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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ 

Η Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα:
Διαπιστώσεις και Προβληματισμοί

Καψάλης Γεώργιος Δ., 
Καθηγητής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η συγκεκριμένη εισήγηση αποτελεί μία ιστορική διαδρομή της ελληνικής Παιδικής Λογο-
τεχνίας από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Αφού γίνει αναφορά σε πολιτικούς, οικονο-
μικούς, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς λόγους, στην ίδια την ανάπτυξη των ανθρωπιστι-
κών επιστημών, στην εξέλιξη της τεχνολογίας, στον ιδεολογικό προσανατολισμό και τα αι-
τήματα της εποχής, θα επιχειρήσουμε να εντοπίσουμε πιο συγκεκριμένα τους παράγοντες 
που οδήγησαν στην ωρίμανση της Παιδικής Λογοτεχνίας ως αυτόνομο λογοτεχνικό είδος 
στον χώρο των γραμμάτων. 

Παράλληλα, μέσα από μια κριτική προσέγγιση θα αναδείξουμε τους ποικίλους υποκει-
μενικούς και αντικειμενικούς παράγοντες που συνέπραξαν, ώστε να σημειωθεί η σημαντι-
κή αυτή τομή στο πεδίο της Παιδικής Λογοτεχνίας. Η όλη προσέγγιση θα συνοδεύεται από 
κριτική αντιμετώπιση και επιμέρους προτάσεις.

Η παιδαγωγική διάσταση της λογοτεχνίας στο έργο
των εκπροσώπων του κινήματος του Δημοτικισμού

Μαλαφάντης Κωνσταντίνος Δ.,
Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

Με την παρούσα εισήγηση επιχειρείται η τεκμηριωμένη προβολή της παιδαγωγικής διά-
στασης της λογοτεχνίας, όπως την αντιλήφθηκαν και την εξέφρασαν με το έργο τους ορι-
σμένοι από τους σημαντικότερους λογοτέχνες-εκπροσώπους του κινήματος του Δημοτι-
κισμού (Κ. Παλαμάς, Κ. Βάρναλης, Γ. Ψυχάρης, Γρ. Ξενόπουλος, Π.Σ. Δέλτα, κ.ά.), οι οποίοι 
ως εκ τούτου μπορούν να θεωρηθούν και εισηγητές της παιδαγωγικής διάστασης της νε-
ότερης ελληνικής λογοτεχνίας. 

Υπερβαίνοντας την ηθικολογική χροιά της λογοτεχνίας με το έργο και τη μαρτυρία τους, 
οι λογοτέχνες αυτοί απέδειξαν εμπράκτως την εγγενή διάθεση του λογοτεχνικού κειμένου 
στην πρόσληψη και ανάπτυξη παιδαγωγικών αρχών· αρχών διαμόρφωσης του παιδαγωγι-
κού γίγνεσθαι μέσω της ανάγνωσης και της εξοικείωσης των μαθητών με τον μεταφορικό 
και αφηγηματικό λόγο που προτείνεται κυρίως στη σχολική αίθουσα και με τα λογοτεχνικά 
αναγνώσματα της πρώτης σχολικής ηλικίας. Η έμφαση στο γλωσσικό σκέλος των λογοτε-
χνημάτων άλλωστε συνδέθηκε άρρηκτα με την επίταση της παιδαγωγικής απήχησης του 
έντεχνου λόγου και με την κατασκευή προτύπων δημιουργικής έκφρασης. 
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Η βιβλιογραφική τεκμηρίωση των συμπερασμάτων μας παρακολουθεί την πρόσφα-
τη βιβλιογραφία και λειτουργεί γενικότερα στο πλαίσιο της θεωρητικής προσέγγισης της 
πρόσληψης της νεότερης λογοτεχνίας μας ως μορφωτικού και παιδαγωγικού ιδεώδους.

Σύγχρονη ευρωπαϊκή λογοτεχνία για νέους και Tρίτος Κόσμος 
 ουμανιστική στράτευση και αποικιακές καταβολές

Λαλαγιάννη Βασιλική, 
Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Στην ανακοίνωση αυτή  εξετάζουμε τους τρόπους με τους οποίους η  σύγχρονη ευρωπαϊ- 
κή  λογοτεχνία για νέους «συνομιλεί» με τις χώρες του Τρίτου Κόσμου, και ειδικότερα με 
τα κράτη της Αφρικής. Πενήντα χρόνια μετά την Ανεξαρτησία των περισσοτέρων χωρών 
της ηπείρου και σε μια εποχή όπου, μέσα από τις πολλαπλές μεταναστευτικές ροές, ένας 
μεγάλος αριθμός από τους κατοίκους της Ευρώπης κατάγεται από αφρικανικές χώρες, η 
σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή για νέους διαφοροποιείται από το αποικιακό μυθιστό-
ρημα  που αναπτύχθηκε ακόμη και μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο και εγγράφεται σε μία 
πολυπολιτισμική προοπτική που απομακρύνεται από το νομιμοποιητικό αφήγημα της εκ-
πολιτιστικής αποστολής του διαφορετικού Άλλου καθώς και από το κανονιστικό υποκεί-
μενο της «πολιτισμένης» δυτικής νεωτερικότητας. Ένα τμήμα όμως της νεανικής λογοτε-
χνικής παραγωγής περιλαμβάνει στοιχεία που ανήκουν στο αποικιακό φαντασιακό και τα 
οποία μεταφέρουν κατάλοιπα της οριενταλιστικής ιδεολογίας που χαρακτήριζε τον δυτικό 
κόσμο στο πλαίσιο του εξωτισμού της Μπελ Επόκ και του εθνοκεντρισμού στην περίοδο 
του Μεσοπολέμου. Η ανακοίνωση θα εξετάσει, κάτω από αυτό το πρίσμα, κατά πόσο τα 
μυθιστορήματα αυτά εγγράφονται στην ουμανιστική παράδοση της ευρωπαϊκής σκέψης 
και τον ρόλο που έπαιξαν σε αυτό το πεδίο οι θεσμοί, ο εκδοτικός χώρος και η εκπαίδευση.

Αναζητώντας τη Λεκτική Εικόνα: Η ενότητα Μορφής
και Περιεχομένου στη Θεωρία και Διδακτική της Λογοτεχνίας

Καλογήρου Τζίνα, 
Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.

Η εισήγηση επικεντρώνεται στην προσέγγιση, ανάλυση και διδακτική προσέγγιση της ποί-
ησης. Με τη συνδρομή της λογοτεχνικής θεωρίας εξετάζεται η νεοκριτική θέση για την πε-
ρίφημη οργανική ενότητα μορφής και περιεχομένου στην ποίηση, θέση η οποία έχει απο-
δειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτική και έχει επί μακρόν επηρεάσει τη διδασκαλία της ποίησης και 
τους τρόπους ερμηνευτικής προσέγγισής της στη σχολική τάξη. 

Παρουσιάζονται τρόποι διαλόγου και αλληλεπίδρασης με το ποίημα και  αναλύεται η 
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αισθητική εμπειρία του ποιήματος γύρω από τέσσερις άξονες, τη γλώσσα, τη μορφή, την 
παρατήρηση και το συναίσθημα. Οι έννοιες της αμφισημίας,  της έντασης, του παράδο-
ξου κ.ά. διαμορφώνουν το ποίημα ως «λεκτική εικόνα» ή ως «καλοσχηματισμένο αγγείο» 
που οδηγεί τη σκέψη του αναγνώστη σε μια ατελεύτητη αναζήτηση της αλήθειας και της 
ομορφιάς. «Η ομορφιά είναι αλήθεια, η αλήθεια ομορφιά», έγραψε ο John Keats («Ωδή σε 
μια ελληνική υδρία», 1819). Όμως, με ποιους τρόπους μπορούμε να διαβάσουμε σήμερα 
αυτόν το διάσημο, αλλά αινιγματικό στίχο, ακολουθώντας τη θεμελιώδη μεταφορά του 
ποιήματος ως όμορφου και καλοσχηματισμένου έργου τέχνης; 

Η έννοια της δημιουργικότητας στη διδασκαλία της λογοτεχνίας.
Μαρτυρίες φοιτητών για τις δημιουργικές δραστηριότητες

των μαθητικών τους χρόνων

Αποστολίδου Βενετία,
Καθηγήτρια, Α.Π.Θ.

Η έννοια της δημιουργικότητας είναι βασική για την διδασκαλία της λογοτεχνίας. Μιλούμε 
για δημιουργική ανάγνωση, δημιουργική γραφή και, εν τέλει, δημιουργικό μάθημα. Ωστόσο 
η ίδια η έννοια, παρόλο που χρησιμοποιείται κατά κόρον, παραμένει εν πολλοίς αόριστη. 
Στην ανακοίνωση καταρχάς θα επιδιωχθεί η αποσαφήνιση της έννοιας, με τη βοήθεια κυ-
ρίως της πολιτισμικής θεωρίας του Raymond Williams, πάντοτε σε σχέση με τη διδασκαλία 
της λογοτεχνίας στο σχολείο. Το  υλικό της έρευνας αποτελείται από 200 περίπου κείμενα 
φοιτητών/τριών του 3ου έτους του Π.Τ.Δ.Ε. που παρακολουθούν το μάθημα «Διδακτική της 
λογοτεχνίας». Τους ζητήθηκε, κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος που είχε ως θέμα την έννοια 
της δημιουργικότητας, να γράψουν ένα μικρό κείμενο πάνω στην ερώτηση «Με βάση τις 
σχολικές σας εμπειρίες να περιγράψετε κάποιες δραστηριότητες (σχετικές με τη λογοτεχνία 
ή την ανάγνωση) που θεωρείτε δημιουργικές και κάποιες που δεν θεωρείτε δημιουργικές». 
Ο διδακτικός σκοπός της ερώτησης  ήταν να ανακαλέσουν κάποιες εμπειρίες από τη σχο-
λική τους ζωή και να τις επεξεργαστούν με βάση έννοιες και εργαλεία που γνωρίζουν, ως 
φοιτητές πλέον της παιδαγωγικής. Ο ερευνητικός σκοπός  ήταν να συγκεντρωθούν κάποιες 
μαρτυρίες για τις δραστηριότητες που γίνονται στο μάθημα της λογοτεχνίας στα σχολεία 
της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δεν τέθηκε περιορισμός ως προς 
τη βαθμίδα). Τα 200 κείμενα που συγκεντρώθηκαν μας δίνουν έναν πλούτο πληροφοριών. 
Τα ερευνητικά ερωτήματα που μπορούμε να θέσουμε είναι: α) Ποιες δραστηριότητες θε-
ωρούν οι φοιτητές δημιουργικές και ποιες όχι; β) Σε ποια βαθμίδα (και σε ποια τάξη ίσως) 
συναντούμε τις περισσότερες δημιουργικές δραστηριότητες; γ) Ποια χαρακτηριστικά απο-
δίδουν στην έννοια της δημιουργικότητας ή, με άλλα λόγια, πώς δικαιολογούν οι φοιτητές 
τον χαρακτηρισμό «δημιουργικές» για τις δραστηριότητες που αναφέρουν; δ) Ποιος ρόλος 
αποδίδεται στον εκπαιδευτικό κατά τη διεξαγωγή μιας δημιουργικής ή μη δραστηριότη-
τας;  ε) Με ποιες εκπαιδευτικές περιστάσεις συναρτώνται οι δημιουργικές δραστηριότητες 
(σχολικές γιορτές, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.ο.κ.);

Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί στην ανάλυση των κειμένων αυτών θα είναι η θεματική 
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ανάλυση περιεχομένου. Οι κατηγορίες θα είναι περίπου οι παραπάνω, με τις υποδιαιρέσεις 
τους. Από μια πρώτη επεξεργασία των κειμένων λ.χ., η «δημιουργικότητα» συναρτάται με 
τη δραματοποίηση, την απαγγελία, την ομαδική συγγραφή κειμένου. Τα συμπεράσματα 
θα έχουν τριπλή χρησιμότητα: πρώτον μας δίνουν μια εικόνα των δραστηριοτήτων που 
γίνονται στα σχολεία σχετικά αξιόπιστη διότι ο αριθμός των κειμένων είναι αρκετά μεγά-
λος, δεύτερον  μας δείχνουν πώς οι νέοι, πρώην μαθητές και νυν φοιτητές, σκέφτονται και 
αξιολογούν τέτοιου τύπου εμπειρίες και τρίτον, μας προσανατολίζουν στο ποια είδη δρα-
στηριοτήτων πρέπει να επεξεργαστούμε και να εξελίξουμε στις διδακτικές μας προτάσεις.    

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: δημιουργικότητα, πολιτισμικές σπουδές, διδασκαλία της λογοτεχνίας, 
σχολικές δραστηριότητες  

Διδακτικές ενότητες και σενάρια: σχέσεις και όρια

Χοντολίδου Ελένη, 
Αν. Καθηγήτρια, Α.Π.Θ.

Το νέο ΠΣ της λογοτεχνίας αρθρώνεται σε τρεις ενότητες ανά σχολική χρονιά. Η διδακτι-
κή ενότητα είναι μία ολοκληρωμένη διδασκαλία ενός θέματος ή ενός λογοτεχνικού είδους 
και προτείνεται από τους συντάκτες των προγραμμάτων ενώ το σενάριο είναι μία από τις 
πολλές ενδεχόμενες υλοποιήσεις της ενότητας με τον υποκειμενικό τρόπο του κάθε εκπαι-
δευτικού. Η ενότητα είναι ευρύτερη, επιχειρεί να καλύψει όλες τις ενδεχόμενες δυνατότη-
τες ανάπτυξης πολλών και διαφορετικών σεναρίων, τόσα όσα και οι τάξεις στις οποίες θα 
υλοποιηθεί η ενότητα. Η ενότητα είναι ο γενικός οδηγός, η γεννήτρια σεναρίων. Βοηθά τον 
εκπαιδευτικό να την προσαρμόσει στα ενδιαφέροντα και τις γνώσεις του, στο επίπεδο της 
τάξης του και στα ενδιαφέροντα των μαθητών και μαθητριών του. 

Τα σενάρια είναι ένα νέο είδος παιδαγωγικού λόγου που προέκυψε από τις επιμορφώσεις 
των εκπαιδευτικών και αντικατέστησε εκείνο το είδος των κειμένων που δημοσιεύονταν σε 
περιοδικά για φιλολόγους και τα οποία ανέλυαν ή προσέγγιζαν με ποικίλους τρόπους λο-
γοτεχνικά κείμενα που περιλαμβάνονται στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Σε αντί-
θεση με τα περιοδικά στα οποία υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα δημοσίευσης αλλά και 
κρίση πριν από αυτήν, στο διαδίκτυο υπάρχει απόλυτη ελευθερία να «δημοσιεύει» ο καθέ-
νας το δικό του σενάριο, με αποτέλεσμα τα σενάρια να έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό. Η 
αύξηση αυτή επέφερε και μία αλλαγή στη φυσιογνωμία τους και στον τρόπο απεύθυνσής 
τους προς την κοινότητα. Ο πλουραλισμός τους σημαίνει ότι βρίσκουμε σενάρια κάθε ποι-
ότητας και κατεύθυνσης, κάθε γούστου και διδακτικής προσέγγισης. 

Με επιστημολογικούς όρους θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε μία μετακίνηση «πα-
ραδείγματος» από τα κείμενα που δημοσιεύονταν στα περιοδικά για φιλολόγους στα σε-
νάρια που αναρτώνται στο διαδίκτυο. Σενάρια δεν κάνουν πια κυρίως οι πανεπιστημιακοί, 
σχεδιάζουν κυρίως οι εκπαιδευτικοί. Τα σενάρια είναι σαφώς προσανατολισμένα σε μία 
διδασκαλία στην τάξη που έχει ή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί, δεν είναι φιλολογι-
κή-επιστημονική προσέγγιση ενός κειμένου ή ενός είδους. Έχουν ως implied reader απο-
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κλειστικά την κοινότητα των εν ενεργεία συναδέλφων και όχι την επιστημονική κοινότητα. 
Το σενάριο είναι ένα κειμενικό είδος μεταξύ φιλολογίας και διδακτικής πράξης το οποίο 

απευθύνεται με λιτότητα, σαφήνεια και ρεαλισμό στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να 
το διδάξουν αυτούσιο ή αλλάζοντάς το να το μεταφέρουν στις δικές τους ανάγκες και στη 
δική τους πραγματικότητα. Ο ιδανικός τόπος πραγμάτωσής του είναι η σχολική τάξη και 
αυτήν πρέπει να έχει ο συγγραφέας κατά νουν. 

Η ανακοίνωση επιχειρεί να διαπιστώσει τις σχέσεις των σεναρίων με τις ενότητες-γεν-
νήτριες στις οποίες εντάσσονται και να ανιχνεύσει τα όρια μεταξύ τους.  

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, διδασκαλία λογοτεχνίας, διδακτικές ενότη-
τες, διδακτικά σενάρια

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ

1ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Λογοτεχνία και Σχολείο

Ο Μίμης και η Άννα στο Μουσείο Σχολικής Ζωής
και Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τα παλιά Αναγνωστικά

Γεωργούλη Άλκηστις-Κυριακή,
Δασκάλα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ε.Κ.Π.Α.

Το Μουσείο αποτελεί έναν χώρο εκπαίδευσης και αγωγής. Χάρη στην εποπτικότητα και 
στις εναλλακτικές μεθόδους μάθησης μπορεί να πετύχει την ολόπλευρη καλλιέργεια της 
προσωπικότητας κυρίως των παιδιών καλύπτοντας ανάγκες, στις οποίες το σχολείο δυσκο-
λεύεται να ανταποκριθεί. Αυτές είναι η καλλιέργεια αισθητικής αγωγής, η ανάπτυξη συναι-
σθηματικών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, η κινητοποίηση της δημιουργικότητας και της 
συνεργασίας και η εξοικείωση με διάφορες μορφές τέχνης, μέσω βιωματικών προσεγγίσε-
ων και ενεργητικών μεθόδων μάθησης.  

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης στοχεύει σε αυτό ακριβώς. Επιδιώκει 
να προσφέρει στους μικρούς επισκέπτες ποικίλα ερεθίσματα και ευκαιρίες προκειμένου να 
γνωρίσουν με βιωματικό και ευχάριστο τρόπο τα παλιά σχολεία, στα οποία ήταν μαθητές 
οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους, και γενικότερα το εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό επιτυγ-
χάνεται μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, προσαρμοσμένα 
στις δυνατότητες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών κάθε ηλικίας. Ένα από τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα επικεντρώνεται στα παλιά αλφαβητάρια και αναγνωστικά, και 
μάλιστα σε αυτά των Ι. Γιαννέλη και Γ. Σακκά, που είναι ίσως τα πιο γνωστά και οικεία ακόμα 
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και στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Ο Μίμης 
και η Άννα πάνε στο… Μουσείο» είναι να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με διάφορες όψεις 
του παλιού σχολείου και να συγκρίνουν την σχολική τους καθημερινότητα με αυτή των πα-
λαιότερων χρόνων αξιοποιώντας σε πρώτο επίπεδο την εικονογράφηση του Κ. Γραμματό-
πουλου. Σε δεύτερο επίπεδο αναμένεται ότι μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος η εικονογράφηση θα αποτελέσει το έναυσμα για την περαιτέρω ενασχόληση 
των μαθητών με το κείμενο και το αναγνωστικό στην ολότητά του.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ:  Μουσειακή Εκπαίδευση, Εικονογράφηση, Αλφαβητάρια

Η Δημιουργική Γραφή σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς –μουσεία, 
πινακοθήκες, αρχαιολογικοί χώροι– στα πλαίσια της άτυπης 

(μη σχολικής) εκπαίδευσης

Γρόσδος Σταύρος, 
Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

Ξεπερνώντας το μύθο που εμφανίζει την πολιτιστική κληρονομιά αποκλειστική έκφραση 
του παρελθόντος, να κρατά εφτασφράγιστα τα μυστικά της, παραμερίζοντας τον ορθολο-
γισμό και τη συνηθισμένη σχολική πρακτική, οι χώροι πολιτισμού, μέσα από τις εμπειρικές 
προσεγγίσεις των εκθεμάτων, αποτελούν  κεντρίσματα της φαντασίας, της δημιουργικό-
τητα και της ευαισθησίας του παιδιού, που δεν μένει απλός θεατής, αλλά επικοινωνεί με τα 
εκθέματα, δένεται συναισθηματικά με τον χώρο, διασκεδάζει και στη συνέχεια δημιουργεί 
τα δικά του έργα (κείμενα κ.ά.). Σε επίπεδο διδακτικής πρακτικής, ένας χώρος πολιτισμού 
προσφέρει μορφές άτυπης (μη σχολικής) εκπαίδευσης καθώς διαθέτει τα πλεονεκτήματα 
της ελκυστικότητας, της εθελοντικής συμμετοχής των εκπαιδευτικών και των μαθητών/
τριών, της δραστηριοποίησης έξω από τον σχολικό χώρο, των μη σχολικοποιημένων δρα-
στηριοτήτων, της ανάπτυξης συνθηκών για ομαδοσυνεργατικές δράσεις με παιγνιώδη 
χαρακτήρα, της έκφρασης των εμπειριών και των συναισθημάτων των παιδιών, της εκδή-
λωσης κριτικής και αποκλίνουσας στάσης και της μύησης σε ερευνητικές διαδικασίες. Τα 
παραπάνω συμβάλλουν στην ανάπτυξη παιδαγωγικού κλίματος για την υλοποίηση δρα-
στηριοτήτων δημιουργικής γραφής. 

Η επίσκεψη μιας σχολικής τάξης σε έναν χώρο πολιτισμικής αναφοράς αποτελεί βίω-
ση ενός άμεσου γεγονότος και προσφέρει τις συνθήκες για την εφαρμογή των αρχών της 
λειτουργικής χρήσης της γλώσσας στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Οι 
χώροι πολιτισμού με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους αποτελούν πρόσφορο έδαφος για 
την ανάπτυξη των παιδαγωγικών προϋποθέσεων ικανοποίησης των βασικών στόχων της 
διδακτικής της δημιουργικής γραφής: (α) την αλλαγή στη συχνά εκδηλωνόμενη αρνητική 
στάση των μαθητών/τριών απέναντι στις διαδικασίες γραπτού λόγου στο σχολείο και (β) 
τη βελτίωση των κειμένων που παράγουν οι μαθητές/τριες ως προς τα δημιουργικά τους 
χαρακτηριστικά. 

Επιδίωξη του συγγραφέα αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση διδακτικών προτάσε-
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ων στους χώρους του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης με την εμπλοκή των εν-
νοιών της δημιουργικότητας και της δημιουργικής γραφής για μαθητές/τριες που φοιτούν 
στο δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο. Τα εκθέματα του Μουσείου (πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά την επίσκεψη) χρησιμοποιούνται ως διδακτικό υλικό για την ανάπτυξη ποικιλίας 
στρατηγικών/ερεθισμάτων ανάδυσης της δημιουργικότητας, με τις οποίες οι μαθητές/τρι-
ες θα παραγάγουν και θα οργανώσουν ιδέες στο προσυγγραφικό στάδιο.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: μουσείο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δημιουργική γραφή

Ανακαλύπτοντας τα αναγνωστικά των λογοτεχνών:
ένα πρόγραμμα του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Κανταρτζή Ευαγγελία,
Σχολική Σύμβουλος, Πρόεδρος  Ε.Κ.Ε.ΔΙ.Σ.Υ.

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης είναι ένα νέο Μουσείο που άρχισε να λειτουρ-
γεί τον Δεκέμβριο του 2014, με όραμα και στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης μέσω 
της διάσωσης, της έρευνας, της μελέτης και της ανάδειξης της ιστορίας της εκπαίδευσης 
και των σχολείων.

Ο φορέας κάτω από τον οποίο συστήθηκε και λειτουργεί, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 
Διάσωσης Σχολικού Υλικού (Ε.Κ.Ε.ΔΙ.Σ.Υ.),  δραστηριοποιείται μέσω των πολλαπλών δρά-
σεων που σχεδιάζει και υλοποιεί με στόχο την ευαισθητοποίηση, ενίσχυση και δημιουργία 
ενός δικτύου με συμμετοχή φορέων, ιδρυμάτων, σχολείων αλλά και μεμονωμένων ατόμων 
και ερευνητών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με αντικείμενο και μεράκι τη δι-
άσωση και την έρευνα του σχολικού υλικού.

Το Μουσείο, αξιοποιώντας μια από τις μεγαλύτερες συλλογές σχολικών βιβλίων και 
εκπαιδευτικού υλικού, η οποία καλύπτει διάστημα τεσσάρων αιώνων (17ος -20ος αιώνας) 
επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει και να ενισχύσει σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές μέσω 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που σχεδιάζει και υλοποιεί αλλά και τη διοργάνωση 
πανελληνίων συνεδρίων, ημερίδων, ομιλιών, εκθέσεων, επιμορφωτικών προγραμμάτων, 
μαθητικών διαγωνισμών με αντίστοιχες θεματικές.

Στη συλλογή του φορέα περιλαμβάνονται αναγνωστικά και σχολικά βιβλία δημοτικού 
και γυμνασίου, σχολικό υλικό και είδη γραφής (τετράδια, εποπτικό υλικό, σχολικά αντικεί-
μενα, αρχεία και εκθέσεις) αλλά και παιδικά βιβλία, παιχνίδια και σχολικά βιβλία από όλο 
τον κόσμο.

Στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, ο επισκέπτης μέσα 
από την περιήγηση σε σχολικές εκδόσεις και σχολικό υλικό, έχει την ευκαιρία να εστιάσει 
στους σημαντικότερους σταθμούς και μεταρρυθμίσεις της ιστορίας της εκπαίδευσης. Σπά-
νιες εκδόσεις, χάρτες, σχολικές ποδιές, μαθητικά πηλίκια, πένες και κονδυλοφόροι μέχρι και 
σκονάκια που βρέθηκαν στις σελίδες των παλιών σχολικών βιβλίων και τιμωρίες των τότε 
μαθητών προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της εκπαίδευσης. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το Μουσείο στη διοργάνωση των εκπαιδευτικών του προγραμ-
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μάτων.  Σκοπός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι να προσεγγίσουν οι μαθητές τα 
εκθέματα με διαφορετικό τρόπο, συμμετέχοντας ενεργά στην επίσκεψη: να παρατηρήσουν 
τα αντικείμενα και να αντλήσουν οι ίδιοι πληροφορίες για την ιστορία και τη χρήση τους, 
βιώνοντας έτσι μία ξεχωριστή και ενδιαφέρουσα εμπειρία.

Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν τα προγράμματα του Μουσείου Σχολικής 
Ζωής και Εκπαίδευσης που αξιοποιούν τα αναγνωστικά από τις συλλογές του και ειδικότερα 
τα αναγνωστικά που έχουν συγγράψει, μόνοι τους ή συμμετέχοντας σε ομάδες συγγραφής, 
καταξιωμένοι λογοτέχνες: Γεώργιος Δροσίνης, Ανδρέας Καρκαβίτσας, Γρηγόριος Ξενόπου-
λος, Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Παύλος Νιρβάνας, Γαλάτεια Καζαντζάκη, Θεώνη Δρακοπούλου 
(Μυρτιώτισσα), Ρόζα Ιμβριώτη είναι κάποιοι από τους λογοτέχνες που έχουν ασχοληθεί με 
ιδιαίτερη επιτυχία στη συγγραφή αναγνωστικών βιβλίων.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: μουσείο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αναγνωστικά, λογοτέχνες

Λογοτεχνία και δημιουργική γραφή
στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Στοφόρος Κωνσταντίνος,
Συγγραφέας, Δημοσιογράφος

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η εμπειρία της προσέγγισης της Λογοτεχνίας στο 
Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης μέσα από ένα συνδυασμό προγραμμάτων που 
καλύπτουν όλες τις ηλικιακές ομάδες και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Τα προγράμματα 
του Μουσείου απευθύνονται τόσο στα παιδιά, όσο και στους γονείς και στους εκπαιδευ-
τικούς. Αναφέρονται τα Βιωματικά Εργαστήρια, που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και 
αφορούν στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν τα βιβλία στη σχολική τάξη. 
Εργαστήρια και παρουσιάσεις έχουν γίνει με αφορμή πολλά βιβλία Ελλήνων συγγραφέων 
που απευθύνονται σε παιδιά, προωθώντας το καλό παιδικό βιβλίο. 

Με επιτυχία έχουν ήδη υλοποιηθεί πέντε κύκλοι σεμιναρίων για τη δημιουργία παρα-
μυθιού, όπου έχουν μιλήσει πολλοί ακόμη συγγραφείς για τον τρόπο που με αφορμή το 
βιβλίο και την ανάγνωση τα παιδιά παρακινούνται όχι μόνο να διαβάσουν αλλά και να δη-
μιουργήσουν. Στο ίδιο σεμινάριο γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών 
μέσω του πρώτου ελληνικού ψηφιακού διαδραστικού παραμυθιού. Η φιλαναγνωσία προ-
ωθείται και μέσω σεμιναρίων για την αξιοποίηση του διαδικτύου στη σχολική τάξη, ώστε 
τα μαθήματα να γίνονται περισσότερο ελκυστικά και αποτελεσματικά. 

Από την αρχή του 2016 και κάθε εβδομάδα υλοποιείται σειρά εργαστηρίων και εκπαι-
δευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του κύκλου «Συγγραφείς στα θρανία». Ακολουθώ-
ντας μια κεντρική θεματολογία κάθε μήνα γίνεται προσέγγιση της λογοτεχνίας και παρου-
σιάζονται τρόπο διδασκαλίας στη σχολική τάξη, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών στην 
οποία απευθύνονται τα βιβλία.

Από τα βασικά θέματα που μας έχουν απασχολήσει είναι ο σχολικός εκφοβισμός, ο ρα-
τσισμός, η φιλία, η αλληλεγγύη, η ιστορία αλλά και η προσέγγιση μαθημάτων όπως η φυ-
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σική ή τα μαθηματικά μέσα από τη λογοτεχνία.
Μέσω της διοργάνωσης Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών (1ος και 2ος Πανελλή-

νιος Μαθητικός Διαγωνισμός σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης 
του ΥΠΑΙΠΘ με θέμα «Η ιστορία του σχολείου μου») προωθήθηκε μεταξύ άλλων η έρευ-
να σε βιβλία ιστορικά, λογοτεχνικά και σε αρχεία, προωθώντας τη δημιουργική σχέση των 
παιδιών με την ανάγνωση. Στους δυο διαγωνισμούς συμμετείχαν εκατοντάδες σχολεία από 
κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Εργαστήρια που προωθούν τη φιλαναγνωσία και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν 
επίσης αρχίσει να υλοποιούνται από την έναρξη της λειτουργίας του Μουσείου. 

Το ίδιο το Μουσείο με τον τρόπο που έχει δομήσει τα εκθέματά του και με τα εκπαιδευ-
τικά προγράμματα που αφορούν στα αναγνωστικά και άλλα σχολικά εγχειρίδια προωθεί τη 
γνωριμία του παιδιού με την ιστορία των σχολικών βιβλίων, ανοίγοντάς στα μάτια του έναν 
καινούργιο κόσμο και δίνοντας του αφορμές για να αγαπήσει το βιβλίο και το διάβασμα.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: μουσείο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, φιλαναγνωσία, λογοτεχνία

2ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Λογοτεχνία και σχολείο.
Ζητήματα διδακτικής και εφαρμογές

Διδάσκοντας λογοτεχνία μέσα από τα μάτια της γενιάς του διαδικτύου:
Ο πιστός φίλος του Oscar Wilde σε μορφή PodCast

Αραβανή Ευαγγελία,
Φιλόλογος, Δρ. Παιδαγωγικής

Οι οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν την αδήριτη ανάγκη 
για αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία με τρόπο δημιουρ-
γικό και συστηματικό. Ποια, όμως, μπορεί να είναι η θέση του μαθήματος της λογοτεχνίας 
σε αυτή την εποχή κατά την οποία τείνει να έχει μια μάλλον περιφερειακή, έκκεντρη θέση 
μέσα στο όλο και περισσότερο προσανατολιζόμενο στις επιστήμες και στην τεχνολογία 
σύγχρονο σχολείο; 

Με αφετηρία αυτόν τον προβληματισμό η παρούσα εισήγηση επιχειρεί μια σύζευξη της 
λογο-τεχνίας με την τεχνο-λογία μέσω της αξιοποίησης του podcasting/ vodcasting, ενός 
σύγχρονου ενεργητικού μαθησιακού εργαλείου στη διδακτική πράξη. Πρόκειται για μια μέ-
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θοδο επικοινωνίας που επιτρέπει στον καθένα να δημιουργεί ηχητικές δημοσιεύσεις που 
μπορούν οι άλλοι να τις κατεβάζουν και να τις ακούν οποιαδήποτε στιγμή και σε διαφορε-
τικές συσκευές. Το περιεχόμενο των podcasts μπορεί να περιλαμβάνει ακουστικές, οπτικο-
ακουστικές ή εμπλουτισμένες πολυμεσικές εκπομπές, η διαχείριση και αναπαραγωγή των 
οποίων γίνεται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σε φορητές συσκευές αναπαραγωγής 
πολυμέσων. Το συγκεκριμένο εργαλείο προτείνεται να αξιοποιηθεί υποβοηθητικά στη δι-
δασκαλία του λογοτεχνικού κειμένου «Ο πιστός φίλος» του Oscar Wilde που εμπεριέχεται 
στο σχολικό εγχειρίδιο της Α΄ Γυμνασίου. Η σημαντικότητα της διδακτικής πρότασης στη-
ρίζεται σε δύο σημεία: είναι συμβατή με τη φιλοσοφία του Νέου Προγράμματος Σπουδών 
στο Γυμνάσιο και με την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού της διδακτικής μεθοδολογίας τους 
μαθήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις Νέες τεχνολογίες μέσα σε ένα περιβάλλον τεχνολογι-
κού και κριτικού γραμματισμού. Έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει τους μαθητές να ανακαλύ-
ψουν νέους δρόμους που οδηγούν στην απόλαυση του λογοτεχνικού έργου, ώστε να ανα-
πτυχθεί το αναγνωστικό τους κίνητρο, να οδηγηθούν σε δημιουργική ανάγνωση, ερμηνεία 
και κριτική των κειμένων και διεύρυνση της προσωπικής εμπειρίας τους. Στηρίζεται στις 
αρχές του εποικοδομισμού και της συνεργατικής μάθησης.

 Όπως έχει διαπιστωθεί ερευνητικά (Popovaa & Edirisingha, 2010· Bolliger, Supanakorn 
& Boggs, 2010· Frydenberg, 2008), η χρήση του συγκεκριμένου τεχνολογικού εργαλείου 
προωθεί την ομαδοσυνεργατικότητα μέσω την ενασχόλησης και εξοικείωσης των μαθη-
τών με την τεχνολογία. Παράλληλα τους εμπλέκει στη διαδικασία εναλλαγής ρόλων, αφού 
μπορούν να είναι παραγωγοί, ακροατές, δημοσιογράφοι ή και σχολιαστές συμμετέχοντας 
ενεργά σε μια κοινότητα. Οι παραπάνω δημιουργικές δραστηριότητες υποβοηθούν τους 
μαθητές στη διαδικασία ανακάλυψης, εφαρμογής και επέκτασης της δημιουργικότητας και 
της φαντασίας τους, διεγείροντας έτσι το ενδιαφέρον τους για τη λογοτεχνία. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Διδασκαλία της λογοτεχνίας, αναγνωστικό κίνητρο, τεχνολογικός γραμ-
ματισμός

Προσεγγίζοντας τους ήρωες της Λογοτεχνίας  
με τη Συστημική Λειτουργική Γραμματική του Μ.Α.Κ. Halliday: 

ιστορική και κοινωνική προσέγγιση των λογοτεχνικών χαρακτήρων

Βεκρής Ελευθέριος,
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Μια από τις συνηθέστερες σχολικές δραστηριότητες στο μάθημα της Λογοτεχνίας είναι ο 
«χαρακτηρισμός» προσώπων. Οι μαθητές, αφού εντοπίσουν σημεία του κειμένου, όπου τα 
πρόσωπα μιλούν, πράττουν, σκέπτονται, συναισθάνονται ή μιλούν οι άλλοι γι’ αυτά, επιχει-
ρούν στη συνέχεια– και με βάση τις δικές τους εντυπώσεις και συναισθηματικές αντιδρά-
σεις- να τα χαρακτηρίσουν. Επιπλέον,  αν οι διδάσκοντες/ουσες στηριχθούν στο Λεξικό 
λογοτεχνικών όρων, βοήθημα που δίνεται στους μαθητές για όλες τις τάξεις Γυμνασίου – 
Λυκείου, μπορούν να επιχειρήσουν με τους μαθητές/τριες τους μορφολογικές ταξινομή-
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σεις χαρακτήρων: (πρωτεύοντες – δευτερεύοντες, σφαιρικοί – επίπεδοι, δυναμικοί- στατι-
κοί κ.λπ.), ή να διακρίνουν τυπικούς ρόλους και λειτουργίες που εμφανίζονται συχνά στα 
λογοτεχνικά κείμενα. 

Οι μαθητές/τριες με τις παραπάνω πρακτικές μπορούν με μεθοδικό τρόπο να προσεγ-
γίζουν τους λογοτεχνικούς χαρακτήρες και να συνειδητοποιούν στερεοτυπικές λογοτεχνι-
κές πρακτικές και εξοικειώνονται με αυτές. Ωστόσο, στην προσπάθειά τους  αυτή συχνά 
δεν αποφεύγουν την αποσπασματικότητα, η οποία οφείλεται στην «εν κενώ» προσέγγιση 
των χαρακτήρων. Απουσιάζει, δηλαδή, η εντός ιστορικών και κοινωνικών συμφραζομέ-
νων προσέγγιση των χαρακτήρων, με την οποία οι μαθητές/τριες θα μπορούσαν να δουν 
τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού ήρωα και τα εξατομικευμένα χαρακτηρι-
στικά του που τον διαφοροποιούν (ή δεν τον διαφοροποιούν).  

Στην προσπάθειά μου να ενδυναμώσω την «κοινωνιολογική φαντασία» των μαθητών μου 
στο Γυμνάσιο,  που αποτελεί βασικό στόχο για τη γυμνασιακή βαθμίδα, η μετάβαση, δηλαδή, 
από τον εμπειρικό – βιωματικό λόγο στην αφηρημένη επιστημονική σκέψη, αξιοποίησα τις 
κοινωνιογλωσσολογικές κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις και ειδικότερα τη Συστημική Λει-
τουργική Γραμματική του M.A.K. Halliday. Οι συνομιλιακοί ρόλοι, η διαπροσωπική επικοι-
νωνία και ο τρόπος με τον οποίο εκφέρεται ο λόγος των ηρώων και του αφηγητή, δίνουν 
ένα καλό σχήμα για να προσεγγισθούν οι χαρακτήρες εντός κοινωνικών συμφραζομένων. 
Στην ανακοίνωσή μου θα παραθέσω παραδείγματα διδακτικών εφαρμογών βασισμένων 
στην παραπάνω προσέγγιση, σύμφωνα με τα οποία οι μαθητές/τριες περιγράφουν πρώτα 
τους κοινωνικούς ρόλους των ηρώων και τους τοποθετούν ιεραρχικά με όρους κοινωνικής 
ισχύος, στη συνέχεια προσεγγίζουν τη στάση τους ως προς τον κοινωνικά προσδιορισμένο 
ρόλο τους με όρους συμμόρφωσης- αντίστασης και τέλος, εντοπίζουν τον τρόπο (αφηγη-
ματικές τεχνικές και σχήματα λόγου) με τον οποίο δηλώνεται.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Διδασκαλία της Λογοτεχνίας – Χαρακτηρισμοί λογοτεχνικών ηρώων – 
Ιστορική-Κοινωνική προσέγγιση

Το πλαίσιο διδασκαλίας της λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο: ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ, 
Πιλοτικά Προγράμματα. Μία αποτίμηση με άξονα τη διδακτική εμπειρία

Νάκη Στέλλα,
Φιλόλογος, Δρ. Παιδαγωγικής

Το πλαίσιο διδασκαλίας της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο προσδιορίζεται θεσμικά με βάση 
το Διαθεματικό Ενιαίο  Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα Πιλοτικά Προγράμματα που 
λειτουργούν συμπληρωματικά προς αυτό. Η σκοποθεσία του μαθήματος, ο διδακτικός 
προσανατολισμός που δίνουν τα Αναλυτικά Προγράμματα και  τα σχολικά εγχειρίδια, η ει-
σαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, η δημιουργία  εκπαιδευ-
τικών ιστοτόπων και η αξιολόγηση του μαθήματος αποτελούν άξονες που διαμορφώνουν 
τη διδασκαλία του μαθήματος.

Με την παρούσα εισήγηση επιχειρείται σύγκριση των ΔΕΠΠΣ και των Πιλοτικών Προ-
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γραμμάτων με σκοπό να αναδειχθούν οι  βασικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους 
και ως εκ τούτου ο διαφορετικός διδακτικός προσανατολισμός στον οποίο παραπέμπουν. 
Επιπλέον, γίνεται ειδικότερη αναφορά   στο ρόλο  του εκπαιδευτικού, στις ταυτότητες και 
τις δεξιότητες που επιδιώκεται να αποκτήσουν οι μαθητές, αλλά και στο ρόλο της θεωρίας 
της λογοτεχνίας, όπως εμφανίζεται στα εν λόγω προγράμματα, ώστε να αποτυπωθεί πώς 
διαμορφώνουν όλες οι παραπάνω παράμετροι  το τοπίο της διδασκαλίας της λογοτεχνίας 
στο Γυμνάσιο, αλλά και ποια προβλήματα προκύπτουν από τις διαφορές που εντοπίζονται 
σε αυτά. Τέλος, παρουσιάζονται προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων  και τη 
βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στο μάθημα της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαθεματικό Ενιαίο  Πρόγραμμα Σπουδών,  Πιλοτικά Προγράμματα,  σύ-
γκριση ΔΕΠΠΣ  και Πιλοτικών Προγραμμάτων, Νέες Τεχνολογίες, σχολικό εγχειρίδιο, σκο-
ποθεσία,  θεωρία λογοτεχνίας, διδακτική μεθοδολογία, προτάσεις

Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου: εφαρμογή, 
εμπόδια και προτάσεις διαχείρισης του μαθήματος στη σχολική τάξη.

Μαθητές: ακροατές, αναγνώστες, ερευνητές ή φιλαναγνώστες;

Πουλημένου Ελένη,
Φιλόλογος

Με την παρούσα εισήγηση στο θεματικό άξονα «λογοτεχνία και σχολείο» θα εστιάσουμε 
στην προβληματική που δημιουργείται από την εφαρμογή στη σχολική τάξη του Προγράμ-
ματος Σπουδών της Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου. Το θεωρητικό πλαίσιο της εισήγησης αφο-
ρά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, στο σχολικό εγχειρίδιο και στο βιβλίο του καθηγητή. Αρχικά 
παρουσιάζονται τα θετικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών και στην πορεία οι δυσχέ-
ρειες που ανακύπτουν  από την εφαρμογή του στην εκπαιδευτική πράξη. 

Σκοπός της εισήγησης είναι να παρουσιασθεί η διδακτική εμπειρία που έχει αποκομί-
σει η συγγραφέας από τη διδασκαλία του μαθήματος στην Α΄ Λυκείου, να επισημανθούν 
τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος και 
να δοθούν προτάσεις για την προσπέλαση των προβλημάτων αυτών.

 Μέσα από την παρουσίαση αυτή καταλήγουμε πως, πέραν των κάποιων θετικών στοι-
χείων, εκπαιδευτικοί και μαθητές προσκρούουν σε πολλαπλές δυσχέρειες εφαρμογής του 
Προγράμματος Σπουδών στη σχολική τάξη όσον αφορά στη σκοποθεσία του μαθήματος, 
τις διδακτικές ενότητες, τη θεματολογία, την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, τις διδακτι-
κές τεχνικές, το σχολικό εγχειρίδιο και την αξιολόγηση.  Έτσι, η Λογοτεχνία στην Α΄ Λυκεί-
ου διαμορφώνεται πληκτική για τους μαθητές, γεγονός που εκμηδενίζει την ευκαιρία τους 
να έρθουν σε επαφή με τη φιλαναγνωσία. Οι προτάσεις που ακολουθούν στο τέλος της 
εισήγησης είναι ενδεικτικές ώστε να προσπελαστούν τα παιδαγωγικά αδιέξοδα που δημι-
ουργεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα στη διδακτική πράξη της λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: σκοποθεσία, ιστορικότητα, κοινωνιολογική προσέγγιση, αισθητική προ-
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σέγγιση, βίωμα, διδακτικές ενότητες, θεματολογία, ομαδοσυνεργατικότητα, ανάγνωση, 
αξιολόγηση, αισθαντικότητα, φιλαναγνωσία, θεατρικό κείμενο

Η  αναγνωστική – αισθητική ανταπόκριση ως δυνατότητα 
για άσκηση μαθητών στη δημιουργική ανάγνωση

Σπανός Γεώργιος,
Ομ. Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.

Η λογοτεχνία ως παρεκκλίνουσα γλώσσα αποτελεί ένα μορφωτικό  αγαθό που συνήθως 
αιφνιδιάζει τους μαθητές, αφού συστατικό της στοιχείο είναι η κρυπτικότητα. Η φυσιογνω-
μία του λογοτεχνικού κειμένου, ως μορφώματος και καρπώματος, έχει στο υπόστρωμά της 
τη λειτουργική σχέση βιώματος και έκφρασης. Από το δεδομένο αυτό προκύπτουν δύο δι-
απιστώσεις: α) ότι η προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου συναρτάται με την αισθητική 
απόλαυση του αναγνώστη – μαθητή και β) ότι ως μάθημα σχολικό δεν υπηρετεί τον σκοπό 
της κατάκτησης γνώσης αλλά την απόκτηση της δεξιότητας της ανάγνωσης. Στην πορεία 
του χρόνου, έτσι, η διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων συνδέθηκε με τη μύηση των 
μαθητών στην ανάγνωση, με την οικείωσή τους με τα λογοτεχνικά κείμενα, με την καλλι-
έργεια του αναγνώστη και την ψυχαγωγία του.

Ιδιαίτερα, η θεωρία της πρόσληψης προσέλαβε το λογοτεχνικό κείμενο ως επικοινωνια-
κή δομή και το συνέδεσε με τη δημιουργική γραφή. Έννοιες όπως μυθοπλασία, φαντασία, 
παιχνίδι, ορίζοντας προσδοκίας, κενά απροσδιοριστίας χρησιμοποιήθηκαν και συνδέθη-
καν με τον τρόπο που ο αναγνώστης ανταποκρίνεται στο κείμενο. Με τη θεωρία αυτή προ-
έκυψε ένα νέο παράδειγμα και καλείται ο δάσκαλος να δώσει στον αναγνώστη μαθητή τη 
δυνατότητα να ασκηθεί τόσο στο να απολαμβάνει το κείμενο όσο και στο να χαίρεται την 
ελευθερία του, καθώς παίρνοντας ερεθίσματα από το λογοτεχνικό κείμενο δημιουργεί το 
δικό του κείμενο.

Τη δυναμική του προτύπου αυτού ως άσκηση στη δημιουργική ανάγνωση θα ανιχνεύ-
σουμε στην οργάνωση της διδασκαλίας ενός πεζού λογοτεχνικού κειμένου που περιέχεται 
στην ύλη του Γυμνασίου.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Βίωμα, έκφραση, βασιμότητα ερμηνείας, αναγνωστική δεξιότητα, κενά 
απροσδιοριστίας, οικείωση, αναγνώριση, επικοινωνιακή δομή, φαντασία, δημιουργικό 
γράψιμο
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Η λογοτεχνία ως παίδευση και παιδεία στο Γυμνάσιο.
Μεθοδολογικά προβλήματα στη διδακτική πράξη – προτάσεις 

αναβάθμισης του μαθήματος

Χαριλάου Νεόφυτος,
Φιλόλογος

Η λογοτεχνία ως σχολικό μάθημα κατέχει διαχρονικά μιαν ιδιαίτερη θέση στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα του σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου. Η ιδιαιτερότητά της συνίσταται στο γε-
γονός ότι συνδυάζει - ή θα έπρεπε να συνδυάζει – την αισθητική απόλαυση με τη γνώση, 
αφού οι μαθητές μέσω αυτής καλλιεργούν τον συναισθηματικό τους κόσμο αλλά παράλ-
ληλα συγκροτούν την πολιτιστική τους ταυτότητα και εν γένει την προσωπικότητά τους. 

Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Η λογοτεχνία εκ-παιδεύει τους μαθητές και τους βοηθά 
στη συγκρότηση της κουλτούρας τους;

Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα νομίζω ότι είναι αρνητική, και αυτό οφείλεται  
κυρίως (α) στην απόσταση του ΔΕΠΠΣ από τη διδασκαλία του μαθήματος τη λογοτεχνίας 
στην πράξη, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη επιμόρφωσης των καθηγητών, 
(β) στις ακολουθούμενες από τους καθηγητές διδακτικές πρακτικές, οι οποίες σε μεγάλο 
βαθμό είναι παραδοσιακές και (γ) στην απαξίωση του μαθήματος από τους ίδιους τους μα-
θητές, οι οποίοι δεν διαβάζουν και δεν ενδιαφέρονται για τη λογοτεχνία, λόγω κυρίως της 
στρεβλής αντίληψης που έχουν γι’  αυτήν.

Σκοπός της εισήγησής μας είναι να αναδείξουμε τα προβλήματα στο επίπεδο των αντι-
λήψεων γύρω από τη λογοτεχνία και της διδακτικής μεθοδολογίας μέσα στη σχολική τάξη 
και παράλληλα να παραθέσουμε εναλλακτικές προτάσεις για την αναβάθμιση του μαθή-
ματος. Το ΔΕΠΠΣ δίνει το θεωρητικό πλαίσιο των στόχων και τη μεθοδολογία προσέγγι-
σης των λογοτεχνικών κειμένων, μέσω της ερμηνευτικής μεθόδου και των διαθεματικών 
προσεγγίσεων των κειμένων. Ωστόσο, είναι κοινός τόπος ότι αυτό δεν εφαρμόζεται, του-
λάχιστον στον βαθμό που ζητείται από το ΔΕΠΠΣ. Τα θεωρητικά κείμενα, που από τη φύση 
τους έχουν μια απόσταση από τη διδακτική πράξη, χρειάζονται τη διαμεσολάβηση του δι-
δάσκοντος ο οποίος έχει τη δική του προσωπική θεωρία διδασκαλίας. Η προσαρμογή του 
στα νέα δεδομένα προϋποθέτει κυρίως τη διάθεση του να ενστερνιστεί το νέο και να δο-
κιμάσει να το υλοποιήσει στην πράξη. Αυτό ισχύει για όλα τα μαθήματα, κυρίως όμως για 
τη λογοτεχνία, η οποία είναι ένα μάθημα στο οποίο εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό το συναί-
σθημα των μαθητών, ιδιαιτέρως δε των μικρών μαθητών του Γυμνασίου. 

Η διδασκαλία του μαθήματος της λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο μπορεί και πρέπει να ζω-
ντανέψει,  να γίνει ελκυστική και ενδιαφέρουσα, αν χρησιμοποιηθούν απλοί τρόποι και τε-
χνικές μάθησης. Οι θεωρίες διδασκαλίας της λογοτεχνίας έχουν προτείνει ήδη λύσεις προς 
αυτή την κατεύθυνση. Αυτό θα προσπαθήσουμε και εμείς, να προτείνουμε εναλλακτικές 
προσεγγίσεις μέσα από εμπειρικά δεδομένα και βεβαιωμένα αποτελεσματικές διδασκαλίες.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Λογοτεχνία, παιδεία, ΔΕΠΠΣ, διδακτικές πρακτικές, μέθοδοι διδασκαλίας
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3ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Λογοτεχνία και Ειδική Αγωγή

Ανάλυση περιεχομένου λογοτεχνικών κειμένων σχετικών 
με την αναπηρία σχολικών εγχειριδίων Δημοτικού

Αποστολάκη Δήμητρα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κεραμάρη Ελένη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Σούλης Σπυρίδων-Γεώργιος, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Στα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας και του Ανθολογίου, σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού 
Σχολείου, υπάρχουν λογοτεχνικά κείμενα που έχουν ως κύριο θέμα τους την αναπηρία. Στό-
χος της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν να εντοπιστούν ορισμένα από αυτά και να 
πραγματοποιηθεί ανάλυση περιεχομένου. Συγκεκριμένα, το πλέγμα ανάλυσης αφορά τρία 
επίπεδα, το γραπτό κείμενο, τις εικόνες και τη σύνθεση της σελίδας, δηλαδή τον τρόπο που 
συνδυάζεται η εικονογράφηση με το γραπτό κείμενο. Επιπροσθέτως, η παρούσα πιλοτι-
κή προσπάθεια διερευνά τις τρεις διαστάσεις του κάθε επιπέδου, δηλαδή την ταξινόμηση, 
την τυπικότητα και την περιχάραξη. Ειδικότερα, υλοποιήθηκε σύγκριση του περιεχομένου 
σε κείμενα διαφορετικών τάξεων. Τα ευρήματα μπορούν να αξιοποιηθούν για αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων σχετικών λογοτεχνικών κειμένων στην εκπαίδευ-
ση μαθητών Δημοτικού Σχολείου. Τέλος, προτείνονται κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: αναπηρία, λογοτεχνικά κείμενα, εγχειρίδια δημοτικού, ανάλυση περιε-
χομένου

Οι κοινωνικές ιστορίες και η διδασκαλία
κοινωνικών δεξιοτήτων στην αναπηρία

Κάτσιου Ευθαλία, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 Σκαμαντζούρα Λαμπρινή, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σούλης Σπυρίδων-Γεώργιος, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Οι κοινωνικές ιστορίες συγκαταλέγονται στην μυθοπλαστική λογοτεχνία και αποτελούν 
μια μέθοδο διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτομα κυρίως που βρίσκονται στο φά-
σμα του αυτισμού αλλά και σε άτομα με προβλήματα συμπεριφοράς και άλλες καταστά-
σεις αναπηρίας. Πρόκειται για εξατομικευμένα λογοτεχνικά κείμενα που προσφέρουν στο 
άτομο ακριβείς πληροφορίες, έχουν κυρίως δηλαδή πρακτικό στόχο, για καταστάσεις και 
δεξιότητες που δυσκολεύουν το συγκεκριμένο άτομο. Σύμφωνα με την εισηγήτρια της με-
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θόδου Carol Gray, η συγγραφή μιας κοινωνικής ιστορίας οφείλει να ακολουθεί συγκεκριμέ-
να κριτήρια και οδηγίες. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αποδεικνύεται απο πληθώρα 
ερευνών που έχουν πραγματοποιήθει και την επιβεβαιώνουν. Το παρόν άρθρο κάνει μια 
βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναδεικνύοντας την μέθοδο, την χρήση, την κοινωνική εξά-
σκηση και την πολύτιμη αξία των κοινωνικών ιστοριών για την αναπηρία.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Λογοτεχνία και αναπηρία, αναπηρία, κοινωνικές ιστορίες, κοινωνικές  
δεξιότητες

Η Αναπηρία μέσα από τα κείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας 
και Λογοτεχνίας του Γυμνασίου

Κούκου Μήνα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Λάμπρου Δήμητρα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σούλης Σπυρίδων-Γεώργιος, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η αναπηρία είναι σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας. Παρόλα αυτά 
στην Ελλάδα αποτελεί αντικείμενο προκατάληψης. Αναμφισβήτητη, όμως είναι και η μορ-
φωτική αξία των διδασκόμενων λογοτεχνικών κειμένων για την ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των παιδιών και των εφήβων. Η παρούσα έρευνα διερευνά το ζήτημα της 
αναπηρίας σε σχέση με τη  Λογοτεχνία, όπως αυτή διδάσκεται στο Γυμνάσιο. Συγκεκριμέ-
να, αναλύοντας τα λογοτεχνικά κείμενα που προσφέρονται στους μαθητές του Γυμνασίου 
εξετάζεται εάν και το κατά πόσο οι μαθητές αυτοί έρχονται σε επαφή με κείμενα που επικε-
ντρώνονται στην αναπηρία.  Ως πεδίο έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τα  διδακτικά βιβλία της 
Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των τριών τάξεων του  Γυμνασίου. Από τα αποτε-
λέσματα προέκυψε ότι το ποσοστό των σχετικών κειμένων είναι πολύ μικρό και δεν επαρ-
κεί προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές με την κατάσταση της αναπηρίας. Η 
έρευνα μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο επανασχεδιασμού της διδασκαλίας της Λογο-
τεχνίας και της επιλογής κατάλληλων  λογοτεχνικών κειμένων προκειμένου να βοηθηθούν 
οι έφηβοι να απαλλαγούν από προκαταλήψεις και στερεότυπα, ώστε να αντιμετωπίζουν τα 
άτομα με αναπηρία ως ισότιμους συμπολίτες τους. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ:Αναπηρία, λογοτεχνικά κείμενα, Γυμνάσιο
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Η επίδραση του κειμενικού είδους στην αποκωδικοποίηση 
και αναγνωστική κατανόηση μαθητών δημοτικού με και χωρίς

μαθησιακές δυσκολίες

Πισσαδάκη Αγγελική, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Βορδώνη Παναγιώτα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σούλης Σπυρίδων-Γεώργιος, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εξετασθούν οι διαφορές ανάμεσα στους μαθητές με τυ-
πική ανάγνωση και στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αναφορικά με την ικανότητά 
τους στην αποκωδικοποίηση και την αναγνωστική κατανόηση διαφορετικών κειμενικών 
ειδών. Το δείγμα αποτέλεσαν μαθητές τυπικής ανάπτυξης και μαθητές με μαθησιακές δυ-
σκολίες που φοιτούσαν σε δημοτικά σχολεία της περιοχής της Ηπείρου. Χορηγήθηκαν στα 
υποκείμενα του δείγματος δύο κείμενα, ένα αφηγηματικό και ένα πληροφοριακό, από το 
σχολικό εγχειρίδιο της Δ΄ και Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Για τη συλλογή των δεδο-
μένων χρησιμοποιήθηκε ειδική φόρμα «άτυπης καταγραφής ανάγνωσης (IRI)», ενώ η ανα-
γνωστική ικανότητα των μαθητών ελέγχθηκε με τη μέθοδο της ανάλυσης λαθών (miscue 
analysis). Διαπιστώθηκε ότι στο αφηγηματικό είδος κειμένου σημειώθηκαν οι υψηλότερες 
επιδόσεις, τόσο στην αποκωδικοποίηση όσο και στην κατανόηση, ενώ στο πληροφορια-
κό είδος κειμένου καταγράφηκαν χαμηλότερες επιδόσεις, και για τις δύο κατηγορίες μα-
θητών. Τέλος, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες παρουσίασαν σημαντικά περισσότερα 
προβλήματα στην αποκωδικοποίηση και την κατανόηση των αφηγηματικών και κυρίως 
των πληροφοριακών κειμένων συγκριτικά με τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: κειμενικό είδος, αποκωδικοποίηση, αναγνωστική κατανόηση, μαθησια-
κές δυσκολίες

Η αναπηρία μέσα από τον κόσμο των παραμυθιών

Τζουμανίκα Βασιλική, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Χαρμπάτσης Χρήστος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σούλης Σπυρίδων-Γεώργιος, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στις μέρες μας αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τα παραμύθια συνιστούν αναπόσπα-
στο κομμάτι της ζωής των παιδιών. Η επίδρασή τους είναι αποδεδειγμένη, εκτός από την 
γνωστική, ιδιαίτερα στην συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και 
στην ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης τους. Ειδικότερα, σκοπός της πα-
ρούσας ερευνητικής προσέγγισης είναι η διερεύνηση του κατά πόσο η στάση των παιδιών 
απέναντι στην αναπηρία αλλάζει πριν και μετά την ανάγνωση των παραμυθιών, που έχουν 
ως θεματικό άξονα τις διάφορες εκφάνσεις της αναπηρίας. Το δείγμα αποτελείται από μα-
θητές των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού. Για την συλλογή των δεδομένων ακολου-
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θήθηκε ημι-πειραματική μέθοδος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι συντελέστηκε ουσιαστική 
αλλαγή στην στάση των παιδιών απέναντι στην αναπηρία. Θεωρείται μείζονος σημασίας η 
αξιοποίηση από την εκπαιδευτική κοινότητα των πορισμάτων στα οποία καταλήγει η πα-
ρούσα ερευνητική προσπάθεια.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: παραμύθι, αναπηρία, στάση-συμπεριφορά

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΩΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Λογοτεχνία και Εθνική Ταυτότητα

Αναγνώστου Γιάννης,
Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων

Η διαμόρφωση της προσωπικότητας και της εθνικής ταυτότητας συντελείται μέσα στο κοι-
νωνικό γίγνεσθαι. Το πολιτιστικό στοιχείο απλώνεται σε όλο το πλάτος της ζωής, η δε πο-
ρεία του πολιτισμού δεν είναι μόνο αποκάλυψη, αλλά και κατάφαση ζωής, που δίνει δυνα-
τότητες και επίπεδα βίωσης γενικής συμμετοχής, τόσο σαν απόδοση, όσο και σαν απολαβή.

Αυτά λέγονται για να πιστώσουμε πως η όποια πορεία πολιτισμού πορεύεται μέσα από 
τους εσωτερικούς ανθρώπινους δρόμους, γι’ αυτό και η «ταυτότητα» δεν είναι έννοια στα-
τική, δεν είναι αστυνομική ταυτότητα.

Η λογοτεχνία που στέκεται πιο καθαρά στην πνευματική εποπτεία της ζωής είναι ενδει-
κτική της ποιότητας ζωής. Δείχνει τον ψυχικό αναβαθμό του ανθρώπου, ενώ παράλληλα 
δημιουργεί τους αναβαθμούς ανόδου σε ψηλότερες περιοχές. Η λογοτεχνία είναι ο υψηλό-
τερος τρόπος επικοινωνίας, ο πιο ουσιαστικός προφήτης των αποκαλύψεων και οραμάτων 
του ανθρώπου. Είναι το πνεύμα της ενότητας, εκεί που πάντα ενεδρεύει η κοινωνική δια-
φοροποίηση. Φέρνει την κοινωνική εσωτερική και εθνική συνείδηση απέναντι στην πράξη 
της, με αναπόδραστη την ανακατάταξη. Αρκεί να θυμηθούμε τον Φρύνιχο που εξόρισαν οι 
Αθηναίοι με το έργο του «Μιλήτου άλωσις» που τους θύμιζε «οικεία κακά», καθώς και την 
ατέλειωτη πορεία των μαρτύρων λογοτεχνών συγγραφέων και των απαγορευμένων έργων.

Λογοτεχνία και ταυτότητα, εθνική ταυτότητα, συμπορεύονται. Διαφορετικά, η πολιτιστι-
κή πορεία θα σημαδεύεται από μια κόκκινη γραμμή: Είναι το χυμένο αίμα. Θα συνοδεύεται 
από μια μαύρη γραμμή: Είναι η χαμένη ελευθερία. Και θα φωτίζει ένα κενό: Το χάος που θα 
απειλεί κατασκευασμένο από τη δύναμή μας.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Εθνική ταυτότητα, πολιτιστική πορεία, πνευματικό αγαθό
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Από τα φυλλάδια εργασίας στα λογοτεχνικά βιβλία γνώσεων: 
έντυπο εκπαιδευτικό υλικό στη διάρκεια προγραμμάτων μουσειακής 

εκπαίδευσης. Η περίπτωση του «Αθανασάκειου» Αρχαιολογικού 
Μουσείου Βόλου και του Αρχαιολογικού Χώρου Σέσκλου

Καλογιάννη Αιμιλία, Αρχαιολόγος M.Ed.
Σταμέλου Ευαγγελία, Αρχαιολόγος

Οι προσανατολισμοί του σύγχρονου μουσείου συνοδοιπορούν με τις εξελίξεις στο χώρο 
της εκπαίδευσης και της κοινωνίας, όπως η ανάγκη για δια βίου μάθηση και η αναγνώριση 
της συμβολής της άτυπης στην τυπική εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα αυτής της αμφίδρομης 
προσπάθειας για από κοινού προσέγγιση μουσείου και σχολείου είναι το ολοένα αυξανό-
μενο ενδιαφέρον σχολικών ομάδων να επισκεφθούν κάποιο μουσείο, με τα κριτήρια επι-
λογής και τις στρατηγικές που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί που συνοδεύουν τα παιδιά 
να επηρεάζουν καταλυτικά καταρχήν τη μορφή κι έπειτα, έμμεσα, τα μαθησιακά αποτελέ-
σματα της ίδιας της επίσκεψης. 

Έτσι, επιλέγονται είτε εκπαιδευτικές περιηγήσεις είτε εκπαιδευτικά προγράμματα, που 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται συνήθως από τα μουσεία και σπανιότερα από τα σχολεία. 
Στη διάρκειά τους και ιδίως στις περιπτώσεις που η μουσειακή επίσκεψη αντιμετωπίζεται 
σαν μια αυστηρά σχολική διαδικασία, στοχευμένη στην εκπλήρωση συγκεκριμένου διδα-
κτικού έργου, επιστρατεύεται συχνά και αποκλειστικά έντυπο εκπαιδευτικό υλικό, συνή-
θως με τη μορφή φυλλαδίων παρατήρησης ή εργασίας, χωρίς τα οποία τα παιδιά θεωρείται 
ότι δε θα μπορέσουν να καθοδηγηθούν σωστά ή δε θα απασχοληθούν δημιουργικά. Στον 
αντίποδα βρίσκονται εκπαιδευτικά προγράμματα, στη διάρκεια των οποίων αξιοποιούνται 
παιδαγωγικά ποικίλα εκπαιδευτικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων και έντυπο υλικό ποικί-
λης μορφής, ακολουθώντας την σπονδυλωτή δομή τους, με στόχο τα καλύτερα μαθησιακά 
οφέλη από αυτού του είδους τη μουσειακή επίσκεψη. 

Η παρουσίαση, ενδεικτικά στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, διαφορετικής μορφής εκ-
παιδευτικών εντύπων –από φυλλάδια εργασίας έως λογοτεχνικά βιβλία γνώσεων για παιδιά– 
που σχεδιάστηκαν, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, για τις ανάγκες εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στο «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου και στον Αρχαιολογικό 
Χώρο Σέσκλου αποσκοπεί στο να σκιαγραφηθεί καταρχήν το ίδιο το πλαίσιο δημιουργίας και 
αξιοποίησής τους κι έπειτα, ειδικότερα, τα κριτήρια, η μεθοδολογία, η στοχοθεσία αλλά και ο 
λειτουργικός τους ρόλος κατά τη διάρκεια των σχολικών επισκέψεων σε μουσεία.

Η συστηματική τους αξιολόγηση, τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τα ίδια τα 
παιδιά που τα χρησιμοποιούν, επιτρέπει ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, τόσο σε ποιοτικό 
όσο και σε ποσοτικό επίπεδο, ως προς το βαθμό στον οποίο το έντυπο υλικό των μουσεί-
ων, φυλλάδια εργασίας, βιβλία γνώσεων ή και λογοτεχνικά κείμενα, μπορούν, τελικά, να 
λειτουργήσουν ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην προσπάθεια ανάγνωσης του υλικού 
πολιτισμού από την εκπαιδευτική κοινότητα. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: έντυπο εκπαιδευτικό υλικό μουσείων, φυλλάδια εργασίας, λογοτεχνικά 
παιδικά βιβλία γνώσεων, εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων
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«Από την έρευνα στη διδασκαλία» (The KIKPE Project):
Η εφαρμογή των ιδεών του Wilhelm von Humboldt ως σύλληψη παιδείας 

και διδασκαλίας της λογοτεχνίας στο νεώτερο ακαδημαϊκό σύστημα

Καλοσπύρος Νικόλαος Α.Ε., Μ.Ι.Θ.Ε.  Ε.Κ.Π.Α.

Την τελευταία διετία στη χώρα μας, με πρωτοβουλία του ΚΙΚΠΕ / Ιδρ. Μεγάρου Μουσικής 
(Megaron Plus), αναπτύσσεται μια καινοφανής πρωτοβουλία επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 
της Β/θμιας Εκπαίδευσης στον άξονα μιας πρό(σ)κλησης: προσκεκλημένοι πανεπιστημια-
κοί ερευνητές και διδάσκαλοι αναλαμβάνουν να διδάξουν και να συζητήσουν ενότητες της 
διδακτέας ύλης από τα σχολικά εγχειρίδια, ενώπιον συναδέλφων από Γυμνάσια και Λύκεια 
της χώρας, σε διάφορες επαρχιακές πόλεις και βιβλιοθήκες. Με αφορμή την ήδη γεγονυία 
αφορμή- αφετηρία του εν λόγω προγράμματος επιμόρφωσης, την άποψη του μεγάλου Γερ-
μανού παιδαγωγού και φιλολόγου Wilhelm von Humboldt ότι ο νέος ακαδημαϊκός διδάσκα-
λος οφείλει να συγκαταβαίνει προς τη διδασκαλία σε εκκολαπτομένους συναδέλφους του 
όπου θα αποταμιεύει την ερευνητική του πείρα, αναπτύσσεται και ερείδεται βιβλιογραφικά 
η σημασία των απόψεών του για τη διδασκαλία της κλασικής λογοτεχνίας ως παιδαγωγι-
κού συστήματος και μορφωτικής παλιγγενεσίας κυρίως στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπ/
σης και εν προκειμένω των λεγομένων ανθρωπιστικών αντικειμένων.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ΚΙΚΠΕ / Ιδρ. Μεγάρου Μουσικής (Megaron Plus), Wilhelm von Humboldt, 
διδασκαλία της αρχαίας λογοτεχνίας, η λογοτεχνία ως μορφωτικό στοιχείο του πολιτισμού, 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιστορία της παιδείας και της παιδαγωγικής

Λογοτεχνικοί χαρακτήρες στο έργο του Κώστα Μουρσελά: 
«Βαμμένα κόκκινα μαλλιά». Οι κοινωνιολογικές και πολιτισμικές 

προσεγγίσεις στη δόμησή τους

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος Η.,
Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Οι μυθιστορηματικοί χαρακτήρες αποτελούν δομικό στοιχείο του λογοτεχνικού κειμένου. 
Η συγκεκριμένη διαπίστωση συνιστά το ασφαλές κριτήριο που μας επιτρέπει τη διερεύ-
νηση των χαρακτήρων – ηρώων στο αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Κώστα Μουρ-
σελά, Βαμμένα κόκκινα μαλλιά, επιδιώκοντας να μελετήσουμε και να αναδείξουμε τις κοι-
νωνιολογικές και πολιτισμικές προεκτάσεις που επενδύονται σ’ αυτούς. Στο συγκεκριμένο 
μυθιστόρημα του καταγράφεται και αναπαρίσταται μυθοπλαστικά ένας μεγάλος αριθμός 
χαρακτήρων με ποικίλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, οι οποίοι εντάσσονται με ευρηματι-
κό και αληθοφανή τρόπο στην υπόθεση του έργου και στις χωροχρονικές του διαστάσεις 
(σκηνικό), διατηρώντας ωστόσο την αυτονομία τους, καθώς δεν εκπίπτουν σε καμία περί-
πτωση σε απλά «εξαρτήματα» της πλοκής. Στην εργασία μας μελετούμε τις μυθιστορημα-
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τικές οντότητες μέσα από έναν συνδυασμό μεθόδων της ανάλυσης περιεχομένου, με στοι-
χεία από τη θεωρία της αφηγηματολογίας και αυτής των χαρακτήρων. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Μυθιστόρημα, χαρακτήρες, Βαμμένα κόκκινα μαλλιά

Συγκλίσεις και αποκλίσεις της λογοτεχνικής αναπαράστασης 
της πόλης της Φλώρινας στους ποιητές και πεζογράφους της

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος Η., Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
Βακάλη Άννα Π., Δρ., Φιλόλογος

Καλαϊτζή Αναστασία, Φιλόλογος, Μεταπτυχιακό Δημιουργικής Γραφής
Χατζηλία Χρύσα, Μεταπτυχιακό Δημιουργικής Γραφής

Στο χώρο της θεωρίας της λογοτεχνίας η έννοια της λογοτεχνίας της πόλης αποτελεί ένα ιδιαίτε-
ρο μεθοδολογικό εργαλείο, για να διερευνηθεί ο τρόπος που ένας τόπος αποτυπώνεται σε λογο-
τεχνικά κείμενα. Η τέχνη, και ειδικότερα η λογοτεχνία, μπορεί να καταγράψει τη γεωγραφία κάθε 
πόλης, συνδέοντας χρόνο, τόπους και ανθρώπους, ιδέες, εννοιολογικές και βιωματικές εμπειρίες. 

Στην παρούσα εργασία αξιοποιήθηκαν κείμενα φλωριναίων ποιητών και συγγραφέων, 
όπου και εντοπίστηκαν οι αναφορές στην πόλη, στη γεωγραφική και πολιτιστική της ταυ-
τότητα, στα χαρακτηριστικά του τόπου και των ανθρώπων. 

Για την έρευνά μας εστιάζουμε στις αναφορές στο φυσικό περιβάλλον, στον αστικό χώρο, 
στις μεταμορφώσεις της πόλης, στον ιστορικό της χρόνο και στο κοινωνικό της πλαίσιο, 
ακόμα και με συγκεκριμένα ονόματα και πρόσωπα. Μέσα από αυτά εντοπίσαμε τα σημεία 
στα οποία παρατηρούμε οι τοπικοί λογοτέχνες να συγκλίνουν και να εκφράζουν μια κοι-
νή αισθητική και πρόσληψη και αυτά που διαπιστώσαμε πως αποκλίνουν και εμφανίζουν 
μια προσωπική και ξεχωριστή ματιά ο καθένας. Η παρουσία ή η απουσία των αναφορών, 
η συχνότητα και το είδος τους μας αποτυπώνουν τη λογοτεχνική οπτική της Φλώρινας και 
την εικόνα της μέσα στην ιστορία της τοπικής λογοτεχνίας. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Λογοτεχνία πόλης, Φλώρινα, τόπος, περιβάλλον, πολιτισμός

Η αλληγορική «ανάγνωση» του κόσμου στη νουβέλα 
«Το πούλημα της Πανωραίας» της Μαρίας Στράνη-Ποττς

Οικονομοπούλου Βάσω, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Α.Π.Θ.
Καλογήρου Τζίνα, Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η δόμηση του μυθοπλαστικού κόσμου εντός του πλαι-
σίου της αλληγορίας. Η Μαρία Στράνη-Ποττς οργανώνει με τη νουβέλα της Το πούλημα της 
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Πανωραίας (CorfuBooks.com, 2008) ένα λειτουργικό σύστημα μεταφορών και συμβόλων 
με το οποίο ο αναγνώστης καλείται να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τη σύγχρονή του 
πραγματικότητα. Η εικόνα της Ελλάδας της οικονομικής κρίσης, της ηθικής και πνευματι-
κής κατάρρευσης, της φιλαυτίας και της απόλυτης ψυχικής ένδειας και ιδιαίτερα η εικόνα 
της νήσου ως δυστοπίας αποτυπώνονται επί χάρτου διαμέσου μιας αλληγορικής αφήγησης 
που χρησιμοποιεί τα τυπολογικά χαρακτηριστικά της βιβλικής αλληγορίας. Η συγγραφέας 
συνθέτει έναν πλασματικό κόσμο, ο οποίος απηχεί τον πραγματικό, χωρίς όμως να τον κα-
τονομάζει ρητά, ενώ υποβάλλει τον αναγνώστη σε μια «αντικειμενική συστοιχία» (objective 
correlative), όπως θα έλεγε ο T. S. Eliot, καλώντας τον να ανταποκριθεί στην αισθητική και 
παιδαγωγική διάσταση του αλληγορικού στοιχείου.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Αλληγορία, σύμβολο, μετωνυμία, αντιθετικά δίπολα, δυστοπία

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ: 
μια πρόταση διδασκαλίας της «Ελένης» του Ευριπίδη

Δελιόπουλος Γεώργιος, Δρ. Φιλόλογος
Μητσοπούλου Αικατερίνη, Φιλόλογος

Ο βασικός σκοπός της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γραμματείας από μετάφραση 
στο Γυμνάσιο είναι η σύνδεση της αρχαιοελληνικής πνευματικής δημιουργίας με τη σύγχρο-
νη ζωή και τις ανησυχίες του σήμερα μέσα από μια προσωπική επικοινωνία των μαθητών 
με τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Ειδικότερα, για την «Ελένη» του Ευριπίδη ένας ειδικότερος 
στόχος της διδασκαλίας είναι και η κατανόηση από τους μαθητές των ποικίλων παραμέ-
τρων ενός θεατρικού κειμένου (μύθος, λέξις, όψις, μέλος, ήθος, διάνοια), που του προσδί-
δουν μια ιδιαίτερη δυναμική. 

Η παρούσα πρόταση διδασκαλίας της «Ελένης» του Ευριπίδη οργανώθηκε και υλο-
ποιήθηκε από τους φιλολόγους Δελιόπουλο Γεώργιο και Μητσοπούλου Αικατερίνη στη Γ΄ 
τάξη του 5ου Γυμνασίου Κοζάνης κατά το διδακτικό έτος 2015-2016. Η διδακτική μεθοδο-
λογία βασίστηκε στην ομαδοσυνεργατικότητα, τη διαθεματική προσέγγιση των εννοιών 
και των ζητημάτων που θίγονται μέσα στο έργο του Ευριπίδη (θρησκευτικότητα, πόλεμος 
κ.ά.), καθώς και στην ανάδειξη των ποικίλων δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από ασκήσεις 
δημιουργικής και κριτικής σκέψης. 

Ο βασικός άξονας της διδασκαλίας ήταν τα φύλλα εργασίας, τα οποία συνέταξαν οι 
δύο φιλόλογοι και τα οποία αντικατέστησαν τις παραδοσιακές σημειώσεις στο βιβλίο ή το 
τετράδιο. Τα 16 φύλλα εργασίας κάλυπταν όλη τη διδακτέα ύλη του μαθήματος και περι-
είχαν ασκήσεις διαφοροποιημένης μορφής και δυσκολίας (συμπλήρωση κενών, αντιστοι-
χήσεις, ασκήσεις σωστού- λάθους, υπογράμμιση σωστής λέξης, συμπλήρωση πλαγιότιτ-
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λων, ερωτήσεις ανοιχτού τύπου), ώστε να κινητοποιηθούν όλοι οι μαθητές, ακόμη και οι 
αδύναμοι. Οι ασκήσεις συμπληρώνονταν ομαδικά και παρουσιάζονταν στη συνέχεια στην 
ολομέλεια της τάξης. 

Ο δεύτερος άξονας της διδασκαλίας ήταν τα «Γράμματα στην Ελένη». Πρόκειται για ατο-
μικές ή ομαδικές ασκήσεις, τις οποίες είχαν οι μαθητές για το σπίτι και στις οποίες έπρεπε 
συνήθως να γράψουν μια επιστολή προς κάποιον από τους ήρωες του έργου. Το προσω-
πικό ύφος των επιστολών κινητοποίησε το ενδιαφέρον των παιδιών, καθώς «συζητούσαν» 
με τους ήρωες του έργου για τις σκέψεις, τα συναισθήματα. τις πράξεις τους, καθώς και για 
τη σκηνική τους παρουσία. Άλλες φορές οι μαθητές έπρεπε να επενδύσουν μουσικά ένα 
απόσπασμα του έργου, να επαναδιαπραγματευθούν τον μύθο και την πλοκή, να γράψουν 
ένα δικό τους θεατρικό απόσπασμα ή να ζωγραφίσουν έναν πίνακα.

Ο τρίτος άξονας της διδασκαλίας ήταν ένα βιωματικό θεατρικό εργαστήρι με παιχνί-
δια ρόλων, μέσα από το οποίο οι μαθητές προσέγγισαν βιωματικά και συναισθηματικά το 
έργο του Ευριπίδη. 

Καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς οι μαθητές αλληλοαξιολογούνταν, ενώ στο τέλος της 
χρονιάς συμπλήρωσαν και ένα φύλλο αυτοαξιολόγησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
βρήκαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την πρόταση διδασκαλίας και προτιμότερη της παρα-
δοσιακής διδασκαλίας με σημειώσεις. Παράλληλα, δήλωσαν ότι κατανόησαν και απόλαυ-
σαν περισσότερο την Ελένη σε σχέση με τα αρχαία ελληνικά κείμενα από μετάφραση των 
προηγούμενων γυμνασιακών τους χρόνων

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Ελένη – φύλλα εργασίας – επιστολές – βιωματικό θεατρικό εργαστήρι

Η μεταφυσική και παιδαγωγική χρήση του μύθου
στη φιλοσοφία του Πλάτωνος

Ηλιόπουλος Παναγιώτης, Δρ. Φιλοσοφίας
Μπουμπούλη Παναγιώτα, Υπ. Δρ. Θεολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

Η χρήση των μύθων στην αρχαία φιλοσοφία είχε ως πρώτιστο στόχο τη διερεύνηση της 
γνώσης και την προσπάθεια ερμηνείας μεταφυσικών ιδεών. Η σκοπιμότητα του μύθου 
ήταν πρακτική, δηλαδή να μπορεί να ειπωθεί σε όλους και να απομνημονεύεται εύκολα. 
Ο Πλάτων μέσα από τους μύθους εκφράζει ανώτερες θρησκευτικές αλήθειες, πέραν της 
εμβέλειας των φιλοσοφικών και λογικών επιχειρημάτων του. Στην παρούσα εισήγηση θα 
αναφερθούμε σε τρεις μύθους από την Πολιτεία του Πλάτωνα και στη χρησιμότητά τους 
στην αρχαία διανόηση. Με τους μύθους για τους εγκλείστους του σπηλαίου, την εκλογή 
του πεπρωμένου μεταξύ δικαίου και αδίκου (στο μύθο του Γύγη), και τη μετά θάνατο κρίση 
(κατά τον Ηρ), ο Πλάτων εξέφρασε τις μεταφυσικές του σκέψεις και τους προβληματισμούς 
για τη γνώση που υπερέβαινε τη λογική. Θεωρούσε πως μέσα από τη γνώση, ο άνθρωπος 
μπορεί να στοχαστεί, αντιλαμβανόμενος τα αντικείμενα της γνώσης που δεν απαντώνται 
στην εμπειρία, δηλαδή τις Ιδέες. Ο μύθος χρησιμοποιείται στις απροσπέλαστες στη λογική 
περιοχές του επιστητού και αφορά στην αρχή του κόσμου, στη δημιουργία του ανθρώπου 
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και στη μετά θάνατον ζωή. Το τρίπτυχο Μύθος- Τελετή - Μύηση ήταν οι τρεις στήλες των Αρ-
χαίων Μυστηρίων. Η τελετή μιμείται το περιεχόμενο του Μύθου και η Μύηση κάνει τον άν-
θρωπο πρωταγωνιστή στο Μύθο. Οι μύθοι περιέχουν κωδικοποιημένες γνώσεις, διδασκαλίες 
και μηνύματα. Ο μύθος του σπηλαίου δεν έχει συγκεκριμένα πρόσωπα ή συγκεκριμένο χώρο, 
ενώ θα μπορούσε να συμβεί οποτεδήποτε. Είναι ένας μυητικός μύθος που πραγματεύεται το 
πέρασμα της ανθρώπινης συνείδησης από το σκοτάδι και τις σκιές της άγνοιας, στη θέαση του 
φωτός και της ελευθερίας της γνώσης. Κατά ακολουθίαν, το μαγικό δαχτυλίδι του Γύγη είναι 
το κεντρικό θέμα ενός μύθος που πραγματεύεται το ζήτημα της δικαιοσύνης. Το επιμύθιο εί-
ναι ότι, αν οι άνθρωποι (είτε είναι δίκαιοι είτε άδικοι) μπορούν να αποκτήσουν αδικώντας ό,τι 
επιθυμούν, χωρίς οι ίδιοι να διατρέχουν κίνδυνο, τότε θα διέπρατταν την αδικία αδίστακτα. 
Στον εσχατολογικό μύθο του Ηρός, ο Σωκράτης χρησιμοποιεί τον εν λόγω μύθο, καθώς είναι 
αδύνατο να επιχειρηματολογήσει χρησιμοποιώντας τη λογική σχετικά με τη μεταθανάτια τύχη 
της δίκαιης και της άδικης ψυχής. Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει πως η χρήση των 
μύθων σύμφωνα με τις φιλοσοφικές αντιλήψεις του Πλάτωνος ήταν απαραίτητη για να διερ-
μηνεύσει μεταφυσικές και οντολογικές, κυρίως, γνώσεις ώστε να καθίστανται ευχερέστερα 
κατανοητές και να δύνανται να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο της προτεινόμενης Παιδείας.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Μύθος, Πλάτων, Φιλοσοφία, Μεταφυσική, Παιδαγωγία

Ο Παιδαγωγικός ρόλος των Ομηρικών Επών: 
Η περίπτωση της Οδύσσειας

Κούλα Βασιλική, Δρ. Παιδαγωγικής, M.Sc.Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας
Κούλα Ευγενία, M.Sc. Λατινικής Φιλολογίας

Το θέμα της παρούσας μελέτης είναι ο διαχρονικός ρόλος των ομηρικών επών, κυρίως της 
Οδύσσειας, στην παιδεία των μαθητών/τριών και εμπίπτει στη θεματική ενότητα «Αρχαία 
Ελληνική Λογοτεχνία και Παιδεία».

Η συμβολή της Οδύσσειας στην εκπαίδευση των νέων (Κακριδή, 1988) και το γεγονός 
ότι αποτελεί το πρώτο λογοτεχνικό κείμενο της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, με το οποίο 
ο/η μαθητής/τρια έρχεται σε επαφή στο Γυμνάσιο, αποτέλεσαν την αφετηρία μας. Μελε-
τήσαμε την προσφορά της Οδύσσειας στην τέρψη και την παιδεία του/της μαθητή/τριας, 
καθώς αποτελεί ένα λογοτεχνικό κείμενο γραμμένο με μία ιδιαίτερη αφηγηματική τεχνική 
(Lesky, 1983) και παράλληλα ένα κείμενο που ενισχύει τους μηχανισμούς μάθησης ενερ-
γοποιώντας τη μίμηση και τη φαντασία του/της μαθητή/τριας (Χατζηδήμου, 2015). Τα πα-
ραπάνω στοιχεία αποτελούν το θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης.

 Σκοπός μας είναι: α) να παρουσιάσουμε την προσφορά των ομηρικών επών στη μόρ-
φωση και αγωγή των νέων διαχρονικά, και β) να καταδείξουμε τη συμβολή τους στη δια-
μόρφωση παιδαγωγικών αντιλήψεων και αξιών. 

 Στόχοι μας είναι: α) να ανιχνευτούν τα στοιχεία της Οδύσσειας που συμβάλλουν στην 
«ανθρωπιστική μόρφωση» των μαθητών/τριών, και β) να διερευνηθεί η απήχηση των αξι-
ών της Οδύσσειας στον/στη μαθητή/τρια.
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Υλικό μελέτης της εργασίας αποτελούν α) το διδακτικό εγχειρίδιο, «Ομήρου Οδύσσεια», 
οι οδηγίες διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας, και σχετικές μελέτες, και β) η «αξιολόγη-
ση» του μαθήματος από 67 μαθητές/μαθήτριες. 

 Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήσαμε είναι α) η ιστορική έρευνα μελετώντας πρωτογενείς 
και δευτερογενείς πηγές δεδομένων για την ανίχνευση και καταγραφή των στοιχείων που 
καταδεικνύουν τον παιδαγωγικό ρόλο της Οδύσσειας διαχρονικά, και β) η «εκ των υστέ-
ρων έρευνα», μία μέθοδος δευτερογενούς ανάλυσης δεδομένων, για την καταγραφή και 
ανάλυση των απόψεων των μαθητών/τριών για το μάθημα (Cohen & Manion, 1994 -Κελ-
πανίδης, 1999). 

 Οδηγηθήκαμε στα εξής συμπεράσματα: α) η συμβολή της Οδύσσειας και γενικά των 
ομηρικών επών στη διάπλαση της προσωπικότητας του/της μαθητή/τριας είναι σημαντι-
κή, β) οι περιπέτειες του Οδυσσέα, οι αξίες, τα ιδεώδη, τα πρότυπα και οι αντιλήψεις, που 
προβάλλονται στην Οδύσσεια, επιδρούν στον ψυχισμό των εφήβων εξάπτοντας τη φαντα-
σία τους και δίνοντάς τους πρότυπα συμπεριφοράς, γ) αν και ο/η μαθητής/τρια δυσκολεύ-
εται να αντιληφθεί τη λογοτεχνική αξία του έπους, τις αφηγηματικές τεχνικές και την παι-
δαγωγική του διάσταση, αναγνωρίζει τα ιδεώδη και τα πρότυπα που προβάλλονται, και το 
απολαμβάνει ως ευχάριστο ανάγνωσμα. Συνεπώς, η λογοτεχνική και παιδαγωγική αξία της 
Οδύσσειας παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Οδύσσεια, λογοτεχνία, αφηγηματικές τεχνικές, παιδαγωγικός ρόλος, πρό-
τυπα, αξίες

Η έκδοση του Λογοτεχνικού Περιοδικού «Κυψέλη»(1884-1887)
και η συμβολή του Όθωνα Ρέντζου στη Λογοτεχνική Παιδεία

Ορφανού Αλεξία, 
Ε.ΔΙ.Π., Ε.Κ.Π.Α.

Ο Ζακύνθιος φιλόλογος Όθων Ρέντζος (1852-1929) συμπλήρωσε τις σπουδές του στη Γερμα-
νία, όπου διέμεινε επί πενταετία. Εργάστηκε στην εκπαίδευση, κυρίως ως Γυμνασιάρχης σε διά-
φορα Γυμνάσια της Ελλάδας. Τα έτη 1908-1912 εργάστηκε ως Γυμνασιάρχης του Πυθαγορείου 
στη Σαμιακή Ηγεμονία, όπου ενεργοποιήθηκε δραστήρια στο Φιλολογικό Σύλλογο Σάμου ως 
αντιπρόεδρος. Στη συνέχεια, ίδρυσε στο Πασαλιμάνι το Πειραϊκόν Λύκειον Ο Ερμής, το οποίο 
συνέχισε τη λειτουργία του και μετά το θάνατό του, το 1929, υπό τη διεύθυνση των κληρονόμων 
του. Ο Όθων Ρέντζος σε ηλικία 32 ετών, διαπιστώνοντας την παντελή έλλειψη περιοδικού συγ-
γράμματος για την τέρψη την φιλομαθούς κοινωνίας της Ζακύνθου, ίδρυσε τον Ιανουάριο του 
1884 στη Ζάκυνθο το μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό Κυψέλη. Τη μηνιαία έκδοση του περιοδικού 
συχνά συνόδευαν Παραρτήματα, Επιφυλλίδες και ο Παρνασσός της Κυψέλης. Η θεματική του 
περιοδικού εστιάζει κυρίως στη νεοελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Μεταξύ των συνεργα-
τών του περιοδικού περιλαμβάνονται οι Αριστ. Καψοκέφαλος, Σπυρ. Δε Βιάζης, Αντ. Μάτεσης, 
ο Φρ. Καρρέρ, Διον. Ταβουλάρης, Αλ. Ραγκαβής, Γρ. Ξενόπουλος, Α. Λασκαράτος και Επαμ. Άν-
νινος. Η εκδοτική αυτή προσπάθεια, σύμφωνα με τα τεύχη του περιοδικού που εντοπίστηκαν, 
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φαίνεται να ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 1887 μετά από τριάμισι χρόνια συνεχούς έκδοσης. 
Η παρούσα έρευνα, που στοχεύει στην ανάδειξη της συμβολής του Όθωνα Ρέντζου στη 

λογοτεχνική παιδεία, χρησιμοποίησε την ιστορική ερευνητική μέθοδο, βασίστηκε όμως 
κυρίως στη μελέτη, παρουσίαση και ανάλυση των τευχών των ετών 1884-1887 του περι-
οδικού Κυψέλη.   

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Όθων Ρέντζος, Ζάκυνθος, Κυψέλη, 19ος αιώνας, λογοτεχνία και παιδεία

«Αρχαία αλλά όχι … μονότονα»: Το λογοτεχνικό είδος των κειμενικών
αποσπασμάτων της Θεματογραφίας των Αρχαίων Ελληνικών

στις Πανελλαδικές  εξετάσεις (2000-2016)

Τσιότρας Βασίλειος Ι., 
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Α.Π.Θ.

Στα Αναλυτικά Προγράμματα και στις Οδηγίες διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων 
του Λυκείου τονίζεται ότι ο εκπαιδευτικός/διδάσκων του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνι-
κής Θεματογραφίας θεωρητικής κατεύθυνσης ή ανθρωπιστικού προσανατολισμού (Β΄ & Γ΄ 
τάξης), για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών του, «μπορεί» να δώσει με συντομία 
τις απαραίτητες πληροφορίες για το έργο, από το οποίο προέρχεται το «θέμα» (ΑΠΣ 2006), 
για τον συγγραφέα και την εποχή συγγραφής (ΑΠΣ 2014). Έρευνες όμως έχουν καταδείξει 
ότι στην καθημερινή σχολική πράξη οι περισσότεροι διδάσκοντες, κινούμενοι με δασκα-
λοκεντρική και συνάμα εξετασιοκεντρική λογική, δεν καταγίνονται με την περικειμενική 
πλαισίωση του εκάστοτε αρχαιοελληνικού «θέματος», αλλά μόνο με τη γραμματικοσυντα-
κτική ή δομολειτουργική του προσέγγιση. Έτσι, επειδή δεν ασχολούνται με το ίδιο το όλον 
έργο/σύγγραμμα, το λογοτεχνικό του είδος και τα ιδιαίτερα υφολογικά του χαρακτηριστι-
κά που το διαφοροποιούν από άλλα, καθιστούν δυσπροσπέλαστο στους μαθητές τους το 
νόημα του προς μελέτη αποσπάσματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, γίνεται πρόδηλο ότι κατα-
στρατηγείται μια θεμελιώδης διδακτική αρχή, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας με βάση 
το λογοτεχνικό είδος του κειμένου.

 Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να καταγράψει τα κειμενικά αποσπάσματα 
του αττικού πεζού λόγου που αποτέλεσαν εξεταστικά «θέματα» στις Πανελλαδικές Εξετά-
σεις των ετών 2000-2016, της περιόδου δηλαδή κατά την οποία εφαρμόστηκε το ΑΠΣ της 
επονομαζόμενης Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Ειδικότερα, το υλικό της έρευνας μου αποτέ-
λεσαν τα θέματα που περιέχονται α) στις Απολυτήριες, β) στις Επαναληπτικές Απολυτήριες 
Εξετάσεις της Γ΄ Τάξης του (άλλοτε Ενιαίου και νυν) Γενικού Λυκείου και γ) στις Εισαγωγικές 
Εξετάσεις Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού. Ως βάση για την έρευνα και τη μελέτη των θε-
μάτων λειτούργησε η ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας: πρόκειται 
για 50 «μικροκείμενα», που προέρχονται από φημισμένους ή και λιγότερο γνωστούς συγ-
γραφείς της Αρχαιότητας: Πλάτωνα, Ξενοφώντα, Ισοκράτη, Λυσία, Πλούταρχο, κ.ά. 

Από την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των αποσπασμάτων προέκυψαν ενδιαφέροντα 
στοιχεία: Καταρχάς, κατέστη αντιληπτό ότι μέσα στα «θέματα» της συγκεκριμένης δεκαε-
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πταετίας εκπροσωπούνται όλα τα κύρια λογοτεχνικά είδη της αττικής πεζογραφίας: ιστο-
ριογραφία (και ιστορική βιογραφία), (δικανική και επιδεικτική) ρητορική αλλά και φιλοσο-
φικός λόγος (και διάλογος, ευθύς ή αφηγημένος).  Παράλληλα, έχουν επιλεγεί στην πάροδο 
των χρόνων ποικίλα έργα του ίδιου συγγραφέα, λ.χ. του Ξενοφώντα, τα οποία όμως ενίο-
τε ανήκουν σε διαφορετικά λογοτεχνικά είδη, υπομιμνήσκοντας εμφατικά την πολυσχιδή 
συγγραφική του δραστηριότητα.      

Η βελτίωση της αποδοχής και αποτελεσματικότητας του μαθήματος των Αρχαίων Ελλη-
νικών συναρτάται άμεσα με την ανανέωση της διδακτικής μεθοδολογίας, ώστε οι μαθητές 
να αναπτύξουν αφενός κίνητρα μάθησης και αφετέρου δεξιότητες κριτικής ανάγνωσης. 
Τον στόχο αυτό υπηρετεί η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ανάλογα με το λογοτεχνικό 
είδος και η πρόσληψη του εκάστοτε μικροκειμένου ως ολότητας και όχι αθροίσματος ανε-
ξάρτητων στοιχείων. Οι εκπαιδευτικοί ακολουθώντας τις αρχές αυτές μπορούν  να αντε-
πεξέλθουν επιτυχώς στις εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και τις προσδοκίες των μαθητών για 
ελκυστικότερη αρχαιογνωσία και παιδεία.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Αρχαία Ελληνική λογοτεχνία, θεματογραφία, λογοτεχνικό είδος, διαφο-
ροποίηση διδασκαλίας, θέματα πανελλαδικών εξετάσεων, αρχαιογνωσία, μικροκείμενα, 
περικειμενική πλαισίωση

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Το παιχνίδι στο Αναγνωστικό «Οι τρεις φίλοι» της Γ. Καζαντζάκη

Βλαστάρης Κωνσταντίνος, Υπ. Δρ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τσιλιμένη Τασούλα, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν τον κύριο εκπαιδευτικό κορμό της τάξης και είναι από τα 
βασικά εργαλεία τα οποία αξιοποιεί το εκάστοτε σύστημα για την προώθηση της γνώσης και 
την αγωγή του μαθητή (Φραγκουδάκη, 1979). Κάθε σχολικό εγχειρίδιο, εκτός από την παρο-
χή ειδικών γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αντικατοπτρίζει παράλληλα και τις κοινω-
νικές και ιδεολογικές νόρμες της εποχής του. Στον αντίποδα βρίσκεται το παιχνίδι, το οποίο 
θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της παιδικής ηλικίας, με σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
των παιδιών. Παρ’ όλα αυτά, το 19ο κι ως τις αρχές του 20ου αιώνα η σχέση του παιχνιδιού 
με τους σχολικούς θεσμούς και τα αναγνωστικά είναι αρνητική (Μακρυνιώτη 1986· Σολομών, 
1999). Επίσης, την ίδια περίοδο το Δημοτικό Σχολείο, τα αλφαβητάρια του και  ο σκοπός της 
αγωγής του, παρουσιάζουν μικρή εξέλιξη και ελάχιστα συνδέονται με την πραγματική ζωή 
(Δημαράς, 2007). Η νομική κατοχύρωση της παιδικής ηλικίας και οι νέες παιδαγωγικές τάσεις 
ανοίγουν σιγά σιγά το δρόμο στο παιχνίδι, το οποίο  αποτυπώνεται και στη λογοτεχνία  (Mα-
κρυνιώτη,1986· Πάτσιου, 2000).
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Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι, αφενός η διερεύνηση της θέσης του παιχνι-
διού στο αναγνωστικό «Οι τρεις φίλοι», αφετέρου η διερεύνηση εάν και σε ποιο βαθμό συ-
νέβαλε το βιβλίο αυτό στην απενοχοποίηση του παιχνιδιού τη συγκεκριμένη περίοδο. Θα 
αναδειχθούν ενδιαφέροντες συσχετισμοί με μια σύντομη αναφορά στην αποτύπωση του 
παιχνιδιού στη λογοτεχνία και στα αναγνωστικά της μεταρρύθμισης του 1917 και των αρ-
χών του 20ου αιώνα. 

Ως μεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας χρησιμοποιείται η ανάλυση περιεχομένου  και 
συγκεκριμένα μια σύζευξη ποσοτικής  και ποιοτικής ανάλυσης.  Η ποσοτική ανάλυση αξι-
οποιείται  για την καταγραφή και περιγραφή των χωρίων που αποτυπώνεται το παιχνίδι 
στο κείμενο. Στο ποιοτικό σκέλος, που αποτελεί τον κύριο κορμό της έρευνας, αναλύονται 
τα δεδομένα με την ερμηνευτική μέθοδο που εμπεριέχει στοιχεία ιστορικής και φαινομε-
νολογικής  μεθόδου.  

Η έρευνα διαπιστώνει ότι το αναγνωστικό της Γ. Καζαντζάκη συμβάλλει στην ανάδειξη 
της σημασίας του παιχνιδιού για την παιδική ηλικία, και αποκαλύπτει τη βαθιά γνώση της 
συγγραφέως για το ρόλο του. Η συγκριτική μελέτη με άλλα αναγνωστικά που μακροημέ-
ρευσαν κι αγαπήθηκαν από τους μαθητές, καταδεικνύει  ως κοινό γνώρισμά  τους  το παι-
χνίδι, τη δράση και τη ζωντάνια, στοιχεία τα οποία όταν αξιοποιούνται στα αναγνωστικά, 
και κατ’ επέκταση στην εκπαιδευτική διαδικασία, την καθιστούν πιο προσιτή κι ελκυστική 
στους μαθητές και κατά συνέπεια πιο αποτελεσματική.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: παιχνίδι, αναγνωστικά, μεταρρύθμιση

Εκπαίδευση και αγωγή στο έργο του Χρήστου Χριστοβασίλη 
«Διηγήματα του μικρού σκολειού»

Δημητριάδη Ελένη,
Δρ. Επιστημών Αγωγής

Στον 19ο αιώνα, που ήταν η περίοδος της πολιτικής και πνευματικής αναγέννησης της Ελλάδας, 
η εκπαίδευση άρχισε σταδιακά και με πολλές δυσκολίες να οργανώνεται στην ελεύθερη αλλά και 
στην υπόδουλη Ελλάδα.

Η οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της λαϊκής παιδείας ανατέθηκε την εποχή 
εκείνη στις τοπικές κοινωνίες και με τις δυνατότητες που υπήρχαν καταβλήθηκε προσπά-
θεια για την παροχή στοιχειώδους εκπαίδευσης. Οι διδακτικές μέθοδοι που κυριαρχούσαν 
στις σχολικές αίθουσες ήταν εκείνες που γνώριζαν οι δάσκαλοι και οι παιδαγωγικές ιδέες 
και αρχές που εφάρμοζαν ήταν σκληρές και απάνθρωπες, αλλά αποδεκτές από την κοινω-
νία της εποχής.

Στην εργασία αυτή, που έχει σκοπό την ανάδειξη της εκπαιδευτικής κατάστασης της 
Ελλάδας σε παλαιότερες χρονικές περιόδους, γίνεται μια παρουσίαση και ανάλυση των 
παιδαγωγικών μεθόδων, όπως παρουσιάζονται στο διήγημα του Χρήστου Χριστοβασίλη 
«Διηγήματα του μικρού σκολειού».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις μεθόδους πειθαρχίας που χρησιμοποιούσαν οι δάσκα-
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λοι της εποχής για να διαπαιδαγωγήσουν τους νέους και να τους μάθουν τα πρώτα βασικά 
γράμματα. Παρουσιάζονται επίσης με την ιστορική-φιλολογική μέθοδο και διάφορα εκπαι-
δευτικά θέματα όπως, η οργάνωση της εκπαίδευσης, τα σχολεία της εποχής, οι δάσκαλοι που 
δίδασκαν, τα βιβλία των μαθητών καθώς και οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνταν. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: οργάνωση σχολείων, ιστορία εκπαίδευσης, διδασκαλία, πειθαρχία

Παιδαγωγικές απόψεις στο έργο του Παλαμά

Μπάκας Θωμάς,
Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στο συνολικό έργο του εθνικού μας ποιητή Κωστή Παλαμά, ποιητικό και πεζό, υπάρχουν 
αρκετά κείμενα τα οποία αναφέρονται σε θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. Σε κάποια από 
αυτά παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό θέμα, ενώ στα περισσότερα υπάρχουν διάσπαρτες 
ιδέες, αντιλήψεις και απόψεις με τις οποίες εκφράζεται το παιδαγωγικό όραμα του ποιητή.

Η παρούσα εργασία στοχεύει στον εντοπισμό, την καταγραφή και την ανάδειξη αυτών 
των παιδαγωγικών απόψεων του ποιητή οι οποίες υπάρχουν μέσα στο πολύχρονο και πο-
λύτομο έργο του.

Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν κύρια οι πρωτογενείς πηγές με το έργο του ποιητή αλλά 
και μεταγενέστερες μελέτες του έργου του. Ως μέθοδος έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ιστο-
ρική μέθοδος με την οποία ανιχνεύονται, σταχυολογούνται και καταγράφονται οι σκέψεις 
και οι απόψεις του για πολλά σημαντικά θέματα εκπαίδευσης και αγωγής.

Από τη συλλογή του υλικού προέκυψαν διάφορες θεματικές ενότητες όπως: Οι κυριό-
τερες ιδέες του ποιητή για τον παιδαγωγό και τον παιδαγωγούμενο, οι απόψεις του για το 
χώρο του σχολείου, οι αντιλήψεις του για το ρόλο των γονέων στην αγωγή του παιδιού, το 
παιδαγωγικό όραμά του για τη διδασκαλία κ.α. 
Με την παρουσίαση των παιδαγωγικών απόψεων του ποιητή, μέσα από το έργο του, κατα-
βάλλεται μια προσπάθεια να δοθεί σε συνολική μορφή το ανακαινιστικό όραμά του για τη 
μόρφωση της νέας γενιάς μέσα από την εκπαίδευση.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Παλαμάς, παιδαγωγικές απόψεις, παιδαγωγός, παιδαγωγούμενος, σχολείο
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Ο ρόλος της εικονογράφησης στο παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο 
και τα στοιχεία μιας επιτυχημένης εικονογράφησης

Μπενέα Ελένη,
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α.

Θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς τα παιδικά βιβλία ως παράθυρα προς την φαντασία. 
Ο συνδυασμός του λόγου και της εικόνας προσφέρει διπλή αισθητική απόλαυση επιτρέπο-
ντας στο παιδί να ταξιδέψει νοητά και να ονειρευτεί. Η εικονογράφηση λοιπόν ενός παιδικού 
βιβλίου διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στο πλαίσιο της σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας. 

 Με τον όρο εικονογράφηση εννοούμε το εικαστικό μέσο που αναδεικνύει την 
αφήγηση και χρησιμοποιείται στη λογοτεχνία, ώστε να δημιουργηθεί ένας φανταστικός 
κόσμος, στον οποίο οι χαρακτήρες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, κάνοντας τον αναγνώστη 
να πιστέψει και να εισαχθεί σ ’αυτόν. Η έννοια της εικονογράφησης διέπεται από συγκε-
κριμένες αρχές που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την ποιότητα των εικόνων και το ύφος 
τους. 

 Το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο αποτελεί μια ιδιαίτερη κατηγορία παιδικών βιβλί-
ων με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά και πρόκειται για μία αφήγηση που συνδυάζεται και επι-
τυγχάνεται με την εικονογράφηση. Η θέση που κατέχει ανάμεσα στα υπόλοιπα είδη του 
παιδικού βιβλίου είναι πολύ σημαντική αφού όχι μόνο υπακούει στην παιδοκεντρική τάση 
της εποχής αλλά συνδυάζει και τον εικονικό με τον κειμενικό λόγο. Κριτήριο επιλογής ενός 
βιβλίου δεν αποτελεί μόνο η πλοκή, αλλά και ο τρόπος παρουσίασής του ο οποίος σχετίζε-
ται κυρίως με την εικονογράφηση του. 

Τα στοιχεία μιας επιτυχημένης εικονογράφησης ποικίλουν, ωστόσο, απαιτείται προσο-
χή, καθώς μια εικόνα δεν θα πρέπει να λειτουργεί απλώς διακοσμητικά μέσα στο κείμενο. 
Όταν το αποτέλεσμα της εικονογράφησης ενός βιβλίου ικανοποιεί τον συγγραφέα, δηλαδή 
η εικόνα αποδίδει τα όσα φαντάστηκε ο συγγραφέας, τότε η εικονογράφηση έχει επιτυχία. 
Είναι ακόμα πιο επιτυχημένη δε, όταν οι μικροί αναγνώστες την απολαμβάνουν, όταν δη-
λαδή διαπιστωθεί συνδυάζουν και συνταιριάζουν το κείμενο με την εικόνα.      

Ο στόχος της παρούσας ανακοίνωσης επικεντρώνεται στον ρόλο που διαδραματίζει η 
εικονογράφηση σε ένα παιδικό βιβλίο, αλλά και στο ποια στοιχεία μπορούν να συνθέσουν 
μια επιτυχημένη εικονογράφηση. Εξετάζονται ειδικότερα η έννοια και οι αρχές της εικονο-
γράφησης, τα κριτήρια και τα είδη ενός εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου και όσα συμ-
βάλλουν στην δημιουργία και επίτευξη μιας καλής εικονογράφησης. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ:  Εικόνα - Εικονογράφηση - επιτυχημένη εικονογράφηση - παιδική λογο-
τεχνία - παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο  
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Η σχέση Παιδαγωγού - Παιδαγωγούμενου στην Ελληνική και ξένη 
Λογοτεχνία: Παιδαγωγική – Διδακτική και Ψυχολογική διάσταση

Παπά Μόνικα, Εκπαιδευτικός
Παπά Βασιλική-Γκλόρια, Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής, Ε.Κ.Π.Α.

Στην  εργασία μας θα επιχειρήσουμε να ερευνήσουμε την Παιδαγωγική-Διδακτική και Ψυ-
χολογική διάσταση στη σχέση παιδαγωγού - παιδαγωγούμενου, με πλαίσιο αναφοράς την 
ελληνική και ξένη λογοτεχνία και  τις επιστήμες της αγωγής. Ειδικότερα θα ερευνηθεί: 1. Ο 
προσδιορισμός της θεματικής που επιλέξαμε, 2. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και των 
συναφών ερευνών, 3. Η ερευνητική μέθοδος με αναφορά στις υφιστάμενες πηγές, στην 
ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, 4. Η ανάπτυξη  και τεκμηρίωση του θέματος, 5. Η Κριτική 
θεώρηση του θέματος, 6. Το δέον γενέσθαι.

 Τόσο η ελληνική, όσο και η ξένη λογοτεχνία αναφέρονται με ιδιαίτερη έμφαση στην 
παιδαγωγική ,διδακτική και ψυχολογική διάσταση του παραδοσιακού σχολείου, όπου ο  εκ-
παιδευτικός είχε ρόλο «μεταδότη της  γνώσης, μεταλαμπαδευτή, δαδούχου, σμιλευτή και 
πυρπολητή ψυχών. Ήταν παντογνώστης, πάνσοφος και κινητή εγκυκλοπαίδεια». 

Στα λογοτεχνικά κείμενα καταγράφονται με παραστατικό τρόπο οι παιδαγωγικές, οι δι-
δακτικές αλλά και οι ψυχολογικές μέθοδοι  στην αγωγή και τη μάθηση, καθώς οι  σχέσεις 
παιδαγωγού - παιδαγωγούμενου. Οι  διαδικασίες αλλά και οι ποινές που περιγράφονται στα 
κείμενα ελλήνων λογοτεχνών δίνουν μια ανάγλυφη εικόνα της παιδαγωγικής ατμόσφαιρας 
και του ρόλου του εκπαιδευτικού. Ενδεικτικά  μεταξύ των άλλων γίνεται αναφορά στους 
Κονδυλάκη, Χρηστοβασίλη, Καζαντζάκη, Παλαμά κ.ά. Στο σύγχρονο σχολείο ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού έχει αλλάξει. Οι έρευνες και τα πορίσματα των επιστημών της αγωγής τόνι-
σαν την αναγκαιότητα του σεβασμού της  παιδικής προσωπικότητας, όπως  καταγράφονται 
στη διακήρυξη των  δικαιωμάτων  του παιδιού. Η ρήση «κάτω  τα χέρια από το παιδί», «το 
μανθάνειν διά του πράττειν» και το μαθητοκεντρικό σχολείο με αφετηρία  την παιδαγωγική 
αρχή: Aus dem kinde aus, δηλαδή: Ξεκινάτε από  το παιδί, έδωσαν νέα ώθηση στην παιδική  
αυτονομία, ώστε να γίνει ένας ελεύθερος και υπεύθυνος πολίτης. 

Με την παρουσία των μεγάλων νεοελλήνων παιδαγωγών Α. Δελμούζου, Δ. Γληνού, 
Μίλτου Κουντουρά, Ρόζας Ιμβριώτη, αλλά και  με  τα μηνύματα  των Pestalozzi, Rousseau, 
Dewey, του σχολείου εργασίας και της αντιαυταρχικής αγωγής άρχισε να εδραιώνεται η ισό-
τητα και η αμοιβαιότητα μεταξύ παιδαγωγού και παιδαγωγούμενου. Ο A.S. Neill αναφέρε-
ται στην ψυχική  υγεία του παιδιού και προειδοποιεί τους παιδαγωγούς: «Προτιμώ να έχω 
ευτυχισμένους σκουπιδιάρηδες παρά νευρωτικούς σοφούς». Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
έγινε «βοηθητικός, συμβουλευτικός, συνεργατικός, καθοδηγητικός, αντιαυταρχικός, δημι-
ουργικός, αντιδιδακτικός, κοινωνικός πολιτικός κ.λπ.». Λογοτεχνικά κείμενα, που αναφέρο-
νται στο σχολείο, όπως από τις εκλογές Ν. Πολίτη, Το νανούρισμα στα Μαστιχοχώρια της 
Χίου: «Κάμε Χριστέ τσαι Παναγιά, τσαι θρέψε το παιδί μου, να μεγαλώσει να τραφεί καλό 
παιδί να γίνει…», του Ηalil Guibran: «Τα παιδιά σας δεν είναι παιδιά σας…», του Β. Russel: 
«Το παιδί μαθαίνει τις καταστάσεις που ζει…», της Gabriella Mistral: Προσευχή Παιδαγω-
γού, του Bertolt Brecht: Η Δαμασκηνιά, Albert Camus: Γράμμα στο δάσκαλό του: του Κ. Πα-
λαμά: «Σμίλεψε πάλι Δάσκαλε ψυχές, σοφέ…», κ.ά. δείχνουν τη στροφή της Παιδαγωγικής 
και τη μετάβασή της από το σχολείο του  «Προκρούστη και του Ευρώτα», σε ένα ελκυστικό 
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σχολείο με την αληθινή έννοια του εκ-παιδεύω.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: σχέση παιδαγωγού - παιδαγωγούμενου, ελληνική λογοτεχνία, ξένη λογοτε-
χνία, παιδαγωγική, διδακτική, ψυχολογική διάσταση, εκπαίδευση, αγωγή, αντιαυταρχικότητα

Η κοινωνικοπολιτική - παιδαγωγική διάσταση
της δυστοπίας στη λογοτεχνία για παιδιά και νέους

Σωτηριανού Κυριακή,
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α.

Η δυστοπική λογοτεχνία για παιδιά και νέους παρουσιάζει μια κοινωνία με χαρακτηριστικά 
αντίθετα μίας ουτοπικής κοινωνίας και χειρότερα από αυτά της κοινωνίας στην οποία ζει 
ο αναγνώστης. Στα έργα αυτής της κατηγορίας η δυστοπική κοινωνία ταλανίζεται από δυ-
στυχία και απαισιοδοξία και στο επίκεντρο των αιτιών βρίσκονται κοινωνικά και πολιτικά 
προβλήματα, συνδυασμένα με αναδυόμενα προσωπικά διλήμματα των ηρώων. Οι ήρωες 
των συγκεκριμένων βιβλίων είναι κατά κύριο λόγο παιδιά, έφηβοι ή νεαροί ενήλικες, που 
βρίσκονται στο επίκεντρο της δράσης και έχουν σημαντικό ρόλο στην επικείμενη και ανα-
γκαία κοινωνική αλλαγή της χειμαζόμενης κοινωνίας τους. Η ανατροπή του ζοφερού κλίμα-
τος συνιστά, τελικά, μήνυμα ελπίδας και κοινό χαρακτηριστικό αυτών των αναγνωσμάτων.

 Ο 21ος αιώνας βρίσκει τα δυστοπικά μυθιστορήματα ανάμεσα στις πρώτες λογοτε-
χνικές επιλογές βιβλίων που γίνονται τόσο από παιδιά, όσο και από νέους. Το φαινόμενο 
αυτό, από μια άποψη, έρχεται σε αντίθεση με την πεποίθηση και τις έρευνες που θέλουν 
τους σημερινούς νέους πολιτικά απαθείς και αδιάφορους απέναντι στα παγκόσμια (και μη) 
κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα.

Άλλωστε, παρά τις πολλές και συχνές επικρίσεις που δέχεται η συγκεκριμένη λογοτε-
χνία ως προς την λογοτεχνική και παιδαγωγική της αξία, το διακύβευμα παραμένει υψηλό: 
τα αναγνώσματα αυτά μπορεί να είναι από τις  πρώτες επαφές των παιδιών με κείμενα που 
εξερευνούν συστηματικά την συλλογική κοινωνική οργάνωση. Αυτό μπορεί, ενδεχομένως, 
να οδηγήσει στην παρότρυνση των νεαρών αναγνωστών να προβληματιστούν σχετικά και 
με την δική τους κοινωνία και να την αντικρύσουν με κριτική ματιά, ευαισθητοποιημένοι 
και προδιατεθειμένοι για δράση. 
Η συγκεκριμένη ανακοίνωση επιχειρεί να μελετήσει τους λόγους για τους οποίους μπορεί 
το συγκεκριμένο είδος λογοτεχνίας να συμβάλλει και να συνδεθεί με την πολιτική και κοι-
νωνική διαπαιδαγώγηση των παιδιών και των νέων. Καταβάλλεται επίσης προσπάθεια να 
εξετασθεί και η εκπαιδευτική χρήση των βιβλίων αυτών.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Δυστοπία, πολιτική αγωγή, δυστοπικά μυθιστορήματα, παιδική λογοτεχνία
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών μέσα από την Ποίηση 
και τη Ζωγραφική: μία διδακτική  εφαρμογή της μεθόδου 

της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την Τέχνη

Αγγέλη  Βαΐα, 
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων

 
Από τη θέση της Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων Δ. Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά σχε-
δίασα, προγραμμάτισα και υλοποίησα δίωρη διδασκαλία στο μάθημα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου με εφαρμογή της μεθόδου «μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα 
από την τέχνη»,  η οποία συσχετίζει το περιεχόμενο των έργων τέχνης με το περιεχόμε-
νο  (διδακτέα ύλη) θεμάτων που μελετούν μαθητές, με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής 
ικανότητας και τον μετασχηματισμό στερεοτύπων. Η δίωρη διδασκαλία πραγματοποιή-
θηκε σε οχτώ (8) Γυμνάσια της περιοχής ευθύνης μου κατά τα σχολικά έτη 2014-15 και 
2015-16. Αντικείμενο της διδασκαλίας ήταν η κριτική στάση των μαθητών στο δίπολο 
ΕΙΡΗΝΗ-ΠΟΛΕΜΟΣ, με έμφαση στην ενδυνάμωση της αντιπολεμικής στάσης των μαθη-
τών και της κριτικής απόρριψης της βίας ως στάσης ζωής. Η διδασκαλία αξιοποίησε τα 
εξής έργα τέχνης: το ποίημα «Τελευταίος Σταθμός» του Γ. Σεφέρη, τον ζωγραφικό πίνακα 
Guernica  του Π. Πικάσο και ένα ολιγόλεπτο video με την τρισδιάστατη και μουσικά επεν-
δυμένη απόδοση του πίνακα. Η πρότερη συνεργασία με τον/ην φιλόλογο της κάθε τάξης, 
η καθοδήγηση για την προετοιμασία των μαθητών και η «μύησή»  στην μέθοδο, καθώς 
και οι γραπτές λεπτομερείς σημειώσεις για όλα τα στάδια της διδασκαλίας για τους κα-
θηγητές/τριες που παρακολουθούσαν ήταν τα προαπαιτούμενα της εφαρμογής. Στόχοι 
της διδασκαλίας ήταν η διατύπωση πειστικού κριτικού προσωπικού λόγου των μαθητών 
μέσα από την ερμηνεία έργων τέχνης (κριτικός εγγραμματισμός των μαθητών), η διερευ-
νητική μάθηση, η ενσυναίσθηση, η βιωματικότητα και η εποπτικότητα στη διδασκαλία 
με την Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη και η διδακτική εφαρμογή από τους εκπαιδευ-
τικούς μεθόδων και τεχνικών προσέγγισης έργων τέχνης από τους μαθητές (μέθοδοι 
Perkins). Σε επίπεδο πραγματογνωστικών και συναισθηματικών στόχων για τους μαθητές, 
να αναπτυχθεί προβληματισμός για τον πόλεμο και την ειρήνη, να αναζητήσουν αιτίες, 
να επιχειρήσουν ερμηνείες, να υιοθετήσουν στάσεις κριτικές και αυτοκριτικές απέναντι 
στα θέματα του πολέμου και της ειρήνης. Η διδασκαλία με την εφαρμογή της μεθόδου 
«μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την τέχνη» ακολούθησε έξι στάδια, με τελευταίο 
την αποτίμηση της ανάπτυξης της ικανότητας για τη δημιουργική σκέψη με την αντιπα-
ραβολή των δύο γραπτών που συνέταξε η κάθε ομάδα των μαθητών πριν και κατά το 
τέλος της εφαρμογής της μεθόδου. Για την αποτύπωση της αξιολόγησης χρησιμοποι-
ήθηκε η Κλίμακα Αποτίμησης της Κριτικής Σκέψης (πρόγραμμα ARTiT) με τετράβαθμη 
κλίμακα (Likert). Τα αποτελέσματα της διδακτικής προσέγγισης κοινοποιήθηκαν στους 
μαθητές, οι οποίοι επέδειξαν συνεχές ενδιαφέρον, κατέθεσαν πρωτότυπες προσεγγίσεις 
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των έργων τέχνης με έκδηλο βιωματικό χαρακτήρα και άρθρωσαν ώριμο κριτικό λόγο. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: «μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την τέχνη», ανάπτυξη της κριτικής 
ικανότητας, πόλεμος, ποίημα, ζωγραφικός πίνακας, διερευνητική μάθηση,  ενσυναίσθηση, 
βιωματικότητα, η εποπτικότητα, κριτική απόρριψη της βίας

 
Σύμβολα και συμβολισμοί σε μικρές ιστορίες 

για παιδιά της Αγγελικής Βαρελλά

Μαργαρίτη Διονυσία

Στη συγκεκριμένη εργασία θα επικεντρωθούμε στη μελέτη των συμβόλων και των συμβο-
λισμών σε μικρές ιστορίες της Αγγελικής Βαρελλά, η οποία αποτελεί σημαντική παρουσία 
στο χώρο της παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας με πλούσιο και πολυδιάστατο έργο. Ειδι-
κότερα, στη μικρή ιστορία Το φεγγάρι παίζει σκάκι (1992) εξετάζονται οι συμβολισμοί που 
σχετίζονται με το σκάκι, στην ιστορία Τα παπουτσάκια που λένε παραμύθια (1998) θίγεται 
η συμβολική χρήση του ποταμού, στο  Δώσε την αγάπη (2004) σχολιάζεται η χρήση του 
μήλου ως σύμβολο φιλίας, στην ιστορία Το πιάτο του Αλέξανδρου (2006) μελετώνται οι 
συμβολισμοί που σχετίζονται με το πιάτο του Αλέξανδρου, στη μικρή ιστορία Το ποδηλα-
τάκι ήλιος (2009)  αναλύεται η συμβολική χρήση του ήλιου,  στο  Κορόνα από χιόνι (2009)  
εξετάζεται η λειτουργία της κορόνας και στο Τι κάνεις; Είσαι καλά; (2010) γίνεται αναφο-
ρά στη συμβολική πράξη της σύνταξης μιας επιστολής προς έναν άγνωστο παραλήπτη.

Χαρακτηριστικό στοιχείο των συμβόλων αποτελεί η πολλαπλότητα των νοημάτων τους 
και η διαχρονικότητά τους. Η χρήση συμβόλων και συμβολισμών συνδέεται με τις παρα-
στάσεις και με την ικανότητα του κόσμου να σημαίνει, σύμφωνα με τον Πωλ Ρικέρ. Βασιζό-
μενοι κυρίως στο έργο του Λόγος και σύμβολο (2005), θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε 
τη λειτουργία των συμβόλων και των συμβολισμών σε έργα για παιδιά της Αγγελικής Βα-
ρελλά και το ρόλο τους στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του μικρού αναγνώστη. Η 
παρουσία των συμβόλων και των συμβολισμών σε λογοτεχνικά κείμενα που προορίζονται 
για παιδιά με την πληθωρικότητα των νοημάτων συντελεί όχι μόνο στον εμπλουτισμό των 
κειμένων αλλά και στην προαγωγή της κριτικής του μικρού αναγνώστη, ο οποίος, σύμφω-
να με τον Peter Hunt, είναι εν εξελίξει αναγνώστης. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Σύμβολα, συμβολισμοί, μικρές ιστορίες, κριτική ικανότητα, μικρός ανα-
γνώστης
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Η αποκάλυψη της «στάσης υψηλής απατηλής οικειότητας» 
ως εργαλείο εμπλουτισμού της κριτικής σκέψης στη σύγχρονη 

εκπαιδευτική πραγματικότητα

Τσιτσανούδη–Μαλλίδη Νικολέττα,
Επικ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η εργασία αναδεικνύει την αναγκαιότητα της συστηματικής διασύνδεσης της στάσης υψη-
λής απατηλής οικειότητας ή εν συντομία στάσης εικονικής ευμένειας με τη διαδικασία της εμ-
βάθυνσης και του εμπλουτισμού του κριτικού γραμματισμού στη σύγχρονη σχολική πράξη. 
Μέχρι σήμερα, η στάση εικονικής ευμένειας έχει αναγνωριστεί στο πλαίσιο επικοινωνια-
κών περιστάσεων που αφορούν κατά κανόνα τον σύγχρονο δημοσιογραφικό και πολιτικό 
λόγο. Έχει δε οριστεί ως η έντεχνη και συστηματική απόπειρα των σχεδιαστών και φορέ-
ων του λόγου να εμφανίζονται, μέσω συγκεκριμένων γλωσσικών πρακτικών, ως πρόσωπα 
προσηνή στους επικοινωνούμενους/αποδέκτες, με στόχο την υπηρέτηση σκοπιμοτήτων, 
ιδεολογικού και εμπορευματικού χαρακτήρα. 

 Για την ουσιαστική ένταξη των πρακτικών του κριτικού γραμματισμού στη σχολική 
πράξη προϋποτίθεται, πέραν της διαρκούς εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με τις  αρχές 
του κριτικού γραμματισμού και των πολυγραμματισμών, η αποκάλυψη στους έμψυχους συ-
ντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας των γλωσσικών τρόπων κατασκευής της στάσης 
εικονικής ευμένειας. Η στάση αυτή συγκροτείται μέσω της χρήσης κάθετων και οριζόντιων 
παραλλαγών και διαφοροποιήσεων της γλώσσας (διαλεκτικά στοιχεία), της αναβάθμισης 
και προβολής του ιδιωτικού/οικιακού στοιχείου στη δημόσια σφαίρα, της ρητής και υπόρ-
ρητης έκφρασης της ιδεολογίας της αμφισβήτησης και της έκφρασης συμπαράταξης από 
την πλευρά των φορέων του λόγου με το κοινό, της απεικόνισης του συναισθήματος στον 
δημόσιο λόγο, αλλά και της προβολής μιας λαϊκής θεματολογίας που ενδιαφέρει τα πλατιά 
χαμηλά και μικρομεσαία κοινωνικοοικονομικά στρώματα.

 Η δείξη και επισήμανση των προαναφερθέντων γλωσσικών τρόπων κατασκευής και 
συγκρότησης της στάσης απατηλής ευμένειας, που διατρέχει αρκετά είδη κοινωνικών λό-
γων, μπορεί να ευαισθητοποιήσει γλωσσικά και ιδεολογικά  τον μαθητή στην εμβάθυνση 
της κριτικής σκέψης, στη διεκδίκηση της ανατροφοδοτικής λειτουργίας του λόγου και γενι-
κά στην προσπάθεια να εξελιχθεί από έναν ώριμο και κριτικό αναγνώστη σε έναν δρώντα 
παίκτη της δημόσιας σφαίρας που θα νιώθει δυνατός και ασφαλής ότι μπορεί να επιφέ-
ρει αλλαγές στον μικρόκοσμό του αλλά και στα δημόσια πράγματα που τον αφορούν. Για 
την υπηρέτηση αυτού του στόχου και στο πλαίσιο της σύγχρονης εκπαιδευτικής γλωσσι-
κής πραγματικότητας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στη σχολική τάξη, πέραν του 
αυθεντικού υλικού των δημοσιογραφικών κειμένων, και λογοτεχνικά κείμενα που επιλέγει 
να προσφέρει για ανάγνωση και σχολιασμό ο εκπαιδευτικός, ο οποίος ανταποκρίνεται με 
σχετική ευελιξία κάθε φορά στα διαφορετικά γλωσσικά περιβάλλοντα του κοινωνικού και 
διαπροσωπικού γίγνεσθαι των μαθητών. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Στάση εικονικής ευμένειας, απατηλή οικειότητα, κριτικός γραμματισμός, 
κριτική σκέψη, κείμενα, διαπραγμάτευση, σχολική τάξη
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Η αξιοποίηση της τέχνης ως εργαλείου ανάπτυξης κριτικού στοχασμού 
στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο σχολείο

Φραγκούλης Ιωσήφ, Επίκ. Καθηγητής, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Μητρούλια Σοφία, Φιλόλογος, M.Sc.

Στη σχολική εκπαίδευση η τέχνη μπορεί να αποτελέσει ένα εναλλακτικό εργαλείο ανάπτυ-
ξης του στοχασμού των μαθητών, καθώς εμπλέκει τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαι-
δευτικούς σε μια «περιπέτεια αναζήτησης και κατανόησης» όχι μόνο των άμεσων μηνυ-
μάτων που προέρχονται από την προσέγγιση  των έργων τέχνης, αλλά και των ιδεών, των 
συναισθημάτων και των αξιών τα οποία έχουν τεθεί από τους δημιουργούς των έργων τέ-
χνης και ζητούν απαντήσεις.

Στην εργασία περιγράφεται η εφαρμογή της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση 
μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» και παρουσιάζονται οι δυνατότητες αξιοποίησης της 
λογοτεχνίας με στόχο την προώθηση της Μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την  ανά-
δειξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης των μαθητών. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας προσδιορίζονται εννοιολογικά οι όροι δημιουργική και 
κριτική σκέψη, παρουσιάζονται οι ομοιότητες και διαφορές των δύο μορφών σκέψης και 
περιγράφονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αξιοποίηση έργων τέχνης στην εκ-
παίδευση.

Στο δεύτερο μέρος προσδιορίζονται τα σημαντικότερα από τα χαρακτηριστικά των έρ-
γων τέχνης, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Olson (2000) και παρουσιάζονται οι λόγοι 
που καθιστούν αναγκαία την αξιοποίηση ποικίλων μορφών τέχνης στην εκπαιδευτική δι-
αδικασία. Στη συνέχεια παρουσιάζεται σύμφωνα με το μοντέλο «Μετασχηματίζουσα Μά-
θηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» ένα παράδειγμα αξιοποίησης έργου τέχνης στο 
πλαίσιο διερεύνησης του θέματος της «άτυπης μάθησης». Στην προσέγγιση του έργου τέ-
χνης αξιοποιείται η μέθοδος Perkins μέσα από αναλυτική παρουσίαση των τεσσάρων φά-
σεων υλοποίησής της (Χρόνος για Παρατήρηση, Ανοικτή και περιπετειώδης παρατήρηση, 
Αναλυτική και  βαθιά παρατήρηση, Ανασκόπηση της διεργασίας).

Αφορμή για την προσέγγιση του συγκεκριμένου θέματος αποτέλεσε το ποίημα του 
Κώστα Βάρναλη με τίτλο «Οι μοιραίοι». Από την επεξεργασία του ποιήματος  γίνεται αντι-
ληπτό πως η μάθηση  προσφέρεται τόσο μέσα από τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε 
οργανωμένους θεσμούς μάθησης, όπως το σχολείο  όσο και από τη συμμετοχή τους σε μη 
οργανωμένους θεσμούς, όπως σε πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις, σε εθελοντικές ορ-
γανώσεις, σε χώρους κοινωνικών συναθροίσεων (πχ. καφενεία, χώρους ψυχαγωγίας κ.τ.λ.). 

Ως κριτικό ερώτημα τέθηκε το εξής: «Ποιοι παράγοντες προωθούν ή εγκλωβίζουν τη 
συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις άτυπης μάθησης;».

Η εργασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων σχετικά με 
την αποτελεσματική αξιοποίηση ποικίλων μορφών τέχνης με στόχο τον μετασχηματισμό 
των αρχικών παραδοχών των μαθητών σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Μετασχηματίζουσα Μάθηση, δημιουργική και κριτική σκέψη, άτυπη μά-
θηση
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Θεωρία 
της «Πρόσληψης και Ανταπόκρισης»: Μια αμφίδρομη σχέση

Αραβανής Σπύρος,
Φιλόλογος, Δρ. Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Π.Α.

Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος από το συγγραφέα και το κείμενο στον αναγνώστη μέσω 
των θεωριών της «Αισθητικής της Πρόσληψης» (Reception Theory) και «Αναγνωστικής 
Ανταπόκρισης» (Reader Response Criticism) αποτελεί μιαν ερμηνευτική προσέγγιση που 
απασχολεί πολλά χρόνια τη διεθνή εκπαιδευτική και λογοτεχνική κοινότητα. Το γεγονός ότι 
η ουσία των αναζητήσεών τους έγκειται στο πώς αναδημιουργείται το λογοτεχνικό έργο 
ανάλογα με τον «ορίζοντα των προσδοκιών», των προκαταλήψεων και πεποιθήσεων του 
κάθε αναγνώστη, δημιουργεί συσχετισμούς με τη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνική 
και εκπαιδευτική πραγματικότητα και την αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός σχολικού 
περιβάλλοντος όπου ο μαθητής θα εξελιχθεί σε έναν αναδημιουργικό αναγνώστη ο οποί-
ος θα είναι σε θέση να νοηματοδοτήσει και να ερμηνεύσει το λογοτεχνικό κείμενο ανάλο-
γα με την εμπειρία και τη συνείδησή του. Στόχος, λοιπόν, της εργασίας είναι να τονιστεί η 
παρουσία της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής ως προϋπόθεση, αλλά και ως αποτέλεσμα της 
εφαρμογής της λογοτεχνικής Θεωρίας της «Πρόσληψης και Ανταπόκρισης» κατά τη διδα-
σκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: «Αισθητική της Πρόσληψης» (Reception Theory) και «Αναγνωστική Αντα-
πόκριση» (Reader Response Criticism), Διαπολιτισμική Παιδαγωγική, πολυπολιτισμική τάξη

Παιδική Λογοτεχνία και Πολυπολιτισμικότητα

Ζαχαριά Χαρίκλεια, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Νικολάου Σουζάννα-Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τις τελευταίες δεκαετίες οι αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών από τον τόπο διαμο-
νής τους, λόγω πολεμικών συγκρούσεων, οικονομικών προβλημάτων κ.λπ. έχουν ως απο-
τέλεσμα σημαντικές επιπτώσεις στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες 
της εκάστοτε χώρας υποδοχής. Πιο συγκεκριμένα, η “πολιτισμένη” Ευρώπη, η Ευρώπη της 
“αλληλεγγύης” υψώνει φράχτες και κλείνει τα σύνορα της για τους πρόσφυγες και τους με-
τανάστες, ενώ τα ΜΜΕ, πολλές φορές, χειραγωγούν την κοινή γνώμη και δημιουργούν αρ-
νητικά συναισθήματα απέναντι σε αυτές τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Έτσι, τα φαινό-
μενα της ξενοφοβίας και του ρατσισμού εντείνονται και τα ακροδεξιά στοιχεία, σε όλη την 
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Ευρώπη, αποκτούν ολοένα και περισσότερη δύναμη. Τα παιδιά, ως κομμάτι της κοινωνίας, 
δεν μένουν ανεπηρέαστα από αυτές τις κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές, διότι από την 
προσχολική τους ηλικία είναι σε θέση να αποκτήσουν φυλετικές προκαταλήψεις και στε-
ρεότυπα απέναντι στο διαφορετικό. Εδώ καλείται η εκπαίδευση ως καθοριστικός παράγο-
ντας, μαζί με την οικογένεια, να αμβλύνει το φόβο για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες 
που προκύπτει κυρίως από την άγνοια. 

Ο εκπαιδευτικός, χρησιμοποιώντας έργα της παιδικής λογοτεχνίας, μπορεί να διαμορ-
φώσει στα παιδιά στάσεις, αξίες και αντιλήψεις που προωθούν την ανεκτικότητα, την αλ-
ληλεγγύη και την αποδοχή του Άλλου. Η παιδική λογοτεχνία, εκτός από την καλλιέργεια 
του λόγου, της φαντασίας, της παρατηρητικότητας κ.ά. μπορεί να προσφέρει στα παιδιά 
τα κατάλληλα εφόδια για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και του αλληλοσεβασμού, 
και γενικότερα για την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου, 
χρώματος και καταγωγής. Με την εργασία μας αποσκοπούμε στην επισήμανση κειμένων 
παιδικής λογοτεχνίας που καταγράφουν τη θετική διάσταση της διαφορετικότητας για να 
αντλήσουμε προτάσεις χρήσης τους από τον εκπαιδευτικό, ώστε η παιδική λογοτεχνία να 
αποτελέσει βασικό σύμμαχο του εκπαιδευτικού αναφορικά με την εξάλειψη των προκατα-
λήψεων για τον Άλλον και την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και ευαισθητοποίησης των 
μαθητών για το διαφορετικό.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Παιδική λογοτεχνία, εκπαίδευση, στερεότυπα, διαφορετικότητα, ενσυ-
ναίσθηση, άγνοια, ανεκτικότητα

Έρευνα – Δράση σε διαπολιτισμικό  σχολικό περιβάλλον με παιδιά Ρομά. 
Project  «Εξάλειψη της ελλιπούς φοίτησης μέσα από τη λογοτεχνία 

με έμφαση στη  διαφορετικότητα»

Καλιωτάκη Κυριακή, 
Δασκάλα

 
Η Έρευνα – Δράση είναι μια μορφή αναστοχαστικής έρευνας που αναλαμβάνουν οι συμ-
μετέχοντες σε κοινωνικές καταστάσεις προκειμένου να βελτιώσουν τη λογική και τη συνέ-
πεια των πρακτικών τους, καθώς και τις καταστάσεις πάνω στις οποίες αυτές εφαρμόζονται.

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας-δράσης είναι να εξαλειφθεί η ελλιπής φοίτηση και 
η διακοπή της,  των μαθητών Ρομά στο σχολείο. Επιμέρους στόχοι της έρευνας-δράσης εί-
ναι: α) να βελτιωθεί η άτακτη προσέ-λευση, β) να παραχθεί προφορικός και γραπτός λόγος, 
γ) να αισθανθούν οι μαθητές ότι ανήκουν στο σχολείο, δ) να συμμετέχουν με ίσους όρους, 
ε) να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους, στ) να συνεργάζονται – να παράγουν – να ευχα-
ριστιούνται, και ζ) να αποκτήσουν συνέπεια σ’ αυτό που κάνουν. 

Στη έρευνα – δράση για τη συλλογή δεδομένων, είχα την ευκαιρία να αξιοποιήσω ανοι-
κτές και ελεύθερες (ημερολόγιο, ηχογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις, φωτογράφιση διδακτι-
κών διαδικασιών), αλλά και αυστηρές, ποσοτικές και ποιοτικές τεχνικές (μη δομημένες συ-
νεντεύξεις, κλείδες παρατήρησης - επιτόπια παρατήρηση).
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 Το Project που εφάρμοσα στη Β΄ τάξη του εξατάξιου δημοτικού σχολείου Μελισσίου 
(τυπικό σχολείο με σημαντικό αριθμό Ρομά), με το διττό ρόλο ερευνήτριας – εκπαιδευτι-
κού, είναι αποτέλεσμα ενός αναθεωρημένου σχεδίου, ακολουθώντας ως προς τη μορφή, 
τα τέσσερα σπειροειδή βήματα: σχεδιασμός – δράση – παρατήρηση – στοχασμός κ.ο.κ. 

Αν και το χρονικό διάστημα που διεξήχθη η έρευνα – δράση ήταν περιορισμένο, το 
υλικό ήταν ευέλικτο, κοντά στο γνωστικό τους πεδίο και εξασφαλίστηκαν αυθεντικές κα-
ταστάσεις διαμαθητικής επικοινωνίας. Η προσπάθεια να μείνουν οι μαθητές στο σχολείο 
αλλά και να κρατηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον τους μέσα  από δραστηριότητες φιλαναγνω-
σίας, καλλιεργώντας τη δημιουργική σκέψη, τη γλωσσική έκφραση, τα θετικά συναισθή-
ματα και τον προβληματισμό, έφερε αποτέλεσμα, ωθώντας τους στην ενεργό συμμετοχή 
προφορική, γραπτή ή εικαστική.

Το Project αυτό, στάθηκε η αφετηρία δημιουργικής και βιωματικής έκφρασης. Για πρώτη 
φορά συνεργάστηκαν μαθητές Ρομά και μη, με ίσους όρους, απέβαλαν το φόβο της σχολι-
κής αποτυχίας, τονώθηκε η αυτοπεποίθησή τους και εκτέθηκαν σε κοινό. Στέλνοντας πα-
ράλληλα κι ένα μήνυμα πως μαζί, μπορούμε να τα καταφέρουμε, ευελπιστώντας να απο-
δυναμωθούν όχι μόνο για τους συμμετέχοντες αλλά και για τους ακροατές τυχών αρνητικά 
στερεότυπα και  προκαταλήψεις για τα παιδιά Ρομά και των Ρομά για τους άλλους.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Έρευνα – Δράση, ελλιπής φοίτηση, λογοτεχνία-φιλαναγνωσία, διαφορε-
τικότητα, ενσυναίσθηση  

Αποδομώντας το αφήγημα του κυρίαρχου φυλετικού λόγου: 
Η κριτική φυλετική θεώρηση της ισχύος στη λογοτεχνία 

για παιδιά και νέους

Καραγιάννη Μαρία,
Υπ. Δρ., Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.

Η παιδική λογοτεχνία, ως ιστορικοκοινωνικά κατασκευασμένο αφήγημα του κυρίαρχου 
λόγου που αντανακλά και αναπαράγει τις κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές του άνισα 
δομημένου συστήματος ισχύος, βρίσκεται στο επίκεντρο της πρόσφατα αναδυόμενης κρι-
τικής θεωρητικής προσέγγισης των αφηγηματικών ιστοριών, της λεγόμενης κριτικής φυ-
λετικής θεωρίας. Εντασσόμενη στον ευρύτερο χώρο της κριτικής θεωρίας, των πολιτισμι-
κών σπουδών, της κριτικής πολυπολιτισμικότητας, η κριτική φυλετική θεωρία αποτελεί ένα 
νέο διεπιστημονικό μεθοδολογικό εργαλείο κριτικής ανάλυσης των με στόχο την έκθεση 
της έκδηλης, και, κυρίως, της υφέρπουσας ιδεολογικής ηγεμονίας της κυρίαρχης ομάδας.

Η παρούσα εργασία θα επιδιώξει να παρουσιάσει τη νέα κριτική θεωρητική προσέγγιση 
του φυλετικοποιημένου λόγου των λογοτεχνικών αφηγήσεων για παιδιά και νέους, καθώς 
και τους βασικούς άξονες ανάλυσης και έκθεσης των σχέσεων ισχύος που εγγράφονται σε 
αυτά, με όρους αυθεντικότητας και ακρίβειας. Αποστασιοποιημένη από την πλουραλιστική 
πολυπολιτισμική ανάλυση που αφήνει ανεξέταστο το φυλετικό σημαίνον της διαφοράς, η 
κριτική φυλετική θεωρία τοποθετεί στο επίκεντρο της εξέτασής της το ρόλο της φυλετικής 
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ισχύος σε όλα τα στάδια παραγωγής, διάθεσης, χρήσης και αξιολόγησης ενός βιβλίου, στο-
χεύοντας στην ανάδειξη των πρακτικών που εξασφαλίζουν στην κυρίαρχη φυλετική ομάδα 
το προνόμιο να κατασκευάζει τη δική της αφηγηματική αλήθεια, εγκλωβίζοντας την ετε-
ρότητα στην κατηγορία της μειονότητας με στερεοτυπικά γνωρίσματα αναπαράστασης. 

Στο πλαίσιο της κριτικής φυλετικής θεώρησης, η λογοτεχνική αφήγηση εξετάζεται ως 
μέσο μετάδοσης κωδικοποιημένων μηνυμάτων που πριμοδοτούν την κυρίαρχη κουλτού-
ρα, τοποθετώντας τους νεαρούς αναγνώστες-θεατές σε συγκεκριμένες θέσεις υποκειμε-
νικότητας, με όρους φυσικοποιημένης ανωτερότητας ή κατωτερότητας, ανάλογα με την 
υπαγωγή τους ή μη στο κυρίαρχο σημαίνον της κοινωνικής ιεράρχησης. Προκειμένου να 
αναδειχθεί η κοινωνικοπολιτική λειτουργία της παιδικής λογοτεχνίας, το άρθρο θα εστια-
στεί στην ανίχνευση και την αποκωδικοποίηση των στρατηγικών της κυρίαρχης ομάδας 
που χρησιμοποιεί για να κατασκευάσει μια επιλεκτική οπτική θέασης της πραγματικότητας, 
προσανατολίζοντας τους νεαρούς αναγνώστες-θεατές στη διαμόρφωση ενός διαστρεβλω-
μένου αξιολογικού κώδικα στη βάση μεροληπτικών συμβολισμών, απλουστευτικών ερμη-
νειών, περιοριστικών οπτικών θέασης των σύγχρονων πολυφυλετικών κοινωνιών.

Τέλος, η παρούσα εργασία θα παρουσιάσει μια σημαντική διάσταση της  κριτικής φυ-
λετικής μεθοδολογίας· την επιδίωξη της κοινωνικής αλλαγής μέσω της αποκατάστασης 
της αλήθειας. Αναγνωρίζοντας την ισχύ των αφηγηματικών ιστοριών στη διαμόρφωση 
της ατομικής και συλλογικής συνείδησης, η κριτική φυλετική θεωρία προτάσσει τη χρήση 
των «αφηγηματικών ιστοριών» (“storytelling”) ή αλλιώς των «αντι-αφηγήσεων» (“counter-
stories”), δηλαδή των  προσωπικών ιστοριών των λεγόμενων φυλετικών μειονοτήτων που 
σπάνε την επιβαλλόμενη σιωπή τους και κατονομάζουν τη δική τους πραγματικότητα, γνω-
στοποιώντας τις βιωματικές τους εμπειρίες εντός του καταπιεστικού συστήματος της φυ-
λετικής διάκρισης και καταπίεσης. Απώτερος στόχος είναι η προώθηση κι η ανάδειξη των 
ιστοριών των καταπιεσμένων ομάδων που ως τώρα διαστρεβλώνονταν ή αποσιωπούνταν 
από την συλλογική αφήγηση, συγκροτώντας μια νέα οπτική θεώρηση της ιστορικής και 
κοινωνικής πραγματικότητας. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: κριτική φυλετική θεωρία, φυλετικοποιημένος λόγος, αντι-αφηγήσεις,  
άνισες σχέσεις ισχύος

Η εικόνα του «διαφορετικού» παιδιού στη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία: 
Μελετώντας τις ιδεολογικές παραμέτρους αναφορικά με την ετερότητα

Κουτζιακουτζίδου Θεοδώρα,
Δρ., Π.Τ.Ν., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στην παρούσα εργασία μελετάται ο τρόπος απεικόνισης του «Άλλου» σε δύο σύγχρονα 
εικονογραφημένα μικροαφηγήματα Ελλήνων συγγραφέων, που απευθύνονται σε παιδιά 
νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Οι λογοτεχνικοί χαρακτήρες που πρωταγωνιστούν 
στα αφηγήματα που εξετάζει η παρούσα μελέτη είναι γενικότερα ήρωες με διαφορετικές 
απεικονίσεις της ετερότητας. Επιπλέον, εξετάζονται τα ιδεολογικά μηνύματα μέσα από τον 
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κειμενικό και εικονικό αφηγηματικό λόγο. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στη σχέση που ανα-
πτύσσεται ανάμεσα στο κείμενο και την εικόνα, προκειμένου να εντοπιστούν στερεοτυπι-
κές και προκατασκευασμένες ιδέες σχετικά με τον «Άλλο». Τέλος, εξετάζεται η λειτουργία 
της εικονογράφησης στο σύγχρονο εικονογραφημένο μικροαφήγημα. 

Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της πολυπολιτισμικό-
τητας, καθώς διάφορες ηθικές αξίες, ιδέες, αντιλήψεις και στάσεις συναντιούνται και αλλη-
λεπιδρούν. Το ζήτημα της διαφορετικότητας απασχόλησε την εκπαίδευση και το παιδικό 
βιβλίο∙ εκπαιδευτικοί, συγγραφείς και εικονογράφοι ασχολήθηκαν με αυτό. Η εκπαιδευτική 
πολιτική δεν έμεινε αδιάφορη στα νέα δεδομένα: η καλλιέργεια της διαπολιτισμικής συ-
νείδησης έγινε ζητούμενο και στόχος στη νέα πολυπολιτισμική πραγματικότητα. Οι έννοι-
ες του «Εαυτού» και του «Άλλου», ζητήματα δηλαδή ταυτότητας και ετερότητας, τέθηκαν 
στο επίκεντρο  ερευνητικών  εργασιών  και  διαλόγου  στις  ανθρωπιστικές  επιστήμες  και  
στις θεωρίες της λογοτεχνίας κατά την τελευταία δεκαετία στη χώρα μας. Η εικόνα του «Άλ-
λου», που γίνεται κατανοητή μέσα από τις ποικίλες κοινωνικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις, 
παραπέμπει στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει, αποδέχεται ή απορρίπτει 
σταδιακά τον «ξένο» που «εισβάλλει» στο χώρο της. 

Το μεθοδολογικό εργαλείο που έχει χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση της με-
λέτης αφορά μια συνδυαστική μέθοδο που στηρίζεται στη μεθοδολογία που προτείνει η 
θεωρία της Πολιτισμικής Εικονολογίας. Επιπρόσθετα, στηρίζεται στη θεωρία του αφηγη-
ματικού λόγου, που συνθέτει με τα έργα του ο Γάλλος θεωρητικός Genette. Αντίστοιχα, η 
ανάλυση της εικονογράφησης έχει στηριχτεί στη «γραμματική του οπτικού κειμένου» των 
Kress και Van Leeuwen (1996/2010), σε συνδυασμό με στρατηγικές και θεωρίες από το 
χώρο της Παιδικής Λογοτεχνίας.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να σημειώσουμε ότι τα θέματα των μικροαφηγημάτων που 
αναλύονται είναι εμπνευσμένα από τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, και τα ιδεο-
λογικά μηνύματα που μεταδίδονται καταφέρνουν να εμφυσήσουν τις αξίες της ζητούμε-
νης διαπολιτισμικότητας, δηλαδή της συμφιλίωσης, του σεβασμού της ετερότητας και της 
ουσιαστικής αποδοχής του «Άλλου». Επιπλέον, λειτουργούν στο επίπεδο της ενσυναίσθη-
σης, της επίλυσης προβλημάτων, αλλά και ως φορείς κοινωνικοποίησης στο σύγχρονο πο-
λυπολιτισμικό περιβάλλον.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: παιδική λογοτεχνία, ετερότητα, ιδεολογία, πολυπολιτισμικότητα, διαπο-
λιτισμικότητα, εικονογράφηση, Άλλος, σχολικός εκφοβισμός, διαπροσωπικές σχέσεις

Η Παιδική Λογοτεχνία στο εκπαιδευτικό σύστημα 
της Αλβανίας τον 19ο αιώνα

Κουτσού Έλσα, 
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει το ξεκίνημα του κλάδου της Παιδικής 
Λογοτεχνίας στη γειτονική μας χώρας και να παρουσιάσει τους λόγους, οι οποίοι οδήγησαν 
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στην εξέλιξη της. Επιπλέον, στοχεύει στην παρουσίαση των εκπροσώπων αυτής της περιό-
δου και το έργο τους, όπως επίσης, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Η ιστορία Παιδικής Λογοτεχνίας στην χώρα της Αλβανίας ξεκινά την περίοδο της Εθνι-
κής Αναγέννησης το 1830, η οποία χαρακτηρίζεται ως η πιο «φωτεινή» εποχή της ζωής 
στη χώρα. Η περίοδος της Εθνικής Αλβανικής Αναγέννησης σημείωσε ένα ποιοτικό βήμα 
στην ανάπτυξη της λογοτεχνίας. Ξεκινάει  την δεκαετία του 30-40 του 19ου αιώνα και συ-
νεχίζει μέχρι την Ανεξαρτησία της Αλβανίας. Είναι ένα κίνημα του Αλβανικού λαού για την 
απελευθέρωση από την Οθωμανικό ζυγό, με χαρακτήρα πολιτικό, ιδεολογικό, πολιτιστικό 
και λογοτεχνικό. 

Η Παιδική Λογοτεχνία, κατά το πρότυπο της Λογοτεχνίας που προαναφέραμε, ξεκινά-
ει τη δραστηριότητα της αυτήν την εποχή, κατά την οποία πολλοί συγγραφείς, διάσημες 
προσωπικότητες της χώρας, δημιουργούν τα δικά τους έργα για τους μικρούς αναγνώστες. 
Αυτός ο λογοτεχνικός πλούτος για  παιδιά  συγκαταλέγεται στην ρομαντική παράδοση της 
Αλβανικής λογοτεχνίας. Οι αναγεννητές ανέδειξαν ότι η ανάπτυξη της παιδικής λογοτεχνίας 
ήταν μια μεγάλη και σημαντική  κοινωνική, παιδαγωγική, καλλιτεχνική και εθνική  αποστο-
λή. Λογοτεχνία, η οποία έπρεπε να καλλιεργηθεί για να αναπτύξει και να μορφώσει τη νέα 
γενιά και ανάγκη για μια εθνική αφύπνιση και παιδεία στην αλβανική γλώσσα.

Το μεγαλύτερο μέρος των έργων  αυτής της εποχής, όπως, ποιήματα, διηγήματα, πα-
ραμύθια, μύθοι κ.α. έχουν γραφτεί ειδικά με σκοπό να συμπεριληφθούν  στα σχολικά εγ-
χειρίδια στα πρώτα αλβανικά σχολεία. Αυτού του είδους έργα για παιδιά είναι σχεδόν τα 
περισσότερα δημιουργήματα του Kostandin Kristoforidhi/ Κωνστανινου Χριστοφορίδη, 
του Naim Frashëri /Ναιμ Φράσερι, του Sami Frashërit/ Σαμι Φράσερι, Andon Zako Çajupi/ 
Αντώνη Ζάκου Τσαγιούπη, του Papa Kristo Negovani/ Πάπα Χρήστου Νεγκοβάνη. Τέλος, 
μεταξύ αυτών υπάρχουν και αρκετές  άλλες δημιουργίες, γραμμένες ειδικά για παιδιά, εκτός 
πλαισίου των σχολικών εγχειριδίων, με σκοπό αυτά  να μορφωθούν καλλιτεχνικά και ηθικά. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: παιδική λογοτεχνία, αλβανικό εκπαιδευτικό σύστημα

Η διαφορετικότητα, ως θέμα της παιδικής λογοτεχνίας 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες

Λυμπεροπούλου Δήμητρα,
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Ο όρος διαφορετικότητα χαρακτηρίζεται από εννοιολογική ευρύτητα και σχετίζεται με το-
μείς, όπως τον κοινωνικο-οικονομικό τομέα, το φύλο, τη γλώσσα, τα πολιτισμικά και πο-
λιτιστικά δεδομένα που φέρει ο κάθε άνθρωπος, καθώς και τα θρησκευτικά και πολιτικά 
«πιστεύω» και ιδεώδη του, αλλά και τις σωματικές και νοητικές ιδιαιτερότητές του (Στανιού, 
2015: 8) Είναι σημαντικό να μελετήσουμε πως προσεγγίζεται ένα θέμα όπως η διαφορετι-
κότητα σε παιδικά λογοτεχνικά βιβλία γιατί ένα λογοτεχνικό έργο έχει ως κύριο σκοπό να 
παρέχει στον αναγνώστη του τη λογοτεχνική εμπειρία, κάτι που δεν μπορεί να το αποκο-
μίσει από πουθενά αλλού και με κανέναν άλλο τρόπο (Καρπόζηλου, 1994: 169) με σκοπό 
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να ξεπεράσει τα στερεότυπα και τα στεγανά της εκάστοτε κοινωνίας (Στανιού, 2015: 17).
Στόχος της παρούσας εργασίας  είναι να μελετηθεί πώς το παιδί- αναγνώστης εξοι-

κειώνεται με θέματα που άπτονται στη σφαίρα της διαφορετικότητας. Η εργασία αυτή 
στηρίχθηκε σε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σε βιβλία της ελληνικής και μεταφρασμέ-
νης παιδικής λογοτεχνίας με θέμα τη διαφορετικότητα. Τα βιβλία που μελετήθηκαν είναι, 
Τσιρλιμίγκος, ο ήσυχος καλικάτζαρος, (2000) της Λέττας Βασιλείου, Η Μιμή με τα μεγάλα 
αφτιά, (2000) της Κέστερ Σλεντς, Ένα αβγό από αλλού, (2000) της Αγκέλικα Γκλίτς, και κά-
ποια από τα πιο αγαπημένα και πολυδιαβασμένα βιβλία του Ευγένιου Τριβιζά όπως, Το 
παπάκι που δεν του άρεσαν τα ποδαράκια του, (1990) και Η τελευταία μαύρη γάτα (2001). 

Σε αυτά τα βιβλία μελετήθηκαν πρώτα από όλα τα κοινά χαρακτηριστικά που παρουσι-
άζουν όσον αφορά τη διαφορετικότητα στην πλοκή, στους χαρακτήρες, στη συμβολή της 
εικονογράφησης, καθώς και στα διαφορετικά στοιχεία, όπου έγκειται η διαφορετικότητα, 
σε κάθε βιβλίο ξεχωριστά. Κάποια από τα συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι τα βιβλία 
αυτά παρουσιάζουν ομοιότητες, ως προς το ευτυχισμένο τέλος, όταν η δικαιοσύνη έρχε-
ται με το τέλος της ιστορίας και οδηγεί τον αναγνώστη στην κάθαρση, στη επέμβαση του 
βοηθού-προστάτη, αλλά και διαφορές όσον αφορά την άποψη που έχουν οι άλλοι για τον 
πρωταγωνιστή και ο διαφορετικός τρόπος που παρουσιάζεται το θέμα της διαφορετικό-
τητας σε κάθε βιβλίο. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαφορετικότητα, παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο, Ελληνική και Μεταφρα-
σμένη παιδική Λογοτεχνία

Το μάθημα της Λογοτεχνίας ως γέφυρα πολιτισμών και αξιών: 
αναζητώντας το αξιακό στίγμα του Αναλυτικού Προγράμματος 

της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Πάνος Δημήτριος, Επιστ. Συνεργάτης Φ.Π.Ψ.,  Ε.Κ.Π.Α.

Οι αλλαγές στην «ανθρωπογεωγραφία» του ελληνικού σχολείου κατά την τελευταία εικο-
σιπενταετία, έχουν τροποποιήσει ριζικά τις κοινωνικές προσδοκίες από αυτό, αλλά και τη 
δεκτικότητα των μαθητών μας στις σχολικές στρατηγικές και τους «τρόπους» υποστήριξής 
τους. Μιλώντας πια για ένα σχολείο με χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν όλο και πιο πολύ 
στην πολυπολιτισμικότητα (όχι μόνο με την καταγωγική έννοια ή με την προοπτική της στα-
διακής ενσωμάτωσης των προσφυγικών ροών, αλλά και με αναφορά στις όλο και περισσό-
τερο αποκλίνουσες πολιτισμικές αφετηριακές παραστάσεις των μαθητών που συγκροτούν 
διαφορετικές «ταυτότητες μέσα στις ταυτότητες»), είμαστε αναγκασμένοι να συζητήσουμε 
πέρα από τη μεθόδευση και το σκεπτικό με το οποίο προσεγγίζουμε πολλά από τα διδακτι-
κά αντικείμενα, ειδικά αυτά που έχουν περισσότερο «ανθρωποκεντρικό» χαρακτήρα. Στο 
πλαίσιο αυτής της οπτικής, που οδηγεί τελικά σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχει-
ριζόμαστε τη σχολική γνώση ευρύτερα, το μάθημα της Λογοτεχνίας αποτελεί αντικείμενο 
με κομβική βαρύτητα, λόγω της ιδιαίτερης γλωσσικής μορφής που υποστασιοποιεί, αλλά 
και εξαιτίας των αξιακών συνδηλώσεων που εύλογα αναδεικνύει. 
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Η ανακοίνωση αυτή προσπαθεί να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους οι διάφο-
ρες εκδοχές του Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος της Λογοτεχνίας στη Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση (ΕΠΠΣ / ΔΕΠΠΣ, Πρόγραμμα Α΄ Λυκείου του 2011, πιλοτικό πρόγραμ-
μα για τα Γυμνάσια), αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα που περιγράφηκε προηγουμέ-
νως, αξιοποιώντας τη δυνατότητα του κειμένου να λειτουργεί ως «εν χρόνω» ερμηνευτής 
της πραγματικότητας, καθώς και την «ανοιχτότητά» του στην υποκειμενικότητα, αλλά όχι 
στον υποκειμενισμό (Jauss, Ingarden, Iser). Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ανάλυσης πε-
ριεχομένου για τα κανονιστικά κείμενα που το συγκροτούν, εξετάζουμε συγκριτικά ποιο 
είναι το αξιακό υπόβαθρο που καθορίζει κάθε εκδοχή του Προγράμματος και τις επιδι-
ώξεις της, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο το σκεπτικό που τα υποστηρίζει αναδεικνύει 
το λογοτεχνικό κείμενο ως τόπο συναίρεσης αξιακών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, ή 
διατηρεί την έμφαση στην κειμενική αυτοτέλεια με όρους ερμηνευτικής μονομέρειας. Η 
όλη επεξεργασία του διαθέσιμου υλικού δείχνει ότι οι νεότερες εκδοχές του προγράμμα-
τος (πρόγραμμα Α΄ Λυκείου, πιλοτικό Γυμνασίου) βρίσκονται πολύ πιο κοντά σε μια οπτική 
που ενθαρρύνει την πολιτισμική και κοινωνική συνειδητοποίηση και ευνοούν δράσεις που 
επιτρέπουν μιαν ουσιαστική παρέμβαση για την αλληλοκατανόηση στην πολυπολιτισμική 
σχολική πραγματικότητα.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Αναλυτικό Πρόγραμμα Λογοτεχνίας, αξίες, πολυπολιτισμικότητα, δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση, ανάλυση περιεχομένου

O «άλλος» στην Παιδική Λογοτεχνία. 
Απόψεις παιδιών πρωτοσχολικής ηλικίας

Τσακανίκα Σταυρούλα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μάκη Αικατερίνη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναμφίβολα η ελληνική κοινωνία μέχρι πρόσφατα χαρακτηριζόταν από πολιτισμική ομοι-
ογένεια. Τα τελευταία χρόνια όμως η κατάσταση αλλάζει συνεχώς, λόγω των μαζικών με-
τακινήσεων που παρατηρούνται τόσο μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, όσο κι από χώρες 
του τρίτου κόσμου προς την Ευρώπη, με αποτέλεσμα και η χώρα μας να χαρακτηρίζεται 
από πολιτισμικό πλουραλισμό. Το σύγχρονο σχολείο δεν μένει ανεπηρέαστο από αυτές τις 
συνθήκες και οφείλει να καταρρίψει τα στεγανά της μονοπολιτισμικής εκπαίδευσης και να 
αξιοποιήσει την πολιτισμική ετερότητα, ώστε να ενισχυθεί η αρμονική συνύπαρξη διαφο-
ρετικών πολιτισμικά ομάδων. 

Η εργασία αυτή, σκοπό έχει να διερευνήσει τις απόψεις των παιδιών πρωτοσχολικής 
ηλικίας σχετικά με το θέμα της διαφορετικότητας και συνάμα να εξετάσει το ρόλο της παι-
δικής λογοτεχνίας στην αντιμετώπιση ξενοφοβικών αντιλήψεων. Η έρευνα έλαβε χώρα σε  
Δημοτικό Σχολείο της πόλης των Ιωαννίνων και σε αυτή συμμετείχαν μαθητές της πρώτης 
σχολικής ηλικίας. Προτείναμε βιβλία και κριτήρια αξιολόγησης για παιδιά πρωτοσχολικής 
ηλικίας τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία, προκειμένου να αναπτυχθούν θετικές στάσεις απέναντι στον «άλλο». Προσπαθήσα-
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με, τα βιβλία που επιλέξαμε  να μην περιορίζονται μόνο σε απλή αναφορά στο διαφορετικό 
αλλά ταυτόχρονα να  σκιαγραφούν μια θετική εικόνα γι’ αυτούς, βγάζοντάς τους από την 
απομόνωση και τοποθετώντας τους στο πρώτο πλάνο της αφήγησης. 

Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται μία προσπάθεια, μέσω της ανάγνωσης λογοτεχνικών 
βιβλίων, καθώς και δραστηριοτήτων να έρθει το παιδί σε επαφή με την ετερότητα, την απο-
δοχή του «άλλου» και τη διαχείριση της διαφορετικότητας.. Επίσης, επιχειρείται  μία από-
πειρα σύγκρισης των κριτηρίων που θέτουν οι ειδικοί ερευνητές στην επιλογή ενός βιβλίου 
με διαπολιτισμικό περιεχόμενο και των κριτηρίων που θέτουν τα παιδιά.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα κριτήρια που χρησιμοποιούν τα παιδιά για την επιλογή 
των βιβλίων είναι διαφορετικά από τα κριτήρια που έχουν οι ειδικοί ερευνητές. Ορισμένα 
από τα στοιχεία που διαμορφώνουν τις επιλογές τους είναι η εικονογράφηση, ο χαρακτή-
ρας των ηρώων καθώς και η πλοκή της ιστορίας.

Αναλύοντας τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει τη συ-
νεισφορά της παιδικής λογοτεχνίας και τη συμβολή της  στην εκπλήρωση των στόχων μιας 
γενικότερης διαπολιτισμικής προσέγγισης. Διαπιστώνουμε, ότι  είναι σε θέση να διαπλά-
σει και να διαμορφώσει τις ευαίσθητες ψυχές των παιδιών, παρουσιάζοντας θέματα από 
τη ζωή  προσφύγων, μεταναστών, τσιγγάνων, με στόχο την αποδοχή της φυλετικής ή εθνι-
κής ιδιαιτερότητας.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Παιδική Λογοτεχνία, διαπολιτισμικότητα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Προώθηση πολιτικών και κοινωνικών μηνυμάτων για τη διαμόρφωση 
του δημοκρατικού πολίτη: Βιβλιογραφική επισκόπηση των σχολικών 

λογοτεχνικών εγχειριδίων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Γκούμας Σταμάτιος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Παπουτσή Αικατερίνη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το σχολείο αποτελεί έναν de facto κοινωνικοποιητικό μηχανισμό, το οποίο, υιοθετώντας τις 
επιταγές της εκάστοτε περιόδου, επιχειρεί την ομαλή ένταξη και προσαρμογή του ατόμου 
στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Ο μαθητής μέσω των πρακτικών του εκπαιδευτικού συ-
στήματος, όπως η οργάνωση των αναλυτικών προγραμμάτων, το περιεχόμενο των σχολικών 
εγχειριδίων, η διαμόρφωση του κλίματος της τάξης κλπ., εξοικειώνεται με τα πολιτισμικά-κα-
νονιστικά στοιχεία. Επιπρόσθετα, ενστερνίζεται αξίες, κανόνες και αντιλήψεις του εξωσχολι-
κού περιβάλλοντος, με τελικό σκοπό τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και την ένταξή του 
στο κοινωνικό σύστημα (Κωνσταντίνου, 2015). Άρα, καθίσταται σαφές ότι η πολιτική αγωγή 
των μαθητών ενυπάρχει στην παιδαγωγική λειτουργία του σχολείου.
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Άλλωστε σκοπός της πολιτικής αγωγής, κατά τη συνταγματική επιταγή στην προσπάθεια 
διαμόρφωσης χειραφετημένων, ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών, είναι η αφομοίωση και 
η αποδοχή από το άτομο των πολιτικών αξιών στις οποίες στηρίζεται το κράτος. Η πρόσλη-
ψη και η υιοθέτηση πολιτικών αρχών και αξιών, όπως και η ανάληψη κοινωνικών ρόλων 
αποτελούν τους βασικούς στόχους της πολιτικής κοινωνικοποίησης (Καρακατσάνη, 2004).

Το σχολικό εγχειρίδιο στην υποχρεωτική εκπαίδευση αποτελεί το πιο πρόσφορο μέσο 
για την ορθή πολιτική αγωγή του μαθητή. Η άποψη αυτή αιτιολογείται, επειδή το σχολικό βι-
βλίο αφενός διαμορφώνεται από καταρτισμένο εκπαιδευτικό δυναμικό εγκεκριμένο από το 
κράτος και αφετέρου είναι άμεσα, υποχρεωτικά και δωρεάν διαθέσιμο στο μαθητή. Επιπλέ-
ον, εμπεριέχει πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα με σκοπό την πολιτική αγωγή του παιδιού, 
διότι κάθε είδος γραφής εξυπηρετεί συγκεκριμένες ιδεολογικές σκοπιμότητες.  Το γεγονός 
αυτό τεκμαίρεται, επειδή μέσω του γραπτού λόγου προβάλλονται κάποιες αξίες που συνδέ-
ονται αναγκαστικά με ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο (Κανατσούλη, 2004). 

Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής μελέτης είναι η διερεύνηση των πολιτικών και κοι-
νωνικών μηνυμάτων που εμπεριέχονται στα σχολικά λογοτεχνικά βιβλία. Ειδικότερα, επιχει-
ρείται η αναγνώριση των θεμάτων και των κειμενικών στοιχείων, τόσο στα Ανθολόγια της Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης όσο και στα συγγράμματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γυμνασίου, 
που ασκούν πολιτική αγωγή αποσκοπώντας στην καλλιέργεια δημοκρατικών πεποιθήσεων.

Υποστηρίζεται ότι η εύρεση των μηνυμάτων που διαπερνούν τα σχολικά  λογοτεχνικά 
εγχειρίδια επιτρέπει στον εκπαιδευτικό την αξιοποίησή τους σε ένα διαθεματικό πλαίσιο. 
Σημαντικό ρόλο στην ενδυνάμωση της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη διαδραματίζει 
και η εφαρμογή τεχνικών συνεργατικής μάθησης, η υποβοήθηση των μαθητών προς την 
κατεύθυνση της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας (Καρακατσάνη, 2004). Εν κατα-
κλείδι, οι μαθητές μέσω της επαφής τους με τα συγκεκριμένα κείμενα εξοικειώνονται με 
το λογοτεχνικό λόγο αλλά και την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα σε συγχρονικό 
και διαχρονικό επίπεδο. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: κοινωνικοποιητική λειτουργία, πολιτική αγωγή, λογοτεχνία, σχολικά εγ-
χειρίδια

Σύγχρονα πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα στο «Πλήθος» 
του Ανδρέα Φραγκιά και η παιδαγωγική σημασία του έργου

Καπραβέλου Αλεξία,
M.Sc., Υπ. Δρ. Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η έρευνα βασίζεται στην κριτική της υπάρχουσας κοινωνίας, όπως έχει αναλυθεί θεωρητικά από 
μεγάλους κοινωνιολόγους (Κορνήλιος Καστοριάδης, Michel Foucault, Colin Ward, Bob Black, 
John Holloway, Paul Lafargue, Murray Bookchin, Noam Chomsky, Xavier Renou, Dana Williams). 
Σκοπός της έρευνας είναι η εμβάθυνση στα προβλήματα της καταπιεστικής και εκμεταλλευτικής 
κοινωνίας και η παρουσίαση προτεινόμενων λύσεων από την πλευρά του Ανδρέα Φραγκιά. Η 
μεθοδολογία που ακολουθείται είναι η ανάλυση περιεχομένου στο «Πλήθος» του συγγραφέα.
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Η έρευνα έδειξε ότι το δίτομο μυθιστορηματικό έργο του Ανδρέα Φραγκιά «Το Πλήθος» 
βρίθει συμβολισμών, για να εκφράσει τα προβλήματα των αστικών κοινωνιών, όπως οι εξου-
σιαστικές στρατηγικές, η κρατική καταστολή και τιμωρία, η οργάνωση της ζωής από τους 
ιθύνοντες - με το αυστηρό της πλαίσιο, με τις καταδυναστεύσεις, με το δίπολο αφενός μεν 
της άσκησης βίας και επιβολής αφετέρου δε της υποταγής. Η κουλτούρα του θεάματος, η 
μαζική ενημέρωση, η τεχνολογία με τη μηχανοποίηση και τεχνοκρατία, αποτελούν όψεις 
του συστήματος. Προτεραιότητα δίδεται αφενός μεν στις εξουσιαστικές σχέσεις, όπου δη-
μιουργούνται σχέσεις εξάρτησης μέσα από την αφαίρεση δικαιωμάτων, αφετέρου δε στα 
συμφέροντα των εταιρειών, όπου ο ρόλος του εργαζόμενου είναι να υπηρετεί πιστά το 
αφεντικό του και να εντατικοποιείται στη βιοπάλη. Το κοινωνικό σύστημα είναι ιεραρχικό, 
εποπτικό, καταγραφικό και ποινικό. Με τους προκαθορισμένους επίσημους στόχους που 
οδηγούν στην προπαγάνδα, κατανάλωση και αποβλάκωση και με τους κανόνες του, ωθεί 
στην επιδίωξη του κοινωνικού κύρους και της «μεγάλης ζωής», αλλά ταυτόχρονα αξιολο-
γεί τα πάντα με βάση κάποιο τίμημα, παρεμποδίζοντας το άτομο στους στόχους του και 
οδηγώντας το στην αποτυχία, περιθωριοποιώντας τον αποτυχόντα και επιβραβεύοντας 
τους ακολούθους του. Παράλληλα, ασκεί βία, εξοντώνει, αιχμαλωτίζει ή αφομοιώνει τους 
διαφορετικούς, μεταθέτει τις διενέξεις στους καταπιεσμένους, καταπνίγει την ευαισθησία. 
Η κυριαρχία εγκαθιστά φρουρούς και φύλακες, ρυθμίζει ακόμα και την ποικιλομορφία και 
τις κοινωνικές αλλαγές, επιβάλλει εντατικοποίηση σε περιόδους κρίσης, συνθλίβοντας τα 
άτομα. Οι θεσμοί είναι κι αυτοί μαγαζιά που εκμεταλλεύονται την αποκλειστικότητά τους, 
κάνουν διακρίσεις, προσβάλλουν. Επικρατούν η ανισότητα στις απολαβές του ανθρώπου, 
ο ρατσισμός, η διαφθορά, η συμβατικότητα, οι φόβοι και ο εγωισμός του ανθρώπου ως 
παράγοντες της κοινωνικής συναίνεσης, η πεζότητα της ζωής και ο ψυχρός ρεαλισμός, η 
εξαπάτηση, η μοναξιά, τα προσωπικά αδιέξοδα. Στην κοινωνία όπου οι υπήκοοι υποδύ-
ονται ρόλους, απουσιάζει η αλληλοβοήθεια, η επικοινωνία, η προσωπική γαλήνη. Το σύ-
στημα έχει την τάση να επικαιροποιείται και να ανανεώνεται, ώστε οι υπήκοοι να αγνοούν 
τις εξελίξεις και να ακινητοποιούνται. Άλλωστε, τα υποκείμενα είναι αναλώσιμα και εύκο-
λα αντικαταστάσιμα.

Ο Φραγκιάς αποτίει σεβασμό στους ήρωες αγωνιστές της Ιστορίας και αναδιφεί στην 
ιστορική μνήμη της βίας και θηριωδίας. Πηγές κάθε κακού είναι η εξουσία, η ιδιοκτησία και 
το κέρδος. Η ανθρώπινη απελευθέρωση προϋποθέτει απόρριψη της γενικευμένης καχυπο-
ψίας, της θυματοποίησης του ανθρώπου, των καταναγκασμών, των χρονικών προθεσμιών, 
της μαζοποίησης, των σχέσεων συναλλαγής, των αγορών και των εμπορευμάτων. Ο συγ-
γραφέας παρακινεί ατομικότητες και συλλογικότητες να αψηφήσουν το άγχος και το φόβο, 
να εγκαταλείψουν την απάθεια, την απομόνωση και την υπακοή, να απεγκλωβιστούν από 
τους στόχους του συστήματος και να βρουν καταφύγιο στη φιλία και στον έρωτα. Πολύ δε 
περισσότερο, ο συγγραφέας καλεί σε αντίσταση και εξέγερση, ώστε οι καταπιεσμένοι να 
αναπτύσσουν δράση για την αυτονομία και την ελευθερία.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Φραγκιάς, καπιταλισμός, εξουσιαστικοί μηχανισμοί, κοινωνική απελευ-
θέρωση
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Το παιδικό βιβλίο στην προσχολική ηλικία και ενδείξεις 
πρώιμης πολιτικής κοινωνικοποίησης των νηπίων

Μαυρογιώργου Άννα Καλλιόπη,
Νηπιαγωγός, M.Sc., Υπ. Δρ., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το παιδικό βιβλίο στην προσχολική ηλικία, αν και τα νήπια δεν έχουν αποκτήσει την τεχνι-
κή της ανάγνωσης, με τη μεσολάβηση της νηπιαγωγού, έχει εξελιχθεί σε πολύτιμο εργα-
λείο και μέσο μάθησης, κοινωνικοποίησης, ψυχαγωγίας και ανάπτυξης. Ένα καλό παιδικό 
βιβλίο καλλιεργεί, ανάμεσα στα άλλα, τη σκέψη και τη φαντασία, ικανοποιεί την περιέργεια 
για γνώση, «ταξιδεύει» το παιδί σε άλλες εμπειρίες, καλλιεργεί το συναισθηματικό κόσμο 
του παιδιού, ευνοεί τη γλωσσική ανάπτυξη, την προφορική / γραπτή επικοινωνία, μετα-
δίδει και εγχαράσσει κοινωνικές και πολιτικές στάσεις, αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς. 

Στην παρούσα εισήγηση θα επικεντρωθούμε στο παιδικό βιβλίο ως μέσο πολιτικής κοι-
νωνικοποίησης. Η πολιτική κοινωνικοποίηση είναι μία πολυσύνθετη και πολυδιάστατη κοι-
νωνικο-πολιτική διαδικασία. Συνιστά μέρος της ευρύτερης διαδικασίας κοινωνικοποίησης 
και αναφέρεται κυρίως στις κυρίαρχες στάσεις, αξίες, αντιλήψεις, αρχές, στους κανόνες πο-
λιτικής συμπεριφοράς, στα πρότυπα πολίτη και στον πολιτικό προσανατολισμό του ατόμου. 

Υιοθετούμε τη θεωρία της διευρυμένης αναπαραγωγής, που αντιμετωπίζει το σχολείο 
ως ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους, που, στο πλαίσιο της σχετικής του αυτονομίας, 
συμβάλλει με ειδικό τρόπο στη διευρυμένη αναπαραγωγή των υφιστάμενων κοινωνικών 
σχέσεων. Παράλληλα με την ιδεολογική του λειτουργία, το σχολείο αντιμετωπίζεται και ως 
μηχανισμός, που προωθεί, εγχαράσσει και νομιμοποιεί στους μαθητές/τριες κυρίαρχες πο-
λιτικές νόρμες, κανόνες, αξίες και πρότυπα πολίτη, που συμβάλλουν στην παγίωση των κοι-
νωνικών σχέσεων εξουσίας, στοιχείο που συγκροτεί  την  πολιτική λειτουργία του σχολείου.

Το σχολείο, γενικά, και το νηπιαγωγείο, ειδικότερα, συνιστά, ανάμεσα στα άλλα, πρώτο 
και καθοριστικό φορέα πολιτικής κοινωνικοποίησης μετά την οικογένεια, καθώς ο τρόπος 
οργάνωσης και λειτουργίας του επιδρά καθοριστικά στην εισαγωγή, την εξοικείωση και την 
πρώιμη εγχάραξη πολιτικών προτύπων, στάσεων και αξιών. Η παιδική ηλικία μάλιστα απο-
τελεί ιδιαίτερα εύπλαστη, γόνιμη, δεκτική και καθοριστική περίοδο για την εγχάραξη των 
επιθυμητών για το εκπαιδευτικό σύστημα κυρίαρχων προτύπων πολιτικής συμπεριφοράς.

Επικεντρώνοντας στο παιδικό βιβλίο ως μέσο πολιτικής κοινωνικοποίησης θα επιχειρήσου-
με στην παρούσα εισήγηση να σκιαγραφήσουμε την εμφάνιση του πολιτικοποιημένου παιδι-
κού βιβλίου στην Ελλάδα, καθώς και τα κύρια θέματα που διαπραγματεύεται. Στη συνέχεια, θα 
αναλύσουμε ενδεικτικά ένα παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο σε μία προσπάθεια να ανιχνεύσουμε 
τις στάσεις και τα πρότυπα πολιτικής συμπεριφοράς που προβάλλονται. Τέλος, θα εστιάσου-
με στο κανονιστικό πλαίσιο οργάνωσης των δραστηριοτήτων ανάγνωσης παιδικών βιβλίων 
στο νηπιαγωγείο, όπως αυτό προβλέπεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών και 
στον Οδηγό της Νηπιαγωγού, για να αναδείξουμε τις κυρίαρχες στάσεις, αξίες και πρότυπα 
συμπεριφοράς, που προβάλλονται μέσα από τις επίσημες προδιαγραφές, που οριοθετούν 
τη μορφή οργάνωσης των δραστηριοτήτων ανάγνωσης παιδικών βιβλίων στο νηπιαγωγείο.  

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ:Προσχολική ηλικία, Παιδικό βιβλίο, παιδικό πολιτικοποιημένο βιβλίο, πο-
λιτική κοινωνικοποίηση, κανονιστικό πλαίσιο
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Λογοτεχνία και Κριτική Παιδαγωγική

Παναγιωτοπούλου Βαλεντίνα,
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Η εργασία διερευνά τον τρόπο με τον οποίο ένα λογοτεχνικό ανάγνωσμα μπορεί να συμ-
βάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών και κατ’ επέκταση στην πολιτική 
αγωγή τους. Η λογοτεχνία ως μια υψηλή δημιουργική έκφραση έχει συγκεκριμένους σκο-
πούς μέσα από τα μηνύματα που μεταδίδει και τις γνώσεις που θέλει να μεταλαμπαδεύ-
σει στους μαθητές χωρίς διδακτισμό αλλά μέσα από την δράση των ηρώων που πλάθει.

Κριτικοί παιδαγωγοί όπως οι Paulo Freire, Mc Laren, Giroux μέσα ανάπτυξη των θεωριών 
τους προτείνουν έναν άλλο «τύπο» σχολείου, που βρίσκει έρεισμα σε έναν πιο κοινωνιο-κε-
ντρικό τύπο δασκάλου. Η εργασία ακριβώς συνδέει τις θεωρίες της Κριτικής Παιδαγωγικής 
με τη λογοτεχνία ως διδακτικό αντικείμενο και ερευνά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 
να αξιοποιηθούν οι θεωρίες μέσα από τη λογοτεχνία, αλλά και πως η λογοτεχνία αυτή καθ’ 
αυτή άγει από μόνη της τους νέους.

Οι ήρωες των λογοτεχνικών δημιουργημάτων εμφανίζονται συνήθως με υψηλά ιδανι-
κά και μέσα από τις δράσεις τους είναι ικανοί να τα υπερασπιστούν. Μάλιστα καθώς πολ-
λά λογοτεχνικά συγγράμματα εισάγουν τους αναγνώστες σε συγκεκριμένα χωροχρονικά 
πλαίσια, αποτυπώνουν τα εκάστοτε κοινωνικοπολιτισμικά και πολιτικά δρώμενα και φα-
νερώνουν πως αυτά επηρεάζουν την ζωή των ηρώων και πως αυτοί δεν μένουν αμέτοχοι 
αλλά ενεργοί «πολίτες» της κοινωνίας τους μέσα από τον δικό τους μικρόκοσμο. Κάθε λο-
γοτεχνικό δημιούργημα ως κοινωνικό προϊόν, προωθεί αξίες και εξυψώνει τα ανθρώπινα 
και κοινωνικά ιδανικά. Καθίσταται δηλαδή κριτική λογοτεχνία με στόχους υψηλούς, σεβό-
μενη τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μέσα από την ανασκόπηση των θεωριών της Κριτικής Παιδαγωγικής, αποτυπώνεται η 
σύνδεση της Κριτικής Παιδαγωγικής με τη λογοτεχνία ως διδακτικό αντικείμενο και προ-
τείνονται τρόποι με τους οποίους μπορεί η λογοτεχνία να αίρει το ηθικό φρόνιμα των μα-
θητών, καθιστώντας τους κριτικούς δέκτες, των μηνυμάτων που λαμβάνουν και ενεργούς, 
απέναντι στα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα, αφού οι σκοποί τους συνδέονται άρρηκτα. Υπό 
το πρίσμα της λογοτεχνίας και της Κριτικής Παιδαγωγικής, η εκπαίδευση εμφανίζεται ως 
ένας εν δυνάμει μοχλός κοινωνικής ανασυγκρότησης, καθώς τα μέλη της, μαθητές, εκπαι-
δευτικοί και εκπαιδευτική πολιτική, συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο στην αναμόρφω-
ση της κοινωνίας και κυρίως οι μαθητές αντιμετωπίζονται όχι ως άτομα tabula rasa αλλά 
έχοντας ήδη στο γνωστικό τους οπλοστάσιο διαμορφωμένες απόψεις, που μέσα από τη 
λογοτεχνία έρχονται στην επιφάνεια και είτε αναδιαμορφώνονται, είτε επαληθεύονται.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Κριτική Παιδαγωγική, κριτική σκέψη, πολιτική αγωγή, κοινωνιο-κεντρι-
κός δάσκαλος, κριτική λογοτεχνία, εκπαίδευση-μοχλός κοινωνικής ανασυγκρότησης, ανα-
μόρφωση κοινωνίας
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ, ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

«Λογοτεχνικοί χαρακτήρες και αφηγηματικές τεχνικές 
σε τρία νεανικά μυθιστορήματα με κύριο θέμα την ασθένεια του AIDS»: 
Η Ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων στο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο

Μαργαρίτη Διονυσία

Πρωταρχικός στόχος της λογοτεχνίας είναι η μετάδοση αισθητικής συγκίνησης με τη χρήση 
της ποιητικής γλώσσας. Ωστόσο, η διδασκαλία της λογοτεχνίας στο σχολείο, εκτός από την 
αισθητική απόλαυση, συμβάλλει  στην επαφή των μαθητών με τον κόσμο και την κοινωνι-
κή πραγματικότητα. Θέματα και προβλήματα της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας 
όπως το AIDS απασχολούν τους νέους και μπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον εφή-
βων μαθητών. Συνεπώς, λογοτεχνικά βιβλία με κύριο θέμα την ασθένεια αυτή μπορούν να 
ενταχθούν στο μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α΄ Τάξη Λυκείου (Τα Φύλα στη λογοτεχνία).

Επιλέγοντας τρία εφηβικά μυθιστορήματα με βασικό θέμα το έιτζ, τα οποία εκδόθηκαν 
κατά τη δεκαετία 1990- 2000, και ειδικότερα το μυθιστόρημα Το αυγό της έχιδνας (1990) 
της Λίτσας Ψαραύτη, Γεύση πικραμύγδαλου (1996) του Μάνου Κοντολέων Και Πράσινες και 
μπλε τιράντες (2000) της Μαριάννας Σπανάκη, οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν τις 
αφηγηματικές επιλογές των συγγραφέων (Genette, 2007) και τον τρόπο που αυτές συμβάλ-
λουν στην κατανόηση μιας σύγχρονης ασθένειας. Παράλληλα, εξετάζονται  οι χαρακτήρες 
(Lukens, 1990)  που πάσχουν από την ασθένεια αυτή και ο τρόπος αντιμετώπισής τους από 
τους άλλους, αλλά και  άλλα θέματα που προβάλλονται στο προσκήνιο.

Η προσέγγιση, η ανάγνωση και η βαθύτερη κατανόηση των κειμένων επιτυγχάνεται 
με την ποικιλία δραστηριοτήτων πριν από την ανάγνωση, κατά τη διάρκεια και μετά την 
ανάγνωση των βιβλίων (Αποστολίδου & Χοντολίδου, 1999). Δημιουργούνται ομάδες ανά-
γνωσης και οι μαθητές επικοινωνούν μεταξύ τους, αναλύουν σημεία των έργων, μελετούν 
τις αφηγηματικές τεχνικές τους και εξετάζουν τους ρόλους των προσώπων. Με αφορμή τη 
μελέτη των βιβλίων εξερευνούν περισσότερο το θέμα  και σε «συνομιλία» με τα κείμενα 
προβαίνουν σε ποικίλες δραστηριότητες, όπως η παραγωγή δικών τους κειμένων. Μέσα 
από τη χρήση λογοτεχνικών έργων που προβάλλουν ένα επίκαιρο θέμα καλλιεργείται ο δι-
άλογος, ο έντονος προβληματισμός, ενθαρρύνεται η προαγωγή της κριτικής σκέψης και οι 
μαθητές μεταμορφώνονται σε κριτικούς αναγνώστες της λογοτεχνίας. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: AIDS, έφηβοι, εφηβικό μυθιστόρημα, αφηγηματικές τεχνικές, χαρακτή-
ρες, προβληματισμός, κριτική σκέψη
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Η συμβολή της δραματουργίας στην καλλιέργεια του κριτικού 
στοχασμού και στην εν δυνάμει ενίσχυση εσωτερικών μετασχηματιστικών 

διεργασιών – ένα παράδειγμα από το έργο του Παύλου Μάτεσι

Μαργαρώνη Μαίρη, 
Φιλόλογος

Η προτεινόμενη εισήγηση επικεντρώνεται στο δραματουργικό έργο του Παύλου Μάτεσι 
Προς Ελευσίνα. Χρησιμοποιεί αφενός τις βασικές αρχές της Φαινομενολογίας και αφετέ-
ρου την ερευνητική μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου, προκειμένου να διε-
ρευνήσει εάν και με ποιους τρόπους το συγκεκριμένο λογοτεχνικό-θεατρικό έργο μπορεί 
να συμβάλει στην ενίσχυση του κριτικού στοχασμού του αναγνώστη-θεατή και ενδεχομέ-
νως στην επίτευξη ενός εσωτερικού του μετασχηματισμού.

Αρχικά, η εργασία προσεγγίζει αναλυτικά και προτείνει ερμηνείες σημαντικών πτυχών 
της δραματουργικής βιογραφίας των αρχετυπικών ρόλων και των αρχετυπικών σχέσεων 
των πρωταγωνιστών του έργου. Αφενός, στους ανδρικούς αρχετυπικούς ρόλους διαπι-
στώνεται ότι κυριαρχεί η ποταπότητα του Πατέρα, η παραφροσύνη του Μεγάλου Γιου και 
η συναισθηματική δυσλειτουργία του Μικρού Γιου, ποιότητες που δεν εγγυώνται την απο-
τελεσματική συμμετοχή τους στις διεργασίες μιας ριζικής εσωτερικής τους αναβάπτισης. 
Αφετέρου, διαπιστώνεται ότι οι γυναικείοι αρχετυπικοί ρόλοι της Μητέρας και της Κόρης 
είναι οι μοναδικοί που οδηγούνται –μέσα από το συμβολικό τελετουργικό ταξίδι στο οποίο 
συμμετέχουν– από τη μεθοριακότητα στον τελικό εσωτερικό τους μετασχηματισμό.

Εν συνεχεία, μέσα από τη συζήτηση επιλεγμένων ειδικών θεματικών τού υπό συζήτη-
ση ματεσικού δραματουργικού έργου, οι οποίες αφορούν –μεταξύ άλλων– την ακροβασία 
μεταξύ ξενότητας με τον εαυτό και ταυτότητας, που άλλοι του προσέδωσαν· τη ρευστό-
τητα των ορίων και τη μεθ-οριακότητα σε διάφορα επίπεδα, όπως λ.χ. ανάμεσα στην ζωή 
και τον θάνατο, ανάμεσα στο λογικό, το προ-λογικό και το άλογο· την άρνηση του θεού και 
ταυτόχρονα την κατάφαση του θεϊκού στοιχείου των ανθρώπων· το ταξίδι ως διαβατήρια 
τελετουργία και την ιερότητα του ταξιδιωτικού τοπίου ως μια συμβολική προέκταση του 
προσκυνηματικού ταξιδιού· τη συμβολή της οδύνης στον –υπό συνθήκη– μετασχηματι-
σμό των ατόμων σε «εγκόσμιους αγίους» και σε αυτάρκεις αναγεννημένες οντότητες, εξε-
τάζεται η εν δυνάμει καλλιέργεια του συναισθηματικού στοχασμού (affective reflectivity), 
για τον οποίο έκανε εκτενώς λόγο ο John Dirkx (2001), και της συναισθηματικής νοημοσύ-
νης (emotional intelligence), για την οποία μίλησε συστηματικά ο Howard Gardner (1983).

Εν κατακλείδι, εξετάζεται πώς μέσα από την καλλιέργεια του συναισθηματικού στοχα-
σμού και της συναισθηματικής νοημοσύνης ενισχύεται η πιθανή μετασχηματιστική δυνα-
μική του έργου προς τον αναγνώστη-θεατή, δεδομένης της αισθητικής και καλλιτεχνικής 
αγωγής, της διανοητικής ωρίμανσης και της συνειδησιακής ανάπτυξης του κριτικού στο-
χασμού που προσφέρει εν γένει η δραματουργία.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: δραματουργία, Παύλος Μάτεσις, Φαινομενολογία, συναισθηματικός στο-
χασμός, συναισθηματική νοημοσύνη, κριτικός στοχασμός, εσωτερικές μετασχηματιστικές 
διεργασίες
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Ο στοχασμός για την αλήθεια και τη μεταφυσική στον Καζαντζάκη

Πορτελάνος Σταμάτης,
Επίκ. Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η έρευνα στο έργο του Καζαντζάκη απαντά σε ερωτήματα για την καθολικότητα της ύπαρ-
ξης του ανθρώπου. Ο Καζαντζάκης με την πολυπλοκότητα και την αντιφατικότητα της σκέ-
ψης του είναι ακαταπόνητος κυνηγός της αλήθειας από την παιδική του ηλικία έως την προ-
χωρημένη ωριμότητά του. Συνεισφέρει στο παιδαγωγικό στοχασμό επιδιώκοντας να προ-
βάλλει τις αξίες της ζωής και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Η παιδαγωγική αξία 
του έργου του φανερώνεται με την ανάδειξη του νοήματος της ελευθερίας και της αρχής 
της καθολικότητας στην παιδεία. Αποστασιοποιείται με το νου και με την καρδιά του από 
το διδακτισμό και τον επιστημονισμό. 

Στο έργο του αναδεικνύεται η πάλη του ανθρώπου μεταξύ της πραγματικότητας και του 
πραγματικού. Αξιοποιεί την κλασική παιδεία, τους δασκάλους και μυσταγωγούς του παρελ-
θόντος αλλά και τη φιλοσοφία της εποχής του για να καταδείξει τη σύνδεση του ασυνεί-
δητου με το συνειδητό. Μέσα από το έργο του διακρίνεται η πάλη του ανθρώπου για την 
αυτογνωσία και την υπαρξιακή αγωνία. Η μεταφυσική στα έργα του Καζαντζάκη αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της σκέψης και των συναισθηματικών διεργασιών της ύπαρξής του. 
Η φυσική εμπλέκεται με τη μεταφυσική. Προβάλλει τη δημιουργία ως αναβαθμό θεογνω-
σίας. Με τη ζωή του υπέδειξε και διαδήλωσε ότι ο προβληματισμένος άνθρωπος, ο ασυμ-
βίβαστος και με ευαισθησίες βρίσκεται σε διαρκή αγώνα. Πρόκειται για την πορεία ανα-
κάλυψη της ουσίας του «είναι» και της φύσης της πραγματικότητας. Έτσι δεν μπορούσε να 
προσπεράσει αδιάφορα το περί Θεού και μεταφυσικής ερώτημα.

Σημαντικό μέρος στη ζωή και στο στοχασμό του Καζαντζάκη καταλαμβάνει η αναζή-
τησή του για την ολοκληρωτική και την απόλυτη αλήθεια. Η αντινομία της φιλοσοφίας εμ-
φανίζεται στα έργα του. Από τη μια μεριά η απόλυτη αλήθεια, που συνιστά και σκοπό της 
φιλοσοφίας, αλλά και απαιτεί καθολικό κύρος και αντικειμενική αναγνώριση από κάθε άν-
θρωπο ως καθολική. Από την άλλη ο υποκειμενισμός ως βασικό χαρακτηριστικό της φι-
λοσοφίας. Ο Νίκος Καζαντζάκης έχει χαρακτηριστεί ως ένας ανήσυχος και ανικανοποίητος 
στοχαστής, που ακατάπαυστα αναζητά, σαν ένας άλλος Οδυσσέας, την απόλυτη και όχι τη 
σχετική αλήθεια. Από την εφηβική του ηλικία ήταν ένας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος 
με μεταφυσικά ερωτήματα και ανησυχίες που τον τυραννούν. Είναι αβόλευτος με το δόγμα 
γι’  αυτό ως αναζητητής γοητεύεται όταν γνωρίζει άλλες θρησκείες εκτός του χριστιανισμού.  
Διαπιστώνεται στο έργο του η παραδοχή της μεταφυσικής στο συλλογικό ασυνείδητο, αλλά 
και σ’ ένα βαθμό οι πανθεϊστικές του τάσεις.  Ο Καζαντζάκης δεν αποδέχεται τα όρια του 
ανθρώπου και αυτό τον κάνει να νιώθει πως ακροβατεί πάνω απ’ το χάος της αβύσσου. Χα-
ρακτηρίστηκε από τη λογοτεχνία του ως «κυνηγός», θηρευτής της οντολογίας και της αλή-
θειας. Η αγάπη του γι’ αυτή την αλήθεια μοιάζει, όπως γράφει, με «το πάθος του κυνηγιού».

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: παιδαγωγική, καθολικότητα, αναζήτηση, αλήθεια, αξίες, συνείδηση, συλ-
λογικό ασυνείδητο, μεταφυσική, στοχασμός, φιλοσοφία, θρησκεία



10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος              4, 5 & 6 Νοεμβρίου 2016 ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

65

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ποίηση ως βασική πηγή ηθικής ανάπτυξης: 
Διδασκαλία και σύγχρονο σχολείο

Κουτούβελα Χριστίνα, Δρ., Ε.Κ.Π.Α.
Κουτούβελας Γιώργος, Θεολόγος

Ένας από τους πλέον βαθυστόχαστους αναλυτές του 20ου αιώνα, ο Φρόυντ, σημειώνει: 
«Όπου και αν με πήγαν οι θεωρίες μου, βρήκα ότι ένας ποιητής ήδη είχε πάει εκεί». Θα μπο-
ρούσε, αντιστοίχως, σε μια τέτοια θεώρηση της ποιητικής τέχνης να συναινεί σημαντικό 
μέρος των εκπροσώπων της φιλοσοφίας περί ηθικής; Θα ήταν πιθανό να εντοπίσει κανείς 
θεμελιακά στοιχεία της κατηγορικής προσταγής του Καντ («Πράττε, έτσι, ώστε η ρυθμιστι-
κή αρχή της βούλησής σου να μπορεί συγχρόνως να καταστεί καθολικός νόμος») σε απο-
τυπώσεις του ποιητικού λόγου μέσα στον χώρο και τον χρόνο;

Είναι γεγονός πως η ποίηση καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεματικών, τέτοιο που να απο-
τολμά κανείς να μιλά για μια καθολικότητα της ποίησης ως τέχνης, η οποία απελευθερώνει, 
λυτρώνει, δικαιώνει, ασκεί κριτικά και αποκαθιστά.

Υπό την παραπάνω συλλογιστική κρίνεται αναγκαία η προσέγγιση της ποίησης στο σχο-
λείο, ειδικά, όταν, στη σύγχρονη εποχή της κρίσης, παρατηρείται εκφυλισμός των ηθικών 
αξιών και μετατόπιση των ανθρωπιστικών πυλώνων της εκπαίδευσης.

Έτσι, εντός ενός τέτοιου θεωρητικού πλαισίου, κρίνεται τόσο αναγκαίος όσο και επίκαι-
ρος ο ανοιχτός διάλογος πάνω στον ρόλο της ποίησης ως θεματοφύλακα μιας «ηθικής του 
ανθρωπισμού», και, συνακόλουθα, στη θέση της ως διδακτικού αντικειμένου στο σχολείο, 
καθώς ένας τέτοιος διάλογος δύναται να υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό ενδεχόμενες βελ-
τιωτικές αλλαγές στον εκπαιδευτικό χώρο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία εγεί-
ρονται ζητήματα ποιότητας στην εκπαίδευση.

Μέσα, λοιπόν, από την παρούσα μελέτη αναδεικνύεται η ποίηση ως καίριο διδακτικό 
αντικείμενο, ενώ συγχρόνως προτείνονται ποιήματα και ποιητές, ως ενδεικτικά διδακτικά πα-
ραδείγματα προς μία κατεύθυνση, όπου η τέχνη δεν μιμείται τη ζωή, αλλά τη διαμορφώνει. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ηθική ανάπτυξη, ποιητικός λόγος, σύγχρονο σχολείο, ποιοτική διδασκαλία
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Η συμβολή της διδασκαλίας των λογοτεχνικών ανθολογίων 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην ηθική ανάπτυξη των παιδιών

Παπαγεωργίου Αικατερίνη,
Εκπαιδευτικός, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας

H λογοτεχνία, μέσα στο θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος, φορτί-
ζεται από ιδεολογική σημασιοδότηση και αποτελεί χρηστικό εργαλείο πραγμάτωσης του απώ-
τερου στόχου της εκπαίδευσης, της ευτυχίας των ανθρώπων. Το «ευ ζην» συνδέεται άρρηκτα με 
την ηθική αρετή του ανθρώπου και κυρίως την κοινωνική συμπερίληψη και προϋποθέτει την 
ενσυναίσθηση, με την έννοια φροντίδας και κατανόησης για την κατάσταση του άλλου, και τη 
συλλογικότητα ως συντελεστή ευημερίας του συνόλου.

Στην παρούσα εργασία, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε, αν αναδεικνύεται η ηθι-
κή διάσταση της λογοτεχνίας και η επίδραση που ασκεί στην ηθική αγωγή του αναγνώστη 
μέσα από την κριτική αποτύπωση των κειμένων των Ανθολογίων του Δημοτικού σχολείου 
(«Το δελφίνι» Α΄και Β΄τάξεων, «Στο σκολειό του κόσμου» Γ΄ και Δ΄ τάξεων, «Mε Λογισμό και 
μ’ όνειρο» Ε΄και ΣΤ΄ τάξεων). Κοντολογίς, να αποσαφηνιστεί η δυνατότητα της λογοτεχνί-
ας να συμβάλλει στην ηθική ευαισθητοποίηση του παιδιού – αναγνώστη και στην εξαγω-
γή ηθικών προτύπων με τα λογοτεχνικά μέσα που συμμετέχουν και προκρίνονται για την 
υποστήριξη ενός τέτοιου ρόλου για τη λογοτεχνία (επιλογή των κειμένων, αποσπασματι-
κότητα, τρόπους αφήγησης - ύφος, τεχνικές, περιεχόμενο).

Μεθοδολογικά, η θεματική δεξιώνεται στοιχεία της Θεωρίας της Λογοτεχνίας, της Θε-
ωρίας της Κοινωνικής μάθησης  και στοιχείων της Φιλοσοφίας.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: σχολικά Ανθολόγια, ηθική, συλλογικότητα, ενσυναίσθηση, κοινωνική 
συμπερίληψη

Οι περιθωριακοί ήρωες στα έργα του Τένεσι Ουίλιαμς

Πουλιώτη Σοφία,
Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ε.Α.Π.

Ο περιθωριακός ήρωας απαντάται στη λογοτεχνία κυρίως σε έργα που σχετίζονται με τις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που αυτά αναδεικνύουν. Ο ρόλος του δεν είναι απλά να 
μετουσιώσει τον οίκτο ή την οργή του συγγραφέα, αλλά επιδιώκει να δείξει συνειδητά δυ-
ναμικές ποιοτικότερες, πιο συγκεκριμένες στην αποσύνθεση αλλά και στην ανασύνθεσή 
τους. Ο περιθωριακός ήρωας της λογοτεχνίας αποκλίνει, αντιτίθεται τις κοινωνικές δομές 
και αξίες του κόσμου όπου ζει. Έτσι αποτελώντας ουσιαστικά την εξαίρεση στο σύνολο της 
κοινωνίας είτε αποκόπτεται ο ίδιος από αυτή, από προσωπική επιλογή είτε αφήνεται στο 
περιθώριο της από την πλειοψηφία αυτής, που τον αντιμετωπίζει ως «απροσάρμοστο», 
προβληματικό άτομο. Θα πρέπει επομένως μελετώντας ένα λογοτεχνικό έργο να αντιμε-
τωπίσουμε τα διάφορα χαρακτηριστικά του «προβληματικού ήρωα» ως κομμάτια ενός 
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παζλ που συγκροτούν μία εν δυνάμει αντι-κοινωνία αν ενωθούν. Ο περιθωριακός ήρωας 
στη λογοτεχνία, όπως και στη ζωή, είναι μία πολυσύνθετη προσωπικότητα και ως τέτοια 
πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Σκοπός, λοιπόν, της εν λόγω εργασίας είναι η καταγραφή των περιθωριακών ηρώων σε 
πέντε θεατρικά έργα του Τένεσι Ουίλιαμς (Λεωφορείον ο Πόθος, Γλυκό Πουλί της Νιότης, 
Λυσσασμένη Γάτα, Ξαφνικά Πέρσι το Καλοκαίρι, Το τέλος του κόσμου) μέσω της συνδυα-
στικής «χρήσης» των μεθόδων της ερμηνευτικής ανάλυσης των θεατρικών έργων με βάση 
την ανάλυση των χαρακτήρων και την κοινωνιολογική προσέγγιση και κατανόηση της ψυ-
χοσύνθεσης του εκάστοτε περιθωριακού ήρωα.

Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε είναι ότι οι περισσότεροι χαρακτήρες του Τέ-
νεσι Ουίλιαμς κινούνται στο περιθώριο όντας εμπνευσμένοι από την προσωπική ζωή και τα 
βιώματα του ιδίου. Η ομοφυλοφιλία του, το πρόβλημά του με το αλκοόλ, η λοβοτομή της 
αδερφής του, η σχέση του με τους γονείς του απεικονίζονται όλα στα έργα του. Σε καθέ-
να από αυτά εντοπίζεται τουλάχιστον ένας περιθωριακός ήρωας είτε ομοφυλόφιλος, είτε 
«τρελός», είτε αλκοολικός, είτε χτυπημένος από το χρόνο, ενώ σχεδόν πάντα οι ήρωές του 
παρουσιάζονται στο τέλος να οδηγούνται προς την βέβαιη κατάρρευσή τους.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: κοινωνικό περιθώριο, περιθωριακός ήρωας, παρεκκλίνουσα συμπεριφορά 

Η ηθική προσέγγιση στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Τουτζιαράκη Μαριάννα, 
Φιλόλογος

Τις τελευταίες δεκαετίες αρκετοί μελετητές, όπως ο Booth, ο Miller και ο Newton, επιση-
μαίνουν την ανάγκη να ενταχθεί η ηθική προσέγγιση στην κριτική της λογοτεχνίας. H προ-
σέγγιση, όμως, του λογοτεχνικού κειμένου με όρους ηθικής καταδικάζεται από την καθιε-
ρωμένη λογοτεχνική κριτική ως μη λογοτεχνική. Με βάση τις αρχές του φορμαλισμού, το 
λογοτεχνικό κείμενο αντιμετωπίζεται ως αισθητικό γεγονός και δεν αναφέρεται στη ζωή, 
παρά μόνο σε άλλα κείμενα ή στον εαυτό του. Ο Booth διατείνεται πως το ενδιαφέρον για 
τη λογοτεχνική φόρμα δε χρειάζεται να αποκλείει το ενδιαφέρον για τις ηθικές δυνάμεις 
της φόρμας. Την ίδια άποψη έχει και η Nussbaum, που υποστηρίζει πως είναι παραποιητι-
κό να περιγράφουμε τις λογοτεχνικές μορφές, χωρίς να μελετάμε ποια αίσθηση ζωής εκ-
φράζουν. H Nussbaum  προτείνει, μάλιστα, τη συνεργασία της ηθικής φιλοσοφίας και της 
λογοτεχνίας, αφού και οι δύο επιχειρούν να δώσουν απάντηση στο θεμελιακό και πρακτι-
κής σημασίας ερώτημα «πώς πρέπει να ζει κανείς;». Υπάρχουν, μάλιστα, οπτικές και τρόποι 
ζωής που δεν μπορούν να εκφραστούν από τη γλώσσα της φιλοσοφίας παρά μόνο από το 
ύφος της λογοτεχνίας.

Τη στιγμή, λοιπόν, που σε διεθνές επίπεδο αρθρώνονται φωνές που αξιώνουν πλέον 
από την κριτική της λογοτεχνίας, ακόμα και από την ηθική φιλοσοφία, να εντάξουν στο 
επιστημονικό τους αντικείμενο την ηθική διάσταση της λογοτεχνίας, το κρίσιμο ερευνητι-
κό ερώτημα είναι η στάση και η δυνατότητα ανταπόκρισης της Παιδαγωγικής Επιστήμης. 
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Σκοπός της προτεινόμενης ανακοίνωσης είναι η θεωρητική θεμελίωση της ηθικής προ-
σέγγισης στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, η κατάδειξη του ηθικού προσανατολισμού που 
έχει προσλάβει το μάθημα με βάση τα νέα Προγράμματα Σπουδών στο Γυμνάσιο και στην 
Α’ Λυκείου και η διατύπωση δικακτικών προτάσεων που στοχεύουν στην «ηθική ανάγνω-
ση» της λογοτεχνίας.

Η μεθοδολογία έρευνας περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική επισκόπηση και την ανάλυση 
περιεχομένου της σκοποθεσίας των Προγραμμάτων Σπουδών. Τα συμπεράσματα αφορούν 
στην ανάδειξη και στον κριτικό σχολιασμό των ηθικών σκοπών του μαθήματος και, συνε-
πώς, των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ήθους που το μάθημα της Λογοτεχνίας σκοπεύει 
να καλλιεργήσει στη σύγχρονη εποχή. Τέλος, αναζητούνται τρόποι, για να καταστεί διδα-
κτικά εφικτή και γόνιμη η συνάντηση του ήθους του συγγραφέα και των χαρακτήρων του 
λογοτεχνικού έργου με το ήθος του μαθητή. Θεμελιακός για την προσπάθεια αυτή είναι ο 
επαναπροσδιορισμός του όρου της «ηθικής», ώστε να αποφευχθούν οι στείρες ηθικολο-
γικές προσεγγίσεις του παρελθόντος, που ναρκοθετούν την κριτική εμπλοκή του μαθητή 
στα μηνύματα και στις αξίες  που προτείνει το κείμενο.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ:  Λογοτεχνία, ηθική, διδασκαλία, αξίες, αισθητική

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

Η Λογοτεχνία ως εργαλείο ψυχολογικής εμβάθυνσης 
και συναισθηματικής εκφόρτισης: Εφαρμογή σε ένα Κέντρο Ημέρας 

Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

Βρεττού Κασσιανή,
Ψυχολόγος, M.Sc. Ψυχολογίας

«Η ψυχαναλυτική εκπαίδευση θα έπρεπε να περιλαμβάνει κλάδους γνώσης που είναι απο-
μακρυσμένοι από την ιατρική και τους οποίους ο γιατρός δεν συναντάει κατά την πρακτική 
του: την ιστορία του πολιτισμού, τη μυθολογία, την ψυχολογία της θρησκείας, την επιστή-
μη της φιλολογίας και τη λογοτεχνία. Έως ότου νιώσει πλήρως εξοικειωμένος με αυτά τα 
ζητήματα, η μεγαλύτερη ποσότητα των όσων διδάσκονται στην ιατρική σχολή, του είναι 
άχρηστα για τους σκοπούς του». Έτσι ο Φρόυντ, στο κλασικό έργο του Ψυχανάλυση και λο-
γοτεχνία, θεμελιώνει τη διττή σημασία της λογοτεχνίας και του δημιουργού για την ψυχα-
νάλυση: αφενός την προσέγγιση και ψυχαναλυτική ερμηνεία της δημιουργικής εργασίας 
και του ιδιαίτερου ψυχικού κόσμου του δημιουργού της. Και αφετέρου την παρατήρηση 
καταγραφή και ερμηνεία,  της σχέσης αυτού που προσλαμβάνει το έργο τέχνης (ψυχανα-
λυτή, αναγνώστη, κοινωνικής ομάδας) με το ίδιο το έργο, αξιοποιώντας το μεθοδολογικό 
πλεονέκτημα του λογοτεχνικού έργου προκειμένου να επιβεβαιώσει την κλινική γνώση.
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Η Ομάδα Λογοτεχνίας του Κέντρου Ημέρας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Συλ-
λόγου Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΨΥ), την οποία θα παρουσιάσω στην παρούσα 
εργασία, λειτουργεί με επιτυχία συνεχώς από το 2007 και η συμμετοχή των μελών στις εργα-
σίες της ομάδας, έχει και θεραπευτικό -με την ευρύτερη έννοια- χαρακτήρα. Είναι ανοιχτού 
τύπου ομάδα, στην οποία συμμετέχουν περίπου 10 μέλη κάθε φορά. Θεωρητική αφετηρία 
και αρχικός στόχος υπήρξε η σκέψη να αποτελέσει η λογοτεχνία το μέσο επικοινωνίας των 
μελών με τον βαθύτερο συναισθηματικό τους κόσμο, να γίνει το βιωματικό εργαλείο για 
να μπορέσουν τα μέλη να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους, να ταυτιστούν και να εκ-
φραστούν. Είναι η προσπάθεια να δημιουργηθεί ο χώρος όπου τα μέλη θα κοινωνήσουν τα 
συναισθήματά τους και τις εμπειρίες τους με απώτερο σκοπό να αποτελέσει ενδεχομένως 
η λογοτεχνία μια επανορθωτική εμπειρία για τα μέλη της.

Ειδικότεροι στόχοι:
•	 Η ουσιαστική επικοινωνία των μελών μέσα από τον κόσμο της λογοτεχνίας, 

και η ανάπτυξη μιας δυναμικής της ενσυναίσθησης και της κατανόησης του 
εαυτού και του άλλου.

•	 Η επαφή με τους λογοτεχνικούς χαρακτήρες και τα πάθη τους, με τις συγκρού-
σεις και τα δραματικά διλήμματα που αντιμετωπίζουν, και η πρόσκτηση κοι-
νωνικής εμπειρίας που τα παραπάνω προσφέρουν.

•	 Η καλλιέργεια της παρατήρησης, η ευαισθητοποίηση στα ανθρώπινα προ-
βλήματα μέσα από τους χαρακτήρες των λογοτεχνικών ηρώων, η εμβάθυν-
ση σ’ αυτά.

•	 Η προσπάθεια ενδοσκόπησης και ερμηνείας ψυχικών καταστάσεων και εμπει-
ριών.

•	 Η αντιμετώπιση του αισθήματος μοναξιάς και η καλλιέργεια κοινωνικών δε-
ξιοτήτων.

•	 Η βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και των ενδοοικογενειακών σχέσεων.
•	 Η αισθητική καλλιέργεια και η μέθεξη στη χαρά της τέχνης.
•	 Η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας των μελών της ομάδας. (Ανακαλύπτονται  

ανάμεσα στα μέλη της ομάδας άτομα με ευαισθησία, ενόραση και ταλέντο που 
γράφουν κείμενα και παίρνουν το θάρρος να μοιραστούν την εμπειρία τους).

•	 Η ομάδα λογοτεχνίας αξιοποιεί τη συμμετοχική, βιωματική μέθοδο, όπου τα 
μέλη της εμπλέκονται ενεργητικά σε όλες τις φάσεις ανέλιξης των εργασιών 
της ομάδας: επιλογή συγγραφέα ή ποιητή και των έργων που θα παρουσια-
στούν, έκφραση προσωπικών σχολίων και εξομολογήσεων, παράλληλες αφη-
γήσεις, εξωτερίκευση εμπειριών, βιωμάτων, αξιολογήσεις.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ:Ψυχολογική εμβάθυνση, συναισθηματική εκφόρτιση, Κέντρο Ημέρας Ψυ-
χοκοινωνικής Αποκατάστασης
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Οι μύθοι και τα παραμύθια στη συμβουλευτική και τη θεραπεία

Καλούρη Ράνυ, Καθηγήτρια, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Τσέργας Νικόλαος, Λέκτορας, Α.Π.Θ.

Μπότου Αναστασία, Δρ. Ψυχολογίας, Σχολική Σύμβουλος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

H εργασία αυτή εξετάζει την χρήση των μύθων και των παραμυθιών στην πρακτική της συμ-
βουλευτικής και της θεραπείας. Η αναγνώριση της αξίας των μύθων και των παραμυθιών 
ξεκινά από την ψυχανάλυση και φτάνει ως στις ημέρες μας, καθώς εντάσσονται στην σύγ-
χρονη πρακτική πολλών θεραπειών, όπως είναι η παιγνιοθεραπεία και η δραματοθεραπεία.

Οι μύθοι και τα παραμύθια έχουν υψηλή ψυχολογική, αισθητική και εκπαιδευτική αξία 
επειδή αποτελούν εργαλείο για την επίτευξη αυτογνωσίας, την κατανόηση των προσωπι-
κών τάσεων. Οι μύθοι  χρησιμοποιούν τις αλληγορίες και τη δραματική δομή σε βαθμό ώστε 
να μπορούν να θεωρηθούν δραματικές αναπαραστάσεις καθολικών ανθρώπινων εμπει-
ριών ή σύνθετων ψυχοδιανοητικών διεργασιών. Ευνοούν την προσωπική ανάπτυξη, ενι-
σχύουν την ψυχολογική ανθεκτικότητα, διευκολύνουν την αναζήτηση νοήματος στη ζωή. 
Στη σύγχρονη θεραπευτική πρακτική, συμπεριλαμβάνεται η ανάγνωση, η εμψύχωση, και 
ενδυνάμωση μέσω της χρήσης των παραμυθιών  και των μύθων. Εκτός από την αφήγηση 
αναδεικνύονται ιδιαίτερα η συζήτηση μετά την αφήγηση και  η συγγραφή παραμυθιών,  
για το λόγο αυτό μπορεί να αξιοποιηθούν ως εργαλεία αναστοχασμού για τον εαυτό και 
τον κόσμο της εμπειρίας. Η  χρήση των παραμυθιών προωθεί  γενικότερα την ψυχολογική 
ευημερία και την προσωπική ανάπτυξη των παιδιών. 

Οι μύθοι τα παραμύθια εμπεριέχονται σε διάφορες μορφές τέχνης, όπως η εικαστική 
τέχνη, ο κινηματογράφος, η λογοτεχνία και άλλες επειδή αξιοποιούνται ως βάση για νέες 
αισθητικές και καλλιτεχνικές δημιουργίες. Από την άλλη πλευρά οι μύθοι και τα παραμύθια 
έχουν αποτελέσει τη βάση για την δημιουργία εννοιών , όρων για ψυχολογικά συμπλέγμα-
τα κτλ, αλλά και για την δημιουργία ψυχολογικών τεστ, και τη διαγνωστική αξιολόγηση των 
παιδιών. Οι μύθοι και τα παραμύθια εμπεριέχουν έννοιες και νοήματα, την αξία των οποί-
ων  διερευνά τόσο η ψυχολογία, αλλά και οι άλλες κοινωνικές επιστήμες.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: μύθοι , παραμύθια και συμβουλευτική, παραμύθι και θεραπεία
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Η  διδασκαλία της λογοτεχνίας μέσω λογοτεχνικής δικτύωσης:
δικτύωση γύρω από το ενιαίο θέμα «οι πρόσφυγες»

Ακριτόπουλος Αλέξανδρος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Η σύγχρονη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση οφείλει πλέον να απαγκιστρω-
θεί από τη διδασκαλία του ενός κειμένου ή του ενός αποσπασματικού κειμένου και την 
υπαγωγή της διδασκαλίας του αντικειμένου της Λογοτεχνίας στη λογική ενός ωρολογίου 
προγράμματος, όπως γινόταν και εξακολουθεί σε γενικές γραμμές να γίνεται μέχρι σήμερα. 
Αντίθετα, πρέπει να οργανωθεί έτσι ώστε να συμβάλλει αποτελεσματικότερα στην προα-
γωγή της λογοτεχνικής παιδείας και κατ’ επέκταση, με το άνοιγμα στον πολιτισμό, της δια-
πολιτισμικής παιδείας των νέων πολιτών.

Τα νέα αναλυτικά προγράμματα (Νέο Σχολείο, Σχολείο 21ου αιώνα- Νέο πρόγραμμα 
Σπουδών, ΕΣΠΑ 2007-2013) καθορίζουν την αναγκαιότητα ενός παρόμοιου πλαισίου, με 
σενάρια διδασκαλίας και κεντρικό στόχο την αγωγή στον σύγχρονο πολιτισμό.

Μια ενδιαφέρουσα όσο και αποτελεσματική μέθοδος, γιατί καλλιεργεί την κριτική σκέψη 
των μαθητών, είναι αυτή που θα ορίζαμε ως «ανάγνωση μέσω λογοτεχνικής δικτύωσης». Η 
λογοτεχνική δικτύωση γίνεται αντιληπτή είτε ως ειδολογική δικτύωση, όπως λόγου χάριν 
θα ήταν το λογοτεχνικό είδος «σονέτο», είτε ως δικτύωση γύρω από ένα ενιαίο θέμα, όπως  
είναι «οι μετανάστες», «οι καλλιτέχνες στη λογοτεχνία», κ.ά. Η λογική της μεθόδου υπερ-
βαίνει την απλή κειμενικότητα (ένας συγγραφέας-ένα κείμενο) και ανοίγεται στη διακειμε-
νικότητα (διάφοροι συγγραφείς-πολλά κείμενα) αγκαλιάζοντας έτσι τη διαπολιτισμικότητα 
(διάφορα άτομα-κοινωνίες-πολιτισμοί). Ως διδακτική και μαθησιακή διαδικασία βασίζεται 
στα σχέδια εργασίας (project), διδακτικά σενάρια, και θεματικές ενότητες, που απαιτούν 
συμμετοχική μάθηση και συνεργατικό πνεύμα.

Στην εισήγηση αυτή θα επικεντρωθούμε στη «δικτύωση γύρω από ένα ενιαίο θέμα». Το 
ενιαίο θέμα σηματοδοτεί μια κοινωνική κατάσταση της ανθρώπινης συνθήκης (της σύγ-
χρονης ζωής, όπως το επίκαιρο θέμα της μετανάστευσης). Γύρω από το βραβευμένο και 
μεταφρασμένο βιβλίο Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά της Ελένης Δικαίου, που είναι ένα νεα-
νικό μυθιστόρημα και έχει κεντρικό θέμα πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής, η 
δικτύωση θα εξακτινωθεί  και σε άλλους συγγραφείς, Έλληνες και ξένους, και σε άλλα λο-
γοτεχνικά είδη και βιβλία που πραγματεύονται το ίδια θέμα.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: διδακτικά σενάρια, ανάγνωση μέσω λογοτεχνικής δικτύωσης, θεματικές 
ενότητες,
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Οι αυθόρμητες διαδικτυακές κοινότητες στο Σχολείο

Γαμβρού Ειρήνη, 
Υπ. Δρ., Α.Π.Θ.

Τα αποτελέσματα της παρατήρησης των ψηφιακών κοινοτήτων, όπως προέκυψαν από την 
εθνογραφική έρευνα στο διαδίκτυο, και η μεταφορά τους στο σχολικό χώρο συγκροτούν 
τον πυρήνα της ανακοίνωσης αυτής. Το πρώτο μέρος της εν λόγω έρευνας διεξήχθη στον 
παγκόσμιο ιστό και το δεύτερο σε δημόσιο Γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης. 

Οι αυθόρμητες διαδικτυακές κοινότητες που εμφανίζονται στο διαδίκτυο αναπτύσσουν 
ενδιαφέροντες μηχανισμούς από κοινού ανάγνωσης των κειμένων και από κοινού γραφής. 
Η διαδικτυακή συν-ανάγνωση και η διαδικτυακή σκυταλοδρομία γραφής δεν έχουν σημα-
σία μόνον ως δράσεις στο πλαίσιο του παγκόσμιου ιστού οι οποίες επανανοηματοδοτούν 
τις απόψεις μας σχετικά με την ανάγνωση και τη γραφή, αλλά και ως μηχανισμοί μέσω των 
οποίων οι αυθόρμητες κοινότητες διαχειρίζονται τα κείμενα. Μέσω της συζήτησης στον πα-
γκόσμιο ιστό και της κατάθεσης των κειμένων των χρηστών στην αυθόρμητη διαδικτυακή 
κοινότητα, η κειμενική κοινότητα καθίσταται κοινότητα κριτικού γραμματισμού. 

Οι Νέες Σπουδές στο Γραμματισμό, προβληματισμένες για τον τρόπο με τον οποίο προ-
σφέρεται η σχολική γνώση, προτείνουν τη χρήση εξωσχολικών πρακτικών γραμματισμού 
για την ανανέωση των τρόπων προσφοράς της. Διαπιστώνουν, έτσι, αφενός τον τρόπο με 
τον οποίο το διαδίκτυο αναπροσαρμόζει τα ήδη υπάρχοντα ήθη σχετικά με την ανάγνωση 
και τη γραφή και αφετέρου τα θετικά που θα υπήρχαν στον τρόπο με τον οποίο το σχολείο 
διαχειρίζεται τα κείμενα αν αξιοποιούσαμε κάποιες από τις εμπειρίες των αυθόρμητων δια-
δικτυακών κοινοτήτων στις οποίες οι μαθητές είναι ήδη αρκετά έμπειροι. 

Η ένταξη μιας διαδικτυακής κοινότητας στο πλαίσιο της σχολικής πραγματικότητας για 
την προσφορά του μαθήματος της λογοτεχνίας αποτελεί μια τολμηρή πρωτοβουλία. Ωστό-
σο, αξιοποιεί ορισμένες απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να αναπροσαρμοστεί το αντικεί-
μενο της λογοτεχνίας στο πλαίσιο του σχολικού χώρου: η ανωνυμία, η ελεύθερη έκθεση 
των εμπειριών του κάθε μαθητή, ο πειραματισμός με τα κειμενικά είδη, η δημιουργικότη-
τα των μαθητών με αφορμή αυτά και η χρήση του παγκόσμιου ιστού ως μιας απέραντης 
βιβλιοθήκης που μπορεί να μας διαθέσει ποικίλες πληροφορίες.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαδικτυακές κοινότητες;, διαλογικότητα, συμμετοχικότητα, δημιουργι-
κότητα, κριτικός γραμματισμός, Νέες σπουδές στο γραμματισμό, διαδίκτυο

O κινηματογράφος στη διδασκαλία της λογοτεχνίας 
στο ελληνικό σχολείο: μια διδακτική εφαρμογή

Γιωτοπούλου Αικατερίνη, 
Υπ. Δρ., Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ.

Το 2011 στο ελληνικό σχολείο εισήχθησαν νέα προγράμματα σπουδών στο μάθημα λογο-
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τεχνίας. Δεν έδιναν  έμφαση στην κάλυψη καθορισμέ νης ύλης, δηλαδή στη μελέτη συγκε-
κριμένων λογοτεχνικών κειμένων αλλά στη μαθησιακή διαδικασία. Σύμφωνα με αυτήν την 
οπτική, η λογοτεχνική εκπαίδευση οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και να έχει ανα-
φορά στον κόσμο των μαθητών. Επομένως τα κείμενα και τα βιβλία που γίνονται αντικεί-
μενο επεξεργασίας στην τάξη πρέπει να ενώνουν το σχολείο με τον κόσμο του μαθητή. Σ’ 
αυτό το πλαίσιο, πέραν των αναγνωρισμένων λογοτεχνικών έργων βρίσκουν θέση κι άλλα 
κειμενικά είδη, όπως οπτικοακουστικά κείμενα και ειδικότερα κινηματογραφικές ταινίες. 
Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται μια έρευνα δράσης που πραγματοποιήθηκε σε ένα σχο-
λείο της ελληνικής περιφέρειας κατά την οποία εφαρμόστηκε μια πρόταση διδασκαλίας και 
ορισμένα συμπεράσματα από την εφαρμογή της στην Α΄  τάξη Γενικού Λυκείου. 

Η διδακτική πρόταση περιλαμβάνει την εκτεταμένη χρήση κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών σειρών, δηλαδή οπτικοακουστικών κειμένων, όχι με τρόπο επικου-
ρικό, αλλά οργανικά ενταγμένων στη λογοτεχνική εκπαίδευση. Αντιμετωπίζουμε τις ταινί-
ες όχι ως παρέκκλιση ή διασκέδαση, αλλά ως ένα ακόμη είδος κειμένου να εξερευνήσουν 
και να κατανοήσουν οι μαθητές. Επομένως λαμβάνουμε υπόψη την παιδαγωγική των «κει-
μενικών ειδών». Άλλες θεωρητικές αρχές που πλαισιώνουν τη διδακτική αυτή προσέγγιση 
είναι αφενός η θεωρία της αισθητικής πρόσληψης και της ανταπόκρισης (μας απασχολεί η 
ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές ως αναγνώστες παράγουν νόημα κάνοντας 
συσχετίσεις, πώς οι μαθητές φέρνουν τις ατομικές τους εμπειρίες και συνδιαλέγονται με 
τα κείμενα για να δημιουργήσουν νόημα και ατομική ανταπόκριση) και αφετέρου η θεω-
ρία του κριτικού γραμματισμού και ειδικότερα του κριτικού γραμματισμού των μέσων και 
του οπτικού γραμματισμού, που συνδέεται με τους πολυγραμματισμούς και με τις πολιτι-
στικές σπουδές. 

Εν ολίγοις, μας απασχολεί η επεξεργασία των λογοτεχνικών και οπτικοακουστικών κει-
μένων να έχει ως στόχο την κριτική αξιολόγηση των τρόπων με τους οποίους το μήνυμα 
δημιουργείται, από ποιον και ποια πρόθεση. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: διδασκαλία λογοτεχνίας, λογοτεχνία και κινηματογράφος, κινηματογρά-
φος, κριτικός γραμματισμός, οπτικοακουστικός γραμματισμός

Ψηφιακή Αφήγηση (Digital Storytelling) και Διδακτική της Λογοτεχνίας

Γκουτσιουκώστα Ζησούλα,
Υπ. Δρ., Α.Π.Θ.

Με θεωρητική αφετηρία τις προτάσεις της Ομάδας Έρευνας για τη Διδασκαλία της Λογο-
τεχνίας (Αποστολίδου, Πασχαλίδης, Χοντολίδου), που επαναπροσδιορίζει τη Διδακτική 
της Λογοτεχνίας στη βάση του γόνιμου συνδυασμού των Πολιτισμικών Σπουδών (Cultural 
Studies) με την προοπτική της Κριτικής Παιδαγωγικής, τις Αναγνωστικές Θεωρίες για την 
προσέγγιση της λογοτεχνίας (Langer), το θεωρητικό πλαίσιο της Αξιοποίησης των ΤΠΕ στη 
Διδασκαλία, των  New Literacy Studies (Kress), των Δεξιοτήτων του 21ου αι. (21st century 
skills) και της Ψηφιακής Αφήγησης ως εκπαιδευτικού εργαλείου, η έρευνα στοχεύει στη 
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διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της Ψηφιακής Αφήγησης (Digital Storytelling) 
στη Διδακτική της Λογοτεχνίας μέσα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου εκπαιδευτι-
κού εργαλείου στην τάξη. 

Μεθοδολογικά υιοθετήθηκε το ερευνητικό μοντέλο της Έρευνας – Δράσης. Η έρευνα διε-
ξάχθηκε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από την εκπαιδευτικό- ερευνήτρια σε τρεις φάσεις, 
κατά τα σχολικά έτη 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015 και συμμετείχαν συνολικά 125 μα-
θητές. Στην όλη διαδικασία για λόγους τριγωνοποίησης των δεδομένων, συμμετείχαν και άλλοι 
δύο συνεργάτες – εκπαιδευτικοί. Έτσι, προέκυψαν τα ακόλουθα υλικά παρατήρησης: το αναλυ-
τικό ημερολόγιο της εκπαιδευτικού – ερευνήτριας, το ημερολόγιο της συμμετέχουσας παρα-
τηρήτριας, τα σχόλια του κριτικού φίλου, οι εργασίες των μαθητών, έντυπες και  ψηφιακές, τα 
ερωτηματολόγια πριν την έναρξη και οι συνεντεύξεις των μαθητών  μετά τη λήξη της έρευνας.

 Τα μηνύματα από την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας είναι πολύ ενθαρρυντι-
κά. Η ψηφιακή αφήγηση αποδεικνύεται  ένα πολύτιμο τεχνολογικό όπλο στη φαρέτρα του 
σύγχρονου δασκάλου της Λογοτεχνίας. Μπορεί να συνδυαστεί γόνιμα με μαθητοκεντρικές 
μεθόδους διδασκαλίας, όπως η ομαδοσυνεργατική και η μέθοδος project.  Πρόκειται για 
μια δυναμική και αμφίδρομη διαδικασία  με την οποία ενσωματώνεται γόνιμα  η τεχνολο-
γία στο μάθημα της λογοτεχνίας, ευνοείται η διεπιστημονική / διαθεματική προσέγγιση,  
ενισχύεται η συνεργασία, προάγεται η δημιουργικότητα και η σύνδεση του σχολείου με την 
κοινωνία και επιτυγχάνεται η καλλιέργεια των  απαιτούμενων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. 

Η ενσωμάτωση της ψηφιακής αφήγησης στο μάθημα της Λογοτεχνίας κινητοποιεί τη 
φιλαναγνωσία των  μαθητών και τους βοηθά να εμβαθύνουν περισσότερο στα λογοτεχνικά 
κείμενα. Παρέχει την ευκαιρία να  παραγάγουν αυθόρμητο προσωπικό  λόγο για αυθεντικές 
περιστάσεις επικοινωνίας, να αναστοχαστούν και να εκφράσουν την υποκειμενικότητά τους. 
Οι μαθητές νοηματοδοτούν πολυτροπικά τα  κείμενα που προσεγγίζουν κατανοώντας τη 
δομή και τη λειτουργία και άλλων σημειωτικών πόρων πέραν του λόγου,  αλλά και των σύγ-
χρονων πολυμεσικών ψηφιακών περιβαλλόντων, καλλιεργώντας  πλάι τους παραδοσιακούς 
γραμματισμούς, σύγχρονους πολυγραμματισμούς, όπως ο οπτικοακουστικός, ο ψηφιακός, 
ο κριτικός κ.τ.λ. Αποκτούν, δηλαδή, μια πλατειά ποικιλία αναγνωστικών δεξιοτήτων σχετι-
κών όχι μόνον με το γραπτό κείμενο αλλά με ένα ευρύ φάσμα της πολιτισμικής παραγωγής. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακή Αφήγηση (Digital Storytelling), Ψηφιακή Ιστορία, 
Διδακτική της Λογοτεχνίας, Φιλαναγνωσία, Τ.Π.Ε., Κριτική Εγγραμματοσύνη, Πολυγραμμα-
τισμοί (Multiliteracies), Δεξιότητες 21ου αι. (21st century skills)

Προάγοντας την κοινωνική δικαιοσύνη: 
μια διαφορετική προσέγγιση μέσα από τη λογοτεχνία

Δαμιανίδου Ελένη, Εκπαιδευτικός
Φτιάκα Ελένη, Αν. Καθηγήτρια,  Πανεπιστήμιο Κύπρου

Με βάση αποτελέσματα από μια έρευνα μεγάλης κλίμακας σχετικά με το ρόλο των εκπαιδευτικών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  στην υλοποίηση της Ενιαίας Εκπαίδευσης, κατά την οποία βρέθη-
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κε ότι αν και οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν σε γενικές γραμμές πιστά το αναλυτικό πρόγραμμα, 
όμως εφαρμόζουν χειραφετικές πρακτικές μέσα από το μάθημα της λογοτεχνίας, προσπαθήσα-
με να αναπτύξουμε ένα διδακτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις αρχές της κριτικής παιδαγωγικής. 

Στα πλαίσια αυτά, σχεδιάσαμε μια διδακτική στρατηγική σε τρία στάδια, κατά τα οποία 
προτείναμε μια συνεχή διαντίδραση του εκπαιδευτικού με τους μαθητές του, ενεργητική 
ακρόαση και ανταλλαγή ρόλων, ούτως ώστε να καλλιεργήσουμε την ενσυναίσθηση, ως 
πρώτο βήμα συνειδητοποίησης της καταπίεσης και της καταπάτησης της κοινωνικής δι-
καιοσύνης.  Κατά το πρώτο στάδιο, προσπαθούμε να καταλάβουμε καλύτερα την οπτική 
των μαθητών μας και να προσδώσουμε αξία και κύρος στις εμπειρίες τους χρησιμοποιώ-
ντας τεχνικές όπως το παιχνίδι ρόλων. Αφού διανοιχτούν τα κανάλια επικοινωνίας, και οι 
εκπαιδευτικοί μπουν στη θέση των μαθητών τους, κατά το δεύτερο στάδιο διαμοιράζεται 
υλικό σχετικό με τα βιώματα και τις εμπειρίες των συγκεκριμένων μαθητών. Για παράδειγμα 
μπορεί να εξεταστούν ποιητικά έργα με θέματα συναφή με τα «Τείχη» του Καβάφη. Κατά το 
στάδιο αυτό, οι μαθητές ενθαρρύνονται να αμφισβητήσουν το υφιστάμενο στάτους κβο και 
τις σχέσεις εξουσίας και να υψώσουν τη φωνή τους σε χώρους που εκ παραδόσεως κρατού-
νται σιωπηλοί. Τέλος, κατά το τελευταίο στάδιο, οι μαθητές ενθαρρύνονται να διαχύσουν 
την αυτόφωτη μάθηση που έχουν κερδίσει και να μοιραστούν τις σκέψεις τους, μέσα από 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες, έχοντας ως στόχο να δημι-
ουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον και μια διαφορετική κοινωνία, ως μέρος της αποστολής 
των πληροφορημένων, δημοκρατικών και ενεργητικών πολιτών, που χαρακτηρίζονται από 
υψηλή συναίσθηση του χρέους για απονομή κοινωνικής δικαιοσύνης. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: λογοτεχνία, κοινωνική δικαιοσύνη, εκπαίδευση, διδασκαλία

Βελτιώνοντας τη διδασκαλία του μαθήματος της λογοτεχνίας 
στο λύκειο: η περίπτωση της προσέγγισης Lesson Study

Δάρρα Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κανελλοπούλου Ευρυδίκη-Μαρία, Εκπαιδευτικός

Βασική παραδοχή της παρούσας εργασίας είναι, ότι στο πλαίσιο του σχεδιασμού και των 
εφαρμογών της προσέγγισης (LS) στη σχολική πραγματικότητα, ενισχύονται η συνεργασία 
και η ανατροφοδότηση μεταξύ των εκπαιδευτικών με σκοπό τη βελτίωση της διδακτικής 
και μαθησιακής διαδικασίας και την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η έλλειψη σχετικών 
ερευνών στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και η πιστοποίηση της  αποτελεσμα-
τικότητάς της LS στη σχολική τάξη διαγράφουν την ανάγκη για διερεύνηση και καθορισμό: 
α. της αποτελεσματικότητας της LS στη βελτίωση της ποιότητας της διδακτικο-μαθησιακής 
διαδικασίας, β. των προϋποθέσεων και των δυσχερειών για την αποτελεσματική  εφαρμογή 
της, και γ. των στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για αποτελεσματικότερη 
διδασκαλία του ερευνητικού μαθήματος.

 Η παρούσα εργασία, η οποία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πειραματικής έρευνας, 
ακολούθησε μικτό μεθοδολογικό σχεδιασμό για λόγους τριγωνοποίησης. Στην έρευνα, που 
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πραγματοποιήθηκε στο γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας από τις 12-2-2016 έως 1-4-
2016, συμμετείχαν ο διευθυντής και οι τέσσερις φιλόλογοι της σχολικής μονάδας, καθώς 
και τα δύο τμήματα της Β΄ Λυκείου με 16 και 15 μαθητές, αντίστοιχα, εκ των οποίων το ένα 
λειτούργησε ως πειραματική ομάδα και το άλλο ως ομάδα ελέγχου. Ως εργαλεία συλλογής 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν απομαγνητοφωνημένες συναντήσεις, πρωτόκολλα σχεδια-
σμού, παρατήρησης, αναστοχασμού και αναθεώρησης του ερευνητικού μαθήματος, καθώς 
και ερωτηματολόγια καθηγητών. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει η πολύ ση-
μαντική συμβολή στη μάθηση των μαθητών της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλί-
ας, η οποία αξιοποιείται στο πλαίσιο του Lesson Study και ιδιαίτερα καταγράφηκε μια πολύ 
ικανοποιητική ανταπόκριση της πλειοψηφίας του μαθητών της πειραματικής ομάδας στην 
κατανόηση των διδακτικών στόχων του ερευνητικού μαθήματος, καθώς και η συμμετοχή 
τους στη διδασκαλία, και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων μαθητών, στοιχείο που καταδεικνύει 
τη θετική συμβολή της Lesson Study στη μάθηση όλων των μαθητών και στη βελτίωση των 
επιδόσεών τους. Ως αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ουσιαστικής εφαρμο-
γής της LS αναφέρονται ο λεπτομερής σχεδιασμός της διδασκαλίας του ερευνητικού μαθή-
ματος και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού, σύμπνοιας και 
συναδελφικότητας. Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά στις δυσχέρειες που μπορεί να υπονομεύ-
σουν τη διεξαγωγή της LS, ως σημαντικότερες αναφέρονται η αποχώρηση ενός μέλους ή 
μελών της ομάδας, η έλλειψη εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με την παρακολούθηση της 
διδασκαλίας τους από άλλους συναδέλφους και το άγχος που απορρέει από την έκθεση 
αυτή και η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου. Τέλος, αναφορικά με τις προτάσεις των συμμετε-
χόντων εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Lesson Study σε μελ-
λοντικές διδασκαλίες, οι ερωτηθέντες προκρίνουν τη σημασία του σωστού και έγκαιρου 
προγραμματισμού και σχεδιασμού της διαδικασίας, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Λέξεις κλειδιά: Lesson Study (Μελέτη Μαθήματος), λογοτεχνία, συνεργα-
τικός σχεδιασμός διδασκαλίας, ερευνητικό μάθημα, βελτίωση της διδασκαλίας, αναστοχα-
σμός, επίδοση μαθητών 

Η διδακτική αξιοποίηση της Σύγχρονης Εικονογραφημένης 
Μικροαφήγησης μέσω ενός project δημιουργικής γραφής

Καλαϊτζή Χριστίνα, Υπ. Δρ. Α.Π.Θ.
Καρακίτσιος Ανδρέας, Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ.

Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση της διδακτικής αξιοποίησης της σύγ-
χρονης εικονογραφημένης μικροαφήγησης στο πλαίσιο ενός σχεδίου εργασίας (project) 
δημιουργικής γραφής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης εικονογραφημένης μικροαφήγησης που ευνοούν 
τη διδακτική της, προσδιορίστηκαν σε πέντε βασικές αφηγηματικές τεχνικές: της αφηγη-
ματικής πλαισίωσης, της τριμερούς δομής, του διακειμενικού ήρωα, της μεταμυθοπλασίας 
και της σχέσης κειμένου-εικόνας. Τα παραπάνω αξιοποιήθηκαν ως πηγές φιλαναγνωστι-
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κών και δημιουργικών δράσεων με στόχο να προκαλέσουν την παραγωγή αφηγηματικού 
λόγου από τα νήπια μέσω της διεξαγωγής ενός project. Η κατανόηση και χρήση των μορ-
φολογικών και δομικών δεικτών της σύγχρονης εικονογραφημένης μικροαφήγησης από 
τα παιδιά προσχολικής ηλικίας λειτούργησε εεποικοδομητικά στο πεδίο της δημιουργικής 
έκφρασης, κρίνοντας από το περιεχόμενο του παραγόμενου προφορικού και εικονιστι-
κού λόγου. Επιπρόσθετα, δεδομένου του γεγονότος ότι η εικόνα αποτελεί οργανικό μέρος 
στον τύπο της σύγχρονης εικονογραφημένης μικροαφήγησης, η εκμετάλλευση του «λε-
ξιλογίου», και των κωδίκων της επηρέασε και συνέβαλε στη δημιουργία ολοκληρωμένων 
μυθοπλασιών που εμπεριείχαν τα παραπάνω αφηγηματικά στοιχεία και επιπλέον την κα-
τανόηση και χρήση μιας οργανικής σχέσης των παραγόμενων κειμένων και των εικόνων 
με τις οποίες συνδυάστηκαν. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: σύγχρονη εικονογραφημένη μικροαφήγηση, διδακτική αξιοποίηση, αφη-
γηματικές τεχνικές, project δημιουργικής γραφής, προσχολική εκπαίδευση

Λογοτεχνία και Λαογραφία: τομές και συγκλίσεις.
Η περίπτωση του Αλ. Παπαδιαμάντη ως  παράδειγμα διαθεματικής 

διδακτικής προσέγγισης  στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Καπαγερίδης Χρήστος,
Εκπαιδευτικός

Σκοπός της εισήγησης είναι αφ’ ενός να αναδείξει ερμηνευτικά το λαογραφικό στοιχείο σε 
ορισμένα διηγήματα του μεγάλου Σκιαθίτη διηγηματογράφου Αλέξανδρου Παπαδιαμά-
ντη και αφ’ ετέρου να διατυπώσει προτάσεις ώστε τα διηγήματα αυτά να αποτελέσουν τη 
βάση ενός εγχειρήματος διδακτικής αξιοποίησης των παπαδιαμαντικών κειμένων κατά τη 
διδασκαλία της Λογοτεχνίας και του Λαϊκού Πολιτισμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
Το κριτήριο επιλογής στηρίχτηκε κυρίως στο λαογραφικό στοιχείο που ενυπάρχει στο έργο 
του και στον τρόπο παρουσίασής του.

Μεθοδολογικά, η εισήγηση στηρίζεται στην ερευνητική σε συνδυασμό με την αναλυτική 
και ερμηνευτική μέθοδο, δηλαδή ένας συνδυασμός θεωρίας, διερεύνησης και ερμηνείας. 
Η ερμηνευτική μέθοδος που ακολουθούμε μας επιτρέπει να αναζητήσουμε και να αποκω-
δικοποιήσουμε σημαντικά στοιχεία από την μορφή και το περιεχόμενο των παπαδιαμαντι-
κών κειμένων, καθώς και να κατανοήσουμε και να αναδείξουμε τους εκφραζόμενους από 
τον Παπαδιαμάντη τρόπους προσέγγισης και νοηματοδότησης του παραδοσιακού λαϊκού 
πολιτισμού καθώς και της διδακτικής τους αξιοποίησης.

Προσεγγίζεται και αξιολογείται  η παράλληλη σχέση μεταξύ της Λογοτεχνίας και της Λα-
ογραφίας έτσι όπως διαγράφεται από τον 19ο αιώνα. Μια σχέση συναλληλίας, συνεργασίας, 
σύγκλισης, διαλεκτικής έμπνευσης, συνάντησης, με δεσμούς από την περίοδο ακμής του 
ηθογραφικού ελληνικού διηγήματος (γενιά του 1880) και του δημοτικισμού μέχρι και στις 
μέρες μας όπου η λαογραφία ερευνά τον τρόπο που χρησιμοποιεί, προβάλλει και μεταπλά-
θει το παραδοσιακό υλικό ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, τον λειτουργικό ρόλο της λαϊκής 
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παράδοσης στην οργάνωση και εξέλιξη ενός λογοτεχνικού έργου.
Η πεζογραφία με λαογραφικό υπόβαθρο και συγκεκριμένα τα σκιαθίτικα διηγήματα 

του Α. Παπαδιαμάντη, μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα στην διαθεματική διδακτική της Λο-
γοτεχνίας, καθώς το πλούσιο λαογραφικό υλικό και το πολύτιμο συναισθηματικό και βιω-
ματικό φορτίο των διηγημάτων προσφέρεται για ανάλυση, αξιολόγηση και ερμηνεία των 
λαογραφικών φαινομένων της εποχής που αναφέρονται. Τα παπαδιαμαντικά κείμενα μπο-
ρούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του μαθητή και να καλλιεργήσουν την κρίση του, 
ως άσκηση διάκρισης του λαογραφικού από το μυθοπλαστικό στοιχείο. Με την αξιοποί-
ηση του λαογραφικού υλικού εμπλουτίζεται και ανανεώνεται η σχολική λογοτεχνία και το 
γλωσσικό μάθημα εν γένει.

Παρουσιάζεται συμπερασματικά ο σχεδιασμός μιας διδακτικής προσέγγισης του λαϊκού 
πολιτισμού με έμμεση πηγή τη λογοτεχνία, μέσω της επεξεργασίας τεσσάρων διηγημάτων 
του Α. Παπαδιαμάντη που μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης 
όπως προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Ε΄ και Στ΄ τάξη του Δημοτικού 
Σχολείου. Η διδακτική μεθοδολογία στηρίζεται στην «συναλλακτική θεωρία της ανάγνω-
σης» (transactional theory of reading) της Louise M. Rosenblatt.

Τα διηγήματα αυτά είναι:
α. Φτωχός άγιος
β. Άνθος του γιαλού
γ. Το αγνάντεμα
δ. Φώτα ολόφωτα

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Λογοτεχνία, Λαογραφία, λαϊκός πολιτισμός, διαθεματικότητα, συναλλα-
κτική θεωρία ανάγνωσης, πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Γραμμικές αναγνώσεις εικονοβιβλίων και κατάκτηση 
αφηγηματικών δεξιοτήτων στη σχολική τάξη

 
Καρακίτσιος Ανδρέας, Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ.

 Κωστοπούλου Νατάσα, Δασκάλα
 Μπαχτσιαβάνου Γεωργία, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ.

Ως κεντρικός στόχος της εργασίας προσδιορίστηκε η ανίχνευση και καταγρα-
φή των προϋποθέσεων και παραμέτρων της ανάπτυξης δημιουργικότητας και φα-
ντασίας, καθώς και της κατάκτησης αφηγηματικών δεξιοτήτων παιδιών ηλικί-
ας 9-10 ετών. Η έρευνα υλοποιήθηκε σε πλαίσια κανονικής τυπικής σχολικής τάξης 
και χρησιμοποιήθηκε η τεχνική keynote (power point) για το περιβάλλον του ipad.  
Επιλέχτηκαν ορισμένες εικόνες από το βιβλίο της Μarianne Dubuc “The lion and the bird”. 
Με αφορμή την εποχή του φθινοπώρου ζητήθηκε από τα παιδιά να αφηγηθούν την ιστο-
ρία μέσα από τις εικόνες. Κάθε μαθητής είχε το δικό του tablet (διδασκαλία 1 προς 1) και 
δημιούργησε τη δική του ιστορία.

 Με βάση την πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα 
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παιδιά μετέφεραν και χρησιμοποίησαν τη φόρμουλα του λαϊκού παραμυθιού, αλλά και ορι-
σμένες παραλλαγές του,  τόσο στην έναρξη όσο και στο κλείσιμο της ιστορίας. Στους διά-
φορους τύπους γραπτών που εμφανίστηκαν, υπήρχε η αιτιολογική και χρονική συσχέτιση, 
η χρήση εικονιστικών στοιχείων καθώς και η τριτοπρόσωπη αφήγηση σε αόριστο χρόνο.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: δημιουργική γραφή, ιστορία με εικόνες, iPad, αφηγηματικές δεξιότητες

Από τα είδη στην ειδολογικότητα: 
Μια εργαλειοθήκη για τον ειδολογικό γραμματισμό

Καρατάσου Κατερίνα, 
Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Frederick Λευκωσίας

Τα είδη είναι παράγοντες που διαμορφώνουν τις προσδοκίες μας για τα λογοτεχνικά κείμε-
να, κατευθύνουν την γραφή και την κατανόηση, υποστηρίζουν την κριτική ανταπόκριση, 
δίνουν πλαίσια επεξεργασίας του οικείου και του ανοίκειου, προσφέρουν σχήματα εργα-
σίας για την παραγωγή λόγου και για τη σύνθεση νοήματος (Stockwell, 2002). Ως κατηγο-
ρίες μπορούν να προσεγγιστούν τόσο περιγραφικά όσο και λειτουργικά. Στην περιγραφι-
κή προσέγγιση εκλαμβάνονται ως συνεκτικά και ταυτοχρόνως δυναμικά συστήματα συμ-
βάσεων και κανόνων (Molino, 1999-2000). Στη λειτουργική προσέγγιση θεωρούνται ως 
συμβολικοί πόροι, αποθέματα συμβολικών πρακτικών για τη διαμόρφωση νοήματος στο 
πλαίσιο της παραγωγής και της κατανόησης του λόγου (Bakhtin 2014/1979· Voloshinov 
1998/1930). Κατά συνέπεια, τόσο η περιγραφική όσο και η λειτουργική προσέγγιση υπό-
κεινται στην ανάπτυξη μεθοδολογίας και διδακτικών προτάσεων που αφορούν στις ειδο-
λογικές αναπαραστάσεις και ειδολογικές πρακτικές των μαθητών –και μάλιστα στην πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση όπου η γραμματολογική γνώση για τα είδη δεν είναι προτεραιότητα, 
όπως στη δευτεροβάθμια. Στον πυρήνα της προτεινόμενης ανακοίνωσης βρίσκεται η έν-
νοια της ειδολογικότητας (Schaeffer, 2000/1989), διευρυμένη σημασιολογικά ώστε να δη-
λώνει και να καλύπτει τις, αναγνωστικές και συγγραφικές, συναρτήσεις του εκάστοτε ανά 
χείρας κειμένου όχι μόνο με λογοτεχνικά είδη (και κείμενα-πρότυπα λογοτεχνικών ειδών) 
αλλά με είδη κάθε σημειωτικής μορφής, τρόπου μετάδοσης και λειτουργίας, που δυνάμει 
υποστηρίζουν την ανάγνωση. 

Η ικανότητα του αναγνώστη να ενεργοποιεί, να αναθεωρεί και να εμπλουτίζει τα ήδη 
κατακτημένα ειδολογικά σχήματα χάριν της λογοτεχνικής ανάγνωσης, της κατανόησης 
του ανά χείρας λογοτεχνικού κειμένου αλλά και της δημιουργικής γραφής συνιστά βασικό 
τομέα λογοτεχνικού γραμματισμού –τον τομέα του ειδολογικού γραμματισμού. Στη βάση 
ενός προγράμματος ειδολογικού γραμματισμού βρίσκεται η έμφαση στην ικανότητα των 
μαθητών και των μαθητριών να ανακαλύπτουν, να παράγουν και να αξιοποιούν ερμηνευ-
τικά στο πεδίο της λογοτεχνικής ανάγνωσης τις ποικίλες ειδολογικές συναρτήσεις του εκά-
στοτε κειμένου –να εμπλέκονται συμμετοχικά και κριτικά στη σύνθεση της ειδολογικότητάς 
του (Canvat, 1999· Dufays, Gemenne & Ledur, 2005). 

Η ανακοίνωση, έχοντας ως αφετηρία μια ορισμένη (πρακτική) τυπολογία ειδολογικό-
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τητας (Καρατάσου, 2016) και ορίζοντα τις προτεραιότητες της πρωτοβάθμια εκπαίδευσης, 
κινείται σε δύο συμπληρωματικές κατευθύνσεις: αφενός προτείνει ένα πλαίσιο ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων για την ενσωμάτωση της ειδολογικότητας στην επεξεργασία των κειμέ-
νων και τη δημιουργική γραφή υπέρ του λογοτεχνικού γραμματισμού των μαθητών και των 
μαθητριών· αφετέρου δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα δημιουργικών δραστηριοτήτων 
ειδολογικού γραμματισμού με έμφαση στην ανακάλυψη, παραγωγή, μεταποίηση κ.ά. των 
στοιχείων που τη συνθέτουν.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: λογοτεχνικά είδη, ειδολογικός γραμματισμός και πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, ειδολογικότητα, εργαλειοθήκη ειδολογικού γραμματισμού

Η φαντασία της ιστορίας: 
λογοτεχνικός γραμματισμός και ιστορική σκέψη

Καρατάσου Κατερίνα, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Frederick Λευκωσίας
Κωνσταντινίδου Μύρια Α., Υπ. Δρ., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Η μεταμοντέρνα σύλληψη των μηχανισμών της ιστορίας· η μυθοπλαστική εξερεύνηση των 
πολλαπλών ιστορικών διαδρομών που ξετυλίγονται στο πεδίο των δυνατών κόσμων· η 
αντίσταση στη φυσικοποίηση της ιστορίας· η αμφισβήτηση των κοινωνικών ρόλων και δο-
μών· η δυνατότητα για κοινωνική αλλαγή (Reynolds, 2014· Attebery, 2011· Hellerson,2001): 
Αυτά είναι ορισμένα από τα γνωρίσματα των μυθιστορημάτων εναλλακτικής ιστορίας, σε 
ό,τι αφορά στις βαθύτερες συλλήψεις τους σε σχέση με την ανθρώπινη ιστορία. Οι αφη-
γηματικοί πόροι από τους οποίους αντλούν τη γοητεία τους τα μυθιστορήματα εναλλακτι-
κής ιστορίας είναι οι υποθέσεις που έχουν ως αφετηρία τους το αντίθετο του πραγματικού 
και του συντελεσμένου, καθώς και τη δυνητική σκέψη (Dannenenberg, 2008· Birke, Butter 
& Koppe, 2011).

 Στην ανακοίνωσή μας, προσεγγίζουμε το συγκεκριμένο είδος ως τμήμα ενός syllabus 
δημιουργικής γραφής που μπορεί να αξιοποιηθεί για στόχους λογοτεχνικού και ιστορι-
κού γραμματισμού. Τα κείμενα που εντάσσονται στα μυθιστορήματα εναλλακτικής ιστο-
ρίας απορροφούν και οικειοποιούνται (μυθοπλαστικώ τω τρόπω) πλήθος πρωτογενών 
και δευτερογενών ειδών λόγου: νόμους, λήμματα λεξικών που αντανακλούν την πραγμα-
τολογία των εναλλακτικών κόσμων, οδηγίες για τη χρήση εργαλείων, καταλόγους εκδοτι-
κών οίκων και εκθέσεων σε μουσεία, ημερολογιακές καταγραφές, προσωπικές αφηγήσεις 
και διαλόγους, προφίλ τόπων και προσώπων, αποσπάσματα από κείμενα σε μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, χάρτες, κεφάλαια ιστοριογραφίας κ.ά. Αυτά και άλλα πολλά “είδη-υλικά” υπο-
βοηθούν μια πλούσια, υψηλής ανάλυσης σύλληψη των μυθοπλαστικών επικρατειών του 
μυθιστορήματος εναλλακτικής ιστορίας. Η σύνθεση κειμένων που ανήκουν σε είδη-υλικά 
στο πλαίσιο της δημιουργικής γραφής και του μαθήματος της ιστορίας είναι δυνατόν να 
εξυπηρετήσει συγκεκριμένες σύγχρονες εκπαιδευτικές προτεραιότητες: τον λογοτεχνικό 
γραμματισμό (και ιδίως τον γραμματισμό για τα λογοτεχνικά είδη), την ανάπτυξη της κρι-
τικής και της ιστορικής σκέψης, καθώς και την συνειδητοποίηση της ιδιαίτερης σημασίας 
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της αφηγηματικής σκέψης και των μηχανισμών της όχι μόνο στην καθημερινή ζωή και τη 
λογοτεχνία, αλλά και την Ιστορία (White, 2015). 

Η ανακοίνωση κινείται σε δύο συμπληρωματικές κατευθύνσεις: αφενός επιχειρεί μια 
πρώτη χαρτογράφηση ειδών-υλικών για μυθιστορήματα εναλλακτικής ιστορίας· αφετέ-
ρου προτείνει ιδέες και τεχνικές συγγραφής ανάλογων κειμένων για την πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση που έχουν αυτοτέλεια, αλλά μπορούν επίσης να υποστηρίξουν τη λογοτεχνική 
ανάγνωση, την επεξεργασία και την κατανόηση μυθιστορημάτων εναλλακτικής ιστορίας.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: μυθιστόρημα εναλλακτικής ιστορίας, δημιουργική γραφή, λογοτεχνικός 
γραμματισμός και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κριτική σκέψη, ιστορική σκέψη

Η σύνδεση του μαθήματος της Λογοτεχνίας 
με «Προγράμματα Φιλαναγνωσίας» στο Γυμνάσιο και το Λύκειο: 

δύο εφαρμοσμένες διδακτικές προτάσεις

Κουντουρά Νικολίνα,
Δρ., Α.Π.Θ.

Το μάθημα της Λογοτεχνίας έχει ως θεμέλιο λίθο της  την ανάγνωση. Στην ελληνική Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση, με τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Λογοτεχνίας και παρά τις 
αλλαγές που προτάθηκαν τα τελευταία χρόνια - διαφορετικό πρόγραμμα στην Α΄ Λυκείου 
και στα Πιλοτικά Γυμνάσια - η ανάγνωση εξακολουθεί να περιορίζεται κυρίως σε ανάγνω-
ση αποσπασμάτων των σχολικών εγχειριδίων. Η ανάγνωση ολόκληρου βιβλίου παραμένει 
προαιρετική. Το κενό αυτό αναλαμβάνουν να καλύψουν κάποιες φορές  «Προγράμματα 
Φιλαναγνωσίας» που υλοποιούνται σε Γυμνάσια και Λύκεια από εκπαιδευτικούς. Δεν πρό-
κειται για θεσμοθετημένα προγράμματα, όπως αυτά των Ολοήμερων Δημοτικών, αλλά για 
προγράμματα που λειτουργούν  σε προαιρετική βάση.  Δεν αφορούν σε καμία περίπτωση 
το συνολικό αριθμό μαθητών της σχολικής μονάδας, ενώ ο υπεύθυνος του προγράμμα-
τος δεν είναι απαραίτητα ο διδάσκων του μαθήματος της Λογοτεχνίας. Ως εκ τούτου, τα 
«Προγράμματα Φιλαναγνωσίας» στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - παρά τα πολλά θετικά 
που προσφέρουν σε μαθητές και μαθητική κοινότητα -  δεν συνδέονται  οργανικά με το 
μάθημα της Λογοτεχνίας.

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας το οποίο εφαρμόσθηκε σε 
Πιλοτικά Γυμνάσια, κατέθεσε μία διαφορετική άποψη για την ταυτότητα του μαθήματος. 
Για το Πιλοτικό, η φιλαναγνωσία δεν νοείται ως κάτι διαφορετικό από την ανάγνωση της 
λογοτεχνίας . Το μάθημα της Λογοτεχνίας βασίζεται  στην ανάγνωση βιβλίων από όλους 
τους μαθητές της σχολικής τάξης και επιδιώκει με  τη διαφορετική μεθόδευση της εργασί-
ας, τη μετατροπή της τάξης σε ομάδα αναγνωστών. Βασικός  στόχος είναι η οργάνωση της 
ανάγνωσης βιβλίων  σε ένα ενιαίο σύνολο το οποίο βοηθά τον εκπαιδευτικό να συνδέσει 
τα διαφορετικά βιβλία και τις διαφορετικές αναγνώσεις μεταξύ τους.  

Η παρούσα εισήγηση επιθυμεί να παρουσιάσει δύο εφαρμοσμένες διδακτικές προ-
τάσεις  διδασκαλίας της Λογοτεχνίας  που υιοθετούν τις παραπάνω αρχές του Πιλοτικού 
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Προγράμματος. Κοινός στόχος και των δύο:  η ανάγνωση βιβλίων από όλους τους μαθητές, 
η δημιουργία κινήτρων για ανάγνωση, η οργάνωση της εργασίας με τέτοιο τρόπο, ώστε 
η κάθε αναγνωστική εμπειρία να τροφοδοτεί την επόμενη. Η πρώτη διδακτική πρόταση 
βασίζεται  στο εισαγωγικό μάθημα Λογοτεχνίας που ενθαρρύνει την  αξιοποίηση της ανα-
γνωστικής εμπειρίας και των ενδιαφερόντων των μαθητών. Εφαρμόσθηκε σε  τάξεις Γυ-
μνασίων. Η δεύτερη εφαρμόσθηκε σε Δευτέρα Λυκείου και βασίσθηκε στη διαφοροποίηση 
των παράλληλων κειμένων που συνοδεύουν το αρχικό κείμενο του σχολικού εγχειριδίου. 
Και στους δύο σχεδιασμούς αλλά και στις δύο διδακτικές εφαρμογές, η φιλαναγνωσία δεν 
νοείται ως κάτι διαφορετικό από την ανάγνωση του μαθήματος της Λογοτεχνίας. Τα δύο 
«μαθήματα» ταυτίζονται. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Φιλαναγνωσία,  ανάγνωση, ομάδες ανάγνωσης, οργάνωση της ανάγνω-
σης, διδακτικές προτάσεις

Μαθητεία στην εφηβεία και φιλαναγνωσία. 
Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία ολόκληρου λογοτεχνικού 

έργου στο λύκειο με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Κωτσάκη Καλλιόπη,
Φιλόλογος, DEAΛογοτεχνίας

Η κριτική αγωγή στον σύγχρονο πολιτισμό, ως βασικός σκοπός της διδασκαλίας της λο-
γοτεχνίας στο σχολείο οριοθετεί ένα πλαίσιο όπου περιλαμβάνονται: η συνειδητοποίηση 
της σχέσης της λογοτεχνίας με την ανθρώπινη εμπειρία, η ανάπτυξη της κριτικής και δημι-
ουργικής σχέσης των μαθητών με το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, η προώθηση 
της φιλαναγνωσίας. 

Η διδασκαλία ολόκληρου λογοτεχνικού έργου μπορεί να λειτουργήσει ως πρόκληση για 
τον μαθητή και να του ανοίξει το παράθυρο προς την ανάγνωση. Για τον έφηβο μαθητή η 
περιπέτεια της ανάγνωσης αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς στην πορεία αναζήτησης 
της ταυτότητάς του αν συναντήσει τις σκέψεις του ή διαμορφώσει τον προβληματισμό του 
με τα λογοτεχνικά του διαβάσματα, τότε η ανάγνωση γίνεται συμπαραστάτης και διαμορ-
φωτής του. Σε αυτό το πλαίσιο συντάχτηκε το διδακτικό σενάριο με τίτλο «Μαθητεία στην 
εφηβεία και φιλαναγνωσία. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία ολόκληρου λογο-
τεχνικού έργου στο λύκειο με την αξιοποίηση των ΤΠΕ», που αφορά το μυθιστόρημα για 
νέους Ανίσχυρος άγγελος του Μάνου Κοντολέων.

Η διδασκαλία του σεναρίου επεδίωξε οι μαθητές να διαπιστώσουν την αναφορικότη-
τα της λογοτεχνίας, να αξιολογήσουν πώς η λογοτεχνία αποτυπώνει κοινωνικές, πολιτι-
κές, ιδεολογικές εκφάνσεις της εποχής, να κατανοήσουν την κινηματογραφική τεχνική της 
αφήγησης και τον ρόλο των περικείμενων στοιχείων στο κείμενο, να γνωρίσουν τα αφη-
γηματικά ευρήματα  του δημιουργού και πώς διαμορφώνει τους ήρωες του, αποκτώντας 
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έτσι συγκεκριμένες γνώσεις για τη λογοτεχνία. Παράλληλα να στοχαστούν γύρω από την 
προσωπική ευθύνη και την έκφρασή της, να κατανοήσουν πώς διαμορφώνεται η εφηβική 
ταυτότητα στο σύγχρονο κοινωνικό – πολιτισμικό περιβάλλον, να γνωρίσουν δηλαδή τον 
κόσμο και το αξιακό του σύστημα.

Το σενάριο εφαρμόστηκε με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας, επιδιώκο-
ντας αφενός την καλύτερη οργάνωση της διδακτικής πορείας του και αφετέρου την κατα-
νόηση και εμβάθυνση του γνωστικού αντικειμένου, τη δημιουργική συνεργασία μαθητών 
και διδάσκοντα, ενώ με την παράλληλη  εφαρμογή τεχνικών της θεατρικής αγωγής έδωσε 
την δυνατότητα στους μαθητές να ανακαλύψουν ότι  τα νοήματα δημιουργούνται και γί-
νονται αντικείμενο επικοινωνίας. Επιπρόσθετα η αξιοποίηση των ΤΠΕ  οδήγησε  στην κα-
τανόηση της ποιητικής του λογοτεχνικού κειμένου και στην παραγωγή απλών και πολυ-
τροπικών κειμένων.

Στην εισήγηση παρουσιάζεται αναλυτικά η πορεία από τη σύνταξη στην εφαρμογή του 
σεναρίου στη Β Λυκείου, καθώς διερευνάται α) ο τρόπος που το συγκεκριμένο σενάριο κα-
ταδεικνύει τον διαμορφωτικό ρόλο της ανάγνωσης της λογοτεχνίας στους ίδιους τους μαθη-
τές, β) η σχέση μεταξύ δασκάλου και μαθητή, όταν ο δάσκαλος γίνεται συναναγνώστης με 
τον μαθητή, γ) η ανάγκη διδασκαλίας ολόκληρου λογοτεχνικού έργου στην σχολική τάξη, 
και δ) πώς η αξιοποίηση των ΤΠΕ διευκολύνει τη συγκεκριμένη διδασκαλία συνηγορώντας 
υπέρ της χρήσης ολόκληρων λογοτεχνικών έργων στην τάξη.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Διδακτική λογοτεχνίας, ολόκληρο λογοτεχνικό βιβλίο στο Λύκειο, ομα-
δοσυνεργατική μέθοδος, αξιοποίηση ΤΠΕ, τεχνικές θεατρικής αγωγής

Η τέχνη της αφήγησης έργων της προφορικής λογοτεχνίας 
στην υπηρεσία του σχολείου

Λογοθέτη Σταματία, 
Φιλόλογος

Η εισήγηση επιχειρεί να αναδείξει τη δυναμική της προφορικής σκέψης και δημιουργίας, 
που ως μορφή τέχνης της προφορικής λογοτεχνίας του λαού, δύναται να συμβάλει μέσα από 
την επιλογή κατάλληλων ιστοριών στην υποστήριξη των στόχων και προσανατολισμών του 
σχολείου. Εστιάζοντας στην πολυεπίπεδη μεταφορική και συμβολική λειτουργία της αφη-
γηματικής τέχνης, προβάλλει τα όρια και τις δημιουργικές συναντήσεις με τη γραπτή λογο-
τεχνία και τις άλλες μορφές τέχνης. Παράλληλα, προτείνει δημιουργικούς τρόπους εμπλου-
τισμού της, ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητά της κατά τη μαθησιακή διαδικασία. 

Η εμπειρική τέχνη της προφορικότητας είναι εκείνη που διαδίδει τα έργα της προφορι-
κής λογοτεχνίας της οποίας  δημιουργός και ποιητής είναι ο ανώνυμος λαός, και τα αναπα-
ριστά με τρόπο που να κεντρίζει τη φαντασία του ακροατή και να μεταβιβάζει σημαντικά 
μηνύματα. Έρευνες αναδεικνύουν ότι η αφήγηση ιστοριών, καθώς και η επαφή των παιδιών 
με ένα ευρύ φάσμα κειμένων από την παραδοσιακή λογοτεχνία ασκεί σημαντική ψυχοπαι-
δαγωγική επίδραση στην ανάπτυξή τους. Η έμφαση στον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα, 
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στηρίζεται κυρίως στο ότι, ως κατεξοχήν βιωματική πράξη, δημιουργεί συναισθήματα και 
συγκινήσεις στον ακροατή, συνθέτοντας τη βάση για την ανάπτυξη της συναισθηματικής 
νοημοσύνης, της δημιουργικής σκέψης και φαντασίας των παιδιών, οι οποίες κρίνονται 
θεμελιώδεις για την ψυχοσυναισθηματική τους υγεία. Ιδιαίτερα, στο πλαίσιο της λειτουρ-
γίας του σύγχρονου σχολείου, με κεντρικές αξίες τη διαφορετικότητα και την εκπλήρωση 
των ξεχωριστών αναγκών του ατόμου, η χρήση και η αξιοποίηση της αφηγηματικής τέχνης 
υπόσχεται επιπλέον οφέλη ως μαθησιακή προσέγγιση. 

Ωστόσο, αν και στις μέρες μας, παρατηρείται μια σταδιακή αναζωπύρωση του ενδιαφέ-
ροντος για την παιδαγωγική αξιοποίηση της προφορικής λογοτεχνίας μέσω της αφηγημα-
τικής τεχνικής, οι περισσότερες προσπάθειες στοχεύουν κυρίως στην προσχολική αγωγή 
και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, και αντιμετωπίζονται με φιλολογικά κριτήρια, ενώ 
αγνοούνται τα προφορικά χαρακτηριστικά. Όμως, η αφήγηση ιστοριών μπορεί να αποτε-
λέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για τον παιδαγωγό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, στην 
προσπάθειά του να εμπλουτίζει τις διδακτικές πρακτικές που υιοθετεί προς όφελος των μα-
θητών του, με στόχο την ανάπτυξη σύνθετων επικοινωνιακών δεξιοτήτων, την απόκτηση 
γνώσεων, την καλλιέργεια στάσεων και αξιών ζωής, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση 
ενός σχολείου με κύρια χαρακτηριστικά τη δημιουργία, το πνεύμα αλληλεγγύης και εν τέ-
λει τη χαρά της ζωής και των σχέσεων. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: αφηγηματική τέχνη, προφορική λογοτεχνία, βιωματική πράξη, μέσο δι-
απαιδαγώγησης

Διδακτικές Πρακτικές της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 
Καλλιέργεια της δημιουργικής γραφής και της φιλαναγνωσίας

Μαλαπάνη Αθηνά Ν., 
Ph. D. Candidate SORBONNE-PARIS IV

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία αποτελεί ένα από τα μαθήματα που καλλιεργούν σε μεγάλο 
βαθμό διάφορες πλευρές του μαθητικού σώματος συνολικά, αλλά και κάθε μαθητή/μαθή-
τριας ατομικά. Η ανάλυση ενός λογοτεχνικού κειμένου, αλλά και η απόπειρα γραφής (δη-
μιουργική γραφή), όπως και η καλλιέργεια της αγάπης για τη λογοτεχνία, η οποία φαίνεται 
σταδιακά να φθίνει λόγω της κυριαρχίας των νέων τεχνολογιών. 

Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι διττός. Κατ’ αρχήν, θα παρουσιαστούν και θα ανα-
λυθούν κάποιες διδακτικές μέθοδοι για τη διδασκαλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο και λύκειο). Θα επισημανθούν οι πρακτικές που 
πρέπει να εφαρμοσθούν ανάλογα με τη διδακτική μέθοδο που θα επιλεχθεί για την καλύ-
τερη προσέγγιση κάποιου κειμένου. Επιπλέον, θα δοθούν και σχετικά παραδείγματα στον 
τρόπο διδασκαλίας συγκεκριμένων κειμένων των σχολικών εγχειριδίων νεοελληνικής λο-
γοτεχνίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπλέον, στόχος της εργασίας αποτελεί και η επισήμανση στην καλλιέργεια της δημι-
ουργικής γραφής και της φιλαναγνωσίας. Επρόκειτο για δύο νέες τάσεις στην εκπαίδευση 
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ανηλίκων και ενηλίκων και στην επαφή τους με τη λογοτεχνία, οι οποίες λαμβάνουν μεγά-
λες διαστάσεις και ενισχύονται από διάφορες δράσεις (εντός και εκτός του σχολικού πλαισί-
ου). Θα παρουσιαστούν λοιπόν, και προτάσεις για το πώς μπορούν οι μαθητές στη σχολική 
τάξη να λάβουν αφορμές και κίνητρα από το μάθημα της λογοτεχνίας για να καλλιεργήσουν 
αφενός, το γράψιμο και τη γραπτή προσωπική έκφραση για πολυποίκιλα ζητήματα της κα-
θημερινότητάς τους και των προσωπικών τους ενδιαφερόντων. Αφετέρου, θα αναφερθούν 
δράσεις και τρόποι που θα καλλιεργήσουν την αγάπη των μαθητών για το διάβασμα. Στο 
πλαίσιο της παρουσίασης δράσεων σχετικών με τη φιλαναγνωσία και τη δημιουργική γρα-
φή θα προβληθούν και απόψεις σχετικά με το ηλεκτρονικό βιβλίο, αλλά και γενικώς πώς 
θα μπορούσαν τα διάφορα τεχνολογικά μέσα να συμβάλλουν αποφασιστικά στην καλλι-
έργεια και προώθηση της δημιουργικής γραφής και της φιλαναγνωσίας στη σχολική τάξη. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Νεοελληνική Λογοτεχνία, διδακτική, εκπαίδευση, σχολείο, φιλαναγωσία, 
δημιουργική γραφή

Η ανάγνωση της ποίησης στο Δημοτικό Σχολείο: 
Η ανταπόκριση των μαθητών/τριών σε βασικά στοιχεία 

της ποιητικής γλώσσας. Μια έρευνα δράσης στη Στ΄ τάξη

Μαντζανίδης Ευάγγελος,
Εκπαιδευτικός

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπου-
δών, στον τομέα της Διδακτικής της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας, στο Π.Τ.Δ.Ε. της Παιδα-
γωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα. Αποστολίδου Βενετία. Βασικός 
σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της αναγνωστικής ανταπόκρισης των παιδιών της 
έκτης δημοτικού σε βασικά χαρακτηριστικά της ποιητικής γλώσσας (ρυθμός, μεταφορά, 
ποιητική εικονοποιία). Τα ερευνητικά ερωτήματα που επιχειρήσαμε να απαντήσουμε ήταν 
αν μια «διαφορετική» διδακτική παρέμβαση μπορεί να ενισχύσει ή να ενδυναμώσει την 
ανταπόκριση των παιδιών στην ποίηση, πώς αξιολογούν οι ίδιοι/ες τη λογοτεχνική εμπει-
ρία που βίωσαν κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των ποιημάτων και πώς τελικά συμβάλ-
λουν οι αναγνωστικές και ερμηνευτικές τους προσεγγίσεις προς την κατεύθυνση του πο-
λιτισμικού γραμματισμού. 

Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση θεωρητικά στηρίχθηκε στα Νέα Προγράμματα 
Σπουδών για τη Λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο (2011), στη «συναλλακτική θεωρία της 
ανάγνωσης» της L. M. Rosenblatt καθώς και στις απόψεις της J. Langer που σχετίζονται με 
την τάξη στην οποία οικοδομείται η ερμηνεία (envisionment-building classroom). Αποτε-
λεί μια έρευνα δράσης αφού κυρίαρχος σκοπός της είναι η βελτίωση της ορθολογικότητας 
και της αποτελεσματικότητας των πρακτικών του ερευνητή, παράλληλα με την κατανόηση 
αυτών των πρακτικών. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της έρευνας περιλάμβανε τη δημι-
ουργία του διδακτικού σεναρίου «Ποίηση και Τραγούδι» (διάρκειας 27 διδακτικών ωρών) 
που υλοποιήθηκε σε έκτη τάξη Δημοτικού Σχολείου της Δυτικής Θεσσαλονίκης την χρονι-
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κή περίοδο Μάρτιος-Μάιος 2015. Μέσα από την αισθητική προσέγγιση επιλεγμένων κει-
μένων ποιητικού λόγου επιχειρήθηκε κυρίως η πρόκληση της ανταπόκρισης των παιδιών, 
ως μέρος του βιώματος από ένα έργο τέχνης. 

Βασική ιδέα της προσέγγισης υπήρξε η συνειδητοποίηση από μέρους των μαθητών/
τριών πως αυτό που ερμηνεύουμε είναι η ίδια η ανταπόκριση (evocation) που μας προκά-
λεσαν τα κείμενα στην πορεία συνάντησης και μείξης με αυτά. Το υλικό της έρευνας ανα-
λύθηκε σύμφωνα με την πρόταση των Miles & Huberman, χρησιμοποιήθηκε η ανάπτυξη 
κατηγοριών και η κωδικοποίηση των δεδομένων με την επαγωγική μέθοδο. Οι επαγωγικές 
κατηγορίες που προέκυψαν ήταν οι εξής: η «κοινότητα των αναγνωστών», η σχέση ανά-
μεσα στους λόγους των μαθητών/τριών και στα ποιήματα, ο ρυθμός, η μεταφορά-η ποιη-
τικότητα, η ποιητική εικονοποιία, ο πολιτισμικός γραμματισμός και η σχέση των κειμένων 
με τα προσωπικά βιώματα των παιδιών. 

Στα συμπεράσματα της έρευνας συγκαταλέγονται η θετική αξιολόγηση της διδακτικής 
μας πρότασης από τα παιδιά, η διαπραγμάτευση του νοήματος των ποιητικών κειμένων 
μέσα από τις συζητήσεις που γίνονταν γύρω από αυτά, η συσχέτιση του ρυθμού με το συ-
νολικό περιεχόμενο του κειμένου και τη μουσική αναπαράσταση-εκτέλεση της ποιητικής 
γλώσσας, ο μετασχηματισμός των μεταφορών του ποιήματος σε προσωπικές μεταφορές, 
η πολλαπλή  οπτική και νοητική αναπαράσταση κειμενικών στοιχείων και η έκφραση προ-
σωπικών ερωτημάτων, ανησυχιών, προβληματισμών και ελπίδων που συγχωνεύτηκαν δη-
μιουργικά με τα κείμενα και τις ερμηνείες τους.           

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ανάγνωση ποίησης, ανταπόκριση, ποιητική γλώσσα, στ΄ δημοτικού

Λογοτεχνία & Υπερκείμενο: 
Γ. Σαραντάρης «Δεν είμαστε ποιητές σημαίνει…»

Μητρούλια Σοφία, Φιλόλογος, M.Sc.
Καραντώνη Χριστίνα, Φιλόλογος, M.Sc.

Κωτσελένη Σοφία, P.hd.

Σε ένα φάσμα συνεχών αλλαγών στην εκπαίδευση η λογοτεχνία έρχεται αντιμέτωπη με την 
πρόκληση των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου. Στο Διαδίκτυο αίρεται η κυριαρχία 
του κειμένου, η κειμενική λογοτεχνία και αναδύεται η ηλεκτρονική λογοτεχνία. Η βάση της 
ηλεκτρονικής λογοτεχνίας είναι το υπερκείμενο.

Στην εργασία περιγράφεται το υπερκείμενο και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 
αυτό προσφέρει στον χώρο της λογοτεχνίας. Το υπερκείμενο κινείται στη λογική της θεω-
ρίας του Barthes, αφού δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη μέσω των υπερσυνδέσμων 
να αποδoμήσει το κείμενο, να καταργήσει τη γραμμική ανάγνωση του κειμένου και να δώ-
σει στον αναγνώστη τον πρώτο ρόλο στο λογοτεχνικό γίγνεσθαι. Ο αναγνώστης απελευ-
θερώνεται από την αυθεντία του συγγραφέα και από το άγχος της ερμηνείας του κειμέ-
νου που εστιάζει στις προθέσεις του συγγραφέα ως μοναδικού κατόχου του νοήματος του 
κειμένου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί μια διδακτική εφαρμογή 
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του υπερκειμένου στο ποίημα του Γιώργου Σαραντάρη «Δεν είμαστε ποιητές σημαίνει…». 
Στο πρώτο μέρος της εργασίας προσδιορίζονται εννοιολογικά οι όροι  ηλεκτρονική λο-

γοτεχνία  και υπερκείμενο και παρουσιάζονται οι δυνατότητες που προσφέρει το υπερκεί-
μενο στη σύλληψη του μαθήματος της Λογοτεχνίας ως  ενιαίου συνόλου γνωστικών κα-
τηγοριών, αισθητικών διακρίσεων, ερμηνευτικών πρωτοκόλλων, παιδαγωγικών ρόλων και 
πρακτικών κατασκευής υποκειμενικότητας. Ως  συνόλου άμεσα συνδεδεμένου με τις ευρύ-
τερες πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις, τις ιδεολογικές αξίες και τις πολιτισμικές πρακτικές 
στο πλαίσιο των οποίων έχει θεσπιστεί το ίδιο το μάθημα της Λογοτεχνίας και ταυτόχρονα 
έχουν διαμορφωθεί οι δύο βασικές συστατικές κοινότητες, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές.

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η εφαρμογή του υπερκειμένου στο 
ποίημα του Γιώργου Σαραντάρη «Δεν είμαστε ποιητές σημαίνει…» όπου οι μαθητές κα-
λούνται να μετατρέψουν σε υπερκείμενο το παραπάνω ποίημα και να δημιουργήσουν τις 
δικές τους εναλλακτικές διαδρομές μέσα στο ποίημα.

Με την υπερκειμενική επεξεργασία του ανωτέρου ποιήματος αποφεύγεται η αποκλει-
στικότητα της γραμμικής ανάγνωσης και έτσι διευκολύνεται η πρόσβαση του μαθητή στα 
ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα του κειμένου αλλά και σε κάθε είδους 
κείμενα με τα οποία μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι αυτό διαλέγεται. Έτσι αναδεικνύεται 
η ανυπαρξία στεγανών ανάμεσα στα διάφορα  επιστημονικά πεδία. Tο υπερκείμενο ανα-
δεικνύεται ένα μέσο που μπορεί να εξυπηρετεί τη μαθητοκεντρική διδασκαλία –αφού ο 
δάσκαλος από αυθεντία μετατρέπεται σε συντονιστή της μαθησιακής διαδικασίας – δίνο-
ντας τη δυνατότητα συνεργασίας και ένταξης του μαθητή στην ομάδα προωθώντας τον 
ψηφιακό γραμματισμό. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Ηλεκτρονική Λογοτεχνία, Υπερκείμενο, μαθησιακή διαδικασία

Εφαρμοστική Λειτουργικότητα της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας 
στην προσέγγιση της Λογοτεχνίας

Μήτση Πολυξένη, 
Υπ. Δρ,. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο των ολοένα αυξανόμενων αλλαγών και απαιτήσεων της σύγχρονης εκπαιδευ-
τικής πραγματικότητας αναδύεται άμεσα η ανάγκη αναζήτησης καινοτόμων εναλλακτικών 
μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες θα συμβάλλουν δυναμικά στη διεύρυνση της σχολικής μά-
θησης. Στη βάση αυτής της λογικής και δεδομένης της  πολυεμφατικής ανομοιογένειας του 
μαθητικού δυναμικού σε επίπεδο μαθησιακής ετοιμότητας, επιμέρους ενδιαφερόντων και 
μαθησιακού προφίλ  φαίνεται ότι η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία μπορεί να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά στην προσπάθεια πολυεπίπεδης ενεργοποίησης του ψυχοπνευματικού 
δυναμικού του κάθε μαθητή,  απόκτησης δεξιοτήτων, ενεργούς εμπλοκής του στη διδα-
κτική διαδικασία και ανάπτυξης κινήτρων για την οικοδόμηση νέας γνώσης. Ως εκ τούτου 
στο εφαρμοστικό πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας αξιοποιείται δημιουργικά 
η λογοτεχνία ως μάθημα και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δραστηριοτήτων συνι-
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στώντας ένα υψηλής ποιότητας μορφωτικό αγαθό που αποσκοπεί όχι τόσο στην παροχή 
γνώσεων, όσο στη διαμόρφωση στάσεων και συστήματος αξιών μέσω της καλλιέργειας της 
ευαισθησίας, του εμπλουτισμού της εμπειρίας και της ανάπτυξης της φαντασίας. 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η διερεύνηση των διαστάσεων της λειτουργικό-
τητας της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της παρουσίασης ενδεικτικών παραδειγ-
μάτων που αφορούν στη σύγχρονη θεώρηση παιδικών λογοτεχνημάτων, στοχεύοντας 
αφενός στην αισθητική απόλαυση, στη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
και στην άρση των μαθητικών ανισοτήτων και, αφετέρου στην παρουσίαση εναλλακτικού 
διδακτικού τρόπου σκέψης.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, λογοτεχνία, καινοτόμες και δημιουργικές 
μέθοδοι διδασκαλίας 

(Και) η λογοτεχνία  ως μια (ακόμη) δυνητικά επιμορφωτική 
των δασκάλων παράμετρος εξαιρετικά «παραμελημένη»

Μπόμπας Λεωνίδας Χ., 
Δρ., Συγκριτικός της Εκπαίδευσης 

Στη γενική θεματική του Συνεδρίου «Λογοτεχνία και Παιδεία», το βασικό ζήτημα της σχε-
τικής και διαρκούς επιμόρφωσης των δασκάλων (για να περιοριστούμε ή να επικεντρώ-
σουμε αυτή τη συζήτηση μόνο στο δημοτικό σχολείο στην παρούσα συγκυρία) όχι μόνο 
έχει θέση και απολύτως θεμιτή διεκδίκηση στον κατάλογο των επιμέρους υπο-θεματικών 
ενοτήτων, αλλά –κατά τη γνώμη μου–  θα πρέπει να διατρέχει, κατά το δυνατόν, το σύνολο 
σχεδόν του αναμενόμενου προβληματισμού και του προκύπτοντος διαλόγου μέσα από τις 
παρουσιαζόμενες εισηγήσεις. 

Στο πλαίσιο αυτού του σκεπτικού και με την εξ υπαρχής παραδοχή ότι η λογοτεχνία, είτε 
με την εκάστοτε και κατά περίπτωση παρουσιαζόμενη μορφή της ως λόγος πεζός, είτε ως 
ποίηση είτε ως θέατρο, έχει, μπορεί και οφείλει να βρίσκεται διαρκώς ενεργή και παρούσα 
στον όποιο «επιμορφωτικό χωροχρόνο» αφορά και απευθύνεται στον μάχιμο δάσκαλο της 
υπαρκτής σχολική τάξης του σήμερα, η παρούσα διερευνητική εργασία –θεωρητικού, αμι-
γώς, χαρακτήρα και περιεχομένου– επιχειρεί να φέρει στο προσκήνιο της σχετικής συζήτησης 
και του αντίστοιχου ενδιαφέροντος ενδεικτικές πτυχές και χειροπιαστά χαρακτηριστικά της 
λογοτεχνίας που –με τον έναν ή τον άλλο τρόπο– μπορούν κάλλιστα να επιμορφώσουν (και 
να επιμορφώνουν εις το διηνεκές της επαγγελματικής του ζωής) τον κάθε δάσκαλο ποικιλο-
τρόπως. Ως εκ τούτου, η οποιαδήποτε θεωρητική ή εμπειρική προσέγγιση της λογοτεχνίας 
σε σχέση ή σε συνάρτηση με την παιδεία και την εκπαίδευση στις μέρες μας, δεν μπορεί και 
δεν πρέπει να αυτοπεριορίζεται (μόνο) στη διδασκαλία και στην πολυεπίπεδη προσφορά της 
λογοτεχνίας στους μαθητές κάθε βαθμίδας, αλλά οφείλει να διευρύνει το σχετικό ερευνητικό 
της πεδίο/ενδιαφέρον (και) στις επιμορφωτικού χαρακτήρα και περιεχομένου δυνατότητες 
της λογοτεχνίας για αυτούς τους ίδιους τους διδάσκοντες απανταχού. Να ευαισθητοποιεί, να 
προσκαλεί αλλά και να προκαλεί όλους τους δασκάλους σε μια διαρκή και συστηματική επι-
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μορφωτική συνάντηση και αναμέτρηση.
Αναμενόμενα, η υπάρχουσα βιβλιογραφική παραγωγή που στην καταγεγραμμένη δια-

χρονία της διεθνώς αναφέρεται στο ‘δίπτυχο’ αυτό «Λογοτεχνία και Παιδεία/Εκπαίδευση», 
θα αποτελέσει και το βασικό δευτερογενές υποστηρικτικό υλικό, έτσι ώστε να σκιαγραφη-
θούν με τη μεγαλύτερη δυνατή επάρκεια οι «επιμορφωτικές δυνατότητες και υποσχετι-
κές» της λογοτεχνίας. Γνωρίζοντας επακριβώς αλλά και υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα με 
τη δέουσα έμφαση πως το συγκεκριμένο εγχείρημα με την αποκλειστική του εστίαση στα 
της επιμόρφωσης των δασκάλων μέσα και μέσω της λογοτεχνίας δεν φαίνεται να έχει ως 
τώρα απασχολήσει όσο θα έπρεπε το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό που ‘εμπλέ-
κεται’ στα πεδία των Επιστημών της Αγωγής, η όλη αυτή προσπάθεια θα πραγματοποιηθεί 
με ιδιαίτερη σχολαστικότητα και με την απαιτούμενη προσοχή. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Λογοτεχνία, Ποίηση, Δάσκαλος, Επιμόρφωση, Διδασκαλία, Μαθητές

«Το τραγούδι του Εαυτού μου»: 
Πρακτική εφαρμογή στη συναλλακτική θεώρηση της L. M. Rosenblatt.

Πολυζώη Γεωργία,
Υπ. Δρ., Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.

Η διασύνδεση της λογοτεχνικής θεωρίας με τη διδακτική πράξη αποτελεί ένα από τα ση-
μαντικότερα ζητήματα διδακτικής με ποικίλες εφαρμογές. Στην παρούσα εισήγηση, το εν-
διαφέρον επικεντρώνεται στην εφαρμογή της συναλλακτικής θεωρίας της L. M. Rosenblatt 
(transactional reader response theory) για τη διδακτική προσέγγιση αποσπάσματος από 
το ποίημα του W. Whitman «Το τραγούδι του εαυτού μου» (Song of Myself ) της συλλογής 
Φύλλα Χλόης (Leaves of Grass). Συγκεκριμένα, πρόκειται για πειραματική εφαρμογή της πα-
ραπάνω αναγνωστικοκεντρικής θεωρίας, η οποία δίνει έμφαση στην αισθητική ανάγνωση 
(aesthetic reading), με εγγενή σκοπό την επιθυμία απόκτησης μιας ευχάριστης ενδιαφέρου-
σας εμπειρίας για τον αναγνώστη (εδώ μαθητές του Δημοτικού Σχολείου).  

Στο πλαίσιο αυτό, το ποίημα ως συμβάν (event), όπως το προσδιορίζει η L. M. Rosenblatt, 
αποτελεί μία αναγνωστική πράξη και μία ενεργή κατασκευή του νοήματος που βασίζεται 
σε προσωπικά, κειμενικά και σχετικά με τα συμφραζόμενα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά ανα-
δεικνύονται και καταγράφονται, προκειμένου να περιγραφεί η πορεία της συνδιείσδυσης 
(compenetration), η συναλλαγή, δηλαδή μεταξύ του ποιητή και του αναγνώστη, όπως δι-
έρχεται μέσα από το κείμενο. Καθώς καταγράφονται οι ανταποκρίσεις των μαθητών, εξετά-
ζεται η πορεία σκέψης τους και η ακολουθία της τετραμερούς πορείας της αισθητικής ανά-
γνωσης, που περιλαμβάνει την ανάκληση (evocation), το βαθύτερο στοχασμό (reflection), 
την ερμηνεία (interpretation) και την αξιολόγηση (evaluation). Στο τέλος, αποτιμώνται τα 
αποτελέσματα της πειραματικής εφαρμογής και η σημασία της στη διδασκαλία. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: συναλλακτική θεωρία, αναγνωστική ανταπόκριση, αισθητική ανάγνωση, 
αμερικανική ποίηση (W. Whitman)
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Η αξιοποίηση των κόμικς στο μάθημα της λογοτεχνίας: 
παράλληλη ανάγνωση και συγκριτική εξέταση της νουβέλας 

του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η Φόνισσα» με τη μεταγραφή 
της σε κόμικς

Προκοπίου Αικατερίνη, 
Φιλόλογος

Η αξιοποίηση των κόμικς στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
εντάσσεται στο πνεύμα της διαμόρφωσης ενός πολυτροπικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 
που ευνοεί την καλλιέργεια των πολλυγραμματισμών (οπτικού, κριτικού, νέου, κλασικού) 
και βοηθά τους/τις μαθητές/τριες να αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες στην κατασκευή 
νοήματος, αναδεικνύοντας τις υποκειμενικότητές τους κατά την πρόσληψη και παραγωγή 
πολυτροπικού λόγου, αξιοποιώντας το πολιτισμικό τους κεφάλαιο. 

Αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση επιτυγχάνεται με την παράλληλη μελέτη και τη συ-
γκριτική εξέταση ενός λογοτεχνικού έργου και της διασκευής του σε κόμικς, που επιπροσθέ-
τως διευκολύνει την προσπέλαση του λογοτεχνικού κειμένου, υπερνικώντας σε ένα πρώτο 
στάδιο προβλήματα γλώσσας και έκτασης κειμένου και κάνει πιο ευχάριστη την ενασχόλη-
ση με τη λογοτεχνία. Στόχος είναι η κατανόηση της ιδιαιτερότητας του λογοτεχνικού έργου 
και της μεταγραφής του σε κόμικς, η κατανόηση τω συμβάσεων του κόμικς, του τρόπου 
συλλειτουργίας εικόνας και λόγου, η εκτίμηση των περιορισμών και των δυνατοτήτων της 
οπτικής αφήγησης έναντι της λεκτικής και τέλος η ανάπτυξη από πλευράς μαθητών/τριων 
δεξιοτήτων εικονοποίησης (οπτικοποίησης) λογοτεχνικού κειμένου. 
Η διδασκαλία αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις:
 α΄ φάση: πριν την ανάγνωση. 

•	 διερευνούμε τον ρόλο των κόμικς στην καθημερινότητα των μαθητών
•	 ερευνούμε την ιστορία των κόμικς
•	 μαθαίνουμε τις συμβάσεις των κόμικς

 β΄ φάση: κυρίως ανάγνωση. 
•	 παράλληλη ανάγνωση και συγκριτική εξέταση της νουβέλας του Αλέξαν-

δρου Παπαδιαμάντη «Η Φόνισσα» με τη διασκευή της σε κόμικς της Ντόρας 
Τσαρούχα.

•	 επισήμανση ομοιοτήτων – διαφορών, δυνατοτήτων – περιορισμών των λε-
κτικών και εικονικών μέσων έκφρασης

 γ΄ φάση: μετά την ανάγνωση
•	 μεταγραφή από τους/τις μαθητές/τριες αποσπάσματος του λογοτεχνικού 

έργου σε κόμικς.
Οι εργασίες των μαθητών αποτελούν το υλικό της αξιολόγησης. Σε όλα τα διδακτικά 

βήματα και σε συνεργασία με τους/τις  μαθητές/τριες προβαίνουμε σε διαμορφωτική αξι-
ολόγηση και σε κριτικό αναστοχασμό.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Λογοτεχνία και σχολείο. Ζητήματα διδακτικής και εφαρμογές. Λογοτεχνία και 
κόμικς. Οπτικός γραμματισμός, κριτικός γραμματισμός, πολυγραμματισμοί, πολυτροπικότητα 
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Το παραμύθι ως εργαλείο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 
και εκπαίδευσης μαθητών

Χαρίσης Αθανάσιος, Δρ.
Καρολίδου Σωτηρία, Φιλόλογος, Θεολόγος, M.Ed.,  M.Sc.

Στην επιμόρφωση  των εκπαιδευτικών χρησιμοποιείται ποικιλία μοντέλων. Συνήθως η επι-
μόρφωση υλοποιείται χωρίς την παρουσία των μαθητών τους. Μάλιστα οι εκπαιδευτικοί 
δεν επιδιώκουν ούτε να μιλούν στους μαθητές για τη μάθησή τους (MacBeath, 2005).  Σε 
αυτή την εργασία επιδιώκουμε  να αναδείξουμε ένα πρόγραμμα  επιμόρφωσης εκπαιδευ-
τικών που στηρίζεται στο μετασχηματισμό, καθώς χρησιμοποιεί και στοιχεία παραδοσια-
κών μοντέλων αλλά και στοιχεία επιμόρφωσης που θέλει τους εκπαιδευτικούς να εργάζο-
νται παράλληλα με τους μαθητές τους ως  συναποδέκτες της μάθησης (Thiessen, 1995), με 
σκοπό την αύξηση της τεχνογνωσίας των εκπαιδευτικών, τη βελτίωση της ανεξαρτησίας 
τους,  τη διευκόλυνση του ρόλου τους (Jackson, 1995), τη μύησή τους στο δρόμο της τέ-
χνης και του αναστοχασμού.  

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η χρήση και η αξιοποίηση των παραμυθιών μπορεί να επιτελέσει ένα 
έργο ανεκτίμητης αξίας, παρέχοντας στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς πλούσιες ευκαι-
ρίες για δημιουργικότητα, ευκαιρίες που η άσκηση των τεχνών προσφέρει σε όσους ζουν 
αυθεντικά προς έναν τρόπο προσωπικής αυτό-έκφρασης (Winnicott, 2003). 

Πιο συγκεκριμένα η παρούσα εργασία αναφέρεται σε μια από τις πέντε φάσεις ενός  
επιμορφωτικού-παρεμβατικού προγράμματος  βιωματικών εργαστηρίων στο φυσικό πε-
ριβάλλον αγροκτήματος, όπως σχεδιάστηκε, με θέμα «Ναι στο σχολείο-Ναι στη ζωή». Το 
πρόγραμμα αφορούσε εκπαιδευτικούς και μαθητές ειδικών σχολείων και σχολείων γενι-
κής αγωγής ταυτόχρονα. 

Στη φάση αυτή χρησιμοποιήθηκε το παραμύθι ως ένα διαδραστικό, πολυτροπικό και 
διεπιστημονικό εργαλείο σε αυθεντικές συνθήκες μάθησης και με άμεση ανατροφοδότη-
ση. Αξιοποιήθηκε ποικιλία διδακτικών αρχών και τεχνικών, όπως η βιωματικότητα, η δρα-
ματουργία-υπόδυση ρόλων, η συγκινησιακή ανάγνωση, η ενσυναίσθηση, η εγγύτητα προς 
τη ζωή, η ενεργός συμμετοχή και όλα αυτά  μέσα σε  ένα αυθεντικό φυσικό περιβάλλον 
που είχε συμπρωταγωνιστικό ρόλο και όχι απλώς ρόλο φόντου. Η όλη δράση υλοποιήθηκε 
σε ένα πλαίσιο εφαρμογής των αρχών και της ειδικής εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης, 
του σχολείου εργασίας και φύσης και των  αρχών των Animal Assisted Therapy Programs. 

Στόχοι  της φάσης που περιγράφουμε ήταν η ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μα-
θητών στον κοινωνικό αποκλεισμό και μέσα στο σχολικό περιβάλλον, ο σεβασμός της δι-
αφορετικότητας και  της αναπηρίας. Η χρήση από τους επιμορφωτές παραμυθιών που 
συνδημιουργούνται πάνω σε μια πλατφόρμα καλά προετοιμασμένη οδηγεί μαθητές και 
εκπαιδευτικούς μέσα στο φυσικό περιβάλλον, με συμπρωταγωνιστές ζώα του αγροκτήμα-
τος, σε γνώση, συναισθήματα, στάσεις πρωτοφανείς και ανέλπιστες με ευχάριστο τρόπο 
και με χαρακτηριστικά αυθορμησίας και δημιουργικού «αυτοσχεδιασμού». 

Αναδείχτηκε, μέσα από το παραμύθι, ότι η διαφορετικότητα είναι συστατικό της ζωής 
και μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία μάθησης και εξέλιξης του ανθρώπινου προσώπου και 
της  κοινωνίας. Στην ουσία δημιουργήθηκε μια κοινότητα μάθησης όπου οι μαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί έγιναν συνεργάτες σε μια συζητητική έρευνα (Elliott, 2005) για τη συνδημι-
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ουργία των παραμυθιών, μέσα από μια μετασχηματιστική επιμορφωτική δράση, η οποία 
συνδιαμορφώθηκε από το φορέα και τις σχολικές μονάδες και συνεχίζει να συζητείται και 
να επηρεάζει την εκπαιδευτική πρακτική. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: παραμύθι, επιμόρφωση εκπαιδευτικών,  μετασχηματιστικό μοντέλο, βι-
ωματικά εργαστήρια, ειδική αγωγή, διαφορετικότητα

Ιστορίες του κουτιού. Ο εγκιβωτισμός της αφήγησης 
στον Αφέντη Μπατίστα και τ’ άλλα του Κώστα Μόντη

Χριστοδουλίδου  Λουίζα, 
Επίκ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η ανακοίνωσή μας εστιάζεται στο θέμα του εγκιβωτισμού της αφήγησης στο μυθιστόρημα 
O Αφέντης Μπατίστας και τ’ άλλα του Κώστα Μόντη, το οποίο εμπεριέχει δύο άξονες. Μας εν-
διαφέρει, αφενός να εξετάσουμε την περίπτωση του λογοτεχνικού τεχνάσματος της mise en 
abyme, σε συνάρτηση με την αυτοαναφορικότητα που συνέχει το κείμενο και αφετέρου να 
συνδέσουμε τις παρένθετες ιστορίες με τις λειτουργίες, που επιτελούν οι συγκεκριμένες μετα-
διηγήσεις σε σχέση με την αφήγηση πρώτου βαθμού. Παράλληλα, θα παρακολουθήσουμε πώς 
αναπτύσσεται και ξετυλίγεται ο αφηγηματικός καμβάς ανάμεσα σε αναστηλώσεις επεισοδίων, 
διαχωρισμούς ανάμεικτων κομματιών, συγκολλήσεις και ολοκληρώσεις σπασμένων αγγείων.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Εγκιβωτισμός, αυτοαναφορικότητα, μυθιστόρημα, τ’ άλλα: η ζωή και οι 
διασυνδέσεις της, διασπάσεις/συναρμολογήσεις

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ

Το σχολικό εγχειρίδιο «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας»  
Γ΄ Γυμνασίου. Κριτική διερεύνηση

Βορβή Ιωάννα,  Δρ., Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων
Παπαγάλου Φωτεινή, M.Sc., Εκπαιδευτικός ΠΕ19

Τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν το παλαιότερο, αλλά και το βασικότερο μέσο της εκπαι-
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δευτικής διαδικασίας. Είναι σημαντικό εργαλείο για τον προγραμματισμό και την πραγμα-
τοποίηση των διδακτικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών και την 
υλοποίηση των μαθησιακών δραστηριοτήτων των μαθητών, καθώς η αξιοποίηση του υλι-
κού, των θεμάτων και των δραστηριοτήτων τους από μαθητές και εκπαιδευτικούς καλύπτει 
το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού χρόνου.

Τα σχολικά εγχειρίδια θεωρούνται οι εκφραστές των Προγραμμάτων Σπουδών. Ακο-
λουθούν τα Αναλυτικά Προγράμματα και ανταποκρίνονται στους στόχους και στις απαι-
τήσεις τους, ενώ αποτελούν το μέσο με το οποίο μετασχηματίζεται σε εκπαιδευτική πράξη 
το εκάστοτε αναλυτικό πρόγραμμα. Ως αναπόσπαστο στοιχείο της διδασκαλίας, συνιστούν 
το κύριο μέσο μετάδοσης γνώσης και συστηματοποίησης των διδακτικών και μαθησιακών 
στόχων. Επιπλέον, συμβάλλουν καθοριστικά στον τρόπο προσέγγισης της διδακτέας ύλης 
με τη μεθοδολογία που προωθούν, κυρίως μέσω των δραστηριοτήτων που προτείνουν.

Στην εργασία γίνεται κριτική διερεύνηση του σχολικού εγχειριδίου «Κείμενα Νεοελλη-
νικής Λογοτεχνίας», της Γ΄ τάξης Γυμνασίου, προκειμένου να εκτιμηθούν η διδακτική και η 
παιδαγωγική  αποτελεσματικότητα του βιβλίου αναφορικά με τους σκοπούς και στόχους 
της διδασκαλίας του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, οι οποίοι καθορίζουν σε με-
γάλο βαθμό τόσο το περιεχόμενο του μαθήματος όσο και τη διδακτική μεθοδολογία και 
τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών. Εξετάζονται οι εισαγωγές, τα κείμενα, το εικονιστι-
κό υλικό και ιδιαίτερα οι εργασίες και οι διαθεματικές δραστηριότητες, μέσω των οποίων 
επιτυγχάνονται οι σκοποί και οι στόχοι του μαθήματος. 

Πιο συγκεκριμένα, ανιχνεύεται η ποικιλία κειμένων και κειμενικών ειδών που εμπερι-
έχονται στο σχολικό εγχειρίδιο, η ανθολόγηση κειμένων που μπορούν να ελκύσουν τους 
μαθητές. η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα των εισαγωγικών κειμένων και του 
εικονιστικού υλικού.

Επίσης, διερευνάται ο βαθμός στον οποίο οι δραστηριότητες που συνοδεύουν τα κεί-
μενα προωθούν στρατηγικές μάθησης και μεθοδολογικές προσεγγίσεις και πρακτικές που 
ενθαρρύνουν την ενεργητική, βιωματική, διερευνητική - ανακαλυπτική μάθηση, την κρι-
τική σκέψη, τη συνεργασία, διευκολύνουν την ανάγνωση, κατανόηση και ερµηνεία των 
λογοτεχνικών κειμένων και συμβάλλουν τόσο στην καλλιέργεια γνωστικών, μεταγνωστι-
κών δεξιοτήτων όσο και δεξιοτήτων κοινωνικών και επικοινωνιακών. Επιπλέον, εκτιμάται 
κατά πόσο οι δραστηριότητες κινητοποιούν τους μαθητές και συντελούν στην ανάπτυξη 
της αυτενέργειας και της δημιουργικότητας. Εκτιμάται, ακόμη, η συμβολή των εργασιών/
δραστηριοτήτων στην άσκηση των μαθητών στον κλασικό γραμματισμό, αλλά και σε νέ-
ους γραμματισμούς, όπως είναι ο κριτικός γραμματισμός, ο οπτικοακουστικός και ο ψηφι-
ακός γραμματισμός. 

Τα συμπεράσματα δείχνουν ότι το σχολικό εγχειρίδιο για το μάθημα της Λογοτεχνίας 
στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου ανταποκρίνεται σε ικανό ποσοστό στους παραπάνω άξονες δι-
ερεύνησης, ωστόσο, διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και 
της αποτελεσματικότητάς του.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: εκπαίδευση, σχολικά εγχειρίδια, δραστηριότητες, Λογοτεχνία, Γυμνάσιο
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Η παιδική φιλία στα παιδικά αναγνώσματα

Γρηγορίου Σταυρούλα,
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η παιδική ηλικία θεωρείται ο παράδεισος της φιλίας, της ζωντάνιας και του ενθουσιασμού. 
Τα παιδιά δημιουργούν στενούς δεσμούς και δυνατές φιλίες, που στηρίζονται σε γερά θεμέ-
λια, αυτά της αγάπης, των αμοιβαίων υποχωρήσεων, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης.

Στα έργα της λογοτεχνίας για παιδιά η παρουσία ηρώων που είναι φίλοι μεταξύ τους 
αποτελεί συχνό φαινόμενο και δρουν σε αληθοφανείς καταστάσεις που θα μπορούσαν να 
βιώνονται και στην πραγματικότητα. Θεωρώντας πως η παιδική φιλία είναι ένα θέμα με 
διαχρονική αξία, που αφορά το κάθε παιδί ξεχωριστά αλλά κατ’ επέκταση και τους ενηλί-
κους, επέλεξα να μελετήσω παιδικά αναγνώσματα που να καταπιάνονται με ιστορίες φίλων. 

Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εξεταστεί το θέμα της παιδικής φιλίας σε έργα παιδικής 
λογοτεχνίας, συνδυαστικά με τα σχολικά εγχειρίδια Γλώσσα και Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κει-
μένων, όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου. Για τον σκοπό αυτό μελετήθηκαν είκοσι (20) 
παιδικά λογοτεχνικά βιβλία αλλά και τα σχολικά εγχειρίδια. Η επιλογή των αναγνωσμάτων επη-
ρεάστηκε τόσο από τις προτάσεις των σχολικών εγχειρίδιων όσο και από προσωπική εμπειρία. 
Παρουσιάζονται κοινά αλλά και διαφορετικά θεματικά στοιχεία μεταξύ των αναγνωσμάτων. Τέ-
λος, προτείνονται τρόποι για την αξιοποίηση εξωσχολικών βιβλίων στην τάξη, σε συνάρτηση με 
τα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου, με την ενσωμάτωση τους στο πλαίσιο κάποιων μαθημάτων. 

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για μια περισσότερο γό-
νιμη και εποικοδομητική σχέση του παιδιού με την λογοτεχνία. Η σχέση αυτή «θα οδηγήσει 
στην αισθητική απόλαυση και καλλιέργεια, στη διερεύνηση των οριζόντων του παιδιού, στην 
καλλιέργεια της φαντασίας του και της γλωσσικής του έκφρασης, στην εκλέπτυνση του συ-
ναισθηματικού του κόσμου, στην ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής αντίληψης και γενικά 
δημιουργικότητας». Παράλληλα, η λογοτεχνία προσφέρει στον μικρό αναγνώστη στιγμές 
ευτυχίας και ψυχικής ηρεμίας, γι’ αυτό κι ένας σημαντικός λόγος για να αποτελεί η λογοτε-
χνία βασικό στοιχείο της σχολικής ζωής είναι το ότι προσφέρει στους μαθητές ευχαρίστηση.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Παιδική φιλία, παιδικά λογοτεχνικά αναγνώσματα, σχολικά εγχειρίδια, 
Δημοτικό σχολείο

Η φυσική δραστηριότητα, το παιχνίδι (αντικείμενο) 
και ο αθλητισμός στα αναγνωστικά κείμενα του δημοτικού σχολείου

Ζάραγκας Χαρίλαος Κ., Επίκ. Καθηγητής Π.Τ.Ν., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανταζής Σπύρος Χρ., Ομ. Καθηγητής Π.Τ.Ν., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αγγελάκη Άννα Θ., Εκπαιδευτικός
 
Η λογοτεχνία μέσα από τα αναγνωστικά κείμενα του δημοτικού σχολείου συμβάλλει τόσο στην 
αισθητική όσο και στη γενικότερη αγωγή του μικρού παιδιού, καθώς είναι φορέας κοινωνικών 
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και πολιτισμικών αξιών. Ασκεί επίδραση στον ψυχοκινητικό, συναισθηματικό και γνωστικό τομέα 
της προσωπικότητας του νεαρού αναγνώστη. Του δίνει χαρά και ευχαρίστηση, τον εξοικειώνει 
με την κοινωνική πραγματικότητα του προβάλλει πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά, συμβάλλει 
στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και στην εξέλιξή του σε άτομο δημιουργικό και κοινωνικό. 

Η παρούσα εργασία είχε σκοπό την ανίχνευση κειμενικών εδαφίων και εικονικών αναπαρα-
στάσεων τα οποία σχετίζονται θεματικά με τη φυσική δραστηριότητα (χορός, περπάτημα, σκά-
λισμα, πότισμα, κ.ά.), την αθλητική δραστηριότητα, το παιχνίδι (ομαδικό – κινητικό, αντικείμενο) 
αλλά και την υγιεινή. Πραγματοποιήθηκε η μέθοδος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και της 
ανάλυσης περιεχομένου. Το δείγμα της έρευνας ήταν 31 λογοτεχνικά βιβλία της νεοελληνικής 
εκπαίδευσης (έντεκα αλφαβητάρια και είκοσι αναγνωστικά όλων των τάξεων) τα οποία είχαν 
εκδοθεί και χρησιμοποιήθηκαν από το 1891 έως το 2003 για το δημοτικό σχολείο. Επιχειρήθη-
κε μια ποσοτική καταγραφή και μια ποιοτική ανάλυση των σχετικών κειμένων και εικόνων. Τα 
αποτελέσματα φανέρωσαν συνολικά τριακόσιες δεκαεπτά (317, 100,00%) αναφορές εκ των 
οποίων οι εκατόν εβδομήντα οκτώ (56,15%) ήταν πάνω σε κείμενο και οι εκατόν τριάντα εν-
νιά (43,85%) σε εικόνες σχετικά με το παιχνίδι, τη φυσική, την αθλητική και τις δραστηριότητες 
υγιεινής. Το παιχνίδι και η φυσική δραστηριότητα είναι μια εκδήλωση του ψυχοσωματικού κό-
σμου του ανθρώπου και μια ανάγκη μέσα στις τόσες άλλες, που όταν ικανοποιηθούν όλες μαζί, 
τότε ο άνθρωπος ωθείται πάντα μπροστά, στον αυτοπροσδιορισμό και στην αυτοσυνείδηση. 

Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στα αναγνωστικά ως κίνητρο και τροφή για το παιδί, για 
να επιτευχθεί η λογοτεχνική και αισθητική του μόρφωση και να διερευνηθεί ο διανοητικός και 
φαντασιακός  του ορίζοντας, ήταν παρμένο και από τον αθλητισμό, τη φυσική δραστηριότητα, 
το παιχνίδι,  την τέχνη, την καθημερινότητα, την εργασία, την ιστορία και τη θρησκεία. Ακόμη 
διακρίνεται για την αξία του, στην οποία έχει συλλάβει τη βασική εικόνα της ζωής, το ιστορι-
κό – κοινωνικό γίγνεσθαι. Από αρχαιοτάτων χρόνων τόσο ο Πλάτων (στην Πολιτεία) όσο και τα 
σύγχρονα πορίσματα της έρευνας στην Παιδαγωγική και στην Ψυχολογία έχουν τοποθετήσει 
το παιχνίδι μεταξύ των σπουδαιότερων μέσων της Αγωγής. Τα χαρακτηριστικά του παιγνιδιού 
σύμφωνα με τον γερμανό παιδαγωγό Hans Scheurl (1956), είναι η τάση προς ελευθερία, το εσω-
τερικό άπειρο, η φαινομενικότητα ότι το παιχνίδι πλανάται πάνω ή έξω από την πραγματικότητα, 
η αναφορά στην άμεση πραγματικότητα, η εσωτερική συνεκτικότητα, ο παιγνιώδης πειραμα-
τισμός και η μεγάλη σημασία στην μάθηση και άσκηση. Η φυσική δραστηριότητα, το παιχνίδι 
και ο αθλητισμός είναι εκδηλώσεις όλων των εποχών, έχουν παρακινήσει τη σκέψη των ανθρώ-
πων και έγιναν αντικείμενα παραστάσεων στην τέχνη, στη λογοτεχνία, στο φιλοτελισμό κ.ά. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: αναγνωστικά κείμενα, εικόνες, φυσική - αθλητική δραστηριότητα, παι-
χνίδι, υγιεινή 

Ο Κ. Π. Καβάφης των σχολικών ανθολογίων: 
δεδομένα και ερωτήματα μιας 80ετούς περιπέτειας

Καλασαρίδου Σωτηρία, Δρ. Α.Π.Θ.

Η παρούσα εργασία ακολουθεί τα ίχνη της καβαφικής ποιητικής πορείας στην εκπαίδευση 
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από τη χρονική στιγμή που ο σχολικός λογοτεχνικός κανόνας μπολιάζεται με τα ποιήματα 
του Αλεξανδρινού έως και τις μέρες μας, επιχειρώντας να διασαφηνίσει τη σχέση ώσμω-
σης ανάμεσα στην εκπαίδευση και σε όσα συντελούνται στο επιστημονικό πεδίο και στο 
πεδίο της κριτικής, κατά τα πρώτα κυρίως χρόνια της ανθολόγησης του Κ.Π. Καβάφη στην 
εκπαίδευση, όταν η Ιστορία της Λογοτεχνίας δεν είχε ακόμη διαμορφώσει σαφή περιγράμ-
ματα για την εξέταση και την αποτίμησή του. Ένα πλέγμα σχέσεων ανάμεσα στον κομβικό 
ρόλο της λογοτεχνικής κριτικής και της πρώτης σχολικής ανθολόγησης του Κ.Π. Καβάφη 
αλλά και μετέπειτα ανάμεσα στην καταλυτική επίδραση της Ιστορίας της Λογοτεχνίας και 
της δυναμικής επιστροφής του στην εκπαίδευση πυροδοτούν μια σειρά από ερωτήματα: 
ήταν η κριτική η κεντρομόλος δύναμη που καθόρισε την εισαγωγή του Κ.Π. Καβάφη στην 
εκπαίδευση; Ποιος ο βαθμός ώσμωσης ανάμεσα στην Ιστορία της Λογοτεχνίας και την αν-
θολόγηση των καβαφικών ποιημάτων στα σχολικά ανθολόγια; Η Ιστορία της Λογοτεχνίας 
διαδραματίζει σε όλη την πορεία της καβαφικής σχολικής παρουσίας τον ίδιο καταλυτικό 
ρόλο; Πώς εξηγείται η αισθητική τελμάτωση και η στασιμότητα σε ό,τι αφορά τη σχολική 
ανθολόγηση των καβαφικών ποιημάτων κατά τις δεκαετίες του ’90 και του 2000; 

Τα βήματα που πραγματοποιεί ο ποιητής στον σχολικό λογοτεχνικό κανόνα σε μια πο-
ρεία με χάσματα και παλινωδίες μας επιτρέπουν να φωτίσουμε τις πτυχές της παρουσίας ή 
και της ηχηρής για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας του Αλεξανδρινού από την εκ-
παίδευση και να ερμηνεύσουμε τα κομβικά σημεία της ιστορίας του, ψηλαφώντας τις τομές 
της εν λόγω πορείας. Και είναι αυτές ακριβώς οι τομές που αποτελούν τις κατευθυντήριες 
γραμμές για τη σύνθεση της «ιστορίας» του ποιητή στον σχολικό λογοτεχνικό κανόνα. Τα 
κριτήρια της περιοδολόγησης της «καβαφικής σχολικής ιστορίας» και κατά συνέπεια και 
της δομής της εργασίας αντλούνται από διάφορα και διαφορετικά μεταξύ τους πεδία: της 
λογοτεχνικής κριτικής, της Ιστορίας της Λογοτεχνίας, των ποιητικών ανθολογιών, της ιστορί-
ας των σχολικών ανθολογίων αλλά και της εκπαιδευτικής πολιτικής. Μέσα λοιπόν σε όλα τα 
παραπάνω διαπλεγμένα, αλληλοεπιδρώντα και συνάμα αλληλοεπιδρώμενα πεδία μένει να 
υφάνουμε το νήμα της καβαφικής ποιητικής παρουσίας στο σχολείο, καταγράφοντας και ερ-
μηνεύοντας τους σταθμούς και τα χάσματα, τις παλινωδίες, και πάνω από όλα τις τομές της.   

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολικά ανθολόγια, Ιστορία των σχολικών ανθολογίων, Εκπαιδευτική Πο-
λιτική, Λογοτεχνική Κριτική, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας,  Κ.Π. Καβάφης

Οι μαθητές απέναντι στη διδασκαλία και αξιολόγηση του μαθήματος
της λογοτεχνίας με βάση το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών:

η περίπτωση μιας σχολικής τάξης.

Κελεπούρη Μαρία,
Δρ., Φιλόλογος

Το μάθημα της λογοτεχνίας στη χώρα μας, υπήρξε διαχρονικά αντικείμενο έντονου προβλη-
ματισμού και συζήτησης. Ο στενός εναγκαλισμός του με τη γλωσσική διδασκαλία αλλά και 
την ιστορία της εθνικής μας λογοτεχνίας, λειτουργούσε σε μεγάλο βαθμό ανασταλτικά στην 
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ουσιαστική αυτονόμηση και ανανέωση της διδακτικής προσέγγισης του μαθήματος, παρά 
τα πολύ σημαντικά βήματα που έγιναν με την αλλαγή του χαρακτήρα του προγράμματος 
σπουδών μετά το 2000. Έναν καινοτόμο επαναπροσδιορισμό του χαρακτήρα του μαθήματος 
επεδίωξε να φέρει το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας που κατα-
τέθηκε το 2011, θέτοντας ως βασικό διδακτικό σκοπό την κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολι-
τισμό. Αρχικά εφαρμόστηκε σε μεγάλο αριθμό σχολείων ως Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
με προοπτική γενίκευσης της εφαρμογής του, ωστόσο λόγω πολλών αντιδράσεων αλλά και 
θεσμικών αλλαγών στο Υπουργείο Παιδείας, διδάσκεται σήμερα μόνο σε επιλεγμένο δείγμα 
σχολείων, (πιλοτικά, πειραματικά), καθώς και στο σύνολο των μαθητών της Α΄ Λυκείου. Ένα 
μέρος των έντονων συζητήσεων και ενστάσεων που προκάλεσε το Νέο Πρόγραμμα Σπου-
δών σε μερίδα του εκπαιδευτικού κόσμου αφορούσε τον προτεινόμενο τρόπο των τελικών 
γραπτών εξετάσεων του μαθήματος (προαγωγικές, απολυτήριες εξετάσεις), με βάση άγνω-
στο (αδίδακτο) λογοτεχνικό κείμενο καθώς και τη μελέτη ολόκληρων λογοτεχνικών έργων 
και όχι μόνο αποσπασμάτων στο χρονικό πλαίσιο κάθε διδακτικού τριμήνου.

 Η παρούσα ανακοίνωση παίρνοντας αφορμή από αυτά τα δύο ζητήματα διερευνά τη βα-
σιμότητα των συγκεκριμένων ενστάσεων μέσα στο πλαίσιο μιας πραγματικής σχολικής τάξης, 
η οποία διδάχθηκε το μάθημα της λογοτεχνίας με βάση το πνεύμα του Νέου Προγράμματος 
Σπουδών κατά το σχολικό έτος 2015-16. Πόσο ανέφικτη είναι η ανάγνωση εκτενών λογοτεχνι-
κών έργων μέσα σε ένα διδακτικό τρίμηνο; Αντιμετωπίζουν ή όχι μεγαλύτερες δυσκολίες κα-
τανόησης οι μαθητές μας όταν πρέπει να προσπελάσουν αναγνωστικά ολόκληρα λογοτεχνικά 
έργα; Ποια είναι η επίδοσή τους όταν εξετάζονται γραπτώς σε αδίδακτο λογοτεχνικό κείμενο 
και ποια η στάση των ίδιων των παιδιών απέναντι σε αυτήν τη διδακτική πρακτική; Αυτά είναι 
μερικά από τα ερωτήματα που θα διερευνηθούν στη συγκεκριμένη ανακοίνωση με σκοπό 
να λειτουργήσει ως έναυσμα για προβληματισμό και συζήτηση πάνω σε σημαντικές πτυχές 
της διδασκαλίας του λογοτεχνικού μαθήματος. Ακολουθώντας τις αρχές μιας μικρής κλίμακας 
έρευνας δράσης και τη σύζευξη μεθόδων ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, θα χρησιμοποιη-
θεί ως ερευνητικό δείγμα τμήμα 25 μαθητών της Β΄ τάξης ενός Πειραματικού Γυμνασίου της 
Θεσσαλονίκης και ως ερευνητικά δεδομένα θα αξιοποιηθούν οι βαθμολογίες και τα γραπτά 
των μαθητών καθώς και οι απαντήσεις που έδωσαν σε ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Διδασκαλία της λογοτεχνίας, Προγράμματα Σπουδών, Αξιολόγηση, Κα-
τανόηση λογοτεχνικού κειμένου

Το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων των τάξεων Α΄ και Β΄ 
της Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης. Μια πρόταση διδακτικής 

αξιοποίησης της Λογοτεχνίας

Κιρκιλιανίδου Μαρία,
Εκπαιδευτικός Π.Ε., Υπ. Δρ., Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Είναι  γνωστό και ευρέως αποδεκτό  ότι  ο βασικός στόχος της  λογοτεχνίας είναι η αισθη-
τική απόλαυση, η οποία προκύπτει μέσα από τη διάδραση αναγνώστη-κειμένου και κυρί-
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ως μέσα από τις προσδοκίες του πρώτου για απόκτηση εμπειριών και έκφραση βιωμάτων, 
που πηγάζουν από το λογοτέχνημα.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, κρίνεται σκόπιμη η μερική αποσύνδεση της διδασκαλίας των Λογο-
τεχνικών Κειμένων από τη  διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, γιατί η Λογοτεχνία παί-
ζει  σημαντικό ρόλο στη γλωσσική και γενικότερα στην αισθητική καλλιέργεια του ατόμου, 
καθώς και στην ευαισθητοποίησή του απέναντι στα προβλήματα της ζωής.

Λαμβάνοντας υπόψη τους αισθητικούς, παιδαγωγικούς και επικοινωνιακούς στόχους και τις 
διευρυμένες δυνατότητες της λογοτεχνίας, δίνεται έμφαση στη γνωριμία του αναγνώστη του Αν-
θολογίου με την λογοτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου του, καθώς και με τη γνωρι-
μία και την αποδοχή άλλων διαφορετικών πολιτισμών. Τα λογοτεχνικά κείμενα που επιλέχθηκαν 
από τη συγγραφική ομάδα, προτείνονται ως αφορμές για την  απόκτηση γνώσεων, προβλημα-
τισμών, έμπνευσης, ευαισθητοποίησης σε πανανθρώπινα θέματα και δημιουργικής  έκφρασης.

Η παρούσα εισήγηση  εστιάζει  στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων των τάξεων Α΄ 
και Β΄ του Δημοτικού σχολείου. Αρχικά, παρουσιάζονται οι σκοποί και οι στόχοι του μαθή-
ματος της Λογοτεχνίας, η επιλογή των Λογοτεχνικών κειμένων,  η δομή του Ανθολογίου 
και ο ρόλος του εκπαιδευτικού.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια ενδεικτική προσέγγιση  διδασκαλίας συγκεκριμένης δι-
δακτικής ενότητας του σχολικού εγχειριδίου. Το σχέδιο διδασκαλίας περιλαμβάνει τους διδα-
κτικούς  στόχους της ενότητας, το στάδιο της εκτέλεσης  της διδασκαλίας μέσα από ενδεικτι-
κές προτεινόμενες δραστηριότητες, τη διαθεματική  διασύνδεση και τον τρόπο αξιολόγησης.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Αναλυτικό  Πρόγραμμα  Σπουδών, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, λογοτεχνία, 
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων, σχολικό εγχειρίδιο,  σχέδιο διδασκαλίας 

Η αναθεώρηση των βιβλίων Λογοτεχνίας του Λυκείου 
με συμπερίληψη της λογοτεχνικής γενιάς του ’70 – Η περίπτωση 

του Αργ. Χιόνη και της Τζ. Μαστοράκη

Ξένου Άννα-Δέσποινα,
Υπ. Δρ., Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αξιοποιώντας στατιστικά στοιχεία, θα τονισθεί η υποβάθμιση νεότερων ποιητικών γενεών 
στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Λύκειο, με έμφαση στην απουσία ποιη-
τικών κειμένων της λογοτεχνικής γενιάς του ’70, της λεγόμενης «γενιάς της αμφισβήτησης». 
Στο κυρίως μέρος της εισήγησης, θα γίνει πρόταση ανανέωσης των σχολικών εγχειριδίων 
του Λυκείου με προσθήκη νέων κειμένων -κυρίως ποιητικών- προκείμενου οι μαθητές να 
κατανοήσουν τόσο την ιδιαίτερη γλώσσα της ποίησης όσο και τις ιστορικές συνθήκες της 
νεότερης Ελλάδας, όπως αυτές παρουσιάζονται στη λογοτεχνία. 

Στη συνέχεια, θα γίνει λόγος για την περίπτωση δύο ποιητών που ανήκουν σε αυτή τη 
λογοτεχνική γενιά, του Αργύρη Χιόνη και της Τζένης Μαστοράκη. Αξιοποιώντας τόσο την 
ερμηνευτική (κατά Schleiermacher και Dilthey) όσο και την κειμενοκεντρική μέθοδο, θα 
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προταθούν και σύντομα θα αναλυθούν συγκεκριμένα ποιητικά κείμενα των δύο αυτών λο-
γοτεχνών, οι οποίοι χάρη στο έργο τους βοηθούν τους μαθητές στην κατανόηση της έν-
νοιας της ταυτότητας στη λογοτεχνία, στον προβληματισμό αναφορικά με σύγχρονα ζη-
τήματα, όπως είναι η κρίση στην οικογένεια και στην κοινωνία και η απομάκρυνση από το 
φυσικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, το έργο του Αργ. Χιόνη θα ενταχθεί στο ευρύτερο 
πλαίσιο της νέας τάσης στη λογοτεχνία που λέγεται Eco-Poetics, με σκοπό να συνδεθεί δι-
αθεματικά η Λογοτεχνία στο Λύκειο και με μαθήματα, όπως τα εικαστικά, η φιλοσοφία, η 
περιβαλλοντική αγωγή, τα οποία και απουσιάζουν από αυτή τη βαθμίδα, καθώς και από 
τις συνειδήσεις των μαθητών του ελληνικού Λυκείου. Η ποιητική πρόταση από το έργο 
της Τζ. Μαστοράκη θα συνδεθεί με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Ιστορί-
ας, προσπαθώντας έτσι να γίνει αντιληπτή από τους μαθητές η ολότητα διδασκαλίας των 
γλωσσικών μαθημάτων, να ενεργοποιηθεί η κρίση τους και να εντάξουν οι μαθητές αυτε-
νεργώντας τα γλωσσικά «προϊόντα» του νεοελληνικού λόγου στο αντίστοιχο γραμματειακό 
και κυρίως κοινωνικό τους περίγραμμα. Ταυτόχρονα, θα προταθεί και η συγκριτική μελέτη 
λογοτεχνών της γενιάς του ’70 με ξένους συγγραφείς, οι οποίοι και συνδέονται πνευματικά 
με τους προς μελέτη Έλληνες ποιητές. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: λογοτεχνία, λύκειο, σχολικά εγχειρίδια, ανανέωση, γενιά του ’70, Χιόνης, 
Μαστοράκη

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ

Λογοτεχνία: Από την πανηγυρική είσοδό της στην αποκαθήλωσή της 
και στη βαθμιαία μετατροπή της σε σεμινάριο δημιουργικής γραφής

Σιωμοπούλου Ελένη, 
Φιλόλογος

Το 2000 η Λογοτεχνία εισήλθε ως μάθημα εξέτασης στις Πανελλαδικές εξετάσεις για τους 
μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης. Το γεγονός θεωρήθηκε πρωτοποριακό. Άλλωστε 
και το αντίστοιχο γεγονός το 1964, επί Παπανούτσου, είχε θεωρηθεί πρωτοποριακό. Έτσι 
βιβλία με οδηγίες γράφτηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και διανεμήθηκαν στους κα-
θηγητές, σεμινάρια έγιναν προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Τα τελευταία χρόνια 
όμως οι αντίστοιχοι φορείς έδειχναν αδράνεια. Καμιά ενημέρωση. Ούτε καν αλλαγή των 
κειμένων της εξεταστέας ύλης. Ώσπου το 2016 η Λογοτεχνία αφαιρέθηκε από τις Πανελλα-
δικές εξετάσεις. Όμως τα τελευταία αυτά χρόνια αλλαγές έγιναν και στη διδακτέα ύλη της 
Α΄ κι Β΄ τάξης του Λυκείου. Έτσι οι καθηγητές καλούνται να διδάξουν λεπτομερώς γραμ-
ματολογικά στοιχεία που αφορούν στους συγγραφείς και ποιητές, να διδάξουν λεπτομε-
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ρώς τα λογοτεχνικά ρεύματα και τις ιδιαιτερότητες του καθενός και βέβαια αφηγηματικές 
τεχνικές. Οι δε μαθητές καλούνται να εντοπίζουν τα στοιχεία αυτά στα κείμενα που διδά-
σκονται (Λογοτεχνικά ρεύματα, εκφραστικά στοιχεία, τεχνικές). Σύμφωνα δε με την αξιολό-
γηση οι μαθητές πρέπει να μπορούν να μεταβάλουν τον τρόπο γραφής του κειμένου (π.χ. 
να αλλάξουν την οπτική γωνία του αφηγητή ή να μετατρέψουν το παραδοσιακό ποίημα 
σε μοντέρνο με ελεύθερο στίχο.). Και όλα αυτά πρέπει να συμβούν στις 2 διδακτικές ώρες 
την εβδομάδα που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα. Ιδιαίτερη αναφορά για γλωσσική 
εξομάλυνση των κειμένων δεν γίνεται πουθενά. Ούτε για ιδιαίτερο σχολιασμό του περιεχο-
μένου του κειμένου. Αντιθέτως οι οδηγίες της αξιολόγησης ζητούν να εκφράσει ο μαθητής 
την άποψή του για το κείμενο που διδάσκεται (του αρέσει ή όχι δηλαδή).  

Θεωρούμε λοιπόν, και αυτό θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στην ανακοίνωσή μας, ότι 
τα νέα δεδομένα διδασκαλίας και αξιολόγησης του μαθήματος της Λογοτεχνίας ουσιαστι-
κά αλλάζουν την πορεία του μαθήματος. Μοιάζει να ενδιαφέρει λιγότερο τι λέει το ίδιο το 
κείμενο και περισσότερο πώς θα «ασκηθεί» ο μαθητής πάνω σ’ αυτό. Θεωρούμε επιπλέον 
ότι όλα αυτά δηλώνουν αμηχανία απέναντι στη Λογοτεχνία ή ενόχληση για τα μηνύματα 
που αυτή με το δικό της τρόπο προβάλλει. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτοποριακό γεγονός, Πανελλαδικές εξετάσεις, Αξιολόγηση του μα-
θήματος, Αλλαγή πορείας

«Πόλεμοι και άλλες παλιές ιστορίες»: οι μαθητές ως ενεργοί 
αποκωδικοποιητές της σχολικής λογοτεχνίας Γυμνασίου στην Κύπρο

Χαραλάμπους Παναγιώτα,
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, King’s College London

Η προτεινόμενη ανακοίνωση εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές γυμνασίου προ-
σλαμβάνουν και ερμηνεύουν τις λογοτεχνικές αφηγήσεις του σχολικού λογοτεχνικού κανόνα 
στο κυπριακό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Με δεδομένη την ιστορία της διεθνοτικής σύγκρουσης, 
η παρουσίαση συζητά τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι αποκωδικοποιούν τις λογοτεχνικές 
αφηγήσεις του αναλυτικού προγράμματος σχετικά με το εθνικό παρελθόν, αναπλαισιώνο-
ντάς τες στις δικές τους εμπειρίες, προσδοκίες και προσλαμβάνουσες. Αντλώντας από το 
πεδίο των πολιτισμικών σπουδών αλλά και την έρευνα ακροατηρίου, η συζήτηση αξιοποι-
εί τις έννοιες του του «ενεργού ακροατηρίου» και του «ενεργού αποκωδικοποιητή» (Fiske 
1989, Radway 1987, Hall 1980), οι οποίες επαναπροσδιορίζουν και το ρόλο του μαθητή ως 
αναγνώστη, από παθητικό καταναλωτή πολιτισμικών προϊόντων και των ερμηνειών τους 
σε ενεργό πολιτισμικό παραγωγό, ικανό να παράξει εναλλακτικές αναγνώσεις κλασικών 
κειμένων και να αντισταθεί σε κυρίαρχες ερμηνείες. 

Για τους σκοπούς αυτούς, η παρουσίαση εξετάζει αναπαραστάσεις του ελληνοκυπρι-
ακού σχολικού λογοτεχνικού κανόνα στον λόγο μαθητών Γυμνασίου, όπως διατυπώθηκε 
στο πλαίσιο συνεντεύξεων σε ομάδες εστίασης. Τα ερευνητικά δεδομένα που αναλύονται 
προέρχονται από μια ευρύτερη εθνογραφική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε τάξεις λο-
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γοτεχνίας σε τέσσερα ιδρύματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην επαρχία Λευκωσίας. Η 
έρευνα είχε πραγματοποιηθεί το χειμερινό εξάμηνο του 2006 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος) στο 
πλαίσιο της διδακτορικής μου έρευνας και σκοπό είχε να εξετάσει το μάθημα της λογοτε-
χνίας ως μια κοινωνική πρακτική, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιδεολογική του λειτουργία. Οι 
συζητήσεις γύρω από τα σχολικά λογοτεχνικά κείμενα αφορούσαν το παλαιότερο αναλυτι-
κό πρόγραμμα λογοτεχνίας (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 1993 [1986]) και με βασικά 
εγχειρίδια τη σειρά Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Γρηγοριάδης κ.ά. 2002 [1977-1979])

Σε αυτό το πλαίσιο, η εργασία αναλύει τη διεπίδραση των μαθητών στις ομαδικές αυ-
τές συνεντεύξεις και εστιάζει στις περίπλοκες διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι μαθητές 
κατασκευάζουν συλλογικές αναπαραστάσεις των κειμένων του σχολικού κανόνα. Η εργα-
σία επιχειρεί να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους πολλές φορές στην πράξη οι μα-
θητές αντιστέκονται στις επιλογές της θεματολογίας του σχολικού λογοτεχνικού κανόνα 
και υπονομεύουν τις επίσημες αναγνώσεις αυτών των κειμένων, όπως αυτές κωδικοποι-
ούνται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και την επίσημη στοχοθεσία. Με δεδομένο ότι η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο πριν την αλλαγή του Αναλυτικού Προγράμματος και της συ-
γκεκριμένης σειράς σχολικών εγχειριδίων, η ανάλυση καταδεικνύει τους τρόπους με τους 
οποίους στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία οι μαθητές ως ενεργό ακροατήριο άρθρω-
σαν τη δική τους αντίσταση στο σχολικό λογοτεχνικό κανόνα, συχνά απορρίπτοντας την 
κυρίαρχη ηρωική εθνοκεντρική αφήγηση του κανόνα ως ξεπερασμένη και ασύμβατη με 
τις ζωές και τα ενδιαφέροντά τους. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: μαθητές ως αναγνώστες, σχολικός λογοτεχνικός κανόνας, ενεργά ακρο-
ατήρια

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο τρόπος αλληλεπίδρασης κειμένου – αναγνώστη, 
βάσει της θεωρίας της Αισθητικής Ανταπόκρισης του Iser, 

στο φιλοσοφικό παραμύθι του Βολταίρου «Καντίντ»

Ιωάννου Αικατερίνη,
 Φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής, Ε.Κ.Π.Α.

Η μελέτη της λογοτεχνίας από την οπτική της φαινομενολογίας, με το ενδιαφέρον να με-
τατοπίζεται από το κείμενο στην ανάγνωση, είναι μια διδακτική μέθοδος φιλική προς το 
μαθητή, που μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινή διδακτική πρακτική.  Η παρούσα μελέτη 
ερευνά το φαινόμενο της αλληλεπίδρασης κειμένου-αναγνώστη βάσει της θεωρίας, του 
Wolfgang Iser, της Αισθητικής Ανταπόκρισης.  Γίνεται προσπάθεια παρουσίασης των θεω-
ρητικών αρχών του Iser, της δυναμικής τους και διαπιστώνεται ο βαθμός αλληλεπίδρασης 
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που υπάρχει μεταξύ του έργου του Γάλλου φιλοσόφου Βολταίρου «Καντίντ» και του ανα-
γνώστη.  Με συντομία εκτίθεται η προβληματική της έρευνας, οι στόχοι, η ακολουθούμε-
νη μέθοδος και ο τρόπος με τον οποίο ο Iser διαμόρφωσε τη θεωρία της Αισθητικής Αντα-
πόκρισης.  Οι άξονες που διαρθρώνουν αυτή τη θεωρία είναι: ο υπονοούμενος αναγνώ-
στης, το λογοτεχνικό ρεπερτόριο, οι λογοτεχνικές στρατηγικές παράλληλα με την έννοια 
της διάδρασης, που αποτελεί το κέντρο της θεωρίας.  Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 
της έρευνας από την εφαρμογή της θεωρίας στο έργο «Καντίντ», με σκοπό να αναδειχθεί 
ο τρόπος που επικοινωνεί το «φιλοσοφικό παραμύθι» με τον αναγνώστη κατά τη διαδικα-
σία της μελέτης του.  Στη συνέχεια συνοψίζονται τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του 
θεωρητικού μοντέλου του Iser πάνω στο έργο του Βολταίρου.  Οι μυθοπλασίες είναι επι-
νοήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα μελέτης ενός αντικειμένου από πολλές οπτικές γω-
νίες.  Ο «Καντίντ» είναι ένα κατ’ εξοχήν παιδαγωγικό έργο, αφού ο σκοπός του συγγραφέα 
ήταν να παιδαγωγήσει και να αφυπνίσει τους αναγνώστες του.  Το σπινθηροβόλο φιλοσο-
φικό παραμύθι είναι διαποτισμένο με πνευματική ευστροφία και επιτίθεται σε πρόσωπα 
και καταστάσεις με την οξύτητα των υπαινιγμών του.  Το έργο εκφράζει τις φιλοσοφικές 
απόψεις του Βολταίρου για ανοχή και αποκήρυξη του φανατισμού.  Είναι αντίθετος προς το 
δογματισμό, αλλά είναι υπέρμαχος της προόδου και της επιστήμης, της κριτικής σκέψης, 
της ανάπτυξης των τεχνών, της ενθάρρυνσης της εργασίας με σεβασμό στην ανθρώπινη 
ζωή.  Ο συγγραφέας αποπροσανατολίζει τον αναγνώστη και τον γοητεύει με περιπέτειες.  
Η αξία των χαρακτήρων δεν πηγάζει από το βάθος της ανάλυσης∙ ο αναγνώστης καλείται 
να αναζητήσει τους συμβολισμούς και τη σημασία τους στην ιστορία που διαδραματίζεται.  
Η μελέτη, βάσει της θεωρίας του Iser, δεν εμβαθύνει στο τι λέει το κείμενο και στον τρόπο 
έκφρασης των ιδεών του Βολταίρου, επικεντρώνεται στο πώς αντιλαμβάνεται ο «υποθετι-
κός αναγνώστης» το κείμενο, φθάνοντας στη διάσταση της αισθητικής ανταπόκρισης.  Ο 
αναγνώστης στην προσπάθειά του να νοηματοδοτήσει το φιλοσοφικό παραμύθι βρίσκεται 
σε μια διαδικασία βαθύτερης ανακάλυψης του εαυτού του, ένα διαφορετικό αυτοδιαφω-
τισμό της ανθρώπινης ύπαρξης.  Τα μηνύματα του Διαφωτισμού έχουν διαχρονικά παιδα-
γωγικό και πανανθρώπινο χαρακτήρα.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Κείμενο-αναγνώστης, Αισθητική Ανταπόκριση του Iser, Βολταίρος, παι-
δαγωγική αξία του έργου «Καντίντ»

Η ξενόγλωσση Λογοτεχνία στη Μέση / Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
(1914 - 2016)

Κουμπάρου Χρυσάνθη, 
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων

Μετά την ήττα του 1897, το πνεύμα αμφισβήτησης που κυριαρχεί στην Ελλάδα, σηματοδο-
τεί την προσπάθεια της αστικής τάξης για ανόρθωση των θεσμών της ελληνικής κοινωνίας. 
Στο πλαίσιο της πλατιάς αναμορφωτικής κίνησης, επηρεάζεται και η εκπαίδευση. Έτσι, το 
1909 το μάθημα των Νέων Ελληνικών/Λογοτεχνίας εισάγεται δειλά στις δύο πρώτες τάξεις 
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του Γυμνάσιου και το 1914 δημοσιεύεται νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα για το Ελληνικό σχολείο 
και το τετρατάξιο Γυμνάσιο. Σύμφωνα με αυτό, η διδασκαλία του μαθήματος επεκτείνεται 
στις δύο ανώτερες τάξεις του Γυμνασίου και παράλληλα γίνεται η πρώτη προσπάθεια να ει-
σαχθεί η διδασκαλία της ξενόγλωσσης λογοτεχνίας με την πρόταση του συντάκτη για ανά-
γνωση «κατ’ οίκον εκλεκτών δραμάτων νεοελληνικών και ξένων δε εν δοκίμω νεοελληνική 
μεταφράσει». Όμως, η πολιτεία αφήνει μετέωρη την προσπάθεια αυτή, επειδή δεν γίνεται 
Προκήρυξη για νέα Νεοελληνικά Αναγνώσματα. Το κενό καλύπτει ο εκδοτικός οίκος Ι. Ν. 
Σιδέρη με ένα ειδικό βιβλίο-ανθολόγιο για τη διδασκαλία της ξένης λογοτεχνίας. Θα πρέπει 
να φθάσουμε στη μεταρρύθμιση του 1929 και στα Νεοελληνικά Αναγνώσματα που κυκλο-
φορούν το 1930 για τις δύο τελευταίες τάξεις του εξαταξίου πλέον Γυμνασίου, ώστε η ξενό-
γλωσση λογοτεχνία να αποκτήσει μία σταθερή παρουσία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Για να μελετηθούν οι παράμετροι της ανθολόγησης και της διδασκαλίας κειμένων της 
ξενόγλωσσης λογοτεχνίας αποδελτιώθηκε το σχεδόν πλήρες σώμα των μέχρι το 2016 εκ-
δομένων σχολικών εγχειριδίων της Λογοτεχνίας. Διαπιστώθηκε ότι τα σχολικά βιβλία του 
μαθήματος που εμπεριέχουν μεταφρασμένα κείμενα στην ελληνική γλώσσα είναι συνολι-
κά 51. Σε αυτά ανθολογούνται κείμενα 151 συγγραφέων που έχουν γεννηθεί σε 27 διαφο-
ρετικά κράτη απ’ όλο τον κόσμο.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους λογοτέχνες είναι Γάλλοι (38 συγγραφείς). Ακολουθούν 
οι Ιταλοί (21 συγγραφείς), οι Γερμανοί (16 συγγραφείς), οι Βρετανοί (13 συγγραφείς), οι Ρώ-
σοι (11 συγγραφείς), οι Αμερικάνοι (10 συγγραφείς), οι Τσέχοι (6 συγγραφείς), οι Ισπανοί και 
οι Σουηδοί (από 5 συγγραφείς) και οι Πολωνοί (3 συγγραφείς). Επίσης, εμφανίζονται από 2 
συγγραφείς Έλληνες (με μεταφρασμένα έργα τους από τη γαλλική και ιταλική γλώσσα), Ιρ-
λανδοί, Πορτογάλοι, Ρουμάνοι, Τούρκοι και Χιλιανοί. Τέλος ανθολογούνται από 1 συγγρα-
φέας Αργεντινός, Βούλγαρος, Γεωργιανός, Δανός, Κινέζος, Μαυροβούνιος, Νεοζηλανδός, 
Νορβηγός, Ουκρανός, Σέρβος και Σλοβένος.

Η ποσόστωση εκπροσώπησης των αλλόγλωσσων συγγραφέων στις σχολικές ανθολογίες  
ερμηνεύεται με ποικίλες, κατά περίπτωση και χρονική περίοδο, προσεγγίσεις. Τα κριτήρια 
είναι άλλοτε ιδεολογικά, άλλοτε παιδαγωγικά και άλλοτε συναρτώνται με τη λογοτεχνική 
ποιότητα των κειμένων και το ανθρωπιστικό περιεχόμενό τους. Επίσης, πολλές φορές συν-
δέονται και με την επιστημονική κατάρτιση και την παιδαγωγική στάση των ανθολόγων. 
Σοβαρή παράμετρος για την επιλογή των κειμένων είναι και η ύπαρξη ελληνικών μετα-
φράσεων. Τέλος, αναμφίβολα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τόσο οι ιστορικές συγκυ-
ρίες και οι εθνικές επιδιώξεις της Ελλάδας όσο και η σφαίρα επιρροής των ξένων κρατών.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση,  Ξενόγλωσση Λογοτεχνία,  Σχολικό εγχειρί-
διο, Ανθολόγηση μεταφρασμένων έργων
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Από την ανάγνωση στη γραφή: Διδακτική προσέγγιση 
των προτάσεων του Ted Hughes, όπως παρουσιάζονται 

στο βιβλίο του «Poetry in the making»

Πέσχου Πολυξένη,
 Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.

Η ποίηση μπορεί να βρίσκεται στο περιθώριο της εκπαίδευσης αλλά  ακόμα και στις μέρες 
μας συνεχίζει να προβληματίζει τους εκπαιδευτικούς.  Στη συγκεκριμένη διδακτική πρό-
ταση γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι ιδέες που παρουσιάζονται στο βιβλίο Poetry 
in the making του Ted Hughes. Οι βασικές αρχές των αναγνωστικών θεωριών αποτελούν 
τη βάση στην οποία στηρίζεται η διδακτική προσέγγιση που παρουσιάζεται.  Ο μαθητής 
από αναγνώστης ποίησης  μετατρέπεται ο ίδιος σε ποιητή αφού μέσα από τον καταιγισμό 
ιδεών, βασικός άξονας του βιβλίου Poetry in the making, αναδύονται μνήμες, βιώματα και 
αισθήσεις που ενεργοποιούν την ανάγκη για έκφραση. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: διδακτική, ποίηση, δημιουργική γραφή, καταιγισμός ιδεών, αναγνωστι-
κές θεωρίες

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Οι εικόνες των λογοτεχνικών βιβλίων ως ερεθίσματα δημιουργικής γραφής. 
Διδακτικές προτάσεις στα πλαίσια μιας έρευνας δράσης

Γρόσδος Σταύρος,
Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

Η εκλεκτική σχέση μεταξύ της λογοτεχνίας και της δημιουργικής γραφής, σχέση αλληλεπίδρα-
σης, καθώς οι δύο πρακτικές εμπλουτίζονται αμοιβαία και μετασχηματίζονται όταν έρχεται σε 
επαφή η μία με την άλλη, αποτελεί το θέμα της ερευνητικής μελέτης. Το λογοτεχνικό κείμενο 
αποτελεί ερέθισμα αλλά και πρότυπο γραφής. Και το αντίστροφο, διότι οι στρατηγικές δημιουρ-
γικής γραφής επηρεάζουν τη στοχοθεσία της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην κατεύθυνση 
του ενσυνείδητου και ενθουσιώδους αναγνώστη. 

Η διδακτική παρέμβαση αποτελεί τμήμα ερευνητικής μελέτης με τα χαρακτηριστικά 
έρευνας δράσης, στην οποία τα έργα της τέχνης (τα ζωγραφικά έργα, τα κείμενα και οι ει-
κονογραφήσεις των λογοτεχνικών βιβλίων και οι εικόνες του κινηματογράφου) χρησιμοποι-
ήθηκαν ως ερεθίσματα παραγωγής ιδεών στο προσυγγραφικό στάδιο με την τεχνική της 
τροποποίησης και ανατροπής μοτίβων: «Τι θα συνέβαινε αν…» και την τεχνική της μελέτης 
και διεξοδικής ανάλυσης των αφηγηματικών στοιχείων και του αφηγηματικού σχήματος. 
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Ταυτόχρονα, επιχειρήθηκαν βήματα επίτευξης στόχων οπτικοακουστικού γραμματισμού 
με την απόπειρα κριτικής προσέγγισης των εικόνων. Μέρος των εννέα (9) τετράωρων μα-
θημάτων τα οποία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με την εφαρμογή δραστηριοτήτων 
δημιουργικής γραφής σε δεκαπέντε (15) σχολικές τάξεις (Δ΄, Ε΄ και Στ΄) του δημοτικού σχο-
λείου, αποτελούν οι τρεις διδακτικές παρεμβάσεις με τη χρήση λογοτεχνικών κειμένων και 
της εικονογράφησής τους. 

Κύριο ερευνητικό ερώτημα αποτέλεσε, εάν η εφαρμογή δραστηριοτήτων δημιουργικής 
γραφής σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας με τη χρήση λογοτεχνικών κειμένων και της εικονο-
γράφησής τους μεταβάλλει σε θετική κατεύθυνση τη στάση των μαθητών/τριών απέναντι 
στην διαδικασία της συγγραφής κειμένων και η χρήση τεχνικών δημιουργικής γραφής οδη-
γεί στην βελτίωση των κειμένων που παράγουν οι μαθητές/τριες ως προς τα δημιουργικά 
τους χαρακτηριστικά. Τα στάδια της διδασκαλίας (διδακτικά βήματα): (α) Ανάγνωση των 
κειμένων και προβολή των εικόνων, (β) Συζήτηση- Πρώτες αυθόρμητες εντυπώσεις των μα-
θητών/τριών, (γ) Αισθητική ανάγνωση - Κριτική προσέγγιση των κειμένων και των εικόνων, 
(δ) Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής (φύλλο εργασίας), (ε) Προεκτάσεις (δραστηριό-
τητες μορφών έκφρασης, εικαστικές, κίνησης κ.λπ.). Ως προς την συλλογή δεδομένων επι-
λέχθηκε η πολυμεθοδική προσέγγιση (παρατήρηση, συμπλήρωση ερωτηματολογίου και 
συνέντευξη από τους/τις εκπαιδευτικούς). Επιπλέον, αξιολογήθηκαν: (α) Τα παραδοτέα των 
μαθητών/τριών (κείμενα τα οποία προήλθαν από διαδικασίες δημιουργικής γραφής) και 
(β) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις δράσεις. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: δημιουργική γραφή, οπτικός γραμματισμός, εικονογραφήσεις λογοτεχνι-
κών κειμένων

Κοινή Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 
Η Ιστορική εξέλιξη της Ελληνικής Γλώσσας μέσα από κείμενα 

του Καβάφη και του Κοραή

Θεοδωρόπουλος Εμίλ Β., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τσιτσανούδη-Μαλλίδη Νικολέττα, Επίκ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σε γραπτά κείμενα της νεότερης περιόδου της Λογοτεχνίας γίνεται συχνά αναφορά σε ιστο-
ρικά κοινωνικά χαρακτηριστικά με τα οποία οι δημιουργοί τους, προσπαθούν να περιγρά-
ψουν τις συνθήκες της εποχής. Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να περιγράψου-
με τον όρο «Κοινή Ελληνική Λαλιά» που εντοπίζεται στην ποιητική σύνθεση του Κ. Καβάφη 
«200 π. Χ.»., καθώς και τις διαδικασίες κατά τις οποίες προέκυψε, τη μορφή της αλλά και τις 
επιπτώσεις που επέφερε στην εξέλιξη της γλώσσας. Η συγκεκριμένη φράση παραπέμπει 
στον γλωσσικό κώδικα που χρησιμοποιούταν στην Ελλάδα την εποχή που αναφέρεται η 
σύνθεση. Ο λόγος που επιλέχθηκε από την ποιητική φωνή είναι ότι η γλώσσα αυτή υπήρξε 
προϊόν μακροχρόνιων ζυμώσεων και διαδικασιών που τη διαμόρφωσαν με τέτοιο τρόπο 
ώστε να αποτυπώνει τον προφορικό λόγο της εποχής και παράλληλα να υιοθετείται στα-
διακά από τους φορείς του δημοσίου λόγου, αφού γραπτά μνημεία τεκμαίρουν την αξιο-
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ποίησή της σε δημόσια έγγραφα. Πρόκειται για την ελληνιστική (ή αλεξανδρινή) Κοινή ή 
απλούστερα Κοινή στη διαμόρφωση της οποίας συντέλεσαν ένα πλήθος παραγόντων. Στη 
συνέχεια ορμώμενοι από μια επιστολή του Α. Κοραή θα παραμείνουμε στη γλώσσα και θα 
αναφερθούμε στον «εξελληνισμόν», στον «χυδαϊσμόν» καθώς και στη «μέσην οδόν» σχετι-
κά με το περιεχόμενο των όρων αλλά και τις συνέπειες που είχαν για την ελληνική γλώσσα 
και την κοινωνία, δηλαδή το γλωσσικό ζήτημα μεταξύ αρχαΐζουσας και καθομιλουμένης 
που ταλάνισε την παιδεία για πολλούς αιώνες μέχρι και το τελευταίο τέταρτο του 20ου αι-
ώνα, οπότε και η δημοτική ορίστηκε ως η επίσημη γλώσσα του κράτους.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ιστορική εξέλιξη της γλώσσας, κοινή ελληνική γλώσσα, γλωσσικό ζήτημα

Η τεχνική της προφορικής αναδιήγησης κατά τη διδακτική αξιοποίηση 
λογοτεχνικών κειμένων στην πρώτη σχολική ηλικία

Κούσουλας Φώτιος, 
Δρ., Δάσκαλος

Τα πιο αυθεντικά κείμενα για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου είναι λογοτεχνικά 
κείμενα, καθώς αυτά κατά κύριο λόγο γράφονται πράγματι με αποδέκτες παιδιά αυτής της 
ηλικίας. Η αξιοποίησή τους στο σχολικό πλαίσιο αφορά όχι μόνο τους μαθησιακούς στό-
χους της Λογοτεχνίας αλλά και εκείνους του γλωσσικού μαθήματος. Η ανάπτυξη του προ-
φορικού και του γραπτού λόγου στις πρώτες σχολικές τάξεις προϋποθέτει την έκθεση των 
μαθητών σε πολλαπλά, οικεία και ενδιαφέροντα γλωσσικά περιβάλλοντα, όπως τα λογο-
τεχνικά κείμενα. Στην παρούσα μελέτη αναδεικνύεται μία τεχνική μάθησης, η προφορική 
αναδιήγηση, η οποία έχει ιδιαίτερη εφαρμογή σε λογοτεχνικά κείμενα που διδάσκονται στο 
γλωσσικό μάθημα κατά τις πρώτες σχολικές τάξεις. Η προφορική αναδιήγηση, ως τεχνική 
μάθησης αφορά στην αναδομημένη αναπαραγωγή σε ρέοντα προφορικό λόγο ενός λογο-
τεχνικού αποσπάσματος. Διάφοροι τύποι και μορφές της προφορικής αναδιήγησης έχουν 
ειδικότερους στόχους, ενώ η επιλογή και η αξιολόγηση μιας τεχνικής βασίζεται σε κριτήρια 
που θέτει το μαθησιακό πλαίσιο. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο 
πλαίσιο εφαρμογής όλων των μορφών προφορικής αναδιήγησης στο γλωσσικό μάθημα 
των πρώτων τάξεων του Δημοτικού σχολείου, αφού πρώτα αναδειχθεί το θεωρητικό υπό-
βαθρο που στηρίζει την ανάγκη χρήσης και αποτελεσματικής αξιοποίησης της παλιάς αυ-
τής τεχνικής σε σύγχρονο μαθησιακό – ίσως και επικοινωνιακό – πλαίσιο.   

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: αναδιήγηση, διδακτική αξιοποίηση λογοτεχνίας
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Διαθεματική διδασκαλία και εναλλακτική αξιολόγηση της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας και της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση: Θεωρητικό πλαίσιο και διδακτική παρέμβαση

Μαυρίδου Αλεξάνδρα,
Φιλόλογος, Υπ. Δρ. Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ.

Η ανακοίνωση εστιάζει στην πρόσληψη και επιτέλεση της Λογοτεχνίας ως αναπόσπαστο 
κομμάτι μιας ευρύτερης γλωσσικής, κοινωνικής, ιστορικής και πολιτισμικής πραγματικότη-
τας μέσω της αξιοποίησης γλωσσολογικών θεωριών. Διερευνώνται οι δυνατότητες αλλη-
λεπίδρασης και συμπληρωματικής διδακτικής προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων 
της Νεοελληνικής (ΝΕ) Λογοτεχνίας ως συστηματικά οργανωμένου σύνθετου γλωσσικού 
συνόλου και της Νεοελληνικής (ΝΕ) Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση βάσει των 
θεωριών του κοινωνικού εποικοδομισμού (Vygotsky), της κριτικής σκέψης (Bruner) και της 
ολιστικής προσέγγισης της γνώσης (Wineburg & Grossman) και ακολούθως επιβεβαιώνο-
νται κατά την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης από την εκπαιδευτικό.  Παράλληλα 
με αυτή την εναλλακτική διαθεματική διδακτική προσέγγιση διερευνάται και εφαρμόζεται 
από την εισηγήτρια ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης  που δεν αποβλέπει μόνο στην αποτί-
μηση των γνώσεων του μαθητή, αλλά και στη συνεκτίμηση των ικανοτήτων του σε αυθε-
ντικές καταστάσεις επικοινωνίας.

Οι δράσεις καταδεικνύουν την αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση των λογοτεχνικών 
κειμένων με το εκάστοτε γλωσσικό και επικοινωνιακό πλαίσιο πραγμάτωσής τους και τον 
τρόπο που αυτό το πλαίσιο επηρεάζει την αναγνωστική υποδοχή του λογοτεχνικού λόγου. 
Παρατίθενται συγκεκριμένες εξατομικευμένες και ομαδοσυνεργαστικές πρακτικές διδακτι-
κής και αξιολόγησης των γνωστικών αντικειμένων υπό το πρίσμα καινοτόμων γνωστικών 
και παιδαγωγικών στόχων. Οι πρακτικές αυτές συνεπικουρούνται από φύλλα εργασίας, 
αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης των εργασιών των μαθητών αξιοποιώντας την 
ισχύουσα θεωρητική και ερευνητική επιστημονική βιβλιογραφία. Καταληκτικά παρουσιά-
ζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της διδακτικής και αξιολογικής παρέμβασης στο 
Πειραματικό Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί η εισηγήτρια, εξε-
τάζονται τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν και διαπιστώνεται τεκμηριωμένα ότι η 
εναλλακτική διαθεματική διδακτική, καθώς και η εναλλακτική αξιολόγηση της ΝΕ Γλώσ-
σας και της ΝΕ Λογοτεχνίας λειτουργούν διαλεκτικά και εντέλει αναδραστικά σε βελτιωτι-
κές πρακτικές για τον εκπαιδευτικό και ενσυνείδητες γνώσεις για το μαθητή και στα δύο 
γνωστικά αντικείμενα.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Εναλλακτική αξιολόγηση, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Νεοελληνική Λο-
γοτεχνία, Νεοελληνική Γλώσσα
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Συζήτηση θεμάτων αισθητικής επεξεργασίας της γλώσσας
(Επαναληπτικά κ.ά. σχήματα στη λογοτεχνία)

Νάκας Θανάσης,
Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.

Η επιλογή του θέματος αυτής της εισήγησης προ έκυψε ύστερα α πό συστηματική ε ξέ  ταση 
των θεμάτων που δό θη καν τόσο στις Πα νελλαδικές όσο και στις Παγκύ πριες Ε ξετάσεις των 
τε λευ ταίων ετών στα μαθήματα «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νε ο ελ λη νική Λο γο τεχνία (−
Λογοτεχνικό Κείμενο)».

Η συστηματική αυτή εξέταση οδήγησε στην κοινή διαπίστωση ότι [a] στις πε ριπτώσεις 
όπου ζητείται ο εντοπισμός και ο σχολιασμός της λειτουρ γί ας μέ σα στο κείμενο κάποιου 
εκφραστικού μέσου ή κάποιου σχή ματος λόγου (π.χ. μιας μεταφο ράς ή ενός αντιθετικού 
ή επαναλη πτικού ή ασύνδετου κ.τ.λ. σχήμα τος) πα ρα τηρείται, πάρα πολύ συχνά, όχι μό-
νον η αποτυ χία των απαντήσεων, αλλά και η α στοχία των ερω τήσεων· [b] για τη σύγχυση 
στην ο ποία περι έρχονται τόσο συχνά όχι μόνο οι εξε τα ζόμενοι αλ λά και οι αξιολογητές / 
βαθμο λο γη τές τους ευθύ νεται σε μεγάλο βαθμό η ανε παρ κής και αμέθοδη θεωρία περί 
σχη ματικού λό γου που περιέχεται στα σχολικά εγ χει ρίδια (και όχι μό νο στα εγχει ρίδια, αλλά 
και στα παραδοσιακά συντακτικά ή τα ε γκυ κλοπαιδικά λε ξικά).

Στο πλαίσιο νεότερης σχετικής έρευνας, κατα βάλλεται προσπάθεια, με γλωσ σολογικά 
και πραγματολογικά κρι τήρια, να επιτευχθεί μια κατά το δυνατόν σα φής ο ριοθέτηση ανά-
μεσα στα διάφορα μεταξύ τους σχήματα αλλά και ανάμεσα στις υπο περιπτώ σεις ή τα υπο-
είδη στα οποία υποδιαιρείται ένα και το ίδιο σχήμα.

Αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων στην αξιολόγηση παραγωγής 
του γραπτού λόγου: Μια διδακτική εφαρμογή

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

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, η ανάδειξη της σημασίας αξιοποίησης της παιδικής 
λογοτεχνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αξιολόγηση 
της παραγωγής του γραπτού λόγου, μέσα από την επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων, 
στο δημοτικό σχολείο. Αρχικά, πραγματοποιείται η θεωρητική τεκμηρίωση, αναφορικά με 
τη διδασκαλία της Γλώσσας και της Παιδικής Λογοτεχνίας, όπως προκύπτει από Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ). Ειδικότερα, γίνεται λόγος για τη διαδικασία αξιολόγη-
σης της παραγωγής γραπτού λόγου σε μαθητές Ε’ δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιά-
ζεται μία διδακτική εφαρμογή επεξεργασίας και αξιολόγησης παραγωγής του γραπτού λό-
γου,  μέσα από την αξιοποίηση του κειμένου «Τα μαγικά μαξιλάρια», του Ευγένιου Τριβιζά. 

Το διδακτικό σενάριο που προτείνεται αφορά δύο διδακτικές ώρες του μαθήματος της 
Φιλαναγνωσίας. Το υπό μελέτη κείμενο δόθηκε σε αποσπάσματα στους μαθητές, οι οποίοι 



10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος              4, 5 & 6 Νοεμβρίου 2016 ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

109

ήταν χωρισμένοι σε μικρές ομάδες εργασίας. Κατά την πρώτη περίοδο, οι μαθητές μαζί με 
τον εκπαιδευτικό επεξεργάστηκαν ορισμένα αποσπάσματα, ως προς την ανάγνωση, την 
κατανόηση και την απόδοση της ιστορίας προφορικά. Στη συνέχεια, από την πρώτη ομά-
δα ζητήθηκε η περίληψη του κειμένου και η αξιολόγησή της από τα μέλη της ομάδας τους 
(ετεροαξιολόγηση). Στη δεύτερη ομάδα ανατέθηκε η παραλλαγή ενός μέρους της ιστορί-
ας. Το κείμενό τους έπρεπε να αξιολογήσουν οι ίδιοι (αυτοαξιολόγηση). Έπειτα, για τα  μέλη 
της τρίτης ομάδας σκοπός ήταν η δημιουργία διαλόγων μεταξύ ηρώων της επιλογής τους, 
και η μετατροπή των διαλόγων από ευθύ σε πλάγιο λόγο. Η τελευταία ομάδα καλείται να 
γράψει μία έκθεση με θέμα «Η σημασία των ονείρων στη ζωή του ανθρώπου» (αξιολόγη-
ση και ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό). Τέλος, σημειώνεται ότι, τα κριτήρια αξιο-
λόγησης των κειμένων των μαθητών, έχουν συζητηθεί και επιλεχθεί 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: παιδική λογοτεχνία, γλωσσική διδασκαλία, αξιολόγηση, παραγωγή γρα-
πτού λόγου 

Παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο και η αξιοποίησή του 
στην παιδαγωγική διαδικασία με τη χρήση ΤΠΕ: 

Μια εφαρμοσμένη εκπαιδευτική πρακτική

Χειλάκη Αγγελική,
Δασκάλα

Στην παρούσα εργασία γίνεται αρχικά προσπάθεια θεωρητικής προσέγγισης των όρων λο-
γοτεχνία, παιδική λογοτεχνία και παιδαγωγικό ή εκπαιδευτικό υλικό. Παρουσιάζονται  τα 
αποτελέσματα της σύντομης βιβλιογραφικής ανασκόπησης, που προέκυψαν σχετικά με την 
λογοτεχνία και ειδικότερα με την παιδική λογοτεχνία. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται όλες 
οι παραμέτρους που λαμβάνουν χώρα στην αξιοποίηση του παιδικού βιβλίου και τη δημι-
ουργία παιδαγωγικού υλικού. Στη συνέχεια, αποτυπώνεται και συνδέεται άμεσα το παιδικό 
βιβλίο με την εκπαιδευτική διαδικασία και παρουσιάζεται αναλυτικά πως η αξιοποίηση των 
ΤΠΕ συνεισφέρει στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης. 

Ολοκληρώνεται η διαδικασία με την παρουσίαση της εκπαιδευτικής πρακτικής, η οποία 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας του εκπαιδευτικού ομίλου «Λογοτεχνίας και Μαθημα-
τικών» για τους μαθητές της Β΄ τάξης του 2ου Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου 
Ιωαννίνων. Στην συγκεκριμένη πρακτική εφαρμογή παρουσιάζεται η αξιοποίηση ενός από 
τα καλύτερα παγκοσμίως παιδικά λογοτεχνικά βιβλία «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Ντε Σαιντ 
Εξυπερύ. Μετέπειτα επιχειρήθηκε η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με διαθεματικές δρα-
στηριότητες και η ενσωμάτωσή του στην παιδαγωγική διαδικασία. Η συγκεκριμένη πρα-
κτική σχεδιάστηκε και οργανώθηκε σύμφωνα με δύο βασικές παραδοχές. Αρχικά, αποτελεί 
σύγχρονη εκπαιδευτική πρακτική η οποία προσεγγίζει ένα από τα διασημότερα παιδικά 
λογοτεχνικά βιβλία τον «Μικρό Πρίγκιπα» και σαφέστατα αποτελεί οικεία θεματική ενότη-
τα για τα παιδιά, o κόσμος των διάσημων παραμυθιών και των παιδικών βιβλίων. Επιπλέον, 
στοχεύει να δημιουργήσει ενημερωμένους και δραστηριοποιημένους νεαρούς πολίτες. Επι-
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διώκεται η διαμόρφωση στάσεων και αξιών, η καλλιέργεια της λογοτεχνικής συνείδησης, 
της ευαισθησίας, της συνεργασίας, η ανάπτυξη της φαντασίας, η αισθητική καλαισθησία, 
η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης. Η εκπαιδευτική πρακτική υποστηρίζει τη μαθησι-
ακή διαδικασία μέσω της χρήσης και της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη. 

Η βασική ιδέα της εκπαιδευτικής πρακτικής ξεκίνησε από την ανάγκη εφαρμογής ενός ολο-
κληρωμένου λογοτεχνικού βιβλίου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εκπαιδευτικός, η οποία 
ήταν υπεύθυνη για τη διεξαγωγή ενός εκπαιδευτικού ομίλου, ο οποίος λειτουργεί στο πλαίσιο  
των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων με τίτλο «Λογοτεχνία και Μαθηματικά» συλλαμβάνει 
την ιδέα να χρησιμοποιήσει ένα λογοτεχνικό βιβλίο πολύ αγαπητό στα παιδιά και να δημιουρ-
γήσει ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου να εξοικειωθούν οι μαθητές, αφενός, με 
τη λογοτεχνία και τα μαθηματικά, αφετέρου, με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας. 

Ο αρχικός σχεδιασμός του εκπαιδευτικού ομίλου περιελάμβανε την επιλογή του λο-
γοτεχνικού κειμένου, το οποίο επρόκειτο να τύχει επεξεργασίας. Απομονώθηκαν από την 
εκπαιδευτικό οι ιδέες και τα μηνύματα που κρίθηκαν σημαντικό να μεταδοθούν στους μι-
κρούς μαθητές και οργανώθηκε ένα χρονοδιάγραμμα εργασίας με κάποιες θεματικές ενό-
τητες. Παράλληλα προσδιορίσθηκαν οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνταν στον 
οριζόμενο χρόνο, ο τρόπος εργασίας των μαθητών και οι τεχνολογίες της πληροφορικής 
που θα αποτελούσαν μέσο για αποτελεσματικότερη εργασία.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο, Διδακτική της Λογοτεχνίας, εκπαιδευτικός 
όμιλος, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ),  εκπαιδευτική πρακτική

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

Ο παιδαγωγικός Μυριβήλης: 
Η περίπτωση συγγραφής του αναγνωστικού Δ΄ Δημοτικού 

«Στάθης Σταθάς»

Βλαχονικολέα Γεωργία, 
Ειδικός Παιδαγωγός

Τα αναγνωστικά βιβλία καλλιεργούν όχι μόνο την αναγνωστική δεξιότητα των μαθητών και την 
ικανότητα πρόσληψής τους των διαφόρων κειμένων, αλλά και τη σύνολη πνευματική – συναισθη-
ματική ανάπτυξη εκείνων. Προσφέρουν αισθητική απόλαυση και «επικοινωνούν» τη σπουδαιότη-
τα του λογοτεχνικού κανόνα. Από τη θέση τους ως εγχειριδίων του σχολείου (ενός από τους ιδεο-
λογικούς μηχανισμούς του κράτους) αναλαμβάνουν να μεταδώσουν στους μαθητές επιλεγμένα 
κοινωνικοποιητικά πρότυπα, ευθυγραμμισμένα με την εκάστοτε κυρίαρχη ιδεολογία. Σκοπό της 
παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάδειξη μιας άλλης διάστασης του Στράτη Μυριβήλη, εκείνης 
του παιδαγωγούντος λογοτέχνη και των «οριζουσών» της μέσα από τη συγγραφή του αναγνω-
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στικού Δ΄ Δημοτικού «Στάθης Σταθάς» (πρώτο μέρος), μετέπειτα εκδοθέν ως αυτοτελές λογοτέ-
χνημα «Ο Αργοναύτης». Πρόκειται για πόνημα συνεργασίας του λογοτέχνη Στράτη Μυριβήλη με 
τον εκπαιδευτικό Δημοσθένη Ανδρεάδη, το οποίο εκδόθηκε το 1934, εποχή πολυεπίπεδων «αδιε-
ξόδων» (κρίση εγχώριου αστισμού/εξάπλωση φασισμού στην Ευρώπη). Από τη μελέτη του (ανά-
λυση περιεχομένου) προκύπτουν θεματικές κατηγορίες, οι οποίες φαίνεται να συμπίπτουν με τη 
σκοποθεσία της αντίστοιχης προκήρυξης συγγραφής του, δηλαδή με «[την] προαγωγή της θρη-
σκευτικής… διαπλάσεως [των μαθητών] και [της] εθνική[ς] και ηθική[ς] διαπαιδαγώγησις αυτών». 
Ωστόσο, εξετάζοντας «αντιστικτικά» τον τρόπο πραγμάτευσης αυτών, παρατηρούνται σημαντικές 
διαφοροποιήσεις, όσον αφορά τις βαθύτερες ιδεολογικές  προθέσεις (κοινωνικοπολιτικές/παιδα-
γωγικές) των δύο συγγραφέων (Μυριβήλης: υπονόμευση του αστισμού/διάλογος λογοτεχνικού 
μύθου και ιστορίας, με σκοπό την ανάδειξη της λαϊκής παράδοσης ως αυτόνομου χαρακτήρα της 
εθνικής-κοινωνικής συνοχής/ηθικοποίηση χωρίς διδακτισμό, Ανδρεάδης: υποταγή στον αστικό 
εκσυγχρονισμό του κράτους μέσα από την εφαρμογή «κωδίκων συμπεριφοράς» του, ηθικοποί-
ηση μέσω χειραγώγησης). Στο πρώτο μέρος του συγκεκριμένου αναγνωστικού, γραμμένου από 
το Μυριβήλη σε μορφή μυθιστορήματος και μέχρι ενός σημείου στο πρότυπο ροβινσωνιάδας, 
ο λογοτεχνικός «ήρωας» – μαθητής Γ΄ Γυμνασίου, αν και ανήλικος, αποφασίζει αυτοβούλως να 
απελευθερωθεί από την εξουσία των ενηλίκων, στην ουσία, από τις «συμβάσεις» της αστικής κοι-
νωνίας, κυνηγώντας τ΄ όνειρό του (επίδοξος Αργοναύτης ή έστω νέος Ροβινσώνας), με «πυξίδα», 
ωστόσο, την εθνική αυτογνωσία στη διαχρονία της (γεωγραφία, ιστορία, αξίες λαϊκής παράδο-
σης), όσο και το θρησκευτικό συναίσθημα. Αντίθετα, στο δεύτερο μέρος, ο Ανδρεάδης σπεύδει 
να επανεντάξει στις «κανονικότητες» της αστικής κοινωνίας το λογοτεχνικό «ήρωα» – πρόσκαι-
ρο αναχωρητή, συμμορφούμενο με τις «επιταγές» της επιτυχούς ατομικής ανέλιξης (οικονομικής 
– κοινωνικής). Παραπέμποντας στην καταφυγή της πρώτης νεότητάς μας, λόγω του ομώνυμου 
λογοτεχνικού ήρωά του (ταυτιζόμενου με την ψυχολογία του παιδιού διαχρονικά), καθώς και της 
πρωτοτυπίας λογοτεχνικού ύφους - παιδαγωγικού ήθους, ο «Στάθης Σταθάς» προσδιορίζεται, 
αναμφίβολα, ως ανάγνωσμα κλασικό. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: μεσοπολεμικά σχολικά αναγνωστικά, «Στάθης Σταθάς», Στράτης Μυρι-
βήλης, αναζήτηση  της ελληνικότητας, παιδαγωγική λογοτεχνία

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Διδασκαλία της λειτουργικότητας και σύνδεσης
του δημοτικού τραγουδιού με  την τοπική ιστορία

Βαζιάκα Πετρούλα,
Εκπαιδευτικός Π.Ε., Συγγραφέας

Το δημοτικό τραγούδι ως έργο της πνευματικής δημιουργίας του λαϊκού πολιτισμού και 
ουσιώδες ανθρωπολογικό φαινόμενο αποτελεί αναμφισβήτητα αναπόσπαστο κομμάτι της 
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καθημερινότητας των ανθρώπων το οποίο αντικατοπτρίζει διάφορες εκφάνσεις της ζωής, 
γεγονός που το καθιστά ύψιστο μορφωτικό αγαθό της ελληνικής και ανθρωπιστικής παι-
δείας. Η πολλαπλή λειτουργικότητα, η κοινωνική διάσταση και η σημασία του δημοτικού 
τραγουδιού, όχι μόνο από άποψη λαογραφική, αλλά και ιστορική, πολιτισμική, γλωσσολο-
γική, καθώς και παιδαγωγική δημιουργεί μια πολύπλευρη προοπτική για καλλιέργεια, μόρ-
φωση και ολοκλήρωση του ανθρώπου. 

Η επιδίωξη επαναπροδιορισμού, διατήρησης και ενίσχυσης της πολιτιστικής συνείδησης 
των μαθητών αναδεικνύει επιτακτικά την ανάγκη για αξιοποίηση του δημοτικού τραγουδιού 
ως δυναμική συνιστώσα στη διδακτική διαδικασία. Σκοπό της παρούσας εισήγησης αποτε-
λεί η παρουσίαση διαθεματικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της λειτουργικότητας 
και της σύνδεσης του δημοτικού τραγουδιού με την ιστορία του δημοτικού διαμερίσματος 
Ανθρακίτης Ζαγορίου και της ευρύτερης περιοχής.   

Σχεδιασμός εικονογραφημένου σεναρίου
για την αντίληψη του τριγώνου από νήπια

Καλαφατά Μαρία, Υπ. Δρ., Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σκουμπουρδή Χρυσάνθη, Αν. Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η παιδική λογοτεχνία αποτελεί ισχυρό διδακτικό και ψυχαγωγικό εργαλείο το οποίο προ-
σφέρει 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 λογο-
τεχνία παρέχει ένα ισχυρό πλαίσιο νοηματοδότησης, το οποίο ενισχύει την καλύτερη απο-
μνημόνευση 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 μεγά-
λη. Τα παιδιά επισημοποιούν άτυπα μαθηματικές έννοιες και αναπτύσσουν τη μαθηματική 
τους σκέψη (Van den Heuvel-Panhuizen & Van den Boogaard, 2008). Εμπλέκονται σε πλαί-
σια 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, 2005). Τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν ότι ένα εικονογραφημένο βιβλίο 
αποτελεί αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδακτική των μαθηματικών και την 
επίτευξη μαθηματικών αποτελεσμάτων (Ανέστης & Τριανταφυλλίδης, 2005; Σκουμπουρδή 
& Καφούση, 2009; Skoumpourdi & Mpakopoulou, 2011; Van den Heuvel-Panhuizen & Van 
den Boogaard, 2008).

Παρόλα αυτά, τα εικονογραφημένα βιβλία της αγοράς παρουσιάζουν τα γεωμετρικά 
σχήματα με στερεότυπο και ελλιπή τρόπο, ενώ ταυτόχρονα δεν γίνεται εύστοχη χρήση 
των γεωμετρικών όρων (Skoumpourdi & Mpakopoulou, 2011). Επίσης, αρκετά εικονογρα-
φημένα βιβλία του εξωτερικού εμπεριέχουν εικονογραφήσεις που προκαλούν εσφαλμένες 
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αντιλήψεις για τα γεωμετρικά σχήματα (Oberdorf & Taylor-Cox, 1999).
Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός σχεδιασμένου εικονογραφημένου σε-

ναρίου και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του στα νήπια. Το εικονογραφημένο σχεδι-
άστηκε 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, απορρίπτοντας οποιαδήπο-
τε άλλη μορφή του (Clements, 2004; Clements & Sarama, 2000; Hannibal, 1999; Καφούση 
& Σκουμπουρδή, 2008; Κολέζα, 2009; Oberdorf & Taylor-Cox, 1999; Σκουμπουρδή, 2004; 
Σκουμπουρδή & Κωσσοπούλου, 2011; Χρονάκη & Δημουλά, 2005). Μέσα από εξατομικευ-
μένη συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε σε 20 νήπια φάνηκε ότι μέσω του σχεδιασμένου 
εικονογραφημένου τα νήπια κατάφεραν να αναγνωρίσουν διαφορετικές αναπαραστάσεις 
του τριγώνου πέραν των στερεοτυπικών. Ωστόσο, κάποιες αναπαραστάσεις τριγώνων συ-
νέχισαν να προβληματίζουν και να διχάζουν τα νήπια.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: νήπια, σχεδιασμένο εικονογραφημένο σενάριο, αναγνώριση τριγώνου

Οι αντιλήψεις και απόψεις των εν ενεργεία φιλολόγων 
σε Γυμνάσια και Λύκεια  για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική 

της λογοτεχνίας

Κομποχόλης Δημήτριος, Φιλόλογος
Τσιλιμένη Τασούλα, Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στην εποχή της ψηφιακής πραγματικότητας αποτελεί παράδοξο γεγονός η περιορισμένη 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική και συγκεκριμένα στη διδασκαλία του μαθή-
ματος της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης η διδασκαλία της λογοτε-
χνίας με διδακτικές τακτικές που απέχουν πολύ από τα σύγχρονα μοντέλα μάθησης, δεν 
ενισχύει την προσπάθεια ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας των μαθητών/τριων. 

Η συγκεκριμένη έρευνα στοχεύει στην ανίχνευση των στάσεων, αντιλήψεων και εκπαι-
δευτικών αναγκών των φιλολόγων – εκπαιδευτικών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Γυμνάσια και 
Λύκεια της Πάτρας, όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Ο τρό-
πος συλλογής των δεδομένων της έρευνας που κρίθηκε σκόπιμος να χρησιμοποιηθεί είναι η 
μέθοδος του αυτοσυμπληρούμενου γραπτού ερωτηματολογίου, που επιτρέπει τη συμμετο-
χή μεγάλου δείγματος φιλολόγων στην έρευνα και  σκιαγραφεί αποτελεσματικά τις στάσεις 
και αντιλήψεις τους, προσφέροντας τοιουτοτρόπως ένα ασφαλές κι έγκυρο αποτέλεσμα. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε ένα γενικό πλαίσιο καταδεικνύουν το ενδιαφέρον των 
φιλολόγων να εντάξουν τις ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική του μαθήματος της λογοτεχνίας, 
αλλά αποκαλύπτουν τη μη ετοιμότητά τους ή την απουσία κατάλληλων προϋποθέσεων. 
Η πλειοψηφία από αυτούς που χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της 
λογοτεχνίας δηλώνει ότι τις χρησιμοποιεί ως εποπτικό μέσο και ελάχιστοι ως εργαλείο μά-
θησης. Αυτή η επιφυλακτική θέαση της διείσδυσης των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική 
πρακτική προσπαθεί να εξηγηθεί μέσα από τη συγκεκριμένη εργασία, έτσι ώστε να συμ-
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βάλλει στη δημιουργία των ορθών συνθηκών και αντιλήψεων για την εξέλιξη της διδακτι-
κής πρακτικής με τη χρήση της τεχνολογίας.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Λογοτεχνία, ΤΠΕ, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αντιλήψεις, Στάσεις, Εκ-
παιδευτικές ανάγκες

Σχέση λογοτεχνίας και γεωμετρίας και εφαρμογής
της στην εκπαιδευτική διαδικασία

Κουβαρά Θεοδώρα, Φιλόλογος,
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Η εν λόγω έρευνα, δομήθηκε στην υπόθεση πως δύο ετερόκλητοι επιστημονικοί κλάδοι, 
της γεωμετρίας και της λογοτεχνίας δηλαδή, μπορούν να παρουσιάζουν κοινά σημεία ως 
προς τον τρόπο και την μέθοδο ανί χνευσης της γνώσης, τα οποία μάλιστα εάν αξιοποιη-
θούν διδακτικά, μπορούν να επιφέρουν καλύτερα μα θησιακά αποτελέσματα. Αρχικά λοι-
πόν, καθώς μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης γίνε ται αναφορά στα κοινά παράγω-
γα των δύο επιστημονικών κλάδων, δηλαδή στην έξαρση της κριτικής σκέψης και στην 
αισθητική αρτιότητα που τόσο η λογοτεχνία, όσο και η γεωμετρία παράγουν, εν συνεχεία, 
ακολουθεί η αναζήτηση των κοινών-συνεκτικών κρίκων των δύο  επιστημονικών κλάδων, 
οι οποίοι αποτελούν τις βασι κές αι τιάσεις των κοινών αυτών επιδράσεων στο μαθητή, ενώ 
παράλληλα, συναποτε λούν και τα δομικά στοιχεία της υπόθεσης, περί σύγκλισης και κοι-
νής διδακτικής τους χρήσης. 

Ειδικότερα, η συσχέτιση των δύο κλάδων πιστοποιείται, μέσω της χρή σης τριών ερω-
τηματολογίων, τα οποία παραθέτουν τις στάσεις και τις απόψεις των μαθητών έναντι των 
δύο μαθημάτων, ενώ εξετάζουν και την επίδοση των μαθητών σε ασκήσεις  λογο τεχνίας, 
γεωμετρίας και συνδυασμού λογοτεχνίας και γεωμετρίας. Όσο αναφορά την δραστικότη-
τα του συνδυασμού των δύο μαθημάτων στην κριτική ικανότητα και στην αισθητική από-
λαυση που προσλαμβάνει ο μαθητής, η μέτρηση γίνεται, μέσω ενός ερωτηματολογίου ( 3ο 
ερωτηματολόγιο) δομημένο στη ιδέα μετα τροπής γνωστών κυ ρίως λογοτεχνικών κειμένων 
(η Επιπεδοχώρα του Αbbott, o Mικρός Πρίγκηπας του Εξυπερύ, κ.α.) σε μαθηματικά-λογο-
τεχνικά ερωτήματα κρί σεως, που οδηγούν και αναδεικνύουν την ανάγκη συνειδητοποίη-
σης της χρησιμό τη τας της γεωμετρίας στην καθημερινότητα, εξετάζοντας παράλληλα την 
βαθιά κατα νόηση των μαθηματικών εννοιών και αποτε λώντας συνεπώς, μια νέα διδακτι-
κή-εναλλακτική-συμπληρωματική, πρόταση διδασκαλίας της γεωμετρίας. 

Τοιουτοτρό πως λοιπόν, μέσω των συμπερασμάτων της έρευνας, όπου τα αποτελέσματα 
των επι δόσεων των μαθητών σε λογοτεχνία και γεωμετρία αλλά και συνδυαστικές είναι συ-
σχετισμένα, καθώς οι καλοί μαθητές είναι καλοί και στη γεωμετρία αλλά και στη λο γοτεχνία 
και ακόμα καλύτεροι στις συνδυαστικές, αναδεικνύεται η λογοτεχνία σε ερ γαλείο χειρισμού 
της κριτικής ικανότητας (απεμπλοκή της από το συναίσθημα), χά ρις στα κοινά σημεία που 
παρουσιάζει  με τη γεωμετρία (φαντασία, αφήγηση, ανα λογίες), αλλά και τα κοινά τους 
αποτελέσματα (κριτική σκέψη και αισθητική από λαυση), ενώ παράλληλα κλυδωνίζεται η 
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υπόθεση του διαχωρισμού των μαθητών σε θετικά και θεωρητικά μυαλά. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Λογοτεχνία, γεωμετρία, κριτική σκέψη, εναλλακτική διδασκαλία

Συν-γράφοντας λογοτεχνία και μαθηματικά

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος Η., Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Βακάλη Άννα Π., Φιλόλογος

Γεωργιάδης Γιώργος, Φιλόλογος
Ξανθόπουλος Δαμιανός, Μαθηματικός

Η προσέγγιση των Μαθηματικών μέσα από τη Λογοτεχνία οδήγησε στην καθιέρωση μιας 
νέας κατηγορίας λογοτεχνικών βιβλίων που συγκροτούν το πεδίο της «Μαθηματικής Λο-
γοτεχνίας». Στην εργασία μας, οι μαθητές διάβασαν και παρουσίασαν ένα επιλεγμένο βι-
βλίο Μαθηματικής Λογοτεχνίας και μέσα από μια διδακτική πρόταση Δημιουργικής Γρα-
φής συνέγράψαν ένα διήγημα για την προσωπική τους εμπειρία επίλυσης ενός μαθηματι-
κού προβλήματος. 

Στην ανακοίνωση παρουσιάζουμε τις ιστορίες τους και τον τρόπο που επέλεξαν να μι-
λήσουν για τη δουλειά τους και τους χαρακτήρες των ιστοριών τους.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: μαθηματικά,, δημιουργική γραφή, διήγημα, μαθηματική λογοτεχνία

Διδακτική της Ιστορίας μέσα από τη λογοτεχνία

Λεμονίτση Άννα,
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.

Μέσα από τη συγκεκριμένη εισήγηση θα γίνει η προσπάθεια να παρουσιαστεί η αξιοποίηση 
της λογοτεχνίας για το μάθημα της Ιστορίας. Η χώρα μας είναι τρανό παράδειγμα, όπου τα 
λογοτεχνικά έργα έρχονται πολλές φορές να συμπληρώσουν την ιστορία ανά τους αιώνες. 
Η ιστορική αλήθεια δεν αποκρύπτεται μέσα από τη λογοτεχνία και ταυτόχρονα δίνεται η 
δυνατότητα στους αναγνώστες να «βιώνουν» τα ιστορικά γεγονότα μέσω της καλλιτεχνι-
κής φόρτισης. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν πρέπει να εκμεταλλευτούν οι εκπαιδευτικοί, για να 
κάνουν το μάθημα της Ιστορίας πιο ελκυστικό στα παιδιά. 

Ειδικότερα, ενδείκνυται η χρήση ιστορικών παραμυθιών για τις μικρότερες τάξεις του 
Δημοτικού σχολείου ενώ για τις μεγαλύτερες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ιστορικά 
μυθιστορήματα έως και ακριτικά έπη ή και δημοτικά τραγούδια. Στη συνέχεια, θα αναδει-
χθούν τα οφέλη που προκύπτουν από τον συγκερασμό αυτών των δύο γνωστικών πεδί-
ων, καθώς και οι ειδικές δεξιότητες, που αποκτά ο μαθητής μέσα στην τάξη. Επιπροσθέ-
τως, αποδεικνύεται ότι η χρήση της λογοτεχνίας μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση 
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του μαθήματος της Ιστορίας ακόμα και για τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες, που τους 
φαίνεται δυσνόητο ως αντικείμενο. Τέλος, παρατίθενται συγκεκριμένες προτάσεις για τον 
εκπαιδευτικό αλλά και ενδεικτικές δραστηριότητες, τις οποίες μπορεί να εφαρμόσει στη 
διδασκαλία της Ιστορίας. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Ιστορία, Λογοτεχνία, συμπληρωματικότητα, βιωματικότητα, Ιστορικό 
μυθιστόρημα 

Πολιτική κοινωνικοποίηση και παιδεία- Απόψεις μαθητών 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πολιτική Αγωγή 

και Παιδεία στο σχολείο

Νικολάου Βασιλική, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Βασάκου Χρυσάνθη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η πολιτική κοινωνικοποίηση του ατόμου, η διαμόρφωση, δηλαδή, πολιτικών πεποιθήσε-
ων και αξιών, η ένταξή του στην πολιτική πραγματικότητα που το περιβάλλει, καθώς και η 
διαμόρφωση γνώμης και στάσης για την πολιτική, συντελούνται σε σημαντικό βαθμό και 
στο σχολείο με ανάλογα γνωστικά αντικείμενα και αντίστοιχες σχολικές πρακτικές κοινω-
νικοποίησης. 

Βασικός σκοπός της διδασκαλίας τόσο του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής 
Αγωγής στο Γυμνάσιο, όσο και της Πολιτικής Παιδείας στο Γενικό και στο Επαγγελματικό 
Λύκειο, είναι, όπως επισημαίνεται στο ΔΕΠΠΣ και στο ΑΠΣ, η πολιτική κοινωνικοποίηση. 
Στο πλαίσιο του σχολείου αποσκοπεί στην ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών που σχετί-
ζονται με την υπεύθυνη και ενεργό συμμετοχή τους στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτι-
κό γίγνεσθαι του κοινωνικού συγκείμενου, στο οποίο θα κληθούν να ενταχθούν, αλλά και 
με την ανάπτυξη κριτικής σκέψης για την ανάλυση των κοινωνικών, πολιτικών και οικονο-
μικών φαινομένων και την αντιμετώπιση αντίστοιχων προβλημάτων.

Στην κατεύθυνση αυτή και προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, σημα-
ντική κρίνεται η συμβολή της διδασκαλίας των μαθημάτων της Κοινωνικής και Πολιτικής 
Αγωγής και της Πολιτικής Παιδείας. Η εργασία εστιάζεται στην εννοιολογική προσέγγιση 
της πολιτικής κοινωνικοποίησης και της πολιτικής αγωγής στο σχολείο και στη διερεύνηση 
απόψεων μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς την επίτευξη του σκοπού 
που επιδιώκεται μέσω της διδασκαλίας των αντίστοιχων μαθημάτων. Κύριος στόχος είναι η 
αποτύπωση των απόψεων αυτών, που θα οδηγήσουν σε συμπεράσματα για την εκπλήρω-
ση των στόχων της διδασκαλίας των  αντίστοιχων μαθημάτων και  διδακτικών εγχειριδίων.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: πολιτική κοινωνικοποίηση, πολιτική αγωγή, διδασκαλία, διδακτικά εγ-
χειρίδια
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Φιλοσοφία και λογοτεχνία:
Η σχέση γνώσης και αισθητικής

Πουρνάρη Μαρία, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρά την παραδοσιακή διάκριση των κλάδων της φιλοσοφίας και της λογοτεχνίας, τα τελευ-
ταία χρόνια, σημειώνεται μια πορεία σύγκλισης των δύο αυτών διαφορετικών διανοητικών 
δραστηριοτήτων: Οι παρουσίες της λογοτεχνίας μέσα στη φιλοσοφία και της φιλοσοφίας 
μέσα στη λογοτεχνία μοιάζουν να μετατοπίζουν τα προηγούμενα όρια ως προς η γνωσιακή 
και αισθητική σκέψη. Ποιος είναι ο χαρακτήρας αυτής της νέας σχέσης που αναπτύσσεται; 
Αφορά απλώς ορισμένες εκλεκτικές συγγένειες ή συνιστά μια όσμωση που επηρεάζει την 
ίδια τη συγκρότηση της φιλοσοφίας και της λογοτεχνίας; Παραδοσιακά, η φιλοσοφία, έχο-
ντας ως σκοπό την εννοιολογική ανάλυση και τη δικαιολόγηση των κρίσεων, επιχειρεί να 
αποδώσει μια συνεκτική θεώρηση της γνώσης του αληθούς, η οποία όταν διατυπώνεται 
ως πρακτικός λόγος καθοδηγεί την ανθρώπινη πράξη συνιστώντας μια τέχνη του βίου. Η 
λογοτεχνία, έχοντας ως σκοπό την παραγωγή κειμένων με επεξεργασμένη γλωσσική μορ-
φή, αποβλέπει στην παραγωγή νοηματικής δομής και περιεχόμενου με αισθητική αξία. Η 
εργασία αυτή επιχειρεί να εντοπίσει την ένταση που χαρακτηρίζει τις διαφορές της γνω-
σιακής περιέργειας από την αισθητική ευχαρίστηση και να ελέγξει εάν, πράγματι και υπό 
ποία έννοια, η γνωσιακή και η αισθητική στάση είναι ασύμβατες ή συγκρουόμενες. Πρό-
βλημα κλειδί στην εξέταση αυτή αποτελεί η διάκριση αναπαραστασιακού και μη αναπα-
ραστασιακού νοήματος.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: φιλοσοφία, λογοτεχνία, γνώση, αισθητική, νόημα

“Little blue and little yellow” …  having fun at school: 
προτάσεις αξιοποίησης ενός βιβλίου ξένης λογοτεχνίας 

στο δημοτικό σχολείο

Σάββα Ανδρούλα,
Δασκάλα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.

Η αξιοποίηση της λογοτεχνίας στο σχολείο φαντάζει σαν ένα νόμισμα με δύο όψεις: μπο-
ρεί να αποτελέσει ένα παιχνίδι τέχνης, σκέψης και δεξιοτήτων και πηγή απόλαυσης ή ένα 
ακόμη μαθησιακό αντικείμενο και πιθανόν, βαρίδιο της σχολικής ζωής.

Ερευνητικές εργασίες αναδεικνύουν ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω από τους λεπτοφυείς 
χειρισμούς που χρειάζονται, ώστε το σχολείο να συμβάλει στη διαμόρφωση θετικών στά-
σεων για τη λογοτεχνία. Ενδεικτικά αναφέρονται, η σημασία των κινήτρων στην ανάγνωση 
βιβλίων, οι προτιμήσεις και η σημασία του ρόλου του εκπαιδευτικού στην προαγωγή της 
φιλαναγνωσίας. Αναδεικνύεται παράλληλα, από τους εκπαιδευτικούς, η άποψη πως το λο-
γοτεχνικό κείμενο μπορεί να φανεί χρήσιμο σε πολλά μαθησιακά αντικείμενα.
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Ερευνητικές εργασίες που καταδεικνύουν όψεις της σχολικής καθημερινότητας, όπως 
η έλλειψη χώρων στέγασης βιβλιοθηκών, η οικονομική στενότητα και η πίεση της ύλης, 
αποτελούν παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, στον καταρτισμό εισηγήσεων για 
ενίσχυση του φιλαναγνωστικού κινήτρου στα παιδιά.

Προσπαθώντας να μεταδομήσουμε την οικοσυστημική θεωρία σε ένα «πλανητικό μο-
ντέλο», το παιδί τοποθετείται στον πυρήνα ομόκεντρων κύκλων. Το περιβάλλον, οι φίλοι, 
η οικογένεια, οι μορφές τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, αποτελούν ένα περιβληματικό 
χώρο. Σε ένα εξώτερο σύστημα, μπορούμε να εντάξουμε το Α.Π., τις μαθησιακές ανάγκες, 
τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα,  τη δημιουργία, την έκφραση, την κίνηση,  τη χαρά. Η αλληλε-
πίδρασή τους με το παιδί, προϋποθέτει την ανάπτυξη εγγενών δυναμικών.  Όλα τα στοιχεία 
συνδέονται και φωτίζονται το καθένα ξεχωριστά, αλλά και συνδυαστικά από τη λογοτεχνία.

Η θεωρητικός Louise M. Rosenblatt τονίζει τον ενεργητικό ρόλο του αναγνώστη στη 
συνδιαλλαγή του με το κείμενο. Αυτή προκαλεί τη δημιουργική ενεργοποίηση, την ευχα-
ρίστηση και την ενίσχυση του εσωτερικού κινήτρου. 

Μπορεί η διάχυση της λογοτεχνίας στο Α.Π., σε φιλαναγνωστικό φόντο, να συμβάλει 
στη χαρά, στη φαντασία και στη δημιουργικότητα; Ενισχύοντας τις καλειδοσκοπικές οπτι-
κές της μετανεωτερικότητας και της ολιστικότητας του Α.Π., μπορούν να σχεδιαστούν και 
να υλοποιηθούν δραστηριότητες, οι οποίες, ενταγμένες στην εκπαιδευτική διαδικασία, να 
παρωθούν τα πιο πάνω στοιχεία, σ’ ένα παιγνιώδες περιβάλλον, σύμφυτο με τη λογοτεχνία;

Η τεκτονική διάταξη των εκπαιδευτικών συστημάτων, μπορεί να εντάξει τη λογοτεχνία 
ως εφαλτήριο διαφόρων μαθησιακών αντικειμένων  ή ως ένα πλαίσιο στο οποίο αυτά να 
βρίσκουν εφαρμογή.  Επιπρόσθετα, η οργάνωση του περιεχομένου σε θεματικές ενότητες, 
μπορεί να δομήσει το συγκείμενο για εισαγωγή λογοτεχνικών αναγνωσμάτων.

Σε αυτή την εισήγηση, αξιοποιείται η ξένη λογοτεχνία και συγκεκριμένα το βιβλίο “Little blue 
and little yellow” (Leo Lionni), μέσα από μία προσέγγιση ενιαία, ολιστική, συνθετική  και ευπρο-
σάρμοστη, με διεπιστημονικά στοιχεία, που απευθύνεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Α΄ κύ-
κλος). Σ’ ένα φιλαναγνωστικό ορίζοντα, σχεδιάζονται προτάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν 
επιλεκτικά ή συνδυαστικά, σε διάφορα μαθησιακά αντικείμενα (αγγλικά, γλώσσα, εικαστικά, μαθη-
ματικά), ακόμα και στην ευέλικτη ζώνη, σε τυπική, άτυπη εκπαίδευση ή και στο συνδυασμό τους.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ξένη λογοτεχνία, πρωτοβάθμια, ολιστική προσέγγιση, διεπιστημονικά 
στοιχεία, φιλαναγνωσία

Από τα επί τάδε στα επ’ εκείνα: 
Διαθεματική προσέγγιση της διαχρονικής  μεταφυσικής αγωνίας 

του ανθρώπου με όχημα την Αρχαία και Νέα Ελληνική  Λογοτεχνία

Σπυροπούλου Βασιλική, 
Εκπαιδευτικός

Με ποια έθιμα θα κατευοδωνόταν ο Πολυνείκης, εφόσον γινόταν η ταφή του («Αντιγόνη»); 
Ποια τα στάδια της τυπικής διαδικασίας της κηδείας, όπως τα περιγράφει ο Όμηρος στην 
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«Οδύσσεια», ο Θουκυδίδης στον «Επιτάφιο», οι παραστάσεις των  αρχαιολογικών ευρημά-
των (Κεραμική, Γλυπτική); Γιατί μοιρολογεί η Αντιγόνη, μοιρολογούν οι γυναίκες στη Μάνη 
(Λαογραφία), (δεν) μοιρολογούν(;) οι χριστιανοί πάνω στον νεκρό. 

«Τι υπάρχει μετά θάνατον;», ρωτά ο «Ζορμπάς» του Καζαντζάκη. Ποια είναι η μεταθανάτια τύχη 
της ψυχής; Η Αντιγόνη «έπρεπε να αρέσει στους νεκρούς του Κάτω Κόσμου, γιατί εκεί θα ζει για πά-
ντα», «κι η κόρη [Λυγερή] αναστέναξε βαθιά στον Κάτω Κόσμο» (Δημοτικό τραγούδι). Το ταξίδι της 
ψυχής εκεί, την κρίση της, την ανταμοιβή των δικαίων και την τιμωρία των αδίκων - που θα θυμίσει 
στον Σεφέρη «οικεία κακά» («Επί ασπαλάθων»)-  θα δείξει ο πλατωνικός Σωκράτης («Πολιτεία»). Μία 
κατάβαση που για τον φιλόσοφο μοιάζει να είναι το εσωτερικό ταξίδι της ψυχής προς την αυτογνωσία.

Αιώνες μετά, ο ναυαγός «Κρητικός» προσδοκά και ελπίζει σαν καλός χριστιανός την ίδια 
στιγμή της Εσχάτης Κρίσης,  όταν ξαναμπούν οι Ψυχές  στα σώματα, και ενωθεί  δια παντός  
με την αγαπημένη του («εν σαρκί» Ανάσταση) σε  έναν Νέο, εξαγνισμένο Κόσμο (Αγιογρα-
φία). Εκεί που ενώθηκε και η «Κοιμωμένη» του Χαλεπά (Γλυπτική) με τον δικό της αγαπημένο.

 Ό,τι φοβάται ο άνθρωπος το ξορκίζει! Ο Λουκιανός  θα καυτηριάσει διασκεδαστικά και 
καθ΄ υπερβολήν μεταξύ άλλων και τις δοξασίες του θανάτου («Νεκρικοί διάλογοι»),  ο Αρκάς 
με τα σκίτσα του θα κάνει το μεταφυσικό μυστήριο πιο υποφερτό. Η  λαϊκή θυμοσοφία θέλει 
οι ζωντανοί να νιώθουν κοντά τους  τις ψυχές των οριστικά απόντων αγαπημένων «Τη μέρα 
της Πεντηκοστής» (στίχοι  Κ.Χ. Μύρης) και δε θα πάψουν να τραγουδούν την «Αθανασία» ή 
«Don’t pay the ferryman” μπροστά στο Άγνωστο επέκεινα.

Όλα τα παραπάνω θέματα περιλαμβάνονται σε ένα δοκιμασμένο σχέδιο μαθήματος (ομα-
δοσυνεργατική μέθοδος δύο φάσεων) που σκοπό έχει να παρακολουθήσουν οι μαθήτριες και 
οι μαθητές  στη διαχρονία της την ανάγκη του ανθρώπου να προσεγγίσει το μυστήριο του 
θανάτου και της άλλης ζωής μέσα από συγκεκριμένες τελετουργίες και δοξασίες. Πιο συγκε-
κριμένα, να αποδώσει φόρο τιμής στην υλική ύπαρξη προσδοκώντας την ψυχική διαιώνισή 
του και την αφθαρσία σε ένα αείζωο επέκεινα. Και, βέβαια, να απαντήσει στην επαναλαμβα-
νόμενη κάθε χρόνο ερώτηση των μαθητών «Μα, όλα αυτά έγιναν για ένα πτώμα, κυρία;»…

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ταφικά έθιμα, Κάτω Κόσμος, αρχαιοελληνικά και νεοελληνικά κείμενα, 
φιλοσοφία, μεταθανάτια  τύχη, ψυχή, επέκεινα

Εικονογραφημένο βιβλίο για τη διαίρεση στο νηπιαγωγείο

Χρυσανθή Παρασκευή-Τσαμπίκα, Υπ. Δρ., Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σκουμπουρδή Χρυσάνθη, Αν. Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Οι σύγχρονες προτάσεις της διδακτικής των μαθηματικών υποδεικνύουν τη λογοτεχνία ως 
πλαίσιο των μαθηματικών δραστηριοτήτων. Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι μέσα από 
τα μαθηματικά που είναι σαφή ή υπόδηλα σε ένα εικονογραφημένο βιβλίο οικοδομείται και 
αναπτύσσεται η μαθηματική σκέψη των παιδιών (Elia, Van Den Heuvel-Panhuizen & Georgiou, 
2010˙ Van Den Heuvel-Panhuizen & Van Den Boogaard, 2008). Οι προβληματισμοί που τίθε-
νται, από το κεντρικό πρόσωπο και τους άλλους χαρακτήρες της ιστορίας, καθώς και από 
τον/την εκπαιδευτικό, οδηγούν το μικρό παιδί στην ανάληψη ρόλων και πρωτοβουλιών για 
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τη δημιουργική επίλυσή τους (Skoumpourdi & Mpakopoulou, 2011). Από την ανάγνωση του 
βιβλίου και από την παρατήρηση των εικόνων τα παιδιά αποκτούν κίνητρο για συμμετοχή 
και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να αναπτύξουν δραστηριότητες οι οποίες συνδέουν 
τα μαθηματικά με γεγονότα της καθημερινής τους ζωής καθώς και με άλλα γνωστικά αντι-
κείμενα (Casey, Erkut, Ceder & Mercer Young, 2008˙ Lowe, 2007˙ Morrow & Gambrell, 2004). 

Ένα εικονογραφημένο που συνδέει τα μαθηματικά με την πραγματική ζωή είναι το βιβλίο 
«Η πόρτα χτύπησε». Αφορά σε μια ενδιαφέρουσα ιστορία στην οποία μία μητέρα έχει φτιάξει 
μπισκότα για τα παιδιά της και τους προτείνει να τα μοιραστούν. Μόλις αποφασίσουν τα παι-
διά πώς θα μοιράσουν τα μπισκότα έρχεται η ανατροπή. Χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται 
και άλλα παιδιά. Έτσι, η μοιρασιά γίνεται από την αρχή. Η μοιρασιά τελειώνει μόλις ο αριθμός 
των παραληπτών εξισωθεί με την ποσότητα των μπισκότων.

Η διαίρεση/μοιρασιά ως μία μαθηματική έννοια με ενδιαφέρον, τόσο εκπαιδευτικό όσο 
και ερευνητικό βασίζεται στο ότι το όλο μπορεί να αναλυθεί σε μέρη ίσου μεγέθους (Baroody, 
2004). Απαιτεί όμως και την αντίληψη της αντίστροφης σχέσης μεταξύ του μεγέθους των με-
ρών και του πλήθους τους, κάτι το οποίο, όπως δείχνουν τα ερευνητικά δεδομένα, δυσκο-
λεύει τα μικρά παιδιά εφόσον θεωρούν τη σχέση ευθεία. Με στόχο την ανάδειξη κριτηρίων 
τα οποία επηρεάζουν τα μικρά παιδιά να ανταποκριθούν σε καταστάσεις μοιρασιάς, σχεδιά-
στηκε και πραγματοποιήθηκε έρευνα με νήπια. Η υπόθεση που διατυπώθηκε ήταν ότι μέσω 
της ιστορίας και των εικόνων ενός εικονογραφημένου βιβλίου, το οποίο σχετίζεται άμεσα με 
γεγονότα της καθημερινότητας, τα νήπια θα έβρισκαν λύση στους προβληματισμούς που τί-
θενται, ανταποκρινόμενα στις καταστάσεις επαναλαμβανόμενης μοιρασιάς. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παρόλο που υπήρχαν νήπια τα οποία ανταποκρίθηκαν, εν 
μέρει, στις καταστάσεις επαναλαμβανόμενης μοιρασιάς του εικονογραφημένου βιβλίου, δεν 
φάνηκε να αντιλαμβάνονται ότι η αρχική ποσότητα των μπισκότων παράμενε σταθερή, ότι 
οι ήρωες τις ιστορίας έπρεπε να λάβουν την ίδια ποσότητα μπισκότων, καθώς και ότι η σχέ-
ση μεριδίων-παραληπτών ήταν αντίστροφη.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: εικονογραφημένο βιβλίο, νήπια, διαίρεση/μοιρασιά, προβλήματα μερισμού

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ

Δημιουργική σύζευξη λογοτεχνίας και θεάτρου στο σχολικό περιβάλλον: 
Η συναισθηματική ανάπτυξη και η καλλιέργεια του γραπτού και προφορικού 

λόγου των μαθητών μέσα από την επεξεργασία και μεταγραφή 
του λαϊκού παραμυθιού σε θεατρικό λόγο

Ανδρέου Αφροδίτη, Νηπιαγωγός, M. Sc.  Θέατρο και Εκπαίδευση
Παπαστεφανάκη Σταυρούλα-Λυδία, Δασκάλα, Μ.Sc. Θέατρο και Εκπαίδευση

Το λαϊκό παραμύθι, ως μέσο απεικόνισης των αξιών και της ιδιοσυγκρασίας ενός λαού, 
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αναδεικνύει ρόλους και πρότυπα συμπεριφοράς, τα οποία έχουν ορίσει τον τρόπο ανά-
πτυξης του ατόμου μέσα σε κάθε κοινωνία, ερεθίζοντας παράλληλα μέσα από το λυρισμό 
και την φαντασία, τους συναισθηματικούς υποδοχείς του ακροατή. Από την άλλη, ως μέσο 
έκφρασης, το Θέατρο ξεπερνά τα όρια της γλωσσικής επικοινωνίας και συμβάλλει καίρια 
στην (απο)κωδικοποίηση και συνειδητοποίηση των καλά εντυπωμένων αξιών ενός τέτοιου 
κειμένου. Σε μια προσπάθεια λοιπόν σύζευξης του θεάτρου και της λογοτεχνίας, θα λέγα-
με, ότι ο βιωματικός τρόπος προσέγγισης ενός λογοτεχνικού κειμένου, πέραν του ότι ενι-
σχύει την αισθητική απόλαυση των μαθητών, οδηγεί στην κατανόηση της άμεσης σχέσης 
του με τη ζωή και τις αξίες της και ενεργοποιεί το συγκινησιακό και συναισθηματικό κόσμο 
τους μέσα από την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και την ταύτιση των τελευταίων με τον 
εκάστοτε ρόλο. Συγκεκριμένα, με τη βοήθεια θεατρικών τεχνικών  οι μαθητές «ξεκλειδώ-
νουν» τις λέξεις του κειμένου, συνδέουν τις προσωπικές τους εμπειρίες με τα θέματά του 
και τοποθετούν τη δράση του σε συμφραζόμενα. Προσεγγίζουν τους χαρακτήρες αυτο-
σχεδιάζοντας, μπαίνοντας οι ίδιοι σε ρόλους και δανείζοντάς τους συναισθήματα, επιθυμί-
ες, σκέψεις και όνειρα. Ταξιδεύουν στο χρόνο και στον τόπο, επισκέπτονται μέρη γνωστά 
και άγνωστα,  ανακαλύπτουν μυστικά του κειμένου και αποκαλύπτουν μυστικά δικά τους 
μέσα σε ατμόσφαιρα χαράς και συνεργασίας. Έτσι, μέσα από «απρόβλεπτες συναντήσεις» 
άμεσα, αυθόρμητα, γεννιέται ένα νέο κείμενο, ξεχωριστό, μη αναμενόμενο που αποτελεί 
τον άξονα για το στήσιμο δρώμενων και το οποίο οδηγεί αυτόματα στην ανάπτυξη του 
προφορικού και γραπτού λόγου των συμμετεχόντων. Γίνεται κατανοητή η χρήση της δη-
μιουργικής γραφής μέσα από καταιγισμό ιδεών και καταγραφή τους, συζήτηση, ανάγνωση 
και ανάλυση σκηνών και χαρακτήρων. 

Ορίζοντας ως στόχους μας την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, της ενσυ-
ναίσθησης και της καλλιέργειας του γραπτού και προφορικού λόγου των μαθητών μέσα 
από τη σύζευξη του θεάτρου και της λογοτεχνίας στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό πε-
ριβάλλον, θα συσταθεί μια ολοκληρωμένη διδακτική  πρόταση με βατήρα ένα ελληνικό 
λαϊκό παραμύθι. Τη σύντομη θεωρητική θεμελίωση, θα ακολουθήσει η παρουσίαση θεα-
τρικών τεχνικών μέσα από τις οποίες θα προβούν οι μαθητές σε μια δημιουργική επεξερ-
γασία του παραμυθιού, και η ανάδειξη της μεθοδολογίας για τη μεταγραφή/παραγωγή 
ενός νέου θεατρικού λόγου βασισμένου στο αρχικό λογοτεχνικό κείμενο και το οποίο θα 
ανταποκρίνεται στις προσλαμβάνουσες των παιδιών. Επιλέγουμε έναν καθαρά βιωματικό 
τρόπο ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να εμπλακούν σε μια διαδικασία προσέγγισης και 
επεξεργασίας διαφορετικών κειμένων με τρόπο παιδαγωγικό, δημιουργικό, κριτικό και 
αποτελεσματικό.  Επί της ουσίας, γίνεται προσπάθεια να προσφέρουμε ένα νέο εναλλακτι-
κό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών για την δια του θεάτρου δημιουργική αξιοποίη-
ση του λαϊκού παραμυθιού.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Θέατρο και εκπαίδευση, λαϊκό παραμύθι, μεταγραφή κειμένου, αξιοποί-
ηση, συναισθηματική ανάπτυξη, καλλιέργεια λόγου
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Η καλλιέργεια λογοτεχνικών αφηγηματικών ικανοτήτων 
των παιδιών μέσω του θεατρικού παιχνιδιού

Γκλέζου Νεφέλη,
Δασκάλα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της σχέσης της λογοτεχνικής αφήγησης με 
το δράμα και, συγκεκριμένα, με το θεατρικό παιχνίδι. Σκοπεύει να εξετάσει με ποιον τρόπο 
οι αφηγηματικές ικανότητες των παιδιών καλλιεργούνται μέσω της συμμετοχής των παι-
διών σε θεατρικές δραστηριότητες. Η εργασία αυτή εντάσσεται κατά βάση στη θεματική 
ενότητα Λογοτεχνία και σχολείο αλλά μπορεί να ενταχτεί και στις Διεπιστημονικές προσεγ-
γίσεις της λογοτεχνίας. Αποτελεί μια βιβλιογραφική έρευνα, η οποία καταλήγει σε ορισμέ-
νες διδακτικές προτάσεις για το προς συζήτηση θέμα. Στο πλαίσιο του σκοπού τον οποίο 
υπηρετεί, η εργασία διαρθρώνεται στα ακόλουθα  κεφάλαια. 

Το πρώτο κεφάλαιο αναλύει την έννοια της αφήγησης, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι 
ανάμεσα στον αφηγητή και τον αποδέκτη της αφήγησης δημιουργείται μια διαλεκτική σχέση 
(Lintvelt, 1991∙ Prince, 1991). Παρουσιάζεται, ακόμη, η έννοια του δράματος και δίνεται έμφαση 
στο γεγονός ότι η  αφηγηματική πεζογραφία και το δράμα αποτελούν δύο καλλιτεχνικές δρα-
στηριότητες του ανθρώπου οι οποίες απευθύνονται στο θυμικό του δέκτη και στοχεύουν στη 
συγκίνηση και την αισθητική απόλαυση (Γραμματάς & Μουδατσάκις, 2008∙ Δερμιτζάκης, 2000).

Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει ορισμένες βασικές θεωρίες, προκειμένου να απαντήσει 
στο ερώτημα ποια είναι η αιτία της επίδρασης των θεατρικών δραστηριοτήτων στην ανά-
πτυξη των λογοτεχνικών αφηγηματικών ικανοτήτων των παιδιών. Στο τρίτο κεφάλαιο, πα-
ρουσιάζονται ευκαιρίες τις οποίες προσφέρει το θεατρικό παιχνίδι για έκφραση και αφή-
γηση λογοτεχνικών ιστοριών από τα παιδιά.

Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο ο αυτοσχεδιασμός και άλλες 
τεχνικές ανάπτυξης του θεατρικού παιχνιδιού επηρεάζουν τις λογοτεχνικές αφηγηματικές 
ικανότητες. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται ως διδακτικές προτάσεις ορισμέ-
να παραδείγματα θεατρικών παιχνιδιών, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους 
εκπαιδευτικούς για την καλλιέργεια των λογοτεχνικών αφηγηματικών ικανοτήτων των παι-
διών. Σε κάθε παράδειγμα θεατρικού παιχνιδιού προκύπτουν ευκαιρίες για σύνθεση μιας 
ή περισσοτέρων αφηγήσεων, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν λογοτεχνικά κείμενα.

Με βάση την παραπάνω ερευνητική ανασυγκρότηση, προκύπτει ότι ο δραματικός και 
ο λογοτεχνικός αφηγηματικός λόγος αλληλοεπηρεάζονται. Η συμμετοχή των παιδιών στο 
θεατρικό παιχνίδι προσφέρει ευκαιρίες για έκφραση και αφήγηση ιστοριών και, έτσι, συμ-
βάλλει στην καλλιέργεια των λογοτεχνικών αφηγηματικών ικανοτήτων τους. Επιπλέον, το 
θεατρικό παιχνίδι απελευθερώνει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα και καλεί τα παιδιά 
να προβάλλουν το προσωπικό τους στοιχείο. Έτσι, δημιουργούνται γνήσιες, ανεπανάληπτες 
και πρωτότυπες λογοτεχνικές αφηγήσεις, μέσα από την έκφραση της ψυχής του παιδιού. 
Οι διδακτικές παρεμβάσεις οι οποίες προτείνονται αποτελούν πρακτικές εκφάνσεις αυτής 
της θεωρητικής  πραγμάτευσης του θέματος.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: λογοτεχνική αφήγηση, αφηγηματικός λόγος, θεατρικό παιχνίδι, διδακτι-
κές προτάσεις
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η διδασκαλία ενός συγκρουσιακού ιστορικού γεγονότος 
στο δημοτικό σχολείο με την αρωγή της παιδικής λογοτεχνίας

Δρίκου Μαρία-Αγγελική, 
Δασκάλα

Η παρούσα εισήγηση, που αποτελεί ένα σχέδιο εργασίας ως προς τη διδασκαλία του ελλη-
νικού εμφυλίου πολέμου 1946-1949  με την αρωγή της παιδικής λογοτεχνίας, ευελπιστεί 
να καταδείξει το ουσιώδες  και παραγωγικά παιγνιώδες της διδασκαλίας στην ΣΤ τάξη του 
δημοτικού ενός ιστορικού θέματος  που η τραυματική του αποτύπωση στην ελληνική κοι-
νωνία είναι ακόμη νωπή. Η βιβλιογραφική διασαφήνιση των όρων του τίτλου θεωρείται 
επιβεβλημένη. 

Συγκρουσιακά για τον Stradling (1985) χαρακτηρίζονται εκείνα τα ιστορικά θέματα «για 
τα οποία η κοινωνία μας είναι σαφώς διαιρεμένη και σημαντικές ομάδες μέσα σ’ αυτήν υπο-
στηρίζουν διαφορετικές ερμηνείες ή λύσεις, βασισμένες σε διαφορετικές αξίες». Συνεχίζο-
ντας, ο Κόκκινος κ.ά. (2010) δηλώνουν ως συγκρουσιακά τα θέματα «που δεν επιλύονται 
προσφεύγοντας σε τεκμήρια, καθώς τα εμπλεκόμενα κοινωνικά μέλη διαφωνούν ως προς 
την εξεύρεση καθολικά αποδεκτής λύσης». Συνοπτικά, συγκρουσιακά θα μπορούσαν να 
δηλωθούν όλα εκείνα τα ζητήματα που προκαλούν  διγνωμίες  ή λεκτικούς και μη παροξυ-
σμούς  ακόμα και σήμερα, όχι μόνο στους πρωταγωνιστές, αλλά στο σύνολο της κοινωνίας. 

Με τον όρο παιδική λογοτεχνία δηλώνεται πλέον χωρίς κανέναν ενδοιασμό η από ενή-
λικες γραμμένη λογοτεχνική παραγωγή με συγκεκριμένη και ταυτόχρονα ασαφή γλωσσι-
κή και αφηγηματική δομή που απευθύνεται σε παιδιά. Μάλιστα, ο  Perry Nodelman εξαίρει 
την απλότητα, αισιοδοξία, αθωότητα, διδακτικότητα, την επίκλησή της στο φανταστικό και 
τη δράση, τον παιδικό προσανατολισμό της που όμως δεν αποτελεί τροχοπέδη για τους 
ενήλικες. Μη μπορώντας όμως να εντάξει στην παιδική λογοτεχνία κάθε καλλιτεχνική πα-
ραγωγή για παιδιά, η Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου θέτει την προϋπόθεση της συμβολής 
του δημιουργήματος στην νοητική και πνευματική καλλιέργεια των παιδιών, που αναπτύ-
σει την ωριμότητά τους και διαμορφώνει ελεύθερες συνειδήσεις.

Με γνώμονα τα παραπάνω, θα σκιαγραφηθεί  ένα σχέδιο εργασίας για την ΣΤ’ τάξη ορί-
ζοντας ως βασικό εποπτικό και διδακτικό μας μέσο δύο αντίθετης πλεύσης βιβλία: τους 
Νικητές της Ζωρζ Σαρρή και τους Δραπέτες του καστρόπυργου της Λίτσας Ψαραύτη, μέσω 
των οποίων οι μαθητές θα κυοφορήσουν και θα διαμορφώσουν μόνοι τους τις γνώσεις 
περί Εμφυλίου. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Συγκρουσιακό, παιδική λογοτεχνία, διδασκαλία
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Ιστορικές διαδρομές μέσα στο λογοτεχνικό τοπίο

Κοντογεώργη Θεοδώρα,
Φιλόλογος, Υπ. Δρ.,  Ε.Κ.Π.Α.

Η σχέση της λογοτεχνικής γραφής και της ιστορικής πραγματικότητας έχει επανειλημμένως 
απασχολήσει τόσο τους θεωρητικούς της λογοτεχνίας όσο και τους ίδιους τους συγγρα-
φείς, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη φύση και τη λειτουργία του λογοτεχνικού έργου. Η 
συγγραφέας Ρέα Γαλανάκη, μιλώντας για τη σχέση του λογοτέχνη με την Ιστορία, δέχεται 
το λογοτεχνικό έργο σαν μια κατασκευή που αφορά τόσο την ιστορική όσο και τη σύγχρο-
νη με τον συγγραφέα πραγματικότητα. Η Βενετία Αποστολίδου, μάλιστα, επισημαίνει ότι 
η γνώση μας για μια εποχή ολοκληρώνεται με τη μελέτη της λογοτεχνίας της, καθώς αυτή 
συμβάλλει σημαντικά στη διερεύνηση και τη μετάδοση της αίσθησης της βιωμένης εμπειρί-
ας. Έτσι το κείμενο από προσωπικό δημιούργημα γίνεται φορέας συλλογικής μνήμης. Αυτό 
βρίσκει την εφαρμογή του στα έργα της Μέλπως Αξιώτη όσο και της ίδιας της Γαλανάκη.   

Με βάση όσα αναφέρθηκαν, στην παρούσα ανακοίνωση επιχειρείται η ανάδειξη του λο-
γοτεχνικού έργου σε βασικό αρωγό της διδασκαλίας της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας στο Γυ-
μνάσιο. Συγκεκριμένα, με τη διδακτική αξιοποίηση των γνωστών μυθιστορημάτων Εικοστός 
αιώνας (1946) της Μέλπως Αξιώτη και Ο Αιώνας των Λαβυρίνθων (2002) της Ρέας Γαλανάκη 
επιδιώκεται η παρακολούθηση σημαντικών ιστορικών γεγονότων του εικοστού αιώνα (Κρητι-
κό ζήτημα, Α΄ και Β΄ Παγκόσμιοι πόλεμοι, Μικρασιατική καταστροφή, Κατοχή, Αντίσταση, Εμ-
φύλιος, Δικτατορία) μέσα από τη λογοτεχνική τους αναπαράσταση και τη δράση των μυθιστο-
ρηματικών ηρώων. Μολονότι τα έργα αυτά έχουν γραφεί σε διαφορετικές περιόδους και κάτω 
από άλλη οπτική (πρόσφατα βιωμένο παρελθόν στην πρώτη περίπτωση έναντι ενός μνημει-
ωμένου παρελθόντος στη δεύτερη), κριτήριο για την επιλογή τους υπήρξε το εγχείρημα των 
συγγραφέων να διέλθουν μια μακρά ιστορική περίοδο μέσα από τις αναμνήσεις και τη βιωμέ-
νη εμπειρία των ηρώων τους, καλύπτοντας έτσι τις εθνικές περιπέτειες των νεότερων χρόνων. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: παρελθόν, νεότερη ιστορία, βίωμα, συλλογική μνήμη, μυθοπλασία, ανα-
παράσταση, διδακτική πράξη

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Η  βιβλιοθεραπεία μέσα από τη βιβλιοθεραπεία: κινηματογραφικές 
απεικονίσεις της θεραπευτικής δράσης της λογοτεχνίας και αξιοποίησή 

τους σε ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα

Κωνσταντινίδης Γεώργιος, Δάσκαλος, Θεολόγος
Ασημακοπούλου Κατερίνα, Δασκάλα

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η θεραπευτική επίδραση της λογοτεχνίας, είτε ως γραφή 
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που θεραπεύει  είτε ως  ανάγνωση που θεραπεύει, όπως προβλήθηκε μέσα από επιλεγμένες 
κινηματογραφικές ταινίες: τον «Κύκλο των Χαμένων Ποιητών» (Dead Poets Society, 1989), 
«Ο Ταχυδρόμος» (Il postino, 1994), «Ματίλντα» (Matilda, 1996), «Η Εξιλέωση» (Atonement, 
2007) «Σφραγισμένα Χείλη» (The Reader, 2008) και «Ενώπιον Θεών και ανθρώπων» (Des 
hommes et des dieux, 2010). Σε καθεμία από αυτές τις ταινίες μελετάται το πλαίσιο και ο 
τρόπος που η λογοτεχνία λειτούργησε θεραπευτικά, με τους περιορισμούς της κινηματο-
γραφικής απεικόνισης, ως δημόσιου λόγου. Με αφορμή τις περιπτώσεις που προβάλλο-
νται στις κινηματογραφικές ταινίες γίνονται προσεγγίσεις, ιδωμένες από ψυχολογική και 
φιλοσοφική προσέγγιση, για το πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις η λογοτεχνία βοηθάει 
τους ανθρώπους.  Στα συμπεράσματα της μελέτης μεταξύ άλλων σταχυολογείται η σημα-
σία της διανθρώπινης σχέσης για την προσωπική εξέλιξη του ανθρώπου, η σημασία ενός 
διαμεσολαβητή για να λειτουργήσει θεραπευτικά η λογοτεχνία, η σημασία του προσωπι-
κού σταδίου της ψυχολογικής εξέλιξης που βρίσκεται ο αναγνώστης ή ο συγγραφέας, ώστε 
να λειτουργήσει θεραπευτικά η λογοτεχνία καθώς και η σημασία της ομάδας στην  οποία  
ανήκει ο άνθρωπος για το πώς νοηματοδοτεί τη λογοτεχνία.

Στη συνέχεια εξετάζεται η πιθανή αξιοποίηση αυτών των ταινιών σε ψυχοεκπαιδευτικά 
– βιβλιοθεραπευτικά προγράμματα που αποσκοπούν στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσί-
ας, αλλά που μπορεί να αποσκοπούν και στην αυτογνωσία και στην προσωπική εξέλιξη. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: βιβλιοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση, κινηματογράφος, φιλαναγνωσία

Λογοτεχνία και κινηματογράφος: 
Τα οφέλη του διαλόγου δύο διαφορετικών τεχνών για  την εκπαίδευση

Νικολάου Σουζάννα-Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η επικοινωνιακή λειτουργία των πολιτισμικών και πολιτιστικών στοιχείων που επιτυγχά-
νεται με την ανάγνωση της λογοτεχνίας ή με τη διασκευή ενός λογοτεχνικού κειμένου 
στον κόσμο του θεάματος ως «κινηματογραφικό αφήγημα», συμβάλλει στον εξοπλισμό 
του υποκειμένου όχι μόνο με εκφραστικές ικανότητες αλλά και με γνώσεις, αξίες και αρχές 
κοινωνικής συμπεριφοράς. Στη λογοτεχνία, στοιχεία όπως η αλληλουχία των γεγονότων 
μιας ιστορίας με αρχή και τέλος, ο τρόπος με τον οποίο τα γεγονότα διαδραματίζονται στο 
χώρο και το χρόνο, οι χαρακτήρες των προσώπων που διαπλέκονται, ο τρόπος έκφρασης 
αλλά και η αναπαράσταση αυτών τούτων στο φιλμικό αφήγημα γίνονται αντιληπτά στο 
υποκείμενο με το πνεύμα.

Ένα επιτυχές διασκευασμένο λογοτεχνικό κείμενο που προκύπτει από τη συνομιλία της 
λογοτεχνίας με τον κινηματογράφο (χωρίς να εμμένουμε στο ζήτημα της πιστότητας της 
ταινίας στο λογοτεχνικό κείμενο που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες π.χ. σεναριογρά-
φος, σκηνοθέτης, συγγραφέας) μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των παιδιών και να 
αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό αφενός για να εξοικειωθούν οι μα-
θητές με κώδικες και μεθόδους των οπτικοακουστικών τεχνών και αφετέρου να αναπτύ-
ξουν ικανότητες κριτικής αντιμετώπισης των μηνυμάτων (γραπτών, οπτικών ή ηχητικών), 
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ενώ παράλληλα η «συνανάγνωση» λογοτεχνίας και κινηματογράφου εμπλουτίζει την αντί-
ληψή τους για τον κόσμο, για το αξιακό σύστημα, για τα γεγονότα και την ιστορία και δίνει 
νέες νοητικές δυνατότητας μιας πλουραλιστικής ερμηνείας της κοινωνίας. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Λογοτεχνία, κινηματογράφος, εκπαίδευση

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

Μην ποντάρετε στον πρίγκιπα: τα σεξιστικά στερεότυπα στα κλασσικά
παραμύθια και η ανατροπή τους

Δημητρακάκη Ιωάννα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Ντζάνη Ελένη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.

Χρονοπούλου Ιωάννα Μαρία, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογοτεχνία είναι σε θέση να διαμορφώσει τις αντιλήψεις των παι-
διών σε σχέση με πολλά ζητήματα και συγκεκριμένα αυτό του φύλου και θεωρώντας πως τα 
κλασσικά παραμύθια αποτελούν διαχρονικά προσφιλές ανάγνωσμα των παιδιών, η συγκε-
κριμένη εργασία ερευνά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα δύο φύλα στα κλασ-
σικά παραμύθια κυρίως μέσα από τους πρωταγωνιστές τους, πρίγκιπες και πριγκίπισσες. 

Σε θεωρητικό επίπεδο, θα εξεταστεί η σχέση των κλασικών παραμυθιών με τις έμφυλες 
ταυτότητες. Για το σκοπό αυτό, θα αναφερθούν έννοιες όπως αυτές του κοινωνικού φύλου, 
των έμφυλων ταυτοτήτων αλλά και των στερεοτύπων. Διαπιστώνοντας την ύπαρξη σεξι-
στικών προτύπων στο σύνολο των κλασικών παραμυθιών, θεωρήθηκε σκόπιμη η εξέταση 
παραλλαγών μερικών από αυτών, που κινούνται σε μια μη σεξιστική κατεύθυνση. Έτσι,  με-
λετήθηκαν οι σύγχρονες νεωτεριστικές τάσεις της λογοτεχνίας, η φεμινιστική κριτική και η 
εφαρμογή αυτής στα κλασικά παραμύθια. 

Στη συνέχεια, στραφήκαμε σε συγκεκριμένο λογοτεχνικό κείμενο και αναλύοντάς το, 
προσπαθήσαμε να δείξουμε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αναπαριστώ-
νται οι έμφυλες ταυτότητες και πώς, τελικά, ανατρέπονται τα στερεότυπα στα σύγχρονα 
παραμύθια.  

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: παιδική λογοτεχνία, κλασσικά παραμύθια, φύλο, σεξιστικά στερεότυπα, 
φεμινιστική-μη σεξιστική λογοτεχνία
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Τα Στερεότυπα των δύο Φύλων στα Εικονογραφημένα βιβλία 
για παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Μάντη Ειρήνη, Ι.Δ.Α.Χ. Βρεφονηπιοκομίας

Η προσχολική ηλικία, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη ως προς τον τρόπο που τα παιδιά αντι-
λαμβάνονται και προσλαμβάνουν τους ρόλους των δύο φύλων μέσα από τα εικονογρα-
φημένα βιβλία, δεδομένου ότι δεν έχουν αναπτύξει ακόμη την αναγνωστική ικανότητα και 
την κριτική σκέψη. Υπάρχει η αναγκαιότητα της μελέτης του εικονογραφημένου παιδικού 
βιβλίου δεδομένης α) της επίδρασης που ασκεί η εικόνα στο παιδί, καθώς τα παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας ταυτίζονται και κοινωνικοποιούνται με κάποιο φύλο μέσα από τα εικονο-
γραφημένα βιβλία β) της ανάδειξης χαρακτηριστικών και συμπεριφορών που συνδέονται 
με τα φύλα, τα οποία συντηρούνται και  μεταφέρονται στα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας 
μέσω του παραμυθιού.

Τα εικονογραφημένα βιβλία είναι «απατηλά» απλά, όντας όμως πολυσήμαντα έχουν 
τουλάχιστον δύο διαφορετικά σημαίνοντα συστήματα τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους: τις εικόνες και τις λέξεις οι οποίες είναι ίσης σημασίας.

Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αξιολογήσει την μεροληψία προς το ένα 
φύλο στα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία που θα συλλεχθούν από  τους παιδικούς σταθ-
μούς της περιοχής των Ιωαννίνων. Θα συγκεντρωθεί ένα δείγμα από τα δημοφιλή βιβλία 
των παιδικών σταθμών, θεωρώντας ότι αυτή η έρευνα, θα αποκαλύψει κάποιες διαφορές 
όσον αφορά στο βαθμό του σεξισμού. Θα επικεντρωθούμε στην εκπροσώπηση κάθε φύ-
λου μέσα από τους κεντρικούς τίτλους, τα εξώφυλλα, τους κεντρικούς χαρακτήρες, η ανα-
γνώριση και καταγραφή  των στοιχείων που αφορούν στην εκπροσώπηση των δύο φύλων 
στα  εικονογραφημένα βιβλία προσχολικής ηλικίας.

Διερευνούνται τα ερωτήματα: Τα βιβλία προσχολικής ηλικίας αναπαράγουν τα παρα-
δοσιακά στερεότυπα των φύλων και διαπιστώνεται η υποεκπροσώπηση του θηλυκού; πιο 
συγκεκριμένα, οι τίτλοι, οι κεντρικοί χαρακτήρες, η εικονογράφηση του εξωφύλλου κατα-
λαμβάνονται από αρσενικά ή θηλυκά στοιχεία;

Στη συγκεκριμένη έρευνα θα χρησιμοποιηθεί η  θεματική  ανάλυση περιεχομένου στην 
εικονογράφηση των παραμυθιών.

Ειδικότερα ερευνώνται δύο άξονες : α) οι κεντρικοί τίτλοι και β) οι κεντρικοί χαρακτήρες 
όπως παρουσιάζονται στις εικόνες που καλύπτουν το εξώφυλλο και την εικονογράφηση 
μέσα στο σώμα του κειμένου. Το δείγμα στην προτεινόμενη έρευνα συμπεριλαμβάνει του-
λάχιστον τριάντα εικονογραφημένα βιβλία από τους παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία 
των Ιωαννίνων, τα οποία περιέχουν ικανή πλοκή και εικονογράφηση για να μελετηθούν οι 
κατηγορίες που αναφέρονται στην έρευνα.

Συμπερασματικά, προκύπτει η ανάγκη εμπλουτισμού των βιβλιοθηκών των φορέων προ-
σχολικής αγωγής σε εικονογραφημένα βιβλία που αναδεικνύουν την ισότητα ανάμεσα στα 
δύο φύλα και την δυνατότητα του θηλυκού να πρωταγωνιστεί εξίσου δυναμικά με το αρσε-
νικό, ώστε να εμπεδωθεί η έννοια της ίσης συμμετοχής και διεκδίκησης και στα δύο φύλα.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο, Στερεότυπα ανάμεσα στα  δυο φύλα, 
Θηλυκό σε υποεκπροσώπηση
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Γυναικείες μορφές στο έργο του Παπαδιαμάντη: 
Μία πρόταση για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας της Α’ Λυκείου 

με τη μέθοδο της Ιστοεξερεύνησης (WebQuest)

Μήτση-Αναγνώστου Μαρία,
Δρ., Εκπαιδευτικός

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί μια πρόταση για τη διδασκαλία του μαθήματος της Λο-
γοτεχνίας της Α΄ Λυκείου, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Τα φύλα στη Λογοτεχνία», 
όπως ορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τη δι-
δασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου. Με την ολοκλήρω-
ση της εισαγωγικής- προαναγνωστικής φάσης, στο πλαίσιο της οποίας επιδιώκεται η κινη-
τοποίηση του μαθησιακού ενδιαφέροντος και η ανάπτυξη του προβληματισμού γύρω από 
τη διαλεκτική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο λογοτεχνικό έργο και στην εποχή του, 
όψεις της οποίας αυτό αντανακλά, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να διερευνήσουν, 
με τη μέθοδο της Ιστοεξερεύνησης (WebQuest), τον τρόπο με τον οποίο τα κοινωνικά στε-
ρεότυπα για το φύλο μετα-φέρονται μέσα από τη Λογοτεχνία, εστιάζοντας, ειδικότερα, στον 
Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και στην ιδιαίτερη θέση που φαίνεται να κατέχει στο έργο του 
η γυναίκα της ελληνικής υπαίθρου, κατά την περίοδο του δευτέρου μισού του 19ου αιώνα. 

Η μέθοδος της Ιστοεξερεύνησης, έχει ως κεντρικό στόχο να ενεργοποιήσει τα παιδιά 
να αναλάβουν ρόλους και να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα, εν 
προκειμένω να διερευνήσουν τις ποικίλες όψεις της γυναικείας φιγούρας, όπως αυτή σκι-
αγραφείται από την πένα του Παπαδιαμάντη. Κατόπιν σύντομης ενημέρωσης, εκ μέρους 
του διδάσκοντος, αναφορικά με τη διαδικασία της έρευνας, τα παιδιά χωρίζονται σε ομά-
δες και αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους, απαντώντας στο κεντρικό 
ερώτημα που κινητοποίησε την παρούσα Ιστοεξερεύνηση, μέσα από επιλεγμένα κείμενα 
του παπαδιαμαντικού έργου, τα οποία κάθε ομάδα εξετάζει από διαφορετική ερευνητική 
σκοπιά. Εκτός από την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος και την ενεργοποίηση του συνό-
λου της τάξης στη μαθησιακή διαδικασία, κύρια επιδίωξη του προτεινόμενου διδακτικού 
σχεδίου είναι να εμπλέξει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε μια διαδικασία γόνιμου «δια-
λόγου» με το λογοτεχνικό έργο, με απώτερο στόχο την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και 
την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων. 

Συνακόλουθα, η αλλαγή της στάσης των μαθητών/τριών ως προς τον τρόπο με τον 
οποίο προσλαμβάνουν, επεξεργάζονται και κρίνουν τον κόσμο γύρω τους επιδιώκεται, 
μέσω της παρούσας εναλλακτικής διδακτικής πρότασης, σε συνάρτηση με την ταυτόχρο-
νη αλλαγή της στάσης τους απέναντι στο ίδιο το μάθημα της Λογοτεχνίας, διαδικασία η 
οποία επιχειρείται εδώ μέσω της ενίσχυσης της αυτενέργειας και της διάδρασης στο πλαί-
σιο της ομάδας εργασίας. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: «Τα φύλα στη Λογοτεχνία», Παπαδιαμάντης, κοινωνικά στερεότυπα,  γυ-
ναίκα, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, ΤΠΕ- Ιστοεξερεύνηση , ρόλοι,  ενσυναίσθηση, αυτενέρ-
γεια, διάδραση, μεταγνωστικές δεξιότητες
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«Τώρα ξέρω ποια είμαι»: 
Η διαμόρφωση του φύλου στη δυστοπική λογοτεχνία

Παμουκτσόγλου Αναστασία,
Δρ., Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πειραιά

Οι ήρωες πάντοτε αποτελούσαν μέρος και επηρέαζαν τη λαϊκή κουλτούρα,. Πρόσφατα φαί-
νεται ότι  οι δυνατότητες και οι ασάφειες της ηρωικής δράσης, να θεωρούνται σημαντικά σε 
πολλά δημοφιλή πολιτιστικά προϊόντα. Εάν η λαϊκή κουλτούρα παραμένει χώρος διαπραγ-
μάτευσης για τις τρέχουσες πολιτιστικές ανησυχίες, τότε είναι σημαντικό να εστιάσουμε  στις 
εξελίξεις του ηρωικού στη λαϊκή κουλτούρα. 

Τα τελευταία χρόνια η δυστοπική και ουτοπιστική λογοτεχνία  επιστημονικής φαντα-
σίας που απευθύνεται σε παιδιά και νέους είναι εξαιρετικά δημοφιλής. Σύμφωνα με την 
Korte (2012:68), ο λαϊκός πολιτισμός «χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ευαισθησία όχι μόνο 
ως προς την πολιτιστική αγορά, αλλά, ακόμη πιο σημαντικό, τις επιθυμίες και τις ανησυχίες 
του κοινού του». Η τάση αυτή μας θυμίζει τη φράση  του Adorno (1970:27) το «σκοτείνια-
σμα του κόσμου κάνει το παράλογο της τέχνης ορθολογικό: επαναστατική σκοτεινή τέχνη». 

Αν και συνήθως η λογοτεχνία  επιστημονικής φαντασίας κυριαρχείται από άνδρες-ήρω-
ες, στα πρόσφατα δυστοπικά και ουτοπιστικά έργα αναδύονται ισχυρές γυναικείες πρωτα-
γωνιστικές φιγούρες. Οι πρωταγωνίστριες - κορίτσια εκφράζουν το ρομαντισμό,  συνδυά-
ζοντας το παραδοσιακά ανδρικό ύφος με το  τυπικά γυναικείο. Ενισχύουν τη θηλυκότητά 
τους και είναι σε θέση να επιφέρουν κοινωνικές αλλαγές, να αναλάβουν την εξουσία, μια 
εξουσία που δεν προσφέρεται σε τόσο νέα άτομα,  στις πατριαρχικές κοινωνίες.

Η εργασία μας μελετά σχετικά με την ανάπτυξη της δυστοπίας, του γυναικείου ηρωισμού 
και την κοινωνική του επιρροή στα έργα των  Suzanne Collins «Αγώνες Πείνας» (Hunger 
Games, 2008), και Veronica Roth «Αποκλίνοντες» (Divergent, 2011), τα οποία αποτελούν 
δημοφιλή πολιτιστικά προϊόντα. Στα έργα αυτά  εμπλέκεται μια σειρά από ζητήματα της 
τρέχουσας πολιτιστικής συζήτησης, όπως ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην 
κατασκευή της πραγματικότητας, το δυσδιάκριτο των ορίων μεταξύ του πραγματικού και 
του φανταστικού, η αναγνωσιμότητα, η επιβίωση, η κατασκευή της ταυτότητας, οι ρόλοι 
των δύο φύλων και ζητήματα της παγκόσμιας οικονομικής εκμετάλλευσης. 

Εναλλακτικές Μορφές Θηλυκότητας και Ανδρισμού
σε Σύγχρονα Εικονογραφημένα Μικροαφηγήματα

Τζιτζιλή Ειρήνη,
Δρ. Π.Τ.Ν. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο προηγούμενος αιώνας με έμφαση τη δεκαετία του εβδομήντα συνδέθηκε με το φεμινι-
στικό κίνημα για τα δικαιώματα της γυναίκας, το οποίο είχε τον αντίκτυπό του και στο χώρο 
της Παιδικής Λογοτεχνίας. Ο προβληματισμός για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία οδή-
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γησε στην επαναφήγηση παρελθοντικών ιστοριών με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό του 
κοινωνικού της ρόλου και την ανάδειξη νέων πολιτισμικών αξιών γενικότερα για το φύλο 
(Paul, 2004: 16-17). Η κριτική ενασχόληση με το γυναικείο φύλο και ο επαναπροσδιορισμός 
των πατριαρχικών ιδεολογιών και αξιών, οδήγησε στην κατασκευή νέων οπτικών και για 
το ανδρικό φύλο, αντίστοιχα (Stephens, 2002: 164-184). Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε 
αφενός η ανάγκη αποδόμησης λογοτεχνικών στερεοτύπων, που σχετίζονται με τη διαιώ-
νιση προκαταλήψεων σε βάρος των γυναικών, αφετέρου η προοπτική για την κατασκευή 
εναλλακτικών μοντέλων θηλυκότητας και ανδρισμού, που να συνάδουν με τις σύγχρονες 
αντιλήψεις για τους ρόλους και τις συμπεριφορές των δύο φύλων Zipes, 2006: 1-2).

Στην εργασία αυτή θα αναφερθούμε στις αναπαραστάσεις του φύλου για τον άνδρα 
και τη γυναίκα, σε πέντε εικονογραφημένα μικροαφηγήματα των τελευταίων ετών (1996-
2014) και πώς οι λειτουργίες του χιούμορ συνυφαίνονται στην ανατροπή και κατασκευή 
νέων και εναλλακτικών μοντέλων θηλυκότητας και ανδρισμού. Αναλυτικότερα, θα ανα-
φερθούμε στις λογοτεχνικές απεικονίσεις του φύλου και θα επιδιώξουμε να διερευνήσου-
με, πώς το χιούμορ εξυπηρετεί τις αφηγηματικές λειτουργίες της πλοκής στην ανατροπή ή 
κατασκευή εναλλακτικών μοντέλων για το φύλο, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις του εννο-
ούμενου αναγνώστη (Rosenblatt, 1978) εναρμονισμένες με τις σύγχρονες απόψεις για το 
παιδί, τα δικαιώματά του και την αγωγή του.

Για το σκοπό αυτό στηριχθήκαμε στη θεωρία μελέτης και αποκάλυψης των λογοτεχνι-
κών χαρακτήρων (Nikolajeva, 2002&2005) και ειδικότερα στους «άμεσους» και «έμμεσους 
προσδιορισμούς». Για τη μελέτη του χιούμορ, στηριχθήκαμε στις τρεις βασικές και αλλη-
λοσυμπληρούμενες θεωρίες για το χιούμορ: της ανωτερότητας, της ψυχικής εκτόνωσης και 
της ασυμβατότητας. Επίσης εξετάζεται η λειτουργία της οπτικής τροπικότητας, αναφορικά 
με τον τρόπο αναπαράστασης των ανδρικών και γυναικείων χαρακτήρων. 

Σύμφωνα με τα μικροαφηγήματα που διερευνήθηκαν, διαπιστώνεται η πρόθεση των 
συγγραφέων να παρέμβουν και να ανατρέψουν παραδεδομένες απόψεις και νενομισμέ-
νες αξίες αλλοτινών καιρών.  Διαπιστώνεται γενικότερα, η πρόθεση τόσο των συγγραφέ-
ων όσο και των εικονογράφων να υπερβούν τα κατάλοιπα των πατριαρχικών στερεοτύπων 
που αφορούν στις έμφυλες ταυτότητες και να στηρίξουν από κοινού τις ιδέες της ισότητας 
μεταξύ των δύο φύλων. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Έμφυλες ταυτότητες, χιούμορ, ανατροπή 

Όψεις του γυναικείου φύλου
σε σύγχρονα βραβευμένα ελληνικά παιδικά βιβλία

Χρονοπούλου Ιωάννα Μαρία,
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η εξέταση του τρόπου που παρουσιάζεται το γυ-
ναικείο φύλο στη σύγχρονη ελληνική παιδική λογοτεχνία. Με βάση τη θεωρία της γνωστι-
κής ανάπτυξης, το παιδί παρατηρεί τα πρόσωπα γύρω του, διαχωρίζει τους άντρες από τις 
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γυναίκες ,μιμείται τη συμπεριφορά και τις δραστηριότητες των ομοφύλων του και με αυτό 
τον τρόπο προκύπτουν οι κοινωνικά κατασκευασμένες διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. 
Επιπλέον, είναι γνωστό ότι τα παιδιά επηρεάζονται από το οικογενειακό και σχολικό τους 
περιβάλλον, αλλά και από τις υπόλοιπες εξωσχολικές τους δραστηριότητες, όπως η ανά-
γνωση λογοτεχνικών βιβλίων. Κρίθηκε, λοιπόν, σκόπιμη η εξέταση του τρόπου με τον οποίο 
παρουσιάζονται οι γυναικείοι χαρακτήρες στη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία, δεδομένου 
ότι σε κάποιον ορισμένο βαθμό τα εξωσχολικά αναγνώσματα διαμορφώνουν αντιλήψεις 
και στάσεις στους μικρούς μαθητές αλλά και στους μετέπειτα ενήλικες. 

Τα βιβλία που επιλέχθηκαν για αυτή τη μελέτη είναι τα πέντε βιβλία που βραβεύτηκαν 
φέτος από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για το κείμενό τους (όχι για την εικο-
νογράφηση) και απευθύνονταν σε μαθητές όλων των τάξεων του δημοτικού. Η μελέτη έγι-
νε σε σχέση με όλους τους γυναικείους χαρακτήρες (πρωταγωνιστές – δευτεραγωνιστές), 
που εμφανίζονται στα βιβλία αυτά χωρίς να ασχοληθεί με το φύλο των συγγραφέων τους.

Τα βιβλία αυτά δεν εμφανίζουν ομοιογένεια ως προς τον τρόπο με τον οποίο παρου-
σιάζουν το γυναικείο φύλο. Σε ορισμένα απουσιάζουν εντελώς γυναικείοι χαρακτήρες, σε 
άλλα έχουν μόνο δευτερεύοντες ρόλους και σε ένα έχουμε ένα μικρό κορίτσι ως πρωτα-
γωνίστρια και άλλους δευτερεύοντες γυναικείους ρόλους.

Επιπλέον, δεν παρατηρείται ταύτιση στους ρόλους των γυναικών/κοριτσιών ούτε στην 
αντίληψη των υπόλοιπων χαρακτήρων για αυτές. Κι εδώ η διακύμανση είναι μεγάλη· από 
«σεξιστικά» σχόλια για κοριτσίστικα και αγορίστικα παιχνίδια που μένουν αναπάντητα, μέ-
χρι δραστήρια και ενεργητικά κορίτσια που συγκεντρώνουν πλήθος χαρακτηριστικών που 
συνήθως αποδίδονται στα αγόρια. 

Συνολικά, υπάρχει σίγουρα βελτίωση τα τελευταία χρόνια ως προς το στο πώς παρουσι-
άζονται οι γυναικείοι χαρακτήρες, τι ρόλους αναλαμβάνουν, τι επάγγελμα ασκούν, τι προσ-
δοκίες έχουν οι άλλοι από αυτούς. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ακόμα δρόμος να διανυθεί για 
να φτάσουμε σε μία παιδική λογοτεχνία απαλλαγμένη από στερεότυπα για τους ρόλους 
και τις δυνατότητες των δύο φύλων.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: φύλο, παιδική λογοτεχνία, Βραβεία Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βι-
βλίου 2016



10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος              4, 5 & 6 Νοεμβρίου 2016

132

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ

Η μεταφραστική τύχη δύο κλασικών ευρωπαϊκών έργων 
παιδικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα: «Ο δεκαπενταετής πλοίαρχος» 
του Jules Verne και «Οι περιπέτειες του Πινόκιο» του Carlo Collodi

Κονταξή Ελένη,
Ε.Δ.Ι.Π., Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η ανακοίνωση θα επιχειρήσει να εξετάσει το θέμα της υποδοχής μεταφρασμένων έργων 
ευρωπαϊκής παιδικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα. Η έρευνα αφορά τη μεταφραστική πορεία 
δύο κλασικών έργων παιδικής λογοτεχνίας στα ελληνικά, του έργου  Ο δεκαπενταετής πλοί-
αρχος του Ιουλίου Βερν (Jules Verne) και του έργου του Κάρλο Κολλόντι (Carlo Collodi) Οι 
Περιπέτειες του Πινόκιο. Πρόκειται για δύο έργα που αγαπήθηκαν αμέσως στη χώρα δημι-
ουργίας τους, αλλά και μεταφράστηκαν άμεσα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πιο συγκεκρι-
μένα, θα διερευνηθούν οι ιδεολογικές κυρίως παράμετροι που καθόριζαν το ελληνικό με-
ταφραστικό τοπίο στο χώρο τόσο του σχολικού όσο και του εξωσχολικού βιβλίου και που 
συνακόλουθα προσδιόρισαν τη θέση και την επίδραση του καθενός από τα δύο αυτά έργα 
στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας, αλλά και στο χώρο των παιδαγωγικών αναγνωσμάτων. 

Τα κείμενα θα ιδωθούν περισσότερο σε σχέση με το πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο 
δημιουργήθηκαν και λιγότερο σε σχέση με την πιστότητα στο πρωτότυπο κείμενο, και με 
βαρύτητα στο δευτερογενές κείμενο, αλλά και μέσα από την πολυσυστημική θεώρηση της 
παιδικής λογοτεχνίας που προτείνει η Shavit Zohar για μεταφρασμένα κείμενα. Σε αυτό το 
πλαίσιο θα εξεταστεί το πολυδιάστατο συγκείμενο.

Ως συμπέρασμα, παρά το γεγονός ότι και τα δύο αυτά έργα της κλασικής ευρωπα-
ϊκής λογοτεχνίας αποτελούν μυθιστορήματα ωρίμανσης/εξέλιξης (Bildungsroman/ 
Entwicklungsroman), μεταφράστηκαν στην Ελλάδα σε διαφορετικό χρόνο από αυτόν της 
συγγραφής τους και μια σειρά από διαφορετικά στοιχεία που διαθέτουν τούς επεφύλαξαν 
μια διαφορετική υποδοχή.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ:μετάφραση, Ο δεκαπενταετής πλοίαρχος, Οι Περιπέτειες του Πινόκιο, παι-
δαγωγικά αναγνώσματα, ευρωπαϊκή παιδική λογοτεχνία, υποδοχή, Ιούλιος Βερν, Κάρλο 
Κολλόντι, ιδεολογία και παιδική λογοτεχνία
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H Παιδαγωγική στη λογοτεχνία του γερμανικού Διαφωτισμού

Κουκουβίνου Σοφία,
Υπ. Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ07

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί ο γερμανικός Διαφωτισμός ως 
παιδαγωγικό κίνημα και να αναδειχθεί η σχέση του με την εμφάνιση της παιδικής και νεα-
νικής λογοτεχνίας. Αφορμή για την μελέτη του πεδίου της Παιδαγωγικής του γερμανικού 
Διαφωτισμού υπήρξε η διαμόρφωση μιας διττής αγωγής, η οποία βασίστηκε σε δύο άξο-
νες, στη μόρφωση του ανθρώπου και στη συνειδητοποίηση του ρόλου του πολίτη. 

To όνομα του Γερμανού παιδαγωγού Joachim Heinrich Campe (1746-1818) συνδέεται 
άμεσα με την άνθηση της παιδικής λογοτεχνίας κατά την εποχή του γερμανικού Διαφωτι-
σμού. Η συμβολή του στη δημιουργία αναγνωστικού βιβλίου για παιδιά και για νέους για 
διδακτικούς σκοπούς, αλλά και μιας παιδικής βιβλιοθήκης, στη συγγραφή μιας παιδαγωγι-
κής εγκυκλοπαίδειας και σε λογοτεχνικά έργα για την αγωγή των κοριτσιών, υπήρξε οπωσ-
δήποτε αξιόλογη. 

Η παιδική λογοτεχνία ως μέσον της Παιδαγωγικής του γερμανικού Διαφωτισμού συνέ-
βαλε σημαντικά στην προώθηση της ατομικής μόρφωσης αλλά και της κοινωνικής αγω-
γής. Το έτος 1780 αποτελεί ορόσημο για τη λογοτεχνία για παιδιά και νέους. Νέες μέθοδοι 
διδασκαλίας και απόκτησης γνώσης εγκαινιάζονται, όπως η ανάγνωση και αφήγηση ηθο-
πλαστικών διηγημάτων, από το ίδιο κιόλας οικογενειακό περιβάλλον και η εμφάνιση παι-
δαγωγικών περιοδικών. 

 Σημαντική επίδραση στα ζητήματα αγωγής και παιδαγωγικής σκέψης στην ιστορία του 
γερμανικού πνεύματος άσκησε ένα νέο λογοτεχνικό είδος το παιδαγωγικό μυθιστόρημα 
και σημαντικά υποείδη του. 

Η παιδική λογοτεχνία και η παιδαγωγική και διδακτική της σημασία της στα πλαίσια της 
Παιδαγωγικής του γερμανικού Διαφωτισμού προβάλλεται έντονα και απασχολεί σημαντικά 
τους εκδότες παιδαγωγικών και λογοτεχνικών περιοδικών της εποχής. Τα περιεχόμενα των 
εβδομαδιαίων αυτών περιοδικών έθεσαν στο προσκήνιο τον νέο τρόπο ζωής στο πνεύμα 
του διαφωτισμού και έδωσαν στο νέο είδος της παιδικής λογοτεχνίας ψυχαγωγικό και συγ-
χρόνως διδακτικό χαρακτήρα. 

Η συμβολή της λογοτεχνίας στην Παιδαγωγική του γερμανικού Διαφωτισμού ήταν επο-
μένως σημαντική. Η σκέψη και ο συναισθηματικός κόσμος του παιδιού, η ηθική και αισθη-
τική διδασκαλία, η αυτοπειθαρχία και η επαφή με την φύση ήταν μερικά από τα βασικά 
ζητήματα αγωγής του παιδιού. Επιπλέον, η λογική δεν φαίνεται να υπερέχει του συναισθή-
ματος, ενώ η συλλογή εμπειριών με κύρια πηγή ερεθισμάτων τη φύση, χαρακτηρίζουν τη 
γερμανική παιδική λογοτεχνία. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ:γερμανικός Διαφωτισμός, ηθοπλαστικό διήγημα, παιδαγωγικό περιοδικό, 
ωφέλεια και ευχαρίστηση, παιδαγωγικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία 
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Η εικόνα του/της δάσκαλου/ας στα εικονογραφημένα βιβλία
της σύγχρονης ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας

Κουρκουμέλη Μαρία,
M.Sc., Εκπαιδευτικός

Η απεικόνιση/παρουσίαση του/της δάσκαλου/ας στα εικονογραφημένα βιβλία της σύγ-
χρονης ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας και ειδικότερα  των τελευταίων ετών αποτελεί τον 
θεματικό άξονα της παρούσας ανακοίνωσης. 

Τα λογοτεχνικά βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά και δη τα εικονογραφημένα ασκούν  
ποικιλότροπη επιρροή  αφού η   εικονιστική και κειμενική αφήγηση των βιβλίων με εικο-
νογράφηση αναπαράγουν αδρομερώς ιδέες, αξίες,  κοινωνικά πρότυπα  σε συγκεκριμένο 
χώρο και χρόνο. Οι δημιουργοί ανακλούν την κυρίαρχη κοινωνική και ιδεολογική πραγ-
ματικότητα αλλά και συγχρόνως την επηρεάζουν και τη μετουσιώνουν απευθυνόμενοι και 
στους μικρούς/ες αναγνώστες/ τριες. 

Η θεματολογία των εικονογραφημένων βιβλίων αντλείται από την καθημερινότητα των 
αναγνωστών/στριών  στους/στις οποίoυς/ες  κυρίως απευθύνεται. Καθώς η είσοδος του 
παιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται πλέον από πολύ νωρίς το σχολείο γίνεται χώ-
ρος δράσης σχεδόν καθημερινά. 

Ο/η ενήλικος/η που βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με το παιδί είναι ο/η δάσκα-
λος/α. Η στάση του/της, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής, είναι καθοριστική 
καθώς εκτός των άλλων μυεί το παιδί στους ισχύοντες και αποδεκτούς κοινωνικούς κανό-
νες και συμπεριφορές πέρα από τα στενά όρια της οικογένειας. 

Για τη διεξοδικότερη μελέτη της έρευνας  τίθενται ερωτήματα που αφορούν: 
•	 Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του/της εκπαιδευτικού. Επιχειρείται η καταγραφή 

ρόλων και έργων σε λεκτικό και εικονιστικό κείμενο. Εξετάζονται οι έμφυλες δια-
φορές και η ύπαρξη ή η απουσία στερεότυπων  αλλά και η ποικιλία χαρακτήρων.

•	 Τα συναισθήματα. Ερευνάται ο τρόπος αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού – παιδιού, 
αποτυπώνεται η στάση του του/της τόσο στο κείμενο όσο και στην εικόνα και πα-
ρουσιάζεται  η σχέση με τον/την πρωταγωνιστή/στρια ή και τους/τις μαθητές/ες.

•	 Θέση στην ιστορία. Εντοπίζεται  η θέση του/της (πρωταρχική ή δευτερεύουσα)  
στην ιστορία που αφηγείται ο/η συγγραφέας και ο/η εικονογράφος.

Επιμέρους ερωτήματα τίθενται για να δοθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα: Περιγράφο-
νται οι αφηγηματικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται, εντοπίζονται γλωσσικά και εκφρα-
στικά μέσα και δίνονται παραδείγματα-παραθέματα. Η εικονογραφική απόδοση του/της 
εκπαιδευτικού αναλύεται με βάση την εμφάνισή, το στυλ και το χρώμα των ρούχων, το μέ-
γεθος και το σχήμα της σύνθεσης εκπαιδευτικού-μαθητή/τριας και το πλαίσιο αναφοράς.  

 Η έρευνα θα βασιστεί σε δείγμα βιβλίων της ελληνικής εκδοτικής παραγωγής με εικο-
νογράφηση που κυκλοφόρησαν σε α΄ έκδοση τη δεκαετία 2006-2016. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ:δάσκαλος/α, εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο, κειμενική και εικονιστική 
αφήγηση, σχέση παιδιού και εκπαιδευτικού, φύλο
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Η μεγάλη, η μικρή και η διαδραστική «οθόνη»:
πώς επιδρούν στις αναγνωστικές συνήθειες των εφήβων

Κρομυάδου Χαρούλα, Φιλόλογος,  Μ.Sc.
Λιούζα Κωνσταντία, Μ.Sc.

Σεϊτανίδου Δώρα, Μ.Sc
Χοντολίδου Ελένη, Αν. Καθηγήτρια, Α.Π.Θ.

Η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται σε ευρήματα της «Έρευνας Αναγνωστικών Συνηθειών 
Εφήβων» που υλοποιήθηκε το 2014 καταγράφοντας κυρίως ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
αναγνωστικής συμπεριφοράς των νέων αναγνωστών και πώς αυτά συνδέονται με την εκ-
παίδευση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών του 
Α.Π.Θ., τη συμβολή του Τμήματος Περιφερειακών Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης 
και την επιστημονική επίβλεψη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ελένης Χοντολίδου του 
Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. 

Το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας έχει έρεισμα κυρίως  στις Πολιτισμικές Σπουδές 
και τη Λογοτεχνική Εκπαίδευση. Η μεθοδολογία της έρευνας ακολουθεί ποιοτικές μεθόδους, 
όπως οι ημιδομημένες ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις για τη συλλογή των δεδομένων 
και η θεματική ανάλυση περιεχομένου. Συγκεκριμένα, έχουν διερευνηθεί ερωτήματα όπως: 
αν και τι διαβάζουν οι νέοι, πότε, πού και πόσο συχνά, πώς επιλέγουν ό,τι διαβάζουν, πώς 
αλληλεπιδρούν με αυτά που διαβάζουν, ποιοι παράγοντες ασκούν επιρροή στη διαμόρφω-
ση των συνηθειών αυτών, οι πηγές και τα κίνητρα ανάγνωσης. Επίσης, μελετήθηκε η σχέση 
που υπάρχει μεταξύ των αναγνωστικών εμπειριών των μαθητών με άλλες δραστηριότητες 
και όψεις της ζωής τους.

Η επίδραση των νέων τεχνολογιών και η κυριαρχία της εικόνας και του θεάματος ως 
χαρακτηριστικά της σύγχρονης εποχής σημαδεύουν αυτήν την έρευνα αναγνωστι κών συ-
νηθειών και προσφέρουν στην ερευνητική κοινότητα νέα δεδομένα για τη σχέση των νέων 
με τη λογοτεχνία. Η σχέση μεταξύ της λογοτεχνίας και του κινηματογράφου εγείρει διάφο-
ρους προβληματισμούς διαχρονικά, καθώς είναι μια σχέση αμφιθυμίας, σύγκρουσης αλλά 
και αμοιβαίας εξάρτησης. Ήδη από τα μέσα του 19ου αι. λογοτέχνες είχαν εκφράσει τους 
προβληματισμούς τους για το γεγονός «διαφθοράς» των παραδοσιακών τεχνών από την 
έλευση της φωτογραφίας. 

Η σημασία της σχέσης λογοτεχνίας και κινηματογράφου ελκύει το ενδιαφέρον των ερευ-
νητών ιδιαίτερα με τα χαρακτηριστικά που παίρνει στη σύγχρονη κουλτούρα και εποχή και, 
διαφαίνεται ότι είναι σημαντική για τους σημερινούς εφήβους. Σήμερα, το πεδίο μελέτης 
της μεταφοράς (adaptation) λογοτεχνικών έργων σε κινηματογραφικά συμ βάλλει και στην 
εκπαίδευση, καθώς ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι ο τρόπος που ο κινηματογράφος, 
η τηλεόραση και το διαδίκτυο επηρεάζουν τις αναγνωστικές συ νήθειες των παιδιών. Από 
τα πιο δημοφιλή παραδείγματα μεταφοράς είναι η σειρά μυθιστορημάτων «Χάρι Πότερ», 
ταινίες που βασίζονται σε κλασικά παραμύθια (π.χ. Κοκκινοσκουφίτσα) ή οι εικονογραφη-
μένες ιστορίες (graphic novel, manga). Η σχέση μεταξύ διαδικτύου και λογοτεχνίας είναι 
πολυεπίπεδη και τείνει να αποτελέσει σύγχρονο φαινόμενο που αλλάζει τα δεδομένα της 
ανάγνωσης, καθώς μετασχηματίζει την παραγωγή και την πρόσληψη των κειμένων. Ποιες 
είναι οι παιδαγωγικές προεκτάσεις αυτών των φαινομένων και πώς η διερεύνησή τους μπο-
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ρεί να συμβάλλει στην εκπαίδευση;

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: αναγνωστικές συνήθειες, έφηβοι, Λογοτεχνική Εκπαίδευση, διαδίκτυο, 
κινηματογράφος

Οι εκδόσεις των παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων στην Ελλάδα
κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης

Λυμπεροπούλου Δήμητρα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γιώτης Παναγιώτης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γρηγορίου Σταυρούλα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Στρουμπίνη Αναστασία, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Παιδική Νεοελληνική Λογοτεχνία είναι πλέον ένας ξεχωριστός κλάδος της ευρύτερης Νε-
οελληνικής Λογοτεχνίας. Ο όρος Παιδική Λογοτεχνία δεν αναφέρεται στα έργα που έχουν 
γραφτεί από παιδιά, αλλά, σύμφωνα με τον Δ. Γιάκο, με τον όρο αυτό εννοούνται «τα αισθη-
τικά δικαιωμένα λογοτεχνικά κείμενα, που είναι σε θέση να φέρουν το παιδί σε επαφή με 
το αισθητικό φαινόμενο της Τέχνης, και ειδικότερα της Λογοτεχνίας». Αυτά τα λογοτεχνικά 
κείμενα συνήθως είναι δημιουργήματα των ενηλίκων, γιατί αυτοί είναι ικανοί και ώριμοι να 
προσφέρουν στο παιδί την αισθητική συγκίνηση, μέσω της Τέχνης. Ο Α. Δελώνης καταγρά-
φει ότι στην Παιδική Λογοτεχνία ανήκουν όλα τα άρτια λογοτεχνικά έργα που απευθύνονται 
στις αισθητικές απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντα της νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικί-
ας, και που ανταποκρίνονται στο αντιληπτικό, γλωσσικό και συναισθηματικό τους επίπεδο.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν τα ελληνικά παιδικά λογοτεχνικά 
βιβλία, εκτός βέβαια από τα βιβλία παιδικής ποίησης, που εκδόθηκαν τα έτη από το 2004 
μέχρι και το 2009 καθώς και τα έτη, 2014, 2015 και το πρώτο εξάμηνο του 2016. Τα έτη αυτά 
επιλέχθηκαν ως σημαντικές χρονολογίες, καθώς είναι οι χρονιές πριν από την οικονομική 
κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, τα δύσκολα χρόνια που ξέσπασε η κρίση και το σήμερα. 
Η συλλογή των βιβλίων έγινε μέσα από διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης λογοτεχνικών 
βιβλίων, καθώς και από τις ιστοσελίδες των εκδοτικών οίκων. Η στατιστική ανάλυση των 
δεδομένων θα γίνει με το εργαλείο SPSS. 

Τα λογοτεχνικά βιβλία που συγκεντρώσαμε μέσα από τις διαδικτυακές μηχανές ανα-
ζήτησης λογοτεχνικών βιβλίων και από τις ιστοσελίδες των εκδοτικών οίκων αναφέρονται 
σε θέματα, επιστημονικής φαντασίας, περιπέτεια-μυστήριο, οικογενειακή ζωή (διαζύγιο, 
διατροφή), κοινωνική ζωή (μετακόμιση,  φιλία), ζωοφιλία, μυθολογία–παραμύθια, σχολική 
ζωή (σχολικό εκφοβισμό, φιλαναγνωσία,) και διαφορετικότητα. Τα βιβλία απευθύνονται σε 
παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών και ανταποκρίνονται στο αντιληπτικό, γλωσσικό και συναι-
σθηματικό τους επίπεδο.

Συμπερασματικά, η εργασία καταγράφει τον όγκο της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής της 
παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας. Επιχειρείται η σύγκριση των κατηγοριών που προανα-
φέρθηκαν, με στόχο να διαπιστωθεί το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού για σύγχρο-
να, αλλά και διαχρονικά ζητήματα της κοινωνίας, όπως η διαφορετικότητα, η διατροφή, η 
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οικολογία κ.ά. Ανιχνεύονται, τέλος, οι αιτίες των προτιμήσεων των αναγνωστών, δεδομέ-
νου ότι πρόκειται για παιδιά. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο, παιδική Λογοτεχνία, Εκδόσεις, οικονομική 
κρίση

Η Διδώ για παιδιά και νέους:
Μέσα στις φλόγες και Οι Επισκέπτες

Νιφτανίδου Θεοχαρούλα,
Επίκ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών

Σημαντική εκπρόσωπος των μεταπολεμικών μας γραμμάτων, η Διδώ Σωτηρίου (1909-2004) 
μας έχει αφήσει, εκτός των άλλων, μια σειρά έργων αφηγηματικής μυθοπλασίας στα οποία 
προεξάρχει το στοιχείο της ιστορικο-πολιτικής προβληματικής.

 Όπως ενδεικνύει ο τίτλος της, ζητούμενο της προτεινόμενης ανακοίνωσης είναι να επι-
κεντρωθεί στα δύο έργα που η δημιουργός των Ματωμένων χωμάτων συνέγραψε για παι-
διά και νέους, τα μυθιστορήματα Μέσα στις φλόγες –διασκευή του Οι νεκροί περιμένουν 
(1959)– και Οι Επισκέπτες, βιβλία των ετών 1978 και 1979, η συνεξέταση των οποίων θα 
μπορούσε, πιστεύουμε, να συμβάλει στον φωτισμό όψεων της ποιητικής της.  

Η προσέγγιση των δύο πεζογραφημάτων πρόκειται, ακριβέστερα, να επικεντρωθεί 
σε, θεματικές, κατά κύριο λόγο, πτυχές αυτών, η εκ παραλλήλου ανάγνωση των οποίων 
θα μπορούσε να αναδείξει ορισμένα από τα κύρια ζητούμενα της Σωτηρίου ως πεζογρά-
φου για νεότερους αναγνώστες. Θεματικής, κατά βάση, τάξης, η εργασία θα αξιοποιήσει, 
ως μεθοδολογική της αρχή, το θέμα –μια κατηγορία που γνώρισε, όπως ξέρουμε, ποικίλες 
γόνιμες θεωρήσεις κατά τους δύο προηγούμενους αιώνες, με κυριότερη αυτήν της θεματι-
κής κριτικής– σε μια συγκεκριμένη του εκδοχή: αυτήν του εννοιακού, ούτως ειπείν, πυρήνα 
του κειμένου, πυρήνα που αποτελεί ένα από τα ουσιαστικά νοηματικά του κέντρα, και που 
μπορεί, για τον λόγο αυτό, να αποτελέσει άξονα της κριτικής ερμηνείας. 

Πρόκειται να μας απασχολήσουν υπό το πρίσμα αυτό:
 α) Η, κεντρική στα δύο έργα, μορφή του παιδιού και του εφήβου: οργανικά εγγε-

γραμμένη στην ιστορία, συνυφασμένη με την ενίστορη πολιτική κριτική, αλλά και με το 
παραμύθι, το παιχνίδι, τον παιδικό ερωτισμό, στο Μέσα στις φλόγες, εκκολαπτόμενη δια-
νοούμενη, πολιτικοποιημένη, ενίοτε κακοποιημένη, όσο και συνυφασμένη με τη νεανική 
αμφισβήτηση και τον εφηβικό ερωτισμό, στους Επισκέπτες, η εν λόγω μορφή συνθέτει, θα 
προσπαθήσουμε να δείξουμε, ένα πυκνό θεματικό παράδειγμα, όσο και ένα σημαίνον κε-
φάλαιο ποιητικής και προβληματικής. 

 β) Σημαίνον κεφάλαιο ποιητικής συνιστά, όμως, στα δύο έργα, και η μορφή της γυ-
ναίκας: διανοουμένη και πάσχουσα, αντισυμβατική ή περιθωριοποιημένη, έγκλειστη ή έκ-
πτωτη, η εν λόγω μορφή πρόκειται να αποτελέσει, λόγω της κεντρικότητάς της, έναν επό-
μενο κύκλο αναφοράς· έναν κύκλο στα όρια του οποίου ειδική μνεία προβλέπεται να γίνει 
στο πρόσωπο της Ελίζας, λογοτεχνικής μετάπλασης της Ελισάβετ Μουτζάν - Μαρτινέγκου, 
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κεντρικού, θυμόμαστε, προσώπου των Επισκεπτών και προνομιακού μέσου διατύπωσης 
της φεμινιστικής ιδεολογίας της συγγραφέως.  

Ποια από τα δεδομένα της ανωτέρω προβληματικής θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 
στη διδακτική πράξη της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; Με την προ-
σέγγιση του ερωτήματος αυτού θα ολοκληρωθεί και η ενδεικτική μας διερεύνηση.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Διδώ Σωτηρίου, Θεματική ανάλυση, Μορφή του παιδιού, του εφήβου 
και της γυναίκας

Ο ρόλος της διαδραστικότητας
στο έντυπο παιδικό βιβλίο της ψηφιακής εποχής

Παγάνη Ευγενία,
Υπ.Δρ., Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.

Ο όρος «διαδραστικότητα» ανασύρει στη μνήμη εικόνες ηλεκτρονικών συσκευών, αντικεί-
μενων που μετακινούνται και άλλων στοιχείων αλληλεπίδρασης. Παρ’ όλα αυτά, η χρήση 
του όρου δεν αποτελεί μία νέα ιδέα στο χώρο του βιβλίου. Εδώ και αιώνες, υπάρχει ένας 
μεγάλος αριθμός βιβλίων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν διαδραστικά: από τον 16ο 
αιώνα, υπήρχαν βιβλία με κινούμενα μέρη (movables) και τον 19ο αιώνα, αναπτύχθηκε μια 
μεγάλη βιομηχανία κατασκευής βιβλίων με κινούμενα και αναδυόμενα μέρη (movables και 
pop-ups). Βιβλία αφής, βιβλία με αυτοκόλλητα, βιβλία με «κοπτικά» και άλλα στοιχεία συ-
ναντώνται στη μακρά παράδοση των έντυπων βιβλίων και υποδεικνύουν ότι ο όρος «δια-
δραστικότητα» υπήρξε πολύ πριν την ιδέα του πρώτου ηλεκτρονικού βιβλίου. Παράλληλα, 
οι σύγχρονοι εκδότες ισχυρίζονται ότι όσο τα έντυπα βιβλία ακολουθούν τις τεχνολογικές 
εξελίξεις και όσο περισσότερα στοιχεία διαδραστικότητας συναντώνται στο περιεχόμενο, 
την εκτύπωση και τη βιβλιοδεσία τους, τόσο πιο πιθανό είναι να αποτραπούν οι αναγνώ-
στες να θέσουν σε λειτουργία τις ηλεκτρονικές συσκευές τους. 

Στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, το παιδικό βιβλίο αποτελεί τον μοναδικό τομέα 
των εκδόσεων που παρουσιάζει αύξηση πωλήσεων στην έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 
του, με τα βιβλία από χαρτόνι –τα οποία συνήθως περιέχουν στοιχεία διαδραστικότητας 
και απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 0 έως 3 ετών– να αποτελούν το ταχύτερα αναπτυσσό-
μενο έντυπο προϊόν μεταξύ των άλλων μορφών παιδικού βιβλίου.

Σκοπός της ανακοίνωσης   είναι η διερεύνηση του όρου «διαδραστικότητα» όπως γίνεται 
αντιληπτός στην περίπτωση του έντυπου παιδικού βιβλίου. Η καταγραφή έντυπων παιδικών 
βιβλίων με στοιχεία αλληλεπίδρασης κρίνεται απαραίτητη για τον καθορισμό του είδους 
της διαδραστικής σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στο βιβλίο και τον αναγνώστη-παιδί. 
Θα γίνει προσπάθεια κατανόησης της διαφορετικής εμπειρίας που προσφέρει η έννοια της 
διαδραστικότητας στο έντυπο παιδικό βιβλίο και θα αναζητηθούν απαντήσεις σχετικά με 
το αν η εμπειρία αλληλεπίδρασης –μέσω στοιχείων διαδραστικότητας που άλλοτε βασίζο-
νται στη χρήση κατώτερης κι άλλοτε ανώτερης τεχνολογίας– είναι ικανή να ενεργοποιήσει 
τα νοητικά και πνευματικά αντανακλαστικά του αναγνώστη-παιδιού.
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Όπως διαφαίνεται, το έντυπο παιδικό βιβλίο είναι σε θέση να αποτελέσει τη γέφυρα με-
ταξύ της προ-ψηφιακής και ψηφιακής εποχής ενσωματώνοντας στοιχεία διαδραστικότητας 
τόσο στο περιεχόμενο όσο και την υλικότητά του, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημασία 
της έννοιας της διαδραστικότητας ως κινήτρου ψυχαγωγίας και μάθησης.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: διαδραστικότητα, έντυπο παιδικό βιβλίο, παιδικό βιβλίο, βιβλίο κινού-
μενων μερών, βιβλίο αναδυόμενων μερών, βιβλίο από χαρτόνι, αλληλεπίδραση, εμπειρία 
ανάγνωσης

Αδέρφια παιδιών στο αυτιστικό φάσμα
μέσα στη σύγχρονη παιδική/νεανική λογοτεχνία

Πολύδωρος Γεώργιος,
Προσωπικό Εκπαίδευσης ΚΕ.Θ.Ε.Α.

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την πολύπλευρη έννοια του αυτιστικού φάσματος 
στη σύγχρονη παιδική/νεανική λογοτεχνία. Ειδικότερα, σκοπός της είναι να εξετάσει πως 
εμφανίζεται η σχέση του παιδιού στο αυτιστικό φάσμα με τα υπόλοιπα αδέρφια του στην 
παιδική/νεανική λογοτεχνία. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από δύο βιβλία Ελλήνων 
και ενός ξένου συγγραφέα, που εκδόθηκαν τη χρονική περίοδο 2006 - 2012. Η έρευνα εί-
ναι ποιοτική και η ανάλυση των αφηγημάτων βασίστηκε στην ανάλυση περιεχομένου. Ως 
μονάδα καταγραφής χρησιμοποιήθηκαν από τα σχετικά κείμενα των αφηγημάτων, έννοι-
ες που αφορούν και σχετίζονται με αδέλφια παιδιών στο αυτιστικό φάσμα. Αυτό μπορεί 
να έχει έκταση από μία λέξη, μία πρόταση έως και μία παράγραφο ή ολόκληρα κείμενα, τα 
οποία και συνθέτουν μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη αδέρφια των παιδιών με αυτισμό.  

Το ερευνητικό ερώτημα ήταν: Πώς διαμορφώνεται η σχέση του ήρωα που βρίσκεται 
στο αυτιστικό φάσμα με τα αδέρφια του.

Η ανάλυση των βιβλίων ανέδειξε την πολυπλοκότητα της αδελφικής σχέσης. Κάποια 
αδέρφια εκδηλώνουν αμφιθυμία, αγάπη και ζήλεια, προσέγγιση και εχθρότητα. Στο τέλος, 
όμως, εμφανίζουν αλλαγή συμπεριφοράς με αισθήματα αποδοχής και αγάπης. Το γενικό 
συμπέρασμα που αναδύεται από τα ευρήματα είναι ότι η λογοτεχνία ακολουθεί τη θεωρία 
της ειδικής αγωγής.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Αυτισμός, παιδική /νεανική λογοτεχνία, αδέρφια
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Ο λογοτέχνης Αντώνης Σαμαράκης και τα παιδιά:
Ένα έξοχο παιδαγωγικό μήνυμα… 

Τριάντου Ιφιγένεια,
Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Ν., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο Αντώνης Σαμαράκης είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες λογοτέχνες, που αγαπήθηκε 
από το ελληνικό κοινό, αλλά γνώρισε και τη διεθνή αναγνώριση, με αντίστοιχη εκδοτική επιτυ-
χία σε πολλές ξένες γλώσσες. Αγαπήθηκε  για τα πανανθρώπινα ανθρωπιστικά  και κοινωνικά 
μηνύματα που εκπέμπει το έργο του.  

Τα παιδιά βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο του λογοτεχνικού του έργου, αλλά και των 
δραστηριοτήτων του, αφού υπήρξε ο πρώτος Έλληνας Πρεσβευτής Καλής Θέλησης για τα 
«παιδιά του κόσμου».

Ως εκπρόσωπος της Ελλάδας και των Ηνωμένων Εθνών, κατά την περίοδο 1968-1969, 
ηγήθηκε αποστολής εμπειρογνωμοσύνης στις χώρες της Αφρικής, ενώ ταξίδεψε και σε 
πολλές χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής για κοινωνικά θέματα, μετά από ανάθεση της 
Διεθνούς Ομάδας Εργασίας.

Το δράμα της πείνας των παιδιών της Αφρικής, ιδιαίτερα της Αιθιοπίας, τον συγκλόνισε, κι αυτό 
μπορεί να θεωρηθεί πως υπήρξε η αιτία για μια σκληρή κριτική των πολιτισμένων λαών της Δύσης.

Από το πρώτο του λογοτεχνικό έργο, Ζητείται Ελπίς, είναι φανερή η αγάπη του για τα 
παιδιά, αυτά που θα στηρίξουν το μελλοντικό κόσμο. Κι ο Σαμαράκης θα ήθελε ο κόσμος 
αυτός να διαπνέεται από τις πανανθρώπινες αξίες της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της ισό-
τητας, του σεβασμού κάθε ανθρώπινης ύπαρξης, έναν κόσμο αληθινά δημοκρατικό.

Ορισμένα από τα διηγήματά του ξυπνούν συνειδήσεις και μας δίνουν εξαιρετικά παιδα-
γωγικά μηνύματα. Σε αυτά θα αναφερθούμε στην εισήγησή μας. Πιστεύουμε πως η εποχή 
μας χρειάζεται μια επιστροφή σε ορισμένα ζητήματα που συνηθίσαμε να θεωρούμε αυτο-
νόητα και να τα αντιμετωπίζουμε με τρόπο τυπικό. 

Η λογοτεχνία, όμως, έχει εν δυνάμει τη δυνατότητα να δημιουργεί νέες οπτικές και ανα-
σημασιοδοτήσεις…

Λογοτεχνία για παιδιά:
η ιδεολογία που πηγάζει από τα στοιχεία του κειμένου

στο έργο της Σ. Μαντούβαλου

Φραντζή Πηνελόπη, Δασκάλα
Αποστολοπούλου Ευαγγελία, Νηπιαγωγός

Στη λογοτεχνία για παιδιά, οι συγγραφείς παιδικών βιβλίων στοχεύουν να δώσουν στα παιδιά 
ιδεολογικές κατευθύνσεις, ώστε να τους μεταδώσουν αξίες, να βοηθήσουν στην προσωπική 
τους ανάπτυξη και με ωριμότητα να αποκτήσουν κοινωνική ευαισθησία και να κοινωνικοποι-
ηθούν. Το ουσιώδες στην Παιδική Λογοτεχνία είναι να βοηθήσουμε τον αναγνώστη να γίνει 



10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος              4, 5 & 6 Νοεμβρίου 2016 ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

141

ένας σκεπτόμενος άνθρωπος, ικανός να αντιμετωπίζει τα ποικίλα προβλήματα της καθημερινής 
ζωής, να ζήσει μέσα στον κόσμο μας, καθώς δεν περιορίζει το παιδί σε ένα καθορισμένο σύστη-
μα ιδεών για τον κόσμο, αλλά αφήνει περιθώρια κριτικής σκέψης και δημιουργικής φαντασίας.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αναλυτικότερα στοιχεία της Θεωρίας της Παιδι-
κής Λογοτεχνίας (ιδεολογία που πηγάζει από τα στοιχεία του κειμένου, ιδεολογία της συγ-
γραφέως, ανταπόκριση αναγνώστη-Συναλλακτική θεωρία) μέσα από το μυθιστόρημα για 
παιδιά Η δασκάλα που το κεφάλι της έγινε καζάνι της Σοφίας Μαντουβάλου.

Το λογοτεχνικό έργο Η δασκάλα που το κεφάλι της έγινε καζάνι είναι ένα αρκετά ευ-
χάριστο διήγημα που ακολουθεί γνώριμες δομές, προσπαθώντας να προβάλλει μια τάξη, 
όπου η μη δασκαλοκεντρική διδασκαλία εφαρμόζεται κατά ιδανικό τρόπο.

Εξετάζοντας το λογοτεχνικό παιδικό βιβλίο με διάθεση αξιολογική, επικεντρώνουμε την 
προσοχή μας σε ορισμένα στοιχεία: την πλοκή, τους χαρακτήρες, το σκηνικό της ιστορίας 
(δηλαδή την τοποθέτησή της στο χώρο και το χρόνο), το θέμα και, τέλος, το ύφος.

Η λογοτεχνία είναι εμπειρία που επηρεάζει, ώστε να δημιουργηθεί συγκεκριμένος τύ-
πος αναγνώστη. Εδώ, δημιουργείται ο ενεργητικός τύπος αναγνώστη, ο οποίος κατά τον 
Goldmann ψάχνει να βρει μια πρόσκληση για στοχασμό και σύνθεση των πληροφοριών.

Κάνοντας λόγο για ιδεολογία της συγγραφέως εννοούμε όλο εκείνο το σύνολο ιδεών και 
δομών που εκφράζει την αντίληψη της συγγραφέως για τον κόσμο και την ιστορία μέσα από 
την οπτική της. Πολλές φορές είναι αυτή που μεταβάλλει την κοινωνική πραγματικότητα.

Η Σοφία Μαντουβάλου στο υπό ανάλυση λογοτεχνικό έργο γράφει «σοβαρά» πράγματα και 
θεμελιώδεις αλήθειες με απλό τρόπο και μέσα από παιγνιώδεις και δημιουργικές επινοήσεις. 
Αποτυπώνει το εκπαιδευτικό σύστημα και την ανατροπή που επιλέγει να εφαρμόσει στην εκ-
παιδευτική πράξη μια δασκάλα, ίσως την πιο σύγχρονη και ανατρεπτική δασκάλα της ελληνικής 
λογοτεχνίας για παιδιά. Μια δασκάλα γεμάτη αγάπη για τους μαθητές της, που τους μεταμορφώ-
νει σε αληθινούς δημιουργούς-όχι βέβαια χωρίς κόστος ψυχής. Στο βιβλίο της Σοφίας Μαντου-
βάλου δύο υφολογικά στοιχεία είναι εκείνα που το κάνουν να ξεχωρίζει: το χιούμορ και η φα-
ντασία τα οποία συνταιριάζονται δημιουργικά με ένα τρίτο στοιχείο ιδεολογικού περιεχομένου, 
το οποίο σχετίζεται με τη συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη και το διαπερνά έντεχνα.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ:λογοτεχνία για παιδιά, πλοκή, χαρακτήρες, σκηνικό, ιδεολογία συγγραφέως
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ

Διδασκαλία παιδικής λογοτεχνίας προσανατολισμένη 
στην ανταπόκριση του αναγνώστη (reader response-based instruction): 

Πολυαισθητηριακές στρατηγικές πρόσληψης

Χρυσός Μιχαήλ Δ., Δρ., Ε.Κ.Π.Α.
Μπούζα Αικατερίνη, Δασκάλα

Η επαφή του παιδιού με το λογοτεχνικό βιβλίο από μικρή ηλικία και η σταδιακή εξοικείωσή 
του με ενέργειες ανταπόκρισης, νοηματοδότησης και ερμηνείας του (συγ)κειμένου, καταρ-
χάς ατομικά και κατόπιν συλλογικά, αποκαλύπτουν ξεκάθαρα τη σημερινή εκπαιδευτική 
προτίμηση για ανάπτυξη μιας στέρεης φιλαναγνωστικής μαθητικής συμπεριφοράς. Ωστό-
σο, η επίτευξη ενός τέτοιου εγχειρήματος συνιστά τον επαναπροσδιορισμό των αρχών δι-
δασκαλίας της (παιδικής) λογοτεχνίας και την προώθηση νέων στρατηγικών ανάγνωσης, 
που θα βασίζονται στις λογοτεχνικές θεωρίες της «Πρόσληψης» (Reception Theory) και της 
«Αναγνωστικής Ανταπόκρισης» (Reader Response Theory), οι οποίες ανάγουν τον αναγνώ-
στη, ταυτόχρονα με το κείμενο, σε συμπρωταγωνιστή στην πράξη της ανάγνωσης.

Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει διεξοδικά το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός διδα-
κτικού σεναρίου, διάρκειας εννέα δίωρων συναντήσεων, προσανατολισμένου στην ανταπόκρι-
ση του αναγνώστη (reader response-based instruction), δηλαδή στην αυθόρμητη έκφραση που 
βιώνει αρχικά ο ίδιος για το κείμενο έως τον αναστοχασμό και τη διαμόρφωση των τελικών θέ-
σεών του σε κοινότητες (συν)αναγνωστών. Το σενάριο αυτό περιλαμβάνει την καθοδηγούμενη 
ανάγνωση τριών μικρών διηγημάτων και ενός μυθιστορήματος από μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης 
δύο δημοτικών σχολείων της Καλαμάτας. Η εργασία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας 
που σκοπό είχε τη διερεύνηση της επίδρασης ενός προγράμματος παρέμβασης σε δύο βασικές 
συνιστώσες του αναγνωστικού κινήτρου στο πεδίο της αφηγηματικής ανάγνωσης. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του διδακτικού σεναρίου υπήρξε αφενός η πολλαπλότητα 
και διαφορετικότητα στην μαθητική ανταπόκριση (response) στα αφηγηματικά έργα και 
αφενός η σκόπιμη αξιοποίηση πολυαισθητηριακών στρατηγικών (βλέπω-διαβάζω, ακού-
ω-μιλάω, σχεδιάζω-υποδύομαι-γράφω) πρόσληψης του κειμένου στην α’ φάση «πριν την 
ανάγνωση», αλλά ιδιαίτερα στη β’ φάση «της κυρίως ανάγνωσης». Οι μαθητές παροτρύν-
θηκαν να εκφράσουν την αναγνωστική τους εμπειρία μέσα από διαφορετικές κατηγορίες 
ανταποκρίσεων (ελεύθερους συνειρμούς, προβλέψεις, απορίες, συναισθήματα, προσωπι-
κές συνδέσεις, νοερές εικόνες), με προβολή σχετικού φωτογραφικού υλικού, με ακρόαση 
ηχογραφημένης ή φωναχτής ανάγνωσης, με καταγραφή στο Ημερολόγιο Ανταπόκρισης 
του Αναγνώστη, με συζήτηση σε μικρές ομάδες ή Κύκλους Λογοτεχνίας, με δραματοποί-
ηση σκηνών (Θέατρο Αναγνωστών), με εννοιολογικούς χάρτες ή διαγράμματα και με νο-
ερή αισθητοποίηση σημείων του κειμένου με σκίτσο (Σκιτσάρω για να Διευρύνω το Νου).  

Η έκφραση της προσωπικής και συλλογικής αναγνωστικής εμπειρίας με πολλαπλούς 
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τρόπους, μαζί με την αξιοποίηση κατάλληλων στρατηγικών ανάγνωσης, βοήθησαν τους 
μαθητές, με ή χωρίς δυσκολίες ανάγνωσης, να απολαύσουν το αναγνωστικό γεγονός. Τα 
παιδιά βρήκαν ενδιαφέρον το αναγνωστικό υλικό, αν και θα επιθυμούσαν να έχουν περισ-
σότερες ευκαιρίες επιλογής των αφηγηματικών έργων ή του είδους των προσχεδιασμένων 
δραστηριοτήτων (π.χ. εικαστικές αναπαραστάσεις). Τέλος, η δυνατότητα διαπραγμάτευσης 
του νοήματος και κοινοποίησης της αξίας του αφηγήματος σε κοινότητες αναγνωστών συνέ-
βαλε στην ανάπτυξη θετικότερων διατομικών σχέσεων μεταξύ συμμαθητών και δασκάλου. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Παιδική λογοτεχνία, Ανταπόκριση αναγνώστη, Πολυαισθητηριακές στρα-
τηγικές λογοτεχνικής πρόσληψης

ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΕΧΝΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Παραμύθι, λαϊκή παράδοση και διαπολιτισμικότητα

Αναγνωστόπουλος Β.Δ., 
Ομ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τόσο το παραμύθι όσο και η λαϊκή παράδοση συνδέονται με το φαινόμενο της διαπολιτι-
σμικότητας, ένα φαινόμενο όχι μόνο σημερινό, αλλά παλαιότατο. Σήμερα ζούμε σε κοινω-
νίες πολυπολιτισμικές που επιθυμούμε να γίνουν διαπολιτισμικές, θέλουμε να αντιμετω-
πίσουμε με σεβασμό και αποδοχή τους «άλλους», να επιλύσουμε μαζί τις δυσκολίες και τα 
προβλήματα συνύπαρξης θετικά και αισιόδοξα.

Ανιχνεύοντας πραγματολογικά ένα λαϊκό παραμύθι οδηγούμαστε στην κρυμμένη πλευ-
ρά της εθνικής και διεθνικής μας ταυτότητας, στην αποκάλυψη πολιτισμικών και άλλων 
στοιχείων, όπως διαστρωματώσεις, επιδράσεις και αφομοιώσεις ξενικών στοιχείων. Κάτω 
από την κρούστα των λέξεων και των απλών ή απλοϊκών νοημάτων ανακαλύπτουμε σε 
λανθάνουσα κατάσταση τον πολιτισμό μας. Έτσι, με την αναδίφηση αυτή, μια λέξη μπο-
ρεί να γίνεται παράθυρο ανοικτό ή μεγάλη πύλη που μας οδηγεί στον κόσμο του μύθου 
και της μυθολογίας, στο χώρο της ιστορίας και της παράδοσης, στο χθες και στο σήμερα.

Το παραμύθι ως διαχρονικό και ως συγχρονικό μέσο αγωγής

Ζαχαριά Ελένη, 
Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής

Η σχέση του παραμυθιού με την εκπαίδευση στη διάρκεια των τελευταίων αιώνων δεν πα-
ρουσιάζει μία σταθερή, γραμμική εξέλιξη. Αντιθέτως, αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις, αμ-
φισβητήσεις και ταλαντεύσεις χαρακτήρισαν τη χρήση του παραμυθιού στην εκπαιδευτική 
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διαδικασία. Κατά το 18ο αιώνα, το πνεύμα του Διαφωτισμού θέτει πολλές ενστάσεις για τα 
παραμύθια και τους θρύλους. Θεωρεί ότι στερούνται ανθρωπιστικού πνεύματος και δεν 
συνάδουν με τη στροφή προς τη λογική και τον ορθό λόγο. Κατά τον 19ο αιώνα εκφράζο-
νται αρκετές αμφιβολίες για τη μορφωτική αξία των παραμυθιών. Αργότερα, η ψυχαναλυ-
τική προσέγγιση υποστήριξε ότι ορισμένα παραμύθια είναι επικίνδυνα για την ψυχολογία 
του παιδιού. Ακραία θέση έλαβε η ψυχολογία του βάθους που θεωρεί τον κόσμο του πα-
ραμυθιού ως προϊόν καταχθόνιας, νοσηρής και λυπηρής φαντασίας. Σήμερα, υπάρχουν 
εκπαιδευτικοί, γονείς αλλά και επιστήμονες που απορρίπτουν  a priori  τα παραμύθια διό-
τι θεωρούν ότι δεν αντανακλούν τη ζωή όπως είναι στην πραγματικότητα· κινητοποιούν 
την επιθετικότητα του παιδιού, ενισχύουν φόβους και άγχη του, αναπτύσσουν νοσηρά 
την φαντασία του, βλάπτουν τη συναισθηματική του συγκρότηση. Άλλοι φρονούν ότι εί-
ναι οπισθοδρομικά και ξεπερασμένα γιατί απευθύνονται στην προκαπιταλιστική κοινωνία. 

Ωστόσο, όλοι οι επικριτές τείνουν να λησμονούν ότι η ηλικία που προσιδιάζει για την 
ανάγνωση και γενικότερη χρήση του παραμυθιού είναι μια ηλικία που τη χαρακτηρίζει η 
αγάπη προς το φαντασιακό, το ονειρικό και το μαγικό. Το παραμύθι αποτελεί μια σύνθετη 
πνευματική τροφή και επομένως και ένα σημαντικό μέσο αγωγής του παιδιού. Η εισαγωγή 
του στα σχολικά Προγράμματα του Νηπιαγωγείου και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ερεί-
δεται στο γεγονός ότι αφενός μεν το παιδί αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει «μαγικά», ανιμι-
στικά τον κόσμο, αφετέρου δε ότι με το παραμύθι μπορεί να ερμηνευτεί και να κατανοηθεί 
το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον του παιδιού.  Στα νέα Α.Π.Σ. (Αναλυτικά Προγράμματα 
Σπουδών), στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών) και στην  
«Ευέλικτη Ζώνη» του «Ολοήμερου Σχολείου» καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το παραμύθι 
να ενταχθεί δυναμικά και να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Παρόλα αυτά παρατηρούνται, τουλάχιστον στην πράξη, και τάσεις υποτίμησης της αξίας 
του παραμυθιού. Στο πλαίσιο αυτής της ανακοίνωσης διερευνώνται τα εξής: Με ποια κριτή-
ρια πρέπει να γίνεται η επιλογή των κατάλληλων διδακτικά και παιδαγωγικά παραμυθιών; 
Και, ποιες είναι οι προϋποθέσεις και οι αρχές της επιτυχημένης αφήγησης ενός παραμυθιού;

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: παραμύθι, παιδί, εκπαίδευση, κοινωνία, Αναλυτικό Πρόγραμμα

Η συμβολή του σχολικού χώρου στην κατάκτηση 
της δομής των παραμυθιών στο συνεργατικό νηπιαγωγείο

Ζησοπούλου Ελένη,
Νηπιαγωγός, Δρ. Α.Π.Θ.

Σκοπός της συγκεκριμένης ανακοίνωσης είναι να καταδείξει τη συμβολή της  λειτουργίας 
του χώρου ως υλικού πεδίου αγωγής  στην κατάκτηση της δομής των παραμυθιών σε συ-
νεργατικό εκπαιδευτικό περιβάλλον στο νηπιαγωγείο. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο νηπιαγωγεία της Θεσσαλονίκης και το δείγμα 
αποτελούνταν από 46 παιδιά. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η εκπαιδευτική έρευνα 
δράση. Ερευνητές ήταν οι νηπιαγωγοί των τμημάτων. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησι-
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μοποιήθηκαν ήταν ο οδηγός παρατήρησης και η φωτογράφιση. Η ανάλυση των δεδομέ-
νων έγινε με τη μέθοδο ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου.

Τα παιδιά διδάχτηκαν κλασσικά παραμύθια. Εφαρμόστηκε τυπική συνεργατική μάθηση. Οι 
ομάδες ήταν ανομοιογενείς και παρέμεναν σταθερές σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 
Χρησιμοποιήθηκαν ποικίλες συνεργατικές τεχνικές (συνεργατικά παιχνίδια, κατανομή ρόλων, 
παράφραση, διαδοχική συμμετοχή). Η λειτουργία των ομάδων ήταν συνδυασμένη με την παι-
δαγωγική αξιοποίηση του χώρου. Παιδιά και εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να αναδιορ-
γανώνουν το χώρο και να τον προσαρμόζουν στις επιθυμίες και στις ανάγκες της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας. Τα παιδιά μέσα από πολλές και ποικίλες δράσεις και μέσω των σημειολογικών 
μεταλλάξεων δημιουργούσαν τους δικούς τους τόπους. Η δημιουργία «τόπων» οδήγησε στη 
σύνδεση του χώρου με τη μάθηση και στην αφομοίωση της δομής των παραμυθιών.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν ιδιαίτερα σημαντικά. Αυξήθηκαν οι θετικές αλληλε-
πιδράσεις και υπήρξε ενεργητική συμμετοχή των παιδιών και σε επίπεδο ομάδας τάξης και σε 
επίπεδο μικρής ομάδας που ενισχύθηκε από την ευέλικτη και δημιουργική χρήση του χώρου 
και συνέβαλε στην κατάκτηση της δομής των παραμυθιών από την πλειοψηφία των παιδιών.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Παραμύθι, κατάκτηση της δομής των παραμυθιών, ευελιξία του χώρου 
– δημιουργία  εκπαιδευτικών τόπων, συνεργατική μάθηση

Το εικονογραφημένο Παραμύθι ως μέσο Αγωγής στην προσχολική ηλικία

Καινούργιου Ελένη,
Επίκ. Καθηγήτρια, Τ.Π.Α., Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Η παρούσα εισήγηση αποσκοπεί να παρουσιάσει εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας προ-
κειμένου να βοηθήσει το νήπιο να μαθαίνει ευχάριστα και εποικοδομητικά. Με αφορμή ένα 
εικονογραφημένο παραμύθι και μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες και τη βιωματική συμ-
μετοχή του στα δρώμενα του παραμυθιού, το νήπιο μαθαίνει να κατακτά την γνώση, να την 
οικοδομεί και να την προάγει. Η καλλιέργεια και παραγωγή του προφορικού λόγου μέσα από 
το εικονογραφημένο παραμύθι μπορεί να προσφέρει στο νήπιο ευχαρίστηση και ελκυστικό-
τητα με κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες. Οι κυριότερες Παιδαγωγικές ανάγκες που 
εξυπηρετεί το εικονογραφημένο παραμύθι στην προσχολική ηλικία είναι η γνωστική, η αισθη-
τική και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των νηπίων, καθώς η αξιοποίηση της εικόνας μπο-
ρεί να αποτελέσει το έναυσμα για την κινητοποίηση των παιδιών σε ενδιαφέρουσες και ωφέ-
λιμες παιδαγωγικά δραστηριότητες. Απώτερος σκοπός μας είναι να καταστήσουμε τη γνώση 
ευχάριστη και δημιουργική για το νήπιο έχοντας ως αφετηρία τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες 
του και στοχεύοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και των ικανοτήτων του 
αξιοποιώντας όλους τους τύπους της νοημοσύνης του, σύμφωνα με τον Gardner. Ένα σχολείο 
δηλαδή που ξεκινά να μεταδώσει τη γνώση με αφορμή από το παιδί, με το παιδί, για το παιδί.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: εικονογραφημένο παραμύθι, νήπια, αγωγή, προσχολική ηλικία, προφο-
ρικός λόγος 
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Εφαρμογή της  μορφολογικής προσέγγισης  του Propp
στη διδασκαλία ενός παραμυθιού: Μια διδακτική πρόταση

Σκλείδα Σοφία,
Φιλόλογος, Δρ., Ε.Κ.Π.Α.

Στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, που ακολου-
θούν το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, μπήκαν σε εφαρμογή από 
το σχολικό έτος 2006-2007 και ισχύουν έως σήμερα, το παραμύθι μπορεί να αξιοποιηθεί 
σε ποικίλους τομείς. Η μελέτη αυτή επιχειρεί την παρουσίαση βασικών θεμάτων Διδακτι-
κής Προσέγγισης, όπως την εφαρμογή της μορφολογικής προσέγγισης  του Propp στη δι-
δασκαλία ενός παραμυθιού. 

Το συγκεκριμένο σενάριο, με βάση τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, το νέο 
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και τα νέα σχολικά εγχειρίδια όλων 
των μαθημάτων, προτείνει το συνδυασμό διαφόρων διδακτικών αντικειμένων και δραστη-
ριοτήτων για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εφαρμογή διδασκαλίας του εν λόγω  
παραμυθιού σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Συγκεκριμένα, στο νη-
πιαγωγείο με βάση το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα, θα μπορούσε να ενταχθεί δη-
μιουργικά στην ενότητα Παιδί και Γλώσσα, στην ενότητα Παιδί και Μαθηματικά, καθώς και 
στο πλαίσιο των αυθόρμητων δραστηριοτήτων και των παιδαγωγικών παιχνιδιών. Στο Δη-
μοτικό σχολείο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί διαθεματικά σε συνδυασμό με τα διδακτικά 
αντικείμενα των Λογοτεχνικών Κειμένων, της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των θρησκευ-
τικών, της Ιστορίας, της Φυσικής Αγωγής, της Μελέτης Περιβάλλοντος, των Εικαστικών και 
της Μουσικής. Βασικός σκοπός την εν λόγω μελέτης είναι να μάθουν οι μαθητές να οργα-
νώνουν τις προηγούμενες, αλλά και τις νέες γνώσεις, να κατηγοριοποιούν, να διατυπώνουν 
προφορικά και γραπτά τις απόψεις τους, να μπορούν να συσχετίζουν, να συγκρίνουν. Να 
αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν γεωμετρικά σχήματα στο περιβάλλον τους, καθώς και τα 
χαρακτηριστικά, τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Με άλλα λόγια πέρα από τον κοινω-
νικοποιητικό, επικοινωνιακό και εκπολιτιστικό του χαρακτήρα, το παραμύθι έχει και ειδικό-
τερα παιδευτικό και ψυχοκινητικό σκοπό. Η ένταξή του άρα στο σχολικό πρόγραμμα και η 
ενασχόληση με αυτό, όταν γίνεται με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, μπορεί να βοηθή-
σει τους μαθητές στη γλωσσική ανάπτυξη και γραπτή έκφραση, στην καλλιέργεια της κρι-
τικής και δημιουργικής τους σκέψης, στην εξάσκηση λογικομαθηματικών δεξιοτήτων κ.ά.

Τα παιδιά παράλληλα, μέσα από την τέχνη και την εφαρμογή της συνεργατικής μορ-
φής διδασκαλίας μπορούν να καταστούν ικανά να σκέφτονται και να αποφασίζουν για τον 
εαυτό τους και αντιλαμβανόμενοι (εποπτικά, λογικά και αισθητικά) τον κόσμο σαν μορφή 
και περιεχόμενο να τον νοηματοδοτούν αυτόνομα και αποτελεσματικά. Ταυτόχρονα, καλ-
λιεργείται η ερευνητική τους διάθεση, η κριτική και δημιουργική τους σκέψη και εξοικειώ-
νονται με βιωματικές και ανακαλυπτικές διαδικασίες μάθησης.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Διδασκαλία παραμυθιού, Μορφολογική προσέγγιση  του Propp, Προσχο-
λική και πρώτη σχολική ηλικία, Διαθεματικότητα
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ

Σχέσεις μεταξύ των αναγνωστικών στάσεων και των αναγνωστικών 
κινήτρων των μαθητών σχολικής ηλικίας: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας

Φελούκα Βασιλική, Δρ., Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.
Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.

Σκοπός της παρούσας εργασίας, που αποτελεί τμήμα ευρύτερης έρευνας για τις αναγνω-
στικές στάσεις, τα αναγνωστικά κίνητρα και τις αναγνωστικές προτιμήσεις των μαθητών 
σχολικής ηλικίας, είναι η εξέταση της σχέσης ανάμεσα στις στάσεις και τα κίνητρα για ανά-
γνωση των μαθητών Δ΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν ερευνητικά 
δεδομένα για τις παραπάνω σχέσεις, με εξαίρεση τα ευρήματα μιας διεθνούς (Hummel & 
Fisher, 1985) και μιας ελληνικής έρευνας (Μαλαφάντης, 2005) για τη σχέση ανάμεσα στην 
αναγνωστική στάση και στις αναγνωστικές προτιμήσεις, διατυπώνονται τα ακόλουθα ερευ-
νητικά ερωτήματα: α) Πώς και σε ποιο βαθμό συσχετίζονται οι επιμέρους διαστάσεις των 
αναγνωστικών στάσεων; β) Πώς και σε ποιο βαθμό συσχετίζονται οι επιμέρους διαστάσεις 
των αναγνωστικών κινήτρων; γ) Πώς και σε ποιο βαθμό συσχετίζονται οι αναγνωστικές 
στάσεις και τα αναγνωστικά κίνητρα μεταξύ τους;

Στην έρευνα συμμετείχαν 1.136 μαθητές (547 αγόρια, 589 κορίτσια· 563 Δ΄ Δημοτικού, 
573 ΣΤ΄ Δημοτικού), που φοιτούσαν σε 36 δημόσια σχολεία του Νομού Αττικής, τα οποία 
αντιπροσώπευαν τα τρία βασικά κοινωνικοοικονομικά επίπεδα (κατώτερο, μεσαίο, ανώτε-
ρο). Οι μαθητές συμπλήρωσαν, μεταξύ άλλων, τις ελληνικές προσαρμογές, κατόπιν πιλοτι-
κής έρευνας, της Κλίμακας Αναγνωστικών Στάσεων (Reading Attitudes Scale· Lewis & Teale, 
1982) και της Κλίμακας Αναγνωστικών Κινήτρων (Motivations for Reading Questionnaire· 
Wigfield & Guthrie, 1995). 

Οι αναλύσεις παραγόντων έδειξαν ότι: α) η Κλίμακα Αναγνωστικών Στάσεων αποτελείται 
από τρεις διακριτές διαστάσεις, που ονομάστηκαν Απόλαυση, Αξία και Προσωπικά Οφέλη, 
με ικανοποιητική αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (Cronbach α = 0,72-0,88) και β) η Κλί-
μακα Αναγνωστικών Κινήτρων αποτελείται από τέσσερις διακριτές διαστάσεις κινήτρων, 
που ονομάστηκαν Σχολική Επίδοση, Κοινωνικοί Λόγοι, Βαθμός Δυσκολίας Αναγνώσματος 
και Είδος Αναγνώσματος, με ικανοποιητική αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (Cronbach α 
= 0,66-0,85). Για τον έλεγχο των συσχετίσεων μεταξύ των κλιμάκων, αλλά και των υποκλι-
μάκων (διαστάσεων), χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης συσχέτισης Pearson r. Διαπιστώθηκαν: 
α) Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ όλων των διαστάσεων των αναγνωστικών 
στάσεων, οι οποίες, ωστόσο, είναι διακριτές μεταξύ τους, β) στατιστικά σημαντικές συσχε-
τίσεις μεταξύ όλων των διαστάσεων των αναγνωστικών κινήτρων, οι οποίες, ωστόσο, είναι 
διακριτές μεταξύ τους και γ) στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των αναγνωστικών 
στάσεων και των αναγνωστικών κινήτρων. Συγκεκριμένα, η Απόλαυση και τα Προσωπικά 
Οφέλη έχουν χαμηλή έως σχετικά υψηλή θετική συσχέτιση με όλες τις διαστάσεις των κι-
νήτρων, ενώ η Αξία έχει χαμηλή έως μέτρια θετική συσχέτιση με τις τρεις από τις τέσσερις 
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διαστάσεις των κινήτρων. 
Τα ευρήματα συζητώνται στα πλαίσια της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας για τη 

σχέση των παιδιών σχολικής ηλικίας με την ανάγνωση και αξιοποιούνται για τη διατύπω-
ση εκπαιδευτικών πρακτικών με στόχο την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας στο σχολείο.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: αναγνωστική στάση, αναγνωστικό κίνητρο, μαθητές Δημοτικού, φιλα-
ναγνωσία

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Δημιουργικές οπτικές και λογοτεχνικές προοπτικές
με τη λειτουργία βιβλιοθήκης στην προσχολική τάξη:

μία μελέτη περίπτωσης

Ζωγράφου-Τσαντάκη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος
 
Η βιβλιοθήκη στην προσχολική τάξη είναι βασικό, απαραίτητο και σταθερό τμήμα του 
παιδαγωγικού και μαθησιακού περιβάλλοντος. Προβλέπεται και προτείνεται εμφατικά 
από τα Προγράμματα Σπουδών της προσχολικής εκπαίδευσης αλλά και από έρευνες που 
αφορούν την ανάπτυξη και την καλλιέργεια του εγγραμματισμού στην προσχολική ηλικία. 
Η ενασχόληση των μικρών παιδιών σε ειδικά διαμορφωμένους μαθησιακούς χώρους οι 
οποίοι φιλοξενούν παιδικά λογοτεχνικά βιβλία και έντυπο υλικό γραπτού λόγου αποτελεί 
μέρος της καθημερινής διδακτικής πράξης στο νηπιαγωγείο και οργανώνεται από τις/ους 
νηπιαγωγούς με συγκεκριμένους παιδαγωγικούς στόχους. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και 
η χρήση της βιβλιοθήκης  πρέπει να αποτελούν κύριο μέλημα του εκπαιδευτικού και να 
συναρτάται με τις ανάγκες του εκάστοτε τμήματος νηπίων, τη δημιουργία υποστηρικτικού 
περιβάλλοντος μάθησης, την πρόκληση φιλαναγνωστικού ενδιαφέροντος των παιδιών, την 
ανάπτυξη κινήτρων για προσέγγιση λογοτεχνικών κειμένων. 

Καθώς η βιβλιοθήκη στην προσχολική τάξη επιδέχεται αλλαγές, τροποποιήσεις, νέες 
προτάσεις και διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική της 
Γλώσσας στην προσχολική ηλικία, αλλά και τις διευκολύνσεις που προσφέρουν οι νέες τεχνο-
λογίες, πραγματοποιήσαμε μία έρευνα, ως μελέτη περίπτωσης σε συγκεκριμένη Περιφέρεια 
προσχολικής αγωγής, εξετάζοντας χαρακτηριστικά στοιχεία στην οργάνωση, λειτουργία και 
χρήση της σχολικής βιβλιοθήκης στα νηπιαγωγεία της παραπάνω Περιφέρειας. Η καταγρα-
φή πραγματοποιήθηκε με συλλογή δεδομένων από ερωτηματολόγια που δόθηκαν στις νη-
πιαγωγούς με ένα σύνολο ανοικτών και κλειστών ερωτήσεων και από φωτογραφικό υλικό.

 Ύστερα από ποσοτική και ποιοτική ανάλυση διαπιστώθηκε ένα σύνολο στοιχείων που 
χαρακτηρίζουν σήμερα την ουσιαστική και αποτελεσματική λειτουργία της βιβλιοθήκης 
στην προσχολική τάξη. Καταγράφηκαν προτάσεις, εφαρμόσιμες και διδακτικά εφικτές  για 
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την λογοτεχνική «ευαισθησία» και για την ανάδειξη ικανοτήτων δημιουργικού λόγου των 
παιδιών και επιπλέον διαπιστώθηκαν δυνατότητες προεκτάσεων χρήσης της βιβλιοθήκης 
π.χ. ως ηχητική, δανειστική, ψηφιακή, γεγονός που υποβοηθούν οι νέες τεχνολογίες. Γενι-
κά διακρίναμε ότι οι πολυποίκιλες μορφές λειτουργίας της βιβλιοθήκης στην προσχολική 
τάξη, που εφαρμόζονται αλλά και προτείνονται, είναι ικανές να συμβάλλουν στην ανάδει-
ξη της δημιουργικότητας των παιδιών, στην αισθητική καλλιέργεια του λόγου, στην ευχα-
ρίστηση και απόλαυση της ανάγνωσης μέσα από την συνεχή, καθημερινή εξοικείωση με 
το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: βιβλιοθήκη, προσχολική τάξη, , παιδικό βιβλίο, φιλαναγνωσία, νηπιαγω-
γός, νήπιο

Νίκος Σβορώνος: «Μόλις άρχισα να εκπολιτίζομαι, διάβαζα τα πάντα…» 
Η πνευματικότητα και το αναγνωστικό ήθος, μέσα από την «ανάγνωση» 

μιας προσωπικής βιβλιοθήκης (Ένα σχέδιο εργασίας)

Κοψιδά-Βρεττού Παρασκευή, Δρ., Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων

«Για να είναι η βιβλιοθήκη τα πεπραγμένα μιας γραφής της ζωής, ο κάτοχός της πρέπει πρω-
τίστως να είναι υποκείμενο, ιστορία εν ενεργεία».

H Bιβλιοθήκη Σβορώνου –δωρεά πλέον στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκά-
δας– αποτελεί για τη Λευκάδα μια μοναδική πνευματική και επιστημονική δομή, η οποία 
αναβαθμίζει πνευματικά τον τόπο και τον αναδεικνύει σε πόλο έλξης ερευνητών, μελετη-
τών της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών, φοιτητών, και γενικότερα ενημερωμένων 
επισκεπτών με ιδιαίτερα πνευματικά διαφέροντα και αναζητήσεις. Αλλά και η εκπαίδευση 
της Λευκάδας-δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια-, ενισχύει τόσο τις εκπαιδευτικές της δυνα-
τότητες όσο και το ερευνητικό και παιδαγωγικό της έργο. 

Επιπλέον, η προσωπικότητα του κατόχου της Βιβλιοθήκης, Νίκου Σβορώνου, η φιλο-
μάθεια, το αναγνωστικό του πάθος και η έντονη πνευματική του ανησυχία αποτυπωμένη  
στη συνομιλία του με τα βιβλία, τα οποία εγκιβωτίζονται εξελικτικά στην προσωπική του 
βιβλιοθήκη,  συνιστούν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία πεπραγμένων της πνευματικής του δια-
δρομής και διαλεκτικών «αναγνώσεων» συγκρότησης της πνευματικότητάς του. Πρόκειται, 
σύμφωνα με τον Meschonnic, για ένα «οπτικό αφήγημα», την ίδια την περιπέτεια της ανά-
γνωσης, δρόμο που οδηγεί από το υποκείμενο στα βιβλία και από τα βιβλία στο υποκείμενο. 

Η εργασία αυτή αποτελεί μια μορφή αποκρυπτογράφησης της πνευματικής φύσης, των 
αναγνωστικών προτιμήσεων και του αναγνωστικού ήθους του διακεκριμένου ιστορικού, 
θεωρημένου ως μελέτη περίπτωσης (case study) για τη σχέση προσωπικότητας και πολιτι-
σμικού περιβάλλοντος, για τη χρήση της βιβλιοθήκης ως εργαλείου λογοτεχνικής και επι-
στημονικής πρόσληψης.

Μέσα από την «ανάγνωση» της προσωπικής-επιστημονικής του βιβλιοθήκης και ιδιαί-
τερα των λογοτεχνικών αναγνωσμάτων των παιδικών και εφηβικών του χρόνων, ανιχνεύ-
ονται οι ιδιαίτερες διανοητικές και συναισθηματικές ποιότητες της σκέψης του σε συνά-
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φεια με το πολιτισμικό περιβάλλον, που θα προσδιορίσουν στη συνέχεια το ερευνητικό-α-
καδημαϊκό του έργο.

Αυτή η «έμμεση προσωπογραφία», που προκύπτει από μια πρωτότυπη ξενάγηση μα-
θητών στον χώρο της Βιβλιοθήκης Σβορώνου, συνιστά ταυτόχρονα και ένα «πρόγραμμα 
φιλαναγνωσίας» (project), αγωγή σεβασμού και αγάπης προς το βιβλίο, μάθημα σεβασμού 
προς την πολιτισμική γένεση της προσωπικότητας και μάθηση αυτοδιάγνωσης και αυτο-
γνωσίας για τους μαθητές. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Βιβλιοθήκη, φιλαναγνωσία, πνευματικότητα,  αναγνωστικό ήθος, λογο-
τεχνική πρόσληψη, οπτικό αφήγημα

Τα κόμικς στις σχολικές βιβλιοθήκες: προβλήματα και προοπτικές

Μίσιου Μαριάννα,
Δρ., Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κατά την ανάγνωση ενός κόμικς, ο αναγνώστης πρέπει να πάρει ρίσκα και αποφάσεις. Πρέ-
πει να στηριχθεί στις εμπειρίες και γνώσεις που διαθέτει και να πειραματιστεί. Καλείται να 
διαβάσει το λεκτικό κείμενο όταν υπάρχει, να παρατηρήσει προσεκτικά τις εικόνες, ενδε-
χομένως να κάνει λάθος και να ξαναδοκιμάσει. Αναπτύσσει έτσι τις προσωπικές αναγνω-
στικές του στρατηγικές. Στο παιδί, η εμπειρία αυτή συμβάλλει στο να ανακαλύψει μη πα-
ραδοσιακές συμβάσεις ανάγνωσης και να μάθει πώς να δρα ως ενεργός αναγνώστης πολ-
λαπλών γραμματισμών. Τα κόμικς, από τη φύση τους, επιτρέπουν ευέλικτες προσπελάσεις 
στο βιβλίο, ένα πήγαινε-έλα ανάμεσα στις εικόνες και στο κείμενο. Είναι ένα μέσο για το 
παιδί για να προσεγγίσει το βιβλίο, να παίξει μαζί του, να το απολαύσει. Καθώς η εμπειρία 
της ανάγνωσης ιστοριών ξεκινάει από την πολύ μικρή ηλικία, είναι σημαντικό το είδος με 
το οποίο τα μικρά παιδιά έρχονται σε επαφή.

Σε ό,τι αφορά στις σχολικές βιβλιοθήκες, στους ενδεικτικούς τους στόχους συγκατα-
λέγονται η καλλιέργεια της αγάπης για τη μάθηση τη γνώση και τη φιλαναγνωσία, η στή-
ριξη των ενδιαφερόντων των μαθητών/τριών, η καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής και η 
διαμόρφωση πνευματικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να 
προσεγγιστούν μέσα από δράσεις φιλαναγνωσίας που έχουν στόχο το πεδίο των κόμικς, 
χωρίς να τα εργαλειοποιούν.

Ωστόσο, για να υλοποιηθεί μια δράση φιλαναγνωσίας γύρω από τα κόμικς στη σχολική 
βιβλιοθήκη, θα πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα και να ξεπεραστούν δισταγμοί που έχουν 
να κάνουν με την κουλτούρα των κόμικς στην Ελλάδα, τις εκδόσεις, τη διακίνησή τους, την 
αξιολόγησή τους αλλά και τις αγκυλώσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας (π.χ. «σοβαρό» ή 
όχι ανάγνωσμα, λογοτεχνία ή σκύβαλο, λιγοστές ελληνικές εκδόσεις για παιδιά, αμηχανία 
στον τρόπο διδακτικής προσέγγισης: εικαστικά ή λογοτεχνία κ.α.).

Η εργασία αυτή εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν το άνοιγμα των σχολικών βιβλιοθη-
κών στα κόμικς, στις δυσκολίες, στα προβλήματα αλλά και στα οφέλη της ενέργειας αυτής. 
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται πρόταση δράσης φιλαναγνωσίας στη σχολική βιβλιοθήκη με 
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θέμα τα κόμικς, και στόχο οι μαθητές/τριες να καλλιεργήσουν την στάση τους ως αναγνώστες 
λογοτεχνίας και να συνειδητοποιήσουν την αξία της σύγχρονης πολιτισμικής δημιουργίας.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: κόμικς, σχολικές βιβλιοθήκες, φιλαναγνωσία

Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας στο δημοτικό σχολείο: 
Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού

Πισιήα Πιερουλλή Χριστιάννα, 
Υπ. Δρ., Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη φιλαναγνωσίας σε παιδιά δημοτικού σχολείου της 
Κύπρου με την αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης και τη δημιουργία υποστηρικτικών 
συνθηκών στην τάξη και στο σχολείο. Η σχολική αυτή εφαρμογή αποσκοπεί στη μύηση 
των παιδιών στην ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων αβίαστα και με ευχάριστο τρόπο και 
στην απόκτηση εσωτερικών κινήτρων ώστε τα παιδιά να αποζητούν επαφή με τη λογοτε-
χνία και εκτός σχολείου (ΥΠΠ, 2012). Με άλλα λόγια, φιλοδοξεί να θεμελιώσει θετικές στά-
σεις στα παιδιά για αξιοποίηση ποιοτικών αναγνωσμάτων δια βίου. Πρόσθετα, αποσκοπεί 
στην ανάπτυξη πανανθρώπινων αξιών στους/στις συγκεκριμένους/ες μαθητές/τριες και 
προσβλέπει στην καλλιέργεια του «νου» και της «ψυχής» των μαθητών/τριών μέσω της δι-
δασκαλίας της Λογοτεχνίας. 

Η εν λόγω εφαρμογή κινείται στη βάση της πεποίθησης ότι, η Λογοτεχνία, ως ουμανι-
στική επιστήμη, αναπτύσσει τη φιλοσοφική διάσταση του ανθρώπου, «το ήθος, τις ιδέες 
και το χαρακτήρα του ατόμου», καθώς συμβάλλει στην αυτονόμηση, μετασχηματισμό, 
απελευθέρωση και εξανθρωπισμό του ατόμου. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται ο ρόλος τον 
οποίο δύναται να διαδραματίζει ο/η εκπαιδευτικός στην τάξη και στο σχολείο, έτσι ώστε τα 
παιδιά να αξιοποιούν τη σχολική βιβλιοθήκη στον μέγιστο δυνατό βαθμό και να εντάσσουν 
την ανάγνωση λογοτεχνημάτων στην καθημερινή πρακτική τους.  Στην παρούσα διαδικα-
σία ανάπτυξης, ο/η εκπαιδευτικός προσαρμόζει το καθημερινό σχολικό πρόγραμμα, έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται αυτό στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Ταυτόχρονα, δια της παρούσας 
εφαρμογής, υπηρετούνται οι στόχοι για ανάπτυξη φιλαναγνωσίας, στη βάση των τεσσά-
ρων αξόνων τους οποίους προκρίνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου 
(ΥΠΠ) στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Λογοτεχνίας (ΥΠΠ, 2012). 

Η παρούσα σχολική εφαρμογή ως μικροέρευνα στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουρ-
γίας του σχολείου τείνει να έχει χαρακτηριστικά Μελέτης Περίπτωσης (Creswell, 2007∙2009∙ 
Yin, 2009) μέσω της οποίας αναζητείται το υποκειμενικό νόημα στο κάθε τι που τεκταίνε-
ται και αφορά στο ρόλο του/της εκπαιδευτικού στην ανάπτυξη φιλαναγνωσίας σε παιδιά 
δημοτικού σχολείου της Κύπρου. 

Οι Ημι-δομημένες συνεντεύξεις, οι οποίες λαμβάνονται από τα παιδιά προς το τέλος 
της εφαρμογής, τα «Αναστοχαστικά Σημειώματα» των παιδιών και η Άμεση μη-συμμετοχι-
κή παρατήρηση (πρωτογενής) «νατουραλιστική ή φυσική» οδηγούν στη συλλογή ισχυρών 
δεδομένων,  απ’ ευθείας από το ερευνητικό πεδίο, στο φυσικό πλαίσιο του ζητήματος. Ταυ-
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τόχρονα, η δυνατότητα άμεσης και απ’ ευθείας επαφής ερευνητή/τριας με τα υποκείμενα, 
τα δεδομένα παρατηρούνται, συλλέγονται και καταγράφονται στο πλαίσιο και μέσα στο 
ερευνητικό πεδίο (Creswell, 2007∙ 2009). Συνεπώς, διασφαλίζεται η δυνατότητα συνεχούς 
διαδικασίας εξαγωγής συμπερασμάτων και επαλήθευσης, ελέγχου εγκυρότητας και αξι-
οπιστίας των συμπερασμάτων μέσα από τα δεδομένα, κάθε στιγμή. Κατά τη συλλογή και 
ανάλυση των συγκεκριμένων ποιοτικών δεδομένων, ακολουθείται το μοντέλο των Miles 
και Huberman (1994) «Συνιστώσες δεδομένων: Διαδραστικό Μοντέλο» («Components of 
Data Analysis: Interactive Model»). Μέσ’ από την ανάλυση, ανακύπτουν χαρακτηριστικά 
και πρακτικές τα οποία δύναται να αξιοποιεί ο/η εκπαιδευτικός, έτσι ώστε τα παιδιά να 
υποστηρίζονται στην ανάπτυξη φιλαναγνωσίας, στο πλαίσιο της τάξης και του σχολείου. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: σχολική βιβλιοθήκη, ανάπτυξη φιλαναγνωσίας, ρόλος εκπαιδευτικού/
σχολείου

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η Λογοτεχνία στο Δημοτικό

Αθανασίου Αικατερίνη,
Εκπαιδευτικός

Ο ρόλος και η σπουδαιότητα των λογοτεχνικών κειμένων είναι πολύ σημαντικός, αφού βο-
ηθά τους μαθητές να έρχονται σε επαφή με σπουδαίους συγγραφείς και να τους γνωρίζουν 
μέσα από το έργο τους, να αποκομίζουν γνώσεις και να ευαισθητοποιούνται πάνω σε διά-
φορα θέματα (κοινωνικά, ιστορικά, πολιτιστικά, κ.ά.). Το Διαθεματικό Πλαίσιο Σπουδών για 
την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μαζί με το Αναλυτικό Πρόγραμμα αναγνωρίζουν την αξία 
της Λογοτεχνίας και τη θετική προσφορά της στην εκπαιδευτική διαδικασία καθιερώνο-
ντας ώρα προαιρετικής ανάγνωσης λογοτεχνικών κειμένων.

Στα πλαίσια του προγράμματος της Φιλαναγνωσίας, οι μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης του Σχο-
λείου όπου εργάζομαι, εκπόνησαν το πρόγραμμα: «Για τη μητέρα»,  με  σκοπό την καλλι-
έργεια των αναγνωστικών δεξιοτήτων τους και την εμβάθυνση και ανάλυση κειμένων με 
θέμα τη μητέρα.

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να τονίσει την αξία της Φιλαναγνωσίας για τους 
μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και στο να περιγράψει τις ενότητες του προγράμματος 
αναδεικνύοντας και τις δραστηριότητες των μαθητών.

Η εργασία αναπτύσσεται σε  δυο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, περιγράφεται η προ-
σφορά της Φιλαναγνωσίας μέσα από διάφορους θεωρητικούς. Στη δεύτερη ενότητα, πα-
ρουσιάζονται, εν συντομία, τα κείμενα που επιλέχτηκαν από τη δασκάλα της τάξης και που 
ήταν ανάλογα με τις δεξιότητες και τις ικανότητες των μαθητών. Στη συνέχεια, περιγράφο-
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νται οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν (χιονοστιβάδα, εννοιολογικοί πίνα-
κες, ερωτήσεις-απαντήσεις),  ώστε οι μαθητές να εισαχθούν στο συγκεκριμένο θέμα, να 
ανατρέξουν σε προηγούμενες  εμπειρίες τους  και να αναζητήσουν νέες γνώσεις. Επίσης, 
αναφέρονται οι δραστηριότητες που εκπόνησαν οι μαθητές με τη βοήθεια της δασκάλας 
τους,  προκειμένου να εμβαθύνουν στα κείμενα και να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Οι 
δραστηριότητες έχουν να κάνουν με  ποιήματα που έφτιαξαν οι ίδιοι, με σκέψεις που απο-
τύπωσαν στο χαρτί, με ερωτηματολόγιο που σύνταξαν για τις μητέρες τους, με θεατρικό 
παιχνίδι, με μουσική και με χορό.  Επιπλέον, αναδεικνύονται οι δημιουργικές και καλλιτε-
χνικές  δραστηριότητες οι οποίες και παρουσιάστηκαν  στις μητέρες τους σε γιορτή που 
διοργάνωσαν στο χώρο του σχολείου και παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα του ερω-
τηματολογίου.

Οι δεκαεφτά μαθητές του συγκεκριμένου τμήματος χωρίστηκαν και εργάστηκαν σε  
τρεις ομάδες (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία) των τεσσάρων ατόμων  και   μιας  που απο-
τελείτο από πέντε άτομα, με σκοπό να αναπτύξουν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση 
με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους και να αναπτυχθούν προσωπικά. 

Τέλος, η όλη προσέγγιση του προγράμματος ήταν διαθεματική και η βοήθεια των ΤΠΕ 
ήταν πολύ σημαντική,  προκειμένου αυτό να παρουσιαστεί πολύπλευρα και οδηγήσει τους 
μαθητές στην ανακαλυπτική μάθηση.  

Mama’s ecole:
Προώθηση της Φιλαναγνωσίας σε παιδιά μέσω 

του Θεατρικού Παιχνιδιού.

Βλαχοδήμου Ελένη, Νηπιαγωγός, M.Sc., Π.Τ.Ν., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Η Λογοτεχνία και ειδικότερα η Παιδική Λογοτεχνία πολύ συχνά  προσεγγίζουν και αναδεικνύ-
ουν θέματα που αφορούν την ατομική ή συλλογική ταυτότητα, τη συνύπαρξη, την επικοινωνία 
και εν τέλει την αποδοχή των «διαφορετικών»  ανθρώπων (Σπυρόπουλος & Τσιμπούκη 2002: 
57-58). Η Λογοτεχνία «αποτελεί έναν από τους κυριότερους τόπους εγγραφής της ετερότητας 
και ένα από τα κυριότερα μέσα κοινωνικής ευαισθητοποίησης σε θέματα ρατσισμού και κοινω-
νικού αποκλεισμού» (Λαλαγιάννη 2003: 14). Η ανάγνωση της λογοτεχνίας δοκιμάζει την ανοχή 
μας απέναντι στο διαφορετικό και επομένως η λογοτεχνική παιδεία δεν είναι παρά η εκπαίδευ-
ση στην ετερότητα, η οποία τα τελευταία χρόνια, φαίνεται σαν ένα καίριο ιδεολογικό θέμα που 
απασχολεί τους λογοτέχνες. Η έννοια της ετερότητας αποτελεί «βασικό στοιχείο για κάθε κοινω-
νιογνωστικό σύστημα κατηγοριοποιήσεων και αναπαραστάσεων του περιβάλλοντος» και πα-
ράλληλα την «αναγκαία, συστατική, αλλά ταυτόχρονα και την πιο προβληματική συνιστώσα της 
ταυτότητας» (Κωνσταντοπoύλου Χ.,  Μαράτου-Αλιπράντη,  Γερμανός Δ., Οικονόμου Θ. 2000:11).

 Όσον αφορά τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας μπορούμε να κάνουμε λόγο για δυο χα-
ρακτηριστικά της την δημιουργική γραφή και την φιλαναγνωσία. Σύμφωνα με το Εθνικό 
Κέντρο Βιβλίου σκοπός της φιλαναγνωσίας είναι η εξοικείωση του αναγνώστη με το βιβλίο 
και τη διαδικασία της ανάγνωσης. Μέσω της εξοικείωσης αυτής το παιδί αναπτύσσει την 
κριτική του σκέψη και τη συναισθηματική του νοημοσύνη, την γλωσσική του έκφραση και 
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πολλούς άλλους επιμέρους στόχους. Το σχολείο είναι ένας χώρος που μπορούν να πραγ-
ματοποιηθούν δραστηριότητες φιλαναγνωσίας με επιτυχία. Από την άλλη πλευρά όμως το 
έργο αυτό μπορεί να το συμπληρώσει και μια λέσχη ανάγνωσης. Μια ομάδα ανθρώπων δη-
λαδή οι οποίοι συναντιούνται και διαβάζουν εκτός διδακτικού ωραρίου. Και αν η ανάγνωση 
κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει ελκυστική, τότε η ιδέα να διαβάζουν οι μαμάδες μας 
στην ομάδα φαίνεται να κάνουν την ανάγνωση ιδανική. Το Mama’s ecole είναι μια λέσχη 
ανάγνωσης μαμάδων εμπνευσμένη από τα ίδια τους τα παιδιά. Είναι βραβευμένη από τον 
Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για την προώθηση της φιλαναγνωσίας. Τα τελευταία 
δυο χρόνια συμπορεύεται και το Mama’s ecole Enseble μια λέσχη ανάγνωσης παιδιών με ει-
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο παρόν άρθρο θα αναλύσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
20015-2016 που πραγματοποίησε η λέσχη ανάγνωσης Mama’s ecole με θέμα « Η Ελπίδα». 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Λέσχη Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία, Παιδική Λογοτεχνία, Θέατρο, Ετερότητα

Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Γερακίνη Αλεξάνδρα,
Φιλόλογος

Ο ρόλος του βιβλίου και της ανάγνωσης είναι καταλυτικός για την ολοκλήρωση του ανθρώπου, 
την προσωπική και επιστημονική του συγκρότηση, την  κοινωνικοποίηση του, τη γνωριμία τόσο  
με τον εαυτό του όσο και  με τους άλλους, την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της συναισθη-
ματικής του νοημοσύνης  καθώς και την αισθητική του καλλιέργεια. Ωστόσο, αν και είναι πολύ 
σημαντική η επαφή του μαθητή από τα πρώτα του βήματα με το καλό λογοτεχνικό βιβλίο και η 
μύηση του στον μαγευτικό κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού, στη χώρα μας παρατηρούνται 
σοβαρά ελλείμματα στον τομέα της αναγνωστικής  πολιτικής, ειδικά στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση. Μάλιστα δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η φιλαναγνωσία σταματά, όταν ο μα-
θητής ολοκληρώνει τη φοίτηση του στο Δημοτικό σχολείο. Πράγματι, αν σκεφτεί κανείς τις συνε-
χείς και ευκαιριακές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς τον απαραίτητο προγραμματισμό 
και τη σαφή στόχευση αλλά και τα αναλυτικά προγράμματα, τα οποία με την εμμονή τους στην 
αποσπασματική διδασκαλία της λογοτεχνίας αποκλειστικά μέσα από σχολικά ανθολόγια κάθε 
άλλο παρά ευνοούν την ουσιαστική επαφή του μαθητή με το ποιοτικό λογοτεχνικό βιβλίο, τότε 
η άποψη αυτή δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα. Όμως στα κρίσιμα και καθοριστικά 
χρόνια της εφηβείας ο μαθητής θα αναπτύξει εκείνες τις  αναγνωστικές δεξιότητες που θα του 
επιτρέψουν να γίνει ένας επαρκής αναγνώστης ως ενήλικας. 

Η παρούσα εισήγηση εστιάζει σε τρόπους με τους οποίους μπορεί να καλλιεργηθεί η φιλανα-
γνωσία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εντός και εκτός σχολικού ωραρίου. Από την ενίσχυση και 
την αξιοποίηση των σχολικών βιβλιοθηκών ως τη λειτουργία μιας αναγνωστική λέσχης, από την 
ανάγνωση ποιοτικών λογοτεχνικών βιβλίων στο σπίτι ως τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς φιλα-
ναγνωσίας  και από την προσέγγιση ολόκληρων λογοτεχνικών έργων στο πλαίσιο του σχολικού 
ωραρίου ως την επικοινωνία των μαθητών με συγγραφείς, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορεί 
να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις και να  αναπτύξει δράσεις που ενισχύουν την φιλαναγνωσία 
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των μαθητών. Πολλές από αυτές τις δράσεις πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα δύο τε-
λευταία σχολικά έτη στο 3ο Γυμνάσιο Καβάλας.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: φιλαναγνωσία, Λογοτεχνία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Το σχολείο ως τόπος ανάπτυξης αναγνωστικής συμπεριφοράς:
Όροι, παρεμβάσεις, προοπτικές

Γεωργίου Χρήστος,
Δρ., Α.Π.Θ.

Η θέση  για τον καθοριστικό ρόλο της ανάγνωσης στην πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών 
(συναισθηματική, ψυχική, γλωσσική, γνωστική, κοινωνική) αποτελεί κοινή παραδοχή στον 
χώρο των επιστημών της αγωγής. Η σχέση αυτή αναπτύσσεται κατεξοχήν στους βασικούς 
χώρους  έκθεσης  και αγωγής των παιδιών. Το σχολικό περιβάλλον αναγνωρίζεται ως μία 
από τις βασικότερες συνιστώσες καλλιέργειας αναγνωστικής κουλτούρας, κινήτρων για την 
ανάγνωση και φιλαναγνωστικής συμπεριφοράς.

Στην ανακοίνωση αυτή διερευνάται, με την αξιοποίηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας 
αλλά και της εμπειρίας μας από τον χώρο, ο ρόλος του σχολείου στην κετεύθυνση αυτή. 
Συγκεκριμένα, συζητούνται οι όροι, οι παρεμβάσεις και οι διαδικασίες για την διαμόρφω-
ση ενός γόνιμου κλίματος ανάπτυξης θετικών στάσεων για την ανάγνωση καθώς και στα-
θερών και δημιουργικών σχέσεων μ΄αυτή στην προοπτική της ευζωίας.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ανάγνωση, φιλαναγνωσία, αναγνωστική ταυτότητα, αναγνωστικό 
περιβάλλον

Προγράμματα Φιλαναγνωσίας από το Σχολείο στο Μουσείο

Γεωργούλη Άλκηστις-Κυριακή,
Δασκάλα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι η προσπάθεια σύνδεσης της Φιλαναγνωσίας με 
την Μουσειακή Αγωγή.  Σύμφωνα με τα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ του 2011 η Φιλαναγνωσία και γενικό-
τερα η Λογοτεχνία εντάσσονται στο μάθημα της Γλώσσας. Επίσης προτείνεται η αξιοποί-
ηση και η ενασχόληση με εξωσχολικά βιβλία, έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν και να επεξεργαστούν ολόκληρα λογοτεχνικά έργα. Σκοπός είναι η καλλιέρ-
γεια μιας ποικιλίας αναγνωστικών δεξιοτήτων, η δημιουργία συστηματικών αναγνωστών 
και η προώθηση της Φιλαναγνωσίας. Επιπλέον, στόχος της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας 
και της καλλιέργειας της Φιλαναγνωσίας είναι η αντιμετώπιση της Λογοτεχνίας ως πολιτι-
στικού προϊόντος και η κατανόηση μέσα από αυτήν των κοινωνικών, ιστορικών και πολιτι-
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σμικών παραγόντων που διαμόρφωσαν την ταυτότητά μας. Ως εκ τούτου επιδιώκεται και 
η ανάπτυξη μιας ουσιαστικής σχέσης των μαθητών με τον πολιτισμό.

  Παρόμοιος με τον προηγούμενο στόχο είναι και αυτός της Μουσειακής Εκπαίδευσης, 
να έρθουν δηλαδή τα παιδιά σε επαφή με την πολιτισμική κληρονομιά τους με δημιουργι-
κό και ψυχαγωγικό τρόπο. Από την δεκαετία του 1980 τα Μουσεία στην προσπάθειά τους 
να ανοιχθούν προς την κοινωνία και να συμβάλουν στη διάχυση της γνώσης, στράφηκαν 
ιδιαίτερα στον τομέα της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών με το σχεδιασμό εκπαιδευτι-
κών δράσεων και προγραμμάτων που απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε παιδιά σχολικής 
ηλικίας. Η Φιλαναγνωσία, λοιπόν, καλλιεργείται στον χώρο του Σχολείου, ενώ η Μουσειακή 
Αγωγή στον χώρο του Μουσείου. Υπάρχουν όμως προοπτικές, ώστε η Φιλαναγνωσία και 
η Μουσειακή Εκπαίδευση να συνδυαστούν και να καλλιεργηθούν παράλληλα με δίαυλο 
τα παιδικά λογοτεχνικά βιβλία που έχουν ως κεντρικό θέμα Μουσεία, Αρχαιολογικούς χώ-
ρους ή συγκεκριμένα εκθέματα. Η συγγραφή και έκδοση βιβλίων αυτής της κατηγορίας τα 
τελευταία χρόνια γνωρίζει θεαματική αύξηση και στοχεύει να φέρει τους μικρούς αναγνώ-
στες σε επαφή με τα Μουσεία και την πολιτιστική κληρονομιά μέσα από την μυθοπλασία. 

Στην παρούσα ανακοίνωση, συνεπώς, παρουσιάζονται ορισμένα από τα παιδικά βιβλία 
που ανήκουν στην κατηγορία που προαναφέρθηκε και μελετάται ο τρόπος, με τον οποίο προ-
βάλλουν και προσεγγίζουν μουσειακά θέματα. Με αφορμή αυτά τα βιβλία γίνονται προτάσεις 
φιλαναγνωστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες μάλιστα μπορούν να πραγματοποιηθούν στα 
πλαίσια μουσειακών προγραμμάτων. 

        
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Φιλαναγνωσία, Μουσειακή Εκπαίδευση, Παιδική Λογοτεχνία, Παιδικά βι-
βλία αρχαιογνωστικού/μουσειακού περιεχομένου

Πιλοτικό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας και τέχνης στο Δημοτικό Σχολείο:
διαδικασίες, αξιολόγηση, συμπεράσματα κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής

Γραίκος Νικόλαος,
Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

Ο στόχος, για τη διασύνδεση της φιλαναγνωσίας/ λογοτεχνίας με όλες τις άλλες τέχνες, κα-
τέχει βασική θέση στη στοχοθεσία των αναλυτικών μας προγραμμάτων, ωστόσο, παρά τις 
προόδους των τελευταίων ετών, παραμένει ακόμα ανεκπλήρωτος. Μερικές από τις αιτίες 
αυτής της δυσπραγίας είναι η κατάτμηση και η γραμμική διάταξη των διδακτικών αντικει-
μένων στο σχολείο, η αδυναμία συνεργασίας των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων 
μεταξύ τους και η έλλειψη αποτελεσματικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που θα αναδι-
οργανώνουν συνολικά τις υπάρχουσες χωροχρονικές εκπαιδευτικές συνθήκες. 

Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόσαμε με την ιδιότητα του Σχολικού Συμβούλου της 1ης Εκπαι-
δευτικής Περιφέρειας Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας, κατά το σχολικό έτος 2015-16 σε σχολεία 
της εκπαιδευτικής μας περιφέρειας, πολιτικό πρόγραμμα διασύνδεσης της φιλαναγνωσίας/
λογοτεχνίας και της τέχνης με βάση σχετική έγκριση του Ι.Ε.Π. και της Γενικής Δ/νση Σπου-
δών του ΥΠΕΘ. Στόχοι του προγράμματος είναι η εμψύχωση μαθητικών δράσεων που θα 
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προωθούν τη διασύνδεση της λογοτεχνίας με τις άλλες τέχνες με βάση τη συνεργασία των 
εκπαιδευτικών ειδικοτήτων τέχνης και των εκπαιδευτικών των τάξεων (ΠΕ-70) και την ορ-
γάνωση συνδιδασκαλιών που θα εντάσσονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. 
Επίσης η συνεργασία στην οργάνωση διδακτικών προσεγγίσεων που θα συνδυάζουν πολ-
λαπλούς γραμματισμούς (λογοτεχνικό, γλωσσικό, εικαστικό, μουσικό, θεατρικό και κιναι-
σθητικό) και θα προετοιμάζουν τα παιδιά να παράγουν μαθητικές πολυτροπικές δράσεις 
που θα έχουν νόημα γι αυτά. 

Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν αφορούσαν αρχικά στην επιλογή των τμημάτων 
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα (τεσσάρων συνολικά) με βάση τη χωροθετική και κοινω-
νικοπολιτισμική προέλευση των σχολείων (σχολεία πόλης και περιφέρειας), την εθελοντική 
συμμετοχή των εκπαιδευτικών και την έγκριση των Συλλόγων Διδασκόντων. Στη συνέχεια 
οργανώθηκε το πλαίσιο συνδιδασκαλιών που προέβλεπε την αναμόρφωση του ωρολογίου 
προγράμματος των τμημάτων, χωρίς τη μεταβολή του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευ-
τικών και την οργάνωση των διδασκαλιών στις οποίες συμμετείχε ενεργά και ο Σχολικός 
Σύμβουλος. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες σχε-
τίζονταν με πρακτικές γραμματισμού των επιμέρους διδακτικών αντικειμένων (δραστηρι-
ότητες φιλαναγνωστικές, λογοτεχνικές, εικαστικές, μουσικές και θεατρικής αγωγής) και με 
σύνθετες τεχνικές διασύνδεσης των διδακτικών αντικειμένων μεταξύ τους (αφηγηματικές, 
κιναισθητικές και ψυχοκινητικές). Η αξιολόγηση, για το πρώτο έτος εφαρμογής, βασίστηκε 
στην ποιοτική ανάλυση των παραγόμενων μαθητικών εργασιών, όσον αφορά στην ανάπτυ-
ξη πολυτροπικών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και στην επικοινωνιακή τους αποτελεσμα-
τικότητα, στις απόψεις των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν το πρόγραμμα, των Συλλόγων 
Διδασκόντων και των εξωτερικών παρατηρητών. 

Τα βασικά συμπεράσματα του προγράμματος είναι ότι η διασύνδεση των διδακτικών 
αντικειμένων της τέχνης και της φιλαναγνωσίας/λογοτεχνίας μπορεί να αποβεί εκπαιδευ-
τικά και παιδαγωγικά αποτελεσματική εφόσον αναδιοργανωθούν συστηματικά οι δεδομέ-
νες, γραμμικές χωροχρονικές δομές της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: φιλαναγνωσία, λογοτεχνία και τέχνες, πιλοτικά προγράμματα, πολυτρο-
πικός γραμματισμός, συνδιδασκαλίες

Σχεδιασμός διδακτικού σεναρίου για την ενίσχυση της Φιλαναγνωσίας 
στο Δημοτικό Σχολείο. Project «Με το βιβλίο ταξιδεύω»

Ευφραιμίδης Ανέστης, Δάσκαλος
Ζαρωτιάδου Ευφροσύνη, Δασκάλα

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο με τίτλο «Με το βιβλίο τα-
ξιδεύω», το οποίο με αφορμή την ημέρα του βιβλίου σχεδιάστηκε στα πλαίσια της Ευέλικτης 
Ζώνης και εντασσόμενο στο πεδίο της Φιλαναγνωσίας. Μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδα-
σκαλίας και με προσανατολισμό την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη, η διερευ-
νητική μάθηση και ο αναστοχασμός οδηγηθήκαμε στην επίτευξη διδακτικών στόχων, όπως η 
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καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, απόλυτα συμβατούς με τους στόχους των Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ.
Η πορεία υλοποίησής του ξεκίνησε από την αρχή του σχολικού έτους και ολοκληρώ-

θηκε με την παρουσίαση αυτού σε ολόκληρο το σχολείο με το τέλος της σχολικής χρονιάς. 
Αποτελεί μια διαφοροποιημένη πρόταση διδασκαλίας που εμπλέκει δυναμικά όλους τους 
μαθητές προσφέροντάς τους τη γνώση με πιο ελκυστικές μεθόδους διδασκαλίας και βοη-
θώντας τους να μάθουν βιωματικά πώς να μαθαίνουν σε επίπεδο μεταγνώσης (Flavell,1976).

Το βασικό μέρος του σεναρίου ενέπλεξε μαθητές δύο τάξεων Δ΄ και Γ1΄ , αλλά και τους 
υπόλοιπους μαθητές του σχολείου κατά το δεύτερό του μέρος. Οργανώθηκε η σχολική βι-
βλιοθήκη και δημιουργήθηκε βιβλιόδεντρο μέσα σε κάθε τάξη. Κάθε εβδομάδα αντάλλασαν 
βιβλία και απόψεις. Μοιράστηκαν αρμοδιότητες στους μαθητές, όπως υπεύθυνοι δανεισμού.

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε χώρους, όπως τοπικό τυπογραφείο και βιβλιοπωλείο 
προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν ότι η γνώση ξεπερνά τα στενά 
όρια του σχολικού χώρου. Αξιοποιήθηκαν οι Νέες Τεχνολογίες - δημιουργία αφίσας, πρόσκλη-
σης, περιήγηση στο διαδίκτυο - παρουσιάζοντας τη διαθεματική προσέγγιση των γνώσεων.

Στάλθηκε πρόσκληση και επισκέφτηκε το σχολείο συγγραφέας παιδικού βιβλίου, μια 
δράση η οποία ενθουσίασε τους μαθητές. Από κάθε τάξη επιλέχθηκε ένα βιβλίο του. Δια-
βάστηκε χωρίς να αποκαλυφθεί  η εικονογράφηση του στα παιδιά και αυτά στη συνέχεια 
το εικονογράφησαν. Μετά οι δύο τάξεις σε συνεργασία, δημιούργησαν ένα καινούριο πα-
ραμύθι με αφορμή τα δύο που τους είχαν δοθεί  και φυσικά το εικονογράφησαν.

Την ημέρα που εξελίχτηκε η γιορτή του παιδικού βιβλίου τα παιδιά συμμετείχαν στις 
παρακάτω δράσεις: 1. Γράψε ένα ποιηματάκι για το βιβλίο, 2. Ανακάλυψε τι είδους αναγνώ-
στης είσαι, 3. Ζωγράφισε τον αγαπημένο σου ήρωα, 4. Ψήφισε το αγαπημένο σου βιβλίο, 
5. Φτιάξε το σελιδοδείκτη σου, 6. Στο τέλος της όλης διαδικασίας οι μαθητές είχαν την ευ-
καιρία να «αξιολογήσουν» και να αποτυπώσουν τις εντυπώσεις τους.

Το να μάθεις το παιδί να αγαπήσει το βιβλίο είναι μια σύνθετη διαδικασία. Ο δάσκαλος 
είναι αυτός που αναδεικνύοντας τα κοινά χαρακτηριστικά παιχνιδιού-φαντασίας-τέχνης και 
ιδιαίτερα λογοτεχνίας που βιώνει το παιδί θα προκαλέσει το ενδιαφέρον του για το βιβλίο. 
Στόχος του θα πρέπει να είναι να δημιουργήσει ένθερμους και συνεπείς αναγνώστες που 
να προσεγγίζουν με ενθουσιασμό τα λογοτεχνικά κείμενα.                       

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Μέθοδος Project, ανάπτυξη φιλαναγνωσία, δεξιότητες, αυτενέργεια, βι-
ωματική μάθηση

Τι κι αν είμαστε διαφορετικοί, είμαστε ίσοι:
Μία προσέγγιση του θέματος μέσω της φιλαναγνωσίας

Καρέλα Γεωργία,
Δασκάλα

Η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου αποτελεί έναν από τους βασικούς 
σκοπούς της Εκπαίδευσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ποικίλους τρόπους, όπως για πα-
ράδειγμα μέσα από την επαφή των μαθητών με  διάφορες μορφές αισθητικής έκφρασης, 
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όπως η ζωγραφική, η μουσική, η λογοτεχνία, το θέατρο. Οι μαθητές μπορούν όχι μόνο να 
ωφεληθούν αλλά και να διδαχθούν κι αυτό που επιτυγχάνεται είναι η ολόπλευρη ανάπτυξή 
τους και η απόκτηση από την πλευρά τους ευαισθησίας, ικανότητας για μάθηση, κριτικής 
σκέψης και δημιουργικότητας.

Προγράμματα φιλαναγνωσίας εκπονούνται στο Δημοτικό Σχολείο και σκοπός τους είναι 
να γνωρίσουν και να αγαπήσουν οι μικροί μαθητές το βιβλίο, να γίνουν μικροί αναγνώστες 
που θα συνεχίσουν αργότερα και στην ενήλικη ζωή τους να θεωρούν το βιβλίο αναπόσπα-
στο κομμάτι της ζωής τους.  

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί μία μικρής έκτασης διδακτική προσπάθεια 
που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Δευτέρας Δημοτικού για το θέμα της ισότητας των 
ανθρώπων ανεξάρτητα από τις διαφορές που αυτοί μπορεί να έχουν. Με τη βοήθεια λογο-
τεχνικών βιβλίων κατάλληλων για την ηλικία αυτή, οι μαθητές  προσέγγισαν το συγκεκρι-
μένο θέμα και τις επιμέρους παραμέτρους του με σκοπό να συνειδητοποιήσουν ότι αυτά 
που μας ενώνουν είναι περισσότερα απ’αυτά που μας χωρίζουν και πως η συνεισφορά του 
καθενός είναι σεβαστή.

 
Και με συναίσθημα μπορώ!

Ένα παιχνίδι βασισμένο στη λογοτεχνία και το θέατρο

Κατσαρίδου Μάρθα,
Δασκάλα, Δρ., Α.Π.Θ.

Η ανακοίνωση βασίζεται στην άποψη ερευνητών στον χώρο της Διδακτικής της Λογοτε-
χνίας που υποστηρίζουν ότι στην ανάγνωση κάθε αναγνώστης προσέρχεται με βάση την 
υποκειμενικότητά του (κοινωνική τάξη, εθνικότητα, φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, 
ενδιαφέροντα, κλίσεις αλλά και προσωπική συγκρότηση). Στόχος της πρέπει να αποτελεί η 
νοηματοδότηση των κειμένων με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των νεαρών ανα-
γνωστών, με βάση, δηλαδή, την υποκειμενικότητά τους, με κύριο στόχο τη νοηματοδότηση 
του εαυτού τους και ακολούθως του δυσνόητου κόσμου που τους περιβάλλει. 

Ταυτόχρονα, ολοένα και περισσότερο δίνεται έμφαση από κάποιους θεωρητικούς της 
θετικής ψυχολογίας για την εισαγωγή στην εκπαίδευση της θεματικής «εκπαίδευση στα 
συναισθήματα», προκειμένου να οδηγούνται οι μαθητές σε κριτική συνειδητοποίηση και 
ενδυνάμωση και κατά συνέπεια κατανόηση του εαυτού τους και του κόσμου όπου ζουν.

Στόχος της συγκεκριμένης ανακοίνωσης είναι να συνδυάσει τα δύο παραπάνω θεωρητι-
κά πεδία, τη φιλαναγνωσία και την εκπαίδευση στα συναισθήματα, προτείνοντας ένα πρό-
γραμμα όπου η προώθηση της φιλαναγνωσίας αποτελεί μέσο αγωγής και συγκεκριμένα 
μέσο προσέγγισης της εκπαίδευσης των συναισθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, θα εστιάσει 
σε ένα βιωματικό πρόγραμμα, το οποίο αφορά ένα «επιδαπέδιο παιχνίδι» μεγάλων διαστά-
σεων. Σε αυτό επιχειρήθηκε να συνδυαστούν τα παραπάνω δύο θεωρητικά πεδία, δηλαδή, 
η φιλαναγνωσία και η εκπαίδευση στα συναισθήματα, μέσα από πρακτικές του θεάτρου 
στην εκπαίδευση (παιχνίδια ρόλων και τεχνικές θεατροπαιδαγωγικής μεθόδου όπως παγω-
μένες εικόνες, περίγραμμα χαρακτήρα, αυτοσχεδιασμός, τούνελ συνείδησης, συνέντευξη), 
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προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωματική προσέγγιση στη μάθηση. 
Το βιωματικό πρόγραμμα- εργαστήριο διάρκειας δύο διδακτικών ωρών υλοποιήθηκε 

σε δημοτικά σχολεία του Δήμου Κιλκίς στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου 
και Παντομίμας Κιλκίς καθώς επίσης και σε δημοτικά σχολεία του δήμου Θεσσαλονίκης. Η 
ανακοίνωση θα επιχειρήσει να καταγράψει τις καταθέσεις των παιδιών, πώς δηλαδή μέσα 
από το υλικό αυτό διαφάνηκε η ανάγκη τους να εξωτερικεύσουν σκέψεις και προβληματι-
σμούς αναφορικά με τα συναισθήματα ή ακόμη και να εκφράσουν οι ίδιοι οι μαθητές συ-
ναισθήματα που κατά καιρούς νιώθουν αλλά δεν αισθάνονται ασφαλείς να μοιραστούν σε 
καθημερινές σχολικές συνθήκες ή απλώς δεν τους δίνεται η ευκαιρία. Επίσης, θα επιχειρή-
σει να καταδείξει τους τρόπους με τους οποίους το επιδαπέδιο παιχνίδι συνδέεται με τη 
λογοτεχνία.  Έτσι, στο πλαίσιο του προγράμματος, για κάθε συναίσθημα –βασικό ή μη βα-
σικό– διαβάζεται ξεχωριστό λογοτεχνικό βιβλίο το οποίο αναλύεται θεατροπαιδαγωγικά, 
σε μια προσπάθεια να νιώσουν οι μαθητές ασφαλείς μέσω της μυθοπλασίας που προσφέ-
ρει το λογοτεχνικό βιβλίο και ο θεατρικός ρόλος καθώς και να κατορθώσουν να εμπιστευ-
τούν και να οδηγηθούν σε βαθύτερες σκέψεις, προβληματισμούς, διλήμματα, συναισθή-
ματα και προσωπικές καταθέσεις.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Φιλαναγνωσία, μέσο αγωγής, εκπαίδευση στα συναισθήματα, θεατρο-
παιδαγωγική μέθοδος, βιωματική προσέγγιση

Η αξιοποίηση του Εκπαιδευτικού Δράματος
στην ανάπτυξη προγραμμάτων φιλαναγνωσίας στο Δημοτικό Σχολείο

Λώλη Ελευθερία,
Δασκάλα, Δρ. 

Στη παρούσα εισήγηση αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιήθηκαν τεχνικές δραμα-
τοποίησης του Εκπαιδευτικού Δράματος για την προσέγγιση πεζών έργων της Νεοελληνι-
κής Παιδικής Λογοτεχνίας. Η συγκεκριμένη μελέτη – έρευνα υλοποιήθηκε κατά το σχολικό 
έτος 2014-15 στο πλαίσιο προγράμματος φιλαναγνωσίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο 2ο 
Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων στην Τετάρτη Τάξη. Πρόκειται για μία έρευνα 
δράσης με συμμετοχικό χαρακτήρα στην οποία ο ερευνητής είναι ταυτόχρονα και ο εκ-
παιδευτικός συντονιστής της ομάδας. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να καταδειχθεί 
ότι η προσέγγιση των λογοτεχνικών έργων μέσω της δραματοποίησης συμβάλλει σε ση-
μαντικό βαθμό τόσο στην προώθηση της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών όσο και 
στην ενίσχυση της φιλαναγνωσίας.

     Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος αναπτύχθηκε διδακτικό σενάριο βασισμένο 
στις θεωρητικές αρχές του Εκπαιδευτικού Δράματος, όπως από την Heathcote οριοθετείται 
θεωρητικά. Ειδικότερα, η Heathcote προτείνει τη χρήση της δραματοποίησης ως εργαλείου 
διδασκαλίας της λογοτεχνίας, με στόχο ο μαθητής να έχει ενεργητικό ρόλο στην πρόσλη-
ψη του λογοτεχνικού έργου. Στο πνεύμα αυτό, το έργο δεν αντιμετωπίζεται ως «κλειστό 
κείμενο» διαθέσιμο αποκλειστικά και μόνο για κριτική ανάλυση, αλλά ως «ανοιχτό σύνο-
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λο» που επιδέχεται επεμβάσεις από τους μαθητές. Τα λογοτεχνικά κείμενα που μελετώνται 
στην έρευνα αυτή, επιλέχθηκαν με κριτήριο τα ενδιαφέροντα, τις αναγνωστικές προεμπει-
ρίες και τις ικανότητες των μαθητών και έχουν κοινό θέμα, εκείνο της διαφορετικότητας.

Συγκεκριμένα, οι τεχνικές δραματοποίησης που αξιοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία 
αφορούν το πλαίσιο εκτύλιξης του έργου, δηλαδή το χώρο, το χρόνο και τους χαρακτή-
ρες, το αφηγηματικό μέρος της ιστορίας και τη δόμηση της πλοκής, την αναπαράσταση 
- βίωση των συμβάντων και τον αναστοχασμό – συνειδητοποίηση προβλημάτων και δι-
λημμάτων. Εφαρμόστηκε, λοιπόν, διδακτικό σενάριο βασισμένο στις παραπάνω τεχνικές 
δραματοποίησης, το οποίο παρουσιάζεται διεξοδικά στη μελέτη αυτή. Όσον αφορά τη με-
θοδολογία της διδακτικής πράξης, εφαρμόσαμε ομαδοσυνεργατικές μορφές διδακτικής 
παρέμβασης, βιωματική μάθηση, καθώς και τη διερευνητική ανακαλυπτική προσέγγιση 
της διδάξιμης γνώσης.

Κατά τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου προγράμματος φιλαναγνωσίας διαπιστώθηκε 
ότι μέσα από τις δραστηριότητες υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου, δημιουργήθηκαν 
στους μαθητές αφενός ισχυρά αναγνωστικά κίνητρα και αφετέρου αναγνωστικές δεξιότη-
τες. Έτσι, όλα τα παιδιά διάβασαν οικειοθελώς στο σπίτι τα υπό ανάλυση βιβλία, καθώς θε-
ωρήθηκε απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στις δράσεις δραματοποίησης. 
Από τα πορίσματα, λοιπόν, της έρευνας προκύπτει ότι η αξιοποίηση του Εκπαιδευτικού 
Δράματος ως διδακτικού μέσου προωθεί αποτελεσματικά τη φιλαναγνωσία.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Φιλαναγνωσία, Εκπαιδευτικό Δράμα, Παιδική Λογοτεχνία, Δραματοποί-
ηση  και Λογοτεχνία

Φιλαναγνωσία και Νέες Τεχνολογίες:
Εμψυχωτικές διδακτικές δραστηριότητες για μαθητές-αναγνώστες

της ψηφιακής εποχής

Μανικάρου Μεταξούλα,
Δρ., Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων

Στην εποχή της διαδικτύωσης, της εικονικής στροφής και της διείσδυσης της ψηφιακής τε-
χνολογίας όλο και περισσότερες λειτουργίες μετακομίζουν στον παγκόσμιο ιστό και στα 
υπερμεσικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, οι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στη νέα γενιά, 
όπως «Net Generation», «Homo Zapiens», «Google Generation», «Digital natives», αποτυ-
πώνουν την άμεση και καθοριστική σχέση που αναπτύσσουν οι νέοι με τις νέες τεχνολο-
γίες για τη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους. Επειδή, λοιπόν, η νέα γενιά δέχεται τις επιρ-
ροές από τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών εκτός σχολικού περιβάλλοντος, 
επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας της εκπαίδευσης ως 
προς τα μέσα και τις τεχνικές της διδασκαλίας. 

Στο πλαίσιο αυτό επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στην 
προώθηση της φιλαναγνωσίας και να εξετάσουμε τις νέες μορφές γραμματισμού και τις 
καινοφανείς αναγνωστικές πρακτικές, οι οποίες συνοδεύουν την ψηφιακή εποχή. Αρχικά, 
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θα αποσαφηνιστούν οι χρησιμοποιούμενοι όροι «Νέες Τεχνολογίες» και «Φιλαναγνωσία» 
και θα εξεταστεί η θέση τους στα Προγράμματα Σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, θα αναδειχθούν οι δυνατότητες που παρέχουν οι νέες 
τεχνολογίες (κυβερνολογοτεχνία, ηλεκτρονικό βιβλίο, αναγνωστικές διαδικτυακές κοινό-
τητες, ψηφιακοί πόροι) και οι δραστηριότητες που ευνοούν (εργαλεία web 2.0: ψηφιακή 
αφήγηση, εννοιολογικός χάρτης, χρονογραμμή, κόμικ, επεξεργαστής κειμένου, συννεφό-
λεξα, ιστοεξερεύνηση) για φιλαναγνωστικές πρακτικές. 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να αναδείξει τη δυναμική των διαθέσιμων ψηφια-
κών πόρων και των ψηφιακών περιβαλλόντων, με παράλληλη, βέβαια, αποστασιοποίηση 
και κριτική των μέσων αυτών (ψηφιακός γραμματισμός), μια δυναμική η οποία θα καλλιερ-
γήσει το αναγνωστικό κίνητρο και θα συμβάλει στην ανάπτυξη μιας σταθερής και συνεχούς 
αναγνωστικής συμπεριφοράς, διαμορφώνοντας ένα έθνος αναγνωστών. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: φιλαναγνωσία, διαδίκτυο, νέες τεχνολογίες, πολυμεσικά περιβάλλοντα

Σχεδιάζοντας και πραγματοποιώντας προγράμματα
μαθηματικής λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο

Μιχαλοπούλου Αναστασία, Δασκάλα 
Παπαχρήστος Ευάγγελος, Μαθηματικός

Στην παρούσα ανακοίνωση διερευνούμε πώς μπορεί να συνδεθεί η λογοτεχνία με τα μα-
θηματικά μέσω της αφήγησης στη διδακτική πράξη. Δεδομένου ότι η δημιουργία συνδέ-
σεων των γνωστικών αντικειμένων είναι ζητούμενο της σύγχρονης εκπαίδευσης, εξετά-
ζουμε τη θεματική ενότητα λογοτεχνία και σχολείο: ζητήματα διδακτικής και εφαρμογές, 
σχεδιάζοντας και πραγματοποιώντας προγράμματα φιλαναγνωσίας στο σχολείο. Συγκε-
κριμένα στην παρούσα ανακοίνωση αναφερόμαστε στις μαθηματικές και εικαστικές δρα-
στηριότητες που συμμετείχαν μαθητές της πρώτης δημοτικού ύστερα από την ανάγνωση 
αποσπάσματος του βιβλίου μαθηματικής λογοτεχνίας «Το πειραχτήρι των αριθμών» του 
Ηans Magnus Enzensberger. 

Ο ουσιαστικός στόχος ήταν η διερεύνηση αποτελεσματικών τρόπων δημιουργίας ενδι-
αφέροντος για τα μαθηματικά. Το βιβλίο επιλέχτηκε γιατί ανήκει στα βιβλία μαθηματικής 
λογοτεχνίας (Μιχαηλίδης, 2007), που γράφτηκαν για εκπαιδευτικούς σκοπούς και παρου-
σιάζει θέματα των μαθηματικών με τη μορφή μαθήματος στο οποίο ο αναγνώστης ουσι-
αστικά παρακολουθεί τον διάλογο που εξελίσσεται ανάμεσα σε δάσκαλο και μαθητή. Στο 
πλαίσιο των διδακτικών ωρών της ευέλικτης ζώνης και της χρήσης της για την προαγωγή 
της φιλαναγνωσίας, επιχειρήθηκε η επιλογή βιβλίων μαθηματικής λογοτεχνίας, προσαρ-
μόζοντας κάθε φορά τις διδακτικές επιλογές (απόσπασμα βιβλίου, δραστηριότητες) στις 
δυνατότητες και την ηλικία των μαθητών. Έχουν αξιοποιηθεί τα εξής βιβλία: στις δύο τε-
λευταίες τάξεις τα «Καταραμένα μαθηματικά» (2008-09), «Ο θείος Πέτρος και η εικασία του 
Γκόλντμπαχ» (2009-10) και η «Επιπεδοχώρα» (2010-11), στις μεσαίες τάξεις «Ο δεκαπενταε-
τής πλοίαρχος» (2012-13) και επιχειρήθηκε στις μικρές ο «Αρχιμήδης» (2010-11). Η έρευνα 
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πλέον πραγματοποιείται στις πρώτες τάξεις, με το βιβλίο «Το πειραχτήρι των αριθμών» και 
«Αρχιμήδης» (2015-2017) έχοντας αναλάβει τη διδασκαλία των μαθητών σε όλα τα μαθή-
ματα του ωρολογίου προγράμματος. 

Ο τρόπος που εργαζόμαστε μέσα στην τάξη έχει ως πρωτεύοντα στόχο την εξοικείω-
ση των μαθητών με την αφήγηση ως επιστημονικό- μαθηματικό εργαλείο. Αναφερθήκαμε 
στον μαθηματικό (Φι)μπονάτσι. Ένας μαθητής ανέλαβε το ρόλο του αναγνώστη ενός επει-
σοδίου από το βιβλίο. Καταγράψαμε στον πίνακα τους πρώτους αριθμούς της ακολουθίας 
και οι μαθητές κλήθηκαν να βρουν τους επόμενους χρησιμοποιώντας την αριθμογραμμή 
μέσα στην πρώτη εκατοντάδα. Στη συνέχεια μιλήσαμε για τις παρατηρήσεις του Φιμπονά-
τσι σε σχέση με τον πληθυσμό λαγών, όπως αναφέρονται στο βιβλίο. Οι μαθητές ζωγράφι-
σαν ζευγάρια λαγών και υπολογίζοντας πώς αυτά αυξάνονται με το πέρασμα του χρόνου 
απεικόνισαν τις λύσεις τους. 

Φαίνεται η δυνατότητα συσχετισμού της διδακτέας ύλης των πρώτων τάξεων του δη-
μοτικού με λογοτεχνικά βιβλία, τα οποία ανοίγουν το ζήτημα των μαθηματικών που διδά-
σκουμε στο δημοτικό. Συμπερασματικά, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι πρέπει να αξι-
οποιηθούν περισσότερα κείμενα και βιβλία, που θα μπορούσαν να ανταποκρίνονται στις 
μαθησιακές ανάγκες των όλο και πιο ανήσυχων μαθητών μας.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: αφηγηματική προσέγγιση στα μαθηματικά, μαθηματική λογοτεχνία

Καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση
και την αποδοχή στο σχολείο μέσα από προγράμματα φιλαναγνωσίας

Ντούλια Αθηνά,
Δασκάλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.

Η μετάδοση και καλλιέργεια της αγάπης για το βιβλίο συμβάλλει στη δημιουργία κριτικών, ευ-
αισθητοποιημένων, ενσυνείδητων παιδιών-αναγνωστών. Η Φιλαναγνωσία, όταν καλλιεργείται 
και προωθείται συστηματικά στο σχολείο, μπορεί  να εγγράψει μέσα από διάφορες διαδικασί-
ες την αγάπη για το βιβλίο, που θα οδηγεί στην απόλαυση, στη μέθεξη, στη δημιουργικότητα, 
στην κατανόηση του κόσμου και του εαυτού μας, στην ανακάλυψη των δυνατοτήτων του και 
στην απόκτηση κοινωνικοποιημένης σκέψης. Η ανάγνωση εξάλλου είναι μια πράξη σύνθετη 
(Καρακίτσιος, 2011: 22), παραγοντική, μια προσωπική υπόθεση (Ποσλάνιεκ, 1992), μια πράξη 
δυναμική και πολυσύνθετη (Καλογήρου, 2009:70), που νοηματοδοτεί τον κόσμο μας (Spink, 
1990), μας ψυχαγωγεί (Τριβιζάς, 2000), μας απελευθερώνει μας επιτρέπει να δραπετεύουμε με 
τη φαντασία από τα στενά όρια της πραγματικότητας, μας διαπαιδαγωγεί με τρόπο έμμεσο και 
αδιόρατο, καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση. Είναι ένας κώδικας επικοινωνίας, καθώς ο αναγνώ-
στης κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης συνομιλεί με το συγγραφέα, τον εαυτό του, το κείμενο 
(Iser, 1978, Jauss, 1982, Rosenblatt, 1983) και με μια ευρεία ομάδα (Παπαδάτος, 2009: 29). Την 
ώρα της φιλαναγνωσίας ο αναγνώστης εκτίθεται στην ετερότητα ενός άλλου κόσμου,  αναγνω-
ρίζοντας τον εαυτό του ως μέρος αυτού του παλίμψηστου και κατανοώντας περισσότερο τον 
εαυτό του και τους άλλους. Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας συμβάλλει μεταξύ άλλων στην 



10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος              4, 5 & 6 Νοεμβρίου 2016

164

ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας, στην 
καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της συνεργασίας, στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και 
στην καλλιέργεια του σεβασμού. Στις σύγχρονες τάξεις όπου ο μαθητικός χάρτης έχει αλλάξει 
και η ανάγκη για συμπερίληψη και αποδοχή αποτελεί μια αναγκαιότητα, η φιλαναγνωσία μπο-
ρεί να αποτελέσει το όχημα για την ευαισθητοποίηση της τάξης και την καλλιέργεια  της ενσυ-
ναίσθησης που θα  οδηγήσει  στην κατανόηση και την αποδοχή του άλλου, του διαφορετικού.  

Για να έχουμε όμως θετικά αποτελέσματα και αλλαγή στις στάσεις των παιδιών, απαιτού-
νται δομημένα προγράμματα φιλαναγνωσίας με συγκεκριμένους στόχους, θεματικές  και 
άξονες, με αξιοποίηση των ενδιαφερόντων και των ταλέντων των μαθητών, με παιγνιώδεις 
εμψυχωτικές δραστηριότητες, βιωματικές τεχνικές, αναγνωστικές εμψυχώσεις (Γουλής – 
Γρόσδος, 2011: 63) και με τη συμβολή κι άλλων τεχνών που θα βοηθήσουν το μαθητή να 
οικειοποιηθεί το λόγο, να απολαύσει τη μαγεία της μυθοπλασίας, να κρίνει, να σχολιάσει, 
να συναισθανθεί. Με άλλα λόγια να εμβαπτιστεί μέσα στο κείμενο και στη σημασιολογική 
αφθονία των λέξεων (Αναγνωστοπούλου, 2002:78), καλλιεργώντας τη φαντασία, την κρι-
τική του σκέψη και τη δημιουργικότητα του σε όλο το εύρος τους. 

Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα φιλαναγνωσίας που υλο-
ποιήθηκε σε σχολεία του Ν. Χανίων και στόχευε στην κατανόηση του άλλου, στην αποδο-
χή του διαφορετικού, στην καλλιέργεια του σεβασμού  και στην ανάπτυξη υγιών διαπρο-
σωπικών σχέσεων.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: φιλαναγνωσία, βιωματικές τεχνικές, ενσυναίσθηση, αποδοχή, κατανόηση

Η σημασία της διακειμενικότητας, της πολυτροπικότητας
και της βιωματικής προσέγγισης στη διδασκαλία της λογοτεχνίας:

παραδειγματικά και εφαρμοσμένα ψηφιακά σενάρια για το Δημοτικό Σχολείο

Τσαρμποπούλου Αντιγόνη,
Δασκάλα, Φιλόλογος

Το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης ορίζεται από τις προτάσεις του κλάδου 
της Kειμενογλωσσολογίας, που θέτουν ως στόχο της διδασκαλίας των γλωσσικών μαθη-
μάτων την καλλιέργεια του γραμματισμού των μαθητών με έμφαση στη διεύρυνση του 
κοινωνικού και κριτικού του χαρακτήρα. Επιπλέον, η εργασία στηρίζεται στις προτάσεις 
σύγχρονων ερευνητών στον χώρο της διδακτικής της Λογοτεχνίας που υποστηρίζουν ότι 
κάθε αναγνώστης αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει με τον δικό του τρόπο το ίδιο λογοτεχνι-
κό κείμενο, σύμφωνα με τις αναγνωστικές του εμπειρίες, τα ενδιαφέροντά του και τα προ-
σωπικά του βιώματα.

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους 
μπορεί να πραγματοποιηθεί η μετατροπή της σχολικής τάξης σε αναγνωστική κοινότητα 
της οποίας τα μέλη συνδιαλέγονται  μεταξύ τους και συν-οικοδομούν κριτική στάση ένα-
ντι των όσων διαβάζουν στα λογοτεχνικά βιβλία. Συγκεκριμένα εξετάζονται τρεις βασικές 
μεθοδολογικές αρχές με στόχο τη διασύνδεση των λογοτεχνικών κειμένων με το πλαίσιο 
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επικοινωνίας εντός του οποίου παράγονται: η διακειμενικότητα, η πολυτροπικότητα και 
η βιωματικότητα, όπως αυτές μεθοδεύτηκαν σε 3 ψηφιακά σενάρια, παραδειγματικά και 
εφαρμοσμένα, που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του δράσεων του  Κέντρου Ελληνικής Γλώσ-
σας για το «Ψηφιακό σχολείο» και την ένταξη, ενσωμάτωση και κριτική αξιοποίηση ψηφι-
ακών μέσων στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη της διδασκαλίας των μαθημάτων της 
Γλώσσας και της Λογοτεχνίας. Τα σενάρια εφαρμόστηκαν σε τάξεις διαφορετικών δημοτι-
κών σχολείων της Ελλάδας και αναρτήθηκαν συνοδευμένα από σχετικά τεκμήρια στον δι-
κτυακό τόπο του ΚΕΛ Πρωτέας: Εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα proteas.
greek-language.gr 

Τα συμπεράσματα των εφαρμογών αυτών καταδεικνύουν ότι στη διαδικασία της εξαγωγής 
νοήματος από ένα  συγκεκριμένο κείμενο τα παιδιά καταφεύγουν σε ένα οπλοστάσιο διακει-
μενικών φαινομένων, προσφεύγοντας, για παράδειγμα στη γνώση τους από βιβλία μυθοπλα-
σίας που έχουν ήδη διαβάσει, από οπτικά κείμενα - ταινίες, εικονογραφημένα και τηλεοπτικά 
προγράμματα, κείμενα της λαϊκής κουλτούρας- κινούμενα σχέδια, βίντεο, κόμιξ, διαφημίσεις 
και τραγούδια και ότι αυτό το κάνουν σε πολλά επίπεδα κειμενικής εμπλοκής, όπως στις δο-
μές της πλοκής, στους χαρακτήρες και στα κίνητρα τους, στη γλώσσα και στα γλωσσικά σχή-
ματα, στα θέματα και στις εικόνες. Οι εφαρμογές καταδεικνύουν, τέλος, τη σημαντικότητα 
των  στρατηγικών και των μέσων που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να υποστηρίξουν 
τους νεαρούς αναγνώστες στη διαδικασία νοηματοδότησης των λογοτεχνικών κειμένων.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: διακειμενικότητα, πολυτροπικότητα, βιωματικότητα, ψηφιακά σενάρια, 
ψηφιακά μέσα, αναγνωστική κοινότητα

Μουσείο Βιβλίου… μια εναλλακτική πρόταση
προώθησης της Φιλαναγνωσίας στα παιδιά

Χαριδήμου Κυριάκος, Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΥΠ.Π. Κύπρου
Παπαγεωργίου Σωτηρία, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Ελληνικών, ΥΠ.Π. Κύπρου

Η φιλαναγνωσία είναι ένα ζήτημα που απασχολεί εκπαιδευτικούς, γονείς, πολιτεία και διά-
φορους άλλους φορείς. Η δημιουργία σχέσης μεταξύ παιδιού και βιβλίου και η περαιτέρω 
διατήρησή της, είναι ένα αρκετά επίκαιρο θέμα για πολλούς ερευνητές. Η έννοια της φιλα-
ναγνωσίας χρησιμοποιείται στο σημερινό σχολείο για να περιγράψει τη θετική σχέση που 
αναπτύσσεται ανάμεσα στον αναγνώστη και το γραπτό κείμενο, αλλά και τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που στοχεύουν στη διαμόρφωση αυτής της σχέσης. 

Στόχος της πρότασης είναι η περιγραφή δράσεων που υιοθετούνται στο σχολείο για την προ-
ώθηση της φιλαναγνωσίας, την αγάπη για την ανάγνωση και τη δημιουργία μιας πολυδύναμης 
και πολυδιάστατης σχέσης μεταξύ βιβλίου και αναγνώστη. Η φιλική σχέση που αποκτά σταδιακά 
το παιδί με το βιβλίο θέτει τα θεμέλια για την αισθητική απόλαυση, την καλλιέργεια της φαντα-
σίας, την ανάπτυξη της γλωσσικής έκφρασης, την καλλιέργεια του συναισθηματικού κόσμου, 
της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας. Το πιο σημαντικό όμως, είναι η ανάγνωση βι-
βλίων να αποτελεί για τα παιδιά μια ελεύθερη επιλογή και όχι μια επιπλέον σχολική υποχρέωση. 
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Συγκεκριμένα η παρούσα πρόταση, έχοντας ως κεντρικό πυρήνα τα πιο πάνω, αναφέ-
ρεται στη δημιουργία Μουσείου βιβλίου σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου και πώς αυτή 
συνέβαλε στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας στα παιδιά. Η πρόταση 
αυτή εστιάζει στον τρόπο δημιουργίας του «Μουσείου Bιβλίου» στη σχολική μονάδα, κα-
θώς και στην περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος βασισμένου στο «Μουσείο Bιβλί-
ου», στο οποίο συμμετείχαν μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά την εφαρμογή του 
προγράμματος στο «Μουσείο Bιβλίου», εφαρμόστηκαν καλές και πρωτότυπες πρακτικές για 
την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας στα παιδιά και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε μια εναλ-
λακτική και πρωτοποριακή βιβλιοθήκη, η οποία προώθησε τον στόχο της συγκεκριμένης 
πρότασης. Στην παρουσίαση της προτεινόμενης πρότασης το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
που εφαρμόστηκε, οι πρακτικές που υιοθετήθηκαν και οι δραστηριότητες που πραγματο-
ποιήθηκαν μέσα στο «Μουσείο Bιβλίο», θα παρουσιαστούν και θα περιγραφούν εκτενώς, 
έτσι όπως υλοποιήθηκαν στα σχολεία που τέθηκαν σε εφαρμογή. 

Μέσα από τη συλλογή πλούσιου φωτογραφικού υλικού από την εφαρμογή του εκπαι-
δευτικού προγράμματος στο «Μουσείο Bιβλίου», αλλά και μέσα από την καταγραφή συνε-
ντεύξεων μαθητών ηλικίας 6 – 12 χρονών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα του μουσείου, 
αξιολογούνται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της συγκεκριμένης πρότασης. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: φιλαναγνωσία, Μουσείο Βιβλίου, βιωματικές δραστηριότητες, ευφάντα-
στη βιβλιοθήκη 

Η παρουσίαση στην τάξη λογοτεχνικού βιβλίου από ομάδα 
μαθητών/τριών και τη συγγραφέα: Μια διδακτική πρόταση στο μάθημα

της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου

Χειμαριού Ελένη, Φιλόλογος, Δρ. 
Στουγιαννούδης Γεώργιος, Φιλόλογος, Υπ. Δρ. 

Ψυχογυιού Ευαγγελία, Δρ. 

Στην προτεινόμενη εισήγηση περιγράφεται και αποτιμάται μια διδακτική παρέμβαση με τη 
μορφή ερευνητικής εργασίας στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου και ει-
δικότερα στην ενότητα Τα φύλα στη Λογοτεχνία, που εφαρμόστηκε στο Πειραματικό Λύκειο 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016. Η συγκεκριμέ-
νη διδακτική πρόταση επιδιώκει την υλοποίηση ενός από τους βασικούς σκοπούς του νέου 
Προγράμματος Σπουδών της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, την προώθηση της φιλαναγνωσίας, 
μέσω της ανασύστασης της σχολικής τάξης ως δυναμικής και αλληλεπιδραστικής κοινότητας 
αναγνωστών. Αποσκοπεί, επίσης, στην εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με τη σύν-
θετη και απαιτητική διαδικασία της ανάγνωσης,  μέσω της οποίας καλλιεργούνται γνωστικές 
και κοινωνικές δεξιότητες, διαμορφώνονται αισθητικά κριτήρια, ενισχύεται η κριτική και δη-
μιουργική σχέση με το σύγχρονο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον και δομείται η υπο-
κειμενικότητά τους ως ενεργών και συνειδητοποιημένων πολιτών, παραγωγών πολιτισμού.

Για την υλοποίηση των σκοπών αυτών και υπό το πρίσμα της θεωρίας του εποικοδο-
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μητισμού, μέριμνα του/της διδάσκοντα/ουσας είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, 
οι οποίες θα ωθήσουν τους/τις μαθητές/τριες να καταθέσουν τις προσωπικές τους εμπει-
ρίες και παραδοχές, αλλά και να ανασυγκροτήσουν (μετασχηματίσουν) τις νοητικές τους 
δομές, λειτουργώντας ως ενεργά υποκείμενα σε καταστάσεις αυθεντικής μάθησης που 
άπτονται κοινωνικών προβλημάτων και ηθικών διλημμάτων της σύγχρονης κοινωνικής 
πραγματικότητας.

Για τη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση επιλέχτηκε ως κατάλληλο το βραβευμένο 
με το Κρατικό Βραβείο Εφηβικού-Νεανικού Λογοτεχνικού Βιβλίου 2014, έργο της Αλεξάν-
δρας Μητσιάλη, Θα σε σώσω ό,τι κι αν γίνει (εκδ. Παπαδόπουλος), με κεντρικό ήρωα έναν 
φτωχό και εγκαταλειμμένο από τους γονείς του έφηβο από τη Βουλγαρία, ο οποίος, προ-
κειμένου να σώσει την αγαπημένη του, αλλά και να δομήσει τη ζωή του με τους δικούς του 
όρους, δυναμικά αντιμάχεται το σύγχρονο οργανωμένο έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων. 

Στο πλαίσιο της μαθητικής ερευνητικής εργασίας, ομάδα μαθητών και μαθητριών επεξεργά-
στηκε και ανέλαβε να παρουσιάσει («διδάξει») το έργο στην τάξη (peer teaching). Η δράση του 
ήρωα αξιοποιήθηκε ως έναυσμα ανάπτυξης κοινωνικού προβληματισμού και πραγμάτευσης 
ηθικών διλημμάτων και στερεοτύπων που αφορούν και την εικόνα του «άλλου». Ακολούθησε 
διδακτική παρέμβαση από την ίδια τη συγγραφέα, κατά την οποία με συζήτηση και βιωματι-
κές τεχνικές οι μαθητές και οι μαθήτριες αναστοχάστηκαν την οπτική και τις παραδοχές τους.

Προκειμένου να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο επέρχεται η αναθεώρηση (μετασχη-
ματισμός) των νοητικών δομών μέσα από ενεργητικές διαδικασίες μάθησης σε δραστηρι-
ότητες φιλαναγνωσίας με παρέμβαση του/της συγγραφέα του υπό πραγμάτευση έργου, 
οι μαθητές και οι μαθήτριες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια πριν και μετά την παρέμβαση 
της συγγραφέα. Στην εισήγηση παρουσιάζεται η συνολική πορεία της διδακτικής πρότασης 
και η αποτίμησή της, με βάση τα ερωτηματολόγια των μαθητών και μαθητριών.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Φιλαναγνωσία, διδακτική παρέμβαση συγγραφέα,  εποικοδομητισμός, 
διδασκαλία από ομοτίμους (peer teaching), αυθεντική μάθηση 

Ο Ρόλος της Ομάδας Ανάγνωσης στην Αναγνωστική 
και Ερμηνευτική Διαδικασία: ένα παράδειγμα και μια πρόταση

Χρονάκη Άλκηστη,
Δρ., Α.Π.Θ.

Η ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων συνήθως θεωρείται ατομική και ιδιωτική υπόθεση, η 
πρόσληψή τους όμως, με την έννοια της απόδοσης νοήματος, είναι μια κοινωνική διαδικα-
σία που εξελίσσεται και αλλάζει διαρκώς καθώς έρχεται σε επαφή με νέα κείμενα, ιδέες, σκέ-
ψεις και εμπειρίες. Όταν λοιπόν η ανάγνωση γίνεται στο πλαίσιο μιας ομάδας, οι αναγνώστες 
«αναγκάζονται» να συζητήσουν, να εκφράσουν τις απόψεις τους, να μοιραστούν τις σκέψεις 
τους, τις εμπειρίες τους και τα συναισθήματά τους και έτσι να οικοδομήσουν το νόημα του 
κειμένου. Η ανταλλαγή αυτή της αναγνωστικής τους ανταπόκρισης ωθεί τον αναγνώστη να 
στραφεί στο λογοτεχνικό κείμενο, να εμβαθύνει σε αυτό και να το μελετήσει διεξοδικά για 
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να βρει επιχειρήματα που θα υποστηρίξουν τη θέση του, τον ωθεί με άλλα λόγια να γίνει κρι-
τικός αναγνώστης, και να κατανοήσει καλύτερα τη δομή και τη λειτουργία της λογοτεχνίας. 

Θέλοντας να επιβεβαιώσω τα παραπάνω και να δω το ρόλο του πλαισίου στην αναγνω-
στική και ερμηνευτική διαδικασία, παρατήρησα και μελέτησα τα παιδιά που συμμετείχαν σε 
ομάδες ανάγνωσης στις βιβλιοθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι ομάδες δημιουργήθηκαν 
στο πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής με εμένα ως συντονίστρια. Για το λόγο αυτό, η 
μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε ήταν αυτή της εθνογραφίας με κύρια εργα-
λεία τη συμμετοχική παρατήρηση, τις άτυπες συνεντεύξεις-συζητήσεις, την τήρηση σημει-
ώσεων σε συνδυασμό με την καταγραφή των συναντήσεων χρησιμοποιώντας τεχνικά μέσα.

Στην αρχή της λειτουργίας των ομάδων, οι αναγνώστριες ήταν λίγο αμήχανες και στις 
συνομιλίες μας κυριαρχούσαν οι δικές μου ερωτήσεις. Όσο, όμως, εξοικειώνονταν με τη 
διαδικασία της ομάδας, εξοικειώνονταν και με την ίδια την ανάγνωση και αποκτούσαν συ-
νείδηση της πρόσληψής τους. Με τον καιρό οι αναγνώστριες ήταν αυτές που κατεύθυναν 
τη συζήτηση οικοδομώντας η μία στην ανταπόκριση της άλλης προκειμένου να υποστη-
ρίξουν την άποψή τους, να διαπραγματευτούν τη σημασία των επιχειρημάτων τους και τε-
λικά το νόημα του κειμένου. Στην εξέλιξη αυτή το πιο σημαντικό ρόλο έπαιξε το βιβλίο, η 
επιλογή δηλαδή ενός καλού βιβλίου που έδινε στην ομάδα τροφή για συζήτηση, ενώ η ίδια 
η ομάδα παρείχε στους συμμετέχοντες το χώρο και το χρόνο να εξερευνήσουν τις πρώ-
τες τους εντυπώσεις στα βιβλία που διάβασαν, να ακούσουν διαφορετικές ερμηνείες, να 
εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους και να εξελιχθούν ως αναγνώστες.

 Στην παρούσα ανακοίνωση θα παρουσιάσω αυτήν την εξέλιξη της ομάδας ανάγνωσης 
και των παιδιών που συμμετείχαν ως αναγνώστες, καθώς και το πώς μπορεί να εφαρμοστεί 
μια τέτοια διαδικασία στο σχολείο. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: αναγνωστική ανταπόκριση, ομάδα ανάγνωσης, κριτικός αναγνώστης, 
διδακτική της λογοτεχνίας

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Λέσχη Ανάγνωσης Ενηλίκων – Οι επιπτώσεις στο μορφωτικό,
κοινωνικό και ψυχολογικό τομέα του ατόμου

Σταυρόπουλος Γεώργιος,
Δάσκαλος

Με την παρούσα βιβλιογραφική εργασία επιχειρείται η εμπεριστατωμένη καταγραφή και 
παρουσίαση των θετικών επιπτώσεων και πολλαπλών ωφελειών της συμμετοχής υποκει-
μένων σε μια λέσχη ανάγνωσης, τόσο σε μορφωτικό, κοινωνικό όσο και σε ψυχολογικό 
επίπεδο.  Η θεωρητική αυτή παράθεση των ωφελειών για τα μέλη μιας λέσχης ανάγνωσης 
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στηρίχθηκε στις σύγχρονες απόψεις που συνδέουν τη λογοτεχνία, με την ψυχική υγεία, την 
αισθητική απόλαυση και στις παιδαγωγικές θεωρίες για την ενεργητική μάθηση στο πλαί-
σιο μιας ομάδας ενηλίκων. 

Μετά από εκτενή επισκόπηση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας προκύπτει πως 
το περιβάλλον φυσικής συζήτησης και αμοιβαίας συναλλαγής γνώσεων που παρέχει η λέ-
σχη ανάγνωσης σε συνδυασμό με την αυτενέργεια των μελών συντελούν στην αισθητική 
απόλαυση της λογοτεχνίας, στη δημιουργία θετικού κοινωνικοψυχολογικού κλίματος και 
παραγωγικού μορφωτικού περιβάλλοντος που οδηγεί στην ανάπτυξη του ομαδοσυνεργα-
τικού πνεύματος, της κριτικής σκέψης, στην ευαισθητοποίηση, στην ανάπτυξη της φαντα-
σίας, και στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. Καθώς το λογοτεχνικό κείμενο βιώνεται από 
την πλευρά του αναγνώστη, ενεργοποιούνται νοητικές λειτουργίες όπως η συγκέντρωση 
του νου, η εστίαση της προσοχής, η ικανότητα αναστοχασμού και αυτοπαρατήρησης που 
οδηγούν στην νοηματοδότηση και επεξεργασία του εσωτερικού του κόσμου και στον τρό-
πο αλληλεπίδρασης με τον εξωτερικό προάγοντας τοιουτοτρόπως την ψυχική του υγεία 
και αυτογνωσία.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Λέσχη ανάγνωσης, λογοτεχνία, ψυχική υγεία, αισθητική απόλαυση

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Τύφλωση στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο

Ζαγουράκη Μάγδα, Φοιτήτρια, Τ.Ε.Α.Π.Η., Ε.Κ.Π.Α.
Γιαννικοπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια, Τ.Ε.Α.Π.Η., Ε.Κ.Π.Α.

 Παρόλο που η αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης και της τύφλωσης, ολικής ή μερικής, μάλ-
λον αποτελεί την εξαίρεση στο χώρο του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου τόσο στην 
Ελλάδα όσο και διεθνώς, τυφλοί ήρωες κάνουν την εμφάνισή τους σε αυτό. Τα σχετικά βι-
βλία, που με τον καιρό βρίσκουν τη θέση τους σε ένα σχολείο ανοικτό σε όλους, φαίνεται 
να διακρίνονται σε δύο ομάδες: 

Την πρώτη κατηγορία συνιστούν τα βιβλία στα οποία η τύφλωση εμφανίζεται ως χαρακτη-
ριστικό κάποιου ήρωα και, προσλαμβάνοντας καθαρή αφηγηματική αξία, συνεισφέρει στη 
διαμόρφωση της πλοκής (π.χ. Το παραμύθι της μουσικής, όπου η τυφλή πριγκίπισσα Θεοδώ-
ρα αποτελεί την αφορμή για μια γνωριμία με λαϊκά μουσικά όργανα από όλον τον κόσμο) και 
κυρίως στη χαρακτηρολογία. Σε αυτήν την περίπτωση η τύφλωση ενδέχεται να συνδυάζεται 
με την κακία και να αποτελεί το εξωτερικό χαρακτηριστικό του αντιήρωα (π.χ. μονόφθαλμοι 
πειρατές), να προβάλλεται ως έλλειψη γνώσης και ένδειξη μειωμένης αντίληψης ή να απο-
τελεί το αποτέλεσμα της τιμωρίας/ αυτοτιμωρίας ενός ήρωα που έσφαλε (π.χ. Κύκλωπας και 
Οιδίποδας αντίστοιχα). Κάποια από αυτά τα βιβλία είναι διασκευές γνωστών κειμένων (π.χ. Η 
Στραβοκώσταινα) και αποκαλύπτουν, ακόμη και μέσω της γλώσσας, αντιλήψεις παλαιότερων 
εποχών για τον τρόπο που αντιμετωπίζονταν οι τυφλοί σε εκείνες τις κοινωνίες. 



10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος              4, 5 & 6 Νοεμβρίου 2016

170

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει βιβλία όπου η τύφλωση συνιστά το κύριο θέμα (issue 
books) και συνήθως περιγράφουν την καθημερινότητα και τις εμπειρίες ενός τυφλού ατόμου 
δίνοντας βαρύτητα σε διάφορους παραμέτρους της ζωής του (π.χ. η εκμάθηση της γλώσ-
σας braille στο The secret code). Παρόμοια κείμενα λειτουργούν ταυτόχρονα ως καθρέπτης 
για τα άτομα με αναπηρία που θα αναγνωρίσουν τον εαυτό τους, αλλά και ως παράθυρο 
για τους βλέποντες που θα ενημερωθούν και θα ευαισθητοποιηθούν σε θέματα σχετικά 
με μια αισθητηριακή αναπηρία. Μάλιστα σε μια εμφανή προσπάθεια να διαμορφωθεί μια 
ενδεδειγμένη στάση απέναντι στην τύφλωση, τα σχετικά εικονογραφημένα βιβλία συχνά 
αποτελούν κείμενα γνώσης όπου παρέχονται πληροφορίες ελαφρώς καλυμμένες κάτω από 
έναν αφηγηματικό μανδύα, συνοδεύονται από προλόγους γραμμένους από ειδικούς επι-
στήμονες που αγωνιούν/ αγωνίζονται να ενημερώσουν και να καθοδηγήσουν, εισάγονται 
με τίτλους που χρωματίζουν θετικά την αναπηρία, έχουν ήρωες παιδιά ή ανθρωποποιη-
μένα ζώα που θυμίζουν μικρά παιδιά, και συνήθως αποτελούν ρεαλιστικές ιστορίες που 
διαδραματίζονται σε ένα αστικό σκηνικό που μοιάζει με εκείνο των παιδιών αναγνωστών. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: εικονογραφημένο βιβλίο, τύφλωση, απεικόνιση αναπηρίας

Η συνθήκη της αναπηρίας στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο:
η περίπτωση του εικονογράφου Νικόλα Ανδρικόπουλου

Μίσιου Μαριάννα, Δρ., Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τσιμπιδάκη Ασημίνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Οι έρευνες οι οποίες εξετάζουν τη σχέση αναπηρίας και λογοτεχνίας είναι σχετικά περιορι-
σμένες στην Eλλάδα, όπως, επίσης, προβληματικός είναι ο τρόπος απεικόνισής της (Κανα-
τσούλη 2014). Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το σημείο συνάντησης της αναπηρίας και 
της λογοτεχνίας στα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία. Μελέτη περίπτωσης αποτελούν τέσ-
σερα βιβλία, τα οποία εικονογραφήθηκαν από τον Νικόλα Ανδρικόπουλο (με ή χωρίς δικά 
του κείμενα) με θέμα την αναπηρία. Η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε ότι οι αναπηρίες 
που εμφανίζονται είναι η νοητική υστέρηση, και η κλινική της μορφή Σύνδρομο Down (ή 
τρισωμία 21), η κινητική αναπηρία και ο αυτισμός.  Η ανάλυση συνίσταται σε τρεις άξονες: 
απεικόνιση της αναπηρίας όπως αυτή κτίζεται μέσα από τη σύμπραξη του εικονιστικού 
και του λεκτικού κώδικα, η απεικόνιση των χαρακτήρων με αναπηρία και η σχέση τους με 
τους άλλους χαρακτήρες. 

Σε ό,τι αφορά την εικονιστική απόδοση της αναπηρίας, αυτή είναι χαρακτηριστική των 
περιπτώσεων της νοητικής υστέρησης και των κινητικών προβλημάτων, ενώ οι χαρακτήρες 
αποτυπώνονται κυρίως παραμορφωμένοι. Στην περίπτωση του αυτισμού, τα συμπτώματα 
της αναπηρίας αποδίδονται εικονογραφικά με συμβολισμούς. Ωστόσο, στα χέρια έμπει-
ρων εικονογράφων, διάφορες τεχνικές της εικόνας, όπως το χρώμα, το πλάνο, η γωνία λή-
ψης, αλλά και η διάταξη των εικόνων στη σελίδα, γίνονται εργαλεία ικανά να κατευθύνουν 
και να τροποποιούν την ανάγνωση και την ερμηνεία του γραπτού κειμένου.  Με τη χρήση 
τέτοιων τεχνασμάτων  ο Ανδρικόπουλος καταφέρνει να θολώνει τα όρια στην απεικόνιση 
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των χαρακτήρων με αναπηρία σε σχέση με αυτήν των άλλων χαρακτήρων, ώστε να φαίνο-
νται όλοι ίδιοι αλλά διαφορετικοί. Προάγεται έτσι το μήνυμα της ισότιμης θεώρησης όλων 
των ανθρώπων.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: αναπηρία, εικονογράφηση, εικονογραφημένα αφηγήματα, Νικόλας Αν-
δρικόπουλος

Η πολύπλευρη δυναμική της σχέσης λαϊκής λογοτεχνίας
και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία

Σταύρου Αικατερίνη,
Ειδική Παιδαγωγός, Νηπιαγωγός, Δρ.,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

H λαϊκή λογοτεχνία περιλαμβάνει τις λαϊκές παραδόσεις, τα λαϊκά παραμύθια, τις αφηγήσεις 
εν γένει, τις διδαχές, τους μύθους, τις νουβέλες ,τα ανέκδοτα και τα αινίγματα. Η φιλοσοφία 
της  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης έγκειται, στο ότι τα παιδιά με αναπηρία και με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μέλη της κοινωνίας που έχουν δικαίωμα για μόρφωση, για ίσα 
δικαιώματα και για ίσες ευκαιρίες στη διαδικασία απόκτησης του μορφωτικού αγαθού, με 
τον τρόπο που αυτά μπορούν. 

Με την παρούσα εισήγηση αποδεικνύεται ο αποτελεσματικός συνδυασμός εφαρμογής 
της Παιδαγωγικής της Αφήγησης της λαϊκής λογοτεχνίας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευ-
ση στην προσχολική ηλικία, καθώς το παιδί σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία, βρίσκεται αντι-
μέτωπο με τεράστιες αναπτυξιακές μεταβολές που συμβαίνουν τόσο στη σωματική του 
διάπλαση, όσο και στη κοινωνικοσυναισθηματική και τη νοητική ανάπτυξη. Η πολύπλευρη 
δυναμική της σχέσης της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με την λαϊκή λογοτεχνία είναι 
αποτελεσματική σε όλο το φάσμα της αναπτυξιακής πορείας του ανάπηρου παιδιού, καθώς 
επιτυγχάνει τη συνεχή εξέλιξη του χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του και, τον εφοδια-
σμό του με τα κατάλληλα μέσα για μια αξιοπρεπή θέση και ένταξη στο κοινωνικό σύνολο. 

Επιπρόσθετα, οπλίζει τη θέλησή του και ενεργοποιεί το σύνολο των δυνάμεών του, συ-
νειδητοποιεί δε την ταυτότητα και τη φυσιογνωμία του καθώς αναδύει στην επιφάνεια την 
πολυμορφία των πραγμάτων στην παιδαγωγική διαδικασία, με αποτέλεσμα να βρίσκει την 
πραγματική αλήθεια και τη γνώση και παράλληλα, το πραγματικό του πρόσωπο μέσα από 
την παράδοση. Η δυναμική της αφήγησης βασίζεται στη δομή και τις λειτουργίες της λαϊ-
κής λογοτεχνίας, οι οποίες εν γένει δρουν καταλυτικά στην παιδική ψυχή και αποδεικνύε-
ται η θετική τους αγωγιμότητα στο παιδί με αναπηρία.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ:Λαϊκή Λογοτεχνία, Ειδική Αγωγή, Προσχολική Ηλικία
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Ιχνηλατώ την αναπηρία…
Γράφω με εικόνες: μία βιωματική δράση

Τσιμπιδάκη Ασημίνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μίσιου Μαριάννα, Δρ., Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Αδιαμφισβήτητα τα κόμικς έχουν κερδίσει κύρος και αναγνωρισιμότητα και στην Ελλάδα. 
Η πρόσφατη κινητοποίηση του ενδιαφέροντος της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και 
του χώρου των εκδόσεων, υποδηλώνει ότι αναγνωρίζεται πλέον η υπόσταση των κόμικς 
ως ολοκληρωμένου μέσου. Ωστόσο, εξακολουθούν να είναι ένα πολιτιστικό αντικείμενο 
που δύσκολα ταυτοποιείται ή προσδιορίζεται. Ειδικότερα, στην εκπαιδευτική κοινότητα, 
η επιμειξία εκπαιδευτικών και διδακτικών πρακτικών που απορρέουν από ένα πολυτροπι-
κό και πολύπλοκο μέσο όπως τα κόμικς, συχνά επιφέρει αμηχανία στην ενασχόληση του 
εκπαιδευτικού με αυτά.  Γι’ αυτό και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κρίνεται αναγκαία 
(Μίσιου, 2011). Μια αντίστοιχη αμηχανία παρατηρείται γενικά στην αντιμετώπιση και προ-
σέγγιση της αναπηρίας. Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να την αποδέχονται, οι 
σύγχρονες έρευνες αποδεικνύουν ότι η κοινωνία εξακολουθεί να είναι προκατειλημμένη 
αρνητικά (Πολυχρονοπούλου 2012, Τσιμπιδάκη 2013). Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η προ-
σέγγιση της αναπηρίας γιατί η γνωριμία με το διαφορετικό  συνιστά στην ουσία γνωριμία 
με τον ίδιο μας τον εαυτό. 

Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη παρουσιάζει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολό-
γηση ενός βιωματικού προγράμματος με θέμα: «Ιχνηλατώ την αναπηρία…. Γράφω με εικό-
νες». Ειδικότερα, το πρόγραμμα είχε ως στόχο την ταυτόχρονη και ισόβαθμη μύηση σε δύο 
διαφορετικά θεματικά πεδία: την αναπηρία και τα κόμικς. Βασικοί άξονες του προγράμμα-
τος ήταν οι ακόλουθοι: πρώτον, η γνωριμία με τις αφηγηματικές λειτουργίες, τις συμβάσεις 
και τις τεχνικές των κόμικς, δεύτερον, η προσέγγιση της σεναριακής γραφής και τρίτον, η 
επαφή με την αναπηρία, μέσα από τη δημιουργία κόμικς με αντιπροσωπευτικούς χαρακτή-
ρες (σύνδρομο Down, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, εγκεφαλική παράλυση, τύφλωση 
και τραυλισμό). Η μελέτη συνιστά μια ποιοτική έρευνα και ειδικότερα, μία έρευνα δράσης. 
Συμμετείχαν συνολικά 262 άτομα, που σχετίζονται με τον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης 
(12 άτομα ως συντονιστές/εκπαιδευτές και 250 ως συμμετέχοντες/εκπαιδευόμενοι). Για τη 
συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η συμμετοχική παρατήρηση. 

Τα ευρήματα της μελέτης αναδεικνύουν ότι μία βιωματική δράση, μέσα από μία δια-
θεματική προσέγγιση, μπορεί να συνδυάσει δύο επιστημονικά πεδία και να πετύχει, εκτός 
από τους βασικούς της στόχους, τη δημιουργική έκφραση μέσα από ποικίλα ερεθίσματα 
και συναισθήματα, καθώς και την ομαδική και συνεργατική εργασία.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: αναπηρία, κόμικς, βιωματική δράση
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

Αγγελάκη Άννα 94
Αγγέλη Βαΐα 45
Αθανασίου Αικατερίνη 152
Ακριτόπουλος Αλέξανδρος 71
Αναγνωστόπουλος Βασίλειος 143
Αναγνώστου Γιάννης 30
Ανδρέου Αφροδίτη 120
Αποστολάκη Δήμητρα 27
Αποστολίδου Βενετία 15
Αποστολοπούλου Ευαγγελία 140
Αραβανή Ευαγγελία 21
Αραβανής Σπύρος 49
Ασημακοπούλου Κατερίνα 124
Βαζιάκα Πετρούλα 111
Βακάλη Άννα 33, 115
Βασάκου Χρυσάνθη 116
Βεκρής Ελευθέριος 22
Βλαστάρης Κωνσταντίνος 39
Βλαχοδήμου Ελένη 153
Βλαχονικολέα Γεωργία 110
Βορβή Ιωάννα 92
Βορδώνη Παναγιώτα 29
Βρεττού Κασσιανή 68
Γαμβρού Ειρήνη 72
Γερακίνη Αλεξάνδρα 154
Γεωργιάδης Γιώργος 115
Γεωργίου Χρήστος 155
Γεωργούλη Άλκηστις-Κυριακή 17, 155
Γιαννικοπούλου Αγγελική 169
Γιώτης Παναγιώτης 136
Γιωτοπούλου Αικατερίνη 72
Γκλέζου Νεφέλη 122
Γκούμας Σταμάτιος 57
Γκουτσιουκώστα Ζησούλα 73
Γραίκος Νικόλαος 156
Γρηγορίου Σταυρούλα 94, 136
Γρόσδος Σταύρος 18, 104
Δαμιανίδου Ελένη 74
Δάρρα Μαρία 75
Δελιόπουλος Γεώργιος 34
Δημητρακάκη Ιωάννα 126

Δημητριάδη Ελένη 40
Δρίκου Μαρία-Αγγελική 123
Ευφραιμίδης Ανέστης 157
Ζαγουράκη Μάγδα 169
Ζαράγκας Χαρίλαος 94
Ζαρωτιάδου Ευφροσύνη 157
Ζαχαριά Ελένη 143
Ζαχαριά Χαρίκλεια 49
Ζησοπούλου Ελένη 144
Ζωγράφου-Τσαντάκη Μαρία 148
Ηλιόπουλος Παναγώτης 35
Θεοδωρόπουλος Εμίλ 105
Ιωάννου Αικατερίνη 101
Καινούργιου Ελένη 145
Καλαϊτζή Αναστασία 33
Καλαϊτζή Χριστίνα 76
Καλασαρίδου Σωτηρία 95
Καλαφατά Μαρία 112
Καλιωτάκη Κυριακή 50
Καλογήρου Τζίνα 14, 33
Καλογιάννη Αιμιλία 31
Καλοσπύρος Νικόλαος 32
Καλούρη Ράνυ 70
Κανελλοπούλου Ευρυδίκη-Μαρία 75
Κανταρτζή Ευαγγελία 19
Καπαγερίδης Χρήστος 77
Καπραβέλου Αλεξία 58
Καραγιάννη Μαρία 51
Καρακίτσιος Ανδρέας 76, 78
Καραντώνη Χριστίνα 86
Καρατάσου Κατερίνα 79, 80
Καρέλα Γεωργία 158
Καρολίδου Σωτηρία 91
Κατσαρίδου Μάρθα 159
Κάτσιου Ευθαλία 27
Καψάλης Γεώργιος 13
Κελεπούρη Μαρία 96
Κεραμάρη Ελένη 27
Κιρκιλιανίδου Μαρία 97
Κομποχόλης Δημήτριος 113
Κονταξή Ελένη 132

Ονοματεπώνυμο       Σελίδα/ες Ονοματεπώνυμο       Σελίδα/ες
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Κοντογεώργη Θεοδώρα 124
Κουβαρά Θεοδώρα 114
Κούκου Μήνα 28
Κουκουβίνου Σοφία 133
Κούλα Βασιλική 36
Κούλα Ευγενία 36
Κουμπάρου Χρυσάνθη 102
Κουντουρά Νικολίνα 81
Κουρκουμέλη Μαρία 134
Κούσουλας Φώτιος 106
Κουτζιακουτζίδου Θεοδώρα 52
Κουτούβελα Χριστίνα 65
Κουτούβελας Γεώργιος 65
Κουτσού Έλσα 53
Κοψιδά-Βρεττού Παρασκευή 149
Κρομυάδου Χαρούλα 135
Κωνσταντινίδης Γεώργιος 124
Κωνσταντινίδου Μύρια 80
Κωστοπούλου Νατάσα 78
Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος 32, 33, 115
Κωτσάκη Καλλιόπη 82
Κωτσελένη Σοφία 86
Λαλαγιάννη Βασιλική 14
Λάμπρου Δήμητρα 28
Λεμονίτση  Άννα 115
Λιούζα Κωνσταντία 135
Λογοθέτη Σταματία 83
Λυμπεροπούλου Δήμητρα 54, 136
Λώλη Ελευθερία 160
Μάκη Αικατερίνη 56
Μαλαπάνη Αθηνά 84
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος 13, 147
Μανικάρου Μεταξούλα 161
Μαντζανίδης Ευάγγελος 85
Μάντη Ειρήνη 127
Μαργαρίτη Διονυσία 46, 62
Μαργαρώνη Μαίρη 63
Μαυρίδου Αλεξάνδρα 107
Μαυρογιώργου Άννα-Καλλιόπη 60
Μητρούλια Σοφία 48, 86
Μήτση Πολυξένη 87
Μήτση-Αναγνώστου Μαρία 128
Μητσοπούλου Αικατερίνη 34
Μίσιου Μαριάννα 150, 170, 172
Μιχαλοπούλου Αναστασία 162

Μπάκας Θωμάς 41
Μπαχτσιαβάνου Γεωργία 78
Μπενέα Ελένη 42
Μπόμπας Λεωνίδας 88
Μπότου Αναστασία 70
Μπούζα Αικατερίνη 142
Μπουμπούλη Παναγιώτα 35
Νάκας Θανάσης 108
Νάκη Στέλλα 23
Νικολάου Βασιλική 116
Νικολάου Σουζάννα-Μαρία 49, 125
Νιφτανίδου Θεοχαρούλα 137
Ντζάνη Ελένη 126
Ντούλια Αθηνά 163
Ξανθόπουλος Δαμιανός 115
Ξένου Άννα-Δέσποινα 98
Οικονομοπούλου Βάσω 33
Ορφανού Αλεξία 37
Παγάνη Ευγενία 138
Παμουκτσόγλου Αναστασία 129
Παναγιωτοπούλου Βαλεντίνα 61
Πάνος Δημήτριος 55
Πανταζής Σπύρος 94
Παπά Βασιλική-Γκλόρια 43
Παπά Μόνικα 43
Παπαγάλου Φωτεινή 92
Παπαγεωργίου Αικατερίνη 66
Παπαγεωργίου Σωτηρία 165
Παπαστεφανάκη Σταυρούλα-Λυδία 120
Παπαχρήστος Ευάγγελος 162
Παπουτσή Αικατερίνη 57
Πέσχου Πολυξένη 104
Πισιήα Πιερουλλή Χριστιάννα 151
Πισσαδάκη Αγγελική 29
Πολύδωρος Γεώργιος 139
Πολυζώη Γεωργία 89
Πορτελάνος Σταμάτης 64
Πουλημένου Ελένη 24
Πουλιώτη Σοφία 66
Πουρνάρη Μαρία 117
Προκοπίου Αικατερίνη 90
Σάββα Ανδρούλα 117
Σεϊτανίδου Δώρα 135
Σιωμοπούλου Ελένη 99
Σκαμαντζούρα Λαμπρινή 27
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Σκλείδα Σοφία 146
Σκουμπουρδή Χρυσάνθη 112, 119
Σούλης Σπυρίδων-Γεώργιος 27, 28, 29
Σπανός Γεώργιος 25
Σπυροπούλου Βασιλική 118
Σταμέλου Ευαγγελία 31
Σταυρόπουλος Γέωργιος 168
Σταύρου Αικατερίνη 171
Στουγιαννούδης Γεώργιος 166
Στοφόρος Κωνσταντίνος 20
Στρουμπίνη Αναστασία 136
Σωτηριανού Κυριακή 44
Τζιτζιλή Ειρήνη 129
Τζουμανίκα Βασιλική 29
Τουτζιαράκη Μαριάννα 67
Τριάντου Ιφιγένεια 140
Τσακανίκα Στραυρούλα 56
Τσαρμποπούλου Αντιγόνη 164
Τσέργας Νικόλαος 70
Τσιλιμένη Τασούλα 39, 113
Τσιμπιδάκη Ασημίνα 170, 172
Τσιότρας Βασίλειος 38
Τσιτσανούδη-Μαλλίδη Νικολέττα 47, 105
Φελούκα Βασιλική 147
Φραγκούλης Ιωσήφ 48
Φραντζή Πηνελόπη 140
Φτιάκα Ελένη 74
Χαραλάμπους Παναγιώτα 100
Χαριδήμου Κυριάκος 165
Χαριλάου Νεόφυτος 26
Χαρίσης Αθανάσιος 91
Χαρμπάτσης Χρήστος 29
Χατζηλία Χρύσα 33
Χατζησάββα Αικατερίνη 108
Χειλάκη Αγγελική 109
Χειμαριού Ελένη 166
Χοντολίδου Ελένη 16, 135
Χριστοδουλίδου Λουίζα 92
Χρονάκη Άλκηστη 167
Χρονοπούλου Ιωάννα-Μαρία 126, 130
Χρυσανθή Παρασκευή-Τσαμπίκα 119
Χρυσός Μιχαήλ 142
Ψυχογυιού Ευαγγελία 166
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Oι σχολικοί ηγέτες και ο τρόπος δι-
οίκησης των σχολείων γενικότε-

ρα, συνδέεται άμεσα με την ποιότη-
τα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τη 
βελτίωση των σχολείων, την εξέλιξη των εκπαιδευτικών και, ασφαλώς, τη μάθη-
ση των παιδιών. Στην Κύπρο και την Ελλάδα, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που 
επιχειρούνται, η σχολική ηγεσία και διοίκηση συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά 
προβλήματα. Ποια είναι όμως η υφιστάμενη κατάσταση και ποιοι οι πιθανοί τρόποι 
αντιμετώπισης των προβλημάτων; O τόμος που κρατάτε στα χέρια σας είναι χωρι-
σμένος σε τρεις μεγάλες –αν και αλληλοεξαρτώμενες– θεματικές ενότητες. Η πρώ-
τη ενότητα αφορά στην οργάνωση και διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων, η 
δεύτερη στην ηγετική συμπεριφορά και τη δράση ατόμων και ομάδων και η τρίτη 
στην εξέλιξη του σχολείου και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

ΕκΠαιδΕΥτική
διοικήςή & ήγΕςια

Επιστημολογική βάση,
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