10ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

Λογοτεχνία και Παιδεία
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
4-6 Νοεμβρίου 2016

Πρακτικά Συνεδρίου

ΤΟΜΟΣ B’
Επιμέλεια:

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης

10o Πανελλήνιο Συνέδριο
Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

Λογοτεχνία και Παιδεία

Αφίσα – Εξώφυλλο:

Σκηνή σχολείου (490-480 π.Χ.), από αττική ερυθρόμορφη κύλικα του Δούρι,
Έλληνα αγγειογράφου που δημιούργησε κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 5ου αιώνα π.Χ.
Βερολίνο, Staatliche Museum Preussischer Kulturbesitz, Antikensammlung.

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

Λογοτεχνία και Παιδεία
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
4-6 Νοεμβρίου 2016

Πρακτικά Συνεδρίου

ΤΟΜΟΣ Β’
Επιμέλεια:

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης

Copyright © 2018: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
		
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗ
ISBN: 978-618-5059-77-4
ISBN set: 978-618-5059-75-0
Κανένα τμήμα του βιβλίου αυτού δεν αναπαράγεται, δεν αποθηκεύεται σε οποιοδήποτε σύστημα ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό και δεν μεταβιβάζεται σε καμία μορφή και με κανέναν τρόπο,
χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗ

Σουλίου 73, 13461 Ζεφύρι
Τηλ. 210-2474950, Fax. 210-2474902
e-mail: info@diadrassi.gr
e-mail: diadrassipublications@yahoo.gr
www.diadrassi.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2016-2018)

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Ειδ. Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλη:

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Καθηγητής,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γιώργος Δ. Γρόλλιος, Καθηγητής,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θωμάς Μπάκας, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γεώργιος Ε. Αραβανής, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λέλα Γώγου, Καθηγήτρια,
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 10ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟY

Πρόεδρος:

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Καθηγητής,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πρόεδρος Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

Μέλη:

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικής
Εταιρείας Ελλάδος
Γιώργος Δ. Γρόλλιος, Καθηγητής,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Γεν. Γραμματέας Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
Θωμάς Μπάκας, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Ειδ. Γραμματέας Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης, Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πρόεδρος Π.Τ.Δ.Ε.
Μαρία Σακελλαρίου, Καθηγήτρια,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πρόεδρος Π.Τ.Ν.
Ακριτόπουλος Αλέξανδρος, Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Αναγνωστόπουλος Β.Δ., Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
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Αναγνωστοπούλου Διαμάντη, Καθηγήτρια,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αποστολίδου Βενετία, Καθηγήτρια,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αραβανής Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γαλανάκη Ευαγγελία, Καθηγήτρια,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γιαννικοπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γώγου Λέλα, Καθηγήτρια,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ζερβού Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Καλογήρου Τζίνα, Καθηγήτρια,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καρακίτσιος Ανδρέας, Καθηγητής,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Καρατάσου Κατερίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια,
Πανεπιστήμιο Frederick Λευκωσίας
Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος, Επίκουρος Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Λαδογιάννη Γεωργία, Καθηγήτρια,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Λαλαγιάννη Βασιλική, Καθηγήτρια,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Μπαμπάλης Θωμάς, Καθηγητής,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μπαμπούνης Χαράλαμπος, Καθηγητής,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νάκας Θανάσης, Καθηγητής,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νικολάου Σουζάννα-Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Νικολουδάκη-Σουρή Ελπινίκη, Καθηγήτρια,
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Νιφτανίδου Θεοχαρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια,
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ντίνας Κωνσταντίνος, Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Παπαδοπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Παπαδοπούλου Σμαράγδα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πάτσιου Βίκυ, Καθηγήτρια,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Πεφάνης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πορτελάνος Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής,
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πουρνάρη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Σπανάκη Μαριάνα, Επίκουρη Καθηγήτρια,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σπανός Γεώργιος, Καθηγητής,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σούλης Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ταμπάκη Άννα, Καθηγήτρια,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τριάντου Ιφιγένεια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τσιλιμένη Τασούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τσιτσανούδη-Μαλλίδη Νικολέττα, Επίκουρη Καθηγήτρια,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Χοντολίδου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χριστοδουλίδου Λουίζα, Επίκουρη Καθηγήτρια,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πρόεδρος:

Μαρία Πουρνάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μέλη:

Αγγέλη Βάια, Δρ., Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων
Γρεβενών και Κοζάνης
Αλεξανδράτος Γεώργιος, Δρ., Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.,
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
Αναγνώστου Ιωάννης, Δρ., Σχολικός Σύμβουλος
Φιλολόγων Ιωαννίνων
Βαζιάκα Πετρούλα, Εκπαιδευτικός Π.Ε., Συγγραφέας
Γιαννέλος Αργύρης, Φιλόλογος, Υπ. Διδάκτορας
Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κανταρτζή Ευαγγελία, Δρ., Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.,
Πρόεδρος Ε.Κ.Ε.ΔΙ.Σ.Υ.
Κιρκιλιανίδου Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε., Υπ.
Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Καψάλη Μαργαρίτα, Φιλόλογος
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Κωνσταντίνου Ιωάννης, Δρ., Εκπαιδευτικός Π.Ε.
Κωστανάσιος Λάζαρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.
Λογοθέτη Σταματία, Φιλόλογος
Μήτση Πολυξένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε., Υπ. Διδάκτορας,
Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σιωμοπούλου Ελένη, Φιλόλογος
Χατζησάββα Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.,
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων
Χουλιάρα Δώρα, Δρ., Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.
Εκπαίδευσης Άρτας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
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Συντονίστρια:

Χατζησάββα Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.,
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων

Μέλη:

Βασάκου Χρυσάνθη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γεωργούλη Άλκηστις-Κυριακή, Δασκάλα,
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Θεοδωρόπουλος Εμίλ, Υπ. Διδάκτορας Π.Τ.Ν.,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κατσιμπόκη Αγγελική, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια,
Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κοκολάκη Δήμητρα, Φιλόλογος,
Υπ. Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Κοντογιάννη Αφροδίτη, Ψυχολόγος, Υπ. Διδάκτωρ
Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Κουτσού Έλσα, Φιλόλογος
Μονεμβασιώτη Κωνσταντίνα-Μαρία, Μεταπτυχιακή
Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μπέλλου Ευαγγελία, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μπέλλου Σοφία, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Νεφέλη Γκλέζου, Εκπαιδευτικός Π.Ε.
Φωτείνης Αλέξανδρος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής,
Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρόεδρος:

Θωμάς Μπάκας, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γραμματέας:

Σταμάτης Πορτελάνος, Επίκουρος Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ταμίας:

Λάζαρος Κωστανάσιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Αγωγής
Σύνδεσμος Φιλολόγων Ιωαννίνων
Παράρτημα Ηπείρου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
Website:
http://www.pee.gr
Τηλέφωνα: 210-52.30.777, 210-36.88.078
E-mail:
10synpee@cc.uoi.gr

ΧΟΡΗΓΟΙ

Εκδόσεις GUTENBERG
Εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ
Εκδόσεις ΔΙΑΔΡΑΣΗ
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η λογοτεχνία ως μορφωτικό στοιχείο του πολιτισμού
Αρχαία ελληνική λογοτεχνία και Παιδεία
Νεοελληνική λογοτεχνία και Παιδεία
Παιδαγωγικές διαστάσεις της λογοτεχνίας
• Λογοτεχνία και Αγωγή
• Λογοτεχνία και κριτική σκέψη
• Λογοτεχνία και πολυπολιτισμικότητα
• Λογοτεχνία και πολιτική αγωγή
• Λογοτεχνία, στοχασμός, ωριμότητα
Ψυχολογικές διαστάσεις και ερμηνείες της λογοτεχνίας
• Λογοτεχνία και ηθική ανάπτυξη
• Λογοτεχνία και Ψυχανάλυση
Λογοτεχνία και σχολείο. Ζητήματα διδακτικής και εφαρμογές
• Λογοτεχνική θεωρία και διδακτική πράξη
• Τα σχολικά βιβλία λογοτεχνίας της πρωτοβάθμιας και
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Παιδαγωγική και
μεθοδολογική κριτική
• Τα Αναλυτικά Προγράμματα του μαθήματος της λογοτεχνίας –
Παιδαγωγική και μεθοδολογική κριτική
• Η ξένη λογοτεχνία στην εκπαίδευση
• Λογοτεχνία και γλωσσική διδασκαλία
• Τα αναγνωστικά βιβλία των λογοτεχνών
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας
Λογοτεχνία και Θέατρο
Λογοτεχνία και Ιστορία
Λογοτεχνία και Κινηματογράφος
Λογοτεχνία και φύλο
Λογοτεχνία για παιδιά και νέους. Θεωρητικά και μεθοδολογικά
ζητήματα
• Η έρευνα στο χώρο της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους
• Η παιδική λογοτεχνία και η διδασκαλία της
Το λαϊκό και το έντεχνο παραμύθι
Καλλιέργεια και ανάπτυξη της Φιλαναγνωσίας
• Ο ρόλος του σχολείου και της σχολικής βιβλιοθήκης
• Προγράμματα Φιλαναγνωσίας στο σχολείο
Λογοτεχνία και Ειδική Αγωγή
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ΤΟΜΟΣ Β’
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ....................................................................21
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ....................................................................25

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Πετρούλα Βαζιάκα
Διδασκαλία της λειτουργικότητας και σύνδεσης του δημοτικού τραγουδιού
με την τοπική ιστορία ...........................................................................................................31
Μαρία Καλαφατά, Χρυσάνθη Σκουμπουρδή
Σχεδιασμός εικονογραφημένου σεναρίου για την αντίληψη του τριγώνου
από νήπια .................................................................................................................................46
Δημήτριος Κομποχόλης, Τασούλα Τσιλιμένη
Διερεύνηση αντιλήψεων, στάσεων και εκπαιδευτικών αναγκών των φιλολόγων
Γυμνασίων και Λυκείων Πάτρας αναφορικά με τη χρήση κι αξιοποίηση των Νέων
Τεχνολογιών στη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας ..............................................................69
Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος, Γιώργος Γεωργιάδης,
Δαμιανός Ξανθόπουλος, Άννα Π. Βακάλη
Συν-γράφοντας λογοτεχνία και μαθηματικά ...................................................................87
Άννα Λεμονίτση
Η διδασκαλία της ιστορίας μέσω της λογοτεχνίας ........................................................100
Μαρία Πουρνάρη
Φιλοσοφία της λογοτεχνίας: Η σχέση αισθητικής και γνώσης ...................................108
Ανδρούλα Σάββα
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Χαιρετισμός του Aντιπροέδρου
της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου μας, μας τιμά
ιδιαίτερα η παρουσία σας στο Συνέδριο και χαιρόμαστε γι’ αυτό,
Κύριε Πρύτανη του Πανεπιστημίου μας και, ταυτόχρονα, Πρόεδρε του Συνεδρίου, μας τιμάτε σήμερα και με τη συμβολή σας στη διεξαγωγή του και με την παρουσία σας και με την κεντρική ομιλία σας,
Κύριε Πρόεδρε της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, καλωσορίσατε και πάλι
στα όμορφα Γιάννενα και σας ευχαριστούμε που τα προτιμάτε,
Κύριοι Πρόεδροι των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, σας
ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την παρουσία σας στο Συνέδριο,
Κυρία Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, θερμές ευχαριστίες
για τις άοκνες προσπάθειές σας στην οργάνωση και διεξαγωγή του Συνεδρίου,
Κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Φιλολόγων Ιωαννίνων, σας ευχαριστούμε για
τη συνεργασία,
Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,
Κύριε Πρόεδρε της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων,
Κυρίες και κύριοι Σχολικοί Σύμβουλοι,
Κυρίες και κύριοι Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι,
Αγαπητοί Φοιτητές, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για όλους εσάς που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος σας καλωσορίζω όλους εγκάρδια στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Λογοτεχνία και Παιδεία», το οποίο πραγματοποιείται στο τριήμερο 4-6
Νοεμβρίου 2016 με τη συνεργασία των δύο Παιδαγωγικών Τμημάτων του
Πανεπιστημίου μας, τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Ιωαννίνων και το Παράρτημα της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος στα Ιωάννινα.
Οφείλω να υπογραμμίσω ότι το Πανεπιστήμιό μας συγκαταλέγεται σε
αυτά τα Πανεπιστήμια που επανειλημμένα, πρόθυμα και φιλόξενα αναλαμβάνει και αγκαλιάζει τα Συνέδρια που διοργανώνει η Παιδαγωγική Εταιρεία
Ελλάδος στη χώρα μας.
Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, που ιδρύθηκε το 1981, είναι το αναγνωρισμένο επιστημονικό σωματείο των Ελλήνων Παιδαγωγών, το οποίο πραγματο21

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

ποιεί ανελλιπώς και εναλλακτικά, κάθε χρόνο, ένα Πανελλήνιο και ένα Διεθνές
Συνέδριο, με διαφορετική, κάθε φορά, θεματολογία. Πάγια τακτική της Εταιρείας μας είναι, με την πραγματοποίηση των Συνεδρίων της σε διάφορες πόλεις της χώρας μας, πέραν της συμβολής τους στην ανάπτυξη της Παιδαγωγικής επιστήμης με τη συμμετοχή γνωστών και καταξιωμένων παιδαγωγών και
επιστημόνων, να δίνεται το επιστημονικό βήμα και σε νέους επιστήμονες-ερευνητές, οι οποίοι εκπαιδεύονται και ειδικεύονται συστηματικά στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Πανεπιστημίων. Με την έννοια αυτή, η Εταιρεία μας δίνει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμονες να παρουσιάσουν το ερευνητικό έργο τους και να το εκθέσουν στην εποικοδομητική συζήτηση και κριτική των συναδέλφων τους, να δώσουν και να πάρουν γνώσεις και προβληματισμούς, ανάμεσα σε ειδικούς ερευνητές των Επιστημών της Αγωγής, αλλά και
σε επαγγελματίες λειτουργούς της εκπαίδευσης.
Το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, που ξεκινάει σήμερα τις εργασίες του στο Πανεπιστήμιό μας, είναι αφιερωμένο σ’ ένα
πολύ ενδιαφέρον και σύνθετο θέμα. Με τη θεματολογία του Συνεδρίου μας επιδιώξαμε να αναδείξουμε τη σχέση μεταξύ λογοτεχνίας και παιδείας, φιλοδοξώντας μέσα από τις σχετικές ερευνητικές προσεγγίσεις του να αναδειχτούν
οι σημαντικές και διαχρονικές διαστάσεις του θέματος.
Δεν χρειάζεται να τονιστεί ότι η λογοτεχνία, όπως και η τέχνη, γενικότερα,
έχουν και παιδευτικό χαρακτήρα, ο οποίος γίνεται πιο συστηματικός και αποτελεσματικός μέσα από την παρεχόμενη εκπαίδευση. Η αγωγή, ανέκαθεν, αξιοποιούσε και εξακολουθεί να αξιοποιεί την έμμεση αλλά, όμως, διεισδυτική
δύναμη της λογοτεχνίας, για να συμβάλει με τα προβαλλόμενα μηνύματα και
πρότυπά της στην υπό διαμόρφωση προσωπικότητα του παιδιού, καλλιεργώντας σε αυτό, από άποψη αισθητική και ηθική, τις αξίες, τις στάσεις, τις αντιλήψεις και, γενικά, την κοινωνική του συμπεριφορά και, τελικά, την παιδεία του.
Ωστόσο, είναι ανάγκη να διεξάγεται εμπειρική έρευνα σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη σχέση του παιδιού με την ανάγνωση, μια σχέση που μπορεί
να ευνοεί ή να εμποδίζει την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας. Είναι ανάγκη να φωτίζεται και να αναλύεται η συναισθηματική πλευρά της
ανάγνωσης, να μελετώνται συγκριτικά και διαχρονικά οι αναγνωστικές στάσεις, οι αναγνωστικές προτιμήσεις και οι αναγνωστικές συνήθειες των παιδιών και των εφήβων στο σημερινό ελληνικό σχολείο, που δοκιμάζεται και
αυτό κάτω από τις πρωτόγνωρες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που
βιώνει η χώρα μας.
Χωρίς αμφιβολία, η σημασία της εκπαιδευτικής έρευνας είναι βασική και θεμελιώδης, όχι μόνο για τη λογοτεχνία αλλά και, συνολικά, για την ανάπτυξη και
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αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και, ασφαλώς, για το μέλλον κάθε
κοινωνίας. Και, βέβαια, επειδή το αντικείμενο της εκπαιδευτικής έρευνας είναι
το παιδί, ως άτομο και μέλος της κοινωνίας, καθώς επίσης και η ομαλή ένταξή
του στο κοινωνικό σύνολο, ο κοινωνικός και ηθικός προσανατολισμός της εκπαιδευτικής έρευνας εκφράζει και υπαγορεύει τη μεγάλη ευθύνη του επιστήμονα-ερευνητή απέναντι στο παιδί και την κοινωνία.
Στη χώρα μας, συνήθως, λείπει η επιστημονική τεκμηρίωση για βασικά κοινωνικά και οικονομικά θέματα, με οδυνηρές, συχνά, συνέπειες. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες έχει διεξαχθεί ένας όχι ευκαταφρόνητος αριθμός εκπαιδευτικών ερευνών, φορέας των οποίων είναι κυρίως το Πανεπιστήμιο. Οι Σχολές
του Πανεπιστημίου ενισχύθηκαν με την ίδρυση των Παιδαγωγικών Τμημάτων,
τα οποία πραγματικά μετέβαλαν, προς τη θετική κατεύθυνση, το τοπίο της Παιδαγωγικής επιστήμης στο χώρο των Α.Ε.Ι.
Το ερώτημα που ανακύπτει από αυτή τη διαπίστωση είναι αν αξιοποιούνται
τα ευρήματα της εκπαιδευτικής έρευνας κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα μας. Θα υποστήριζα ότι, δυστυχώς,
αυτό δεν γίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό. Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι η
μη αξιοποίησή τους έχει καθοριστικές επιπτώσεις στην ποιότητα της μαθησιακής και παιδευτικής διαδικασίας και, γενικότερα, στη λειτουργία του σχολείου ως παιδαγωγικού και κοινωνικού θεσμού.
Οδεύοντας προς το τέλος του χαιρετισμού μου, δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι η χώρα μας βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Η οικονομική
κρίση, που παράλληλα είναι και κοινωνική, θέτει σε δοκιμασία την ίδια τη λειτουργία των θεσμών μιας κοινωνίας με σοβαρό κίνδυνο κατάπτωσης και κατάρρευσής της. Σε αυτήν, ακριβώς, τη συγκυρία εμείς οι επιστήμονες, και οι
εκπαιδευτικοί έχουμε να επιτελέσουμε ακόμη πιο σημαντικό και δύσκολο έργο για όλα τα παιδιά της ελληνικής κοινωνίας και, ασφαλώς, και για εκείνα, που
λόγω έκτακτων και κρίσιμων συνθηκών, βρέθηκαν στον τόπο μας. Αλλά και ως
πανεπιστημιακοί και εκπαιδευτικοί έχουμε υποχρέωση να προστατέψουμε με
τον τρόπο μας την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τις αξίες και την παιδεία από
την υποβάθμιση και την καταρράκωσή τους, δεδομένου ότι, όπως γνωρίζουμε, αποτελούν τον συνεκτικό και καθοριστικό κρίκο λειτουργίας και ανάπτυξης κάθε κοινωνικού συστήματος.
Σε ορισμένα από αυτά τα κρίσιμα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα,
αλλά και σε ειδικότερα εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα, φιλοδοξεί
να συμβάλει και το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.Ε., έτσι ώστε στο τέλος του να αισθανθούμε όλοι ότι υπάρχουν επιστημονικοί και κοινωνικοί
θεσμοί που αγωνιούν όχι μόνο για την επιστήμη και την εκπαίδευση, αλ23
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λά και για αυτό που επιδιώκουν μέσα από τους σκοπούς και την αποστολή τους, που δεν είναι άλλο από το παιδί, τον αυριανό πολίτη της ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας, αλλά και το μέλλον της ίδιας της κοινωνίας
και του πολιτισμού της.
Κλείνοντας τον χαιρετισμό μου, εκ μέρους της Παιδαγωγικής Εταιρείας
θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους εισηγητές και τους συντελεστές
της οργάνωσης και διεξαγωγής του Συνεδρίου. Θέλω για ακόμη μία φορά
να ευχαριστήσω ολόψυχα όλους εσάς που μας τιμάτε σήμερα εδώ με την
παρουσία σας και, μάλιστα, κάποιοι από εσάς ήρθατε από το όμορφο Αργυρόκαστρο Αλβανίας.
Στους επισκέπτες από άλλα μέρη της χώρας μας εύχομαι καλή διαμονή
στα όμορφα και φιλόξενα Γιάννενα, και σε όλους τους συνέδρους εύχομαι
καλή επιτυχία στα επιστημονικά εγχειρήματά τους. Ελπίζω, μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου μας, να φύγουμε όλοι, όχι με τυπικές ή έτοιμες και
αδιαμφισβήτητες απαντήσεις, αλλά με περαιτέρω γνώσεις, προβληματισμούς και νέα επιστημονικά ενδιαφέροντα.
Σας ευχαριστώ όλους ολόθερμα και εύχομαι καλή επιτυχία στο Συνέδριό μας.

Χαράλαμπος Κωνσταντίνου
Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
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Πρόλογος του Προέδρου
της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
Οι προκείμενοι δύο τόμοι των Πρακτικών του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου
της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με το πολύ σημαντικό και με πολλές διαστάσεις θέμα «Λογοτεχνία και Παιδεία» περιλαμβάνει τις σημαντικότερες εισηγήσεις και ανακοινώσεις που παρουσιάσθηκαν στο εντατικό τριήμερό του
(4-6 Νοεμβρίου 2016, Ιωάννινα) και φιλοδοξεί να αναδείξει αυτές τις διαστάσεις. Πρόκειται για εκατόν πενήντα πέντε συνολικά ομιλίες, εισηγήσεις, θεματικές ανακοινώσεις και παρουσιάσεις, που πραγματοποιήθηκαν από έγκριτους
συναδέλφους, ακαδημαϊκούς διδασκάλους, ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι ανέλαβαν να καλύψουν θεματολογικώς και επιστημονικώς μια ενδιαφέρουσα κλίμακα αντικειμένων, που υποθέτει και επιτρέπει η ευρύτερη τιτλοφόρηση του εν λόγω Συνεδρίου, δηλαδή η
αλληλένδετη σχέση της Λογοτεχνίας με την Παιδεία.
Αναμφίβολα η Λογοτεχνία, όπως και η Τέχνη γενικότερα, έχει και παιδευτικό χαρακτήρα, ο οποίος γίνεται πιο συστηματικός και αποτελεσματικότερος μέσα από την εκπαίδευση. Η Αγωγή ανέκαθεν αξιοποιεί την έμμεση δύναμη υποβολής της Λογοτεχνίας, για να επηρεάσει με τη μίμηση των
προτύπων το αδιαμόρφωτο παιδί, να το καλλιεργήσει αισθητικά και, παράλληλα, να του μεταδώσει έμμεσα ορισμένα μηνύματα, τα οποία με την αφηρημένη διδασκαλία και το γυμνό θεωρητικό λόγο θα το απωθούσαν. Ανάλογη παιδαγωγική σπουδαιότητα έχει βεβαίως η Λογοτεχνία και για τους
ενήλικους αναγνώστες.
Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου ανέδειξαν ή και φώτισαν εκ νέου
τις ιδιαίτερες πτυχές της λογοτεχνικής δημιουργίας σε συνάφεια με την παιδαγωγική δύναμή της και την περαιτέρω διδακτική αξιοποίησή της σε όλες
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πρωτίστως προβλήθηκε η αξία της Λογοτεχνίας ως μορφωτικό στοιχείο του πολιτισμού, ο μορφωτικός χαρακτήρας
της κλασικής γραμματείας, καθώς και της νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Εκτιμήθηκαν ποικίλες παιδαγωγικές διαστάσεις της (η αξιοποίηση της Λογοτεχνίας από την Αγωγή, με την προβολή χρηστών προτύπων, αξιών και παραδειγμάτων, η αναγκαιότητά της στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η χρησιμότητά της στην ανάδειξη και την κατανόηση της πολυπολιτισμικότητας,
ο ρόλος της στην παροχή πολιτικής αγωγής, η συμβολή της στην ικανότητα
του στοχασμού και στην επίτευξη της ωριμότητας των νέων κ.τ.λ.), εξετά25
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σθηκαν οι ψυχολογικές διαστάσεις της (η συμβολή της στην ηθική και την
εν γένει ανάπτυξη της προσωπικότητας, στην ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης, η σχέση Λογοτεχνίας και Ψυχανάλυσης κ.τ.ό.) και η αξιοποίηση της Λογοτεχνίας στα πλαίσια της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Οπωσδήποτε συμπεριελήφθη σε ιδιαίτερη ενότητα και εξετάσθηκε πολύπλευρα και διεξοδικά η θέση της Λογοτεχνίας στο ελληνικό σχολείο και
τα συναφή ζητήματα της ερμηνευτικής προσέγγισής της και της διδακτικής
αξιοποίησής της (καταδείχτηκε η σημασία της λογοτεχνικής θεωρίας στη
διδακτική πράξη, εξετάσθηκαν κριτικά τα αναλυτικά προγράμματα και τα
σχολικά εγχειρίδια της γλωσσικής διδασκαλίας και της Λογοτεχνίας στην
πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκτιμήθηκε η θέση της
ξένης Λογοτεχνίας στην εκπαίδευση, μελετήθηκαν σχολικά αναγνωστικά
βιβλία που έχουν συγγραφεί από λογοτέχνες κ.λπ.). Προβλήθηκαν επίσης
διεπιστημονικές προσεγγίσεις της Λογοτεχνίας, οι σχέσεις και οι χρηστικοί
συσχετισμοί της με το Θέατρο, την Ιστορία, τη Λαογραφία, την έβδομη τέχνη, τις διαφυλικές σπουδές κ.ά.
Πολλές ανακοινώσεις του Συνεδρίου εστίασαν στον ιδιαίτερο και απαιτητικό κλάδο της Λογοτεχνίας για παιδιά και εφήβους, που άρχισε να αναπτύσσεται γρήγορα και στην πατρίδα μας κυρίως μετά τη μεταπολίτευση
και αναφέρθηκαν σε ποικίλα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα (έρευνα του χώρου, συγγραφικές προϋποθέσεις, διδασκαλία του αντικειμένου),
αλλά και γύρω από τη μελέτη και την παιδαγωγική αξιοποίηση του λαϊκού
και του λογοτεχνικού παραμυθιού.
Στενά συνδεδεμένη με τα ανωτέρω ζητήματα είναι βέβαια η προαγωγή
της σχέσης του παιδιού με την Ανάγνωση (διερεύνηση και ανάλυση της συναισθηματικής πλευράς της Ανάγνωσης, συγκριτική και διαχρονική μελέτη
των αναγνωστικών στάσεων, των αναγνωστικών προτιμήσεων και των αναγνωστικών συνηθειών των παιδιών και των εφήβων) και η καλλιέργεια και
ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας, είτε στο πλαίσιο του σχολείου και των σχολικών βιβλιοθηκών, είτε των ενδιαφερομένων κοινωνικών ομάδων (ανάπτυξη προγραμμάτων φιλαναγνωσίας, οργάνωση αναγνωστικών λεσχών κ.λπ.).
Επειδή τον τελευταίο καιρό εμείς οι διδάσκοντες σε όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης αντιμετωπίζουμε τόσο τα διλήμματα του εκπαιδευτικού
εκσυγχρονισμού, όσο και τις προκλήσεις μιας μετατεχνολογικής εποχής εικονικών ψευδαισθήσεων και οικονομικο-λογιστικών τάσεων, φαίνεται πως
συχνά παραβλέπουμε τα βασικά πορίσματα της Παιδαγωγικής επιστήμης,
εκείνα που συγκλίνουν στη μοναδική προσφορά του λογοτεχνικού κειμένου, πέραν από την αισθητική τέρψη και απόλαυση, δηλαδή προς την κα26
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τεύθυνση της διαμόρφωσης του ακέραιου νέου ανθρώπου, ο οποίος αντιτάσσει στη διβουλία των καιρών τα ισχυρά ηθικά αντερείσματα της ανθρωπιστικής καλλιέργειας, τα διαμορφωμένα μέσω της προσέγγισης των απαιτητικών, αλλά και καταλλήλων για την απαρτίωση του πνεύματος, λογοτεχνικών δημιουργημάτων, μέσω της λογοτεχνικής φιλαναγνωσίας.
Ομολογουμένως οι αναγνώστες των δύο τόμων μπορούν ακώλυτα να
εντρυφήσουν στα απόσταγματα των μελετών μιας ικανής και αναγκαίας σχέσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος: αυτής που συνδέει οργανικώς τη λογοτεχνία με τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά οράματα
ενός τόπου. Οι περισσότερες εισηγήσεις μαρτυρούν την καλή αγωνία του
δασκάλου να λειτουργήσει η Λογοτεχνία ως κατεξοχήν φορέας παιδαγωγικών και διδακτικών βιωμάτων, προς όφελος (ήτοι αναζωογόνηση) του σχολικού και οπωσδήποτε του πανεπιστημιακού προγράμματος διδασκαλίας.
Τελικά, η μετάβαση από το θεσμικό πλαίσιο και τη θεωρία στην πράξη
της Ανάγνωσης και της αισθητικής απόλαυσης, από τη Μουσειακή Αγωγή
μέχρι την Ειδική Αγωγή και την επιμόρφωση των διδασκόντων, συνιστά
στοίχημα Παιδείας. Σε αυτό ακριβώς το στοίχημα έρχονται να προσθέσουν
συμβολικό λίθο και επιστημονική προτεραιότητα οι τόμοι που παραδίδονται στην κυκλοφορία και την καλόπιστη κριτική των ενδιαφερομένων, των
περισσότερο ή λιγότερο ειδημόνων. Υπό προϋποθέσεις «μορφωτικής ανοίξεως» θα μπορούσαμε κάλλιστα να τους θεωρήσουμε βήματα (εκ)παιδευτικών προτάσεων και (εκ)συγχρονισμού, με το αέναο διαχρονικό και υπερτοπικό πνεύμα μιας παιδαγωγικής παρακαταθήκης, που επαγγέλλεται καλούς καγαθούς αναγνώστες μιας /της ιδανικής Πολιτείας.
Σαφώς το προλόγισμα του υπογράφοντος, με την ιδιότητα του Προέδρου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, δεν γίνεται παρά να αποκαλύπτει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή, καθώς και για το υψηλό επίπεδο των επιστημονικών δοκιμίων που κατατέθηκαν από τις εισηγήτριες και
τους εισηγητές, προκειμένου να εκδοθούν τα Πρακτικά, που έχουμε ήδη
στα χέρια μας, και να διατεθούν στην επιστημονική κοινότητα και σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Αθήνα, 25η Mαρτίου 2017

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης
Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
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ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Διδασκαλία της λειτουργικότητας
και σύνδεσης του δημοτικού τραγουδιού
με την τοπική ιστορία
Πετρούλα Βαζιάκα
1. Εισαγωγή
Η συλλογή, διάσωση και μελέτη υλικού από την ξεχωριστή παράδοση ενός
τόπου έχει απεριόριστη σημασία όχι μόνο από άποψη λαογραφική αλλά και
ιστορική και πολιτισμική καθώς και γλωσσολογική. Ειδικότερα, τα δημοτικά τραγούδια και τα έθιμα μιας μικρής κοινωνίας είναι πλούσια και έχουν
τη δική τους ιδιομορφία γεγονός που οφείλεται σε ανθρωπολογικούς, ιστορικούς, κλιματολογικούς, κοινωνιολογικούς και άλλους παράγοντες. Επιπρόσθετα, τα δημοτικά τραγούδια ξεχωρίζουν για τον πλούτο των γνήσιων
συναισθημάτων που αναδύουν μέσα από τους στίχους τους, το ιδιαίτερο
γλωσσικό ιδίωμα της κάθε περιοχής καθώς και την ξεχωριστή μελωδία των
στίχων τους αλλά και το περιεχόμενό τους, το οποίο είναι άρρηκτα δεμένο με το φυσικό, κοινωνικό και ιστορικό περιβάλλον των φορέων των τραγουδιών, παράγοντες που διαμορφώνουν τον τρόπο ζωής των μελών μιας
κοινότητας αλλά και τη ζωή των ίδιων των τραγουδιών (Βαζιάκα, 2006). Το
δημοτικό τραγούδι είναι ένα ζωντανό κομμάτι από τη ζωή των ανθρώπων
ενταγμένο σε κάποια λαϊκή εκδήλωση της οποίας αποτελεί συχνά αναπόσπαστο τμήμα και επομένως δεν μπορούμε να το αποσυνδέσουμε και να
το μελετήσουμε χωριστά από το αρχικό, το φυσικό του περιβάλλον. Υπάρχει, λοιπόν, μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στα τραγούδια και το περιβάλλον και την οργάνωση της κοινότητας που επιβάλλει πριν από οποιαδήποτε έρευνα και μελέτη του δημοτικού τραγουδιού την έρευνα και κατάθεση, από κάθε οπτική γωνία, στοιχείων αναφορικά με τους φορείς των τραγουδιών (Τσαγγαλάς,1988).
2. Αξία και λειτουργικότητα του δημοτικού τραγουδιού
2.1 Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου δημοτικό τραγούδι
Τα δημοτικά τραγούδια ως αξιόλογα λαϊκά δημιουργήματα με διαχρονική
31
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αξία αποτελούν λογοτεχνικά κείμενα τα οποία έχουν ανθολογηθεί στα σχολικά εγχειρίδια της πρωτοβάθμιας αλλά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Μάλιστα στο «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και των
Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Δημοτικού-Γυμνασίου» σε ό,τι αφορά
τη διδασκαλία των δημοτικών τραγουδιών προβλέπεται «να κατανοήσουν οι
μαθητές ότι τα δημοτικά τραγούδια αποτελούν λογοτεχνικά κείμενα στα οποία
αποτυπώνεται ένας πλήρης κόσμος με τον πολιτισμό, την ιστορία, τις αξίες και
τη κοινωνικοπολιτική του οργάνωση. Να αντιληφθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ύφους του δημοτικού τραγουδιού, π.χ. την ποικιλία ή τη μονοτονία, τη
φυσικότητα ή την επιτήδευση, την περιεκτικότητα των λεκτικών και νοηματικών
σχημάτων λόγου κ.λπ.» 1.
Προσεγγίζοντας εννοιολογικά τον όρο δημοτικό τραγούδι συναντάται
ο ορισμός που απέδωσε ο Στ. Κυριακίδης όπου χαρακτηριστικά αναφέρει
«άσμα… είναι η δια μουσικής και λόγου έρρυθμος έκφρασις διαφόρων ισχυρών
συναισθημάτων, η οποία πολλάκις και μάλιστα εις τον λαόν συνοδεύει τας ερρύθμους του σώματος κινήσεις κατά την εργασίαν ή τον χορόν» (Κυριακίδης, 1965).
Ο Λουκάτος δίνει τον εξής ορισμό: «Δημοτικά τραγούδια είναι έμμετρα κείμενα (αφηγηματικά ή λυρικά), που τα έχουν συνθέσει άγνωστοι λαϊκοί ποιητές,
μόνοι τους ή με συνεργασία, και με συμπληρώματα από την παράδοση».
Ο καθηγητής λαογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κ. Τσαγγαλάς
επιχειρώντας να προσεγγίσει την ειδοποιό διαφορά του δημοτικού τραγουδιού από τα άλλα τραγούδια, η οποία «έγκειται όχι μόνο στο περιεχόμενό
του (υπόθεση, μοτίβα) και στη μορφή του (στη δομή, στο στίχο, στη μελωδία, στο ρυθμό) αλλά και στον τρόπο δημιουργίας του, διάδοσης, παράδοσης
από γενιά σε γενιά, εξέλιξής του σε παραλλαγές, καθώς και στη “λειτουργία”
του» δίνει έναν άλλο ορισμό που εμπεριέχει και αυτή τη διαφορά με τα άλλα
τραγούδια και είναι ο εξής: «Δημοτικό τραγούδι είναι εκείνο το τραγούδι που
δημιουργήθηκε ταυτόχρονα ως υπόθεση, στίχος, τσακίσματα, μελωδία και
ρυθμός (η μελωδία μπορεί και να προϋπήρχε αυτούσια) από κάποιον ανώνυμο τραγουδιστή με βάση παραδοσιακά κοινά μοτίβα, κοινούς δηλαδή τόπους φραστικούς, στιχουργικούς, μελωδικούς και ρυθμικούς, και που καθώς διαδόθηκε προφορικά σε χώρο και χρόνο διαμορφώθηκε (εξελίχθηκε) ενδεχομένως πιο πέρα σε περισσότερες παραλλαγές» (Τσαγγαλάς, 1988).

1. Απόφαση 21072α/Γ2: «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και των Αναλυτικών
Προγραμμάτων Σπουδών Δημοτικού-Γυμνασίου», ΦΕΚ, τ. Β΄, αρ. φ. 303/13-3-2003, σ. 3798.
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2.2 Χαρακτηριστικά δημοτικού τραγουδιού
Από τους ορισμούς που διατυπώθηκαν παραπάνω προκύπτουν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δημοτικού τραγουδιού. Είναι, λοιπόν τα δημοτικά
τραγούδια δημιουργήματα λαϊκά2 –δεν χρησιμοποιείται, όμως, ο όρος «λαϊκός» για να μην δημιουργηθεί σύγχυση με τα γνωστά λαϊκά τραγούδια– και
είναι συνήθως ένας εκείνος που συνθέτει ολόκληρο το τραγούδι προσαρμόζοντάς το σε παλιά πρότυπα μορφής και μελωδίας. Όμως το κάθε δημοτικό τραγούδι δεν ανήκει ούτε σ’ αυτόν που το δημιούργησε ούτε σε κανέναν άλλο. Είναι κοινό κτήμα ή καλύτερα γίνεται κοινό κτήμα καθώς περνάει από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά. Με τον τρόπο αυτό εξωραΐζεται, «λειαίνεται» και καθαρίζεται από ενδεχόμενα προσωπικά στοιχεία
του πρώτου δημιουργού, ενώ οι προσθαφαιρέσεις και οι αλλαγές που γίνονται άλλοτε στο στίχο, στη μελωδία, στα τσακίσματα και ως ένα σημείο
και στην υπόθεση από αυτόν που τραγουδάει το τραγούδι, δημιουργούν
τις λεγόμενες παραλλαγές (Τσαγγαλάς, 1988: 23-46).
Ένα ακόμη βασικό γνώρισμα του δημοτικού τραγουδιού είναι ο δημοτικός στίχος (Η λέξη «δημοτικός» σημαίνει λαϊκός). Ο στίχος, λοιπόν, του
δημοτικού τραγουδιού είναι κυρίως δεκαπεντασύλλαβος ιαμβικός. Παρουσιάζεται από τα βυζαντινά χρόνια ως «πολιτικός» χωρίς ομοιοκαταληξία και τα μετέπειτα χρόνια με ομοιοκαταληξία και χωρίζεται σε ημιστίχια
(8-7). Συχνά εμφανίζεται και ο τροχαϊκός δεκαπεντασύλλαβος. Επίσης δημοτικός είναι και ο δωδεκασύλλαβος ιαμβικός ή τροχαϊκός στίχος, ο οποίος χωρίζεται σε ημιστίχια (7-5). Στα δημοτικά τραγούδια συναντώνται και
ο 5-σύλλαβος, 7-σύλλαβος κ.τ.λ. στίχος, ωστόσο επικρατέστεροι και συχνότεροι είναι οι δύο πρώτοι.
Η γλώσσα του δημοτικού τραγουδιού είναι η εθνική ελληνική που ζει,
εξελιγμένη από την αρχαιότητα και την αλεξανδρινή εποχή, με την πανελλήνια μορφή της Κοινής. Ένα τελευταίο χαρακτηριστικό είναι η δημοτική
μουσική που συνοδεύει τους δημοτικούς στίχους. Η μουσική αυτή επηρεασμένη από την ελληνική εκκλησιαστική ψαλμωδία καθώς και από λαούς
που συνέζησαν με τον ελληνικό έχει μια καταγωγή ριζωμένη βαθειά στους
αιώνες. Η μουσική μπορεί να διακριθεί α) σε αργή αφηγηματική του τραπεζιού ή της τάβλας, β) σε γοργή ρυθμική του χορού και γ) σε ελεύθερη
και αρκετές φορές αυτοσχέδια του θρήνου, τα λεγόμενα μοιρολόγια. Τό2. Η λέξη «λαϊκός» με την έννοια «παραδοσιακός», γιατί κατά καιρούς δόθηκαν διάφορες ερμηνείες
για τη λέξη αυτή.

33

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

σο στο γρήγορο όσο και στο αργό τραγούδι ο τραγουδιστής ανάλογα με
το χρόνο και τη διάθεσή του, του προσθέτει τσακίσματα ή γυρίσματα3. Συχνά αρχίζει ο ένας το στίχο και τον τραγουδούν όλοι οι άλλοι μαζί (Λουκάτος, 1985: 95-97).
2.3 Λειτουργία δημοτικού τραγουδιού
Όσον αφορά τη «λειτουργία» των δημοτικών τραγουδιών ο Γρ. Γκιζέλης
αναφέρει τα εξής: «διά τον όρον “λειτουργία” νοούμεν το έργο το οποίον επιτελούν τα λαογραφήματα (μύθοι, τραγούδια, παραμύθια, παροιμίαι κ.λπ.) δι’
ένα λαόν ή μίαν ομάδα ανθρώπων» (Γκιζέλης, 1973).
Ο Κ. Τσαγγαλάς, επίσης, με τον όρο «λειτουργία» ενός δημοτικού τραγουδιού εννοεί «το ρόλο του και τη χρησιμότητά του στη ζωή των φορέων του
και γενικά των μελών της κοινότητας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εκπληρώνει το ρόλο του αυτό στα πλαίσια της κοινότητας ή έξω από αυτή» (Τσαγγαλάς, 1988: 65-74). Βέβαια τα τραγούδια βρίσκονται σε «πλήρη λειτουργία»
όταν εκτελούνται σύμφωνα με τους άγραφους νόμους της κοινότητας, οι
οποίοι ορίζουν το πού, πότε, πώς, από ποιον και προς ποιον πρέπει να τραγουδιούνται τα τραγούδια, τους νόμους δηλαδή που ρυθμίζουν τη ζωή των
τραγουδιών μέσα στη κοινότητα. Γιατί υπάρχει και η περίπτωση τα τραγούδια να μη βρίσκονται «εν πλήρει λειτουργία» και αυτό συμβαίνει στις «πρόβες» που κάνουν π.χ. αυτοί που προσπαθούν να μάθουν καλά ένα τραγούδι
για να το τραγουδήσουν αργότερα στην περίσταση που τους ενδιαφέρει.
Τα δημοτικά τραγούδια δεν έχουν όλα την ίδια λειτουργία. Ωστόσο, στα
πλαίσια της ίδιας κοινότητας υπάρχουν ομάδες («κύκλοι») τραγουδιών που
στην ίδια ομάδα έχουν και την ίδια ή παραπλήσια λειτουργία. Αυτή η γενική
είναι και η κύρια λειτουργία μιας ομάδας τραγουδιών. Εκτός από τις κύριες λειτουργίες τα τραγούδια έχουν και επιμέρους δευτερεύουσες λειτουργίες που σχετίζονται με τη φάση της εκδήλωσης κατά την οποία τραγουδιούνται. Για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας της «λειτουργίας» μπορούμε να αναφέρουμε τα τραγούδια του γάμου, τα οποία έχουν όλα την

3. Τσάκισμα είναι το σπάσιμο του στίχου ή της λέξης μέσα στο στίχο με την παρεμβολή διαφόρων
επιφωνημάτων και προσφωνήσεων ή με την επανάληψη μισής λέξης ή και ολόκληρης πάντα μέσα
στο στίχο. Τα τσακίσματα σπάνε το στίχο σε δύο μέρη και μπορούν να μπουν σε οποιοδήποτε σημείο
του τραγουδιού είτε δηλαδή στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος. π.χ. στο στίχο «εμείς εδώ δεν ήρθαμε,
λυγαριά πορτοκαλιά» οι λέξεις «λυγαριά πορτοκαλιά» είναι τσάκισμα ή στο στίχο «Πολύν τόπο – νο –
γκιζέρησα» η συλλαβή «νο» είναι τσάκισμα και μάλιστα ανήκει στη κατηγορία της επανάληψης του
προηγούμενου φωνήεντος μαζί με ένα «ν».
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ίδια κύρια λειτουργία αφού εξυπηρετούν την τέλεση του γάμου, ενός εθίμου δηλαδή του κύκλου της ζωής, αλλά το κάθε τραγούδι έχει και μια ειδική λειτουργία η οποία σχετίζεται με το πού, πότε, πώς και από ποιους τραγουδιέται (Βαζιάκα, 2006).
2.4 Κατάταξη δημοτικών τραγουδιών
Οι πρώτοι λαογράφοι που μελέτησαν το δημοτικό τραγούδι επιχείρησαν
να κατατάξουν τα τραγούδια αυτά σε συλλογές λαμβάνοντας υπόψη άλλοτε την υπόθεση, δηλαδή το περιεχόμενο (π.χ. ακριτικά τραγούδια), άλλοτε τις περιστάσεις (π.χ. του γάμου τραγούδια), άλλοτε τη μελωδία (π.χ. τραγούδια τραπεζιού ή της τάβλας) κι άλλες φορές έκαναν την κατάταξη των
τραγουδιών με βάση μεικτή (Τσαγγαλάς, 1988: 53).
Έτσι, λοιπόν, ο Ν. Πολίτης χρησιμοποιεί μεικτή βάση κατάταξης και διακρίνει τα τραγούδια σε: Ιστορικά, κλέφτικα, ακριτικά, παραλογές, τραγούδια της αγάπης, νυφιάτικα, νανουρίσματα, κάλανδα, βαΐτικα, της ξενιτιάς,
μοιρολόγια, μοιρολόγια του Κάτω κόσμου και του Χάρου, γνωμικά, εργατικά και βλάχικα, περιγελαστικά, άσματα των μέσων χρόνων και τραγούδια
εις ελληνικάς διαλέκτους (Πολίτης 1914: 54).
Μια άλλη μετέπειτα τροποποίηση της διαίρεσης του Πολίτη διακρίνει
τα δημοτικά τραγούδια στα: α) Κυρίως άσματα και β) Διηγηματικά άσματα
και στη συνέχεια προχωρεί και τα διακρίνει σε υποκατηγορίες (Κυριακίδης,
1965: 50∙ Τσαγγαλάς, 1988: 54).
Στη συνέχεια πραγματοποιούνται τροποποιήσεις στις λεπτομέρειες. Έτσι
διακρίνουμε τα τραγούδια σε δύο γενικές κατηγορίες: α) τραγούδια που τα
θέματά τους συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με ιστορικά γεγονότα ή μυθικά
περιστατικά και β) τραγούδια που έχουν αμεσότερη σχέση με την ελληνική
θρησκευτική, κοινωνική και οικογενειακή ζωή. Κατόπιν προχωρεί σε υποκατηγορίες των γενικών κατηγοριών.
Ο Δ. Λουκάτος στο βιβλίο του Εισαγωγή στην ελληνική λαογραφία θεωρεί την κατάταξη που έκανε ο Ν. Πολίτης ως «βασική», όμως προτείνει μια
δική του κατάταξη και κατατάσσει τα τραγούδια σε οκτώ (8) κατηγορίες: α)
Επικά, β) Λυρικά, γ) Οικογενειακά, δ) Θρησκευτικά, ε) Εποχικά, στ) Κοινωνικά, ζ) Γνωμικά και η) Παιδικά τραγούδια (Λουκάτος, 1985: 94).
Ο Κ. Τσαγγαλάς παρατηρεί τα εξής: «Το δημοτικό τραγούδι δεν είναι μόνο λόγος (και κυρίως δεν είναι γραπτό κείμενο), μελωδία και ρυθμός. Είναι
ακόμα και ένα ζωντανό κομμάτι από τη ζωή των ανθρώπων, ενταγμένο σε
κάποια λαϊκή εκδήλωση, της οποίας συχνά αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα».
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Προτείνει, λοιπόν, τη μελέτη του δημοτικού τραγουδιού μέσα στο φυσικό
του, το αρχικό περιβάλλον και επιχειρεί μια νέα κατάταξη4 των δημοτικών
τραγουδιών –χωρίς να αγνοεί τις γνωστές κατατάξεις των λαογράφων– «με
βάση τις λαϊκές εκδηλώσεις, όπου είναι ενταγμένα από τους φορείς5 τους
τα τραγούδια, εκδηλώσεις που μας δίνουν και τη λειτουργία ή τις λειτουργίες των τραγουδιών στα πλαίσια της κοινότητας».
Κατατάσσει, επομένως, τα τραγούδια κατά «κύκλους τραγουδιών» και
ο όρος αυτός σημαίνει «μια ομάδα από τραγούδια ενταγμένα σε ορισμένη
παραδοσιακή εκδήλωση (έθιμο, εργασία κτλ.) και οργανικά δεμένα μ’ αυτή, ώστε να συναποτελούν κλειστή ενότητα, ένα όλο» (για παράδειγμα τα
τραγούδια του γάμου, τα αποκρεάτικα, των Χριστουγέννων κ.τ.λ.). Προτείνει, επίσης, την υποδιαίρεση των τραγουδιών του κάθε κύκλου σε ανδρικά, γυναικεία, κοινά, παιδικά κτλ. ή σε υποδιαιρέσεις με βάση το χρόνο, τόπο, τρόπο κτλ. της εκτέλεσης των τραγουδιών (Τσαγγαλάς, 1988: 53-56).
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι πολλά τραγούδια μπορεί
να ανήκουν ταυτόχρονα σε περισσότερους από έναν κύκλους τραγουδιών,
δηλαδή να είναι οργανικά δεμένα με δύο ή και περισσότερες εκδηλώσεις κι
επομένως να έχουν δύο ή και περισσότερες κύριες και δευτερεύουσες λειτουργίες. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται «πολυλειτουργικότητα» των τραγουδιών και οφείλεται σε μια «κινητικότητα» που χαρακτηρίζει τα δημοτικά τραγούδια, δηλαδή στην ιδιότητα τους να περνούν από μια εκδήλωση
της κοινότητας σε μια άλλη ή από μια κοινωνική ομάδα σε μιαν άλλη χωρίς
να παύουν να υπάρχουν και στην πρώτη, την αρχική εκδήλωση ή κοινωνική ομάδα. Βέβαια, αυτή η μεταλαμπάδευση συνοδεύεται συχνά και από αλλαγή της μελωδίας του τραγουδιού καθώς και από κάποιες μικρές μεταβολές στο περιεχόμενο αλλά και στο στίχο, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις
μπορεί η μεταφύτευση να γίνεται χωρίς αλλαγές στα πλαίσια, όμως, μόνο
του περάσματος από τη μια εκδήλωση στην άλλη και σπανιότερα στο πέρασμα από τη μια κοινωνική ομάδα στην άλλη (Τσαγγαλάς, 1988: 75-76).

4. Η κατάταξη που προτείνει ο Κ. Τσαγγαλάς ενδείκνυται για τη μελέτη δημοτικών τραγουδιών μόνο
στα πλαίσια μιας κοινότητας ή το πολύ στα πλαίσια ενός «κύκλου (συστάδας) χωριών» και όχι στα
πλαίσια μιας ολόκληρης χώρας.
5. Ο Κ. Τσαγγαλάς στο βιβλίο του Το δημοτικό τραγούδι και οι κοινωνικές του διαστάσεις, τομ. Α΄, Αθήνα
1988, στη σελίδα 62 λέγοντας «φορείς του δημοτικού τραγουδιού» εννοεί τους ανθρώπους που είτε
ξέρουν τα τραγούδια και τα τραγουδούν, οπότε μιλάμε για τους ενεργητικούς φορείς είτε γνωρίζουν
τα τραγούδια αλλά δεν επιτρέπεται από τους άγραφους κανόνες της κοινότητας να τα τραγουδήσουν,
οπότε μιλάμε για τους παθητικούς φορείς.

36

Πετρούλα Βαζιάκα
Διδασκαλία της λειτουργικότητας και σύνδεσης του δημοτικού τραγουδιού …

3. Αξιοποιώντας στη διδασκαλία της λογοτεχνίας το δημοτικό
τραγούδι και συνδέοντας το με την τοπική ιστορία
Στην προσπάθεια διδακτικής αξιοποίησης του δημοτικού τραγουδιού
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σύνδεσης του με την τοπική ιστορία παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο το οποίο στηρίζεται στις αρχές της διαθεματικότητας και εφαρμόστηκε σε μαθητές Στ΄ Τάξης του
Δημοτικού Σχολείου στα Ιωάννινα. Οι μαθητές θα γνωρίσουν την αξία
και τη λειτουργικότητα του δημοτικού τραγουδιού μέσα από το μάθημα της λογοτεχνίας και την ιστορία του δημοτικού διαμερίσματος Ανθρακίτης Ζαγορίου και της ευρύτερης περιοχής.
Συνοπτική παρουσίαση: Με αφορμή τη γνωριμία των μαθητών με
το δημοτικό τραγούδι «Της ξενιτιάς» από το Ανθολόγιο για τους μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξεων θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από δραστηριότητες προκειμένου οι μαθητές να γνωρίσουν τα δημοτικά τραγούδια του τόπου τους.
Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Της ξενιτιάς», Ενότητα Β΄ Κοινωνική
Ζωή, Ανθολόγιο Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων δημοτικού Σχολείου.
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Το γνωστικό αντικείμενο του
σεναρίου: Ανθολόγιο Στ΄ Δημοτικού. Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο συνδέεται με τις γνωστικές περιοχές: της Γλώσσας (λογοτεχνικά κείμενα, παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου), της Αισθητικής Αγωγής (Μουσική, Εικαστικά) και της Πληροφορικής.
Τάξη στην οποία απευθύνεται: Στ΄ Δημοτικού
Οργάνωση της διδασκαλίας: Η οργάνωση της τάξης έχει ως βασική μορφή της την εργασία σε ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές
είχαν σχηματίσει ομάδες των τριών-τεσσάρων ατόμων. Η διδασκαλία
σε μικρές ομάδες μαθητών αποτελεί βασικό σχήμα πάνω στο οποίο
μπορούν να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν οι περισσότερες από
τις ενεργητικές-συμμετοχικές τεχνικές και να αναπτυχθούν οι κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών.
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Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση του σεναρίου:
• φύλλα εργασίας,
• επιλεγμένες σελίδες στο Διαδίκτυο,
• επεξεργαστής κειμένου,
• έντυπες πηγές (βιβλίο μαθητή, λογοτεχνικά βιβλία, συλλογές).
Διδακτικοί Στόχοι:
Κύριος στόχος: Να γνωρίσουν οι μαθητές την αξία του δημοτικού
τραγουδιού.
Επιμέρους στόχοι: Οι μαθητές
• να οικειοποιηθούν το συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος, το δημοτικό τραγούδι.
• να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του δημοτικού τραγουδιού.
• να διακρίνουν τα είδη του δημοτικού τραγουδιού.
• να μάθουν τα δημοτικά τραγούδια του τόπου τους.
• να μάθουν να συνεργάζονται και να συνομιλούν εποικοδομητικά μέσα στα πλαίσια της αμοιβαιότητας και του σεβασμού του
άλλου.
• να κατανοήσουν ότι τα δημοτικά τραγούδια μπορεί να γίνουν
προσιτά και κατανοητά μέσα από ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες με το κατάλληλο κάθε φορά οπτικοποιημένο υλικό.
• να διασκεδάσουν απολαμβάνοντας το δημοτικό τραγούδι.
• να ενισχύσουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους διατηρώντας την παράδοση.
• να προβληματιστούν σχετικά με τους λόγους εγκατάλειψης ή/
και παραμέλησής του από τη νέα γενιά.
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
1η Δραστηριότητα: Μία διδακτική ώρα διδακτική ώρα θα αφιερωθεί στην αναζήτηση στο χάρτη του νομού Ιωαννίνων το δημοτικό διαμέρισμα Ανθρακίτης Ζαγορίου και της ευρύτερης περιοχής.
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Εικόνα 1
Εικόνα 1
2η Δραστηριότητα: Στη συνέχεια οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν
την εφαρμογή Google Earth και να περιηγηθούν σε ένα εικονικό ταξίδι στο
δημοτικό διαμέρισμα Ανθρακίτης Ζαγορίου και στην ευρύτερης περιοχή.
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2η Δραστηριότητα: Στη συνέχεια οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Google Earth και να περιηγηθούν σε ένα εικονικό ταξίδι
στο δημοτικό διαμέρισμα Ανθρακίτης Ζαγορίου και στην ευρύτερης περιοχή.

Εικόνα 2

Εικόνα 2

3η Δραστηριότητα: Οι μαθητές προβαίνουν στην αναζήτηση, καταγραφή
και συλλογή δημοτικών τραγουδιών από την περιοχή Ανθρακίτης και
3η Δραστηριότητα:
μαθητές
καταγραφή
παρουσιάζουν το Οιυλικό
που προβαίνουν
συγκέντρωσαν στην
μέσω αναζήτηση,
της εφαρμογής
PowerPoint.
και συλλογή
δημοτικών τραγουδιών από την περιοχή Ανθρακίτης και πα-

ρουσιάζουν το υλικό που συγκέντρωσαν μέσω της εφαρμογής PowerPoint.

Εικόνα 3 3
Εικόνα
4η Δραστηριότητα: Προγραμματίζεται επιτόπια επίσκεψη στην περιοχή
Ανθρακίτης και έρευνα σχετική με τα δημοτικά τραγούδια του τόπου.
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5η Δραστηριότητα: Οι μαθητές παίρνουν συνέντευξη από κατοίκους της
περιοχής, ετοιμάζουν και μοιράζουν ερωτηματολόγια και αναλύουν
στατιστικά τα αποτελέσματα.
6η Δραστηριότητα: Οι μαθητές καταγράφουν το γλωσσικό ιδίωμα της
περιοχής που παρουσιάζεται στα δημοτικά τραγούδια και συγγράφουν
ερμηνευτικό γλωσσάριο. Επίσης, έρχονται σε επαφή και καταγράφουν
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4η Δραστηριότητα: Προγραμματίζεται επιτόπια επίσκεψη στην περιοχή Ανθρακίτης και έρευνα σχετική με τα δημοτικά τραγούδια του τόπου.
5η Δραστηριότητα: Οι μαθητές παίρνουν συνέντευξη από κατοίκους της
περιοχής, ετοιμάζουν και μοιράζουν ερωτηματολόγια και αναλύουν στατιστικά τα αποτελέσματα.
6η Δραστηριότητα: Οι μαθητές καταγράφουν το γλωσσικό ιδίωμα της
περιοχής που παρουσιάζεται στα δημοτικά τραγούδια και συγγράφουν ερμηνευτικό γλωσσάριο. Επίσης, έρχονται σε επαφή και καταγράφουν επιστημονικούς όρους σχετικούς με τη λαογραφία π.χ. τσακίσματα.
7η Δραστηριότητα: Δραματοποιούνται στο φυσικό χώρο έθιμα και παραδόσεις της περιοχής π.χ. άλεσμα στο μύλο, το έθιμο της Πιρπιρίτσας, το
αλώνισμα έθιμα του γάμου κ.ά.

Εικόνα
Εικόνα
4 4
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Εικόνα 4

Εικόνα
5 5
Εικόνα

Εικόνα
Εικόνα6 6
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Δραστηριότητα:
Οι μαθητές
προκειμένου
να αντιληφθούν
το γεγονός
ότι
8η 8η
Δραστηριότητα:
Οι μαθητές
προκειμένου
να αντιληφθούν
το γετα
δημοτικά
τραγούδια
είναι
άρρηκτα
συνυφασμένα
με
την
καθημερινότητα
γονός ότι τα δημοτικά τραγούδια είναι άρρηκτα συνυφασμένα με την
του λαού, τα βιώματά
του και
τις και
ανησυχίες,
τις χαρές
και τις
καθημερινότητα
του λαού,
τα εκφράζουν
βιώματά του
εκφράζουν
τις ανησυλύπες τους θα προσπαθήσουν να αλλάξουν το ρυθμό και το ύφος των
δημοτικών τραγουδιών καθώς επίσης και να μεταφράσουν κάποια στην
αγγλική γλώσσα.
9η Δραστηριότητα: Οι μαθητές θα προσπαθήσουν να γράψουν, να
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χίες, τις χαρές και τις λύπες τους θα προσπαθήσουν να αλλάξουν το
ρυθμό και το ύφος των δημοτικών τραγουδιών καθώς επίσης και να
μεταφράσουν κάποια στην αγγλική γλώσσα.
9η Δραστηριότητα: Οι μαθητές θα προσπαθήσουν να γράψουν, να
μελοποιήσουν και να τραγουδήσουν το δικό τους δημοτικό τραγούδι χρησιμοποιώντας το ιδιαίτερο γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής αλλά
και τα μουσικά όργανα που συνοδεύουν συνήθως τα τραγούδια του
τόπου τους.
10η Δραστηριότητα: Διοργάνωση εκδήλωσης όπου οι μαθητές θα
τραγουδούν και θα χορεύουν με τη συνοδεία και μη ορχήστρας, δημοτικά τραγούδια από την περιοχή Ανθρακίτης.
Αξιολόγηση
Η συμμετοχή και η βαθμός συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ
των μαθητών που κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των δραστηριοτήτων,
αποτελούν τους δείκτες αξιολόγησης και τον βαθμό υλοποίησης των
μαθησιακών στόχων. Στη συνέχεια ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο
που υπάρχει κάθε φορά μπορούν να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω μαθησιακές δραστηριότητες είτε σε ομάδες είτε εξατομικευμένα:
• Δημιουργία κρυπτόλεξου ή σταυρόλεξου βασισμένο στο γλωσσικό ιδίωμα των δημοτικών τραγουδιών.
• Συλλογή και έκθεση φωτογραφιών από έθιμα που περιγράφονται στα δημοτικά τραγούδια της περιοχής.
• Δραματοποίηση εθίμων και παρουσίαση στην ολομέλεια της τάξης ή ακόμη σε όλο το σχολείο ή την γύρο περιοχή.
• Δημιουργία βιβλίου με υλικό που έχει συλλεχθεί σχετικό με τα
δημοτικά τραγούδια της περιοχής.
• Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους με δημοτικά τραγούδια, φωτογραφίες και δραματοποιημένες σκηνές από έθιμα της περιοχής μέσω του προγράμματος Movie Maker.
Επίλογος
Το δημοτικό τραγούδι ως είδος λογοτεχνικό έχει ιδιαίτερη μορφωτική αξία και αποτελεί πρόσφορο και κατάλληλο μέσο τόσο για την
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πνευματική ανάπτυξη όσο και για την αισθητική απόλαυση των μαθητών. Τα ήθη και τα έθιμα αγγίζουν τα πιστεύω, τις αντιλήψεις, είναι
συνδεδεμένα με την ταυτότητα μας ως μέλη μιας οικογένειας, μιας
κοινότητας και ενός έθνους και μέσα από τον εορτασμό σημαντικών
θρησκευτικών, ιστορικών, πολιτιστικών γεγονότων, γνωρίζουμε το
παρελθόν μας, την ιστορία μας, την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μόνο εάν κανείς, από τη σχολική κιόλας ηλικία, γνωρίσει και ευαισθητοποιηθεί σε σχέση με τον πολιτισμό, συνειδητοποιήσει τη συνέχεια
μέσα στο χωρόχρονο της παράδοσης, καλλιεργήσει αισθήματα αγάπης, σεβασμού, εκτίμησης προς τους προγόνους και αποκτήσει αισθητική αντίληψη θα καταστεί ικανός και άξιος συνεχιστής της πολιτιστικής του κληρονομιάς.
Βιβλιογραφία
Βαζιάκα, Π. (2006). Ο Ανθρακίτης Ζαγορίου και το Δημοτικό Τραγούδι.
Ιωάννινα.
Γκιζέλης, Γρ. (1973). Η λειτουργία των βορειοηπειρωτικών τραγουδιών
της αγάπης. Αθήναι: Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών.
Κυριακίδης, Στ. Π. (1965). Ελληνική Λαογραφία, έκδ. β.΄ Αθήνα.
Λουκάτος, Δ. Σ. (1985). Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία, έκδ. γ΄.
Αθήνα.
Τσαγγαλάς, Κ. Δ. (1988). Το δημοτικό τραγούδι και οι κοινωνικές του διαστάσεις, τόμ. Α΄. Ιωάννινα.
Abstract
The folk song as an intellectual creation and an anthropological
phenomenon is undoubtedly an integral part of people’s everyday
life which reflect various aspects of life, making it the highest
educational resource of Greek and humanistic education. The multiple
functionality, the social dimension and the importance of folk songs
in terms of folklore and historical, cultural, linguistic and pedagogical
creates a multifaceted perspective on people’s culture, education and
integration. The need of students’ conservation and enhancement of
the cultural awareness strongly highlights the use of the folk song as
a dynamic component in the teaching process. The aim of this paper
is to present interdisciplinary activities for teaching the functionality
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and connectivity of folk song in the history of municipal district which
is called Anthracitis in Zagoria in Ioannina.
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Σχεδιασμός εικονογραφημένου σεναρίου
για την αντίληψη του τριγώνου από νήπια
Μαρία Καλαφατά, Χρυσάνθη Σκουμπουρδή
Εισαγωγή
Η παιδική λογοτεχνία αποτελεί ισχυρό διδακτικό εργαλείο και ψυχαγωγικό μέσο το οποίο προσφέρει ένα ευνοϊκό πλαίσιο για αβίαστη μάθηση και
παροχή κινήτρων (Egan, 1989∙ Heaven, 2000∙ Van den Heuvel-Panhuizen
& Van den Boogaard, 2008). Ευνοεί τη δυναμική εμπλοκή του αναγνώστη
μέσα από την απόλαυση που προσφέρει (Egan, 1989∙ Haven, 2000). Η λογοτεχνία παρέχει ένα ισχυρό πλαίσιο νοηματοδότησης, το οποίο ενισχύει
την καλύτερη απομνημόνευση και ανάκληση των πληροφοριών (Ασωνίτης,
2001∙ Egan, 1989∙ Haven, 2000). Επιπλέον, η εικονογράφηση που εμπεριέχει, προσφέρει εμπειρίες και βιώματα και βοηθάει το παιδί να χτίσει δομές
και έννοιες με ασυνείδητο τρόπο (Κιτσάρας, 1993).
Στον τομέα των μαθηματικών η συμβολή της παιδικής λογοτεχνίας είναι αρκετά μεγάλη. Τα παιδιά επισημοποιούν άτυπα μαθηματικές έννοιες
και αναπτύσσουν τη μαθηματική τους σκέψη (Van den Heuvel-Panhuizen
& Van den Boogaard, 2008). Εμπλέκονται σε πλαίσια με νόημα και επιλύουν
μαθηματικά προβλήματα, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχεια
της ιστορίας (Casey, 2004). Κατασκευάζουν μαθηματικά μέσα από τη δράση τους (Phillips, 1995), ενώ αναπτύσσουν παράλληλα στάσεις, στρατηγικές και υποθέσεις (Κολέζα, 2010). Τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν
ότι ένα εικονογραφημένο βιβλίο αποτελεί αποτελεσματικό εκπαιδευτικό
εργαλείο για τη διδακτική των μαθηματικών και την επίτευξη μαθηματικών
αποτελεσμάτων μέσα από κατάλληλες πρακτικές (Ανέστης & Τριανταφυλλίδης, 2005∙ Σκουμπουρδή & Καφούση, 2009∙ Skoumpourdi & Mpakopoulou,
2011∙ Van den Heuvel-Panhuizen & Van den Boogaard, 2008). Επιπλέον, ευνοεί την ενεργητική εμπλοκή των παιδιών με τα γεωμετρικά σχήματα (Σκουμπουρδή & Καφούση, 2009).
Αναφορικά με τα γεωμετρικά σχήματα, φαίνεται ότι τα νήπια παρουσιάζουν αρκετές δυσκολίες στην αναγνώριση του τριγώνου. Συγκεκριμένα
αναγνωρίζουν ως τρίγωνο μόνο το ισοσκελές και ισόπλευρο με οριζόντια
βάση και κορυφή προς τα πάνω, ανεξάρτητα μάλιστα από το αν οι πλευρές
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τους είναι ή δεν είναι ευθείες και από το αν ενώνονται ή όχι, απορρίπτοντας
οποιαδήποτε άλλη μορφή του (Clements, 2004∙ Clements & Sarama, 2000∙
Hannibal, 1999∙ Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008∙ Κολέζα, 2010∙ Oberdorf
& Taylor-Cox, 1999∙ Σκουμπουρδή, 2004∙ Σκουμπουρδή & Κωσσοπούλου,
2011∙ Χρονάκη & Δημουλά, 2005). Έτσι τα νήπια αρκετές φορές δεν αναγνωρίζουν ως τρίγωνο ένα μη οικείο τρίγωνο, όπως το ορθογώνιο σκαληνό τρίγωνο (Oberdorf & Taylor-Cox, 1999), ένα οξυγώνιο ή αμβλυγώνιο τρίγωνο (Χρονάκη & Δημουλά, 2005) ή ένα τρίγωνο που έχει τη κορυφή του
προς τα κάτω (Schifter, 1999∙ Woleck, 2003). Ακόμα, για τα νήπια τρίγωνα
«πολύ μυτερά», «πολύ επίπεδα», «πολύ αδύνατα» και «πολύ μακριά» δεν είναι τρίγωνα (Clements, 2004b∙ Clements & Sarama, 2000).
Παρόλα αυτά, τα εικονογραφημένα βιβλία της αγοράς παρουσιάζουν τα
γεωμετρικά σχήματα, και ιδιαίτερα τα τρίγωνα, με στερεότυπο και ελλιπή
τρόπο, ενώ ταυτόχρονα δε γίνεται εύστοχη χρήση των γεωμετρικών όρων
(Skoumpourdi & Mpakopoulou, 2011). Επίσης, αρκετά εικονογραφημένα
βιβλία εμπεριέχουν εικονογραφήσεις που προκαλούν εσφαλμένες αντιλήψεις για τα γεωμετρικά σχήματα (Oberdorf & Taylor-Cox, 1999).
Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός σχεδιασμένου εικονογραφημένου σεναρίου για την αντίληψη του τριγώνου και τα αποτελέσματα
της εφαρμογής του στα νήπια. Το εικονογραφημένο σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις στερεοτυπικές αντιλήψεις των παιδιών για τα τρίγωνα, αναγνωρίζοντας ότι τα νήπια συνηθίζουν να ταυτίζουν το τρίγωνο κυρίως με
το ισοσκελές και ισόπλευρο με οριζόντια βάση και κορυφή προς τα πάνω.
Μεθοδολογία
Αρχικά σχεδιάστηκε το εικονογραφημένο βιβλίο. Το βιβλίο σχεδιάστηκε
με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να δημιουργήσει προβληματισμό στα νήπια για το ποιο σχήμα τελικά είναι το τρίγωνο. Μέσα από ποικίλα σχήματα, συνθέσεις και θέσεις παρουσιάζονται τρίγωνα που έχουν περιστραφεί,
έχουν αλλάξει τοποθέτηση και μέγεθος, καθώς και τρίγωνα που παρουσιάζονται μέσα σε άλλα σχήματα ή δίνονται ανάμεσα σε άλλες τριγωνικές
μορφές. Επιπλέον, παρουσιάζονται τρίγωνα με διαφορετικό τρόπο από το
οπτικό πρότυπό του. Τέλος, κατά τον σχεδιασμό υποθέσαμε ότι μπορεί να
γίνει αντιληπτό από τα νήπια ότι σχήματα με τρεις πλευρές που δεν είναι
ευθείες ή που δεν ενώνονται μεταξύ τους δεν είναι τρίγωνα.
Το θέμα του εικονογραφημένου σεναρίου Ένα σχήμα… σε «έργα τέχνης»
περιστρέφεται γύρω από ένα τρίγωνο το οποίο ζώντας μέσα σε έναν πίνακα
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ζωγραφικής, στον οποίο δεν υπάρχουν άλλα τρίγωνα, αποφασίζει να βγει
έξω από αυτόν για να αναζητήσει στους υπόλοιπους πίνακες, που έχει η έκθεση σχήματα που να του μοιάζουν. Η εξερευνητική διάθεση που προκαλεί το σενάριο κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών, καθώς αρχίζουν
να αναρωτιούνται ποιες τριγωνικές μορφές είναι τρίγωνα.
Για την αποφυγή πιθανών σφαλμάτων και ελλείψεων πάρθηκαν κάποιες
δοκιμαστικές συνεντεύξεις πριν την οριστική διεξαγωγή της έρευνας σε νηπιαγωγείο της Ρόδου (1o και 2o Νηπιαγωγείο Κρεμαστής). Το δείγμα αποτέλεσαν 2 καλοί, 2 μέτριοι και 2 αδύναμοι μαθητές στα μαθηματικά, σύμφωνα με τις δηλώσεις της νηπιαγωγού.
Μετά τη διόρθωση του υλικού συντελέστηκε η έρευνα. Για τη διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε εξατομικευμένη συνέντευξη σε είκοσι
(20) νήπια εντός του Πειραματικού Σχολείου της πόλης της Ρόδου. Η έρευνα έλαβε χώρα εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, σε απομονωμένο χώρο
και τελούταν κάθε φορά ανάμεσα στην ερευνήτρια και το νήπιο. Μεγάλη
προσοχή δόθηκε επίσης και ως προς τον τρόπο υποβολής των ερωτήσεων, ώστε οι απαντήσεις να προκύπτουν αβίαστα μέσα από το εικονογραφημένο σενάριο.
Διαδικασία και αποτελέσματα
Καθώς αρχίζει η ιστορία παρουσιάζεται ο πρώτος πίνακας ζωγραφικής (Εικόνα 1) και αποκαλύπτονται μέσα από το σενάριο της ιστορίας οι ιδιότητες του σχήματος που είναι τελείως διαφορετικό από όλα τα άλλα σχήματα που ζουν μέσα στον πίνακα. Στο σημείο αυτό τίθεται ο προβληματισμός
στα νήπια για το ποιο μπορεί να είναι το σχήμα που είναι τελείως διαφορετικό από τα υπόλοιπα και τα παιδιά ξεκινούν την αναζήτησή του μέσα στον
πίνακα. Επιδιώκεται μέσα από το σενάριο τα νήπια να αντιληφθούν τα χαρακτηριστικά του τριγώνου (3 γωνίες και 3 πλευρές), να το εντοπίσουν μέσα στη σελίδα και να αναγνωρίσουν ότι το σχήμα που αναζητείται είναι και
λέγεται τρίγωνο.
Τα αποτελέσματα από τις συνεντεύξεις φανέρωσαν ότι 9 από τους 20
μαθητές και μαθήτριες κατανοούν μέσα από την ανάγνωση της πρώτης σελίδας («Είχε μόνο 3 πλευρές… Και μόνο 3 γωνίες…») (Εικόνα 1) ότι το σχήμα στο οποίο αναφέρεται το εικονογραφημένο σενάριο είναι το τρίγωνο.
Μάλιστα μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης 7 παιδιά αναγνωρίζουν
και δείχνουν κατευθείαν το τρίγωνο μέσα στη σελίδα (Πίνακας 1). Συνεπώς
εμπλέκονται σε μια διαδικασία επεξεργασίας των πληροφοριών που τους
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δόθηκαν από την εκφώνηση και μπαίνουν στη διαδικασία να υποθέσουν
το σχήμα που ενδεχομένως είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας. Χαρακτηριστικό είναι το εξής παράδειγμα1:
Ε: Μπορείς να το δεις κάπου; (Η ερευνήτρια εννοεί το σχήμα)
Π1: Εδώ. (Το παιδί δείχνει το σχήμα)
Ε: Πώς λέγεται αυτό το σχήμα; Ξέρεις το όνομα του;
Π1: Τρίγωνο. (Εικόνα 2)

Εικόνα 1: Ο πρώτος πίνακας ζωγραφικής από το σχεδιασμένο
εικονογραφημένο σενάριο: Ένα σχήμα σε «έργα τέχνης»

1. Στα παραδείγματα που ακολουθούν, όπου Ε αφορά την Ερευνήτρια και όπου Π1, Π3, Π5 αφορά σε
διαφορετικά κορίτσια και Π2, Π4, Π6 σε διαφορετικά αγόρια.
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Εικόνα 2: Εντοπισμός τριγώνου μέσα στη σελίδα από νήπιο αμέσως μετά
την ολοκλήρωση της ανάγνωσης
Ωστόσο, τα υπόλοιπα δέκα (10) νήπια (Πίνακας 1) αρχίζουν να ψάχνουν
και να υποδεικνύουν σχήματα ή συνθέσεις σχημάτων που τους έκαναν
εντύπωση, χωρίς αυτά να συνδέονται με τις πληροφορίες που τους δόθηκαν από την εκφώνηση. Έτσι στην περίπτωση αυτή χρειάστηκαν βοηθητικές ερωτήσεις από την ερευνήτρια προκειμένου να απορρίψει το νήπιο
τα υπόλοιπα σχήματα για να καταλήξει στο τρίγωνο. Χαρακτηριστικό είναι
το εξής παράδειγμα:
Ε: Κατάλαβες ποιο σχήμα είναι;
Π2: Ε, εδώ. (Δείχνει ολόκληρη την περιοχή, η οποία εμπεριέχει πολλά
σχήματα) (Εικόνα 3)

Εικόνα 3: Ένα παιδί δείχνει ολόκληρη την περιοχή, η οποία εμπεριέχει
πολλά σχήματα
Ε: Το σχήμα μας είχε μόνο 3 πλευρές και μόνο 3 γωνίες. Ήταν διαφορετικό.
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Π2: Αυτό εδώ έχει. (Δείχνει ένα τετράγωνο) (Εικόνα 4)

Εικόνα 4: Ένα παιδί δείχνει ένα τετράγωνο
Ε: Αυτό εδώ πόσες πλευρές έχει;
Π2: Μία, δύο, τρεις, τέσσερις.
Ε: Τέσσερις. Το σχήμα μας είχε 3 πλευρές. Είναι αυτό το σχήμα που ψάχνουμε;
Π2: Αυτό. (και δείχνει το τρίγωνο) (Εικόνα 5)

Εικόνα 5: Εντοπισμός τριγώνου μετά από επανάληψη
αποσπάσματος του σεναρίου
Ε: Αυτό πόσες πλευρές έχει;
Π2: Μία, δύο, τρεις.
Ε: Είναι αυτό το σχήμα που ψάχνουμε;
Π2: Ναι.

51

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

Ε: Πώς λέγεται αυτό το σχήμα;
Π2: Δεν ξέρω.
Ωστόσο, τρία (3) νήπια δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν ή να εντοπίσουν το σχήμα.
Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός πίνακας αναγνώρισης
κεντρικού ήρωα-τριγώνου από τα νήπια

Σχήμα

Αναγνωρίζουν
το τρίγωνο
άμεσα

Αναγνωρίζουν
το τρίγωνο με επανάληψη
της εκφώνησης

Γνωρίζουν το
όνομα του
σχήματος

Αριθμός νηπίων:

Αριθμός νηπίων:

Αριθμός νηπίων:

7

10

14

Καθώς το τρίγωνο εντοπίζεται από τα περισσότερα παιδιά η ιστορία συνεχίζεται και το τρίγωνο αποφασίζει να βγει έξω από τον πίνακα ζωγραφικής για να ψάξει να βρει άλλα σχήματα που να του μοιάζουν (Εικόνα 6). Τώρα τα νήπια παρατηρούν αν όντως το τρίγωνο βγήκε έξω από τον πίνακα
ζωγραφικής και που πήγε πάνω στη σελίδα. Στόχος στη συγκεκριμένη σελίδα είναι να εντοπιστεί το τρίγωνο, δηλαδή ο κεντρικός ήρωας, παρόλο
που έχει μετατοπιστεί και βρίσκεται σε διαφορετική θέση από την αρχική.
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Εικόνα 6: Ο πρώτος πίνακας ζωγραφικής από το σχεδιασμένο
εικονογραφημένο σενάριο: Ένα σχήμα σε «έργα τέχνης», αφού έχει βγει
έξω από τον πίνακα ο κεντρικός χαρακτήρας

Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός πίνακας αναγνώρισης
κεντρικού ήρωα-τριγώνου από νήπια

Σχήμα

Εντοπίζουν το
τρίγωνο άμεσα

Εντοπίζουν το τρίγωνο
με επανάληψη
της εκφώνησης

Δεν εντοπίζουν
το τρίγωνο

Αριθμός νηπίων:

Αριθμός νηπίων:

Αριθμός νηπίων:

12

4

4

Πάνω από τα μισά νήπια (12 νήπια) με την ολοκλήρωση της ανάγνωσης
της σελίδας καταφέρνουν να εντοπίσουν το τρίγωνο πάνω σε αυτή αν και
αυτό έχει μετατοπιστεί (Πίνακας 2), δηλαδή δε βρίσκεται στην ίδια θέση
που βρισκότανε στην προηγούμενη σελίδα. Ωστόσο, τέσσερα (4) νήπια θα
εντοπίσουν το σχήμα μόνο αφού διαβαστεί εκ νέου το σημείο που αναφέρει ότι το σχήμα βγήκε έξω από τον πίνακα ζωγραφικής. Τέλος, τέσσερα (4)
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παιδιά δεν θα καταφέρουν να εντοπίσουν στη δεύτερη σελίδα το τρίγωνο.
Καθώς το τρίγωνο εντοπίζεται από τα περισσότερα παιδιά η ιστορία
συνεχίζεται. Στην τρίτη σελίδα του εικονογραφημένου σεναρίου (Εικόνα
7) το τρίγωνο κάνει ένα σάλτο και απομακρύνεται από τον πίνακα ζωγραφικής στον οποίο ζούσε μήπως εντοπίσει σε κάποιο άλλο πίνακα της έκθεσης ζωγραφικής κάποιο σχήμα που να του μοιάζει, δηλαδή μήπως βρει και
άλλα τρίγωνα. Βασική επιδίωξη του σεναρίου είναι η αναγνώριση των τριγώνων που βρίσκονται στον πίνακα ζωγραφικής και η απόρριψη των αντιπαραδειγμάτων του.

Εικόνα 7: Ο δεύτερος πίνακας ζωγραφικής από το σχεδιασμένο
εικονογραφημένο σενάριο: Ένα σχήμα σε «έργα τέχνης»
Μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης της σελίδας γίνεται η εξής ερώτηση σε κάθε παιδί: «Βλέπεις κάποιο σχήμα που να μοιάζει με το σχήμα μας;
Ποιο; Γιατί;» και τα παιδιά αρχίζουν να υποδεικνύουν σχήματα που μοιάζουν με τον ήρωα. Βασική επιδίωξη του σεναρίου είναι η αναγνώριση των
τριγώνων που βρίσκονται στον πίνακα ζωγραφικής και η απόρριψη των
αντιπαραδειγμάτων του.

54

Μαρία Καλαφατά, Χρυσάνθη Σκουμπουρδή
Σχεδιασμός εικονογραφημένου σεναρίου για την αντίληψη του τριγώνου από νήπια

Πίνακας 3: Συγκεντρωτικός πίνακας αναγνώρισης
τριγώνων από τα νήπια
Σχήμα

Αναγνωρίζουν το τρίγωνο
Αριθμός νηπίων:
19
19
11
13

Όπως βλέπουμε και από τον Πίνακα 3, μέσα από την πλοκή του εικονογραφημένου σεναρίου σχεδόν όλα τα παιδιά αναγνωρίζουν ένα ισόπλευρο τρίγωνο που έχει κορυφή προς τα κάτω (19 νήπια) και ένα ισοσκελές τρίγωνο το οποίο παρουσιάζεται με την κορυφή προς τα πάνω αλλά
δεν έχει οριζόντια βάση (19 νήπια). Μόλις ένα (1) νήπιο αναφέρει ότι δεν
αναγνωρίζει το σχήμα ως τρίγωνο λόγω του προσανατολισμού του («Δεν
είναι τρίγωνο γιατί κοιτάει από εδώ» και δείχνει την αριστερή γωνία του
σχήματος).
Συμπερασματικά, ένα ισόπλευρο τρίγωνο που έχει τη μία κορυφή προς
τα κάτω και ένα ισοσκελές τρίγωνο το οποίο παρουσιάζεται με την κορυφή προς τα πάνω, αλλά δεν έχει οριζόντια βάση αναγνωρίζεται ως τρίγωνο, μέσω του εικονογραφημένου σεναρίου.
Ωστόσο, παρατηρώντας τα αποτελέσματα για το οξυγώνιο (11 νήπια)
και το ορθογώνιο σκαληνό τρίγωνο (13 νήπια) (Πίνακας 3), φαίνεται ότι
σχήματα «πολύ επίπεδα» ή «πολύ μικρά», όπως σχολιάστηκαν από τα νήπια, με άνισες πλευρές και μικρό μέγεθος όπως και τρίγωνα με οριζόντια
βάση και κορυφή προς τα πάνω αλλά όχι στη μέση ακόμη και μετά την
ανάγνωση κατάλληλα σχεδιασμένου εικονογραφημένου σεναρίου ενδεχομένως να μπερδεύουν τα παιδιά και να τα διχάζουν για το αν είναι ή
δεν είναι τρίγωνα.
Αναφορικά με τα αντιπαραδείγματα της σελίδας η πλειοψηφία των
νηπίων δεν υπέδειξαν ως τρίγωνο τον κυκλικό τομέα που έχει αφαιρεθεί
από τον κύκλο, ούτε τριγωνικές μορφές με δύο πλευρές και μία γωνία.
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Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τέσσερα (4) νήπια αιτιολογούσαν
με μαθηματικούς όρους γιατί τα σχήματα είναι τρίγωνα («έχει 3 πλευρές»,
«έχει 3 γωνίες», «έχει 3 πλευρές και 3 γωνίες»).
Έτσι, ενώ έχουν εντοπιστεί ήδη κάποια τρίγωνα στον πίνακα ζωγραφικής, από τα παιδιά, το τρίγωνο προχωράει στον επόμενο πίνακα ζωγραφικής (Εικόνα 8) για να ψάξει να βρει και άλλα σχήματα που να του μοιάζουν.
Τα παιδιά σε αυτή τη σελίδα αναρωτιούνται αν βρίσκονται άραγε και
σε αυτόν τον πίνακα σχήματα που να μοιάζουν στον κεντρικό χαρακτήρα. Βασικός στόχος και σε αυτή τη σελίδα είναι η αναγνώριση των τριγώνων που βρίσκονται στον πίνακα ζωγραφικής και η απόρριψη των αντιπαραδειγμάτων του.

Εικόνα 8: Ο τρίτος πίνακας ζωγραφικής από το σχεδιασμένο
εικονογραφημένο σενάριο: Ένα σχήμα σε «έργα τέχνης»
Μόλις εννέα (9) νήπια αναγνωρίζουν τα δύο ορθογώνια σκαληνά τρίγωνα
που εμπεριέχονται μέσα στο τετράγωνο (Πίνακας 4), με 4 από αυτά να τεκμηριώνουν με βάση μαθηματικούς συλλογισμούς γιατί το σχήμα αυτό είναι τρίγωνο («έχει 3 γωνίες», «έχει 3 πλευρές», «έχει 3 μυτούλες», «έχει 3 γραμμές»).
Μόνο επτά (7) νήπια είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ένα αμβλυγώνιο
τρίγωνο με έλλειψη συμμετρίας, και χωρίς αναλογία διαστάσεων (Πίνακας
4) και από αυτά μόλις δύο (2) μπορούν να τεκμηριώσουν χρησιμοποιώντας
τις ιδιότητες του τριγώνου τον λόγο για τον οποίο το σχήμα αυτό είναι τρίγωνο («έχει 3 πλευρές και 3 γωνίες», «έχει 3 γωνίες»).
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Αρκετά από τα νήπια δείχνουν από μόνα τους το αμβλυγώνιο αυτό τρίγωνο, λέγοντας ότι το σχήμα αυτό θα μπορούσε να είναι τρίγωνο, αλλά δεν
είναι γιατί «έχει μεγάλη γωνία», «έχει δύο μόνο γραμμές» και δείχνει τις 2
μεγαλύτερες πλευρές, «έχει δύο γωνίες», «είναι πολύ κοντό» κ.ά. Ακόμα και
όταν τα παιδιά κατανοούν την ύπαρξη τριών γωνιών και πλευρών πάλι λόγω μορφολογίας δεν δέχονται το σχήμα ως τρίγωνο.
Μόλις ένα (1) παιδί μετατρέπει την αρχική του αντίληψη ότι το σχήμα
δεν είναι τρίγωνο όταν συλλογιστεί τις ιδιότητες του τριγώνου:
Ε: Αυτό είναι τρίγωνο;
Π3: Όχι.
Ε: Γιατί δεν είναι;
Π3: Γιατί… Δεν ξέρω.
Ε: Πόσες πλευρές έχει;
Π3: Τρεις.
Ε: Είναι τρίγωνο;
Π3: Ναι.
Σχεδόν όλα τα νήπια (19) αναγνωρίζουν ως τρίγωνο την τριγωνική φιγούρα της οποίας οι τρεις πλευρές δεν είναι ευθείες (Πίνακας 4). Έξι (6) νήπια τεκμηριώνουν μαθηματικά τον λόγο για τον οποίο το σχήμα αυτό είναι κατά τη γνώμη τους τρίγωνο («έχει 3 πλευρές», «έχει 3 γωνίες», «έχει 3
πλευρές και 3 γωνίες», «είδα τις γωνίες του»). Μάλιστα, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι το σχήμα έχει κάτι το ασυνήθιστο, που δεν συμβαδίζει με τα βασικά χαρακτηριστικά του τριγώνου και
πάλι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για τρίγωνο. Χαρακτηριστικό είναι το εξής επεισόδιο:
Ε: Αυτό γιατί είναι τρίγωνο;
Π4: Γιατί είναι μία τελίτσα έτσι, μία τελίτσα έτσι και μία τελίτσα έτσι. Γιατί έχει και αυτό τρεις γωνίες.
Ε: Τι εννοείς όταν λες τελίτσα;
Π4: (Δείχνει τις διακεκομμένες γραμμές)
Ε: Θέλεις να μου μετρήσεις τις τελίτσες;
Π4: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 11.
Ε: Το δικό μας τρίγωνο έχει τελίτσες; (Η ερευνήτρια δείχνει την εικόνα
του ήρωα που βρίσκεται πάνω στη σελίδα)
Π4: Όχι.
Ε: Είναι και τα 2 τρίγωνα;
Π4: Ναι.
Τα παραπάνω γεγονότα οδηγούν στη διαπίστωση ότι παρόλο που το ει57
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κονογραφημένο σενάριο παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά του τριγώνου και ποικιλία παραδειγμάτων και αντιπαραδειγμάτων, τα νήπια παρουσιάζουν δυσκολία στην αναγνώριση ενός τριγώνου όταν αυτό παρουσιάζεται μέσα σε άλλα σχήματα ή όταν παρουσιάζεται με έλλειψη συμμετρίας και χωρίς αναλογία διαστάσεων. Επίσης, φαίνεται ότι η νοητική αναπαράσταση του ισόπλευρου τριγώνου με οριζόντια βάση παραμένει ισχυρή καθώς αναγνωρίζουν ως τρίγωνο την τριγωνική φιγούρα της οποίας οι
τρεις πλευρές δεν είναι ευθείες. Για τον λόγο αυτό χρειάζονται περαιτέρω
δράσεις προκειμένου να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία.
Τέλος, μόλις τέσσερα (4) νήπια υποδεικνύουν ως τρίγωνα τους κυκλικούς
τομείς που εμπεριέχονται μέσα στον κύκλο. Αυτή η παρατήρηση της ψευδαίσθησης της ύπαρξης τριγώνου αναφέρεται και σε άλλες έρευνες (Κολέζα, 2010∙ Χρονάκη & Δημουλά, 2005).
Πίνακας 4: Συγκεντρωτικός πίνακας αναγνώρισης τριγώνων
και τριγωνικών φιγούρων από τα νήπια
Σχήμα

Αναγνωρίζουν ως τρίγωνο
Αριθμός νηπίων:

9
7
19
4

Πλέον αρχίζει να υπάρχει η υποψία ότι και στον επόμενο πίνακα ζωγραφικής (Εικόνα 9) θα υπάρχουν τρίγωνα. Έτσι καθώς το σχήμα συνεχίζει την αναζήτησή του στον επόμενο πίνακα, τα παιδιά αρχίζουν να αναζητούν σχήματα που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τον ήρωα της ιστορίας
προκειμένου να απαντήσουν στο ερώτημα: «τι λέτε να παρατήρησε εδώ;».
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Εικόνα 9: Ο τέταρτος πίνακας ζωγραφικής από το σχεδιασμένο
εικονογραφημένο σενάριο: Ένα σχήμα σε «έργα τέχνης»

Πίνακας 5: Συγκεντρωτικός πίνακας αναγνώρισης
τριγώνων από τα νήπια
Σχήμα

Αναγνωρίζουν ως τρίγωνο
Αριθμός νηπίων:

18
17
10
8

Καθώς ολοκληρώνεται η ανάγνωση και αυτής της σελίδας, τα νήπια και
εδώ αναφέρουν διάφορα σχήματα ως τρίγωνα.
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Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 5, όλα τα νήπια (18), με εξαίρεση μόλις δύο (2), αναγνωρίζουν και τα δύο ισόπλευρα τρίγωνα που είναι αντεστραμμένα, ως τρίγωνα. Όμοια είναι τα αποτελέσματα (17 νήπια) και για το αμβλυγώνιο τρίγωνο (Πίνακας 5) που εμφανίζεται μέσα
στη σελίδα του εικονογραφημένου σεναρίου σε μεγάλες διαστάσεις.
Μάλιστα, έξι (6) νήπια στο πρώτο σχήμα και οχτώ (8) στο δεύτερο αιτιολογούν με βάση μαθηματικούς συλλογισμούς, όπως «έχουν 3 πλευρές», «έχει 3 πλευρές και 3 γωνίες», «έχει 3 γωνίες».
Συμπερασματικά, φαίνεται ότι τα νήπια δε δυσκολεύτηκαν να αναγνωρίσουν το ισόπλευρο τρίγωνο μέσα από το εικονογραφημένο σενάριο, ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό του. Όμοια και για το αμβλυγώνιο τρίγωνο που αναγνωρίζεται ως τρίγωνο, παρά το μεγάλο μέγεθός του.
Ωστόσο, για άλλη μια φορά φαίνεται ότι παρόλο που το εικονογραφημένο σενάριο παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά του τριγώνου
και ποικιλία παραδειγμάτων και αντιπαραδειγμάτων, τα νήπια δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τρίγωνα (ορθογώνια σκαληνά) όταν αυτά
εμπεριέχονται σε άλλο σχήμα (τετράπλευρο) (Πίνακας 5), καθώς μόλις οι μισοί από τους ερωτηθέντες (10 νήπια), ανέφεραν ύπαρξη ομοιότητας με τον κεντρικό ήρωα του εικονογραφημένου σεναρίου. Μόλις
δύο (2) νήπια μπόρεσαν να δώσουν μία μαθηματική αιτιολόγηση γιατί είναι τρίγωνα («έχει 3 πλευρές», «έχει 3 γωνίες»). Τέλος, χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα παιδιού που ενώ υποδεικνύει και κάνει αναφορά στα τρίγωνα τελικά δεν τα αναγνωρίζει:
Π5: Αυτό κάπως του μοιάζει. Απλά έχει, απλά είναι σαν ρόμβος. Ρόμβος είναι απλά οι πλευρές του σαν να του μοιάζουν.
Ε: Δηλαδή;
Π5: Από μέσα σαν να είναι όπως αυτό. (Δείχνει τον ήρωα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας) Αλλά δεν είναι.
Λίγο λιγότεροι από τους μισούς μαθητές (8) είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ένα ισοσκελές τρίγωνο με μεγάλο λόγο ύψους προς βάση
ως τρίγωνο (Πίνακας 5). Ελάχιστα ήταν και τα παιδιά (3) που μπόρεσαν να αιτιολογήσουν στηριζόμενα στις ιδιότητες του τριγώνου γιατί
το σχήμα αυτό είναι τρίγωνο («έχει 3 πλευρές», «έχει 3 γωνίες»). Επιπλέον, υπάρχει και ένας μικρός αριθμός ερωτηθέντων (4) που αρχικά
αναφέρει ότι το σχήμα αυτό μοιάζει με τον κεντρικό χαρακτήρα, αλλά δεν το επισημαίνει ως τρίγωνο είτε γιατί «η μύτη του εδώ είναι πολύ ανοιχτή», είτε γιατί «έχει μία γωνία», «είναι πολύ στενό».

60

Μαρία Καλαφατά, Χρυσάνθη Σκουμπουρδή
Σχεδιασμός εικονογραφημένου σεναρίου για την αντίληψη του τριγώνου από νήπια

Συμπερασματικά, τα νήπια δεν μπόρεσαν σε αυτόν τον πίνακα να
συνδέσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του τριγώνου, έτσι όπως παρουσιάστηκαν στο σενάριο, με αυτό το τρίγωνο. Σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την αναγνώριση των τριγώνων από τα νήπια φάνηκε να αποτελεί η αναλογία των διαστάσεων, ο προσανατολισμός και
το μέγεθος του τριγώνου.
Αναφορικά με τα αντιπαραδείγματα η πλειοψηφία των νηπίων (18,
16 και 13 αντίστοιχα για κάθε αντιπαράδειγμα) δεν τα υπέδειξε ως τρίγωνα. Εν κατακλείδι, μπορεί να επισημανθεί ότι τα παιδιά αυτής της
ηλικίας μπορούν να κατανοούν ότι μία μυτερή τριγωνική μορφή της
οποίας η μία πλευρά δεν είναι ευθεία δεν είναι τρίγωνο.
Στον τελευταίο πίνακα του εικονογραφημένου σεναρίου (Εικόνα
10) ο ήρωας είναι πλέον σίγουρος ότι θα βρει και σε αυτόν τον πίνακα τρίγωνα, αν παρατηρήσει πιο προσεκτικά. Έτσι τα νήπια απαντούν
στον προβληματισμό του τριγώνου για το που κρύβονται τα τρίγωνα.

Εικόνα 10: Ο πέμπτος πίνακας ζωγραφικής από το σχεδιασμένο
εικονογραφημένο σενάριο: Ένα σχήμα σε «έργα τέχνης»
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Πίνακας 6: Συγκεντρωτικός πίνακας αναγνώρισης τριγώνων
από τα νήπια
Σχήμα

Αναγνωρίζουν ως τρίγωνο
Αριθμός νηπίων:

11
9

Στη σελίδα αυτή του εικονογραφημένου σεναρίου, υπάρχουν μόνο 3 τρίγωνα, 1 ισόπλευρο και 2 ισοσκελή, τα οποία εμπεριέχονται στο παραπάνω
τετράπλευρο (Πίνακας 6). Έντεκα (11) νήπια εντοπίζουν τα τρίγωνα αυτά,
ενώ ένα (1) νήπιο αναγνώρισε ως τρίγωνο μόνο το ισόπλευρο τρίγωνο με
οριζόντια βάση. Μόνο ένα παιδί αιτιολογεί ότι τα σχήματα αυτά είναι τρίγωνα γιατί έχουν 3 πλευρές.
Εν κατακλείδι, για άλλη μια φορά φαίνεται ότι το εικονογραφημένο δεν
συνέβαλλε στην αναγνώριση μιας συλλογής τριγώνων όταν αυτά βρίσκονται μέσα σε άλλο σχήμα, κυρίως μάλιστα όταν αυτά δεν είναι ισόπλευρα
και εμφανίζονται σε διαφορετικό προσανατολισμό από τον στερεοτυπικό.
Σε αυτή τη σελίδα του εικονογραφημένου σεναρίου, ένα αντιπαράδειγμα
διχάζει τα παιδιά. Παρόλο που το αντιπαράδειγμα αυτό είχε 4 πλευρές (Πίνακας 6), εννέα (9) νήπια αναγνώρισαν το σχήμα αυτό ως τρίγωνο. Ωστόσο
αρκετά από τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι το σχήμα αυτό δεν είναι τρίγωνο λόγο του αριθμού των πλευρών του «έχει μία, δύο, τρεις, τέσσερις πλευρές». Επίσης, ένα νήπιο που αρχικά υποδεικνύει το σχήμα ως τρίγωνο μπαίνοντας στη διαδικασία να συλλογιστεί τις ιδιότητες του τριγώνου ανατρέπει την αρχική του τοποθέτηση:
Ε: Είναι τρίγωνο;
Π6: Βλέπω, έχει 4 μύτες.
Ε: Είναι τρίγωνο;
Π6: Τσου.
Ο παραπάνω διάλογος σε συνδυασμό με το μεγάλο ποσοστό αναγνώρισης αυτού του σχήματος ως τριγώνου φανερώνει το πόσο πολύ έχει συμ62

Μαρία Καλαφατά, Χρυσάνθη Σκουμπουρδή
Σχεδιασμός εικονογραφημένου σεναρίου για την αντίληψη του τριγώνου από νήπια

βάλει η στερεοτυπική μορφή του τριγώνου στην αντίληψη των νηπίων για
το τι είναι τρίγωνο. Τελικά, το σχήμα αυτό αναγνωρίζεται ως τρίγωνο καθώς η αναπαράσταση του ισόπλευρου τριγώνου έχει αποτυπωθεί στην
οπτική αντίληψη του παιδιού ανεξάρτητα από το αν τελικά υπάρχει ή δεν
υπάρχει τρίγωνο.
Επισημαίνεται ότι η πλειοψηφία των νηπίων δεν αναφέρθηκαν στα υπόλοιπα αντιπαραδείγματα της σελίδας. Συμπερασματικά, φαίνεται ότι τα νήπια αντιλαμβάνονται ότι ένα σχήμα του οποίου η μία πλευρά δεν είναι ευθεία
δεν είναι τρίγωνο, καθώς και ότι τριγωνικές μορφές από τις οποίες απουσιάζει η μία πλευρά και έχει μία μόνο γωνία δεν είναι τρίγωνο.
Καθώς ο ήρωας απομακρύνεται από τον τέταρτο πίνακα που παρατήρησε η μοναδική απορία που έχει είναι για το που αλλού θα μπορούσε να
εντοπίσει τρίγωνα (Εικόνα 11). Ένα ερώτημα που μένει ανοιχτό και στο οποίο
ενδεχομένως να θελήσει να απαντήσει κάποιο παιδί.

Εικόνα 11: Η τελευταία σελίδα από το σχεδιασμένο εικονογραφημένο
σενάριο: Ένα σχήμα σε «έργα τέχνης»
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Το ανοιχτό τέλος της ιστορίας φαίνεται να προβλημάτισε τα παιδιά,
καθώς 5 παιδιά προσπάθησαν να δώσουν κάποια απάντηση σε αυτό το
ανοιχτό ερώτημα. Έτσι επικαλούνται το ίδιο το παραμύθι ή κάποια άλλη
σελίδα («σε ένα άλλο πίνακα», «σε άλλες σελίδες», «μέσα στο παραμύθι»
κ.ά.). Οι απαντήσεις αυτές δείχνουν ότι το εικονογραφημένο σενάριο συνέβαλλε στο να αρχίσουν τα παιδιά να αντιλαμβάνονται την έννοια του
επίπεδου γεωμετρικού σχήματος, δηλαδή ότι πρόκειται για μία επιφάνεια που έχει μηδενικό όγκο και καταλαμβάνει τις δύο μόνο διαστάσεις
του τρισδιάστατου χώρου.
Συμπεράσματα
Από τα αποτελέσματα της έρευνας έγινε φανερό ότι μέσα από το σχεδιασμένο εικονογραφημένο σενάριο μπορεί να δημιουργηθεί προβληματισμός στα νήπια για το ποιο σχήμα τελικά είναι το τρίγωνο. Έτσι αρκετά
παιδιά, αν και αρχικά δυσκολεύονται, προς το τέλος του εικονογραφημένου σεναρίου είναι σε θέση να αναγνωρίσουν έναν ικανοποιητικό αριθμό από τα τρίγωνα που εμπεριέχονται μέσα σε αυτό.
Ευνοϊκά φαίνεται να είναι επίσης τα αποτελέσματα ακόμα και στις περιπτώσεις όπου μία τριγωνική φιγούρα δεν αναγνωρίζεται ως τρίγωνο.
Πιο συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι τα νήπια είχαν μία τάση διαισθητικά να υποδεικνύουν και να αναφέρονται στα
τρίγωνα που υπήρχαν στη σελίδα, παρόλο που διατύπωναν στη συνέχεια
ότι αυτό μοιάζει με τρίγωνο αλλά δεν είναι. Το εύρημα αυτό, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποτελέσματα της έρευνας δημιουργούν υποψίες
ότι οι στερεοτυπικές αντιλήψεις των παιδιών για τα τρίγωνα μπορούν να
ανατραπούν και να μετασχηματιστούν μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες δράσεις, οι οποίες πηγάζουν από ένα εικονογραφημένο βιβλίο.
Επίσης, ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα, όσον αφορά την ικανότητα των νηπίων να αιτιολογούν γιατί ένα σχήμα είναι τρίγωνο. Κατά τη
διάρκεια των συνεντεύξεων διαπιστώθηκε ότι κατά την αιτιολόγησή τους
αναφορικά με το αν ένα σχήμα είναι ή δεν είναι τρίγωνο κάνουν αναφορά
λεκτική ή απεικονιστική μέσω χειρονομιών (κατασκευάζοντας με το δάχτυλο τους) στη μορφολογία του σχήματος (μέγεθος και κυρίως προσανατολισμό) για να αιτιολογήσουν αν ένα σχήμα είναι ή δεν είναι τρίγωνο,
αν και αρκετές από τις αιτιολογίες αφορούν τη στερεοτυπική μορφή του
τριγώνου. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη συμβολή του εικονογραφημένου σεναρίου όχι μόνο ως διαγνωστικό εργαλείο για την ανάδειξη αντι64
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λήψεων, όσο και ως διδακτικό και μαθησιακό εργαλείο για την εκπαιδευτική πράξη. Για τον λόγο αυτόν κρίνεται απαραίτητη περαιτέρω διερεύνηση της συμβολής του εικονογραφημένου σεναρίου στην επίτευξη των
μαθηματικών στόχων.
Ωστόσο, παρόλο που το εικονογραφημένο σενάριο προβάλλει τα βασικά χαρακτηριστικά του τριγώνου και ποικιλία παραδειγμάτων και αντιπαραδειγμάτων, τα νήπια παρουσίαζαν δυσκολία σε ορισμένες περιπτώσεις στην αναγνώριση του τριγώνου. Για ορισμένα παιδιά, το μέγεθος και
ο προσανατολισμός του τριγώνου συνέχισαν να αποτελούν καθοριστικό
παράγοντα για το αν ένα σχήμα είναι ή δεν είναι τρίγωνο. Προβληματισμός ωστόσο προκαλείται για το αν ο προσανατολισμός ενός τριγώνου
επηρεάζει την αναγνώρισή του ή αν η συμμετρία του και η αναλογία των
διαστάσεών του είναι πιο ισχυροί παράγοντες αναγνώρισής του. Επίσης,
υπήρχε αυξημένη δυσκολία αναγνώρισης όταν αυτό παρουσιαζόταν μέσα σε άλλα σχήματα. Για τον λόγο αυτό χρειάζονται περαιτέρω διερευνήσεις προκειμένου να απαντηθούν οι παραπάνω προβληματισμοί.
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι πολλά παιδιά έχουν αποτυπώσει στο μυαλό
τους την στερεοτυπική μορφή του τριγώνου και αναγνωρίζουν μόνο αυτά
ως τρίγωνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αναγνώριση από τα περισσότερα παιδία της τριγωνικής μορφής που μοιάζει με ισόπλευρο τρίγωνο με οριζόντια βάση και κορυφή προς τα πάνω, αν και δεν είναι τρίγωνο καθώς αποτελείται από διακεκομμένες και όχι από ευθείες γραμμές.
Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι χρειάζονται αρκετοί ακόμα πειραματισμοί
προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι εφικτή η ενεργοποίηση της
μαθηματικής σκέψης των νηπίων μέσω του εικονογραφημένου σεναρίου. Ίσως, η χρήση του εικονογραφημένου σεναρίου στην τάξη με τρόπο
ο οποίος υιοθετεί τη μάθηση μέσω έρευνας, να οδηγήσει σε διαφορετικά
αποτελέσματα. Επίσης, ενδιαφέρον θα παρουσίαζε ο σχεδιασμός ενός εικονογραφημένου σεναρίου το οποίο θα εμπεριείχε τη χρήση γεωπίνακα ή
κάποιου άλλου απτικού υλικό. Το υλικό αυτό θα πρόσφερε τη δυνατότητα δημιουργίας τριγώνων, περιστροφής και μετασχηματισμού τους προκειμένου να συνειδητοποιηθεί ότι παρόλο που το τρίγωνο αλλάζει μορφή, χρώμα, προσανατολισμό, θέσεις, μέγεθος και διαστάσεις οι βασικές
του ιδιότητες διατηρούνται.
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Abstract
Research results indicate that picture books are effective educational
materials for the teaching of mathematics and enhance achievement of
mathematical results. As the triangle is a shape that causes difficulties in
kindergartners, we designed a picture book in order to help children to
realize its basic characteristics. The picture book took into account both,
children’s stereotypes for triangles and the proposals of mathematics
education about the teaching of the triangle concept. From the interviews,
with twenty kindergartners, it appeared that although children were
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able to recognize different representations of a triangle, some triangles’
representations still confuse them.
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Διερεύνηση αντιλήψεων, στάσεων και
εκπαιδευτικών αναγκών των φιλολόγων
Γυμνασίων και Λυκείων Πάτρας αναφορικά
με τη χρήση κι αξιοποίηση των Νέων
Τεχνολογιών στη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας
Δημήτριος Κομποχόλης, Τασούλα Τσιλιμένη
Εισαγωγή
Αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα αποτελεί το γεγονός ότι οι Νέες Τεχνολογίες έχουν διεισδύσει στην καθημερινότητα των ανθρώπων, όσον αφορά στην
ταχεία μετάδοση της γνώσης και των πληροφοριών, με τη μερίδα του λέοντος να τη λαμβάνουν οι νέοι άνθρωποι χρησιμοποιώντας αρκετά προηγμένους υπολογιστές. Συνακόλουθα οι αλλαγές και στον τομέα της διδασκαλίας
θα πρέπει να συγκλίνουν με τη σύγχρονη τεχνολογία, καθώς η εκπαίδευση
καλείται να διαπλάσει τους μελλοντικούς πολίτες της ψηφιακής εποχής. Στόχος της προτεινόμενης έρευνας είναι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία
της Λογοτεχνίας, προτείνοντας μία νέα οδό που θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της παραδοσιακής διδασκαλίας του μαθήματος στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας συναντά πολλές δυσχέρειες ως προς την οργάνωση της ύλης και τις τεχνικές που
δύναται να χρησιμοποιηθούν. Οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου καλούνται να παράγουν επαγωγικούς και αναλογικούς συλλογισμούς, κρίσεις, να
αποκωδικοποιήσουν τη ψυχοσύνθεση του συγγραφέα, αλλά και των προσώπων του λογοτεχνικού έργου, έτσι ώστε να φτάσουν με ασφάλεια στην κατανόηση της ιστορίας και του νοήματος, οικοδομώντας σταδιακά και βιωματικά
τα στάδια της ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής.
Η σύγχρονη τεχνολογική διεύρυνση της γκάμας των εποπτικών μέσων και
η ακατάπαυστη εξέλιξη των τεχνολογιών, μπορούν να συντελέσουν στην αλλαγή της παραδοσιακής σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και αναχρονιστικής διδασκαλίας του μαθήματος της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο και Λύκειο, αφενός
καθιστώντας το ενδιαφέρον στο μαθητή κι αφετέρου παρέχοντας στον εκπαιδευτικό πληθώρα δυνατοτήτων, οι οποίες συνεισφέρουν στην επιτυχή διδακτική πρακτική. Για μία ουσιαστική ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδα69
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σκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας, οφείλουμε να ανιχνεύσουμε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των μέσων αυτών στο μάθημα της Λογοτεχνίας.
Ζητούμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανίχνευση των αντιλήψεων,
στάσεων και εκπαιδευτικών αναγκών των φιλολόγων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικών Μονάδων της Πάτρας σχετικά με τη διδακτική συνεισφορά
των καινοτόμων τεχνολογιών στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας.
Ορισμός «Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας»
Μέχρι στιγμής ο ορισμός της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας δεν είναι καθολικά
αποδεκτός. Η Εκπαιδευτική Τεχνολογία ως όρος, πρωτοπαρουσιάστηκε τη δεκαετία του 1960, αλλά ως διακριτός κλάδος στην επιστήμη της Διδακτικής διαμορφώθηκε τη δεκαετία του 1970, δίνοντας έμφαση στην αρχή στο ραδιόφωνο και σταδιακά με την πάροδο των χρόνων στην τηλεόραση κι ακολούθως στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σήμερα η έμφαση δίνεται στο διαδίκτυο
και στα διάφορα ψηφιακά συστήματα διδασκαλίας. Πολλοί ερευνητές συμφωνούν με τον ορισμό που δίνουν οι Seels & Richey (1994): Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για να λύσουν προβλήματα της διδασκαλίας της μάθησης». Η Σολομωνίδου (2006) ορίζει την Εκπαιδευτική Τεχνολογία ως μια διαδικασία που μέσα από τη συμπερίληψη εφαρμογής κατάλληλων γνώσεων, διαδοχικών τεχνικών διδακτικής προσέγγισης και χρήσης μέσων κι εργαλείων,
σχεδιάζεται η πιο αποτελεσματική διδασκαλία. Ο όρος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» με την ευρεία του έννοια περιλαμβάνει όλα τα στηρίγματα δράσης όπως
αντικείμενα, μοντέλα, μέσα, όργανα, συσκευές, μεθόδους καθώς και τα προγράμματα που προκύπτουν από τη συστηματική εφαρμογή της τεχνολογικής
γνώσης στον σχεδιασμό της εκπαίδευσης (Ευσταθίου-Καραγεωργάκη, 2007).
Ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις
Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία επιχειρεί να απαντήσει η παρούσα εργασία είναι:
Α) Ποιες είναι οι στάσεις και οι αντιλήψεις των φιλολόγων της Πάτρας απέναντι στις ΤΠΕ και τη χρήση τους;
Β) Είναι έτοιμοι και καταρτισμένοι οι φιλόλογοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας ή έχουν ανάγκη επιμόρφωσης;
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Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και έρευνα σχετικά με την
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας υποθέτουμε τα εξής:
Υπόθεση 1η
Οι εκπαιδευτικοί φιλόλογοι σε σχέση με την ηλικία τους δεν θα παρουσιάσουν διαφορετικές αντιλήψεις και στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ και τη χρήση τους.
Υπόθεση 2η
Θα υπάρχουν διαφορές στις στάσεις κι αντιλήψεις των ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών - φιλόλογων απέναντι στις ΤΠΕ και τη χρήση τους,
παρουσιάζοντας οι άντρες θετικότερη στάση από τις γυναίκες
Υπόθεση 3η
Οι έχοντες εμπειρία και κατάλληλη κατάρτιση (επιμόρφωση) στις ΤΠΕ
εκπαιδευτικοί - φιλόλογοι θα παρουσιάσουν θετικότερες στάσεις απέναντι
στις ΤΠΕ και στη χρήση τους από τους έχοντες μικρότερη εμπειρία και λιγότερη κατάρτιση (επιμόρφωση) συναδέλφους τους.
Υπόθεση 4η
Οι περισσότεροι φιλόλογοι δεν θα είναι έτοιμοι για να ενσωματώσουν
και να αξιοποιήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις ΤΠΕ στη διδασκαλία του
μαθήματος της Λογοτεχνίας και θα χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη και
επιμόρφωση.
Μεθοδολογία –Η διαδικασία συλλογής δεδομένων
Ο τρόπος συλλογής των δεδομένων της έρευνας που κρίθηκε σκόπιμος για
την ανίχνευση των στάσεων, αντιλήψεων, εκπαιδευτικών αναγκών των φιλολόγων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την αξιοποίηση
των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, είναι η μέθοδος του αυτοσυμπληρούμενου γραπτού ερωτηματολογίου, που κατά τον Κορρέ (2013) το ερωτηματολόγιο αποτελεί «το συνηθέστερο μέσο συλλογής δεδομένων στις ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις». Επιλέχτηκε η παραπάνω μέθοδος, γιατί
σύμφωνα με την Παπαναστασίου και τον Παπαναστασίου (2014) το ερωτηματολόγιο είναι ένας τρόπος συλλογής πληροφοριών με χαμηλό σχετικά κόστος, καλύπτει μεγάλο αριθμό ατόμων που όλα τους έχουν ακριβώς το ίδιο
πλαίσιο αναφοράς κι επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, με προϋπόθεση όμως, την καταλληλόλητας της μεθόδου δειγματοληψίας των συμμετεχόντων. Επιπρόσθετα το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται
εύκολα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, με διαδικασία ελάχιστα χρονοβόρα, με απαντήσεις ειλικρινείς και ανώνυμες που δίνονται χωρίς την ενοχλητική παρουσία του ερευνητή.
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Υπό το παραπάνω πρίσμα, δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο που επιτρέπει τη συμμετοχή μεγάλου δείγματος φιλολόγων στην έρευνα και θα σκιαγραφήσει αποτελεσματικά τις απόψεις των εκπαιδευτικών και
θα αυξήσει τα ποσοστά εγκυρότητας των αποτελεσμάτων. Προσημειώνεται
ένα ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η δομή του ερωτηματολογίου έχει την εξής μορφή. Στην πρώτη ενότητα παρέχονται δημογραφικά στοιχεία των υποκειμένων της έρευνας. Στη δεύτερη ενότητα χρησιμοποιείται η Ελληνική Κλίμακα για τις Στάσεις απέναντι
στους Υπολογιστές (Ε.Κ.Σ.Υ) με 30 ερωτήσεις – προτάσεις Líkert, με σκοπό την
καταγραφή των στάσεων κι αντιλήψεων των φιλολόγων απέναντι στους υπολογιστές και απαντά στο 1ο ερευνητικό ερώτημα. Στη τρίτη ενότητα συναντάμε έξι ερωτήσεις, εκ των οποίων οι τρεις με πενταπλή διαβάθμιση κλίμακας τύπου Likert (Πάρα πολύ – Πολύ – Αρκετά – Λίγο – Καθόλου) που απαντά στο 2ο
ερευνητικό ερώτημα.
Στα ερωτηματολόγια απάντησαν 126 φιλόλογοι που υπηρετούν σε Δημόσια, Ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια της Πάτρας και διδάσκουν το μάθημα της
Λογοτεχνίας (ποσοστό 79,7%). Από αυτούς οι 27 ήταν άντρες και οι 99 γυναίκες. Οι ηλικίες των συμμετεχόντων κυμαίνονται από 23 – 30 έτη με ποσοστό
7,1% , 31 – 40 έτη με ποσοστό 29,4%, 41 – 50 έτη με ποσοστό 31,7%, 50 και
άνω έτη με ποσοστό 31,7%.
Περιγραφή του δείγματος
Από τα στοιχεία της έρευνας που αντλήθηκαν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, το πλήθος των φιλολόγων που υπηρετούσαν
σε Γυμνάσια και Λύκεια της Πάτρας κατά το σχολικό έτος 2015-2016 είναι
συνολικά 322, εκ των οποίων σύμφωνα με δήλωση του υπεύθυνου των εκπαιδευτικών θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, οι 158 από
αυτούς διδάσκουν το μάθημα της Λογοτεχνίας. Ο ερευνητής απευθύνθηκε
στους 158 φιλολόγους Συγκεντρώθηκαν τελικά 126 ερωτηματολόγια, ποσοστό επιστροφής 79,7%, τα οποία ήταν επαρκώς συμπληρωμένα ώστε να
πραγματοποιηθεί περαιτέρω η ανάλυση δεδομένων.
Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων
Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) που διαθέτει εντολές περιγραφικές και αυτοεπεξηγούμενες. (Δαφέρμος, 2011).
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Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση. Στην περιγραφική στατιστική ανάλυση υπολογίστηκαν μέσες
τιμές (Μ.Τ.), διάμεσοι και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) για τις ποσοτικές μεταβλητές και συχνότητες και ποσοστά για τις ποιοτικές μεταβλητές. Επίσης
σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάστηκαν οι κατανομές των τιμών των μεταβλητών με ραβδογράμματα.
Για την επαγωγική στατιστική ανάλυση, και συγκεκριμένα για τον έλεγχο της διαφοράς των τιμών μιας ποσοτικής μεταβλητής ανάλογα με τις διαφορετικές τιμές μιας ποιοτικής μεταβλητής, χρησιμοποιήθηκαν δύο παραμετρικά κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο «student», χρησιμοποιήθηκε στην
περίπτωση που η ποιοτική μεταβλητή είχε δύο τιμές και το δεύτερο κριτήριο «one-way Αnova», στην περίπτωση που η ποιοτική μεταβλητή είχε περισσότερες από δύο τιμές. Για τον έλεγχο των συσχετίσεων μεταξύ ποσοτικών και διατάξιμων μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης του Spearman
και για τον έλεγχο των συσχετίσεων μεταξύ δύο ποιοτικών μεταβλητών (κατηγορικών ή διατάξιμων) χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Chi–square. Ως επίπεδο ελέγχου της στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε το 5% (Γιαλαμάς,
2005∙ Δαφέρμος, 2011).
Αποτελέσματα/σχολιασμός
Στάσεις των Φιλολόγων απέναντι στους Υπολογιστές
Η κλίμακα που αξιοποιήθηκε για την μέτρηση της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές ήταν η Ε.Κ.Σ.Υ. (Ελληνική Κλίμακα Στάσεων στους Υπολογιστές) (GCAS – Greek Computer Attitudes Scale), μια κλίμακα 5 σημείων: από 1 διαφωνώ απόλυτα έως και 5 συμφωνώ απόλυτα
(Roussos, 2004). Στα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται οι προτάσεις (items) που συγκροτούν την κλίμακα, η διάσταση στην οποία ανήκει η κάθε πρόταση, καθώς επίσης οι μέσες τιμές (Μ.Τ.) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) για κάθε πρόταση. Από τις μέσες τιμές παρατηρείται ότι η συντριπτική πλειονότητα (24 στις 30) των προτάσεων κινείται περίπου λίγο παραπάνω από τη μέση της κλίμακας (τιμές μεγαλύτερες του 3) δηλαδή, οι φιλόλογοι φαίνεται να είναι θετικά διακείμενοι απέναντι στους υπολογιστές.
Για τoν αριθμητικό προσδιορισμό των στάσεων απέναντι στους υπολογιστές, καθώς επίσης και των υποκλιμάκων (Αυτοπεποίθηση, Αρέσκεια και
Αντιλήψεις) υπολογίστηκε η μέση τιμή των απαντήσεων των ερωτώμενων
στο σύνολο των ερωτήσεων που συγκροτούν την κάθε μία από αυτές. Στα
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αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των μετρήσεων:
α) της «συνολικής στάσης» των εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές,
β) της «Αυτοπεποίθησης» των εκπαιδευτικών για τη χρήση των υπολογιστών
(1η διάσταση), γ) της «Αρέσκειας» των εκπαιδευτικών για τους υπολογιστές
(2ης διάστασης) και δ) των «Αντιλήψεων» των εκπαιδευτικών για υπολογιστές (3η διάσταση). Λαμβάνοντας υπόψη την εσωτερική συνοχή (συντελεστής Cronbach Alpha) σε κάθε περίπτωση, παρατηρούμε ότι οι μετρήσεις
αυτές χαρακτηρίζονται από ικανοποιητική αξιοπιστία (Roussos, 2004). Επιπλέον καταδεικνύεται σύμφωνα με τις μέσες τιμές (Μ.Τ.), ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αρνητικά διακείμενοι απέναντι στους υπολογιστές. Το γεγονός
αυτό ενισχύεται λαμβάνοντας υπόψη και τη διάμεσο σε κάθε περίπτωση.
Σύμφωνα με τη διάμεσο, το 50% των εκπαιδευτικών έχει μέσες τιμές, τόσο
στην κλίμακα στάσεων στους υπολογιστές όσο και στις υποκλίμακες, που
υπερβαίνουν τη μέση τιμή (τιμή 3) της κλίμακας (1 διαφωνώ απόλυτα έως
και 5 συμφωνώ απόλυτα) που αξιοποιήθηκε.
Αυτοπεποίθηση των Φιλολόγων στη χρήση των υπολογιστών
Η υποκλίμακα «αυτοπεποίθηση» στη χρήση των υπολογιστών προσδιορίστηκε από τις προτάσεις - δηλώσεις της Κλίμακας του Ε.Κ.Σ.Υ: 1, 4, 6, 7,
9, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 25, 26, και 28. Οι μέσες τιμές των απαντήσεων
των υποκειμένων της έρευνας φανερώνουν συμφωνία των ερωτώμενων
σε προτάσεις που υποδεικνύουν ικανότητα στη χρήση των υπολογιστών.
Φαίνεται δηλαδή ότι οι ερωτώμενοι νιώθουν ικανοί απέναντι στη χρήση
των υπολογιστών.
Παρόμοια, η μέση τιμή της υποκλίμακας (Μ.Τ.=3,3) υποδεικνύει ότι η
αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών στη χρήση των υπολογιστών βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών στη χρήση των υπολογιστών φαίνεται να είναι σε διαφορετικό επίπεδο για τους άντρες και τις γυναίκες εκπαιδευτικούς. Η διαφορά αυτή είναι και στατιστικά σημαντική (t= 2,42,
df=124, p=0,017). Πιο συγκεκριμένα οι άντρες εκπαιδευτικοί δήλωσαν σε
μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι γυναίκες ότι έχουν αυτοπεποίθηση απέναντι στους υπολογιστές.
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Γράφημα 1: Μέσες τιμές της αυτοπεποίθησης στους υπολογιστές ανά φύλο

Αναφορικά με την αυτοπεποίθηση στη χρήση των υπολογιστών και την
ηλικία των εκπαιδευτικών, δεν φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφοροποίηση (F=0,48, df=2, 123, p=0,619).
Επίσης και όσον αφορά στην προϋπηρεσία σε έτη των εκπαιδευτικών
και την αντίστοιχη αυτοπεποίθηση στους υπολογιστές, δεν παρατηρείται
στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση (F=0,879, df=2,123, p=0,418).
Η εικόνα της αυτοπεποίθησης δεν παραμένει η ίδια μεταξύ των εκπαιδευτικών με διαφορετικά τυπικά προσόντα. Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί που έχουν πραγματοποιήσει επιπλέον σπουδές δήλωσαν σε στατιστικά σημαντικά (t=6,435, df=124, p=0,001) μεγαλύτερο βαθμό ότι έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση στους υπολογιστές από τους εκπαιδευτικούς
που δήλωσαν ότι έχουν μόνο προπτυχιακές σπουδές.
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Γράφημα 2: Μέσες τιμές της αυτοπεποίθησης στους υπολογιστές ανά μορφωτικό
επίπεδο

Αρέσκεια των φιλολόγων προς τους υπολογιστές
Η υποκλίμακα αρέσκειας προς τους υπολογιστές. προσδιορίστηκε από
τις δηλώσεις: 3, 8, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24, και 29. Οι μέσες τιμές των απαντήσεων των υποκειμένων φανερώνουν συμφωνία των ερωτώμενων σε
προτάσεις που υποδεικνύουν ευχαρίστηση στη χρήση των υπολογιστών.
Φαίνεται δηλαδή ότι στους ερωτώμενους αρέσει να χρησιμοποιούν τους
υπολογιστές σε ικανοποιητικό βαθμό.
Παρομοίως, η μέση τιμή της υποκλίμακας (Μ.Τ.=3,45) υποδεικνύει ότι
η αρέσκεια των εκπαιδευτικών για τους υπολογιστές βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Η αρέσκεια των εκπαιδευτικών στη χρήση των υπολογιστών φαίνεται
να είναι σε διαφορετικό επίπεδο για τους άντρες και τις γυναίκες εκπαιδευτικούς. Η διαφορά αυτή είναι και στατιστικά σημαντική (t=1,99, df=124,
p=0,049). Πιο συγκεκριμένα οι άντρες εκπαιδευτικοί δήλωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι γυναίκες ότι αρέσκονται στους υπολογιστές.
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Γράφημα 3: Μέσες τιμές της αρέσκειας στους υπολογιστές ανά φύλο

Αναφορικά με την αρέσκεια στη χρήση των υπολογιστών και την ηλικία
των εκπαιδευτικών, δεν φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση (F=0,115, df=2, 123, p=0,891).
Επίσης και όσον αφορά στην προϋπηρεσία σε έτη των εκπαιδευτικών
και την αντίστοιχη αρέσκεια στους υπολογιστές, δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση (F=0,312, df=2,123, p=0,733).
Η αρέσκεια στους υπολογιστές μεταξύ των εκπαιδευτικών με διαφορετικά τυπικά προσόντα διαφοροποιείται. Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί που έχουν πραγματοποιήσει επιπλέον σπουδές δήλωσαν σε στατιστικά σημαντικά (t=4,791, df=124, p=0,001) μεγαλύτερο βαθμό ότι έχουν περισσότερη αρέσκεια στους υπολογιστές από τους εκπαιδευτικούς που δήλωσαν ότι έχουν μόνο προπτυχιακές σπουδές.
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Γράφημα 4: Μέσες τιμές της αρέσκειας στους υπολογιστές ανά μορφωτικό επίπεδο

Αντιλήψεις των Φιλολόγων για τη χρήση των υπολογιστών
Η υποκλίμακα των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη χρήση των υπολογιστών, προσδιορίστηκε από τις δηλώσεις: 2, 5, 18, 27, και 30. Οι μέσες τιμές των απαντήσεων των υποκειμένων φανερώνουν συμφωνία των ερωτώμενων σε προτάσεις που υποδεικνύουν θετικές αντιλήψεις στη χρήση των
υπολογιστών. Φαίνεται δηλαδή ότι οι ερωτώμενοι αντιλαμβάνονται ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν έναν υπολογιστή σε ικανοποιητικό βαθμό.
Παρομοίως, η μέση τιμή της υποκλίμακας (Μ.Τ.=3,5) υποδεικνύει ότι οι
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση των υπολογιστών βρίσκεται σε
ικανοποιητικό επίπεδο. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους υπολογιστές δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό
ανάλογα με το φύλο των εκπαιδευτικών (t=1,078, df=124, p=0,283). Ακόμα δε φαίνεται να διαφοροποιούνται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό και
οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση των υπολογιστών ανάλογα
με την ηλικία των εκπαιδευτικών (F=1,248, df=2,123, p=0,291).
Όσον αφορά στην προϋπηρεσία σε έτη των εκπαιδευτικών και τις αντιλήψεις τους για τη χρήση των υπολογιστών, δεν παρατηρείται στατιστικά
σημαντική διαφοροποίηση (F=1,521, df=2,123, p=0,223). Η εικόνα αυτή δεν
παραμένει μεταξύ των εκπαιδευτικών με διαφορετικά τυπικά προσόντα.
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Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί που έχουν πραγματοποιήσει επιπλέον σπουδές δήλωσαν σε στατιστικά σημαντικά (t=2,832, df=124, p=0,005)
μεγαλύτερο βαθμό ότι οι αντιλήψεις τους για τη χρήση των υπολογιστών
είναι σε ικανοποιητικότερο επίπεδο από τους εκπαιδευτικούς που δήλωσαν ότι έχουν μόνο προπτυχιακές σπουδές.

Γράφημα 5: Μέσες τιμές των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για χρήση
των υπολογιστών ανά μορφωτικό επίπεδο

Επιμόρφωση και εξοικείωση των φιλολόγων στην αξιοποίηση των ΤΠΕ
για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας
Η κυρίαρχη μορφή επιμόρφωσης στις ΤΠΕ που δήλωσαν ότι έχουν παρακολουθήσει οι φιλόλογοι εκπαιδευτικοί ήταν η επιμόρφωση Α΄ επιπέδου
(75,4%). Πιο συγκεκριμένα, τρεις στους τέσσερεις φιλόλογοι δήλωσαν ότι
έχουν επιμορφωθεί στο Α΄ Επίπεδο επιμόρφωσης στις ΤΠΕ. Σε αυτή την επιμόρφωση, οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονταν κυρίως στην χρήση των ΤΠΕ,
ως υπολογιστικά εργαλεία οργάνωσης της δουλειάς τους και λιγότερο ως
εργαλείο διδακτικής υποστήριξης των φιλολογικών μαθημάτων. Ακολουθούν παρακάτω με τον ίδιο περίπου βαθμό σεμινάρια (31,0%), επιμόρφωση Β΄ επιπέδου (27,8), και ημερίδες (24,6%). Μόνο, τρεις στους δέκα φιλολόγους δήλωσαν ότι έχουν παρακολουθήσει επιμόρφωση Β΄ επιπέδου, η
οποία επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς στην αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη
υποστήριξη των μαθημάτων. Τέλος μόνο ένας στους δέκα εκπαιδευτικούς
δήλωσε ότι έχει συμμετάσχει σε επιμορφωτικές συναντήσεις που διοργανώνονταν κατά τη διάρκεια συνεδρίων.
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Γράφημα 6: Μέσες τιμές των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για
χρήση των υπολογιστών ανά μορφωτικό επίπεδο

Στην ερώτηση αναφορικά με το βαθμό στον οποίο οι φιλόλογοι εκπαιδευτικοί δηλώνουν εξοικειωμένοι με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο το (23,8%) αυτών
δήλωσε ότι είναι εξοικειωμένοι από πολύ (9,5%) έως και πάρα πολύ (14,3%).

Γράφημα 7: Βαθμός εξοικείωσης με τη χρήση των ΤΠΕ
στη διδασκαλία της λογοτεχνίας
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Παρόμοια εικόνα συναντάμε και για το βαθμό ετοιμότητας των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της
Λογοτεχνίας. Αναλυτικότερα, παρατηρούμε ότι μόνο το (24,6%) αυτών δήλωσε ότι είναι έτοιμοι από πολύ (11,1%) έως και πάρα πολύ (13,5%).
Ο βαθμός εξοικείωσης των φιλολόγων εκπαιδευτικών με τη χρήση των
ΤΠΕ δεν διαφοροποιείται σημαντικά ούτε ως προς το φύλο των εκπαιδευτικών (x2=3,756, df=4, p=0,440), ούτε ως προς την ηλικία των εκπαιδευτικών (x2=11,937, df=8, p=0,154), ούτε ως προς την προϋπηρεσία σε έτη
(x2=10,898, df=8, p=0,208). Στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της εξοικείωσης των φιλολόγων με τη χρήση των ΤΠΕ παρατηρείται μόνο ως προς
το μορφωτικό επίπεδο (x2=31,858, df=4, p=0,001). Πιο συγκεκριμένα οι
φιλόλογοι με αυξημένα τυπικά προσόντα δηλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι είναι σε θέση να αξιοποιούν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος
της λογοτεχνίας.

Γράφημα 8: Βαθμός εξοικείωσης των φιλολόγων με τη χρήση των ΤΠΕ για τη
διδασκαλία της λογοτεχνίας ανά μορφωτικό επίπεδο

Τέλος ο βαθμός εξοικείωσης των φιλολόγων για τη χρήση των ΤΠΕ φαίνεται να σχετίζεται θετικά με την στάση τους απέναντι στις ΤΠΕ (rho(126)=0,739,
p=0,001). Πιο συγκεκριμένα οι φιλόλογοι που φαίνεται να έχουν θετικότερη
στάση απέναντι στις ΤΠΕ, φαίνεται ταυτόχρονα να δηλώνουν ότι είναι περισσότερο εξοικειωμένοι στη χρήση τους για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας.
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Αξιοποίηση των ΤΠΕ από τους Φιλολόγους για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας
Μόνο το 18,2% των φιλολόγων εκπαιδευτικών δηλώνει ότι χρησιμοποιεί σε βαθμό από πολύ (11,9%) έως πάρα πολύ (6,3%)τις ΤΠΕ για τη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας. Ο βαθμός αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη
διδασκαλία της λογοτεχνίας φαίνεται να διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το φύλο των φιλολόγων (x2=10,990, df=4, p=0,027). Πιο συγκεκριμένα, οι άνδρες φιλόλογοι δήλωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι γυναίκες ότι αξιοποιούν τις ΤΠΕ για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας.

Γράφημα 9: Ο βαθμός αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας
ανάλογα με το φύλο των φιλολόγων

Ο βαθμός αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας δεν
φαίνεται να διαφοροποιείται σημαντικά ούτε ανάλογα με την ηλικία των
φιλολόγων (x2=11,239, df=8, p=0,188) ούτε ανάλογα με την προϋπηρεσία
τους σε έτη (x2=8,826, df=8, p=0,357). Διαφοροποιείται ωστόσο ανάλογα
με το μορφωτικό επίπεδο των φιλολόγων (x2= 33,51, df=4, p=0,001). Πιο
συγκεκριμένα, οι φιλόλογοι που δήλωσαν ότι έχουν πραγματοποιήσει επιπλέον σπουδές δήλωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι αξιοποιούν τις ΤΠΕ για
τη διδασκαλία της λογοτεχνίας.
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Γράφημα 10: Ο βαθμός αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας
ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο των φιλολόγων

Συμπεράσματα
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι στάσεις, οι αντιλήψεις και οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εν ενεργεία φιλολόγων των Δημοσίων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της Πάτρας για την αξιοποίηση και
χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι οι φιλόλογοι παρουσιάζουν
θετικές στάσεις απέναντι στους υπολογιστές σε επίπεδο αρέσκειας, αυτοπεποίθησης κι αντιλήψεων. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν καταγραφεί κι
από τους Γραμμένο, Σταυρίδου & Δημητριάδη (2002) και Jimoyianni (2008).
Η ηλικία τους δεν αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης των στάσεων
και αντιλήψεων που έχουν απέναντι στις ΤΠΕ. Σύμφωνες είναι και οι μελέτες των McCort, Telsavaara, Scipio, & Stanton (2000) και Loyd, Gressard
(1984). Αντιθέτως το φύλο τους αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης των
στάσεων (αρέσκεια, αυτοπεποίθηση), αλλά σε καμιά περίπτωση παράγοντα διαφοροποίησης στις αντιλήψεις τους απέναντι στις ΤΠΕ. Πιο συγκεκριμένα οι άντρες φιλόλογοι έχουν αυτοπεποίθηση απέναντι στους υπολογιστές και αρέσκονται στη χρήση αυτών σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι γυναίκες. Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονται οι έρευνες των Janssen & Plomp
(1993), Μπίκου (1995), Robertson (1995), Lee (1997), Jenson & Brushwood
(2003), Τσιτουρίδου & Βρύζα (2007), Ρούσσου & Πολίτη (2004) και Broos
(2005) μόνο ως προς τη διαφοροποίηση των στάσεων (αρέσκεια, αυτοπε83
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ποίθηση), αφού διαφωνούν ως προς τη μη διαφοροποίηση των αντιλήψεων. Με τη μη διαφοροποίηση όμως των αντιλήψεων αντρών και γυναικών
απέναντι στις ΤΠΕ συμφωνούν οι έρευνες των Janssen & Plomp (1993) και
Κoutromanos (2005).
Οι εκπαιδευτικοί – φιλόλογοι με επιπλέον σπουδές, εμπειρία και κατάλληλη κατάρτιση (επιμόρφωση) στις ΤΠΕ, παρουσιάζουν θετικότερες στάσεις απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες και στη χρήση τους από τους έχοντες
λιγότερες σπουδές, μικρότερη εμπειρία και λιγότερη κατάρτιση (επιμόρφωση) συναδέλφους τους.
Οι περισσότεροι φιλόλογοι μη έχοντας παρακολουθήσει την Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου στις ΤΠΕ, δεν είναι έτοιμοι για να ενσωματώσουν και να αξιοποιήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία
του μαθήματος της Λογοτεχνίας και χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη και
επιμόρφωση. Σε τούτο συνηγορούν και τα αποτελέσματα της έρευνας που
πραγματοποίησαν οι Barbas, Molohides, Palaigeorgiou, Psillos, Vlahavas,
Tsoulakas & Pombortsis (2003).
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Abstract
In the modern digital world the restricted employment of ICT (Information
technology and communication in Education) in the teaching practice
and particularly in the teaching of the module of Literature in Secondary
Education is indeed a paradox. Additionally, the teaching of Literature based
on practices remote from the modern learning patterns does not reinforce
the development of the joy of reading by students. The research at hand
aims at the exploration of attitudes, conceptions and educational needs of
philologists-teachers at Public and Private Gymnasiums and High Schools
in Patras, with respect to the use of ICT in the teaching of Literature. The
hesitant observation of the introduction of these New Technologies in
the teaching practice is to be explained through this paper; as a result it
contributes to the consolidation of a firm grasp about the evolution of
technology-friendly teaching practices.
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Συν-γράφοντας λογοτεχνία και μαθηματικά
Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος, Γιώργος Γεωργιάδης,
Δαμιανός Ξανθόπουλος, Άννα Π. Βακάλη
Η διδασκαλία των μαθηματικών
H ένταξη και η χρήση μαθηματικών εννοιών σε λογοτεχνικά έργα αλλά και
η ενσωμάτωση λογοτεχνικών πρακτικών στα μαθηματικά έχει αναδείξει μια
διάσταση αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ των δύο πεδίων, της λογοτεχνικής γραφής και της μαθηματικής σκέψης. Σύμφωνα με τα ισχύοντα
Προγράμματα Σπουδών διδασκαλίας των Μαθηματικών, τόσο στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όσο και στη λυκειακή, ανάμεσα σε άλλα η διδασκαλία επιδιώκει τη σύνδεση των βασικών χαρακτηριστικών της μαθηματικής γνώσης
με το κοινωνικό περιβάλλον, γεγονός που οδηγεί στην ικανότητα του ατόμου
να αναλύει, να ερμηνεύει και να επεμβαίνει στο κοινωνικό του περιβάλλον
και στον κόσμο γύρω του με εργαλείο τη μαθηματική σκέψη και να αντιλαμβάνεται τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα μαθηματικά για τη λήψη αποφάσεων και με στόχο να διαμορφώσουν οι μαθητές μια θετική στάση για τα μαθηματικά, εκτιμώντας το ρόλο τους στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων επιχειρείται να επιτευχθεί μέσα από τέσσερις βασικές διεργασίες: α) του μαθηματικού συλλογισμού και της επιχειρηματολογίας, β) της δημιουργίας συνδέσεων/ δεσμών,
γ) της επικοινωνίας μέσω της χρήσης διαφορετικής μορφής εργαλείων, και
δ) της μεταγνωστικής ενημερότητας, όπου ο μαθητής σκέφτεται πάνω στις
δράσεις του και ελέγχει την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών του (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011: 4).
Ειδικότερα, αν ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές του να περιγράψουν, να επεξηγήσουν και να τεκμηριώσουν τις λύσεις τους σε ένα γρίφο μαθηματικό, μπορεί να τους υποστηρίξει να αναπτύξουν κάποιες από τις παραπάνω διεργασίες. Παράλληλα, στο ΠΣ δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές
να εμπλακούν σε πιο εκτεταμένες δραστηριότητες που συνδέονται με άλλα
μαθησιακά διδακτικά αντικείμενα. Έτσι, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει προσεγγίσεις που διερευνούν και αναδεικνύουν συνδέσεις
εντός ή εκτός των μαθηματικών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011: 7). Ο σκοπός της διδασκαλίας των Μαθηματικών εντάσσεται στους γενικότερους σκο87
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πούς της Εκπαίδευσης, εφόσον τα Μαθηματικά αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την προσοχή, τη δύναμη αυτοσυγκέντρωσης, την επιμονή, την
πρωτοβουλία, τη δημιουργική φαντασία, την ελεύθερη σκέψη, καλλιεργούν
την αίσθηση της αρμονίας, της τάξης και του ωραίου και διεγείρουν το κριτικό πνεύμα. «Μαθαίνω Μαθηματικά» δεν σημαίνει απορροφώ ή κατανοώ
γνώσεις και δεξιότητες που μου προσφέρονται έτοιμες από τον δάσκαλο, αλλά εντάσσω τις επιμέρους γνώσεις και δεξιότητες σε ένα δομημένο σύνολο,
στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου κοινωνικο-πολιτιστικού περιβάλλοντος1.
Συγκεκριμένα, η διδασκαλία των Μαθηματικών στη Α΄ και Β΄ Λυκείου έχει
ως κεντρικό στόχο το πέρασμα τόσο σε έναν πιο προωθημένο μαθηματικό
τρόπο σκέψης, όσο και στη διεύρυνση των δυνατοτήτων της χρήσης τους
ως εργαλείου κατανόησης και ερμηνείας του κόσμου. Στην προσέγγιση αυτού του στόχου συμβάλλουν ανάμεσα σε άλλα και η ενεργητική εμπλοκή των
μαθητών στη διερεύνηση προβλημάτων, στην ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλήματος και πολλαπλών αποδεικτικών προσεγγίσεων, στην ικανότητα μετάφρασης από τη φυσική στη μαθηματική γλώσσα και αντίστροφα.
Αυτή την κατεύθυνση ενισχύουν οι εννοιολογικές συνδέσεις εντός των Μαθηματικών αλλά και μεταξύ των Μαθηματικών και άλλων γνωστικών περιοχών, καθώς και η θεώρηση των Μαθηματικών ως πολιτισμικό, ιστορικά εξελισσόμενο ανθρώπινο δημιούργημα (ΦΕΚ 213).
Πλέον στα νέα Προγράμματα Σπουδών διερευνάται η αξιοποίηση των τεχνών για τη βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας των μαθηματικών,
τόσο μέσα από την ενασχόληση των μαθητών με τις τέχνες σε σχολικά προγράμματα πλούσια σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όσο κυρίως μέσα από
τη διδασκαλία των μαθηματικών μέσω της τέχνης. Η επίδραση της τέχνης
στη μάθηση των μαθηματικών έχει χαρακτηριστεί θετική και στις δύο περιπτώσεις (Παπαδογιαννάκη-Παυλάκου, 2012). Η τέχνη έχει τη δύναμη να ενισχύει περαιτέρω τις ικανότητες μας και αντισταθμίζει συγκεκριμένες εγγενείς
αδυναμίες μας, καθώς ενισχύει τη μνήμη, εξισορροπεί και προσφέρει αυτογνωσία, ενώ μας εξελίσσει και μας προσφέρει την ικανότητα πλέον να αξιολογούμε τον κόσμο με έναν διαφορετικό τρόπο (Botton, 2013).
Η αφήγηση ως στρατηγική στη διδασκαλία των μαθηματικών
Είναι πλέον αποδεκτό ότι η μελέτη της γλώσσας αποτελεί διερεύνηση και
αποτύπωση του τρόπου με τον οποίο ο άνθρωπος δομεί τον κόσμο του
1. http://thalassa30.blogspot.gr/2013/06/blog-post_705.html
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(Kress, 2003). Στην καθημερινή σχολική και επαγγελματική μας ζωή, οι γλωσσικές δεξιότητες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που εισπράττουμε και μεταβιβάζουμε τα μηνύματά μας και στον επιστημονικό
τομέα η ορθή χρήση του λεξιλογίου αποτελεί μέρος της εξέλιξης των δεξιοτήτων της καταγραφής και της επικοινωνίας. Στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα επιδιώκεται οι μαθητές να γνωρίσουν και να κατανοήσουν πως
η χρήση διαφορετικού λεξιλογίου, επιστημονικού ή λογοτεχνικού θα τους
βοηθήσει να αντιλαμβάνονται και να χρησιμοποιούν αρτιότερα τον εκάστοτε κώδικα επικοινωνίας, για να εκφράσουν έννοιες, φαινόμενα και σχέσεις
των θετικών επιστημών (Χαραλαμπόπουλος και Κωστούλη, 2000). Παράλληλα, τα αφηγηματικά κείμενα μπορούν να λειτουργήσουν σαν διαμεσολαβητές ανάμεσα στον επιστημονικό λόγο και τους μαθητές, μετασχηματίζοντας έννοιες, νόμους και φαινόμενα σε μια γλώσσα απλή και κατανοητή. Οι θετικές επιστήμες συχνά έχουν συνδεθεί διαχρονικά με λογοτεχνικά
κείμενα, θεατρικές πρακτικές και κόμικς, αλλά τα τελευταία χρόνια αυτό γίνεται όλο και πιο συχνό (Παπαδόπουλος, 2013: 44-45).
Η αφήγηση είναι μια διαδικασία που δεν συνδέεται αποκλειστικά με τη
λογοτεχνία αλλά και με την καθημερινή ζωή, τις εκφράσεις και τις ανάγκες
της. Είναι μια εκ γενετής έκφραση της σκέψης. Απορρέει από την ανάγκη
να περιγράψουμε τον κόσμο, να μιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε με άλλους για καταστάσεις που μας ενδιαφέρουν, ή να εκφράσουμε τη φαντασία
μας πλάθοντας ήρωες και σχέσεις που τους συνδέουν. Για τον λόγο αυτό
δημιουργούμε ιστορίες που παίρνουν μορφή μέσα από τη γλωσσική ικανότητα (Bruner, 2004). Ως αφήγηση θεωρούμε την πράξη επικοινωνίας με
την οποία παρουσιάζεται, προφορικά ή γραπτά, μια σειρά πραγματικών ή
πλασματικών γεγονότων. Η ίδια η ιστορία στην οποία αναφέρεται η αφηγηματική διαδικασία, η διαδοχή των γεγονότων και οι σχέσεις μεταξύ τους
συνιστούν την αφήγηση και ως τέτοια μπορούμε να χαρακτηρίσουμε και
το προϊόν της διαδικασίας, δηλαδή το παραγόμενο κείμενο (ΟΕΔΒ: 30-31).
Ιστορία είναι μια αφηγηματική ενότητα που έχει μια αρχή, που δημιουργεί
μια σύγκρουση ή μια ελπίδα, μια δομή και ένα περιεχόμενο που την περιπλέκει, ένα τέλος που τη διασαφηνίζει. Οι ιστορίες που περιγράφουν σύντομα γεγονότα από την ζωή κάποιου επιστήμονα μπορούν να αξιοποιήσουν
τα επιστημονικά χαρακτηριστικά του (Δήμου, 2013: 40). Οι μαθητές μπορεί
να ταυτιστούν με τους ήρωες τους, μέσα από ιστορίες που αφορούν συγκεκριμένα παραδείγματα, ώστε να χαλαρώσουν και να συγκρατήσουν θεωρίες ή λεπτομέρειες και το μάθημα να γίνει πιο ενδιαφέρον. Η ιστορία μπορεί να καθορίσει το πώς θα αισθάνονται οι ήρωες, και το «τέλος» της ιστο89
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ρίας συχνά μετατρέπεται σε επιστημονική δραστηριότητα των μαθητών, η
ιστορία εξελίσσεται και οδηγεί και σε επίλυση προβλημάτων (Zazkis, 2009).
Δημιουργική Γραφή και αφήγηση στις θετικές επιστήμες
Η δημιουργική γραφή είναι μια σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδος που προσεγγίζει με βιωματικό τρόπο τον λόγο και τις δυνατότητες του, συνδυάζοντας το
παιχνίδι με τη μάθηση. Αντικρίζεται ως εξάσκηση μιας ικανότητας και περισσότερο σαν μια ελεύθερη έκφραση της προσωπικότητας του παιδιού, σαν μια
«λεκτική διατύπωση της ατομικής δημιουργικότητας» ή «σαν μια γραπτή έκφραση στην οποία τα παιδιά τοποθετούν στο χαρτί τις ιδέες, τα συναισθήματα
τους και τις εντυπώσεις τους με τα δικά τους λόγια» (Κωτόπουλος, 2012). Μέσα από το διδακτικό αντικείμενο της δημιουργικής γραφής στη σχολική τάξη
οι μαθητές πειραματίζονται σε ποικίλα λογοτεχνικά είδη χωρίς το φόβο σωστού ή λάθους (Morley, 2007: 6), επιχειρώντας την αναδόμηση των λέξεων, των
προτάσεων ή των κειμένων, προϊόν της φαντασιακής δημιουργικής δυνατότητας των μαθητών, και τελικά την απελευθέρωση της δημιουργικότητάς τους.
Η σχέση της Δημιουργική γραφής και της αφήγησης μπορεί να αναζητηθεί σε
κάθε είδος γραφής από τον πεζό λόγο μέχρι τα ποιητικά κείμενα.
Συνδυάζοντας τις επιστημονικές έννοιες με τη δημιουργική γραφή και έκφραση οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να προβληματιστούν δημιουργικά, να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν, να ξεδιαλύνουν τις έννοιες και
το λεξιλόγιό τους, να καλλιεργούν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και, παράλληλα, να παρακινούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εκφραστούν σε ομάδες, να
γράψουν, να παίξουν, να μάθουν για τον κόσμο γύρω τους (Παπαδόπουλος,
2013: 44-45). Η διεπιστημονική επαφή του γνωστικού πεδίου της Δημιουργικής
Γραφής και αυτών των θετικών επιστημών μας προσφέρουν τη δυνατότητα να
συνδέσουμε τα πράγματα, να τα συσχετίσουμε, να διευρύνουμε τα προσωπικά
όρια δημιουργικής έκφρασης και κατανόησης μαθητών και μαθητριών. Να μιλήσουν οι μαθητές για τον κόσμο γύρω τους, για το πώς αντιλαμβάνονται και
αισθάνονται την επιστημονική διαδικασία και την ερευνητική πράξη. Το θέμα
της κάθε διδακτικής πρακτικής δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως γνωστικό αντικείμενο, αλλά προκαλεί στα παιδιά προβληματισμό και αναζήτηση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για γλωσσική έκφραση (Παπαδόπουλος, 2013: 44-45).
Όσα περισσότερα γνωρίζει ο μαθητής για το θέμα και για την ιστορία της
επιστημονικής γνώσης και ιδέας, τόσο πιο εύκολο είναι να αποδώσει νόημα σε
αυτήν, να την συνδέσει με τις υπάρχουσες ιδέες και να ενισχύσει την κατανόησή τους (Wandersee, 1990: 423-434). Η ιστορία των Μαθηματικών γενικά μπο90
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ρεί να αποτελέσει πηγή άντλησης υλικού για τη σύνταξη ιστοριών, μέσα από
συγκεκριμένα γεγονότα και περιστατικά, σχετικά με την επιστήμη, τις έννοιες
και τα φαινόμενα με τους επιστήμονες που έζησαν και ζουν, με την δράση και
την επιστημονική τους υπόσταση και τις κοσμοαντιλήψεις τους (Δήμου, 2013:
40). Η αφήγηση επιτρέπει στους μαθητές να συμμετέχουν σε αυτό που καλούμε επιστήμη, στη φύση της και στην ιστορία της (Roach & Wandersee, 1993).
Η προσέγγιση της επιστήμης και των μαθηματικών αποδεικνύεται πιο ενδιαφέρουσα για τους μαθητές, όταν ενθαρρύνονται να μπουν στον ρόλο του επιστήμονα - μαθηματικού και να εξερευνήσουν την ζωή του. Όταν κάποιος διηγείται ή ακούει ή διαβάζει μια ιστορία, έχει τη δυνατότητα να μοιραστεί γνώσεις και εμπειρίες τόσο για τη ζωή τη δική του όσο και για τις ζωές των άλλων.
Η διήγηση ιστοριών, εκτός από την ανάπτυξη της επιστήμης, μπορεί να συνεισφέρει και στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να προβλέπουν τη λύση του προβλήματος, μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση δύσκολων εννοιών (Sparkes, 1998: 73-97).
Ο θείος Πέτρος και η εικασία του Γκόλντμπαχ: μια αφορμή
Στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Προγραμμάτων Δημιουργική Γραφή και Μαθηματικά και Τέχνες που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2014-15 και Δημιουργική Γραφή κατά το σχολικό έτος 2015-16 με μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης στο Γενικό Λύκειο Φιλώτα Φλώρινας ασχοληθήκαμε με την Μαθηματική Λογοτεχνία. Ως τέτοια ορίζουμε τη λογοτεχνία που πραγματεύεται θέματα μαθηματικών, επιστημολογίας, έρευνας, εφαρμογών και διδακτικής
των μαθηματικών. Υπάρχουν κείμενα που αναφέρονται σε μαθηματικές έννοιες ή γεγονότα, σε προσωπικότητες ή στην ιστορία των μαθηματικών, ως
πηγή λογοτεχνικής έμπνευσης· άλλα που σκοπό τους έχουν την εκλαΐκευση των μαθηματικών εννοιών, δηλαδή την αναπαράσταση της επιστημονικής γνώσης με τρόπο, ώστε να γίνεται κατανοητή από μη ειδικούς· και άλλα λογοτεχνικά και αφηγηματικά κείμενα που σκοπός τους είναι η διδασκαλία των μαθηματικών, της ιστορίας τους και των εννοιών τους (Λερή, 2008).
Πρώτη επιλογή μας αποτέλεσε η μελέτη του βιβλίου «Ο θείος Πέτρος και
η εικασία του Γκόλντμπαχ» του Απόστολου Δοξιάδη. Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας μας παρουσιάζει την προσπάθεια μιας ολόκληρης ζωής του μαθηματικού Πέτρου Παπαχρήστου, φανταστικού προσώπου, να αποδείξει
την εικασία του Γκόλντμπαχ (Δοξιάδης, 1992). Την ιστορία αφηγείται ο ανιψιός του Πέτρου, που γοητεύεται από το μυστήριο του θείου του και επιθυμεί και ο ίδιος από μικρή ηλικία να ασχοληθεί με τα μαθηματικά. Ο Πέτρος
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όμως βάζει τον ανεψιό του να αποδείξει την εικασία του Γκόλντμπαχ, κάτι
που ο ίδιος δεν είχε καταφέρει να κάνει. Όταν πλέον το καταλαβαίνει, βρίσκεται σε πανεπιστήμιο στην Αμερική προκειμένου να σπουδάσει Οικονομικά. Ο συγκάτοικός του, Σάμυ, ο οποίος πραγματοποιεί σπουδές στα μαθηματικά, τον βοηθά να ανακαλύψει ό,τι μπορεί για τον Πέτρο και πείθει τον
αφηγητή να σπουδάσει μαθηματικά. Γυρίζοντας πίσω στην Αθήνα για τις
καλοκαιρινές του διακοπές επισκέπτεται τον Πέτρο στο σπίτι του στην Εκάλη, όπου αυτός του εξιστορεί τη ζωή του, γιατί έγινε μαθηματικός και γιατί
δεν αναφέρεται πουθενά στην ιστορία των μαθηματικών. Ανάμεσα στους
δύο άντρες δημιουργείται μία ιδιαίτερη σχέση. Ο αφηγητής συνεχίζει τις
σπουδές του στα μαθηματικά, επιστρέφει στην Ελλάδα και πείθει τον Πέτρο να αποδεχθεί ένα βραβείο από τη χούντα και να ξεκινήσουν μαθήματα, για να του διδάξει όσα ξέρει για τα μαθηματικά και κυρίως για την εικασία του Γκόλντμπαχ. Κάποιο βράδυ όμως ο θείος του τού τηλεφωνεί λέγοντάς του ασυναρτησίες και πως τελικά έλυσε την εικασία του Γκόλντμπαχ.
Ο αφηγητής σπεύδει άμεσα να τον συναντήσει, αλλά ο Πέτρος έχει ήδη πεθάνει. Άραγε να έλυσε την εικασία ή όχι;
Πρώτα, διακρίναμε και μελετήσαμε τον αφηγητή του μυθιστορήματος:
Στο πρώτο μέρος του μυθιστορήματος «παρακολουθούμε» τον αφηγητή,
το «προσφιλές ανεψούδι» σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση, να μας διηγείται τις
πρώτες του επαφές και σχέσεις με τον θείο Πέτρο. Στο δεύτερο μέρος ο καθηγητής Πέτρος Παπαχρήστου που είναι και ο «πρωταγωνιστής» της αφήγησης, την οποία παρακολουθούμε μέσα από τριτοπρόσωπη αφήγηση. Στο
τρίτο μέρος ο Πέτρος Παπαχρήστου ξαναγίνεται θείος Πέτρος, και πάλι μέσω η αφήγηση γίνεται πρωτοπρόσωπη. Οι μαθητές στη συνέχεια ενημερώθηκαν για την κρισιμότητα της επιλογής του προσώπου που αφηγείται και
για τις διαφορές πρωτοπρόσωπης και τριτοπρόσωπης αφήγησης και τους
ζητήθηκε να γράψουν μια ιστορία επιλέγοντας το πρόσωπο της αφήγησης.
Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη δράση, οι μαθητές ασχολήθηκαν και με
την «κατασκευή» ενός αφηγηματικού κειμένου, για την ακρίβεια ενός διηγήματος. Συζητήσαμε μαζί τους για το διήγημα ως μια σύντομη αφήγηση,
μια μικρή ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Οι ενεργοί ήρωες είναι ελάχιστοι,
συνήθως μονάχα ένας, και ο χαρακτήρας στοιχειοθετείται από την πλοκή
και λίγα περιστατικά –με κορυφαίο συνήθως ένα. Ο χαρακτήρας, δηλαδή ο
ήρωας της ιστορίας, είναι το ένα από τα τρία συστατικά στοιχεία της αφήγησης, μαζί με το σκηνικό και την υπόθεση της ιστορίας. Για να πλάσουμε έναν
αληθοφανή χαρακτήρα πρέπει να τον βοηθούμε να φανερωθεί από μόνος
του, δηλαδή με τις πράξεις και με τα λόγια του, τις συνήθειές του, ή με τις
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ενδόμυχες σκέψεις του ή και μέσα από τα λόγια και τις απόψεις των άλλων.
Αυτά φανερώνονται ή προκύπτουν πιο καθαρά, όταν οι ήρωες συγκρούονται ή αντιδρούν σε κάτι ή όταν έχουν κάποιο εμπόδιο ή ένα πρόβλημα.
Ζητήσαμε από τους μαθητές μας να γράψουν ένα διήγημα με κεντρικό χαρακτήρα κάποιον που ασχολείται με την επίλυση ενός μαθηματικού
προβλήματος. Λαμβάνοντας υπόψη τα συστατικά στοιχεία του διηγήματος συμφωνήσαμε πως αυτό πρέπει να έχει έναν πρωταγωνιστή, που σε
συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο καλείται να αντιμετωπίσει μια μαθηματική πρόκληση.
Λάβαμε σαρανταέξι (46) διηγήματα από μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου
και τα επεξεργαστήκαμε με την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου, και
συγκεκριμένα η ποιοτική ανάλυση. Σύμφωνα με τον Berelson η ανάλυση
περιεχομένου είναι «μια τεχνική έρευνας, που χρησιμοποιείται, για να επιτευχθεί η αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή του δηλωμένου περιεχομένου της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, με τελικό
σκοπό την ερμηνεία του» (Berelson 1952: 18). Συγκεκριμένα, κατασκευάσαμε ένα σύστημα κατηγοριών ανάλυσης, αφού συγκεντρώσαμε από τα διηγήματα τα σημεία εκείνα που μας βοήθησαν να εξάγουμε συμπεράσματα
για το πώς αντιλαμβάνονται οι μαθητές την διαδικασία επίλυσης ενός μαθηματικού προβλήματος, ποια συναισθήματα τους δημιουργεί τόσο η διαδικασία, όσο και η τελική έκβαση και πώς χαρακτηρίζουν έναν ήρωα που
εμπλέκεται με αυτό τον τρόπο με τα μαθηματικά.
Από τα σαρανταέξι (46) διηγήματα που συγκεντρώσαμε, στα δεκαεννιά
(19) ο πρωταγωνιστής είναι μαθηματικός –σε ένα και θείος του αφηγητή
και σε δυο ιστορίες οι μαθητές αναφέρονται στον μαθηματικό του σχολείου τους, στη μια περίπτωση με ονοματεπώνυμο και στην άλλη με ευνόητη
περιγραφή. Σε άλλα δεκαεννιά (19) ο πρωταγωνιστής είναι μαθητής και σε
ένα είναι φοιτητής. Σε ένα ακόμα είναι θείος και σε άλλο ένα αδερφός του
αφηγητή, ενώ εντύπωση προκαλεί πως σε δυο περιπτώσεις είναι απλώς
κάποιος που βλέπει ζωντανά στη φύση την εικόνα ενός μαθηματικού προβλήματος. Μόνο σε δυο ιστορίες ο ήρωας έχει όνομα: στη μία είναι μαθητής και στην άλλη δεν προσδιορίζεται η ιδιότητά του. Στις τριάντα (30) ιστορίες έχουμε αφηγήσεις σε α΄ πρόσωπο και στις υπόλοιπες σε γ΄ πρόσωπο.
Σε δεκατρείς (13) αφηγήσεις οι μαθητές μέσα στην ιστορία τους μιλάνε με
σαφήνεια και με μαθηματικούς όρους για την επίλυση ενός συγκεκριμένου
προβλήματος και την περιγράφουν σαν να την λύνει ο πρωταγωνιστής τους.
Σε τρεις (3) ιστορίες η ιστορία αφορά συμμετοχή σε Μαθηματικό Διαγωνισμό, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως σε όλες τις υπόλοιπες επιτυγχάνεται η
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λύση του μαθηματικού προβλήματος από τον πρωταγωνιστή και όλες καταλήγουν με τα συναισθήματά του πάνω σε αυτή την επιτυχία: το συναίσθημα που κυριαρχεί είναι αυτό της περηφάνιας, του ενθουσιασμού αλλά
και της ευτυχίας που διακατέχει τον ήρωα, αισθάνεται ανακούφιση και χαρά «όπως όταν ένα μικρό παιδάκι χαίρεται με το πρώτο του κατόρθωμα»,
και αποκτά εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Μόνο σε μια περίπτωση, ο ήρωας μετά την επιτυχία αισθάνθηκε ανολοκλήρωτος.
➢➢ «Πέτυχα αυτό που ήθελα. Είμαι περήφανος.»
➢➢ «Ήταν πια ευτυχισμένος. Ήξερε ότι μπορούσε να το λύσει και ότι
ήταν έξυπνος.»
➢➢ «Ένιωθε πολύ περήφανος!»
➢➢ «Αυτό που μου έλειπε ήταν η εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Άρχισα
με μανία να το περιεργάζομαι μέχρι που κατέληξα σ’ αυτό που ήλπιζα, την λύση του προβλήματος.»
➢➢ «Αν την λύσεις, τότε είναι η ελευθερία του μυαλού.»
➢➢ «Έβαλα τις φωνές από τη χαρά μου.»
➢➢ «είχα απελπιστεί και είχα χάσει κάθε εμπιστοσύνη στο μυαλό μου.»
➢➢ «Όταν έφτασα στη λύση χάρηκα αρκετά, όπως όταν ένα μικρό παιδάκι χαίρεται με το πρώτο του κατόρθωμα. Κάθε πρόβλημα ή άσκηση που λύνουμε με κάνει χαρούμενη.»
➢➢ «Το έλυσα, είπα με ανακούφιση.»
➢➢ «Φαινόταν πραγματικά χαρούμενος και έτσι θέλαμε όλοι να είναι.»
➢➢ «Στο τέλος ήταν πολύ ικανοποιημένος και χαρούμενος.»
➢➢ «Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος πριν 2.500 χρόνια να αποδείξει
ότι ΑΒ=ΔΕ. Αν είναι έτσι λοιπόν, εγώ τι μπορώ να κάνω;»
➢➢ «Μπήκα τρομαγμένη και τον είδα νευρικό. Πρώτη φορά τον έβλεπα έτσι, μα σε πέντε λεπτά το πρόσωπό του φωτίστηκε, φώναξε ‘τα
κατάφερα.»
➢➢ «Τελειώσαμε. Σε κορνίζαρα και σε κοίταξα. Σε ξεφορτώθηκα. Μα τώρα, νιώθω άδειος.»
Χρήσιμο είναι να παρακολουθήσουμε πώς παρουσιάζονται οι χαρακτήρες των διηγημάτων, είτε πρόκειται για μαθητές είτε για μαθηματικούς. Η
προσπάθειά τους στις περισσότερες ιστορίες είναι σκληρή, επίμονη, με άγχος, με προσήλωση, ίσως και εμμονική. Σε όλες τις ιστορίες που συγκεντρώσαμε πάντως στέφεται από επιτυχία:
➢➢ «προσπαθώ, δεν σταματάω, προσπάθησα πολλές φορές, Σκέφτομαι την επιβράβευσή μου μετά τη λύση της και δεν τα παρατάω.
Δεν σκέφτομαι τι θα πουν οι άλλοι, αλλά πόσο περήφανος θα είμαι
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με τον εαυτό μου.»
➢➢ «Είχα ξεχάσει πώς με λένε. Στην συνέχεια κάθισα και το διάβασα αργά για να το καταλάβω και έτσι ξεκίνησα.»
➢➢ «Δεν ήταν εύκολο να υπολογίσω πόση ώρα είχε περάσει από τη στιγμή που παραδόθηκαν τα θέματα. Ανέκαθεν κακή σχέση με το χρόνο.»
➢➢ «αρχίζει το μυαλό σου και δυσκολεύεται και σε πιάνουν ταχυπαλμίες.»
➢➢ «Ξεκινώ. Οι πράξεις είναι ατελείωτες.»
➢➢ «ήταν φανερά σκυθρωπός και ανήσυχος, τον ρώτησα τι είχε μα δεν
απάντησε, έφυγε κατευθείαν στο γραφείο του κρατώντας ένα ποτήρι νερό. Είχαν περάσει σχεδόν δυο εβδομάδες και αυτός περνούσε όλη την ημέρα στο γραφείο του.»
➢➢ «Πείσμωσα λοιπόν και είπα να το λύσω και εγώ.»
➢➢ «Άρχισα με μανία να το περιεργάζομαι.»
➢➢ «Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν αυτό και μόνο αυτό.»
➢➢ «Δεν χωράει τίποτα άλλο στο μυαλό μου. Το ένιωθα βάρος μέσα μου.
Ήθελα να απαλλαγώ. Τα κατάφερα τελικά.»
➢➢ «Αποφασίζω να μην τα παρατήσω.»
➢➢ «Κάθισα 10 λεπτά, συγκεκριμένα 10 λεπτά και 3 δεύτερα.»
➢➢ «Τα χψ μας έχουν καταστρέψει την ψχ»
Σημαντικό είναι πως, όπως φαίνεται, έχει γίνει κατανοητό από τους μαθητές πως για μια τέτοια δραστηριότητα απαιτείται καθαρή σκέψη και πορεία λογική:
➢➢ «Τα δεδομένα λίγα, τα ζητούμενα δύο. Άρχισα να διαβάζω κατά λέξη προσεκτικά. Έπειτα έκανα σκέψεις για τη λύση του, σχεδιάζοντάς την…»
➢➢ «Κατάλαβε ότι το θέμα δεν ήταν να την λύσεις γρήγορα, αλλά να την
λύσεις, να καταλάβεις τι χρειάζεται και να σκεφτείς.»
➢➢ «Άρχισα γράφοντας τα δεδομένα.»
➢➢ «Πήρα κατά γράμμα την εκφώνηση και την χρησιμοποίησα ως οδηγό, έτσι ώστε να κάνω το σχήμα»
➢➢ «Ενώ έλυνε το πρόβλημα, επικεντρωνόταν στην εκφώνηση της άσκησης και προσπαθούσε να την απλοποιήσει.»
➢➢ «Πίνω λίγο νερό ενώ τακτοποιώ τις απαντητικές κόλλες προσεκτικά.»
➢➢ «Πρώτα από όλα διάβασα τις οδηγίες που μου παρέχονταν. Έπειτα
κοίταξα το σχήμα και προσπάθησα να βρω σημεία που θα μπορούσαν να μου δώσουν λύση.»
➢➢ «Ήταν δύσκολη και δεν καταλάβαινα τι μου ζητούσε. Την διάβαζα
95

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

επανειλημμένες φορές, κάποια στιγμή άρχισα να καταλαβαίνω κάνοντας θεωρίες με το μυαλό μου και με πολύ σκέψη στο τέλος την
έλυσα.»
➢➢ «οι σκέψεις μου ήταν περίπλοκες, ένιωθα μπερδεμένος…»
➢➢ « γρήγορο τσεκ και τέλος»
➢➢ «Γυρνώ σπίτι και κοιμάμαι για πολύ λίγες ώρες. Ξυπνάω 3:00 το πρωί
και ξεκινάω. Είναι απίστευτο. Μέσα σε τέσσερις ώρες έχω λύσει αυτό που δεν έλυνα εδώ και τέσσερις μήνες.»
Σε ένα από τα διηγήματα ο πρωταγωνιστής μαθηματικός ξεκινάει μια
απλή ιστορία για μια βόλτα του με οικείους μαθηματικούς όρους: «Έστω
ότι έξω έχει 35 βαθμούς». Ενώ, από την άλλη, σε ένα ακόμα διήγημα ο ήρωας θέλει να μετρήσει μια απόσταση που έβαλαν στοίχημα να κολυμπήσουν
και έτσι το μαθηματικό πρόβλημα γίνεται μέρος της καθημερινότητας και
των αναγκών της και αντιμετωπίζεται και με ανάλογο λεξιλόγιο.
Εντύπωση μας προκαλεί πως μόνο σε ένα διήγημα έχουμε τίτλο: «Ένας
υπέροχος άνθρωπος», που σε μια πρώτη σκέψη μας παραπέμπει στη γνωστή ταινία με αγγλικό τίτλο «A Beautiful Mind« και θέμα την μεγάλη άνοδο
του μαθηματικού Τζον Νας, που ήταν ικανός να λύσει περίπλοκα μαθηματικά προβλήματα, έπασχε από σχιζοφρένεια και κατέληξε να κερδίσει βραβείο Νόμπελ. Το διήγημα με αυτόν τον τίτλο ήταν βγαλμένο από μια άλλη
εποχή, για κάποιον που στα 35 του στα τέλη του 19ου αιώνα και «με άδειες
τις τσέπες άρχισε ξανά το σχολείο, όχι αυτός, όχι, αλλά ο άλλος του εαυτός,
ο εαυτός ο οποίος δεν αντέχει την υποκρισία και την κακοτυχία της ζωής
του και θέλει να αποδείξει πως ο καθένας μπορεί, αν πραγματικά θελήσει».
Συμπεράσματα
Μέσα από τη διαδικασία της δημιουργικής γραφής οι μαθητές προσέγγισαν μαθηματικές έννοιες, οι οποίες αν παρουσιάζονταν με την κλασική μετωπική διδασκαλία στην καλύτερη περίπτωση θα ήταν αδιάφορες στην μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών. Αυτό τους οδήγησε να ακολουθήσουν την
πορεία επίλυσης ενός μαθηματικού προβλήματος με τα μάτια των ηρώων,
που οι ίδιοι δημιούργησαν. Με αυτή τη διδακτική επιλογή οι μαθητές καταπιάνονται με μαθηματικές έννοιες και κατανοούν ότι τα μαθηματικά είναι τρόπος σκέψης και όχι απλά ασκήσεις που κάνουν δύσκολη τη μαθητική τους ζωή. Αντιλαμβάνονται τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από κάθε επιστημονικό νόμο, πίσω από τους επιστήμονες, μπορούν να τους σκεφτούν ως πρόσωπα ιστορικά και αφηγηματικά, ως χαρακτήρες ιστοριών με
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δράση επιστημονική και χαρακτηριστικά προσωπικά και πορεία επιστημονική. Οι τεχνικές δημιουργικής έκφρασης μετασχηματίζουν τις επιστημονικές θεωρίες σε μια γλώσσα ελκυστική για τους μαθητές και τις μαθήτριες, και τους συνδέουν με διαφορετικά πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας (Παπαδόπουλος, 2013: 44-45). Μπορούν να ενεργοποιήσουν τα παιδιά, ώστε να δρουν και να σκέφτονται, όπως οι ήρωες της ιστορίας, δημιουργώντας θαυμασμό και κάνοντας το υλικό προσιτό και αξιομνημόνευτο
(Δήμου, 2013: 40). Αυτό που επιτυγχάνεται με την παρέμβαση της δημιουργικής γραφής είναι η συνειδητοποίηση ότι οι μαθηματικές έννοιες ταλανίζουν «κανονικούς», καθημερινούς ανθρώπους και όχι ανθρώπους με μια
απροσδιόριστη ανώτερη ευφυΐα. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι παρά οι
ήρωες που οι ίδιοι οι μαθητές δημιούργησαν και μέσα από αυτούς ανακάλυψαν με έναν διαφορετικό τρόπο τον κόσμο των μαθηματικών.
Σαρανταέξι (46) ιστορίες, σαρανταέξι (46) προβλήματα, σαρανταέξι (46)
μαθητές και οι οπτικές τους για τα μαθηματικά: άλλοι τα φοβούνται, άλλοι
ενθουσιάζονται, άλλοι τα αγαπούν. Οι ήρωες των ιστοριών, κάποιοι σαν τον
θείο Πέτρο, κάποιοι σαν τον μαθηματικό του σχολείου, κάποιοι σαν έναν
φίλο, σαν ένα συμμαθητή, σαν κάποιον από την παρέα, καλούνται να αντιμετωπίσουν μια μαθηματική πρόκληση και αναμετρώνται με αυτήν, όχι μόνο ως μυαλά -μαθηματικά ή μη- αλλά και ως υπάρξεις συναισθηματικές, με
βεβαιότητες και αβεβαιότητες, πεποιθήσεις και ανασφάλειες, ελπίδες και
απογοητεύσεις, φόβους και ανάγκες. Οι ήρωες των ιστοριών, πρωταγωνιστές διηγημάτων, λογοτεχνικοί ήρωες, αποτυπώνουν τη σκέψη και την οπτική για τη ζωή των συγγραφέων τους.
Από τη μια, αριθμοί, αποδείξεις, σχέσεις, αξιώματα, θεωρήματα. Από
την άλλη, ιστορίες φτιαγμένες με λέξεις, με σχέσεις, με δομές και στοιχεία.
Τα μαθηματικά, όπως και η λογοτεχνία, κινούνται στο χώρο της φαντασίας
και οι μαθηματικοί εργάζονται όπως οι καλλιτέχνες. Ξεκινούν με μια σύλληψη και μετά την διατυπώνουν με βάση τις σχέσεις που την στηρίζουν. Ο
μαθηματικός, όπως ένας ζωγράφος ή ένας ποιητής, είναι ένας δημιουργός,
ένας σχεδιαστής. Το ζητούμενο είναι οι ιδέες, όπως και οι λέξεις, να ταιριάζουν μεταξύ τους με αρμονικό τρόπο. Η αρμονία είναι το πρώτο κριτήριο
της ομορφιάς· και δεν υπάρχει θέση στον κόσμο για άσχημα μαθηματικά2.
Ούτε για άσχημες ιστορίες.

2. Godfrey Harold Hardy
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Abstract
The approach of Mathematics through Literature has led to the introduction
of a new category of literary books that form the field of Mathematical
Literature. This article reflects the study of students of 1st and 2nd grade in
Lyceum and the presentation of a selected book of Mathematical Literature
through a teaching proposal of Creative Writing. This particular attempt
involves writing a story about solving a mathematical puzzle. In our work
we present their stories and the way they chose to talk about their work
and the characters of their stories.
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Η διδασκαλία της ιστορίας μέσω
της λογοτεχνίας
Άννα Λεμονίτση
Εισαγωγή
Αδιαμφισβήτητα η αντίληψη της μάθησης και οι τεχνικές διδασκαλίας έχουν
αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια. Η σύμπραξη δύο ή και περισσότερων
γνωστικών αντικειμένων στην τάξη -ή αλλιώς διαθεματικότητα-, κερδίζει
συνεχώς έδαφος στα ελληνικά σχολεία. Στη σύγχρονη κοινωνία μάλιστα κρίνεται αναγκαία η διεπιστημονική διδασκαλία, για να αποκτήσουν τα παιδιά
μια καθολική εικόνα της πραγματικότητας (Αθανασοπούλου, 2004: 107).
Η παρούσα εισήγηση λοιπόν καλείται να αναδείξει τις σχέσεις των δύο
γνωστικών τομέων (της ιστορίας και της λογοτεχνίας), να προβάλει τα οφέλη της παράλληλης χρήσης τους για τους μαθητές και να παρουσιάσει εφαρμόσιμες προτάσεις για τη διδακτική της ιστορίας μέσω των λογοτεχνικών
κειμένων για τους εκπαιδευτικούς.
Σχέση ιστορίας και λογοτεχνίας
H γνώση της ιστορίας είναι γνώση του παρελθόντος, της ανθρωπότητας,
του λαού μας, του ίδιου του εαυτού μας. Πρέπει να κάνουμε τα παιδιά ν’αντιληφθούν ότι ιστορία δεν είναι απλά περασμένες καταστάσεις αλλά καταστάσεις που επαναλαμβάνονται στο χρόνο. Γενικά θα μπορούσαμε να
πούμε ότι στο πλαίσιο της εθνικής μας ιστορίας, οι σημαντικότεροι ποιητές
και λογοτέχνες μας έχουν πολύ συχνά λειτουργήσει ως ουσιαστικοί ιστοριογράφοι (Ζάγκου, 2005: 25). Αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς μιλάμε για μια
χώρα πλούσια σε ιστορία αιώνων, που ενέπνευσε και συνεχίζει να εμπνέει πολλούς καλλιτέχνες με άμεσο ή με έμμεσο τρόπο. Κάποιοι δημιουργοί
δηλαδή, παραθέτουν τα προσωπικά τους βιώματα μέσω των έργων τους
(άμεσο) ενώ άλλοι έχουν μελετήσει διεξοδικά τις χρονικές περιόδους και τα
σημαντικά ιστορικά γεγονότα, που περιγράφουν, χωρίς να τα έχουν ζήσει.
Από την άλλη πλευρά, η λογοτεχνία, όπως και κάθε μορφή τέχνης διαμορφώνεται από τη ζωή και την αναπαράγει ταυτόχρονα. Κάθε λογοτεχνικό
έργο αποτελεί μικρογραφία του κόσμου. Παιδαγωγεί, αποκαλύπτει λανθά100

Άννα Λεμονίτση
Η διδασκαλία της ιστορίας μέσω της λογοτεχνίας

νουσες καταστάσεις, μετουσιώνει σε γόνιμη δύναμη την ομορφιά ανάλογα
με τους καιρούς και τις ιστορικές εποχές, με τα κοινωνικά υπόβαθρα αλλά
και με τη διακρινόμενη ικανότητα του δημιουργού λογοτέχνη. Το λογοτεχνικό κείμενο, ως προς αυτό που καταγράφει αντικειμενικά, «αποθηκεύεται»
στην ιστορία, αντιπροσωπεύει έναν πολιτισμό, είναι φορέας αξιών και ιδεών, που προσανατολίζουν τη συνείδηση και τη δράση. Όπως συμπληρώνει
και η Ε.Φρυδάκη «κάθε λογοτεχνικό έργο είναι μια ψηφίδα στο μωσαϊκό της
λογοτεχνικής ζωής και της κουλτούρας ενός τόπου, είναι δηλαδή ένα ντοκουμέντο, μια νόμιμη ιστορική και πολιτισμική μαρτυρία.» (Φρυδάκη, 2003: 233).
Τα λογοτεχνικά κείμενα λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία της ιστορίας, καθώς δίνουν μια σφαιρική πληροφόρηση για τα
δεδομένα της εποχής και ταυτόχρονα απλοποιούν τη γνώση, έτσι ώστε να
είναι προσιτή στα παιδιά, χωρίς να τους στερούν την αισθητική απόλαυση κατά τη διάρκεια της ανάγνωσής τους. Όταν η διδασκαλία είναι ευχάριστη και βιωματική, τότε το μάθημα εμπεδώνεται πιο εύκολα και κατακτάται η γνώση με διάρκεια.
Οπωσδήποτε πρέπει να τονιστεί ότι δεν προσπαθεί ο ένας κλάδος να
αντικαταστήσει τον άλλο αλλά μελετάμε και τους δύο, «για να κατανοήσουμε την ανθρώπινη περιπέτεια στο διάνυσμα του χρόνου και των τόπων» (Αθανασοπούλου, 2004: 107).
Τέλος, στην άποψη ότι τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται την εθνική τους
Ιστορία μόνο από τα σχολικά εγχειρίδια εξαιτίας του μυθοπλαστικού στοιχείου των παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων, οι ίδιοι οι συγγραφείς το διαψεύδουν με το έργο τους. Στην ελληνική παιδική λογοτεχνία χαρακτηριστικά
είναι τα παραδείγματα της Πηνελόπης Δέλτα και της Άλκης Ζέη, που έχουν
κατανοήσει το «σφυγμό» των παιδιών. Και τελικά παρουσιάζονται περισσότερο ειλικρινείς από τον ιστορικό-παιδαγωγό, που δείχνει επιφυλακτικός
και αμήχανος για την παράθεση των ιστορικών γεγονότων.
Διδακτική της ιστορίας μέσω των λογοτεχνικών έργων
Η αλληλενέργεια των δύο γνωστικών πεδίων μπορεί να έχει δύο εφαρμογές.
Στην πρώτη περίπτωση κατά την κα Α. Αθανασοπούλου η προσέγγιση είναι
υποστηρικτική-πραγματολογική. Η Λογοτεχνία δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά ως «πηγή» στο μάθημα της Ιστορίας, και η Ιστορία μπορεί εξίσου να λειτουργήσει «αποδεικτικά» για το εκάστοτε λογοτεχνικό έργο. Χρήσιμο θα ήταν γι’αυτό το λόγο, να υπάρχει στο βιβλίο του δασκάλου ένας κατάλογος με τα σπουδαιότερα λογοτεχνικά βιβλία, που είναι
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εμπνευσμένα ή αναφέρονται στα ιστορικά θέματα του διδακτικού βιβλίου,
τα οποία θα μπορούσε ο δάσκαλος να προτείνει στα παιδιά ως αφορμή για
περαιτέρω εξωσχολικό διάβασμα (Κατσίκη-Γκίβαλου, 1999: 105).
Η δεύτερη προσέγγιση είναι διαθεματική-διαλογική. Μπορούν δηλαδή
να χρησιμοποιηθούν η Λογοτεχνία και η Ιστορία για τη διερεύνηση ενός
κεντρικού κοινού θέματος, όπως για παράδειγμα μιας ιδεολογίας (π.χ εθνικισμός).
Ειδικότερα το μάθημα της ιστορίας μπορεί να εμπλουτιστεί στις μικρότερες τάξεις του δημοτικού σχολείου με ιστορικά παραμύθια Το ιστορικό
παραμύθι είναι ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο, για να προσεγγίσουν τα μικρότερα παιδιά την ιστορία μέσω της λογοτεχνίας. «Τα παραμύθια γίνονται αποδεκτά όχι μόνο για λόγους περιεχομένου, μορφωτικούς ή αναγνωστικο-ψυχολογικούς, αλλά κι επειδή εδώ υπάρχει μια μορφή αντίληψης και
εμπειρίας, η οποία ανταποκρίνεται κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο στο παιδί» (Κοντάκος, 2003: 178), ενώ στις μεγαλύτερες δάσκαλος με ιστορικά μυθιστορήματα μέχρι ακριτικά έπη, για τη βυζαντινή ιστορία αλλά και με δημοτικά τραγούδια, στα οποία επίσης προβάλλονται πολλά ιστορικά στοιχεία.
Εκτός από τα παραπάνω το ιστορικό παραμύθι καλλιεργεί τη φαντασία των παιδιών, καθώς ο αναγνώστης καλείται να μεταβεί σε μία άγνωστη
για εκείνον εποχή και ν’ αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις. Ταυτόχρονα όμως ενεργοποιείται και η κριτική τους σκέψη, επειδή αποκτούν μηχανισμούς διάκρισης των παραμυθιακών από των ρεαλιστικών στοιχείων.
Ιδανική τάξη για τη χρήση ιστορικών παραμυθιών είναι η Γ’ Δημοτικού,
όπου διδάσκεται το μάθημα της Μυθολογίας. «Εκεί οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι μπορούν να συγκριθούν με τα λαϊκά παραμύθια, για να κατανοήσουν οι
μαθητές τη συνέχεια από τον αρχαίο κόσμο έως το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.» (Μαλαφάντης, 2006: 285).
Για τις μεγαλύτερες τάξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποικίλα ιστορικά
μυθιστορήματα. «Το άξιο ιστορικό μυθιστόρημα έχει την ικανότητα να μεταδίδει
στον αναγνώστη εκείνη την απροσδιόριστη γοητεία του παραμυθιού, τη γλυκιά
μέθη και νοσταλγία του, που χωρίς να το καταλάβουμε- εκμηδενίζουν κάθε εσωτερική μας αντίσταση και μας μεταφέρουν δέσμιους στον κόσμο της ρέμβης και
του ονείρου. Αυτή τη γοητεία μόνο οι τεχνίτες του λόγου και όχι απλά οι γνώστες
της ιστορίας μπορούν να μεταδώσουν.» (Καλλέργης, 1990: 90).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συγγραφή ενός ιστορικού μυθιστορήματος είναι η πολύ καλή γνώση των ιστορικών δεδομένων της εποχής,
ώστε οι περιγραφές να είναι ακριβείς αλλά και πειστικές. Δεν αρκεί όμως
μόνο αυτό. Πρέπει ο συγγραφέας να διαθέτει παρατηρητικότητα, κριτικό
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πνεύμα και «να προχωρεί από την επιφάνεια στο βάθος του ιστορικού γίγνεσθαι. Χάρη στην ικανότητα αυτή των συγγραφέων των ιστορικών μυθιστορημάτων η ιστορία αναδείχνεται καλύτερα και φωτίζεται στις σκοτεινές πλευρές
της» (Καλλέργης, 1990: 90).
Θα ήταν μεγάλη παράλειψη, αν δεν αναφέραμε τη χρησιμότητα της ποίησης στη διδακτική της ιστορίας. Ενδεικτικά λοιπόν ανάλογα με την ιστορική περίοδο που εξετάζουμε, υπάρχει ποικιλία έργων έμμετρου λόγου.
Αρχικά, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το Ακριτικό έπος, στο πλαίσιο
της βυζαντινής ιστορίας, που περιέχει πολλά ιστορικά στοιχεία για τη ζωή
των ακριτών της βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Κατόπιν, ενδιαφέρουσα πρόταση αποτελεί και το δημοτικό τραγούδι,
που ενώνει τη σύγχρονη Ελλάδα με την αρχαιότητα. Στα δημοτικά μας τραγούδια, που τα διακρίνουμε στα ιστορικά και στα κλέφτικα, περιγράφονται
αφενός τα πρόσωπα της επανάστασης του 1821 και η δράση τους και αφετέρου σημαντικές ιστορικές μάχες, όπως της Άλωσης της Τριπολιτσάς κ.λπ.
Επίσης, το γεγονός ότι τα παιδιά μπορούν να το απολαύσουν και μελοποιημένο προσδίδει παραστατικότητα στη δημοτική ποίηση.
Τέλος, στα ποιήματα των Γιάννη Ρίτσου και του Νικηφόρου Βρεττάκου μπορούμε να βρούμε πολλά ιστορικά στοιχεία για τη νεότερη ιστορία
της Ελλάδας. Οι ζωντανές περιγραφές τους «αιχμαλωτίζουν» τον αναγνώστη και τον οδηγούν υποσυνείδητα στην κατάκτηση ιστορικών γνώσεων.
Παράλληλα, το προαναφερθέν υλικό μπορεί να πλαισιωθεί και με το κατάλληλο εποπτικό υλικό, όπως χάρτες ηλεκτρονικές πηγές, οπτικά ντοκουμέντα (π.χ φωτογραφίες, γελοιογραφίες, έργα τέχνης), ηχητικά ντοκουμέντα (τραγούδια, ραδιοφωνικές εκπομπές, πολιτικοί λόγοι), αντικείμενα τέχνης αλλά και της καθημερινότητας, προφορικές μαρτυρίες (π.χ συνεντεύξεις), πίνακες και γραφήματα(π.χ εκλογικοί κατάλογοι), ώστε να γίνει περισσότερο βιωματική η διδασκαλία για τα παιδιά.
Οφέλη για το μαθητή
Η χρήση της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της ιστορίας αναμφίβολα έχει πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές. Μέσα στην τάξη παράγεται ένα βιωματικό
υλικό με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Δεν ελέγχονται μόνο οι γνωστικές δεξιότητες των παιδιών αλλά αναδεικνύεται το σύνολο των δεξιοτήτων, που έχουν αποκτηθεί. Αυτό αποτελεί κίνητρο για όλους τους μαθητές, ακόμα και για εκείνους, που δεν είναι υψηλά στη βαθμολογικά κλίμακα
ή που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, καθώς κινητοποιύνται στην
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τάξη με άλλες δραστηριότητες και ενισχύεται η αυτοεκτίμησή τους. «Αναδεικνύει αυτούς που γράφουν και μιλούν ορθά, αλλά και αυτούς που εκφράζονται αμήχανα ή και ποιητικά, αυτούς που είναι οργανωμένοι αλλά και τους
αφηρημένους ονειροπόλους, τους χειρωνακτικά ικανούς αλλά και τους λιγότερο ικανούς, τους κοινωνικούς αλλά και τους στοχαστικούς μαθητές, τους έξυπνους αλλά και τους λιγότερο έξυπνους, τους επιδέξιους αλλά και τους αδέξιους.» (Χοντολίδου, 2003: 51-52).
Η ιστορία δεν αποτελεί ένα βαρετό μάθημα πλέον για τα παιδιά, γιατί
γίνεται βίωμα. Κατανοούμε πως κάθε τι που συνέβη χτες άφησε το αποτύπωμά του στο σήμερα, και πως κάθε τωρινή μας πράξη επηρεάζει το αύριο και τις γενιές που θα έρθουν. Για παράδειγμα στα ιστορικά μυθιστορήματα ο συγγραφέας «ανασταίνει» μια άλλη εποχή με την καθημερινότητά
της, τις ανάγκες και τα ιστορικά γεγονότα, που την πλαισιώνουν.
Επιπροσθέτως, οι μαθητές μέσω των λογοτεχνικών χαρακτήρων συνειδητοποιούν τις διαφορετικές ερμηνείες και εικόνες για τη ζωή. Δεν υπάρχει λοιπόν μόνο ένας τρόπος θέασης της πραγματικότητας αλλά τα παιδιά
μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τα γεγονότα με ενσυναίσθηση και σφαιρικότητα. Μας εξηγεί πώς συνδέονται αίτια και αποτελέσματα και μας εκπαιδεύει να τα αναγνωρίζουμε σε όσα βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας.
Αυτή η πολυπρισματική θέαση ύστερα βγαίνει από τα στενά πλαίσια της
εθνικής ιστορίας και βοηθάει τα παιδιά να αντιληφθούν πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες Αποδέχονται τη διαφορετικότητα με κριτική
διάθεση και ασυναίσθητα επιτυγχάνεται η άρση των στερεοτύπων και των
προκαταλήψεων για τις κουλτούρες άλλων λαών. Ο άνθρωπος που γνωρίζει και σέβεται τον τόπο του μπορεί να κατανοήσει ευκολότερα τον άλλο,
να γεφυρώσει τις αποστάσεις ανάμεσα στο οικείο και το ξένο, στο «εδώ»
και το «αλλού» (Καλογήρου, 2003: 272).
Ταυτόχρονα όμως πέρα από την καλλιέργεια πολυπολιτισμικής συνείδησης η ιστορική λογοτεχνία συμβάλλει στη δημιουργία εθνικής ταυτότητας.
Μας βοηθάει να αυτοπροσδιοριστούμε στον χώρο και τον χρόνο. Καθένας
από εμάς έχει μια ολόκληρη πυραμίδα προγόνων που τον στηρίζει. Συνδεόμαστε με τις παλιότερες γενιές, «οι οποίες είναι φορείς συλλογικής μνήμης»
(Αποστολίδου & Τσαρμποπούλου, 2004: 138) και εξετάζοντας τα ίχνη που
άφησαν στην ιστορία, αποκτούμε αυτογνωσία. Έτσι αποφασίζουμε ευκολότερα και πιο προσεκτικά για την μελλοντική πορεία μας.
Παράλληλα, μέσω της λογοτεχνίας προβάλλονται ηθικά πρότυπα στους
μαθητές. Καταλαβαίνουν ότι η ζωή είναι ένας συνεχής αγώνας και κυλάει με
κόπους και πόνους, που συγκροτούν την ανθρώπινη πείρα. Το παιδί βλέ104

Άννα Λεμονίτση
Η διδασκαλία της ιστορίας μέσω της λογοτεχνίας

ποντας οι ήρωες του να αντιμετωπίζουν διλημματικές καταστάσεις, ενθαρρύνεται και παραδειγματίζεται από τις θετικές αποφάσεις τους ενώ αποτρέπεται από τις άσχημες συμπεριφορές.
Ο μαθητής αποκτά ταυτόχρονα και κάποιες άλλες ειδικότερες δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα το παιδί καλείται να:
1) συγκρίνει τα κείμενα, γεγονός που προϋποθέτει από το μαθητή να
μπορεί να ταξινομεί και να κατηγοριοποιεί τα δεδομένα του, που είναι μια
σύνθετη διαδικασία.
2) βρει τις διαφορές ανάμεσα στον επιστημονικό λόγο του σχολικού εγχειριδίου και στο λογοτεχνικό κείμενο.
3) ανιχνεύσει την αξιοπιστία των γεγονότων μέσα από τη διασταύρωση των πηγών
4) εξάγει συμπεράσματα ύστερα από τη διεξοδική μελέτη των δεδομένων του.
5) αναγνωρίσει και να περιγράψει το ιστορικό πλαίσιο: το χρόνο, το χώρο, τα ιστορικά γεγονότα που ορίζουν την εξέλιξη της πλοκής, τους χαρακτήρες, καθώς και την οπτική γωνία του συγγραφέα στο μυθιστόρημα (Αποστολίδου, 2004: 328).
6) ανιχνεύσει την ιστορικότητας της καθημερινής ζωής και των αισθημάτων. Σε ποιο βαθμό δηλαδή τα ατομικά συμβάντα και τα συναισθήματα
των ηρώων επηρεάζονται από τις ιστορικές εξελίξεις και ποια είναι η αντίδραση των ηρώων σε αυτήν την επίδραση (Αποστολίδου, 2004: 328).
7) αναζητήσει και καταγράψει προφορικές αφηγήσεις, τραγούδια, θρύλους, παραδόσεις, μαρτυρίες ανθρώπων, που έζησαν τα ιστορικά γεγονότα.
Προτάσεις για τον εκπαιδευτικό
Αναμφίβολα ο εκπαιδευτικός αποτελεί το συνεκτικό δεσμό ανάμεσα στα
δύο μαθήματα και στο μαθητή. Αφενός θα πρέπει πρώτα ο ίδιος να βρίσκει
συναρπαστική την Ιστορία, για να μπορέσει να την αφηγηθεί με τρόπο συναρπαστικό. Αν εκείνος θεωρεί μίζερο το αντικείμενό της, δεν έχει καμία
πιθανότητα επιτυχίας να προσαρμοστεί στις νέες επιδιώξεις του μαθήματος. Αφετέρου, για να ενταχθούν τα λογοτεχνικά είδη ιστορικού περιεχομένου, ο διδάσκων πρέπει να είναι «εφοδιασμένος με τη σχετική φιλολογική και ιστορική κατάρτιση» (Λεοντσίνης, 1996: 248), ώστε να επιλέξει προσεκτικά το υποστηρικτικό του υλικό.
Ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνά ότι η Λογοτεχνία αποτελεί το μέσο της
διδακτικής της Ιστορίας, οπότε πρέπει να συνεχίσει να καλλιεργεί το ενδια105
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φέρον των παιδιών για τη λογοτεχνία. Οφείλει να τονιστεί στο παιδί ότι δεν
χρειάζεται ν’αποκωδικοποιεί κάθε λέξη, που διαβάζει αλλά ν’απολαμβάνει
την αναγνωστική διαδικασία στο σύνολό της. Ο δάσκαλος πρέπει να κατανοεί ότι η «καλλιέργεια της ανταπόκρισης του μαθητή δεν αναπτύσσεται
με τον ίδιο τρόπο, όπως η ικανότητα του να γράφει, που γίνεται με πιο μηχανικό τρόπο. Είναι πολύ προσωπική και ιδιωτική η σχέση του αναγνώστη
με τα κείμενα» (Κανατσούλη, 2007: 156), καθώς η πρόσληψη και η ερμηνεία
τους επηρεάζεται από τα βιώματα, που έχει ο καθένας.
Συμπεράσματα
Σύμφωνα λοιπόν με όσα προαναφέρθηκαν καταλήγουμε στο συμπέρασμα
ότι η Λογοτεχνία προσφέρει ανάσες και μια πιο ενδιαφέρουσα προσέγγιση της Ιστορίας. Τα παιδιά μέσω της βιωματικής περιγραφής των γεγονότων και του συναισθηματικού στοιχείου αποκτούν προσωπικό ενδιαφέρον
για το μάθημα, αυξάνεται ο βαθμός αφομοίωσης της νέας γνώσης και αποκτούνται νέες δεξιότητες. Ο συνδυασμός συνεπώς των δύο γνωστικών αντικειμένων είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη της πολύπλευρης προσωπικότητας των παιδιών. Τέλος, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει ν’αποτελεί ο ίδιος
αναγνωστικό πρότυπο, να δείχνει ενθουσιασμό κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του και να διαθέτει το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο για τους
αντίστοιχους γνωστικούς τομείς.
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Abstract
Nowadays, the concept of learning has changed completely. Teachers
need to combine two different educational subjects in their classrooms.
The present article aims to examine the connection between history and
literature, to show the benefits of the simultaneous use of the two subjects
for the students and to present implementable suggestions for the teaching
of history with the aid of literary texts for the teachers.
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