άρθρο (οριστικό ή αόριστο)· 
(ΣΤ) αντίθετα με ό,τι ισχύει για το ρήμα, οι αδύνατοι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών δεν 
προτάσσονται αλλά επιτάσσονται / έπονται  της μετοχής (προκαλώντας, στην περίπτωση της 
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προπαροξυτονίας της μετοχής, και την εμφάνιση δευτερεύοντος λεξικού τόνου): τον ακολουθεί, τον 
βλέπει, του μιλάει αλλά: ακολουθώντας τον, βλέποντάς τον,  μιλώντας του·  
(Ζ) η άρνηση στις μετοχές είναι πάντοτε το μη(ν). 
 
Σημασίες της άκλιτης μετοχής 
Πολύ συνοπτικά, εξάλλου, λόγω των χωρικών περιορισμών, και με τη βοήθεια των ακόλουθων 
παραδειγμάτων θ’ αναφερθούμε στις σημασίες της άκλιτης μετοχής σε -οντας / -ώντας (καλύτερα, της 
μετοχικής φράσης / ΜΦ με κεφαλή μιαν άκλιτη μετοχή):  
(I) (i) ΤΡΟΠΙΚΗ (κυρίως τροπική / ο τρόπος ως κάποιου είδους διαδικασία): –α. Ο Γιάννης ήρθε 
τ ρ έ χ ο ν τ α ς  (πβ. βιαστικά, τροχάδην, κ.τ.ό.) –β. Πήγε κ ο υ τ σ α ί ν ο ν τ α ς  (πβ. κούτσα- κούτσα) ως 
την άκρη του δρόμου –γ. Της είπε ψ ι θ υ ρ ί ζ ο ν τ α ς  (πβ. ψιθυριστά, με ψιθυριστή φωνή, με ψίθυρο) 
πως σκόπευε να το σκάσει.  
      (ii) ΤΡΟΠΙΚΗ του (αφηρημένου) ΜΕΣΟΥ: –α. Τα έξοδα για τις σπουδές του θα τα εξοικονομήσει 
π ο υ λ ώ ν τ α ς  (≡ μ ε  το ν α  πουλάει) βιβλία –β. Κατόρθωνε, κ ο ι τ ά ζ ο ν τ ά ς  την (≡ μ ε  το ν α  την 
κοιτάζει) στα μάτια, να μαντεύει τη σκέψη της –γ. Ξεθύμαιναν τη λύσσα τους δ α γ κ ώ ν ο ν τ α ς  το ένα 
το άλλο. 
 
(II)  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ (της ‘συνοδευτικής περίστασης’): –α.  Μαγειρεύει τ ρ α γ ο υ δ ώ ν τ α ς  –β. Άπλωνε 
τα χέρια κ λ α ί γ ο ν τ α ς  –γ. Διόρθωνε τα γραπτά α κ ο ύ γ ο ν τ α ς  μουσική. 
 
(III) (i) ΧΡΟΝΙΚΗ ‘του ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥ’: –α. Μπ α ί ν ο ν τ α ς  (≡ ε ν ώ / κ α θ ώ ς  έμπαινε) στο γραφείο 
του, άκουσε το τηλέφωνο να χτυπάει –β. Β γ α ί ν ο ν τ α ς  ο Γιάννης από το σπίτι, σκέφτηκε πως είχε 
ξεχάσει τα κλειδιά –γ. Ξ η μ ε ρ ώ ν ο ν τ α ς , διαπίστωσε πως είχε κατασκηνώσει στην άκρη ενός γκρεμού 
–δ. Νόμιζε ότι θα έφτανε σ ο υ ρ ο υ π ώ ν ο ν τ α ς .  
(ii) ΧΡΟΝΙΚΗ ‘του ΠΡΟΤΕΡΟΧΡΟΝΟΥ’: Τ ε λ ε ι ώ ν ο ν τ α ς  (≡ α φ ο ύ / μ ό λ ι ς  τελείωσε) τα μαθήματά 
του, βγήκε στην αυλή να παίξει με τ’ άλλα παιδιά. 
      (iii) ΧΡΟΝΙΚΗ ‘του ΥΣΤΕΡΟΧΡΟΝΟΥ’:  Τ ε λ ε ι ώ ν ο ν τ α ς  τον εσπερινό, ο παπάς είχε κιόλας βγάλει 
τα ράσα (≡ π ρ ο τ ο ύ / π ρ ι ν  ν α  τελειώσει). 
 
(IV) (i) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ (‘του ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΙΤΙΟΥ’): –α. Β λ έ π ο ν τ α ς  (≡ ε π ε ι δ ή  έβλεπε) πως δεν 
θα τα καταφέρει, εγκατέλειψε την προσπάθεια –β. Μη μ π ο ρ ώ ν τ α ς  (≡ ε π ε ι δ ή  δεν μπορούσε) να 
ζήσει στη μεγαλούπολη, γύρισε στο χωριό του. 
    (ii) ΤΕΛΙΚΗ (‘του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΙΤΙΟΥ’ ή ‘του ΣΚΟΠΟΥ’):  –α. Τον σκότωσε θ έ λ ο ν τ α ς  να τον 
εκδικηθεί –β. Επιθετική πολιτική ακολουθούν τους τελευταίους μήνες οι εμπορικές τράπεζες [ ], 
ε π ι δ ι ώ κ ο ν τ α ς  να αντισταθμίσουν τις απώλειες αποδόσεων των πελατών τους, τις οποίες αναγκα-
στικά επιφέρει η σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων. 
    (iii) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ (του ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ή ‘του ΑΙΤΙΑΤΟΥ’): –α. Τα ψέματα θα αρχίσουν να 
αποκαλύπτονται ένα ένα, ε π ι β α ρ ύ ν ο ν τ α ς  [≡ μ ε  α π ο τ έ λ ε σ μ α  ν α  /  έ τ σ ι  ώ σ τ ε ( θ α / ν α )  
επιβαρύνουν] τη θέση της κυβέρνησης –β. Ως προς τον ετήσιο ακαθάριστο μισθό, την 13η θέση στην 
Ευρώπη των «15» έχουν οι Έλληνες, α φ ή ν ο ν τ α ς  π ί σ ω  Πορτογάλους και μερικές φορές Ισπανούς ή 
Ιταλούς –γ. Άγνωστοι εισέβαλαν στην Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης για να κλέψουν ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, α φ ή ν ο ν τ α ς  π ί σ ω  τους έναν βαριά τραυματισμένο με σιδερολοστό φοιτητή –δ. 
Αντάρτες Ταλιμπάν πραγματοποίησαν ενέδρα σε αμερικανικές δυνάμεις στο νότιο Αφγανιστάν, 
π ρ ο κ α λ ώ ν τ α ς  τον θάνατο δύο στρατιωτών –ε. Να περιοριστούν τα «εισοδήματα» των ιεραρχών 
που στολίζονται σαν παγώνια, π ρ ο κ α λ ώ ν τ α ς  το δημόσιο αίσθημα –στ. Το φονικό κύμα (τσουνάμι) 
«κατάπιε» το τρένο, ε π ι φ υ λ ά σ σ ο ν τ α ς  στους περισσότερους ένα μαρτυρικό θάνατο –ζ. Ο 
φυγόδικος, μέχρι να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη, θα παρεμβαίνει στα δημόσια πράγματα και θα λέει 
ό,τι θέλει, δ ί ν ο ν τ α ς  άφθονη τροφή στα πεινασμένα Μέσα Ενημέρωσης. 
 
(V) (i) ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ: Με λ ε τ ώ ν τ α ς  (≡ ε ά ν / ε φ ό σ ο ν  μελετήσει) συστηματικά, θα επιτύχει στις 
εξετάσεις. 
 (ii) ΕΝΑΝΤΙΩMATIΚΗ: Με λ ε τ ώ ν τ α ς  (≡ α ν  κ α ι / μ ο λ ο ν ό τ ι  μελέτησε) μόλις μισή ώρα την ημέρα, 
κατάφερε να επιτύχει στις εξετάσεις. 
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(VI) ‘ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ’: χρονική + αιτιολογική, χρονική + υποθετική, τροπική + τελική, τροπική + 
αποτελεσματική, τροπική του μέσου + υποθετική, τροπική του μέσου + αιτιολογική, κ.ο.κ. (βλ. Νάκα 
[σε προετοιμασία], για λεπτομέρειες και περισσότερα παραδείγματα) 
 

Στα παραδείγματα Ι.iα-γ, η ΜΦ χαρακτηρίζεται συνήθως ‘τροπική’, εφόσον θεωρείται ότι 
εκφράζει μία από τις (πολλές) διαστάσεις που συναποτελούν την ευρεία σημασιολογική κατηγορία 
του ‘τρόπου’ (η αντιστοίχιση με κάποια επιρρηματική ή προθετική φράση όμοιας σημασίας αποτελεί 
κριτήριο της επιρρηματικής λειτουργίας της ΜΦ, που διδακτικά αξιοποιείται και γίνεται αντιληπτό 
ακόμη και από τους μικρής ηλικίας μαθητές). Σημειώνουμε, παρενθετικά, ότι εάν το ρήμα της 
μετοχής και το κύριο ρήμα εμφανίζουν μεγάλη σημασιολογική συνάφεια (λ.χ. ανήκουν στο ίδιο ή σε 
συγγενικά σημασιολογικά πεδία), η μία από τις δύο συναφείς διαδικασίες (ή ενέργειες, συμπεριφορές, 
πράξεις κτλ.), την οποία συνήθως εκφράζει η ΜΦ, παρουσιάζεται ως ο τρόπος με τον οποίο 
πραγματώνεται η άλλη.  

Η ΜΦ στα παραθέματα ΙΙ.α-γ (όπου απουσιάζει η σημασιολογική συνάφεια ανάμεσα στο ρή-
μα της μετοχής και το κύριο ρήμα) εκφράζει κάτι που εξελίσσεται παράλληλα και, εμφανώς, αποτελεί 
τις ‘συνοδευτικές περιστάσεις’ (γαλλ. circonstance concomitante, αγγλ. attendant circumstances, 
γερμαν. begleitenden Umstände) αυτού που δηλώνεται με το κύριο ρήμα. Η παράφραση, πάντως, του 
τύπου “μαγείρευε κ α ι  τραγουδούσε” που ισχύει για τη συνοδευτική ΜΦ δεν μπορεί να εφαρμοστεί ή 
αποτελεί αρνητικό κριτήριο στην περίπτωση της τροπικής. Η παρασύνδεση και η αντιμετώπιση των 
δύο αυτών διαφορετικών περιπτώσεων ως ενιαίας σημασιολογικής υποκατηγορίας οφείλεται στη θετι-
κή τους ανταπόκριση στο ερωτηματικό πώς; (που, όμως, εάν δεν εξειδικεύεται με τη βοήθεια και 
άλλων ερωτήσεων οδηγεί σε σύγχυση). 237 

Στα παραδείγματα I.iiα-γ, το κύριο ρήμα που προσδιορίζεται από τη ΜΦ, δηλώνει μια –κατά 
το μάλλον ή ήττον– ‘σκοπούμενη’ ενέργεια, της οποίας η ΜΦ εκφράζει το αφηρημένο ‘μέσον’ για 
την επίτευξή της (π.χ. κοιτάζοντάς την ≡ με το να την κοιτάζει). Πρόκειται για τη σημασία που απέδιδε 
με ακρίβεια στην Αρχαία Ελληνική ένα σύναρθρο απαρέμφατο σε πτώση ‘δοτική του μέσου’ (λ.χ. 
νίκησαν οργήν τω λογίζεσθαι καλώς) ή στη Λατινική ένα γερούνδιο σε πτώση ‘αφαιρετική οργανική’ 
(λ.χ. loquendi elegantia [ ] augetur legendo oratores et poetas > legendis oratoribus et poetis: μετά τη 
γερουνδιακή έλξη). Στη Νέα Ελληνική τη σημασία του αφηρημένου ‘μέσου’ εκφράζει, μεταξύ άλλων, 
και η άκλιτη ενεργητική μετοχή σε -οντας / -ώντας.238 Αυτός, φυσικά, δεν είναι λόγος για να την 
ονομάσουμε νεοελληνικό ‘γερούνδιο’, δεδομένου ότι ο τύπος σε -οντας / -ώντας, χωρ ί ς  ν α  έ χ ε ι  
τ η ν  ο νομα τ ι κ ή  χ ρήση  που  ε ί χ ε  τ ο  σύναρθ ρο  απαρ έμφα τ ο  σ τη ν  Αρχα ί α  
Ελλη ν ι κή  ή  τ ο  γ ε ρ ο ύ ν δ ι ο  σ τ η  Λατ ι ν ι κ ή  (και, κατ’ επέκταση, σε κάποιες από τις νεότερες 
γλώσσες, λ.χ. την Αγγλική) εκφράζει και πολλές άλλες σημασίες που εξέφραζε ήδη η αρχαία ενεργη-
τική μετοχή του ενεστώτα (στην επιρρηματική της χρήση). 

Η ΜΦ στα επόμενα παραθέματα (III.i-iii) χαρακτηρίζεται σημασιολογικά ως ‘χρονική’ (αντα-
ποκρίνεται, εξάλλου, θετικά στο παραδοσιακό κριτήριο τού να δίνει απάντηση στο πότε;). Από την 
πρώτη ομάδα (III.i) εκφράζεται η μία διάσταση, το ‘ταυτόχρονο’ (το οποίο, όπως και οι ‘συνοδευτικές 
περιστάσεις’, είναι από τις συνηθέστερες σημασίες που, χάρη και στο ‘ποιόν ενέργειάς’ της, δηλώνει 
–είναι πρόσφορη ή κατάλληλη να δηλώσει– η άκλιτη μετοχή239). Ως ισοδύναμες παραφράσεις 
επιλέγονται σκόπιμα οι δευτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται με τους υποτακτικούς συνδέσμους 
ενώ ή καθώς, επειδή, σαφέστερα από ό,τι λ.χ. ο αμφίσημος ή μεικτής σημασίας όταν, μπορούν να 
εκφράσουν το ταυτόχρονο. Στο παράθεμα III.ii η ΜΦ δηλώνει το ‘προτερόχρονο’. 
 
Κάποιες αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με το ταυτόχρονο και το προτερόχρονο:  
Εάν παραστήσουμε με |…Μ…| και |…Ρ…| το χρονικό διάστημα που δηλώνεται, αντίστοιχα, από τη 
μετοχή και το κύριο ρήμα, τότε για την περίπτωση τού πηγαίνοντας με το αυτοκίνητο στη Θεσσα-
λονίκη, συναντήσαμε στη Μαλακάσα (/ στα Τέμπη / έξω από την Κατερίνη) πολλούς συναδέλφους –θα 
έχουμε (ας πούμε) ένα από τα ακόλουθα σχήματα (ανάλογα, κάθε φορά, με το σημείο συνάντησης): 
 

                                                 
237 Σχετικά με αυτό δες, οπωσδήποτε, Νάκα 1987, σσ. 224- 6. 
238 Όπως και η μετοχή του μεσοπαθητικού ενεστώτα, βλ. Νάκα 2003α, § 3.1.2: “Τρόπος, μέσον”. 
239 Δες πάλι Νάκα 2003α, § 3.1.1: “Το ταυτόχρονο και οι ‘συνοδευτικές περιστάσεις’ ”. 
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   III.i-1       III.i-2        III.i-3 
  

|… … … Μ … … …|  |… … … Μ … … …|  |… … … Μ … … …| 
    |...Ρ...|               |…Ρ...|                       |… Ρ...| 

 
ενώ για την περίπτωση τού πηγαίνοντας με το αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη, ακούγαμε (σ’ όλο το 
ταξίδι) κασέτες με λαϊκά –θα έχουμε (ας πούμε) ένα από τα ακόλουθα σχήματα (ανάλογα με το αν η 
ακρόαση ήταν συνεχής ή επαναλαμβανόμενη κατά διαστήματα): 
 

        III.i-4                       III.i-5                     
   |… … … Μ … … …|                |… … … … … … Μ … … … … … …|           
   |… … …  Ρ … … …|                 |…Ρ...|       |…Ρ...|     |… Ρ...|      |… Ρ...| 

  
Πάντως, σε όλες αυτές τις υποπεριπτώσεις III.i-1 έως 5, το διάστημα που δηλώνεται από τη μετοχή 
χρησιμεύει ως το χρονικό πλαίσιο για ό,τι δηλώνεται από το ρήμα, είτε συνοπτικά είτε εξελικτικά, 
επαναληπτικά κτλ. Τέλος, για την περίπτωση του προτερόχρονου και του υστερόχρονου θα 
μπορούσαν να έχουν εφαρμογή τα σχήματα (ας πούμε): 
 
             III.ii                                                                                 III.iii 

|… Μ … |   |… Ρ … |  
 |… Ρ...|   |… Μ...| 

 
Αντίθετα με τις δύο πρώτες διαστάσεις, η τρίτη, η διάσταση του ‘υστερόχρονου’, δεν εκφράζεται 
συνήθως με ΜΦ, ή χρειάζεται κανείς να προετοιμάσει ‘επί τούτου’ τα συμφραζόμενα, ώστε να 
προκύψει (το παράθεμα III.iii είναι ένα από τα παραδείγματα που σχολιάζει ο Τζάρτζανος σχετικά με 
το προτερόχρονο, που εμείς το μετασχηματίσαμε έτσι που να προκύπτει το υστερόχρονο, 
εκμεταλλευόμενοι για το σκοπό αυτό τη σημασία του υπερσυντέλικου αλλά και προσθέτοντας, 
επιβοηθητικά, έναν δείκτη στην κύρια πρόταση, όπως είναι το κιόλας, ή το λογιότερο ήδη, κ.τ.ό.). 

Τα IV.iα-β είναι παραδείγματα αιτιολογικής ΜΦ (όπως μας δείχνουν και οι ισοδύναμες 
παραφράσεις με τη βοήθεια των δευτερευουσών αιτιολογικών προτάσεων). 240 Στο IV.iiα έχουμε τη 
γνωστή περίπτωση όπου το ‘αναγκαστικό αίτιο’ συγχέεται με το ‘τελικό’. Για την έκφραση του 
‘τελικού αιτίου’ ή ‘σκοπού’ δεν προσφέρεται ιδιαίτερα η άκλιτη ΜΦ (που λόγω και του ‘ποιού 
ενέργειας’ της μετοχής δύσκολα μπορεί να γίνει το ισοδύναμο δευτερεύουσας πρότασης την οποία 
εισάγει το με σκοπό να… / για να…),241 εκτός, ίσως, από τις μετοχές που το σημασιολογικό τους ποιόν 
ή η εγγενής τους σημασία εμπεριέχουν την τελικότητα (λ.χ. αποσκοπώντας, στοχεύοντας, 
επιδιώκοντας, επιζητώντας, …), παρόλο που και σ’ αυτή την τελευταία περίπτωση δεν αποκλείεται, 
ανάλογα με τα συμφραζόμενα, να δηλώνεται το αναγκαστικό αίτιο (θυμίζουμε ότι η ερώτηση γιατί / 
για ποιο λόγο; έχει διπλή ανάγνωση στη σύγχρονη ΝεοΕλληνόγλωσση: α. για ποια αιτία; β. για ποιο 
σκοπό;242). 

Μια μικρή τροποποίηση στα συμφραζόμενα μπορεί να μετασημασιοδοτήσει μιαν υποθετική 
ΜΦ (V) σε εναντιωματική (VI)243. Σ’ αυτή τη δεύτερη περίπτωση, η εμφάνιση και πάλι ενός δείκτη 

                                                 
240 Πβ. όπου και στην προηγ. σημ., § 3.1.3:  “Αιτιολογία, τελικότητα, αποτέλεσμα”. 
241 Το: γράψε μια πρόσκληση, γ ι α  ν α  κ α λ έ σ ε ι ς  τις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου στην εκδήλωση (ή, έστω, 
με αναφορική-τελική πρόταση: …με την οποία να καλείς…) δεν αντικαθίσταται στη Νέα Ελληνική από το: 
??γράψε μια πρόσκληση, κ α λώ ν τ α ς  τις υπόλοιπες τάξεις…, παρόλο που γράφεται, και μάλιστα σε εκφώνηση 
άσκησης, σε ένα από τα νέα σχολικά εγχειρίδια για το μάθημα της γλώσσας («Τα Απίθανα Μολύβια», Τετρά-
διο Εργασιών, τ. 2, σ. 15 –ευχαριστώ τον υποψ. διδάκτορα κ. Μπέσιο για την υπόδειξη). Λιγότερο αντιγραμ-
ματική, αλλά το ίδιο ‘αδέξια τελική’ (χωρίς να μπορεί να είναι ούτε ‘συνοδευτική’) εμφανίζεται η ΜΦ και στο 
εξής: [ ] ανέβηκε στο βήμα ο κύριος Υπουργός,α π ε υ θ ύ ν ο ν τ α ς  σύντομο χαιρετισμό, από στήθους, «εκ μέρους 
του κυρίου Προέδρου της κυβερνήσεως κι αυτού του ίδιου» (Καζαντζής). –Για τα σχετικά προβλήματα, βλ. 
Νάκα 2003α, σσ. 86. 

242 Βλ. Νάκα 1987, σ. 226. 
243 Πβ. με Νάκα 2003α , § 3.1.4:  “(Προ)ϋπόθεση, παραχώρηση, εναντίωση”. 
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στην κύρια πρόταση (παρ’ όλα αυτά, εντούτοις, μολαταύτα –σπανιότερα και του μολονότι / αν και στην 
πλευρά της ΜΦ244),  συμβάλλει σε μεγαλύτερη αποσαφήνιση του νοήματος.  
 

Ας σημειωθεί ότι δεν εξαντλείται εδώ η πραγμάτευση των λογικών σχέσεων μεταξύ του κύρι-
ου ρήματος και του ρήματος της μετοχής που προκαθορίζουν και την (τελική) συμφραστική σημασία 
της ΜΦ.  

Πρέπει, εξάλλου, να ληφθεί υπόψιν ο υποτακτικός ρόλος του μορφήματος -οντας / -ώντας, 
που είναι απολύτως ομόλογος με τον ρόλο των καθαυτό υποτακτικών συνδέσμων: πβ., αφενός,  
Έβλεπε ότι δεν θα τα καταφέρει. (Γιαυτό / για το λόγο αυτό) εγκατέλειψε την προσπάθεια  ⇒ 
Βλέπο ν τ α ς  ότι δεν θα τα καταφέρει, εγκατέλειψε την προσπάθεια 
και, αφετέρου, 
Έβλεπε ότι δεν θα τα καταφέρει.  (Γιαυτό / για το λόγο αυτό) εγκατέλειψε την προσπάθεια  ⇒ Ε π ε ι δ ή  
έβλεπε ότι δεν θα τα καταφέρει, εγκατέλειψε την προσπάθεια. 

Ο λεξικός χαρακτήρας και η ιδιάζουσα λεξική σημασία του καθενός από τους υποτακτικούς 
συνδέσμους δηλώνει αμεσότερα και σαφέστερα τη λογική σχέση ανάμεσα στην κύρια πρόταση και 
στην εξαρτημένη από αυτή δευτερεύουσα. Δεδομένου του (απλώς) γραμματικού χαρακτήρα του 
ληκτικού μορφήματος της άκλιτης μετοχής, η λογική σχέση ανάμεσα στην κύρια πρόταση και στην 
εξαρτημένη από αυτή δευτερεύουσα (μετοχική) δηλώνεται εμμεσότερα και ασαφέστερα, γιαυτό και 
γίνεται λόγος για την ‘ακαθοριστία’, ενπροκειμένω, της μετοχής.245 
 
Ειδικότερα για το υποκείμενο της άκλιτης μετοχής 
Ως προς το υποκείμενό της, η φράση με κεφαλή άκλιτη μετοχή μπορεί να είναι ‘συνημμένη’ ή 
‘απόλυτη’:  
(Η) ‘ Σ υ ν η μ μ έ ν η ’, που θα πει ότι, εκτός από το κύριο ρήμα το οποίο προσδιορίζει, συνάπτεται / 
συνδέεται λογικά με κάποιον άλλον όρο της κύριας πρότασης ο οποίος αποτελεί το υποκείμενό της 
και συνιστά την εξωγλωσσική οντότητα στην οποία αναφέρεται η μετοχική φράση / ΜΦ (η λογική 
σύναψη δε συνοδεύεται, λόγω της ακλισίας της μετοχής, και από γραμματική / μορφολογική συμ-
φωνία ανάμεσα στη μετοχή και το υποκείμενό της). 
(Θ) ‘Α π ό λ υ τ η ’, που θα πει ότι η ΜΦ, εκτός από το κύριο ρήμα το οποίο προσδιορίζει, δεν 
συνάπτεται λογικά με κανέναν άλλον όρο της κύριας πρότασης, έχει δηλαδή δικό της ανεξάρτητο 
υποκείμενο που δεν ταυτίζεται με κανέναν από τους όρους της κύριας πρότασης. 

 
 

Περιπτώσεις συνημμένης μετοχής 
Γ ι α  τ ι ς  ΜΦ  π ο υ  ι σ ο δ υ ν α μ ο ύ ν  μ ε  ε π ι ρ ρ η μ α τ ι κ έ ς  ε κ φ ρ ά σ ε ι ς , ‘κανονική’ (με την 
έννοια του ‘κανόνα’ όπως τον προσδιορίσαμε στα προηγούμενα) θεωρείται η χρήση στην οποία η ΜΦ 
είναι σ υ ν η μ μ έ ν η  μ ε  τ ο  υ π ο κ ε ί μ ε ν ο  του κύριου ρήματος (που θα πει ότι η ΜΦ και το κύριο 
ρήμα έχουν το ίδιο υποκείμενο  ή ότι στην εξωγλωσσική τους αναφορά τ α  δ ύ ο  υ π ο κ ε ί μ ε ν α  
τ α υ τ ί ζ ο ν τ α ι ). Η ταύτιση ισχύει, είτε το κοινό  υποκείμενο πραγματώνεται στο λόγο είτε εννο-
είται, είτε πραγματώνεται ως συστατικό της κύριας πρότασης είτε ως συστατικό της ΜΦ. (Περιττεύει 
η υπενθύμιση ότι το κοινό υποκείμενο πραγματώνεται ή εννοείται πάντοτε σε π τ ώ σ η  ο ν ο μ α -
σ τ ι κ ή ). Γενικώς, ισχύει το εξής (όπου Υ = Υποκείμενο, Μ = Μετοχή και Ρ = Ρήμα): ΥΜ = ΥΡ. 

Με την εξαίρεση των III.iγ-δ, σε όλα τα παραδείγματα (I-V) η ισοδύναμη με κάποια από τις 
επιρρηματικές εκφράσεις ΜΦ είναι συνημμένη με το υποκείμενο του κύριου ρήματος / της κύριας 
πρότασης από την οποία εξαρτάται η ΜΦ. 
 
Σ(ημαντική) Π(αρατήρηση) 1: Ενδέχεται να τηρείται ο κανόνας ως προς το υποκείμενο της ΜΦ, και 
όμως η πρόταση (κύρια + ΜΦ), να μη γίνεται σημασιολογικά αποδεκτή, όπως λ.χ. μας δείχνει η 
ακόλουθη δήλωση υπουργού παιδείας με την οποία προπαγάνδιζε την επαναφορά της διδασκαλίας 

                                                 
244 Πβ. με τα καίτοι, καίπερ κ.τ.ό. της Αρχαίας Ελληνικής (ή, στην περίπτωση της αιτιολογικής μετοχής, με τα 
ως, άτε κ.ά.ό.). 

245 Για τη σχετική επεξεργασία ενός ευρύτατου σώματος υλικού βλ. Νάκα [σε προετοιμασία]. 
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των αρχαίων ελληνικών246: Δεν είναι δυνατόν να διδάσκεται η Ελληνική Γλώσσα α γ ν ο ώ ν τ α ς  τις 
ρίζες της [το διδάσκεται και το αγνοώντας έχουν, όντως, κοινό υποκείμενο: η Ελληνική Γλώσσα –το 
αγνοώ, όμως, δεν επιδέχεται ‘άψυχο’ + ‘αφηρημένο’ υποκείμενο, σε οποιοδήποτε περιβάλλον, είτε ως 
ανεξάρτητη πρόταση είτε ως εξαρτημένη ΜΦ –Αποκατάσταση σε δόκιμο νεοελληνικό λόγο: Δεν είναι 
δυνατόν να διδάσκει κανείς / να διδάσκουμε την Ελληνική Γλώσσα α γ ν ο ώ ν τ α ς  τις ρίζες της]. 
 
Σ.Π. 2: Ο κανόνας απαιτεί η ταύτιση ως προς το υποκείμενο της ΜΦ να γίνεται αταλάντευτα και με 
σαφήνεια, κάτι που στην πράξη πολύ συχνά παραβιάζεται  
–είτε εξαιτίας της απομάκρυνσης από το κύριο ρήμα της ΜΦ, λόγω παρεμβολής παρενθετικώς λεγο-
μένων στα οποία όμως εμπλέκονται συντακτικοί όροι υποψήφιοι να εκληφθούν και ως υποκείμενα 
της μετοχής: [ο λόγος για το πλούσιο εργοβιογραφικό υποψήφιου παρέδρου του Π.Ι.] Δεν αναφέρουμε 
τις ευρύτερες κοινωνικές του δραστηριότητες, επίσης πολύ γνωστές (ο ειδικός γραμματέας του 
υπουργείου, κ. Δημ. Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι και θεολόγος ασφαλώς τις γνωρίζει) μενοντας στο 
προαναφερθέν πλούσιο βιογραφικό, το οποίο φαίνεται ότι άφησε ασυγκίνητα τα μέλη της επιτροπής του 
Π.Ι. [όπως και το δεν αναφέρουμε, από το οποίο εξαρτάται όλη η νοηματική περίοδος, το μένοντας 
έχει ως υποκείμενο το εμείς –πληθυντικός μετριοφροσύνης του υπογράφοντος δημοσιογράφου–, και 
όχι τον κ. Παπαϊωάννου, υποκείμενο του αμέσως προηγούμενου ρήματος γνωρίζει] 
 
–είτε διότι από τα συμφραζόμενα δεν προκύπτει εμφανώς το κοινό, για το κύριο ρήμα και τη με τοχή, 
εξωγλωσσικό αντικείμενο αναφοράς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΡΤΑ. [ ] Στόχος της ημερίδας είναι η ε ν η μ έ ρ ω σ η  των παραγωγών και των τεχνικών για τις νέες 
μεθόδους διαχείρισης των λιμνοθαλασσών, α ξ ι ο π ο ι ώ ν τ α ς  τα αποτελέσματα της σύγχρονης 
έρευνας, δ ί ν ο ν τ α ς  κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ι ς  προσανατολισμού των δραστηριοτήτων στην εφαρμογή μεθό-
δων εμπλουτισμών χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  τη δυνατότητα συλλογής και εγκλιματισμού του άγριου γό-
νου [εάν το λογικό υποκείμενο τού ενημέρωση, που βρίσκεται εδώ σε θέση μη ρηματικού κατη-
γορήματος, είναι το Υπ. Γεωργίας, ποιο είναι το λογικό υποκείμενο τού αξιοποιώντας τα αποτε-
λέσματα…, τού δίνοντας κατευθύνσεις… και, ιδίως, τού διπλά εξαρτημένου χρησιμοποιώντας τη δυνα-
τότητα… συλλογής του γόνου; –Το ότι στο περιβάλλον των μη ρηματικών κατηγορημάτων, ακριβώς 
λόγω της έλλειψης ενός υποκειμένου σε ονομαστική πτώση, δεν ευνοείται η χρήση της άκλιτης ΜΦ, 
εφόσον δημιουργούνται παρόμοιες ασάφειες, μας δείχνει και το επόμενο παράθεμα (απόσπασμα από 
«Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Εξομοιουμένων»): [ ] Απαιτούμε από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. [ ] να 
διεκδικήσει άμεσα λύσεις στα παρακάτω ζητήματα: α) Αυτόματη εξομοίωση όλων των εκπαιδευτικών 
μέσα από ταχύρρυθμη διαδικασία α ξ ι ο π ο ι ώ ν τ α ς  τους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο καθώς και μερικά 
Σαββατοκύριακα· β) Χορήγηση εφάπαξ αποζημίωσης, π α ί ρ ν ο ν τ α ς  σ α ν  β ά σ η  υπολογισμού την 
αποζημίωση που δίνεται στους εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν τα Π.Ε.Κ.· γ) Μείωση αριθμού 
μαθημάτων κατά κατηγορία λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  υ π ό ψ η  [… ] [εάν το να διεκδικήσει έχει ως υποκ. το 
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., ποιο είναι το λογικό υποκ. ή, αλλιώς, ποια είναι η εξωγλωσσική αναφορά των 
μετοχών;]  
–είτε διότι συντρέχουν συνδυαστικά οι δύο προηγούμενες περιπτώσεις 
–είτε για άλλους λόγους.  

ΜΦ η οποία είναι ι σ ο δ ύ ν α μ η  μ ε  ε π ι ρ ρ η μ α τ ι κ ή  έ κ φ ρ α σ η  και η οποία είναι 
συνημμένη μ ε  ά λ λ ο ν ,  ε κ τ ό ς  α π ό  τ ο  υ π ο κ ε ί μ ε ν ο  του κύριου ρήματος, ό ρ ο , θεωρείται 
κακώς συντεταγμένη και α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ή  χ ρ ή σ η 247, λ.χ. 
–ΜΦ συνημμένη με το άμεσο αντικείμενο του κύριου ρήματος: (*) β γ α ί ν ο ν τ α ς  η Μαρία από το 
σπίτι, τη χαιρέτησε ο Νίκος, ή, άλλοτε,  
– ΜΦ συνημμένη με το έμμεσο αντικείμενο: (*) β γ α ί ν ο ν τ α ς  η Μαρία από το σπίτι, της [= στη 
Μαρία] έδωσε ένα φιλί ο Νίκος [με το οποίο πβ. το εξής (από διαφημιστική καταχώριση στον Τύπο)]: 
(*) Πα ρ α τ η ρ ώ ν τ α ς  σας αδιάκοπα [ενν. υποκ. εμείς της COMPAQ] να εργάζεστε μέσα και έξω από 
το γραφείο, μας [= σ’ εμάς] δώσατε την ιδέα της δημιουργίας ενός υπολογιστή που μπορεί να κάνει 
ακριβώς το ίδιο –COMPAQ 
– ΜΦ συνημμένη με γενική κτητική εξαρτημένη από το υποκείμενο248: (*) Α γ ο ρ ά ζ ο ν τ α ς  ομόλογα 
ΕΤΒΑ [ενν. υποκ. εμείς], το κέρδος μας είναι πολλαπλό 
                                                 
246  Και την οποία φιλοξένησαν όλες σχεδόν οι εφημερίδες –λεπτομέρειες βλ. στον Νάκα (σε προετοιμασία). 
247 Σημαδεύεται με αστερίσκο (*). 



 

 

627

 
Σ.Π.: Σε άσκηση με εκφώνηση «διορθώστε (διατηρώντας τις μετοχές!), έτσι που να προκύπτει 
δόκιμος νεοελληνικός λόγος», φοιτητές και επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί αποκατέστησαν ως εξής: 
“Παρατηρώντας σας (ενν. εμείς) να εργάζεστε…, συλλάβαμε την ιδέα / σκεφτήκαμε (ενν. εμείς) να…” 
και “Αγοράζοντας ομόλογα ΕΤΒΑ (ενν. εμείς), έχουμε (ενν. εμείς) πολλαπλό κέρδος”. Ευδοκίμως απο-
κατέστησαν και το αυτοδιαφημιστικό (*) «Η ΑΥΓΗ / Πρωινή Εφημερίδα της Αριστεράς / Δημο-
σιεύοντας τον ισολογισμό σας στην ΑΥΓΗ, προβάλλεται [sic] οικονομικά η εταιρεία σας, ενισχύεται [sic] 
η ΑΥΓΗ, συμβάλλετε στην πολυφωνία του Τύπου» σε “Δημοσιεύοντας τον ισολογισμό σας (ενν. εσείς) 
στην ΑΥΓΗ, προβάλλετε (ενν. εσείς) οικονομικά την εταιρεία σας, ενισχύετε (ενν. εσείς) την ΑΥΓΗ, 
συμβάλλετε (ενν. εσείς) στην πολυφωνία του Τύπου”.  
 

Η ταύτιση του ΥΜ με το ΥΡ νοείται ως ολική ή, τουλάχιστον, ότι καλύπτει όλο το εύρος της 
εξωγλωσσικής αναφοράς. Ως προέκταση της κανονικής χρήσης μπορούν να θεωρηθούν και ορισμένες 
υποπεριπτώσεις μ ε ρ ι κ ή ς  τ α ύ τ ι σ η ς , οι οποίες μοιράζονται σε δύο ομάδες, ανάλογα με το αν το 
ΥΜ έχει την ευρύτερη εξωγλωσσική αναφορά (δηλαδή, ΥΜ ≥ ΥΡ) ή το ΥΡ (δηλαδή, ΥΜ ≤ ΥΡ).  

Για την πρώτη ομάδα, την αφορμή εντοπισμού της μερικής ταύτισης έδωσαν παραδείγματα 
καθημερινής προφορικής επικοινωνίας του τύπου: –Α: Σε λίγο σχολάμε. Θα φύγουμε μαζί; –Β: Ναι. 
Γιατί ρωτάς; –Α: Θέλω, φ ε ύ γ ο ν τ α ς , να σου δώσω αυτό που σου υποσχέθηκα! [το …να σου δώσω 
έχει ενν. υποκ. το εγώ, το φεύγοντας όμως: εγώ + εσύ] Πβ. με τα εξής παραθέματα, ένα από τον 
Μακρυγιάννη (βλ. Νάκα 1985, σ. 163): ήφερνα γύρα [ενν. εγώ] μ’ αυτούς τα πόστα όλα, 
τ ρ α γ ο υ δ ώ ν τ α ς  όλοι εμείς, οι εκατό [ενν. εγώ + αυτοί] και δύο από νεότερους πεζογράφους: Ούτε 
δέκα μέτρα δεν είχανε κάνει, π η γ α ί ν ο ν τ α ς  [ενν. ο ύποπτος + οι πράκτορες] για το αυτοκίνητο 
παρκαρισμένο λίγο πιο πέρα, ο ύποπτος άρχισε να τρέχει. Οι πράκτορές μας δεν έμειναν με σταυρωμένα 
τα χέρια (Σαμαράκης –η ΜΦ δείχνει να προσδιορίζει και τις δύο κύριες προτάσεις) ♦  Μ ι λ ώ ν τ α ς  ο 
καθένας [ενν. εγώ + αυτός + άλλοι] λίγο για τον τόπο του –δεν τολμούσα να του πω ότι στο Πλωμάρι 
μέχρι τότε δεν πάτησα πόδι– άρχισε [ενν. αυτός] σιγά σιγά να μου λέει τα δικά του. 

Στην ίδια υποπερίπτωση μερικής ταύτισης εντάσσονται και άλλα παραδείγματα λαϊκού λόγου, 
όπου, ενώ το ΥΡ ταυτίζεται με ένα μέλος / μέρος του σώματος συγκεκριμένου ατόμου, το ΥΡ 
ταυτίζεται με ολόκληρη την προσωπικότητα του ίδιου ατόμου· ας θυμηθούμε τους εξής στίχους του 
δημοτικού τραγουδιού: θα θολωθούν τα μάτια σου, τ η ρ ά γ ο ν τ α ς  [ενν. εσύ] τις στράτες | και θα στε-
γνώσει η γλώσσα σου, ρ ω τ ώ ν τ α ς  [ενν. εσύ] τους διαβάτες. Πβ. με: Έφυγες και μ’ άφησες μια 
μουτζούρα στη μύτη (από τα μάτια σου που ξεβάψανε κ λ α ί γ ο ν τ α ς  [ενν. εσύ]), τις τρίχες της γάτας 
σου, καθώς και μια γεύση αποσμητικού στα χείλη (Χάκκας) . 

Για τη δεύτερη ομάδα, λόγω χωρικών περιορισμών, ας περιοριστούμε σε ένα παράδειγμα από 
τον Μακρυγιάννη: Λ έ γ ο ν τ ά ς  τους [ενν. εγώ] πολλά τοιαύτα, εμείναμεν σύνφωνοι [ενν. εγώ + αυτοί 
/ οι άλλοι οπλαρχηγοί] και διώξαμεν όλοι τ’ άλογά μας διά τ’ Ανάπλι. 
 
Κατηγορηματική-συμπληρωματική μετοχή συνημμένη άλλοτε στο υποκείμενο και άλλοτε στο 
αντικείμενο 
Συχνή στον αρχαιοελληνικό λόγο, διασώζεται με ελάχιστα και σποραδικά κατάλοιπα στη λαϊκή 
λογοτεχνία, και σε ένα μέρος της επώνυμης νεοελληνικής ποίησης που δέχτηκε επιδράσεις από λαϊκά 
κείμενα (βλ. Νάκα 1985, σσ. 157-9 και 1988, σσ. 208-17). Στην περίπτωση αυτή, η ΜΦ εξαρτάται 
άμεσα ή βρίσκεται στο περιβάλλον ενός ρήματος από εκείνα που, κατά το παραδοσιακό συντακτικό, 
την καθιστούν ‘κατηγορηματική- συμπληρωματική’, δηλαδή ένα υποχρεωτικό συστατικό που 
ισοδυναμεί και ερμηνεύεται- αναλύεται με μια δευτερεύουσα πρόταση την οποία εισάγει συνήθως το 
να (ή το που). Στον σχετικό κατάλογο περιλαμβάνονται κυρίως ρήματα που δηλώνουν ‘αίσθηση’, 
‘γνώση’, ‘αντίληψη’, ‘έναρξη’, ‘λήξη’ κ.ά.ό. ή έναν «ωρισμένον τρόπον τού ‘είναι’» (ο κατάλογος για 
την Αρχαία Ελληνική είναι πολύ ευρύτερος απ’ ό, τι για τη Νέα, όπου η σύνταξη αυτή θεωρείται 
«πολύ σπάνια»: Τζάρτζανος § 209.Ιβ –πβ. και Συντακτικόν Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, σσ. 152-55). 
Στα παραδείγματα της προηγούμενης βιβλιογραφίας (βλ. εδώ πιο πάνω) ας προστεθούν και τα εξής 
αποσπάσματα (από δύο νεότερους πεζογράφους), στα οποία, όπως και σε ένα τρίτο δημοσιογραφικό, 
η ΜΦ είναι συνημμένη στο υποκείμενο: Ούτε κατάλαβε ο Χουάν πώς βρέθηκε, λίγο αργότερα, σ’ ένα 
                                                                                                                                                         
248 Από ορισμένους, η άκλιτη ΜΦ με αυτού του είδους την εξάρτηση ονομάζεται ‘ψευδοαπόλυτη’ (βλ. Νάκα 

1985, σσ. 158, 371 et passim.  
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μπαρ του Πασέο Μπολίβαρ π ί ν ο ν τ α ς  δυνατή τεκίλα –πράγμα που ποτέ του δεν είχε κάνει τέτοια ώρα 
(Ρούφος) ♦ Εγώ έμεινα ξ ε φ υ λ λ ί ζ ο ν τ α ς  περιοδικά ακόμα μια ώρα, αλλά ο θείος μου δεν έδειχνε 
διάθεση να με πάει στο θέατρο (Παπαδημητρακόπουλος) ♦ Αυτά είναι τα συμπεράσματα μιας ομάδας 
του ΟΗΕ που πέρασε 18 μήνες ε ρ ε υ ν ώ ν τ α ς  το Γκουαντάναμο (εφ. Τα Νέα). 

Και ένα- δύο παραδείγματα κατηγορηματικής- συμπληρωματικής ΜΦ συνημμένης στο 
αντικείμενο: Το Γιάννη τον απόστασε β α ρ ώ ν τ α ς  (≡ να βαρεί) το σουραύλι (δημοτ. τραγ.) ♦ Σαν 
εκείνη τη μεγάλη φωτιά που είδαμε ένα πρωί στο νησί σ π ι θ ο β ο λ ώ ν τ α ς  (≡ να σπιθοβολά)  ήχους 
ξερούς (Σεφέρης). 249 
 Σε λεζάντες φωτογραφιών του τύπου: (η Χ) φ ο ρ ώ ν τ α ς  σχολική ποδιά, η άκλιτη ΜΦ που 
επέχει  συνήθως θέση αυτόνομου κειμένου, φαίνεται να επιτελεί παρόμοια λειτουργία –και, επομένως, 
επιδέχεται παρόμοια ανάλυση (θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ως ρήμα εξάρτησης της ΜΦ κάτι σαν 
το εικονίζεται (να φορά) ή εμφανίζεται (να), φαίνεται εδώ (να /που), έχει φωτογραφηθεί (να) κ.ά.ό. 
 
Περιπτώσεις απόλυτης μετοχής 
Η ΜΦ που ισοδυναμεί με επιρρηματική έκφραση και που, εκτός από το ότι αποτελεί προσδιορισμό 
της κύριας πρότασης, δεν συνάπτεται λογικά με κανέναν όρο της, αλλά έχει το δικό της, ανεξάρτητο 
υποκείμενο, μ’ άλλα λόγια είναι ‘ α π ό λ υ τ η ’, π α ρ α β ι ά ζ ε ι  γενικά τ ο ν  χρηστικό κ α ν ό ν α , και 
μόνον σε ελάχιστες περιπτώσεις (ε ξ α ι ρ έ σ ε ι ς ) αναγνωρίζεται ως κανονική: 

Πράγματι, συντάξεις του τύπου: (*) ο μαθητής ήρθε στο σχολείο τ ρ έ χ ο ν τ α ς  η μαμά του ή 
(*) β γ α ί ν ο ν τ α ς  η Μαρία από το σπίτι, ο Νίκος χαιρέτησε τη Βούλα –προσκρούουν στο γλωσσικό 
αίσθημα της πλειοψηφίας των φυσικών ομιλητών. 

Παρ’ όλα αυτά, στη γλώσσα πολλών μορφωμένων, ιδίως στον ‘τυπικό’ γραπτό λόγο, εμφα-
νίζονται, όχι σπάνια, κάποιες τέτοιες απόλυτες μετοχές, μάλλον από ξενική επίδραση (ή και από 
μίμηση, τυφλή και εθελόδουλη, της Αγγλικής): (*) [Έγγραφο του ΕΚΠΑ / Γεν. Διεύθυνση Εκπαίδευ-
σης / Υπογράφει, με εντολή Πρύτανη, η Διευθύντρια / Κατακλείδα:] Παρακαλούμε τα ανωτέρω να 
τηρηθούν πιστά α π ο β λ έ π ο ν τ α ς , Γραμματεία και διδάσκοντες, στην εύρυθμη λειτουργία του Τμή-
ματος ♦ (*) [ΥΠΕΠΘ / Τμήμα Διαπανεπιστημιακών Σχέσεων / Πρόγραμμα Μορφωτικών Ανταλλαγών 
/ Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας:] Σκοπός επίσκεψης [ ] Προτεινόμενες ημερομηνίες επίσκεψης [ ] 
Πρόγραμμα επίσκεψης ξεχωριστά για κάθε χώρα (να αναφερθούν τα ιδρύματα και οι επιστήμονες με 
τους οποίους έχετε έρθει σε επαφή, σ υ ν υ π ο β ά λ λ ο ν τ α ς  αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας) ♦ 
(*) [Κείμενο διακήρυξης αρχών, με τίτλο «Εθνική Πολιτική για την Παιδεία», Κεφάλαιο “Αρχαία 
Ελληνικά”:] Υπάρχει νέα στάση απέναντι στα αρχαία ελληνικά, π α ύ ο ν τ α ς  να τα αντιμετωπίζουμε ως 
νεκρή γλώσσα. 

Ας δούμε, όμως, με τη μεγαλύτερη δυνατή συντομία, και τις λίγες, εξαιρετικές περιπτώσεις 
όπου η άκλιτη ΜΦ αναγνωρίζεται ως κανονική (σε έναν μεγάλο τους αριθμό, εμφανίστηκαν και 
καθιερώθηκαν στον λαϊκό προφορικό λόγο): 
–θεωρείται κανονική η απόλυτη ΜΦ, όταν το ρήμα της μετοχής είναι απρόσωπο / τριτοπρόσωπο, 
πρόκειται, επομένως, για ΜΦ χωρίς συγκεκριμένο υποκείμενο, και, άρα, δεν τίθεται καν θέμα 
ταύτισής του με το υποκείμενο του κύριου ρήματος: Ξ η μ ε ρ ώ ν ο ν τ α ς  [∅], οι στρατιώτες 
κατάλαβαν πια πως είχαν ξεστρατίσει από την πορεία τους ♦  Αυτός νόμιζε ότι θα έφτανε στον 
προορισμό του  σ ο υ ρ ο υ π ώ ν ο ν τ α ς  [∅] 
–θεωρείται κανονική η απόλυτη ΜΦ, όταν το υποκείμενό της είναι κάτι το πολύ γενικό και αόριστο 
(λ.χ. ο άνθρωπος, κάποιος, κανείς, εσύ, εμείς κ.ά.ό., αλλά με γενική αναφορά): ανοίγει π α τ ώ ν τ α ς  
εδώ [ανοίγει: το κουτί με το απορρυπαντικό / η x συσκευασία / το x μηχάνημα, κ.ο.κ., πατώντας: εσύ 
/ ο χρήστης κτλ.] Πβ. τα στερεότυπα: τ ρ ώ γ ο ν τ α ς  [ενν. κανείς] έρχεται η όρεξη και το πράγμα πάει 
λ έ γ ο ν τ α ς  [ενν. κανείς] 
–θεωρείται κανονική η χρονικής σημασίας απόλυτη ΜΦ, όταν και το υποκείμενό της είναι μια 
χρονική έκφραση: Τ ε λ ε ι ώ ν ο ν τ α ς  ο πόλεμος [= η περίοδος του πολέμου], ξανάσμιξαν κι οι 
οικογένειες που τα μέλη τους είχαν διασκορπιστεί ♦  Μπ α ί ν ο ν τ α ς  ο Φλεβάρης, οι μυγδαλιές είχαν 
κιόλας ανθίσει.  
–θεωρείται κανονική η απόλυτη ΜΦ που χρησιμεύει ως ‘περικείμενο’, δηλαδή ως τίτλος βιβλίου ή 
σειράς βιβλίων, ως τίτλος δημοσιογραφικού άρθρου (π.χ. το επίκαιρο «Π ε θ α ί ν ο ν τ α ς  από δίψα») 
                                                 
249 Το ότι ο Σεφέρης επηρεάζεται από την αγγλική γλώσσα το δείχνουν, μεταξύ πολλών άλλων, και στίχοι σαν 
τον: «κράτησα τη ζωή μου τ α ξ ι δ ε ύ ο ν τ α ς…». 
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ή στήλης, ως τίτλος συνεδρίου (λ.χ. «Α ν α π τ ύ σ σ ο ν τ α ς  Δυναμικά Κοινότητες Μάθησης σε μια 
Εποχή Αβαβαιότητας και Ανασφάλειας») ή εισήγησης, ως τιτλος έκθεσης ζωγραφικής ή άλλης 
κοινωνικής εκδήλωσης, κτλ. (βλ. Νάκα 1985, σ. 156· 2003α, σσ. 85-86, και σε προετοιμασία). 
*** 
Και τα σχολικά εγχειρίδια; 
Λόγω του πολύ περιορισμένου χώρου αυτής της δημοσίευσης, είναι σκόπιμο να μεταφέρω εδώ μόνον 
τα πολύ γενικά συμπεράσματα από τη (συγ)κριτική επισκόπηση των σχολικών εγχειριδίων που έγινε 
κατά την προφορική παρουσίαση αυτής της εισήγησης. 

Ό,τι κυρίως προσπάθησα να κάνω εδώ, δεν ήταν παρά μια νέα κωδικοποίηση των επιστη-
μονικών μας γνώσεων για το σύνθετο φαινόμενο των μετοχών (ιδίως σε ό,τι αφορά το υποκείμενο της 
άκλιτης μετοχής). Η κωδικοποίηση παίρνει ως βάση την περιγραφή του Αχ. Τζάρτζανου (Νεοελληνική 
Σύνταξις), την οποία επεκτείνει με βάση τα νεότερα επιστημονικά πορίσματα, την περιγραφή έγκυρων 
γραμματικών που εκπονήθηκαν για άλλες γλώσσες και, κατεξοχήν, το ογκώδες αποθησαυρισμένο νέο 
υλικό ποικίλης προέλευσης. 

Τα σχολικά βιβλία που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της Αγγλικής, της Γαλλικής κ.ά. 
γνωστών γλωσσών, εκεί δηλαδή όπου υπάρχει μακρόχρονη εμπειρία στη διδακτική των γλωσσών, 
αξιοποιούν στο έπακρο τα νεότερα πορίσματα ουσίας της Γλωσσολογίας και της Διδακτικής, γι’  αυτό 
και συνεχώς ανανεώνονται. 

Απέναντι σ’ αυτή τη συσσωρευμένη εμπειρία, πού τοποθετείται και πώς αξιολογείται το δικό 
μας γλωσσοεκπαιδευτικό σύστημα; Είναι γνωστό ότι, μολονότι κυκλοφόρησαν προσφάτως κάποιες 
έγκυρες επιστημονικές Γραμματικές, δεν έγιναν (ή δεν έγιναν ακόμη) κοινώς αποδεκτές και 
αναγνωρισμένες από όλη την επιστημονική και την εκπαιδευτική κοινότητα, αν και το σοβαρότερο 
μειονέκτημα βρίσκεται στη λειψή ενημέρωση και προετοιμασία των εκπαιδευτικών, προκειμένου ν’ 
αφομοιώσουν σε βάθος και ν’ αξιοποιήσουν διδακτικά τα νέα δεδομένα.  

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις σχολικές γραμματικές που ετοιμάζονται ν’ αποσταλούν στους 
μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, εννοώ τις Γραμματικές για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, να μου 
επιτρέψετε να είμαι πολύ περισσότερο απαισιόδοξος, όχι μόνον γιατί δεν προβλέφθηκε η συγγραφή 
τους να γίνει συντονισμένα από την ίδια ομάδα ή το ίδιο επιτελείο, και με την ίδια φιλοσοφία, αλλά 
και γιατί, ως προς την παρουσίαση και την κωδικοποίηση της γραμματικοσυντακτικής ύλης έχουν, σε 
όχι λίγα σημεία, σοβαρές ελλείψεις (και δεν είναι –όπως, ελπίζω, έδειξα στην προφορική 
παρουσίαση– μόνον θέμα περιορισμού του αριθμού των σελίδων που έθεταν οι προδιαγραφές ή 
νοοτροπίας ορισμένων υπευθύνων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου). 
 Ακούσαμε όμως και το άλλο, ιδίως από μέλη των συγγραφικών ομάδων: Η οποιαδήποτε 
συζήτηση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, και μάλιστα της Α΄/θμιας Εκπαίδευσης, και τους συγγραφείς 
των νέων σχολικών εγχειριδίων για το γλωσσικό μάθημα, συζήτηση που περιστρέφεται και επιμένει 
στη διασάφηση κάποιων στοιχειωδών γραμματικοσυντακτικών φαινομένων, εκεί, μάλιστα, όπου 
διαφαίνεται ασάφεια και σύγχυση ακόμη και για την αντίληψη των ίδιων των συγγραφέων ή εκεί 
όπου διαπιστώνονται ανεπίτρεπτες αναντιστοιχίες μεταξύ εγχειριδίων και γραμματικής –μια τέτοιου 
είδους συζήτηση (μας λένε) παρέλκει. Να μην το ξεχνάμε: ο βασικός στοχος μας δεν είναι να κάνουμε 
τον δάσκαλο γλωσσολόγο, κι αυτός με τη σειρά του πρέπει να καθοδηγεί τα παιδιά στην παραγωγή 
λόγου, κατά προτεραιότητα, και όχι σε θεωρητικές γνώσεις για τη γλώσσα και σε μεταγλώσσα. 

Με τη σειρά μου, θα θυμίσω κάποια πράγματα και με αυτά θα κλείσω: από την παραδοσιακή 
φορμαλιστική προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος στη λεγόμενη επικοινωνιακή, το άλμα ήταν 
μεγάλο και άξιζε που έγινε. Από την επικοινωνιακή προσέγγιση, που εκ του αποτελέσματος κρίθηκε 
ότι δεν ήταν και τόσο επικοινωνιακή, στη διαθεματική προσέγγιση, και τώρα στον γραμματισμό και 
τον πολυγραμματισμό η απόσταση είναι πολύ μικρή. Κειμενικοί τύποι υπήρχαν– και στοιχειώδης 
λόγος περί κειμενικών ειδών γινόταν– και στα βιβλία της σειράς «Η Γλώσσα μου» για το Δημοτικό 
και «Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο». Εκείνο που έλειπε αισθητά, ήταν η συστηματοποίηση 
των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων, η έλλειψη συστηματικής γνώσης της Γραμματικής και του 
Συντακτικού, έλλειψη που γινόταν εμφανέστερη όσο οι μαθητές ανέβαιναν τις βαθμίδες της 
Εκπαίδευσης. Εάν, μάλιστα, αποβλέπουμε στο πολλαπλό βιβλίο ή και στην κατάργηση γενικότερα 
του βιβλίου και στη χρήση του κατάλληλου κάθε φορά «φακέλου» από τον εκπαιδευτικό, τότε οι 
απαιτήσεις για συστηματική και σε βάθος γνώση των σχετικών κειμενογλωσσολογικών θεμάτων 
αυξάνονται δραματικά. Ας αναλάβει ο καθένας μας το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί. 
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Περίληψη  
Το γιαπωνέζικο haiku είναι ένα παμπάλαιο ποιητικό είδος με ρίζες που ανάγονται στον 15ο αιώνα, το οποίο 
εξελίχθηκε σε υψηλή μορφή τέχνης, κυρίως μέσα από το έργο του Matsuo Bashõ τον 17ο αιώνα. Από τις αρχές 
του 20ού αιώνα που εισάγεται  πιθανότατα μέσω Γαλλίας  στη Δύση, η συναρπαστική περιπέτεια της 
πρόσληψής του αποκτά διαστάσεις φαινομένου. Στην Ελλάδα είναι ένα ιδιαίτερα δημοφιλές και διαδεδομένο 
ποιητικό είδος. Σύντομα και πυκνά ως προς τη συγκρότησή τους, τα haiku επικεντρώνονται στη μνημείωση 
λεπτομερειών της φύσης, φευγαλέων εικόνων, στιγμιοτύπων. Στην εισήγηση παρουσιάζονται εφαρμογές 
προσέγγισης και ενασχόλησης των παιδιών με την τέχνη του haiku. Πρόκειται για μια διδακτική πρόταση, η 
οποία έχει εφαρμοστεί στις Γ΄ και Στ΄   τάξεις Δημοτικού Σχολείου της Αθήνας. Δίνονται προτάσεις 
ανθολόγησης ελληνικών haiku και αναδεικνύεται η πολύπλευρη συμβολή του είδους, όχι μόνο στην – stricta 
sensu – ανάπτυξη της γραπτής έκφρασης των μαθητών, αλλά και στην ευρύτερη καλλιέργεια μιας αντίληψης για 
τα πράγματα.  
 
Η αβρή τέχνη του haiku 
Το γιαπωνέζικο haiku είναι ένα παμπάλαιο ποιητικό είδος, με ρίζες που ανάγονται στον 15ο αιώνα, το 
οποίο εξελίχθηκε σε υψηλή μορφή τέχνης κυρίως μέσα από το έργο του Matsuo Bashõ το 17ο αιώνα 
και, αργότερα, μέσα από τα εκπληκτικά επιτεύγματα των μεγάλων δασκάλων του 18ου και 19ου 
αιώνα, Yosa Buson, Kobayashi Issa και Masaoka Shiki. Το haiku αρχικά ήταν ο εναρκτήριος στίχος 
(«hokku») ενός μεγαλύτερου ποιητικού είδους, του renga. Το renga – η λέξη σημαίνει κατά 
κυριολεξία «συνδεδεμένοι στίχοι» – ήταν μία εκτενής (έως και 10.000 στίχοι) ποιητική μορφή, 
ατομική ή – συνηθέστερα – ομαδική, η οποία αποτελούνταν από λεκτικές αλυσίδες των 17 (5-7-5) ή 
14 (7-7) συλλαβών. Το haiku, ακολουθώντας το μορφικό πρότυπο των 17 (5-7-5) συλλαβών, 
εισάγεται στις αρχές του 20ού αιώνα, πιθανότατα μέσω Γαλλίας,250 στη Δύση και έκτοτε η 

                                                 
250 Στη γαλλόφωνη και ισπανόφωνη βιβλιογραφία, ιδιαίτερα κατά το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα, προτιμήθηκε 
ο όρος haikai (από το «haikai no renga» ή renku, όπως ονομάζεται σήμερα στην Ιαπωνία) αντί του haiku. Haikai 



 

 

631

συναρπαστική περιπέτεια της δυτικής πρόσληψής του λαμβάνει διαστάσεις φαινομένου.251 Ο J. 
Kerouac και ο A. Ginsberg, ο P. Élyard, ο A. Machado και ο O. Paz, ο R.M. Rilke κ.ά. είναι ορισμένοι 
μόνο από τους ποιητές που – ευκαιριακά ή συστηματικότερα – ασχολήθηκαν με τη συγγραφή haiku. 
Με το haiku ασχολήθηκαν ιδιαίτερα και οι κορυφαίοι εκπρόσωποι του Εικονισμού (Imagism) Ezra 
Pound, William Carlos Williams και Amy Lowell, οι οποίοι επιδίωξαν διαύγεια, ακρίβεια και 
καθαρότητα εικόνων στο σύντομο λυρικό ποίημα.  

Στην Ελλάδα πολλοί νεότεροι και σύγχρονοι ποιητές (Γ. Σεφέρης, Δ. Ι. Αντωνίου, Ζ. 
Λορεντζάτος, Τ. Κόρφης, Γ. Παυλόπουλος, Ηλ. Κεφάλας, Αργ. Χιόνης, Ν. Βαγενάς, Χρ. 
Ρουμελιωτάκης, Δ. Καψάλης κ.ά.) καλλιέργησαν το είδος. Σ’ αυτούς πρέπει να συνυπολογίσουμε και 
τους ποιητές όπως ο Γ. Ρίτσος (3x111 τρίστιχα, Μονόχορδα), ο Τ. Μενδράκος (Τα τετράστιχα της 
πικρής βροχής, Τα τετράστιχα της τρελής ανέμης) και ο Μιχ. Γκανάς (Τα μικρά), που έγραψαν 
ποιήματα επιγραμματικής συντομίας, πολύ κοντά στο πνεύμα των haiku. 

Οι ποιητικές μινιατούρες των haiku προτείνονται στον αναγνώστη ως αυθύπαρκτα 
μικροσκοπικά μεγέθη μιας φευγαλέας, ωστόσο ολοκληρωμένης φυσικής ομορφιάς, αλλά και ως 
νύξεις ενός αόρατου και υπεραισθητού μυστηρίου. Ο στυλίστας του haiku μνημειώνει τις μικρές 
λεπτομέρειες της φύσης: τις σταγόνες της βροχής, τις πυγολαμπίδες και τις λιμπελούλες, τη 
μαρμαρυγή του φεγγαριού, το γαλήνιο μαρασμό του φύλλου, τη φιλντισένια τελειότητα του άνθους. 
Τα haiku, επομένως, αντανακλούν τη σπαρακτική ομορφιά της εναλλαγής των εποχών και την 
ουσιαστική ικανότητα του ανθρώπου να στοχάζεται, καθώς παρακολουθεί τη Φύση στον ενιαύσιο 
κύκλο της. Άλλωστε στην Ιαπωνία, επί αιώνες – ακόμα και σήμερα – συνηθίζονται οι εκδρομές με 
σκοπό την απόλαυση της Φύσης σε μέρη ειδικά επιλεγμένα για την ομορφιά και τη γαλήνη τους. 
Τέτοιου είδους δραστηριότητες έχουν για τους Ιάπωνες μεγάλη αισθητική σημασία, ενώ ταυτόχρονα 
δίνουν τη δυνατότητα της ενατένισης και της φιλοσοφικής περισυλλογής.  

Σύντομα και πυκνά ως προς τη συγκρότησή τους τα haiku επικεντρώνονται στην απόδοση 
λεπτομερειών της φύσης, φευγαλέων εικόνων και εντυπώσεων. Ο χρόνος κερματίζεται και 
ακινητοποιείται στο κέντρο της κομψής ποιητικής σύνθεσης, καθηλωμένος στην έξαρση της στιγμής. 
Μια μόνο στιγμή αρκεί για να αξιωθεί το βλέμμα του ποιητή τη «δωρεά του τοπίου»252 και να 
ανακαλύψει πίσω από την ορατή ομορφιά το αθέατο μυστήριο της ζωής και το υπόρρητο εγκόσμιο 
δράμα της. Μέσα στο μικρογραφημένο πεδίο του ποιήματος το στιγμιαίο «�ν» μετουσιώνεται σε μια 
παλλόμενη από αλήθεια εικόνα, που δραστηριοποιεί τις αισθήσεις.      
 
Αρχαία λιμνούλα    old pond…    Τα φύλλα δέρνει 
πηδάει ένας βάτραχος μέσα   a frog leaps in    μ’ ασημόχρωμες στάλες 
- ήχος νερού.253    water’s sound    η τρελή βροχή.254 
                                                                                                                                                         
σημαίνει «διασκεδαστικό». Τα haikai no renga ήταν διασκεδαστικά ποιήματα με έντονα στοιχεία λαϊκού 
χιούμορ. 
251 Η βιβλιογραφία στη Δύση γύρω από το haiku είναι πραγματικά αχανής. Κυκλοφορούν πολυάριθμες 
ανθολογίες με μεταφράσεις γιαπωνέζικων haiku σε όλες τις δυτικές γλώσσες, ενώ σημαντικοί ποιητές της Δύσης 
έχουν ασχοληθεί με τη συγγραφή haiku – ορισμένοι μάλιστα (όπως ο καταξιωμένος Έλληνας ποιητής Ηλίας 
Κεφάλας) έχουν εξελιχθεί σε μύστες αυτής της λεπταίσθητης ποιητικής φόρμας. Αξιόλογη δράση στη Δύση 
αναπτύσσουν και ορισμένες επιστημονικές ενώσεις ή εταιρείες όπως η Διεθνής Ένωση Ηaiku, η Αμερικανική 
και η Καναδική Εταιρεία Ηaiku κ.ά. Πλουσιότατη πληροφόρηση για την τέχνη και την τεχνική του haiku 
προσφέρει το Διαδίκτυο. Μια περιήγηση στις δικτυακές οδούς αποδεικνύει την παγκόσμια διάδοση και απήχηση 
του είδους. Μέσα από το Internet μπορεί κανείς να ξεφυλλίσει εξειδικευμένα περιοδικά (όπως το Simply Haiku), 
να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες και υλικό γύρω από την ιστορική εξέλιξη, τα χαρακτηριστικά, την 
αξιοποίηση του είδους στο σχολείο κλπ. Βλ. την ενδεικτική βιβλιογραφία που παρατίθεται στο τέλος της 
εργασίας. 
252 Wei, W. (2002). Κείμενα περί ζωγραφικής. Η δωρεά του τοπίου. Το μυστικό της ζωγραφικής, μετάφραση του 
Συμεών, Αθήνα: Άγρα  
253 Πρόκειται για το διάσημο haiku του Bashõ. Βλ. Sato, H. (1983). One Hundred Frogs: From Renga to Haiku 
in English, New York: Weatherhill, στο οποίο ανθολογούνται περισσότερες από 100 διαφορετικές μεταφράσεις 
του ίδιου haiku στην αγγλική γλώσσα. Το ποίημα αποδίδεται ελεύθερα στα ελληνικά από τον Σωκρ. Σκαρτσή, 
χωρίς να τηρείται ο κανόνας των 5-7-5 συλλαβών. Βλ. Σκαρτσής,  Σ., μετάφραση, πρόλογος, σημειώσεις. 
(1988).  Χάικου και Σένριου. Γιαπωνέζικα τρίστιχα, Αθήνα: εκδ. Καστανιώτη, σελ. 35. Στα ελληνικά, πρβ. τη 
μετάφραση της Παπαβασιλείου - Χαραλαμπάκη, Ι. (2006). Λογοτεχνία, Γλώσσα και Εκπαίδευση, Αθήνα: εκδ. 
Πατάκη, σελ.. 57 
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       (M. Bashõ)    (Ηλ. Κεφάλας) 
 
Τα παραδοσιακά γιαπωνέζικα haiku αναφέρονται σε εποχιακά θέματα (kidai), κάνοντας χρήση 
εποχιακών λέξεων (kigo). Η χρονική στιγμή ή η εποχή στην οποία τοποθετείται το ποίημα συνήθως 
αποδίδεται με αναφορές σε γεγονότα της φύσης, τη χλωρίδα, την πανίδα ή τις κλιματικές μεταβολές. 
Τα εποχιακά θέματα διακρίνονται συμβατικά στις ακόλουθες κατηγορίες: 
• Εποχή - κλίμα: όλα τα βασικά εποχιακά φαινόμενα που σχετίζονται με τις αλλαγές στον καιρό, τη 
θερμοκρασία κλπ. (η μέρα που μικραίνει,255 η χειμερινή διαύγεια κ. ά.) 
• Μετεωρολογία: χιονόπτωση, βροχόπτωση, ψιχάλα, καταχνιά, πρωινή ομίχλη, πανσέληνος, η άλως 
του φεγγαριού κ. ά. 
• Γεωφυσική: φαινόμενα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση του εδάφους, τους υδάτινους όγκους 
κ. ά. (λόφοι και «χιονόδοξα» βουνά, ορυζώνες, ποταμάκια κλπ.) 
• Εθιμοτυπία (με θρησκευτικό ή κοσμικό χαρακτήρα): γιορτές, διακοπές, εορτασμοί με ρίψη 
πυροτεχνημάτων κλπ.  
• Ανθρώπινη δραστηριότητα: εργασία, συγκομιδή, παιχνίδι κλπ.  
• Πανίδα: βατράχια, λιμπελούλες, πυγολαμπίδες, γρύλοι κλπ.  
• Χλωρίδα: ανθισμένες κερασιές, άνθη του λωτού, φύκια κλπ.  
Τα παραδοσιακά haiku ακολουθούν τον κανόνα των 17 συλλαβών, οι οποίες κατανέμονται σε τρεις 
στίχους των 5-7-5 συλλαβών. Η αυστηρότητα της φόρμας ευνοεί την νοηματική πύκνωση και την 
υπαινικτικότητα. Ως ποίηση της σιωπής, της αμφισημίας και του ανείπωτου, τα haiku περιορίζονται 
σε λίγες, προσεκτικά διαλεγμένες λέξεις, στο συντακτικά ελάχιστο του λόγου, ενώ τα άρθρα και οι 
προθέσεις χρησιμοποιούνται με μεγάλη φειδώ. Η βραχύτητα του λόγου και οι σκόπιμες παραλείψεις 
λέξεων ευνοούν τη νοερή δραστηριότητα του αναγνώστη, ο οποίος συμπληρώνει και προεκτείνει με 
τη φαντασία του το ποίημα. Το haiku γενικά δίνει τη γοητευτική εντύπωση του «ανολοκλήρωτου». 
Στα γιαπωνέζικα haiku οι λεκτικές τομές (kireji) χωρίζουν το ποίημα σε ασύμμετρες προσωδιακές - 
ρυθμικές ενότητες.256 Στις δυτικές γλώσσες οι παύσεις - τομές δηλώνονται στη γραφή με σημεία 
στίξης (παύλες, θαυμαστικά, τελεία, άνω τελεία). Ας προσέξουμε στο ακόλουθο haiku του Ηλ. 
Κεφάλα την έντεχνη χρήση της τομής: 
 
    Στα συγκαλά της! 
    Τα παπούτσια μου φορά 
    μια σουσουράδα.257 
 
Τα haiku στη σχολική τάξη 
Το haiku είναι ένα δημοφιλέστατο ποιητικό είδος που προσφέρει πολλές δυνατότητες διδακτικής 
αξιοποίησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα επιτυχής μπορεί να είναι η 
διαθεματική/διεπιστημονική εκμετάλλευσή του στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,258 
αφού το haiku, ιδιαίτερα στην παραδοσιακή μορφή του, μας προτείνει να αφεθούμε στη θαυμαστή 

                                                                                                                                                         
254 Κεφάλας, Ηλ. ( 2005). Σιωπητήριο χιονιού (134 χαϊκού), Αθήνα: Γαβριηλίδης, σελ. 27 
255  Ο Ιάπωνας στυλίστας του haiku θυμίζει τον Ευρωπαίο crepusculaire ποιητή του Συμβολισμού. Τόσο ο 
δυτικός, όσο και ο απωανατολίτης ποιητής εκφράζουν μια λεπτή, ραφιναρισμένη μελαγχολία και εμπνέονται 
από τη μεταιχμιακή ώρα του λυκόφωτος και από φαινόμενα όπως η καταχνιά, το ημίφως κ.ά. 
256 Ο εσωτερικός προσωδιακός ρυθμός των haiku έχει ήδη αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση: μαθητές της Β΄ τάξης 
του Δημοτικού Σχολείου, στο πλαίσιο διασύνδεσης του μαθήματος της Γλώσσας με τη μουσική, έγραψαν, 
ασκούμενοι στο συλλαβισμό, haiku τα οποία επένδυσαν μουσικά σε ρυθμό 2/4 και τα μελοποίησαν. Βλ. 
Πολυζώη, Γ.(2005). «Μουσική και Γλώσσα  Πλάθοντας μια μουσική ιστορία», στο: Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου Μουσικής Αγωγής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε.), υπό έκδοση. 
257 Κεφάλας, Ηλ., ό.π., σελ. 41. 
258 Βλ. την πρόταση της Καρύδα, Ελ. (2006). Η περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσα από την ποίηση: Μία διδακτική 
πρόταση σύμφωνα με το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.,) εκδ. Δαρδανός.  
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εντελέχεια της φύσης259 και να αντισταθούμε σε μια πεζή και καθαρά ωφελιμιστική ζωή που αγνοεί ή 
δε σέβεται το ωραίο. 

Η διδασκαλία της φόρμας και του ύφους των haiku στο Δημοτικό Σχολείο, δεν αποτελεί 
απλώς μία (ακόμη) νέα πρόκληση/πρόταση διδακτικής της λογοτεχνίας. Σημαίνει την ουσιαστική 
εμπλοκή μαθητών και δασκάλου σε μια δημιουργική μαθησιακή διαδικασία που στοχεύει στην πλήρη 
«κατανόηση» του κοσμοειδώλου των haiku. Οι λεπτές, ευγενικές, πολύ subtile και raffinée 
καταστάσεις που εκφράζουν τα haiku, είναι ικανές να κάνουν τον αναγνώστη πιο ευαίσθητο, συνεπώς 
πιο επιδεκτικό ανώτερων αισθητικών συγκινήσεων. Η ανταπόκριση του αναγνώστη εξαρτάται και 
ταυτόχρονα κυριαρχείται από το σφιχτά δομημένο λόγο των haiku, η πυκνότητα του οποίου μεταφέρει 
τη λεπτή επεξεργασία προσλαμβανόμενων αισθημάτων που παράγονται από την προσεχτική 
παρατήρηση φυσικών εικόνων. Οι εικόνες αυτές αποδίδονται με λεκτική αμεσότητα, ωστόσο με 
διακριτή λεπτότητα. Ένα παράδειγμα: 
 
  Κουβέρτα χιονιού. 
  Και όσο σκεπάζομαι 
  Τόσο κρυώνω. 
 
   (Ηλ. Κεφάλας) 
 
Αν η ανάγνωση αυτών των απλών καθημερινών λέξεων «κουβέρτα», «σκεπάζομαι», «κρυώνω» κλπ., 
δεν κατανοηθεί συνολικά και δεν ερμηνευθεί ανάλογα ως έλλειμμα «ζεστασιάς» – κυριολεκτικά και 
μεταφορικά – θα παραμείνει απλά ένα αθροιστικό σύνολο διαδοχικά συνδεόμενων λέξεων, σε ένα 
τυποποιημένο και αξιοποιημένο μόνο φορμαλιστικά σχήμα. Άρα τι είναι εκείνο που, ως ειδική 
στοχοθεσία, ενδιαφέρει τη διδασκαλία του haiku στο σχολείο;  

Η παρούσα πρόταση διδασκαλίας απευθύνθηκε σε δύο διαφορετικές ηλικίες μαθητών: σε 
μαθητές της Γ΄ και της Στ΄ τάξης, κεντρικού σχολείου της πρωτεύουσας, με σημαντικό ποσοστό 
αλλοδαπών μαθητών (40% και 64%, αντίστοιχα). Οι μαθητές της Γ΄ τάξης είχαν ήδη διδαχθεί haiku, 
όχι όμως και οι μαθητές της Στ΄ τάξης. Τα κείμενα, η στοχοθεσία και το εποπτικό υλικό των εικόνων 
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κοινά, άλλαξε όμως ο τρόπος εργασίας. Όπου οι μαθητές 
συνεργάστηκαν, αυτό έγινε σε εταιρικό επίπεδο για την Γ΄ και ανά ομάδες για την Στ΄ τάξη.  
Με την παρούσα πρόταση, αξιοποιείται πρώτιστα αυτό που ορίζεται για τη διδασκαλία της 
λογοτεχνίας από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, ότι, δηλαδή, «με τη λογοτεχνία η γλώσσα γίνεται όχημα 
και αποτέλεσμα τέχνης και αισθητικής καλλιέργειας», αφού «τα κείμενα της λογοτεχνίας, παρέχουν 
διάφορες οπτικές και ερμηνείες του κόσμου, εμπλουτίζουν την αντίληψη των μαθητών για τον κόσμο» 
και «διευρύνουν τον ορίζοντα των εμπειριών τους».260  
Οι γνωστικοί στόχοι  και οι τρόποι επίτευξής τους αναλυτικά είναι: 
• Καλλιέργεια του προφορικού λόγου (ακρόαση και ομιλία) και των επικοινωνιακών 
λειτουργιών της γλώσσας (κυρίως της ποιητικής/αισθητικής και της συγκινησιακής).261 Με τη 
διατύπωση και εξήγηση των ερμηνευτικών σχημάτων και επιλογών, καθώς και με τη συζήτηση που 
ακολουθούσε, οι μαθητές αιτιολόγησαν και επεξεργάστηκαν συνειδητά τους συνδυασμούς λέξεων 
που χρησιμοποίησαν, αποσαφηνίζοντας τη σημασία τους. Για παράδειγμα, με σκοπό ένα καλύτερο 
αισθητικό αποτέλεσμα που υπακούει στη συγκεκριμένη φόρμα των haiku, μία μαθήτρια της Στ΄ τάξης 
επέλεξε το συνδυασμό του ουσιαστικού «χείλια» με το επίθετο «πικρά». Εξήγησε το μήνυμα που 
ήθελε να μεταδώσει με τη συγκεκριμένη φραστική επιλογή, τα συναισθήματα που της δημιουργεί ο 
χειμώνας και έκανε χρήση της σημασίας τους, κυριολεκτικά και μεταφορικά, σε άλλες φράσεις ( 
«χείλια παγωμένα», «πικρά λόγια» κλπ.).262  
                                                 
259 Το φυσιοκεντρικό haiku μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας συμβάλλει στην καλλιέργεια της οικολογικής 
σκέψης, στην οποία ο Edgar Morin (2000) εναποθέτει τις ελπίδες του για ένα βιώσιμο αύριο, αφού σήμερα «η 
γη είναι μια πατρίδα που κινδυνεύει» (Οι εφτά γνώσεις κλειδιά για την παιδεία του μέλλοντος, μετάφραση Θ. 
Τσαπακίδης, Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού πρώτου, σελ. 152). 
260 Φ.Ε.Κ. 13-3-2003, σελ. 3745. 
261 Βλ. σχετικά Νάκας, Θ. (1995). Οι επικοινωνιακές λειτουργίες της γλώσσας, Ανάτυπο από το Λεξικογραφικόν 
Δελτίον (της Ακαδημίας Αθηνών), τόμ. ΙΘ΄ (1994-5), σελ. 215-245 
262 Το πλήρες haiku της μαθήτριας είναι: 
   Τα χείλια πικρά. 
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• Ανάπτυξη της ικανότητάς τους ως αναγνώστες (και ακροατές) δια της σιωπηλής, 
μεγαλόφωνης και εκφραστικής ανάγνωσης και της γνωριμίας με δειγματικά κείμενα αξιόλογων και 
βασικών εκπροσώπων του είδους (Ελλήνων και μη). 
• Εξοικείωση µε στοιχεία δομής, περιεχομένου και ύφους αυτού του είδους γραφής, με 
συγκριτική μελέτη ανάλογων κειμένων.  
Παράλληλα με τους γνωστικούς, εξυπηρετούνται και οι κοινωνικοί στόχοι που συνοπτικά αφορούν τη 
συνεργασία εταίρων ή ομάδων (αντίστοιχα για τις μικρότερες ή για τις μεγαλύτερες τάξεις), σε 
επίπεδα: 
 α) ανάγνωσης – ο κάθε μαθητής, αφού διάβασε σιωπηλά το κείμενο του, το διάβασε δυνατά 
στο διπλανό του, προκειμένου να προετοιμαστεί για τη δημόσια ανάγνωσή του στο σύνολο της τάξης 
– και 
 β) ελέγχου και αξιολόγησης του παράγωγου υλικού, βάσει προθεσπισμένων κριτηρίων 
(θεματολογία, φόρμα, ύφος, εκφορά του στιγμιαίου, βασική ορθογραφία). Στον πίνακα της τάξης είχε 
επιγραμματικά αναγραφεί ο κανόνας των haiku (σύντομες ποιητικές εικόνες, τρίστιχο, 5-7-5 συλλαβές 
) και προφορικά είχε επισημανθεί η προσοχή στη διδαγμένη από παλιότερα καταληκτική ορθογραφία 
(ρήματα, πληθυντικός αριθμός κλιτών ονομάτων κλπ.). Στα κριτήρια αυτά βασίστηκε διαδοχικά η 
αυτοαξιολόγηση και, στη συνέχεια, η ετεροαξιολόγηση (διπλός έλεγχος από την πλευρά των 
μαθητών).263 
Η ανάγνωση, η άμεση δηλαδή επαφή με το κείμενο, και ο έλεγχος - αξιολόγηση, αποτέλεσαν 
ουσιαστικά τις διδακτικές ενέργειες κατά την έναρξη και τη λήξη της διδασκαλίας. 
Το πλέον σημαντικό, όμως, είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών και η βαθύτερη κατανόηση:  
α) της λυρικότητας του κειμένου,  
β) της μινιμαλιστικής φιλοσοφίας στη χρήση των λέξεων και,  
γ) τελικά, της οικονομίας του ποιητικού λόγου όχι ως προς την ποιότητα, αλλά ως προς τη 
σημαντικότητα των πιο απλών, καθημερινών, απέριττων και τόσο όμορφων «μικρών» στοιχείων της 
ζωής που όλα μαζί συνθέτουν το θαυμαστό μεγάκοσμό μας.  
Άρα, αυτό που κυρίως ενδιαφέρει στη διδασκαλία των haiku, είναι οι ψυχοσυναισθηματικοί στόχοι: η 
συνομιλία του μαθητή με το κείμενο, προκειμένου να γίνει συμμέτοχος του ποιητικού γεγονότος, ως 
«πλου», και να λειτουργήσει ενσυναισθητικά, αντιλαμβανόμενος τις αξίες που αναγνωρίζει και 
μεταφέρει με τον ποιητικό του λόγο ο δημιουργός του haiku. Σημαντικό είναι πως, μέσα από τέτοιες 
διαδικασίες, ο μαθητής έρχεται πιθανά αντιμέτωπος με αξίες υλιστικές μιας εποχής που ο 
εντυπωσιασμός προκαλείται άμεσα και ποικιλότροπα από επιτηδευμένα διογκούμενα ποσά και 
μεγέθη.  

Για την εξοικείωση των μαθητών με τα εποχιακά θέματα των haiku, χρησιμοποιήθηκε 
φωτογραφικό υλικό εικόνων που απεικονίζουν μέρη ή λεπτομέρειες του φυσικού κόσμου, όπως η 
μέλισσα που τρυγάει τον ανθό της κερασιάς, η πεταλούδα που ξαποσταίνει στο κίτρινο του 
λουλουδιού, μια μόνη παπαρούνα σε ένα λιβάδι με μαργαρίτες, το λευκό του γιασεμιού, ο εύθραυστος 
αστερίας του καλοκαιριού, το γαλάζιο του βυθού, ο μικρός κοκκινολαίμης, η σταγόνα του νερού 
καθώς πέφτει και χάνεται…264  

Η εικόνα, η φωτογραφία εν προκειμένω, λειτούργησε ως υπερκείμενο, ένα κείμενο πάνω στο 
κείμενο,265 η ανάγνωση της οποίας συμπλήρωσε νοηματικά το περιεχόμενο των ποιημάτων, 
ενεργοποιώντας δημιουργικά την αισθητική διάδραση κειμένου - αναγνώστη και την 

                                                                                                                                                         
   Ο χειμώνας έρχεται. 
   Πάγωσαν όλα.  
263 Σχετικά με την εργασία στο πλαίσιο της ομάδας, βλ. Ματσαγγούρας, Η. (1987). Ομαδοκεντρική Διδασκαλία 
και Μάθηση, Αθήνα: εκδ. Γρηγόρη και του ιδίου, (2000). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση, Αθήνα: 
εκδ. Γρηγόρη. Σχετικά με την εταιρική εργασία, βλ. Αβέρωφ - Ιωάννου, Τ. (1983). Μαθαίνοντας τα παιδιά να 
συνεργάζονται, Αθήνα: εκδ. Θυμάρι, σελ. 37.  
 
264 Η ποικιλία ιστοσελίδων με εικόνες στο Διαδίκτυο είναι μεγάλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 
http://www.freefoto.com/index.jsp, http://www.picsearch.com, http://www.pics4learning.com 
265 Για το υπερκείμενο (hypertext), ως μέσο μετάδοσης της πληροφορίας βλ. σχετικά στο: Μακράκης, Β. (2000). 
Υπερμέσα στην εκπαίδευση, Αθήνα: εκδ. Μεταίχμιο, σελ. 114. 
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πολυτροπικότητα της μάθησης.266 Θεωρούμε ότι η φωτογραφία, ως στιγμιαία απεικόνιση ενός «άπαξ» 
στιγμιοτύπου, μοναδικού και ανεπανάληπτου, ταιριάζει απόλυτα στο πνεύμα του haiku. Επιπλέον, η 
εικόνα διευκόλυνε αφάνταστα τη μαθησιακή διαδικασία, καθώς έκανε άμεσα αντιληπτό το ποιητικά 
νοούμενο. Οι μαθητές εντόπισαν εύκολα τις αντιστοιχίες ανάμεσα στο ποιητικό περιεχόμενο και τη 
φυσική πραγματικότητα. 

Στην Στ΄ τάξη, η εικόνα (δηλαδή το φωτογραφικό υλικό) προηγήθηκε της ανάγνωσης των 
κειμένων και αναρτήθηκε στον πίνακα. Οι μαθητές «διαπραγματεύθηκαν» τα haiku και μια σειρά 
παρόμοιων μικρόσχημων ποιημάτων από το «φύλλο ανάγνωσης» που είχαμε ετοιμάσει και το οποίο 
λειτούργησε σα μια μικρή (δισέλιδη) ποιητική ανθολογία haiku. Στους μικρότερους μαθητές της Γ΄ 
τάξης, το κείμενό τους – διαφορετικό κείμενο για κάθε μαθητή –  συνοδευόταν από εικόνα ανάλογου 
περιεχομένου. Κείμενο και εικόνα αποτελούσαν το «ατομικό φύλλο εργασίας» κάθε μαθητή, πάνω 
στο οποίο έγραψαν και ζωγράφισαν αργότερα.     

Ταυτόχρονα με την ανάγνωση και τη συζήτηση που ακολουθούσε για τη διακρίβωση της 
κατανόησης από τους μαθητές του καθενός ποιήματος ξεχωριστά (για τις μικρές τάξεις ανά ζεύγος, 
για τις μεγαλύτερες ελεύθερη συζήτηση ανά ομάδες), ορίστηκε το είδος των ποιημάτων. 
Επειδή οι μαθητές της Γ΄ τάξης είχαν διδαχτεί και ξαναγράψει haiku με τα νέα βιβλία της Γλώσσας 
(Τετράδιο του Μαθητή, σελ. 68), εύκολα τα αναγνώρισαν και τα όρισαν α) ως τρίστιχα με 17 
συλλαβές, β) που εκφράζουν σύντομες ποιητικές εικόνες, γ) έχουν θέμα τη φύση και το χρόνο και δ) 
«είναι γιαπωνέζικα» ως προς την προέλευση. Οι μαθητές της Στ΄ τάξης διέκριναν άνετα την κοινή 
τους θεματολογία, αλλά όχι και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, τα οποία εκμαιεύθηκαν από τη 
συζήτηση.  

Και στις δύο τάξεις τα χαρακτηριστικά αναγράφηκαν στον πίνακα. Ενώ στην Γ΄ τάξη 
ακολουθήθηκε μια προσπάθεια ανακατασκευής της προϋπάρχουσας γνώσης,267 διορθώνοντας τη 
λανθασμένη αντίληψη περί απλών τρίστιχων,268 στην Στ΄ τάξη δεν έγινε κάτι τέτοιο. Αντίθετα, τα 
κείμενα που αναγνώστηκαν, εμπλουτίστηκαν και με άλλα ποιήματα γραμμένα στο ύφος των haiku, 
και συγκρίθηκαν τα κοινά ή μη στοιχεία (ομοιότητες και διαφορές). Οι μαθητές εύκολα διέκριναν ότι 
«δεν είναι τρίστιχα, δε διατηρούν το σχήμα των 5-7-5 συλλαβών, είναι όμως μικρά και έχουν θέμα τη 
φύση και τις εποχές». Ένα από αυτά ήταν του Γ. Ρίτσου:  
 
     Ύστερ’ απ’ τα μεγάλα κρύα 
      ένα κρινάκι σου γνέφει 
      με τ΄ άσπρο του μαντίλι. 
 
       («3Χ111 τρίστιχα») 
 

Κατά τις διαδοχικές αυτές αναγνώσεις και συζητήσεις, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην 
προσπάθεια βαθύτερης κατανόησης της διασύνδεσης της φυσικής πραγματικότητας με τον ποιητικό 
λόγο. Ταυτόχρονα, αξιοποιήθηκαν πολλά είδη του προφορικού λόγου (διάλογος, ερωταποκρίσεις, 
κλπ.) και ποικίλες επικοινωνιακές λειτουργίες της γλώσσας, σύμφωνα με τους γνωστικούς στόχους 
που είχαν αρχικά τεθεί, όπως η συγκινησιακή λειτουργία με τη χρήση επιφωνημάτων, υποκοριστικών 
κλπ.  

Στο τέλος της διδασκαλίας, δόθηκε χρόνος στους μαθητές να σκεφτούν εικόνες που τους 
συγκινούν, που μπορούν να αποτυπωθούν με το δικό τους λόγο σε μορφή haiku, καθώς και να 
                                                 
266 Για την αποτελεσματικότητα της εικόνας κατά τη διδασκαλία, βλέπε το ομότιτλο κεφάλαιο στο: Βρεττός, Γ. 
(1999). Εικόνα και Σχολικό εγχειρίδιο, Αθήνα: αυτοέκδοση, σελ. 21-28. 
267 Σχετικά με την προϋπάρχουσα γνώση βλ. Βοσνιάδου, Στ. (2001). Πώς μαθαίνουν οι μαθητές. Ανάκτηση στις 
12 Μαΐου 2007 από http://www2.e-yliko.gr/genarticle003.htm 
268 Το Τετράδιο του Μαθητή της Γ΄ τάξης παρουσιάζει το τρίστιχο του Γ. Σεφέρη: 
     Είτε βραδιάζει 
     είτε φέγγει 
     μένει λευκό το γιασεμί,  
που δε διατηρεί το τυπικό συλλαβικό σχήμα 5-7-5, ενώ το haiku του Μασαόκα Σίκι με τη συναίρεση του τρίτου 
στίχου «Κίτρινα, άσπρα / χρυσάνθεμα· μα θέλω /κι ένα κόκκινο» (σε μετάφραση Ρ. Θεοφανοπούλου, 132 
γιαπωνέζικα χαϊκού, εκδ. Πρόσπερος), μάλλον δημιουργεί προβλήματα στη μέτρηση των συλλαβών για τους 
μικρούς μαθητές. 
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εξερευνήσουν νοητικά την ομορφιά του φυσικού κόσμου κατά την εναλλαγή των εποχών και να τη 
«μεταγράψουν» σε λόγο γραπτό. Οι μαθητές και των δύο τάξεων είχαν ασκηθεί  στην παραγωγή 
γραπτού λόγου προγενέστερα και είχαν ήδη πειραματιστεί και δοκιμάσει την ποιητική/αισθητική 
χρήση της γλώσσας για άλλους διδακτικούς σκοπούς..  

Η διδασκαλία των haiku εγγενώς περιορίζει τη χρήση της γλώσσας και απαιτείται λιτός, 
άμεσος και πυκνού νοήματος περιγραφικός λόγος. Γι’ αυτό, ειδικά στην Στ΄ τάξη, δημιουργήθηκε 
στον πίνακα ένας τριμερής κατάλογος από λέξεις (ρήματα, ουσιαστικά και επίθετα/μετοχές) για να τις 
χρησιμοποιήσουν, αν και τελικά δεν έγινε ευρεία χρήση τους. Πρώτα, σχεδίασαν απλά φυσικά 
σχήματα (ένα φύλλο, τη ρώγα του σταφυλιού κλπ.) σε λευκά φύλλα Α4 και μετά έγραψαν τα 
ποιήματά τους, μέσα ή γύρω από αυτά. 

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης αν και ήταν «έμπειροι δημιουργοί» haiku, όπως προαναφέρθηκε, 
έμειναν πιο κοντά στη χρήση συμβατικής/καθημερινής γλώσσας και εικονοποιίας και δεν αφέθηκαν 
χαλαροί. Με ευκολία, όμως, χρησιμοποίησαν το σχήμα των 5-7-5 συλλαβών, που δεν είχαν 
επεξεργαστεί στην προηγούμενη άσκηση πάνω στα haiku (από το τετράδιο του Μαθητή της 
Γλώσσας). 

Τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους μας επέτρεψαν να δημιουργήσουμε portfolios με τις 
εργασίες των μαθητών και να κρίνουμε συνολικά τη διδακτική πρόταση, αλλά και να αναρωτηθούμε 
αν πράγματι αξίζει να βασιστούμε στη φιλοσοφία του haiku για να ζήσουμε μαζί με τα παιδιά σε ένα 
κόσμο με: 
 
 «Το χαρούμενο 
   λιβάδι που μύριζε 
   πολύ άνοιξη!» 
 
    (Μαθήτρια της Γ΄ τάξης) 
Όπου: 
 «Ένα σύννεφο 
   που έφυγε μακριά 
   δεν ξανάρθε πια.» 
 
    (Μαθήτρια της Στ΄ τάξης) 
Και: 
 «Η πασχαλίτσα    «Μικροσκοπική    
   την άνοιξη περπατά      ή               μα όμορφη πετάει  
   πάνω στα φύλλα.»                 η πεταλούδα.»  
 
    (Μαθητές της Στ΄ τάξης) 
 
Οι εποχές διακρίνονται ξεκάθαρα στα δείγματα εργασίας των μαθητών μας. Το καλοκαίρι 
εκφράστηκε ποικιλότροπα: 
   
«Ο αστερίας   «Ω! ήλιε λαμπρέ   «Γλυκό σαν μέλι  
στην αμμουδιά ξαπλώνει.           και  της ζωής οδηγέ    μεγάλο σαν ζουζούνι 
Το κύμα ήρθε.»    Έλα, φώτιζε.»     είν’το σταφύλι.» 
 
 (Μαθητές της Στ΄ τάξης) 
 
Για το φθινόπωρο έγραψαν: 
  «Τα φύλλα πέσαν.  
      Όλα είναι άσχημα. 
    Αχ, φθινόπωρο!» 
 
Για το χειμώνα:   
 
 «Τα χείλια πικρά.     «Βαρύς χειμώνας. 
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   Ο χειμώνας έρχεται        Δεν υπάρχουν πουθενά 
                              Πάγωσαν όλα.»                              ζώα και πουλιά.» 
 
Το παρακάτω haiku έχει τίτλο «Το σύννεφο»: 

  
Από μαθητή της Στ΄ τάξης 
 
Οι αναλογίες και οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην ανθρώπινη φύση και τη φυσική 
πραγματικότητα της οποίας αποτελεί μέρος της, γίνονται καλύτερα αντιληπτές μέσω της ποίησης των 
haiku, η οποία προσεγγίζει άμεσα την ουσία της ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το haiku  εξασκεί 
στο έπακρο την – κατά Οδυσσέα Ελύτη – «ποιητική νοημοσύνη».269 

Η δική μας διδακτική πρόταση εστιάζει στην ύψιστη φυσική εκφραστική δύναμη των haiku, 
αυτής της τόσο ανθεκτικής στο χρόνο ποιητικής μορφής. Σ’ έναν πολιτισμό που βασίζεται στην 
ταχύτατη και θρυμματισμένη διασπορά πληροφοριών το haiku αντιπροτείνει μια ποίηση λιτή, γεμάτη 
ευγένεια, σεμνότητα και φινέτσα, χωρίς ίχνος επιτήδευσης. Με ελάχιστο υλικό, ελάχιστες λέξεις, ο 
ποιητής αναπλάθει τις εικόνες ενός απέραντου κόσμου. Οι λιγότερες λέξεις αναπτύσσονται και 
εξυπηρετούν ένα απεριόριστο νοηματικό περιεχόμενο αναδεικνύοντας τη γραφή ως μέσον και ως 
αξία. Παρά την πενιχρότητα της ζωής η ποίηση βρίσκεται γύρω μας, επιμένει το haiku: 
 
Πίσω από απλά πράγματα κρύβομαι, για να με βρείτε˙ 
αν δε με βρείτε θα βρείτε τα πράγματα,  
θ’ αγγίξετε εκείνα που άγγιξε το χέρι μου 
θα σμίξουν τα χνάρια των χεριών μας. 
      
     (Γ. Ρίτσος, «Το νόημα της απλότητας») 
 
 
 
   Μικρή ανθολογία ελληνικού haiku 
 
 
    Τα δάχτυλά της       
    στο θαλασσί μαντίλι        
    κοίτα: κοράλλια.      
     
      (Γ. Σεφέρης, «Δεκαέξι χαϊκού»)    

                                                 
269 «Κάθε μέρα που περνάει με κάνει ολοένα και περισσότερο να πιστεύω πως η κατανόηση της ποίησης […] 
είναι πολύ περισσότερο ζήτημα μιας άλλης ικανότητας, που θα μπορούσαμε ίσως να ονομάσουμε ποιητική 
νοημοσύνη. Η ποιητική αυτή νοημοσύνη μπορεί να λείπει από τους παντογνώστες, κι ωστόσο να κατοικεί μέσα 
στον πιο απλό άνθρωπο. Μπορεί, δεν ξέρω, να στηρίζεται σε μια σωστή συναισθηματική και ψυχική αγωγή, να’ 
χει σχέση με την ύπαρξη μιας καλής ποιότητας ευαισθησίας, με την παρουσία μιας ανάγκης πραγματικής για 
ποιητικό πέταγμα», Ελύτης, Οδ. (1996). Ανοιχτά χαρτιά, Αθήνα: Ίκαρος, σελ. 478.     
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Χορεύουν πιάτα  Φυσά ο αγέρας    Στη μαύρη νύχτα  
χρυσά στο κύμα  πάνω  μα τα σπαρτά δεν γέρνουν,  ζωγραφίζω γιασεμιά  
χίλια φεγγάρια.    ζωγραφισμένα.    να ξημερώσει. 
            
     (Δ. Ι. Αντωνίου, Χάι κάι και τάνκα) 
 
 
«Μικρή κερασιά   Όσα μυστικά               Έλα σαν χόρτο 
πού ’ναι τα μυστικά σου;»  μου πεις θα τα κρατήσω  στις ρωγμές μου να ανθίσεις 
ρωτά το χιόνι.   κοκκινολαίμη.    ν’ απλώσεις ρίζες. 
 
      (Ηλ. Κεφάλας, Σιωπητήριο Χιονιού) 
 
 
 Ω, δες το θαύμα:       Φοβισμένε ασβέ   
 Πουλιά, λουλούδια, ψάρια,   η νύχτα ανοίγει δρόμους,  
 γίνανε λέξεις!     θα δραπετεύσεις! 
        
      (Τ. Κόρφης, «Εικοσιτέσσερα Χαϊκού»)                       
  
 
 Να σε φιλήσω      Έκπτωτο αστέρι 
 που μάχεσαι στο χιόνι     αναδεύεις στο βυθό 
 πυράκανθά μου.      σαν αστερίας. 
 
   (Αν. Ευαγγέλου, Τα χάι - κάι)    (Αργ. Χιόνης, Ιδεογράμματα,   
           Χαικού και τάνκα) 
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O ρόλος του Ανθολογίου Λογοτεχνικών Κειμένων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 
Κατσίκη-Γκίβαλου Άντα, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Αθηνών 

 
Περίληψη 
Η θέση της Λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί στις μέρες μας αντικείμενο εκτεταμένων 
συζητήσεων που διευρύνουν το θεωρητικό προβληματισμό και εμπλουτίζουν τις πρακτικές της προσφοράς 
λογοτεχνικών κειμένων μέσα στην τάξη. Σύμφωνα με τα νέα Προγράμματα Σπουδών  (2000) και το Διαθεματικό 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (2002) για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η Λογοτεχνία εντάσσεται 
στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας και υποστηρίζεται από αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια με τίτλο 
Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων (για τις Α΄-Β, Γ΄-Δ΄, Ε΄-ΣΤ΄ Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, αντίστοιχα). Τα 
νέα Ανθολόγια αυτά, όπως και τα παλαιότερα, εξακολουθούν να έχουν την κύρια ευθύνη της επαφής των 
παιδιών με τη Λογοτεχνία, αφού μάλιστα τα λογοτεχνικά κείμενα που περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια της 
Γλώσσας έχουν περιοριστεί σημαντικά. Στα Αναλυτικά  Προγράμματα Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας (2002), 
που ακολουθούν το Διαθεματικό,  ο ρόλος της Λογοτεχνίας αναβαθμίζεται: αποσυνδέεται εν μέρει από τη 
διδασκαλία της Γλώσσας, ενώ συνδέεται με τη σύγχρονη πραγματικότητα και με άλλες πολιτισμικές εκφράσεις, 
όπως είναι οι καλές τέχνες ή οι επιστήμες, μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες.  Η σύνθεση μύθου και λόγου, 
φαντασίας και πραγματικότητας, που ενυπάρχει στο λογοτεχνικό κείμενο, αυταπόδεικτα σχεδόν, προβάλλει τη 
«χρήση» της Λογοτεχνίας σε διαθεματικές προσεγγίσεις, που ευνοούν τη συνομιλία κειμένων, όχι μόνο 
λογοτεχνικών αλλά και επιστημονικών ή πληροφοριακών. Η Λογοτεχνία γίνεται μέρος της σημερινής 
πραγματικότητας και των προβλημάτων της, συνδέει το παρελθόν με το παρόν, την τέχνη με την επιστήμη, αλλά 
διατρέχει τον κίνδυνο να χάσει τον κύριο στόχο της, που είναι η πρόκληση αισθητικής συγκίνησης και 
απόλαυσης, αν θεωρηθεί απλά ως μια άλλη πηγή γνώσης. Για το λόγο αυτό, εκτός από τους ιδιαίτερους τρόπους 
διδακτικής αξιοποίησης των λογοτεχνικών κειμένων μέσα στην τάξη, επιτατική φαίνεται να είναι η αυτόνομη 
παρουσία της Λογοτεχνίας μέσα στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα και η συνακόλουθη αντιμετώπισή της ως μη 
γνωστικού αντικειμένου από το Αναλυτικό Πρόγραμμα και κυρίως από τους δασκάλους.   
 

Η θέση της Λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί στις μέρες μας αντικείμενο 
εκτεταμένων συζητήσεων που διευρύνουν το θεωρητικό προβληματισμό και εμπλουτίζουν τις 
πρακτικές της προσφοράς λογοτεχνικών κειμένων μέσα στην τάξη. Σύμφωνα με τα νέα Προγράμματα 
Σπουδών (2000), τα οποία ενσωματώθηκαν στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
(2002), η Λογοτεχνία εντάσσεται ως γνωστικό αντικείμενο στο μάθημα της Γλώσσας και 
υποστηρίζεται από αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο με τον τίτλο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων. Τα 
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λογοτεχνικά κείμενα που περιέχονται στα νέα εγχειρίδια για τη Γλώσσα υπηρετούν, σχεδόν 
αποκλειστικά, τη γλωσσική καλλιέργεια των παιδιών. 

 Στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας του 2002, που 
ακολουθούν το Διαθεματικό, υπάρχει στους ειδικούς σκοπούς της διδασκαλίας της ελληνικής 
γλώσσας στο δημοτικό σχολείο270 ως έκτος αυτός που αφορά τη λογοτεχνία: «να γνωρίσει [ο 
μαθητής] και να αγαπήσει ποικίλες μορφές λογοτεχνικών έργων, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθεί και 
να αποζητά μόνος του τη συντροφιά του καλού λογοτεχνικού βιβλίου» (ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2002: 26). Στους 
άξονες που αφορούν τη Λογοτεχνία,  τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας 
κάνουν λόγο για «βιωματικό λόγο και γλωσσικά μέσα των λογοτεχνημάτων» (ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2002: 24), 
ενώ ανάμεσα στους γενικούς στόχους (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αξίες) του γλωσσικού 
μαθήματος, που αναφέρονται στη γλωσσική καλλιέργεια των παιδιών, γίνεται λόγος «για την 
απόλαυση του λόγου ως έργου τέχνης, την εξοικείωση του μαθητή με δομικά, υφολογικά και 
περιεχομενικά στοιχεία των κειμένων, καθώς και την εξοικείωσή του με τα αξιόλογα έργα των 
κυριοτέρων εκπροσώπων της ελληνικής λογοτεχνίας και της νεοτερικής, καθώς και με δείγματα 
βαλκανικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας» (ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2002 : 24). 

 Στην τρίτη ενότητα του Β΄ μέρους, στη Διδακτική Μεθοδολογία, διατυπώνεται ότι «κρίνεται 
σκόπιμη η μερική αποσύνδεση της διδασκαλίας των λογοτεχνικών κειμένων από τη διδασκαλία του 
γλωσσικού μαθήματος, γιατί η λογοτεχνία παίζει ένα σημαντικό ρόλο […] στην αισθητική 
καλλιέργεια του ατόμου και στην ευαισθητοποίησή του απέναντι στα προβλήματα της ζωής» 
(ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2002: 57). Επίσης, προβάλλεται η διακειμενική προσέγγιση των κειμένων, η ερμηνεία 
βάσει του περικειμένου τους, καθώς και η μελέτη των στοιχείων της μορφής και της δομής τους χωρίς 
σχολαστικισμό. Ακόμη γίνεται αναφορά στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στα πλαίσια άλλων 
μαθημάτων, και ειδικότερα στο συσχετισμό της με τις άλλες τέχνες μέσα σε μία διαθεματική 
προοπτική (ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2002). Τέλος, στο κεφάλαιο των δραστηριοτήτων, η λογοτεχνία συνδέεται με 
το παιχνίδι, την ψυχαγωγία, και γίνεται αναφορά σε παιγνιώδεις δραστηριότητες φιλαναγνωσίας. Σας 
ρωτώ, αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούν να γίνουν όλα αυτά σε δεκαέξι (16) σκόρπια δίωρα μέσα στη 
σχολική χρονιά, που κι αυτά δε γίνονται, αφού χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των κενών άλλων 
μαθημάτων; 

 Ωστόσο, οι παραπάνω επισημάνσεις του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, παρά τις 
αντιφάσεις που περιέχουν τόσο σε επίπεδο γενικών και ειδικών σκοπών, όσο και δραστηριοτήτων και 
διδακτικών μέσων, αποτελούν ένα βήμα σημαντικό αλλά όχι ικανό, ούτε αποτελεσματικό για τον 
πολύπλευρο ρόλο που μπορεί να παίξει η λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο.  

Το ζήτημα της διδασκαλίας της λογοτεχνίας που υλοποιείται μέσα από τα τρία Ανθολόγια 
Λογοτεχνικών Κειμένων πρέπει να αντιμετωπισθεί από την Πολιτεία με ρηξικέλευθο και ριζοσπαστικό 
τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τη διαπίστωση, που προκύπτει από σχετικές έρευνες, ότι η λογοτεχνία 
συμβάλλει στην πολυδιάστατη  καλλιέργεια του παιδιού. Το γεγονός ότι στα νέα βιβλία για το 
γλωσσικό μάθημα στο Δημοτικό Σχολείο δεν υπάρχουν πολλά λογοτεχνικά κείμενα αλλά κυρίως 
“χρηστικά” για τη διδασκαλία γλωσσικών φαινομένων  δικαιολογεί, νομίζω, τους φόβους μας για το 
“δυσοίωνο” μέλλον της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος 
για τον οποίο υποστηρίζουμε,  όλοι όσοι διδάσκουμε λογοτεχνία στα Παιδαγωγικά Τμήματα των 
Παν/μίων, ότι, εκτός από το σαφή διαχωρισμό της διδασκαλίας της Γλώσσας από τη “διδασκαλία” της 
λογοτεχνίας, είναι απαραίτητο να καθιερωθεί άμεσα και επίσημα στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, σε 
εβδομαδιαία βάση και για κάθε τάξη, ένα δίωρο για τη λογοτεχνία. Κατά τη διάρκεια αυτού του 
δίωρου οι μαθητές θα έρχονται αβίαστα σε επαφή με ένα ή περισσότερα λογοτεχνικά κείμενα από τα 
Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων, τα οποία φαίνεται πως τελικά είναι και τα μόνα υπεύθυνα για την 
ολοκληρωμένη επαφή των μαθητών με τη λογοτεχνία.  

 Και ας έρθουμε τώρα στο ρόλο των συγκεκριμένων Ανθολογίων που από φέτος διδάσκονται 
στα δημοτικά σχολεία. Είναι γνωστό ότι η δημιουργία ανθολογίων δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, 
πολύ περισσότερο όταν αυτά απευθύνονται σε μικρούς μαθητές. Στην τελευταία περίπτωση εκτός από 
τα κριτήρια που ακολουθούνται για τα άλλα ανθολόγια ή ανθολογίες (δίκαιη και αναλογική 
                                                 
270 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2002: 26. Περισσότερα στοιχεία για τη θέση της λογοτεχνίας στα Αναλυτικά Προγράμματα βλ. 
Κατσίκη-Γκίβαλου 2005: 13-18.    
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αντιπροσώπευση λογοτεχνικών ειδών, καταξιωμένων λογοτεχνών, Ελλήνων και ξένων, αισθητικών 
ρευμάτων, κειμένων που διακρίνονται για τη λογοτεχνικότητά τους και την πρωτοτυπία της γραφής, 
κ.α.) είναι απαραίτητο να υπάρξουν και άλλες παράμετροι που θα συμβάλουν στην απρόσκοπτη, 
χρηστική, επωφελή, αλλά και ευχάριστη προσέγγιση των ανθολογίων από τους μαθητές. Τέτοιες 
παράμετροι είναι η θεματική κατάταξη των κειμένων, η ικανή εκπροσώπηση της λογοτεχνίας για 
παιδιά και νέους, η διεύρυνση του λογοτεχνικού κανόνα – με συγγραφείς που μπορεί να μην είναι 
καταξιωμένοι αλλά να έχουν γράψει κείμενα ανατρεπτικά, με ενδιαφέροντα θέματα, με 
λογοτεχνικότητα και πρωτότυπους χειρισμούς τόσο των θεμάτων όσο και της αφήγησης, με κόμικ, 
κλασικά εικονογραφημένα κ. ά. – Επίσης η θεματική διεύρυνση με είδη, όπως αστυνομικές ή 
περιπετειώδεις ιστορίες, κείμενα επιστημονικής φαντασίας που κινούν το ενδιαφέρον των μαθητών 
για ανάγνωση, ως πλησιέστερα στα ενδιαφέροντά τους, καλό είναι να συμπεριλαμβάνονται σε 
σχολικά εγχειρίδια. 

 Τα Ανθολόγια είναι βέβαια τα μόνα σχολικά βιβλία που γνωρίζουν συστηματικά στα παιδιά τη 
λογοτεχνία. Γιατί δεν είναι λογοτεχνία η ανάγνωση δύο ή τριών στίχων ή στροφών περιστασιακά στο 
μάθημα π.χ. της Ιστορίας, ούτε η γλωσσική επεξεργασία κάποιου λογοτεχνικού κειμένου στο μάθημα 
της γλώσσας. Τα  Ανθολόγια μπορούν ακόμη να αποτελούν το έναυσμα για να διαβάσουν οι μαθητές 
ολοκληρωμένα μυθιστορήματα καθώς σε κάθε κείμενο υπάρχουν προτάσεις βιβλίων για ανάγνωση με 
θέμα ίδιο ή συγγενές με αυτό του ανθολογουμένου κειμένου. Εξάλλου τόσο ο δάσκαλος όσο και οι 
μαθητές μπορούν να προτείνουν τα δικά τους βιβλία. Αυτό θα προωθήσει τη φιλαναγνωσία που 
αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, ένα στοίχημα που οφείλει να κερδίσει οπωσδήποτε ο εκπαιδευτικός της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Η φιλαναγνωσία μπορεί, ίσως να επιτευχθεί σε ένα μεγάλο βαθμό την ώρα της λογοτεχνίας. 
Και τα δύο ανθολόγια που διδάσκονται από φέτος, Το δελφίνι (Α΄–Β΄), Στο σκολειό του κόσμου (Γ΄-
Δ΄) ,αλλά και το τρίτο των Ε’ – Στ’ τάξεων Με λογισμό και μ’ όνειρο, που είναι λίγο παλαιότερο, 
ακολούθησαν ως ένα βαθμό τα αναλυτικό πρόγραμμα και τις προδιαγραφές συγγραφής των 
Ανθολογίων ως προς τις θεματικές, τη χρονική έκταση, την αναλογία ελληνικής και ξένης 
λογοτεχνίας. Στη σημερινή ανακοίνωση θα περιοριστώ να αναφέρω τις απόψεις και τους 
προβληματισμούς που αναπτύχθηκαν πριν και κατά την ανθολόγηση των Ανθολογίων Γ’-Δ’ «Στο 
σκολειό του κόσμου» και Ε’-Στ’ « Με λογισμό και μ’ όνειρο». Θεωρώντας ότι τα εγχειρίδια αυτά 
λειτουργούν ως «κράχτες» της λογοτεχνίας στο σχολείο επιδιώξαμε να συμπεριλάβουμε σε αυτά 
κείμενα ευχάριστα, σύγχρονα, ενδιαφέροντα για τα παιδιά χωρίς να παραβλέπουμε καθόλου κείμενα 
που διακρίνονται για τις διαχρονικές αξίες ή για τα στοιχεία του ελληνικού αλλά και των άλλων 
πολιτισμών, όλα καταξιωμένα αισθητικά.  Επίσης καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να εκπροσωπηθούν 
όλα τα είδη λογοτεχνίας καθώς και της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους. Αναγκαστικά τα 
μυθιστορήματα δόθηκαν σε αποσπάσματα και γενικότερα τα σύντομα κείμενα θεωρήθηκαν 
καταλληλότερα.  

Ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε σοβαρά ήταν η εικονογράφηση και ειδικότερα η σχέση 
εικόνας και λόγου. Κρίναμε – για το Ανθολόγιο «Στο σκολειό του κόσμου» των Γ’-Δ’ τάξεων – σε 
συνεργασία με την εικονογράφο κ. Διατσέντα Παρίση ότι η εικονογράφηση και η επιλογή εικαστικού 
υλικού (πίνακες ζωγράφων, Ελλήνων και ξένων, φωτογραφίες, γκραβούρες, σκίτσα, σχέδια κ.λπ.) 
καλό είναι να διαλέγονται με το κείμενο, να προεκτείνουν το νόημά του ή και να το ανατρέπουν. Η 
εικονογράφηση των Ανθολογίων όμως έχει και το δικό της «τέλος», με την αριστοτελική έννοια: να 
καλλιεργήσει αισθητικά τα παιδιά στον εικαστικό τομέα. Η ίδια συλλογιστική είχε ακολουθηθεί και 
στο Ανθολόγιο «Με λογισμό και μ’ όνειρο» μόνο που εκεί δεν υπήρχε εικονογράφος. Η όλη εικαστική 
επιμέλεια είχε γίνει από τη συντακτική ομάδα. Διεύρυνση της αισθητικής καλλιέργειας των 
μαθητών/τριών θεωρούμε ότι επιτυγχάνεται με τη συσχέτιση της μουσικής ή του θεάτρου (θεατρικού 
παιχνιδιού) με το λογοτεχνικό κείμενο μέσα από προτεινόμενες δραστηριότητες στα βιβλία του 
μαθητή ή και στο βιβλίο του δασκάλου. 

  Ένα άλλο ζήτημα που μας προβλημάτισε, το οποίο αποτυπώνεται στις δραστηριότητες, είναι 
η διαθεματικότητα σε σχέση με τη λογοτεχνία. Θεωρήσαμε ότι τα κυρίαρχα στοιχεία του 
λογοτεχνικού λόγου, η ποιητικότητα, ο συμβολισμός, η πολυσημία, η συναισθηματική χροιά καθώς 
και η όλη δομή και ιδιοτυπία του αφηγηματικού λόγου ή η έκφραση συναισθημάτων, αξιών, ψυχικών 
καταστάσεων, κοινωνικών προβληματισμών δε θα έπρεπε να χαθούν  ή να παραγκωνισθούν προς 
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όφελος της πληροφόρησης και της γνώσης. Γι’ αυτό οι περισσότερες διαθεματικές δραστηριότητες 
και στα δύο Ανθολόγια  σχετίζονται κυρίως με άλλες τέχνες (ζωγραφική, μουσική, θέατρο, 
φωτογραφία), με την τεχνολογία που στοχεύει όμως στην ανάδειξη της λογοτεχνίας  και με 
επιστημονικά πεδία όπως η οικολογία, το περιβάλλον, η κοινωνιολογία και η ιστορία με στόχους την 
πρόκληση του ενδιαφέροντος των παιδιών μέσα από το λογοτεχνικό κείμενο για ζητήματα άλλων 
επιστημών, την ανάδειξη του ανοίκειου λογοτεχνικού λόγου σε σχέση με τον επιστημονικό και όχι 
την απογύμνωση του λογοτεχνικού κειμένου από τα αισθητικά του χαρακτηριστικά με σκοπό την 
έμφαση στο γνωστικό στοιχείο. 

Ακόμα η συσχέτιση της λογοτεχνίας με το παιχνίδι ήταν ένα θέμα που θεωρούσαμε αναγκαίο 
να αποτυπώνεται στα Ανθολόγια. Εκκινώντας από την άποψη διατυπωμένη από πολλούς επιστήμονες, 
φιλοσόφους και παιδαγωγούς (Χουϊζίνκα, Βίνικοτ, Φρόιντ, Μπρούνερ, Σπινκ, Ποσλανιέκ κ.ά.) ότι η 
λογοτεχνική γραφή είναι ένα παιχνίδι λέξεων, ότι η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου έχει κοινά 
χαρακτηριστικά με αυτά του παιχνιδιού, ότι και τα δύο αποτελούν εκούσιες δραστηριότητες, 
ανιδιοτελείς και ευχάριστες ενασχολήσεις, ότι είναι δημιουργοί ενός φανταστικού κόσμου που μας 
απομακρύνει από τη πραγματικότητα χωρίς να την αντιστρατεύεται, δημιουργήσαμε έναν ικανό 
αριθμό δραστηριοτήτων παιγνιώδους χαρακτήρα. Οι δραστηριότητες αυτές ή προκαλούν το παιδί να 
διαλεχθεί με άλλα κείμενα (του Ανθολογίου) ή με άλλες τέχνες ή να γίνει κριτικός αναγνώστης ή να 
ανακαλύψει τα μυστικά κάποιων αφηγηματικών τεχνικών ή να επιδοθεί στη δημιουργική γραφή 
συμμετέχοντας βιωματικά καταρχήν στο κείμενο. Η βιωματική εμπλοκή των μαθητών-αναγνωστών 
στο λογοτέχνημα προσφέρει στο διαμεσολαβητή και συναγνώστη δάσκαλο ένα πλούσιο υλικό 
πολλαπλών αναγνώσεων του κάθε κειμένου οι οποίες, είτε αντιτίθενται είτε συντίθενται από την 
αναγνωστική ομάδα της τάξης, δημιουργούν ένα πρόσφορο έδαφος συζήτησης για ποικίλα θέματα 
που προκαλούνται από τα κείμενα. 

 Η αφηγηματολογία και οι αναγνωστικές θεωρίες είναι οι θεωρητικές επιλογές προσέγγισης 
των κειμένων. Χωρίς όρους και ορισμούς, που όμως καλό θα είναι να γνωρίζει ο δάσκαλος, με τρόπο 
ευχάριστο, κριτικό και δημιουργικό πιστεύουμε πως μέσα από τα Ανθολόγια τα παιδιά θα αγαπήσουν 
το φανταστικό αλλά και ρεαλιστικό κόσμο της λογοτεχνίας, έναν κόσμο που τα εξοικειώνει με τη 
γύρω πραγματικότητα, τους δίνει όμως και τον τρόπο να την κρίνουν, να την κατακρίνουν, να την 
αγαπήσουν, να την αλλάξουν ή και να ξεφύγουν από αυτήν.    
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Περίληψη 
Το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων, είναι το σχολικό εγχειρίδιο μέσω του οποίου υποστηρίζεται και 
εκφράζεται η παιδική λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο. Η παλαιότερη μεθοδολογία προσέγγισης των 
λογοτεχνικών κειμένων, περιοριζόταν σε νοηματικές αναλύσεις και σε καθαρά γλωσσικές δραστηριότητες 
καθώς η λογοτεχνία συνδεόταν άμεσα με το μάθημα της Γλώσσας, ως φορέας «πρότυπης» γλώσσας κι όχι ως 



 

 

643

αυτόνομο είδος λόγου με δικά του χαρακτηριστικά. Η εφαρμογή του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου 
Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το ΥΠ.Ε.Π.Θ. θέτει νέες 
προϋποθέσεις προσέγγισης της Λογοτεχνίας στο σχολείο με άξονα τη συγγραφή των νέων Ανθολογίων. Η 
παρούσα ανακοίνωση έχει στόχο να αναδείξει τις μορφές και τους τρόπους προσέγγισης των λογοτεχνικών 
κειμένων, όπως προκύπτουν και καταγράφονται στο νέο Ανθολόγιο Α΄ και Β΄ Δημοτικού. Επιχειρείται η 
οριοθέτηση της μεθοδολογίας που προτείνεται και η σχέση της με τις σύγχρονες απόψεις της παιδαγωγικής και 
της διδακτικής προσέγγισης της λογοτεχνίας. Οι διαθεματικές, ομαδοσυνεργατικές, βιωματικές, παραγωγής 
λογοτεχνικού λόγου και πολυτροπικές δραστηριότητες, που υπάρχουν στο Βιβλίο του Μαθητή και του Δασκάλου 
αναλύονται ως νέοι τρόποι προσέγγισης της λογοτεχνίας και ως νέες προτάσεις συσχέτισης με άλλες μορφές 
τέχνης, όπως τα εικαστικά, το θέατρο και τη μουσική.  
 
Εισαγωγή  
Η διδακτική της λογοτεχνίας και η μεθοδολογία προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων, είναι ένα 
ζήτημα στο οποίο συχνά επικεντρώνεται η συζήτηση ειδικών, πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών και 
πολιτείας. Η άποψη της πολιτείας για το θέμα αυτό αναδύεται μέσα από τα εκάστοτε αναλυτικά 
προγράμματα, που εφαρμόζονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Τα αναλυτικά προγράμματα 
υλοποιούνται με τη δυναμική και ουσιαστική διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού σε συνδυασμό με τη 
χρήση των σχολικών εγχειριδίων. 
 Σε παλαιότερους καιρούς η λογοτεχνία είχε θέση αποκλειστικά στο βιβλίο Γλώσσας και στα 
Αλφαβητάρια (Παπαμανώλης Κ. 2007: 63 - 72). Μολονότι το ΥΠ.Ε.Π.Θ. με τις μεταρρυθμίσεις που 
συνέβησαν σε επίπεδο αναλυτικών προγραμμάτων και συγγραμμάτων το 1975 προχώρησε στην 
έκδοση Ανθολογίων (Ανθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, τρεις τόμοι), η λογοτεχνία παρέμεινε 
άρρηκτα συνδεδεμένη με το μάθημα της Γλώσσας.  
 Μέχρι το 1999 κι ενώ υπήρχαν τα Ανθολόγια ως εγχειρίδια μέσω των οποίων εκφράζονταν 
και υποστηρίζονταν η λογοτεχνία, η μέθοδος προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων την οποία 
ακολουθούσε ο εκπαιδευτικός ήταν αποκλειστικά αυτή της υλοποίησης δραστηριοτήτων, που 
εξυπηρετούσαν καθολικά το μάθημα της Γλώσσας και στην καλύτερη περίπτωση δραστηριότητες 
νοηματικής ανάλυσης περιεχομένου. Τα Ανθολόγια ήταν απλά μια ανθολογία, δηλαδή παράθεση 
κειμένων διαφόρων εποχών και δημιουργών. Στόχος των Ανθολογίων αυτών, όπως σημείωνε η 
συντακτική ομάδα, ήταν « …να προσφέρει στους μικρούς μαθητές μια σειρά από γνήσια λογοτεχνικά 
κείμενα, ποιητικά και πεζά, που θα τους φέρουν σε μια πρώτη επαφή με τη Νέα Ελληνική 
Λογοτεχνία, θα τους βοηθήσουν σημαντικά να καλλιεργήσουν τον προφορικό και γραπτό λόγο τους 
και θα τους κάνουν να αγαπήσουν ακόμη περισσότερο το διάβασμα» (Ανθολόγιο για τα παιδιά του 
Δημοτικού, μέρος πρώτο, σελ. 239, 2003, ΚΘ΄ εκδ.). Η σύνδεση με τη Γλώσσα γινόταν τακτικά (κάθε 
δέκα περίπου μαθήματα) με τη γνωστή σημείωση «Αύριο Ανθολόγιο». 

Από την ένταξη στα Παιδαγωγικά Τμήματα του μαθήματος της λογοτεχνίας, μεταξύ άλλων 
ζητημάτων εξέχουσα θέση κατέχει και η διδακτική της λογοτεχνίας. Η μελέτη και η έρευνα της 
λογοτεχνίας προωθείται και αναφύεται η προώθηση νέων αντιλήψεων για τη διδακτική μεθοδολογία 
της λογοτεχνίας, ως αποτέλεσμα των σύγχρονων απόψεων τόσο της παιδαγωγικής όσο και των 
θεωριών για τη λογοτεχνία. Νέα ερευνητικά δεδομένα βλέπουν το φως της δημοσιότητας είτε σε 
σχετικής θεματικής συνέδρια, σεμινάρια, είτε με τη μορφή αυτοτελών εκδόσεων, καθώς και μέσω της 
διδασκαλίας των νέων απόψεων στα παιδαγωγικά Τμήματα. Η αυτονομία της λογοτεχνίας γίνεται το 
επίκεντρο ενός διαλόγου, που στηρίζεται στις αρχές της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας, της 
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, της θεωρίας της πρόσληψης, των πολιτισμικών σπουδών κ.λ.π. 
(Γκίβαλου – Κατσίκη Α. 1993/1994, Αποστολίδου Β. – Χοντολίδου Ε. επιμ. 1999). 
 Τις νέες απόψεις για τη διδακτική της λογοτεχνίας τις υιοθετεί και τις εφαρμόζει, κατά το 
δοκούν, ανεπίσημα και σε εθελοντική βάση ένας αριθμός εκπαιδευτικών. To 1999 το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο προχωρεί στη συγγραφή του Ανθολογίου Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού με τίτλο Με λογισμό και μ΄ 
όνειρο με συντονίστρια της ομάδας την κ. Κατσίκη - Γκίβαλου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής 
Φιλολογίας στο Π.Τ.Δ.Ε. του Παν. Αθηνών, γνωστή για τις απόψεις της περί αυτονόμησης της 
λογοτεχνίας στο χώρο του σχολείου ως γνωστικό αντικείμενο. Για πρώτη φορά δημιουργείται και 
βιβλίο/οδηγίες για το δάσκαλο. Τόσο από την συνολική εικόνα, τη μορφή, αλλά και από το 
περιεχόμενο του Ανθολογίου και λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγγραφική ομάδα λειτούργησε με βάση 
συγκεκριμένες προδιαγραφές που έθεσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το Ανθολόγιο αυτό αποπνέει μια 
νέα αντίληψη για τη διδακτική της λογοτεχνίας, η οποία διαπιστώνεται και από τα λεγόμενα εκ 
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μέρους της συντακτικής ομάδας στους «Στόχους του Ανθολογίου» (Οδηγίες για το δάσκαλο, σελ. 3 - 
5). 
 Το 2001 το Π.Ι., ως υπεύθυνος φορέας υλοποίησης προγραμμάτων και καινοτομιών, αλλαγών 
στο χώρο της παιδείας, συντάσσει το ΔΕΠΠΣ (Υ.Π.Ε.Π.Θ.– Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2002), το οποίο 
αναδιαρθρώνει το εκπαιδευτικό σύστημα σε επίπεδο αναλυτικού προγράμματος. Για την ενίσχυση της 
εφαρμογής των νέων προτάσεων, εκδίδονται νέα σχολικά εγχειρίδια στο πνεύμα των αλλαγών. Ένα 
από αυτά είναι και το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α΄ και Β΄ Δημοτικού. 
 
1. Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο νέο ΔΕΕΠΣ 
Οι αρχές της σχέσης της λογοτεχνίας και κατ΄ επέκταση και του Ανθολογίου με τη Γλώσσα 
διατυπώνεται στο ΔΕΠΠΣ στο γνωστικό αντικείμενο της Ελληνικής Γλώσσας. Επιχειρώντας μια 
πρώτη εξέταση αυτών των αρχών σε ό,τι αφορά το Αναλυτικό, διαπιστώνεται ότι παρόλες τις θετικές 
εκ πρώτης όψεως θέσεις του προγράμματος, ως προς τους ειδικούς σκοπούς της γλώσσας και τους 
άξονες της λογοτεχνίας κυριαρχεί ένα πνεύμα αντίφασης και δεν αναδεικνύεται σε όλο το φάσμα ο 
αποτελεσματικός και πολύπλευρος ρόλος της λογοτεχνίας (Κατσίκη - Γκίβαλου 2005:16). Έτσι για 
παράδειγμα ενώ στους στόχους της λογοτεχνίας στο σχολείο καταγράφεται μεταξύ άλλων η 
αντιμετώπιση των λογοτεχνικών κειμένων ως είδη –ή και επίπεδα– λόγου, όπως προσεγγίζονται και 
τα άλλα είδη λόγου, στη συνέχεια προτείνεται η μερική και όχι ολική αποσύνδεση της διδασκαλίας 
τους από το γλωσσικό μάθημα (Υ.Π.Ε.Π.Θ.–Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2002: αρ. φύλ. 1373 τ. Β΄ 18–
10–2001, 507). Όσον αφορά επίσης τις προδιαγραφές των Ανθολογίων, ενώ ως βασικός στόχος 
καταγράφεται ο πλουραλισμός στην επιλογή των κειμένων με αποκλειστικό κριτήριο το υψηλό 
επίπεδο αισθητικής εν τούτοις στις τελικές προδιαγραφές τίθενται, υπό τύπον λογοτεχνικού κανόνα, 
συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής (Υ.Π.Ε.Π.Θ.– Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2002: αρ. φύλ. 1373 τ. Β΄ 
18–10–2001, 514–516. Κριτική για τους περιορισμούς των σχολικών Ανθολογίων, βλ. ενδεικτικά 
Αποστολίδου Β. κ.ά. 2002). 
 
2. Προϋποθέσεις διδακτικών προσεγγίσεων της λογοτεχνίας     
Η οριοθέτηση της σχέσης της λογοτεχνίας με τη διδακτική πράξη εξαρτάται από τον τρόπο που θα 
απαντηθούν τα ερωτήματα που σχετίζονται με τους στόχους της λογοτεχνίας στο σχολείο και τον 
τρόπο που τα λογοτεχνικά κείμενα επιλέγονται και παρουσιάζονται ως αφορμές για περαιτέρω 
διδακτικές δράσεις.  
 Ως προς το πρώτο ερώτημα θεωρούμε ότι το βασικό διδακτικό δίλημμα, «διδασκαλία της 
γλώσσας μέσω της λογοτεχνίας» ή «διδασκαλία της λογοτεχνίας μέσω της γλώσσας» μπορεί να 
απαντηθεί μέσω της θεώρησης του λογοτεχνικού λόγου ως διακριτού γλωσσικού είδους (genre), που 
υπόκειται στους δικούς του κανόνες ερμηνείας και διδασκαλίας (Χατζησαββίδης Σ. 1999). 
Παρακάμπτοντας την πολύ συνηθισμένη παλαιότερη πρακτική της υποταγής της λογοτεχνίας στις 
γνωστικές ανάγκες της διδασκαλίας της γλώσσας και στη συνακόλουθη άκαμπτη χρήση του 
«λογοτεχνικού κανόνα», θέτουμε ως βασικό στόχο της διδασκαλίας της λογοτεχνίας την αισθητική 
ικανοποίηση και απόλαυση του μαθητή στη διάδρασή του με το κείμενο. Συνεπώς ο ρόλος του/της 
εκπαιδευτικού271 και εν προκειμένω του Ανθολογίου είναι να προκαλέσει τη συνομιλία του/της 
μαθητή/τριας με το λογοτεχνικό κείμενο και μέσω αυτής της διαδικασίας ο/η τελευταίος/α να 
εκφράσει τα προσωπικά του βιώματα, να αισθανθεί τους αισθητικούς παράγοντες των 
λογοτεχνημάτων και να προσεγγίσει τις πολιτισμικές και κοινωνικές του παραμέτρους. Σημειώνουμε 
ότι σε κάθε περίπτωση ο αισθητικός παράγοντας δεν αντιστρατεύεται τις γενικότερες επικοινωνιακές 
και κοινωνικές παραμέτρους της γλώσσας, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και η 
λογοτεχνία.   
 Ως προς το θέμα της επιλογής των κειμένων, η προτεραιότητα στην αισθητική λειτουργία 
τους, σε συνδυασμό με τη βιωματική και πολιτισμική τους χρήση, περιορίζει την ανεξέλεγκτη χρήση 
του «λογοτεχνικού κανόνα», ως αποκλειστικού δείκτη διδακτικής «ορθότητας» του λογοτεχνήματος. 
Παρά τις δεδομένες συμβάσεις και περιορισμούς που θέτει η μορφή του Ανθολογίου, η επιλογή των 
κειμένων έγινε με βάση τον αισθητικό τους παράγοντα, την ανταπόκρισή τους στα σύγχρονα βιώματα 
των παιδιών, τις δυνατότητες που προσφέρουν για γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου 
και την αποδοχή άλλων πολιτισμών, την προώθηση σύγχρονων κοινωνικών προβληματισμών, αλλά 
                                                 
271 Όπου εκπαιδευτικός νοείται ο/η εκπαιδευτικός και όπου μαθητής νοείται ο/η μαθητής/τρια.   
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και τις δυνατότητες διαλόγου με παραδοσιακές αξίες. Γι΄ αυτό και τα κείμενα χωρίζονται σε ενότητες, 
με βάση θεματικούς κύκλους, που σχετίζονται με το άμεσο περιβάλλον του παιδιού, όπως οικογένεια, 
κοινωνική ζωή, σχολείο, τεχνολογία, φιλία και αγάπη κ.ά.        

Η εστίαση στο λογοτεχνικό κείμενο αυτό καθαυτό είναι συμβατή με τους στόχους του 
αναλυτικού προγράμματος όσον αφορά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, όμως η συμβολή του νέου 
Ανθολογίου Α΄ - Β’ Δημοτικού, κατά τη γνώμη μας, έγκειται στο είδος των προτεινόμενων 
δραστηριοτήτων, τόσο στο Βιβλίο του Μαθητή όσο και στο Βιβλίο του Δασκάλου. Στην παρούσα 
ανακοίνωση επιχειρούμε μέσω του μοντέλου ανάλυσης αυτών των δραστηριοτήτων να 
οριοθετήσουμε τη νέα μεθοδολογική πρόταση, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός της νεοτροπικότητάς 
τους. 
 
3. Δραστηριότητες λογοτεχνικών κειμένων: όρια και δυνατότητες σχεδιασμού τους στο πλαίσιο 
μιας νέας διδακτικής προσέγγισης της λογοτεχνίας 
Με άξονα την καθαρά ρηματική λειτουργία του λογοτεχνικού λόγου (Jakobson R. 1998), οριοθετούμε 
τον ορίζοντα θεωρητικών επιλογών μας στις έννοιες της δημιουργικότητας, πολυσημίας, 
προθετικότητας, αποδεκτότητας και πολιτισμικών συνδηλώσεων, οι οποίες συνοδεύουν ως ειδοποιά 
χαρακτηριστικά το λογοτεχνικό κείμενο. Με την έννοια αυτή το λογοτέχνημα αποτελεί αφετηρία 
δημιουργικών δράσεων και ερέθισμα πολύσημης επεξεργασίας από την πλευρά του αποδέκτη, ο 
οποίος προσλαμβάνει το κείμενο μέσω των πολιτισμικών του αναπαραστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό 
δίνουμε βαρύτητα στην προθετικότητα του λογοτέχνη και τον τρόπο που εκφράζει την τέχνη του, 
αλλά προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε δυναμικά τη σχέση πομπού – δέκτη προς όφελος της 
συγκίνησης και της δημιουργικότητας του δεύτερου.  
 Υιοθετούμε συνεπώς, ως βάσεις σχεδιασμού των δραστηριοτήτων, τις θεωρίες της 
επικοινωνιακής προσέγγισης της λογοτεχνίας, τις αντίστοιχες της πρόσληψης (Jaus, R. H. 1995) και 
ανταπόκρισης του αναγνώστη (Fish St. 1980) και την ιστορικοκοινωνική προσέγγιση (Ήγκλετον Τ. 
1996, Halliday, M.A.K. 1978). Σύμφωνα με τις δύο πρώτες, στο δίπολο συγγραφέας /παραγωγός – 
δέκτης/αναγνώστης επιζητείται η ενεργητική συμμετοχή του δεύτερου μέσω των διαδικασιών 
ατομικής ερμηνείας και ανταπόκρισής του στο κείμενο, ενώ με την τρίτη επιδιώκεται η 
ευαισθητοποίηση του αναγνώστη σε κοινωνικά και πανανθρώπινα ζητήματα αφού εξετάζει τη 
λογοτεχνία ως προϊόν πολιτισμικής έκφρασης της κοινωνίας. 
 Στο επίπεδο των δραστηριοτήτων η διακύβευση της διδακτικής χρήσης του λογοτεχνικού 
κειμένου, έγκειται στη διασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στο δικαίωμα της αποδεκτότητάς του από 
την πλευρά του μαθητή-αναγνώστη και στο βαθμό της «τεχνικής» παρέμβασής μας μέσω των 
δραστηριοτήτων. Βασικός στόχος συνεπώς είναι οι δραστηριότητες να μην διαταράσσουν την 
αισθητική και συγκινησιακή σχέση του παιδιού με το κείμενο, αλλά να προβάλλουν νέες οπτικές του. 
Η εκπλήρωση ή όχι αυτού του στόχου αποτελεί και τον ουσιαστικό δείκτη επιτυχίας του σε διδακτικό 
επίπεδο. 
 Με κέντρο το βασικό αυτό στόχο εξακτινώνονται διάφοροι άλλοι επιμέρους. Είναι προφανής 
η πρόθεση ώστε οι δραστηριότητες να συμβάλλουν στην απόκτηση διευρυμένων αναγνωστικών και 
ερμηνευτικών εμπειριών και δεξιοτήτων. Οι ποικίλοι τρόποι ανάγνωσης του κειμένου που 
προτείνονται σκοπεύουν να παρακινήσουν το μαθητή να εμπλακεί ενεργά με το κείμενο και να 
εκφράσει δικές του βιωματικές καταστάσεις. Μ΄ αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η πολύπλευρη 
ανάπτυξη και η ενεργοποίηση της δημιουργικότητας των μαθητών και των εκφραστικών τους 
ικανοτήτων (Αναγνωστοπούλου Δ. 1999 : 269).  
 Ο πολιτισμικός χαρακτήρας του λογοτεχνικού κειμένου, η ένταξή του σε συγκεκριμένα 
κοινωνικά και αισθητικά πλαίσια αποτελούν αφορμές προβληματισμού και ευαισθητοποίησης, τόσο 
σε θέματα του άμεσου κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος του παιδιού, όσο και σε 
γενικότερα πανανθρώπινα θέματα, όπως η συνεργασία, η φιλία και η αγάπη. Οι δραστηριότητες 
επιχειρούν να τονίσουν τον σύνθετο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα των κειμένων, υπογραμμίζοντας τις 
κοινωνικές πρακτικές και τις ποικίλες αναγνωστικές θέσεις, διαθέσεις και προθέσεις, με βάση τις 
οποίες ερμηνεύονται και χρησιμοποιούνται (Kress, G. 1989). 
 Η παραγωγή λογοτεχνικού λόγου από μέρους των μαθητών αποτελεί στόχο που επιτυγχάνεται 
μέσω των δραστηριοτήτων του Βιβλίου του Μαθητή και του Δασκάλου και εντάσσεται στο 
προειρημένο πλαίσιο έκφρασης προσωπικών βιωμάτων. Απώτερος εν τέλει στόχος είναι η δημιουργία 
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των κατάλληλων προϋποθέσεων καλλιέργειας πνεύματος φιλαναγνωσίας στους μαθητές και 
διαμόρφωσης ουσιαστικής σχέσης με το λογοτεχνικό κείμενο. 
 Η διαθεματική χρήση του Ανθολογίου αποτελεί έναν επίσης βασικό στόχο. Το λογοτεχνικό 
κείμενο εκτός από ελεύθερο ανάγνωσμα μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την απόκτηση γνώσεων, 
προβληματισμών, έμπνευσης, και δημιουργικής έκφρασης. Οι δυνατότητες αυτές οριοθετούν τη 
λεγόμενη «διαθεματική χρήση» της λογοτεχνίας, οι όροι όμως μιας τέτοιας χρήσης είναι ένα θέμα που 
θα μας απασχολήσει πιο συγκεκριμένα παρακάτω. 
 
4. Διαθεματικότητα και δραστηριότητες λογοτεχνικών κειμένων 
Σύμφωνα με τους στόχους που θέτει το ΔΕΠΠΣ, η λογοτεχνία, όπως και η τέχνη, αποτελεί ένας από 
τους προνομιακούς χώρους διαθεματικών διασυνδέσεων. Τα λογοτεχνικά κείμενα προτείνονται να 
χρησιμοποιηθούν σε διάφορες διαθεματικές δράσεις και project. Όπως όμως είναι φυσικό, ο γενικός 
και κανονιστικός χαρακτήρας του νόμου δεν προχωρά σε ζητήματα που σχετίζονται με τις ειδικές 
προϋποθέσεις αυτών των διασυνδέσεων.  
 Στο υπάρχον πλαίσιο η διαθεματική χρήση των Ανθολογίων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. 
Πρώτον, τα κείμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιλεκτικά σε γενικότερες διαθεματικές δράσεις, 
τις οποίες έχει τη δυνατότητα να οργανώσει ο εκπαιδευτικός στο πλαίσιο προαιρετικών 
προγραμμάτων ή της Ευέλικτης ζώνης. Ούτως η άλλως σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα κείμενα του 
Ανθολογίου εντάσσονται στο μάθημα της Γλώσσας ανά ενότητα ή και σε άλλα μαθήματα 
υπηρετώντας κατά κάποιο τρόπο τις ανάγκες της παράλληλης ύπαρξης διακριτών μαθημάτων. 
Δεύτερον, τα ίδια τα κείμενα μπορούν να αποτελέσουν αφορμές διαθεματικών δράσεων κι αυτό 
εξυπηρετούν πολλές από τις δραστηριότητες που προτείνονται στο Ανθολόγιο όχι μόνο στο Βιβλίο του 
Μαθητή αλλά και του Δασκάλου. Οι προϋποθέσεις αυτής της διαδικασίας, αλλά και της προηγούμενης 
χρήσης των κειμένων σε γενικότερες διαθεματικές δραστηριότητες είναι συγκεκριμένες και 
εξυπηρετούν τους στόχους της πολύσημης πρόσληψης των κειμένων σε συνδυασμό με το είδος και τη 
μορφή της προθετικότητάς τους. 
 Ο στόχος της πολύσημης επεξεργασίας των κειμένων επιχειρείται μέσω της διασύνδεσης με 
άλλες όμορες τέχνες, όπως εικαστικά, μουσική, θέατρο, με τρόπο που να διασφαλίζει την αυτονομία 
του λογοτεχνικού λόγου έναντι των άλλων σημειωτικών τρόπων. Οι δραστηριότητες εικαστικών, 
μουσικής, θεάτρου, δραματοποίησης λειτουργούν ως αφορμές για προέκταση των εκφραστικών 
δυνατοτήτων του κειμένου σε άλλους πολυτροπικούς σημειωτικούς κώδικες, όπως της κίνησης, του 
ηχοχρώματος, του ρυθμού, του χρώματος και των συνδυασμών τους. Η διαδικασία όμως αυτή γίνεται 
σε συνάρτηση με τους όρους προθετικότητας που θέτει το ίδιο το λογοτέχνημα. Δηλαδή οι επιλογές 
και η ποιότητα των διαθεματικών διασυνδέσεων με άλλες τέχνες εξαρτώνται από το αν το ίδιο το 
κείμενο παραπέμπει σε κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα η πρόθεση ενός λογοτεχνικού κειμένου να 
συγκινήσει μέσω της αγάπης της μητέρας προς το παιδί της, μπορεί να ερμηνευθεί πολύσημα και 
συνδηλωτικά με δραστηριότητες που εμπλέκουν εικαστικά έργα με ανάλογο περιεχόμενο. Σίγουρα οι 
διασυνδέσεις αυτές εμπεριέχουν πάντα τον κίνδυνο της ασυμβατότητας ή της επίπλαστης εξωτερικής 
διασύνδεσης και στο σημείο αυτό ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός για τον τρόπο 
διδακτικής χρήσης των δραστηριοτήτων αυτού του είδους. Υποβοηθητικές είναι σε πολλά σημεία οι 
πληροφορίες που παρέχονται στο Βιβλίο του Δασκάλου.                                 
 
5. Ανάλυση δραστηριοτήτων   
Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ τα κείμενα του Ανθολογίου συνοδεύονται από ερωτήσεις και δραστηριότητες, 
οι οποίες στόχο έχουν να βοηθήσουν την αισθητική τους προσέγγιση και να κινητοποιήσουν τη 
φαντασία και τη φιλαναγνωσία με παιγνιώδη τρόπο (Υ.Π.Ε.Π.Θ.–Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2002: αρ. 
φύλ. 1366 τ. Β΄ 18-10-2001, 127. αρ. φύλ. 1373 τ. Β΄ 18–10–2001, 507, 514-515). Η πρακτική αυτή 
ακολουθήθηκε ήδη από το Ανθολόγιο Ε΄ - Στ΄  Δημοτικού, το οποίο εντάχθηκε στο σχολικό 
πρόγραμμα το 2001. Στις γενικές αυτές κατευθύνσεις και στο προηγούμενο της εφαρμογής των αρχών 
τους στο Ανθολόγιο της Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού διαπιστώθηκε η πρόθεση ώστε οι δραστηριότητες του νέου 
Ανθολογίου της Α΄ - Β΄ Δημοτικού να εμπλουτιστούν με ποικίλους τρόπους προσέγγισης των κειμένων 
και με ερωτήσεις βιωματικού χαρακτήρα και ανταπόκρισης του αναγνώστη-μαθητή, δημιουργικής 
έκφρασης συναισθημάτων, ελέγχου και κατανόησης κειμένου, αξιολόγησης της δράσης των ηρώων, 
σχολιασμού των εκφραστικών μέσων των δημιουργών, εικαστικής σχέσης εικόνας και κειμένου, 
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δραματοποίησης, ανάκλησης άλλων αναγνωστικών εμπειριών, αναζήτησης συσχετισμού με άλλα 
κείμενα, παραγωγής λογοτεχνικού λόγου, προφορικής έκφρασης κ.ά.  

Για κάθε κείμενο αντιστοιχούν δύο έως πέντε δραστηριότητες στο Βιβλίο του Μαθητή κι ένας 
επιπλέον αριθμός προαιρετικών δραστηριοτήτων στο Βιβλίο του Δασκάλου. Για να καταδειχθεί η 
άποψη ότι τα λογοτεχνικά κείμενα «μιλούν» από μόνα τους και ότι η πρόσληψή τους μπορεί να γίνει 
χωρίς προεπιλεγμένες δραστηριότητες και συνεπώς δεν είναι πάντα απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να 
προβαίνει στην οργάνωση δραστηριοτήτων μετά την ανάγνωση, υπάρχουν τέσσερα κείμενα, για τα 
οποία προτείνονται δραστηριότητες μόνο στο Βιβλίο του Δασκάλου. Δίνεται έτσι η ευχέρεια στο 
δάσκαλο να χρησιμοποιήσει αυτά τα κείμενα ανάλογα με τις ανάγκες τις τάξης του. 

Αναλύοντας τις δραστηριότητες του Βιβλίου του Μαθητή και του Δασκάλου θα μπορούσαμε να 
τις κατατάξουμε στις παρακάτω οκτώ κατηγορίες:  
1. Δραστηριότητες κατανόησης περιεχομένου.  
2. Δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα.  
3. Δραστηριότητες διεξαγωγής έρευνας (projects) για κοινωνικά, πολιτισμικά κ.ά. θέματα.   
4. Δραστηριότητες διασύνδεσης με άλλες τέχνες, όπως εικαστικά, μουσική και θέατρο.  
5. Δραστηριότητες διασύνδεσης διαφορετικών κειμένων του Ανθολογίου και διακειμενικών 
διασυνδέσεων.  
6. Δραστηριότητες διαθεματικής διασύνδεσης με άλλα μαθήματα.  
7. Δραστηριότητες γνωριμίας με άλλα είδη λόγου.   
8. Δραστηριότητες διασύνδεσης με τη γλώσσα και παραγωγής λογοτεχνικού λόγου.  
  
5.1 Δραστηριότητες κατανόησης περιεχομένου                 
Είναι σύντομες και απλές ερωτήσεις, που στοχεύουν στην καταδηλωτική αρχική κατανόηση του 
περιεχομένου, χωρίς όμως να κουράζουν με την έκτασή τους. Ο φορμαλισμός και ο ρητορισμός είναι 
οι απευκταίοι δείκτες κατάχρησης αυτού του είδους ερωτήσεων και γι΄ αυτό σε πολλά κείμενα 
αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του δασκάλου και στα δεδομένα που θέτει η ίδια η τάξη του να 
επιλέξει την έκτασή τους.       
 
5. 2 Δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα  
Στόχος τους είναι να κινητοποιήσουν το μαθητή να εκφράσει ανάλογες εμπειρίες και συναισθήματα 
με τους ήρωες του κειμένου. Οι βιωματικές ερωτήσεις μπορεί να είναι απλές, όπως για παράδειγμα 
«Έχεις νιώσει κι εσύ ποτέ ότι δε σ΄ αγαπούν;» ή «Ένιωσες ποτέ όπως ο ήρωας του κειμένου;» κ.λ.π. 
Μπορούν όμως να είναι συνθετότερες, όπως σε συνδυασμό με την κατανόηση σύγχρονων κοινωνικών 
νοοτροπιών για παράδειγμα των δομών της σύγχρονης οικογένειας, των σχέσεων των δύο φύλων 
κ.λ.π.  
 Για παράδειγμα στο κείμενο «Ποιος διευθύνει;» του Τζιάνι Ροντάρι (Τσιλιμένη κ.ά. 2006α: 
16 – 17) υπάρχει η ερώτηση: «Αν ήσουν εσύ στη θέση του κοριτσιού τι θα απαντούσες στην ίδια 
ερώτηση για τη δική σου οικογένεια; [η ερώτηση που τέθηκε στην ηρωίδα του κειμένου ήταν “Ποιος 
διευθύνει στην οικογένειά της”]». Tα παιδιά παρακινούνται να εκφράσουν βιωματικές καταστάσεις, 
να συγκρίνουν τις δομές μιας παλαιότερης με μια σύγχρονη οικογένεια και -με βάση επόμενη 
δραστηριότητα στο ίδιο κείμενο- να αποδώσουν εικαστικά τις εργασίες των μελών της οικογένειάς 
τους.    
 
5.3 Δραστηριότητες διεξαγωγής έρευνας και σχεδίων εργασίας (projects) για κοινωνικά, 
πολιτισμικά κ.ά. θέματα   
Ο λογοτεχνικός λόγος εκτός από φόρμα αποτελεί και επικοινωνιακή πρακτική. Τόσο από την πλευρά 
της προθετικότητας όσο και της πολυσημίας του το λογοτεχνικό κείμενο σχετίζεται άμεσα με τα 
κοινωνικά και πολιτισμικά του συμφραζόμενα. Με βάση αυτή τη διάσταση η λογοτεχνία μπορεί να 
αξιοποιηθεί για την κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμών, αναπαραστάσεων, νοοτροπιών, αξιών 
κ.λ.π. (Αποστολίδου Β. κ.ά. 2000). 

Ένας αριθμός προτεινόμενων δραστηριοτήτων παρακινούν τα παιδιά να διεξάγουν μικρές 
έρευνες εθνογραφικού τύπου στην τάξη ή στο άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον με στόχο την 
κινητοποίηση των δημιουργικών και κριτικών ικανοτήτων τους (Robertson-Egan, A.-Bloome, D. 
2001). Η θεματική του παραδοσιακού πολιτισμού, για παράδειγμα, δίνει τη δυνατότητα για 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που επεκτείνονται και εκτός της σχολικής τάξης, προς την κοινότητα 
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που παράγει πολιτισμό. Δίνεται λοιπόν η ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν τον παραδοσιακό 
πολιτισμό σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να πάρουν 
εκτεταμένη μορφή και να πραγματοποιηθούν είτε σε συνδυασμό με ανάλογες δραστηριότητες που 
προτείνονται στο βιβλίο της Γλώσσας είτε στη διάρκεια της ευέλικτης ζώνης. Προτείνονται στο 
Βιβλίο του Μαθητή, αλλά κυρίως στο Βιβλίο του Δασκάλου, όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες 
για τον εκπαιδευτικό.  

Για παράδειγμα στο κείμενο «Ο παππούλης» στο Βιβλίο του Δασκάλου (Τσιλιμένη κ.ά. 2006α: 
18) προτείνεται η δραστηριότητα συλλογής προφορικών μαρτυριών από τους γεροντότερους σχετικά 
με την εργασία τους. Προτείνεται ένα γενικό πλάνο της εργασίας και σχετικές βιβλιογραφικές 
αναφορές για τη μεθοδολογία της προφορικής ιστορίας. 
 
5. 4 Δραστηριότητες διασύνδεσης με άλλες τέχνες, όπως εικαστικά, μουσική και θέατρο  
Η σύνδεση των λογοτεχνικών κειμένων με άλλες μορφές τέχνης, όπως με τη ζωγραφική, το θέατρο, 
τη μουσική κ.ά., γίνεται μέσω των δραστηριοτήτων και συμβάλλει στην πολύσημη «ανάγνωση» του 
κειμένου αναδιατυπώνοντας τις αισθητικές του αξίες. Οι εικονιστικές αναπαραστάσεις (πίνακες 
ζωγραφικής, γλυπτά, φωτογραφίες κ.λ.π.), που υπάρχουν στο Ανθολόγιο είναι αντιπροσωπευτικές των 
κυριότερων τεχνοτροπιών, τεχνικών και υλικών κατασκευής και δε λειτουργούν διακοσμητικά ή 
περιγραφικά σε σχέση με το λογοτεχνικό κείμενο, αλλά ως ευκαιρίες για πολύσημες αναγνώσεις του 
και την πρόκληση προβληματισμού και διαλόγου (Gardner H. 1990, Chalmers, F. G. 1996, Βρεττός 
1999). Με αφετηρία τη θέση ότι η σχέση κειμένου και εικόνας δεν είναι αντανακλαστική αλλά 
συμπληρωματική και ότι κάθε μέσο είναι φορέας διαφορετικών νοημάτων, οι εικονιστικές 
αναπαραστάσεις χρησιμοποιήθηκαν για να ερμηνεύσουν το κείμενο με βάση μία επιλεγμένη κοινή 
σημειωτική αναφορά, όπως για παράδειγμα το ρυθμό, την εκφραστική ένταση, τη μορφολογική 
συγγένεια ή αντιπαράθεση κ.λ.π. (Μαγουλιώτης Απ. - Τσιλιμένη Τ. 2005, Γραίκος Ν. 2006). 

Τα εικαστικά έργα εντάσσονται απευθείας στις δραστηριότητες και δεν έχουν διακοσμητικό ή 
περιγραφικό χαρακτήρα. Διατηρούν τη «ταυτότητά» ως διαφορετικοί τρόποι έκφρασης και σε 
συνδυασμό με την προθετικότητα του κειμένου συμβάλλον στην πολύπλευρη προσέγγισή του. Η 
συγκεκριμένη χρήση του εικονιστικού, μουσικού ή πολυτροπικού υλικού νομίζουμε ότι αποτελεί μία 
από τις βασικές συμβολές του Ανθολόγιου. 

Οι τρόποι διασύνδεσης των έργων τέχνης με το λογοτέχνημα ακολουθούν διάφορες 
πρακτικές. Είναι περιγραφικοί, μέσω της παρατήρησης μορφολογικών χαρακτηριστικών, ερμηνευτικοί 
μέσω της ανακάλυψης των προθέσεων του καλλιτέχνη, όπως αυτές εκφράζονται με συγκεκριμένα 
προεξάρχοντα χαρακτηριστικά ή ακόμα και με τα υλικά κατασκευής, και τέλος δημιουργικοί μέσω της 
έκφρασης συναισθημάτων ή της κατασκευής εικόνων. «Η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα διαδοχικό 
πέρασμα από το παιχνίδι της παρατήρησης στο παιχνίδι της ερμηνείας κι από εκεί στο παιχνίδι της 
φαντασίας και της δημιουργίας» (Γρόσδος 2007).  

 Για παράδειγμα στις δραστηριότητες του ποιήματος του Γιώργη Κρόκου «Συμφωνία μ΄ ένα 
δέντρο», (Τσιλιμένη Τ. κ.ά 2006α: 72 - 73) οι μαθητές καλούνται ν΄ αναγνωρίσουν τα ιδιαίτερα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά των δέντρων σε έργα τέχνης διαφόρων τεχνοτροπιών και να συνθέσουν 
στη συνέχεια μια δική τους ιστορία. Η διαδικασία αυτή επαναδιατυπώνει και συγκεκριμενοποιεί την 
έννοια της αγάπης του ποιητή για το αγαπημένο του δέντρο, που κυριαρχεί στο ποίημα.   
 Σε άλλες περιπτώσεις τα έργα τέχνης αποτελούν αφορμές για έκφραση βιωματικών 
καταστάσεων των μαθητών. Αναπλαισιώνουν την προθετικότητα του ίδιου του κειμένου σε νέα 
εκφραστικά πεδία. Για παράδειγμα με αφορμή το κείμενο «Η κλώσα» της Χρυσούλας Χατζηγιαννιού 
(Τσιλιμένη Τ. κ.ά 2006α: 26 - 28) τα παιδιά καλούνται να θυμηθούν καταστάσεις, όπου η δική τους 
μητέρα τα προστάτεψε από κάποιο κίνδυνο και στη συνέχεια παρατηρώντας λεπτομέρειες έργων 
τέχνης, διαφορετικών τεχνοτροπιών σκόπιμα επιλεγμένων, να εκφράσουν τα αισθήματά τους 
ζωγραφίζοντας το πρόσωπο της δικής τους μητέρας. 
 Τα έργα τέχνης άλλοτε λειτουργούν ως διακείμενο του λογοτεχνήματος. Για παράδειγμα σε 
δραστηριότητα του ποιήματος «Η Μαργαρίτα» του Μιχάλη Στασινόπουλου (Τσιλιμένη Τ. κ.ά 2006α: 
33 - 34) παρατίθεται ο πίνακας του Νικηφόρου Λύτρα «Δεν θέλει το σχολείον». Ο ηθογραφικός 
χαρακτήρας του πίνακα με την ρεαλιστική έκφραση των συναισθημάτων του παιδιού προσφέρεται για 
πολλαπλούς συσχετισμούς με το ποίημα. Στην περίπτωση αυτή ζητείται από τους μαθητές να 
συγκρίνουν τα μορφολογικά στοιχεία του έργου τέχνης με το νοηματικό περιεχόμενο του 
λογοτεχνήματος ανακαλύπτοντας όμοια ή διαφορετικά στοιχεία. Για παράδειγμα η συνεσταλμένη 
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στάση του παιδιού στη γωνία της σχολικής τάξης έρχεται σε αντίθεση με το δυναμικότερο χαρακτήρα 
της Μαργαρίτας κ.λ.π.  

 Με τρόπους ανάλογους επιχειρούνται στις δραστηριότητες διασυνδέσεις με τη μουσική και το 
θέατρο (Καλογήρου Τζ. 2001: 82). Ο μουσικός λόγος και ο θεατρικός λόγος δεν «εικονογραφούν» 
απλώς το κείμενο αλλά το ερμηνεύουν με βάση τα ειδοποιά τους χαρακτηριστικά. Η πορεία αυτής της 
διαδικασίας ξεκινά από την αναγνώριση μουσικών συμβάσεων και μορφολογικών στοιχείων της 
μουσικής γλώσσας, για να καταλήξει στη δημιουργική έκφραση μέσω της κίνησης, της 
δραματοποίησης ή του χορού. 

Στο Βιβλίο του Δασκάλου και του Μαθητή ο εκπαιδευτικός θα βρει επίσης μια βασική 
ελληνόγλωσση βιβλιογραφία λευκωμάτων και μελετών, που αφορούν την ιστορία της ελληνικής και 
της ξένης τέχνης. Τα βιβλία μπορούν να πλουτίσουν τη σχολική βιβλιοθήκη και σε συνδυασμό με τις 
προτεινόμενες ιστοσελίδες των ελληνικών Μουσείων και Πινακοθηκών να χρησιμοποιηθούν ως πηγές 
σε διάφορες δραστηριότητες.  

    
5.5 Δραστηριότητες διασύνδεσης διαφορετικών κειμένων του Ανθολογίου και διακειμενικών 
διασυνδέσεων  
Πολλές δραστηριότητες επιχειρούν διακειμενικές διασυνδέσεις του κειμένου με άλλα κείμενα είτε του 
ίδιου του Ανθολογίου είτε με άλλα προτεινόμενα στο Βιβλίο του Δασκάλου. Στις περιπτώσεις αυτές οι 
διακειμενικές διασυνδέσεις επιχειρούνται μέσω αινιγματικών φράσεις (βλ. για παράδειγμα την 3η 
δραστηριότητα στο κείμενο «Ο μικρός κάστορας και η ηχώ»,  Τσιλιμένη Τ. κ.ά 2006α: 104) ή μέσω 
παραπομπών σε ομόθεμα ποιήματα ή λογοτεχνήματα στο Βιβλίο του Δασκάλου. Σε πολλές 
περιπτώσεις τα κείμενα που προτείνονται έχουν διαφορετική μορφή και ύφος από το υπάρχον κείμενο 
για να διαπιστωθούν –διαισθητικά- οι διαφορές τους.                
 
5.6 Δραστηριότητες διαθεματικής διασύνδεσης με άλλα μαθήματα  
Οι κύριες διαθεματικές διασυνδέσεις που προτείνονται σχετίζονται με άλλες τέχνες, όπως θέατρο, 
μουσική και εικαστικά. Σε περιπτώσεις που το κείμενο προσφέρεται προτείνονται και διαθεματικές 
διασυνδέσεις με άλλα μαθήματα, όπως τη Μελέτη Περιβάλλοντος, τα Μαθηματικά κ.λ.π. Για 
παράδειγμα το ποίημα «Κύριε Ντεσιμπέλ» του Δημήτρη Μανθόπουλου προσφέρεται για διαθεματικές 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τις φυσικές ιδιότητες του ήχου (Τσιλιμένη Τ. κ.ά 2006α: 148–
149). Επίσης για το ποίημα «Ο υπολογιστής μου» της Θέτης Χορτιάτη σχεδιάστηκαν δραστηριότητες 
που σχετίζονται με την κατανόηση της λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή (Τσιλιμένη Τ. κ.ά 
2006α: 152–153). 
 
5.7 Δραστηριότητες γνωριμίας με άλλες μορφές λόγου και πολυτροπικές διασυνδέσεις    
Παράλληλα με το λογοτεχνικό λόγο στις δραστηριότητες του Ανθολογίου παρουσιάζονται και άλλες 
μορφές λόγου και αντίστοιχα κειμενικά είδη. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην παράλληλη παρουσίαση 
μορφών πολυτροπικού λόγου (Kress, G. - Leeuwen, T. van 2001), δηλ. της σύζευξης διαφορετικών 
επικοινωνιακών κωδίκων, όπως γραπτού κειμένου και εικόνας ή μουσικής, και μέσω των 
δραστηριοτήτων επιχειρήθηκε να προσεγγιστούν κάποιες βασικές έννοιες της πολυτροπικότητας, 
όπως της χωροταξικής κατανομής της εικόνας σε σχέση με το κείμενο, της γραμματοσειράς κ.λ.π. 
(Γραίκος 2006). Σ΄ αυτό το πλαίσιο τα παιδιά συνέδεσαν το λογοτεχνικό κείμενο με αφίσες, 
γραμματόσημα, κόμικς, χρωματικούς πίνακες, στατιστικές έρευνες, επιστολές κ.ά.          
 
5.8 Δραστηριότητες διασύνδεσης με τη γλώσσα και παραγωγής λογοτεχνικού λόγου 
 Η παραγωγή λογοτεχνικού λόγου αποτελεί έναν από τους επιμέρους στόχους των δραστηριοτήτων. Η 
διαδικασία αυτή επιχειρείται με δραστηριότητες, που αξιοποιούν την ελεύθερη βιωματική σχέση του 
παιδιού με το λογοτεχνικό κείμενο και με τεχνάσματα διασύνδεσης με άλλες μορφές λόγου ή έργα 
τέχνης. Δεν επιχειρήθηκε η χρήση πολύπλοκων αφηγηματικών σχημάτων και σχεδίων, τα οποία 
ενδέχεται να αποδώσουν στερεότυπα και τεχνητά κείμενα. Για παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε το 
τέχνασμα της διακοπής της ιστορίας σ΄ ένα κρίσιμο σημείο και η συνέχιση της από τα παιδιά. Έμφαση 
επίσης δόθηκε και στην άσκηση στη μεταλογοτεχνική γλώσσα, με απώτερο στόχο ν΄ αποκτήσουν τα 
παιδιά τις βάσεις ενός ουσιαστικού γραμματισμού σε θέματα κριτικής προσέγγισης των κειμένων.  
 Οι δραστηριότητες παραγωγής λογοτεχνικού λόγου, για να λειτουργήσουν βιωματικά θα 
πρέπει να εντάσσονται σε επικοινωνιακό και βιωματικό πλαίσιο. Στο Βιβλίο του Δασκάλου 
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προτείνονται διάφοροι τρόποι δημιουργίας κατάλληλων επικοινωνιακών συνθηκών, όπως για 
παράδειγμα η έκδοση εφημερίδας της τάξης, την οποία διαχειρίζονται τα ίδια τα παιδιά και 
δημοσιεύουν τις εργασίες τους. 
  
Συμπεράσματα  
Στην παρούσα ανακοίνωση προσπαθήσαμε ν΄ αναλύσουμε τους στόχους, τη μεθοδολογία και τα είδη 
των συνοδευτικών δραστηριοτήτων του Ανθολογίου Α΄ και Β΄ Δημοτικού, ώστε να διαπιστωθεί η 
υιοθέτηση νεοτροπικών τάσεων για τη διδακτική της λογοτεχνίας. Πιστεύουμε ότι η προσέγγιση που 
ακολουθήθηκε ανταποκρίνεται στους γενικούς στόχους που θέτει το ΔΕΠΠΣ όσον αφορά τη 
λογοτεχνία και συμβάλλει -με δεδομένο τις υπάρχουσες συνθήκες- σε μία νέα διδακτική προσέγγιση 
των λογοτεχνικών κειμένων. 
 Αποδεικνύεται όμως το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως διαμεσολαβητή 
ανάμεσα στο λογοτεχνικό κείμενο και στο μαθητή, αλλά και ως βασικού συντελεστή στην 
καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στη λογοτεχνία και γενικότερα στην ανάγνωση. Ο 
εκπαιδευτικός μπορεί και επιβάλλεται να προτείνει δικούς του τρόπους προσέγγισης των κειμένων 
ανάλογα με τις συνθήκες της τάξης του. Το Ανθολόγιο στα χέρια του εκπαιδευτικού δεν πρέπει να έχει 
το ρόλο ενός ακόμα εγχειριδίου, αλλά της γέφυρας επικοινωνίας, της επαφής, της δημιουργικής και 
της ελεύθερης και αυτόβουλης έκφρασης των παιδιών. Η καλή γνωριμία του ίδιου με το περιεχόμενο 
και τις δυνατότητες που προσφέρει το Ανθολόγιο για περαιτέρω σχεδιασμό επικοινωνίας και δράσης, 
σε συνδυασμό αλλά και ανεξάρτητα από το ημερήσιο πρόγραμμα, θα ενισχύσει τη θετική αποδοχή 
και τη χρήση του από τα παιδιά. 
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Περίληψη 
Η αλληγορία αποτελεί μια λογοτεχνική μορφή που προσφέρεται τόσο σε φιλολογική όσο και σε παιδαγωγική 
αξιοποίηση. Και αυτό διότι σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο ο τύπος αυτός αφήγησης μπορεί να αποτελέσει: (α) τη 
βάση για τη διατύπωση ζητημάτων λογοτεχνικής ερμηνείας σχετιζόμενων με τον πολύσημο χαρακτήρα της 
τέχνης του λόγου, με στόχο να διευκολυνθεί η εξοικείωση των μαθητών με τον λογοτεχνικό κώδικα· και (β) την 
αφετηρία για τη διερεύνηση ζητουμένων παιδαγωγικής, σχετιζόμενων με τη δυνατότητα της πρόσληψης από τον 
μαθητή περισσότερο ή λιγότερο δυσνόητων θεματικών, μέσω του ασφαλούς και ευέλικτου πλαισίου της 
λογοτεχνικής μυθοπλασίας. Στόχος της εργασίας είναι, αφού κατηγοριοποιήσει τα αλληγορικής υφής κείμενα 
των νέων ανθολογίων του δημοτικού σχολείου (Το δελφίνι και Στο σκολειό του κόσμου, 2006), να προσδιορίσει 
τις επιμέρους ορίζουσες της εν λόγω μορφής στο συγκεκριμένο πλαίσιο ως εξής: (α) αναφερόμενη στη 
λειτουργία της αλληγορικής αφήγησης στα όρια της ποιητικής της παιδικής λογοτεχνίας· (β) ανιχνεύοντας τις 
δυνατότητες της αξιοποίησής της στη σχολική τάξη (ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σημείο αυτό στη δυνατότητα 
της συνάρτησης της αλληγορικής αφήγησης με την υποδεικνυόμενη από τα βιβλία του δασκάλου διαθεματική 
πραγμάτευση της ύλης των εγχειριδίων)· και, τέλος, (γ) επικεντρωνόμενη σε δύο ειδικά επιλεγμένα για τις 
ανάγκες της εργασίας λογοτεχνικά κείμενα, το «Ξ… όπως ξιφίας» της Μαρίας Φραγκιά (από το ανθολόγιο Το 
δελφίνι) και τη «Συνάντηση στο διάστημα» της Κίρας Σίνου (από το ανθολόγιο Στο σκολειό του κόσμου), δύο 
έργα που ενσωματώνουν, μέσω της αλληγορικής τους δομής, ένα πολλαπλά αξιοποιήσιμο σε ερμηνευτικό και 
διδακτικό επίπεδο θέμα: αυτό της ετερότητας. Όπως σημειώνεται στο σχετικό με το πρώτο εκ των δύο αυτών 
αποσπασμάτων σημείωμα του βιβλίου του δασκάλου, το «Ξ…όπως ξιφίας», το κείμενο αυτό θεματοποιεί τη 
σχολική απομόνωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και, για τον λόγο αυτό, μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας 
διαθεματικού τύπου αναγωγής σε ζητήματα ειδικής αγωγής. Με αφορμή, εξάλλου, την ανάλυση της 
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«Συνάντησης στο διάστημα», μπορούν να συζητηθούν ζητήματα διαπολιτισμικής αγωγής σχετιζόμενα με την 
αποδοχή και κατανόηση του πολιτισμικά έτερου, ένα θέμα που διατρέχει τη σύγχρονη περί διδασκαλίας της 
λογοτεχνίας προβληματική. 
 
Εισαγωγή 
Η αλληγορία συνιστά μια λογοτεχνική μορφή που προσφέρεται ιδιαίτερα τόσο σε φιλολογική όσο και 
σε παιδαγωγική αξιοποίηση. Και αυτό διότι ο τύπος αυτός αφήγησης μπορεί να αποτελέσει, αφενός, 
την αφετηρία για τη διατύπωση ειδικών ζητημάτων λογοτεχνικής ερμηνείας και, αφετέρου, το 
εφαλτήριο για την εξοικείωση του μαθητή με την πολυσημία του λογοτεχνικού κώδικα, μια κρίσιμη 
πτυχή της λογοτεχνικότητας. Η εν λόγω λογοτεχνική μορφή μπορεί επίσης να καταστεί βάση 
διασταύρωσης με μια σειρά ζητημάτων σύγχρονου προβληματισμού μέσω του ασφαλούς και 
ευέλικτου πλαισίου της αφηγηματικής μυθοπλασίας, πράγμα που την καθιστά πρόσφορη για τη 
διερεύνηση ζητουμένων αισθητικής και παιδαγωγικής, σχετιζόμενων τόσο με την ποιητική της 
παιδικής λογοτεχνίας όσο με τη δυνατότητα της πρόσληψης από τον μαθητή τυχόν δυσνόητων 
θεματικών. 
 
1.1 Η αλληγορία. Θεωρητικές επισημάνσεις 
Η έννοια, η πραγματολογική εμβέλεια και οι τύχες της αλληγορίας στοιχειοθετούν ένα απαιτητικό 
ερευνητικό πεδίο, προκλητικό από φιλολογική άποψη272, αλλά και περίπλοκο και με αμφιλεγόμενες 
συνιστώσες, που έχουν πυροδοτήσει την κριτική έριδα273. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι 
ανάμεσα στα περί αλληγορίας ζητήματα για τα οποία δεν υπάρχει κριτική συναίνεση περιλαμβάνεται 
και ο ίδιος ο ορισμός της ως λογοτεχνικής μορφής. Σημείο αναφοράς της κριτικής είναι το 
χαρακτηριστικό της αλληγορικής πολυσημίας, ωστόσο η αλληγορία ως δομή προβλέπει και κάποια 
ειδική μορφή άρθρωσης των σημασιακών της μονάδων: τίθεται, με άλλα λόγια, το ερώτημα του 
ειδοποιού συσχετισμού των πολλαπλών σημασιών της (Quilligan, 1992). Η παραδοσιακή κριτική 
αξιοποιεί, ως προς το σημείο αυτό, το σχήμα των διακριτών νοηματικών επιπέδων, κάνοντας λόγο για 
ένα κυριολεκτικό και για ένα ή περισσότερα αλληγορικά επίπεδα, στα οποία το κυριολεκτικό 
παραπέμπει. Η περιγραφή αυτή υπονοεί μια, ούτως ειπείν, κάθετη σημασιακή διευθέτηση της 
αλληγορικής πολυσημίας. Η νεότερη, ωστόσο, έρευνα, αντιπροτείνει ένα οριζόντιο μοντέλο 
άρθρωσης των αλληγορικών σημασιακών μονάδων (Quilligan, 1992). 

Ακολουθώντας την άποψη αυτή, δεχόμαστε ότι στην κατηγορία της αλληγορίας εμπίπτουν, 
αφηγηματικά κυρίως, κείμενα, οριζοντίως πολύσημα, των οποίων οι μονάδες άρθρωσης έχουν 
υβριδικό χαρακτήρα. Στον ιστό του αλληγορικού κειμένου συνυφαίνονται πολλαπλές αφηγήσεις, 
καμία εκ των οποίων δεν διεκδικεί αυτοτέλεια. Όλες βρίσκουν την ολοκλήρωσή τους εντός κειμένου, 
συνδυαζόμενες με τις υπόλοιπες (σε αυτό συνίσταται ο οριζόντιος χαρακτήρας της αλληγορικής 
πολυσημίας). Παράλληλα, το αλληγορικό κείμενο αρθρώνεται βάσει χαρακτήρων ή λειτουργιών, των 
οποίων η σύσταση προϋποθέτει κάποιαν οντολογική διασταύρωση (πράγμα στο οποίο συνίσταται ο 
υβριδικός χαρακτήρας των μονάδων της) 274. 
                                                 
272  Η ιστορία της αλληγορίας είναι πολυκύμαντη. Ως τον 18ο αιώνα, έχαιρε εκτιμήσεως, καθώς θεωρούνταν ικανή 

να τέρπει και να διδάσκει. Η ρομαντική θεωρία αντιπαραθέτει στην αλληγορία το σύμβολο και, εκφράζοντας το 
αισθητικό πρόταγμα της οργανικότητας, την απαξιώνει ως μηχανιστικό συσχετισμό αφηρημένων εννοιών με 
παραστάσεις, εξίσου απομακρυσμένες από την εμπειρική πραγματικότητα με τις αφηρημένες έννοιες. Η 
σύγχρονη θεωρία διαβλέπει στην αλληγορία μίαν από τις μορφές μέσω των οποίων εκδηλώνεται ο 
αναστοχαστικός χαρακτήρας της λογοτεχνίας (Keely, 1997). 

273  Αναφέρουμε ενδεικτικά δύο αμφιλεγόμενες συνιστώσες του ερευνητικού πεδίου της αλληγορίας. Η πρώτη 
αφορά στον τομέα ισχύος της: εδώ τίθεται το ερώτημα αν η αλληγορία αποτελεί κειμενική δομή (Quilligan, 
1992) ή μορφή ανάγνωσης που αναδεικνύει πολλαπλά επίπεδα σημασιών σε κάθε λογοτεχνικό κείμενο (Frye, 
1997). Η δεύτερη αφορά στο κατά πόσον η αλληγορία είναι σχήμα έκφρασης τοπικής εμβέλειας (Fontanier, 
1977), λογοτεχνικό είδος (Quilligan, 1992· Keely, 1997) ή λογοτεχνικός τρόπος (Fletcher, 1964). Εξάλλου, στο 
μέτρο που δεν αποτελεί αποκλειστικά λογοτεχνική μορφή, η αλληγορία έχει διασημειωτικό χαρακτήρα και 
ενδιαφέρει εξίσου νόμιμα, επί παραδείγματι, και τον ιστορικό της τέχνης. Ακόμη, λόγω της εικαστικής της 
πλευράς (Keely, 1997), γόνιμη είναι η συνεξέταση στο πλαίσιο της φιλολογικής έρευνας δεδομένων από πεδία 
άλλων τεχνών, ιδίως της γλυπτικής και της ζωγραφικής, συνεξέταση αξιοποιήσιμη και στο διαθεματικό πλαίσιο 
διδασκαλίας. 

274  Εξ ου και η διαδεδομένη, και σωστή εν πολλοίς, διαπίστωση ότι η αλληγορία έχει ουσιώδη σχέση με την 
προσωποποίηση, χωρίς βέβαια να ταυτίζεται με αυτήν (Quilligan, 1981). Για μια συστηματική έκθεση και 
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1.2 Αλληγορία και διδασκαλία 
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα που τίθενται σε ένα πλαίσιο σύγκλισης ζητουμένων της 
φιλολογικής και της παιδαγωγικής επιστήμης είναι η διδακτική αξιοποίηση της αλληγορίας. Η 
παλαιότερη κριτική υπογράμμιζε τη διδακτική αξία της αλληγορίας, παράλληλα οπωσδήποτε με τον 
τερπνό της χαρακτήρα275. Η πραγματολογική της αποτελεσματικότητα βέβαια, από την άποψη 
ηθικών, πολιτικών, κοινωνικών ή άλλων ιεραρχήσεων τις οποίες ενσωματώνει με τη μορφή 
ανταγωνιστικών λόγων, παραμένει αμφίβολη, δεν προϋποθέτει τη μεσολάβηση του εκπαιδευτικού 
ούτε είναι απολύτως βέβαιο ότι ενισχύεται από αυτήν. Ωστόσο - και αυτό είναι διαφορετικό από την 
ηθικοπλαστική εμβέλεια της αλληγορίας - η μεσολάβηση του εκπαιδευτικού είναι ζητούμενη για την 
αξιοποίηση της λογοτεχνίας ως γέφυρας προς άλλες περιοχές της ανθρώπινης γνώσης και 
δραστηριότητας. Αναφερόμαστε στη διαθεματική αξιοποίηση της λογοτεχνίας (Κατσίκη-Γκίβαλου, 
κ.ά., 2006β· Τσιλιμένη, κ.ά., 2006β), στην οποία πρόκειται να επικεντρωθούμε στο τρίτο μέρος της 
παρούσας εργασίας. Αλλά το διδακτικό όφελος της αλληγορίας έγκειται ακόμη στο ότι μπορεί να 
συμβάλει και σε μια διαφορετική μάθηση, ενδο-λογοτεχνική: την εμβάθυνση στη γλώσσα της 
λογοτεχνίας, μάθηση η οποία θα μας απασχολήσει ειδικότερα στο δεύτερο μέρος της μελέτης. 

Στο σημείο αυτό σκόπιμο είναι να επικαλεστούμε δύο βασικές παραδοχές, που προσδιορίζουν 
έναν χώρο συναντίληψης φιλολογικής και παιδαγωγικής επιστήμης. Πρώτον, αυτό που μελετούμε και 
διδάσκουμε, προκειμένου για τη λογοτεχνία, δεν είναι τα επιμέρους λογοτεχνικά κείμενα, αλλά μια 
ειδική μορφή λόγου, η γλώσσα της λογοτεχνίας, με τους συστατικούς της κώδικες και τις 
διαπραγματεύσιμες (Αγγελάτος, 1997), και συνεπώς ιστορικά μεταβαλλόμενες, συμβάσεις που την 
προσδιορίζουν· μια γλώσσα και διδάξιμη και διδακτέα (Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά., 2006β· Τσιλιμένη, 
2006β). Δεύτερον, οι ευρείες λογοτεχνικές κατηγορίες, όπως τα λογοτεχνικά είδη, τα γένη, οι τρόποι, 
που αποτελούν καταστατικές μορφές του λογοτεχνικού φαινομένου, είναι ιδιαίτερα αξιοποιήσιμες 
μεθοδολογικά στη διαδικασία της περιγραφής, της ανάλυσης και της διδασκαλίας της λογοτεχνίας 
(Ακριτόπουλος, 2002· Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά., 2006β· Τσιλιμένη, κ.ά., 2006β). Με αυτές τις 
προϋποθέσεις, υποστηρίζουμε ότι αντικείμενο διδασκαλίας, αναφορικά με την αλληγορία, δεν είναι 
τόσο το επιμέρους κείμενο όσο η γλώσσα της αλληγορίας, μια ειδική, δηλαδή, ποικιλία του 
λογοτεχνικού λόγου. Συνεπώς, ο αξιοποιήσιμος διδακτικά χαρακτήρας της αλληγορίας δεν αφορά 
αποκλειστικά στο τι κάνει το ίδιο το αλληγορικό κείμενο, αλλά και στο τι κάνουμε εμείς με αυτό - και 
σε ποιες κατευθύνσεις. 

Βάσει των παραπάνω, σε ό,τι ακολουθεί θα επικεντρωθούμε σε δύο τέτοιες κατευθύνσεις, οι 
οποίες οδηγούν σε διακριτές μαθήσεις, αλλά μπορούν να συνυπάρξουν στο πλαίσιο της διδασκαλίας: 
μιαν ενδο-λογοτεχνική και μια διαθεματική. Αυτές θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε αναφερόμενες 
σε συγκεκριμένα κείμενα των δύο νέων ανθολογίων λογοτεχνικών κειμένων, Το δελφίνι (Τσιλιμένη, 
κ.ά., 2006α) και Στο σκολειό του κόσμου (Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά., 2006α). 
 
2.1. Η γλώσσα της αλληγορίας στα νέα ανθολόγια 
Με βάση μια πρώτη καταγραφή του υλικού, μπορούμε να προβούμε σε ορισμένες διαπιστώσεις 
μορφικού, τροπικού, ρητορικού και σημασιολογικού/θεματικού χαρακτήρα, για τις ορίζουσες πτυχές 
της γλώσσας της αλληγορίας στο συγκεκριμένο σώμα κειμένων. Στα δύο ανθολόγια περιλαμβάνονται 
κυρίως πεζά αλληγορικά κείμενα276 αφηγηματικού χαρακτήρα. Από την άποψη της ρητορικής 
σύστασης του υλικού, παρατηρούμε ότι ο υβριδικός χαρακτήρας των αλληγορικών μονάδων 

                                                                                                                                                         
μεθοδική ανάλυση των ποικίλων οντολογικών διασταυρώσεων και μεταβολών οι οποίες μπορούν να εξεταστούν 
υπό τον όρο προσωποποίηση, βλ. Paxson (1994). 

275  Όπως αναφέρει ο Bloom (1951), προσεγγίσεις τέτοιου τύπου συνδέουν τη διδακτική αποτελεσματικότητα της 
αλληγορίας με μιαν απλή σημασιακή δομή. Βάσει μιας τέτοιας προσέγγισης, η αλληγορική αφήγηση πρέπει να 
ανάγεται σε ένα ευδιάκριτο νόημα και η κάθε επιμέρους αφηγηματική συνιστώσα να συστοιχεί με τις 
συνιστώσες του “δεύτερου” νοήματος, ώστε ο αναγνώστης να αντιλαμβάνεται με ευκολία το ηθικό δίδαγμα. 
Ωστόσο, μια τέτοια εκδοχή περί διδακτικής απόβλεψης είναι ανεπίκαιρη και από τη σκοπιά της παιδαγωγικής 
και από τη σκοπιά της φιλολογικής επιστήμης. 

276  Βλ. όμως και τα αλληγορικά ποιήματα, «Τα δελφίνια», «Ο παπαγάλος», «Όταν κάνουνε πόλεμο» (Τσιλιμένη, 
κ.ά., 2006α, σελ. 8, σσ. 37- 38, σελ. 105), «Ο μαύρος ήλιος» (Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά, 2006β, σελ. 130). 
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απορρέει, κυρίως, από την ειδική μορφή οντολογικής διασταύρωσης που είναι η προσωποποίηση277. 
Τέλος, από την άποψη της αφηγηματικής τους ανάπτυξης, τα δεδομένα μας υπενθυμίζουν μια καίρια 
τοποθέτηση ενός από τους παλαιότερους, αλλά πιο δόκιμους, θεωρητικούς της αλληγορίας (Fletcher, 
1964): τα αλληγορικά κείμενα των ανθολογίων ανάγονται δομικά σε αφηγήσεις ανταγωνισμών ή 
συγκρούσεων ανάμεσα σε διαφορετικούς και ιεραρχημένους λόγους278. Τέλος οι θρυαλλίδες που 
πυροδοτούν τον ανταγωνισμό ή τη σύγκρουση είναι τα θέματα της ετερότητας ή/και της 
επικοινωνίας279. 

Στη συνέχεια αναλύονται ενδεικτικά δύο κείμενα, βάσει των ειδοποιών χαρακτηριστικών της 
γλώσσας της αλληγορίας (βλ. ενότητα 1.1): του υβριδικού χαρακτήρα των συστατικών της μονάδων 
και της οριζόντιας οργάνωσης της πολυσημίας της. 
 
2.2. «Τα δελφίνια» ή η υπόσχεση 
Το ανθολόγιο Το Δελφίνι ξεκινάει με το ποίημα «Τα δελφίνια» (Τσιλιμένη, κ.ά., 2006β, σελ. 8) του Β. 
Δ. Αναγνωστόπουλου. Στην είσοδο του βιβλίου το οποίο εισάγει τα παιδιά στην περιοχή της 
λογοτεχνίας βρίσκεται λοιπόν μια αλληγορία, βασικό θέμα της οποίας είναι η επιθυμία των κεντρικών 
μορφών του ποιήματος, δηλαδή των παιχνιδιάρικων δελφινιών, για έξοδο «στη ζωή» (στ. 6). Με αυτό 
το κείμενο θα ξεκινήσουμε, καθώς αποτελεί, πιστεύουμε, εύγλωττο παράδειγμα των οντολογικών 
διασταυρώσεων που χαρακτηρίζουν την αλληγορία, και, συνεπώς, του υβριδικού της χαρακτήρα:  
  «Τα δελφίνια στο χαρτί / του νερού χαρταετοί. / Όλο πήδους και ναζάκια / χρυσοφτέρουγα 
ναυτάκια / παίζουν και ασφυκτιούν / έξω στη ζωή να βγουν / με φωνές και με τραγούδια / με σημαίες 
και λουλούδια». 

Στη συγκρότηση, λοιπόν, της κεντρικής αλληγορικής μονάδας διασταυρώνονται δεδομένα 
που έλκουν την καταγωγή τους από ετερογενείς οντολογικά χώρους: τα δελφίνια, από το ζωικό 
βασίλειο· οι χαρταετοί, από τον χώρο των πραγμάτων· η μορφή του χρυσοφτέρουγου ναύτη, από τον 
χώρο της φαντασίας· και ο άνθρωπος. Όλα κινητικά (το δελφίνι, ο άνθρωπος) ή φτερωμένα (ο 
χαρταετός και ο χρυσοφτέρουγος ναύτης), δεν μπορεί παρά να «ασφυκτιούν» όσο βρίσκονται στο 
χαρτί. Έτσι, η αλληγορία «Τα δελφίνια» υποδέχεται τα παιδιά στο κατώφλι του βιβλίου, 
θεματοποιώντας τη δύσκολη σχέση ανάμεσα στο «χαρτί» (στ. 1) από τη μία (και σε κάθε τι που αυτό 
συνδηλώνει μετωνυμικά, για παράδειγμα το βιβλίο και το σχολείο), και τη «ζωή» (στ. 6), από την 
άλλη. Αλλά ακόμη στέκουν σαν έμβλημα της πολυσημίας της λογοτεχνικής γλώσσας και σαν 
υπόσχεση ότι η ανάγνωση της λογοτεχνίας δεν είναι εγκλεισμός και ασφυξία. Γιατί το “κατώφλι”, 
όπως όλες οι μεταβατικές ζώνες, είναι αμφίσημο. Πρόκειται για είσοδο στον ίδιο τύπο γνώσης που 
προωθούν τα άλλα βιβλία; Είσοδο σε κάτι τις κλειστό; Σε ένα βιβλίο συμβατικής γνώσης, όπου τα 
δελφίνια θα παίζουν βέβαια, αλλά ακόμη θα «ασφυκτιούν»; Ή μήπως πρόκειται για έξοδο, όπως 
υπόσχεται και διευκρινίζει η συγγραφική ομάδα: «Κρατάς στα χέρια σου ένα Ανθολόγιο φαντασίας, 
περιπέτειας και χαράς, που ελπίζουμε σαν “δελφίνι” να σε ταξιδέψει στον πολιτισμό όλου του 
κόσμου» (Τσιλιμένη, κ.ά., 2006β, σελ. 9). 
 
2.3. Η Δόνα Τερηδόνα ή “όνομα και πράγμα” 
Όσον αφορά, εξάλλου, στην οριζόντια οργάνωση της αλληγορικής πολυσημίας, θα σταματήσουμε, 
ενδεικτικά, στην προσαρμοσμένη εκδοχή του σύγχρονου παραμυθιού Η Δόνα-Τερηδόνα και το 

                                                 
277  Βλ. ενδεικτικά αλληγορίες των οποίων οι προσωποποιημένες μονάδες έλκουν την καταγωγή τους από τον χώρο 

της χλωρίδας («Η πτώση του φύλλου που το έλεγαν Φρέντυ», Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά., 2006β, σσ. 12-13), της 
πανίδας («Η χελωνίτσα Καρέττα-Καρέττα και το παλιό φολκσβάγκεν», ό.π. σσ. 28-31) και των πραγμάτων («Η 
ηλεκτρική σκούπα και η λαχτάρα των δύο φίλων», Τσιλιμένη, κ.ά., 2006α, σσ. 150-151). 

278  Κατά τον Fletcher (1964), βασική αρχή διαμόρφωσης της αλληγορικής θεματικής και του αφηγηματικού της 
σύμπαντος είναι η σύγκρουση, ένας εγγενής δυϊσμός, και μια λογική ιεράρχησης. 

279  Η ετερότητα και η επικοινωνία εξειδικεύονται στα κείμενα των ανθολογίων με βάση δύο κύριες αντιθέσεις: την 
αντίθεση «γνωστό/άγνωστο» και την αντίθεση «διαφορετικό/όμοιο». Βλ. για παράδειγμα, τον μύθο «Η 
κουκουβάγια και η πέρδικα» (Τσιλιμένη, κ.ά., 2006α, σελ. 14), στον οποίο η σύγκρουση γύρω από την αντίληψη 
του ωραίου πυροδοτείται και από τις δύο εν λόγω θεματικές. Στην ίδια αλληγορία ενεργοποιούνται επίσης και οι 
δύο βασικές αντιθέσεις. Ως προς τη δεύτερη θεματική, αυτήν της επικοινωνίας, που είναι η λιγότερο καταφανής, 
να υπενθυμίσουμε ότι το παιδί της πέρδικας μένει τελικά νηστικό, γιατί η μητέρα-κουκουβάγια αντιλαμβάνεται 
τελείως διαφορετικά από την πέρδικα την αναφορά της κρίσης «το πιο όμορφο μωρό του σχολείου». 
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μυστικό της γαμήλιας τούρτας του Ευγένιου Τριβιζά, από το ανθολόγιο Στο σκολειό του κόσμου 
(Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά. 2006α, σσ. 122-126). 

Η Δόνα-Τερηδόνα (μια όμορφη, αλλά ραδιούργα, κυρία) έχει έναν μαγικό καθρέφτη, που της 
επιβεβαιώνει καθημερινά ότι διαθέτει την πιο λαμπερή οδοντοστοιχία και το πιο γλυκό χαμόγελο του 
κόσμου.  Στην αρχή του αφηγήματος μαθαίνουμε ότι η ηρωίδα έχει σκάψει έξω από τον πύργο της 
τρεις λάκκους και τους έχει γεμίσει μαγιονέζα, κέτσαπ και σπανακόρυζο. Στον ελεύθερο χρόνο της 
βγαίνει, λοιπόν, στο παράθυρό της και χαμογελάει. Οι περαστικοί μαγεύονται και πέφτουν στους 
λάκκους. Όταν ο καθρέφτης τής ανακοινώνει ότι εμφανίστηκε ένα κορίτσι, η μικρή Λουκία, με 
γλυκύτερο χαμόγελο από το δικό της, η Δόνα Τερηδόνα, χολωμένη, αποφασίζει να τo εξοντώσει. 
Μετά από αποτυχημένες απόπειρες να της καταστρέψει το χαμόγελο, προχωρά στην απαγωγή της και 
τη φυλακίζει σε κελί, φτιαγμένο από τα πιο δελεαστικά γλυκά. Προνοητική, φυλακίζει και τον 
οδοντίατρο της γειτονιάς, τον Θανάση Πολφό, τον μόνο που θα μπορούσε να σώσει το χαμόγελο της 
Λουκίας. Χωρίς οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα και οδοντίατρο, το βέβαιο είναι ότι η οδοντοστοιχία 
της Λουκίας θα καταστραφεί. Η μικρή ηρωίδα αντιστέκεται στον πειρασμό, η τελική όμως λύση 
δίνεται με τη συμπαράσταση του γιατρού και μιας ομάδας ποντικών, σταλμένων από αυτόν, που 
τρώνε τα γλυκά και της δίνουν ένα καρβουνάκι για να μαυρίσει τα δόντια της. Η Δόνα-Τερηδόνα 
ξεγελιέται και απελευθερώνει τη Λουκία και τον οδοντογιατρό. Η Δόνα-Τερηδόνα, όταν ανακαλύπτει 
το λάθος της, καταφεύγει στα γλυκά για να παρηγορηθεί. Έτσι, η τερηδόνα καταστρέφει το όμορφο 
χαμόγελό της. 

Ας επισημάνουμε ορισμένες από τις αφηγήσεις τις οποίες το κείμενο συνυφαίνει. Πρώτον, 
μιαν αλληγορία περί στοματικής υγιεινής: η σύγκρουση της Τερηδόνας με τα υγιή και ωραία δόντια 
της φωτεινής Λουκίας, με συμπαραστάτη τον συμπαθή οδοντίατρο Θανάση Πολφό. Δεύτερον, μιαν 
αλληγορία για την ουσία των συγκρούσεων, ως υπόθεση που είναι και ζήτημα γλώσσας: όλων των 
βασικών χαρακτήρων τα ονόματα δηλώνουν κάποια ιδιότητα ή κάποιες πράξεις τους. Στο όνομα της 
Τερηδόνας ταυτίζεται αιτία και αποτέλεσμα, καθώς εκεί συναιρείται αυτό το οποίο η Τερηδόνα θέλει 
να προκαλέσει στη Λουκία και αυτό το οποίο τελικά παθαίνει η ίδια. Το όνομα της Λουκίας 
παραπέμπει μετωνυμικά στο φωτεινό, αστραφτερό χαμόγελό της και αυτό του Θανάση Πολφού, 
επίσης μετωνυμικά, στο επάγγελμά του. Η αριστοτεχνική αλληγορική ενορχήστρωση της σύγκρουσης 
δεν περιορίζεται όμως στα ονόματα. Ενδεικτικά επισημαίνουμε τους λάκκους τους οποίους η 
Τερηδόνα σκάβει για να πέφτουν μέσα οι περαστικοί - και στους οποίους τελικά πέφτει η ίδια· όλα 
“όνομα και πράγμα”. Τρίτον, μιαν αλληγορία περί στερεοτύπων φύλου, η οποία βασίζεται στην 
αναθεώρηση του λογοτεχνικού alter ego της Λουκίας, που δεν είναι άλλο από τη Χιονάτη. 

Να λοιπόν μια εξαιρετικά διδακτική αλληγορία, που ανάμεσα σε άλλα διδάσκει το, 
γνωστότατο αλλά πάντα επίκαιρο, μάθημα ότι η λογοτεχνία που απευθύνεται και σε παιδιά μπορεί 
κάλλιστα να ιεραρχεί τις αντιθέσεις που τη δομούν (όπως το όμορφο και το άσχημο, το φωτεινό και το 
σκοτεινό, το θαρραλέο και το υποχωρητικό, την εξυπνάδα και την αφέλεια), αλλά ότι κάθε 
καλοπροαίρετος και καλογραμμένος λόγος που θέλει να ιεραρχήσει τα πράγματα και έτσι να διδάξει - 
ευτυχώς - δεν είναι λογοτεχνία. 

 
3.1. Στοιχεία για μια ποιητική της ετερότητας 
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, λόγω της αυξημένης σημασιολογικής της ευελιξίας, η αλληγορική 
αφήγηση προσφέρεται ιδιαίτερα σε μιαν εργασία διαθεματικού τύπου. Υποδεικνυόμενη από τα Βιβλία 
δασκάλου και ζητούμενο αναφοράς της σύγχρονης διδακτικής θεωρίας και πράξης (Ματσαγγούρας, 
2003), η τελευταία υποβάλλεται από πολυάριθμα αλληγορικής υφής κείμενα των δύο ανθολογίων280.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, στο ίδιο αυτό πλαίσιο, ο τρόπος με τον οποίον αποδίδεται 
μέσω της αλληγορίας ένα πολλαπλά αξιοποιήσιμο σε ερμηνευτικό και διδακτικό επίπεδο θέμα: αυτό 
                                                 
280  Ενδεικτικά αναφέρουμε τις αφηγήσεις «Ο σπουργίτης και το ουράνιο τόξο» του Μάνου Κοντολέων, από το 

ανθολόγιο Το δελφίνι (Τσιλιμένη, κ.ά., 2006α, σσ. 93-94), και «Ο ωραίος Δαρείος» της Σοφίας Ζαραμπούκα, 
από το ανθολόγιο Στο σκολειό του κόσμου (Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά., 2006α, σσ. 127-129), κείμενα που 
ενσωματώνουν, μέσω της αλληγορικής τους δομής, δύο επιδεκτικές διαθεματικής πραγμάτευσης θεματικές: η 
σύντομη ιστορία της επιτυχούς πορείας του μικρού σπουργίτη προς το ουράνιο τόξο, στο πρώτο αφήγημα, 
πέραν του διδακτικού της χαρακτήρα, δίνει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να αναχθεί σε ζητήματα Μελέτης 
περιβάλλοντος, ενώ η χιουμοριστική παρουσίαση των παθημάτων του λαίμαργου γάτου Δαρείου, στο δεύτερο, 
παρέχει στον διδάσκοντα τη δυνατότητα να αναφερθεί σε ζητήματα Αγωγής υγείας (Τσιλιμένη κ.ά., 2006 β· 
Κατσίκη-Γκίβαλου κ.ά., 2006 β). 
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της ετερότητας και των όρων της υποδοχής της281. Σε ό,τι ακολουθεί θα σταθούμε αναλυτικότερα σε 
δύο αντιπροσωπευτικά αυτής της ενδιαφέρουσας ποιητικής της ετερότητας κείμενα, τα οποία 
πρόκειται να αποτελέσουν στη συνέχεια αφετηρία για περαιτέρω συζήτηση: πρόκειται για τα 
αφηγήματα  «Ξ… όπως ξιφίας» (από Το δελφίνι) και «Συνάντηση στο διάστημα» (από το Σκολειό του 
κόσμου). 
 
3.2. Μαρίας Φραγκιά, «Ξ… όπως ξιφίας» 
Το αφήγημα «Ξ… όπως ξιφίας» (Τσιλιμένη, κ.ά., 2006α, σσ. 35-36) είναι το τρίτο της θεματικής 
ενότητας «Σχολείο και παιδί» και αντλείται από το βιβλίο της Μαρίας Φραγκιά Το αλφαβητάρι της 
φύσης, μια συναγωγή είκοσι τεσσάρων αλληγορικών παραμυθιών με θέματα αντλημένα από τη φύση 
(Φραγκιά, 2000). Με κεντρικό πρόσωπο τον Ξέρξη τον ξιφία, έναν μικρό μαθητή που 
περιθωριοποιείται από τη σχολική του τάξη, μια ομάδα ψαριών, λόγω της μεγάλης του μύτης, το 
κείμενο αυτό θεματοποιεί, όπως υποδεικνύεται από το οικείο σημείωμα του Βιβλίου δασκάλου 
(Τσιλιμένη, κ.ά., 2006β, σελ. 20), τη σχολική απομόνωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και μπορεί, 
για τον λόγο αυτό, να αποτελέσει τη βάση μιας διαθεματικού τύπου αναγωγής σε ζητήματα ειδικής 
αγωγής. 

Πληγωμένος από τις αλλεπάλληλες απορριπτικές συμπεριφορές των συμμαθητών του, ο 
μικρός Ξέρξης ανακοινώνει στη μητέρα του την απόφασή του να εγκαταλείψει το σχολείο. Εκείνη τον 
μεταπείθει, προβάλλοντας ως επιχείρημα ότι μια τέτοια κίνηση θα του στερούσε την ευκαιρία όχι 
μόνο να μορφωθεί αλλά και να αποδείξει την αξία του. Η έκβαση του αφηγήματος δικαιώνει την 
πρόβλεψή της, αφού ο Ξέρξης θα σώσει τη ζωή της δασκάλας και των συμμαθητών του σκίζοντας, με 
τη βοήθεια της σουβλερής του μύτης, το δίχτυ στο οποίο αυτοί είχαν παγιδευτεί. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, πέραν του, συχνού στον χώρο της παιδικής λεγόμενης λογοτεχνίας, 
φαινομένου του ανθρωπομορφισμού των ζώων282, η εστίαση του όλου εγχειρήματος στην ιδιότυπη 
μύτη του κεντρικού προσώπου: το υποτιθέμενο ελάττωμα μετατρέπεται σε προτέρημα, αφού 
καθίσταται όργανο εξόδου από την κρίση και, κατ’επέκταση, μέσο ανάκτησης της αυτοεκτίμησης του 
μικρού ξιφία και μοχλός της επανένταξής του στο σώμα της τάξης - κίνηση στην οποία οδηγείται 
βοηθούμενος από ένα πρόσωπο αναφοράς του οικογενειακού του περιβάλλοντος, τη μητέρα του. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η επανάληψη του γράμματος ξ, τέχνασμα λειτουργικό τόσο στο 
επίπεδο του ύφους όσο και σε αυτό της γλωσσικής διδασκαλίας, καθώς και η λεπτή ιστορική 
θεματική, η οποία εισάγεται με την επιλογή του ονόματος Ξέρξης και προσδίδει στον μικρό μας 
μαθητή χαρακτηριστικά ήρωα283. Αξιοσημείωτο είναι, τέλος, το γεγονός ότι το κεντρικό αυτό 
πρόσωπο είναι ένας δυναμικός χαρακτήρας (Καρπόζηλου, 1994), πράγμα που υποβάλλει το, εύλογα 
συνδυάσιμο με τη διδακτική υφή του αφηγήματος, στοιχείο του μεταβλητού και εξελίξιμου της 
ανθρώπινης προσωπικότητας. 

Εύκολα συνάγουμε από τη σύντομη ανάλυση που προηγήθηκε ότι το κείμενο αυτό συνιστά 
μιαν άρτια αλληγορικής τάξης απόδοση του ζητουμένου της συμμετοχικής εκπαίδευσης των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες: όπως επισημαίνεται από ειδικούς μελετητές (Λαμπροπούλου, 2005), το εν λόγω 
δεδομένο αποτελεί καρπό των σύγχρονων ερευνών στον χώρο της ειδικής αγωγής και αποδίδεται στη 
διεθνή ορολογία με τον όρο inclusive education· συμπυκνώνει δε το αίτημα για ενεργό και ισότιμη 
συμμετοχή των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο πρόγραμμα του σχολείου ως εκπαιδευτικού και 
κοινωνικού πλαισίου, συμμετοχή που προϋποθέτει, όπως καταλαβαίνουμε, τον σεβασμό της όποιας 
ιδιαιτερότητας. 
                                                 
281  Το αφήγημα «Ο μικρός κάστορας και η ηχώ» της Άμυ Μακ Ντόναλντ, που ανθολογείται στο Δελφίνι 

(Τσιλιμένη, κ.ά., 2006α, σσ. 101-104), και ο μύθος του Αισώπου «Λιοντάρι και ο αγριόχοιρος», που 
ανθολογείται στο Σκολειό του κόσμου (Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά., 2006α, σελ. 46), αποτελούν, πιστεύουμε, 
παραδείγματα επιτυχούς ενσωμάτωσης του εν λόγω θέματος, μια που αποδίδουν, αλληγορικώ τω τρόπω, 
ζητήματα διαπροσωπικών σχέσεων, όπως η συντροφικότητα και η ομόνοια. Αναφορικά με τη θεματική της 
ετερότητας, η οποία διατρέχει, όπως γνωρίζουμε, τη σύγχρονη περί διδασκαλίας της λογοτεχνίας προβληματική, 
βλ. Χοντολίδου (2002) και Παπαρούση (2005). 

282  Λογοτεχνική αξιοποίηση μιας σημαντικής διάστασης της παιδικής σκέψης (Piaget, 2005), το εν λόγω θέμα 
μελετάται αναλυτικά ως στοιχείο της ποιητικής της παιδικής λογοτεχνίας από την Isabelle Jan (Jan, 1985). 

283  Στην καταληκτική παράγραφο του αφηγήματος, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο του ανθολογίου, ο 
μικρός ξιφίας παρασημοφορείται ως ήρωας από τον δήμαρχο της πόλης του· το ‘Ξέρξης’ αποδεικνύεται έτσι 
‘όνομα και πράγμα’, διακριτικός υπαινιγμός στην εσωτερική σχέση λέξεων και πραγμάτων. 
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3.3. Κίρας Σίνου, «Συνάντηση στο διάστημα» 
Αν στο «Ξ… όπως ξιφίας» η ποιητική της ετερότητας υπογραμμίζει, μέσω της αλληγορίας, την 
αποδοχή και ενσωμάτωση του διαφορετικού, στο αφήγημα «Συνάντηση στο διάστημα», τέταρτο και 
τελευταίο της θεματικής ενότητας «Κείμενα για την τεχνολογία και την επιστημονική φαντασία» 
(Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά., 2006α, σσ. 178-180), αυτή εμπλουτίζεται με μια σειρά από άλλα δεδομένα 
αναφοράς. Ας δούμε ποια είναι αυτά. 

Αντλημένο από τη συλλογή διηγημάτων της Κίρας Σίνου Η Λι Σι και οι έξι πειρατές (Σίνου, 
1999), το κείμενο αυτό, που αξιοποιεί, όπως θα δούμε, με επιτυχία τις συμβάσεις του είδους της 
επιστημονικής φαντασίας (Κανατσούλη, 2002), μας αφηγείται μιαν ιδιότυπη συνάντηση: μια ομάδα 
επιστημόνων από τη Γη ταξιδεύει σε έναν αστεροειδή για να εγκαταστήσει έναν σταθμό 
ανεφοδιασμού διαστημοπλoίων. Εκεί συναντά μιαν αποστολή εξωγήινων που βρίσκονται στον χώρο 
για έναν παρόμοιο λόγο, την κατασκευή ενός ενδιάμεσου σταθμού ανάμεσα στον τόπο της κατοικίας 
τους και έναν πλανήτη που βρίσκεται σε ένα μικρό ηλιακό σύστημα στην άλλη άκρη του Γαλαξία. Ο 
πλανήτης αυτός δεν ονομάζεται, από τη συνέχεια όμως του αφηγήματος προκύπτει ότι δεν είναι άλλος 
από τη Γη. 

Η συνάντηση των δύο ομάδων θα κατέληγε σε σύγκρουση λόγω έλλειψης επικοινωνίας, εάν 
τα δύο παιδιά-μέλη τους, ο Κώστας και ο μικρός εξωγήινος, που αποτελούν και τα κεντρικά πρόσωπα 
του ανθολογούμενου αποσπάσματος, δεν επεσήμαιναν ότι το πρόβλημα της μεταξύ τους συνεννόησης 
οφειλόταν στο γεγονός ότι οι επισκέπτες από τη γη δεν είχαν συντονίσει τον αυτόματο μεταφραστή 
του σκαφάνδρου τους, ώστε να κατανοούν τη γλώσσα των εξωγήινων συναδέλφων τους. Το αφήγημα 
κλείνει, όπως μαντεύουμε, με μια νότα αισιοδοξίας, αφού, άμα τη λήξει της παρεξήγησης, οι δύο 
ομάδες δίνουν υπόσχεση συνεργασίας για την κατασκευή του διαπλανητικού σταθμού. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, πέραν της επικέντρωσης της δράσης στα πρόσωπα των παιδιών - 
επιλογή λειτουργική, όπως γνωρίζουμε, στο πλαίσιο της παιδικής λογοτεχνίας (Κανατσούλη, 2002) - 
η δυνατότητα μιας διακειμενικού τύπου αναγωγής σε άλλα έργα επιστημονικής φαντασίας: εκτός από 
το μυθιστόρημα του Ουμπέρτο Έκο Οι τρεις κοσμοναύτες, που υποδεικνύεται από το ίδιο το 
ανθολόγιο (Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά., 2006α, σελ. 180), κρίνουμε ότι με όφελος θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί μια αναφορά στο διαπλανητικό ταξίδι του μικρού πρίγκηπα στο ομότιτλο αφήγημα του 
Antoine de Saint-Exupéry (2000), καθώς και μια επιλογή από το έργο του Ιούλιου Βερν284. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει, τέλος, η εστίαση της προβληματικής του αφηγήματος στο θέμα της 
γλώσσας: η δυσλειτουργία και, εν συνεχεία, η αποκατάσταση της γλωσσικής επικοινωνίας των δύο 
ετερόγλωσσων ομάδων αποτελούν, όπως είδαμε, σημαντικό μοχλό στην εκδίπλωση της αφήγησης.  

Η συνοπτική απόδοση του περιεχομένου του κειμένου αυτού καθιστά, πιστεύουμε, σαφές ότι 
συνιστά μιαν αλληγορικού τύπου απόδοση κεντρικών ζητουμένων του χώρου της διαπολιτισμικής και 
της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, στοιχείο που θα μπορούσε, όπως καταλαβαίνουμε, να 
ενσωματωθεί με όφελος στη διαθεματική μας εργασία: μια αξιοποίηση εννοιών βάσης του εν λόγω 
χώρου, όπως είναι αυτές της αναγνώρισης και του σεβασμού της πολιτισμικής διαφορετικότητας ή 
αυτή της ισότιμης αντιμετώπισης των αλλοδαπών μαθητών (Σπινθουράκη, Φτερνιάτη, 2003· 
Σκούρτου κ.ά., 2004· Κανατσούλη, 2005) θα αποτελούσε, πιστεύουμε, επιτυχή ολοκλήρωση της 
προσέγγισης αυτού του αφηγήματος, το οποίο τροφοδοτεί, όπως βλέπουμε, την υπό εξέταση ποιητική 
της ετερότητας με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία.   

Τέλος, όπως επισημαίνεται από το οικείο σημείωμα του βιβλίου του δασκάλου, η «Συνάντηση 
στο διάστημα» προσφέρεται και για μιαν εξοικείωση του μαθητή με τη λέξη και το πράγμα 
‘τεχνολογία’, καθώς μπορεί, με την κατάλληλη πλαισίωση, να του υποβάλλει το ζητούμενο της 
θετικής της χρήσης, καθώς και να του δώσει την ευκαιρία να αφομοιώσει συναφές λεξιλόγιο285.  
                                                 
284  Το Βιβλίο δασκάλου (Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά., 2006β, σελ. 50) αποδεικνύεται βοηθητικό και ως προς το σημείο 

αυτό, αφού μας παραπέμπει στα έργα του Ιούλιου Βερν που προτείνονται με αφορμή την επεξεργασία του 
κειμένου του «Περίπατος στο βυθό της θάλασσας», το οποίο προηγείται στο ανθολόγιο. 

285  Ας υπογραμμιστεί ότι το θέμα της ετερότητας σε ποικίλες εκδοχές του γίνεται αντικείμενο πραγμάτευσης και σε 
πολλά άλλα, αλληγορικά ή μη, κείμενα των δύο βιβλίων, που θα άξιζε να αποτελέσουν αντικείμενο ειδικού 
μελετήματος. Καθώς το παρόν αναλυτικό πλαίσιο δε μας επιτρέπει να επεκταθούμε επί του θέματος, θα 
περιοριστούμε στο να αναφέρουμε ορισμένα από αυτά: από Το δελφίνι, ο αισώπειος μύθος «Η ευγνωμοσύνη του 
μικρού μυρμηγκιού», το σύντομο αφήγημα της Αγγελικής Βαρελά «Δώσε την αγάπη» και το παραμύθι «Τα δύο 
αδέρφια» (Τσιλιμένη, κ.ά., 2006α, σελ. 100, σσ. 107-108 και σελ. 143)· και από Το σκολειό του κόσμου, τα 
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Επίλογος 
Σε ό,τι προηγήθηκε προσπαθήσαμε να διαγράψουμε αδρομερώς τις όψεις και τις λειτουργίες της 
αλληγορικής αφήγησης στα νέα ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων των τεσσάρων πρώτων τάξεων 
του Δημοτικού. Η προσέγγισή μας οργανώθηκε γύρω από δύο κύριους άξονες: εννοιολογική στην 
αφετηρία της, προσδιόρισε τις σημαντικότερες ορίζουσες της αλληγορίας, βασιζόμενη σε 
κωδικοποιήσεις της ειδικής βιβλιογραφίας· αναλυτική, στη συνέχεια, στάθηκε ενδεικτικά σε δύο 
κείμενα που αναδεικνύουν πτυχές της αλληγορικής γλώσσας, καθώς και σε δύο έργα που 
ενσωματώνουν, μέσω της αλληγορικής τους δομής, τη θεματική της ετερότητας. Η τελευταία 
εξετάστηκε σε δύο σημαίνουσες, όσο και αξιοποιήσιμες στο πλαίσιο μιας διαθεματικού τύπου 
εργασίας, εκδοχές της: αυτήν της συμμετοχικής εκπαίδευσης, κεντρικής πρότασης της ειδικής αγωγής, 
και αυτήν της αποδοχής της πολιτισμικής διαφοράς, κύριου αιτήματος της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης. 

Απώτερος στόχος της δουλειάς μας ήταν να αναδείξει τόσο την παιδαγωγική λειτουργικότητα 
όσο και την αισθητική σημασία της λογοτεχνικής αυτής μορφής, πράγμα που συνάδει, όπως 
καταλαβαίνουμε, με το ζητούμενο της κειμενοκεντρικής προσέγγισης της λογοτεχνίας, η οποία 
αποτελεί και την κύρια μεθοδολογική επιλογή των συντακτών των ανθολογίων. 
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Η συνάφεια της Παιδαγωγικής και Διδακτικής επιστήμης. Το παράδειγμα της 
παιδαγωγικής και διδακτικής προσέγγισης της παιδικής λογοτεχνίας 

 
Λώλη Ελευθ., Δρ Παιδαγωγικής, Επιστ. Συνεργ. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 

 
Περίληψη 
Αντικείμενο ανάλυσης της παρούσας εισήγησης είναι η συνεισφορά της Παιδαγωγικής και Διδακτικής 
επιστήμης, οι οποίες συναρτώνται άμεσα για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών σκοπών στο πλαίσιο της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας. H επιτυχημένη έκβαση της διδασκαλίας, η οποία προσανατολίζεται στην 
επίτευξη της μάθησης, με την έννοια της ανάπτυξης των ικανοτήτων των μαθητών και ειδικότερα της 
δυνατότητάς τους για αυτόνομη αναζήτηση και κατασκευή της γνώσης, εξαρτάται από τη δραστηριοποίησή 
τους. Καταδεικνύεται έτσι η αναγκαιότητα να συμπράξουν η Παιδαγωγική και η Διδακτική κατά την οργάνωση 
και τη διεξαγωγή της διαφοροποιημένης διδακτικής πράξης. Στα πλαίσια αυτά επισημαίνεται η συνάφεια που 
μεταξύ τους υφίσταται, η οποία προσδιορίζεται ως το σημείο επαφής-ένωσης δύο επιστημονικών κλάδων, που 
λειτουργούν σε συνδυασμό επιδιώκοντας καταρχήν την πραγματοποίηση κοινού στόχου. Θεωρούμε πως το 
σημείο τομής της Παιδαγωγικής και Διδακτικής επιστήμης είναι ο μαθητής και συγκεκριμένα η πολύπλευρη 
ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, που αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους. Χαρακτηριστική 
περίπτωση σύζευξής τους αποτελεί η εκπαιδευτική αξιοποίηση της παιδικής λογοτεχνίας, όπως καταδεικνύεται 
στη συγκεκριμένη μελέτη. Η αξιοποίηση αυτή προϋποθέτει τη συνδρομή αφενός της Παιδαγωγικής όσον αφορά 
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τη διαχείριση των αξιών που μεταδίδονται μέσω της επεξεργασίας του λογοτεχνικού κειμένου και αφετέρου της 
Διδακτικής για τον εντοπισμό των καταλληλότερων διδακτικών πρακτικών. Η δυνατότητα εκπαιδευτικής 
χρήσης της λογοτεχνίας, όχι αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο του μαθήματος των «Νέων Ελληνικών» αλλά 
κατά την επεξεργασία οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου, επιβεβαιώνεται σε ευρεία κλίμακα. Ειδικότερο 
επακόλουθο του γεγονότος αυτού είναι η αναγκαιότητα να αναπτυχθεί πληρέστερα η «Παιδαγωγική της 
λογοτεχνίας», που καταγίνεται με τη συστηματική και μεθοδευμένη προσέγγιση της λογοτεχνίας δίνοντας 
προτεραιότητα στην παιδαγωγική της διάσταση. Στην παρούσα εργασία διερευνώντας εκτενέστερα την 
οριοθέτηση του κλάδου αυτού, διαπιστώνεται πως το αντικείμενο ενδιαφέροντος, δηλαδή η αγωγή και η 
μόρφωση των παιδιών μέσω της λογοτεχνίας, εμπίπτει στο πεδίο τόσο της Παιδαγωγικής όσο και της 
Διδακτικής συνιστώντας χαρακτηριστικό δείκτη της συνάφειάς τους. Ειδικότερα, σημαντικό μέρος του υπό 
διερεύνηση θέματος αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο τα λογοτεχνικά έργα, που συμπεριλαμβάνονται στο 
ανθολόγιο του δημοτικού «Με λογισμό και μ’ όνειρο» και στα νέα αναγνωστικά της πέμπτης και έκτης τάξης, 
μπορούν να αξιοποιηθούν από διδακτική και παιδαγωγική σκοπιά, σύμφωνα με το πνεύμα της 
διαφοροποιημένης διδακτικής πράξης, για τη διαθεματική προσέγγιση της διδάξιμης γνώσης, η σημασία της 
οποίας προβάλλεται από τα νέα αναλυτικά προγράμματα.  
 
Εισαγωγή 
Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών    
αποσαφηνίζεται με κατηγορηματικό τρόπο ότι στόχος της αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού έργου, 
που επιχειρείται στην υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι «να ενισχυθούν αποτελεσματικά οι μαθησιακές 
και κοινωνικοποιητικές λειτουργίες του σχολείου, ώστε να διαμορφωθεί ένα ισχυρό σχολικό 
παιδαγωγικό περιβάλλον» (Δ.Ε.Π.Π.Σ/Α.Π.Σ. 2003, 3734), προκειμένου να προετοιμαστούν 
ικανοποιητικά οι μαθητές για την κοινωνική τους δράση ως ενήλικες. Ο προσανατολισμός αυτός 
θεωρείται επιτακτική αναγκαιότητα, διότι τόσο οι ποικίλες πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές 
συνθήκες της εποχής μας όσο και η ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη καθιστούν τη 
ρευστότητα και τη διαφορετικότητα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κοινωνικού γίγνεσθαι (Wells & 
Claxton 2002, 5-13). 

Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα άτομα να μην υπόκεινται στις ίδιες κοινωνικές 
επιδράσεις και η ταυτότητά τους να παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Λαμβάνοντας δε 
υπόψη την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και το συνεχώς αυξανόμενο μεταναστευτικό ρεύμα προς 
το δυτικό κόσμο, γίνεται κατανοητό ότι η πολυφωνία συνιστά θεμελιώδες γνώρισμα της κοινωνίας 
στις αρχές του 21ου αιώνα. Κατά συνέπεια, η ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού διευρύνεται 
και στην Ελλάδα (Αθανασίου & Λώλη 2005, 212). Το δεδομένο αυτό δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί 
κατά το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών διαδικασιών, οι οποίες είναι απαραίτητο να προσαρμόζονται 
στους μαθητές, έχοντας ως στόχο να εξασφαλιστούν για όλους οι κατάλληλες ευκαιρίες πρόσβασης 
στη γνώση (Lawrence-Brown 2004, 34-37). Έτσι, στα νέα αναλυτικά προγράμματα επισημαίνεται ότι 
«η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στη μάθηση δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως σύνολο ομοιόμορφων 
εκπαιδευτικών παροχών που οδηγούν σε ομοιόμορφες διαδικασίες και παροχές» (Δ.Ε.Π.Π.Σ/Α.Π.Σ. 
2003, 3735). Γίνεται, λοιπόν, εμφανές, όπως από την Κοσσυβάκη (2003α, 132, 141) επισημαίνεται, 
ότι η διδακτική και παιδαγωγική πράξη οφείλει να οργανωθεί με κριτήριο τη διαφορετικότητα των 
μαθητών. 

Η συγκεκριμένη εισήγηση αποσκοπεί στο να παρουσιάσει το σκεπτικό και τη διαδικασία 
πραγμάτωσης της διαφοροποιημένης διδακτικής παρέμβασης, από την οποία αξιοποιούνται τα 
πορίσματα της Διδακτικής και Παιδαγωγικής επιστήμης. Ειδικότερα, εξετάζονται οι θεμελιώδεις 
παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές - κριτήρια για την επιτέλεση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
στη δημοτική εκπαίδευση. Σημαντικό, μάλιστα, μέρος του υπό διερεύνηση θέματος είναι η 
δυνατότητα που παρέχεται με την ευέλικτη διδακτική προσέγγιση των λογοτεχνικών έργων, τα οποία 
ανθολογούνται στα νέα αναγνωστικά εγχειρίδια και στο ανθολόγιο της πέμπτης και έκτης τάξης του 
δημοτικού σχολείου, να πραγματοποιηθεί διαφοροποιημένη διδασκαλία στο πλαίσιο της διαθεματικής 
προσέγγισης της σχολικής γνώσης. Μία τέτοια διδακτική παρέμβαση αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού έργου ως διδακτικού και παιδαγωγικού γεγονότος. 
 
Η διαφοροποιημένη διδακτική παρέμβαση: η συνεισφορά της Διδακτικής και της 
Παιδαγωγικής 
Η αύξηση της ανομοιογένειας του μαθητικού πληθυσμού, όπως προαναφέρθηκε, καθιστά 
αναποτελεσματική τη διδασκαλία στην οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο ομοιόμορφες 
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διδακτικές πρακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες (Κοσσυβάκη 2003α, 214, 217, Gregory & 
Chapman 2006, 1, 2). Η παραδοχή αυτή ενισχύεται από τη συνεισφορά τόσο της θεωρίας του Gardner 
(1995) για την «πολλαπλή νοημοσύνη» (multiple intelligence) όσο και της μαθησιακής θεωρίας του 
«εποικοδομισμού» σχετικά με την ατομική διαδικασία κατασκευής της γνώσης και τη σημασία της 
ενεργοποίησης του υποκειμένου για την επίτευξη της μάθησης (Phillips 2000). Στο πλαίσιο αυτό 
καθίσταται αντιληπτό ότι οι μαθητές παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορές όσον αφορά τον τρόπο με 
τον οποίο προσεγγίζουν και οικειοποιούνται τη γνώση. Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, οφείλει να 
οργανώσει τις εκπαιδευτικές διαδικασίες λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα των μαθητών, την 
οποία δεν αντιμετωπίζει ως παράγοντα αποκλεισμού αλλά ως πρόκληση για την αξιοποίηση 
εναλλακτικών δραστηριοτήτων (Tomlinson 2001, 8, 9, Bonnett 2003, 67-75, Lawrence-Brown 2004, 
36-37). Ειδικότερο επακόλουθο του γεγονότος αυτού είναι να προβάλλεται με έμφαση η 
αναγκαιότητα να προσαρμοστεί η διαδικασία προσέγγισης της γνώσης στο μαθητή, προκειμένου 
αυτός να συμμετέχει ουσιαστικά (Gregory & Chapman 2006, 4).  

Τούτο επιτυγχάνεται με τη διαφοροποιημένη οργάνωση της διδακτικής πράξης κατά την 
οποία ο μαθητής αποτελεί το κυρίαρχο κριτήριο για την επιλογή ευέλικτων εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων (Κοσσυβάκη 2003α, 56, Tomlinson & McTighe 2006, v), έτσι ώστε το περιεχόμενο 
διδασκαλίας να παρέχει τη μέγιστη δυνατή βοήθεια σε όλους για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους 
(ό.π., 9). Πρόκειται για εκείνη τη διδακτική πράξη που ανταποκρίνεται στη μαθησιακή ετοιμότητα, τα 
ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες, τις εμπειρίες, τις διανοητικές λειτουργίες, το μαθησιακό 
στυλ, καθώς και στο κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό πλαίσιο των μαθητών (Κοσσυβάκη 1998, 
216-225, Tomlinson 2001, 1-7, 15, 67, Tomlinson et al. 2003, 119, 127-130, Λώλη 2007, 48-52), 
διαφοροποιώντας τα περιεχόμενα διδασκαλίας, τις διδακτικές, τις μαθησιακές και τις αξιολογικές 
πρακτικές και, τελικά, τα επιτεύγματα των μαθητών (Gregory & Chapman 2006, 2, 3).  

Ειδικότερα, οι βασικές παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές που διέπουν τη φιλοσοφία της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής σημεία (Tomlinson 2001, 
14-16, 66, 67, Tomlinson et al. 2003, 131-134, Lawrence-Brown 2004, 38-45, Chapman & King 2005, 
21-25, Gregory & Chapman 2006, 2-9): 
• Κάθε μαθητής αποτελεί μοναδική οντότητα, άξια σεβασμού, προσοχής και συνεχούς 
ενίσχυσης και παρώθησης. 
• Οι μαθητές σκέφτονται, ενεργούν, μαθαίνουν και δημιουργούν με διαφορετικούς τρόπους, γι’ 
αυτό είναι απαραίτητο να μεταβάλλεται το τι, το πώς και το για ποιο σκοπό της διδασκαλίας ανάλογα 
με την περίσταση.  
• Όλοι οι μαθητές έχουν ορισμένες δυνατότητες και κανείς δεν είναι συνολικά ανεπίδεκτος 
μαθήσεως, αρκεί να επιλεγούν τα προσφορότερα θέματα και οι καταλληλότερες μέθοδοι προσέγγισής 
τους.  
• Δείκτη της επιτυχημένης διδασκαλίας αποτελεί η ενεργοποίηση του μαθητή, που 
επιτυγχάνεται με την εφαρμογή εναλλακτικών και ευέλικτων δραστηριοτήτων για την προσέγγιση της 
γνώσης.  
• Η εύστοχη επιλογή των διδακτικών στρατηγικών και των μαθησιακών πρακτικών 
προϋποθέτει την πολύπλευρη κατανόηση του μαθητή (δυνατότητες, προτιμήσεις, ανάγκες) και τον 
προσδιορισμό της προγενέστερης γνώσης και εμπειρίας του.  
Ως προς την παρέμβαση του εκπαιδευτικού επισημαίνεται (Tomlinson et al. 2003, 125, 126) ότι 

αυτή οφείλει να διενεργείται εξατομικευμένα στο πεδίο που από το Vygotsky (1986) αποκαλείται 
«ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης», παρέχοντας, έτσι, στους μαθητές τα καταλληλότερα κίνητρα για 
δραστηριοποίηση. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός παρωθεί τους μαθητές σε δραστηριότητες, οι 
οποίες, χωρίς να υπερβαίνουν το επίπεδο των δυνατοτήτων τους, συντελούν στην ανάπτυξη νέων 
ικανοτήτων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση των μαθητών και η ενίσχυση της 
αυτοπεποίθησής τους, καθώς αντιλαμβάνονται πως μπορούν να επιτύχουν τους μαθησιακούς στόχους. 

Από την προηγηθείσα ανάλυση προκύπτει ότι στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί ισονομία και δικαιοσύνη στη σχολική τάξη, καθώς επιδιώκεται η 
μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του κάθε μαθητή και η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς 
του (Tomlinson et al. 2003, 127, 128). Εκπληρώνεται, έτσι, ένα από τα βασικά αιτήματα της 
μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής (Κρίβας 2004, 193 κ.ε.), που αφορά την παροχή σε όλους τους 
μαθητές των κατάλληλων ευκαιριών και των απαραίτητων εφοδίων για την αυτόνομη οικοδόμηση της 
γνώσης (Κοσσυβάκη 1998, 49-52, Gregory & Chapman 2006, 4). Στη διδασκαλία αυτή, η οποία έχει 
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χαρακτηριστεί από την Κοσσυβάκη (2003α, 392) ως «παιδαγωγική και διδακτική κατηγορία», ο 
προσανατολισμός στο μαθητή και η επιδίωξη της δραστηριοποίησής του καταδεικνύουν την 
ανοιχτότητα και την ευελιξία των διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες 
αναπτύσσονται κατά την παιδαγωγική αλληλεπίδραση (Lawrence-Brown 2004, 38, 39, Tomlinson & 
McTighe 2006 1-11, 141-145, 162-166). 

Θα μπορούσε, συνεπώς, να ισχυριστεί κανείς πως η οργάνωση μίας τέτοιας διδακτικής 
παρέμβασης προϋποθέτει τη σύμπραξη της Παιδαγωγικής επιστήμης, από την οποία αντλούνται 
παιδαγωγικές αρχές για τη διαμόρφωση της επικοινωνίας και των κοινωνικών σχέσεων κατά την 
εξέλιξη του μαθήματος (Ξωχέλλης 1989, 11-19, Πυργιωτάκης 2000, 48-53), και της Διδακτικής, από 
την οποία παρέχονται τα παιδαγωγικά κριτήρια για την εύστοχη επιλογή των περιεχομένων 
διδασκαλίας και των μεθόδων προσέγγισής τους (Κοσσυβάκη 1998, 17-21, 2003α, 33, 35, 
Ματσαγγούρας 2000, 129). Εξάλλου, η Παιδαγωγική και η Διδακτική έχουν διανύσει κοινή πορεία 
εξέλιξης, καθώς επηρεάζονται από τις θεωρητικές παραδοχές που ισχύουν σε κάθε ιστορική περίοδο 
στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής (Κανάκης 2002, 136 κ.ε.), επιδιώκοντας την εκπλήρωση των 
ίδιων εκπαιδευτικών στόχων. Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, στην παρούσα εισήγηση η 
συνεισφορά της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής επιστήμης στην οργάνωση και τη διεξαγωγή της 
διαφοροποιημένης διδακτικής πράξης γίνεται αντιληπτή ως συνάφεια των δύο αυτών επιστημονικών 
κλάδων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στο οποίο μπορούν να εφαρμοστούν οι παραπάνω αρχές για την 
πραγματοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, όσον αφορά την επιλογή των περιεχομένων 
διδασκαλίας με κριτήριο το μαθητή και την προσαρμογή των μεθόδων προσέγγισής τους στα 
ενδιαφέροντα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του, είναι η παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση 
της παιδικής λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο. 

 
Η εκπαιδευτική αξιοποίηση της λογοτεχνίας στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
Η παιδική λογοτεχνία αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό εργαλείο και η μορφωτική της επενέργεια σε 
γλωσσικό, γνωστικό, συναισθηματικό, ψυχοκινητικό και κοινωνικό επίπεδο, αποτέλεσε έναν από τους 
κύριους λόγους καθιέρωσής της ως ξεχωριστού μαθήματος στην υποχρεωτική εκπαίδευση 
(Μαλαφάντης 2005, 37, 45-48). Ειδικότερα, με τη διδακτική αξιοποίηση της παιδικής λογοτεχνίας 
υπηρετούνται οι σκοποί της αγωγής, η κοινωνικοποίηση, δηλαδή, του μαθητή και η διαμόρφωση της 
προσωπικότητάς του (Καρπόζηλου 1994, 74, Μαλαφάντης 2005, 18, 23, Παπαντωνάκης 2005, 3, 4), 
καθώς  συντελείται η συνάντησή του με τις πολιτιστικές αξίες, με τα κοινωνικά πρότυπα 
συμπεριφοράς, με τις αναζητήσεις, τις δυνατότητες και τους προβληματισμούς του ανθρώπου. Έτσι, 
χρησιμοποιείται ο όρος «Παιδαγωγική της Λογοτεχνίας», για να δηλωθεί ο κλάδος της Παιδαγωγικής 
που διερευνά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να ασκηθεί αποτελεσματικότερα η επίδραση της 
λογοτεχνίας στη νέα γενιά (kienecker 1982, 262).  

Η παραπάνω, βέβαια, επενέργεια της λογοτεχνίας δεν είναι αυτόματη, για να ενεργοποιηθεί το 
ενδιαφέρον του μαθητή απαιτείται να αναπτυχθούν οι προσφορότερες διδακτικές και παιδαγωγικές 
πρακτικές προσέγγισής της (McClure & Kristo 1994, xiv, Gregory 2001, 70). Συγκεκριμένα, η επαφή 
του παιδιού με τη λογοτεχνία πραγματοποιείται επαρκέστερα και ασφαλέστερα εφαρμόζοντας 
παιδαγωγικές δραστηριότητες φιλαναγνωσίας. Αυτές συνδέουν τη λογοτεχνία με το παιχνίδι, την 
ψυχαγωγία, την καλλιέργεια του συναισθήματος, τον προβληματισμό και το διάλογο πάνω σε ποικίλα 
θέματα (Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ. 2003, 3775). Μία τέτοια διδακτική προσέγγιση προφυλάσσει από τον 
κίνδυνο να αγνοηθεί η αισθητική πλευρά της λογοτεχνίας, καθώς και η απόλαυση και η 
συναισθηματική συγκίνηση που παρέχει, και να αντιμετωπιστεί ως στυγνό μέσο μετάδοσης 
πληροφοριών και γνώσεων (Μαλαφάντης 2005, 25).  

Η ανάγνωση, άλλωστε, ενός λογοτεχνικού έργου είναι επικοινωνιακή πράξη ανάμεσα στο 
κείμενο και τον αναγνώστη, που τελούν σε διαλεκτική σχέση (Rosenblatt 1978, McClure & Kristo 
1994, xiv, xv). Σύμφωνα με τη Louise Rosenblatt (1978, 12 κ.ε.), αμερικανίδα πρωτοπόρο της 
θεωρίας της αναγνωστικής ανταπόκρισης, ο αναγνώστης αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη 
διαμόρφωση του νοήματος του έργου. Συγκεκριμένα, η Rosenblatt αναφέρεται στη δυνατότητα του 
αναγνώστη να εναποθέσει σημασία στο κείμενο και να επιτύχει, έτσι, μία προσωπική ερμηνεία 
συνδέοντάς το με τα ατομικά του βιώματα μέσα από μία διαδικασία προσωπικής «συναλλαγής» με 
αυτό. Πρόκειται για την αισθητική προσέγγιση του λογοτεχνικού έργου, κατά την οποία το 
ενδιαφέρον του αναγνώστη «επικεντρώνεται στο τι συμβαίνει και πώς αυτός αισθάνεται από τη σχέση 
του με το κείμενο κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης» (Καρπόζηλου 1994, 36). 
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Έτσι, το παιδί-αναγνώστης προκαλείται να ταυτιστεί με τους ήρωες, να προβάλει επιθυμίες, 
να ενστερνιστεί ή να απορρίψει τις αξίες και τα πρότυπα που στο λογοτεχνικό έργο παρουσιάζονται, 
καθώς και να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί για σύγχρονα και πανανθρώπινα προβλήματα που 
σε αυτό θίγονται (Παπαντωνάκης 2005, 4, 5). Για το λόγο αυτό, αφού η παιδευτική λειτουργία της 
λογοτεχνίας εκπορεύεται από τη «συναλλαγή» του παιδιού με το κείμενο (Παπαδοπούλου 2004, 94, 
Γεωργίου 2006, 1, 2), ο εκπαιδευτικός οφείλει καταρχήν να επιδιώκει την ανταπόκριση του μαθητή, η 
οποία βασίζεται σε μία διαδικασία συνεχούς αλληλεπίδρασης με το λογοτεχνικό έργο (Καρπόζηλου 
1994, 35). Την επικοινωνία του μαθητή με το κείμενο, η οποία προκαλεί τη συναισθηματική και την 
αισθητική του ικανοποίηση καθώς και την έκφραση των συναισθημάτων και των απόψεών του 
(Κουκουλομμάτης 1999, 14, 17, 18), θα μπορούσε να διευκολύνει ο εκπαιδευτικός θέτοντας κάποιες 
από τις ακόλουθες ερωτήσεις: «Το θέμα του έργου σού θύμισε κάτι από την προσωπική σου ζωή; Πώς 
σε έκανε να νοιώσεις η ανάγνωσή του; Είχες κάποια παρόμοια εμπειρία; Ποια η σημασία του 
κειμένου για σένα; Σου άρεσε και για ποιο λόγο;».  

Η δυνατότητα του εκπαιδευτικού να προκαλέσει την ανταπόκριση του μαθητή ενδυναμώνεται 
σε σημαντικό βαθμό με τα νέα προγράμματα σπουδών, καθώς σε αυτά επισημαίνεται ότι τα υπό 
μελέτη λογοτεχνικά κείμενα από τα εγχειρίδια της Γλώσσας και του ανθολογίου σε ποσοστό έως 25% 
«μπορούν να αντικαθίστανται από άλλα, όταν εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα των μαθητών» 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ. 2003, 3773). Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η, έστω και μερική, επιλογή του 
περιεχομένου διδασκαλίας με κριτήριο το μαθητή, που αποτελεί σημαντική παράμετρο για την 
επίτευξη της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Έτσι, ο εκπαιδευτικός μπορεί να παροτρύνει τους 
μαθητές να μελετήσουν ολόκληρο το λογοτεχνικό έργο απόσπασμα του οποίου συμπεριλαμβάνεται 
στα σχολικά εγχειρίδια, ή κάποιο άλλο έργο σχετικό με το υπό μελέτη θέμα. Ωστόσο, η 
πραγματοποίηση αυτής της δραστηριότητας προϋποθέτει την ύπαρξη βιβλιοθηκών άρτια 
καταρτισμένων στα δημοτικά σχολεία. Όπως, όμως, από τον Καψάλη επισημαίνεται (2003, 32-35, 43-
45), η σχολική βιβλιοθήκη σε αρκετά δημοτικά σχολεία παρουσιάζει πολλές ελλείψεις όσον αφορά 
τόσο τον αριθμό και την ποικιλία των παιδικών βιβλίων που υπάρχουν όσο και τον τρόπο της 
οργάνωσης και της λειτουργίας της. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο μαθητής κατά τη διδακτική πράξη (Αναγνωστόπουλος 1999, 268) 
συμμετέχει ουσιαστικά στις μαθησιακές δραστηριότητες. Τη λειτουργία αυτή ο εκπαιδευτικός μπορεί 
να την υποστηρίξει αποτελεσματικότερα δίνοντας έμφαση στη διαφορετικότητα και την 
εξατομικευμένη διδασκαλία (ό.π., 271), έτσι ώστε να υπηρετούνται οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες 
όλων των μαθητών (McClure & Kristo 1994, xviii, Gregory 2001, 75). Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις 
αρχές της διαφοροποιημένης διδακτικής παρέμβασης προτείνουμε ενδεικτικά ορισμένες παιγνιώδεις 
δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κατά την εκπαιδευτική χρήση ενός πεζού 
κειμένου της παιδικής λογοτεχνίας (βλ. McClure & Kristo 1994, 1 κ.ε., Παπαδοπούλου 2004, 104 κ.ε., 
Dobbertin 2005, 47-55, Αθανασίου & Λώλη 2005, 221, 222). Στο συγκεκριμένο σημείο κρίνεται 
σκόπιμο να αποσαφηνιστεί πως, εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου που διατίθεται από το πρόγραμμα 
του συνεδρίου, η προσέγγισή μας περιορίζεται στην πεζογραφία. 

Αναλυτικότερα, προκειμένου οι μαθητές να εκφράσουν τα συναισθήματα που τους προκαλεί 
το κείμενο και τα προσωπικά βιώματα που ανακαλεί, παρακινούνται να επισημάνουν, κατά τη γνώμη 
τους, το καλύτερο ή το χειρότερο τμήμα του κειμένου και να συγκρίνουν την πόλη, το σπίτι, το 
σχολείο, τις συνθήκες διαβίωσης του ήρωα, τις σχέσεις του με τους γονείς, τους συγγενείς και τους 
φίλους με ό,τι οι ίδιοι βιώνουν ή επιθυμούν. Επίσης, διερευνώντας την ταυτότητα των χαρακτήρων, 
θα μπορούσαν: α) να εντοπίσουν στο κείμενο ορισμένα γνωρίσματα τα οποία, κατά την προσωπική 
τους εκτίμηση, καθιστούν έναν ήρωα ελκυστικό, αντιπαθή, αξιοθαύμαστο κτλ., β) να προτείνουν 
εναλλακτικούς τρόπους (αποσαφηνίζοντας την ακολουθία σκέψεων και ενεργειών) για την 
αντιμετώπιση των διλημμάτων και την επίλυση των προβληματικών καταστάσεων που ανακύπτουν, 
διευκρινίζοντας πώς οι ίδιοι θα αισθάνονταν και θα ενεργούσαν, αν ήταν στη θέση του πρωταγωνιστή 
και γ) να ετοιμάσουν τις ερωτήσεις για μία δυνητική συνέντευξη από έναν ήρωα που θαυμάζουν ή 
αντιπαθούν, να του στείλουν γράμμα, ή να τον υποδυθούν. 

Ένας άλλος σημαντικός άξονας για την ενεργοποίηση των μαθητών είναι η αξιολόγηση του 
κειμένου και της αφήγησης, καθώς παροτρύνονται: α) να παρουσιάσουν τι θα έλεγαν σε ένα φίλο τους 
για τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του έργου, β) να αναφέρουν αν τους άρεσε (είναι αναμενόμενη 
ή αυθαίρετη) η συγκεκριμένη κατάληξη ή αν θα προτιμούσαν κάποια άλλη, γ) να εντοπίσουν και να 
αποτιμήσουν τις βασικές ιδέες που αποτυπώνονται στο έργο, διακρίνοντας τις πράξεις, την ερμηνεία 
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τους και τις απόψεις των χαρακτήρων και δ) να διευκρινίσει ο καθένας το μήνυμα που προσλαμβάνει 
από το συγκεκριμένο έργο και το βαθμό στον οποίο το θεωρεί σημαντικό για τον ίδιο. 

Το λογοτεχνικό κείμενο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και περαιτέρω για τη γνωστική 
ανάπτυξη των μαθητών, έχοντας ως σημείο εκκίνησης παιγνιώδεις δραστηριότητες σχετικά με το 
λεξιλόγιο. Συγκεκριμένα, οι μαθητές καλούνται: α) να προσδιορίσουν τη μεταφορική ή ασυνήθη 
χρήση λέξεων και φράσεων μέσα στο κείμενο και να αναφέρουν παραδείγματα της  χρήσης τους στον 
καθημερινό λόγο ή το αντίστροφο, β) να συγκεντρώσουν τις λέξεις- φράσεις που σχετίζονται με το 
θεματικό επίκεντρο του κειμένου και να προσθέσουν όσες τα ίδια γνωρίζουν, σχηματίζοντας 
οικογένειες λέξεων, γ) να επισημάνουν τους ανόμοιους τρόπους με τους οποίους εκφράζεται μία 
έννοια στο ίδιο ή σε άλλα λογοτεχνικά κείμενα και να τη χρησιμοποιήσουν σε ένα δικό τους κείμενο 
και δ) να δημιουργήσουν παιχνίδια λέξεων με αφετηρία το κείμενο, όπως σταυρόλεξα, ακροστιχίδες, 
αντιστοιχίες. 

Επιπλέον, εναλλακτική διαδικασία εκμετάλλευσης των λογοτεχνικών έργων είναι οι μαθητές 
να αναζητήσουν και να καταγράψουν τις πληροφορίες ως προς ορισμένο θέμα (συνήθειες ζώων, 
ιστορικό γεγονός) που στο κείμενο εμπεριέχονται και να τις συνδέσουν με αντίστοιχες που 
αποκόμισαν από άλλα μαθήματα. Θα μπορούσε, τελικά, να επιδιωχθεί και η εξάσκηση των μαθητών 
στη χρήση εναλλακτικών κωδίκων επικοινωνίας. Έτσι, οι μαθητές ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν 
το περιεχόμενο του έργου, επιλέγοντας τη μορφή της «παράστασης» ανάλογα με την ηλικία και τις 
δυνατότητές τους, με μαριονέτες και σκιές (κουκλοθέατρο), με μουσικά όργανα, με χορογραφία, με 
αναπαράσταση χαρακτήρων και δραματοποίηση επεισοδίων του έργου, με αφήγηση, με γραπτό 
κείμενο, με ζωγραφιές και κόμικς (εικονογράφηση), με θεατρική παρουσίαση ή με οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο οι ίδιοι επινοήσουν. 

  Στόχος των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι ο μαθητής να καταστεί ενεργός παράγων της 
μαθησιακής διαδικασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μάθηση με την έννοια της ανάπτυξης των 
ικανοτήτων του (Λώλη 2007, 56-60). Ενώ ο εκπαιδευτικός δεν αναμένει τυποποιημένες ή ορθές 
απαντήσεις, αλλά κάθε ερμηνεία είναι σεβαστή και παρωθεί τους μαθητές να επιστρέψουν στο 
κείμενο, να το συνδέσουν με τα προσωπικά τους βιώματα και να αντλήσουν από αυτό γνώση για τον 
κόσμο.  

 
Η κάθετη και οριζόντια διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος της λογοτεχνίας 
Η διαδικασία με την οποία ο μαθητής οικειοποιείται ένα πεζό λογοτεχνικό έργο εξαρτάται σε 
σημαντικό βαθμό από την προγενέστερη γνώση του όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο 
κατασκευάζονται οι χαρακτήρες, η πλοκή, ο αφηγητής, η οπτική γωνία, το χρονικό και χωρικό 
πλαίσιο της αφήγησης (Dobbertin 2005, 22, Παπαρούση 2005, 1, 2). Η εξοικείωση, άλλωστε, του 
μαθητή με τα στοιχεία της δομής του λογοτεχνικού έργου αποτελεί σημαντικό στόχο για το μάθημα 
της Λογοτεχνίας σύμφωνα με το νέο Διαθεματικό Πλαίσιο Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ. 2003, 3762, 
3775). Με αυτή τη διδακτική μεθοδολογία εξασφαλίζονται αφενός οι προϋποθέσεις για τη συνεκτική 
διδασκαλία της λογοτεχνίας στο ίδιο σχολικό έτος και αφετέρου η δυνατότητα σύνδεσης των 
μαθημάτων ανάμεσα στις σχολικές τάξεις («κατακόρυφος άξονας διαθεματικότητας»: 
Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ. 2003, 3736), αφού τα ίδια μεθοδολογικά εργαλεία – έννοιες χρησιμοποιούνται για 
την προσέγγιση των κειμένων. 

Ειδικότερα, προκειμένου ο μαθητής της πέμπτης και έκτης τάξης να κατανοήσει πληρέστερα 
τα στοιχεία της δομής ενός πεζού έργου, θα μπορούσε να αναπτύξει ορισμένες από τις ακόλουθες 
ενδεικτικές δραστηριότητες, έτσι ώστε να αποφευχθεί η μονοδιάστατη ενασχόληση μόνο με το 
θεματικό περιεχόμενο του λογοτεχνικού έργου (Strong 1996, 293-302, Dobbertin 2005, 22, 
Παπαρούση 2005, 3-8, Γεωργίου 2006, 6, 7). Συγκεκριμένα, η πλοκή της υπόθεσης, οι αφηγηματικές 
τεχνικές και η οπτική γωνία της αφήγησης είναι δυνατόν να προσεγγιστούν παρωθώντας τους 
μαθητές: α) να εντοπίσουν πρώτα το χωρικό και το χρονικό πλαίσιο της ιστορίας με την καταγραφή 
των αντίστοιχων χωρίων, και να το τροποποιήσουν στη συνέχεια μεταβάλλοντας τα 
ιστορικοκοινωνικά συμφραζόμενα, όπως τις συνθήκες ζωής, την ενδυμασία, τις αξίες, τις συνήθειες, 
τη νοοτροπία, β) να αφαιρέσουν ή να προσθέσουν ήρωες και επεισόδια με αποτέλεσμα τη 
διαφορετική εξέλιξη της πλοκής, γ) να πιθανολογήσουν τα αίτια της επιλογής της οπτικής γωνίας της 
αφήγησης και να την αλλάξουν πραγματοποιώντας τις απαραίτητες μεταβολές, δ) να αφηγηθούν την 
ιστορία από κάποιο άλλο σημείο της πλοκής μετατρέποντας μία ευθύγραμμη σε in medias res και το 
αντίστροφο, ε) να σχεδιάσουν χάρτη με τους τόπους εξέλιξης της δράσης και διάγραμμα με τη 
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χρονική αλληλουχία και τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των γεγονότων και στ) να εισαχθούν στην 
έννοια της διακειμενικότητας με τη σύγκριση διαφορετικών κειμένων που αξιοποιούν το ίδιο 
θεματικό μοτίβο.  

Επίσης, οι μαθητές, προκειμένου να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται 
οι λογοτεχνικοί χαρακτήρες και δομείται ο ρόλος τους, καλούνται: α) να καταγράψουν τα εξωτερικά 
και τα εσωτερικά γνωρίσματα των χαρακτήρων του έργου και να προσδιορίσουν την αρχική και 
τελική κατάσταση του ήρωα όσον αφορά τις αξίες, τις νοοτροπίες και τη συμπεριφορά του, β) να 
διερευνήσουν τη σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ των ηρώων και το βαθμό στον οποίο η συμπεριφορά 
ενός επηρεάζει τις ενέργειες των υπόλοιπων, γ) να συγκρίνουν χαρακτήρες, γι’ αυτό ένας μαθητής 
επιλέγει τυχαία από ένα καλάθι με λαχνούς, που περιέχουν τα ονόματα ηρώων από διαφορετικά έργα, 
ένα χαρακτήρα και παρουσιάζει σταδιακά, ανάλογα με τις ερωτήσεις των συμμαθητών του, 
γνωρίσματα και συμπεριφορές του, για να μαντέψουν αυτοί ποιος είναι και δ) να προσδιορίσουν την 
προβληματική κατάσταση με άξονα την οποία δραστηριοποιείται ο ήρωας και να προταθούν 
εναλλακτικές εκδοχές για την αντιμετώπισή της και το τέλος της ιστορίας. 

Η τελευταία από τις παραπάνω δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι η εμφάνιση 
ενός προβλήματος με την ανατροπή ή τη μετατροπή της αρχικής κατάστασης, που προκαλεί και τη 
συνακόλουθη δράση των ηρώων για την αντιμετώπισή της, αποτελούν εκείνα τα στοιχεία που 
λειτουργούν ως η κινητήρια δύναμη της αφήγησης (Παπαρούση 2005, 7, 8). Έτσι, οι μαθητές θα 
μπορούσαν να συγκρίνουν πεζά κείμενα, που έχουν επεξεργαστεί, και να εντοπίσουν τις ομοιότητες 
και τις διαφορές τους ή να μετατρέψουν ένα κείμενο από το ένα λογοτεχνικό είδος σε κάποιο άλλο. 
Καταλήγοντας, έχουμε να παρατηρήσουμε πως με τις παραπάνω δραστηριότητες ο μαθητής αποκτά 
την ικανότητα να αποκωδικοποιεί την «αφηγηματική δομή» ενός λογοτεχνικού έργου και να κατανοεί 
την πλοκή του, έτσι, ώστε να εξοικειώνεται με τη λογοτεχνική πλευρά της ανάγνωσης και να 
καλλιεργείται η φιλαναγνωσία. Τα λογοτεχνικά έργα, όμως, μπορούν να συμβάλουν σε σημαντικό 
βαθμό στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης (Ματσαγγούρας 2002, 38-42) και στον «οριζόντιο 
άξονα διαθεματικότητας» (Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ. 2003, 3737, 3738), καθώς το πολυπρισματικό τους 
περιεχόμενο επιτρέπει την αξιοποίησή τους στο μάθημα της ιστορίας, των θρησκευτικών, της 
γεωγραφίας, της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, της μουσικής και αισθητικής αγωγής (ό.π., 3775). 
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζουμε, για την έκτη τάξη, μία ενδεικτική περίπτωση διαθεματικής 
προσέγγισης των διακριτών γνωστικών αντικειμένων, έχοντας ως σημείο αναφοράς λογοτεχνικά 
κείμενα που περιέχονται στο νέο βιβλίο της Γλώσσας (από τις 19 ενότητες του αναγνωστικού της 
πέμπτης μόνο σε 3 δεν ανθολογούνται λογοτεχνικά κείμενα, ενώ για την έκτη υπάρχουν σε όλες) και 
στο ανθολόγιο. 

 Πίνακας: Παράδειγμα διαθεματικής αξιοποίησης κειμένων της παιδικής λογοτεχνίας 
Λογοτεχνικά 
κείμενα από 
Γλώσσα 

Α. Λογοτεχνικά κείμενα 
από ανθολόγιο 
 Β. Άλλα βιβλία 
παιδικής λογοτεχνίας 

Α.Διαθεματική 
προσέγγιση 
Β.Θεμελιώδεις 
έννοιες 

Ευέλικτες 
διαφοροποιημένες 
δραστηριότητες 

Θέμα: Η 17η Νοέμβρη, Στ΄ Τάξη 
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Α.Κοινωνική και 
πολιτική αγωγή: 
Ελληνική 
δημοκρατία (σελ. 
65-88). 
Ιστορία: Η 
στρατιωτική 
δικτατορία. Η 
εξέγερση των 
φοιτητών (σελ. 
118-121). 
Μουσική και 
Αισθητική 
Αγωγή,  
Σχολική ζωή. 
 

Οι τρεις μέρες: Κ. 
Μητροπούλου 
(τεύχ. α, σελ. 17), 
Εδώ 
Πολυτεχνείο: 
Ζωρζ Σαρή (τεύχ. 
α, σελ.  72). 

Α. Εξέγερση: Μ. 
Λυμπεράκη (σελ. 223), 
Λαός: Γ. Ρίτσος (σελ. 
222). 
 
 
 
Β. Αντιφασιστικά 67-74 
(Αθήνα: Γραμμή, 1984), 
Πολυτεχνείο ’73. 
Εορταστική Ανθολογία: 
Γ. Γιάννου (επιμ.)  
(Αθήνα: Gutenberg, 
1997),  
Οι πελαργοί θα 
ξανάρθουν: Μ. Κλιάφα 
(Αθήνα: Κέδρος, 1990), 
Το καπλάνι της Βιτρίνας: 
Α. Ζέη (Αθήνα: Κέδρος, 
1974),  
Ο Φωκίων ήταν ελάφι: 
Μ. Κοντολέων ( Αθήνα: 
Καστανιώτης, 1992), 
Το μελάνι φωνάζει. Η 17η 
Νοέμβρη στη λογοτεχνία: 
Η. Γκρης (επιμ.) (Αθήνα: 
Μεταίχμιο, 2003). 
 

 
Α.Σύστημα, 
Οργάνωση, 
Δικαιώματα, 
Άτομο - Σύνολο,  
Πολίτευμα, 
Εξουσία, 
Σύγκρουση, 
Μεταβολή, 
Παρελθόν, 
Παρόν. 
 

Παραγωγή γραπτού κειμένου 
ή διαγράμματος ή 
χρονολογικού  πίνακα με τα 
σημαντικότερα ιστορικά 
γεγονότα της επταετίας και 
των ημερών της εξέγερσης. 
Δραματοποίηση ενός 
κειμένου και παρουσίασή του  
στον εορτασμό της 17ης 
Νοέμβρη. Συγκέντρωση 
ηχητικού υλικού και 
συνθημάτων των φοιτητών, 
από τα οποία να αντληθούν 
ορισμένα από τα αίτια της 
εξέγερσης. Δημιουργία 
ερωτημάτων για μία δυνητική 
συνέντευξη από κάποιον που 
συμμετείχε στην εξέγερση. 
Συλλογή εικόνων, 
φωτογραφιών, εφημερίδων 
σχετικών με το θέμα, έρευνα 
στην ιστοσελίδα:  
http://philippos.mpa.gr/gr/oth
er/17-11/index.html. 
Κατασκευή αφίσας ή κολάζ 
στην οποία να αναγράφονται 
επιχειρήματα υπέρ της 
δημοκρατίας και κατά της 
δικτατορίας. 
Αναφορά στις πρόσφατες 
κινητοποιήσεις των φοιτητών 
και στις καταλήψεις των 
πανεπιστημιακών σχολών. 

Επιλογικές επισημάνσεις 
Σύμφωνα με όσα παραπάνω αναφέρθηκαν, προκύπτει ότι η κατάλληλη διδακτική αξιοποίηση της 
παιδικής λογοτεχνίας συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στη διαφοροποιημένη οργάνωση της διδακτικής 
πράξης στη λογική της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης, διότι, όπως από τον Καψάλη (2003, 
55) επισημαίνεται, «η παρουσία του κατάλληλου Παιδικού βιβλίου στην τάξη προσφέρει άπειρες 
ευκαιρίες και δυνατότητες στο δάσκαλο να αναφερθεί στη μεγάλη σημασία που έχει το διάβασμα». 
Στο πλαίσιο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική συμμετοχή του μαθητή κατά την επεξεργασία των 
περιεχομένων διδασκαλίας, τα οποία λειτουργούν, έτσι, ως μέσο για την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
του. Συγκεκριμένα, οι μαθητές είναι δυνατόν να αποκτήσουν επικοινωνιακές επιδεξιότητες για την 
επιτυχημένη παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και την ικανότητα να οικοδομούν 
αυτόνομα τη γνώση. Οι ικανότητες αυτές παρουσιάζονται από τα νέα αναλυτικά προγράμματα ως 
εφόδια του ατόμου στις αρχές του 21ου αιώνα (Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ. 2003, 3734, 3735, 3739). Μία 
τέτοια, βέβαια, προσέγγιση προϋποθέτει αναπροσανατολισμό των αντιλήψεων του εκπαιδευτικού 
σχετικά με το ρόλο του μαθητή στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και συνακόλουθα αλλαγή των 
παραδοσιακών διδακτικών πρακτικών και των τυποποιημένων μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι 
οποίες καθιστούν τον εκπαιδευτικό το επίκεντρο της λήψης των αποφάσεων και της επιτέλεσης των 
ενεργειών κατά τη διδακτική πράξη.  

Στο πλαίσιο του προβληματισμού αυτού, η Κοσσυβάκη (2003β, 115, 116) διερευνά τη 
διδακτική ετοιμότητα του εκπαιδευτικού να αποδεχτεί και να εφαρμόσει καινοτόμες διδακτικές 
πρακτικές αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού έργου, οι οποίες συμβάλλουν στη συγκρότηση ενός 
ευέλικτου και ανοιχτού σχολείου, που η κοινωνία του 21ου αιώνα χρειάζεται. Σύμφωνα με τα 
πορίσματα της συγκεκριμένης έρευνας, διαπιστώνεται η προθυμία των εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν 
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διαφοροποιημένες διδακτικές δραστηριότητες αλλά και η αναγκαιότητα, συνάμα, της συστηματικής 
και μεθοδευμένης καθοδήγησης και επιμόρφωσής τους (ό.π., 201-203). Καταλήγοντας, 
υπογραμμίζουμε τη σημασία της συνεχούς επιστημονικής ενίσχυσης των εκπαιδευτικών, προκειμένου 
οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζονται στα χαρτιά, να πραγματοποιηθούν στη σχολική 
αίθουσα.  
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Ο ρόλος των εγχειριδίων του δημοτικού σχολείου στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των 

μαθητών 
 

Μπουλούμπασης Χρ., Δάσκαλος-Υποψ. Διδάκτ. Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Ιωαννίνων 
 
Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο ρόλος των εγχειριδίων, τα οποία χρησιμοποιούνταν στο ελληνικό 
δημοτικό σχολείο κατά το διδακτικό έτος 2005-06, στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών. Η 
εργασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας με την οποία διερευνήθηκε ο ρόλος του ελληνικού δημοτικού 
σχολείου στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών. Για τη διερεύνηση αυτή υιοθετήθηκε η συστημική 
προσέγγιση. Εξετάστηκε, δηλαδή, το σύνολο της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής διαδικασίας η οποία 
διαμορφώνεται στο σημερινό δημοτικό σχολείο μέσα από μια σειρά αλληλεπιδραστικών παραγόντων (διδακτική 
διαδικασία, Προγράμματα Σπουδών, εγχειρίδια, διδακτικό προσωπικό, διοίκηση, κλίμα-σχέσεις-συνεργασίες που 
αναπτύσσονται με εσωσχολικούς και εξωσχολικούς παράγοντες, υλικοτεχνική υποδομή-πόροι της σχολικής 
μονάδας και επιτεύγματα). Μετά την εικοσαετή, περίπου, χρήση των εν λόγω διδακτικών εγχειριδίων είμαστε σε 
θέση να διαπιστώσουμε την αδυναμία τους να λειτουργήσουν ως ερέθισμα προκειμένου να αγαπήσουν και να 
αναζητήσουν τα παιδιά το καλό βιβλίο ως πηγή ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Για την αδυναμία αυτή των 
εγχειριδίων υπάρχει ευρύς θεωρητικός προβληματισμός, ο οποίος εστιάζεται, κυρίως, στη χρήση των 
εγχειριδίων στο δημοτικό σχολείο ως αποκλειστική πηγή άντλησης γνώσεων και πληροφοριών και στην 
καθοριστική τους συμβολή για την καλή ή κακή σχέση των μαθητών με την ανάγνωση. Ο παραπάνω 
θεωρητικός προβληματισμός αφορά τόσο στα εγχειρίδια του γλωσσικού μαθήματος όσο και στα 
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υπόλοιπα μαθήματα. Το ερευνητικό μας εγχείρημα δίνει έμφαση στα διδακτικά εγχειρίδια που 
χρησιμοποιούνταν για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος («Η γλώσσα μου» και τα «Ανθολόγια 
Λογοτεχνικών Κειμένων»), τα οποία έγιναν δεκτά με θετικά σχόλια από την εκπαιδευτική κοινότητα όταν 
πρωτοεμφανίστηκαν στις αίθουσες των σχολείων προς το τέλος της δεκαετίας του ’70 και στην αρχή της 
δεκαετίας του ’80. Για ποιους λόγους, όμως, η πρώτη θετική εντύπωση δεν είχε συνέχεια; Ποια είναι η κριτική 
που ασκείται στα γλωσσικά εγχειρίδια, γενικά, και ειδικότερα του ελληνικού δημοτικού σχολείου ως προς το 
ρόλο τους στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών; Γιατί, ενώ ολοκληρώνεται η διαδικασία 
συγγραφής των νέων γλωσσικών εγχειριδίων, αρκετοί είναι εκείνοι που αμφισβητούν σοβαρά το ρόλο των 
εγχειριδίων στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας; Στα παραπάνω ερωτήματα που αφορούν τόσο στα γλωσσικά 
εγχειρίδια όσο και των υπόλοιπων γνωστικών αντικειμένων επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις μέσα από την 
καταγραφή και ανάλυση των απόψεων των εκπαιδευτικών μιας δεκαθέσιας σχολικής μονάδας. Τα στοιχεία της 
έρευνας, δηλαδή, είναι ποιοτικά και συνελέγησαν με τη μέθοδο της μελέτης περίπτωσης, με την αξιοποίηση ως 
εργαλείου συλλογής των δεδομένων την πρόσωπο με πρόσωπο ημιδομημένη συνέντευξη. Ως ερευνητική 
μέθοδος προσέγγισης και ανάλυσης των δεδομένων υιοθετήθηκε η θεμελιωμένη θεωρία (grounded theory). 
 
Εισαγωγή  
Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας με την οποία διερευνάται ο ρόλος του 
ελληνικού δημοτικού σχολείου στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών. Για τη διερεύνηση 
αυτή υιοθετείται η συστημική προσέγγιση. Εξετάζεται, δηλαδή, το σύνολο της εκπαιδευτικής και 
παιδαγωγικής διαδικασίας η οποία διαμορφώνεται στο σημερινό δημοτικό σχολείο μέσα από μια 
σειρά αλληλεπιδραστικών παραγόντων (διδακτική διαδικασία, Προγράμματα Σπουδών, εγχειρίδια, 
διδακτικό προσωπικό, διοίκηση, κλίμα-σχέσεις-συνεργασίες που αναπτύσσονται με εσωσχολικούς και 
εξωσχολικούς παράγοντες, υλικοτεχνική υποδομή-πόροι της σχολικής μονάδας και επιτεύγματα). Στην 
παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο ρόλος των εγχειριδίων, τα οποία χρησιμοποιούνταν στο ελληνικό 
δημοτικό σχολείο μέχρι το διδακτικό έτος 2005-06, στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των 
μαθητών στο βαθμό, βεβαίως, που ο ρόλος αυτός μπορεί να παρουσιαστεί ανεξάρτητα από τους 
παραπάνω αλληλεπιδραστικούς παράγοντες. 
 
Θεωρητικό πλαίσιο 
Μετά την εικοσαετή, περίπου, χρήση των εν λόγω διδακτικών εγχειριδίων είμαστε σε θέση να 
διαπιστώσουμε την αδυναμία τους να λειτουργήσουν ως ερέθισμα προκειμένου να αγαπήσουν και να 
αναζητήσουν τα παιδιά το καλό βιβλίο ως πηγή ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (Αναγνωστοπούλου, 
1997, σ. 21). Για την αδυναμία αυτή των εγχειριδίων υπάρχει ευρύς θεωρητικός προβληματισμός, ο 
οποίος εστιάζεται, κυρίως, στη χρήση του εγχειριδίου στο δημοτικό σχολείο ως αποκλειστική πηγή 
άντλησης γνώσεων και πληροφοριών και στην καθοριστική του συμβολή για την καλή ή κακή σχέση 
των μαθητών με την ανάγνωση (Αποστολίδου, 2000, σ. 70). Ο παραπάνω θεωρητικός 
προβληματισμός αφορά τόσο στα εγχειρίδια του γλωσσικού μαθήματος όσο και στα υπόλοιπα 
μαθήματα. Η Μαραγκουδάκη (1994, σ. 53-54) υποστηρίζει ότι, λόγω της αποκλειστικότητας των 
σχολικών εγχειριδίων, ως μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε συνδυασμό με τον 
καταναγκαστικό τους χαρακτήρα, ως προς τη χρήση από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, αλλά 
και λόγω της κακής τους ποιότητας αναπτύσσεται μια ψυχαναγκαστική σχέση ανάμεσα στα παιδιά και 
στα σχολικά εγχειρίδια286. Η σχέση αυτή μεταφέρεται συνειρμικά σε κάθε είδους βιβλίο με 
αποτέλεσμα να παρατηρούνται χαμηλά ποσοστά φιλαναγνωσίας ανάμεσα στους μαθητές.  

Στους παραπάνω προβληματισμούς αξίζει να αναφέρουμε  και την άποψη του Μπαμπινιώτη 
(1998, σ. 72) ο οποίος υποστηρίζει ότι κι αν ακόμα τα διδακτικά εγχειρίδια ήταν τα καλύτερα στον 
κόσμο, σε καμιά περίπτωση δε θα μπορούσαν να παίξουν το ρόλο της αποκλειστικής πηγής 
πληροφόρησης. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, η αποκλειστικότητα αυτή περιορίζει τις πρωτοβουλίες 
των μαθητών και των δασκάλων για αναζήτηση και ανακάλυψη της γνώσης μέσα και από άλλες 
πηγές, με αποτέλεσμα το σχολείο να μην επιτυγχάνει μερικούς από τους βασικούς του στόχους, όπως 
είναι η ευρυμάθεια και η πολυμάθεια (Καργάκος, 1998, σ. 80-81). 

Ένα επίσης σημαντικό ζήτημα που τίθεται από τη βιβλιογραφία των σχολικών εγχειριδίων σε 
σχέση με την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας είναι η αναγνωσιμότητά τους· κατά πόσο, δηλαδή, το 
περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων είναι στις αναγνωστικές δυνατότητες των μαθητών του 

                                                 
286 Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς οι περισσότεροι μαθητές νιώθουν την 
ανάγκη να πετάξουν τα βιβλία τους (Καργάκος, 1998, σ. 78). 
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δημοτικού σχολείου. Η σπουδαιότητα που της αποδίδεται οδήγησε στην επινόηση πολλών τρόπων για 
τη μέτρησή της. ΄Ενας από αυτούς είναι και η καταγραφή και αξιοποίηση των υποκειμενικών 
εκτιμήσεων γονέων και δασκάλων. Ωστόσο, η μη αναγνωσιμότητα των σχολικών βιβλίων δεν είναι η 
μόνη που απωθεί τους μαθητές για να τα μελετήσουν. Εξίσου απωθητικά λειτουργεί και η νωθρότητά 
τους, το προβλέψιμο και το ασήμαντο του περιεχομένου τους. Την ίδια λειτουργία επιτελούν και τα 
βιβλία που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των μαθητών, «ειδικά εκείνων οι οποίοι ανήκουν σε 
διαφορετική εθνότητα, θρησκεία, φύλο ή κοινωνική τάξη» (Σπινκ, 1990, σ. 94-96 και 127).  Σ’ όλα τα 
παραπάνω, «αν προστεθεί και η φτωχή αισθητική των σχολικών βιβλίων, η οστεώδης εκφραστική και 
η ξύλινη γραφή των κειμένων τους, μαζί και με τα αδιάφορα θέματα, τότε δεν θα πρέπει να 
δυσκολευτούμε να βρούμε την αιτία της δημιουργίας μη-αναγνωστών» (Ντελόπουλος, 1999, σ. 281). 

Τα διδακτικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος 
στο δημοτικό σχολείο είναι τα βιβλία «Η γλώσσα μου» και τα «Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων». 
Η υποδοχή των βιβλίων αυτών έγινε με θετικά σχόλια από την εκπαιδευτική κοινότητα όταν 
πρωτοεμφανίστηκαν στις αίθουσες των σχολείων προς το τέλος της δεκαετίας του ’70 και στην αρχή 
της δεκαετίας του ’80. ΄Εφεραν ένα νέο άνεμο σε σχέση με τα παλιότερα εγχειρίδια, κυρίως, λόγω της 
ποικιλίας των κειμένων. «Ήταν ένα ταρακούνημα, ένα ξάφνιασμα ανέλπιδο που δυστυχώς δεν είχε 
την προσδοκώμενη συνέχεια. Δεν ευδοκίμησε. Το όνειρο ξεθώριασε» (Μανθόπουλος, 1998, σ. 198). 
Για ποιους λόγους, όμως, η πρώτη θετική εντύπωση δεν είχε συνέχεια; Ποια είναι η κριτική που 
ασκείται στα γλωσσικά εγχειρίδια, γενικά, και ειδικότερα του ελληνικού δημοτικού σχολείου ως προς 
το ρόλο τους στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών; 

Η βασική κριτική που ασκείται στα γλωσσικά εγχειρίδια τα οποία επιχειρούν να 
συγκεντρώσουν αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα λογοτεχνικών έργων που έχουν καταξιωθεί από την 
ιστορία της Λογοτεχνίας και την Κριτική είναι η αδυναμία τους να εντυπωθούν ως «πραγματικά» 
βιβλία στην αναγνωστική συνείδηση των μαθητών. «Πραγματικά» βιβλία, σύμφωνα με τον Σπινκ 
(1990, σ. 86) είναι τα βιβλία που γράφτηκαν και εκδόθηκαν με σκοπό να διαβαστούν και, αν ο 
αναγνώστης το επιθυμεί, να ξαναδιαβαστούν ολόκληρα, να προσφέρουν την ίδια χαρά και 
ευχαρίστηση κάθε φορά και η ανάγνωσή τους να μην ξεχαστεί ποτέ. Αντίθετα, τα διδακτικά 
εγχειρίδια δεν είναι «πραγματικά» βιβλία, γιατί γράφτηκαν με σκοπό να επιτελέσουν ένα 
συγκεκριμένο και προσωρινό διδακτικό ρόλο και «είναι προορισμένα να μη ξαναδιαβαστούν ποτέ, να 
ξεχαστούν, άρα δεν μπορούν να αποτελέσουν πηγή ευχαρίστησης» (Αναγνωστοπούλου, 1999, σ. 
271). ΄Ετσι, λοιπόν, τα κριτήρια επιλογής των κειμένων, η αποσπασματικότητά τους, καθώς και η 
τυποποιημένη εκδοτική μορφή των γλωσσικών εγχειριδίων «καθιστούν εξαρχής τα λογοτεχνικά αυτά 
κείμενα «σχολικά», τα διαχωρίζουν από τα εξωσχολικά λογοτεχνικά βιβλία, διαχωρίζοντας 
ταυτόχρονα την αναγνωστική εμπειρία των μαθητών σε σχολική και εξωσχολική. Επιπλέον, 
επιβαρύνουν την ανάγνωσή τους με ένα αίσθημα υποχρέωσης, επισημότητας και «ορθής» ερμηνείας» 
(Αποστολίδου, 1997, σ. 62). Ακυρώνεται, δηλαδή, ο προαιρετικός και ελεύθερος χαρακτήρας της 
ανάγνωσης καθώς και η ατομική και διαφοροποιημένη πρόσληψη του κειμένου από τους μαθητές 
προς όφελος της  θεσμοποιημένης και συγκεκριμένης πρόσληψης που προωθούν τα σχολικά βιβλία 
(μαθητή και δασκάλου) και τα βοηθήματα του εμπορίου, τα οποία γράφονται για την εξυπηρέτηση 
του ίδιου σκοπού. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης «σκοντάφτει η υπόθεση της φιλαναγνωσίας μέσα 
στο σχολείο» (Βασιλαράκης, 1994, σ. 103). 

Ειδικότερα, για τα βιβλία «Η γλώσσα μου», επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να καλλιεργήσουν 
τη φιλαναγνωσία των μαθητών λόγω  
 της κακής επιλογής κειμένων287, μερικά από τα οποία η Κατσίκη-Γκίβαλου (1995, σ. 82) τα 
χαρακτηρίζει ως  άτεχνα, ενώ η Ζερβού (1999, σ. 22) επισημαίνει ότι «είναι καταφανής η απουσία 
στοιχειώδους λογοτεχνικότητας, άρα και ευαισθησίας, φυσικότητας και πειστικότητας που είναι 
βέβαια συνηθέστατη σε σχολικά αλλά και εξωσχολικά κείμενα με παιδαγωγικές προθέσεις».  
 ενός πνεύματος εκφυλισμένου εγκυκλοπαιδισμού, δηλαδή της εμφανούς ωφελιμιστικής 
πρόθεσης, που διέπει τα κείμενα και τις γραμματικοσυντακτικές ασκήσεις που τα συνοδεύουν. Το 
γεγονός αυτό σπάνια τα καθιστά ικανά να ωθήσουν τα παιδιά στην ανάγνωση ολόκληρου του βιβλίου 
(Ζερβού, 1999, σ. 23).   

                                                 
287 Για ένα παράδειγμα κακής επιλογής κειμένου για λόγους αναγνωσιμότητας (δυνατότητα κατανόησης του 
κειμένου από παιδιά μιας συγκεκριμένης ηλικίας) βλ. Σακελλαρίου (1996, σσ. 80-99). 
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 της ακατάλληλης και τυποποιημένης προσέγγισης που προτείνουν τα βιβλία του δασκάλου. 
Aκατάλληλης, γιατί έχει δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα να μην παρέχει στα παιδιά το 
κίνητρο της ταυτόχρονης μάθησης, διερεύνησης και ευχαρίστησης. Τυποποιημένης, γιατί προτείνουν 
ίδια σχέδια διδασκαλίας για όλα τα κείμενα ανεξάρτητα αν είναι πεζά ή ποιητικά, εκτενή ή σύντομα 
κτλ..  

Τα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων288 του δημοτικού σχολείου, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα έρευνας289 του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι 
παρωχημένα (Βασταρδή, 1994, σ. 303-310). Δεν συμπεριλαμβάνουν σύγχρονη λογοτεχνική ύλη, 
ιδιαίτερα της παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, και αγνοούν τις μεγάλες αλλαγές των τελευταίων 
χρόνων όπως η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας, ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης, 
νέες τεχνολογίες κ.ά. (Αναγνωστόπουλος, 2002, σ. 55). Τα παρωχημένα, λοιπόν, από κάθε άποψη 
ανθολόγια σε συνδυασμό με την κακή χρήση τους και τη μη αναγνωσιμότητα ορισμένων κειμένων 
που περιέχονται σε αυτά συμβάλλουν στα χαμηλά ποσοστά φιλαναγνωσίας που παρατηρούνται σε 
έρευνες οι οποίες πραγματοποιούνται με υποκείμενα μαθητές των Ελληνικών σχολείων (Αντωνίου, 
1990, σ. 183, Κάτσικας & Λεοντσίνη, 1996, σ. 56-57).  
 Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδήγησαν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην προκήρυξη της συγγραφής 
νέου ανθολογίου με σύγχρονες προδιαγραφές αρχικά για τις δυο τελευταίες τάξεις του δημοτικού 
σχολείου  (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1998, σ. 35-44). ΄Ετσι, από το 2001 οι μαθητές της πέμπτης και έκτης τάξης 
του δημοτικού σχολείου έρχονται σε επαφή με τα λογοτεχνικά κείμενα μέσα από ένα ανανεωμένο 
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων (Κατσίκη-Γκίβαλου, Καλογήρου, Παπαδάτος, Πρωτονοτάριου, 
& Πυλαρινός, 2001)290.  

Ενώ, όμως, ξεκίνησε η διαδικασία συγγραφής των νέων γλωσσικών εγχειριδίων αρκετοί είναι 
εκείνοι που αμφισβητούν σοβαρά το ρόλο των εγχειριδίων, εν γένει, στην καλλιέργεια της 
φιλαναγνωσίας (Μαραγκουδάκη, 1994, σ. 53, Ζορμπά, 1997, σ. 11-12, Ζερβού, 1999, σ. 22-23, 
Πασχαλίδης, 2000, σ. 29). Η αμφισβήτηση αυτή ξεκινάει από τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε 
σχετικά με τα εγχειρίδια και, ειδικότερα, για την αποσπασματικότητα των κειμένων, αφού κάθε 
λογοτεχνικό έργο γράφεται από το συγγραφέα του με σκοπό να διαβαστεί ολόκληρο. Μέσα από την 
επαφή του παιδιού με ολόκληρο το κείμενο υπάρχει η δυνατότητα απόλαυσης και ευχαρίστησης, ενώ 
η αποσπασματικότητα παραβιάζει το νόημα των κειμένων και «ακυρώνει ένα από τα βασικά 
χαρακτηριστικά της ανάγνωσης, την αγωνία για την εξέλιξη της ιστορίας» (Αποστολίδου, 1997, σ. 
62).  

Στο πλαίσιο της παραπάνω προβληματικής και, ώσπου το παιδί να αποκτήσει την 
αναγνωστική του αυτονομία, προτείνεται η καλλιέργεια της πολυανάγνωσης στο σχολείο «δίδοντας 
στους μαθητές διαφορετικά βιβλία, διαφόρων λογοτεχνικών ειδών ή και διαφόρων ποιοτήτων, 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους» (Αναγνωστοπούλου, 1997, σ. 19). Από την πρώτη κιόλας τάξη του 
δημοτικού σχολείου μέχρι την τελευταία προτείνεται, μαζί με τα συνηθισμένα βιβλία, να δίνονται στα 
παιδιά και 4-5 λογοτεχνικά βιβλία, διαφορετικά για κάθε τάξη. Τα βιβλία αυτά θα αποτελούν μέρος 
του γλωσσικού μαθήματος. Μια τέτοια επιλογή, που ήδη έχει υιοθετηθεί από άλλες χώρες, θα είχε ως 
αποτέλεσμα στο τέλος της εννιάχρονης εκπαίδευσης τα παιδιά να έχουν την εμπειρία της ανάγνωσης 
αρκετών ολόκληρων λογοτεχνικών έργων. Αυτονόητο είναι ότι τα βιβλία που θα προτείνει ο 
δάσκαλος για ανάγνωση από τα παιδιά ή για ομαδοσυνεργατική αξιοποίηση στο σχολείο θα πρέπει 
πρώτα να τα διαβάζει ο ίδιος (Μαραγκουδάκη, 1994, σ. 55-56, Ζερβού, 1999, σ. 24-25). ΄Ετσι μόνο 
θα είναι σε θέση να προτείνει βιβλία με περιεχόμενο που να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και 
στα βιώματα των παιδιών, να κεντρίζει την περιέργειά τους για τον κόσμο και να προκαλεί το 
διάλογο. Ακόμη, ο δάσκαλος θα πρέπει να προτείνει μια ποικιλία βιβλίων που θα αναφέρονται σε 

                                                 
288 Συντάχθηκαν τη δεκαετία του ’70. 
289 Η έρευνα διενεργήθηκε το 1994 από τη Μ. Βασταρδή με επιστημονική υπεύθυνη την Α. Κατσίκη-Γκίβαλου 
και περιελάμβανε τη διερεύνηση των απόψεων των δασκάλων για τα είδη των κειμένων που θεωρούν ως 
καταλληλότερα για διδασκαλία στο Δημοτικό σχολείο, τη διερεύνηση για τα είδη των κειμένων που προτιμούν 
οι μαθητές, καθώς και την καταγραφή κατά είδος όλων των κειμένων που περιέχονται στα Ανθολόγια του 
Δημοτικού. 
290 Για μια πρώτη αξιολόγηση του νέου Ανθολογίου και ειδικότερα των Ερωτήσεων-Δραστηριοτήτων βλ. και 
σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε με εκπαιδευτικούς (Μπουλούμπασης, 2006, σσ. 481-489). 
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διαφορετικές εποχές, κουλτούρες, γλωσσικά ιδιώματα και διαφορετικές αξίες που να συνδέονται με το 
κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών (Αποστολίδου, 1999, σ. 344). 
 
Μεθοδολογία 
Τα στοιχεία της έρευνας είναι ποιοτικά και τα συλλέξαμε με τη μέθοδο της μελέτης περίπτωσης, 
αξιοποιώντας ως εργαλείο συλλογής την πρόσωπο με πρόσωπο ημιδομημένη συνέντευξη. Ως μέθοδο 
προσέγγισης του ερευνητικού προβλήματος και ανάλυσης των δεδομένων της μελέτης περίπτωσης 
υιοθετήσαμε τη θεμελιωμένη θεωρία (grounded theory). Πρόκειται για μεθοδολογία η οποία δε 
βασίζεται εξαρχής σε κάποια προκαθορισμένη θεωρία. Η θεωρία γεννιέται και αναπτύσσεται κατά τη 
διάρκεια της έρευνας και θεμελιώνεται προοδευτικά στα δεδομένα που προκύπτουν από τη συνεχή 
αλληλεπίδραση συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων (Glaser & Strauss, 1967, σ. 1, Strauss & 
Corbin, 1994, σ. 273). Η προϋπάρχουσα θεωρητική γνώση αξιοποιείται μόνο ως μέσο 
ευαισθητοποίησης για την καθοδήγηση του ερευνητή κατά τον αρχικό σχεδιασμό της έρευνας, καθώς 
και κατά τη συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων (Κυριαζή, 2002, σ. 52). Ως πηγή άντλησης 
των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις, διάρκειας μιας ώρας, 
περίπου, που πήραμε από τους εκπαιδευτικούς μιας δεκαθέσιας σχολικής μονάδας αστικής περιοχής. 
Το σχολικό έτος 2004-05 κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα υπηρετούσαν στη συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα 13 δάσκαλοι291, 2 δάσκαλοι ειδικοτήτων292 και ένας διευθυντής. Από τους 13 
δασκάλους οι 10 (8 γυναίκες και 2 άνδρες) δέχτηκαν293 να πάρουν μέρος στην έρευνα και να δώσουν 
συνέντευξη στον ερευνητή. Επιλέξαμε ως μελέτη περίπτωσης τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, 
επειδή θεωρείται αντιπροσωπευτικός τύπος αστικού σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς 
την οργανικότητα και το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί.  

Για τη διασταύρωση και τον έλεγχο των δεδομένων αξιοποιήθηκαν απομαγνητοφωνημένες 
συνεντεύξεις που πραγματοποιήσαμε με τους μαθητές294 των δυο τμημάτων της Στ΄ τάξης, το 
διευθυντή της μελέτης περίπτωσης και εκπροσώπους των γονέων (Σύλλογος Γονέων). Για την 
αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου φροντίσαμε, πριν το χρησιμοποιήσουμε για την άντληση των 
δεδομένων από τα υποκείμενα της μελέτης περίπτωσης, να το δοκιμάσουμε κατά την πιλοτική φάση 
της έρευνας με εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε άλλες σχολικές μονάδες, οι οποίες, όμως, έχουν τα 
ίδια βασικά χαρακτηριστικά (οργανικότητα, τόπος λειτουργίας) με την υπό εξέταση σχολική μονάδα. 

Για την ανάλυση των δεδομένων υιοθετήσαμε τη μέθοδο της θεμελιωμένης θεωρίας, η οποία 
αποτελεί, εκτός από μέθοδο ερευνητικής προσέγγισης, και τρόπο ανάλυσης των δεδομένων. Η 
μέθοδος αυτή εκφράζεται με την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη μέθοδο 
αυτή, ορίσαμε εξαρχής κάποιες δοκιμαστικές κατηγορίες. Τα δεδομένα των πρώτων συνεντεύξεων 
ταξινομούνταν σύμφωνα με τις αρχικές κατηγορίες. Στην πορεία, όμως, της ταξινόμησης του υλικού 
των συνεντεύξεων είχαμε την ευκαιρία να αναθεωρούμε και να αναδιαμορφώνουμε τόσο τις 
κατηγορίες όσο και τα ερευνητικά μας ερωτήματα μέσα από την αλληλεπίδραση των δεδομένων της 
έρευνάς μας. Βασική επιδίωξη κατά τη φάση αυτή ήταν η δημιουργία τόσων και τέτοιων κατηγοριών 
που να εντάσσονται σε αυτές όλα τα δεδομένα της έρευνας (σημείο κορεσμού295). Μετά το σημείο 

                                                 
291 Οι τρεις επιπλέον δάσκαλοι τοποθετήθηκαν για την κάλυψη δύο λειτουργικών κενών και για συμπλήρωση 
ωραρίου.  
292 Από τους δασκάλους ειδικότητας (Φυσικής Αγωγής και Αγγλικών) δε ζητήσαμε συνεντεύξεις, γιατί δεν 
έχουν συνολική εικόνα των δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας και, κατά την άποψή μας, δεν εμπλέκονται 
άμεσα σε διαδικασίες και δραστηριότητες που καλλιεργούν τη φιλαναγνωσία. 
293 Τρεις από τους δασκάλους, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο ερευνητής, δε δέχτηκαν να πάρουν μέρος 
στην έρευνα. Πρόκειται για δύο δασκάλες με 28 και 22 έτη υπηρεσίας και ένα δάσκαλο με 26 έτη υπηρεσίας. 
Και οι τρεις δήλωσαν αδυναμία να απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούν στο ζήτημα της φιλαναγνωσίας, 
είτε γιατί δεν κατέχουν το αντικείμενο της έρευνας, είτε γιατί δεν έχουν ξαναδώσει συνέντευξη. 
294 Οι συνεντεύξεις από τους μαθητές πραγματοποιήθηκαν ομαδικά, γιατί, σύμφωνα με τη διεθνή και ελληνική 
βιβλιογραφία η οποία πραγματεύεται μεθοδολογικά ζητήματα εκπαιδευτικής έρευνας, τα παιδιά προτιμούν την 
ομαδική συνέντευξη και είναι πιο πρόθυμα να πάρουν μέρος στην ερευνητική διαδικασία (περισσότερα για τα 
πλεονεκτήματα της ομαδικής συνέντευξης βλ. Bird, Cohen & Manion, 1994, σ. 395, Hammersley, Gomm, & 
Woods, 1999, σ. 86-87). 
 
295 Περισσότερα βλ. Rustemeyer, 1992, σσ. 104-105. 
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κορεσμού συγκρίναμε296 τις κατηγορίες μεταξύ τους, εντοπίζοντας τα κοινά τους στοιχεία και 
αφαιρώντας297 σταδιακά το υλικό η απουσία του οποίου δε θα αλλοίωνε ουσιαστικά το περιεχόμενο 
του ερευνητικού υλικού. ΄Ετσι, καταλήξαμε στις παρακάτω κατηγορίες:  

Εγχειρίδια γνωστικών αντικειμένων: αναγνωσιμότητα, κίνητρα για αυτενέργεια, 
ελκυστικότητα, χρηστικές διευκολύνσεις, σύνδεση με πράξη και ζωή 

Ανθολόγια: περιεχόμενο, αισθητική, επιλογή κειμένων, χρηστικές διευκολύνσεις, προώθηση 
της βιβλιοανάγνωσης 

Βιβλία δασκάλου. 
 
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς τάξης που πήραν μέρος στην έρευνα έχουν την άποψη ότι η 
γλώσσα των εγχειριδίων είναι κατανοητή από τα παιδιά του δημοτικού σχολείου και ότι δεν 
περιέχονται σε αυτά εξεζητημένοι επιστημονικοί όροι. Όπου και όποτε συμβαίνει κάτι τέτοιο 
επεξηγείται, συνήθως, σε παραπομπή. Τέσσερις από τους εκπαιδευτικούς πιστεύουν ότι υπάρχουν 
κάποια δυσνόητα σημεία, π.χ. ιδιωματισμοί, ασυνήθιστες φράσεις για παιδιά, γι’ αυτό και προτείνουν 
περισσότερες διευκρινίσεις, ώστε ο μαθητής να έχει άνετη πρόσβαση στη γνώση, χωρίς τη βοήθεια 
του δασκάλου ή κάποιου μεγαλύτερου. 

Τρεις δάσκαλοι εκτιμούν ότι στα εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου δεν περιέχονται κίνητρα 
για αυτενέργεια των μαθητών, πέντε δάσκαλοι δηλώνουν ότι κίνητρα  για  αυτενέργεια  περιέχονται 
μόνο στα καινούρια βιβλία Φυσικής της Ε΄ και Στ΄ τάξης και Γεωγραφίας της Ε΄ τάξης, ενώ ένας έχει 
την άποψη ότι «από μόνα τους τα εγχειρίδια δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, ο δάσκαλος είναι αυτός 
που θα ενεργοποιήσει τα παιδιά». 

Τέσσερις δάσκαλοι πιστεύουν πως τα εγχειρίδια δεν είναι ελκυστικά, τρεις πως είναι αρκετά 
ελκυστικά, ενώ ένας πιστεύει ότι τα παλιότερα εγχειρίδια ιδιαίτερα των μικρών τάξεων δεν είναι 
καθόλου ελκυστικά λόγω απουσίας αρκετής και ποιοτικής εικονογράφησης. Προτείνει η αισθητική 
των εγχειριδίων να προσαρμοστεί στην αισθητική των εξωσχολικών βιβλίων γνώσεων, ενώ δύο 
πιστεύουν ότι τα καινούρια εγχειρίδια Φυσικής της Ε΄ και Στ΄ τάξης και Γεωγραφίας της Ε΄ τάξης 
είναι πολύ ελκυστικά. Ειδικά για την ποιότητα της εικονογράφησης, ένας γονέας επισημαίνει ότι στα 
βιβλία Εμείς και ο Κόσμος αρκετές φορές ζητείται από τους μαθητές να παρατηρήσουν κάποια εικόνα 
και να τη σχολιάσουν με βάση κάποια στοιχεία τα οποία όμως δε διακρίνονται. 

΄Οσον αφορά στις χρηστικές διευκολύνσεις όλοι πιστεύουν ότι δεν είναι αρκετές σχεδόν σε 
όλα τα εγχειρίδια, ενώ δύο θεωρούν ως πρότυπο το εγχειρίδιο της Φυσικής Ε΄ και Στ΄. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις έξι εκπαιδευτικών, τα θέματα αρκετών εγχειριδίων είναι 
αδιάφορα για τους μαθητές, «παρουσιάζουν έναν κόσμο ωραιοποιημένο», «αναφέρονται περισσότερο 
στο χτες παρά στο σήμερα», γι’ αυτό και έχουν την άποψη ότι δεν ανταποκρίνονται στα βιώματα των 
παιδιών. Με την άποψη αυτή φαίνεται να συμφωνεί και ο Διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με τον 
οποίο «η σημερινή πράξη και ζωή είναι διαφορετική από αυτή που αποτυπώνεται στα σχολικά 
εγχειρίδια». Οι υπόλοιποι τρεις έχουν θετική άποψη για τη σύνδεση του περιεχομένου των βιβλίων με 
την πράξη και τη ζωή. Αξίζει, όμως, να αναφερθεί ότι μέσα από τις απαντήσεις των περισσοτέρων 
από τους εκπαιδευτικούς της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας προέκυψε ότι το περιεχόμενο αρκετών 
ενοτήτων, λόγω του ότι για πολλά χρόνια δεν έχει ανανεωθεί, όχι μόνο δε συνδέεται με το σήμερα, 
αλλά έχει γίνει και προβλέψιμο από τους μαθητές. Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό με την 
επισήμανση που κάνουν αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων ότι τα εγχειρίδια 
χρησιμοποιούνται ως αποκλειστική πηγή άντλησης γνώσεων, μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι τα 
εν λόγω εγχειρίδια όχι μόνο δεν καλλιεργούν τη φιλαναγνωσία, αλλά προκαλούν τη νωθρότητα και 
την αδιαφορία στους μαθητές. 

Σχετικά με τα Ανθολόγια του δημοτικού σχολείου, όλοι οι δάσκαλοι συμφωνούν ότι η 
θεματολογία είναι παρωχημένη και ανεπίκαιρη, ενώ αρκετοί επισημαίνουν το μη διαπολιτισμικό 
χαρακτήρα της, καθώς και την απουσία κειμένων ξένης λογοτεχνίας. Η πρότασή τους για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος συμπυκνώνεται στην άποψη μιας δασκάλας, σύμφωνα με την οποία, 
«το περιεχόμενο των Ανθολογίων, για να προκαλεί συνεχώς το ενδιαφέρον των παιδιών, θα πρέπει να 

                                                 
296 Εναλλακτική ονομασία της θεμελιωμένης θεωρίας είναι και η συνεχής συγκριτική μέθοδος (constant 
comparative method) (Glaser, 1965, σσ. 436-445). 
297 Η σύγκριση και η αφαίρεση του υλικού έγινε σε συνεργασία με το δάσκαλο Παρασκευά Παρασκευά. 
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αναθεωρείται ανά διαστήματα και να προσαρμόζεται στις σύγχρονες κοινωνικοπολιτισμικές 
συνθήκες, καθώς και στη νεότερη λογοτεχνική γραφή». Τρεις, παράλληλα με τα παραπάνω, 
εκφράζουν θετική άποψη για το νέο Ανθολόγιο των δυο τελευταίων τάξεων και προτείνουν την 
αντικατάσταση του περιεχομένου των υπόλοιπων στο ίδιο πρότυπο. Οι  ίδιοι δάσκαλοι εκτιμούν ότι το 
περιεχόμενο του νέου Ανθολογίου καλλιεργεί την αγάπη για τη λογοτεχνία. Ένας, όμως, εκτιμά ότι τα 
μεταφρασμένα κείμενα της ξένης λογοτεχνίας είναι πολλά και θα προτιμούσε να υπάρχουν 
περισσότερα κείμενα της ελληνικής λογοτεχνίας. 

Για την αισθητική των Ανθολογίων των τεσσάρων πρώτων τάξεων του σχολείου όλοι οι 
δάσκαλοι εκφράζονται αρνητικά. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνουν ως αρνητικά χαρακτηριστικά τη 
μονοχρωμία και τη «φτωχή» έκδοση, καθώς και την απουσία οποιασδήποτε εικονογράφησης. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά, σύμφωνα με την άποψη μιας δασκάλας, δημιουργούν ως πρώτη εντύπωση ότι 
τα εν λόγω εγχειρίδια συντάχθηκαν για μεγαλύτερα παιδιά ή για ενήλικες. Τρεις από τους 
εκπαιδευτικούς προβάλλουν ως υπόδειγμα αισθητικής ανθολογίου το Ανθολόγιο της Ε΄ και Στ΄ τάξης 
και το μοναδικό αρνητικό σχόλιο εκφράστηκε από μια δασκάλα σύμφωνα με την οποία «το νέο 
Ανθολόγιο είναι μεγάλο, γεγονός που το κάνει δύσχρηστο. Οι μαθητές μου αφήνουν τα βιβλία του 
Ανθολογίου και της Φυσικής στη βιβλιοθήκη της τάξης, γιατί βαραίνει η τσάντα τους». 

΄Οσον αφορά στην επιλογή των κειμένων όλοι συμφωνούν, στο πλαίσιο της αντικατάστασης 
των Ανθολογίων που προτείνουν, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αντιπροσωπευτικότερη επιλογή, όσον 
αφορά στους συγγραφείς, στη θεματολογία και στη λογοτεχνική γραφή. Για το νέο Ανθολόγιο, 
κάποιοι από αυτούς επισημαίνουν την προσεγμένη επιλογή των κειμένων, ωστόσο ένας από αυτούς 
θεωρεί αδικαιολόγητη την ανθολόγηση με περισσότερα από ένα κείμενο κάποιων συγγραφέων ίδιου ή 
και μικρότερου μεγέθους από άλλους συγγραφείς, οι οποίοι, όμως, ανθολογούνται μόνο με ένα 
κείμενο. 

Τις χρηστικές διευκολύνσεις των δυο πρώτων Ανθολογίων όλοι τις θεωρούν ελάχιστες, ενώ 
δύο θεωρούν τις χρηστικές διευκολύνσεις του νέου Ανθολογίου αρκετές και υποβοηθητικές για την 
άνετη και γρήγορη πρόσβαση μαθητών και δασκάλων στο περιεχόμενο του βιβλίου. 

Συγκρίνοντας τις μέχρι τώρα αξιολογικές κρίσεις των εκπαιδευτικών του συγκεκριμένου 
σχολείου για τα Ανθολόγια με την κρίση των παιδιών, επαληθεύεται σχεδόν η ίδια αρνητική 
αξιολογική άποψη για τα δύο πρώτα Ανθολόγια, ενώ επαληθεύεται η θετική άποψη ορισμένων 
εκπαιδευτικών για το νέο Ανθολόγιο. Ωστόσο, αξιοσημείωτη είναι η διαπίστωση που προκύπτει από 
τις απαντήσεις δασκάλων, παιδιών και γονέων ότι τα ανθολόγια είναι τα αγαπημένα βιβλία των 
παιδιών. Η διαπίστωση αυτή εξηγείται, κυρίως, από το γεγονός ότι η διδασκαλία των Ανθολογίων, 
κατά κανόνα, δεν έχει αναγκαστικό χαρακτήρα, υλοποιείται σε ένα άλλοτε περισσότερο και άλλοτε 
λιγότερο φιλελεύθερο πνεύμα και, σύμφωνα με τις απαντήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών, τα 
κείμενα δε συνοδεύονται από γραμματικοσυντακτικές  και άλλες ασκήσεις. 

Η αγάπη των μαθητών για τα Ανθολόγια, σύμφωνα με κάποιους εκπαιδευτικούς, ενεργοποιεί 
το ενδιαφέρον των μαθητών να αναζητήσουν το ολόκληρο βιβλίο. Στο ζήτημα, όμως, αυτό θεωρούν 
καθοριστική και τη συμβολή του δασκάλου. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η απάντηση μιας δασκάλας, 
σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται μιαν ανισότητα δυνατοτήτων ανάμεσα στους μαθητές της 
σχολικής μονάδας για την προμήθεια του ολόκληρου βιβλίου. Η ανισότητα αυτή προκύπτει είτε από 
τη διαφορετική οικονομική δυνατότητα των οικογενειών είτε από τη διαφορετική θεώρηση που έχει η 
οικογένεια για την αξία της βιβλιοανάγνωσης, γι’ αυτό και η ίδια δασκάλα προτείνει «όλα τα βιβλία 
που αναφέρονται στο Παράρτημα του νέου Ανθολογίου, να βρίσκονται στις σχολικές βιβλιοθήκες, με 
φροντίδα του σχολείου ή του Υπουργείου Παιδείας». 

Σχετικά με τα Βιβλία του Δασκάλου, όλοι εκφράζονται απαξιωτικά γι’ αυτά, είτε γιατί 
κάποιοι τα χρησιμοποιούν για πάνω από 20 χρόνια, οπότε γνωρίζουν το περιεχόμενό τους, είτε γιατί 
κάποιοι θεωρούν το περιεχόμενό τους ξεπερασμένο από τις εξελίξεις στις διδακτικές προσεγγίσεις. 
Τρεις από αυτούς εκτιμούν ότι θα ήταν χρήσιμο ένα λεπτομερέστερο συνοδευτικό έντυπο του νέου 
Ανθολογίου, στο οποίο θα περιέχονται παραδείγματα εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων των 
λογοτεχνικών κειμένων. 

 
Συζήτηση και γενικές διαπιστώσεις 
Σήμερα τα περισσότερα από τα παλιά σχολικά εγχειρίδια έχουν αντικατασταθεί με νέα. Σε όλα τα νέα 
βιβλία είναι εμφανής η πρόθεση των συγγραφικών ομάδων να αντιμετωπιστούν ζητήματα 
αναγνωσιμότητας, αυτενέργειας των μαθητών, αισθητικής, χρηστικών διευκολύνσεων και σύνδεσης 
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του περιεχομένου με την πράξη και τη ζωή (βλ. και σχετικές προδιαγραφές που ορίζονται για τη 
συγγραφή των εγχεριδίων από το ΔΕΠΠΣ, 2002). Τα ζητήματα αυτά,  όπως προέκυψε και από το 
ερευνητικό μας εγχείρημα, συνδέονται με την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών. 
Απομένει, λοιπόν, να ερευνηθεί το αποτέλεσμα της παραπάνω αντιμετώπισης σε σχέση με την 
καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, τα σχολικά εγχειρίδια δεν μπορούν από μόνα τους να 
λειτουργήσουν καθοριστικά για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών, ακόμη κι αν 
υιοθετούν μια φιλέρευνη φιλοσοφία και πρακτική. Όπως αναφέρθηκε στην παρούσα εργασία αλλά 
και όπως αναδείχτηκε σε άλλα σημεία του συνολικού ερευνητικού μας εγχειρήματος, ο ρόλος των 
σχολικών εγχειριδίων στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών εξαρτάται από τις προθέσεις 
των δασκάλων να εφαρμόσουν και να προωθήσουν με ευχάριστο τρόπο μια φιλέρευνη πρακτική. Οι 
δάσκαλοι, όμως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, δεν υιοθετούν παρόμοιες πρακτικές, 
επικαλούμενοι ως κύρια αιτία την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής που υπάρχει τόσο σε επίπεδο 
σχολικών μονάδων (σχολικές βιβλιοθήκες298 κτλ.) όσο και σε τοπικό επίπεδο (δημοτικές βιβλιοθήκες 
κτλ.). Ως μερική και άμεση επίλυση του παραπάνω προβλήματος προτείνουμε τον εφοδιασμό όλων 
των σχολείων της χώρας, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, με το σύνολο του προτεινόμενου από 
τα νέα σχολικά εγχειρίδια έντυπου, ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού υλικού για περαιτέρω 
ανάγνωση, μελέτη και έρευνα. ΄Ετσι θα γίνει εφικτή στην πράξη η πρόθεση του ΔΕΠΠΣ και των 
συγγραφικών ομάδων για καλλιέργεια ευχάριστου και ερευνητικού πνεύματος και ταυτόχρονα θα 
ακυρωθεί ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων ως αποκλειστική πηγή άντλησης γνώσεων, γεγονός που 
όχι μόνο δεν προωθεί τη φιλαναγνωσία, αλλά προκαλεί νωθρότητα και αδιαφορία στους μαθητές. 

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε τη θετική αποδοχή που έτυχε σχεδόν από όλους τους 
εκπαιδευτικούς299 της μελέτης περίπτωσης το νέο Ανθολόγιο της  Ε΄ και Στ΄ τάξης σε σχέση με την 
καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών. Είναι καιρός, όμως, μετά από έξι χρόνια διδακτικής 
χρήσης να ξεκινήσει ένα οργανωμένο και συστηματικό ερευνητικό και αξιολογικό εγχείρημα του νέου 
Ανθολογίου, ώστε οι όποιες διορθωτικές και ανανεωτικές παρεμβάσεις να μην καθυστερήσουν για 
άλλη μια εικοσιπενταετία, όπως έγινε με την αντικατάσταση των προηγούμενων Ανθολογίων. Ακόμη, 
από τις επισημάνσεις κάποιων εκπαιδευτικών προέκυψε η ανάγκη μιας συστηματικής ενημέρωσης 
των εκπαιδευτικών για τη νέα φιλοσοφία προσέγγισης που υιοθετούν τα νέα Ανθολόγια και, επιπλέον, 
η έκδοση ενός Βιβλίου του Δασκάλου για το Ανθολόγιο της Ε΄ και Στ΄ τάξης στο οποίο δε θα 
περιέχονται μόνο συνοπτικές οδηγίες διδασκαλίας όπως συμβαίνει με το υπάρχον τεύχος που 
συνοδεύει το Ανθολόγιο της Ε΄ και Στ΄, αλλά λεπτομερέστερες οδηγίες με ανάπτυξη παραδειγματικών 
σχεδίων εργασίας για συγκεκριμένα κείμενα. 
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299 Κάποιες δασκάλες δεν είχαν άποψη, γιατί, όπως δήλωσαν, δε γνωρίζουν το Ανθολόγιο, αφού, εδώ και 
δεκαετίες δε διδάσκουν σε μεγάλες τάξεις, αλλά αναλαμβάνουν κάποιους μαθητές από την πρώτη τάξη, τους 
οδηγούν μέχρι την τρίτη ή τετάρτη τάξη και στη συνέχεια αναλαμβάνουν άλλα παιδιά από την πρώτη τάξη. 
Διαπιστώνεται, δηλαδή, μια άτυπη ειδίκευση των δασκάλων, κυρίως στις γυναίκες, σε σημείο που να διερωτάται 
κανείς για την έκταση του φαινομένου και τις συνέπειες που μπορεί να έχει η διαπίστωση αυτή για την 
εμπειρική εκπαιδευτική και παιδαγωγική συγκρότηση του δασκάλου. 
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Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ως πτυχή της ευρωπαϊκής διάστασης στο Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών: η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος των 
Θρησκευτικών της Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού 

 
Θεοδωροπούλου Έλ., Επίκ. Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕΣ, Παν. Αιγαίου 

Βούκανου Μ., Εκπαιδευτικός-Υποψ. Διδάκτ. Παν. Αιγαίου 
 

Περίληψη 
Η εξέλιξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από την αρχαία Ελλάδα έως σήμερα, εμφανίζεται ως πολιτιστικό 
προϊόν της ίδιας της εξέλιξης των ευρωπαϊκών αρχών, οι οποίες συσσωρεύονται και καθολικοποιούνται ως 
αρχές του homo universalis (Flouris, 2005). Η θεμελιώδης ηθική και κοινωνικοπολιτική φύση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, διαπερνά και τελικά ενισχύει το κοινό πλαίσιο αξιών και αρχών στο βαθμό που αυτές λειτουργούν 
ως μοχλοί για τη διαμόρφωση της ταυτότητας του ευρωπαίου πολίτη αλλά και του πολίτη του κόσμου. H 
ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική φαίνεται να συνδέει την εκπαίδευση για τον πολίτη και την εκπαίδευση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, στη βάση μιας επιχειρηματολογίας που σχετίζεται με την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής 
συνείδησης και της κοινωνικής συνοχής μέσω της αποδοχής του άλλου, της άμυνας στη βία, στην 
εγκληματικότητα, στο ρατσισμό  και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Στόχος της έρευνας είναι να αναγνωρίσει τις 
αναφορές στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται από τα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στα νέα προγράμματα σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η έρευνα θα εστιαστεί στην περίπτωση του 
μαθήματος των Θρησκευτικών της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.  
 
Εισαγωγή 
Η εξέλιξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από την αρχαία Ελλάδα έως σήμερα, εμφανίζεται ως 
πολιτιστικό προϊόν της ίδιας της εξέλιξης των ευρωπαϊκών αρχών (Flouris, 2005). Η θεμελιώδης 
ηθική και κοινωνικοπολιτική φύση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαπερνά και ενισχύει την 
προσπάθεια διαμόρφωσης ενός κοινού πλαισίου αξιών οι οποίες δομούν τη λεγόμενη ευρωπαϊκή 
διάσταση.  

H ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική φαίνεται να συνδέει την εκπαίδευση για τον  
δημοκρατικό πολίτη με την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στη βάση μιας 
επιχειρηματολογίας που σχετίζεται με την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής συνείδησης και της 
κοινωνικής συνοχής μέσω της αποδοχής του άλλου, της άμυνας στη βία, στην εγκληματικότητα, στο 
ρατσισμό και στον κοινωνικό αποκλεισμό (“Learning and living Democracy for all” 
CGIV/EDU/CAHCIT /2006/5). Τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα καλούνται να ενσωματώσουν 
αυτές τις κατευθύνσεις, ενισχύοντας την εκπαίδευση για τις αξίες. 

Το σχολικό εγχειρίδιο στο χώρο των κοινωνικών σπουδών αποτελεί πρόσφορο πεδίο για την 
καταγραφή αρχών και αξιών (Collado  - Atxurra, 2006 και Birzea, 1995), Ο συσχετισμός ωστόσο, 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και αξιών, στο πλαίσιο των διαδικασιών εμπέδωσης μιας κοινής 
ευρωπαϊκής δημοκρατικής συνείδησης, απαιτεί αναλυτικά προγράμματα ανοιχτά, με υψηλό βαθμό 
ευελιξίας στη διαχείριση πολλών, διασταυρούμενων και συχνά αντικρουόμενων εννοιών. Ο τρόπος 
ενσωμάτωσης του Μ.τ.Θ. στη φιλοσοφία του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος είναι καλός δείκτης 
τόσο των πιθανών αντιστάσεων των γνωστικών αντικειμένων, όσο και των εμπλοκών που 
συνεπάγεται η διδακτική διαχείρισή τους 
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  .  
Ι.1. Ανθρώπινα Δικαιώματα και  Ευρωπαϊκή Ένωση 
Η εξέλιξη της έννοιας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, παρακολουθεί την ιστορική κίνηση της ίδιας 
της έννοιας του ανθρώπου, την ανάδυση δηλαδή, μορφών αυτο-συνείδησής του καθώς προσπαθεί να 
ορίσει τον εαυτό του.  Αναδεικνύεται έτσι το προεξάρχον σύστημα αξιών, καθώς αυτό συμπυκνώνει 
και αντανακλά μορφές πολιτισμού, κατά κανόνα στη βάση της αποδοχής της εγγενούς αξιοπρέπειας 
του ανθρώπου (αποδοχή που καθιστά τα δικαιώματα σύμφυτα με την ίδια την έννοια του ανθρώπου). 
Το αίτημα πάντως της καθολικότητας κατά τη διατύπωσή τους (πχ. «όλα τα ανθρώπινα όντα είναι 
γεννημένα ελεύθερα και ίσα στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα» ή  «…η ιδεώδης ελευθερία του 
ανθρώπου μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που όλοι θα μπορούν ισότιμα να απολαμβάνουν 
οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά δικαιώματα αλλά επίσης και αστικά πολιτικά δικαιώματα…», 
ICESCR 1997), δεν παύει να διατρέχεται από ρωγμές που παραπέμπουν στη συγκρουσιακότητα και 
την πολυπλοκότητα των εννοιολογικών, αξιολογικών και  ιδεολογικών στοιχείων που απαρτίζουν τη 
θεωρία περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και των πολλαπλών σχέσεων μεταξύ τους. Σε κάθε 
περίπτωση, η έννοια του «δικαιώματος» αναφέρεται σε ένα αγαθό που όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται 
(αν και ήδη  έχει διατυπωθεί η αναστροφή της ανθρωποκεντρικής αντίληψης για τη φύση και έχει 
διευρυνθεί η απόδοση δικαιώματος στις μη ανθρώπινες οντότητες) και που δεν μπορεί, ως εκ τούτου, 
παρά να αποκτά αναγκαστική ισχύ, προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια του ανθρώπου να 
διαφυλάξει όσα απορρέουν από την ανθρώπινη υπόστασή του  και την αποδεικνύουν ως τέτοια. Ο  
κύκλος που διαμορφώνεται ( η αναγκαιότητα διαφύλαξης των δικαιωμάτων δεικνύει την ισχύ μιας 
επικρατούσας αντίληψης για τον άνθρωπο και αντίστροφα) προσδιορίζει και την κατεύθυνση των 
διαδικασιών θεσμοποίησης  και εκπαίδευσης που επικυρώνουν το νόημα και την αξία του.  

Ανοιχτό παραμένει πάντως το ερώτημα του κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να 
συνδέσει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα την πρόθεσή της να διαμορφώσει τον ιδιαίτερο, 
διακριτό χαρακτήρα της με τις συνθήκες τις απαραίτητες για την ανάπτυξη δημοκρατικών, 
οικουμενικών κοινωνιών, στις οποίες θα μετέχουν οι πολίτες της με συνείδηση αυτών των 
δικαιωμάτων, αλλά και της υποχρέωσης υπεράσπισής τους. Ένα τέτοιο ερώτημα παραπέμπει ευθέως 
στο ίδιο το ζήτημα της διαμόρφωσης ευρωπαϊκής συνείδησης και της δυνατότητάς της να δομείται 
στη βάση οικουμενικών αξιών300. 

Παρά τις κατηγοριοποιήσεις τους, τα δικαιώματα, έμφυτα, αναπαλλοτρίωτα και αναφαίρετα, 
καταγράφονται ως οικουμενικά, ανεξάρτητα, αλληλοσχετιζόμενα  (1993, World Conference on 
Human Rights in Vienna), λειτουργικά, αδιαίρετα και αδιαχώριστα - οι σύνδεσμοι μεταξύ τους είναι 
αδιαμφισβήτητοι παραπέμποντας έτσι σε μια αντίληψη του ανθρώπου ως ενιαίας υπόστασης, της 
οποίας οι διαφορετικές  εκφάνσεις την ορίζουν εξίσου και στην οποία, επομένως, τα δικαιώματα 
αποδίδονται ενιαία, δίχως ιεράρχηση (Vladimir Volodin /Unesco 31-5-06301). 

 

                                                 
300  Τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Διάσκεψη για τη Συνεργασία και την Ασφάλεια στην 
Ευρώπη, αφιέρωσαν στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το τρίτο μέρος του τελικού συμφώνου που 
υπογράφηκε στο Ελσίνκι τον Αύγουστο του 1975 (Romano Sergio, 2003:531). Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη 
Συνθήκη της Νίκαιας (2001), συνοψίζει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα σε σχετικό χάρτη όπως αυτός 
υπογράφηκε και διακηρύχτηκε κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας (7-12-2000) διακρίνοντάς τα σε 
κατηγορίες που αφορούν στην αξιοπρέπεια, στην ελευθερία, στην ισότητα, στην αλληλεγγύη, στην ιθαγένεια, στη 
δικαιοσύνη, ενώ τα κράτη μέλη της καλούνται να προστατεύουν τα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες 
επιβάλλοντας πολιτικές ή οικονομικές κυρώσεις («τα θεμελιώδη δικαιώματα, αποτελούν μέρος των γενικών 
αρχών του δικαίου της Ένωσης» , άρθρ.7, παρ. 3 Σχ. Σ.Σ 
301 «[…] Η Ένωση, έχοντας επίγνωση της πνευματικής και ηθικής κληρονομιάς της, εδράζεται στις αδιαίρετες 
και οικουμενικές αξίες της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της ισότητας, της αλληλεγγύης […] συμβάλλει στη 
διαφύλαξη και την ανάπτυξη αυτών των κοινών αξιών, σεβόμενη την πολυμορφία των πολιτισμών και των 
παραδόσεων των λαών της Ευρώπης καθώς και την εθνική ταυτότητα των κρατών μελών της […] Προς το 
σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, υπό το πρίσμα των 
κοινωνικών αλλαγών, της κοινωνικής προόδου […], καθιστώντας τα πιο αντιληπτά σε ένα χάρτη. Ο παρών 
χάρτης επιβεβαιώνει, […] τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις και τις 
διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών μελών […] καθώς και τους κοινωνικούς χάρτες που έχουν υιοθετηθεί από την 
Κοινότητα και το Συμβούλιο της Ευρώπης [..]» (Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., 2000, 
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων  των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σσ. 8-9). 
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Ι. 2. Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
Μέσα από τα επίσημα κείμενα διαπιστώνεται η σύνδεση του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις αξίες με τη δημοκρατική αγωγή του πολίτη (ως παιδαγωγικού παραδείγματος 
αλληλοκατανόησης, διαπολιτισμικού, διαθρησκευτικού διαλόγου και ενθάρρυνσης της ισότητας των 
φύλων), με μία μάθηση, δηλαδή, η οποία θα υποστηρίζει την έννοια της δημοκρατικής συμμετοχής. 
Παρατηρείται έτσι, μια σταδιακή απορρόφηση ή ενσωμάτωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων  και του 
αξιακού τους περιεχομένου ως συνεκτικών δεσμών, στη θεωρία και στις διαδικασίες συγκρότησης της 
δημοκρατικής ευρωπαϊκής συνείδησης και των θεσμών, αρχών, κανόνων και αξιών που την κάνουν 
ορατή, την επιβεβαιώνουν και την ενισχύουν. Αναπτύσσεται, δηλαδή, μια εσωτερική αλλά και 
πολλαπλά εκφρασμένη συσχέτιση ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα (και την οικουμενική αξιακή 
τους βάση, η οποία σκελετώνει την ευρωπαϊκότητα), και στη δημοκρατική αγωγή για τον ευρωπαίο 
πολίτη. Ή αλλιώς, ενώ τα ανθρώπινα δικαιώματα παρουσιάζονται ως θεμέλια της εκπαίδευσης για τη 
δημοκρατική πολιτειότητα,  η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, παρότι συγχρόνως 
θεμελιώδης,  θεωρείται τμήμα της εκπαίδευσης για τη δημοκρατία, στην προσπάθειά της να 
διερευνήσει νέες αναδυόμενες ταυτότητες  (Cesar Birzea, 1995). 

 
 Ι. 3. Ανθρώπινα δικαιώματα-αξίες-εκπαίδευση 
Το υλικό που εξασφαλίζει την μάθηση για την εκπαίδευση του πολίτη στηρίζεται τόσο σε θέματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και σε θέματα πανανθρώπινων αξιών (“Stand up now for human rights, 
Human Rights Album, created by The Council of Europe, U.N. material, κ.λ.π.) Στο άρθρο 6 της 
Σ.Ε.Ε. περιέχεται ο κατάλογος των γενικών αρχών (στο άρθρο Ι-2 του Σ.Σ. για τη θέσπιση του 
Ευρωπαϊκού Συντάγματος οι αρχές αυτές καταγράφονται ως αξίες), τις οποίες αποδέχονται τα κράτη 
μέλη καθώς αποτελούν έναν από τους όρους συμμετοχής τους στην Ε.Ε.: ελευθερία, δημοκρατία, 
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών καθώς και του κράτους 
δικαίου. Στο άρθρο 7 της Σ.Ε.Ε. που εισήχθηκε με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, προωθούνται τα 
μέσα που θα επιτρέψουν στα θεσμικά όργανα της Ένωσης να εγγυηθούν ότι τα κράτη μέλη σέβονται 
τις αξίες αυτές. Σύμφωνα δηλαδή, με το Σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, 
διαμορφώνεται ένα φάσμα αξιών, το οποίο παραπέμπει στην προαναφερθείσα κατηγοριοποίηση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων: «…Η Ένωση βασίζεται στις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου καθώς και του σεβασμού των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων […] Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη, σε μια κοινωνία 
πλουραλισμού, ανοχής, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και απαγόρευσης των διακρίσεων» (άρθρο 2, Σχ. 
Σ.Σ, Λουξεμβ. 2003). 

Η πορεία από τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες στα ανθρώπινα δικαιώματα και αντίστροφα, είναι 
ένας παιδαγωγικός δρόμος με «διπλές» κινήσεις που απαιτεί εύστροφη διαχείριση του αξιακού υλικού 
και ικανότητα διάκρισης αφενός των θεμελιωδών και κοινών στοιχείων που διασχίζουν τις δύο 
περιοχές, αφετέρου των επιμέρους αξιών που υποστηρίζουν τον κύριο αξιακό όγκο (πρβλ. « οι 
κατάλογοι θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελούν ένα σύνολο θεμελιωδών αξιών που αναφέρεται στις 
ουσιαστικές πτυχές της ανθρώπινης ζωής», Δεληκωνσταντής Κ., 1995: 25). Με αυτήν την έννοια, 
δημιουργούνται επάλληλοι και αμοιβαία περικλειόμενοι κύκλοι εκπαίδευσης, ανάλογα με το 
διδακτικό κέντρο βάρους: εκπαίδευση για τη δημοκρατία, για το δημοκρατικό πολίτη, για τον 
ευρωπαίο πολίτη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τις αξίες. Πρόκειται για πεδία εκπαίδευσης 
αλληλοτροφοδοτούμενα και αλληλένδετα, σε μια συνθετική δυναμική που απολήγει στην 
πολυεπίπεδη οργάνωση της ταυτότητας του ευρωπαίου πολίτη γύρω από την αποδοχή θεμελιακών αν 
και εξελισσόμενων αξιών.  

Ιδιαίτερο ωστόσο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση αποκτά το γεγονός αφενός της 
κανονιστικής, θεμελιώδους και οικουμενικής διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
σύστοιχων αξιών και αφετέρου της αναγκαστικής σύνδεσης τους με την πράξη, η οποία και τα 
νομιμοποιεί και τα κατοχυρώνει στο χώρο και το χρόνο. Η εκπαίδευση πρέπει να συνδέσει την 
κατανόηση της έννοιας του ανθρωπίνου δικαιώματος με την πράξη που πηγάζει από αυτήν την 
κατανόηση. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποκτά κομβική σημασία, 
εφόσον η ίδια αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Παρόλα αυτά, σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο τα 
ανθρώπινα δικαιώματα εννοιολογούνται και αξιοδοτούνται, τόσο σε σχέση με το φάσμα των εννοιών 
και αξιών έναντι του οποίου διδάσκονται όσο και στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στο οποίο 
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ενσωματώνονται (βλ. «η παιδεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο σχολείο αποτελεί επίσης πάντα 
και εκπαίδευση αξιών», Lehart V., 2006: 90).  

 
Ι. 4.   Το μάθημα των Θρησκευτικών και το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον αναδιάταξης αξιών,  οι δομές και οι αρχές της δημοκρατίας 
επαναπροσδιορίζονται: η διαμόρφωση του δημοκρατικού πολίτη που θα ικανός να αυτο-
προσδιορίζεται, να αυτο-πραγματώνεται, να ορίζει και να προωθεί κριτικά το δημοκρατικό αίτημα 
απασχολεί τα εκπαιδευτικά συστήματα (Osler et al. 1995 – ένας πολίτης που θα μπορεί να 
παρεμβαίνει στη διαμόρφωση των θεσμών, Καρακατσάνη, 2003:221). Τα Αναλυτικά Προγράμματα 
καλούνται να ανταποκριθούν σε μια αυξανόμενη πολυπλοκοποίηση του ορισμού αυτού, στο βαθμό 
εξάλλου που εμπεριέχει στοιχεία, όπως οι αξίες/ευρωπαϊκές αξίες ή τα δικαιώματα/του ανθρώπου 
n(πρβλ. Αnderson 1998, Levin 1998, 2000, Cogan and Pederson 2001, Potter 2002).  Η ανάπτυξη 
ακριβώς της ιδέας της Ευρώπης, με στόχο την εδραίωση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας, μέσα από τα  
σχολικά εγχειρίδια,  με έμφαση στην κοινωνική και πολιτισμική διάσταση και στην αναγνώριση και 
αποδοχή των ατομικών, πολιτισμικών, φυλετικών και εθνοτικών διαφορών, αποτελεί πλέον 
αντικείμενο συστηματικής μελέτης (Georg-Eckert Institut, Institut fur Europaische Politic-IER, Civic 
education study-CIVED).  

Ωστόσο, στην περίπτωση του Μ.τ.Θ., πέραν της ανάγκης ειδικών εννοιολογικών 
διευκρινίσεων302, πρέπει να τονιστεί η ανάγκη μελέτης του συνδυασμού στόχων που αφορούν στην 
εκπαίδευση για τη δημοκρατία, για τον ευρωπαίο πολίτη και για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη 
χριστιανική αγωγή, η οποία και αποτελεί το κεντρικό μέλημα του Μ.τ.Θ. Έτσι, θα πρέπει πρώτον να 
ληφθούν υπόψη οι ειδικοί σκοποί του μαθήματος για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (όπως 
προκύπτουν από τον ομολογιακό χαρακτήρα του), δεύτερον να εντοπισθούν οι εγκάρσιοι, κοινοί τόποι 
που το συνδέουν με άλλους ειδικούς στόχους και αξίες στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων αλλά και με 
τους στόχους και τις αξίες του ίδιου του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών  (βλ. τη 
συνάρτηση στόχων όπως,  η καλλιέργεια πνεύματος έμπρακτης αλληλεγγύης, ειρήνης και 
δικαιοσύνης, ο σεβασμός της θρησκευτικής ιδιαιτερότητας και της συνύπαρξης με το «διαφορετικό» - 
ως στόχων του Μ.τ.Θ. - αφενός με την κατηχητική διάσταση του μαθήματος και αφετέρου με 
ευρύτερους εκπαιδευτικούς στόχους ένταξης σε πλουραλιστικές κοινωνίες ) και τρίτον να αξιολογηθεί 
και να αξιοποιηθεί η δυνατότητα «κοινής» διδακτικής προσέγγισης αυτών των στοιχείων 303 

 
ΙΙ. Έρευνα 
ΙΙ. 1. Ερευνητικό πρόβλημα και σκοπός  

                                                 
302 βλ. για παράδειγμα, την κατανόηση της ίδιας της έννοιας του ανθρώπινου δικαιώματος ως συνάρτησης της 
ανθρώπινης κατάστασης απέναντι στο Θεό – «Είναι βέβαιο ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου, με την έννοια της 
Οικουμενικής Διακήρυξης του 1948, «δεν ανήκουν στο παραδοσιακό υλικό των θρησκειών» μη εξαιρουμένης 
ούτε και της χριστιανικής θρησκείας», J. Schwartländer, στο: Δεληκωνσταντής Κ., 1995: 84 
303 Η διαθεματικότητα έτσι, προτείνεται ως μία δίοδος για την επίτευξη τέτοιων διασυνδέσεων ενώ, παράλληλα,  
τηρούνται οι σκοποί της σχολικής εκπαίδευσης για κάθε βαθμίδα και για κάθε μάθημα. Στην πραγματικότητα, η 
ενσωμάτωση του Μ.τ.Θ. στο ΔΕΠΠΣ, φαίνεται να παρακάμπτει γρήγορα τις ίδιες τις αντιφάσεις που 
προκύπτουν από τη φύση του μαθήματος (όπως, τη δυσκολία κριτικής επεξεργασίας, παρέμβασης και αλλαγής 
του περιεχομένου του μαθήματος και των ηθικών αρχών και θεωριών που το πλαισιώνουν, όπως αυτές 
καθορίζονται από το δόγμα, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη χρήση της ενστάλαξης ως 
κύριας μεθόδου κατά την διδασκαλία των αξιών, κ.ο.κ.ε.) και που παραπέμπουν στην ίδια τη φύση και την 
ιστορία της σχέσης θρησκείας και εκπαίδευσης. Εάν τα Θρησκευτικά επιδιώκουν να ασκήσουν επιρροή στη 
διαμόρφωση των κοινωνικών στάσεων και αντιλήψεων των νέων (Ζαμπέτα, 2003), στο βαθμό επίσης που ένας 
κύριος στόχος ο οποίος αποδίδεται στο  Μ.τ.Θ., είναι αυτός της ηθικής συγκρότησης και διαπαιδαγώγησης των 
μαθητών, είναι ζητούμενο κατά πόσο είναι δυνατή η επεξεργασία της υπέρβασης βασικών στοιχείων μιας 
θρησκευτικής παιδαγωγικής αφήγησης και πρακτικής, όπως η θρησκευτική ενδογμάτιση, η ταύτιση της 
ιδιότητας του πολίτη με την ιδιότητα του πιστού, η αποδυνάμωσης της αρχής της καθολικότητας (εφόσον 
τίθεται ως a priori  αρχή η αποδοχή της ύπαρξης του Θεού). Η πρακτική που ακολουθείται σε αρκετές 
ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με το μάθημα Ηθικής Φιλοσοφίας που προσφέρεται εναλλακτικά προς τη 
θρησκευτική παιδεία εξυπηρετεί αυτόν το στόχο (Ζαμπέτα, 2003). 
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Προηγούμενη έρευνα στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος των Θρησκευτικών Γ’ και Δ’ Δημοτικού 
(βιβλία μαθητή και δασκάλου)304, καθώς και στα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ  του αντίστοιχου μαθήματος, 
μεταξύ των άλλων ευρημάτων, έχει δείξει σημαντικό ποσοστό εμφάνισης αξιών, που, όπως φάνηκε, 
στοιχειοθετούν ένα σύνολο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή αντιστοιχούν σε κατηγορίες ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων (όπως αυτά καταγράφονται υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/ στο Σχέδιο του 
Ευρωπαϊκού Συντάγματος της Ε.Ε, Συνθήκη της Νίκαιας, 2000)305. Το γεγονός αυτό, της παραλληλίας 
ή υπαλληλίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των αξιών, παρόλο ότι μοιάζει να περιγράφει ένα 
αυτονόητο, έναν κοινό παιδαγωγικό τόπο (κατά μια διπλή έννοια: 1. ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα 
εκφράζονται με όρους αξιών  ή ότι οι οικουμενικές αξίες παραπέμπουν σε μια οξυμένη αντίληψη περί 
προστασίας του ανθρώπινου δικαιώματος, 2. ότι κάθε διδακτική προσέγγιση του ενός στοιχείου 
καλύπτει συγχρόνως και το άλλο), δημιουργεί το ερώτημα περί της δυνατότητας διάκρισής τους αλλά 
και περί της δημιουργίας μιας προβληματικής, σε παιδαγωγικό και διδακτικό επίπεδο, κατάστασης σε 
περίπτωση αδυναμίας διάκρισης.  

Η διάκριση αυτή εδράζεται στη διαπίστωση του θεμελιακού και θεμελιωτικού χαρακτήρα των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, θεμελιωτικού ως προς βασικούς στόχους της ανθρωπότητας, όπως είναι 
η ειρήνη ή η ελευθερία – η παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών λογίζεται ως απάρνηση της 
ανθρώπινης φύσης, του δικαιώματος να ζουν οι άνθρωποι ως άνθρωποι. Το ανθρώπινο δικαίωμα ως 
τέτοιο διεκδικεί το καθεστώς της αυταξίας (όπως αντίστοιχα, ο άνθρωπος νοείται ως αυτοσκοπός, 
αντίληψη που καλεί επιτακτικά την ανάγκη σεβασμού του ως θεμελιώδη ανάγκη), θεμελιώνει αξίες 
και, με αυτήν την έννοια, προηγείται της διδασκαλίας των αξιών εν γένει, ή των αξιών που καλούνται 
προς επίρρωσή του. Αντίστροφα, από διδακτική άποψη, ως σύνολο δικαιωμάτων, είδαμε ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να ενταχθούν σε έναν ευρύτερο κύκλο εκπαίδευσης, όπως είναι η 
εκπαίδευση για τη δημοκρατία, στο βαθμό που έχει επαρκώς αναφανεί η θεμελιώδης σχέση ανάμεσα 
στην έννοια της δημοκρατίας (όπως ορίζεται ) και την αντίληψη περί ανθρώπινων δικαιωμάτων306. 
Είναι, επομένως, ενδιαφέρον να φανεί η δυνατότητα διάκρισης αυτών των επιπέδων. 

Η ίδια αυτή διάκριση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση του μαθήματος των 
Θρησκευτικών, όπου οι αναφορές στους δύο τόπους είναι εξίσου κομβικές, μοιάζουν μάλιστα εξαρχής 
συνυφασμένες με την ανθρωπιστική φύση του αντικειμένου. Ωστόσο, το κρίσιμο σημείο παραμένει η 
παρεμβαλλόμενη έννοια της ευρωπαϊκής διάστασης (η οποία μάλιστα τείνει να αποκτά 
αντιπροσωπευτικό και διασφαλιστικό χαρακτήρα ως προς την αποδοχή, υιοθέτηση και κατοχύρωση 
δικαιωμάτων και αξιών). Η υπαλληλία κοινών ευρωπαϊκών αξιών και ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
επέτρεψε να δούμε τα τελευταία ως πτυχή της ευρωπαϊκής διάστασης. Η ίδια ακριβώς υπαλληλία 
μέσα από τα μάθημα των Θρησκευτικών, μας επιτρέπει να εξετάσουμε 1. τη δυνατότητα να 
επιβεβαιώνεται η ευρωπαϊκή διάσταση μέσα από διαφορετικές πτυχές της και αντίστροφα 2. την 
ετοιμότητα  διαφορετικών αντικειμένων (στην προκειμένη περίπτωση των Θρησκευτικών) στο 
πλαίσιο του ΔΕΠΠΣ να συντονίζουν τις πτυχές τους που συμπίπτουν με τις πτυχές της ευρωπαϊκής 
διάστασης προς τον στόχο της καλύτερης ανάδειξης της τελευταίας 3. Τον βαθμό στον οποίο τα δύο 
παραπάνω ερωτήματα θεωρούνται αυτονόητα ή γίνονται αντιληπτά ως διδακτικές προοπτικές και 
προκλήσεις από τους εκπαιδευτικούς και το βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί διαβλέπουν τη 
δυνατότητα αξιοποίησης του μαθήματος των Θρησκευτικών προς παρόμοιες κατευθύνσεις. 

Συνοπτικά, επομένως, σκοπός είναι η διερεύνηση δύο επιπέδων ως προς ένα τρίτο: 1. ο 
συσχετισμός αξιών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και  2. η συνάρτηση της ευρωπαϊκής διάστασης με 

                                                 
304   Βλ. Θεοδωροπούλου Έλενα- Βούκανου Μαίρη, 2007, «Οι αξίες για τον ευρωπαίο πολίτη στο Διαθεματικό 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών: η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος των 
Θρησκευτικών της Γ’ και Δ’ Δημοτικού», ανακοίνωση στο: SOUTH - EUROPEAN AND MEDITERRANEAN 
CONFERENCE ON   CITIZENSHIP EDUCATION, Πάτρα, 13-14 Απριλίου.  
305   Oι κατηγορίες αυτές ήταν: 1. της αποδοχής/ ανεκτικότητας, 2 της αλληλεγγύης,  3. της δημοκρατίας, 4. της 
ειρήνης, 5. της δικαιοσύνης, 6. της ελευθερίας, 7. της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 8. της ισότητας, 9. δικαιώματα 
του πολίτη, 10. άλλες γενικές αναφορές. 
 
306  Για παράδειγμα, η έμφαση στα δικαιώματα του ανθρώπου δεν νομιμοποιεί την παραβίαση των δικαιωμάτων 
άλλων οντοτήτων, παραβίαση άλλωστε που, ως τέτοια, αποδυναμώνει την ικανότητα του ανθρώπου να 
λειτουργεί σε πλήρη συνείδηση της ηθικής του υπόστασης. 
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τον παραπάνω συσχετισμό ως προς 3. την ομαλή ενσωμάτωσή τους στο Μ.τ.Θ., προκειμένου για την 
εξυπηρέτηση της διαμόρφωσης του ευρωπαίου πολίτη 

Η παρούσα έρευνα είναι  ανιχνευτική: η διερεύνηση διαφορετικών πτυχών και επιπέδων του 
ζητήματος της συγκρότησης της λεγόμενης ευρωπαϊκής διάστασης  στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
συστήματος, και ιδιαίτερα μέσα από τη χρήση σχολικών εγχειριδίων, αναδεικνύει σημεία που χρήζουν 
περαιτέρω διευκρίνισης. Ως εκ τούτου, έχει περισσότερο το χαρακτήρα καταγραφής ενός υπάρχοντος 
υλικού, στη βάση δεδομένων που προκύπτουν από τα επίσημα κείμενα της Ε.Ε  και με κεντρικό 
άξονα την εμφάνιση, διατύπωση, διαπραγμάτευση αξιακού υλικού.  

 
ΙΙ. 2. Ερευνητικά ερωτήματα 
Συνακόλουθα, τα ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώνονται ως εξής: 
α. Θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι το μάθημα των Θρησκευτικών μπορεί να προάγει θέματα όπως αυτά 
της ενίσχυσης των ανθρώπινων δικαιωμάτων; 
β. Ποια σχέση αντιλαμβάνονται ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις αξίες, όπως αυτά 
παρουσιάζονται στο Μ.τ.Θ.; 
γ. Αναγνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί αναφορές στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από το μάθημα των 
Θρησκευτικών στη Γ’ και Δ’ Δημοτικού στα νέα σχολικά εγχειρίδια; 
δ. Ποια δικαιώματα θεωρούν σημαντικά για την ανάπτυξη του ευρωπαίου πολίτη; 
ε. Με ποιον τρόπο θεωρούν ότι προβάλλονται θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων στα συγκεκριμένα 
σχολικά εγχειρίδια; 

Η αναζήτηση κάποιου είδους συσχετισμού μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
αντίληψής περί ευρωπαϊκών αξιών ευρωπαϊκής  ή η αναγωγή της θεμελιώδους συγκρότησης της 
ευρωπαϊκότητας στην αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις αξίες που τα υποστηρίζουν, 
αποτελούν ερευνητικά ζητήματα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των αξιών γενικότερα και της 
εκπαίδευσης περί των ευρωπαϊκών αξιών ειδικότερα.. Μπορούν πράγματι τα ανθρώπινα δικαιώματα 
να θεωρηθούν ως πτυχή της ευρωπαϊκής διάστασης; Μπορούν τα παραπάνω να θεωρηθούν πτυχές της 
διδασκαλίας του Μ.τ.Θ.; 
 
ΙΙ. 3. Μεθοδολογία  
Eπιλέχτηκε η μέθοδος της ημιδομημένης συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε 
εκπαιδευτικούς σχολείων  της Αττικής, που δίδαξαν κατά το τρέχον σχολικό έτος το Μ.τ.Θ. από τα 
νέα σχολικά εγχειρίδια. Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος θεωρείται κατάλληλη για τη συνέντευξη, 
εφόσον η έρευνα πραγματοποιείται στο τέλος της σχολικής χρονιάς και οι εκπαιδευτικοί έχουν σε 
μεγάλο ποσοστό ολοκληρώσει τη διδασκαλία τους στο συγκεκριμένο μάθημα.   

Το δείγμα των εκπαιδευτικών που ερωτήθηκαν, αποτελούν 20 δάσκαλοι και των δυο τάξεων 
(10 και 10), από την περιφέρεια του νομού Αττικής. Σε ποσοστό 85% είναι γυναίκες, έχουν 
ολοκληρώσει το πρόγραμμα εξομοίωσης και οι περισσότεροι δεν έχουν πτυχίο άλλης σχολής, ενώ 
μικρό επίσης είναι το ποσοστό σε μεταπτυχιακούς ή άλλους τίτλους σπουδών (10-35%). Η ηλικία των 
περισσοτέρων κυμαίνεται μεταξύ 36 και 45 ετών και η διδακτική τους εμπειρία κυρίως από 10 έως 25 
έτη. 
 
ΙΙ. 4. Παρουσίαση  ευρημάτων  
Στις συνεντεύξεις, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε 16 ερωτήσεις, από τις οποίες οι 5 
ήταν κλειστού τύπου και οι 11 ανοικτού τύπου. 
Αναλυτικότερα, απάντησαν ως εξής:  

Ως προς τις ιδιαίτερες αναφορές της Ε.Ε. σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, οι 
εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι ανατρέχουν σε πηγές όπως: τα μέσα ενημέρωσης, το άμεσο περιβάλλον 
(45%),  το διαδίκτυο (5%) ή τα δεδομένα ερευνών κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής των ίδιων με 
διαδικασίες έρευνας. Στο ίδιο ποσοστό παρέμειναν όσοι/ες υποστήριξαν ότι γνώριζαν πολλά γύρω 
από το θέμα και ότι είχαν ιδιαίτερα μελετήσει ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα διαφόρων 
κοινωνικών ομάδων. Σημαντικό όμως μέρος των δασκάλων δηλώνει ότι δεν γωρίζει τίποτα σχετικά με 
το θέμα (40%). 

Οι  περισσότεροι/ες συμφώνησαν ότι το Μ.τ.Θ.είναι το κατεξοχήν κατάλληλο για την 
ενίσχυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου (55%). Το αντίθετο υποστηρίχτηκε από ένα επίσης μεγάλο 
ποσοστό(20%), ενώ υπήρξε και η άποψη (10%) ότι, παρόλο ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα ως προς την 



 

 

683

καταλληλότητα του Μ.τ.Θ., ωστόσο, μπορεί πολύ περισσότερο από άλλα μαθήματα να βοηθήσει τους 
μαθητές να πληροφορηθούν και να μάθουν σε σχέση με την υπό μελέτη θεματική. 

Σε σχέση με το βιβλίο του μαθητή, οι αναφορές στα ανθρώπινα δικαιώματα  εντοπίστηκαν 
κυρίως σε δύο κεφάλαια. Το 50% των εκπαιδευτικών έδωσε βαθμολογία εμφάνισης κυρίως ανάμεσα 
στο 7 και 8 -  μικρό ποσοστό εντόπισε ελάχιστες αναφορές (με βαθμό από 2 έως 5) και ένα εξίσου 
μικρό ποσοστό,  πάρα πολλές (10%, με βαθμό 9). Οι εκπαιδευτικοί ωστόσο τείνουν να μη 
χρησιμοποιούν το βιβλίο του δασκάλου, ενώ ένα ποσοστό 50% περίπου το χρησιμοποιούν από 
καθόλου έως ελάχιστα. 

Ποσοστό 40% υποστηρίζει ότι οι αξίες είναι το κυρίαρχο στοιχείο στο Μ.τ.Θ. Αρκετοί 
εκπαιδευτικοί (10%) υποστηρίζουν επίσης, ότι οι αξίες συζητούνται στο μάθημα, μόνο όταν 
πραγματοποιούνται κάποιες ειδικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα εργασίες, διαθεματικού τύπου, ενώ 
πολλοί είναι (35%) όσοι πιστεύουν ότι το μάθημα δίνει ισότιμη έμφαση τόσο σε ανθρώπινα 
δικαιώματα, όσο και σε αξίες αλλά και σε θέματα πίστης. Πάντως, υπήρξαν εκπαιδευτικοί που 
υποστήριξαν ότι οι αξίες που δίνονται είναι κατηχητικού τύπου και ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
μόνο όταν ορίζονται από τον δάσκαλο, είναι δυνατό να διδαχτούν (10%). Το Μ.τ.Θ είναι κυρίως 
μάθημα αξιών και λιγότερο ανθρώπινων δικαιωμάτων (5%). Ως προς το θέμα της ποσότητας των 
αναφορών στο πλαίσιο των  ασκήσεων, των δραστηριοτήτων ή του κειμένου, οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι οι δραστηριότητες οι οποίες υπήρχαν στα βιβλία ήταν οι πλέον 
κατάλληλες για την προώθηση θεμάτων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα . τελευταίες έρχονται οι 
ασκήσεις που θεωρούνται κυρίως «εμπεδωτικού» χαρακτήρα. 

Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελεί για τους περισσότερους δασκάλους έναν έμμεσο ήδη 
τρόπο για την ανάπτυξη των  ανθρώπινων δικαιωμάτων, στο  πλαίσιο ακριβώς του Μ.τ.Θ. (40%). 
Όμως κάποιοι, ιεραρχώντας τις απαντήσεις τους, υποστηρίζουν ότι το κυρίως κείμενο του μαθήματος 
(θεματική ενότητα κάθε κεφαλαίου) προωθεί με άμεσο τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ με 
έμμεσο τρόπο τα προωθούν οι δραστηριότητες (30%). Ένα ποσοστό 15% εντόπισε αναφορές μόνο σε 
μια θεματική ενότητα, ενώ το 10% συνάντησε μόνο τις έννοιες ισότητα και αλληλεγγύη να 
κυριαρχούν στο βιβλίο του μαθητή. ‘Ένας μόνο εκπαιδευτικός υποστήριξε ότι όλες οι αναφορές είναι 
παντού έμμεσες και ότι μόνο στο βιβλίο του δασκάλου αναφέρονται άμεσα. 

Οι περισσότεροι/ες  δάσκαλοι/ες μελετούσαν την έννοια μόνο ευκαιριακά (30%), όταν, 
δηλαδή, υπήρχε η σχετική αναφορά στο βιβλίο, ενώ άλλοι, έδιναν έμφαση μόνο όταν οι μαθητές 
έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (45%). Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διαπραγμάτευση της έννοιας, 
γινόταν σύνδεση με ζητήματα που αφορούσαν στην καθημερινότητα των παιδιών, ενώ ένα μικρό 
ποσοστό δήλωσε πως ανακάλυπτε και προσπαθούσε να αναδείξει το θέμα με δική του μόνο 
πρωτοβουλία, κυρίως μάλιστα μέσα από παράλληλες με το αναλυτικό πρόγραμμα δραστηριότητες 
(π.χ. περιβαλλοντικά ή προγράμματα αγωγής υγείας). Πολλές είναι οι ενότητες για τις οποίες 
απαντήθηκε ότι έδωσαν την ευκαιρία να συζητηθούν στην τάξη θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
κυρίως αυτά που εμπεριέχουν τις αξίες του σεβασμού στον πολιτισμό των άλλων ή της δικαιοσύνης. 
Αρκετοί υποστηρίζουν όμως, ότι μόνο σε ένα ή δύο κείμενα δίνεται μια τέτοια ευκαιρία  (15%), ενώ 
κάποιοι δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν κυρίως το διάλογο για να μετατρέψουν το Μ.τ.Θ. σε μάθημα 
αξιών και ανθρώπινων δικαιωμάτων αλλά και σε μάθημα με στοιχεία  Κοινωνικής και Πολιτικής 
Αγωγής. Οι δάσκαλοι/ ες δηλώνουν, σε ποσοστό 50%, ότι το συγκεκριμένο μάθημα δεν επηρέασε την 
πρόθεσή τους να επεξεργάζονται παρόμοια στοιχεία, άλλοι πολλές φορές (25%). οι λιγότεροι 
δηλώνουν ότι  οδηγούνται σε συζητήσεις που αφορούν σε ανθρώπινα δικαιώματα (15%), κάθε φορά 
που το μάθημα έχει κατάλληλες αναφορές. Λίγοι είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι δεν τροποποιούν 
καθόλου τη διδασκαλία τους (με την οργάνωση συζητήσεων ή την ανάλυση παρόμοιων θεμάτων), 
ακόμα κι όταν  το μάθημα τους δίνει την ευκαιρία. Άλλοι λένε ότι βρίσκουν δικούς τους τρόπους να 
παρεμβαίνουν όταν χρειάζεται, χρησιμοποιώντας τις αναφορές που συνάντησαν κάποια στιγμή στο 
Μ.τ.Θ. ως παραδείγματα για λύση συγκρούσεων στην τάξη. 

Με ιεραρχική κλίμακα από το περισσότερο στο λιγότερο, οι αξίες που απαντήθηκε ότι 
εμφανίζονται στα σχολικά εγχειρίδια του Μ.τ. Θ. παρουσιάζουν την ακόλουθη σειρά: Αλληλεγγύη, 
Ισότητα, Δικαιοσύνη, Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια, Ανθρώπινα δικαιώματα, Ελευθερία, Δικαιώματα των 
πολιτών  

Οι δάσκαλοι/ ες θεωρούν σε σημαντικό ποσοστό (25%) ότι, στο συγκεκριμένο μάθημα, θα 
έπρεπε να είχε δοθεί ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και σε 
άλλα θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Ωστόσο, σε μεγαλύτερο ποσοστό (55%) καταγράφονται 
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εκείνοι/ ες που πιστεύουν ότι οι μαθητές πρέπει να γνωρίσουν όσα δικαιώματα είναι ανάλογα των 
δυνατοτήτων κατανόησής τους και, κυρίως, μέσα από δραστηριότητες και ασκήσεις. Σχετικά με τα 
δικαιώματα του παιδιού, των μεταναστών ή της ανεξιθρησκίας γίνονται λίγες μόνο αναφορές. Σε 
ποσοστό όμως 60%, πιστεύουν ότι υπάρχουν αρκετές αναφορές για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα 
άλλα μαθήματα της ίδιας τάξης, (Γ’ και Δ’). Επίσης, σημαντικό ποσοστό (35%) δήλωσε ότι 
επεσήμανε, κατά τη διάρκεια του έτους, κάποιες αναφορές και σε θέματα ισότητας και ελευθερίας. Ως 
κυρίαρχα μαθήματα για την εμφάνιση παρόμοιων αναφορών καταγράφονται,  με ιεράρχηση από το 
περισσότερο στο λιγότερο: η Γλώσσα, η Μελέτη Περιβάλλοντος, η Ιστορία, το Ανθολόγιο, τα 
Μαθηματικά  Θετική ήταν η απάντηση ως προς το εάν υπάρχουν αρκετές αναφορές στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, στα μαθήματα των άλλων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Με ιεράρχηση από το 
περισσότερο στο λιγότερο, αναφέρονται τα ακόλουθα μαθήματα: Γλώσσα,  Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή (Κ.Π.Α.), Ιστορία, Θρησκευτικά, Μελέτη. Η Ε’ και Στ’ τάξη εμφάνισαν τα περισσότερα 
στοιχεία. Επανερχόμενοι στην άποψη (5%) ότι οι μαθητές πρέπει να μαθαίνουν όσα μπορεί να 
κατανοηθούν στο συγκεκριμένο κάθε φορά ηλικιακό επίπεδο,  υποστηρίζουν, σε σημαντικό ποσοστό 
(20%), ότι οι αναφορές στα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μ.τ.Θ. είναι ικανοποιητικές (αφού, άλλωστε, 
η Ελλάδα όντας μια χώρα δημοκρατική που σέβεται τα δικαιώματα των λαών δεν έχει ανάγκη 
μεγαλύτερης έμφασης ως προς αυτό), ενώ, αντίστροφα, σύμφωνα με άλλες απαντήσεις,  ακριβώς 
επειδή η χώρα μας είναι κράτος μέλος της Ε.Έ. θα έπρεπε να δοθεί έμφαση σε θέματα δικαιωμάτων 
του παιδιού, και σε πολυπολιτισμικές αξίες, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν στην πρόληψη της 
εγκληματικότητας, της μετανάστευσης, της ισότητας, της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης, του 
σεβασμού στη διαφορετικότητα. Όλοι να ασχοληθούν με όλα και σε κάθε ηλικία υποστηρίζει το 25% 
των εκπαιδευτικών. 

Τέλος, ως προς το πώς θα ήθελαν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να διαχειριστούν ζητήματα αξιών 
και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Μ.τ.Θ., στις απαντήσεις  κυριαρχούν οι προτάσεις περί 
βιωματικού τρόπου και  εμπειρίας. πάντως,  αρνούνται τον ηθικοπλαστικό τρόπο, ο οποίος πιστεύουν 
ότι καλλιεργείται και στα νέα βιβλία (10%) και αντιπροτείνουν τη συζήτηση, τα σχέδια εργασίας, την 
πληροφόρηση (20%) αλλά, κυρίως, την εικόνα και την κατάθεση εμπειριών από την καθημερινότητα 
των μαθητών, τα ακούσματά τους από τα μέσα ενημέρωσης αλλά και  όσα βιώνουν στο οικογενειακό 
και κοινωνικό τους περιβάλλον (55%). Κάποιοι δηλώνουν πως ό, τι υπάρχει τώρα τους είναι αρκετό 
(5%) και κάποιοι άλλοι θέλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα να δίνονται συγκριτικά, μέσα από θεματικές 
δραστηριότητες που θα εφαρμόζονται σε πολλά μαθήματα (όπως στα προγράμματα που «τρέχουν» 
παράλληλα με το Α.Π.) 
 
ΙΙ. 5. Γενικές παρατηρήσεις 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σημαντικό ποσοστό των εκπαιδευτικών που ρωτήθηκαν δεν 
χρησιμοποιεί το βιβλίο του δασκάλου για το συγκεκριμένο μάθημα. Οι απαντήσεις αυτές μπορεί να 
επισημαίνουν  τη δυσκολία των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν τα νέα σχολικά βιβλία, παραπέμπουν 
ωστόσο επίσης, σε ένα γενικότερο αν και ασαφή προβληματισμό σχετικά με τη θέση του Μ.τ.Θ. στο 
πλαίσιο της σύγχρονης διδακτικής πράξης.. Αντίστροφα όμως, το γεγονός ότι καταγράφεται 
σημαντική διάθεση για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, με 
αφορμή το μάθημα, κάνει φανερή μια τάση αποδοχής της αξίας του ως φορέα μάθησης και ενίσχυσης 
των αξιών καθώς και των ανθρώπινων δικαιωμάτων που αυτές στοιχειοθετούν ή που 
στοιχειοθετούνται μέσα από αυτές. Από την άλλη, το ότι οι απαντήσεις όσον αφορά στον τρόπο 
διαχείρισης θεμάτων σχετικά με αξίες ή ανθρώπινα δικαιώματα, δίνουν έμφαση στη σύνδεση της 
διδασκαλίας με την καθημερινότητα των παιδιών ή των δραστηριοτήτων και ασκήσεων του βιβλίου 
με την εμπειρία και το βίωμα φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι οι αρχές της διαθεματικότητας 
λειτουργούν, έστω και αποσπασματικά ή ότι μπορούν να λειτουργήσουν με θετικά αποτελέσματα για 
τη διαχείριση αξιακού υλικού 

Πάντως, αν και αναδύεται επαρκής η ύπαρξη των αναζητούμενων στοιχείων (ανθρώπινα 
δικαιώματα, αξίες), δεν φαίνεται να οδηγεί τους εκπαιδευτικούς προς μια αναγκαία και επαρκή 
διαπραγμάτευσή τους. Στην δίχως εκπλήξεις αυτή διαμόρφωση ενός μάλλον ουδέτερου τοπίου, δεν 
φαίνεται να λαμβάνονται υπόψη οι παράμετροι αντίφασης – παρατηρείται μια γενική και γενικευτική 
χρήση  όρων και διαδικασιών (παρά την επισήμανση περί ηθικοπλαστικού χαρακτήρα του Μ.τ.Θ., η 
οποία, ενδεχομένως, δεν αντιστοιχεί σε μια σαφή συνείδηση (ή σαφή διάθεση συνειδητοποίησης) των 
αντιφάσεων που προκύπτουν από τη διδακτική διαχείριση του ειδικού χαρακτήρα του Μ.τ.Θ. στο 



 

 

685

συνδυασμό του με στόχους εξωτερικούς ως προς αυτόν το χαρακτήρα ).  
Μια  απάντηση όπως αυτή: «…ανθρώπινο δικαίωμα θεωρώ να ζει ο άνθρωπος σε μια 

κοινωνία αξιών…Το Μ.τ.Θ δίνει ευκαιρίες συζήτησης άλλοτε ανθρώπινων δικαιωμάτων και άλλοτε 
αξιών…», αναδεικνύει από την αρχή τα ζητήματα που αποτελούν τον πυρήνα της έρευνας, ως 
ζητήματα κατ΄ουσίαν αδιευκρίνιστα και υπαγόμενα σε απλοποιητικά και γενικευτικά σχήματα Αφήνει 
αναπάντητα ερωτήματα όπως: το κατά πόσο η σύμπλεξη ανθρώπινων δικαιωμάτων και αξιών 
αποτελεί βάση για την εκπαίδευση του ευρωπαίου πολίτη,  εάν η διάκριση ανάμεσα σε ανθρώπινα 
δικαιώματα και αξίες είναι καθαρή ή εάν το Μ.τ.Θ. είναι πεδίο  κατάλληλο για την ανάπτυξη αυτών 
των στοιχείων. Οι απαντήσεις, εξάλλου, δεν διευκρινίζουν επαρκώς, εάν, για παράδειγμα, οι ευκαιρίες 
συζήτησης είναι επαρκής συνθήκη για την ανάδειξη στοιχείων εκπαίδευσης αξιών και εάν αυτές οι 
ευκαιρίες λογίζονται ως τέτοια συνθήκη ανεξαρτήτως του περιεχομένου από το οποίο αναδύονται. 
Επιπλέον, εάν, αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία ή την αναγνώριση παρόμοιων ευκαιριών 
είναι η προϋπάρχουσα ευαισθητοποίηση ή και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε σχέση  με το βασικό 
περιεχόμενο (Μ.τ.Θ.), με τα εργαλεία επεξεργασίας του (αξιακό υλικό), ή ακόμα με τις δεξιότητες 
συζήτησης, ή με το στόχο της όλης διαδικασίας (στην προκειμένη περίπτωση την ευαισθητοποίηση 
ως προς την ευρωπαϊκή διάσταση). Δεν διαφαίνεται επίσης, κάποιος δισταγμός ή ανησυχία ως προς 
την κατάλληλη επεξεργασία των στοιχείων αυτών σε σχέση με μια, ενδεχομένως, ελλιπή κατανόησή 
τους από μέρους των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, δεν προκύπτει σαφής  διασύνδεση ή  αναγκαιότητα 
διασύνδεσης αξιών και δικαιωμάτων με την ευρωπαϊκή διάσταση ή την αναγκαιότητα εκπαίδευσης 
για τις ευρωπαϊκές αξίες, ενώ η εστίαση στην διδακτική πράξη με παράλληλη παράκαμψη της 
θεωρητικής, εννοιολογικής συγκρότησης των ειδικών θεματικών πεδίων χαρακτηρίζει μια βεβιασμένη 
εμπιστοσύνη στην εκπαιδευτική ή κοινωνική τους εμπειρία ως θησαυρισμένο ένστιχτο. 

Συμπεραίνεται ότι τα ζητήματα διαπραγμάτευσης ανθρώπινων δικαιωμάτων και αξιών από 
μέρους των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για τον ευρωπαίο πολίτη ή σε σχέση με 
στόχους ενδυνάμωσης της ευρωπαϊκής διάστασης, δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν από γενικότερα 
ζητήματα συγκρότησης των ειδικών αντικειμένων και της διδακτικής τους διαπραγμάτευσης όσο και 
συνολικής παιδαγωγικής  συγκρότησης του εκπαιδευτικού. Η γρήγορη παράκαμψη αντιφάσεων, 
διλημμάτων, αντινομιών, δυσκολιών, επιπλοκών, σύμφυτων σε έννοιες και διαδικασίες δεν 
επιβεβαιώνει ότι η εικόνα της καλής και ασφαλούς διαχείρισης ενός κατεξοχήν συγκρουσιακού και 
δύστροπου υλικού είναι ασφαλής για τη συναγωγή συμπερασμάτων ως προς τις πραγματικές 
δυνατότητες παιδαγωγικής διαχείρισής του και μέσα από το νέο ΑΠ.  Επανέρχεται δε το θέμα της 
ανάγκης να συστηματοποιηθεί η ενασχόληση με την εκπαίδευση αξιών, όχι ως τεχνική ή μανιέρα ή 
μέθοδο αλλά ως ευκαιρία πολλαπλής ανασυγκρότησης του τρόπου σκέψης και εργασίας του 
εκπαιδευτικού. Η ανασυγκρότηση αυτή θα αφορά εν τέλει, ενδεχομένως, και το ίδιο το υλικό που 
αφορά στην ευρωπαϊκή διάσταση. 
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Η έμφυλη πολιτική κοινωνικοποίηση στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση μελέτης 
των σχολικών εγχειριδίων «Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή» 

 
Δαράκη Ελ., Δασκάλα 

 
Περίληψη 
Η εκπαίδευση αποτελεί θεσμό δευτερογενούς κοινωνικοποίησης της νέας γενιάς, επιτελώντας, αφενός μια 
γνωστική, και αφετέρου μια κοινωνικο-ενσωματική και ιδεολογικο-πολιτική λειτουργία, μέσω της οποίας 
ενσταλλάσσονται στους/στις μαθητές/τριες ιδεολογικο-πολιτικά μηνύματα –έμφυλα και άλλα- κατά τρόπο 
τυποποιημένο, συλλογικό, γενικευμένο και πανηγυρικό. Αυτή η ιδεολογικο-πολιτική λειτουργία του σχολείου 
συμβάλλει στη διαδικασία πολιτικής κοινωνικοποίησης των μαθητών/τριών και ως σκοπό έχει την 
εσωτερίκευση των βασικών αξιών, στάσεων, πίστεων, ιδεών και προσανατολισμών του κυρίαρχου πολιτικο-
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κοινωνικού και οικονομικού συστήματος στην πολιτική συνείδηση των μαθητών/τριών. Φυσικά, οι σύγχρονες 
μεταμοντέρνες αντιλήψεις της ρευστότητας δεν αντιμετωπίζουν τα εκπαιδευτικά συστήματα απλά ως 
ιδεολογικούς μηχανισμούς αναπαραγωγής της υπάρχουσας κοινωνικο-πολιτικής κουλτούρας –όπως 
μονοδιάστατα επιχείρησε η μαρξιστική αντίληψη- αλλά ως δυναμικά εξελισσόμενες πραγματικότητες, γεγονός 
που τους επιτρέπει να λειτουργούν και ως μετασχηματιστικοί θεσμοί. Παράλληλα, οι μαθητές και οι μαθήτριες 
συμβάλλουν ενεργά στην έμφυλη πολιτική κοινωνικοποίησή τους, διαπραγματευόμενοι/ες ή/και 
αντιστεκόμενοι/ες σε νοήματα, ιδεολογίες και πρακτικές των σχολικών συγκειμένων. Ο σχολικός θεσμός 
χρησιμοποιεί ως μέσα έμφυλης πολιτικής κοινωνικοποίησης των μαθητών/τριών το αναλυτικό πρόγραμμα 
(curriculum) και το παραπρόγραμμα, τα σχολικά εγχειρίδια, τις μαθητικές κοινότητες, την προσωπικότητα των 
εκπαιδευτικών, τις τελετουργικές εκδηλώσεις, τη διοικητική δομή, κ.λπ. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί τη 
διερεύνηση του περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» των Ε’ και Στ’ 
τάξεων του δημοτικού σχολείου με την τεχνική της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου (content 
analysis), με στόχο την ανίχνευση του αν και κατά πόσο μεταβιβάζονται μηνύματα έμφυλης πολιτικής 
κοινωνικοποίησης και αν μεταβιβάζονται κατά πόσο αυτά κινούνται σε πλαίσια έμφυλης συμμετρίας. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας έχουν πολιτικές επιπτώσεις, καθώς καταδεικνύουν την ύπαρξη έμφυλων 
στερεότυπων, προκαταλήψεων και προϊδεάσεων, παρά το ότι ο νόμος πλαίσιο για την παιδεία (Ν.1566/1985) 
ορίζει ρητά –για πρώτη φορά- ότι σκοπό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί η ολοκλήρωση της 
προσωπικότητας των μαθητών/τριών ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή. Συνεπώς, τα υπό εξέταση σχολικά 
εγχειρίδια δεν κατορθώνουν να ανταποκριθούν πλήρως στη ρήτρα της έμφυλης συμμετρίας, καθώς 
εξακολουθούν να διαπνέονται από μια αύρα ανδρο-κεντρισμού και συνακόλουθα (ετερο)σεξισμού, 
παρεμποδίζοντας την ελεύθερη και αβίαστη ανέλιξη των ικανοτήτων των μαθητών/τριών με την εμμονή και 
προσκόλληση στα καταπιεστικά και περιοριστικά έμφυλα στερεότυπα και προκαταλήψεις, παραβλέποντας τους 
όρους μιας συμμετρικότερης κατά φύλο ελληνικής-ευρωπαϊκής δημοκρατικής κοινωνίας. 
 
1. Εισαγωγικά 
Η εκπαίδευση είναι ένας θεσμός που κοινωνικοποιεί δευτερογενώς τη νέα γενιά αποτελώντας μια 
οργανωμένη και σκόπιμη (ad hoc) διαδικασία που στοχεύει, από τη μια να της μεταβιβάσει τη 
συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία, και από την άλλη να κάνει τους/τις νέους/ες μέλη της κοινωνίας 
και φορείς πολιτισμού, αλλά συγχρόνως να συμβάλλει και στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. 
Επιτελεί, λοιπόν, αφενός μια γνωστική, και αφετέρου μια κοινωνικο-ενσωματική και ιδεολογικο-
πολιτική λειτουργία (Arnot 2003). 

Αυτή η ιδεολογικο-πολιτική λειτουργία του σχολείου συμβάλλει στη διαδικασία της πολιτικής 
κοινωνικοποίησης των μαθητών/τριών και ως σκοπό έχει την εσωτερίκευση των βασικών αξιών, 
στάσεων, πίστεων, ιδεών και προσανατολισμών του κυρίαρχου πολιτικο-κοινωνικού και οικονομικού 
συστήματος στην πολιτική συνείδησή τους. Φυσικά, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το εκπαιδευτικό 
σύστημα πλέον –σε έναν κόσμο μεταμοντέρνο, ρευστό και θρυμματισμένο- δεν αντιμετωπίζεται απλά 
ως ένας ιδεολογικός μηχανισμός αναπαραγωγής της υπάρχουσας κοινωνικο-πολιτικής 
πραγματικότητας, αλλά ως μια δυναμικά εξελισσόμενη πραγματικότητα, γεγονός που του επιτρέπει να 
λειτουργεί και ως μετασχηματιστικός παράγοντας (Joseph 1999, Canning & Rose 2002). Όπως 
σημειώνουν ο Henry Giroux (1980), η θεωρία της αναπαραγωγής υποβαθμίζει τη σημασία της 
ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ υποτιμά το ρόλο της κουλτούρας 
και της ιδεολογίας των υποκειμένων που δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτά τα πλαίσια, δηλαδή της 
μαθητικής αντίστασης. 

Τα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί το σχολείο για την πολιτική κοινωνικοποίηση των 
μαθητών/τριών είναι το αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum) και το παραπρόγραμμα (hidden 
curriculum), τα σχολικά εγχειρίδια (Harrington 1980, Apple & Christian-Smith 1991, Φραγκουδάκη 
1978, Σωτηρόπουλος & Φελώνης 1988, Κανταρτζή 2003, Καλογιαννάκη 2004, Μπονίδης 2004), οι 
μαθητικές κοινότητες, η προσωπικότητα των εκπαιδευτικών, οι τελετουργικές εκδηλώσεις, η 
διοικητική δομή (Δαράκη 2007), κ.λπ.  
 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων 
«Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» των Ε’ και Στ’ τάξεων του δημοτικού σχολείου με την τεχνική της 
ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου (content analysis), για να εξετάσει αν τα μηνύματα 
έμφυλης πολιτικής κοινωνικοποίησης που μεταβιβάζονται μέσα από τα βιβλία αυτά κινούνται σε 
πνεύμα έμφυλης συμμετρίας. 
 
2. Εννοιολόγηση της πολιτικής κοινωνικοποίησης 
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Οι απαρχές της εννοιολόγησης της πολιτικής κοινωνικοποίησης ανάγονται στην ελληνική αρχαιότητα, 
όπου στην Πολιτεία του Πλάτωνος το άτομο διαμορφώνεται με βάση τις κοινωνικο-πολιτικές αρχές 
της πόλης-κράτους (Πλάτων, Πολιτεία, 540e, 5-541α: 7), ενώ στα Πολιτικά του Αριστοτέλη η έννοια 
του πολιτικού όντος κατέχει ιδιαίτερη θέση, καθώς «ο άνθρωπος φύσει πολιτικόν ζώον». Το ίδιο 
αναγκαία είναι και στο Θουκυδίδη η έννοια της πολιτικής ζωής και συμμετοχής. Αυτή η πολιτική 
συμπεριφορά του ατόμου, που αποτελεί τμήμα της γενικότερης κοινωνικής συμπεριφοράς του, είναι 
απολύτως αναγκαία για την «πόλη» και την «Πολιτεία», καθώς μέσω της πολιτικής κοινωνικοποίησης 
η κοινωνία προσπαθεί να αναπτύξει στο υποκείμενο το «πολιτικό Εγώ» του και να το εφοδιάσει με 
πολιτική προσωπικότητα. Με την έννοια αυτή, δεν υπάρχει α-πολιτικό υποκείμενο, καθώς κάθε 
υποκείμενο συμμετέχει στα κοινά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο –ενεργητικά ή παθητικά- ως άτομο 
εντός κοινωνίας. 
 Ως πολιτική κοινωνικοποίηση (political socialization) ή πολιτικοποίηση (politicalization), 
λοιπόν, θα μπορούσαμε να ορίσουμε, αφενός τη διαδικασία με την οποία τα υποκείμενα αποκτούν –
άμεσα ή έμμεσα- ένα σύστημα αντιδράσεων, προκαταλήψεων, γνώσεων και εκτιμήσεων σχετικά με 
το πολιτικό φαινόμενο και που στη συνέχεια, με το σύστημα αυτό, προσανατολίζονται στο να 
επιλέξουν συνειδητά ή ασυνείδητα πολιτικές κατευθύνσεις (Μεταξάς, 1976: 12) και αφετέρου τη 
διαδικασία με την οποία σχηματίζεται και μεταβιβάζεται η πολιτική κουλτούρα μιας ομάδας ή ενός 
έθνους από γενιά σε γενιά (Τερλεξής 1975: 22-3). Με τη διαδικασία αυτή συγκροτείται η διάπλαση 
του υποκειμένου σε πολίτη (citizen)307, με την εσωτερίκευση των πολιτικών αξιών, τη διαμόρφωση 
πολιτικών στάσεων και την εκδήλωση πολιτικής συμπεριφοράς, μέσα από την ανάπτυξη πολιτικής 
συνείδησης και πολιτικής ταυτότητας (political identity) (βλ. και Langton 1997, Voet 1998, 
Παπαναούμ-Τζίκα 1989, Καλογιαννάκη 1993, 2004, Δεληγιάννη-Κουιμτζή 1998, Μπιτσάκη & 
Τσαγγάρη 2000, Καρακατσάνη 2004, Γκίβαλος 2005). 
 Σε μια πρώτη προσέγγιση μπορούμε να επισημάνουμε τη μεταβίβαση των πολιτικών πίστεων 
και αξιών που υπάρχουν από γενιά σε γενιά και συνεπώς υπάρχει μια κλίση προς το μέρος του status 
quo, του «κατεστημένου». Σε μια δεύτερη όμως προσέγγιση, αν και πρωταρχικός της σκοπός είναι η 
διατήρηση των πολιτικών δομών και προτύπων συμπεριφοράς μιας κοινωνίας, αυτό δε σημαίνει ότι 
προκαλεί στασιμότητα, καθώς οι πολιτικοί προσανατολισμοί μιας γενιάς δε μεταβιβάζονται αυτούσιοι 
και ρομποτικά στην επόμενη και αυτό γιατί υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση των κοινωνικών 
συστημάτων. Οι ανάγκες από γενιά σε γενιά αλλάζουν και οι αξίες προσαρμόζονται προς τις αλλαγές 
αυτές. 
 Από τα παραπάνω, μπορούμε να συνάγουμε ότι η πολιτική κοινωνικοποίηση είναι μια 
διαδικασία δυναμική, η οποία αποσκοπεί στη διατήρηση, ενεργοποίηση και προσαρμογή της 
πολιτικής κουλτούρας στις ανάγκες της κοινότητας. 
 Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε δύο είδη πολιτικοποίησης: την προγραμματισμένη, που 
συντελείται κατά τρόπο συνειδητό και προγραμματισμένο και την απρογραμμάτιστη, που συντελείται 
με τρόπο τυχαίο και απρογραμμάτιστο. Η προγραμματισμένη πολιτικοποίηση μπορεί να είναι τυπική, 
όπως για παράδειγμα το μάθημα πολιτικής αγωγής που γίνεται στα σχολεία και άτυπη, όπως για 
παράδειγμα μια συζήτηση μεταξύ γονέων και παιδιών μέσα στην οικογένεια με αντικείμενο κάποιον 
κυβερνητικό χειρισμό. Επίσης, η απρογραμμάτιστη πολιτικοποίηση μπορεί να είναι πολιτικά σχετική, 
όπως για παράδειγμα η στάση που γεννιέται σε ένα παιδί μετά τη θέαση βίαιων και αιματηρών 
συγκρούσεων μεταξύ μονάδων διατήρησης της τάξης και διαδηλωτών/τριών και πολιτικά άσχετη, 
όπως για παράδειγμα ο/η αυταρχικός/ή και αδιάλλακτος/η εκπαιδευτικός που μπορεί να προκαλέσει 
αντίστοιχη συμπεριφορά και στους/στις μαθητές/τριές του.  
  
3. Η εκπαίδευση ως φορέας έμφυλης πολιτικής κοινωνικοποίησης 
Ο σχολικός θεσμός μέσω των αναλυτικών προγραμμάτων, των σχολικών εγχειριδίων, των σχολικών 
κοινοτήτων, του τρόπου άσκησης διοίκησης, της προσωπικότητας των εκπαιδευτικών, της σχολικής 
ενδυμασίας, κ.λπ. επιδρά στη διαμόρφωση των πολιτικών στάσεων, ιδεών και αξιών, καθώς και στην 
πολιτική συμπεριφορά των μαθητών/τριών με τρόπο ρητό ή άρρητο, προγραμματισμμένο ή/και 
απρογραμμάτιστο. 

                                                 
307 Σημειώνουμε ότι στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία συναντάται ο όρος: «citizenship», ο οποίος έχει 
μεταφραστεί ως ιδιότητα του πολίτη.  
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Ο πολιτικο-ιδεολογικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης διατυπώνεται στο εισαγωγικό μέρος 
των αναλυτικών προγραμμάτων, όπου αναγράφονται οι γενικοί στόχοι της αγωγής και περιγράφεται ο 
«τύπος του ανθρώπου» που θέλει η ορισμένη κοινωνία να διαμορφώσει. Στις περιπτώσεις που δε 
γίνεται διάκριση μεταξύ προπαγάνδας και προσηλυτισμού από τη μια και πολιτικής μάθησης και 
διαπαιδαγώγησης από την άλλη –καθώς στόχος είναι η εδραίωση συγκεκριμένης πολιτικής ιδεολογίας 
που δικαιολογεί το υπάρχον πολιτικό καθεστώς- τότε η παρεχόμενη παιδεία αποτελεί 
καμουφλαρισμένη προπαγάνδα, αφού τα σχολεία μεταβιβάζουν στους/στις μαθητές/τριες μόνο εκείνες 
τις γνώσεις και τις αξίες που ενισχύουν την κατεστημένη τάξη. Στα αυταρχικά, για παράδειγμα, 
καθεστώτα η συμβολή του σχολείου στη διαδικασία πολιτικής κοινωνικοποίησης αυξάνεται, αφού η 
πολιτική εξουσία χρησιμοποιεί έντονα την εκπαίδευση ως μέσο πολιτικής καθοδήγησης –είτε μέσα 
από τα αναλυτικά προγράμματα, είτε μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια. Ως μαρτυρία έχουμε «τα 
αναγνωστικά βιβλία του δημοτικού σχολείου», τα οποία εγκρίθηκαν το 1954 και απετέλεσαν μεγάλη 
στροφή προς το συντηρητισμό και το σκοταδισμό, σε σχέση με τα αναγνωστικά του μεσοπολέμου, με 
συγκεκριμένες πολιτικές αιχμές (Φραγκουδάκη, 1978: 179-95). 

Τα σχολικά εγχειρίδια, λοιπόν, εκτός από εργαλεία γνώσης, συνιστούν μέσα πολιτικο-
ιδεολογικής επιρροής μέσω του περιεχομένου τους, αποτελώντας έναν άλλο άμεσο τρόπο πολιτικής 
κοινωνικοποίησης. Αν και το σπουδαιότερο εμφανή ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή επιτελούν τα 
σχολικά εγχειρίδια της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, δεν παύει και τα υπόλοιπα σχολικά 
εγχειρίδια, όπως τα αναγνωστικά, η ιστορία, η γεωγραφία, κ.λπ., να μεταβιβάζουν ιδεολογικο-
πολιτικά μηνύματα προς τους/τις μαθητές/τριες, κάνοντας τους/τες να αφομοιώνουν «έτσι τις αξίες 
αυτές ευκολότερα γιατί, καθώς τους υποβάλλονται με τρόπο έμμεσο και σχεδόν ανεπαίσθητο, 
εξουδετερώνουν τη δυνατότητα κριτικής αντίστασης» (Φραγκουδάκη, 1978: 12-3, βλ. και Μεταξά 
1976: 100-1). Έτσι, για παράδειγμα, τα εγχειρίδια της γεωγραφίας μπορεί να εμπεριέχουν αιχμές για 
εθνικιστικές ή σωβινιστικές ιδέες, για τις χαμένες πατρίδες, κ.λπ.  

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την πολιτική κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών 
μέσα στο σχολείο είναι οι μαθητικές κοινότητες, οι οποίες παρέχουν την ευκαιρία στους/στις 
μαθητές/τριες να ασκούνται και να εξοικειώνονται στην πράξη με μια σειρά διαδικασίες, μέσω των 
οποίων μπορούν να δοκιμάσουν κοινωνικο-πολιτικούς ρόλους, όπως αυτός του «εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι». Βέβαια, αν δεχτούμε ότι ο θεσμός των μαθητικών κοινοτήτων εμπνέεται από τα ίδια 
αυταρχικά πρότυπα που διέπουν και τη σχολική οργάνωση, τότε οι μαθητές/τριες υποχρεώνονται να 
μην μπορούν οι ίδιοι/ες να τα διαμορφώσουν. Παρ’ όλους όμως τους περιορισμούς αυτούς οι 
μαθητές/τριες, μέσω των κοινοτήτων τους, μπορούν να διαπλαστούν σε ελεύθερους και υπεύθυνους 
πολίτες με υποχρεώσεις και δικαιώματα, αφού εμπλέκονται ενσυνείδητα σε πολιτικά ενεργήματα, 
αποκτώντας έτσι το αίσθημα ένταξης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, μέσω της βίωσης της 
μαθητικής τους κοινότητας ως πολιτική οργάνωση της κοινωνίας σε μικρογραφία. 

Επίσης, σημαντικό μέρος της πολιτικής κοινωνικοποίησης αποτελούν και οι τελετουργικές 
διαδικασίες που συναντάμε στα σχολεία και σκοπό έχουν τη μεταλαμπάδευση της ιδεολογίας του 
πολιτικού συστήματος στους/στις μαθητές/τριες. Τέτοιες είναι: η έπαρση της σημαίας, η κατάθεση 
στεφάνων, η ομαδική εκτέλεση πατριωτικών τραγουδιών/ύμνων, η ανάρτηση αποφθεγμάτων μεγάλων 
ανδρών του έθνους μας, οι μαθητικές παρελάσεις, κ.λπ. 

Η προσωπικότητα των εκπαιδευτικών και το παραπρόγραμμα που συνδέεται με προσωπικές 
στάσεις και συμπεριφορές αλλά και με μορφές διδασκαλίας που υιοθετούνται επηρεάζει σε μεγάλο 
βαθμό την πολιτική κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών. Η αυταρχική ή η δημοκρατική 
συμπεριφορά των εκπαιδευτικών μπορεί να αποτελέσει πρότυπο αλλά και να δημιουργήσει 
παιδαγωγικό κλίμα αυθορμητισμού και ελευθερίας ή καταναγκασμού και τρομοκρατίας στη σχολική 
μονάδα, το ίδιο και η ενθάρρυνση ή αποθάρρυνση πρωτοβουλιών και η καλλιέργεια του διαλόγου και 
του ερευνητικού πνεύματος ή αντίθετα ο προσανατολισμός προς το μονόλογο και το δογματισμό. Ας 
μην ξεχνάμε ότι η επίδραση του παραπρογράμματος σε πολλές περιπτώσεις είναι περισσότερο 
δραστική παρά η επίδραση του σχολικού προγράμματος και, μάλιστα, σε τέτοιο βαθμό ώστε πολλές 
φορές να ανατρέπει ή να υπονομεύει το επίσημο (Μαυρογιώργος, 1982: 131-141). 

Η μέθοδος αξιολόγησης, επίσης, είναι και αυτός «σιωπηρός» τρόπος πολιτικής 
κοινωνικοποίησης. Το σύστημα βαθμολογίας συχνά οδηγεί στην υποταγή, καθώς τους υψηλότερους 
βαθμούς τους παίρνουν οι «υπάκουοι/ες» μαθητές/τριες. Ταυτόχρονα, οδηγεί στην εμπέδωση 
ασυμμετριών και πείθει όσους/ες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος 
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ότι δεν είναι ικανοί/ές να επιδιώξουν κοινωνικά ανώτερη θέση, παγιώνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τις 
κοινωνικές τάξεις.  

Όσον αφορά το ειδικότερο ζήτημα της έμφυλης πολιτικής κοινωνικοποίησης μέσα στα 
σχολικά συγκείμενα, αυτό αποτελεί μέρος του γενικότερου προβλήματος κοινωνικοποίησης των 
μαθητών/τριών. Το φύλο θεωρείται ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες στη διαμόρφωση 
της προσωπικότητας και των διαπροσωπικών σχέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. 
Καμιά άλλη κατηγοριοποίηση δεν είναι τόσο σημαντική για την ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη του 
ανθρώπου, όσο αυτή της ταξινόμησης των ατόμων σε αρσενικά και θηλυκά, με βάση τα 
χαρακτηριστικά του «ανδρισμού» και της «θηλυκότητας» (Πολίτης 2006). 

Αν και το Σύνταγμα της Ελλάδος 2001, άρθρο 16, παράγραφος 2 αλλά και ο Ν.1566/1985, 
ορίζουν ότι σκοπός της εκπαίδευσης –μεταξύ των άλλων- είναι και η ανάπτυξη της εθνικής 
συνείδησης των μαθητών/τριών και η διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες και 
μάλιστα ανεξάρτητα από φύλο, κάτι τέτοιο φαίνεται να μην ισχύει, καθώς η πολιτική 
κοινωνικοποίηση είναι κυρίως γένους αρσενικού (Walby 1994, Lister 1997,  Παντελίδου Μαλούτα 
2002). 

Έτσι, αν και το αναλυτικό πρόγραμμα για το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής –
το οποίο μας ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη μελέτη- ορίζει ως σκοπό το ότι πρέπει να βοηθήσει 
τους/τις μαθητές/τριες να γνωρίσουν την οργάνωση και λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας και τις 
αρχές και αξίες στις οποίες στηρίζεται, να κατανοήσουν τη σημασία που έχουν οι κοινωνικοί και 
πολιτικοί θεσμοί για το άτομο και το σύνολο, να αναπτύξουν την κριτική σκέψη πάνω σε κοινωνικά 
προβλήματα, να αποκτήσουν την ευαισθησία στο δημοκρατικό τρόπο ζωής και να συμμετέχουν ως 
μέλη μιας δημοκρατικής κοινωνίας, ενεργά και υπεύθυνα σε αυτή, διακήρυξη που διαπνέεται από 
πνεύμα έμφυλης συμμετρίας για την πολιτική κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών, το περιεχόμενο 
των εγχειριδίων κινείται σε πνεύμα έμφυλης ασυμμετρίας. Κάτι ανάλογο καταδεικνύεται και για τα 
υπόλοιπα σχολικά εγχειρίδια (Κανταρτζή 2003, Καλογιαννάκη 2004), γεγονός που υπογραμμίζει την 
έλλειψη μιας εντατικής προώθησης ή έστω ενσωμάτωσης των κοινωνικο-πολιτικών διεργασιών για 
την έμφυλη συμμετρία. Φυσικά, σημειώνεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση με τα έμφυλα 
στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τις προϊδεάσεις που διακατείχαν τα παλιότερα σχολικά εγχειρίδια, 
παρ’ όλα αυτά οι πολιτικές ρητορείες για έμφυλη συμμετρία δε συνάδουν με την ισχύουσα 
εκπαιδευτική πολιτική ακόμα και στον τομέα των εγχειριδίων. Έτσι, η γυναίκα δεν προβάλλεται όσο 
θα πρέπει έξω από τον ιδιωτικό χώρο, στο χώρο της δημόσιας ζωής, ενώ δε φαίνεται να λαμβάνει 
μέρος στα κέντρα λήψης αποφάσεων ως πολιτικό δρον υποκείμενο και ως εκ τούτου μέσω των 
εγχειριδίων μεταβιβάζεται το μήνυμα του ισχυρού άνδρα ως κυρίαρχου της πολιτικής ζωής. 
Παράλληλα, διαιωνίζεται ο τρισδιάστατος ρόλος της γυναίκας ως μητέρας-τροφού, ως νοικοκυράς και 
ως συζύγου, η οποία παραμένει περιορισμένη στον ιδιωτικό χώρο του σπιτιού και δεν της επιτρέπεται  
να συμμετέχει στη δημόσια ζωή και στα κοινά. Αυτό έχει ως λογική συνεπαγωγή ότι ο δημόσιος 
χώρος είναι προνόμιο των ανδρών και η πολιτική είναι ανδρική υπόθεση. Με αυτό τον τρόπο, 
ουσιαστικά, δυναμιτίζει η ίδια η Πολιτεία τις θεσμικές αλλαγές που προσπαθεί να επιτύχει, γιατί 
τελικά έτσι οι νόμοι γίνονται αναποτελεσματικοί.  
 
4. Μεθοδολογία 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει το περιεχόμενο (εικόνες και κείμενο) των σχολικών 
εγχειριδίων «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» των Ε’ και Στ’ τάξεων του δημοτικού σχολείου και να 
διερευνήσει αν και κατά πόσο μεταβιβάζονται μηνύματα έμφυλης πολιτικής κοινωνικοποίησης και αν 
μεταβιβάζονται κατά πόσο αυτά κινούνται σε πλαίσια έμφυλης συμμετρίας. 

Η τεχνική που επιλέχθηκε είναι αυτή της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου 
(content analysis) (Berelson 1962, Krippendorff 1980) και ως πηγές της έρευνας καθορίστηκαν τα δύο 
σχολικά εγχειρίδια Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής που διανεμήθηκαν στους/στις μαθητές/τριες 
της Ε’ και Στ’ τάξεων κατά το σχολικό έτος 2006-7 για το συγκεκριμένο μάθημα, καθώς και τα δύο 
βιβλία για το δάσκαλο που συνόδευσαν τα εγχειρίδια και απετέλεσαν βοηθήματα στα χέρια των 
εκπαιδευτικών (βλ. Κονταξάκης κ.ά., 2002). Σημειώνουμε ότι η ίδια τεχνική είχε εφαρμοστεί και κατά 
το παρελθόν σε ανάλογες έρευνες (Κανταρτζή, Ε. (2003 Μπονίδης, Θ.Κ. (2004). 

Με βάση τα θεωρητικά ερείσματα της έρευνας η ερευνητική μας υπόθεση είναι ότι τα 
εγχειρίδια αυτά μεταφέρουν έμφυλα στερεότυπα και διακρίσεις που μεροληπτούν εις βάρος του 
γυναικείου φύλου. οι αναφορές στο ανδρικό φύλο είναι περισσότερες, ενώ το γυναικείο τείνει να 
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αποσιωπηθεί. η εικονογράφηση μεροληπτεί υπέρ των ανδρών/αγοριών. τα δύο φύλα παρουσιάζουν 
την παραδοσιακή έμφυλη συμπεριφορά σε δραστηριότητες και επαγγελματικές επιλογές. και οι 
αναφορές σε περιστατικά έμφυλης συμμετρίας είναι ποσοτικά και ποιοτικά υπο-πολλαπλάσιες αυτών 
με έμφυλη ασυμμετρία. 

Ένα βασικό πρόβλημα στην ανάλυση περιεχομένου είναι η επιλογή και ο καθορισμός της 
μονάδας ανάλυσης. Ως μονάδα ανάλυσης επιλέξαμε το θέμα, το οποίο ορίσαμε ως κάθε 
ολοκληρωμένη από συντακτική άποψη διατύπωση που εκφράζει ολοκληρωμένο νόημα, όπως 
πρόταση, ημιπερίοδος, περίοδος, παράγραφος, κ.λπ. Για την παράκαμψη του προβλήματος της 
έλλειψης αξιοπιστίας στην ταξινόμηση των δελτίων χρησιμοποιήθηκε κωδικογράφος. Ο βαθμός 
συμφωνίας στην ταξινόμηση των δελτίων ανά κατηγορία και υποκατηγορία ανάμεσα στην ερευνήτρια 
και τον κωδικογράφο ήταν 0,89. Για την ποσοτική καταμέτρηση των εικόνων χρησιμοποιήθηκε ως 
μονάδα μέτρησης το τετραγωνικό εκατοστό (τ.εκ.).  
 Επίσης, ύστερα από προσεκτική και αλλεπάλληλη μελέτη του συγκεντρωμένου υλικού, έγινε 
και ο καθορισμός των κατηγοριών από τις οποίες εξαρτάται κατά πολύ και η επιτυχία της έρευνας 
(Berelson 1962: 135-42). 
 
5. Παρουσίαση εικόνων 
Στις εικόνες των εγχειριδίων της Ε’ και Στ’ τάξης είναι ολοφάνερη η έντονη παρουσία του ανδρικού 
φύλου, με ποσοστό υπεροχής 84,27%, έναντι 15,73% του γυναικείου, όπως φαίνεται και στον 
παρακάτω πίνακα: 
 

 Ε’ τάξη Στ’ τάξη Σύνολο (Ε’-Στ’ τάξη) 
Φύλο Δελτία τ.εκ. % Δελτία τ.εκ. % Δελτία τ.εκ. % 
Άνδρες 64 1.623,00 83,70 24 316,00 88,03 88 1.939,00 84,27 
Γυναίκες 13 257,50 16,30 4 35,00 11,97 17 292,50 15,73 
Σύνολο 77 1.880,50 100,00 28 351,00 100,00 105 2.231,50 100,00 
 
Πίνακας 1: Η παρουσία των δύο φύλων μέσα από τις εικόνες των σχολικών εγχειριδίων «Κοινωνική 
και Πολιτική Αγωγή» της Ε΄ και Στ΄ τάξης 
  
Έτσι, ως ενεργό/δραστήριο μέλος της κοινωνίας εμφανίζεται ο άνδρας και συνεπώς είναι και ο μόνος 
«ικανός» για κατοχή πολιτικών θέσεων και εξουσιών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι συγγραφείς για οποιαδήποτε αναφορά τους στο ανθρώπινο γένος 
εικονίζουν τον άνδρα, σε ποσοστό 100%, ενώ η γυναίκα παραμένει στην παθητικότητά της και στο 
μητρικό της ρόλο. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο δελτίο (Ε 29Γ)308 εικονίζεται ένα κοριτσάκι αγκαλιά 
με μια κούκλα –κοινωνικοποιούμενη δηλαδή στον αυριανό της ρόλο ως μητέρα. Βέβαια, έχουμε και 
την παρουσία του άνδρα σε δουλειές νοικοκυριού –όπως να σκουπίζει τα πιάτα (Ε 33Α) ή να κουβαλά 
τα ψώνια (Ε 34Α), αλλά και πάλι, στη μεν πρώτη εικόνα λειτουργεί ως βοηθητικό μέλος –αφού την 
ποδιά τη φοράει η γυναίκα- στη δε δεύτερη εμφανίζεται με το ρόλο του κουβαλητή –και συνεπώς του 
ανθρώπου που έχει την οικονομική διαχείριση του σπιτιού. Είναι ακόμα χαρακτηριστικό ότι στη 
σελίδα 35 του σχολικού εγχειριδίου, στη σχετική άσκηση αντιστοίχισης εικόνων, όπου και ο πατέρας 
μπορεί να αντιστοιχηθεί με το μαγείρεμα, έρχεται το βιβλίο του δασκάλου να υποδείξει ότι: 
«Μπορούμε να πούμε, αν οι περισσότεροι το δέχονται σωστό, ότι και ο πατέρας μπορεί να ασχοληθεί 
με την ετοιμασία του φαγητού καθώς και με άλλες δουλειές του σπιτιού» (Κονταξάκης κ.ά. 2002γ: 
34). Γεννάται, λοιπόν, το ερώτημα, αν είναι ζήτημα πλειοψηφιών ορισμένα θέματα που αφορούν την 
κοινωνικοποίηση των παιδιών ή αν το αναλυτικό πρόγραμμα δε θέλει να συγκρουστεί με το 
κατεστημένο της οικογένειας, παρά τη σχετική νομοθεσία. Πώς, λοιπόν, μπορεί το σχολείο να έχει 
ρόλο ανανεωτικό με τέτοιες υποδείξεις; Πώς μπορεί να βγάλει τη γυναίκα από την κουζίνα και να την 
εντάξει και αυτή ισότιμα στο στίβο της πολιτικής ζωής;  
  Επίσης, χαρακτηριστικό είναι το δελτίο (ΣΤ 28Α), όπου εμφανίζεται στο προεκλογικό 
μπαλκόνι άνδρας υποψήφιος, ενώ από τα 17 άτομα που απεικονίζονται να τον παρακολουθούν μόνο 2 
                                                 
308 Κατά τη διαδικασία της αποδελτίωσης την αναφορά κάθε δελτίου τη σημειώσαμε με έναν κωδικό, ο οποίος 
περιείχε κατά σειρά: την τάξη, τη σελίδα του εγχειριδίου και το φύλο στο οποίο αναφερόταν. Τα στοιχεία 
αυτά τοποθετήθηκαν σε παρένθεση. 
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είναι γυναίκες. Τέλος, ως πρότυπο πολιτικής συμπεριφοράς εμφανίζονται οι άνδρες ακόμα και στο 
εξώφυλλο του εγχειριδίου της Στ’ τάξης, όπου προηγούνται οι άνδρες ψηφοφόροι μπροστά στις 
κάλπες, ενώ οι γυναίκες έπονται. 
 
5. Παρουσίαση κειμένων 
Αν ανατρέξουμε στα κείμενα, βλέπουμε ότι για την πολιτική κοινωνικοποίηση συγκεντρώσαμε 25 
δελτία από το εγχειρίδιο της Ε΄ τάξης και 36 δελτία από το εγχειρίδιο της Στ΄ τάξης. Τα δελτία της Στ΄ 
τάξης ήταν περισσότερα, γιατί η ύλη του μαθήματος, για μεν την Ε΄ τάξη έχει περισσότερα κοινωνικά 
στοιχεία, για δε την Στ΄ τάξη έχει περισσότερα πολιτικά στοιχεία. Πάντως, τα δελτία που σχετίζονται 
με τη γενικότερη πολιτική κοινωνικοποίηση είναι περισσότερα και για τις δύο τάξεις (13 και 25 
αντίστοιχα), σε σχέση με αυτά που εξειδικεύονται στην έμφυλη πολιτική κοινωνικοποίηση (12 και 11 
αντίστοιχα). 

Όσον αφορά την κοινωνική πολιτικοποίηση κατά φύλο, στο δελτίο (Ε 19Γ), αναφέρεται ο 
αγώνας του φεμινιστικού κινήματος για ίσα δικαιώματα με τους άνδρες. Στο δελτίο (Ε 32Γ) 
αναφέρεται ότι παλαιότερα αρχηγός της οικογένειας ήταν ο πατέρας και στο σπίτι γινόταν μόνο ό,τι 
έλεγε εκείνος, ενώ τα αγόρια μάθαιναν το ρόλο του άνδρα-πατέρα. Το ερώτημα όμως που προβάλλει 
είναι αν και κατά πόσο σήμερα έχουν ανατραπεί οι ρόλοι αυτοί; Σε διάφορα άλλα δελτία, έχουμε 
αναφορές σε εξουσίες που αφορούν αποκλειστικά το ανδρικό φύλο, όπως για παράδειγμα, δικαστής, 
αστυνόμος, ακόμα και σε λέξεις που ανάγουν συνειρμικά σε εξουσίες ανδρικές, όπως: διαιτητής, 
κριτής, μαέστρος. Η απουσία και πάλι του γυναικείου φύλου είναι εμφανής.  
Τέλος, η έμφυλη πολιτική κοινωνικοποίηση γίνεται γλωσσικά με πολιτικούς όρους γένους αρσενικού, 
όπως για παράδειγμα ο πρόεδρος της δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός, ο βασιλιάς, ο 
αρχηγός του κράτους. Τα κείμενα είναι γεμάτα από τέτοιους όρους, γεγονός που βοηθά τους/τις 
μαθητές/τριες να εμπεδώνουν ότι η πολιτική εξουσία και η διοίκηση είναι γένους αρσενικού (βλ. και 
Δαράκη 2007). Επιπλέον, η αναφορά σε ιστορικά πρόσωπα –κυρίαρχα άνδρες- ασκεί επιρροή στην 
έμφυλη πολιτική κοινωνικοποίηση.  

 
6. Συμπεράσματα 
Αρχικά, αξίζει να επισημανθεί το γεγονός ότι η τετραμελής συντακτική ομάδα των υπό έρευνα 
εγχειριδίων αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από άνδρες. Ακόμα και η εικονογράφηση, η καθοδήγηση και 
η εποπτεία «ανδροκρατούνται». Αυτό είναι μια αιτία που μπορεί να επηρεάσει ιδεολογικά τη 
συγγραφή των βιβλίων, όσο αντικειμενικά και αν προσπαθούν να προσεγγίσουν τα θέματα οι 
συγγραφείς τους. 

Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι τα σχολικά εγχειρίδια σαφώς 
εμπεριέχουν θετικά στοιχεία και προσφέρουν πολλά στο θέμα «ισότιμη πολιτική κοινωνικοποίηση 
των δύο φύλων», αλλά σε αρκετά σημεία –συνειδητά ή μη- γίνονται άκαμπτα και αμετακίνητα, σα να 
τα βαραίνει το στίγμα της έμφυλης ασυμμετρίας. Μόνο αν η Πολιτεία εγκαταλείψει ριζικά παλιές –
και ξεπερασμένες πλέον- εκπαιδευτικές πολιτικές αδιάφορες προς το φύλο και αναπτύξει πολιτικές 
ευαίσθητες στην έμφυλη διάσταση θα μπορέσουν να απαλλαγούν τα σχολικά εγχειρίδια από πολλές 
έμφυλες στερεότυπες προϊδεάσεις και προκαταλήψεις, οι οποίες επισημάνθηκαν στην παρούσα 
έρευνα. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διαδραματίσουν «αντισταθμιστικό» ρόλο οι επιμορφωμένοι και 
ευαισθητοποιημένοι ως προς τα ζητήματα έμφυλης συμμετρίας εκπαιδευτικοί που θα «διδάξουν» το 
μάθημα, ώστε να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/τριες να αποδομήσουν και να υπερβούν τα σημεία 
εκείνα που παρουσιάζονται «σκοτεινά» ως προς την έμφυλη συμμετρία, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 
παροτρύνουν την ενεργητική συμμετοχή τους στις διαδικασίες του μαθήματος –ανεξάρτητα φύλου- 
επιτρέποντάς τους έτσι να διαμορφώσουν ορθές (πολιτικές) κρίσεις και διαπιστώσεις για το (έμφυλα) 
πολιτικό φαινόμενο και να οικοδομήσουν την αίσθηση ενός πλήρους και ισότιμου μέλους της 
κοινωνίας με αναγνωρισμένα δικαιώματα. Παράλληλα, το σύστημα διδασκαλίας σε ομάδες 
μαθητών/τριών με τη χρήση της μεθόδου των σχεδίων εργασίας (project) θεωρούμε ότι θα 
εξυπηρετούσε καλύτερα τους βαθύτερους σκοπούς του μαθήματος, γιατί έτσι θα μπορούσε να γίνει 
δημιουργική διερεύνηση των ερωτημάτων-προβλημάτων που θέτει το σχολικό εγχειρίδιο, οδηγώντας 
στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών.  
 Οι δυτικές κοινωνίες έχουν πραγματοποιήσει μια σημαντική αλλοτρίωση, την αλλοτρίωση 
του ανθρώπου από το φύλο του, εκτοπίζοντας τον όρο: «άνθρωπος» και διχοτομώντας τον σε 



 

 

693

αρσενικό και θηλυκό, με ιεραρχικά κριτήρια που ορίζουν το αρσενικό ως πρωτεύον και κυρίαρχο 
έναντι του υποτακτικού και δευτερεύοντος θηλυκού, με διαφορετικά δικαιώματα και προνόμια στη 
ζωή, εξαιτίας και μόνο του φύλου. Ουσιαστικό έργο θα έχει επιτελέσει το σχολείο στον τομέα αυτό, 
αν κατορθώσει να ενοποιήσει αυτά τα δύο φύλα και να τα κοινωνικοποιήσει –πολιτικά και μη- στο 
ενιαίο είδος που λέγεται άνθρωπος (βλ. και Παντελίδου Μαλούτα, 2002, Πολίτης 2006). 
 
Βιβλιογραφία 
 
Αβδελά, Ε. (1996). Φεμινιστικές κριτικές της ιδιότητας του πολίτη: Από την ψευδή οικουμενικότητα  

στη διεκδίκηση της πολιτικής. Στο Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου (1999) Το Φύλο των  
Δικαιωμάτων: Εξουσία, Γυναίκες και Ιδιότητα του Πολίτη (Αθήνα, 9-10/2/1996) (σσ.551-558). 
Αθήνα: Νεφέλη. 

Γκίβαλος, Μ. (2005). Πολιτική Κοινωνικοποίηση και Εκπαιδευτικό Περιβάλλον. Αθήνα: Νήσος. 
Δαράκη, Ε. (2007). Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο (πρόλ. Δ. Κογκίδου). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 
Δεληγιάννη-Κουιμτζή, Β. (1998). (Επιμ.), Γυναίκες και Ιδιότητα του Πολίτη: Διαστάσεις Δημοκρατίας  

και Ισότητας των Φύλων στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. 
Καζαμίας, Α. & Πετρονικολός, Λ. (2003). (Eπιμ.), Παιδεία και Πολίτης: Η Παιδεία του Πολίτη της  

Ελλάδος, της Ευρώπης και του Κόσμου. Αθήνα: Ατραπός. 
Καλογιαννάκη-Χουρδάκη, Π. (1993). Έλληνες Μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και Πολιτική  

Κοινωνικοποίηση: Εμπειρική Έρευνα και Διεθνής Αναφορά. Αθήνα: Γρηγόρης. 
Καλογιαννάκη, Π. (2004). Γυναίκες και πολιτική κοινωνικοποίηση: Η περίπτωση των ανθολογίων του  

ελληνικού δημοτικού σχολείου. Στο Μ. Καΐλα, G. Berger & Ε. Θεοδωροπούλου (Επιμ.),  
Ελληνο-Τουρκικές Προσεγγίσεις: Επαναπροσδιορίζοντας τη Γυναικεία Ταυτότητα (σσ.189-
200). Αθήνα: Ατραπός. 

Κανταρτζή, Ε. (2003). Τα Στερεότυπα του Ρόλου των Φύλων στα Σχολικά Εγχειρίδια του Δημοτικού  
Σχολείου. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. 

Καρακατσάνη, Δ. (2004). Εκπαίδευση και Πολιτική Διαπαιδαγώγηση: Γνώσεις, Αξίες, Πρακτικές.  
Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών (2002). Το Μάθημα και τα Βιβλία της Κοινωνικής και Πολιτικής  
Αγωγής στην Πρώτη Βαθμίδα της Εκπαίδευσης. Αθήνα. 

Κογκίδου, Δ. (1998). Ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση: Δυνατότητες και προβλήματα στην  
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών. Στο Πρακτικά Συνεδρίου, Εκπαίδευση και Φύλο: Νέες  
Τεχνολογίες (28-29/5/1998) (σσ.41-47). Αθήνα: Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας 
(Κ.Ε.Θ.Ι.). 

Κονταξάκης, Γ., Λαμπρινίδης, Α., Περπιράκης, Γ. & Τζάννης,  Γ. (2002) Κοινωνική και Πολιτική  
Αγωγή, Ε’ Δημοτικού (α), Στ΄Δημοτικού (β), Βιβλίο Δασκάλου (Εδ) και (Στδ). Αθήνα:  
Ο.Ε.Δ.Β. 

Μακρυνιώτη, Δ. & Σολομών, Ι. (1998). Κοινωνική και πολιτική γνώση στο σχολείο και στις  
παιδαγωγικές σπουδές. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 101, 58-64 και 102, 66-72. 

Μαυρογιώργος, Γ. (1983). Σχολικό πρόγραμμα και παραπρόγραμμα. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 13, 74-81. 
Μεταξάς, Α.-Ι. (1976). Πολιτική Κοινωνικοποίηση: Εφηρμοσμένη Πολιτική Επιστήμη. Αθήνα:  

Σάκκουλας. 
Μπιτσάκη, Τ. & Τσαγγάρη, Σ. (2000). Πολιτική Κοινωνικοποίηση: Η Συγκρότηση του Πολιτικού  

Υποκειμένου στο Καπιταλιστικό Σύστημα. Αθήνα: Τυπωθήτω. 
Μπονίδης, Θ.Κ. (2004). Το Περιεχόμενο του Σχολικού Βιβλίου ως Αντικείμενο Έρευνας: Διαχρονική  

Εξέταση της Σχετικής Έρευνας και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Νούτσος, Μ. (1982). Ο ρόλος της σχολικής ζωής στη διαμόρφωση τύπων πολιτικής συμπεριφοράς.  

Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 3, 55-64. 
Παντελίδου Μαλούτα, Μ. (1996). Φεμινιστικό κίνημα, φεμινιστική θεωρία και ιδιότητα του πολίτη.  

Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 8, 154-180. 
Παντελίδου Μαλούτα, Μ. (2002). Το Φύλο της Δημοκρατίας: Ιδιότητα του Πολίτη και Έμφυλα  

Υποκείμενα. Αθήνα: Σαββάλας. 
Παπαναούμ-Τζίκα, Ζ. (1989). Πολιτική Κοινωνικοποίηση και Σχολείο: Κριτική Θεώρηση και  

Εμπειρική Έρευνα. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. 
Πολίτης, Φ. (2006). Οι «Ανδρικές Ταυτότητες» στο Σχολείο: Ετεροσεξουαλικότητα, Ομοφυλοφοβία και  



 

 

694

Μισογυνισμός (πρόλ. Δ. Κογκίδου). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 
Σαββαΐδης, Τ. (2005). Το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο στη Διαμόρφωση της Πολιτικής  

Κοινωνικοποίησης των Μαθητών. Αθήνα: Γρηγόρης. 
Σωτηρόπουλος, Σ. & Φελώνης, Ν. (1988). Η πολιτική κοινωνικοποίηση των παιδιών της Στ’  

δημοτικού μέσα από το σχολικό εγχειρίδιο: «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή». Σύγχρονη  
Εκπαίδευση, 41, 39-45 και 42, 45-52. 

Τερλεξής, Π. (1975). Πολιτική Κοινωνικοποίηση: Η Γένεση του Πολιτικού Ανθρώπου. Αθήνα:  
Gutenberg. 

Φραγκουδάκη, Α. (1978). Τα Αναγνωστικά Βιβλία του Δημοτικού Σχολείου. Ιδεολογικός  
Καταναγκασμός και Παιδαγωγική Βία. Αθήνα: Θεμέλιο. 

 
Andrews, G. (1991). (Ed.), Citizenship. London: Lawrence & Wishart. 
Apple, M. & Christian-Smith, L. (1991). (Eds), The Politics of the Textbook. New York: Routledge. 
Arnot, M. (2002). Reproducing Gender? Essays on Educational Theory and Feminist Politics.  

London: RoutledgeFalmer. Επίσης, (2006) Διαδικασίες Αναπαραγωγής του Φύλου:  
Εκπαιδευτική Θεωρία και Φεμινιστικές Πολιτικές. (επιμ. Β. Δεληγιάννη-Κουιμτζή), (μετ. Χ. 

Αθανασιάδου, Κ. Δαλακούρα). Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Arnot, M. (2003). Citizenship education and gender. In A. Lockyer, B. Crick & J. Annette (Eds),  

Education for Democratic Citizenship: Issues of Theory and Practice (pp.103-119). Hants:  
Ashgate. 

Beiner, R. (1995). (Eds), Theorizing Citizenship. New York: State University of New York Press. 
Berelson, B. (1962). Content Analysis in Communication Research. New York: University Press. 
Butler, J. & Scott, J. (1992). (Eds), Feminists Theorize the Political. New York: Routledge. 
Canning, K. & Rose, S. (2002). (Eds), Gender, Citizenships and Subjectivities, Oxford: Blackwell. 
Clough, N. & Holden, C. (2002). Education for Citizenship: Ideas into Action: A Practical Guide for  

Teachers of Pupils Aged 7-14. London: RoutledgeFalmer. 
Foster, V. (1997). Feminist theory and the construction of citizenship education. In K. Kennedy (Ed.),  

Citizenship Education and the Modern State (pp.54-64). London: FalmerPress. 
Fraser, E. (1999). The idea of political education. Oxford Review of Education, 25/1, 2. 
Giroux, H. (1980). Critical theory and rationality in citizenship education. Curriculum Inquire, 10 (4),  

329-366. 
Grabe, W. / Knobelsdorf, W. (1980). Political education as a means of political socialization.  

International Journal of Political Education, 3, 223-237. 
Harrington, C. (1980). Textbooks and political socialization. Teaching Political Science, 7 (4), 481- 

500. 
Isin, E. & Wood, P. (1999). Citizenship and Identity, London: Sage. 
Joseph, M. (1999). Nomadic Identities: The Performance of Citizenship. Minneapolis, Minnesota:  

University of Minnesota Press. 
Krippendorff, K. (1980). Content Analysis: An Introduction to its Methodology. Newbury Park,  

California: Sage. 
Langton, K. (1997). Political Socialization. New York: Oxford University Press. 
Lister, R. (1997). Citizenship: Feminist Perspectives. New York: New York University Press. 
Marshall, J.S. (1988). The origins and development of political education. Teaching Politics, 17, 3-10. 
Palonsky, S.B. (1987). Political socialization in elementary schools. The Elementary School Journal,  

87, 493-505. 
Voet, R. (1998). Feminism and Citizenship. London: Sage. 
Walby, S. (1994). Is citizenship gendered? Sociology, 28, 379-395. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

695

Τα καινούρια εγχειρίδια Ιστορίας ή αλλιώς «παλιό κρασί» σε «νέο ασκί»: 
κάποιες πρώτες παρατηρήσεις και ερευνητικές προτάσεις 

 
Ανδρέου Α., Αναπλ. Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Δυτ. Μακεδονίας 

Κασβίκης Κ., Ειδικός Επιστήμονας, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Δυτ. Μακεδονίας 
 
Περίληψη 
Από το σχολικό έτος 2006-07 χρησιμοποιούνται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση νέα 
σχολικά εγχειρίδια σχεδόν για όλες τις τάξεις και τα γνωστικά αντικείμενα, ανάμεσά τους και αυτά της ιστορίας 
για τις τέσσερις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Με βάση την έρευνα και την κριτική που κατά καιρούς είχε 
ασκηθεί στα προηγούμενα σχολικά εγχειρίδια, η ανανέωσή τους είχε θεωρηθεί απαραίτητη, καθώς 
χρησιμοποιούνταν αδιάλειπτα για 20 περίπου χρόνια, αν και αναθεωρήθηκαν με όχι ιδιαίτερα θεαματικά  
αποτελέσματα στα μέσα της δεκαετίας του ’90. Στο βαθμό που η έρευνα των σχολικών εγχειριδίων αποτελεί ένα 
ιδιαίτερα πολύπλοκο ζήτημα λόγω της ίδιας της φύσης τους, προτείνονται για την  περίπτωση των νέων 
εγχειριδίων ιστορίας μια σειρά από πεδία έρευνας, τα οποία μπορούν να αποκαλύψουν τις πολλαπλές ιστορικές, 
παιδαγωγικές, ιδεολογικές και δημόσιες παραμέτρους κατά τη χρήση τους στη σχολική ιστορία. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται κάποιες προκαταρκτικές παρατηρήσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια, οι 
οποίες προέκυψαν: α. από εμπειρικές παρατηρήσεις κατά τη διδακτική τους χρήση, β. την έρευνα τους σε 
αυτόνομο επίπεδο και γ. τη συγκριτική τους αντιπαράθεση με τα προηγούμενα εγχειρίδια ιστορίας. Οι 
παρατηρήσεις αυτές αφορούν θεωρητικά, επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα και καταλήγουν στη 
διαπίστωση ότι τα νέα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας, εκτός από την περίπτωση του βιβλίου της Στ΄ τάξης, στην 
ουσία ελάχιστα έχουν διαφοροποιηθεί από τα προηγούμενα σχολικά εγχειρίδια αναφορικά με δύο καίρια 
ζητήματα της ιστορικής εκπαίδευσης που αφορούν στο περιεχόμενο και στη μεθοδολογική προσέγγιση της 
σχολικής ιστορίας. Αυτή η αδυναμία ουσιαστικής ανανέωσης των εγχειριδίων της ιστορίας δεν οφείλεται 
αποκλειστικά στη θεωρητική ανεπάρκεια ή στους περιορισμούς των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, ούτε στα 
εγγενή χαρακτηριστικά και τις γενικότερες δυνατότητες των σχολικών εγχειριδίων αλλά αντίθετα σχετίζεται με 
βαθύτερες παθογένειες της ιστορικής εκπαίδευσης στη Ελλάδα οι οποίες τροφοδοτούν τις ισχυρές αντιστάσεις 
στις όποιες προσπάθειες ουσιαστικής ανανέωσης του περιεχομένου και της μεθοδολογικής προσέγγισης της 
σχολικής ιστορίας. 
 
Εισαγωγή 
Το Σεπτέμβριο του 2006 διανεμήθηκαν προς χρήση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση νέα σχολικά εγχειρίδια για τα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία φιλοδοξούν 
να ανανεώσουν τα περιεχόμενα της εκπαίδευσης και να ανταποκριθούν στις τρέχουσες συνθήκες της 
ελληνικής κοινωνίας αλλά και στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα της παιδαγωγικής, της 
διδακτικής και των επιμέρους επιστημών. Η διαδικασία ελέγχθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
που αξιολόγησε και ενέκρινε το νέο αυτό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο ανταποκρίνεται στους όρους 
και τις προδιαγραφές του νέου διαθεματικού προγράμματος σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και των επιμέρους 
αναλυτικών προγραμμάτων (ΑΠΣ) για την υποχρεωτική εκπαίδευση (ΥΠΕΠΘ – Π.Ι. 2002). Ανάμεσα 
στα νέα σχολικά εγχειρίδια συγκαταλέγονται και αυτά της ιστορίας για τις τέσσερις μεγαλύτερες 
τάξεις του Δημοτικού σχολείου, τα οποία αντικατέστησαν μια σειρά από σχολικά εγχειρίδια τα οποία 
εισήχθησαν από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 και εξής. Τα ίδια βιβλία αναθεωρήθηκαν σταδιακά 
κατά τη δεκαετία του ’90 και - τόσο στην αρχική όσο και στην αναθεωρημένη τους μορφή - 
αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας αλλά και κριτικής αναφορικά με ζητήματα ιστορικού περιεχομένου, 
διδακτικής προσέγγισης (μορφή και χρήση της εικονογράφησης, έλεγχος της γνώσης) και 
ιδεολογικού-αξιακού και κοινωνικοποιητικού χαρακτήρα (εικόνες του εθνικού «εαυτού» και των 
«άλλων», αναπαραγωγή στερεοτυπών και προκαταλήψεων, χρήση εθνικών μύθων, αναπαραστάσεις 
για το παρελθόν και το κοινωνικό φύλο) (Ανδρέου 1995, Ανδρέου 2002, Ανδρέου, Γκόλια, Κασίδου 
2005, Άχλης 1993, Γιαννοπούλου 1994, Γρόλλιος κ.ά. 1997, Γρόλλιος 1998, Κασβίκης 1999, 
Κασβίκης 2004, Ξωχέλλης κ.ά. 1999, Ξωχέλλης κ.ά. 2000, Φλούρης – Καλογιαννάκης 1996, 
Φραγκουδάκη 1997, Hamilakis 2003).  
 
Προτάσεις για την έρευνα των νέων σχολικών εγχειριδίων ιστορίας 
Τα νέα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας για το Δημοτικό Σχολείο είναι σίγουρο ότι θα αποτελέσουν 
αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας, ανάλυσης και κριτικής καθώς μπορούν να αποκαλύψουν τις 
πολλαπλές ιστορικές, παιδαγωγικές και ιδεολογικές παραμέτρους κατά την  εκπαιδευτική τους 
εφαρμογή ενώ παράλληλα αποτελούν πεδία δημόσιας χρήσης της ιστορίας, όπως άλλωστε 
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αποτυπώνει η έντονη και υπερβολική δημόσια αντιπαράθεση για το περιεχόμενο και τη μεθοδολογική 
προσέγγιση του νέου εγχειριδίου για την Στ΄ τάξη. Χωρίς να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι, λόγω 
της ίδιας της φύσης τους, η ιστορία και το παρελθόν εν γένει αποτελούν διακύβευμα διαφορετικών 
και ετερόκλητων κοινωνικών και πολιτικών ομάδων (Κόκκινος 2003, 146-148), θεωρούμε ότι η 
αξιολόγηση των νέων σχολικών εγχειριδίων θα προκύψει μόνο από τη συστηματική και επιστημονικά 
τεκμηριωμένη έρευνα, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και κατά την εφαρμογή τους στη διδακτική 
πράξη. Η έρευνα αυτή θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τρεις βασικές παραμέτρους, ώστε να μη 
διολισθήσει σε αστήρικτα κραυγαλέες πολεμικές και αντιεπιστημονικές τοποθετήσεις, όπως αυτές 
που χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την πρόσφατη δημόσια αντιπαράθεση που μαίνεται στα ΜΜΕ 
και στο διαδίκτυο: 
1. Τα εγχειρίδια ιστορίας, όπως άλλωστε όλα τα σχολικά εγχειρίδια, αποτελούν καταρχήν 
πληροφοριακό και παιδαγωγικό μέσο, που συμπυκνώνει επιλεκτικά περιοχές της επιστημονικής 
γνώσης με στόχο τη διευκόλυνση της μάθησης (Καψάλης – Χαραλάμπους 1995). Επομένως δεν θα 
πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι αποτελούν εκπαιδευτικά εργαλεία και αντικείμενο 
καθημερινής διδακτικής και διαφοροποιημένης, ως προς τα εκπαιδευτικά συμφραζόμενά της, 
διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές /τριες, οι οποίοι/ες χαρακτηρίζονται από 
πολλαπλά διαφοροποιημένες κοινωνικοπολιτισμικές, μορφωτικές, ψυχολογικές και μαθησιακές 
ιδιαιτερότητες, ούτε να υποβαθμίζεται ή να υποκρύπτεται σκόπιμα η δυναμική των δασκάλων και των 
μαθητών και ο πρωταγωνιστικός τους ρόλος στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία ακόμα και 
όταν αυτή στηρίζεται αποκλειστικά στη χρήση σχολικών εγχειριδίων.   
2. Το περιεχόμενο των νέων σχολικών εγχειριδίων δεν αποτελεί προϊόν αυθαίρετων επιλογών αλλά 
αντίθετα υπακούει σε μια σειρά από βασικές προδιαγραφές και περιορισμούς που θέτουν το 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα επιμέρους Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (στοχοθεσία, περιεχόμενα και 
έκταση ανά σχολική τάξη, διδακτικές ώρες) (ΥΠΕΠΘ – Π.Ι. 2002), στα οποία άλλωστε 
παρατηρούνται συγκεκριμένες θεωρητικές ανεπάρκειες, όπως για παράδειγμα η θεμελιακή αντίφαση 
διατήρησης των διακριτών γνωστικών αντικειμένων παράλληλα με την εισαγωγή της 
διαθεματικότητας στην προσέγγιση των περιεχομένου τους (Γρόλλιος 2004).  
3. Την ευθύνη για την τελική μορφή των νέων σχολικών εγχειριδίων ιστορίας, εκτός από τις 
συγγραφικές ομάδες, φέρει και το Π.Ι. καθώς τα εγχειρίδια αποτυπώνουν τις προδιαγραφές 
συγγραφής που αυτό έθεσε. Επιπλέον αξιολογήθηκαν από ειδικές επιστημονικές ομάδες του Π.Ι. και 
εγκρίθηκαν καταρχήν από την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ στη συνέχεια.  
Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω βασικές παραμέτρους, θεωρούμε ότι η έρευνα των νέων σχολικών 
εγχειριδίων ιστορίας θα πρέπει, ανάμεσα σε άλλα, να απαντήσει και στα εξής ερωτήματα: 
- ποια η σχέση ακαδημαϊκής και σχολικής ιστορίας όπως αναδεικνύεται στο περιεχόμενο των νέων 
βιβλίων; 
- ποιες συνθήκες διαμορφώνονται για την εισαγωγή των παιδιών στο μεθοδολογικό κανόνα της 
ιστορίας και την εξοικείωσή τους με τη χρήση και έρευνα των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών; 
- ανανεώνεται, σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο, το περιεχόμενο των νέων σχολικών εγχειριδίων 
συγκριτικά με τα προηγούμενα;  
- ποιες εικόνες και αναπαραστάσεις διαγράφονται για τους εθνικά και πολιτισμικά «άλλους» στα 
κείμενα και στην εικονογράφηση των σχολικών εγχειριδίων; 
- πως χρησιμοποιείται ο υλικός πολιτισμός ως κειμενικό και εικονογραφικό πεδίο αφηγήσεων για το τι 
συνέβη στο παρελθόν; 
- ποιες είναι οι αναπαραστάσεις για το κοινωνικό φύλο αλλά και την παιδική ηλικία και ποια η 
συμβολή τους στις πολλαπλές διαδικασίες του ιστορικού παρελθόντος; 
- ποιες επιστημολογικές παραδοχές προβάλλονται στα τέσσερα βιβλία για το δάσκαλο αναφορικά με 
τη φύση της ιστορίας και ποιες μεθοδολογικές προσεγγίσεις προτείνονται  μέσα από τις εισαγωγικές 
τους υποδείξεις για τη διδακτική πράξη; Ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις συγκριτικά με το 
προηγούμενο εκπαιδευτικό υλικό; 
- ποια είναι τα χαρακτηριστικά της εικονογράφησης των νέων σχολικών εγχειριδίων ως  προς τη 
μορφή (εικονιστικές πηγές, χάρτες, σκίτσα, αναπαραστάσεις) και ποιες διδακτικές συνθήκες 
δημιουργούνται από το ιδεολογικό, συμβολικό και αισθητικό τους περιεχόμενο; 
- ποιοι τρόποι και μορφές ελέγχου της μάθησης χρησιμοποιούνται στα νέα βιβλία και ποιες αντιλήψεις 
προβάλλουν για την ιστορική γνώση; 
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- ποιος είναι ο δημόσια εκπεφρασμένος λόγος κοινωνικών ομάδων, φορέων και συλλογικοτήτων που 
ενδιαφέρονται για την ιστορία ή εκφράζουν και διαμορφώνουν την κοινή γνώμη με αφορμή τα νέα 
σχολικά εγχειρίδια ιστορίας του Δημοτικού; 
Τα επιστημονικά συμπεράσματα που θα προκύψουν από την έρευνα των παραπάνω ζητημάτων όσο 
και ενδεχομένως άλλων πτυχών των νέων σχολικών εγχειριδίων θα εμπλουτίσουν την συζήτηση 
αναφορικά με τη σχολική ιστορία και τις συνθήκες της ιστορικής εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο.  
 
Πρώτες παρατηρήσεις για το νέο εκπαιδευτικό υλικό της ιστορίας 
Αν και τα νέα σχολικά εγχειρίδια διανύουν μόλις τον πρώτο χρόνο χρήσης τους στα πρωτοβάθμια 
σχολεία θα προχωρήσουμε σε μια σειρά από προκαταρκτικές παρατηρήσεις αναφορικά με θεωρητικά, 
επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα που άπτονται της ιστορίας και της διδακτικής της. Αυτές 
οι παρατηρήσεις αποτελούν προϊόν έρευνας των νέων σχολικών εγχειριδίων σε αυτόνομο επίπεδο, της 
συγκριτικής τους αντιπαράθεσης με τα προηγούμενα βιβλία αλλά και εμπειρικών παρατηρήσεων και 
συμπερασμάτων από τη διδασκαλία συγκεκριμένων κεφαλαίων από φοιτητές και φοιτήτριες στη 
διάρκεια της πρακτικής άσκησης του ΠΤΔΕ Φλώρινας στο αντικείμενο της «Διδακτικής Ιστορίας» τα 
τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα.  

Αρχικά θα προβούμε σε ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τα «εξωτερικά» χαρακτηριστικά 
των νέων σχολικών εγχειριδίων. Το κάθε ένα βιβλίο για τις τέσσερις διαφορετικές τάξεις του 
δημιουργήθηκε από αυτόνομη και διαφορετική σε κάθε περίπτωση συγγραφική ομάδα, σε αντίθεση 
με τα προηγούμενα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας, τα οποία διακατέχονταν από παρόμοια 
επιστημολογική αντίληψη, εμφανέστατη άλλωστε και στις μεθοδολογικές αρχές και στα κοινά 
εισαγωγικά κεφάλαια των αντίστοιχων βιβλίων για το δάσκαλο. Ειδική σημασία και ενδιαφέρον έχει 
η σύνθεση των συγγραφικών ομάδων καθώς, εκτός από την περίπτωση του βιβλίου της Στ’ τάξης 
(Ρεπούση κ.ά 2006α), το οποίο συγγράφθηκε από μια καθηγήτρια πανεπιστημίου σε συνεργασία με 
τρεις εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα υπόλοιπα τρία βιβλία η συγγραφική ομάδα 
αποτελείται από εκπαιδευτικούς τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου 
μάλιστα οι δεύτεροι υπερτερούν για παράδειγμα στο σχολικό εγχειρίδιο της Γ΄ τάξης (Μαϊστρέλης κ.ά 
2006α). Ένα άλλο χαρακτηριστικό, κοινό σε όλα τα νέα σχολικά εγχειρίδια, είναι η απουσία 
πειραματικής εφαρμογής και διαμορφωτικής αξιολόγησης, βασικό στοιχείο για την προετοιμασία 
εκπαιδευτικού υλικού οποιασδήποτε μορφής, γεγονός που θα τροφοδοτούσε τις συγγραφικές ομάδες 
με εμπειρικά δεδομένα αναφορικά με σημαντικές παραμέτρους, όπως η οργάνωση της ύλης, η οπτική 
εμφάνιση, η χρήση και αποτελεσματικότητα των ασκήσεων – δραστηριοτήτων, η νοηματική 
συνάφεια, η συνέπεια, η συνέχεια και η πληρότητα του περιεχομένου και ανταπόκρισή του στα 
ψυχολογικά και κοινωνικοπολιτισμικά δεδομένα των ηλικιών στις οποίες απευθύνονται. Κλείνοντας 
με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των νέων σχολικών εγχειριδίων να  σημειώσουμε ότι μειώνεται 
γενικά ο αριθμός των ενοτήτων σε όλα τα βιβλία309, στοιχείο το οποίο δε συνεπάγεται απαραίτητα τη 
μείωση της διδασκόμενης ύλης, στο βαθμό που διαφοροποιήθηκε και μεγάλωσε το σχήμα τους σε 
σχέση με τα προηγούμενα. Έτσι, τα κείμενα και οι ενότητες συνολικά προκύπτουν πολύ 
μεγαλύτερες310, γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις δυσχεραίνει την επεξεργασία τους σε μία 
διδακτική ώρα, ειδικά από όσους/ες εκπαιδευτικούς είναι εγκλωβισμένοι στο παραδοσιακό σχήμα 
«εξέτασης – παράδοσης», ενώ οι πρώτες εμπειρικές παρατηρήσεις δείχνουν ότι η εκφορά του 
ιστορικού λόγου, η συντακτική δομή και το μέγεθος των προτάσεων, το γλωσσικό ύφος και η 
νοηματική συνάφεια σε συνδυασμό με τον αυξημένο όγκο της ιστορικής πληροφορίας, δημιουργεί 
στους μαθητές σοβαρά προβλήματα προσέγγισης και κατανόησης των κειμένων. 

Περνώντας σε ζητήματα διδακτικής, παρατηρούμε ότι η διάσταση στη σύνθεση των 
συγγραφικών ομάδων και στις ιδιότητες των μελών τους ενδεχομένως ερμηνεύει την 
διαφοροποιημένη αντίληψη που εντοπίζονται στα νέα βιβλία ως προς δύο βασικές παραμέτρους της 

                                                 
309 Πιο συγκεκριμένα στο βιβλίο της Γ΄ τάξης οι διδακτικές ενότητες από 58 γίνονται 47, στην Δ΄ τάξη από 48 
μειώνονται σε 43, στο βιβλίο της Ε΄ τάξης από 46 σε 42 και στο βιβλίο της Στ΄ τάξης από 51 σε 50. 
310 Ενδεικτικά αναφέρουμε την ενότητα για τη Στάση του Νίκα στο παλιό βιβλίο ιστορίας (Ασημομύτης κ.ά 
1999, 55) στην οποία το βασικό κείμενο είχε 226 λέξεις και την αντίστοιχη ενότητα στο νέο βιβλίο (Γλεντής κ.ά 
2006, 45-46) με 323 λέξεις. Ανάλογες αυξήσεις παρατηρούνται και στα κείμενα των βιβλίων της Γ΄ και Δ΄ τάξης 
ενώ αντίθετα στο βιβλίο της Στ΄ τάξης, το οποίο έχει άλλη δομή, υπάρχει ένα μικρό αρχικό κείμενο, συνήθως 
πολύ πυκνό νοηματικά, με καθαρά εισαγωγικό χαρακτήρα (Ρεπούση κ.ά 2006β, 17). 
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ιστορικής εκπαίδευσης, δηλαδή το περιεχόμενο της ιστορικής μάθησης και τις στρατηγικές που 
αναπτύσσονται αναφορικά με την εξοικείωση των μαθητών/ τριών με τη διαδικαστική ιστορική 
γνώση. Ουσιαστικά, πρόκειται για δύο διαφορετικές αντιλήψεις οι οποίες αφορούν από τη μια το 
βιβλίο της Στ΄ τάξης και από την άλλη τα σχολικά εγχειρίδια της Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξης. Τα τελευταία 
κινούνται σε μια παραδοσιακή και απόλυτα κειμενοκεντρική και αφηγηματική προσέγγιση για τη 
διδασκαλία της ιστορίας, υιοθετώντας μια σειρά από τροποποιήσεις, διαφοροποιήσεις ή και 
βελτιώσεις συγκριτικά με τα προηγούμενα βιβλία, ανακυκλώνοντάς τα όμως στην πράξη καθώς 
ουσιαστικά αναπαράγουν παρόμοιες επιστημονικές αντιλήψεις τόσο για την δηλωτική όσο και για τη 
διαδικαστική ιστορική γνώση. Το βιβλίο της Στ΄ τάξης από την άλλη συνιστά μια νέα πρόταση για το 
μάθημα της ιστορίας, επιχειρώντας να ανανεώσει το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία και τη συνολική 
φιλοσοφία για την ιστορική μάθηση, πάντα στα ασφυκτικά όρια που θέτει το ΔΕΠΠΣ. Γι’ αυτό 
άλλωστε αποτέλεσε αντικείμενο σκληρής, και σε μεγάλο βαθμό εντελώς άδικης, κριτικής από όσες 
ομάδες, κυρίως μη-ειδικών, αναγορεύουν τον εθνικό και θρησκευτικό φρονηματισμό και τη 
διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας ως τη βασική ή και τη μοναδική παιδαγωγική αξία της σχολικής 
ιστορίας αλλά και από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν τους μαθητές και τις μαθήτριες στο 
επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας. 

Ως προς τη μορφή και την προσέγγιση του περιεχομένου, στα σχολικά εγχειρίδια της Ε΄ και 
Δ΄ τάξης αναπαράγεται αρκετά πιστά η δομή των προηγούμενων βιβλίων, όπου μάλιστα 
χρησιμοποιούνται αυτούσιοι ή παραλλαγμένοι οι τίτλοι ή και τμήματα των παλιών κειμένων. Έτσι 
στο νέο εγχειρίδιο της Δ΄ τάξης υιοθετείται σχεδόν αποκλειστικά η γραμμική χρονικά διάταξη της 
ύλης, με ελάχιστες απόπειρες θεματικής προσέγγισης – κυρίως στις ενότητες της γεωμετρικής και 
αρχαϊκής εποχής – ενώ σε αυτό της Ε΄ τάξης αξιοποιείται η θεματική προσέγγιση του παλιότερου 
βιβλίου, γεγονός που γίνεται απόλυτα φανερό από τη διατήρηση των πέντε από τις επτά παλιές 
θεματικές ενότητες και με σχεδόν όμοιους τίτλους με αυτούς του προηγούμενο βιβλίου311. Η θεματική 
προσέγγιση του περιεχομένου είναι ανύπαρκτη στο βιβλίο της Γ΄ τάξης για την προϊστορική περίοδο, 
ενώ οι ουσιαστικότερες προσπάθειες τόσο για θεματικές προσεγγίσεις του ιστορικού γίγνεσθαι όσο 
και για μια μικτή χρονική και θεματική προσέγγιση επιχειρούνται κυρίως στο βιβλίο της Στ΄ τάξης. 
Ως προς τη δομή, οι πιο εντυπωσιακές αλλαγές, και πιθανώς με σημαντικά αποτελέσματα στους 
μαθητές και μαθήτριες, που θα πρέπει όμως να διερευνηθούν ενδελεχώς, εντοπίζονται στο σχολικό 
εγχειρίδιο της ιστορίας της Γ΄ τάξης, στο οποίο προηγείται η ελληνική μυθολογία και έπεται η 
προϊστορία, δηλαδή σε πλήρη αντίθεση με τον προηγούμενο σχολικό εγχειρίδιο της ίδιας τάξης, τόσο 
στην αρχική όσο και στην αναθεωρημένη του μορφή312.  

Ως προς τη μεθοδολογική προσέγγιση είναι γεγονός ότι φαινομενικά και στα τέσσερα βιβλία 
επιχειρείται η εισαγωγή του ιστορικού μεθοδολογικού κανόνα, καθώς παρατίθενται για επεξεργασία 
πολλαπλές γραπτές και εικονιστικές ιστορικές πηγές. Οι τελευταίες άλλωστε, λόγω του μεγάλου 
μεγέθους τους έχουν βελτιώσει σημαντικά το αισθητικό μέρος των βιβλίων, κυρίως της Γ΄ και της Στ΄ 
τάξης. Στο βαθμό όμως που η εξοικείωση των παιδιών με τη μεθοδολογική - διαδικαστική γνώση, 
δηλαδή με τον υποκειμενικά τεκμηριωτικό και διαμεσολαβητικό χαρακτήρα των πάσης μορφής 
καταλοίπων του παρελθόντος για τη διαμόρφωση ιστορικών αφηγήσεων στο παρόν, αποτελεί μια 
διαδικασία δομική για τη συγκρότηση της ιστορικής γνώσης και την ουσιαστική ιστορική κατανόηση, 
οφείλουμε να επισημάνουμε ότι στα τέσσερα νέα σχολικά εγχειρίδια, η θέση και η χρήση των πηγών 
δε φαίνεται να αντανακλά όμοιες αντιλήψεις για την αξία τους ως ατραπό διαμόρφωσης της ιστορικής 
σκέψης των μαθητών και μαθητριών. Πιο συγκεκριμένα, ενώ οι ενότητες και στις τέσσερις 
περιπτώσεις των νέων σχολικών εγχειριδίων περιλαμβάνουν ιστορικές πηγές, με διαφορετική 
ονομασία σε κάθε βιβλίο - «πηγές» στα βιβλία της Γ΄ και Στ΄ τάξης, «παραθέματα» στη Δ΄ τάξη, 
χωρίς προσδιορισμό στο βιβλίο της Ε΄ τάξης - αυτές δε φαίνεται να έχουν την ίδια λειτουργία στο 
πλαίσιο της διαμόρφωσης της ιστορικής γνώσης και της ιστορικής κατανόησης. Στο σχολικό 
εγχειρίδιο της Στ΄ τάξης οι ιστορικές πηγές συνιστούν κομβικό στοιχείο για την ιστορική μάθηση στο 

                                                 
311 Παράβλεπε τους τίτλους «Η βυζαντινή διπλωματία», «Η γυναίκα στο Βυζάντιο», «Η βυζαντινή τέχνη» σε 
ενότητες του παλιού και νέου βιβλίου (Ασημομύτης κ.ά 1999, 150-152, 159-165, Γλεντής κ.ά 2006,  117-124). 
312 Να σημειωθεί ότι στο προηγούμενο σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας της Γ΄ τάξης η μυθολογία παρουσιαζόταν 
εντελώς ενταγμένη στις αφηγήσεις για την προϊστορική περίοδο ενώ στην αναθεωρημένη εκδοχή του ίδιου 
βιβλίου στα μέσα της δεκαετίας του ’90 έγινε μια ριζική προσπάθεια αυτονόμησης της μυθολογίας η οποία 
ακολουθούσε τις ενότητες για την προϊστορία (Κασβίκης 2004).  
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βαθμό που αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα της κάθε ενότητας και δομούν μια διδακτική διαδικασία, 
υπό τον τίτλο «μαθητεία στην ιστορία», μέσα από την οποία εισάγεται στην πράξη η ερευνητική 
επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών ντοκουμέντων, τα οποία συμβάλλουν στην εξαγωγή 
ιστορικών συμπερασμάτων και απαντούν σε συγκεκριμένα ιστορικά ερωτήματα που όμως έχει θέσει 
εκ των προτέρων η συγγραφική ομάδα στους μαθητές και τις μαθήτριες. Αντίθετα, στα υπόλοιπα τρία 
σχολικά εγχειρίδια, παρά τη σημαντική τους προσπάθεια για εμπλουτισμό των ενοτήτων με τα 
ιστορικά τεκμήρια του παρελθόντος, η μεθοδολογική τους πρακτική παραμένει εγκλωβισμένη σε μια 
τυπική και θα λέγαμε ανιστορική αντιμετώπιση, καθώς η προσέγγιση και επεξεργασία των ιστορικών 
πηγών έπεται της επεξεργασίας του βασικού κειμένου της κάθε ενότητας, πολύ μεγαλύτερης έκτασης 
απ’ ότι στα προγενέστερα σχολικά εγχειρίδια, όπως ήδη σχολιάσαμε, το οποίο συμπυκνώνει τον 
πυρήνα της αντικειμενικής ιστορικής πληροφορίας και ερμηνείας που θεωρείται κατάλληλη για να 
μεταβιβαστεί στα παιδιά και έτσι παραμένει το κύριο μέσο προσέγγισης της δηλωτικής γνώσης την 
οποία οι μαθητές/τριες καλούνται να την προσπελάσουν ως δεδομένη και να την αναπαράγουν με τη 
βοήθεια των εκπαιδευτικών. Έτσι, οι ιστορικές πηγές, ενέχουν ένα συνοδευτικό και 
παραπληρωματικό χαρακτήρα, παρατίθενται κυρίως για να τεκμηριώσουν και να πιστοποιήσουν την 
ιστορική εγκυρότητα των βασικών κειμένων, ορισμένες φορές να φωτίσουν και κάποιες παράπλευρες 
όψεις τους, ενώ η επεξεργασία τους συνήθως σχετίζεται με κάποιες ασκήσεις – δραστηριότητες, οι 
οποίες στην καθημερινή διδακτική πράξη αποτελούν το τελικό επιστέγασμα της διδασκαλίας, 
ανάλογα με την επάρκεια του χρόνου.  

Η συζήτηση για το ιστοριογραφικό περιεχόμενο των βιβλίων και τις ερμηνευτικές εκδοχές 
που κατασκευάζονται αναφορικά με το ιστορικό παρελθόν αποτελεί δομικό και αναπόσπαστο 
στοιχείο της αξιολόγησης του νέου εκπαιδευτικού υλικού, στο βαθμό που τα σχολικά εγχειρίδια 
ιστορίας στην ουσία τους συνιστούν εμπρόθετες αφηγηματικές εκδοχές, κρατικά ελεγχόμενες και 
ιδεολογικά λειτουργικές, μιας επιλεκτικής παρουσίασης πτυχών του ιστορικού παρελθόντος που 
νομιμοποιούν ή ακυρώνουν τα επιτεύγματα του παρόντος (Κόκκινος 2003, 194). Η συζήτηση για το 
αξιακό υπόστρωμα των σχολικών εγχειριδίων βασίζεται σε διυποκειμενικές προσεγγίσεις και 
εμπλέκει πολύπλοκα και εν πολλοίς συγκρουσιακά ζητήματα σχετικά με την ιδεολογική εξάρτηση του 
παρόντος από ένα εξιδανικευμένο παρελθόν μέσα από υπερτονισμούς ή σκόπιμες αποσιωπήσεις, τη 
διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης και ταυτότητας των παιδιών μέσα από τη γραμμική και 
αδιάσπαστη συνέχεια του εθνικού υποκειμένου στο χώρο και στο χρόνο αλλά και την ιδεολογική τους 
χειραγώγηση. Μια περίπτωση μέσα από την οποία αναδεικνύονται οι παραπάνω παρατηρήσεις είναι η 
ουδέτερη παρουσίαση των κοινωνικών διαδικασιών και η άμβλυνση των κοινωνικών αντιθέσεων στον 
ιστορικό χρόνο, ζήτημα το οποίο περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, τη διάκριση του ρόλου των τάξεων 
στους κοινωνικούς σχηματισμούς όπως και αυτό της δουλείας στις αφηγήσεις των νέων σχολικών 
εγχειριδίων ιστορίας. Έτσι, στο νέο σχολικό εγχειρίδιο της Γ΄ τάξης, όπως άλλωστε και στο 
προηγούμενο, η κοινωνική ιεραρχία και ανισότητα - δομικά στοιχεία συγκρότησης των μινωικών και 
μυκηναϊκών ανακτορικών κοινωνίων των τελευταίων φάσεων της αιγιακής προϊστορίας - 
παραγνωρίζονται μέσα από την προβολή μιας «χαρούμενης» και μιας «πολεμικής» ιδιοσυγκρασίας 
των Μινωιτών και των Μυκηναίων αντίστοιχα, αρκούντως αποδομημένης από την αρχαιολογική 
έρευνα, αποφεύγοντας παράλληλα να υπαινιχθούν τις διαδικασίες που στήριξαν τα ανακτορικά 
συστήματα, όπως η τεχνική εξειδίκευση, η οικονομική εξάρτηση από το ανάκτορο, η πειρατεία και η 
δουλεία (π.χ. Dickinson 1994, Treuil et al, 1996). Με ανάλογο τρόπο στο νέο σχολικό εγχειρίδιο της 
Δ΄ τάξης, οι κοινωνικές αντιπαραθέσεις όσο και ο θεσμός της δουλείας απο-ιδεολογικοποιούνται, 
τόσο γενικά για την ελληνική αρχαιότητα όσο και για τα συγκεκριμένα πολιτικό-κοινωνικά 
συμφραζόμενα της Αθήνας και της Σπάρτης, οι οποίες μέσα από ένα αυστηρό δουλοκτητικό σύστημα 
στήριξαν την οικονομική τους ευρωστία και τις στρατιωτικές τους ηγεμονίες, επομένως σε μεγάλο 
βαθμό και το λεγόμενο «ελληνικό θαύμα» (π.χ. Finley 1980, Schuller 2001, 121-122)313. Στο σχολικό 

                                                 
313 Η κοινωνική ιεραρχία συνολικά για την αρχαία Ελλάδα παρουσιάζεται στο κεφάλαιο «Τα πολιτεύματα στην 
αρχαϊκή Ελλάδα» και περιορίζεται στις διεκδικήσεις των κοινωνικών τάξεων για την ανάληψη της πολιτικής 
εξουσίας, διαδικασία που διαμόρφωσε τα αρχαία πολιτεύματα (Κατσουλάκος κ.ά 2006, 21-23). Σχετικά με την 
Αθήνα γίνεται σύντομη μνεία στους μέτοικους ενώ αφιερώνεται μια ολόκληρη παράγραφος για τους δούλους 
όπου η έμφαση δίνεται όχι στην απάνθρωπή τους εργασία, για παράδειγμα στα μεταλλεία του Λαυρίου, αλλά 
στα δικαιώματα και τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης συγκριτικά με άλλες ελληνικές πόλεις – κράτη μέσα από 
την ανάληψη ορισμένων καθηκόντων (αστυνομικοί, λογιστές, παιδαγωγοί) που ως επαγγέλματα έχουν 
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εγχειρίδιο της Ε΄ τάξης ο θεσμός της δουλείας σχολιάζεται σύντομα και ουδέτερα για τα ρωμαϊκά 
χρόνια, καθώς απλά αναφέρεται ότι οι δούλοι φρόντιζαν τα αγροκτήματα των μεγαλοϊδιοκτητών 
(Γλεντής κ.ά 2006, 17) ενώ υποκρύπτεται εντελώς για τη βυζαντινή εποχή, κατά την οποία όχι μόνο η 
δουλεία επιβιώνει θεαματικά υπό τις ευλογίες της εκκλησίας (π.χ. Mango 2002, 57, 263) αλλά 
πληθαίνουν και τα φαινόμενα στέρησης της προσωπικής ελευθερίας των γεωργών (δουλοπάροικοι) ως 
αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης τους από τους «Δυνατούς» μεγαλογαιοκτήμονες, στοιχείο το οποίο 
στις αφηγήσεις του συγκεκριμένου βιβλίου «εξομαλύνεται» μέσα από τις προσπάθειες προοδευτικών 
αυτοκρατόρων να προστατέψουν ως τον 10ο αιώνα τους μικροκαλλιεργητές. Αντίθετα, στο βιβλίο της 
Στ΄ τάξης δεν απουσιάζει η κοινωνική διαστρωμάτωση και ο ταξικός χαρακτήρας της ελληνικής 
κοινωνίας σε διάφορες περιόδους, με ουσιαστικές μάλιστα αναφορές στην παιδική εργασία, στα 
γυναικεία δικαιώματα και στο εργατικό κίνημα (π.χ. Ρεπούση κ.ά  2006, 80-82, 91-93, 106-108), 
γεγονός που τελικά δυσαρέστησε τους πάντες314. Ανάλογες επισημάνσεις μπορούν να γίνουν και για 
τη διακριτικά διατυπωμένη, ωστόσο αποτελεσματική, εθνοκεντρική αφήγηση, η οποίο στα νέα 
σχολικά εγχειρίδια ξεκινά από τις παρυφές της μυθολογίας / προϊστορίας και καταλήγει στην ίδρυση 
του εθνικού κράτους, όπως άλλωστε επιβάλλει η κατάτμηση και διαβάθμιση του ιστορικού χρόνου 
στη διδακτέα ύλη σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ315.    

Ο έντονος προβληματισμός, η θεωρητική συζήτηση και έρευνα αναφορικά με την 
εικονογράφηση φαίνεται ότι απέδωσε ορισμένους καρπούς, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις η 
εικονογράφηση των νέων βιβλίων της ιστορίας έχει αναβαθμισμένο ρόλο, συνοδεύεται με σχετικά 
περισσότερο ικανοποιητικούς υποτιτλισμούς απ’ ότι στα προηγούμενα σχολικά εγχειρίδια, αν και 
πάλι αποσπασματικού χαρακτήρα, ειδικά  στο βιβλίο της Γ΄ τάξης, και επιδεικνύει μια σχετική 
συνάφεια με το περιεχόμενο που συνοδεύει χωρίς όμως να απουσιάζουν τα λάθη316. Γενικά στα βιβλία 
της Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξης παρατηρείται μια σχετική εικονογραφική ανανέωση όσον αφορά την 
απεικόνιση στοιχείων του υλικού πολιτισμού ως ιστορικών τεκμηρίων, με αποτέλεσμα να υπερτερούν 
ποσοτικά συγκριτικά με άλλες μορφές απεικόνισης, όπως οι αναπαραστάσεις και τα σκίτσα. Τα 
τελευταία δεν αξιοποιούνται καθόλου στο βιβλίο της Γ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου, είτε για την 
παρουσίαση της μυθολογίας είτε για την αναπαράσταση των ιδεολογικών, κοινωνικών και 
οικονομικών διαδικασιών της προϊστορίας, σε αντίθεση με την υπερβολική ή και άσκοπη χρήση τους 
στο προηγούμενο βιβλίο (Ανδρέου 1995, Κασβίκης 1999, 2004), με αποτέλεσμα η εικονογράφηση να 
στηρίζεται μονόπλευρα στο αυθεντικό αρχαιολογικό υλικό (αρχαιολογικοί χώροι, τεχνουργήματα και 
λεπτομέρειες παραστάσεων από την αρχαία ελληνική αγγειογραφία). Αντίθετα, στα βιβλία της Δ΄ και 
Ε΄ τάξης αξιοποιείται ένας συνδυασμός απεικόνισης αυθεντικού αρχαιολογικού υλικού και σκίτσων, 
όπου η ποιότητα και η ιστορική εγκυρότητα των τελευταίων θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο 
                                                                                                                                                         
διαφορετικό κύρος για τους σύγχρονους μαθητές (Κατσουλάκος κ.ά 2006, 66-67). Τέλος, για την Σπάρτη 
(Κατσουλάκος κ.ά 2006, 32-33) υπάρχει ένας σύντομος σχολιασμός για τους περίοικους και τους είλωτες και 
υποκρύπτεται το γεγονός ότι οι δούλοι της Σπάρτης δεν ήταν προϊόν εμπορίου όπως αλλού, αλλά κατεκτημένοι 
Έλληνες π.χ. οι Μεσσήνιοι. 
314 Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ένα μέρος της αυστηρής κριτικής από συγκεκριμένους πολιτικούς και 
θρησκευτικούς κύκλους στράφηκε στην αναγκαιότητα περαιτέρω τονισμού των σκληρών συνθηκών δουλείας των 
Ελλήνων, αδιαφοροποίητα ως προς την κοινωνική, οικονομική και μορφωτική τους κατάσταση - βλέπε  πλούσιο 
υλικό στην ιστοσελίδα: http://www.antibaro.gr/istoria.php (ανάκτηση στις 06 Μαΐου 2007) - ενώ ανάλογη 
κριτική εξ αριστερών (ΚΚΕ) επεσήμανε ακριβώς αντίθετα της απουσία της ταξικής πάλης και των κοινωνικών 
συγκρούσεων, βλέπε ενδεικτικά το άρθρο του Μ. Μαΐλη «Το βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού και η 
αντιπαράθεση εθνικισμού – κοσμοπολιτισμού» (Ριζοσπάστης, Κυριακή 18 Μάρτη 2007). 
315 Έτσι, σύμφωνα με τους συγγραφείς στο βιβλίο του δασκάλου της Γ΄ τάξης, ο μύθος της αργοναυτικής 
εκστρατείας αποτελεί την πρώτη μεγάλη θαλασσινή περιπέτεια των Ελλήνων και απόδειξη για τον πόθο της 
ελληνικής φυλής για εξερευνήσεις (Μαϊστρέλης κ.ά. 2006β, 44), στο βιβλίο της Δ΄ τάξης η ελληνική γλώσσα 
στη διαχρονία της αποτυπώνει την ελληνική συνέχεια τα τελευταία 3.500 χρόνια (Κατσουλάκος κ.ά 2006, 128-
129), στο βιβλίο της Ε΄ τάξης η ρωμαιοκρατία σηματοδοτεί την πρώτη φορά κατά την οποία οι Έλληνες 
«βρέθηκαν υπόδουλοι σε ένα ξένο λαό» (Γλεντής κ.ά. 2006, 11) - οι ιωνικές πόλεις υπό από τους Λυδούς και 
Πέρσες προφανώς ήταν κάτι διαφορετικό - ενώ ακόμα και στο επίμαχο βιβλίο της Στ΄ τάξης η εθνική ματιά 
είναι κάτι παραπάνω από εμφανής αν και προσεκτικά διατυπωμένη, σύμφωνα με τις επισημάνσεις του Χ. 
Αθανασιάδη στο άρθρο «Έθνος και σχολική ιστορία» (Ελευθεροτυπία 4/04/2007, σ. 46). 
316 Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά λάθη, όχι όμως και το μοναδικό, εντοπίζεται στο σχολικό εγχειρίδιο της Ε΄ 
τάξης όπου η εικόνα του ναού του Αγίου Απολλινάριου της Ραβέννας (Γλέντης κ.ά, 2006, 98) υπομνηματίζεται 
ως «ο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης». 
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ειδικότερης ανάλυσης και ερμηνείας. Στα βιβλία της Στ΄ τάξης η εικόνα ενέχει σημαντική θέση καθώς 
οι πολλαπλές εικονιστικές πηγές ποικίλης προέλευσης (φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, κάρτ – 
ποστάλ, εφημερίδες, εξώφυλλα βιβλίων, μνημεία, κ.ά.) έχουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του 
ιστορικού νοήματος από την πλευρά των μαθησιακών υποκειμένων. Για πρώτη ίσως φορά η εικόνα 
συλλειτουργεί με το κείμενο και της αποδίδεται τόσο καθαρά η έννοια της ιστορικής πηγής, 
τοποθετείται δηλαδή στον ιστορικό χώρο και χρόνο. Σχετικά με τη χρήση των χαρτών θα πρέπει να 
επισημανθεί ότι στο βιβλία της Δ΄ και Ε΄ αξιοποιείται υλικό και από τα προηγούμενα βιβλία317 ενώ 
ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει για την χαμηλή αισθητική ποιότητα και γενικότερα προχειρότητα 
των νέων ιστορικών χαρτών του εγχειριδίου της Δ΄ τάξης (π.χ. Κατσουλάκος κ.ά 2006, 50, 53, 63, 
88). Παρά τη σχετική ανανέωση της εικονογράφησης εύκολα αναγνωρίζεται στα βιβλία της Γ΄, Δ΄ και 
Ε΄ τάξης η αξιοποίηση αρκετών πανομοιότυπων εικόνων συγκριτικά με τα προηγούμενα σχολικά 
εγχειρίδια, κυρίως όσον αφορά την παρουσίαση στοιχείων του υλικού πολιτισμού, τα οποία σε μεγάλο 
βαθμό εξακολουθούν να προέρχονται και πάλι από το φωτογραφικό υλικό των τόμων της Ιστορίας 
του Ελληνικού Έθνους. Για μια ακόμα φορά η εικονογράφηση του αρχαιολογικού υλικού στα 
σχολικά εγχειρίδια ιστορίας λειτουργεί ως εναλλακτική αναπαράσταση του παρελθόντος, η οποία 
οπτικοποιεί και εικονογραφεί το εθνικό όνειρο και την πολιτισμική του συνέχεια στον ιστορικό χρόνο, 
όπου τα μνημεία και τα τεχνουργήματα παρέχουν τα στοιχεία της υλικότητας, της αιωνιότητας και της 
αυθεντικότητας (Κασβίκης 2004, Hamilakis 2003, 59-60). 
 
Ακροτελεύτιες παρατηρήσεις 
Από τη συζήτηση που προηγήθηκε γίνεται σαφές ότι σε γενικές γραμμές το νέο εκπαιδευτικό υλικό 
ιστορίας για το Δημοτικό Σχολείο, παρά την ανανεωμένη οπτική και τις καινοτομίες που 
επιχειρούνται στο σχολικό εγχειρίδιο της Στ΄ τάξης, δεν κινείται στην κατεύθυνση μιας ουσιαστικής 
αναμόρφωσης της σχολικής ιστορίας. Αυτή η στασιμότητα δε θα πρέπει να αποδοθεί αποκλειστικά 
στο ΔΕΠΠΣ και τις ενδεχόμενες θεωρητικές ανεπάρκειες και τους περιορισμούς που θέτει, ούτε στα 
εγγενή χαρακτηριστικά και τις γενικότερες δυνατότητες των σχολικών εγχειριδίων ως διδακτικών 
εργαλείων, παρατήρηση που επιβεβαιώνεται από την καινοτόμο μεθοδολογική προσέγγιση και 
ανανέωση στο περιεχόμενο βιβλίο της Στ΄ τάξης. Αντίθετα, σχετίζεται με βαθύτερες παθογένειες της 
ιστορικής εκπαίδευσης στη Ελλάδα, η οποία έχει αναγορεύσει την σχολική ιστορία ως πεδίο εθνικής 
διαπαιδαγώγησης και διαχείρισης της ιστορικής μνήμης των μαθητών και μαθητριών, ώστε να 
δημιουργούνται ισχυρές αντιστάσεις στις όποιες προσπάθειες ουσιαστικής ανανέωσης του 
περιεχομένου και της μεθοδολογικής προσέγγισής της τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στο 
σώμα των εκπαιδευτικών. Η συζήτηση που συντελείται στο διάστημα από την κυκλοφορία των νέων 
σχολικών εγχειριδίων μέχρι και σήμερα – ιδιαίτερα αυτή που περιστρέφεται γύρω από το σχολικό 
εγχειρίδιο της Στ΄ τάξης – είναι ενδεικτική για τις βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις τις οποίες τρέφει ένα 
πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας για τη δημόσια χρήση της ιστορίας. Από την Ιερά Σύνοδο της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας μέχρι και την κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ, ο λόγος που αρθρώνεται για τα 
«ιερά και όσια του έθνους που κινδυνεύουν» από το εν λόγω εγχειρίδιο είναι σχεδόν 
πανομοιότυπος318. Κομβικό στοιχείο αποτελεί η αντίληψη για τα «σπουδαία και αδιαμφισβήτητα 
γεγονότα», μια διεργασία την οποία διαμόρφωσε η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία και η ιστορική 
εκπαίδευση, παρουσιάζοντας αδιαμφισβήτητες κι αναντίρρητες ιστορικές αλήθειες. Αυτή η αντίληψη 
εμφανίζεται σε όλο το φάσμα της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων εν μέρει και των εκπαιδευτικών 
(π.χ. Κόκκινος κ.ά 2005: 81-99). Η δημόσια αυτή συζήτηση επιβεβαιώνει ότι η κοινωνία μας, αν και 
αποδέχεται με μεγάλη ευκολία και χωρίς ενδοιασμούς την ανανέωση της επιστημονικής γνώσης στους 
περισσότερους τομείς (φυσικές επιστήμες, κοινωνία της πληροφορίας, ιατρική), στο ζήτημα της 
κριτικής προσέγγισης της ιστορίας παραμένει βαθύτατα εγκλωβισμένη σε οργανωτικά σχήματα, 
μύθους και προκαταλήψεις, που ενδεχομένως, λειτούργησαν κάποια στιγμή «ευεργετικά» στο ζήτημα 
της διαμόρφωσης της εθνικής συνείδησης κατά το 18ο, 19ο καθώς και 20ο αιώνα, είναι όμως απόλυτη 

                                                 
317 Εντελώς ενδεικτικά για το βιβλίο ιστορίας της Ε΄ τάξης (Γλέντης κ.ά, 2006) επισημαίνουμε τους χάρτες στις 
σελίδες 53, 88, 101 και για το βιβλίο ιστορίας της Δ΄ τάξης (Κατσουλάκος κ.α., 2006), όπου υιοθετείται κατά 
κόρον το χαρτογραφικό υλικό του προηγούμενου βιβλίου, σημειώνουμε τους χάρτες στις σελίδες 9, 38, 46, 79, 
81, 95, 107.  
318 Για την ενδιαφέρουσα αυτή ταύτιση απόψεων βλέπε το άρθρο της Π. Στεφανάκου «Όταν τα μαύρα ράσα 
συναντούν τα κόκκινα ιερατεία» (Κυριακάτικη Αυγή, 1/ 4/ 2007, σελ. 9).  
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ανάγκη να συζητούνται διαρκώς στο πλαίσιο του αντικειμένου που σχετίζεται με τη διδασκαλία και 
την εκπαίδευση στο πεδίο της ιστορίας. Η εδραιωμένη αντίληψη για την απόλυτη και αναντίρρητη 
αφήγηση θα πρέπει να απομακρυνθεί από την προσέγγιση και σπουδή της ιστορίας, για την οποία 
(ιστορία) θα υπάρχει πάντα ένας αστάθμητος παράγοντας που θα κάνει την οριστική και απόλυτη 
γνώση αδύνατη γι’ αυτό άλλωστε και τόσο γοητευτική.   
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Οι προσωπογραφίες των πρωταγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης στα εγχειρίδια Ιστορίας 

της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου (1950-2005) 
 

Παληκίδης Άγγ., Υποψ. Διδάκτ. Παν. Ιωαννίνων 
 
Περίληψη 
Aντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι προσωπογραφίες των πρωταγωνιστών της ιστορικής αφήγησης. Το 
ερευνητικό υλικό συγκροτούν τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού που κυκλοφόρησαν κατά την 
περίοδο 1950-2005. Εξετάζεται η θέση και η λειτουργία των εικόνων αυτών στις σελίδες των σχολικών βιβλίων 
και επιχειρείται να διακριβωθούν οι πολλαπλές νοηματοδοτήσεις τους. Διερευνάται ακόμη η καλλιτεχνική 
ταυτότητα και  προέλευσή τους και ελέγχεται, όσο είναι εφικτό, η ιστορικότητά τους. Τέλος, εξετάζεται αν και 
σε ποιο βαθμό σημειώθηκαν αλλαγές στην εικονογραφία των εγχειριδίων κατά τη διάρκεια της μελετώμενης 
περιόδου και, ως εκ τούτου, αν μεταβλήθηκαν οι βασικές αρχές και το περιεχόμενο της προβαλλόμενης εθνικής 
ιδεολογίας. Ειδικότερα, οι ηρωικές προσωπογραφίες συγκεντρώνουν και μορφοποιούν τις διαχρονικές αξίες και 
τα ιδανικά της εθνικής κοινότητας και προβάλλονται ως πρότυπα για τις νεότερες γενιές. Έτσι, συμβάλλουν 
αποφασιστικά στον πρωταρχικό σκοπό του ιστορικού μαθήματος κατά τη μεταπολεμική κυρίως περίοδο, 
δηλαδή στον εθνικό φρονηματισμό των μαθητών. Μάλιστα, δεδομένου ότι οι αναπαραστάσεις αυτές επιτηδείως 
τοποθετούνται και αντιπαραβάλλονται στις σελίδες των ίδιων βιβλίων με τις αντίστοιχες του «εχθρού», 
αναδεικνύονται και διευρύνονται ακόμη περισσότερο στη συνείδηση των μαθητών οι ιστορικές διαφορές που 
χωρίζουν τα αντιπαρατιθέμενα έθνη μεταξύ τους. Οι περισσότερες από τις προσωπογραφίες κυρίως των ηρώων 
της Ελληνικής Επανάστασης, μολονότι αποτελούν κατά πολύ μεταγενέστερα και εξιδανικευτικά αποδοσμένα 
έργα, προβάλλονται περίπου ως πιστές φωτογραφικές απεικονίσεις των εν λόγω προσώπων. Άλλωστε, σπάνια 
καταγράφονται στους υπότιτλους τα στοιχεία της καλλιτεχνικής τους ταυτότητας (ζωγράφος, χρονολογία, 
μουσείο κ.α.). Τέλος, οι εικονογραφικές επιλογές των συγγραφέων ή των εικονογράφων των σχολικών 
εγχειριδίων ως προς το ζήτημα αυτό δεν φαίνεται να μεταβάλλονται ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της περιόδου 
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1950-2005, παρά το γεγονός ότι σημειώνονται θεαματικές ιδεολογικές αλλαγές στο γενικό πνεύμα και στο 
περιεχόμενο της σχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, κυρίως κατά τη Μεταπολίτευση. 
 
Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας στη χώρα μας για την 
έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας. Ωστόσο, παρά τις σημαντικές μελέτες που έχουν 
δημοσιευτεί και που εξακολουθούν να εκπονούνται στον τομέα αυτό, ελάχιστες είναι οι αναφορές 
πάνω στην εικονογράφηση των εγχειριδίων αλλά και γενικά πάνω στη θέση και το ρόλο της εικόνας 
στη διδασκαλία. Το γεγονός αυτό δεν είναι μειονέκτημα μόνο της ελληνικής εκπαίδευσης αλλά 
αποτελεί ένα ευρύτερο φαινόμενο που οφείλεται κατά βάση στην αδυναμία των περισσότερων 
ιστορικών να διαχειριστούν οπτικές μαρτυρίες (Riemenschneider 1994, Stradling 2001). Άλλωστε, η 
παγιωμένη αντίληψη ότι η οπτική μαρτυρία αποτελεί αδιαφιλονίκητο τεκμήριο, δεν αφήνει περιθώρια 
κριτικής ερμηνείας και εφαρμογής επιστημονικών μεθόδων ανάλυσης. Η μελέτη όμως των ιστορικών 
εικόνων και κυρίως αυτών που περιέχονται στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας μπορεί να αποκαλύψει 
ενδιαφέροντα στοιχεία για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε ή που επιδιώκεται να αντιληφθούμε το 
συλλογικό παρελθόν, καθώς και για τον τρόπο που έχουμε εσωτερικεύσει την εθνική αυτοεικόνα μας. 
Στο εγχείρημα αυτό επέλεξα να μελετήσω τις πιο εμπεδωμένες ίσως στην ιστορική συνείδηση κάθε 
σύγχρονου έλληνα εικόνες της εθνικής ιστορίας: τα πρόσωπα του Αγώνα της Ανεξαρτησίας.    
 
Το ερευνητικό υλικό 
Το ερευνητικό υλικό συγκροτούν τα ακόλουθα οκτώ εγχειρίδια Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης του 
Δημοτικού Σχολείου, τα οποία ήταν σε χρήση κατά την περίοδο 1950-2005: 
1. Καμπανάς Ιω., Ιστορία Νέας Ελλάδας, Καμπανά, Αθήναι, χ.χ. 
2. Γ. Καφεντζής, Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, Διον. & Βασ. Λουκόπουλος, Αθήναι 1952 
[επανέγκριση 1967]. 
3. Α. Κυριαζόπουλος-Ν. Διαμαντόπουλος, Ιστορία Νεώτερης Ελλάδας, Χ.& Ι. Καγιάφας, Αθήναι-
Πάτραι 1956. 
4. Γ. Κ. Σακκάς, Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, Ατλαντίς, Αθήναι 1967. 
5. Κ. Σακκαδάκης, Ελληνική Ιστορία των Νεωτέρων Χρόνων, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών 
Βιβλίων, έκδ. Β΄, Αθήναι 1970. 
6. Ε. Καφεντζής, Ιστορία των Νεωτέρων Χρόνων, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, έκδ. 
Ε΄, Αθήναι 1978. 
7. Ν. Διαμαντόπουλος-Α. Κυριαζόπουλος, Ελληνική Ιστορία των Νεωτέρων Χρόνων, Οργανισμός 
Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, έκδ. Ζ΄, Αθήναι 1987. 
8. Ακτύπης Δ.-Βελαλίδης Α.-Καΐλα Μ.-Κατσουλάκος Θ.-Παπαγρηγορίου Γ.-Χωρεάνθης Κ., Στα 
νεότερα χρόνια, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, αναθ. έκδοση, Αθήνα 1997. 
[στο εξής θα αναφέρονται για συντομία ως ΣΤ1, ΣΤ2 ...] 
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι μέχρι την ψήφιση του Ν.Δ. διατάγματος 749/1970 «Περί διδακτικών 
βιβλίων» (Φ.Ε.Κ. 277/18.12.1970), οπότε και καθιερώθηκε στο Δημοτικό Σχολείο η δωρεάν διανομή 
του ενός και μοναδικού εγχειριδίου, του οποίου η συγγραφή και έκδοση υπαγόταν αποκλειστικά στην 
αρμοδιότητα του κράτους, ίσχυε το εξής καθεστώς: Ιδιωτικοί εκδοτικοί οίκοι, αφού υπέβαλαν τα 
βιβλία τους προς έγκριση στη Διεύθυνση Διδακτικών Βιβλίων του Υπουργείου Παιδείας, αποκτούσαν 
το δικαίωμα να τα διαθέτουν στο εμπόριο για μια τριετία. Η γνωμοδότηση δημοσιευόταν υποχρεωτικά 
στο εσώφυλλο ή στο οπισθόφυλλο του εγχειριδίου. Δεδομένου ότι τα σχετικά αρχεία του Υπουργείου 
έχουν καταστραφεί, είναι προφανές πως μέχρι το 1970 κυκλοφορούσε και διδασκόταν στα ελληνικά 
σχολεία αδιευκρίνιστος αριθμός εγχειριδίων Ιστορίας. Πάντως, οι διαφορές που μπορεί κανείς να 
εντοπίσει στα εγχειρίδια αυτά είναι ελάχιστες και επουσιώδεις, μια και οι συγγραφείς τους ήταν 
υποχρεωμένοι να ακολουθούν πιστά τα Αναλυτικά Προγράμματα και τις οδηγίες, καθώς και να 
προβαίνουν στις διορθώσεις που υποδείκνυε το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο.  
 
Η κυριαρχία των προσωπογραφιών 
Στα εγχειρίδια Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης, τα κεφάλαια για την Ελληνική Επανάσταση καταλαμβάνουν 
κατά μέσο όρο 75 σελίδες, έκταση που ισοδυναμεί στα περισσότερα απ’ αυτά με το ήμισυ σχεδόν της 
συνολικής έκτασής τους. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, οι προσωπογραφίες των ελλήνων 
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αγωνιστών κυριαρχούν στην εικονογράφηση, ενώ δεν λείπουν και οι αναπαραστάσεις των ηγετών του 
εχθρού. 
Πίνακας 1 

Σχολικό 
εγχειρίδιο 

Σελ. κεφαλαίων 
Ελλ.Επανάστασης 

Σύνολο 
εικόνων 

προσωπογραφίες 
αγωνιστών 

προσωπογραφίες 
του εχθρού 

ΣΤ1 68 10 8 - 
ΣΤ2 68 21 11 - 
ΣΤ3 81 23 15 5 
ΣΤ4 64 16 14 2 
ΣΤ5 79 27 18 5 
ΣΤ6 62 13 10 - 
ΣΤ7 98 44 19 5 
ΣΤ8 79 46 16 1 

  
Πρέπει μάλιστα να επισημάνω ότι και οι υπόλοιπες εικόνες, στη συντριπτική τους πλειονότητα 
πολεμικές σκηνές, δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τις προσωπογραφίες, καθώς στο επίκεντρο 
της δράσης τοποθετούνται οι ίδιοι ήρωες. Άλλωστε, πρόκειται κατά κανόνα για τα ελαιογραφικά 
σχέδια, αυτούσια ή ιχνογραφημένα αντίγραφά τους, τα οποία φιλοτέχνησε στα 1840-1844 ο ζωγράφος 
Peter von Hess, κατ’ εντολή του βαυαρού βασιλιά Λουδοβίκου, με σκοπό να μεταφερθούν με την 
τεχνική της νωπογραφίας στους τοίχους του Ανακτόρου του Μονάχου (τελικά τοποθετήθηκαν στο 
Hofgarten). Mε τα 39 ελληνικά θέματα, που αρχίζουν από το Ρήγα και καταλήγουν στην άφιξη του 
Όθωνα στο Ναύπλιο, ο Hess αναδεικνύεται στο δημοφιλέστερο εικονογράφο της Επανάστασης και 
λειτουργεί ως πρότυπο για τους έλληνες ιστορικούς ζωγράφους που σπούδασαν στο Μόναχο. 
Μάλιστα, τα παραπάνω έργα λιθογραφήθηκαν και διαδόθηκαν ευρέως στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Οι προσωπογραφικοί τύποι των αγωνιστών και ιδιαίτερα τα φυσιογνωμικά τους 
χαρακτηριστικά καθιερώθηκαν και σχεδόν αντιγράφονταν από μεταγενέστερους ζωγράφους, όπως ο 
Θ. Βρυζάκης, ο Ν. Λύτρας, ο Δ. Τσόκος, ο Schwanthaler κ.α. (Παπανικολάου 1981, Εθνική 
Πινακοθήκη 2000). 

Γιατί όμως οι σχολικοί συγγραφείς επέλεξαν κυρίως πορτρέτα για να εικονογραφήσουν τις 
σελίδες των κεφαλαίων της Ελληνικής Επανάστασης; Ο πρώτος λόγος είναι απλός: Τα ιστορικά αυτά 
πρόσωπα πρωταγωνιστούν στην αφήγηση και παρουσιάζονται ως ρυθμιστικοί παράγοντες της 
ιστορικής εξέλιξης. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τις ιστορικιστικές αντιλήψεις που διέπουν σε 
μεγάλο βαθμό τη σχολική ιστοριογραφία στην Ελλάδα, ακόμη και ως σήμερα. Ο ιστορικισμός τονίζει 
το ρόλο των προσωπικοτήτων και υποβαθμίζει τη δυναμική των κοινωνιών στην Ιστορία (Iggers 
1999). Όπως αποφθεγματικά επεσήμανε ο σκότος ιστορικός Th. Carlyle το 1840, «Η Παγκόσμια 
Ιστορία, η ιστορία του τι πέτυχε o άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, στην ουσία είναι η Ιστορία του 
Μεγάλου Άνδρα που εργάστηκε εδώ» (Tollebeek & Verschaffel 2004). Είναι γνωστό επίσης πως στην 
Ελλάδα κυκλοφορούσαν ευρέως βιογραφίες μεγάλων ανδρών, μερικές από τις οποίες διδάσκονταν και 
στα σχολεία τουλάχιστον ως το τέλος του 19ου αιώνα (Κουλούρη 1988, Chatzopoulos 1998). Από τη 
δικτατορία της 4ης Αγούστου και ως το τέλος της δικτατορίας των συνταγματαρχών τα πορτρέτα του 
Ι. Μεταξά, του Γ. Παπαδόπουλου και των βασιλέων κατέχουν δεσπόζουσα θέση στις σελίδες των 
σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας και λειτουργούν ως μέσα προπαγάνδας υπέρ των καθεστώτων τους και 
των ίδιων προσωπικά (Παληκίδης 2004). Πάντως, ακόμη και αργότερα η ανάδειξη του ρόλου των 
ιστορικών προσωπικοτήτων, παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις, εξακολουθούσε να αποτελεί 
επιταγή του Αναλυτικού Προγράμματος της Ιστορίας. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στο πρώτο 
Αναλυτικό Πρόγραμμα της Μεταπολίτευσης, πρέπει «κατά τη διδασκαλία να γίνεται έξαρση των 
μεγάλων ιστορικών προσωπικοτήτων ... ώστε να συμβάλουν θετικά στην ηθική διαμόρφωση και στον 
εθνικό φρονηματισμό», ενώ προτρέπεται ο δάσκαλος να διαβάζει συμπληρωματικά στους μαθητές του 
αποσπάσματα από ιστορικές βιογραφίες, χρονικά και απομνημονεύματα αγωνιστών (Αναλυτικό 
Πρόγραμμα 1977). Ακόμη και αργότερα, όταν απαλείφθηκαν από τα επίσημα κείμενα τέτοιου τύπου 
αναφορές, οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούσαν να συμπεριλαμβάνουν στους θεμελιώδεις σκοπούς του 
ιστορικού μαθήματος αυτές τις αντιλήψεις (Ξωχέλλης 1987). Ποιες, ωστόσο, ειδικότερες λειτουργίες 
επιτελούν οι ηρωικές προσωπογραφίες στις σελίδες των εγχειριδίων, είναι ζήτημα με το οποίο θα 
ασχοληθούμε στη συνέχεια.  
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Oι πηγές της εικονογράφησης 
Προκειμένου να κατανοήσουμε πληρέστερα και να εμβαθύνουμε στο ζήτημα της εικονογράφησης 
των σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας, πρέπει να λάβουμε υπόψη ορισμένες παραμέτρους. Ο 
εικονογράφος, ο οποίος στην Ελλάδα ταυτίζεται κατά κανόνα με το συγγραφέα του βιβλίου, καλείται 
να επιλέξει το υλικό του από ένα μικρό ή μεγάλο αριθμό εικόνων, ανάλογα με τη βιβλιογραφική του 
ενημέρωση, την εν γένει ιστορική και αισθητική του 
παιδεία ή και τις ειδικότερες γνώσεις του πάνω στην 
Ιστορία της Τέχνης. Ποια είναι τα κριτήρια των 
επιλογών του και πόσο συνειδητά ή υποσυνείδητα 
γίνονται αυτές, είναι θέματα προς διερεύνηση. Πρέπει 
όμως εκ προοιμίου να υπογραμμίσω ότι ακόμη και ο πιο 
απαίδευτος ιστορικά σχολικός συγγραφέας είναι φορέας 
όχι μόνο ιδεολογικών αλλά και αισθητικών αξιών ή, για 
να μεταχειριστώ το σύνθετο όρο του Β. Λαμπρόπουλου, 
είναι φορέας αισθητικής ιδεολογίας (Lambropoulos 
1987).   
Οι συγγραφείς των κεφαλαίων της Επανάστασης έχουν 
αναμφίβολα μια πληθώρα επιλογών, καθώς από την 
επαναστατική περίοδο μέχρι σήμερα δεν έπαψαν να 
φιλοτεχνούνται προσωπογραφίες των αγωνιστών. Στο 
σύνολο αυτών των εικόνων είναι δυνατό να γίνουν 
διάφορες υποδιαιρέσεις. Κατ’ αρχάς οι προσωπογραφίες 
διακρίνονται σε αυτές που είναι σύγχρονες της Επανάστασης και στις μεταγενέστερες της· ακόμη, σε 
όσες  δημιουργήθηκαν «εκ του φυσικού», δηλαδή ο ζωγράφος γνώρισε δια ζώσης τον ήρωα, που 
ενδεχομένως πόζαρε για εκείνον, και στις τελείως φανταστικές. Τέλος, ακόμη και οι εκ του φυσικού 
προσωπογραφίες μπορούν να διακριθούν στις περισσότερο ρεαλιστικές και στις εξιδανικευτικές. Σε 
κάθε περίπτωση πάντως επιβάλλεται τα έργα αυτά να 
μελετηθούν σε συνάρτηση με το ιδεολογικό κλίμα της 
εποχής που φιλοτεχνήθηκαν αφενός, και την 
τεχνοτροπία που θεράπευε ο ζωγράφος αφετέρου.  
Από τις σύγχρονες και εκ του φυσικού, κατά δήλωση των 
δημιουργών τους, φιλοτεχνημένες προσωπογραφίες 
ξεχωρίζουν οι εξής: 

 Λεύκωμα με τίτλο “Collection de portraits de 
personnages Turcs & Grecs” του ιταλού σχεδιαστή 
Giovanni Boggi. Περιέχει 30 πορτρέτα Ελλήνων και 
Τούρκων στρατιωτικών ηγετών, ενώ λιθογραφήθηκε και 
εκδόθηκε στο Παρίσι το 1825 από τον Senefelder (εικ. 1, 
Σπητέρης 1979, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία 2005). 

 Λεύκωμα με 25 χρωμολιθογραφίες του δανού 
φιλέλληνα βαρόνου Α. Friedel με τίτλο “Drawn from life 
& Published in London and Paris 1827” (εικ. 2, 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).  

 Το λεύκωμα του βαυαρού αξιωματικού Karl 
Krazeisen, ο οποίος ήρθε ως εθελοντής στην Ελλάδα υπό 
το συνταγματάρχη τότε και μετέπειτα αντιβασιλέα 
Heideck. Στην ολιγόμηνη παραμονή του γνώρισε τους 
σημαντικότερους έλληνες αγωνιστές, τους οποίους και 
σχεδίασε βάζοντάς τους μάλιστα να υπογράψουν τα σχέδιά 
του. Επιστρέφοντας στο Μόναχο το 1827 ανέθεσε στον Hanfstaengl τη λιθογράφηση των 28 
ιχνογραφημάτων του. Το λεύκωμα, που εκδόθηκε μεταξύ των ετών 1828-1831 υπό τον τίτλο 
“Bildnisse ausgezeichneter Griechen und Philhellenen nebst einiger Ansichten und Trachten. Nach 
den Natur gezeichnet und herausgegeben von Karl Krazeisen“, γνώρισε τεράστια επιτυχία στη 
φιλελληνική Ευρώπη και μετέπειτα στην Ελλάδα (εικ. 3). Οι λιθογραφίες αυτές αποτέλεσαν πρότυπα 

Εικόνα 1 
Boggi,  Θ. Κολοκοτρώνης (1825) 

Εικόνα 2 
Friedel, Θ. Κολοκοτρώνης (1827) 
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για πολλές μεταγενέστερες αποδόσεις. Αξίζει να 
σημειωθεί πως τα αρχικά σχέδια του Krazeisen 
περιέπεσαν σε αφάνεια για έναν αιώνα, αγοράστηκαν 
από το ελληνικό κράτος το 1926 κατόπιν προτροπής 
του Ζ. Παπαντωνίου, ενώ εκτέθηκαν για πρώτη φορά 
μόλις το 1971 (Σπητέρης 1979).   
Οι προσωπογραφίες των παραπάνω καλλιτεχνών 
εντάσσονται ασφαλώς στο ρομαντικό και 
φιλελληνικό κλίμα της περιόδου μέσα στην οποία 
δημιουργήθηκαν και απευθύνονται σε ένα κοινό με 
ανάλογο ορίζοντα προσδοκιών. Εξάλλου, ο 
Ρομαντισμός συμπορεύτηκε με τις εθνικές 
επαναστάσεις, αφού και ο ίδιος είναι επανάσταση, 
όπως διακήρυτταν οι γάλλοι ρομαντικοί (“le 
romantisme c’ est  la révolution”), ενώ ο Thomas 
Mann θεωρούσε θεμελιώδες χαρακτηριστικό του 
ρομαντικού ότι «σκέπτεται ελάχιστα και εξιδανικεύει 
τον κόσμο ιδεαλιστικά» (Κασιμάτη & Stolzenburg 
2003). Έτσι και εδώ, ο Friedel «εξωραΐζει τους 

εικονιζομένους με ρομαντική έξαρση γλυκαίνοντας τα αδρά χαρακτηριστικά τους και μετατρέπει σε 
ενδύματα πολυτελείας τις ρακένδυτες στολές» (Σπητέρης 1979), ενώ στις πολεμικές σκηνές του Hess οι 
αγωνιστές «παρουσιάζονται σαν τοπικοί πρίγκιπες ενός γραφικού λαού και πολεμούν με τρόπο ηρωικό 
και θεατρικό και άψογες πάντα τις τοπικές φορεσιές τους» (Προκοπίου 1965). Ακόμη και στην 
περίπτωση του Krazeisen διαπιστώνονται ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των πρωτότυπων 
ιχνογραφημάτων και των λιθογραφικών τους αποδόσεων από τον Hanfstaengl. O Z. Παπαντωνίου 
πολύ εύστοχα επεσήμανε σε άρθρο του το 1926 αυτή τη διάσταση: «Η λιθογραφία δεν είναι δυνατόν 
παρά να δώση στα σχέδια του Κρατσάιζεν την σημαντική υπερβολήν που δεν έχουν εις το πρωτότυπον. 
Διότι η λιθογραφία απέδωκεν την κοινήν γνώμην της Ευρώπης. Με τας πολλάς φωτοσκιάσεις και τας 
διακοσμήσεις (των ενδυμάτων και των όπλων), με την πολλήν χρήσιν των τόνων, με το ατμώδες και το 
κάπως φαντασμαγορικόν -χαρακτηριστικά όλα της ρομαντικής αυτής τέχνης που εγεννήθη εις τας αρχάς 
του 19ου αιώνος, η λιθογραφία μας έδωσε τους ήρωας μέσα εις την ελαφράν εκείνην ομίχλην εις την 
οποίαν τους έβλεπεν η κοινή φαντασία» (Σπητέρης 1979).                                                                                                  
Τους ευρωπαίους καλλιτέχνες ακολούθησε μετά την απελευθέρωση πλήθος ελλήνων 
προσωπογράφων, όπως ο Δ. Τσόκος, ο Γ. Δράκος, ο Γ. Μαργαρίτης, ο Σ. και η Ε. Προσαλέντη κ.α. 
(Ματθιόπουλος 1999). Τα έργα αυτά φιλοτεχνήθηκαν μετά το 1850 κατ’ εντολή του ελληνικού 
κράτους, αργότερα περιήλθαν στην ιδιοκτησία της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας και 
εκτίθενται από το 1962 στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής. 
Οι συγγραφείς των σχολικών εγχειριδίων που εξετάζονται εδώ και ιδιαίτερα όσων εκδόθηκαν μετά το 
1971, έτος εορτασμού της 150ετηρίδας της Επανάστασης στο οποίο πραγματοποιήθηκαν πολλές 
σχετικές εκδόσεις, είχαν στη διάθεσή τους πλούσιο εικονογραφικό υλικό, δίχως να χρειαστεί να 
προσφύγουν οι ίδιοι σε αρχειακές πηγές (Ιστορικόν 
Λεύκωμα 1970, Δ. Κόκκινος 1970, Εικονογραφία του 
’21 1971, Φωτιάδης 1971, Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους 1975).  
 
Οι επιλογές των σχολικών συγγραφέων 
Από το σύνολο των προσωπογραφιών που πιθανότατα 
είχαν στη διάθεσή του οι συγγραφείς επέδειξαν μια 
σταθερή προτίμηση στις λιθογραφίες του Krazeisen, στις 
ιστορικές σκηνές του Hess και στους κατά πολύ 
μεταγενέστερους πίνακες των ελλήνων ζωγράφων του 
Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.  Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση του Θ. Κολοκοτρώνη. Από τις 21 συνολικά 

Εικόνα 3 
Krazeisen-Hanfstaengl,  

Θ. Κολοκοτρώνης (1828-1831) 
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αποδόσεις του ήρωα που εντόπισα319, στα σχολικά εγχειρίδια κυριαρχούν διάφορες ιχνογραφημένες ή 
λιθογραφημένες αναπαραγωγές του τυπώματος του Krazeisen (ΣΤ1, ΣΤ3, ΣΤ4, ΣΤ5, ΣΤ6, ΣΤ7), 
καθώς και του επιβλητικού με τη στολή και την περικεφαλαία του βρετανικού στρατού πίνακα του Δ. 
Τσόκου (ΣΤ2, ΣΤ3, ΣΤ6, εικ. 4). Οι κύριοι λόγοι που υπαγόρευσαν αυτές τις επιλογές είναι οι 
ακόλουθοι: 
1. Αυτά τα «πρόσωπα» του Κολοκοτρώνη έχουν εγχαραχθεί στη συνείδηση των σχολικών 
συγγραφέων, με αυτά έχουν ταυτίσει τον ήρωα. Επομένως, ό,τι ερχόταν σε αντίφαση με τους 
καθιερωμένους εικονογραφικούς τύπους των αγωνιστών, το απέρριπταν αυτομάτως. Γνώριζαν 
εξάλλου πως θα ήταν εξαιρετικά ριψοκίνδυνο να προβάλουν πιο ρεαλιστικές απεικονίσεις του ήρωα, 
όπως του Boggi ή του Voutier. 
2. Δεν πρέπει να αγνοήσουμε και τους απόλυτα πρακτικούς λόγους. Οι εκδοτικοί οίκοι που τύπωναν 
τα εγχειρίδια, όπως είναι φυσικό, αξιοποιούσαν τις λιθογραφικές πλάκες που είχαν ήδη στο αρχείο 
τους αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο να αυξήσουν το 
κόστος της έκδοσης.   
3. Η περικεφαλαία του ήρωα και η χρυσή επωμίδα που 
απολήγει σε κεφαλή λέοντα παραπέμπουν σημειολογικά 
στο αρχαίο ελληνικό παρελθόν. Άλλωστε, ελάχιστοι 
γνώριζαν ότι επρόκειτο για τη στολή του μισθοφορικού 
τμήματος των αγγλοκρατούμενων Επτανήσων. Σε συμβολικό επίπεδο, στο πρόσωπο του ήρωα 
αποτυπώνεται η αδιάλειπτη ιστορική συνέχεια του έθνους. Ειδικά στην Ελλάδα του 19ο αιώνα, εποχή 
που κυριαρχεί ο νεοκλασικισμός και η αρχαιολατρία, κύριο μέλημα της αναδυόμενης εθνικής 
ιστοριογραφίας ήταν η γεφύρωση του πολιτισμικού χάσματος που χώριζε το παρόν με το παρελθόν 
και η εγγραφή του 1821 στη διαμορφούμενη συλλογική μνήμη του νεοελληνικού κράτους (Κουλούρη 
& Λούκος 1996). Πρέπει μάλιστα να λάβουμε υπόψη πως το εγχείρημα αυτό δεν είχε μόνο 
παρελθοντικό προσανατολισμό αλλά και μελλοντικό, αφού η εθνική ιδεολογία συγκροτούνταν σε 
συνάφεια με τον αλυτρωτισμό και τη Μεγάλη Ιδέα. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, οι πρόγονοι 
ξεκίνησαν ένα έργο που άφησαν ατελείωτο και έπρεπε να το ολοκληρώσουν οι επίγονοι (Κ.Θ. 
Δημαράς 1982). Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκαν όροι και σύμβολα, όπως η «Παλιγγενεσία» και ο 
Φοίνικας, τα οποία εμφυσούσαν στους νεοέλληνες την ιδέα πως «η ένδοξος και μυθική γενεά του 
Αγώνος» αδελφωνόταν με τη γενιά των Μηδικών πολέμων (Σκοπετέα 1984). Ακόμη και πολύ 
αργότερα, το 1930, στα ηρώα και στους ανδριάντες που στήθηκαν σε όλη την Ελλάδα με αφορμή τον 
εορτασμό της εκατονταετηρίδας της Εθνικής Ανεξαρτησίας κυριαρχούσε ο νεοκλασικός ρυθμός 
(Μαρκάτου 1998). Φαίνεται πως οι παραπάνω αντιλήψεις δεν ακυρώθηκαν ούτε καν ατόνησαν στα 
σχολικά εγχειρίδια ιστορίας ακόμη και της μεταπολεμικής περιόδου. Αντίθετα, πολλά εικονογραφικά 
στοιχεία, όπως για παράδειγμα ο Φοίνικας και η περικεφαλαία, ανασύρθηκαν από το συλλογικό 
υποσυνείδητο και αναβαπτίστηκαν ιδεολογικά για να υπηρετήσουν τις πολιτικές σκοπιμότητες των 
αυταρχικών μετεμφυλιοπολεμικών καθεστώτων. Δεν είναι τυχαίο πως και στο μνημείο του Άγνωστου 
Στρατιώτη, συμβόλου των ανά τους αιώνες πεσόντων για την πατρίδα, μολονότι έχει πολύ βραχύ βίο 
(μόλις το 1932 ολοκληρώθηκε η ανέγερση του μνημείου της Αθήνας), αυτός αναπαρίσταται γυμνός 
και φορά μόνο περικεφαλαία «για να θυμίζει ότι ξεκινά από τα βάθη των αιώνων, ότι συνεχίζει την 
πορεία του διαμέσου των εποχών, για να βυθιστεί στον άπειρο χρόνο του Μέλλοντος» (Μαχαίρα 1987).  
4. Οι παραπάνω προσωπογραφίες προσφέρονται για ηρωολατρία, καθώς «ενσαρκώνουν» τον 
ηρωικό χαρακτήρα του έθνους. Ο ηρωισμός είναι δομικό χαρακτηριστικό της εθνικής συνείδησης και 
αποτελεί προϋπόθεση της εθνικής συνέχειας και ενότητας. Είναι μάλιστα κοινός τόπος σε κάθε εθνική 
ιστοριογραφία ότι η επιβίωση και η συνέχεια του έθνους οφείλεται στους ήρωές του (Αγγελόπουλος 
1998). Προορισμός λοιπόν όχι μόνο της σχολικής Ιστορίας αλλά και των εθνικών εορτασμών και 
επετείων, των συμβόλων, ακόμη και της διακόσμησης των σχολικών κτιρίων (Αναλυτικό Πρόγραμμα 
1969, Λέκκας 1992, Μαυροσκούφης 1999) είναι να εμφυσήσουν αυτήν την ιδέα στους μαθητές και να 
τους κάνουν, έστω και νοητά, κοινωνούς της μυστικιστικής εκείνης παρόρμησης που οδηγεί στην 

                                                 
319 Εκτός των προαναφερθέντων, εν συντομία μνημονεύω τα έργα των Voutier, Bonirote, Cheyere, του 
Λευκώματος Peytier, Θεόφιλου, Ν. Βαρβέρη και Κόντογλου. Επίσης, μια γερμανική λιθογραφία με τίτλο «Ο 
πρίγκηψ Κολοκοτρώνης», τραπουλόχαρτα, τον έφιππο ανδριάντα του Λ. Σώχου στην Αθήνα, εξώφυλλα 
μαθητικών τετραδίων, καθώς και διάφορες ανώνυμες προσωπογραφίες (τις περισσότερες από αυτές μπορεί 
κανείς να βρει στο Ιστορικόν Λεύκωμα 1971 και στο βιβλίο της Κ. Γιοτσαλίτου-Λαχανά χ.χ.).   

Εικόνα 4 
Δ. Τσόκος, Θ. Κολοκοτρώνης (περ. 1850) 
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αυτοθυσία τα μέλη της εθνικής κοινότητας και γεννά ήρωες. Εξάλλου, όπως εύστοχα επισημαίνει η Ο. 
Stugu, η εθνική ιστορία κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται κάτι παραπάνω από θνητά άτομα 
(Stugu 2000). Μια από τις πρώτες εκθέσεις «μνημείων του ιερού αγώνος» στην οποία εκτέθηκαν οι 
προσωπογραφίες των αγωνιστών  είχε πραγματοποιηθεί την 25η Μαρτίου 1884 στην Αθήνα από την 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία και τον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» (Κουλούρη & Λούκος 
1996). 

Πρέπει στο σημείο αυτό να παρατηρήσουμε ότι με ανάλογους τρόπους καλλιεργούνταν κλίμα 
ηρωολατρίας και στην Ευρώπη, τουλάχιστον ως τις αρχές του 20ου αιώνα. Στο Βέλγιο, για 
παράδειγμα, μετά την εθνική επανάσταση του 1830, κατασκευάστηκαν πολυάριθμα κτίρια, στα οποία 
εκτίθεντο γλυπτικά και ζωγραφικά πορτρέτα ανδρών που συνέβαλαν στην πρόοδο και την επιβίωση 
του βελγικού έθνους. Στους χώρους αυτούς αποδόθηκε η ονομασία «Πάνθεον», εμπνευσμένη από 
τους ναούς που οι Ρωμαίοι αφιέρωναν στο σύνολο των θεών τους, ενώ επιδιώχθηκε να λειτουργήσουν 
ως “lieux de memoire” (τόποι μνήμης), ώστε να σφυρηλατήσουν την κοινή εθνική συνείδηση. Τα ίδια 
πορτρέτα μάλιστα αποτυπώνονταν σε κάθε είδους έντυπα και κυκλοφορούσαν ευρύτατα με σκοπό τη 
μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση του λαού με τους «προγόνους» του (Tollebeek & Verschaffel 2004).  
5. Οι μορφές των ηρώων συνδυαζόμενες με τη φορτισμένη συναισθηματικά αφήγηση του σχολικού 
βιβλίου ή του δασκάλου, καλούνται να συμβάλουν σε έναν από τους θεμελιώδεις σκοπούς του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, στον εθνικό και ηθικό φρονηματισμό των νέων γενιών. Το 
ρωμαλέο ύφος του Κολοκοτρώνη και του Ανδρούτσου (εικ. 5), το φλογερό βλέμμα του Υψηλάντη 
και του Παπαφλέσσα και η καλοκάγαθη φυσιογνωμία του Μιαούλη ανάγονται σε διαχρονικά πρότυπα 
προς μίμηση. Άλλοι ήρωες καρφώνουν το βλέμμα απευθείας στο θεατή καθιστώντας τον κοινωνό των 
αχράντων ηθικών και εθνικών τους αξιών, ενώ άλλοι στρέφουν αποφασιστικά το κεφάλι σε νοητό 
σημείο του διαγώνιου άξονα της εικόνας μοιάζοντας έτοιμοι να ριχτούν στη μάχη.  
Η αντιπαραβολή των ευγενικών αυτών μορφών με τα βλοσυρά και πονηρά πρόσωπα των ηγετών του 

εχθρού (ΣΤ3, ΣΤ4, ΣΤ5, ΣΤ7, εικ. 
6) δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για 
το αγεφύρωτο χάσμα που χωρίζει 
τους αντιμαχόμενους λαούς, 
Έλληνες και Τούρκους. Ο 
καθαγιασμός του εθνικού εαυτού 
και η δαιμονοποίηση του «άλλου» 
είναι παράγοντες που ενισχύουν τα 
εθνικά στερεότυπα και δεν 
αφήνουν περιθώρια ορθολογικής 
ερμηνείας και κριτικής 
αξιολόγησης των ιστορικών 
φαινομένων (Ξωχέλλης κ.α. 2000). 

Είναι πάντως άξιο απορίας το 
γεγονός ότι σε μια περίοδο που η 
εξωτερική πολιτική του ελληνικού 
κράτους επιδίωκε την προσέγγιση 
με την Τουρκία και δήλωνε την 
ανάγκη να εμπεδωθεί στη συνείδηση των πολιτών η ελληνοτουρκική 
φιλία, στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας, στα πιο επίσημα δηλαδή 

όργανα διαμόρφωσης της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων, προβάλλονταν στερεότυπα που 
διαιώνιζαν το μίσος. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί με βεβαιότητα ούτε ότι ήταν μέσα στις 
προθέσεις του αρμόδιου κρατικού φορέα η συντήρηση  των εχθρικών εθνικών στερεοτύπων προς το 
γειτονικό λαό, ούτε όμως και πως γινόταν τυχαία. Πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψη ότι, παρά τις 
προσπάθειες ελληνοτουρκικής προσέγγισης, κατά την εν λόγω περίοδο οι αναμνήσεις από τη 
μικρασιατική καταστροφή ήταν ακόμη νωπές, ενώ το Κυπριακό και το ζήτημα των Ελλήνων της 
Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου αποτελούσαν μόνιμες πηγές έντασης μεταξύ των 
δύο χωρών (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 2000). 
 
Ο υπομνηματισμός των εικόνων 

Εικόνα 5 
Ο Ομέρ Βρυώνης (από το 

εγχειρίδιο των 
Διαμαντόπουλου-

Κυριαζόπουλου (ΣΤ6) 

Εικόνα 6 
Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, 
λιθογραφία του Bouvier 
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Σε καμιά σχεδόν από τις εικόνες των εγχειριδίων δεν αναφέρεται τίποτα άλλο πλην του ονόματος του 
εικονιζομένου προσώπου. Αποσιωπάται ο καλλιτέχνης, το είδος, η χρονολογία, η τεχνοτροπία, ο 
τόπος στον οποίο φυλάσσεται και κυρίως η πιστότητά του σε σχέση με την πραγματικότητα. Στην 
περίπτωση μάλιστα του εξωφύλλου του εγχειριδίου του Ε. Καφεντζή (ΣΤ6), στο οποίο εμφανίζεται 
έφιππος ο Θ. Κολοκοτρώνης, η παράσταση είναι τελείως φανταστική, αφού δημιουργήθηκε σχεδόν 
έναν αιώνα μετά320.  

Πρέπει βέβαια να παρατηρήσουμε πως η ίδια περίπου πρακτική ακολουθείται και σε έγκυρες 
εκδόσεις, όπως η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους της Εκδοτικής Αθηνών, από τις οποίες ανέσυραν το 
υλικό τους οι συγγραφείς των πιο πρόσφατων εγχειριδίων. Ακόμη και στη μόνιμη έκθεση του Εθνικού 
Ιστορικού Μουσείου, οι εν λόγω πίνακες υπομνηματίζονται ελλιπώς.  

Η πρακτική που ακολουθείται, εκουσίως ή μη, έχει ως συνέπεια οι προσωπογραφίες των 
ηρώων, καθώς και οι αντίστοιχες των εχθρών να εκλαμβάνονται ως πιστές φωτογραφικές 
αποτυπώσεις τους. Έτσι, τα πρόσωπα που εικονίζονται και τα γεγονότα που εμφανίζονται να 
πρωταγωνιστούν περιβάλλονται με το κύρος της ιστορικής αλήθειας που μόνο οι εικόνες μπορούν να  
χαρίσουν. 

Τέλος, παρά τις αλλαγές που σημειώθηκαν στο ύφος και τα περιεχόμενα των κειμένων κατά 
τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζουμε, καμιά ουσιαστική διαφοροποίηση δεν παρατηρήθηκε στην 
εικονογράφηση. Ακόμη και στο τελευταίο εγχειρίδιο (ΣΤ8) κυριαρχούν οι μετεπαναστατικές 
προσωπογραφίες του Δ. Τσόκου και των άλλων ελλήνων ζωγράφων, καθώς και οι ιστορικές σκηνές 
του Hess.  
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Διαβάζω Λογοτεχνία, Μαθαίνω Φυσική: Διαθεματικές προσεγγίσεις στο Νηπιαγωγείο 
 

Γιαννικοπούλου Αγγ., Αναπλ. Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕΣ, Παν. Αιγαίου 
Πρεβεζάνου Β., Νηπιαγωγός 

 
Περίληψη 
Από τη μια η αλήθεια της επιστήμης και η αντικειμενικότητα του επιστημονικού λόγου. Από την άλλη, το 
φανταστικό σύμπαν του παραμυθιού και η γλώσσα της λογοτεχνίας. Δυο κόσμοι που φαντάζουν αντιμέτωποι, 
δυο γλώσσες που δείχνουν ασύμβατες. Όμως, η δύναμη της αφήγησης καταφέρνει να αναδείξει τη μαγεία του 
πραγματικού κόσμου και να περιγράψει ένα σύμπαν που στα μάτια των παιδιών φαντάζει μαγικό. Και επειδή οι 
ιστορίες κάποιες φορές αναφέρονται σε φυσικά φαινόμενα, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου κατορθώνουν να 
προσεγγίσουν με όχημα το παραμύθι την αλήθεια της Φύσης. Στη συγκεκριμένη εισήγηση προτείνονται μια 
σειρά λογοτεχνικών βιβλίων, αλλά και παράλληλες δραστηριότητες με τις οποίες τα παιδιά του νηπιαγωγείου θα 
γνωρίσουν τον κόσμο και τη λογοτεχνία. Βιβλία για μικρά παιδιά που εκμεταλλεύονται μυθοπλαστικά τη μαγεία 
που προσφέρει η φύση καταφέρνουν να διηγηθούν ιστορίες όπου η φαντασία δένεται με την επιστημονική 
αλήθεια σε μια αρμονική ενότητα. Και καθώς οι μικροί μαθητές διαβάζουν και συζητούν τα βιβλία τους 
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έρχονται συγχρόνως σε επαφή με ζητήματα Φυσικής. Αγωνιζόμενοι να κατανοήσουν ένα μυθοπλαστικό 
σύμπαν, διατυπώνουν υποθέσεις, ελέγχουν, πειραματίζονται, γνωρίζουν τον Κόσμο.  
 
Εισαγωγή 
Μια από τις έντονα ριζωμένες προκαταλήψεις, που συνήθως αποδεχόμαστε χωρίς να ερευνούμε και 
να αποδεικνύουμε, φαίνεται να αφορά στη σχέση μεταξύ λογοτεχνίας και επιστήμης. Από τη μια η 
αντικειμενικότητα και η αλήθεια της επιστήμης και από την άλλη ο φαντασιακός και επίπλαστος 
χαρακτήρας της μυθοπλαστικής διήγησης εξακολουθούν να αντιπαραβάλλονται αντιδιαστέλλοντας τη 
γνώση από τη φαντασία, το αληθινό από το αναληθές, την αποκλίνουσα από τη συγκλίνουση σκέψη. 
Παρά το γεγονός ότι  επιστήμη και αφήγηση έζησαν μαζί για πολλούς αιώνες και συνέβαλαν στη 
γνώση του κόσμου (Χατζηγεωργίου, 2000) και παραβλέποντας περιπτώσεις όπως αυτή του παιδικού 
βιβλίου επιστημονικής φαντασίας –χαρακτηριστική περίπτωση ο Ιούλιος Βερν– ή εκείνη του 
αφηγηματικού βιβλίου γνώσεων (Yannicopoulou, 2003), το πολωτικό σχήμα εξακολουθεί να αποτελεί 
κοινή αντίληψη και γενικευμένη προκατάληψη. Επειδή όμως ο κόσμος δε λειτουργεί με αδιάβλητα 
στεγανά και η ανθρώπινη ύπαρξη δεν αποτελεί ένα νοικοκυρεμένο σύστημα διαφορετικών περιοχών 
γνώσεων και εμπειριών, και αυτή η πόλωση, όπως συνήθως συμβαίνει με κάθε δογματική διακήρυξη, 
ελέγχεται ως αβάσιμη και υπεραπλουστευτική.  

   Τα κείμενα, ακόμη και τα λογοτεχνικά, εκφράζουν τον κόσμο και ο 
κόσμος έχει και διαστάσεις που άπτονται του χώρου της επιστήμης. 
Έτσι κανείς δεν μπορεί να διαβάσει ‘με επάρκεια’ τον κλασικό 
αισώπειο μύθο του σκύλου με το κλεμμένο κόκαλο που θεώρησε ότι 
στα νερά του ποταμού έβλεπε έναν άλλο σκύλο με ένα κόκαλο 
μεγαλύτερο από το δικό του, αν δεν γνωρίζει ότι εκείνος ο σκύλος δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά το είδωλό του στο νερό και το δεύτερο κόκαλο 
δεν μπορεί παρά να είναι ακριβώς ίσο με αυτό που ο ίδιος κρατάει στο 
στόμα του. Από την άλλη, στα σύγχρονα πολυτροπικά κείμενα, όχι 
μόνο η ανάγνωση των κειμένων αλλά και η ίδια η ανάγνωση των 
λέξεων φαίνεται να απαιτεί, εκτός από τον απαραίτητο λεκτικό 
γραμματισμό (literacy) και έναν επιστημονικό (science literacy), αφού 
συχνά σύμβολα από το χώρο της επιστήμης παρεμβάλλονται ανάμεσα 
στα γράμματα, αμφισβητώντας έμπρακτα τη μονοκρατορία του 

συμβολικού συστήματος της γραπτής γλώσσας. Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα προέρχεται από το χώρο 
της έντυπης διαφήμισης ενός γάλακτος 
εμπλουτισμένου σε σίδηρο. Πρόκειται για ένα προϊόν 
που είναι καλό και Fe νεται, τουλάχιστον σε όσους 
από τους αναγνώστες είναι σε θέση να 
αποκωδικοποιήσουν το χημικό σύμβολο του σιδήρου 
(Fe) και να διαβάσουν μια υβριδική, ‘κυοφορούσα’ 
λέξη που προήλθε από τη χημική ένωση δύο 
αλφαβήτων και δύο γραμματισμών. Όμως, οι 
αναγνώσεις που χρειάζονται τη συνδρομή της 
επιστήμης δεν περιορίζονται εδώ, αφού και το 
‘διάβασμα’ των εικόνων απαιτεί τη γνώση της 
επιστήμης. Από τις πραγματικές φωτογραφίες των αστροναυτών που αιωρούνται μέσα σε 
διαστημόπλοια και διαστημικούς σταθμούς μέχρι το τέρας που αντιμετωπίζει ο Αϊνστάιν στο 
ομώνυμο βιβλίο (Αϊνστάιν, 2002), οι αναγνώστες οφείλουν εκτός από έναν οπτικό γραμματισμό να 
επιστρατεύσουν και έναν επιστημονικό, προκειμένου να διαβάσουν και να κατανοήσουν τις εικόνες 
και τον κόσμο, πραγματικό ή φανταστικό, που εκείνες αναπαριστούν.  

Και στο χώρο των λογοτεχνικών κειμένων για μικρά παιδιά, συχνά η κατανόηση των 
ιστοριών και η χαρά της λογοτεχνίας περνά μέσα από τη μαγεία της επιστήμης. Προκειμένου τα 
παιδιά προσχολικής ηλικίας να διαβάσουν ως επαρκείς αναγνώστες τα κείμενα –κάτι που είναι 
εντελώς ανεξάρτητο από το γεγονός της ανάγνωσης των λέξεων, αφού σε αυτήν την ηλικία συνήθως 
αυτό συμβαίνει με τη συνδρομή ενήλικων συν-αναγνωστών– απαιτείται η γνώση συγκεκριμένων 
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επιστημονικών ζητημάτων. Το θέμα είναι σχετικό με αυτό που ο Ουμπέρτο Έκο ονομάζει το ‘σχήμα 
της εγκυκλοπαιδείας του αναγνώστη-προτύπου’ και υπονοεί το σύνολο των γνώσεων που κατέχει ο 
αναγνώστης, ώστε να κατανοεί και να αποδέχεται τις πληροφορίες που μεταβιβάζει το κείμενο. 
Παρόλο μάλιστα που ο Ιταλός σημειολόγος παραδέχεται ότι το κείμενο προϋποθέτει ένα 
συγκεκριμένο σχήμα της Εγκυκλοπαίδειας του αναγνώστη, θεωρεί δύσκολο και φιλόδοξο το 
εγχείρημα του προσδιορισμό της φύσης του, δηλαδή να οριστεί με κάποια σχετική σαφήνεια ποιο θα 
έπρεπε να είναι αυτό (Έκο, 19942: 129-154). 

 Συμβαίνει συχνά μικρά παιδιά να μαθαίνουν τον κόσμο μέσα από τα βιβλία τους και να 
γνωρίζουν την αλήθεια από τα μαγευτικά μονοπάτια της Φαντασίας, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα 
αυτούς που διατείνονται ότι η αφήγηση φέρνει σε επαφή τα παιδιά με τα μυστικά του κόσμου και 
αποτελεί το καταλληλότερο μέσον διδασκαλίας (Egan, 1988, 1999). Σε έναν κόσμο που η μαγεία της 
πραγματικότητας συναντά τα χρώματα της φαντασίας, η ανάγνωση ιστοριών σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας συχνά οδηγεί στη γνώση της επιστήμης. Όπως συμβαίνει χρόνια τώρα με τους μαθητές που 
έμαθαν το νόμο της άνωσης με τη βοήθεια της ιστορίας του Αρχιμήδη που βγήκε γυμνός στους 
δρόμους των Συρακουσών φωνάζοντας θριαμβευτικά «Εύρηκα». Ενώ μια άλλη αφήγηση από τη ζωή 
του, εκείνη της καταστροφής του εχθρικού στόλου, με τη βοήθεια κατόπτρων, κατόρθωσε να 
εγκλωβίσει μέσα της τη δύναμη της ηλιακής ενέργειας και, προσφέροντας γνώση, έβαλε φωτιά στην 
παιδική φαντασία.  

Φέρνοντας σε επαφή τα παιδιά προσχολικής ηλικίας με εκείνα τα λογοτεχνικά κείμενα που θα 
μπορούσαν να μεταδώσουν και γνώσεις φυσικής, η νηπιαγωγός θα πρέπει να έχει υπόψη της ότι σε 
αυτό το εγχείρημα το ζητούμενο δεν είναι η εκμάθηση της επιστήμης –κάτι άλλωστε που μπορεί να 
γίνει με χίλιους τρόπους– αλλά η κατανόηση και πρόσληψη της λογοτεχνίας. Τα λογοτεχνικά κείμενα 
θα πρέπει να μην χρησιμοποιηθούν ως μέσον για την εκπλήρωση ενός αλλότριου σκοπού, αφού στο 
χώρο της λογοτεχνίας δεν υπάρχει άλλος σκοπός πλην της αισθητικής απόλαυσης. Μάλιστα, το ίδιο 
το ρήμα ‘χρησιμοποιώ’ με την έννοια του ‘ασκώ βία’ πάνω στο κείμενο, σε αντίθεση με το 
‘ερμηνεύω’ που ορίζεται ως ‘δέχομαι τον τύπο της ανάγνωσης που το ίδιο το κείμενο έχει 
προγραμματίσει’ (δες Έκο στο Αναγνωστοπούλου, 2002: 88), κινδυνεύει να ακυρώσει στην πράξη 
την ίδια τη λογοτεχνία.  
 
Ιστορίες και φαινόμενα 
Ξεφυλλίζοντας τα βιβλία που απευθύνονται σε μικρά παιδιά, είναι φανερό ότι σε κάποια από αυτά η 
ιστορία στηρίζεται σε μια επιστημονική παρατήρηση, ένα φυσικό φαινόμενο, που αποτελεί τον 
πυρήνα της και κατέχει κομβική θέση στην κατανόηση του κειμένου. Θέματα περισσότερο ‘εύκολα’, 
όπως για παράδειγμα οι ιδιότητες του νερού, ή λιγότερο, όπως η δράση των δυνάμεων, η βαρύτητα ή 
η ηχώ, αποτελούν κεντρικά ζητήματα σε ιστορίες που μεταδίδουν μαζί με τη μαγεία ενός φανταστικού 
κόσμου την αλήθεια της πραγματικότητας. Η νηπιαγωγός διαβάζει στα παιδιά της τάξης της 
λογοτεχνικά κείμενα και χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα εκκίνησης (π.χ. παιχνίδι), προσφοράς 
(π.χ. θέατρο αντικειμένων) αλλά και ενασχόλησης με αυτά, όταν πλέον η αφήγηση έχει τελειώσει 
(π.χ. δραματοποίηση), ενθαρρύνει τα παιδιά να ανακαλύψουν την επιστήμη μέσα από την πολυχρωμία 
της μυθοπλασίας.  

Με μια μεγάλη γκάμα ιστοριών και μια εξίσου μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, τα παιδιά 
του νηπιαγωγείου έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν, να επεξεργαστούν και να απολαύσουν τη 
λογοτεχνία, μαθαίνοντας συγχρόνως και φυσική (Γιαννικοπούλου & Χατζηγεωργίου, 2002, 
Γιαννικοπούλου, 2005). Οι προτάσεις που ακολουθούν αποσκοπούν στην παρουσίαση διδακτικών 
παρεμβάσεων σε νηπιαγωγεία της Ρόδου, όπου συγκεκριμένες ιστορίες παρουσιάστηκαν στα παιδιά 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να αναδειχθούν και οι επιστημονικές συνιστώσες του μύθου τους. Κατεβλήθη 
ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε η ενασχόληση με τη φυσική να μην επιβληθεί πάνω στην ιστορία. 
Αντίθετα, η γνώση της επιστήμης περιορίστηκε στο βαθμό που αυτή ήταν σημαντική για την 
κατανόηση της ιστορίας: 
  
Η καρακάξα και το διαμάντι ή η τήξη του νερού 
Μια παλιά ιστορία μιλά για μια καρακάξα που ένα κρύο πρωινό του χειμώνα σε μια μισοπαγωμένη 
λακούβα με νερό βρήκε ένα διαμάντι. Το ακούμπησε στη φωλιά της που έτυχε να τη ζεσταίνει ένας 
αδύναμος χειμωνιάτικος ήλιος και πέρασε μια ολόκληρη μέρα στις γειτονιές του δάσους καλώντας τα 
ζώα να έρθουν και να θαυμάσουν το διαμάντι που έλαμπε στο φως. Όταν προχωρημένο απόγευμα 
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συγκεντρώθηκαν όλοι μπροστά στη φωλιά της, το διαμάντι ‘είχε κάνει φτερά’. Στη θέση του υπήρχε 
μια μικρή λιμνούλα από νερό. Ανάστατοι όλοι άρχισαν να αναζητούν τον κλέφτη του διαμαντιού. Και 
επειδή οι έρευνες απέβησαν άκαρπες, τα βλέμματα στράφηκαν στη σοφή κουκουβάγια που έδωσε τη 
λύση.  

Σε μια τάξη νηπιαγωγείου, η ανάγνωση της ιστορίας ενδέχεται να διακοπεί στο σημείο όπου 
τίθεται το βασανιστικό ερώτημα: «Τι απέγινε 
το πολύτιμο διαμάντι;» Στη στιγμή, τα παιδιά 
μετατρέπονται σε μικρούς ντέντεκτιβ, 
εφοδιάζονται με μπλοκάκια και μολύβια για 
να κρατούν σημειώσεις και ξεχύνονται προς 
πάσα κατεύθυνση για να συλλέξουν στοιχεία. 
Όλα έχουν σημασία. Οι ντέντεκτιβ 
καταγράφουν: Το διαμάντι βρέθηκε σε μια 
μισοπαγωμένη λίμνη. Το σημείο όπου 
τοποθετήθηκε ζέσταινε ο ήλιος. Μέχρι το  
απόγευμα στη θέση του υπήρχε μια μικρή 
λιμνούλα νερού. Η λύση του μυστηρίου είναι 
προφανής. Τα παιδιά-ντέντεκτιβ διατυπώνουν 
την εξήγηση και πριν διαβάσουν τη συνέχεια 
της ιστορίας, πειραματίζονται με ένα δικό 
τους νερένιο διαμάντι. Ο πάγος της νύχτας το 
έφτιαξε και η ζέστη της ημέρας το έλιωσε.  
 
Το μυρμήγκι και το περιστέρι ή η επίπλευση και η βύθιση αντικειμένων  
 Γνωστός είναι ο αισώπειος μύθος που αναφέρεται στην ιστορία ενός μυρμηγκιού που κινδύνευσε να 
πνιγεί, καθώς γλίστρησε κι έπεσε σε μια λίμνη. Ένα περιστέρι που το είδε του έριξε ένα φύλλο. Μια 
και το φύλλο επιπλέει, το μικρό έντομο σκαρφάλωσε πάνω του και καθώς εκείνο λειτούργησε ως 
αυτοσχέδια βαρκούλα κατόρθωσε να σωθεί. Βέβαια αργότερα βρήκε τον τρόπο να μην φανεί 
αχάριστο και να ξεπληρώσει το καλό που του έγινε στο περιστέρι.     

   Αφού τελειώσει η ανάγνωση 
της ιστορίας τα παιδιά 
καλούνται να ‘παίξουν’ το μύθο 
με τη βοήθεια μιας λεκάνης 
γεμάτης νερό, ενός φύλλου, 
μιας μικρής φιγούρας 
μυρμηγκιού και μιας 
μεγαλύτερης περιστεριού. 
Αφού όντως βεβαιωθούν ότι 
πάνω στη βαρκούλα-φύλλο το 
μικρό μυρμήγκι δεν κινδυνεύει, 
η νηπιαγωγός τους απευθύνει 
τις ερωτήσεις: «Τι άλλο, από τα 
πράγματα που βρίσκονται γύρω 
του, θα μπορούσε να πετάξει το 
περιστέρι στο μυρμήγκι;» 
«Ποιες επιλογές θα 
αποδεικνύονταν ατυχείς, αφού 
θα παρέσερναν μαζί τους το 

μυρμήγκι στον πυθμένα της λίμνης;».     
    Μια εκδρομούλα στο πλησιέστερο πάρκο θα επέτρεπε στα παιδιά να συγκεντρώσουν διάφορα 
αντικείμενα-εκδοχές, όπως φύλλα, κλαδάκια, κομμάτια ξύλου, φλούδες από κορμούς δέντρων, πέτρες, 
κουκουνάρια, θραύσμα από κεραμίδι ή ένα τσόφλι αυγού. Στη συνέχεια στην ίδια λεκάνη τα 
δοκιμάζουν ένα ένα, παρατηρούν και καταλήγουν σε συμπεράσματα.   
 
Ο Κουτσοφλέβαρος ή η ροή των υγρών 
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 Σε ένα γνωστό έργο του Καρκαβίτσα αναφέρεται η ιστορία των μηνών που, αφού γέμισαν ένα βαρέλι 
με νέο κρασί, «ο καθένας τους άνοιγε μια τρύπα όσο πιο ψηλά μπορούσε. Μόνο ο Μάρτης άνοιξε ο 
πονηρός την τρύπα του κάτω κάτω, στον πάτο του βαρελιού. Οι άλλοι μήνες έβαλαν τα γέλια» 
(Καρκαβίτσας, 2000) και τον προειδοποιούσαν ότι θα πιει τα κατακάθια. Μια μέρα ο Μάρτης ανοίγει 
την κάνουλά του και πίνει όσο κρασί του αναλογούσε μέχρι που δεν έτρεχε στάλα απ’ αυτή. Όταν 
επέστρεψαν οι υπόλοιποι μήνες ανακάλυψαν ότι δεν υπήρχε καθόλου κρασί στο βαρέλι και από τις 
κάνουλές τους ρουφούσαν μόνο αέρα. Κάποιος τους είχε κλέψει το κρασί τους. Επειδή θεώρησαν 
ένοχο το Μάρτη, τον ξυλοφόρτωσαν αλύπητα.  
   Αφού η ιστορία διαβαστεί 
ολόκληρη στα παιδιά, δύο 
προβλήματα τίθενται στην τάξη. Το 
πρώτο που οφείλουν να απαντήσουν 
είναι: Είναι ο Μάρτης πραγματικά 
ένοχος κλοπής; Άνοιξε ‘εν τη 
απουσία τους’ και τις κάνουλες των 
άλλων μηνών και ήπιε το κρασί τους 
όπως τον κατηγορούν οι ίδιοι; Αν όχι, 
ποιος ευθύνεται για την κλοπή του 
κρασιού; 

Το δεύτερο ερώτημα έχει να 
κάνει με έναν άμεσο χαρακτηρισμό 
του ήρωα από τον ίδιο τον αφηγητή 
της ιστορίας. Τον αποκαλεί ‘πονηρό’, 
όταν άνοιξε την τρύπα στο κάτω 
μέρος του βαρελιού. Τότε, παρόλο 
που οι άλλοι μήνες τον 
προειδοποιούσαν για την ανοησία του, αυτός δεν άλλαζε γνώμη, αφού φάνηκε να βαδίζει βάσει 
σχεδίου.   

Η λύση αναζητείται πειραματικά. Τα παιδιά-αστυνόμοι παίρνουν ένα διαφανές ‘βαρέλι’ –θα 
μπορούσε να είναι το μεγάλο πλαστικό μπουκάλι του νερού– και το γεμίζουν με νερό ή ένα 
χρωματιστό υγρό. Ανοίγουν μια τρύπα ψηλά και μαζεύοντας την ποσότητα του νερού που χύνεται σε 
ένα άλλο μπουκάλι καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους. Στη συνέχεια σε ένα ολόιδιο με το πρώτο 
μπουκάλι νερού ανοίγουν τώρα μια τρύπα σχεδόν στον πυθμένα του. Ξαναμαζεύουν πάλι την 
ποσότητα του νερού που εξέρχεται από αυτή. Η διαφορά είναι εμφανέστατη.  

 Όποιος, παρόλα αυτά δεν μπορεί να δώσει αξιόπιστες απαντήσεις και στα δύο ερωτήματα, 
καλείται να πειραματιστεί με μπουκάλια και τρύπες όσο ακόμη του είναι απαραίτητο.  
 
Ο  ασκός  του Αιόλου ή η δύναμη του αέρα 
Το περιστατικό της Οδύσσειας, όπου ο θαλασσοπόρος βασιλιάς της Ιθάκης επισκέπτεται το νησί του 
Αιόλου και παίρνει φεύγοντας ένα ασκό που μέσα του είναι κλεισμένοι όλοι οι άνεμοι, είναι γνωστό. 
Όπως γνωστή είναι και η καταστροφική συνέχεια. Όταν το αγαπημένο νησί αχνοφαινόταν στον 
ορίζοντα ο Οδυσσέας εξουθενωμένος αποκοιμήθηκε και οι άπληστοι σύντροφοι άνοιξαν τον ασκό του 
Αιόλου. Οι άνεμοι ξεχύθηκαν αγριεμένοι και το καράβι άρχισε να κλυδωνίζεται επικίνδυνα.  

Πριν την αφήγηση και μια μέρα που φυσά δυνατός αέρας τα παιδιά αφήνουν στην αυλή 
διάφορα αντικείμενα και προβλέπουν ποια από αυτά θα μετακινήσει ο άνεμος και ποια όχι. Ολόκληρη 
η γλάστρα φαίνεται αμετακίνητη, ενώ το πιατάκι της παρασύρεται στην άλλη άκρη της αυλής. Η 
τσάντα με το πρωινό δεν αλλάζει θέση, μα το σκουφάκι 
πετάει για λίγη ώρα πριν προσγειωθεί πάνω σε έναν 
θάμνο. Μετά τα παιδιά νιώθουν τον άνεμο στο 
πρόσωπό τους, αφήνουν να τα παρασύρει και 
παρατηρούν τα ρούχα τους που ανεμίζουν. Σε καμιά 
περίπτωση όλα αυτά δεν συνδέονται με την ιστορία.  
 Μετά την αφήγηση της ιστορίας κι αν τα παιδιά το 
επιθυμούν η νηπιαγωγός ενδέχεται να οργανώσει τα 
παιχνίδια του ανέμου:  
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Ανοίγοντας τους ασκούς του Αιόλου. Σε αυτό το παιχνίδι τα παιδιά φυλακίζουν τους ανέμους 
μέσα σε ασκούς-μπαλόνια. Στη συνέχεια σε μια λεκάνη γεμάτη νερό ακουμπούν ένα χάρτινο 
καραβάκι. Τα παιδιά-κύριοι των ανέμων ανοίγουν τους ασκούς τους και μετακινούν το καράβι. 
Πειραματίζονται με την κίνηση των καραβιών τους κινώντας τα άλλοτε γρήγορα και άλλοτε πιο αργά. 
Καθώς μεταμορφώνονται σε μυθικούς θεούς των Ανέμων, αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τόσο το 
γεγονός ότι οι δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης και της αιολικής, κινούν τα σώματα όσο και την 
έννοια του μεγέθους της δύναμης μέσα από τα αποτελέσματα της κίνησης των σωμάτων. Νικητής 
αναδεικνύεται όποιος ‘ταξιδεύσει’ πιο γρήγορα το καράβι του χωρίς να το αναποδογυρίσει. 

Αγώνες καραβιών. Σε λεκάνες γεμάτες νερό και με τη βοήθεια χάρτινων καραβιών, κάθε 
μικρός Αίολος προσπαθεί να φυσήξει ‘ούριο’ άνεμο ώστε να μετακινήσει το καράβι του σε μια 

προκαθορισμένη διαδρομή και να 

το οδηγήσει στην κόκκινη γραμμή του τέρματος. Το πρόβλημα είναι ότι φυσά με ένα καλαμάκι. 
Νικητής αναδεικνύεται όποιος τερματίσει πρώτος. 

Η επίσκεψη ενός αόρατου Αίολου. Τα παιδιά πληροφορούνται ότι μια συγκεκριμένη μέρα ο 
Αίολος τρύπωσε μέσα στην τάξη τους και τα προ(σ)καλεί να τον ανακαλύψουν. Η πρόκληση είναι 
πραγματικά μεγάλη μια και ο θεός των ανέμων θα είναι παρών, αλλά … αόρατος. Τα παιδιά κουνούν 
χαρτιά μπροστά στο πρόσωπό τους, τρέχουν ανάμεσα σε κρεμασμένες κορδέλες ή ανοίγουν πόρτες 
και παράθυρα ώστε να ελέγξουν αν σχηματίζεται ρεύμα. Η νηπιαγωγός καταγράφει φωτογραφικά 
κάθε επιτυχή προσπάθειά τους και σύντομα δημιουργούν ένα φωτογραφικό άλμπουμ με τίτλο Τη μέρα 
που μας επισκέφτηκε ο Αίολος. Στις διαφορετικές σελίδες του φωτογραφίες αποδεικνύουν πώς τα 
παιδιά κατόρθωσαν να ανακαλύψουν την παρουσία του αέρα, μέσα από τα αποτέλεσμα της κίνησής 
του. 
 
Οι άνεμοι ή η δράση αντίθετων δυνάμεων 
Στην ιστορία αυτή της Χρυσούλας Χατζηγιαννιού δύο άνεμοι, ο Βοριάς κι ο Νοτιάς, σπρώχνουν από 
αντίθετες κατευθύνσεις τα καραβάκια στη θάλασσα με αποτέλεσμα αυτά να ακινητοποιηθούν. 
Καταφέρνουν να κινηθούν μόνο όταν ο ένας από τους δύο ανέμους σταμάτησε να φυσά γιατί η Νύχτα 
«τσάκωσε τον έναν και τον έβαλε στο σακούλι». Μετά την αφήγηση της ιστορίας τα παιδιά καλούνται 
να παίξουν τους ανέμους αλλά και τη Νύχτα, την 
κυρά των ανέμων. 
 Εγώ είμαι ο πιο δυνατός. Τα 
παιδιά-άνεμοι, φυσώντας μέσα σε ένα 
καλαμάκι, αναμετρώνται σε δύναμη. 
Με τη βοήθεια μιας πλαστικής λεκάνης 
γεμάτης νερό και μιας χάρτινης 
βαρκούλας, δυο παιδιά κάθονται το ένα 
απέναντι από το άλλο και αγωνίζονται 
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φυσώντας να απομακρύνουν από κοντά τους τη βαρκούλα και να την σπρώξουν προς την πλευρά του 
αντίθετου ανέμου. Νικητής ανακηρύσσεται εκείνος που θα καταφέρει να ακουμπήσει τη βαρκούλα 
στα τοιχώματα της λεκάνης, ακριβώς μπροστά από το συμμαθητή του/ άνεμο ανταγωνιστή.  

Πλήρης ακινησία όχι όμως και άπνοια. Αφού τα παιδιά χαρούν αρκετά το προηγούμενο 
παιχνίδι και συνειδητοποιήσουν την επίδραση των δυνάμεων στην κίνηση των σωμάτων, βρίσκονται 
αντιμέτωπα με μια ακόμη πρόκληση. Ορίζονται 
δύο ή περισσότερες ομάδες ή δύο παιδιά 
καθισμένα το ένα απέναντι από το άλλο ή ένα 
μεγαλύτερο σύνολο που διατάσσεται κυκλικά. 
Ένα καπάκι μπουκαλιού τοποθετείται ανάμεσα 
στα παιδιά και εκείνα εφοδιάζονται με 
καλαμάκια. Στην αρχή φυσά ο καθένας μόνος 
του και διαπιστώνει τη δύναμή του. Με το 
άκουσμα του συνθήματος τα παιδιά 
υποχρεώνονται να φυσήξουν όλα μαζί. Σκοπός 
του παιχνιδιού είναι να μη μετακινηθεί το 
καπάκι. Θα νικήσει η ομάδα που θα αντιληφθεί 
ότι ίσες και αντίθετες δυνάμεις 
εξουδετερώνουν η μία την άλλη.  

Ο κυρίαρχος των ανέμων. Σ’ αυτό το 
παιχνίδι τα παιδιά εφοδιάζονται με πλαστικές 
σακούλες και προσπαθούν να βρουν έναν 
τρόπο να εγκλωβίσουν τους ανέμους εκεί μέσα. 
Να τις φουσκώσουν, είναι μάλλον αδύνατο. Θα 
καταφέρουν να κυριαρχήσουν πάνω τους και 
να τους εγκλωβίσουν ή θα αποδειχθούν κατώτεροι των περιστάσεων; Μόνο αν τα παιδιά σκεφτούν να 
κινήσουν τις σακούλες τους απότομα, δεν θα τους επιτρέψουν να γλιστρήσουν σαν αερικά μέσα από 
τα δάχτυλά τους. Οι κυρίαρχοι των ανέμων σε λίγο θα κρατούν στα χέρια τους τον ίδιο τον άνεμο.   
 
Το γογγυλάκι ή η δράση πολλών δυνάμεων με την ίδια κατεύθυνση 
 Το Γογγυλάκι είναι μια ιστορία το Αλέξη Τολστόι από τη συλλογή Η Γκρινιάρα Κατσίκα. Αναφέρεται 
στην προσπάθεια μιας αλυσίδας ανθρώπων και ζώων που, πιασμένοι ο ένας πίσω από τον άλλο, 
τραβούν για να ξεριζώσουν το γογγυλάκι. Κάθε φορά που η δύναμή τους αποδεικνύεται ανεπιτυχής, 
ένας ακόμη προστίθεται και ο αγώνας ξαναρχίζει. Όλα τελειώνουν επιτυχώς όταν ένα ποντίκι 
συμβάλλει στην προσπάθεια και με τη δική του δύναμη.  
  Η έκπληξη είναι προφανής: Πώς είναι δυνατόν ένα τόσο μικρό πλάσμα να αποδειχθεί τελικά 
τόσο δυνατό, ώστε να καταφέρει αυτό που μεγαλύτερα ζώα δεν μπορούσαν να κατορθώσουν!  

Πριν από την αφήγηση της ιστορίας 
τα παιδιά παίζουν το δημοφιλές παιχνίδι της 
διελκυστίνδας και συζητούν για τους λόγους 
που οδήγησαν στη νίκη της μιας ομάδας ή 
στην ισοπαλία.  

Μετά την αφήγηση της ιστορίας τα 
παιδιά ενθαρρύνονται να αιτιολογήσουν την 
εξόρυξη του φυτού. Δεν είναι λίγα εκείνα 
που θεωρούν ότι αυτό οφείλεται «στη δύναμη 
που έβαλε το ποντίκι».  

Στη συνέχεια οργανώνεται μια 
δραστηριότητα: Δύο παιδιά μπαίνουν σε ένα 
χαρτόκουτο δεμένο με σκοινί και οι άλλοι 
δοκιμάζουν να το τραβήξουν κατά το σχήμα 
του παραμυθιού. Δηλαδή στην αρχή 
προσπαθεί το πρώτο παιδί και καθώς 
αποτυγχάνει προστίθεται και δεύτερο. Όταν και πάλι η κούτα δεν μετακινείται, στην ουρά πιάνεται 
και ένα τρίτο. Όταν τελικά η προσπάθεια δώσει αποτελέσματα, τότε κάποιος πρέπει να  ευθύνεται για 
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αυτό. Αν ορισμένα παιδιά επιμείνουν «το τελευταίο παιδί», εκείνο αναλαμβάνει μόνο του να 
μετακινήσει το βαρύ αντικείμενο. Το ότι δεν τα καταφέρνει δείχνει ότι χρειάστηκε η δράση πολλών 
δυνάμεων με ίδια κατεύθυνση.   
 
Ο κύριος Μπεν, η Μου και τα σκουπίδια ή οργανική και ανόργανη ύλη 
 Ένα εικονογραφημένο βιβλίο της Σοφίας Ζαραμπούκα που αναφέρεται στην ανακύκλωση μιλά για 
την ιστορία του Μπεν και της Μου που ξεχωρίζουν τα σκουπίδια τους σε οργανικά και ανόργανα (η 
ορολογία δεν αναφέρεται στο βιβλίο) και τα μεν πρώτα τα μετατρέπουν σε λίπασμα για τον κήπο 
τους, ενώ κάποια από τα άλλα φροντίζουν, ώστε να πάρουν το δρόμο τους για τη διαδικασία της 
ανακύκλωσης. 

Για ένα βιβλίο όπως αυτό της Ζαραμπούκα, που η ανάγνωσή του αποσκοπεί στην 
ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλωσης και την υιοθέτηση 
σχετικής συμπεριφοράς, η αναγνώριση των βασικών υλικών, χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματος. Η συγκεκριμένη γνώση φαίνεται να έχει 
κατακτηθεί από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.  

Αντίθετα, τα παιδιά χρειάζεται να σκεφτούν περισσότερο, μια και αρκετές φορές κάνουν 
λάθη, για να διακρίνουν ανάμεσα στα οργανικά σκουπίδια που μετατρέπονται σε λίπασμα και τα 
ανόργανα. Τώρα τα παιδιά παίζουν ένα παιχνίδι ρόλων: Φοράνε τα γυαλιά τους (φτιαγμένα από 
σύρμα πίπας), εφοδιάζονται με τα μπλοκάκια τους, όπου θα σημειώσουν τις παρατηρήσεις τους, και 
γίνονται ερευνητές. Θα προσπαθήσουν να ξεχωρίσουν από τα σκουπίδια τα οργανικά υλικά, αυτά 
δηλαδή που αποσυντίθενται στο χώμα, από τα ανόργανα.  
Για το σκοπό αυτό θα επιχειρήσουν τη διεξαγωγή ενός πειράματος: Μετά το κολατσιό παίρνουν 

λίγα από τα σκουπίδια (χαρτοπετσέτα, κεσεδάκι από γιαούρτι, συσκευασίες από γλυκίσματα, 
πλαστικό σακουλάκι, φλούδες από μανταρίνι κι από μπανάνα, αλουμινόχαρτο, μισοφαγωμένο μήλο, 
μισοφαγωμένη πίτα με σοκολάτα) και κάνουν τις προβλέψεις τους. Ποια θα λιώσουν και ποια όχι; Τα 
θάβουν στην αυλή και σημειώνουν την ημερομηνία. Τα καταβρέχουν τακτικά, όπως έκαναν ο Μπεν 
και η Μου και περιμένουν.  

Σε ένα μήνα θα δουν και θα καταγράψουν το αποτέλεσμα. 

 
 
 
Επίλογος 
Η ανάγνωση των ιστοριών αρκετές φορές συνδύασε την αφήγηση (storytelling) με την πειραματική 
ενασχόληση με σχετικά θέματα (hands on activities). Τα παιδιά διατύπωσαν επιστημονικές υποθέσεις, 
τις έλεγξαν πειραματικά και μαθαίνοντας το σχετικό φυσικό φαινόμενο, κατανόησαν καλύτερα ένα 
λογοτεχνικό έργο. Και ίσως σε αυτό το τελευταίο, στην ιδιαίτερα εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στο 
χώρο της αλήθειας και της φαντασίας, ακριβώς στο μεταίχμιο των δύο κόσμων να βρίσκεται και η 
χρυσή μεσότητα στην προσέγγιση λογοτεχνίας και φυσικής· τότε που η κατανόηση του πραγματικού 
οδηγεί κατευθείαν στην απόλαυση του φανταστικού. 
 



 

 

719

Βιβλιογραφία 
 
Αναγνωστοπούλου, Δ. (2002). Λογοτεχνική Πρόσληψη στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια  

Εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης. 
Γιαννικοπούλου, Α. Α. & Χατζηγεωργίου, Ι. (2002). Παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο και φυσικές  

επιστήμες. στο: Γ. Καψάλης, Α. Κατσίκης (επιμ.), Σχολική Γνώση και Διδασκαλία  
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Τομ. Β’ (σελ. 10-23).  Ιωάννινα.  

Γιαννικοπούλου, Α. Α. (2005). Εικονογραφημένα λογοτεχνικά βιβλία στην προσέγγιση  
φυσικών εννοιών: Διδακτικές παρεμβάσεις στην Προσχολική Εκπαίδευση. Στο Τζ.  
Καλογήρου & Κ. Λαλαγιάννη,  (Επιμ.). Η Λογοτεχνία στο Σχολείο: Θεωρητικές  
Προσεγγίσεις και Διδακτικές Εφαρμογές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (σελ. 329- 
352). Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός. 

Έκο, Ου. (1994). Έξι Περιπλανήσεις στο Δάσος της Αφήγησης (2η εκ.). Μτφ. Α.  
Παπακωνσταντίνου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Ζαραμπούκα, Σ. (1991). Ο κύριος Μπεν, η Μου και τα σκουπίδια. Αθήνα: Πατάκης. 
Καρκαβίτσας, Α. (2000). Ο Κουτσοφλέβαρος. Εικ. Άντα & Σβετλίν. Απόδ. Κ. Πούλος.  

Αθήνα: Παπαδόπουλος.  
Τολστόι, Α. (1976). Η Γκρινιάρα Κατσίκα. Απόδοση Γ. Ρίτσος. Αθήνα: Κέδρος. 
Χατζηγεωργίου, Ι. (2000). Αφήγηση, Φαντασία, Φυσική. Τα Εκπαιδευτικά, 55-56, 95-107. 
Χατζηγιαννιού, Χ. (2002). Οι άνεμοι στο Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Μέρος  

Πρώτο. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 
 

Egan, K. (1988). Teaching as Story Telling. An Alternative Approach to Teaching and  
Curriculum in the Elementary School. Chicago: The University of Chicago Press. 

Egan, K. (1999). Children’s Minds. Talking Rabbits & Clockwork Oranges. New York/  
London: Teachers College Press. 

Si-yuan, L. & Lian-bu, Li (2002). Αρχιμήδης. Εικόνες του Stefano Tartarotti. Απόδοση Β.  
Ηλιόπουλος. Αθήνα: Πατάκης.  

Si-yuan, L. & Lian-bu, Li (2002). Αϊνστάιν: H Φαντασία είναι πιο Σπουδαία από τη Γνώση.  
Εικονογράφηση Giuliano Ferri. Απόδοση Β. Ηλιόπουλος. Αθήνα: Πατάκης.  

Yannicopoulou, A. A. (2003). The (non)fiction book for young children: An interesting case  
in the Greek publishing market’, Bookbird, 41(1), 28-32. 

 
 

Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Ιστορίας του Δημοτικού σχολείου. Μια 
έρευνα βασισμένη στην ανάλυση περιεχομένου 

 
Ταμίσογλου Χρύσα, Εκπαιδευτικός-Υποψ. Διδάκτ. University of East Anglia 

 
Περίληψη 
Στο πλαίσιο των διαφοροποιήσεων της Ευρωπαϊκής Διάστασης (Ε.Δ.) στα Curricula των κρατών-μελών 
παρουσιάζει ενδιαφέρον η μελέτη του τρόπου προώθησης της Ε.Δ. σε κάθε χώρα. Στο σημείο αυτό 
επικεντρώθηκε η μελέτη αυτή, εστιάζοντας στο Αναλυτικό πρόγραμμα Ιστορίας του Δημοτικού Σχολείου της 
Ελλάδας για τρεις λόγους: α) η Σχολική Ιστορία δεν έχει ως σκοπό μόνο τη μετάδοση και γνώση γεγονότων του 
παρελθόντος. Σ’ αυτόν εμπεριέχεται και η ανάπτυξη της κριτικής ιστορικής σκέψης καθώς και η καλλιέργεια 
δεξιοτήτων και τρόπων προσέγγισής της. Επιπλέον, αποτελεί ένα ιδιαίτερο πεδίο για τη συγκρότηση της 
πολιτικής και κοινωνικής ταυτότητας του νέου σε όποιο κράτος κι αν ζει β) βασικό ρόλο στην επίτευξη όλων 
των παραπάνω, παίζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α.Π.), είτε πρόκειται για Α.Π. που αναφέρεται στο σύνολο 
της σχολικής γνώσης είτε για το Α.Π. κάθε γνωστικού αντικειμένου ξεχωριστά. Ο καθοριστικός αυτός ρόλος 
συνίσταται στο γεγονός ότι το Αναλυτικό Πρόγραμμα αποτελεί το «καθρέπτισμα» των πολιτικών προθέσεων 
και επιλογών των εκάστοτε εξουσιών που καθορίζουν την εκπαιδευτική πολιτική της κάθε χώρας γ) στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση θεμελιώνεται η καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης στην οποία βασίζεται και η 
απόκτηση της ευρωπαϊκής συνείδησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσει την Ευρωπαϊκή 
Διάσταση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Ιστορίας (Α.Π.Ι.) του Δημοτικού Σχολείου της Ελλάδας – χώρας μέλους 
της Ε.Ε. Στόχοι της ήταν να διαπιστώσει αν α) η ΕΔΕ εμπεριέχεται και διαχέεται στο Α.Π.Ι. β) αν υπηρετούνται 
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και σε ποιο βαθμό εξακτινώνονται οι τρεις παράμετροι οριοθέτησής της γ) αν καλλιεργεί την ευρωπαϊκή 
ταυτότητα και συνείδηση στους μαθητές και δ) αν συμβάλλει και κατά πόσο στην ενωτική διαδικασία της 
Ευρώπης. Η μέθοδος που κρίθηκε καταλληλότερη για τη διερεύνηση της ΕΔΕ στο Α.Π.Ι. ήταν η ανάλυση 
περιεχομένου. Πρόκειται για μια μέθοδος μελέτης της επικοινωνίας, γραπτής ή λεκτικής, που αποσκοπεί στην 
αντικειμενική και συστηματική περιγραφή της επικοινωνίας. Πηγή της έρευνας είναι το Α.Π. Ι. του Δημοτικού 
Σχολείου της Δ’, Ε’, και Στ’ τάξης ενώ το Α.Π.Ι. της Γ’ τάξης επιλέχθηκε να μην συμπεριληφθεί στην έρευνα 
αφού καλύπτει θεματικά την Αρχαία Ελληνική Μυθολογία. Η ανάλυση περιεχομένου επικεντρώθηκε: στο 
γενικό σκοπό της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας και στους γενικούς στόχους, στους ειδικούς σκοπούς 
και στους ειδικούς στόχους του μαθήματος για κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου. Η μελέτη βασίστηκε στα 
έγγραφα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Συμβουλίου για 
την Πολιτική Συνεργασία, στις σχετικές εκθέσεις που κατατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη νομοθεσία του 
Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας, στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως καθώς και στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία που σχετίζεται με το θέμα. 
 
Εισαγωγή 
Στις μέρες μας με τον όρο «Ευρώπη» δεν υποδηλώνουμε απλώς μια γεωγραφική αναφορά που 
συνίσταται σ’ ένα σύνολο κρατών που εντάσσονται στα γεωγραφικά της μήκη και πλάτη. Πρόκειται 
για μια πολυμορφική και πολυδιάστατη έννοια βάση της οποίας είναι η ενοποίηση σε οικονομικό, 
πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Επιπλέον συνεπάγεται την ύπαρξη και καλλιέργεια μιας 
ευρωπαϊκής ταυτότητας και συνείδησης στους πολίτες των κρατών που την απαρτίζουν, η οποία 
στηρίζεται σε κοινές αρχές, αξίες και πολιτισμικά στοιχεία (Bell, G. & Lloyd, J.T. 1989). 

Η εκπαίδευση και τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
( Ε.Ε.) φέρουν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την καλλιέργεια της επιθυμητής ευρωπαϊκής 
ταυτότητας. Ένα πρώτο κανάλι του εκπαιδευτικού συστήματος, ικανό να καλλιεργήσει την 
απαιτούμενη ευρωπαϊκή ταυτότητα και συνείδηση και να προσδώσει μια ευρωπαϊκή διάσταση στην 
εκπαίδευση, είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση. Σ’ αυτή τίθενται τα θεμέλια της ανάπτυξης της 
πολιτικής ταυτότητας και συνείδησης του ατόμου, μέσα και από τα γνωστικά αντικείμενα που 
διδάσκονται σε κάθε τάξη και σε κάθε επίπεδό της (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 2003).  . 
 Ανάμεσα σ’ αυτά τα γνωστικά αντικείμενα εξέχουσα θέση κατέχει το μάθημα της Ιστορίας. 
Σκοπός της σχολικής Ιστορίας δεν είναι μόνο η γνώση γεγονότων του παρελθόντος. Σ’ αυτόν 
εμπεριέχεται και η ανάπτυξη της κριτικής ιστορικής σκέψης, καθώς και η καλλιέργεια δεξιοτήτων και 
τρόπων προσέγγισής της. Επιπλέον, αποτελεί ένα ιδιαίτερο πεδίο για τη συγκρότηση της πολιτικής και 
κοινωνικής ταυτότητας του νέου σε όποιο κράτος κι αν ζει ( Παντίδης, Σ. & Πασιάς, Γ. 2003). 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αναγνώρισε εδώ και πολλά χρόνια τη σημασία της σχολικής 
ιστορίας γιατί η προπαρασκευή της Ευρωπαϊκής ενοποίησης απαιτεί την άρση όλων εκείνων των 
πτυχών της Σχολικής Ιστορίας που μπορούν να αναστείλουν την καλλιέργεια της κοινής ευρωπαϊκής 
ταυτότητας.  

Βασικό ρόλο όμως στην επίτευξη όλων των παραπάνω παίζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
(Α.Π.), είτε πρόκειται για Α.Π. που αναφέρεται στο σύνολο της σχολικής γνώσης είτε για το Α.Π. 
κάθε γνωστικού αντικειμένου ξεχωριστά. Ο καθοριστικός αυτός ρόλος συνίσταται στο γεγονός ότι το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα αποτελεί το «καθρέπτισμα» των πολιτικών προθέσεων και επιλογών των 
εκάστοτε εξουσιών που καθορίζουν την εκπαιδευτική πολιτική της κάθε χώρας (Apple, M. 1986). 

Αναμένεται λοιπόν στο Α.Π. κάθε χώρας της Ε.Ε. να αντικατροπτίζεται η Ευρωπαϊκή 
Διάσταση στην Εκπαίδευση, όπως αυτή εννοιολογήθηκε στις Ευρωπαϊκές διακηρύξεις, χωρίς 
απαραιτήτως να αποτυπώνεται με τον ίδιο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε εθνικής 
οντότητας ( Commission of the European Communities 1987, Ryba, R. 1992).   

Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει την 
Ευρωπαϊκή Διάσταση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Ιστορίας του Δημοτικού Σχολείου της Ελλάδας – 
χώρας μέλους της Ε.Ε. Στόχος της είναι να διαπιστώσει αν α) η ΕΔΕ εμπεριέχεται και διαχέεται στο 
Α.Π.Ι. β) αν υπηρετούνται και σε ποιο βαθμό εξακτινώνονται οι τρεις παράμετροι οριοθέτησής της 
που ακολουθούν γ) αν καλλιεργεί την ευρωπαϊκή ταυτότητα και συνείδηση στους μαθητές και δ) αν 
συμβάλλει και κατά πόσο στην ενωτική διαδικασία της Ευρώπης. 
Η έννοια της Ευρωπαϊκής Διάστασης στην Εκπαίδευση- Σύντομη ιστορική ανασκόπηση 
 Ο όρος Ευρωπαϊκή διάσταση στην Εκπαίδευση (ΕΔΕ) εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1970. 
Το Μάρτιο του 1974 η Επιτροπή Παιδείας της Κοινότητας παρουσίασε μια έκθεση με τίτλο « Η 
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εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή κοινότητα» όπου το 3ο κεφάλαιο είχε τον τίτλο ευρωπαϊκή διάσταση 
όπου για πρώτη φορά εννοιολογήθηκε ο όρος και προσδιορίστηκε το περιεχόμενο και οι στόχοι του. 
 Το Φεβρουάριο του 1976 στο Α’ πρόγραμμα δράσης της Κοινότητας προσδιορίστηκε για 
πρώτη φορά ως περιοχή ενδιαφέροντος της κοινοτικής πολιτικής η ΕΔΕ και ενθαρρύνθηκαν τα κράτη-
μέλη να οργανώσουν δράσεις υποστήριξης και προώθησής της. 
 Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 το θέμα της ΕΔΕ αποτέλεσε ζήτημα έντονων διαφορών και 
προβληματισμού μεταξύ των κρατών-μελών και το οποίο αφορούσε το αν η ενοποίηση που 
επιχειρείται στον οικονομικό τομέα μπορεί να επεκταθεί στο πολιτιστικό και στο κοινωνικό επίπεδο 
μια και η εκπαίδευση θεωρείται χώρος αποκλειστικής εθνικής αρμοδιότητας.  
 Το 1988 αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Διάστασης στην 
Εκπαίδευση. Κάτω από την επίδραση της έκθεσης Vanbergen (Vanbergen, P. 1988),  η οποία 
ανατέθηκε στο Βέλγο Pierre Vanbergen και αφορούσε την πρόοδο που σημειώθηκε στην προώθηση 
της ΕΔΕ και τα προβλήματα που παρουσιάζονται, εν όψει της Συνόδου των Υπουργών Παιδείας στην 
Κοπεγχάγη το Μάιο του 1998, εκδόθηκε ψήφισμα που στόχευε στην ενίσχυση της παρουσίας της 
ΕΔΕ. 
 Με την υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχ το 1992 γίνεται το πιο μεγάλο βήμα για τη 
θεσμική ενίσχυση της ΕΔΕ ενώ ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα για το χώρο της Γενικής 
εκπαίδευσης θεωρείται η Πράσινη Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης όπου 
καταγράφεται η συμβολή της στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο της Κοινότητας 
όπως διαμορφώνεται στη δεκαετία του ΄90. 
 Ταυτόχρονα στο ίδιο χρονικό πλαίσιο της δεκαετίας επιχειρείται η σύνδεση της ΕΔΕ με τις 
έννοιες « Ευρώπη της γνώσης» ( Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1997) και του «Ευρωπαίου 
πολίτη» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2000) καθώς και με τις διαδικασίες συγκρότησης του ευρωπαϊκού 
εκπαιδευτικού χώρου. 
 Παράλληλα η δυνατότητα προώθησης και ενίσχυσης της ΕΔ στα Curricula αποτέλεσε περιοχή 
ειδικού ενδιαφέροντος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών 
δεκαετιών του 20ου αι. αλλά και αντιπαράθεσης σχετικά με την προοπτική εκχώρησης αρμοδιοτήτων 
του τομέα της γενικής εκπαίδευσης προς την Κοινότητα και με την προοπτική διαμόρφωσης ενός 
ενιαίου κοινού Curriculum των κρατών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε διάφορες μελέτες με σκοπό να μελετηθούν οι 
διαφορές που υφίστανται στη διδασκαλία της Ευρώπης και την εισαγωγή της Ε.Δ. στα εκπαιδευτικά 
συστήματα της Γενικής Εκπαίδευσης των κρατών – μελών όπου επισημάνθηκαν οι σημαντικές 
αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων κρατών και η ανάγκη ανάπτυξης της ΕΔΕ με έμφαση στο ρόλο και 
στη σημασία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και διαπιστώθηκε ότι  έμφαση δίνεται κυρίως στο  
«learning about Europe than learning to be Europeans» και στη συλλογή εκπαιδευτικού 
πληροφοριακού υλικού( Ryba, R. 1992). 
 Παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το Συμβούλιο της Ευρώπης με το αρμόδιο 
όργανό της, το Συμβούλιο για την Πολιτική Συνεργασία (CDCC), το οποίο δραστηριοποιείται στο 
χώρο της εκπαίδευσης, εκπόνησε διάφορα project με βασικό αντικείμενο την εκπαίδευση και τη 
μόρφωση μιας γενιάς Ευρωπαίων πολιτών με συνείδηση του νέου πολιτικού, πολιτισμικού, 
κοινωνικού και οικονομικού πλαισίου της Ευρώπης μέσα στο οποίο θα ζουν όλο και  περισσότερο 
σαν να  πρόκειται για  μία και  ομόλογη  οντότητα 
( Παντίδης Σ. & Πασιάς, Γ. 2003) .   
 Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της έννοιας, όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω, γίνεται 
αντιληπτό ότι πρόκειται για μια πολυδιάσταση και πολυσήμαντη έννοια που συνεχώς εξελίσσεται με 
άξονες το χώρο, το χρόνο και τον πολιτισμό. Η οριοθέτησή της δεν καθίσταται εύκολη μια και 
πρόκειται για μια ένα συνεχώς εξελισσόμενη και αναπτυσσόμενη έννοια. Θα μπορούσε όμως να 
σκιαγραφηθεί ως ένας όρος ο οποίος περιλαμβάνει τρεις παραμέτρους μεταξύ των οποίων υπάρχει 
αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση: α) σαν ένα γνωστικό αντικείμενο το οποίο περιλαμβάνει την 
ιστορική, γεωγραφική, πολιτική και την κοινή πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης β) ως τη γνώση, 
κατανόηση και ευαισθητοποίηση γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως οργανισμό, τους σκοπούς και 
τις δράσεις που υιοθετεί με σκοπό την ευρωπαϊκή ενοποίηση γ) και τέλος, ως σύστημα αξιών και 
στάσεων με σκοπό την καλλιέργεια ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης στον Ευρωπαίο πολίτη, από 
τον οποίο εκλείπουν οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα κα επικρατεί η αναγνώριση, η κατανόηση, 
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η συνεργασία και η επικοινωνία με τον «άλλο» σε μια «Πολυπολιτισμική Ευρώπη» που οδεύει στο 
μέλλον. 
 Για την ύπαρξη και τον τρόπο παρουσίασης αλλά και ενίσχυσης της ΕΔΕ έχουν γίνει κατά 
καιρούς διάφορες έρευνες, μελέτες, ανακοινώσεις και προτάσεις που αφορούν  τόσο τ’ Αναλυτικά 
Προγράμματα όσο και τα σχολικά εγχειρίδια τα οποία συνδέονται άρρηκτα με τα πρώτα. Παράλληλα 
συντονισμένες προσπάθειες έχουν γίνει ειδικότερα στο χώρο της σχολικής ιστορίας, στις μεθόδους 
διδακτικής προσέγγισής της, και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με τη 
διδασκαλία της σχολικής ιστορίας. 

Στον Ελλαδικό χώρο, αναφερόμενες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σχετικές με την 
Ευρωπαϊκή διάσταση, ενδεικτικές  είναι οι έρευνες: του Γεώργιου Φλουρή η οποία αφορά την εικόνα 
της Ευρώπης στο Α.Π. του Δημοτικού Σχολείου ( Flouris, G. 1995), των Αχιλλέα Καψάλη και 
Αναστασίας Κεσίδου σχετικά με την Ευρωπαϊκή διάσταση στα σχολικά βιβλία του Δημοτικού 
σχολείου (Καψάλης, Α. & Κεσίδου, Α. 2002), του Κωνσταντίνου Παπαμανώλη με θέμα «Η 
Ευρωπαϊκή Διάσταση της Ελληνικής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Παπαμανώλης, Κ. 2000). 
 
Η έρευνα - Υποθέσεις της έρευνας 
Το κεντρικό ερώτημα στο οποίο επικεντρώνεται η έρευνα είναι αν η Ε.Δ. περιλαμβάνεται στο νέο 
Α.Π.Ι. Βάση του ερωτήματος αυτού τέθηκαν οι υποθέσεις: α) η Ε.Δ. περικλείεται στο Α.Π.Ι. αλλά δεν 
είναι επαρκής οι αναφορές ώστε να συμβάλλει δραστικά στην Ευρωπαϊκή ενοποίηση β) δεν 
προσδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργία ευρωπαϊκής συνείδησης και ταυτότητας γ) δεν 
καλλιεργείται επαρκώς και σύμφωνα με τις διακηρύξεις της Ε.Ε. η έννοια του « Ευρωπαίου πολίτη» 
και των στάσεων και αξιών που απορρέουν από τον όρο αυτό δ) η Ευρώπη ως οργανισμός και η 
επαφή με τους στόχους, τους σκοπούς και τις δράσεις της παραγκωνίζονται και ε) η αναφορά στην 
Ευρώπη εστιάζεται κυρίως στη γνώση ιστορικών γεγονότων του απώτερου παρελθόντος της. 
 
Διεξαγωγή της έρευνας  
Η μέθοδος που κρίθηκε καταλληλότερη για τη διερεύνηση της ΕΔΕ στο Α.Π.Ι. είναι η ανάλυση 
περιεχομένου. Πρόκειται για μια μέθοδος μελέτης της επικοινωνίας, γραπτής ή λεκτικής, που 
αποσκοπεί στην αντικειμενική, συστηματική περιγραφή της επικοινωνίας (Berelson, B. 1952). 
 Κρίθηκε κατάλληλη για τη συγκεκριμένη μελέτη γιατί: α) η πηγή που εξετάζεται είναι ένα 
γραπτό συμβολικό μέσο επικοινωνίας με το οποίος ο πομπός εκφράζει συγκεκριμένα μηνύματα β) τα 
μηνύματα αυτά, η ανάλυση περιεχομένου μπορεί να εντοπίσει και να καταγράψει. 
 Πηγή της έρευνας είναι το Α.Π. Ι. του Δημοτικού σχολείου της Δ’, Ε’, και Στ’ τάξης ενώ το 
Α.Π.Ι. της Γ’ τάξης επιλέχθηκε να μην συμπεριληφθεί στην έρευνα αφού καλύπτει θεματικά την 
Αρχαία Ελληνική Μυθολογία. Η ανάλυση περιεχομένου επικεντρώθηκε: στο γενικό σκοπό της 
διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας και στους γενικούς στόχους, στους ειδικούς σκοπούς και 
στους ειδικούς στόχους του μαθήματος για κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου. 
 Κατά την πρώτη φάση της διεξαγωγής της έρευνας συγκροτήθηκε ένα σύστημα κατηγοριών. 
Κατόπιν πολλαπλών δοκιμασιών, εφαρμογών και ανακατασκευών καθορίστηκαν οι κατηγορίες οι 
οποίες βασίστηκαν στον ορισμό της ΕΔΕ, όπως αυτός διατυπώθηκε παραπάνω και δομήθηκαν όπως 
φαίνεται στον πίνακα 1. Μονάδα καταγραφής ήταν η πρόταση. Η συγκεκριμένη μονάδα καταγραφής 
εξυπηρετούσε τη μελέτη αφού το Α.Π. είναι διατυπωμένο με τη μορφή σύντομων προτάσεων. Σ’ 
εκείνες τις περιπτώσεις που οι προτάσεις ήταν συνδεδεμένες παρατακτικά ή με ασύνδετο σχήμα, 
επιμερίστηκαν και εξετάστηκαν ξεχωριστά. Με τον τρόπο αυτό συγκροτήθηκαν 611 δελτία. Από αυτά 
τα 397 (ποσοστό 64,9% επί του συνόλου) εξέφραζαν έναν καθαρά εθνικό χαρακτήρα και αναφερόταν 
άμεσα στην Ελλάδα με χαρακτηρισμούς όπως: η χώρα μας, η Ελλάδα, το έθνος μας, ο τόπος μας ή 
αφορούσαν κατανόηση βασικών ιστορικών εννοιών κι έμειναν εκτός κατηγοριοποίησης. Τελικά 
ταξινομήθηκαν 214 δελτία ποσοστό (35,1%) από την ερευνήτρια στις καθορισμένες κατηγορίες. Για 
την εξασφάλιση της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας της έρευνας και για να μην είναι η 
κατάταξη των δελτίων μια αυθαίρετη και υποκειμενική επιλογή, χρησιμοποιήθηκαν δυο κριτές οι 
οποίοι ακολούθησαν την ίδια διαδικασία κατηγοριοποίησης (Holsti, O. 1969). Ως προϋπόθεση για την 
τελική κατάταξη ενός δελτίου σε μια κατηγορία τέθηκε ο όρος: ένα δελτίο να ταξινομείται στην ίδια 
κατηγορία τουλάχιστον από δυο κριτές.  Το μεγάλο ποσοστό συμφωνίας και το γεγονός ότι υπήρξε 
ταξινόμηση όλων των δελτίων στην ίδια κατηγορία τουλάχιστον από δυο κριτές, εξασφάλισε υψηλό 
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ποσοστό αξιοπιστίας. Διασφαλίστηκε δηλαδή η εγκυρότητα των κατηγοριών και η αξιοπιστία των 
αποτελεσμάτων της έρευνας  που οδήγησαν στο επόμενο στάδιο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συγκρότηση κατηγοριών 
 
Κατηγορία 1. «Γνώση για την Ευρώπη» 
Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται δελτία που περικλείουν τα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα, τις γεωγραφικές αναφορές, την πολιτισμική 
δημιουργία και την κοινωνική δομή της Ευρώπης ως ένα ηπειρωτικό σύνολο και των άλλων κρατών, εκτός της Ελλάδας, που απαρτίζουν την Ε.Ε. 
σε ειδικότερο επίπεδο. Λόγω του μεγάλου εύρους της κατηγορίας κρίθηκε απαραίτητο να δημιουργηθούν υποκατηγορίες για την αντικειμενικότερη 
και λειτουργικότερη κατάταξη των δελτίων: 
 
Υποκατηγορία 1α. «Πολιτικο-στρατιωτικά γεγονότα»: στην υποκατηγορία αυτή συγκαταλέγονται δελτία που αναφέρονται σε στρατιωτικά 
γεγονότα όπως πόλεμοι, εκστρατείες, πολεμικές επιχειρήσεις, στρατιωτικές συρράξεις, σε πολιτικά γεγονότα όπως η πολιτική οργάνωση, η συμβολή 
ηγετών στη διακυβέρνηση, η διπλωματία, οι νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οικονομικές εξελίξεις που έχουν σχέση με το σύνολο της Ευρώπης στο εύρος 
του γεωγραφικού χώρου που καλύπτει και σ’ ένα ειδικότερο επίπεδο με τις χώρες της Ε.Ε., από τα προϊστορικά χρόνια ως τις τελευταίες δεκαετίες 
του 20ου αιώνα. π.χ. α) «Να γνωρίσουν τα κυριότερα γεγονότα των πολεμικών επιχειρήσεων για την επέκταση του κράτους στα παλιά σύνορα της 
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας». β) «Να κατανοήσουν τη σημασία των νομοθετικών μέτρων των Ισαύρων για τη βελτίωση της αγροτικής ζωής.» 
Υποκατηγορία 1β. «Γεωγραφικές αναφορές»: συγκαταλέγονται δελτία που αποσκοπούν στη γεωγραφική επεξεργασία των πληροφοριών που 
αναφέρονται  στην Ευρώπη ως ηπειρωτικού συνόλου και ειδικότερα στα άλλα κράτη, εκτός της Ελλάδας, που απαρτίζουν την Ε.Ε. π.χ. «Με τη 
βοήθεια των χαρτών αποκτούν μια παραστατική εικόνα του γεωγραφικού χώρου των γειτονικών λαών του Βυζαντίου» 
Υποκατηγορία 1γ. «Πολιτισμική δημιουργία»: εμπεριέχει δελτία που αναφέρονται στις τέχνες, στα γράμματα, στα ήθη και έθιμα, στις εκδηλώσεις, 
στην εκπαίδευση, στα θρησκευτικά πιστεύω, στις εφευρέσεις και τα επιτεύγματα, κοινωνική οργάνωση και στη θέση της γυναίκας στην κοινωνία 
ενταγμένα στο σύνολο της Ευρώπης και στις επιμέρους χώρες της Ε.Ε. π.χ. . α)« Να γνωρίσουν την ανάπτυξη που παρουσίασε η τέχνη την εποχή 
του Βυζαντίου», β) Να γνωρίσουν τις διάφορες βαθμίδες της βυζαντινής εκπαίδευσης». 
 
Κατηγορία 2: «Η Ευρώπη ως οργανισμός» 
 περιλαμβάνει τα δελτία που αναφέρονται στην ίδρυση και λειτουργία της  Ε.Ε. ως οργανισμό, τον τρόπο συγκρότησής της, τους σκοπούς που 
επιδιώκει ως οργανισμός και τις δράσεις που αναλαμβάνει με σκοπό την Ευρωπαϊκή ενοποίηση: π.χ. «Να γνωρίσουν τους κυριότερους σταθμούς 
της πορείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση» 
 
Κατηγορία 3: «Αρχές και αξίες της Ε.Ε.» 
περιλαμβάνει δελτία που προωθούν το σύνολο των αρχών και αξιών του Ευρωπαίου πολίτη όπως ορίστηκαν στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών κοινοτήτων .Για την αποτελεσματικότερη και λειτουργικότερη κατανομή των δελτίων η κατηγορία επιμερίστηκε ως εξής: 
 
Υποκατηγορία 3 α. «Δημοκρατία- Ελευθερία»: περιλαμβάνει δελτία τα οποία αναφέρονται στην αναγνώριση, την εκτίμηση και το σεβασμό των 
εννοιών της δημοκρατίας, της ελευθερίας ως αξίες που πηγάζουν έμμεσα από την Πράσινο Βίβλο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. π.χ. 
« Να γνωρίσουν την αξία της Δημοκρατίας», «Να γνωρίσουν την αξία της ελευθερίας» 
Υποκατηγορία 3β. «Ειρήνη – Ασφάλεια – Συνεργασία των λαών»: περιλαμβάνει δελτία που αναφέρονται στην αναγνώριση, την εκτίμηση και το 
σεβασμό των εννοιών της ειρήνης – διεθνής ειρήνης, της ασφάλεια και της διεθνής συνεργασίας των λαών ως αξίες που πηγάζουν έμμεσα από τις 
διακηρύξεις της Πράσινης Βίβλου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων π.χ. «Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ανάγκης για ειρήνη. 
Υποκατηγορία 3γ. «Κοινωνική δικαιοσύνη-Ανθρώπινα δικαιώματα»: συγκαταλέγονται δελτία που αναφέρονται στην παροχή ίσων ευκαιριών και 
ίσων δικαιωμάτων σε όλους και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. π.χ. «Να εκτιμήσουν την αξία της προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων όλων των ατόμων» 
Υποκατηγορία 3δ. « Πολυπολιτισμικότητα» περιλαμβάνει δελτία που δηλώνουν το σεβασμό της διαφορετικής κουλτούρας και της εθνικής 
ταυτότητας των άλλων και την εξάλειψη όλων των μορφών σοβινισμού και ξενοφοβίας. π.χ. «Να σέβονται τον πολιτισμό όλων των λαών». 
   
Κατηγορία 4: «Αλληλοπροσφορά Ευρώπης –Ελλάδας» 
στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται δελτία που υπογραμμίζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ της Ευρώπης ως συνόλου με την Ελλάδα και τον 
κόσμο όλο.  Υποδεικνύουν την άμεση ή έμμεση προσφορά της Ευρώπης στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο  επίπεδο καθώς και την άμεση ή 
έμμεση προσφορά της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο. π.χ. « Να εκτιμήσουν την προσφορά της Ευρώπης στον παγκόσμιο 
πολιτισμό» 
Υποκατηγορία 4α.» « Προσφορά της Ευρώπης στην Ελλάδα και στον κόσμο όλο» 
Υποκατηγορία 4β. « Προσφορά της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο 
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Παρουσίαση -Ανάλυση αποτελεσμάτων 
Στην επόμενη φάση αποδελτιώθηκαν οι κατηγορίες και ακολούθησε η συστηματική, ποσοτική και 
ποιοτική περιγραφή των ευρημάτων. 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατανομή των δελτίων στις τέσσερις κατηγορίες 
συγκρότησης.  
Πίνακας 2. Κατανομή κατηγοριών 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το μεγαλύτερο ποσοστό δελτίων παρατηρείται στην κατηγορία 1: «Γνώση για  την Ευρώπη» 

(150 δελτία) ποσοστό 70,09% και ακολουθεί η κατηγορία 3 με ποσοστό 24,49% (52 δελτία) και η 
κατηγορία 4 με ποσοστό 5,14% ενώ σχεδόν ανύπαρκτη είναι η κατηγορία 2 (μόνο 1 δελτίο) ποσοστό 
0,46%. Οδηγούμαστε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι το Α.Π.Ι. επικεντρώνεται κατά πλειοψηφία στη 
γνώση για την Ευρώπη ενώ παραμελείται εξ’ ολοκλήρου η Ευρώπη ως οργανισμός. 
 Η έλλειψη της παραμέτρου της γνώσης, κατανόησης και ευαισθητοποίησης γύρω από την Ε.Ε 
ως οργανισμό, από μια άποψη θα μπορούσε να ερμηνευτεί από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη 
παράμετρος αναλύεται στο ξεχωριστό μάθημα «Πολιτική και Κοινωνική Αγωγή» το οποίο διδάσκεται 
μόνο στην Στ’ τάξη και το οποίο περιλαμβάνει τη διδασκαλία του ελληνικού δημοκρατικού 
πολιτεύματος κατά κύριο λόγο. Από την άλλη πλευρά όμως η ίδρυση της Ε.Ε. δεν αποτελεί από μόνη 
της ένα ιστορικό γεγονός με ποικίλες διαστάσεις που επηρεάζει άμεσα τη ζωή των μαθητών, 
δεδομένου του γεγονότος ότι έρχονται σε επαφή συνεχώς με την έννοια και τους σκοπούς της Ε.Ε. 
στην καθημερινή τους ζωή και μέσα από τα Μ.Μ.Ε.; Μια άλλη πιθανή εκδοχή είναι ότι η σύγχρονη 
περίοδος που περιλαμβάνει την ίδρυση της Ε.Ε. κατέχει στο σύνολο των θεματικών ενοτήτων που 
διδάσκονται, ένα μικρό μέρος αφού η παράθεση της ύλης ακολουθεί μια αυστηρή χρονολογική 
κατάταξη με ιδιαίτερη βαρύτητα στο απώτερο παρελθόν ( Pingel, F. 2000).  

Από την ενδοκατανομή των ταξινομημένων δελτίων της πρώτης κατηγορίας στις 
υποκατηγορίες προκύπτει ο πίνακας 3. Σ’ αυτόν σημειώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό δελτίων κατέχει 
η υποκατηγορία «Πολιτικο-στρατιωτικά γεγονότα» με ποσοστό 68% ενώ ελάχιστες είναι οι 
γεωγραφικές αναφορές για την Ευρώπη, μόνο 4 δελτία. 

Άρα εκείνο που προέχει στο Α.Π. είναι η γνώση των πολιτικών και στρατιωτικών γεγονότων 
που εξελίχθηκαν στο χώρο της Ευρώπης υποσκελίζοντας τις κοινωνικές και πολιτισμικές αναφορές. 
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Η διαπίστωση της έμφασης των πολιτικο – στρατιωτικών γεγονότων υποδηλώνει το γεγονός ότι το 
Α.Π.Ι. δεν εναρμονίζεται με τη σύγχρονη τάση στην ιστοριογραφία για μελέτη κυρίως της κοινωνικο–
οικονομικής ιστορίας και τον περιορισμό της πολιτικο–στρατιωτικής ιστορίας ( Γρόλλιος, Γ. 1998). 
Αντίθετα παραμένει σε πολλαπλές στατικές περιγραφές κυρίως πολέμων, συρράξεων, εμφυλίων και 
επαναστάσεων οι οποίες είναι ξεκομμένες από τον κοινωνικό χώρο και «υποδουλωμένες» σε μια 
χρονολογική σειρά η οποία ανάγεται στο απώτερο παρελθόν και θίγει ελάχιστα τα σύγχρονα χρόνια. 
Πρόκειται για μια παλαιότερη πρακτική και αντίληψη, η οποία αποκρυσταλλώνεται και στα 
παλαιότερα Α.Π.Ι. και η οποία εξακολουθεί να ισχύει ενώ θα περίμενε κανείς να υπάρχει μια 
διαφοροποίηση στο πλαίσιο του νέου Α.Π.Ι. ( Αβδελά, Ε. 1998).  

Οι περιορισμένες γεωγραφικές αναφορές στο χώρο της Ευρώπης θα μπορούσαν να 
ερμηνευτούν κάτω από το πρίσμα του αυτόνομου μαθήματος της Ιστορίας ενώ θα αναμένεται 
εκτενέστερη αναφορά στο ξεχωριστό μάθημα της Γεωγραφίας το οποίο υπάρχει στην Ε’ και Στ’ τάξη. 
Παρόλα αυτά αν κανείς ανατρέξει στις «Ενδεικτικές Δραστηριότητες» που συνοδεύουν τους ειδικούς 
σκοπούς κάθε τάξης διακρίνει περισσότερες αναφορές π.χ. Γράφουν στο χάρτη τα ονόματα των 
κρατών της Ε.Ε. ( Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 2003). 

Ο πίνακας 4 παρουσιάζει την κατανομή των δελτίων στην κατηγορία 3 (52 συνολικά δελτία). 
Η υποκατηγορία: «Ειρήνη–Ασφάλεια–Συνεργασία των λαών» με την υποκατηγορία: 
«Πολυπολιτισμικότητα» παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα δελτίων με ποσοστό 34,61% και 
30,76% αντίστοιχα και ακολουθούν οι υποκατηγορίες: «Κοινωνική Δικαιοσύνη– Ανθρώπινα 
δικαιώματα» (23,07%) και «Δημοκρατία–Ελευθερία» με ποσοστό 11, 56%. Συμπεραίνουμε λοιπόν 
ότι μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στις αξίες και αρχές που πηγάζουν έμμεσα από τις διακηρύξεις της 
Πράσινης Βίβλου και στο σεβασμό της διαφορετικής κουλτούρας των άλλων. 

Σχετικά με τις αξίες και τις αρχές που πρεσβεύονται στην Ε.Ε. ο τονισμός των έμμεσων αξιών 
«Ειρήνη – Ασφάλεια - Συνεργασία των λαών» που πηγάζουν από την Πράσινο Βίβλο θα μπορούσε να 
ερμηνευτεί ως εξής: ο ελληνικός λαός στη διάρκεια της ιστορικής του πορείας δεν παρουσίασε 
επεκτατική πολιτική και επεκτατικές βλέψεις απέναντι 
σε άλλους λαούς και η αξία της ειρήνης και της συμφιλίωσης είναι συνυφασμένες με την ιστορία του. 
Επιπρόσθετα στο γενικό μέρος του Α.Π. γίνεται ιδιαίτερη μνεία στις αξίες αυτές και πρόκειται για μια 
τάση που χαρακτηρίζει τον ιδεολογικό προσανατολισμό των Α.Π. από το 1974 κι έπειτα, ιδιαίτερα με 
τον εκδημοκρατισμό που επιχειρήθηκε από το 1981 και διαφαίνεται και στα σχολικά εγχειρίδια 
(Άχλης, Ν. 1996).  
 
Πίνακας 4: Κατανομή στην Κατηγορία 3 
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Η μικρή παρουσία των αξιών της δημοκρατίας και της ελευθερίας θα μπορούσε ενδεχομένως να 
ερμηνευτεί κάτω από το πρίσμα των «κεκτημένων» και «βιωμένων» αξιών, που ως τέτοιες, υπάρχει 
ανάγκη για παρουσία τους αλλά όχι και για τονισμός τους. Άλλωστε πρόκειται για αξίες στενά 
συνυφασμένες με τον ελληνικό λαό κοιτάζοντας το ιστορικό του παρελθόν από την περίοδο ακόμα 
της αρχαίας Ελλάδας. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η υποκατηγορία της πολυπολιτισμικότητας, μιας αξίας που δεν 
υπηρετείται στα προηγούμενα Α.Π.Ι., ενώ εμφανίζεται στο νέο (Άχλης, Ν. 1996). Η Ελλάδα για 
χρόνια αποτέλεσε χώρα αποστολής μεταναστών αλλά τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ως χώρα 
υποδοχής μεταναστών. Ενδεχομένως αυτές οι κοινωνικές συνθήκες να οδήγησαν στην παρουσία 
αυτής της παραμέτρου η οποία αποτελεί θεμέλιο για τον κοινό Ευρωπαϊκό πολιτισμό. 
 Η κατανομή των δελτίων στην κατηγορία 4: «Αλληλοπροσφορά Ευρώπης – Ελλάδας» 
παρουσιάζεται στον πίνακα 5.  
 
Πίνακας 5: Κατανομή στην κατηγορία 4 
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Ελλάδα και στον κόσμο όλο» (4 δελτία, ποσοστό 36,36%), παρόλο που η κατανομή δελτίων δεν 
εμφανίζει σημαντική διαφορά (δελτία 7:4). Θα μπορούσε λοιπόν να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι 
δίνεται ένα μικρό προβάδισμα στην προσφορά της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον κόσμο.  
 Η αναφορά στην αλληλοπροσφορά της Ευρώπης και της Ελλάδας θα αναμενόταν να ήταν πιο 
ενισχυμένη αν θεωρηθεί ότι ο ελληνικός πολιτισμός, η ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά της 
Ελλάδας αποτέλεσε τη βάση για την οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και αποτελεί τη 
μέγιστη συνεισφορά της χώρας μας στην προοπτική της διαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής συνείδησης. 
Σ’ αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός συγκαταλέγεται στα 
περιεχόμενα διδασκαλία κι άλλων χωρών της Ευρώπης( Pingel, F. 2000).   

Ο πίνακας 6 παρουσιάζει μια συνολική εικόνα της κατανομής όλων των υποκατηγοριών. 
Παρατηρούμε ότι η υποκατηγορία: «Πολιτικο – στρατιωτικά γεγονότα» παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 
κατανομή δελτίων (ποσοστό 47,66%) και ακολουθεί η υποκατηγορία: «Κοινωνικές - πολιτισμικές 
αναφορές» (ποσοστό 20,56%) γεγονός που επιβεβαιώνει την υπεροχή της κατηγορίας 1. 

 Μπορούμε λοιπόν να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το Α.Π.Ι. του Δημοτικού Σχολείου 
μεταξύ των τριών παραμέτρων της ΕΔΕ, όπως προκύπτουν από τον ορισμό της, η παράμετρος 
«Γνώση για την Ευρώπη» με ιδιαίτερη έμφαση στα πολιτικο–στρατιωτικά γεγονότα υπερτονίζεται 
ενώ οι δυο άλλες διαστάσεις υποσκελίζονται. Το γεγονός αυτό συγκλίνει με τα συμπεράσματα της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σηματοδοτεί την έλλειψη της διάχυσης της ΕΔΕ στο 
Α.Π.Ι. ( Pingel, F. 2000, pp.42-43).  

 Σε ένα δεύτερο επίπεδο πέρα από την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων, 
 
Πίνακας 6. Κατανομή Υποκατηγοριών 
 
  

επιχειρήθηκε και η ανίχνευση ποιοτικών στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, αναζητήθηκαν στο Α.Π.Ι. 
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παρουσιάζεται - αποδυναμωμένη. 
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Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα και ανατρέχοντας στα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας, 
διαπιστώνεται ότι ο συνολικός χώρος καθώς και τα κεφάλαια που είναι αφιερωμένα αποκλειστικά 
στην Ε.Ε. είναι μικρής έκτασης και ανάπτυξης.      

                                                                                           
Προεκτάσεις 
Συμπερασματικά, στην προσπάθεια ανίχνευσης της Ε.Δ. στο Α.Π.Ι. που επιχειρήθηκε στην παρούσα 
έρευνα, διαπιστώθηκε ότι το Α.Π.Ι. εμπεριέχει την Ε.Δ. αλλά η διάχυσή της δεν είναι επαρκής και 
πολυδιάστατη ώστε να συμβάλλει στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Διατηρείται ένας 
εθνοκεντρικό χαρακτήρας και προάγεται η δημιουργία κυρίως της εθνικής συνείδησης γεγονός 
πιθανώς αναμενόμενο αφού πρόκειται για ένα γνωστικό αντικείμενο σαφώς προσανατολισμένο και 
προκαθορισμένο σε όλα τα κράτη της Ε.Ε. να υπηρετεί πρωτίστως τα εθνικά συμφέροντα. 

Παράλληλα όμως δε προσδίδει βαρύτητα στη δημιουργία μια ευρωπαϊκής ταυτότητας και 
συνείδησης καλλιεργώντας την αντίληψη της υπαγωγής σ’ ένα κοινό ευρωπαϊκό σύνολο. Συναφές 
είναι το γεγονός ότι η έννοια του « Ευρωπαίου πολίτη» και των στάσεων και αξιών που απορρέουν 
από τον όρο αυτό δεν ενδυναμώνονται μέσα από μια συστηματική και συνεχής διαδικασία. 

Η Ευρώπη παρουσιάζεται κυρίως μέσα από μια σειρά πολιτικοστρατιωτικών γεγονότων με 
μικρή έμφαση στα κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία και με αδυναμία στην προβολή της Ευρώπης 
ως ενός φιλόδοξου, ταχέως αναπτυσσόμενου, πολυδιάστατου και πολύμορφου οργανισμού. 

Όλα όσα αναφέρθηκαν επιβεβαιώνουν τις αρχικές υποθέσεις της έρευνας και φαίνεται ότι 
συγκλίνουν με τα ευρήματα και προγενέστερων ερευνών. Πιο συγκεκριμένα στην έρευνα του Γ. 
Φλουρή (1995:118) δηλώνεται ότι: « the Greek elementary school curriculum and materials during all 
six years of attendance do not reflect any of the aspects of the European dimension as stated in the 
Resolution of the Council and the Ministers of Education of the EU countries. The concepts of 
European identity and citizenship as proposed by the Resolution Do not exist in Greece’s curriculum 
and text books». Στα γενικά συμπεράσματα των Α. Καψάλη και Α. Κεσίδου (2002:61) διαπιστώνεται 
ότι «οι σχετικές με την Ευρώπη αναφορές που υπάρχουν είναι κατά κανόνα διάσπαρτες και μη 
συστηματικές, με αποτέλεσμα να μη διαφαίνεται μια συνειδητή προσπάθεια εισαγωγής της 
ευρωπαϊκής διάστασης στα σχολικά εγχειρίδια.[…] Η ευρωπαϊκή διάσταση παραμένει ζητούμενο για 
το ελληνικό σχολείο». Σημαντική επίσης είναι και η επισήμανση του Κ. Παπαμανώλη (2000: 12-13) 
ότι « σήμερα με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θέμα του σκοπού της ιστορίας πρέπει να 
τεθεί σε διαφορετικές βάσεις». 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί η αντίφαση που σημειώνεται με τα συμπεράσματα της 
παρούσας έρευνας και το γενικό μέρος του Α.Π. 

Στο γενικό μέρος του ΔΕΠΠΣ και των ΑΠΣ (Δημοτικού – Γυμνασίου), σελ. 3734,δηλώνεται 
ότι: «είναι απαραίτητος ένας εκπαιδευτικός σχεδιασμός με έναρξη από την υποχρεωτική εκπαίδευση 
υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων αλλά και των επιθυμητών επιδιώξεων. Ο σχεδιασμός αυτός 
πρέπει να οδηγεί στη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται 
στη δυναμική των καιρών και ν’ ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής μας…» Στη 
συνέχεια αναφέρεται: «Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρείται αναγκαίο να προωθηθούν: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ε) η καλλιέργεια της συνείδησης του ευρωπαίου πολίτη με την ταυτόχρονη διατήρηση της εθνικής μας 
ταυτότητας και της πολιτισμικής μας αυτογνωσίας» και ακολουθεί: «Εξάλλου ανάλογος είναι και ο 
προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση. Η διαφύλαξη της δημοκρατικότητας 
του πολιτικού βίου, της ελευθερίας, της ανεξιθρησκίας, της αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, του 
διεθνισμού, της δικαιοσύνης, του πολιτισμού, της εργασίας, της πνευματικής καλλιέργειας και της 
κοινωνικής συνοχής σε ανοιχτές πλουραλιστικές κοινωνίες, πλαισιώνουν τον κοινό μελλοντικό σκοπό 
της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης. 

Ο σκοπός αυτός αποτελεί κοινή επιδίωξη για την ανάπτυξη της εθνικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής των επί μέρους ευρωπαϊκών χωρών, λαμβανομένου, βέβαια, υπόψη ότι το εκπαιδευτικό 
σύστημα κάθε χώρας διακρίνεται και καθορίζεται από τα στοιχεία εκείνα που ανταποκρίνονται στις 
εθνικές και τις άλλες ιδιαιτερότητες της κοινωνίας. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, και με γνώμονα την 
αναγκαιότητα ανάπτυξης της ποιότητας της εκπαίδευσης, πρέπει να ενταχθεί και το δικό μας 
εκπαιδευτικό σύστημα με τις κατάλληλες προσαρμογές, που θα το καταστήσουν περισσότερο 
ποιοτικό, περισσότερο δυναμικό, περισσότερο αποτελεσματικό.»  
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 Παρ’ όλες τις «εισαγωγικές» διακηρύξεις, διαπιστώνεται ότι στο Α.Π.Ι. παραμελείται η 
καλλιέργεια της συνείδησης του Ευρωπαίου πολίτη αγνοώντας τη δυναμική των καιρών και τις 
προκλήσεις της εποχής, παρακάμπτοντας τους προσανατολισμούς της Ε.Ε. για την εκπαίδευση και 
δηλώνοντάς τους με μικρής έκτασης αναφορές. 
 Τα πορίσματα της έρευνας σηματοδοτούν αφενός τη σημασία που θα είχε μια σφαιρική 
εξέταση του συνόλου του νέου Α.Π. του Δημοτικού Σχολείου με σκοπό να διερευνηθεί η συνολική 
εικόνα της Ε.Δ. σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται και αφετέρου την εξέταση των 
σχολικών εγχειριδίων τα οποία «ενσαρκώνουν» και υλοποιούν το Α.Π. 
 Σε μια πιο ευρύτερη θεώρηση, μπορούν ν’ αποτελέσουν αφορμή για προβληματισμό των 
αρμοδίων του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, με δεδομένο μάλιστα ότι προαναγγέλθηκε η πρόθεση για 
βελτιωτικές αναπροσαρμογές στα σχολικά εγχειρίδια μετά τη δοκιμαστική εφαρμογή τους, με την 
προοπτική της βελτίωσης, του εμπλουτισμού και της ενδυνάμωσης του Ευρωπαϊκού 
προσανατολισμού στην εκπαίδευση και την ενσωμάτωσή της στα περιεχόμενα μάθησης. 
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Οι θεμελιώδεις έννοιες μέσα από τα σχέδια εργασίας στο σχολικό εγχειρίδιο 

της Μελέτης του Περιβάλλοντος για την Α΄ Δημοτικού 
 

Πλακίτση Κατερ., Λέκτορας, Π.Τ.Ν., Παν. Ιωαννίνων 
Σπυράτου Ειρ., Εκπαιδευτικός 
Μανώλη Βάια, Εκπαιδευτικός 

 
Περίληψη 
Η εργασία διαπραγματεύεται τη διδασκαλία των θεμελιωδών εννοιών στα νέα σχολικά εγχειρίδια της Μελέτης 
του Περιβάλλοντος για την Α΄ Δημοτικού. Εστιάζει στην έννοια του χρόνου και ειδικότερα στα ερευνητικά 
δεδομένα που υποβάλλουν το διδακτικό μετασχηματισμό, έτσι ώστε η έννοια να εκφαίνεται ή να υποφαίνεται σε 
προτεινόμενες ακολουθίες δραστηριοτήτων, που είναι προ-οργανωμένες σε μια διαθεματική προσέγγιση με τη 
μορφή σχεδίων εργασίας. Σύμφωνα με τον Piaget οι θεμελιώδεις κατηγορίες της σκέψης είναι ο χώρος, ο 
χρόνος, το πράγμα και η αιτιότητα. Υποστηρίζουμε ότι, τα παιδιά καλούνται να συμβιβάσουν ένα κοινωνικά 
προσδιορισμένο αντιληπτικό σύστημα εκφραζόμενο μέσω συμβόλων (ώρας, λεπτών, δευτερολέπτων κ. λπ.  - 
φυσικός χρόνος) και της γλώσσας (μια φορά και ένα καιρό κ. ά.), με το δικό τους υποκειμενικό αντιληπτικό 
σύστημα βασισμένο στην εμπειρία τους για τις αλλαγές (βιωματική αντίληψη για την εναλλαγή μέρας - νύχτας 
κ. λπ.  - ψυχολογικός χρόνος) και για τις αλλαγές που συμβαίνουν με την αλλαγή της ηλικίας τους (βιολογικός 
χρόνος). Υπό το πρίσμα της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, ζητούμενο είναι οι διαφορετικές 
αναπαραστάσεις για την έννοια του χρόνου που έτσι και αλλιώς χειρίζονται τα παιδιά μέσα από τα διαφορετικά 
αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος να ενοποιηθούν σε ένα Ολοκληρωμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα, 
διαθεματικού τύπου, το οποίο προσδοκούμε ότι θα ενισχύσει την κατανόηση της έννοιας του χρόνου καθαυτής, 
άλλων διαστάσεών της όπως ο ιστορικός χρόνος, η ηλικία, η τοπική ώρα κ. λπ., και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη 
των λογικομαθηματικών συλλογισμών των παιδιών και γενικότερα στη γνωστική τους ανάπτυξης μέσα από τη 
χρήση εννοιών ως γνωστικών οργανωτών. Κατά την άποψή μας, τελικά, η προσαρμογή του παιδιού στο ατομικό 
και κοινωνικό «γίγνεσθαι» γίνεται με όρους «αυτοεπιλογής». Από το ένα μέρος, η αντικειμενική γνώση για το 
χρόνο είναι καθολική και γίνεται κατανοητή από κάθε άτομο που κατέχει ορισμένες βασικές δεξιότητες χρήσης 
διατάξεων μέτρησης του χρόνου. Από την άλλη μεριά, η υποκειμενική γνώση είναι ενορατική, τη δημιουργεί το 
κάθε άτομο ξεχωριστά μέσα από τις εμπειρίες του και συνίσταται στο τι υπάρχει στη συνείδηση του κάθε 
ατόμου και στα ιδιαίτερα συναισθήματά του (ψυχολογικός χρόνος). Στην εργασία περιγράφεται παράδειγμα 
εφαρμογής των προηγούμενων στο σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης του Περιβάλλοντος για την Α΄ Δημοτικού. 
Η διαθεματική προσέγγιση εντάσσεται στο πλαίσιο της υπόθεσης της εποικοδόμησης της γνώσης και 
χρησιμοποιεί τις τεχνικές επίλυσης προβλήματος, καθώς επίσης και ενεργητικές δραστηριότητες ανακαλυπτικού 
τύπου.    
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Εισαγωγή 
Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην πρώτη παιδική ηλικία εδράζεται στην περιοχή όπου 
τέμνονται πολλά επιστημονικά πεδία. Από τα επιστημονικά αυτά πεδία αντλεί όχι μόνο επιστημονικό 
περιεχόμενο αλλά και δεξιότητες και στάσεις που επιδιώκει να καλλιεργήσει. Συγκεκριμένα, η 
Διδακτική των εννοιών των Φυσικών Επιστημών στηρίζεται στα εξής: 

Α) Μελέτη των πορισμάτων της Γνωστικής Ψυχολογίας για την ηλικιακή ομάδα στην οποία 
απευθύνεται κάθε φορά. Επιλογή της θεωρίας ή των θεωριών μάθησης που θα ακολουθήσει.  

Β) Επιστημολογική ανάλυση του γνωστικού αντικειμένου. Υποστηρίζουμε την αξία αλλά και 
το εφικτό της  διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών από την πρώιμη παιδική ηλικία στη βάση του 
επιστημολογικού πλουραλισμού και του αξιακού σχετικισμού. Η θέση μας αυτή συνδέεται με τις 
απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών για την εκπαίδευση του πολίτη προς τον επιστημονικού και 
τεχνολογικό εγγραμματισμό. Επιπλέον υποστηρίζουμε τη διδασκαλία εννοιών, στάσεων και 
δεξιοτήτων των Φυσικών Επιστημών στην πρώιμη παιδική ηλικία με βάση τα ερευνητικά 
αποτελέσματα στο χώρο που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα, τα όρια και το βαθμό της 
αποτελεσματικότητάς της (Piaget, 1969, 1973, Κολιόπουλος, 2002, Ραβάνης, 2003, Χρηστίδου κ.ά. 
2004) 

Γ) Διδακτική μεθοδολογία που απορρέει από τις επιστημολογικές μας επιλογές όσον αφορά 
τη φύση της γνώσης και της μάθησης, καθώς επίσης και από τα πορίσματα της γνωστικής ψυχολογίας 
για τις μικρές ηλικίες. Κατά την άποψή μας, είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν πώς 
οι επιστημολογικές τους θέσεις αντικατοπτρίζονται στις διδακτικές τους πρακτικές (Πλακίτση, 
Κόκκοτας κ.ά., 2000, Kokkotas & Plakitsi 2004/2007). 

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζουμε ότι η Διεπιστημονικότητα ή η 
Διαθεματικότητα, δεν μπορεί να είναι μια απλή προσπάθεια «διέλευσης» του προς μελέτη θέματος 
μέσα από τα διάφορα επιστημονικά πεδία, ούτε μια αυθαίρετη και τυχαία επιλογή δραστηριοτήτων οι 
οποίες εμπίπτουν στα ξεχωριστά επιστημονικά πεδία, συνοδευόμενη από μια χαλαρή διδακτική 
μεθοδολογία. Η διεπιστημονικότητα θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένες επιστημολογικές 
επιλογές σχετικές με το γνωσιακό αντικείμενο, οι οποίες θα καθοδηγούν και το διδακτικό 
μετασχηματισμό του περιεχομένου για την μετατροπή του γνωστικού αντικειμένου σε διδακτικό 
αντικείμενο. Επίσης, μπορεί μεν η διαθεματικότητα στις μικρές ηλικίες να είναι καταρχήν δεδομένη, 
αλλά η επιλογή των δραστηριοτήτων θα πρέπει να γίνεται με βάση έρευνες που έχουν αναλύσει τα 
επίπεδα κατανόησης των εννοιών και τα επίπεδα ανάπτυξης των δεξιοτήτων στο πλαίσιο του 
εποικοδομισμού.  
 

Προς μια διαθεματική διδακτική προσέγγιση της έννοιας του χρόνου 

Υποστηρίζουμε ότι, τα παιδιά καλούνται να συμβιβάσουν ένα κοινωνικά προσδιορισμένο αντιληπτικό 
σύστημα εκφραζόμενο μέσω συμβόλων (ώρας, λεπτών, δευτερολέπτων κ. λ. π.  - φυσικός χρόνος) και 
της γλώσσας (μια φορά και ένα καιρό κ. ά.) με το δικό τους υποκειμενικό αντιληπτικό σύστημα 
βασισμένο στην εμπειρία τους για τις αλλαγές (βιωματική αντίληψη για την εναλλαγή μέρας - νύχτας 
κ. λ. π.  - ψυχολογικός χρόνος) και για τις αλλαγές που συμβαίνουν με την αλλαγή της ηλικίας τους 
(βιολογικός χρόνος), η οποία τους προσδίδει συχνά και μιαν αίσθηση φθοράς. Εξάλλου ο φυσικός 
χρόνος όπως αυτός εκφράζεται στο χρόνο του ρολογιού (κοινωνικό συμβατικό σύστημα) παραπέμπει 
στην αντίληψη της κλασσικής Φυσικής για το χρόνο, η οποία διαφέρει ριζικά από τις σύγχρονες 
απόψεις της Φυσικής για το χρόνο (σχετικιστικός - κβαντικός χρόνος).  

Η συζήτηση και ο προβληματισμός για την αλληλοσυσχέτιση της έννοιας του χρόνου με τα 
διάφορα διδακτικά αντικείμενα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα 
μπορούσε να συνεχιστεί με τη Βιολογία (έννοιες της ανάπτυξης και της ηλικίας, που έχουν έντονο το 
χρονικό συλλογισμό), τη Γλώσσα (με τις ποικίλες χρονικές λέξεις που χρησιμοποιούν τα παιδιά, όπως 
πριν, τώρα, μετά, αύριο, παρελθόν, παρόν, μέλλον, μια φορά και έναν καιρό (Λογοτεχνία)…) κ. λ. 
π. (Gale, R., 1968, Kokkotas P., Vlachos I. Plakitsi K. et al, 1997). 
          Ζητούμενο, κατά την άποψή μας είναι οι διαφορετικές αναπαραστάσεις για την έννοια του 
χρόνου που έτσι και αλλιώς χειρίζονται τα παιδιά μέσα από τα διαφορετικά αντικείμενα του 
Αναλυτικού Προγράμματος να ενοποιηθούν σε ένα Ολοκληρωμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα, 
διαθεματικού τύπου για τη διδασκαλία του χρόνου, το οποίο προσδοκούμε ότι θα ενισχύσει την 
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κατανόηση της έννοιας του χρόνου καθαυτής, άλλων διαστάσεών της όπως ο ιστορικός χρόνος, η 
ηλικία, η τοπική ώρα κ. λ. π., και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των λογικομαθηματικών συλλογισμών 
των παιδιών και γενικότερα στη γνωστική τους ανάπτυξης μέσα από τη χρήση εννοιών (στην 
περίπτωσή μας του χρόνου) ως γνωστικών οργανωτών (Johnson-Laird, 1983, Smith, Ε., 1993,  
Πλακίτση, 2001).  

Για το σκοπό αυτό καταλληλότερη προσέγγιση είναι η διαθεματική. Η διαθεματική 
προσέγγιση εντάσσεται στο πλαίσιο της υπόθεσης της εποικοδόμησης της γνώσης και χρησιμοποιεί 
τις τεχνικές επίλυσης προβλήματος, καθώς επίσης και ενεργητικές δραστηριότητες ανακαλυπτικού 
τύπου, επομένως εξυπηρετεί τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και στη μάθηση.    

Εστιάζοντας στην έννοια του χρόνου, αυτή σχηματίζεται μέσω της αλληλεπίδρασης τόσο με 
το έμψυχο όσο και με το άψυχο περιβάλλον και, θεωρούμε, ότι το «σωστό» είναι πραγματικά σχετικό, 
δηλαδή μπορεί να είναι είτε το βίωμα του παιδιού είτε η συμβατική ώρα του ρολογιού. Κατά την 
άποψή μας, τελικά, η προσαρμογή του παιδιού στο ατομικό και κοινωνικό «γίγνεσθαι» γίνεται με 
όρους «αυτοεπιλογής». Γι’ αυτό και ιστορικά αναφέρεται τόσο ο αντικειμενικός όσο και ο 
υποκειμενικός χρόνος, που οδήγησε στο διαχωρισμό του φυσικού από τον ψυχολογικό χρόνο. Από το 
ένα μέρος, η αντικειμενική γνώση για το χρόνο είναι καθολική και γίνεται κατανοητή από κάθε άτομο 
που κατέχει ορισμένες βασικές δεξιότητες χρήσης διατάξεων μέτρησης του χρόνου. Από την άλλη 
μεριά, η υποκειμενική γνώση είναι ενορατική, τη δημιουργεί το κάθε άτομο ξεχωριστά μέσα από τις 
εμπειρίες του και συνίσταται στο τι υπάρχει στη συνείδηση του κάθε ατόμου και στα ιδιαίτερα 
συναισθήματά του, όπως ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση του Ψυχολογικού χρόνου.  

Ολοκληρώνοντας, συμπεραίνουμε ότι τόσο από πρακτική άποψη, όσο και από το φιλοσοφικό 
και ψυχολογικό υπόβαθρο του πραγματισμού και του υπαρξισμού, η διαθεματική προσέγγιση 
ταιριάζει κατά μείζονα τρόπο στη διδασκαλία της έννοιας του χρόνου.   
           
Επιτομές από την πιλοτική εφαρμογή του σχολικού εγχειριδίου στη θεματική ενότητα «Ο 
χρόνος»  
Το παράδειγμα που ακολουθεί βασίζεται στην έρευνα που γίνεται την τελευταία δεκαετία στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. της Αθήνας και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. Οι απαντήσεις των παιδιών –ως ευρήματα- προέρχονται από την πιλοτική εφαρμογή του 
σχολικού εγχειριδίου σε δυο σχολικά τμήματα της Α΄ Δημοτικού στο 7ο Δημοτικό Σχολείο 
Αμαρουσίου και σε ένα τμήμα στο Δημοτικό σχολείο Σοφικού Κορινθίας,         
 
Ενότητα :                  Ο άνθρωπος και ο χρόνος 
Κεφάλαιο 3:              Πώς μετράω το χρόνο;                               
Διδακτικός στόχος:  Οι μαθητές να χρησιμοποιούν απλούς τρόπους μέτρησης  
                                   του χρόνου (ρολόγια-ημέρες). 
 

Δυο καρτούν, ο Λέων Λαλέων και η Μηλώ Καμηλώ, είναι οι διαμεσολαβητές στην 
προσέγγιση του γνωστικού περιεχομένου. Για τα μικρά παιδιά τα καρτούν λειτουργούν ως 
μεταβατικά αντικείμενα, δηλαδή ως μεσάζοντες που συνδέουν τις φανταστικές σκέψεις των 
παιδιών με τον οργανωμένο κόσμο των πραγματικών εμπειριών στο χώρο και στο χρόνο. Στο 
Βιβλίο Μαθητή η εικόνα των δύο σκίτσων (προκαταβολικός οργανωτής) που συζητούν για την 
ώρα, προσφέρει κίνητρο σε εκπαιδευτικούς και μαθητές για παρατήρηση και προβληματισμό 
σχετικά με τις έννοιες:  χρόνος, μέτρηση.  Ακόμα και ο τίτλος του κεφαλαίου αποτελεί ένα 
ερώτημα προς διερεύνηση. 

 
Έκφραση υποθέσεων - συσχετισμός εννοιών 

Τα παιδιά διαβάζουν το διάλογο των δύο καρτούν (-Τι ώρα είναι; -Ρώτα τον ήλιο το 
μεγάλο ρολόι)και συζητούν για ποιο λόγο η Καμηλώ ονομάζει τον ήλιο «μεγάλο ρολόι». Οι 
απόψεις που εκφράστηκαν από τα παιδιά κατά την πιλοτική εφαρμογή ήταν:   

α) Γιατί όταν έρχεται είναι πρωί. β) Το μεσημέρι είναι ψηλά στον ουρανό. γ) Όταν φεύγει γίνεται 
νύχτα. δ) Είναι στρογγυλός και μοιάζει και με το μεγάλο ρολόι που έχουμε σπίτι μας. ε) Οι ακτίνες 
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του είναι σαν να δείχνουν την ώρα στους ανθρώπους. ζ) Γιατί όταν βγαίνει ο ήλιος ξυπνάνε οι 
άνθρωποι. η) Κι όταν φεύγει κοιμούνται. 
 
Συλλογή και ταξινόμηση δεδομένων -  εργασία σε ομάδες 
Τα παιδιά παρατηρούν την εικόνα: «Στη χώρα των ρολογιών». Δείχνουμε και αντικείμενα που 
μετρούν το χρόνο, τα οποία έχουμε συγκεντρώσει σε συνεργασία με τους μαθητές: ρολόι τοίχου, 
κλεψύδρα, επιτραπέζιο ρολόι,  ψηφιακό ρολόι κ.α. Ζητάμε από τα παιδιά να μας πουν τι βλέπουν, 
ποια αναγνωρίζουν και πού τα έχουν δει. 
Τα σχόλια των παιδιών κατά την πιλοτική εφαρμογή ήταν: 

α)Αυτό το ρολόι με τον κούκο το έχει η γιαγιά στο σπίτι, στον τοίχο. β)Για τους αθλητές έχει το 
χρονόμετρο, όταν κάνουν αγώνες. γ)Εγώ έχω στο δωμάτιό μου ένα με αρκουδάκι. δ)Η νονά μου 
πήρε ένα ρολόι για το χέρι. Έχει ωραία χρώματα αλλά δεν το φοράω. Είμαι μικρός και δεν τη 
ξέρω και την ώρα. ε)Εμένα, η γιαγιά μου έφερε ένα ρολόι το καλοκαίρι που ήρθε από την 
Ελβετία.   

 

Ομαδική εργασία: Κάθε ομάδα επιλέγει και παίρνει ένα από τα αντικείμενα.  Αφήνουμε χρόνο στα 
παιδιά για να το παρατηρήσουν, να το επεξεργαστούν με όλες τις αισθήσεις τους. Ζητάμε από κάθε 
ομάδα να μιλήσει για το ρολόι της.  

 1η ομάδα: (επιτραπέζιο ρολόι) Είναι πολύ μεγάλο, είναι στρογγυλό. Έχει μεγάλους 
αριθμούς. Κάνει πολύ δυνατό θόρυβο.  

 2η ομάδα: (κλεψύδρα) Το ξέρουμε αυτό γιατί το έχει στο Φορτ Μπουαγιάρ (παιχνίδι 
στην τηλεόραση). Έχει μέσα άμμο. Το γυρίζεις και αδειάζει από τη μια μεριά στην άλλη.  

 3η ομάδα:  (ψηφιακό ρολόι) Το δικό μας ρολόι δεν κάνει καθόλου θόρυβο. Δεν είναι σαν 
τα άλλα. Έχει πολλούς, μεγάλους αριθμούς. 

 4η ομάδα: (χρονόμετρο) Αυτό το έχουν οι αθλητές να μετράνε πόσο γρήγορα τρέχουν.  
 

Βιωματική προσέγγιση: Από τα βιολογικά ρολόγια (ήλιος, κόκορας κ.ά.) στα συμβατικά ρολόγια 
(καμπάνα, έναρξη σχολείου κ.ά.). 

Συζητάμε με τα παιδιά πώς μπορούμε να μετρήσουμε το χρόνο χωρίς ρολόι.  
Τα σχόλια των παιδιών ήταν: 
α) Από τον ήλιο. Το μεσημέρι είναι στη μέση του ουρανού. β)Με τον κόκορα. Ο κόκορας 
κακαρίζει πριν βγει ο ήλιος και οι άνθρωποι ξυπνάνε για να πάνε στα πρόβατα. γ)Εμείς έχουμε 
κόκορα στο σπίτι. Φωνάζει κάθε πρωί. δ)Κι ο παππούς έχει. ε)Και η καμπάνα στην εκκλησία 
μάς βοηθάει για την ώρα. 

Στη συνέχεια ρωτάμε τα παιδιά πώς καταλαβαίνουν τη φράση «οι ώρες κυλούν, οι μέρες 
περνούν…». Οι απαντήσεις τους διασυνδέουν τις ώρες με τις μέρες και οδηγούν αβίαστα στην 
ενασχόληση με τις μέρες. 

Τα σχόλια των παιδιών ήταν: 

α)Το πρωί ερχόμαστε σχολείο, κάνουμε μάθημα. β)Όταν σχολάμε είναι μεσημέρι. γ)Έχει περάσει 
πολλή ώρα στο σχολείο. δ)Έχουμε κάνει πολλά μαθήματα, γράφουμε, διαβάζουμε. ε)Εγώ όταν 
κοιμάμαι και ξυπνάω, έχει περάσει πολλή ώρα. Είναι άλλη μέρα. στ)Όταν φύγει ο ήλιος θα έρθει 
άλλη μέρα. ζ)Ο ήλιος βγαίνει το πρωί. Το βράδυ φεύγει, δεν τον βλέπουμε. η)Όταν ξαναρθεί το 
άλλο πρωί είναι άλλη μέρα. 

Συζητάμε με τα παιδιά για τις μέρες ρωτώντας και γράφουμε στον πίνακα τη μέρα που έχουμε 
σήμερα, την επόμενη και την προηγούμενη. Αφού ολοκληρώσουμε και γράψουμε στον πίνακα τα 
ονόματα όλων των ημερών, συζητάμε γι’ αυτές θέτοντας ερωτήματα για να προκαλέσουμε τα παιδιά 
να μιλήσουν μέσα από τα βιώματα και τις εμπειρίες τους.  
 
Τα παιδιά επιλύουν απλά μαθηματικά προβλήματα 
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Διαβάζουμε όλοι μαζί τις μέρες της βδομάδας, με τη σειρά όπως τις έχουμε γράψει στον πίνακα. 
Ρωτάμε τα παιδιά το πρόγραμμά τους εκτός σχολείου, αν ασχολούνται με κάποια δραστηριότητα τα 
απογεύματα.  Οι  ερωτήσεις που θέτουμε στα παιδιά: 
Ποια μέρα της βδομάδας αρχίζει η εργασία στο σχολείο-Ποια είναι η τελευταία μέρα στο σχολείο;-Ποιες 
μέρες δεν έχουμε σχολείο; -Ποια είναι η μέρα πριν την Παρασκευή; -Ποια είναι η μέρα μετά τη 
Δευτέρα;-Πόσες ημέρες έχει η εβδομάδα;  Πόσες έχουμε σχολείο;  
Μερικές από τις απαντήσεις των παιδιών: 
Εγώ τις Τετάρτες πάω Αγγλικά, εδώ στο χωριό.-Κάθε Παρασκευή πάω στη γιαγιά και παίζω. 
Το Σάββατο κοιμάμαι.-Εγώ το Σάββατο βλέπω παιδικά.-Εγώ κάθε Τρίτη πάω καράτε στην Κόρινθο.-
Την Κυριακή διαβάζω.-Τα παιδιά στη συνέχεια επιλύουν απλά μαθηματικά προβλήματα-Ερχόμαστε 
στο σχολείο πέντε μέρες-Δυο μέρες δεν ερχόμαστε στο σχολείο-Η εβδομάδα έχει επτά μέρες 

 
Παίζοντας…. αξιολογούμε 
Παίζουμε με τις μέρες: Έχουμε γράψει το όνομα κάθε μέρας σε ένα καραβάκι. Τα παιδιά σε ζευγάρια 
ή τριάδες επιλέγουν ένα καραβάκι. Όταν πάρουν όλοι από ένα, αφήνουμε λίγο χρόνο για να το 
διαβάσουν. Λέμε τις μέρες με τυχαία σειρά και τα παιδιά σηκώνονται και στέκονται η μια ομάδα πίσω 
από την άλλη. Ζητάμε από κάθε ομάδα-μέρα να βρει τη θέση της στην εβδομάδα. 

 
Δραματική τέχνη 
Στο νέο βιβλίο της Μελέτης αξιοποιείται η δραματική τέχνη. Οι ασκήσεις και τεχνικές της 
δραματικής τέχνης διασυνδέουν το γνωστικό με το συναισθηματικό και αισθητικό τομέα και 
προωθούν τη βιωματική μάθηση μέσα από τη κοινωνική αλληλεπίδραση. Βοηθούν τα παιδιά να 
κινούνται από τον κόσμο της ψευδαίσθησης στον πραγματικό κόσμο των οργανωμένων 
εμπειριών. Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση αποτελεί διδακτικό εργαλείο που υποστηρίζει 
τη μάθηση και τη διαθεματικότητα.  

Τα παιδιά παίρνουν ρόλους και δραματοποιούν όσες σκηνές μπορούν (τον προκαταβολικό 
οργανωτή του κεφαλαίου, το ποίημα του Γ. Κρόκου). - Δείχνουν με κινήσεις και χωρίς να μιλάνε 
τι κάνουνε κάθε πρωί που ξυπνάνε (σηκώνομαι, ντύνομαι, πλένω τα δόντια μου κ. λ) ή τις 
δραστηριότητές τους στο σχολείο (γράφω ορθογραφία, ανάγνωση, αριθμητική, γυμναστική κ. 
λ.).  

 
Γλώσσα  
*Διηγούνται τι κάνουν κάθε πρωί από την ώρα που ξυπνάνε μέχρι να έρθουν στο σχολείο 
χρησιμοποιώντας επιρρήματα ή φράσεις που δηλώνουν χρόνο.  
*Δημιουργούν μια σχετική ιστορία όπου καθένας συμπληρώνει τη φράση του προηγούμενου μαθητή. 
Οι μαθητές σχολίασαν: 
Κάθε πρωί με ξυπνάει η μαμά, Πίνω το γάλα μου, Πλένομαι, Ντύνομαι, Παίρνω την τσάντα μου, 
Έρχομαι με τη μαμά στο σχολείο, Ή με τη γιαγιά, Ή και με τον μπαμπά, Δεν είναι πολύ μακριά, Όταν 
κάνει κρύο με φέρνουν με το αυτοκίνητο. 
Μαθηματικά  

*Συγκρίνουν τα αντικείμενα μέτρησης του χρόνου. Προσπαθούν να τα τοποθετήσουν σε χρονική 
σειρά.   

*Μετράνε διάφορες δραστηριότητες με κλεψύδρα (τετράδιο εργασιών) 

*Συγκρίνουμε τις μέρες και τις ώρες των μαθημάτων κάθε μέρα αλλά και την εβδομάδα. 

*Μετράμε πόσες ώρες είμαστε στο σχολείο κάθε μέρα, πόσες όλη τη βδομάδα.  
*Θυμόμαστε τι ώρα ερχόμαστε, τι ώρα χτυπάει το κουδούνι, τι ώρα σχολάει η Α τάξη.  
 

Αισθητική Αγωγή 

*Τα παιδιά ζωγραφίζουν ή κατασκευάζουν με διάφορα υλικά το ρολόι που τους αρέσει.  

*Ακούνε και τραγουδάνε το τραγούδι «Οι μέρες της βδομάδας» από το cd «Λιλιπούπολη» του Ν. 
Κυπουργού. 
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*Ζωγραφίζουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της τάξης: Συζητάμε με τα παιδιά, αποφασίζουμε και 
δίνουμε ένα χρώμα σε κάθε μέρα που ερχόμαστε στο σχολείο: Για τη Δευτέρα το κόκκινο, για την 
Τρίτη το κίτρινο, για την Τετάρτη το πράσινο, για την Πέμπτη το ροζ και για την Παρασκευή το καφέ.  
Κάνουμε το ίδιο και με τα μαθήματα. Αποφασίζουμε και χρωματίζουμε με γαλάζιο τη Γλώσσα, 
με πράσινο τη Μελέτη του Περιβάλλοντος, με πορτοκαλί την Αισθητική Αγωγή, με μωβ την 
Ευέλικτη Ζώνη, με κίτρινο τα Μαθηματικά και με ροζ τη Φυσική Αγωγή. 

 
Ευαισθητοποίηση στην Τέχνη και στον Πολιτισμό 
Σχετικά με το Φαινόμενο της εναλλαγής της μέρας και της νύχτας εφαρμόσαμε την παρακάτω 
δραστηριότητα: 
Ένας μεγάλος ζωγράφος ο Βαν Γκογκ, ζωγράφισε την ανατολή και τον ουρανό με τα άστρα. Φαντάσου 
ότι είσαι μέσα σε κάθε εικόνα. Τι κάνεις; Τι νιώθεις; 
Οι μαθητές εξέφρασαν τις παρακάτω απόψεις: 

 

Βοηθούμε τους εργάτες 
Κόβουμε σταφύλια  και τα τρώμε 
Παίζουμε με το χώμα, κάνουμε σχήματα, τρύπες 
στο χώμα 
Φυτεύουμε λουλούδια και μυρίζουμε αρώματα 
Κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα και χαιρόμαστε 
Παίζουμε κρυφτό 
Είμαστε έξω στον ήλιο και μας ζεσταίνει 
Είμαι στη βάρκα και ψαρεύω ψάρια.  

Παίζω μέσα στο σπίτι 
Κοιμάμαι γιατί είναι νύχτα 
Κάνω προσευχή στο φεγγάρι 
Κοιτάζω τα αστέρια που λάμπουν 
Είμαι αστροναύτης 
Βλέπω το φεγγάρι που μοιάζει με σβούρα 

Γλωσσική  καλλιέργεια 
Οι μαθητές έδωσαν τους παρακάτω τίτλους στον πίνακα του Β. Γκογκ: «Ανατολή»: 
1)Ο τρύγος, 2)Τα χωράφια, 3)Οι εργάτες δουλεύουν, 4)Το λαμπερό αστέρι, ο ήλιος, 5)Μια 
καλοκαιρινή μέρα, 6)Ο ήλιος μας ζεσταίνει, 7)Χρώματα της φωτιάς. 
Οι μαθητές έδωσαν τους παρακάτω τίτλους στον πίνακα του Β. Γκογκ: «Έναστρος ουρανός»: 
Ο ουρανός με τα άστρα, 2)Μια νύχτα κάτω από το φεγγάρι, 3)Λάμπει το φεγγάρι, 4)Οι άνθρωποι του 
φεγγαριού, 5)Φωτεινά αστέρια, 6)Φωτεινό φεγγάρι, 7)Φωτεινές μπάλες στον ουρανό. 
 
Φυσικές επιστήμες-Το φαινόμενο της εναλλαγής μέρας-νύχτας 
Ο ουρανός, ο ήλιος, τα ουράνια σώματα και τα φαινόμενα που συνδέονται με αυτά φαντάζουν 
μυστήρια και γοητευτικά για τα παιδιά αυτής της ηλικίας.  Τα παιδιά προσπαθώντας να κατανοήσουν 
τον κόσμο γύρω τους και τα φυσικά φαινόμενα που διέπουν την καθημερινή τους ζωή σχηματίζουν 
και διατηρούν τις δικές τους ιδέες τις οποίες διαμορφώνουν μέσα από την κοινωνική και πολιτισμική 
τους διαδρομή. Αυτές συνήθως αποτελούν αναπαραστάσεις του φυσικού κόσμου και βοηθούν τα 
παιδιά να δίνουν εξηγήσεις, να κάνουν ερμηνείες και προβλέψεις για τα φαινόμενα του φυσικού 
κόσμου.  Η εναλλαγή μέρας και νύχτας αποτελεί ένα τέτοιο φαινόμενα που συσχετίζεται άμεσα με την 
καθημερινή τους ζωή. Ένα φαινόμενο όμως που δεν μπορούν  να αντιληφθούν άμεσα με τις αισθήσεις 
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τους. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας δυσκολεύονται να αντιληφθούν τον ήλιο και τη Γη ως ένα σύστημα 
και να συσχετίσουν την εναλλαγή της νύχτας και της μέρας με την κίνηση της Γης γύρω από τον 
ήλιο αλλά και ταυτόχρονα γύρω από τον εαυτό της. Γι’ αυτό προτείνεται ένα παιχνίδι ρόλων όπου 
ένα παιδί παριστάνει τον ήλιο και τα υπόλοιπα παιδιά σε ζευγάρια περιστρέφονται γύρω του. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο όταν το ένα μέλος του ζευγαριού έχει ημέρα (βλέπει τον ήλιο) το άλλο έχει νύχτα 
(έχει τοποθετημένο το σώμα του με την πλάτη στον ήλιο).   

 

 
Ανάδειξη των ιδεών των μαθητών για την εναλλαγή μέρας-νύχτας 
Πριν το παιχνίδι ρόλων οι  απόψεις των μαθητών και των μαθητριών σχετικά με την εναλλαγή μέρας-
νύχτας ήταν οι εξής:  
α)Ο ήλιος βγαίνει το πρωί και κρύβεται το βράδυ, β)Ο ήλιος γυρίζει, γ)Στριφογυρίζει η Γη γύρω από 
τη νύχτα, δ)Ο ήλιος ανταλλάζει χρώματα, ε)Ο ήλιος κρύβεται και πηγαίνει σε μια άλλη χώρα, στ)Ο 
ήλιος παίζει κρυφτό με τη Γη, ζ)Όταν ο ήλιος κρύβεται στα σύννεφα είναι νύχτα, όταν είναι στον 
ουρανό είναι μέρα, η)Όταν ο ήλιος είναι στον ουρανό είναι μέρα ενώ όταν είναι κάτω από τη Γη και 
το φεγγάρι επάνω είναι νύχτα 
Εμπλουτισμός-Αναδιοργάνωση των ιδεών των μαθητών 
Οι απαντήσεις των παιδιών μετά το παιχνίδι ρόλων για την εναλλαγή νύχτας-μέρας ήταν: 
α)Όταν βλέπουμε τον ήλιο είναι μέρα κι όταν δεν τον βλέπουμε είναι νύχτα, β)Όταν η Γη κοιτάζει τον 
ήλιο έχουμε μέρα κι όταν η Γη δεν κοιτάζει τον ήλιο έχουμε νύχτα, γ)Όταν η Γη γυρίζει και βλέπει 
τον ήλιο είναι μέρα, δ)Όταν ο ήλιος ανεβαίνει πάνω έχουμε μέρα κι όταν κατεβαίνει κάτω έχουμε 
νύχτα, ε)Η μέρα έχει τον ήλιο η νύχτα το φεγγάρι. 
Λέξεις για τον ήλιο: Λαμπερός, καυτός, ζεστός, φωτεινός, κίτρινος, στρογγυλός, μεγάλος,  
Λέξεις για τη μέρα: Φωτεινή, ζεστή, κρύα, λαμπερή, ωραία, χειμωνιάτικη, καλοκαιρινή, 
συννεφιασμένη, βροχερή,  όμορφη…. 
Λέξεις για τη νύχτα: Λαμπερή, σκοτεινή, κρύα, νύχτα με φεγγάρι, νύχτα με αστέρια, χειμωνιάτικη 
 
Κεφάλαιο: Τι μας προσφέρει ο ήλιος; 
Στόχοι: Οι μαθητές και οι μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι ο ήλιος είναι πηγή ζωής και να 
αντιληφθούν την ανάγκη προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία  
 
Το παραμύθι του Ήλιου - Δραστηριότητα δημιουργικής ανασύστασης 
Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να φτιάξουν το δικό τους  παραμύθι για τον ήλιο: 

 Μια φορά κι έναν καιρό …..Ο ήλιος ζούσε σε ένα ψηλό κάστρο…Εκεί πήγαινε κάθε πρωί με τα 
άλογά του…Και είχε πολλούς υπηρέτες…Γύρω από το κάστρο ήταν μια μεγάλη θάλασσα…Και 
τα παιδιά έπαιζαν στην άμμο…Είχε και ωραία λουλούδια και παντού ήταν φωτεινά και 
ζεστά…Το βράδυ ο ήλιος πήγαινε με τα άλογά του στο κάστρο της νύχτας και κοιμόταν…Τότε 
όλοι έπεφταν να κοιμηθούν και όλα ήταν σκοτεινά.  
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Μέσα από την αφήγηση ενός δικού μας παραμυθιού παρουσιάζεται στους μαθητές ένα χωριό στο 
οποίο ο ήλιος έλαμπε πάντοτε. Οι μαθητές παραθέτουν τις απόψεις τους για τα αποτελέσματα στον 
αέρα, στο νερό, στο χώμα αλλά και στη ζωή των φυτών, των ζώων και των ανθρώπων: 

Οι απαντήσεις των μαθητών για το χωριό του ήλιου ήταν: 
α)Τα παιδιά παίζανε και κάνανε φίλους, β)Υπήρχαν πολλά παιχνίδια, β)Οι άνθρωποι ζεσταίνονταν και 
δούλευαν, γ)Ο ήλιος ζέσταινε τους ανθρώπους και μεγάλωνε τα λουλούδια, δ)Η θάλασσα ήταν ζεστή 
και τα παιδιά έκαναν μπάνιο, ε)Οι άνθρωποι σκάλιζαν το χώμα, στ)Το χώμα και το νερό ζεσταινόταν 
Αντίθετα για το χωριό όπου ο ήλιος δεν έλαμπε ποτέ τα παιδιά είπαν: 
α)Οι άνθρωποι κρυώνανε, β)Τα λουλούδια και τα δέντρα μαραίνονταν, γ)Τα παιδιά δεν έβγαιναν να 
παίξουν γιατί ήταν σκοτάδι και φοβούνταν, δ)Οι άνθρωποι κρυώνανε, ε)Έβρεχε συνέχεια, στ)Είχε 
καταιγίδες, ζ)Έλειπε το φως και όλα ήταν μαύρα. 
 
Αυθεντικές μαθητικές ερωτήσεις 
Ο μαθητής τοποθετείται στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Μέσα από τα γνωστικά σχήματα 
που έχει διαμορφώσει μέχρι τώρα, στοχάζεται με το δικό του τρόπο πάνω στις νέες έννοιες 
εκφράζοντας τις μαθησιακές διεργασίες που συντελούνε στην οικοδόμηση της γνώσης. Με τις 
ερωτήσεις που εκφράζει προσανατολίζει την εκπαιδευτική διαδικασία στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντά 
του αλλά και «υποδεικνύει» στο δάσκαλο τις απαιτούμενες διδακτικές παρεμβάσεις. 
Οι ερωτήσεις των μαθητών ήταν: 
1) Πώς γυρίζει η Γη; 2) Πώς μπορεί η Γη και γυρίζει γύρω από τον ήλιο; 3) Πώς μας φωτίζει ο ήλιος; 
4) Γιατί ο ήλιος καίει; 5) Γιατί ο ήλιος είναι φωτεινός; 6) Πώς φτιάχτηκε ο ήλιος; 7) Πώς μπορώ να 
αγγίξω τον ήλιο; 8) Πού βρίσκεται ο ήλιος; 9) Πώς φεύγει ο ήλιος κι έρχεται το φεγγάρι; 10) Οι 
αστροναύτες αγγίζουνε τον ήλιο; 11) Πώς κάνει ο ήλιος μεγάλες θερμοκρασίες; 12) Μπορούν τα 
πουλιά να αγγίξουν τον ήλιο; 13) Πόσο μακριά είναι ο ήλιος; 14) Πώς μας ζεσταίνει ο ήλιος; 
 
Άσκηση στις επιστημονικές διαδικασίες 
Παιχνίδια με τις σκιές στην αυλή του σχολείου 
Τα παιδιά συζητούν στην τάξη για τη δημιουργία των σκιών. Παρατηρούν τις σκιές στην αυλή του 
σχολείου και κάνουν πειράματα με αυτές. Παίζουν τα παρακάτω παιχνίδια με τις σκιές τους: 
α)Κυνηγώντας τη σκιά μου, β)Οι σκιές που χορεύουν, γ)Χαρούμενες σκιές, δ)Σκιές που μοιάζουν με 
ζωάκια, ε)Χοντραίνω και λεπταίνω τη σκιά μου. 
 

  
 
Συμπεράσματα 
Επιστημολογική επιλογή μας ήταν να διατηρηθεί η πολλαπλότητα των αντιλήψεων των μαθητών για 
το χρόνο. Γι’ αυτό διαχειριστήκαμε τις ιδέες των μαθητών και τις δραστηριότητες που αυτοί 
εκτέλεσαν με τρόπο που να δημιουργήσουμε γέφυρες και αντιστοιχίσεις μεταξύ του βιωμένου 
προσωπικού τους χρόνου και του κοινωνικού χρόνου με τον οποίο είναι αναγκασμένοι να 
συμβιβαστούν. Παράλληλα, έργα εκτίμησης, περιγραφής, αντιστοίχισης και μέτρησης διαρκειών, 
πολιτισμικοί ενισχυτές, έργα για τη διεύρυνση της έννοιας του ρολογιού, σύμφωνα με μελέτες μας 
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(Πλακίτση 2001) βοηθούν προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Το ζήτημα της κατανόησης του 
φαινομένου της εναλλαγής της μέρας και της νύχτας μπορεί να διευκολυνθεί με το παιχνίδι ρόλων που 
περιγράφτηκε στην εργασία μας, όπως συνάγεται και από σχετικές έρευνες (Ραβάνης, 2003).  

Ένας σημαντικός στόχος της διδακτικής μας παρέμβασης είναι να φτάσουν οι μαθητές στο 
επίπεδο δεξιοτήτων του να συσχετίζουν μεγέθη. Αυτό επιχειρήθηκε με τα παιχνίδια με τις σκιές 
(σχέση μήκους-χρόνου), αλλά και με τη συχνή αναφορά τους σε άλλα μέτρα εκτίμησης χρονικών 
διαρκειών πέρα από τα συμβατικά. Όσον αφορά στο τελευταίο οι μαθητές εμπλούτισαν τα 
υποκειμενικά τους μέτρα / όργανα μέτρησης ή εκτίμησης του χρόνου με «βιολογικά ρολόγια», κ. ά.  

Αναφορικά με τα νοητικά μοντέλα για το χρόνο που είχαμε μελετήσει παλαιότερα (Πλακίτση, 
2001), στην παρούσα πιλοτική και καθ’ όλα ενδεικτική μελέτη το νοητικό μοντέλο του χρόνου – 
χώρου που μπορούμε να τον γεμίσουμε με δραστηριότητες καταγράφεται ως ισχυρό. Τα παιδιά, 
όμως, σταδιακά εμπλουτίζουν τις περιγραφές των περιγραφών των δραστηριοτήτων που μπορεί 
κανείς να κάνει στο χρόνο, όπως να τον μετρήσει κ. λ. π. Το νοητικό μοντέλο του ρολογιού 
διαφαίνεται ως ισότιμα ισχυρό μοντέλο, καθώς οι μαθητές αναγνωρίζουν και να περιγράφουν ηλιακά 
ρολόγια, βιολογικά ρολόγια και άλλα.  

 Η σημαντικότερη προοπτική που αναδεικνύεται μέσα και από αυτήν τη διδακτική προσέγγιση 
της θεμελιώδους έννοιας του χρόνου για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία είναι η 
διαμεσολάβηση ανάμεσα στο υποκειμενικά αντιληπτό χρονικό σύστημα και στο κοινωνικά 
καθιερωμένο. Ειδικότερα, αναφορικά με την λεκτική αναπαραγωγή χρονικών ακολουθιών σε 
αντίστροφη σειρά, τις εκτιμήσεις και τις ταξινομήσεις διαρκειών αλλά και τις περιγραφές των 
χαρακτηριστικών των αλλαγών που σηματοδοτούν το πέρασμα από μια χρονική περίοδο σε άλλη.    

Η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών μέσα από τη χρήση των θεμελιωδών κατηγοριών της 
σκέψης ως γνωστικών οργανωτών αποτελεί ζητούμενο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο σύνολό 
της, ώστε να οδηγηθεί το παιδί στην προσαρμογή του στο κοινωνικό «γίγνεσθαι» με όρους 
«αυτοεπιλογής». 
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Περίληψη 
Αυτή η εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα μίας μεταδιδακτορικής έρευνας που έχει βασικό της ερευνητικό 
ερώτημα ποιες είναι οι κυρίαρχες απόψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σημαντικούς 
παραμέτρους της εκπαίδευσης, προκειμένου στη συνέχεια (α) να “χαρτογραφήσει” την υπάρχουσα κατάσταση 
και (β) να προτείνει ένα μοντέλο προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξής τους.  Προς το σκοπό αυτό 
καταγράφει και αναλύει τις προσωπικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών στις παρακάτω παραμέτρους, που 
θεωρούνται σημαντικοί για την επαγγελματική τους ανάπτυξη: i. ρόλος εκπαιδευτικού: λογοδοσία και βαθμός 
αυτονομίας, ii. στοχασμός ως στοιχείο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, iii. σχέση εκπαιδευτικών και γονέων, iv. 
διδακτικές προσεγγίσεις του εκπαιδευτικού, v. σχέση εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης και  vi. επαγγελματική 
ταυτότητα εκπαιδευτικού. Για την καταγραφή των αντιλήψεων αναφορικά με τις παραπάνω παραμέτρους 
χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο δόθηκε σε τυχαίο δείγμα διακοσίων πενήντα 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούσαν σε σχολεία της ευρύτερης περιοχής Αθηνών, 
Ζακύνθου και Σάμου. Η ανάλυση των δεδομένων, που προέκυψαν, έγινε υπό το πρίσμα τριών βασικών 
μοντέλων επαγγελματικής ανάπτυξης. 1. του “παραδοσιακού-τεχνοκρατικού” μοντέλου, σύμφωνα με το οποίο ο 
εκπαιδευτικός εφαρμόζει τη νομοθεσία και τα αναλυτικά προγράμματα χωρίς προβληματισμούς και 
αυτοαξιολόγηση, 2. του “τεχνοκρατικού-στοχαστικού” μοντέλου, σύμφωνα με το οποίο ο εκπαιδευτικός 
αξιολογεί τη διδασκαλία στο επιστημονικο-τεχνικό επίπεδο και 3. του “στοχαστικο-κριτικού” μοντέλου, 
σύμφωνα με το οποίο ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τη διδασκαλία του στο επιστημονικο-τεχνικό επίπεδο και 
αναλύει τις παραδοχές και τις ευρύτερες συνέπειες των διδακτικών του επιλογών. Από τη συστηματική 
επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας προκύπτει ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης: α. Έχουν ξεπεράσει την παραδοσιακή λογική του εκπαιδευτικού-δημοσίου υπαλλήλου με όλα τα 
χαρακτηριστικά του. β. Θέλουν να κατοχυρώσουν την τεχνοκρατική διάσταση του επαγγέλματός τους ως πρώτο 
βήμα προς μια στοχαστική προσέγγιση της δουλειάς τους. γ. Τάσσονται υπέρ του “στοχαστικο-κριτικού” 
μοντέλου επαγγελματικής ανάπτυξης, αποβλέποντας σ’ έναν ουσιαστικότερο ρόλο για το σχολείο και τους 
ίδιους στο πλαίσιο των αναγκών της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας. Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές 
επικυρώνεται και ερευνητικά ένα θεωρητικό μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που ξεκινά 
με αφετηρία την τεχνοκρατική διάσταση και ολοκληρώνεται με τη στοχαστικο-κριτική. Για την πραγμάτωση 
ενός τέτοιου μοντέλου απαιτείται ασφαλώς εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, 
στοιχεία του οποίου επισημαίνονται στα συμπεράσματα της έρευνας.  
 
Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στη μετανεωτερική εποχή 
Η αμφισβήτηση του απόλυτου κύρους της γνώσης μέσα στο πλαίσιο του μεταμοντερνισμού και της 
παγκοσμιοποίησης αλλά και το γεγονός ότι στο χώρο των επιστημών της αγωγής υπάρχουν πολλές, 
και συχνά αντικρουόμενες, θεωρήσεις και απόψεις οδηγεί στη διαπίστωση ότι δεν είναι δυνατή η 
διατύπωση μιας επιστημονικής-“αντικειμενικής”- θεωρίας της διδασκαλίας γενικού κύρους 
(Ματσαγγούρας και Χέλμης, 2002). Αυτή η διαπίστωση επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αναλύεται 
η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Έτσι, ενώ στην περίοδο του μοντερνισμού θεωρούσαν 


