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I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α

To σχολικό έτος 1970-71 δίδαξα, ώς έπί συμβάσει καθηγητής, τό μάθη
μα των νέων έλληνικών στο πρώτο ετος της Μέσης Δημοσίας Τεχνικής Σ χο 
λής Ε ργοδηγώ ν Ίωαννίνων στο τμήμα των δομικών έργων.

'Η  διδασκαλία τών νέων έλληνικών στις Τεχνικές Σχολές δημιουργεί σή
μερα στον διδάσκοντα πολλά διοικητικά καί διδακτικά προβλήματα. Τα προ
βλήματα αύτά οφείλονται στις ειδικές συνθήκες πού έπικρατοϋν στις Τεχνικές 
Σχολές, δπως ή δευτερεύουσα θέση τοϋ μαθήματος, ή ανομοιογένεια τών μαθη
τών στις γνώσεις καί στήν ηλικία, ή έλλειψη εγχειριδίου καί βοηθημάτων γιά 
τη διδασκαλία, τά μεγάλα τμήματα τών μαθητών κ.τ.λ.

Στη μελέτη αύτή άναφέρονται: τά προβλήματα πού αντιμετώπισα, κατά 
τή διάρκεια τών μαθημάτων μου στη Μέση Δημοσία Τεχνική Σχολή ’Εργοδη
γών Ίωαννίνων, οΐ λύσεις πού έδωσα καί ή μέθοδος τής διδασκαλίας τών νέων 
έλληνικών1.

Τό μάθημα τών νέων έλληνικών είναι, κατά γενικήν ομολογία, ένα από τά 
βασικότερα μαθήματα, τά όποια διδάσκονται σήμερα στή Δημοτική καί Μέ
ση ’Εκπαίδευση. 'Η  αξία του οφείλεται στούς ποικίλους καί πολυμερείς 
σκοπούς τούς όποιους προσπαθεί νά έπιτύχη. Μέ τή διδασκαλία τοϋ μαθή
ματος αύτοϋ επιδιώκεται ή γλωσσική κατάρτιση τών μαθητών καί ή πνευ
ματική έξύψωσή τους. Γνωρίζουν οί μαθητές τό νεοελληνικό πνεύμα καί τίς 
αρετές τοϋ Ελληνικού λαοϋ. Καλλιεργείται ή καλαισθητική άντίληψή τους. 
Ευρύνονται οί γνώσεις τους καί άναπτύσσονται άξιόλογες ψυχικές λειτουργίες, 
δπως ή κρίση, ή μνήμη, ή νόηση, ή φαντασία, ή παρατηρητικότητα. Συνηθίζουν 
οί μαθητές στήν έξωτερίκευση σκέψεο^ν, κρίσεων καί ιδεών μέ σαφήνεια, πλή- 
ρότητα καί υπευθυνότητα. Καλλιεργείται καί άναπτύσσεται ή προσωπικότη-

1. Ευχαριστώ θερμά τούς συναδέλφους Γ. Μαυρογιώργο, Μ. Τζουριάδου καί Φ. Γεωρ- 
γιάδου γιά τή βοήθεια τους στή μελέτη μου αύτή. Ευχαριστώ επίσης τό Διευθυντή τής Σχο
λής ’Εργοδηγών κ. Γ. Καπόγλου γιά τή συμπαράστασή του καί τή διευκόλυνση στή συλλο
γή διαφόρων στοιχείων. Θερμότατα εύχαριστώ τόν καθηγητή τής έδρας τών Παιδαγωγικών 
κ. Χρ. Φράγκο γιά τή συμπαράστασή του καί τίς πολύτιμες ύΛοδείξεις του. Θερμότατα επί
σης εύχαριστώ τή γυναίκα μου, ή όποια μου συμπαραστάθηκε κατά τή διάρκεια όλης τής 
εργασίας.



ι \ .  Λ υ α ν α σ ιο υ

τα  των μαθητών καί διευκολύνεται ή ομαλή προσαρμογή τους στή ζωή καί 
ή αρμονική συμβίωση μέ τούς άλλους συνανθρώπους τους.

Γιά νά έπιτευχθοϋν δμως οί άνωτέρ(ι> σκοποί, πρέπει νά υπάρχουν βασι
κές προϋποθέσεις γιά  τούς διδάσκοντες καί τούς διδασκομένους. Το μάθημα 
των νέων έλληνικών πρέπει απαραίτητα νά εϊναι πρωτεύον, ώστε νά παρακο
λουθούν μέ ένδιαφέρον δλοι οί μαθητές καί νά συμμετέχουν ένεργητικά στή δι
δασκαλία' νά υπάρχουν εγχειρίδια καί βοηθήματα μέ ΰλη προσαρμοσμένη στό 
πνευματικό έπίπεδο των μαθητών, στούς οποίους απευθύνονται- νά ύπάρχουν 
κατάλληλες συνθήκες διδασκαλίας, δπως μεγάλες αίθουσες, μικρός άριθμός 
τμημάτων, ομοιογένεια τών μαθητών κ.τ.λ. καί οί διδάσκοντες νά είναι πολύ 
καλά συγκροτημένοι’ νά έχουν δηλαδή έκτος άπό τις ειδικές γνώσεις, πού άπαι
τε ί τό μάθημα, καί εύρεία εγκυκλοπαιδική μόρφωση, γιά  νά μπορούν νά άντα- 
ποκριθοϋν μέ άνεση στις άπαιτήσεις τοϋ μαθήματος.

Στή Δημοτική καί Μέση ’Εκπαίδευση τά προβλήματα τής διδασκαλίας 
τών νέων έλληνικών περιορίζονται περισσότερο στον τομέα τών έγχειριδίων 
καί τών βοηθημάτων. Σ τις Τεχνικές Σχολές δμως δλες σχεδόν οί προϋποθέ
σεις πού άναφέραμε δεν ύπάρχουν. *Η έ'λλειψη αυτή δημιουργεί πολλά προβλή
ματα στον διδάσκοντα καί στούς διδασκομένους.

'Η  ιδιορρυθμία πού παρουσιάζει τό μάθημα τών νέων έλληνικών στις 
Τεχνικές Σχολές είναι ένα θέμα τό όποιο πρέπει νά μελετηθή συστηματικά, σή
μερα μάλιστα πού στή χώρα μας καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια νά προω- 
θηθή ή τεχνική παιδεία. Γιά τό λόγο αύτό μελέτησα μέ προσοχή τά προβλή
ματα τών νέων έλληνικών στις Τεχνικές Σχολές μέ τήν προσδοκία δτι θά συμ
βάλω, κατά τό δυνατόν, στή δημιουργία προϋποθέσεοον γιά  τήν έπίλυσή τους.

Οί ειδικότεροι σκοποί τής μελέτης αύτής είναι : α) νά άναφέρη τά  προ
βλήματα, τά όποια διαπίστωσα κατά τή διάρκεια τών μαθημάτων μου στή 
Μέση Δημοσία Τεχνική Σχολή Ε ργοδηγώ ν Ίωαννίνων, γ ιά  νά γίνη σύγκρι
ση μέ τυχόν διαπιστωθέντα προβλήματα καί άπό άλλους συναδέλφους άντιστοί- 
χων Τεχνικών Σ χολώ ν β) νά έκθέση τον τρόπο μέ τον όποιον άντιμετώπισα 
τά προβλήματα αύτά, γ ιά  νά άνταλλαγοϋν απόψεις καί νά βρεθούν καλύτεροι 
τρόποι άντιμετωπίσεως- γ) νά άναπτύξη τή μέθοδο πού άκολούθησα στή δι
δασκαλία τοϋ μαθήματος, μέ τήν προσδοκία δτι θά δοθούν άφορμές γιά  συζή
τηση καί εύρεση καλυτέρων τρόπων διδασκαλίας" δ) νά γίνη αφορμή γιά  συ
χνότερη έκθεση απόψεων καί ιδεών γύρω άπό τά διδακτικά θέματα, ώστε νά 
προκόψουν πολλά καί γόνιμα στοιχεία γιά  τό διδακτικό έ'ργο.

Γνωρίζω βέβαια δτι μέ τή μελέτη αύτή δέν έπιλύονται δλα τά προβλήμα
τα πού ύπάρχουν στον τομέα αύτό, ούτε καί έπεδίωξα κάτι παρόμοιο. Φιλο
δοξία μου είναι νά προβληματίσω τούς έκπαιδευτικούς καί άπό τον προβλημα
τισμό αύτό νά προκύψουν ωφέλιμα συμπεράσματα.



II . Π Α ΡΑ ΓΟ Ν Τ Ε Σ ΟΙ Ο Π Ο ΙΟ Ι Ε Π Η ΡΕ Α Ζ Ο Υ Ν  ΔΥΣΜΕΝΩΣ 
Τ Η  ΔΙΔΑ ΣΚ Α Λ ΙΑ  ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝ ΙΚ Ω Ν  Σ Τ ΙΣ  Τ ΕΧ Ν ΙΚ ΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

1. Η  Δ Ε Τ Τ Ε Ρ Ε Γ Ο Τ Σ Α  Θ ΕΣΗ  ΤΟ Τ Μ ΑΘΗΜ ΑΤΟΣ

'Έ να άπό τά βασικά προβλήματα, πού δυσκολεύουν τή διδασκαλία του 
μαθήματος των νέων ελληνικών στις Τεχνικές Σχολές, είναι ή δευτερεύουσα 
θέση του στο αναλυτικό πρόγραμμα. ’Ενώ σέ δλα τά  δημόσια σχολεία τής χ ώ 
ρας μας τά νέα έλληνικά θεωρούνται πρωτεύον καί βασικό μάθημα, στις Τ ε
χνικές Σχολές τό μάθημα αύτό δχι μόνο δέν θεωρείται πρωτεύον άλλα καί ώς 
δευτερεΰον έχει πολύ μικρή αξία. 'Ο  βαθμός του π .χ . δέν έπηρεάζει καθόλου 
τήν πρόοδο τών μαθητών. Είναι δυνατόν ένας μαθητής νά προαχθή μέ μονάδα 
στά νέα έλληνικά, άρκεϊ νά έχη δέκα έννέα (19) σέ κάποιο άλλο μάθημα, π .χ. 
στη γυμναστική, στήν ιστορία, στά θρησκευτικά καί νά συγκεντρώνη γενικό 
βαθμό δέκα (10) σέ δλα τά μαθήματα. ’Αποτέλεσμα τής θέσης αυτής τού μαθή
ματος είναι νά μήν ένδιαφέρωνται οί μαθητές γ ι’ αύτό καί νά μην προσέχουν 
στη διδασκαλία, δσο καλή διάθεση κι αν έ'χη ό διδάσκων.

Γιά νά μπορέση ένας εκπαιδευτικός, μέ τις συνθήκες αυτές, νά άνταπο- 
κριθή στήν άποστολή του καί νά άντιμετωπίση τά προβλήματα, πού θά προκό
ψουν, πρέπει νά είναι πολύ καλά συγκροτημένος άπό πλευράς γνώσεων, νά πη- 
γαίνη πάντα προετοιμασμένος στή διδασκαλία, ώστε νά προσελκύη τό ένδιαφέ- 
ρον τών μαθητών, νά εχη ικανότητα επιβολής μέ σωστό παιδαγωγικό τρόπο, γιά 
νά μήν έπιδεινώνη περισσότερο τήν κατάσταση, κυρίως δμως νά έ'χη κερδίσει 
τήν εμπιστοσύνη τών μαθητών καί ώς άτομο καί ώς διδάσκαλος. ’Εάν κάποι
ος δέν έχη τά εφόδια αύτά, γ ιά  νά σταθή μέσα στήν τάξη, ή πρέπει νά προσποι- 
ήται δτι διδάσκει, ένώ στήν πραγματικότητα θά είναι έρμαιο στις διαθέσεις 
τών μαθητών ή πρέπει νά άπειλή καί νά τιμωρή συνεχώς τούς μαθητές1. Καί οί 
δύο δμως αυτές λύσεις είναι άπαράδεκτες γιά  τήν Π αιδαγω γική, γ ιατί μάθημα 
τό όποιο γίνεται χωρίς παλμό καί ένδιαφέρον ή μάθημα τό όποιο στηρίζεται στή 
βία καί στήν άπειλή, δέ μπορεί νά άποδώση τά άναμενόμενα αποτελέσματα.

2. Η  Α Ν Ο Μ Ο ΙΟ Γ Ε Ν Ε ΙΑ  Τ Ω Ν  Μ ΑΘΗΤΩΝ

Ό  δεύτερος παράγων, ό όποιος έπηρεάζει δυσμενώς τή διδασκαλία τού 
μαθήματος τών νέων έλληνικών στις Τεχνικές Σχολές, είναι ή άνομοιογένεια 
πού παρατηρεΐται μεταξύ τών μαθητών τών Σχολών αύτών ώς πρός τις γνώ 
σεις καί τήν ήλικία.

1. Στίς Τεχνικές Σχολές εφαρμόζονται δυστυχώς καί οί δύο τρόποι άντιμετωπίσεως 
τοΰ προβλήματος. Οί περισσότεροι καθηγητές, καί κυρίως οί νέοι, ή άφήνουν τούς μαθητές 
νά ρυθμίζουν τή διδασκαλία σύμφωνα μέ τις διαθέσεις τους, γιά  νά μη τούς δημιουργοϋν φα
σαρία, ή τούς άπειλοϋν καί τούς τιμωρούν μέ τήν παραμικρή αιτία.



'Η  ανομοιογένεια αύτή οφείλεται, στο δικαίωμα πού έχουν γιά  έγγραφή 
στις Τεχνικές Σχολές μαθητές μέ ποικιλία γραμματικών γνώσεων (άπόφοι- 
τοι κατωτέρων Τεχνικών Σχολών, κάτοχοι ένδεικτικου τρίτης γυμνασίου καί 
άνω, άπόφοιτοι γυμνασίου) χωρίς μάλιστα περιορισμό στήν ηλικία. Ό  πίνα
κας 1 μας δίνει μιά εικόνα τής άναμοιογενείας τών μαθητών ώς πρός τίς γραμ
ματικές τους γνώσεις. Ά π ό  τούς 157 μαθητές, οί όποιοι παρακολούθησαν τε
λικά τό τμήμα τών οικοδόμων τοϋ πρώτου έτους κατά τό σχολικό έτος 1970- 
71, οί 88 μαθητές, δηλαδή ποσοστό 56%, ήταν άπόφοιτοι Γυμνασίου, ένώ οί 
υπόλοιποι 69, δηλαδή ποσοστό 44%, ήταν κάτοχοι ένδεικτικου διαφόρων γυ 
μνασιακών τάξεων ή άπόφοιτοι κατωτέρων Τεχνικών Σχολών.

Π ί ν α κ α ς  1
Γραμματικές γνώσεις, κατά φϋλον, τών 157 μαθητών τοϋ τμήματος τών 
οικοδόμων, οί οποίοι παρακολούθησαν τό μάθημα τών νέων έλληνικών 

κατά τό σχολικό έτος 1970-71

Φ ϋ λ ο ν
Σύνολο ν

Γραμματικές γνώσεις "Appevsc Θήλεις

Α ριθμός Ποσοατό \ Α ριθμ ός Ποαοστόν Α ριθμός Ποσοστόν

’Απόφοιτοι Γυμνασίου 74 53,62 14 73,68 88 56,05

Τελειόφοιτοι Γυμνασίου 6 4,35 - - 6 3,82

Πέμπτης Γυμνασίου 8 5,80 - - 8 5,10

Τετάρτης Γυμνασίου 17 12,32 3 15,79 20 12,74

Τρίτης Γυμνασίου 27 19,56 2 10,53 29 18,47

Ά πόφ . Κατ. Τεχν. Σχολ. 6 4,35 - - 6 3,82

Σ  ύ ν ο λ ο ν 138 100,00 19 100,00 157 100,00

'Ο  πίνακας 2 μας δίνει μιά εικόνα τής άνομοιογενείας τών μαθητών ώς 
πρός την ήλικία. Βλέπομε δηλαδή στόν πίνακα αύτόν δτι τό 63% τών μαθη
τών κυμαίνεται στήν ήλικία τών 18-20 έτών, τό 19% στήν ήλικία τών 21-26 
έτών καί τό 18% στήν ήλικία τών 15-17 έτών.

'Η  άνομοιογένεια αύτή τών μαθητών, δπως είναι επόμενο, δημιουργεί 
στόν διδάσκοντα πολλά προβλήματα διοικητικά καί διδακτικά.

Διοικητικά προβλήματα δημιουργεί, γ ιατί οί μεγαλύτεροι στήν ήλικία 
μαθητές, καί κυρίως οί άπόφοιτοι γυμνασίου, αξιώνουν άπό τούς διδάσκοντες 
διαφορετική μεταχείριση σέ σύγκριση μέ τούς μικρότερους συμμαθητές τους"
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Π ί ν α κ α ς  2
’Έτος γεννήσεως, κατά φυλον, τών 157 πρωτοετών μαθητών τοϋ τμή
ματος τών οικοδόμων, οί όποιοι παρακολούθησαν τό μάθημα τών νέων 

έλληνικών κατά τό σχολικό έτος 1970-71

Φ ϋ λ ο ν
Σύνολον

"Ετος γεννήσεως "Αρρενες Θήλεις

’Αριθμός Ποσοστόν ’Αριθμός Ποσοστόν ’Αριθμός Ποσοστόν

1936 1 0,74 - - 1 0,64

1944 1 0,74 - - 1 0,64

1946 6 4,44 - - 6 3,82

1947 9 6,67 - - 9 5,73

1948 4 2,96 2 9,09 6 3,82

1949 4 2,96 3 13,64 7 4,46

1950 16 11,86 4 18,18 20 12,74

1951 38 28,15 6 27,27 44 28,03

1952 32 23,70 3 13,64 35 22,29

1953 16 11,86 2 9,09 18 11,46

1954 5 3,70 2 9,09 1 4,46

1955 3 2,22 - - 3 1,91

Σ ύ ν ο λ ο ν 135 100,00 22 100,00 157 100,00

διεκδικοϋν δηλαδή ακαδημαϊκές ελευθερίες καί προνόμια παρόμοια μέ τά 
προνόμοια τών φοιτητών τών Ά νω τάτω ν Σχολών (έλευθερία στο ντύσιμο, 
στην εμφάνιση, στην παρακολούθηση τών μαθημάτων, στο κάπνισμα κ.λ.). 
Γιά δλα αύτά επικαλούνται κυρίως τήν ήλικία τους και άδιαφορούν γιά  το δτι 
ή Σχολή τους είναι Μέσης και δχι ’ \νω τά τη ς Παιδείας. Ε π ειδή  δμως ή Σ χο 
λή άρνεΐται αυτές τις παραχωρήσεις, πολύ σωστά βέβαια, δημιουργοϋνται 
προστριβές καί έπεισόδια μεταξύ τών μαθητών αύτών καί τών καθηγητών, 
έπιβάλλονται αύστηρές ποινές καί διαταράσσονται οΐ σχέσεις διδασκόντων 
καί διδασκόμενων.

ίο



Διδακτικά προβλήματα δημιουργεί, γ ιατί ό διδάσκων βρίσκεται σέ δί
λημμα πρώτον ώ ςπρός τήν έκλογή τής ύλης καί δεύτερον ώς πρός τή μεθοδολο
γία , τήν όποια πρέπει νά άκολουθήση, γιά νά ίκανοποιήση τό άνομοιογενές 
σύνολο τών μαθητών. "Αν π .χ . ό διδάσκων προγραμματίση ύλη πού νά άνταπο- 
κρίνεται στό πνευματικό έπίπεδο τών άποφοίτων τού γυμνασίου ή αν άκολου
θήση μία μεθοδολογία πού νά ένδείκνυται μόνο γ ι’ αύτούς, πώ ς θά συνεργα- 
σθή μέ τούς άλλους; Ά ν  πάλι άκολουθήση τήν άντίθετη τακτική, πώ ς θά ίκανο- 
ποιήση τούς άποφοίτους; Τά προβλήματα αύτά γίνονται περισσότερο πολύ
πλοκα καί άπό τήν άνομοιογένεια τών μαθητών στήν ηλικία. Ά ν  οί μαθητές 
ήταν τής αύτής ήλικίας (16-19 έτών), άκόμη καί άν υπήρχε ανομοιογένεια στις 
γνώσεις θά μπορούσε ό διδάσκων τό μάθημα τών ελληνικών νά βρή θέματα κοι
νού ένδιαφέροντος καί νά ρυθμίση εύκολώτερα τή διδακτική μεθοδολογία του, 
οπότε οί διαφορές θά ήταν λιγότερες καί οί άντιδράσεις θά έλαττώνονταν.

3. Ο Μ ΕΓΑ Λ Ο Σ Α ΡΙΘ Μ Ο Σ  ΤΩΝ Μ ΑΘ Η ΤΩ Ν  Σ Τ ΙΣ  ΤΑ Ξ Ε ΙΣ

Μέ τό δικαίωμα τής έλεύθερης έγγραφης στις Τεχνικές Σχολές δημιουρ- 
γοϋνται πληθωρικά τμήματα μαθητών, μέ άποτέλεσμα νά μή μπορή νά γίνη 
σωστή καί άποδοτική εργασία. Κυρίως γιά τό τμήμα τών οικοδόμων του πρώ
του έτους τό πρόβλημα είναι πολύ όξύ. Στό τμήμα αύτό γράφτηκαν, κατά τό 
σχολικό έτος 1970-71, 236 μαθητές. ’Από αύτούς δμως διέκοψαν ήδη άπό τό 
πρώτο δίμηνο οί περισσότεροι καί κατά τή διάρκεια τού έτους παρακολου
θούσαν μαθήματα 157 μαθητές. Οί μαθητές αύτοί ήταν χωρισμένοι σέ δύο 
τμήματα, μέ 80 περίπου μαθητές τό καθένα, λόγω τής άνεπαρκείας τών κτηρι
ακών έγκαταστάσεων1. 'Ο  αριθμός δμως τών 80 μαθητών είναι ύπερβολικός 
γιά  σωστή καί άποδοτική διδασκαλία καί μάλιστα σέ μαθητές Τεχνικών Σ χο
λών. 'Ο  πίνακας 3 μας δίνει μιά γενική εικόνα τών πρωτοετών μαθητών, κα
θώς καί τών μαθητών του δευτέρου καί τρίτου έτους, σχετικά μέ τον άριθμό 
καί τήν πρόοδό τους. Ά π ό  τούς 788 μαθητές δλης τής Σχολής, κατά τό έτος 
1970-71, οί 477, δηλαδή ποσοστό 61% ήταν πρωτοετείς. Ά π ό  τόν ϊδιο πίνακα 
παίρνομε μιά γενική εικόνα καί γ ιά  τόν άριθμό τών πρωτοετών μαθητών κα
τά τμήματα. Ά ς  σημειωθή δτι κανένα έτος δέ λειτούργησε μέ περισσότερα ά
πό δύο τμήματα. 'Ο  πίνακας 3 έπίσης μας δίνει μιά σαφή εικόνα γιά  τήν ελ
λιπή παρακολούθηση καί τήν χαμηλή πρόοδο τών πρωτοετών μαθητών σέ σύγ
κριση μέ τούς μαθητές τών δύο άλλων έτών.

1. Κατά τό σχολικό έτος 1970-71 ή Τεχνική Σχολή ’Εργοδηγών στεγαζόταν στό 
κτήριο τοϋ Γυμνασίου Άρρένων Ίωαννίνων καί λειτουργούσε μόνο τό άπόγευμα μέ δλα τά 
τμήματά της. Επόμενο ήταν λοιπόν νά άντιμετωπίζη προβλήματα χώρου. "Ηδη δμως απέ
κτησε δικό της οίκημα καί ελπίζω ότι τό πρόβλημα αύτό θά έχη ξεπεραστή.
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Π ί ν α κ α ς  3

Α ο ν £  τ  ο ς Γεν. Σύνολον
K „xr]VQQi , ,  ------------------- ---------------------  --------- —  —  Δευτέρου καί

ΟΙκοδόμοι ΣχεδιασταΙ Ή λ ε κ /γ ο ι Μ ηχ/γοι Σύνολον Τρίτου δτους

Άριθ. % Άριθ. % Άριθ. % Άριθ. % Άριθ. % Άριθ. %

Έγγραφέντες 236 - 115 - 70 - 56 - 477 - 311 -

Άπορριφθέντες λόγψ 
έλλιποϋς φοιτήσεως 94 40 46 40 22 31 14 25 176 37 35 11,25

Παραπεμφθέντες εις 
ολικήν έξέτασιν 
τόν Σεπτέμβριον 14 6 8 1 1 1 4 7 27 5 24 7,75

Προσελθόντες εις 
εξετάσεις ’Ιουνίου 128 54 61 53 47 68 38 68 274 58 252 81

Προαχθέντες 38 30 29 48 13 27 17 44 97 35 135 54

’Ανεξεταστέοι 76 59 26 42 33 71 19 51 154 57 106 41,60

Άπορριφθέντες 14 11 6 10 1 2 2 5 23 8 11 4,40

4. Η  Ε Λ Λ Ε ΙΨ Η  Ε Γ Χ Ε ΙΡ ΙΔ ΙΩ Ν  ΚΑΙ ΒΟ ΗΘ Η Μ Α ΤΩ Ν

Γιά τή διδασκαλία τών νέων έλληνικών στις Τεχνικές Σχολές, ώς σήμερα 
τουλάχιστον, δέν υπάρχουν έγχειρίδια τά όποια νά άνταποκρίνωνται στις απαι
τήσεις τοϋ άναλυτικοΰ προγράμματος. 'Η  διδασκαλία γίνεται άπό τά έγχειρί
δια τών διαφόρων γυμνασιακών τάξεων. Συγκεκριμένα οί πρωτοετείς μαθητές 
τών Τεχνικών Σχολών χρησιμοποιοΰν τά έγχειρίδια τών μαθητών τής τρίτης 
γυμνασίου, οΐ δευτεροετείς μαθητές χρησιμοποιούν τά έγχειρίδια τής τετάρτης 
γυμνασίου καί οί τριτοετείς μαθητές τά έγχειρίδια τής πέμπτης ή έκτης γυ
μνασίου1.

'Η  χρήση τών γυμνασιακών αύτών εγχειριδίων, γιά  τή διδασκαλία τών 
νέων έλληνικών στις Τεχνικές Σχολές Μέσης Παιδείας είναι λύση άνάγκης 
καί νομίζω δτι δέ διευκολύνει τήν επίτευξη τών σκοπών τοϋ μαθήματος. Οί 
λόγοι πού μέ όδηγοϋν στο συμπέρασμα αύτό είναι οί ακόλουθοι: α) 'Η  ΰλη πού 
περιέχουν τά βιβλία αύτά προορίζεται γιά  μαθητές μέ ομοιογένεια στις γνώσεις

1. Τό αναλυτικό πρόγραμμα τών Τεχνικών Σχολών δέ μνημονεύει καθόλου τί είδους 
έγχειρίδια πρέπει νά χρησιμοποιούν οί μαθητές. Ά π ό  τό 'Υπουργείο όμως άποστέλλονται 
γιά χρήση γυμνασιακά έγχειρίδια καί, έπειδή δέν υπάρχουν ίίλλα, αύτό θεωρείται ώς έμμεση 
έντολή γιά τή χρησιμοποίησή τους.
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καί στήν ήλικία. Σ τις  Τεχνικές Σχολές δμως δέν ισχύει καμία άπό τις προη
γούμενες προϋποθέσεις’ β) τό άναλυτικό πρόγραμμα τών Τεχνικών Σχολών 
προβλέπει νά διδάσκωνται οί μαθητές καί κείμενα τεχνικού περιεχομένου, ό
πω ς περιγραφές έργων τέχνης, τοπίων, τεχνικών έργων κ.τ.λ. Τά έγχειρίδια 
τοϋ γυμνασίου έλάχιστα άνταποκρίνονται στόν τομέα αύτό. Ε νδεικτικά  ανα
φέρω δτι τό έγχειρίδιο της τρίτης γυμνασίου, τό όποιο χρησιμοποιούν οί πρω
τοετείς μαθητές τών Τεχνικών Σχολών, έχει μόνο δύο κείμενα τεχνικού περι
εχομένου καί αύτά δχι άπό τά  άντιπροσωπευτικότερα τοϋ είδους- γ) οί μαθητές 
του γυμνασίου διδάσκονται γ ιά  πρώτη φορά τά κείμενα τών νεοελληνικών ά- 
ναγνωσμάτων καί έπόμενο είναι νά προσελκύουν τό ένδιαφέρον τους' οί μαθη
τές δμως τών Τεχνικών Σχολών είναι πιθανόν, οί περισσότεροι τουλάχιστον, 
νά έχουν ξαναδιδαχτή τά ΐδια κείμενα στις διάφορες γυμνασιακές τάξεις, ο
πότε ή προσδοκία του άγνώστου χάνεται καί γ ι’ αύτό δέν συμμετέχουν στό 
μάθημα.

Ό  διδάσκων λοιπόν τό μάθημα τών νέων έλληνικών στις Τεχνικές Σ χο 
λές πρέπει νά βρη άπό τά γυμνασιακά έγχειρίδια ύλη κατάλληλη γιά δλες τις 
ηλικίες τών μαθητών τοϋ τμήματός του καί γιά δλα τά πνευματικά έπίπεδα. 
Ε π ίσ η ς  πρέπει νά προγραμματίση κείμενα πού νά έξυπηρετοΰν, κατά τό δυ
νατόν, τήν έπιτυχία τών σκοπών του άναλυτικοΰ προγράμματος. Π ώς δμως θά 
τό κατορθώση αύτό, άφοϋ τά  γυμνασιακά έγχειρίδια δέν τόν βοηθούν; "Ολα 
αύτά τά προβλήματα, σέ συνδυασμό μάλιστα καί μέ τά γενικότερα πού άνα- 
φέραμε (δευτερεύουσα θέση τοϋ μαθήματος, μεγάλα τμήματα μαθητών, άνο- 
μοιογένεια κ.τ.λ.), ένεργοΰν ώς άνασταλτικοί παράγοντες στη διδασκαλία του 
μαθήματος. ’Ά ν  δέν άντιμετωπιστοΰν μέ σωστό τρόπο καί σύντομα, είναι αδύ
νατον τό μάθημα τών νέων έλληνικών νά άποδώση οφέλη στις Τεχνικές Σχολές.

5. Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε ΙΣ

Γιά νά αντιμετωπιστούν μέ έπιτυχία οί παράγοντες οί όποιοι έπηρεάζουν 
δυσμενώς τή διδασκαλία τών νέων έλληνικών στις Τεχνικές Σχολές, είναι ά- 
νάγκη νά ληφθοΰν ύπ’ δψιν τά ακόλουθα:

1. Τό μάθημα τών νέων έλληνικών πρέπει νά γίνη πρωτεύον. Μόνο τότε 
οί μαθητές θά προσέχουν σ’ αύτό μέ ένδιαφέρον, θά παρακολουθούν άνελλιπώς 
τη διδασκαλία, θά άφομοιώνουν δημιουργικά τήν υλη καί θά έκτελοΰν τις έντο- 
λές τού διδάσκοντος γιά εργασία ή μελέτη καί άλλιον βοηθημάτων, ώστε νά 
προκύψη ούσιαστική βελτίωσή τους. "Οσο τό μάθημα παραμένει στή σημε
ρινή δευτερεύουσα θέση, καμία φιλότιμη προσπάθεια τοϋ διδάσκοντος δέ θά 
βρίσκη άνταπόκριση, ούτε καί θά επιτυγχάνεται τό έπιδιωκόμενο άποτέλεσμα. 
Τά νέα έλληνικά δέν είναι απλώς ένα φιλολογικό μάθημα, άλλά ένα μάθημα 
πού προσφέρει τό άπαραίτητο γλωσσικό καί έκφραστικό ύλικό γιά  δλα τά έπαγ-



γέλματα. Ε πομένω ς ή γραπτή καί προφορική έκφραση πρέπει νά κατακτηθή 
άπό ολους ανεξαιρέτως τούς έκπαιδευομένους "Ελληνες.

2. Πρέπει νά ληφθοϋν μέτρα, ώστε νά έκλειψη ή άνομοιογένεια, πού πα- 
ρατηρεΐται σήμερα μεταξύ τών μαθητών τών Τεχνικών Σχολών, ή νά περι- 
ορισθή δσο τό δυνατόν περισσότερο. 'Η  έγγραφή τών άποφοίτων τοϋ γυμνα
σίου στο δεύτερο ετος1 θά βοηθήση άναμφισβήτητα τή λύση τοϋ προβλήματος 
αύτοΰ. Στο πρώτο έ'τος δμως καί κυρίως στά πολυμελή τμήματα, δπως τών 
οικοδόμων, πρέπει νά δημιουργηθοΰν ομοιογενή τμήματα σέ γνώσεις ή ήλικία, 
γιά νά γίνη σωστά ή διδακτική έργασία.

3. Τά τμήματα τών μαθητών τών Τεχνικών Σχολών έκτός άπό ομοιογε
νή πρέπει νά είναι καί ολιγομελή, μέ άνώτερο αριθμό 30-40 μαθητές, γιά νά 
είναι άποδοτική ή διδασκαλία. Ή  προϋπόθεση αύτή βέβαια είναι βασική γιά 
δλα τά  σχολεία. Γιά τις Τεχνικές Σχολές δμως είναι πιο έπείγουσα καί πρέπει 
άμεσα νά άντιμετωπισθή, λόγω τών δυσμενών παραγόντων πού άναφέραμε.

4. Πρέπει νά γραφούν ειδικά εγχειρίδια γιά  τούς μαθητές τών Τεχνικών 
Σχολών. Τό περιεχόμενο τών έγχειριδίων αύτών είναι άνάγκη νά έπιλεγή προ
σεκτικά, ώστε νά είναι προσαρμοσμένο στις άπαιτήσεις τοϋ άναλυτικοΰ προ
γράμματος τών Τεχνικών Σχολών καί νά άνταποκρίνεται, κατά τό δυνατόν, 
στο πνευματικό επίπεδο δλων τών μαθητών. ’Ε πί πλέον τά βιβλία τών νέων 
έλληνικών, πού θά γραφοΰν γιά  τούς μαθητές τών Μέσων Τεχνικών Σχολών, 
πρέπει νά περιέχουν καί άλλα στοιχεία δπως, πλούσιο λεξιλόγιο, σχόλια γραμ
ματολογικά, περιλήψεις, ερωτήσεις γιά  τήν έμπέδωση τοϋ μαθήματος, προβλή
ματα πού προκύπτουν άπό τό κείμενο, γλωσσικές ασκήσεις καί πλούσια βι- 
ογραφικά στοιχεία γιά τον συγγραφέα. Μέ τον τρόπο αύτό θά κεντρίζουν τό 
ένδιαφέρον τών μαθητών γιά  μελέτη, θά τούς βοηθουν στήν κατανόηση τής 
διδασκαλίας καί θά τούς προσφέρουν θετική βοήθεια στήν άπόκτηση έγκυκλο- 
παιδικών γνώσεων.

5. Γ ιά τήν καλύτερη έπιτυχία τών σκοπών τοϋ άναλυτικοΰ προγράμμα
τος καί τήν έγκυκλοπαιδική μόρφωση τών μαθητών τά νεοελληνικά έγχειρί- 
δια, πού θά προορίζωνται γιά  τούς μαθητές τών Τεχνικών Σχολών, δεν πρέπει 
νά περιλαμβάνουν ανεξέλεγκτα "μικρούς” καί "μεγάλους” λογοτέχνες, άλλά 
να γίνη μία έπιλογή δοκίμων λογοτεχνών. Στο πρώτο έτος π .χ . νά διδάσκων- 
ται οί μαθητές (10) δέκα κλασσικούς λογοτέχνες, ποιητές καί πεζογράφους, 
σε ικανοποιητικό βαθμό δμως, ώστε νά γνωρίσουν πράγματι τό έργο τους. 
Στο δεύτερο καί τρίτο έ'τος επίσης νά διδάσκωνται άπό άλλους δέκα, οπότε,

ίο  μ,α,υημα των νεων εΛΛηνι.Λων υ ι« , *w»»- — / — -

1. Ά π ό  τό νέο σχολικό έτος 1972-73, δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 124126/Α 231 /27-9-72 
Υπουργικής Άποφάσεως, οί απόφοιτοι Γυμνασίου έγγράφονται άπ’ ευθείας στο δεύτερο 

έτος τών Μέσων Τεχνικών Σχολών. Ή  άπόφαση αύτή άναμφισβήτητα προσφέρει ήθική ικα
νοποίηση στούς άποφοίτους, γιατί θά τελειώνουν ένα χρόνο γρηγορώτερα άπό τούς μή απο
φοίτους, άλλά καί έπιλύει πολλά διδακτικά καί διοικητικά προβλήματα.



τελειώνοντας τή Σχολή, νά έχουν μελετήσει τριάντα (30) βασικούς εκπροσώ
πους τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, νά έχουν διαβάσει έργα τους, νά έχουν μυ- 
ηθή στο πνεϋμα τους, νά έχουν γνωρίσει τις ιδέες καί τίς τάσεις πού εκπροσω
πούν, καί νά έχουν αποκτήσει πράγματι ούσιώδεις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις 
γιά  τή νεοελληνική λογοτεχνία.

Έ κ το ς  άπό τούς μαθητές σημαντικά θά ώφεληθοΰν άπό τά  έγχειρίδια 
αυτά καί οί διδάσκοντες, γ ιατί καί αύτοί δέ θά χάνουν πλέον πολύτιμο χρόνο 
νά ψάχνουν γιά  κείμενα κατάλληλα γιά τούς μαθητές τους, άλλά θά έχουν τήν 
άνεση νά έπεξεργαστοϋν τά  λίγα άλλά εκλεκτά έργα τών νέων έγχειριδίων 
σέ βάθος καί πλάτος, οπότε ή συμβολή τους θά είναι ούσιαστική.

6. Γ ιά τήν έπιτυχία τοϋ ανωτέρω σκοποΰ πρέπει νά συγκροτηθή ειδική 
έπιτροπή άπετελουμένη άπό ειδικούς έπιστήμονες (παιδαγωγό, ψυχολόγο, φι
λόλογο καί τεχνικό), ώστε νά έξασφαλιστοϋν δλες οί προϋποθέσεις γιά  σω
στή επιστημονική έπιλογή καί παρουσίαση τών κειμένων.

7. Γιά τή θετικότερη συμβολή τοϋ μαθήματος τών νέων έλληνικών στις 
Τεχνικές Σχολές πρέπει οΐ βιβλιοθήκες τους νά πλουτιστοΰν καί μέ ποικίλα 
λογοτεχνικά βοηθήματα, γ ιά  νά μπορούν καί οί μαθητές νά τά συμβουλεύων- 
ται, δταν τά χρειαστούν, καί οί καθηγητές νά παραπέμπουν σ’ αυτά γιά  διάφο
ρες εργασίες.

’Εάν ληφθοϋν τά άνωτέρω μέτρα, πιστεύω δτι τά προβλήματα, πού ε
πηρεάζουν σήμερα δυσμενώς τή διδασκαλία τοϋ μαθήματος τών νέων έλληνι
κών στις Τεχνικές Σχολές, θά έκλείψουν ή θά περιοριστούν στο έλάχιστο καί 
ή συμβολή τοϋ μαθήματος στήν πνευματική καί ήθική κατάρτιση τών μαθητών 
θά είναι άναμφισβήτητα μεγάλη καί σημαντική.

II I .  Β ΑΣΙΚΑ  ΔΙΔΑ Κ ΤΙΚ Α  Π ΡΟ ΒΛ Η Μ Α ΤΑ  ΤΟ Τ Μ ΑΘΗΜ ΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΕΑΑΗΝΙΚΩ Ν Σ Τ ΙΣ  ΤΕΧ Ν ΙΚ ΕΣ ΣΧ Ο Α ΕΣ ΚΑΙ Α Ν Τ ΙΜ Ε Τ Ω Π ΙΣΗ  ΤΟΤΣ

Έ κ το ς άπό τά  γενικά προβλήματα, τά όποια άνέφερα, ό διδάσκων τά 
νέα έλληνικά στις Τεχνικές Σχολές έχει νά άντιμετωπίση καί ειδικότερα προ
βλήματα. τά  όποια έπηρεάζουν άμεσα τήν ομαλή διεξαγωγή τοϋ μαθήματος, 
δπως τά άκόλουθα:

1. Ε Κ Λ Ο Γ Η  Κ Α Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η  Τ Η Σ  Δ ΙΔ Α Κ Τ Ε Α Σ  Τ Λ Η Σ

Γιά νά εκλέξω καί νά οργανώσιο σωστά τήν ΰλη, τήν όποία έπρεπε νά 
διδάξω στο πρώτο έτος, συμβουλεύτηκα πρώτα τό άναλυτικό πρόγραμμα τής 
Σχολής. Σύμφωνα μέ αύτό1 έπρεπε νά διδάξω: α) νεοελληνικά κείμενα, πεζά

1. Βλ. ΰπ’ άριθ. 137584/10-10-69 ’Εγκύκλιο 'Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας, Γε-



τ ο  μ α οη μ α  τώ ν νέω ν έλλη νικ ώ ν σ τις  ι ε χ ν ικ ε ς  ζ ^ υ /.ο ς

καί ποιητικά, μία (1) ώρα τήν εβδομάδα’ β) γραμματική καί συντακτικό μία 
(1) ώρα' γ) έκθεση ιδεών, γραφή καί διόρθωση, δύο (2) ώρες' συνολικά δηλαδή 
έπρεπε νά διδάξω τά νέα έλληνικά τέσσερεις (4) ώρες τήν έβδομάδα. Σ τις 
ώρες δμως πού προορίζονταν γιά  τήν έκθεση τό άναλυτικό πρόγραμμα δριζε 
έπί πλέον, δτι οί μαθητές έπρεπε "νά άσκοϋνται εις τήν σύνταξιν έπιστολών, κα
τά προτίμησιν έπαγγελματικοϋ περιεχομένου, ώς καί εις τήν σύνταξιν άναφο- 
ρών καί αιτήσεων προς διαφόρους άρχάς” 1. Ε π ίσ η ς  στήν ώρα τής διδασκαλί
ας τής γραμματικής καί του συντακτικού τό άναλυτικό πρόγραμμα δριζε 
νά διδάσκωνται καί "άντιγραφή, εις τό τετράδιον, έκ τών άναγνωσμάτων μι
κρού άποσπάσματος κειμένου καί έκμάθησις τής ορθογραφίας αύτοΰ, γραφή 
καθ’ ύπαγόρευσιν 4-5 στίχων άγνώστου κειμένου καί διόρθωσις τών παρατη- 
ρηθέντων σφαλμάτων, προφορική άνάλυσις ορθογραφίας τών δυσκολωτερων 
λέξεων τοϋ έκάστοτε διδασκομένου άναγνώσματος, έθισμός τών μαθητών εις 
τήν χρήσιν ορθογραφικού λεξικού πρός εΰρεσιν τών νέων λέξεων” 2.

Ώ ς  πρός τό σκοπό τής διδασκαλίας τού μαθήματος τών νέων έλληνικών 
τό άναλυτικό πρόγραμμα δριζε τά άκόλουθα: "Σ κοπός τών Έλληνικών, έν 
τώ  μέτρω πάντοτε τής πνευματικής στάθμης τών μαθητών έκάστης τάξεως, 
είναι νά καταστήση τούς μαθητάς ικανούς ν’ άντιλαμβάνωνται όρθώς τόν προ
φορικόν λόγον καί τά γραπτά κείμενα, νά έκφράζωσι προφορικώς καί διατυ- 
πώσι γραπτώς τά διανοήματά των κατά τρόπον ορθόν, σαφή, άκριβή καί πλή
ρη, άνευ περιττολογιών καί άναλόγως πρός τάς πνευματικάς αύτών ικανότη
τας" ν’ άναπτύξωσι καί διαμορφώσωσι τήν προσο^πικότητά των, νά παρασκευ- 
ασθώσι δέ διά τόν βίον, ιδία τόν έπαγγελματικόν, δεδομένου δτι ή γλώσσα 
είναι τό κύριον μέσον επικοινωνίας έν τε τώ  κοινωνικώ καί τώ  έπαγγελματι- 
κώ βίω- νά κατευθύνη τόν μαθητήν πρός ίκανοποίησιν τής πρός άνάγνωσιν 
έφέσεως μέ τά εΰγενέστερα δημιουργήματα τής Ε λληνικής λογοτεχνίας καί 
καταστήση τούτον ικανόν νά διακρίνη καί έκτιμα τό άριστον καί πρός αύτό πάν
τοτε νά κατατείνη, νά καλλιεργήση τήν άγάπην πρός τήν πατρίδα καί τόν έλ- 
ληνοχριστιανικόν πολιτισμόν διά τής άναγνώσεως τών άριστων δημιουργη
μάτων τής έλληνικής λογοτεχνίας” 3.

Ά π ό  τις πληροφορίες αύτές τοϋ άναλυτικοΰ προγράμματος διαπίστωσα 
μιά δυσαναλογία στις ώρες διδασκαλίας, κυρίως στήν κατανομή τους, καί 
στούς σκοπούς πού έπρεπε νά πετύχω μέ τή διδασκαλία τοϋ μαθήματος. Τό 
νά κατορθώσω δηλαδή μέ μία ώρα διδασκαλίας κειμένων τήν έβδομάδα, δύο

νική Διεύθυνσις Τεχνικών Υπηρεσιών, ή όποία έπέχει θέση άναλυτικοΰ προγράμματος γιά 
τις Τεχνικές Σχολές.

1. Έ ν θ ’ άν. σ. 8.
2. Έ νθ’ άν. σ. 7.
3. Έ νθ’ άν. σ. 6.



ώρες έκθεση (γραφή, διόρθωση, άσκήσεις γιά σύνταξη έγγραφων) καί μία ώ
ρα γραμματική, συντακτικό, ορθογραφία κ.τ.λ., νά καταστήσω τούς μαθητές 
ικανούς νά άντιλαμβάνωνται σωστά τό γραπτό και προφορικό λόγο, νά τούς κα
ταστήσω ικανούς νά διατυπώνουν γραπτά καί προφορικά τά διανοήματα τους 
μέ σαφήνεια, άκρίβεια, πληρότητα κ.τ.λ., νά άναπτύξω καί νά διαμορφώσω τήν 
προσωπικότητά τους, νά τούς έμφυσήσω τήν έφεση γιά  μάθηση, νά τούς κάνω 
νά άγαποϋν τό ωραίο καί σ’ αύτό νά κατατείνουν, νά τούς καλλιεργήσω τήν 
άγάπη πρός τήν πατρίδα καί τόν έλληνοχριστιανικό πολιτισμό κ .τ.λ ., ήταν, αν 
όχι έντελώς άδύνατο, τουλάχιστον πολύ δύσκολο. "Οσο καλή θέληση κι άν έ- 
χη ό διδάσκων καί δσο συγκροτημένος κι άν είναι, άν τά χρονικά πλαίσια μιας 
διδασκαλίας είναι περιορισμένα καί άν οί συνθήκες, μέ τίς όποιες έργάζεται, 
είναι δύσκολες, δέν μπορεί νά άποδώση αύτά πού θέλει ή πού πρέπει νά άπο- 
δώση.

Γιά νά άνταποκριθώ τελικά στις άπαιτήσεις του άναλυτικοϋ προγράμ
ματος οργάνωσα ώς έξής τη διδακτέα ύλη: Γιά τή διδασκαλία τών νεοελληνι
κών κειμένων είχα  στή διέθεσή μου μία (1) ώρα τήν έβδομάδα ή τέσσερεις ώ 
ρες (4) τό μήνα ή είκοσι τέσσερεις ώρες δλο τό χρόνο1. Ά π ό  τις ώρες αύτές 
έπρεπε νά άφαιρέσω όχτώ-δέκα ώρες (8-10), οί όποιες πιθανόν νά χάνονταν άπό 
διάφορες αιτίες (εκδρομές, συνεδριάσεις γιά  έκτακτα θέματα, διάφορες έκδη- 
λώσεις κ.τ.λ.), οπότε έμεναν στή διάθεσή μου κανονικά δέκα τέσσερεις ώρες. 
Ό  χρόνος δμως αύτός γιά  νά διδάξω, έστω καί στοιχειωδώς, αύτά πού ήθε
λα, ήταν πολύ μικρός. Γ ιά νά καλύψω τό κενό αύτό ύποχρεώθηκα νά "παρα- 
σπονδήσω” . Πήρα δηλαδή τίς μισές ώρες άπό αύτές πού δριζε τό άναλυτικό 
πρόγραμμα γιά  τή διδασκαλία τής γραμματικής καί του συντακτικού καί τίς 
πρόσθεσα στή διδασκαλία τών κειμένων. ’Έ τσ ι είχα  τώρα στή διάθεσή μου ε ί
κοσι έξι ώρες γιά τά  νεοελληνικά κείμενα.

’Αναγκάστηκα νά κάνω αύτή τήν "παρατυπία” , πρώτον γ ιατί έπρεπε 
οπωσδήποτε νά αύξήσω τίς ώρες διδασκαλίας τών νεοελληνικών κειμένων καί 
δεύτερον γ ιατί είχα ΰπ’ δψη μου μιά βασική παιδαγωγική αρχή ή οποία λέει 
δτι, γιά νά θεωρηθή έπιτυχής μιά διδασκαλία, πρέπει οχι μόνον ό διδάσκων 
νά είναι πολύ καλά καταρτισμένος, άλλά καί τό ’ίδιο τό άντικείμενο νά παρου- 
σιάζη ένδιαφέρον καί νά έλκύη τούς μαθητές. Τό μάθημα δμως τής γραμματι
κής καί τοϋ συντακτικού, έάν τό διδάξη κανείς άνεξάρτητο άπό τά κείμενα, 
όχι μόνο στούς μαθητές τών Τεχνικών Σχολών προκαλεΐ άνία καί άδιαφορία. 
άλλά καί στούς μαθητές τής Μέσης Παιδείας έχει τό ίδιο άποτέλεσμα, μολο
νότι οΐ συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές. Έ ξ  άλλου τις ώρες αύτές, πού πήρα 
άπό τή γραμματική καί τό συντακτικό, δέ θά τίς αφιέρωνα δλες άποκλειστι-

1. Μαθήματα στή Σχολή ’Εργοδηγών Ίωαννίνων άρχισα τό Δεκέμβριο τοϋ 1970. Ε π ο 
μένως είχα στή διάθεσή μου £ξ (6) ολόκληρους μήνες γιά διδασκαλία.



Ι ό  μάθημά των νέων ελληνικών στις ιεχνικες σχολές 10ct

κά γιά  τά κείμενα άλλά θά έκανα ενδιάμεσα αναφορές καί στά άντικείμενα αυ
τά. "Τστερα άπό τούς υπολογισμούς αύτούς έπρεπε νά προγραμματίσω ΰλη 
γιά χρονική διάρκεια είκοσι έξι ωρών.

Σύμφωνα πάντα μέ τό άναλυτικό πρόγραμμα στο πρώτο έτος έπρεπε νά 
διδάσκωνται «κείμενα δημοτικής καί καθαρευούσης... τεχνικού περιεχομένου, 
περιγραφαί έργων τέχνης, βιογραφίαι άνδρών ή γυναικών συμβαλόντων εις 
τήν πρόοδον της τεχνικής καί γενικώτερον τοϋ πολιτισμού»1. Τά νεοελληνικά 
άναγνώσματα δμως τής τρίτης γυμνασίου, τά όποια έπρεπε νά χρησιμοποιοΰν 
οί πρωτοετείς τών Τεχνικών Σχολών, δυστυχώς έλάχιστα άνταποκρίνονταν 
στις άπαιτήσεις αύτές τοϋ άναλυτικοΰ προγράμματος. 'Ωστόσο ήμουν υπο
χρεωμένος νά κάνω άπό αύτά τήν εκλογή καί νά διαλέξω τά αντιπροσωπευ
τικότερα, γ ιά  τήν περίπτωσή μας, έργα. Τά κείμενα τελικά πού διάλεξα, φρόν
τισα νά είναι προσιτά στο πνευματικό επίπεδο τών μαθητών, νά κεντρίζουν 
γενικότερα ένδιαφέροντα καί νά συνταιριάζουν τις έγκυκλοπαιδικές γνώσεις 
μέ τις πρακτικές κατευθύνσεις2. Τά κείμενα αύτά ήταν τά  ακόλουθα:

Α ' Π ε ζ ά  κ ε ί μ ε ν α

1. Τά καθήκοντα τον "Ελληνος πολίτου, τοϋ Έ μμ . Αυκονδη.
Τό έργο αύτό τό προτίμησα, γ ιατί τό περιεχόμενό του θά μας έδινε τήν 

εύκαιρία νά σχολιάσουμε τά καθήκοντα τοϋ 'Έλληνος πολίτου, δπως τά βλέ
πει ό συγγραφέας, καί νά καθορίσουμε επί πλέον καθήκοντα, σύμφωνα μέ τις 
άπαιτήσεις τοϋ καιροΰ μας.

2. Ή  Ουσία, τοϋ Α . Καρκαβίτσα.

Τό διήγημα αύτό τό διάλεξα, γ ιατί θά μας έδινε τήν εύκαιρία, παίρνοντας 
άφορμή άπό τή στάση, τό δίλημμα καί τις συγκρούσεις τών καθηκόντων τοΰ 
πρωταγωνιστοΰ του, νά κάνουμε γόνιμες συζητήσεις γύρω άπό τά άντικείμε- 
να αύτά. Θά συζητούσαμε έπίσης, γενικότερα, τή στάση πού πρέπει νά κρατή- 
ση ό άνθρωπος άπέναντι στά ιδανικά, δπως τό ιδανικό τής οΐκογενείας, τής πα- 
τρίδος κ.τ.λ. καί θά κάναμε μιά ιεράρχησή τους. Έ π ί  πλέον τό κείμενο αύτό 
θά τό δίδασκα εύκαιριακά κοντά στον έορτασμό τής 25ης Μαρτίου, πού συν
έπιπτε μάλιστα τό έτος αύτό μέ τόν έορτασμό τών 150 χρόνων τής Ε θνικής 
μας Παλιγγενεσίας.

3. 'Ερμηνεία Παροιμιών, τον Ν. Πολίτου.

Μέ τό μάθημα αύτό ήθελα νά συνηθίσω τούς μαθητές στο σωστό τρόπο 
τής έρμηνείας τών παροιμ ιώ ν ήθελα έπίσης νά συνηθίσουν ώστε νά βρίσκουν

1. Βλ. άναλυτικό πρόγραμμα, σ. 7.
2. Ν. Έ ξ α ρ χ ο π ο ύ λ ο υ ,  Ειδική Διδακτική, ’Αθήναι 1961, τ. Α ', σ. 167, και
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τις συμβολικές τους έννοιες καί νά πάρουν ετσι μιά γεύση άπό τόν λαϊκό μας 
θησαυρό. Θά έπαιρνα επίσης αφορμή άπό τό μάθημα αύτό νά τούς μιλήσω γιά 
τήν άξία τής παραδόσεως καί γιά  τις υποχρεώσεις τών άνθρώπων, ιδιαίτερα 
τών νέων, γ ιά  τή διατήρηση καί τή διάσωση του λαϊκού πολιτισμού καί της 
έθνικής μας κληρονομιάς.

4. 'Ο  ’Αλέξανδρος και ό 'Ηρακλής τον Λυσίππου, τοϋ Χρ. Τσούντα.

5. 'Η  άναμαρμάρωσις, τον Γρ. Ξενοπονλον.

Τά κείμενα αύτά τά προτίμησα, ήταν άλλωστε καί τά μοναδικά, επειδή 
άναφέρονται σέ περιγραφές έ'ργιον τέχνης.

6. Γεώργιος Σταύρον, τοϋ Ά ν . Γούδα.

7. Ή  καταπληκτική δραστηριότης τοϋ Βαρβάκη, τον Α. Κουρτίδη.

Διάλεξα τά κείμενα αύτά, έπειδή μας έδιναν βιογραφικές περιγραφές, 
σύμφωνα μέ τις άπαιτήσεις τοϋ άναλυτικοΰ προγράμματος.

Γιά νά πάρουν τελικά οί μαθητές μιά εικόνα καί άπό άλλα εϊδη τοΰ γρα- 
πτοΰ λόγου, διάλεξα καί τά άκόλουθα δύο περιγραφικά κείμενα τοπίων:

8. Τά Τέμπη, τοϋ Κ . Ούράνη.

9. Κέρκνρα, τοϋ Ν. IIετιμεζά-Λαύρα.

Γ ιά τή διδασκαλία δλων αύτών τών κειμένων θά χρειαζόμασταν, τό λιγό
τερο, (9 '2 )  δέκα οχτώ ώρες.

Β ' Π ο ι η τ ι κ ά  κ ε ί μ ε ν α

1. "Υμνος εις τήν ’Ελευθερίαν, τοϋ Δ. Σολωμοϋ.

Τό ποίημα αύτό τό διάλεξα, γ ιά  νά πάρουν οί μαθητές μιά γενική ιδέα 
άπό τό περιεχόμενό του, νά γνωρίσουν τό δημιουργό του (ζωή, έργο) καί νά 
έ'χουν ύπ’ δψιν τους μερικές βασικές πληροφορίες, δπως π .χ . γ ιατί ό Σολωμός 
λέγεται ’Εθνικός ποιητής, άπό πότε οί δύο πρώτες στροφές τοΰ ποιήματος 
καθιερώθηκαν ώς ’Εθνικός μας ΰμνος κ.λ. Τό διάλεξα έπίσης, γ ιατί, έ'στω 
καί μέ τις δέκα τρεις στροφές πού έχει τό εγχειρίδιο, θά είχαμε τήν εύκαιρία 
νά συζητήσουμε μερικά γενικοτέρου ενδιαφέροντος προβλήματα καί θέματα, 
δπως π .χ . γ ιατί ό άνθρωπος πρέπει βασικά νά στηρίζεται στις δυνάμεις του 
προκειμένου νά έπιτελέση κάποιο έργο, γ ιατί λέει ό ποιητής δτι «δέν εΐν’ εύ-

Κ. Γ ε ω ρ γ ο ύ λ η ,  Ειδική Διδακτική (παραδόσεις εις τό διδασκαλεϊον Μέσης Έ κπα ι- 
δεύσεως), Ά θήναι S. ί. σ. 12.



κόλες οί θύρες, έάν ή χρεία τές κουρταλή», ποιες κατηγορίες ανθρώπων συν
αντά ό άνθρωπος, δταν είναι ευτυχισμένος καί ποιές δταν δυστυχή κ.λ.

2. 01 χωριανοί, τοϋ Γ . Άθάνα.
Τό ποίημα αύτό τό διάλεξα, γιατί, παρμένο άπό τόν κοινωνικό βίο, θά 

άνταποκρινόταν στά διαφέροντα δλων τών μαθητών. Τό προτίμησα έπίσης, 
γ ιατί θά μας έδινε άφορμή νά κάνουμε γενικοτέρου ενδιαφέροντος συζητήσεις 
καί νά άνταλλάξουμε άπόψεις έπί ενδιαφερόντων κοινωνικών θεμάτων, δπως 
αύτά π .χ . πού θά πήγαζαν άπό τό σχολιασμό τών στίχων:

α) «Στά μυστικά μας δέν μπορεί νά βάλουμε κλειδιά 
Ξέρει καθένας τ ’ άλλουνοϋ τά μάτια νά διαβάζη»

β) «’Έ τσ ι τίς μοιραζόμαστε καί θλίψι καί χαρά,
γιά  βρέχει σ’ δλο τό χωριό γιά σ’ δλο είναι λιακάδα»

γ) «Κι’ δσες τσουκνίδες βγαίνουνε μονάχες στούς άγρούς 
έκεϊ ξεμοναχιάζονται πνιχτές στο χαμομήλι».

3. 'Ο Αποχωρισμός, τοϋ Γ . Βιζνηνοϋ.
Τό ποίημα αύτό, παρμένο άπό τόν οικογενειακό κύκλο, τό προτίμησα, ε

πειδή τό περιεχόμενό του ήταν πολύ ένδιαφέρον γιά  την τάξη. "Ολοι σχεδόν 
οί μαθητές είχαν δικούς τους στήν ξενητειά καί ζοϋσαν έντονα τις καλές καί 
κακές έπιδράσεις της. Μέ άφορμή έπίσης τό ποίημα αύτό θά συζητούσαμε γε
νικά τό θέμα τής μεταναστεύσεως καί τής άστυφιλίας, θά βρίσκαμε τά αΐτια 
καί τά άποτελέσματά της, θά κάναμε αναφορές στις διάφορες έποχές καί θά 
βγάζαμε χρήσιμα συμπεράσματα.

4. Ή  πώ μεγάλη δόξα, τον Λ . Μαβίλη.

5. Ή  25η Μαρτίου, τοϋ Γ . Μαρτινέλλη.
Τά δύο τελευταία ποιήματα, καθαρά έθνικοϋ περιεχομένου, τά προγραμ

μάτισα γιά νά τά διδάξω κοντά στήν έπέτειο τής 25ης Μαρτίου, οπότε καί 
επίκαιρα θά ήταν καί θά συμμετείχαμε στόν έορτασμό τών 150 χρόνων τής ελ
ληνικής έπαναστάσεως, πού συνέπιπτε τό χρόνο αύτό.

Γιά τή διδασκαλία δλων αύτών τών ποιημάτων θά χρειαζόμουν (5 2) δέκα
ώρες. 'I I  ΰλη επομένως πού προγραμμάτισα γιά  τά πεζά καί ποιητικά κείμε
να χρειαζόταν (18-t-d 0) είκοσι όχτώ ώρες, ενώ στή διάθεσή μου είχα μόνον 
είκοσι έξι. Σκόπιμα δμως προγραμμάτισα καί μερικά κείμενα έπί πλέον γιά 
νά έχω μιά μικρή «έφεδρεία», σέ περίπτωση πού θά τή χρειαζόμουν καί νά 
μή ψάχνω πρόχειρα καί βιαστικά τήν τελευταία στιγμή.



Γ.  ’ Ε κ θ έ σ ε ι ς  ’Ι δ ε ώ ν .

Γιά τή διδασκαλία τών εκθέσεων είχα στή διάθεσή μου δύο ώρες τήν 
έβδομάδα ή σαράντα όχτώ ώρες δλο τό χρόνο. Ά π ό  τις ώρες αύτές έπρεπε νά 
άφαιρέσω τις όχτώ τουλάχιστον, οί όποιες θά χάνονταν άπό διάφορες αιτίες, 
οπότε έμεναν σαράντα ώρες γιά  διδασκαλία. Γ ιά τό χρόνο αύτό έπρεπε νά προ
γραμματίσω θέματα γιά γραπτές καί προφορικές εκθέσεις καί άσκήσεις γιά 
σύνταξη εγγράφων.

’Εάν ήθελα καί στο άντικείμενο αύτό νά ακολουθήσω πιστά τό άναλυτι
κό πρόγραμμα, δέ θά άνταποκρινόμουν στις άπαιτήσεις του, γ ιατί σύμφωνα 
μέ αύτό οί μαθητές έπρεπε νά γράφουν έκθέσεις «δίς τούλάχιστον κατά μήνα 
έν τή τάξει, μή άποκλειομένης τής έπί πλέον γραφής έκθέσεως κατ’ οίκον»1. 
’Έ πρεπε δηλαδή οί μαθητές νά γράψουν μαζί μου (2:<6) δώδεκα έκθέσεις δ
λο τό χρόνο. Γιά νά γραφούν δμως οί έκθέσεις αύτές χρειαζόμασταν (1 2 ^2 ) 
είκοσι τέσσερεις ώρες, σύν είκοσι τέσσερεις ώρες γιά τή διόρθωση, σύνολο σα
ράντα όχτώ ώρες, δσες δηλαδή υπήρχαν, χωρίς νά ύπολογίσουμε τά άπρόοπτα.

Ά ν  άκολουθοϋσα λοιπόν τό άναλυτικό πρόγραμμα, έπρεπε νά διδάξω μό
νον ένα άπό τά άντικείμενά του, τή γραπτή έκθεση. Μιά τέτοια ενέργεια δ
μως θά ήταν τελείως άνεδαφική καί θά είχε δυσμενείς επιπτώσεις στήν πρό
οδο τών μαθητών. Οί μαθητές μου, δπως άπό τά πρώτα κιόλας μαθήματα δια
πίστωσα, δέν είχαν μόνον έλλείψεις στή γραφή τών εκθέσεων (σύνταξη, ορ
θογραφία, διατύπωση), άλλά είχαν κενά καί στή σύλληψη ιδεών, στήν κατα
νόησή τους καί στήν έμβάθυνση τών νοημάτων. Γιά τούς λόγους αύτούς θε
ώρησα απαραίτητη καί τή διδασκαλία τών προφορικών έκθέσεων, ώστε νά 
μπορέσουν οί μαθητές νά πλουτίσουν περισσότερο τις γνώσεις τους, νά συνη
θίσουν στο σωστό τρόπο τοϋ «σκέπτεσθαι», νά μάθουν νά έξετάζουν τις ιδέ
ες καί τά νοήματα σέ βάθος καί μετά νά κάνουν εφαρμογές. Θεώρησα άκόμα 
σκόπιμο νά μή παραλείψω καί τή διδασκαλία γιά τή σύνταξη τών έγγράφων 
ή τή συμπλήρωση τών έντύπων, γ ιατί μιά τέτοια έμπειρία θά τούς ήταν πολύ
τιμη στή μετέπειτα σταδιοδρομία τους.

Γιά νά άνταποκριθώ σέ δλες αύτές τις άπαιτήσεις, έκανα τόν ακόλουθο 
προγραμματισμό: Διάλεξα μερικούς βασικούς κύκλους θεμάτων, τούς όποι
ους θά συζητούσαμε μέσα στήν τάξη ώς προφορικές έκθέσεις. Τά θέματα αύτά 
ήταν: ΕΡΓΑ ΣΙΑ , ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ, Π Α ΙΔΕΙΑ , ΝΟΜΟΙ, ΧΡΗΜ Α, ΠΟΛ ΙΤΙΣΜ ΟΣ. 
Γιά τήν άνάπτυξή τους χρειαζόμουν (6 2) δώδεκα ώρες.

Τά θέματα τών γραπτών έκθέσεων, σύμφωνα μέ τό άναλυτικό πρόγραμμα, 
έπρεπε νά είναι παρμένα «εκ τοϋ οικογενειακού, σχολικού καί ιδία τού έπαγ- 
γελματικοΰ βίου»2. Γιά τό σκοπό αύτό προγραμμάτισα τά ακόλουθα θέματα:

1. Βλ. άναλυτικό πρόγραμμα, σ. 8.
2. Έ νθ’ άν. σ. 8.



α) Τ ί προσφέρει ό τεχνικός πολιτισμός σήμερα εις τόν άνθρωπον καί ποΐ- 
αι είναι αί υποχρεώσεις σας, ώς ειδικών τεχνικών, απέναντι αύτοϋ τοϋ πολιτι
σμού.

β) Τ ί άναμένει ή κοινωνία άπό τό έπάγγελμά σας καί τί έσεΐς προσδοκά
τε άπό αύτό. Δικαιολογήσατε τάς απόψεις σας.

γ) «Γνώθι σαυτόν». Ποία είναι κατά τήν γνώμην σας ή άξία τοΰ γνωμι- 
μικοϋ αύτοϋ διά τήν σύγχρονον έποχήν καί δ ια τ ί;

δ) «Δέν εΐν’ εύκολες οί θύρες, εάν ή χρεία τές κουρταλή». Διατυπώσα
τε τάς σκέψεις καί τά συναισθήματα πού σάς δημιουργούν οί άνωτέρω στίχοι.

ε) «Χώρια άπ’ τις έγνοιες τής ζωής, τούς Χάρους τούς π ικρούς 
μέσ’ τις καρδιές μας έχουμε παντοτεινόν ’Απρίλη 
κι δσες τσουκνίδες βγαίνουνε μονάχες στους άγρούς 
έκεΐ ξεμοναχιάζονται πνιχτές στό χαμομήλι».

Π ώς άντιλαμβάνεσθε τό νόημα τών άνωτέρω στίχων; Δικαιολογήσατε 
τάς άπόψεις σας.

Τά περισσότερα άπό τά θέματα αύτά, δπως εύκολα μπορεί κανείς νά δια- 
πιστώση, είναι παρμένα άπό τά γενικότερα θέματα τών προφορικών έκθέσε- 
ων ή άπό τά νεοελληνικά κείμενα, πού είχα προγραμματίσει. Αύτό έγινε σκό
πιμα, ώστε νά έχουν οί μαθητές ένα ύπόστρωμα γνώσεων, δταν θά διαπρα
γματεύονταν τό θέμα, καί νά μπορέσουν δλοι νά άνταποκριθοΰν.

’Εκτός άπό τά πέντε αύτά βασικά θέματα είχα προγραμματίσει καί τά 
άκόλουθα, ώς έφεδρικά, σέ περίπτωση πού θά τά χρειαζόμουν:

α) 'Υποστηρίζεται δτι άν δέν υπήρχαν νόμοι, ή ζωή τών άνθρώπων δέν 
θά διέφερεν άπό τήν ζωήν τών άγριων ζώων. Συμφωνείτε μέ αύτήν τήν άπο- 
ψιν καί διατί;

β) «’Έ χεις  γρόσια έχεις γλώσσα», λέγει μία λαϊκή παροιμία. Συμφωνείτε 
μέ αύτήν καί δ ια τ ί;

γ) Π ώς άντιλαμβάνεσθε τάς υποχρεώσεις σας έναντι τών γονέων σας. 
Δικαιολογήσατε τάς άπόψεις σας.

Γιά τή διαπραγμάτευση τών πέντε βασικών θεμάτων, πού θά διαπραγμα
τεύονταν οί μαθητές στήν τάξη, χρειάζονταν (5 x 2 )  δέκα ώρες γιά τή γραφή 
καί δέκα γιά  τή διόρθωση, σύνολον είκοσι ώρες. Ε π ομ ένω ς γιά  τή διδασκαλία 
τών προφορικών έκθέσεων, γιά  τή γραφή καί γιά  τή διόρθωση τών γραπτών 
θά χρειαζόμασταν συνολικά (12+ 20) τριάντα δύο ώρες. Μάς έμεναν άκόμα ο
χτώ  ώρες γιά τή διδασκαλία ασκήσεων, γιά τή σύνταξη έγγράφων καί τή συμ
πλήρωση εντύπων.

Γ ιά τή διδασκαλία τοΰ άντικειμένου αύτοϋ συνάντησα άπό τήν άρχή μία 
σημαντική δυσκολία. Δέν υπήρχαν βοηθήματα, τά όποια θά μέ βοηθοΰσαν στήν 
έκλογή τής διδακτέας υλης. Τά λίγα βοηθήματα άλληλογραφίας πού κυκλοφο-

Ιό  μάθημα τών νέων ελληνικών στις ιεχνικες σχολές ιυ /
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ροϋν, ή αύτά πού έγώ εΐχα ΰπ’ δψη μου, ελάχιστα μέ έξυπηρετοϋσαν στήν άν- 
τιμετώπιση τοϋ προβλήματος. "Ετσι, βρέθηκα στήν ανάγκη νά δημιουργήσω 
μόνος μου θέματα, τά όποια θά έδινα ώς άσκήσεις στούς μαθητές, μετά τή θε
ωρητική διαπραγμάτευση τών διαφόρίον άντικειμένων.

2. Δ Η Μ Ι Ο Τ Ρ Γ Ι Α  Φ Ι Λ Ι Κ Η Σ  Α Τ Μ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Α Σ  Μ Ε Σ Α  Σ Τ Η Ν  Τ Α Ξ Ι Ι  
Κ Α Ι  Γ Ν Ω Σ Η  Τ Ω Ν  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ω Ν  Τ Ω Ν  Μ Α Θ Η Τ Ω Ν

Γιά τήν επιτυχή άντιμετώπιση τοϋ δευτέρου προβλήματος, έφάρμοσα 
τήν άκόλουθη τακτική: ’Αφιέρωσα δύο-τρία εισαγωγικά μαθήματα γιά τή γνω 
ριμία μου μέ τήν τάξη, μέ άπώτερο σκοπό τή συναισθηματική προσέγγισή 
μου μέ τούς μαθητές. Στά εισαγωγικά αύτά μαθήματα, έπειδή είχα  νά κάνω μέ 
μεγάλα παιδιά, τούς έδωσα γενικές πληροφορίες γιά  τό άτομό μου, ώστε νά 
ξέρουν μέ ποιόν θά συνεργασθοΰν καί γιά νά ικανοποιήσω μιά εύλογη περιέργειά 
τους. Τούς εξήγησα τόν τρόπο μέ τόν όποιο θά συνεργαζόμασταν, τίς άπαιτή- 
τήσεις πού θά είχα άπ’ αυτούς, τά δικαιώματα πού οί μαθητές θά είχαν στο μά
θημα (υποβολή έρωτήσεων, άποριών, προτάσεων γιά  τήν καλύτερη διεξαγωγή 
καί βελτίωση τοϋ μαθήματος κ .τ.λ .), μιλήσαμε γιά τό ρόλο πού θά κληθοΰν νά 
παίξουν στή ζωή, φεύγοντας απ’ τή Σχολή, καί γ ιά  τή συμβολή τοϋ μαθήμα
τος τών νέων έλληνικών στήν έπιτυχία τοϋ ρόλου αύτοΰ. Συζητήσαμε έπίσης 
γιά τά καθήκοντα, τίς υποχρεώσεις καί τά δικαιώματα τά όποια είχαν ώς μα
θητές τής Σχολής.

Ά π ό  τά εισαγωγικά αύτά μαθήματα διαπίστωσα δτι οί μαθητές έ'δειχναν 
ένδιαφέρον γιά  τά θέματα αύτά, ύπέβαλαν άπορίες καί διατύπωναν έλεύθερα 
τή γνώμη τους γιά  διάφορα προβλήματα. Μερικοί μάλιστα άρχισαν νά έκθέ- 
τουν καί παράπονα γιά  μερικούς «αύστηρούς» καθηγητές, οί όποιοι μέ τό παρα
μικρό τούς έβγαζαν άπό τήν τάξη, τούς άνέφεραν στή Διεύθυνση τής Σχολής, 
δέν τούς έδιναν τό δικαίωμα νά ύποβάλλουν έρωτήσεις, τούς ειρωνεύονταν 
κ.τ.λ., ή άνέφεραν γενικότερα παράπονα γιά τούς αύστηρούς κανονισμούς τής 
Σχολής.

Σ τά  προβλήματα αύτά φροντίζαμε, άπό κοινοΰ, μέ άντικειμενικά κριτή
ρια νά βροΰμε λύσεις καί νά καταλήξουμε σέ χρήσιμα συμπεράσματα. ’Έ τσ ι 
π .χ . διαπιστώσαμε πώ ς άν μερικοί καθηγητές ήταν «αύστηροί» δέν τό έκαναν 
γ ιατί ήθελαν νά τούς «έκδικηθοϋν», άλλά γ ιατί ήταν υποχρεωμένοι νά έφαρμό- 
σουν ένα πρόγραμμα, τό όποιο οί ΐδιοι οί μαθητές προσπαθούσαν νά τό παρα
βιάσουν. Διαπιστώσαμε έπίσης δτι άν ή Σχολή έθετε μερικούς αύστηρούς κα
νονισμούς, αύτό τό έκανε γ ιατί ήταν κι αύτή φορέας ένος γενικοτέρου προγράμ
ματος τής πολιτείας, τό όποιο δέν είχε δικαίωμα νά παραβιάση.

Ή  τακτική αύτή καρποφόρησε γρήγορα, γιατί, μετά άπό τά δύο-τρία 
αύτά εισαγωγικά μαθήματα, οί μαθητές άρχισαν νά παρακολουθούν μέ μεγα
λύτερο ένδιαφέρον τό μάθημα καί, τό σπουδαιότερο, φρόντιζαν οί Ϊδιοι πλέον



γιά  τήν επικράτηση της ήσυχίας κατά τήν ώρα τοϋ μαθήματος, μέ άποτέλε- 
σμα νά μή βρεθώ σέ δύσκολη θέση νά τιμωρήσω μαθητή. «’Έσπασε» δηλαδή ή 
ψυχρότητα που φοβόμουν δτι θά ύπάρχη κι ή διδασκαλία μπήκε στον κανονι
κό της ρυθμό.

Γιά νά μπορέσω νά γνωρίσο) καλύτερα τούς μαθητές μου καί νά έ'χω πε
ρισσότερες πληροφορίες γ ι’ αύτούς, τούς Ιδωσα, μετά τό πρώτο ή δεύτερο εισ
αγωγικό μάθημα, νά συμπληρώσουν ένα έντυπο δελτίο ατομικών στοιχείων1. 
Οί πληροφορίες πού πήρα άπό τά δελτία αύτά άποδείχτηκαν χρήσιμες στις με- 
τέπειτα σχέσεις μας καί στήν οργάνωση τής διδασκαλίας, γ ιατί άπό τά  δελτία 
αύτά πληροφορήθηκα: ,

α)  Τον τόπο καταγωγής τών μαθητών. Αύτό μέ βοήθησε σημαντικά στήν 
οργάνωση καί τόν προγραμματισμό τής διδακτέας ύλης. Φρόντισα δηλαδή νά 
βρω κείμενα, τό περιεχόμενο τών οποίων νά άνταποκρίνεται, δσο τό δυνατόν 
περισσότερο, στις ύπάρχουσες παραστάσεις τών μαθητών. Έ π ίσ η ς ή πληροφο
ρία αύτή μέ βοήθησε στήν έκλογή τών παραδειγμάτων μου" δσες φορές ήθελα 
νά αναφέρω παραδείγματα ή νά κάνω συγκρίσεις, αναφορές καί παραλληλι
σμούς, ήξερα βασικά σέ ποιούς τομείς έπρεπε νά κινηθώ, γιά  νά γίνω άντιλη- 
πτός άπό τό σύνολο τών μαθητών" β ) τή χρονολογική τους ήλικία. Ή  πληρο
φορία αύτή μέ βοήθησε στή ρύθμιση τής συμπεριφοράς μου πρός τούς μαθητές 
καί στήν επιλογή τών θεμάτων καί ερεθισμάτων, πού έδινα στήν τάξη, ώστε νά 
κεντρίζεται τό ένδιαφέρον δλων τών μαθητών’ γ )  τις γραμματικές τους γνώ 
σεις. Ή  ενημέρωσή μου έπί τών γραμματικών γνώσεων τών μαθητών είχε 
ως άποτέλεσμα τό σωστό προγραμματισμό τής διδακτέας ΰλης καί τή χρήση 
τής ένδεδειγμένης πορείας διδασκαλίας' δ ) τις πηγές άπό τις όποιες συντηρού
νταν καί γενικότερα τις συνθήκες διαβιώσεώς τους. Οί πληροφορίες αύτές, σέ 
συνδυασμό μέ τις προηγούμενες, μέ βοήθησαν στή ρύθμιση τής συμπεριφοράς 
μου πρός τούς μαθητές, κυρίως τούς έργαζομένους, καί στήν καλύτερη κατα
νόηση τών προβλημάτων τους.

’Από τήν έμπειρία μου αύτή θά ήθελα νά διατυπώσω τίς άκόλουθες προ
τάσεις:

α) Στήν άρχή κάθε σχολικοΰ έτους ό διδάσκων πρέπει νά άφιερώνη δύο- 
τρία εισαγωγικά μαθήματα, γιά νά γνωριστή μέ τήν τάξη του, έάν διδάσκη γιά 
πρώτη φορά, ή νά άνανεώση τή γνωριμία του καί νά έπιτύχη ψυχικό σύνδεσμο 
μέ τούς μαθητές, άν εχη ξαναδιδάξη, προϋπόθεση βασική γιά τήν αρμονική 
συνεργασία τους. Είναι άντιπαιδαγωγικό, νομίζω, νά μπαίνη ό διδάσκων γιά

1. Στο δελτίο αύτό, πού ήταν άλλωστε αυτοσχέδιο, ζητούσα τά ακόλουθα πληροφορια
κά στοιχεία: Επώνυμο, δνομα, δνομα πατρός, επάγγελμα πατρός, ίτοα γεννήσεως, τόπο 
γεννήσεως, διεύθυνση μονίμου κατοικίας, γραμματικές γνώσεις, βαθμό άπολυτηρίου ή εν
δεικτικού γυμνασίου, γυμνάσιο στό όποιο έφοίτησε, ποιός ενισχύει οικονομικά.



πρώτη φορά σέ ένα τμήμα καί νά άρχίζη άμέσως τή διδασκαλία, μέ τις δυσ- 
κολώτερες, πολλές φορές, ένότητες, γ ιά  νά τόν φοβηθούν οί μαθητές καί νά μή 
τοϋ πάρουν «τόν αέρα». 'Ο  μαθητής δέν πρέπει νά παρακολουθή ποτέ άπό φό
βο τή διδασκαλία άλλά άπό άγάπη καί ένδιαφέρον.

β) 'Ο  διδάσκων δέν πρέπει νά είναι ποτέ ό «κέρβερος» καθηγητής, ό παν
τογνώστης, ό άνθρωπος πού δέν έπιδέχεται καμιά άντίρρηση καί στόν όποιον ο
φείλουν ολοι «τυφλή» ύπακοή. Γιά τήν παιδαγωγική τέτοια θέση είναι άπαρά- 
δεκτη. 'Ο  διδάσκων είναι καί αυτός άνθρωπος μέ έλλείψεις, έχει άνάγκη άπό 
τήν έπικοινωνία μέ τούς μαθητές του, πρέπει νά σέβεται τις άπόψεις τους, γ ια 
τί, έστω καί άν είναι έσφαλμένες, μπορούν νά ωφελήσουν μέ τόν προβληματι
σμό τους. Ή  έρευνα έξ άλλου τών R. W h ite  - R. L ip p it1 μάς έδειξε δτι «τά 
σχολεία στά όποια έφαρμόζεται ή δεσποτική συμπεριφορά τοΰ δασκάλου ή 
τοΰ καθηγητή ή ή άπροσανατόλιστη συμπεριφορά τοΰ δασκάλου ή καθηγητή 
άναπτύσσουν τήν επιθετικότητα στους μαθητές, ένώ στά σχολεία στά όποια έ- 
φαρμόζεται ή ρυθμιστική έπέμβαση τοΰ δασκάλου, ή έπιθετικότητα βρίσκε
τα ι σέ όμαλά επίπεδα». Έ ξ  άλλου ας μή νομιστή δτι τά εισαγωγικά αύτά μα
θήματα είναι τόσο εύκολα. ’Οφείλω νά ομολογήσω δτι, γ ιά  νά άνταποκριθώ 
στις άπαιτήσεις τους, χρειάστηκα άρκετή κατ’ οίκον προετοιμασία. Έ κ  τών 
προτέρων δηλαδή είχα  προγραμματίσει ποιά θέματα θά συζητούσα, είχα  βρή 
τις λύσεις καί προσπάθησα νά μαντέψω τις πιθανές άντιδράσεις ή άπορίες 
τών μαθητών, ώστε νά μή βρεθώ προ άπροόπτων μέσα στήν τάξη. Γιά νά αν
τιμετω πίσω  επίσης μέ σωστό παιδαγωγικό τρόπο τά διάφορα προβλήματα, 
πού προφανώς θά παρουσιάζονταν, υποχρεώθηκα νά μελετήσω βοηθήματα 
σχετικά μέ τά διαφέροντα τών έφήβων καί τά προβλήματα τής ήλικίας τους. 
Μιά τέτοια δμως προετοιμασία νομίζω πώ ς δέν είναι καθόλου εύκολώτερη άπό 
τήν προετοιμασία μιας διδακτικής ένότητας.

γ) 'Ο  διδάσκων θά βοηθηθή πάρα πολύ στό έργο του, δταν γνωρίζη τά 
άκόλουθα στοιχεία γιά  τούς μαθητές του: τόπο καταγω γής, ηλικία, γραμματικές 
γνώσεις (δταν διδάσκη σέ τμήματα μέ άνομοιογένεια στήν ήλικία) καί συνθήκες 
διαβιώσεως τών μαθητών. Τά στοιχεία αύτά θά τόν βοηθήσουν στό σωστό προ
γραμματισμό τής διδακτέας ύλης, στήν κατανόηση τών προβλημάτων τών μα
θητών καί στήν όρθή έρμηνεία τής συμπεριφοράς τους. Τά στοιχεία αύτά είναι 
εύκολα νά συλλέγουν μέ τή χρήση ενός άπλοΰ αυτοσχεδίου ερωτηματολογίου.

3. Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  Τ Ο Τ  Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  Τ Ω Ν  Μ Α Θ Η Τ Ω Ν  Γ Ι Α  Τ Ο  Μ Α Θ Η Μ Α

Στήν επιτυχή άντιμετώπιση τοΰ τρίτου προβλήματος σημαντικά μέ βο
ήθησαν οί λύσεις τών δύο προηγουμένων προβλημάτων. 'Ο  προγραμματισμός

1. X . Φ ρ ά γ κ ο υ ,  Εισαγωγή στή Γενική Μεθοδολογία της Ψυχοπαιδαγωγικής, 
Θεσσαλονίκη 1968, σ. 23.



δηλαδή καί ή έκλογή τής διδακτέας ΰλης, τά κατάλληλα έρεθίσματα πού Ιδι- 
να στούς μαθητές καί ή ψυχική επαφή, πού έπεδίωξα μέ τά  πρώτα εισαγωγικά 
μαθήματα, είχαν προκαλέσει σέ ικανοποιητικό βαθμό τό ενδιαφέρον τών μαθη
τών γιά  τό μάθημα.

Γ  ιά νά άναπτύξω δμως άκόμη περισσότερο τό ένδιαφέρον τους καί νά 
τούς κάνω νά άγαπήσουν πραγματικά τό μάθημα, τούς τόνισα τά  ακόλουθα:

Πρώτα τούς άνέπτυξα τά  οφέλη πού προσφέρει ή λογοτεχνία στον άν
θρωπο (γλωσσική καλλιέργεια, διεύρυνση γνώσεων, άνάπτυξη βασικών ψυ
χικών λειτουργιών, ως ή μνήμη, ή κρίση, ή νόηση κ.τ.λ., δυνατότητα έπικοινω- 
νίας μέ συνανθρώπους του, καλαισθητική άγωγή, διάπλαση χαρακτήρος, δια
μόρφωση καί ολοκλήρωση προσωπικότητος). ’Ακολούθως τούς μίλησα γιά 
τή συμβολή τής λογοτεχνίας στή σύνδεσή μας μέ τό παρελθόν, γ ιά  τήν άξία 
τής μελέτης του παρελθόντος γιά  τό παρόν καί τό μέλλον, γ ιά  τις γνώσεις πού 
μάς παρέχει ή λογοτεχνία ώς πρός τήν πολιτιστική εξέλιξή μας ως ’Έθνος 
κ.τ.λ. Τ ις άπόψεις μου αύτές φρόντιζα νά τις τεκμηριώνω μέ άποσπάσματα 
άπό λογοτεχνικά έργα διαφόρων εποχών, ώστε νά φανή καθαρά ή συμβολή 
τής λογοτεχνίας στούς τομείς αυτούς.

Έ κ το ς  άπό τις προηγούμενες ενέργειες σημαντικά βοήθησε τή διέγερση τοϋ 
ένδιαφέροντος τών μαθητών γιά  τό μάθημα καί ή καθημερινή μου προετοιμα
σία καί οργάνωση τής διδακτέας ΰλης. Τό γεγονός αύτό τό πρόσεχαν οί μαθη
τές καί τό έκτιμοΰσαν, γ ιατί δεν πήγαινε χαμένος ό χρόνος τους μέ τό νά άκοϋν 
προχειρολογίες ή άσχετα μέ τό μάθημα θέματα' έτσι φρόντιζαν νά φανούν καί 
αύτοί συνεπείς στις ύποχρεώσεις τους άπέναντι στον καθηγητή καί τό μάθημα.

Οΐ έμπειρίες αύτές μου δίνουν τό δικαίωμα νά καταλήξω στήν άκόλουθη 
διαπίστωση: "Οταν ό διδάσκων έχη προγραμματισμένη τή διδασκαλία του καί 
δέν αύτοσχεδιάζη μέσα στήν τάξη, δσο άδιάφορο ή άτακτο κι άν θεωρήται έ
να τμήμα, θά προσέξη στή διδασκαλία του ή τουλάχιστον δέ θά του δημιουρ- 
γή προβλήματα. ’Αντίθετα, δταν ό διδάσκων πηγαίνη άπροετοίμαστος μέσα 
στήν τάξη, προχειρολογή καί προσπαθή νά καλύψη τά κενά του μέ σχήματα 
βερμπαλιστικά, μέ φωνές καί μέ άπειλές, τότε καί τό πιο ήσυχο τμήμα θά 
άρχίση νά άτακτή, νά μήν τον προσέχη, νά άδιαφορή γιά  τό μάθημα, καί νά 
δημιουργή προβλήματα.

Τήν κλασσική διαπίστωση δτι ή τάξη είναι ό καλύτερος έπιθεωρητής καί 
κριτής γιά τόν διδάσκοντα, δέν πρέπει ποτέ νά τήν ξεχνάμε οί εκπαιδευτικοί.

IV . Δ ΙΔ Α Κ ΤΙΚ Η  ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Σ τή διδακτική μεθοδολογία τών νέων έλληνικών δέν άκολούθησα μιά 
ομοιόμορφη τακτική. Τή μέθοδο τής διδασκαλίας τή ρύθμιζε συνήθως τό ε ί
δος τοϋ κειμένου πού επεξεργαζόμασταν, ή έκτασή του, ή λογοτεχνική του ά-
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ξία καί τά  ενδιαφέροντα τών μαθητών. Ε ίχα  βέβαια πάντα έτοιμο τό βασικό 
πλάνο τής διδασκαλίας, αύτό δμως δέν άποτελοΰσε «τροχοπέδη», γ ιατί ε ί
χε τήν έλαστικότητα γιά «άπλωμα» ή γιά  «στένεμα» άνάλογα μέ τήν περί
πτωση.

’Εκείνο πού πρόσεχα στή διδασκαλία, ήταν ή άποφυγή τής κατά ομοιό
μορφο τρόπο εφαρμογής μιας μεθόδου, γ ιατί στή διδακτική, δπως πολύ σω
στά παρετήρησε ό H ig h e t1, δέν υπάρχει μεγαλύτερος έχθρός άπό τή μονοτο
νία' κατά τόν D ebesse μάλιστα «ή τυφλή έμπιστοσύνη εις τήν άξίαν τής με
θόδου άγει εις τήν σχολαστικότητα καί τόν δογματισμόν. 'Η  παιδαγωγική 
περιοριζομένη εις ξηρούς τύπους καί μεθοδικάς συνταγάς καταντά ρουτίνα»2. 
'Η  πορεία έπομένως πού άκολούθησα στή διδασκαλία μου ήταν πάντα προ
γραμματισμένη, άλλά ποτέ δέν ήταν τυποποιημένη3. Μόνο σέ μερικούς τομείς, 
πού τά  ΐδια τά πράγματα δέ μου έπέτρεπαν ποικιλία, ήμουν υποχρεωμένος 
νά ενεργώ μέ κάπως ομοιόμορφο τρόπο. ’Έ τσ ι π .χ . δέ δίδαξα ποτέ κείμενα, 
πεζά ή ποιητικά, μέ κατ’ οίκον προετοιμασία, γ ιατί οί μαθητές, λόγω τών συν
θηκών πού μνημονεύσαμε, δέν ήταν διατεθειμένοι γιά τέτοιες προσπάθειες. 
'Ό σο κι άν έπέμενα στο θέμα αύτό θά είχα  άρνητικά άποτελέσματα. Γενικά 
ό τρόπος μέ τόν όποιο δίδαξα τά νεοελληνικά κείμενα ήταν ό άκόλουθος:

1. Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Π Ε Ζ Ω Ν  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ω Ν

Τά πεζά κείμενα, τά όποια έπρεπε νά διαπραγματευθοΰμε στήν τάξη, τά 
είχα  έκ τών προτέρων προγραμματίσει. Τήν ενότητα, πού θά δίδασκα, τήν 
γνωστοποιούσα στούς μαθητές μέσα στήν τάξη.

'Η  πρώτη άνάγνωση τοϋ κειμένου γινόταν συνήθως άπό τόν διδάσκοντα. 
'Η  ένέργεια αύτή άποσκοποΰσε στήν εξοικείωση τών μαθητών μέ τό σωστό 
τρόπο τής άναγνώσεως, έπειδή στόν τομέα αύτό είχαν πολλά κενά. Τήν τα 
κτική αύτή τήν άκολούθησα δλο τό πρώτο δίμηνο. Μετά άφηνα καί τούς μαθη
τές νά διαβάζουν πρώτοι, άρχικά σέ εύκολα κείμενα καί μετά σέ δυσκολώτε- 
ρα. Κατά τή διάρκεια τών ύποδειγματικών άναγνώσεών μου φρόντιζα νά δια
βάζω δσο πιό σωστά καί παραστατικά μπορούσα, γιά νά δείξω στούς μαθητές, 
πώ ς πρέπει καί αύτοί νά διαβάζουν. Διάβαζα άργά καί καθαρά, τηρούσα τή 
στίξη τοϋ κειμένου, φρόντιζα γ ιά  καλή άρθρωση, ρύθμιζα τίς διακυμάνσεις 
τής φωνής άνάλογα μέ τήν περίπτωση, χωρίς δμως αύτό νά καταντά θεατρι
νισμός, καί γενικά άπέφευγα τίς άκρότητες καί τίς ύπερβολές. Μέ τόν τρό
πο αύτό ήθελα νά συνηθίσουν νά διαβάζουν καί οί μαθητές4.

1. G. H i g h e t ,  Ή  τέχνη νά διδάσκης, μετάφραση Εύαγγ. Πανέτσου, εκδόσεις 
« ’Ίκαρος», ’Αθήναι 1954, σ. 80.

2. Α. Ί  σ η γ ό ν η, Γενική Διδακτική, ’Αθήναι 1962, σ. 55.
3. Ν. Π ε τ ρ ο υ λ ά κ η ,  Γενική Διδακτική, ’Αθήναι 1963, σ. 139
4. Τό θέμα τής σωστής άναγνώσεως είναι πολύ βασικό άλλά δυστυχώς δέν τό προσέ-
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Τό πρόβλημα τής σωστής άναγνώσεως τών μαθητών μέ άπασχόλησε 
σοβαρά καθ’ δλη τή διάρκεια τοϋ έτους, γ ιατί οί άδυναμίες τους ήταν πολλές 
καί δέν περιορίζονταν μόνο στους άποφοίτους τών κατωτέρων Τεχνικών Σ χο 
λών ή, τουλάχιστον, στούς μαθητές τής τρίτης γυμνασίου, άλλα άφοροΰσαν 6- 
λους τούς μαθητές. Τό γεγονός έξ άλλου οτι οί ϊδιοι άδιαφοροΰσαν γιά τις ελ
λείψεις πού είχαν στήν άνάγνωση καί τό δτι δέν είχαν συνειδητοποιήσει τήν 
άξία της, μοΰ έπέβαλε νά άσχοληθώ ιδιαίτερα μέ τό πρόβλημα αύτό.

Μετά τή δική μου άνάγνωση, ζητούσα νά άναγνώσουν τό κείμενο καί έ
νας ή δύο άκόμη μαθητές, οταν βέβαια αύτό ήταν μικρό, γ ιά  νά γίνη περισσότε
ρο κατανοητό τό περιεχόμενό του καί παράλληλα γιά  άναγνωστική άσκηση. 
’Εάν κατά τήν άπόδοση παρατηρούσαμε σφάλματα, αύτά τά  διορθώναμε α
μέσως, αν ήταν πολλά, ή στό τέλος, άν ήταν έλάχιστα καί άσήμαντα, γιά νά 
μή διαταραχθή ή τάξη καί χάση ό μαθητής τόν ειρμό του. "Οταν βέβαια τά 
σφάλματα ήταν σοβαρά, δπως π .χ . παραποίηση λέξεων, έσφαλμένη άπόδοση 
τύπων κ.τ.λ., έκτος άπό τή διόρθωση ζητοΰσα άπό τούς μαθητές καί έπανά- 
ληψη τών τύπων ή τών φράσεων, γιά  νά συνηθίσουν στή σωστή άπόδοση. Μέ 
τήν τακτική αύτή άρχισε άπό τό πρώτο κιόλας δίμηνο, νά παρουσιάζεται μιά 
βελτίωση τών μαθητών στήν άνάγνωση καί έκδηλώθηκε έμπρακτα τό ένδια
φέρον τους γ ι’ αύτήν.

Μετά τήν άνάγνωση τοΰ κειμένου ζητοΰσα άπό τήν τάξη τήν άπόδοση 
τοΰ νοήματος, σέ γενικές γραμμές βέβαια, γ ιά  νά διαπιστώσω άν κατάλα
βαν τό κείμενο καί τί περίπου κατάλαβαν άπ’ αύτό. "Οταν οί μαθητές δυσκο
λεύονταν νά τό άποδώσουν δέν έπέμενα άλλά συνεχίζαμε τήν έπεξεργασία καί 
ζητοΰσα τήν πλήρη άπόδοσή του μετά άπό αύτήν.

Τήν άπόδοση τοΰ νοήματος άκολουθοΰσε ή λεξιλογική, γραμματική καί 
συντακτική έξομάλυνση ολοκλήρου τοΰ κειμένου, άν αύτό ήταν μικρό σέ έ'κτα- 
ση καί κατά ενότητες ή κατά τμήματα άν ήταν εκτεταμένο.

Οί άγνωστες λέξεις υποδεικνύονταν πρώτα άπό τήν τάξη. Τήν ερμηνεία

χουμε δσο πρέπει οί διδάσκοντες. Στά σχολεία ιδίως τής Μέσης Έκπαιδεύσεως θεωρείται 
κάπως «υποτιμητικό» νά διδάσκεται συστηματικά ή άνάγνωση μετά τήν πρώτη ή δευτέρα 
γυμνασίου, γιατί πιστεύεται οτι άπό έκεϊ καί πέρα ό μαθητής πρέπει νά ξέρη νά διαβάζη μέ 
δλους τούς κανόνες. Προσωπικά πιστεύω δτι ή διδασκαλία τής σωστής άποδόσεως ένός κει
μένου πρέπει νά γίνεται συστηματικά σέ δλες τις γυμνασιακές τάξεις. Μόνον έτσι θά γίνουν 
ικανοί οί μαθητές μας νά διαβάζουν σωστά καί άποδοτικά καί κυρίως νά αντιλαμβάνονται 
αύτά πού διαβάζουν. Ό  Θ. Γ έ ρ ο ς ,  Ειδική Διδακτική, τ. Α', σ. 110, πολύ όρθά υποστη
ρίζει, δτι «δέν είναι άρκετό νά ξέρεις νά διαβάζεις. Πρέπει νά μάθεις καί νά έρμηνεύεις. Τά 
παιδιά μας καί αν άκόμα γνωρίζουν άνάγνωση δέ μποροϋν νά έρμηνεύσουν αύτά πού διαβά
ζουν. . . Ή  απόκτηση αύτής τής ικανότητας είναι ζωτική άπαίτηση τής παιδείας μας». 
Έ ξ  άλλου ή εξοικείωση τών μαθητών μέ τή σωστή άνάγνωση καί τήν ορθή κατανόηση θά 
τούς βοηθήση καί στήν εύκολώτερη έκμάθηση καί κατανόηση καί άλλων μαθημάτων, ιδιαί
τερα τών θεωρητικών, οπότε ή ωφέλεια θά είναι σημαντική.
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τους τή ζητούσα άρχικά άπό τούς μαθητές. Μέ τήν ένέργεια αύτή ήθελα νά 
διαπιστώσω τίς δυνατότητές τους, άλλά καί νά ικανοποιήσω μερικούς, οί ό
ποιοι τήν γνώριζαν, μέ τήν προσδοκία δτι έτσι θά άναπτύξω καί τήν εύγενή ά
μιλλα τών μαθητών. "Οταν ή τάξη άδυνατοϋσε νά δώση άπάντηση ή δταν έ- 
δινε λανθασμένες άπαντήσεις, έπενέβαινα καί έδινα τή σούστή λύση. Τ ίς άγνω
στες λέξεις τίς γράφαμε συνήθως στόν πίνακα. Αύτό γινόταν γιά  δύο λόγους. 
Πρώτον γιά  νά έχουν οί μαθητές μιά οπτική εικόνα τών λέξεων πού ερμη
νεύαμε, καί δεύτερον γ ιατί μέ τίς λέξεις τοϋ πίνακα κάναμε εύκαιριακά άσκή- 
σεις γραμματικές, συντακτικές καί, σπανιότερα, έτυμολογικές. Ζητοΰσα 
δηλαδή άπό τούς μαθητές νά άναγνωρίσουν γραμματικά μερικούς δύσκολους 
τύπους καί παίρνοντας άφορμή άπό αύτούς κάναμε παράλληλα καί διδασκαλία 
γραμματικής, σύμφωνα μέ τό άναλυτικό πρόγραμμα. Ά λλ οτε  πάλι τούς ζη
τοΰσα μέ μερικές λέξεις άπό τόν πίνακα νά σχηματίσουν προτάσεις ή καί πε-· 
ριόδους, στις όποιες νά υπάρχουν οί λέξεις αύτές. Γιά νά κεντρίσω περισσότε
ρο τό ένδιαφέρον τών μαθητών έτυμολογοϋσα κάποτε μερικές λέξεις τοϋ κει
μένου καί ή ένέργεια αύτή ιδιαίτερα τούς ικανοποιούσε.

'Η  λεξιλογική, γραμματική καί συντακτική έξομάλυνση τοϋ κειμένου 
πιστεύω δτι είναι άπαραίτητη καί πρέπει νά γίνεται σέ κάθε μάθημα. "Οσο εύ
κολο κι άν μας φαίνεται ένα κείμενο, πάντα θά έχη λεξιλογικές δυσκολίες γιά 
τούς μαθητές, καί κυρίως γιά μαθητές Τεχνικών Σχολών. Έ ξ  άλλου κατά τόν 
I. Συκουτρή «ή γλωσσική έρμηνεία κι δταν άκόμα πρόκειται περί έργων γραμ
μένων εις τήν δημοτικήν (ή μάλλον τότε κυρίως) χρειάζεται πολύ εις έν κοινόν 
πού άνετράφη καί ζή εις περιβάλλον ποτισμένον άπό τήν καθαρεύουσαν, πολύ 
περισσότερον παρ’ δ,τι κανείς φαντάζεται»1.

Μετά τή γλωσσική έξομάλυνση ζητοΰσα τό χωρισμό τοϋ κειμένου σέ 
ένότητες, έάν βέβαια τό κείμενο ήταν μεγάλο καί είχε πλοκή πού έπέτρεπε τόν 
χωρισμό αύτό. Σκοπός τοΰ χωρισμού τοϋ κειμένου σέ ένότητες ήταν νά μπο
ρέσουμε νά τό έπεξεργαστοϋμε μέ μεγαλύτερη άνεση. Έ ά ν  τό κείμενο ήταν 
μικρό ή δέν ήταν άναγκαϊος ό χωρισμός του. κάναμε τήν έπεξεργασία του κα
τά μικρά τμήματα. Στήν άρχή ζητοΰσα νά διαβάση ένας μαθητής τήν πρώτη 
ένότητα ή τό πρώτο τμήμα. Τώρα έπιδίωκα καλύτερη άνάγνωση, γ ιατί ήδη 
είχαν έκλείψει οί γλωσσικές δυσκολίες. Ζητοΰσα, έν συνεχείς, τήν άπόδοση τοΰ 
νοήματος τοΰ τμήματος πού διάβασε ό μαθητής, πάλι μέ περισσότερες άπαιτη- 
σεις καί ώς πρός τήν πληρότητα καί ώς πρός τήν διατύπωση, έπειδή δέν υπήρ
χαν πλέον γλωσσικές δυσκολίες.

Στή νοηματική άπόδοση έ'δινα, ϊσως, περισσότερη σημασία άπό αύτην 
πού έπρεπε νά δώσω καί ήμουν περισσότερο σχολαστικός, γ ιατί ήθελα νά συν
ηθίσουν οί μαθητές, καί κυρίως αύτοί πού είχαν γραμματικές γνώσεις μικρών

1. I. Σ υ κ ο υ τ ρ ή ,  Μελέται καί Άρθρα, Αθήναι 1956, σ. 255.
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γυμνασιακών τάξεων, νά διατυπώνουν σωστά τις ιδέες τους μέ σωστή άρθρω
ση, άκρίβεια καί σαφήνεια.

Ά φ οϋ  βεβαιωνόμουν, υστέρα άπό τή διαδικασία αύτή, δτι οί μαθητές 
κατάλαβαν τό νόημα τοϋ τμήματος πού μελετούσαμε, προχωρούσαμε στήν 
πραγματολογική έπεξεργασία τοϋ κειμένου. Κ ατ’ αύτήν φροντίζαμε νά έπιση- 
μάνουμε καί νά έρμηνεύσουμε τά πραγματολογικά στοιχεία, δπως π .χ . πληρο
φορίες γιά πρόσωπα, γιά  πράγματα, γ ιά  τοποθεσίες κ .τ.λ. ’Αναζητούσαμε έπί
σης τά πολιτιστικά στοιχεία, τά όποια υπήρχαν στο κείμενο καί μέ άφορμή τά 
στοιχεία αύτά κάναμε συγκρίσεις, παραλληλισμούς καί άναφορές στά άντί- 
στοιχα σημερινά ή σέ παρόμοια στοιχεία παλαιοτέρων έποχών καί παρακολου
θούσαμε τήν ιστορική έξέλιξή τους. Τ ίς άπαντήσεις τών θεμάτων αύτών τις 
ζητοΰσα άρχικά άπό τήν τάξη, προσπαθώντας νά «έκμαιεύσω» κάθε πληρο
φορία. "Οταν διαπίστωνα άδυναμίες τότε έδινα ό ’ίδιος τίς πληροφορίες.

Μετά άπό τήν πραγματολογική άποκατάσταση τοϋ κειμένου προχωρούσα
με περισσότερο σέ βάθος τήν άνάλυσή μας καί φροντίζαμε νά βροΰμε τά μηνύ
ματα καί τίς ιδέες πού υπήρχαν, άν βέβαια υπήρχαν, στο τμήμα πού έπεξερ- 
γαζόμασταν. Μέ τή συζήτηση φροντίζαμε νά δοΰμε τήν άξία τών ιδεών ή τών 
μηνυμάτων αύτών γιά  τήν έποχή μας καί γ ιά  τίς περασμένες έποχές. Μερι
κές φορές, δταν οί ιδέες ή τά μηνύματα αύτά κρύβονταν πίσω άπό σύμβολα ή 
άλληγορικές εννοιες. φροντίζαμε, μέ τήν πρωτοβουλία τών μαθητών πάντα, νά 
τίς «άποκρυπτογραφήσουμε» καί νά κάνουμε μετά συζήτηση γύρω άπό αύ
τές. ’Εκτός άπό τις ιδέες προσπαθούσαμε νά έπισημάνουμε καί τά  συναισθή
ματα πού δημιουργοΰνταν ώς τό σημείο αύτό, νά τά  άξιολογήσουμε καί νά 
δοΰμε τήν διάρκεια ή τήν έντασή τους.

Τό έπόμενο στάδιο τής έπεξεργασίας μας ήταν τό αισθητικό κοίταγμα 
τής ένότητας. Φροντίζαμε δηλαδή νά δοΰμε τίς λογοτεχνικές άρετές, δπως έκ- 
φραστικά μέσα (μεταφορές, παρομοιώσεις, προσωποποιήσεις, εικόνες κ.τ.λ.) 
τό ΰφος, τή γλώσσα, τήν πλοκή κ.ά. Στο θέμα τών έκφραστικών μέσων κατέ
βαλα ξεχωριστή προσπάθεια, ώστε οΐ μαθητές νά άποκτήσουν τήν ικανότητα 
νά άναγνωρίζουν οχι μόνον μιά μεταφορά ή μιά προσωποποίηση, άλλά νά γ ί 
νουν ικανοί νά διακρίνουν καί τή λειτουργικότητα καί τό ρόλο πού παίζει τό 
εκφραστικό αύτό μέσο στήν πρόταση. ’Έ τσ ι δέ δεχόμουν π .χ . τήν άπάντηση 
ένός μαθητοΰ δτι «τό κείμενο ή ή ένότητα αύτή μοΰ άρεσε, γ ιατί έ'χει πολλές 
μεταφορές, εικόνες κ.τ.λ.)), άλλά ζητοΰσα νά μοΰ έπισημάνη τά  στοιχεία αύ
τά καί νά δικαιολογήση τό ρόλο τους στήν πρόταση, άναφέροντας καί πώς θά 
ήταν τό κείμενο χωρίς αύτά1. Μέ τήν τακτική αύτή ήθελα νά άκονίσω τήν κρί

1. Ό  κ. Λ. Ιίολίτης (βλ. Κ. Λ ο υ κ ά ,  Μεθοδική Διδασκαλία τών Νέων Ελληνι
κών, τεΰχος Αον, σ. 350-351) στο Β ' Παιδαγωγικό συνέδριο της Θεσσαλονίκης είπε μεταξύ 
άλλων καί τά έξης γιά τό θέμα της ερμηνείας ένός λογοτεχνικού έργου: «Φοβούμαι πώς πολ
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ση τών μαθητών καί νά άναπτύξω τή δημιουργική τους σκέψη. Παράλληλα 
ήθελα νά άποκτήσουν έμπειρίες καί γ ιά  τά δικά τους γραπτά κείμενα.

Ά ν  τό κείμενο ειχε γλωσσικούς ιδιωματισμούς, φροντίζαμε νά κάνουμε 
καί γενικές γλωσσολογικές έπεξηγήσεις, ώστε, έγκυκλοπαιδικά, νά άποκτή
σουν οΐ μαθητές μιά εικόνα της έλληνικής γλώσσας.

Μέ τήν τακτική αύτή φρόντιζα νά ολοκληρώσουμε τήν έπεξεργασία μιας 
ένότητας ή ένός τμήματος άπό κάθε άποψη, οπότε, άν δέν υπήρχαν άπορίες 
τών μαθητών, προχωρούσαμε, μέ τόν ί'διο τρόπο, στήν έπεξεργασία καί τών άλ
λων ένοτήτων ή τμημάτων, φροντίζοντας δμως πάντα νά ύπάρχη σύνδεση καί 
συσχέτιση μέ τά  προηγούμενα στοιχεία πού έπισημάναμε.

Μετά τήν ολοκλήρωση τής έπεξεργασίας τοϋ κειμένου, στούς τομείς 
πού άναφέραμε, καί άφοΰ οΐ μαθητές συνειδητοποιούσαν καλά τό περιεχόμενό 
του, τις ιδέες του καί τις άλλες αρετές, προβαίναμε στήν ψυχολογική άνάλυση 
τών πρωταγωνιστών τοϋ κειμένου καί στό χαρακτηρισμό τους, στηριζόμενοι 
πάντα στά στοιχεία καί στις πληροφορίες του κειμένου. Ά ν  τό κείμενο βέ
βαια ήταν έκτεταμένο, ό χαρακτηρισμός τών προσώπων καί ή ψυχολογική 
άνάλυση γινόταν κατά τήν έπεξεργασία τών ένοτήτων, γ ιά  νά έπισημανθοΰν 
δλα τά  χαρακτηριστικά. Μόνο σέ μικρής έκτάσεως κείμενα αφήναμε τό χαρα
κτηρισμό στό τέλος.

Στό θέμα τοΰ χαρακτηρισμού τών προσώπων φρόντιζα νά συνηθίσουν οί 
μαθητές στήν κυριολεξία καί στήν άκριβολογία. Οί χαρακτηρισμοί τούς ό
ποιους άπέδιδαν σέ ένα πρόσωπο, έπρεπε νά είναι τεκμηριωμένοι μέ τά στοι
χεία  τοΰ κειμένου καί όχι βερμπαλιστικοί. "Οταν π .χ . οί μαθητές χαρακτή
ριζαν ένα πρόσωπο καί έλεγαν «ό πρωταγωνιστής ή ό ήρωας αύτός είναι φι
λότιμος, εύγενικός, δραστήριος)) ή τά  άντίθετά τους, δέ δεχόμουν έτσι αύτόν 
τό χαρακτηρισμό άλλά ζητοΰσα πλήρη δικαιολόγηση τών χαρακτηριστικών, 
πού άνέφεραν, σύμφωνα μέ τά στοιχεία τοΰ κειμένου. Προσπαθούσαμε επί
σης νά δοΰμε πέρα άπό τό χαρακτηρισμό ένός προσώπου καί τις βαθύτερες 
προεκτάσεις του- άν δηλαδή τό πρόσωπο πού χαρακτηρίζαμε άντιπροσώπευε, 
έκτος άπό τόν έαυτό του, καί ένα εύρύτερο σύνολο ή άν μιά ένέργειά του μπο
ρούσε νά έχη γενικότερες έπιπτώσεις. Μέ τήν τακτική αύτή ήθελα νά συνηθί
σουν οΐ μαθητές στήν άκριβολογία, στήν τεκμηρίωση τών σκέψεων μέ λογικά 
έπιχειρήματα, πού τά ϊδια τά πράγματα μάς προσφέρουν, στή διείσδυση καί 
έρμηνεία τών θεμάτων σέ βάθος καί οχι σέ έπιφάνεια καί στήν άποφυγή. 
τοΰ ξηροΰ καί άγονου βερμπαλισμού. Διδάσκονταν παράλληλα οί μαθητές 
οτι καί στή ζωή τους δέν έχουν δικαίωμα νά κάνουν αύθαίρετες κρίσεις, νά δια

λές φορές αστοχούμε ίστή διδασκαλία τών άναίύσεων), αντικρίζουμε τό κάθε κείμενο μεμο
νωμένο, καί, μή ϊχοντας νά ποϋμε τίποτα, καταφεύγουμε στά κοσμητικά έπίθετα, τις μετα
φορές καί τις παρομοιώσεις, πού είναι τις περισσότερες φορές προϊόντα αμηχανίας».
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τυπώνουν αστήρικτες γνώμες καί νά έξετάζουν ή νά κρίνουν επιφανειακά έ
να θέμα. ’Έ πρεπε, προτού πάρουν όποιαδήποτε άπόφαση, νά τή μελετήσουν 
καλά, νά κρίνουν καί νά σταθμίσουν προσεκτικά τά  στοιχεία, πού είχαν στή 
διάθεσή τους, καί κατόπιν νά αποφασίσουν, ώστε νά μήν άποτύχουν. Τά έφό- 
δια αύτά πίστευα ότι θά τούς ήταν πολύ χρήσιμα, γ ιατί, δταν θά τελείωναν τή 
Σχολή καί θά άντιμετώπιζαν τή ζωή ώς υπεύθυνοι πολίτες, θά είχαν άνε- 
πτυγμένη τήν κριτική τους σκέψη καί εί'τε ώς προϊστάμενοι εί'τε ώς υφιστάμε
νοι θά μπορούσαν νά άντιμετωπίζουν τά πράγματα μέ προσοχή, σύνεση και 
περίσκεψη, κοιτάζοντας τήν ούσία περισσότερο καί δχι τήν έπιφάνεια.

Τό θέμα γενικά τοΰ χαρακτηρισμού τών προσώπων καί τίς ψυχολογικής 
άναλύσεώς τους πρέπει ιδιαίτερα νά προσεχθή στή διδασκαλία, γ ιατί πάρα πολ
λά προσφέρει στούς μαθητές. Προσωπικά πιστεύω δτι δέν πρέπει νά μένου
με σέ έναν επιφανειακό χαρακτηρισμό, άλλά ή έρμηνεία μας, δπως υποστη
ρίζει καί ό Γ. Θέμελης1 «οφείλει νά διεισδύση στήν ούσία τοϋ έργου, διά μέσου 
αύτών τών προσώπων, οπως έκδηλώνονται».

Μετά τήν έξέταση τοΰ κειμένου καί άπό πλευράς χαρακτηρισμού τών 
προσώπων, κάναμε τή γραμματολογική τοποθέτησή του. Οί μαθητές σύμ
φωνα μέ τά στοιχεία πού είχαν στή διάθεσή τους (είδος τοϋ έργου, άξια του, 
συγγραφέας κ.τ.λ.) προσπαθούσαν νά τό εντάξουν χρονολογικά καί γραμματο
λογικά.

Τά βιογραφικά στοιχεία τοΰ συγγραφέα τά λέγαμε είτε στήν άρχή εί'τε 
στο τέλος, άνάλογα μέ τις άπαιτήσεις τοΰ κειμένου, χωρίς νά έπηρεαζώμαστε 
άπό τίς άντίθετες άπόψεις πού έχουν διατυπωθή κατά καιρούς στο θέμα αύ
τό2. Ά ν  πιστεύαμε δτι ή γνώση τών βιογραφικών στοιχείων τοΰ συγγραφέα 
θά βοηθούσε στήν καλύτερη κατανόηση τοΰ κειμένου, λέγαμε τά βιογραφικά 
στοιχεία στήν άρχή. ’Ά ν  δέν έξυπηρετοϋσαν καμιά σκοπιμότητα, τά  λέγαμε στο 
τέλος. Μερικές φορές πάλι χρειαζόταν νά δώσουμε βιογραφικές πληροφορίες 
κατά τή διάρκεια τής έπεξεργασίας, πραγμα τό όποιο καί κάναμε.

Στο θέμα τών βιογραφικών στοιχείων δυστυχώς δέν αύτενεργοϋσε ή τά 
ξη δσο στά προηγούμενα άντικείμενα, γ ιατί τά στοιχεία αύτά χρειάζονταν με
λέτη κατ’ οίκον άπό γενικότερα βοηθήματα, έφ’ δσον οί πληροφορίες τοΰ εγ
χειριδίου δέν προσέφεραν καμιά βοήθεια. Τέτοια διάθεση δέν είχαν ουτε καί 
πρόκειται νά έχουν οί μαθητές τών Τεχνικών Σχολών, άφοΰ ό βαθμός τοΰ μα
θήματος δέν έπηρεάζει τήν προαγωγή τους- γ ι’ αύτό ήμουνα υποχρεωμένος νά 
προσφέρω ό ίδιος, στο μεγαλύτερο ποσοστό, αύτές τίς πληροφορίες.

1. Γ . Θ έ μ ε λ η, Ή  διδασκαλία τών νεων έλληνικών, Θεσσαλονίκη 1949, τεϋχος 
Α', Ικδοση δεύτερα, σ. 167.

2. Η. G a  u d i g, Ή  σύγχρονος διδακτική εν θεωρία καί πράξει, μετάφραση Σπ. 
Καλλιάφα, ’Αθήναι 1933, σ. 366.
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2. Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ω Ν  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ω Ν

Στή διδακτική μεθοδολογία τών ποιημάτων άκολούθησα, ώς ένα ση
μείο, τή μεθοδολογία τών πεζών κειμένων. ’Επειδή δμως μεταξύ ποιήματος 
και πεζοΰ ύπάρχουν διαφορές1, έπόμενο ήταν νά υπήρχαν διαφορές καί στήν έ- 
πεξεργασία τους.

'Η  διδασκαλία τών ποιημάτων γινόταν καί αύτή χωρίς καμία κατ’ ο ί
κον προετοιμασία, γιά τό λόγο πού δέν γινόταν προετοιμασία καί στά πεζά 
κείμενα2.

Συναισθηματική προπαρασκευή πριν άπό τήν έπεξεργασία ενός ποιητι
κού κειμένου ή ακόμη καί πεζοΰ έκανα εύκαιριακά, δταν τή θεωροΰσα σκόπι
μη ή δταν πρόσφατα γεγονότα μοΰ έδιναν λαβή γιά  τό σκοπό αύτό. 'Η  συναι
σθηματική προπαρασκευή δέ διαρκοΰσε ποτέ περισσότερο άπό 3-5 λεπτά. Προ- 
κειμένου π .χ . νά διδάξω τον 'Ύμνο στήν ’Ελευθερία, ώς συναισθηματική 
προπαρασκευή μπορεί νά θεωρηθή μιά μικρή συζήτηση πριν άπό τό μάθημα 
μέ αφορμή τήν καθημερινή έπαρση τής σημαίας καί τήν άπαγγελία τοΰ ’Ε 
θνικού "Υμνου. ’Αφορμή έπίσης μπορεί νά πάρη κανείς άπό τγιν έπίδειξη μιας 
σχετικής εικόνας, πού υπάρχει στήν αίθουσα, ή άπό ένα σχετικό γνωμικό, 
πού είναι γραμμένο στήν τάξη, ή άπό ένα άλλο όποιοδήποτε έπίκαιρο ιστο
ρικό γεγονός κ .τ .λ .3 Βέβαια στο θέμα αύτό οί απόψεις τών έκπαιδευτικών συγ
κρούονται4, γ ιατί έξετάζουν συνήθως μονόπλευρα τό θέμα καί δέ δέχονται 
συμβιβασμούς.

'Η  έπεξεργασία τοΰ ποιήματος άρχιζε μέ τήν προσφορά του στήν τάξη μέ 
μια σωστή καί καλή άνάγνωση ή άπαγγελία5 άπό τόν διδάσκοντα. Μέ τήν

1. Ό  πεζός λόγος διαφέρει άπό τόν ποιητικό, γιατί ό πρώτος είναι περισσότερο άπο- 
τέλεσμα της διανόησης, ένώ ή ποίηση τής δημιουργικής φαντασίας. 'Ο πεζός λόγος μιλάει 
κυρίως γιά πράγματα πού ϊγιναν, ή ποίηση μιλάει καί γιά πράγματα πού θά ήθελε κάποιος 
νά γίνουν. Παραστατικότερα δμως νομίζω οτι δίνει τή διαφορά ό ’Αριστοτέλης (βλ. Ποιη
τική 1451b), ό όποιος γράφει: «δ ιστορικός καί δ ποιητής ού τφ ή έμμετρα λέγειν ή άμετρα 
διαφέρουσιν (είη γάρ άν τά 'Ηροδότου εις μέτρα τεθήναι καί ούδέν ήττον άν ε’ίη ιστορία τις 
μετά μέτρου ή άνευ μέτρων) άλλά τούτ« διαφέρει, τώ τόν μέν τά γενόμενα λέγειν, τόν δέ οΐα 
άν γένοιτο. Διό και φιλοσοφώτερον καί σπουδαιότερον ποίησις ιστορίας έστίν' ή μέν γάρ ποίη- 
σις μάλλον τά καθόλου, ή δ’ ιστορία τά καθ’ έκαστον λέγει. Έστιν δέ καθόλου μέν, τώ ποίψ 
τά ποια άττα συμβαίνει λέγειν ή πράττειν κατά τό είκός ή τό άναγκαΐον, οδ στοχάζεται ή 
ποίησις ονόματα έπιτιθεμένη. τό δέ καθ’ έκαστον, τ ί ’Αλκιβιάδης έπραξεν ή τ ί 2παθεν».

2. Βλ. στή σ. 161 τής μελέτης αύτής.
3. Κ. Λ ο υ κ ά ,  Μεθοδική διδασκαλία τών Νέων 'Ελληνικών, σ. 416-417.
4. Κ. Γ ε ω ρ γ ο ύ λ η ,  Ειδική Διδακτική, σ. 130-131, Β. Τ σ ί ρ ι μ π α, Ειδική 

Διδακτική, Άθήναι 1940, σ. I l l ,  Ε . Ζ α μ π ε τ ά κ η ,  Ειδική Διδακτική, Ηράκλειον 
1970, σ. 106, Κ. Λ ο υ κ ά ,  ένθ’ άν. σ. 416.

5. Ή  διδακτική πράξη μοΰ έδειξε δτι μέ τήν άπαγγελία κερδίζεις πολύ περισσότερο 
τό μαθητή παρά μέ τήν άνάγνωση, γ ι’ αύτό πιστεύω δτι πρέπει νά έπιδιώκεται περισσότερο.
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ένέργεια αύτή ήθελα νά δείξω στούς μαθητές τό σωστό τρόπο άποδόσεως ένός 
ποιητικού έργου καί. νά τούς βοηθήσω στή νοηματική κατανόηση καί τήν αι
σθητική άπόλαυσή του.

Στό παιδαγωγικό πρόβλημα, πού απασχολεί σήμερα τούς έκπαιδευτι- 
κούς, αν δηλαδή πρέπει νά έχουν οΐ μαθητές άνοιχτά ή κλειστά τά βιβλία τους1 
κατά τήν ώρα πού διαβάζουμε ή άπαγγέλλουμε τό ποίημα, κράτησα ούδέτερη 
στάση. ’ Ακολούθησα τήν τακτική αύτή έπειδή πιστεύω δτι ή παροδοχή μιας 
μόνον θεωρίας (ανοιχτά ή κλειστά τά βιβλία) είναι ακρότητα κα'ι ώς τέτοια 
πρέπει νά αποφεύγεται. ’ 4.φοϋ στήν τάξη μου είχα μαθητές οί όποιοι άπολάμ- 
βαναν τό ποίημα καί τό αντιλαμβάνονταν καλύτερα μέ άνοιχτά τά βιβλία καί 
άλλους οί όποιοι τό άπολάμβαναν καλύτερα ώς ακρόαμα, δέν είχα τό οικαίω- 
μα νά τούς έμποδίσω στό σημείο αύτό καί νά τούς επιβάλω έγώ τόν τρόπο τής 
άπολαύσεως καί κατανοήσεως. ’Επιμονή σέ μιά άπό τις δύο αύτές θέσεις είναι 
ούτοπία καί άποβαίνει περισσότερο σέ βλάβη παρά σέ δφελος τοϋ μαθήματος.

’Εάν τό ποίημα πού μελετούσαμε ήταν δύσκολο ή ειχε έννοιες καί μηνύ
ματα πού δύσκολα φαίνονταν μέ τήν πρώτη έπαφή, ζητοΰσα τότε τήν ανάγνω
σή του καί άπό έναν ή δύο μαθητές, γ ιά  νά γίνη πιό κατανοητό άπό τήν τάξη. 
’Εάν ήταν εύκολο, μετά τή δική μου άνάγνωση, ζητοΰσα, τελείως προαιρε
τικά, νά γίνη άπό κάποιον μαθητή ή άπόδοση τοϋ νοήματος σέ γενικές γραμ
μές. ’Ά ν ή τάξη δυσκολευόταν νά άποδώση τό νόημα, δέν έπέμενα' προχωροϋσα 
στήν έπεξεργασία καί έπανερχόμασταν στό νόημα μετά άπό αύτήν2.

Κατά τήν έπεξεργασία τοΰ ποιήματος δέν ακολουθούσα ποτέ τήν ΐδια με
θοδολογία. 'Η  μέθοδος έξαρτόταν ούσιαστικά άπό τις οργανικές ό'υσκολίες 
πού είχε. Ά ν  π .χ . ενα ποίημα ήταν πολύ άπλό καί κατανοητό, ή έπεξεργα
σία γινόταν κατά στροφές ή ζεύγη στροφών ή καί ολόκληρο τό ποίημα ώς μία 
ένότητα. ’Ά ν  ήταν δυσκολώτερο, κάναμε τήν έπεξεργασία κατά στίχο ή κατά 
ζεύγη στίχων. Ά ν  ήταν πολύ δύσκολο τό έπεξεργαζόμασταν έρμηνεύοντας 
κάθε λέξη χωριστά. Τ ις περισσότερες φορές κάναμε συνδυασμό δύο ή περισ
σοτέρων μεθόδου γιά καλύτερη άνάλυση.

Τήν άπόδοση τοΰ νοήματος άκολουθοΰσε ή λεξιλογική, γραμματική καί 
συντακτική άποκατάσταση τοΰ κειμένου. ’Επέμενα καί στήν άνάλυση τοΰ ποιή
ματος στήν πλήρη γλωσσική έξομάλυνση τοΰ κειμένου, γ ιατί πίστευα δτι ή

1. Ό  Κ. Γ ε ω ρ γ ο ύ λ η ς ,  Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Δ ', σ. 
70 γράφει: «Ο ί μαθηταί άκροώνται μέ κλειστά τά βιβλία διά νά έπιδράσουν έπ’ αύτών τά 
μελωδικά στοιχεία τοϋ άναγνώσματος καί ή μετ’ ήθους απαγγελία».

2. Δέν έπέμενα στήν άπόδοση τοϋ νοήματος ένός ποιήματος άμέσως μετά άπό μία ή 
δύο άναγνώσεις, δταν μάλιστα τό ποίημα ήταν καί δύσκολο, γιατί δέν τό θεωρούσα σωστό. 
Ενδέχεται ό μαθητής νά μήν τό κατάλαβε. Τό σωστότερο, κατά τή γνώμη μου, στήν περί
πτωση αύτή είναι νά προχωρήση ό διδάσκων στήν έπεξεργασία καί, άφοΰ όλοκληρωθή αύτή, 
τότε νά ζητήση άπαιτητικά τήν άπόδοση τού νοήματος.
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άρση τών δυσκολιών αύτών σημαντικά θά βοηθούσε στήν κατανόηση καί στή 
λοιπή έπεξεργασία.

Οί άγνωστες λέξεις ή οί διάφορες άλλες άπορίες υποδεικνύονταν πρώτα ά- 
πο τούς μαθητές καί άπό αύτούς ζητοΰσα τίς πρώτες λύσεις’ όταν αύτοί δυσ
κολεύονταν ή άδυνατοΰσαν νά άπαντήσουν, τότε έδινα ό ίδιος τή σωστή άπάν- 
τηση. Καί στήν άνάλυση τών ποιημάτων τίς άγνωστες λέξεις τίς γράφαμε, συν
ήθως, στόν πίνακα, γιά νά κάνουμε ευκαιριακά γραμματικές, συντακτικές 
ή άλλες φραστικές άσκήσεις.

Χωρισμό τοϋ κειμένου σέ ένότητες κάναμε, έφ’ όσον υπήρχαν πράγματι 
ένότητες καί έξυπηρετοΰσαν μιά σκοπιμότητα. Ό  χο^ρισμός αύτός, άνάλογα 
μέ τίς δυσκολίες τοΰ κειμένου, μποροΰσε νά γίνη είτε πριν εΐτε μετά τή γλωσ
σική άποκατάστασή του.

Κατά τήν έρμηνεία τοΰ κειμένου, άνάλογα μέ τή μέθοδο πού άκολουθού- 
σαμε (έρμηνεία κατά στροφές, στίχους, λέξεις, κ.τ.λ.), φροντίζαμε νά γίνη 
πρώτα ή κατανόηση τοΰ περιεχομένου τοΰ τμήματος πού μελετούσαμε. 
Φροντίζαμε έπίσης νά δοΰμε τίς ύπάρχουσες έννοιες ή τά  μηνύματα τοΰ κει
μένου τά  όποια συζητούσαμε, τοποθετώντας αύτά στή σύγχρονη έποχή ή κά
νοντας άναδρομή στο παρελθόν, γ ιά  νά δοΰμε τήν άξία καί τή θέση τους στις 
διάφορες εποχές. Μετά προσπαθούσαμε νά δοΰμε τά συναισθήματα πού δημι- 
ουργοΰνταν στόν άναγνώστη άπό τά διάφορα στοιχεία τοΰ ποιήματος. "Οταν 
τά συναισθήματα αύτά ήταν πολλά καί αξιόλογα, τά άπεικονίζαμε μέ γραφι
κή παράσταση στόν πίνακα, γιά  νά έχουμε καί οπτική εικόνα τής έντάσεως 
καί τών διακυμάνσεων τών συναισθημάτων αύτών. ’Ά ν π .χ . στήν πρώτη 
στροφή ή στόν πρώτο στίχο ή δίστιχο ένός ποιήματος είχαμε έναν Α συναισθη
ματικό ερεθισμό, ό έρεθισμός αύτός στήν επόμενη στροφή, στίχο ή δίστιχο, 
μποροΰσε νά φθάση στή θέση Β, μετά συνέχεια νά άνεβαίνη στή θέση Γ, νά 
διατηρηθή πιό κάτω στό ίδιο επίπεδο είος τήν θέση Δ, νά έχουμε μετά τήν 
πτώση στή θέση Ε καί τελικά άνοδο στή θέση Ζ. Γραφικά αύτή ή παράσταση 
θά είχε τή μορφή:

Μέ τόν τρόπο αύτό οί μαθητές συνειδητοποιούσαν τά προκαλουμενα συναι
σθήματα καί άντιλαμβάνονταν καλύτερα τά μηνύματα τοΰ κειμένου.

Μετά τήν έπεξεργασία αύτή κάναμε τό χαρακτηρισμό καί τήν ψυχολο
γική άνάλυση τών προσώπων τοΰ κειμένου ή κρίναμε διάφορες πράξεις καί
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ένέργειές τους. Στο στάδιο αύτό, δπως καί στήν άντίστοιχη έπεξεργασία τοϋ 
πεζογραφήματος άνέφερα, προσπαθούσα νά συνηθίσουν οί μαθητές στήν ά- 
κριβολογία, τεκμήριο:>ση τών απόψεων τους καί ερμηνεία τών θεμάτων σέ βά
θος καί οχι σέ επιφάνεια.

'Ό ταν στο κείμενο υπήρχαν πραγματολογικά στοιχεία τά  έπισημαίναμε 
καί, άν ή γνώση τους επηρέαζε τήν κατανόηση τοϋ τμήματος πού μελετούσα
με, τά συζητούσαμε πριν άπό τήν έρμηνεία" έάν δέν έπηρέαζαν τήν κατανόηση 
τότε τά συζητούσαμε μετά τήν όλοκλήρο^ση τής έπεξεργασίας πού άνέφερα. 
Κατά τήν έπεξεργασία τών πραγματολογικών στοιχείου τοΰ ποιήματος φρόν
τιζα  πρώτα νά «έκμαιεύσω» τίς γνώσεις τών μαθητών καί μετά συνόψιζα ή 
έδινα περισσότερες διευκρινήσεις, ώστε νά όλοκληρο^θοΰν οί πληροφορίες πού 
έπρεπε.

Ή  επόμενη ένέργειά μας ήταν νά κοιτάξουμε τό ποίημα άπό αισθητική 
πλευρά καί νά έπισημάνουμε τά πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματά του. Κα
τά τήν έπεξεργασία τών έκφραστικών μέσων ζητοΰσα άπό τούς μαθητές νά 
μήν τά έπισημαίνουν άπλώς, άλλά νά βλέπουν καί τό ρόλο τους μέσα στο κεί
μενο καί τή δύναμη πού έδιναν στήν πρόταση. Στο τέλος κάναμε συνολική θε
ώρηση δλων τών στοιχείων πού είχαμε έπισημάνει στο ποίημα.

Γιά νά έχουν οί μαθητές μιά γενική έγκυκλοπαιδική μόρφωση, κάναμε 
καί μιά στοιχειώδη μετρική ανάλυση τονίζοντας κυρίως τό μέτρο, τήν ομοιο
καταληξία, τό ρυθμό κ.λ. Μετά άπό τό μέτρο κάναμε γραμματολογική το 
ποθέτηση τοΰ κειμένου, σύμφωνα μέ στοιχεία πού ε’ίχαμε στή διάθεσή μας.

Τά βιογραφικά στοιχεία τοΰ συγγραφέα τά λέγαμε, άνάλογα μέ τή σκο
πιμότητα πού έξυπηρετοΰσαν, εΐτε στήν αρχή εϊτε στο τέλος' μερικές φορές 
πάλι τά λέγαμε κατά τή διάρκεια τής έπεξεργασίας, έφ’ δσον αύτό διευκόλυνε 
τήν κατανόηση.

Προσπάθησα στις σελίδες αύτές νά έκθέσο:> τή μεθοδολογία πού άκολού- 
θησα κατά τήν έπεξεργασία τών νεοελληνικών κειμένο^ν, πεζών καί ποιητι
κών. Οί μεθοδολογίες πού άνέπτυξα ούτε οί τελειότερες είναι ούτε οί μοναδι
κές. Πολλοί τρόποι υπάρχουν γιά  τή διδασκαλία ένός κειμένου. Ε κ είνο  δ- 
μο^ς πού θά ήθελα ιδιαίτερα νά τονίσω είναι δτι κατά τήν άνάλυση τών κειμέ
νων δέν άκολουθοΰσα πάντα τή σειρά τήν όποια άνέφερα1. Δέν έκανα π .χ . σέ 
κάθε μάθημα πρώτα λεξιλογική αποκατάσταση τοΰ κειμένου, μετά ένότητες, 
έννοιες, χαρακτηρισμούς κ .τ.λ ., άλλά τήν πορεία τή ρύθμιζαν οί ανάγκες τοΰ 
κειμένου. Έ ά ν δηλαδή σέ κάποιο στάδιο προέκυπταν πραγματολογικές δυσ
κολίες, δέν περίμενα νά έρθη ή σειρά τους γιά  νά τις ποΰμε, άλλά έδινα τις δι
ευκρινίσεις εκείνη τή στιγμή' έάν έπίσης κάπου έπρεπε νά συζητήσουμε ενα μή
νυμα ή ένα νόημα, δέν περίμενα πότε θά έρθη ή σειρά του γιά συζήτηση, άλ-

1. Ν. Έ ξ α ρ χ ο π ο ύ λ ο υ ,  Ειδική Διδακτική, τ. Α', σ. 170.
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λά τό επεξεργαζόμασταν μόλις τό έπισημαίναμε. Τό σχεδιάγραμμα, πού μνη
μόνευσα, τό έγραφα πολλές φορές στόν πίνακα καί σημειώναμε τά βασικά στοι
χεία  τής άναλύσεως σ’ αύτόν, γ ιά  νά έχουν οΐ μαθητές καί οπτική παράσταση 
τών διδασκομένων. Ά λλ οτε  γράφαμε μερικά μόνο στοιχεία στόν πίνακα, δ
πω ς λέξεις, μηνύματα, χαρακτηρισμούς καί άλλοτε υπαγόρευα τή γραφή στά 
τετράδια. Πολλές φορές θέταμε έκ τών προτέρων προβλήματα καί προσπα
θούσαμε, προχωρώντας στήν έρμηνεία, νά βρούμε τίς λύσεις τους (μέθοδος 
τοΰ p rob lem  solving), γιά νά άκονιστή περισσότερο ή κρίση τών μαθητών. 
’Ακολούθησα αύτή τήν ποικιλία στις αναλύσεις, γ ιά  νά άποφύγω τή μονοτο
νία στο μάθημα καί ττν  κούραση τών μαθητώ ν περισσότερο δμο^ς ήθελα νά 
συνηθίσω τήν τάξη σέ ποικίλους τρόπους σκέψεως καί εργασίας πάνω σ’ έ
να θέμα. Θά ήθελα άκόμα νά τονίσω δτι τόσο στήν έπεξεργασία τών πεζών 
κειμένων, δσο καί τών ποιητικών, ώς οδηγό γιά  κάθε σκέψη, κρίση ή συμπέ
ρασμα είχαμε πάντα τό ίδιο τό κείμενο. Στούς μαθητές δέν έπέτρεπα ποτέ νά 
κάνουν κρίσεις ή νά διατυπώνουν απόψεις, οΐ όποιες δέν πήγαζαν άμεσα άπό 
τό μάθημα πού έπεξεργαζόμασταν.

Οί μεθοδολογίες πού άνέφερα είναι άναμφισβήτητα προσαρμοσμένες σέ 
μαθητές Τεχνικών Σχολών, μέ τίς γνο^στές έλλείψεις. Γ ι’ αύτό δέν έκανα λόγο 
γιά  κατ’ οίκον έργασίες τών μαθητών, διδασκαλία μαθήματος μέ κατ’ οίκον 
προπαρασκευή, χρήση πηγών καί βοηθημάτων σέ μεγάλη έκταση, τετράδια 
άναλύσεων κ.τ.λ. Ά ν  δίδασκα μέ διαφορετικές συνθήκες καί σέ περισσότερο 
ομοιογενή τμήματα, δέ θά παρέλειπα νά άναφερθώ καί στά άντικείμενα αύτά.

V. Δ ΙΔ Α Κ ΤΙΚ Η  ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Τή διδασκαλία τών έκθέσεων τήν είχα χωρίσει σέ τέσσερα μέρη: α) προφο
ρικές εκθέσεις, β) γραπτές έκθέσεις, γ) έλεύθερες άνακοινώσεις καί δ) άσκήσεις 
γιά σύνταξη εγγράφων ή συμπλήρωση έντύπο^ν.

Σκοπός τών προφορικών έκθέσεων ήταν νά πλουτίσουν καί νά διευρύνουν 
τίς γνώσεις τών μαθητών, νά οξύνουν τήν κρίση τους. νά τούς μυήσουν στο σωστό 
τρόπο τοΰ «σκέπτεσθαι», νά άναπτύξουν τήν αύτενέργειά τους, νά τούς συνηθί
σουν στή σωστή άρθρωση καί νά τούς καταστήσουν ικανούς νά έκθέτουν καί να 
διατυπώνουν έλεύθερα καί άβίαστα τίς άπόψεις τους.

Σκοπός τών γραπτών έκθέσεων ήταν νά καταστήσουν τούς μαθητές ικανούς 
νά έξωτερικεύουν έλεύθερα καί άβίαστα τόν εσωτερικό τους κόσμο, νά διατυπώ
νουν τις σκέψεις, τίς ιδέες, τά συναισθήματά τους, μέ σαφήνεια, καθαρότητα, κυ
ρίως μέ υπευθυνότητα, ένθυμούμενοι πάντα τό λατινικό γνωμικό « scrip ta  m a- 
n en t»  καί γενικά νά συνηθίσουν στις άρετές τοΰ γραπτοΰ λόγου.

Μέ τίς έλεύθερες άνακοινώσεις ήθελα νά συνηθίσουν οί μαθητές νά παρατη
ρούν διάφορα γεγονότα τής καθημερινής ζωής καί νά προβληματίζωνται πάνω σ
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αύτά' νά έκθέτουν έπίσης καί νά υποστηρίζουν τις σκέψεις τους μέ έπιχειρήματα 
καί νά συνηθίσουν στους κανονισμούς μιας πολιτισμένης συζητήσεως, παίρνοντας 
ετσι χρήσιμα έφόδια γιά τή μετέπειτα σταδιοδρομία τους.

Μέ τις άσκήσεις γιά τή σύνταξη έγγράφων ή σύμπλήρωση έντύπων ήθελα 
νά άποκτήσουν οί μαθητές πρακτικές γνώσεις, πού θά τούς βοηθούσαν άργότερα 
στό εργο τους. "Ολους τούς άνωτέρω τομείς τούς θεώρησα βασικούς καί φρόντι
σα γιά τήν πλήρη άνάπτυξή τους. Γ ιά κάθε έναν δμως άπό αύτούς άκολούθησα 
διαφορετική μεθοδολογία.

Γ ιά τήν άνάπτυξή τών προφορικών εκθέσεων, δπως στό πρώτο μέρος τής 
έργασίας άνέφερα, είχα προγραμματίσει μερικούς βασικούς κύκλους θεμάτων, 
τούς οποίους θά συζητούσαμε καί θά άναπτύσσαμε στήν τάξη. Ή  μεθοδολογία μέ 
τήν όποία διαπραγματευόμασταν τά θέματα αύτά ήταν ή ακόλουθη: Στήν αρχή 
έδινα στήν τάξη μιά σειρά άπό παροιμίες, γνωμικά, άποφθέγματα, τά όποια εί
χαν άμεση σχέση μέ τό θέμα πού μελετούσαμε. Τά γνωμικά αύτά τά γράφαμε 
στον πίνακα ή τά ύπαγόρευα καί τά έγραφαν οί μαθητές στά τετράδιά τους.

Σκοπός τών προκαταρκτικών αυτών στοιχείων ήταν νά ασκηθούν οί μαθητές 
στήν έρμηνεία τους, νά συνηθίσουν νά βρίσκουν τις άλληγορίες ή τά βαθύτερα μη
νύματα σέ μιά φράση, άκόμη καί δταν αύτά κρύβωνται πίσω άπό σύμβολα, νά 
πλουτίσουν καί νά διευρύνουν τίς γνώσεις τους καί νά άποκτήσουν ενα πρώτο υπό
στρωμα γνώσεων σχετικών μέ τό θέμα πού θά συζητούσαμε. Μέ τόν τρόπο αύτό 
θά μπορούσαν εύκολώτερα νά λάβουν μέρος στή συζήτηση, πού θά άκολου- 
θοϋσε.

Γ ιά νά γίνω πιο σαφής άναφέρω ώς παράδειγμα τή διαπραγμάτευση τοϋ θέ
ματος «Εργασία» δπως τήν κάναμε, περίπου, μέσα στήν τάξη. Ή  έπεξεργασία 
τοΰ θέματος άρχιζε μέ τή μετάφραση καί τή συζήτηση τών γνωμικών, παροιμιών 
καί άποφθεγμάτων, πού είχαμε γράψει στόν πίνακα1. Τή μετάφραση καί τήν έρμη-

1. Τά γνωμικά καί οί παροιμίες πού γράψαμε στόν πίνακα γιά τήν προκαταρκτική 
έπεξεργασία τοϋ θέματος « ’Εργασία» ήταν τά άκόλουθα: Ε ΐ τις ού θέλει έργάζεσθαι, μηδέ 
έσθιέτω —Τών όντων άγαθών καί καλών ούδέν άνευ πόνου διδόασιν οί θεοί τοϊς άνθρώποις
— ’Αργός μή ΐσθι, μηδ’ άν πλουτης — ’ Λ.ργία μήτηρ πάσης κακίας — Μόχθος γάρ ούδείς τοϊς 
νέοις σκήψιν φέρει — L aborem us — Τών πόνων πωλοΰσιν ήμϊν τ ’ άγαθά οί θεο ί—Μοχθεϊν 
άνάγκη τούς θέλοντας εύτυχεϊν — Μέ τόν ιδρώτα τοϋ προσώπου σου φαγεϊν τόν άρτον σου
— Ούδείς ών ράθυμος ευκλεής άνήρ, άλλ’ οί πόνοι τίκτουσι τήν εύδοξίαν — Ή  δουλειά νικάει 
τή φτώχεια — Ή  τίμια δουλειά έχει όμορφο πρόσωπο — Έκατσε ή δουλειά στήν πόρτα καί 
κυνήγησε τή φτώχεια — Σύναξε νιός όσα μπορείς / γέροντας άνεση νά βρής — Στά νειάτα 
σου αν όκνεύης / γέρος κακά πορεύεις — Ή  δουλειά δέν ταπεινώνει τόν άνθρωπο, ό άνθρω
πος δυστυχώς καμιά φορά τήν ταπεινώνει — Ή  δουλειά μάς προστατεύει άπό τρία πράγματα’ 
τήν άνία, τή διαφθορά καί τον πόθο — Δόξα στό πνεΰμα τής δουλειάς πού σμίγει τίς χώρες, 
τίς καρδιές καί τούς άνθρώπους — Πέτρα πού κυλάει μούχλα δέν πιάνει— Γιά  νά φάς άμύγ- 
δαλο πρέπει νά τό σπάσης — Μέ μιά τσεκουριά τό δένδρο δέν κόβεται — Ή  έργατικότης τής 
νεότητος είναι άνάπαυση τών γηρατειών.



174 Λ. ’Αθανασίου

νεία πρώτα τή ζητοΰσα άπό τήν τάξη. "Οπου οί μαθητές συναντοΰσαν δυσκολίες) 
ιδίως γλωσσικές, τούς βοηθοΰσα νά τίς ξεπεράσουν. Μέ κοινή συνεργασία υστέ
ρα κάναμε συζήτηση πάνω στο νόημα ένός γνωμικοΰ ή μιας παροιμίας καί προσ
παθούσαμε νά βροΰμε τό βαθύτερο νόημά του. Μέ τόν τρόπο αύτό έρμηνεύαμε δ- 
λα τά στοιχεία πού είχαμε στόν πίνακα. Μετά άπό τήν προεργασία αύτή άρχίζα- 
με τή συζήτηση τοΰ θέματος.

Στήν άρχή άφηνα τήν τάξη νά έκφράση όποιεσδήποτε άπόψεις ή σκέψεις ή 
θελε γύρω άπό τό θέμα «’Εργασία». ’Έ τσ ι άβίαστα καί ελεύθερα οί μαθητές δια
τύπωναν γνώμες γιά τήν άξια τής έργασίας, τά είδη της, τή στάση τοΰ άνθρώ- 
που άπέναντί της σέ δλες τίς εποχές, ιδιαίτερα στήν έποχή μας, τή συμβολή τής 
έργασίας στήν έξέλιξη τοΰ άνθρο^που, άνέφεραν διάφορα παραδείγματα, έ'διναν 
γενικούς ορισμούς τοΰ δρου κ.λ. Οί άπόψεις αύτές τών μαθητών διατυπώνον
ταν μέ σειρά, ή τάξη έ'κανε κριτική καί στο τέλος, καί μέ τή δική μου συμβολή, 
κάναμε προσθήκες ή άφαιρέσεις καί προσπαθούσαμε νά τις ολοκληρώσουμε άπό 
πλευράς περιεχομένου καί άπό πλευράς διατυπώσεως. Τόν κεντρικό πυρήνα αύ
τών τών απόψεων τόν γράφαμε άκολούθο^ς στόν πίνακα.

Μετά άπό τήν έκθεση τών άπόψεων τών μαθητών καί τήν κριτική τους, ά- 
φοΰ έξαντλούσαμε δσο μπορούσαμε πληρέστερα τό θέμα, ζητοΰσα άπό τήν τάξη 
νά κάνη ιεράρχηση τών άπόψεων αύτών καί νά τίς τοποθετήση σέ λογική σειρά, 
ώστε νά έχουν ειρμό καί άλληλουχία. Μέ τήν ένέργεια αύτή ήθελα νά τούς τονίσω 
δτι σέ μιά έκθεση ιδεών δέν άρκεΐ νά διατυπώνη κανείς μόνο σκέψεις καί κρίσεις. 
Πρέπει παράλληλα οί σκέψεις του αύτές νά είναι τοποθετημένες μέ νοηματική 
σειρά, ώστε νά μπορή ό άναγνώστης νά τίς παρακολουθή μέ άνεση καί μέ εύχα- 
ρίστηση.

Ή  άξιολόγηση καί ή ιεράρχηση τών ιδεών γίνονταν βασικά μέ αυτενέργεια 
τών μαθητών” δπου όμως συναντοΰσαν δυσκολίες ή δταν διαφωνοΰσαν έπενε- 
βαινα καί ρύθμιζα τις διαφορές. Τό τελικό πλάνο πού προέκυψε άπό τήν τακτο
ποίηση τών ιδεών αύτών ήταν τό άκόλουθο:

’Αποφασίσαμε άρχικά νά γράψουμε ένα σύντομο πρόλογο, στόν όποιο θά άνα- 
φέραμε μερικές γενικές σκέψεις γιά τό θέμα μας, παίρνοντας άφορμή άπό τά  διά
φορα έπιτεύγματα τής επιστήμης καί θαυμάζοντας τά ποικίλα έργα τέχνης κ.τ.λ.

Στο θέμα τής χρησιμοποιήσεως προλόγων, έπειδή οί μαθητές συναντοΰν συνή
θως δυσκολίες καί καταφεύγουν σέ κοινούς καί τετριμμένους προλόγους, έπέμει- 
να ιδιαίτερα. Τούς τόνισα άρχικά τήν άξια τήν όποια έχει ένας καλός πρόλογος 
στήν έκθεση- τούς έφερα μάλιστα καί παραδείγματα άπό πολλά είδη τοΰ γραπτοΰ 
λόγου ("Ομηρος, Τραγωδίες, Δημοτικό Τραγούδι), γιά νά δοΰν τήν άξία του στήν 
δλη δομή τοΰ λόγου. Τούς ειπα δμως δτι δέν είναι πάντα άπαραίτητο νά ύπάρχη 
πρόλογος σέ μιά έκθεση’ προκειμένου μάλιστα νά χρησιμοποιήσουμε πρόλογο μέ 
γενικές καί άόριστες σκέψεις ή μέ σκέψεις άσχετες μέ τό θέμα, είναι προτιμότερο 
νά μήν τόν γράψουμε.
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Μετά τόν πρόλογο θεωρήσαμε σκόπιμο νά δώσουμε τόν ορισμό τής έννοιας 
πού άναπτύσσαμε, γιατί ό ορισμός αύτός θά ήταν ένδεικτικό δτι καταλάβαμε τό 
θέμα καί ξέραμε μέ τί θά ασχοληθούμε. Τόνισα δμως στούς μαθητές δτι δταν δυσ- 
κολεύωνται νά ορίσουν μιά έννοια, είναι προτιμότερο νά μή δίνουν ορισμό παρά 
νά γράφουν άσυναρτησίες ή άσχετα πράγματα.

Μετά άπό τή διατύπωση τοΰ όρισμοΰ συμφωνήσαμε νά άναφέρουμε τά στοι
χεία τά όποια είχαν προκύψει άπό την άνάλυση τής έννοιας «Ε Ρ ΓΑ Σ ΙΑ ». Θά 
γράφαμε δηλαδή τά πορίσματα στά όποια καταλήξαμε σχετικά μέ τή συμβολή 
τής χειρωνακτικής καί τής πνευματικής έργασίας στή ζωή τοΰ άνθρώπου. Γ  ιά 
νά τεκμηριώσουμε καλύτερα τίς άπόψεις μας, θά άναφέραμε συνέχεια καί τή στά
ση τοΰ άνθρώπου ολων τών έποχών απέναντι στήν έργασία καθώς καί τή συμβο
λή της στήν πολιτιστική έξέλιξή του. Στο σημείο αύτό έπίσης άποφασίσαμε νά 
παραθέσουμε καί δσα παραδείγματα σχετικά μέ τήν έννοια τής έργασίας είχαμε 
βρή, καθώς καί τό άλλο αποδεικτικό ύλικό (γνοψικά, παροιμίες, ρητά) πού ε ί
χαμε στή διάθεσή μας, γιά νά ένισχύσουμε περισσότερο τά έπιχειρήματά μας.

Τό θέμα τής χρησιμοποιήσεως τών παραδειγμάτων τόνισα στούς μαθητές νά 
τό προσέχουν ιδιαίτερα, γιατί άπό αύτά μπορεί κανείς νά καταλάβη σέ μεγάλο πο
σοστό, άν είμαστε ή όχι κάτοχοι τοΰ θέματος πού άναπτύσσουμε.

Μετά τά παραδείγματα καί τό άλλο ένισχυτικό ύλικό μας, θά άναφέραμε τά 
αποτελέσματα τής έργασίας (προσφορά υλικών, πνευματικών καί ηθικών άγα- 
θών), πού είχαμε έπισημάνει. Έ π ίσ η ς θά καθορίζαμε τή στάση μας άπέναντι 
στήν έργασία, καθώς καί τήν προσφορά της στο παρελθόν, παρόν καί μέλλον. Στο 
τέλος θά γράφαμε τά συμπεράσματά μας καί θά κλείναμε τό θέμα μέ ένα σύντο
μο έπίλογο, στόν όποιο θά δίναμε τό γενικό συμπέρασμα τής δλης επεξεργασίας.

Μέ τόν τρόπο αύτό βάλαμε σέ μιά λογική σειρά τις σκέψεις πού οΐ μαθητές 
είχαν έκθέσει σποραδικά καί άκατάταχτα, ώστε νά έχουν άλληλουχία καί νά μπο- 
ρή κανείς νά τις παρακολουθή μέ άνεση. Παράλληλα δμως καί χωρίς σχεδόν νά 
τό καταλάβουμε, είχαμε φτιάξει ένα σχεδιάγραμμα, τό όποιο θά μπορούσαμε νά 
τό συμβουλευτούμε καί σέ άλλες άνάλογες περιπτώσεις.

Σκοπός τοΰ σχεδιαγράμματος αύτοΰ βέβαια δέν ήταν νά βάλη τίς σκέψεις 
τών μαθητών σέ «καλούπια», γ ιατί κάτι τέτοιο θά ήταν παραλογισμός, άλλά νά 
τούς βοηθήση νά ταξινομούν τίς σκέψεις τους, ώστε νά έχη τό κείμενό τους ειρμό 
καί άλληλουχία. Είναι άλλωστε γνωστό, καί άναφέρεται σέ δλους τούς ορισμούς 
πού έχουν δοθή1, δτι ή έκθεση δέν πρέπει ποτέ νά μπή σέ «καλούπι», γιατί άντι-

1. Ν. Έ ξ α ρ χ ο π ο ύ λ ο υ ,  Ειδική Διδακτική, τ. Α ', σ. 184, Γ . Κ α λ α μ α τ ι α 
νού,  «Πανδέκτης Σπουδών» ’Αθήναι 1969, τ. Α', σ. 166, Β. Κ α λ ο γ ε ρ ά ,  Πώς δι
δάσκονται οΐ έκθέσεις, Θεσσαλονίκη 1961, σ. 5-6, Γ . Δ ο ρ μ π α  ν ά κ η ,  Μεγάλη Π α ι
δαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, τ. Β ', σ. 340, Ε. Ζ α μ π ε τ ά κ η ,  Ειδική Διδακτική, Η ρά
κλειον 1970, σ. 133.
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κατοπτρίζει τόν εσωτερικό κόσμο τοΰ άνθρώπου, ό όποιος ποικίλλει άπό άτομο 
σέ άτομο. 'Ο  άντικατοπτρισμός αυτός δμως πρέπει νά είναι άβίαστος καί έλεύθε- 
ρος, χωρίς εξωτερικές επεμβάσεις καί πειθαναγκασμούς. Τό σχεδιάγραμμα α
πλώς θά τούς βοηθούσε στή διαπραγμάτευση τοΰ θέματος, γιατί δέν θά τούς άφη
νε νά πελαγώσουν μέ τά αιώνια έρωτήματα, πού συνήθως βασανίζουν τούς μαθη
τές, «τί νά γράψω», «πώς νά άρχίσω», «πώς νά τελειώσω» κ.τ.λ. Θά τούς ήταν 
άκόμα χρήσιμο, γιατί ήταν προϊόν δικό τους, είχε προκύψει άπό μιά άνάγκη τους 
καί ήξεραν έπομένως συνειδητά τήν άξία του. Σκόπιμα έξ άλλου είχα άφήσει νά 
βγάλουν τό σχεδιάγραμμα οί μαθητές, έκτιμώντας άντικειμενικά κάθε φορά τά 
πράγματα, γιατί πιστεύω δτι τότε μόνον ώφελεΐ καί συμβάλλει στή βελτίωσή 
τους. Σχεδιαγράμματα τά όποια δογματικά δίνει ό διδάσκων στήν τάξη είναι έ- 
πιβλαβή, γιατί δεσμεύουν τή σκέψη τοΰ μαθητοΰ, καί πρέπει ιδιαίτερα νά άπο- 
φεύγωνται.

Σχετικά μέ τή χρήση τών σχεδιαγραμμάτων τόνισα στους μαθητές δτι μπο
ρούν νά συμβουλεύωνται ενα σχεδιάγραμμα καί στή διαπραγμάτευση παρεμφε
ρών θεμάτων’ ποτέ δμως αύτό δέν πρέπει νά άποτελή «τροχοπέδη» στή σκέψη 
τους καί νά προσπαθούν νά άνταποκριθοΰν σέ δλα τά σημεία του. Πρέπει νά τό 
χρησιμοποιούν μέ ευελιξία καί νά τό προσαρμόζουν πάντα στις άπαιτήσεις τοΰ 
θέματος πού άναπτύσσουν.

’Εάν είχα τάξη μέ ομοιογένεια, άντί νά διαπραγματευθοΰμε προφορικά ένα 
θέμα, καί βάσει αύτοΰ νά καταλήξουμε σέ ένα πλάνο, μποροΰσα νά τούς δώσω 
νά γράψουν τό θέμα αύτό χωρίς καμιά έπεξήγηση καί μετά, στή διόρθιοση, μ£ 
οδηγό τίς έκθέσεις τους, θά προβαίναμε στήν ϊδια έργασία.

Τό θέμα τών σχεδιαγραμμάτων στις εκθέσεις εχει προκαλέσει διαφωνίες 
μεταξύ τών παιδαγωγών καί έκπαιδευτικών καί έχουν διατυπωθή πολλές άπό- 
ψεις1. Προσωπικά πιστεύω δτι ό διδάσκων οφείλει, στήν άρχή κάθε σχολικού έ
τους καί κάθε φορά πού διδάσκει καινούργια ενότητα στις έκθέσεις, νά διαπρα
γματεύεται καί νά συζητά μέ τήν τάξη ύποδειγματικά δύο ή τρία θέματα, γιά νά 
δοΰν οί μαθητές πώς πρέπει νά έργάζωνται καί νά σκέφτωνται πάνω σ’ ένα θέ
μα. Στό τέλος, μέ τήν πρωτοβουλία τών μαθητών πάντα, νά καταλήγουν σέ κά
ποιο γενικό σχεδιάγραμμα. Τότε μόνο θά βοηθηθοΰν οί μαθητές στή σωστή δια
πραγμάτευση τών εκθέσεων.

Τήν τακτική τής διαπραγματεύσεως γενικών θεμάτων τήν ακολούθησα δ- 
λο τό χρόνο. Ά π ό  τά γενικά αύτά θέματα άντλούσαμε πολλές φορές καί θέματα 
γιά  τίς γραπτές εκθέσεις τών μαθητών.

Τ ίς γραπτές έκθέσεις οί μαθητές τίς έγραφαν στήν τάξη καί στόν προβλε-

1. Κ. Γ ε ω ρ γ ο ύ λ η ,  Ειδική Διδακτική, ’Αθήναι t.s..  σ. 145, Γ . Κ α λ α μ α 
τ ι α ν ο ύ ,  ένθ’ άν. σ. 171, Δ . ’Α ν α γ ν ω σ τ ο π ο ύ λ ο υ ,  «Δελτίον ’Εκπαιδευτικού 
Όμίλου», τ. 11ος, σ. 142.
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πόμενο χρόνο τών δύο ώρών. Σύμφωνα μέ τό άναλυτικό πρόγραμμα έπρεπε νά 
γράφουν δύο εκθέσεις τό μήνα. Αύτό δμως δέν τό άκολούθησα, γ ιατί έκ τών πρα
γμάτων ήταν αδύνατο1. Παράλληλα είχα νά άντιμετωπίσω καί πολλά προβλή
ματα στή διόρθωση τών τετραδίων, μέ άποτέλεσμα νά χρειάζωμαι πολύ περισσό
τερο χρόνο άπό τόν προβλεπόμενο. Τά προβλήματα αύτά ήταν τά ακόλουθα:

1. 1 ιόρθωση πολλών και ποικίλων σφαλμάτων: Τό θέμα αύτό μέ προβλη
μάτισε άρκετά, γιατί τά σφάλματα τών μαθητών ήταν τόσα πολλά καί τέτοιου 
είδους πού κάθε καλή διάθεση κατέληγε σέ άπογοήτευση2. Ω στόσο ήμουν ύπο-

1. Στά τμήματά μου είχα τελικά 157 μαθητές. Ά ν , βάσει τοϋ άναλυτικοϋ προγράμμα
τος, γράφαμε δύο εκθέσεις τό μήνα, έκτός τοΰ οτι δέ θά προλαβαίναμε νά άσχοληθοϋμε μέ 
κανένα ίίλλο άντικείμενο τών νέων έλληνικών, ϊπρεπε νά διορθώνω τό μήνα 157 ;2 =  314 
εκθέσεις. Ά ν  δέ, κατά μέσο όρο, ύπολογίσουμε δτι διορθώνει κανείς 5-6 έκθέσεις τήν ώρα, 
θά χρειαζόμουν έπί πλέον 60 ώρες γιά τή διόρθωση ή δίωρη καθημερινή έργασία, γιά τήν 
οποία μάλιστα δέ θά ϊπαιρνα καί άμοιβή. Ό  χρόνος δμως αύτός, γιά τόν έπί συμβάσει κα- 
θηγητή ιδιαίτερα, είναι πολύτιμος καί δέ διατίθεται. Σημειωτέον οτι καί ή ωριαία άποζημίω- 
ση στις Τεχνικές Σχολές ήταν 45-50 δρχ.

2. Παραθέτω ενδεικτικά μερικά άπό τά πιό αντιπροσωπευτικά σφάλματα τών μαθητών.

—«Ό  καθηγιτής είναι ό μεγάλος συνταιλεστίς ώς πρός τήν σπουδάζουσα νεολέα. Ό  
τρόπος τοϋ καθηγιτή είναι νά διδάσκη στούς μαθητάς τό μάθημα εις τό όποιον είναι ίδικαιυ- 
μένος».

Κ. Γ . απόφοιτος κατωτέρας τεχν. Σχολής

--«Ο ί "Ελληνες είχαν πάντα μέσα τους τήν ειρήνη».
Μ. Ε. Δης Γυμνασίου

—«Οί άνθρωποι αύτοί οί όποιοι έδωσαν εις τόν έαυτόν τους τήν ιδιότητα τοΰ καθηγη- 
τοϋ, πρός τούς υπολοίπους άνθρώπους ονομάστηκαν διδάσκαλοι».

Κ. Δ. άπόφοιτος Γυμνασίου

—«Εκείνος ό όποιος διδάσκει καί παιδαγωγή νέους καί νέες τής μέσης καί άνωτέρας 
καί φέρων πτυχίον λέγεται καθηγητής».

Ρ. Κ. Γης Γυμνασίου

Γιά σύγκριση τών σφαλμάτων τών πρωτοετών μαθητών τοϋ τμήματος δομικών έργων 
άναφέρω καί μερικά σφάλματα μαθητών άλλων τμημάτων, τά όποια σταχυολόγησα κατά 
τή διόρθωση τών γραπτών τών άνεξεταστέων κατά τόν μήνα Σεπτέμβριον τοΰ 1971. Άπδ 
τά σφάλματα αύτά φαίνεται, νομίζω, δτι οΐ αδυναμίες τών μαθητών στά νέα έλληνικά είναι 
γενικές σέ δλα τά τμήματα.

—((Στον κόσμο γενιοΰνται εκατοντάδες παιδία. Τά παιδία μόλις γενιοϋνται άπό τήν μη
τέρα τους ξέρουν νά μιλάν, δέν περπατούν καί έξ άλλου γενιοΰνται μέ τά μάτια κλειστά».

0 . 4 , Λον ετοc Μηχανολόγων, άπόφοιτος Κ .Τ .Σ .

—«Έ φ ’ δσος ό γονεύς μας δημιουργήση θά έχη ύποχρέοσιν νά μας άναθρέψη καί νά μάς 
δόση τά πρώτα πράγματα τά όποια χρηαζώμεθα στήν άτμόσφαιρα διά τήν ζωήν μας».

Σ . X. Α' έτος τμήματος ’Ηλεκτρολόγων, άπόφοιτος Κ .Τ .Σ.

—((Τά ταξίδια στόν άνθρωπο μέ τόν Χριστόφορο Κολόμβο πού πρώτος έκανε τήν άπό-

ί ϊ
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χρεωμένος νά τά διορθώσω 6λα. Τήν άποψη βέβαια μερικών εκπαιδευτικών ότι 
δέν πρέπει νά διορθώνουμε τά σφάλματα τών μαθητών γιά νά μην τούς απογο
ητεύσουμε μέ τήν «καταστροφή» τοϋ έ'ργου τους1, δέν τήν άποδέχομαι, γ ιατί νο
μίζω δτι δέν έξυπηρετεΐ τή σκοπιμότητα πού τής άποδίδουν. Προσωπικά π ι
στεύω δτι, δταν δέν διορθώνουμε τά σφάλματα τών μαθητών σέ μιά εκθεση, μπο
ρεί νά μήν τούς άπογοητεύσουμε μέ τό κοκκινισμένο τετράδιο καί τό «κατεστραμ
μένο» έργο τους, δέν τούς προσφέρουμε δμως καμιά ωφέλεια σέ γνώσεις. Α ν τ ί
θετα ή ένέργειά μας αύτή είναι πολύ ένδεχόμενο νά προδιαθέση δυσμενώς τούς φι
λότιμους, κυρίως, μαθητές καί γιά τόν καθηγητή καί γιά τό μάθημα, έπειδή θά π ι
στεύουν δτι αύτός άδιαφορεϊ γιά τόν κόπο τους καί γενικότερα γιά τήν πρόοδό τους. 
'Ό ταν δμως ό καθηγητής διορθώνη μέέπιμέλεια καί προσοχή τά σφάλματα, μπο
ρεί νά «πικραίνη» μερικούς, παράλληλα δμως τούς ικανοποιεί, γιατί ή πράξη του 
αύτή δείχνει δτι ένδιαφέρεται καί εκτιμά πράγματι τό μόχθο τών μαθητών του καί 
φροντίζει γιά τήν πρόοδο καί τήν έξέλιξή τους. Μέ τή διόρθωση έπίσης τών σφαλ
μάτων ό καθηγητής εχει τή δυνατότητα νά διαγνώση μέ επιτυχία τις δυνατότη
τες καί τίς άδυναμίες τών μαθητών του καί νά ρύθμιση άνάλογα τή διδασκαλία 
του. Οί λόγοι αυτοί μοΰ υπαγόρευαν τή διόρθωση δλων τών σφαλμάτων τών μα
θητών, δσο κοπιαστικό κι άν ήταν καί δσο πολύτιμο χρόνο κι άν μοΰ στεροΰσε.

2. Μέθοδος διορθώσεως τών σφαλμάτων. Τό δεύτερο πρόβλημα πού έπρε
πε νά αντιμετωπίσω ήταν ή εϋρεση τής καταλληλότερης μεθόδου γιά τή διόρθοο- 
ση τών σφαλμάτων. Υπάρχουν βέβαια πολλοί τρόποι γιά τή λύση τοΰ προβλήμα
τος αύτοΰ δπως: α) νά ύπογραμμίζωνται τά σφάλματα καί πάνω άπό κάθε λάθος 
νά αναγράφεται άπό τόν διδάσκοντα ή σωστή γραφή, γιά νά μή χρονοτριβούν οί 
μαθητές καί γιά νά είμαστε σίγουροι δτι ή διόρθωση θά εΐναι σωστή- β) νά υπο
γραμμίζονται μόνο τά σφάλματα στήν έκθεση καί νά προσπαθοΰν μετά μόνοι 
τους οί μαθητές νά τά διορθώνουν, γ ιατί έτσι αύτενεργοΰν καλύτερα- γ) νά ύπο- 
γραμμίζωνται τά σφάλματα καί στο περιθώριο τοΰ τετραδίου νά άναγράφωνται 
μερικά σύμβολα, τά όποϊα θά έπεξηγοΰν στούς μαθητές τό είδος τοΰ λάθους καί 
θά τούς προσανατολίζουν στο ποΰ θά ανατρέξουν γιά τή διόρθωση. Μερικά σύμ
βολα πού ύποδεικνύονται εΐναι τά άκόλουθα: 0=όρθογραφικό, Γ=γραμματικό,

πείρα διά ταξίδιον πρός άναγνώρισιν αγνώστων λαών».
Ν. Γ . Β ' έτος οικοδόμων, ’Απόφοιτος Γυμνασίου

—«Τουρισμός είναι ή περίοδος τοΰ χρόνου τήν όποιαν περνάμε μεταβαίνοντες άπό τήν 
πατρίδα μας εις ένα άλλο μέρος ή κράτος».

Κ. Γ . Γ ' έτος οικοδόμων, απόφοιτος Γυμνασίου

’Αναφέρω έπίσης καί μερικές μεμονωμένες λέξεις άπό τά γραπτά τών μαθητών: διώτι 
(διότι), δαίν (δέν), ποΰ αΰορα (πού αφορά), ιός του (υίός του), εύ φόσουν (έφ’ όσον), ήτε διά 
...,ήτε διά (ε’ίτε ........εϊτε).

1. Τ ρ .  Π  α π α θ ε ο δ ώ ρ ο υ ,  Ε ιδική Δ ιδακτική, έκδοσις Β ', Θεσσαλονίκη ά.ε., σ. 
67, Β. Τ  σ ί ρ ι μ  π  α, Ε ιδική Δ ιδακτική, τρίτη έκδοσις, Ύάρισα 1940, σ. 132.
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Δ =διατυπώ σεω ς, Σ = σ τίξη , Α = λογικό , Κ =κυριολεξία, Α =άσάφεια κ.ο.κ.1, 
δ) νά υπογραμμίζονται τά σφάλματα καί σέ άλλα νά αναγράφονται οί σωστοί 
τύποι σέ άλλα δχι.

’Αναμφισβήτητα κάθε μία άπό τίς άνωτέρω μεθόδους έχει πλεονεκτήματα καί 
μειονεκτήματα, μόνη της δμως καμιά δέ λύνει άποτελεσματικά τό πρόβλημα. Γ ι’ 
αύτό φρόντισα νά ακολουθήσω μία μέθοδο, ή οποία νά είναι κράμα δλων τών προ
ηγουμένων μεθόδων. ’Έ τσ ι π .χ . δταν διόρθωνα ένα σφάλμα, άν αύτό ήταν εύκο
λο καί μπορούσαν νά τό βρουν οί μαθητές, άπλώς τό υπογράμμιζα. Αύτό δμως 
δέν τό έκανα συχνά, γ ιατί οί μαθητές είχαν πολλά κενά καί έκαναν πολλά ορθο
γραφικά σφάλματα. Ά ν  τό λάθος ήταν δύσκολο τότε έγραφα πάνω άπό τό λανθα
σμένο τύπο τό σωστό, γιά νά είμαι σίγουρος δτι οί μαθητές θά τό μάθουν. Ά λλ α  
σφάλματα τά υπογράμμιζα καί μέ ενα σύμβολο τούς καθοδηγούσα ποϋ θά βρουν τό 
σωστό τύπο. Υΰτό κυρίως τό εφάρμοζα σέ γραπτά μαθητών άποφοίτων τοϋ γυμνα
σίου καί σέ δσους πίστευα δτι πράγματι θά αύτενεργήσουν γιά νά βροΰν τή λύση. 
’Ά ν τό μάθημα τών νέων έλληνικών ήταν πρωτεύον καί άν είχα περισσότερη ο
μοιογένεια στό τμήμα μου, θά εφάρμοζα τή μικτή μέθοδο σέ δλους τούς μαθητές.

Μεγαλύτερα προβλήματα συνάντησα κυρίως στή διόρθωση τών έκφραστι- 
κών σφαλμάτων τών μαθητών, γιατί στον τομέα αύτό δλοι οί μαθητές είχαν σο
βαρές ελλείψεις, έκτος άπό έλάχιστες έξαιρέσεις. Σ τις περιπτώσεις αύτές άν τό 
εκφραστικό λάθος ήταν άπλό καί ήταν ό'υνατόν νά διορθωθή ή φράση στό τετρά
διο, έκανα τή διόρθωση στό περιθώριο τοϋ τετραδίου. Ά ν  δμως ήταν πολύπλοκο 
καί ή διόρθωση ήταν δύσκολη τότε τήν υπογράμμιζα άπλώς στό τετράδιο τοΰ μα
θητου καί άντέγραφα τή λανθασμένη πρόταση στό σημειωματάριό μου, γιά νά 
τή συζητήσω κατά τήν επιστροφή τών τετραδίων μέσα στήν τάξη.

Σέ δλη τή διάρκεια τής διορθώσεως τών εκθέσεων είχα δίπλα μου ένα ση
μειωματάριο, στό όποιο άντέγραφα τά βασικά σφάλματα τών μαθητών, γραμμα
τικά, συντακτικά, διατυπώσεως κ.τ.λ. Τά σφάλματα αύτά πρώτον μοΰ έδιναν μιά 
γενική εικόνα τών άδυναμιών τής τάξεως καί μέ βοηθούσαν στήν άνάλογη ρύθμι
ση τής διδασκαλίας μου- δεύτερον μέ βοηθοΰσαν, κατά τήν έπιστροφή τών τε
τραδίων, νά κάνω ειδικές καί γενικές παρατηρήσεις μέσα στήν τάξη.

3. Παρατηρήσεις επί τών εκθέσεων: Στό τέλος κάθε διορθωμένης έκθέσε- 
ως έγραφα πάντα παρατηρήσεις άπό τή διόρθωση. Οί παρατηρήσεις μου αύτές 
άπέβλεπαν στό νά έπισημάνουν στούς μαθητές τίς δυνατότητες ή τις αδυναμίες 
τους καί νά τούς υποδείξουν λύσεις γιά βελτίωση. Ή τα ν  βέβαια σύντομες, άλλα 
ποτέ δέν ήταν λακωνικές καί μονολεκτικές. Ε κείνο  πού κυρίως πρόσεχα κατά 
τήν άναγραφή τών παρατηρήσεων ήταν νά μήν είναι αποκαρδιωτικές γιά τούς

1. Ν. ’Ε ξ α ρ χ ο π ο ύ λ ο υ ,  Ειδική Διδακτική, τ. Α ', σ. 218, Τ ζ ά ν ο u, I. 
Τ σ α γ  κ ι ά, Ή  διδασκαλία τών εκθέσεων κατά τί> σύστημα τοϋ R . G. Munch. Άθηναι 
1949, σ. 138.
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μαθητές, δπως π .χ . «πρόσεχε, γιατί σοΰ κρούω τόν κώδωνα τοΰ κινδύνου», «πρόσ
εχε, γ ιατί είσαι πολύ άδύνατος καί κινδυνεύεις», ((φτωχή σέ περιεχόμενο καί 
πλούσια σέ λάθη», ((κατ’ εύθεΐαν στο δημοτικό» κ.ο.κ. Τέτοιες παρατηρήσεις π ι
στεύω δτι έχουν άναμφισβήτητα δυσμενείς έπιπτώσεις καί έπακόλουθα στούς μα
θητές. "Οσα σφάλματα καί άν έχη μία εκθεση, πάντα μπορεί ό διδάσκων νά βρή 
καί κάτι νά έπαινέση άπό αύτήν, ώστε νά μήν άποθαρρυνθή τελείως ό 
"Αν μιά εκθεση π .χ . είχε αρκετά γραμματικά ή ορθογραφικά σφάλματα άλλά εί
χε σωστές ιδέες, στις παρατηρήσεις μου θά έγραφα: «Σοΰ διέφυγαν μερικά γραμ
ματικά καί ορθογραφικά σφάλματα, τά όποια μέ λίγη προσοχή θά μπορούσες νά 
τά άποφύγης. Οΐ άπόψεις σου εΐναι σωστές καί λογικές. Μέ περισσότερη προσοχή 
θά γράφης καλύτερα». Μέ τόν τρόπο αύτό τόνιζα τά σφάλματα τοΰ μαθητου, πα
ράλληλα δμως ό μαθητής είχε καί μιά ήθική ικανοποίηση δτι σέ κάποιον τομέα 
πέτυχε. Λακωνικές ή μονολεκτικές έπίσης παρατηρήσεις δπως «Καλή», ((’Αρ
κετά καλή», «Πολύ καλή» κ.τ.λ. τίςάπέφευγα, δπως άπέφευγα καί τίς πολύ έκτε- 
ταμένες παρατηρήσεις, γιατί πιστεύω δτι καί στις δύο περιπτώσεις δέν θά 
προσέφερα θετικές υπηρεσίες.

4. ’Επιστροφή τών τετραδίων και άνάγνωση εκθέσεων μέσα στήν τάξη : Ή  
έπιστροφή τών τετραδίων στήν τάξη γινόταν άμέσως μετά τή διόρθωση καί σέ 
τακτά χρονικά πλαίσια, γιά νά μήν «έξανεμισθή» τελείως τό ένδιαφέρον τών μα
θητών καί κυρίως γιά νά έχουν άκόμη νωπές τίς άπόψεις τους γύρο} άπό τό θέμα 
πού διαπραγματεύτηκαν.

Πριν άπό τήν έπιστροφή τών τετραδίων διαβάζαμε στήν τάξη 4-5 έκθέσεις 
κάθε φορά, άνάλογα μέ τό θέμα καί τά προβλήματά του. Τ ίς έκθέσεις αύτές τίς 
είχα έπισημάνει έκ τών προτέρων καί τίς διάβαζα ό ΐδιος, χωρίς νά άποκαλύψω 
τό δημιουργό τους.

Στο θέμα τής άναγνώσεως τών έκθέσεων στήν τάξη υπάρχει διαφωνία με
ταξύ τών παιδαγωγών καί έκπαιδευτικών1. Ά λλ ο ι υποστηρίζουν δτι πρέπει νά 
διαβάζωνται μόνον οί καλές έκθέσεις, γιά νά άποτελοΰν πρότυπα πρός μίμησιν, 
άλλοι οί κακές, γ ιά  νά εΐναι παραδείγματα πρός άποφυγήν, καί άλλοι καλές, κα
κές καί μέτριες, γιά νά έχουν παραστάσεις οί μαθητές άπό δλες τίς κατηγορίες. 
Ακολούθησα τήν τρίτη άποψη, γιατί πιστεύω δτι οί δύο πρώτες, μολονότι έχουν 
πλεονεκτήματα, έκπροσωποΰν άκραΐες τάσεις. Τήν έκλογή τών έκθέσεων, πού 
θά διάβαζα στήν τάξη, δέν τήν έκανα μέ κριτήριο τό γενικό χαρακτηρισμό τους 
καλή, μέτρια κ.τ.λ., άλλά μέ κριτήριο τήν έπί μέρους ποικιλία τών άρετών. Φρόν
τιζα  π .χ . νά διαβάζω έκθέσεις οί όποιες νά διακρίνωνται γιά τό ρεαλισμό τους ή γιά 
τή δύναμη τών επιχειρημάτων τους ή γιά τίς ιδέες τους ή γιά τά άντίθετα, άνεξ- 
άρτητα αν είχαν χαρακτηρισμό «καλή», «μετρία», ((κακή». Μέ τήν τακτική αύτή

1. Ν. Έ ξ α ρ χ ο π ο ύ λ ο υ ,  £νθ’ άν. σ. 216, Τ. I. Τ  σ α γ  κ ι ά, £νθ’ άν. σ. 143, 
Κ. Γ ε ω ρ γ ο ύ λ η ,  Ειδική Διδακτική, σ. 147.
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ήθελα οί μαθητές νά προσέξουν περισσότερο τά έπί μέρους πλεονεκτήματα ή μειο
νεκτήματα σέ μιά έκθεση, γ ιατί ή συνολική άξιολόγηση ένος θέματος, ιδίως δταν 
αύτό είναι έκτεταμένο, είναι δύσκολη γιά τούς μαθητές καί μάλιστα μαθητές 
Τεχνικών Σχολών μέ τίς γνωστές έλλείψεις.

'Π  ανάγνωση τών έκθέσεων, δπως προηγουμένως άνέφερα, ήταν άπρόσω- 
πη, όποιονδήποτε χαρακτηρισμό καί άν είχε. Τό έκανα αύτό γιά νά μήν απογοη
τεύσω καί καταδικάσω τόν κακό μαθητή καί νά μήν κάνω υπερόπτη τόν καλό. 
Πριν άπό τήν ανάγνωση τής έκθέσεως ποτέ δέν έκανα σχόλια, δπως τά άκόλουθα: 
«’Ακουστέ μιά μέτρια, ή μιά πολύ καλή, ή μιά κακή έκθεση». 'Η  ένέργεια αύτή 
άντενδείκνυται νομίζω, γ ιατί άναμφισβήτητα προδικάζει τήν κρίση τών μαθητών. 
Τούς έλεγα άπλώς νά προσέξουν τήν έκθεση καί νά σημειώσουν τά πλεονεκτήμα
τα  ή τά μειονεκτήματά της, γιά νά μπορούν νά κάνουν στο τέλος κριτική. 'Ο  τρό
πος αύτός μέ βοήθησε πολύ, γ ιατί πράγματι οί μαθητές έκριναν, δσο άντικειμε- 
νικά μπορούσαν, τήν έκθεση καί άπό τίς κρίσεις τους αύτές έκανα κι έγώ πολλές 
φορές έλεγχο στή δική μου άξιολόγηση. Τολμώ μάλιστα νά πώ  δτι σέ άρκετές 
περιπτώσεις οί μαθητές πρόσεχαν πράγματι καί έπισήμαιναν περιπτώσεις, πού 
έγώ δέν τίς είχα προσέξει.

Μετά τήν άνάγνωση καί τή συζήτηση τών έκθέσεων στην τάξη έπέστρεφα 
τά τετράδια στούς μαθητές καί τούς έδινα ένα μικρό χρονικό περιθώριο (3 '-5 ') νά 
δουν τά λάθη τους, νά ύποβάλουν απορίες καί νά διαβάσουν μετά, δσοι ήθελαν, 
τίς εκθέσεις τους. ’Ακολούθησα τήν τακτική αύτή γιά νά δώσω διευκρινίσεις 
στούς μαθητές, σχετικά μέ τά σφάλματά τους, νά τούς λύσω άπορίες, γιά νά ά- 
ποφύγουμε συγχύσεις καί παρανοήσεις, καί νά τούς άναπτύξω τήν πρωτοβουλία 
καί τό θάρρος τής γνώμης τους μέ τήν αύτόβουλη άνάγνωση τής έκθέσεώς τους.

5. Βαθμολόγηση τών έκθέσεων. Τό τελευταίο πρόβλημα, πού έ'πρεπε νά άν- 
τιμετωπίσω στο θέμα τών γραπτών έκθέσεων ήταν ό τρόπος τής βαθμολογήσε- 
ως τους. Τό πρόβλημα αύτό είναι σοβαρό καί άπασχολεΐ, νομίζω, σοβαρά κάθε έκ- 
παιδευτικό, γιατί, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, δέν ύπάρχουν βοηθήματα ή μελέτες 
σχετικές μέ αύτό. ένώ άντίθετα ύπάρχει μιά ποικιλία άπόψεων ώς πρός τό θέμα 
τής βαθμολογίας. Πολλοί έκπαιδευτικοί π .χ . έκτιμοΰν σέ μιά έκθεση περισσότε
ρο τίς ιδέες καί τά νοήματα, άλλοι τή γλωσσική πλευρά της, ορθογραφία, σύν
ταξη κ.τ.λ., άλλοι δίνουν τήν ΐδια βαρύτητα στά άντικείμενα αύτά κ.ο.κ. Έ πίσης 
άπό επαφές καί συζητήσεις μέ έκπαιδευτικούς διαπίστωσα δτι άλλοι βαθμολο
γούν μέ άριστα τό 20 καί μέ κατανομή 12 μονάδες στο περιεχόμενο καί 8 μονά
δες στό γλωσσικό, άλλοι 10 μονάδες στο περιεχόμενο καί 10 μονάδες στο γλωσ
σικό κ.τ.λ. Ή  ποικιλία λοιπόν τών άπόψεων καί ή έλλειψη ένιαίας γραμμής εύ
λογο είναι νά άποσχολή τούς έκπαιδευτικούς στόν τομέα αύτό.

Γιά τήν αντιμετώπιση τοΰ προβλήματος εφάρμοσα ένα εντελώς προσωπικό 
κριτήριο. ’Έχοντας ύπ’ δψη μου μιά στατιστική άρχή δτι δσο μεγαλύτερος εί
ναι ό συντελεστής βαθμολογίας, τόσο μεγαλύτερα περιθώρια άφήνει γ ιά  διάφορο-
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ποίηση, έθεσα ώς άριστα στή βαθμολογία 100 μόρια. Ά π ό  αύτά τά 75 μόρια έ
δινα στήν άξιολόγηση τοϋ περιεχομένου (ιδέες, νοήματα, σαφήνεια, έπιχειρημα- 
τολογία, ρεαλισμό κ.τ.λ.) καί τά άλλα 25 γιά τά υπόλοιπα άντικείμενα (ορθο
γραφία, σύνταξη, εμφάνιση γραπτού κ.τ.λ.). ’Έ τσ ι άν μία έκθεση έπαιρνε 60 μό
ρια στό περιεχόμενο καί 10 στή γλώσσα, εμφάνιση κ.τ.λ., σύνολο 70 μονάδες θά 
τή βαθμολογούσα μέ 7, άν τό άριστα ήταν 10, ή μέ 14 άν τό άριστα ήταν 20.

Ακολούθησα αύτή τήν τακτική στή βαθμολόγηση, γ ιατί πιστεύω, καί ή πρά
ξη μέ δικαίωσε, δτι μέ 75 μονάδες στό περιεχόμενο έχεις πολύ περισσότερες π ι
θανότητες γιά άντικειμενική βαθμολογία άπό δ ,τι μέ 10 ή μέ 12 μονάδες. ’Έδωσα 
έπίσης μεγαλύτερη βαρύτητα στήν άξιολόγηση τοΰ περιεχομένου, γ ιατί δταν λέμε 
δτι βαθμολογοΰμε έκθεση ιδεών, κατά τήν κρίση μου τουλάχιστον, σημαίνει δτι 
βαθμολογοΰμε ενα γραπτό στό οποίο τή μεγαλύτερη βαρύτητα πρέπει νά έχουν 
οί ιδέες καί οί άπόψεις πού διατυπώνονται σ’ αύτό, γύρω άπό κάποιο θέμα. Δέν 
είναι σωστό νά ύποστηρίζουμε δτι διορθώνουμε έκθεση ιδεών καί νά άξιολογοΰ- 
με μέ τήν ΐδια βαρύτητα, ή μέ έλαφρώς μικρότερη, ιδέες καί ορθογραφία. Ή  ορ
θογραφία, ή γραμματική κ.τ.λ. είναι ξεχωριστά άντικείμενα τοΰ μαθήματος τών 
νέων έλληνικών, διατίθεται ειδική ώρα άπό τό άναλυτικό πρόγραμμα γιά τή δι
δασκαλία τους καί ό καθηγητής έχει, άν θέλη, εύκαιρίες νά άξιολογήση τό μαθη
τή χωριστά στά άντικείμενα αύτά. Τό νά «καταδικάσουμε» κάποιον δυό φορές 
γιά τό ΐδιο σφάλμα, νομίζω δτι δέν είναι σωστό. Ε π ειδή  ώστόσο είμαστε έπηρε- 
ασμένοι άπό τή γλώσσα καί τά σφάλματα τά γλωσσικά καί, δσο κι άν θέλουμε, 
δέν μπορούμε νά τά άντιπαρέλθουμε άβασάνιστα, γ ι’ αύτό έδωσα καί 25 μόρια 
στόν τομέα αύτό.

Τό θέμα τής άξιολογήσεως τών έκθέσεων δυστυχώς άκόμη δέν τό έχουμε 
αντιμετωπίσει σωστά στά σχολεία τής Μέσης Παιδείας. Σήμερα τουλάχιστον δ
ταν μιλάμε γιά έπίδοση στά νέα έλληνικά, έννοοΰμε βασικά τήν έπίδοση τοΰ μα- 
θητοΰ στήν έκθεση ιδεών. Ά π ό  αύτήν κρίνονται τά πάντα. Τό άν ένας μαθητής 
εργάζεται φιλότιμα, αν κάνη δλες τίς άναλύσεις κ.τ.λ. έλάχιστα λαμβάνεται ύπ’ 
δψη άπό τούς διδάσκοντες. Α πόδειξη δτι στό τέλος διαγωνίζεται μόνο στήν έκ
θεση ιδεών καί άπό τό βαθμό πού θά πάρη σ’ αύτήν έξαρτάται καί ή έπιτυχία του. 
Προσωπικά φρόντισα νά άποφύγω αύτή τήν τακτική. Στό σημειωματάριό μου 
βαθμολογοΰσα τίς επιδόσεις τών μαθητών σέ ολα τά άντικείμενα, προφορικές έκ- 
θέσεις, έλεύθερες άνακοινώσεις, ορθογραφία, γραμματική, συμμετοχή σέ συζη
τήσεις στήν τάξη, γραπτές έκθέσεις κ.τ.λ. καί φρόντιζα νά έχω δσο τό δυνατόν 
περισσότερες άξιολογήσεις, γιά νά είναι πιο αντικειμενική ή βαθμολογία τοΰ μα
θητου.

Πολλές φορές μάλιστα γιά νά είμαι πιο σίγουρος δτι βαθμολογώ άντικειμε- 
νικά, ζητοΰσα άπό τούς μαθητές νά άξιολογήσουν οί ϊδιοι ενα γραπτό, ανώνυμο 
πάντα, ή νά βαθμολογήσουν μιά έκθεσή τους. Οί άπαντήσεις πού έπαιρνα έβλεπα 
δτι ή συμφωνοΰσαν μέ τή βαθμολογία μου ή είχαν πολύ μικρή απόκλιση, γεγονός
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πού σήμαινε δτι ό τρόπος της βαθμολογίας ήταν αντικειμενικός. 'Ένα άλλο στοι
χείο έπίσης πού μέ έπειθε γιά τήν άξιοπιστία τοΰ συστήματος βαθμολογίας 
ήταν τό δτι οί μαθητές, μετά άπό τή λήψη τής βαθμολογίας σέδίμηνα ή έξάμηνα, 
δέν παραπονοΰνταν γ ι’ αύτήν, ένώ σέ άλλες περιπτώσεις ή βαθμολογία προκα- 
λοΰσε θύελλα διαμαρτυριών.

Άνακεφαλαιώνοντας τις άπόψεις μου γιά τό θέμα τής βαθμολογήσεως τών 
έκθέσεων καί στηριζόμενος στις έμπειρίες πού απέκτησα, πιστεύω δτι βαθμολο
γούμε άντικειμενικά μιά έκθεση, δταν τά 3/4 τουλάχιστον τοΰ συνόλου τής βα
θμολογίας τά διαθέτουμε γ ιά τό  περιεχόμενο καί τό 1/4 γιά τά λοιπά στοιχεία. Ά ν  
μάλιστα λάβουμε ύπ’ δψη μας δτι ακόμα περνάμε μιά περίοδο γλωσσικής άκα- 
ταστασίας καί δέν έχομε διαμορφώσει ένα ένιαιο έκφραστικό δργανο άλλά διδά
σκοντες καί διδασκόμενοι ταλανιζόμαστε μέ γλωσσικά προβλήματα τής Δημοτι
κής καί τής Καθαρεύουσας, είναι άδικο νά καταδικάζουμε τούς μαθητές γιά ορ
θογραφικά ή γραμματικά σφάλματα, στά όποια ακόμη δέν έχει δοθή μιά σταθε
ρή καί μόνιμη λύση. Πιστεύω δτι πρέπει νά βαθμολογούμε άντικειμενικά τήν 
επίδοση τών μαθητών σέ δλα τά άντικείμενα τών νέων έλληνικών, άναλύσεις, 
ορθογραφία, συμμετοχή στις προφορικές έκθέσεις κ.τ.λ. καί μέ δσες μπορούμε 
περισσότερες αξιολογήσεις, ώστε ό μέσος δρος πού θά βγή νά εΐναι ένδεικτικός 
τής πραγματικής άξίας τοΰ μαθητοΰ στο μάθημα καί δχι μόνο τής ικανότητάς 
του νά γράφη έκθέσεις.

Γιά τή διδασκαλία τών έλευθέρων άνακοινώσεοιν δέν εΐχα ορίσει τακτά 
χρονικά διαστήματα. λύτες γίνονταν εύκαιριακά καί άναφέρονταν σέ διάφορα 
επίκαιρα θέματα τής καθημερινής ζωής ή σέ προβληματισμούς τών μαθητών 
δπως π .χ. «Δικαιώματα καί υποχρεώσεις τής σπουδαζούσης νεολαίας», «Σύγκρι
ση τών τεχνικών έπαγγελμάτων μέ άλλα έπαγγέλματα ΐσης αφετηρίας», «Καθή
κοντα καί υποχρεώσεις τών μορφωμένων άνθρώπων έναντι τοΰ κοινωνικοΰ συνό
λου», «Προβλήματα τής συγχρόνου εποχής», «Επαγγελματικός προσανατολι
σμός» κ.ά. Τά θέματα αύτά συνήθως τά πρότειναν οί μαθητές ή προέκυπταν άπό 
διάφορες συζητήσεις μέσα στήν τάξη. Τήν πρωτοβουλία γιά τήν ανάπτυξή τους 
τήν άφηνα στούς μαθητές. 'Ό ριζα μάλιστα πολλές φορές καί έναν ύπεύθυνο νά δι- 
ευθύνη τή συζήτηση, ώστε νά συνηθίσουν στήν αύτοδιοίκηση καί στόν πολιτισμέ
νο τρόπο συζητήσεως. Σ τις έλεύθερες αύτές άνακοινώσεις άλλοτε θέταμε πρό
βλημα καί ζητούσαμε λύσεις άπό τήν τάξη καί άλλοτε ένας μαθητής έκανε μιά μι
κρή εισήγηση καί άκολουθοΰσε συζήτηση πάνω σ’ αύτή. Σ τις συζητήσεις φρόντι
ζα νά λαμβάνουν μέρος δλοι οί μαθητές, νά εκφράζουν τή γνώμη τους, νά άνταλ- 
λάσσουν άπόψεις καί, δπου χρειαζόταν, έπενέβαινα γιά διευκρινίσεις ή διορθώ
σεις. Μετά άπό κάθε συζήτηση βγάζαμε τά σχετικά συμπεράσματα.

Ό  σκοπός αύτών τών έλευθέρων συζητήσεων ήταν, δπως καί στήν άρχή 
άνέφερα, νά συνηθίσουν οί μαθητές στήν παρατήρηση διαφόρων γεγονότων, νά 
άποκτήσουν θάρρος στή διατύπο:>ση τής γνώμης τους, νά συνηθίσουν νά ύποστηρί-
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ζουν τίς απόψεις τους μέ επιχειρήματα και γενικά νά έξοικειωθοΰν μέ τό σωστό 
καί πολιτισμένο τρόπο συζητήσεως. Μέ ευχαρίστηση διαπίστωσα οτι τά θέματα 
αύτά ένδιέφεραν τούς μαθητές και σχεδόν δλοι έπαιρναν μέρος στή συζήτηση. Αύ- 
τοϋ τοϋ είδους τίς συζητήσεις, δταν τίς χειριστούμε μέ κατάλληλο τρόπο, πιστεύω, 
δτι πολύ βοηθοΰν τούς μαθητές στήν έκπλήρωση τών άνωτέρω σκοπών. Θά ήταν 
μάλιστα εύχής έ'ργον τό άναλυτικό πρόγραμμα νά προβλέπη έπισήμως αύτή τή 
διδασκαλία καί νά προτείνη υποδειγματικά θέματα γιά συζήτηση.

Τό τελευταίο άντικείμενο πού έπρεπε νά διδάξω, στά πλαίσια τοΰ μαθήμα
τος τών νέων έλληνικών καί στά χρονικά πλαίσια τών έκθέσεων, ήταν οί άσκήσεις 
γιά σύνταξη καί συμπλήρωση έγγράφων, δπως αιτήσεων, άναφορών, έπιστολών, 
κ.τ.λ., έπαγγελματικοΰ ιδίως περιεχομένου. Τό άντικείμενο αύτό παρουσίαζε 
δυσκολίες, γιατί δέν ύπήρχαν βοηθήματα πού νά κατευθύνουν τόν διδάσκοντα στή 
διδασκαλία. Γ ι’ αύτό φρόντισα έκ τών «ένόντων» νά τό άντιμετωπίσω, έπιστρα- 
τεύοντας περισσότερο τήν έμπειρία μου καί συμβουλευόμενος γενικά μερικούς 
οδηγούς άλληλογραφίας. Στήν άρχή άνέφερα στήν τάξη τήν άξια πού έχει ή άλλη- 
λογραφία γιά τήν άνάπτυξη καί τή διατήρηση μιας έπιχειρήσεως. Μετά γράψαμε 
στόν πίνακα παραδείγματα άπό κάθε είδος εγγράφου. Τήν άρχική διατύπωση τοΰ 
περιεχομένου ένος έγγράφου φρόντιζα νά τήν κάνουν οί μαθητές. Μέ τή βοήθεια 
τής τάξεως κατόπιν κάναμε τίς άπαραίτητες διορθώσεις, στηριζόμενοι καί μνη- 
μονεύοντες συχνά γραμματικούς καί συντακτικούς κανόνες καί μετά καταλήγα
με στην τελική μορφή του. Στο τέλος έδινα στήν τάξη γιά άσκηση διάφορα προ
βλήματα καί ζητοΰσα νά μοΰ συντάξουν τά σχετικά έγγραφα. Τά προβλήματα αύ
τά ήταν αύτοσχέδια καί είχαν άμεση σχέση μέ τά διαφέροντα τών μαθητών. Ε ν 
δεικτικά άναφέρω μερικά τέτοια θέματα.

Πρόβλημα Ιον: «Εις τόν ήμερήσιον τύπον τής πόλεώς σας έδημοσιεύθη προ- 
κήρυξις τής Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών διά τήν ύποβολήν αιτήσεων πρός 
πρόσληψιν έργοδηγών διά δημόσια έργα. ΕΙσθε πτυχιοΰχος έργοδηγός καί έν- 
διαφέρεσθε διά τάς έν λόγω θέσεις. 'Υποβάλετε σχετικήν αϊτησιν».

Πρόβλημα 2ον: «’Ανώνυμος Ε τα ιρεία  δημοσιεύει προκήρυξιν διά τήν πρόσ
ληψιν ένός έργοδηγοΰ. Αί προτάσεις της εΐναι λίαν συμφέρουσαι. Εΐσθε πτυχι
οΰχος έργοδηγός μέ πενταετή εύδόκιμον ύπηρεσίαν καί διετή μετεκπαίδευσιν εις 
Άνωτέραν Σχολήν. 'Ωσαύτως γνωρίζετε καλώς τήν ’Αγγλικήν. Τήν ’Ανώνυμον 
'Εταιρείαν ένδιαφέρουν τά έπί πλέον τοΰ πτυχίου σας ένισχυτικά στοιχεία. Είς 
ποιας ένεργείας θά προβήτε; Συντάξατε τήν αΐτησίν σας».

Μέ τόν τρόπο αύτό μας δινόταν ή εύκαιρία καί συζητούσαμε θέματα αμέσου 
ώφελείας στήν τάξη. Αύτό είχε ώς άποτέλεσμα νά κεντρίση τήν προσοχή τών μα
θητών καί γιά τό άντικείμενο πού διδάσκαμε καί γενικότερα γιά τό μάθημα.

Μερικές φορές τούς έδινα πολυπλοκώτερα έπεισόδια δπως τά άκόλουθα:
Πρόβλημα 3ον: «'Υπηρετείτε ώς έργοδηγός εις έταιρείαν οδών καί οδο

στρωμάτων. Εΐσθε υπεύθυνος εις τό τμήμα τών φουρνέλων. 'Η  περιοχή εις τήν
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οποίαν έργάζεσθε άπέχει 6 ώρες άπό τήν έδραν τής εταιρείας σας άλλά είναι πλη
σίον πόλεως. Τήν (τάδε) τοϋ μηνός (χρονολογία κατά βούλησιν) και ώραν... (κα
τά βούλησιν) συνέβη άτύχημα συνεπείχ προώρου έκρήξεως φουρνέλου. Κατ’ 
αύτό έτραυματίσθησαν σοβαρώς τρεις (3) έργάται και έλαφρώς δύο (2). 'Υπεύ
θυνος ό έπιστάτης σας, διότι δέν προέβη εις τόν έπιβεβλημένον έλεγχον. Πληρο- 
φορεϊσθε εύθύς τό γεγονός, έχετε εις τήν διάθεσίν σας οχήματα καί προσωπικόν 
ώς καί λοιπά μέσα. Ε ις ποιας ένεργείας θά προβήτε ώς υπεύθυνος έργοδηγός; 
Ποια έγγραφα θά χρειασθή νά συντάξετε, διά νά ένημερώσετε τούς προϊσταμέ
νους σας, καί ποιον τό περιεχόμενόν τω ν;»

Ά π ό  τή συζήτηση πού κάναμε πάνω στό επεισόδιο αύτό οί μαθητές ·ι >()■/■ 
ναν ταυτόχρονα τή σύνταξη τών εγγράφων (τηλεγραφήματα πρός τή Διεύθυνση 
τής 'Εταιρείας καί κατόπιν λεπτομερή άναφορά) καί τίς υποχρεώσεις πού είχαν 
ώς ύπεύθυνοι έργοδηγοί γιά τήν προστασία τών έργατών (προσφορά πρώτων 
βοηθειών στούς τραυματίες, προώθησή τους στό πλησιέστερο νοσοκομείο ή κλι
νική, διενέργεια άνακρίσεων γιά τά αΐτια τοΰ άτυχήματος κ.τ.λ.).

Παρόμοια προβλήματα έδινα καί γιά τή σύνταξη άναφορών, γιά τήν πρόσ
ληψη έργατών, έκθέσεων γιά τή διαπίστωση γενομένων έργασιών ή γιά παραλα
βή έργων κ.τ.λ. ’Επίσης τούς έδινα προβλήματα γιά τή σύνταξη έξουσιοδοτήσε- 
ων, τηλεγραφημάτων, άποδείξεων, επιστολών, κ.ά.

’Εκτός άπό τά προβλήματα πού ό ΐδιος έδινα στούς μαθητές, ζητούσα πα
ράλληλα νά ετοιμάσουν καί αύτοί παρόμοια θέματα καί νά φέρουν γραπτώς τά 
έγγραφα. Τά γραπτά τους αύτά τά συζητούσαμε μέσα στήν τάξη, κάναμε 
άπό κοινού τίς διορθώσεις και τά άντιπροσωπευτικώτερα τά υιοθετούσαμε ώς 
ύποδειγματικά.

Μετά άπό τή διδασκαλία γιά τή σύνταξη τών εγγράφων έδινα στούς μαθητές 
νά συμπληρώσουν καί έντυπα, δπως αιτήσεις, δελτία άτομικών στοιχείων, άπο- 
δείξεις κ.τ.λ. Γ ιά νά έξοικειώσω μάλιστα περισσότερο τούς μαθητές μέ τά άντι- 
κείμενα αύτά καί νά τούς διευκολύνω στό μετέπειτα έργο τους είχα συγκεντρώ
σει δλα σχεδόν τά έντυπα τοΰ Ι.Κ .Α ., γιά νά τά συμπληρώσουμε. 'Ο  χρόνος 
δμως δέ μας έπέτρεψε νά ολοκληρώσουμε τήν προσπάθεια αύτή.

Τό άντικείμενο τής συντάξεως καί συμπληρώσεως έγγράφων πιστεύω οτι 
πρέπει νά διδάσκεται μέ μεγαλύτερη βαρύτητα στις Τεχνικές Σχολές. Πρέπει έ- 
πίσης νά διδάσκεται σέ δλα τά έτη, ώστε τελειώνοντας οί μαθητές νά έχουν άπο- 
κτήσει μιά βασική έμπειρία γιά  τό έργο τους. Γιά νά έπιτύχη δμως αύτή ή προσ
πάθεια οί άρμόδιοι πρέπει νά μεριμνήσουν γιά τή σύνταξη βοηθημάτων ειδικών γιά 
τό σκοπό αύτό, ώστε οί διδάσκοντες νά μποροΰν νά άνταποκριθοΰν στήν εκπλή
ρωση αύτοΰ τοΰ σκοποΰ. ’Ά ν  άφήσουμε τό θέμα δπως έχει καί τούς διδάσκοντες 
νά αύτοσχεδιάζουν καί νά στηρίζωνται στις έμπειρίες τους, δέν πρέπει νά περιμέ
νουμε σημαντικά όφέλη. Ή  διδασκαλία έξ άλλου αύτοΰ τοΰ άντικειμένου δίνει 
τήν εύκαιρία στόν διδάσκοντα νά κάνη άριστη διδασκαλία γραμματικής καί συν
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τακτικού, όχι ώς άνεξάρτητα μαθήματα, οπότε δέ θά προσελκύη τό ενδιαφέρον 
τών μαθητών, άλλά μαζί μέ άλλο άντικείμενο, πού άμεσα τούς άφορα, ώστε νά 
βλέπουν παραστατικότερα οί μαθητές τήν άξια τών άντικειμένων αύτών καί νά 
τά προσέχουν καλύτερα. Παρέχει έπίσης τό άντικείμενο αύτό τή δυνατότητα γιά 
άσκήσεις φραστικές, κυριολεξίας, επιχειρηματολογίας, κ.τ.λ., δίνει εναν ιδιαίτε
ρο τόνο στο μάθημα τών έλληνικών καί προσεγγίζει περισσότερο τόν διδάσκοντα 
καί τούς μαθητές, μέ άμεσο άποτέλεσμα τήν αρτιότερη διεξαγωγή τοΰ μαθήματος.

Προσπάθησα καί στις σελίδες αύτές νά εκθέσω τή μεθοδολογία μέ τήν οποία. 
δίδαξα τό μάθημα τών έκθέσεων. Ά π ό  τήν εμπειρία πού άπέκτησα, πιστεύού ά- 
πολυτα δτι τό μάθημα αύτό μπορεί νά διδαχθή μέ έξ ί'σου καλά άποτελέσματα, δ
πω ς καί τά άλλα μαθήματα1.

Γιά νά έπιτύχη δμιος ή διδασκαλία του, δπως άναμφισβήτητα καί ή διδα
σκαλία τών άλλων μαθημάτων, πρέπει ό διδάσκων νά είναι πολύ καλά συγκρο
τημένος, μελετημένος καί κυρίως προετοιμασμένος γιά κάθε μάθημα. Πρέπει έ
πίσης νά εχη προγραμματίσει τή διδασκαλία του, νά γνωρίζη τίς μεθόδους διδα
σκαλίας καί νά διαλέξη άπό αύτές τήν προσφορώτερη γιά τό τμήμα του. Πρέπει 
άκόμη νά γνωρίζη τήν ψυχοσύνθεση τών μαθητών, τά διαφέροντά τους καί άνά
λογα νά ρυθμίζη την πορεία του. ’Οφείλει τέλος νά ύποδεικνύη στούς μαθητές τό 
σωστό τρόπο έργασίας καί μελέτης πάνω στά θέματα πού τούς διδάσκει. Ή  άπο
ψη δτι ή έκθεση ιδεών δέ διδάσκεται, γ ιατί είναι θέμα ταλέντου, νομίζω δτι δέν 
εύσταθεΐ. Ε πιβάλλεται συνεπώς νά καταβληθή κάθε φροντίδα έκ μέρους τοΰ δι
δάσκοντος, τοΰ σχολείου καί τής πολιτείας, ώστε τό μάθημα τών νέων έλληνικών 
γενικότερα καί τών έκθέσεων ειδικότερα, νά λάβη τή θέση πού πρέπει στις Τε
χνικές Σχολές. Ά ς  μήν ξεχνούμε δτι ή εκθεση βοηθάει σημαντικά τούς μαθητές 
στήν άπόκτηση πολλών δραστηριοτήτων καί άναπτύσσει πολλές λειτουργίες, γ ια
τ ί δπως πολύ σωστά υποστηρίζει ό L an g e2 «ή έποπτεία προσφέρει τό βιωματι
κόν περιεχόμενον, ή νόησις έλέγχει καί κατατάσσει, ή φαντασία διαμορφώνει αί- 
σθητικώς, ή γλώσσα δανείζει τήν άρμόζουσαν έκφρασιν, τό συναίσθημα, τό δια- 
φέρον καί τό ’ίδιο τό έγώ πού συμμετέχει, δίδουν εις δλας αύτάς τάς πνευματικάς 
ένεργείας δύναμιν καί εις τήν έκθεσιν ζωήν καί θέρμην». Κατά τόν B ufon3 «τό κα
λώς γράφειν έπιβάλλει τό καλώς άντιλαμβάνεσθαι, τό καλώς διανοεΐσθαι, τό κα
λώς έκφράζεσθαι». 'Ο  O tto 4 έπίσης έτόνισε οτι «ή μόρφο^σις τού υφους καί ολό
κληρος ή γλωσσική μόρφωσις είναι συγχρόνως καί μόρφωσις δλου τοΰ έσωτερι-

1. X ρ. Φ ρ ά γ κ ο υ ,  Θεματογραφία έκθέσεων, Θεσσαλονίκη 1957, σ. 2, καί Σ  π. 
Ε ρ γ ο λ ά β ο υ ,  Σημειώσεις εις τήν εκθεσιν ’Ιδεών, ’Ιωάννινα 1969, σ. 2.

2. (/Πρακτικά Παιδαγωγικού Συνεδρίου I. ’Εκπαιδευτικής Περιφερείας Μέσης Σερ
ρών », Θεσσαλονίκη 1969, σ. 144.

3. Έ νθ’ άν. σ. 144.
4. ΓΙ. Β α λ ά κ η, 'Η  διδασκαλία τών ’Εκθέσεων, ’Εν ’Αθήναις 1935, ϊκδοσις τρίτη, 

τ. Α ', σ. 17
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κοΰ κόσμου». Πολλές άλλες μαρτυρίες1 θά μπορούσαμε ακόμα νά μνημονεύσου
με σχετικά μέ τήν άξία του μαθήματος τών έκθέσεων. Γ ιά δλους αύτούς τούς λό
γους νομίζω δτι πρέπει νά καταβληθή κάθε προσπάθεια άπό δλους τούς υπευθύ
νους, ώστε τά άγαθά αύτά άποτελέσματα τοϋ μαθήματος νά γίνουν κτήμα δλων 
τών μαθητών.

V I. ΣΥΜ ΠΕΡΑ ΣΜ Α ΤΑ  - Π ΡΟ Τ Α Σ Ε ΙΣ

Προσπάθησα μέ τή μελέτη αύτή νά δώσω μιά γενική εικόνα τών παραγόν
των, οί όποιοι έπηρεάζουν δυσμενώς τή διδασκαλία τοΰ μαθήματος τών νέων έλ
ληνικών στις Τεχνικές Σχολές καί νά έκθέσω τή μέθοδο μέ τήν όποια δίδαξα τό 
μάθημα. Φιλοδοξία μου εΐναι, δπως καί στήν άρχή τής έργασίας άνέφερα, νά βο
ηθήσω μέ αύτή στον προβληματισμό, γιά τή σοιστή άντιμετώπιση τών δυσμενών 
αύτών παραγόντων καί στήν άνταλλαγή άπόψεων γιά διδακτικά προβλήματα.

Ά π ό  τή διαπραγμάτευση του θέματος άποδείχθηκε, νομίζω, δτι τό μάθημα 
τών νέων έλληνικών στις Τεχνικές Σχολές δέν έχει τή θέση πού πρέπει καί συνεπώς 
δέν προσφέρει θετική βοήθεια στούς μαθητές. «’Ά ν δμως», δπως ορθά παρατηρεί 
καί ό Ά λέξης Δημαρας σέ παρόμοια έργασία του, «άφήσουμε τό μάθημα νά πέση 
στήν άποτελμάτωση... θά χαθή γιά μας, θά χαθή γιά τά παιδιά πού έρχονται 
πρός έμας, μιά σημαντική εύκαιρία νά όλοκληρωθή ή άγωγή τους»2. Πρέπει συν
επώς νά φροντίσουμε, δσο τό δυνατόν γρηγορώτερα, νά γίνουν μεταρρυθμίσεις 
στις Τεχνικές Σχολές γιά τή βελτίωση τοΰ μαθήματος τών νέων έλληνικών, ώσ
τε αύτό νά συμβάλλη θετικά στήν άγωγή και στήν πνευματική καλλιέργεια τών 
μαθητών. Γ ιά τήν επιτυχία τών μεταρρυθμίσεων αύτών θά πρότεινα τά άκόλουθα: 

Πρώτον. Τό μάθημα τών νέων έλληνικών νά γίνη πρωτεύον. Μόνο τότε οι 
μαθητές θά δείξουν τό επιβαλλόμενο ένδιαφέρον γ ι’ αύτό καί ό διδάσκων θά μπό
ρεση νά τούς βοηθήση ούσιαστικά. 'Όσο καθυστερεί ή λύση, θά παραμένουν και 
τά προβλήματα μέ τίς γνωστές δυσμενείς έπιπτώσεις στούς διδάσκοντες καί τούς 
διδασκομένους.

Δεύτερον: ’Επειδή στις Τεχνικές Σχολές έγγράφονται μαθητές μέ ποικιλία 
γραμματικών γνώσεων καί μέ διαφορά ήλικίαί- πρέπει νά ληφθή μέριμνα, ώστε 
τά τμήματα πού δημιουργοΰνται νά έχουν ομοιογένεια στις γνώσεις ή στήν ήλι- 
κία. Τό μέτρο αύτό θά άποτρέψη πολλά διοικητικά καί διδακτικά προβλήματα. 
Αύτό ιδιαίτερα έπιβάλλεται στο πρώτο έτος, δπου τό πρόβλημα εΐναι όξύτερο

1. Π . Β α λ ά κ η, ένθ’ άν., σ. 17 Έ  μ. Ζ α μ π ε τ ά κ η, Ειδική Διδακτική, σ. 
138-139, Ν. Έ ξ α ρ χ ο π ο ύ λ ο υ ,  ένθ’ άν., σ. 138, 0 .  Σ π α ν ο ύ  - Δ .  Γ ι ά κ ο υ ,  
Νέα πρακτική μέθοδος συντάξεως έκθέσεων, ’Αθήνα 1969, σ. 8

2. Α. Δ η μ α ρ ά, Προβλήματα τής Διδασκαλίας τών Έλληνικών στά Μέσα Τεχνικά 
Σχολεία, ίίΠαιδεία καί Ζωή;; 1960, τ. Θ ', σ. 202
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Νομίζω μάλιστα πώς ή λύση τοϋ προβλήματος αύτοΰ δέν είναι δύσκολη άν ή κα
τανομή τών τμημάτων γίνη στό εξής όχι μέ αλφαβητική σειρά, άλλά μέ κριτήριο 
τίς γραμματικές γνώσεις ή τήν ήλικία τών μαθητών. Τό ϊδιο πρέπει νά γίνη καί 
στό δεύτερο έτος, τουλάχιστον τά δύο-τρία πρώτα χρόνια, μετά τήν εφαρμογή τοΰ 
νέου νόμου περί εγγραφής τών άποφοίτων τοΰ γυμνασίου στό δεύτερο έτος τών 
Τεχνικών Σχολών. Μέ τό μέτρο αύτό θά άποτραποΰν προβλήματα, τά όποια 
ϊσως προκύψουν άπό τή συνδιδασκαλία τών άποφοίτων τοΰ γυμνασίου και τών 
μικροτέρων μαθητών, πού θά συναντήσουν στις τάξεις αύτές.

Τρίτον. Νά δημιουργηθοΰν μικρά τμήματα, μέ 30-40 μαθητές τό άνώτερο, 
ώστε νά γίνη άποδοτική εργασία. 'Ο  μικρός αύτός άριθμός επιβάλλεται ιδιαίτερα 
στις Τεχνικές Σχολές, επειδή υπάρχει μεγάλη άνομοιογένεια μεταξύ τών μαθη
τών τους.

Τέταρτον: Νά δημιουργηθοΰν οί προϋποθέσεις, ώστε οί Τεχνικές Σχολές νά 
στεγάζωνται σέ εύρύτερα κτηριακά συγκροτήματα καί νά μπορούν οί διδάσκον
τες καί οί διδασκόμενοι νά έπιδοθοΰν μέ άνεση στό έργο τους. Έ π ί  πλέον νά πλου
τιστούν μέ εργαστήρια, όργανα, έποπτικά μέσα καί κάθε είδους βοηθήματα, ώσ
τε ή κατάρτιση τών μαθητών νά είναι πλήρης.

Πέμπτον: Νά γραφοΰν νέα έγχειρίδια γιά τό μάθημα τών νέων έλληνικών 
στις Τεχνικές Σχολές. Τά έγχειρίδια αύτά πρέπει νά είναι προσαρμοσμένα στό 
πνευματικό επίπεδο τών μαθητών τών Τεχνικών Σχολών, γ ιατί δπως παρα
τηρεί ό κ. Χρ. Φράγκος «χωρίς νά καθορίσουμε τί μπορεί νά δεχθή ό μαθητής σέ 
κάθε ήλικία, χωρίς νά ξέρουμε τά ένδιαφέροντά του, τίς ψυχολογικές τάσεις του, 
τήν δλη δομή τής προσωπικότητάς του, σέ κάθε ήλικία... δέν μπορούμε νά καθο
ρίσουμε τά κείμενα πού θά τούς δώσουμε νά μελετήση»1. Νά είναι έπίσης πλούσια 
σέ σχόλια (γραμματικά, λεξιλογικά, πραγματολογικά, κ.τ.λ.), νά περιέχουν 
ασκήσεις καί ερωτήσεις γιά τήν έμπέδωση τοΰ κειμένου, νά άναφέρουν πολλά 
βιογραφικά στοιχεία γιά τό συγγραφέα, κυρίως δμως νά περιέχουν κείμενα τε- 
χνικοΰ περιεχομένου, τά όποια θά άναφέρωνται περισσότερο στή σχέση μεταξύ 
άνθρώπου-φύσης, άνθρώπου-μηχανής, άνθρώπου-πολιτισμοΰ κ.τ.λ.

'Η  λύση τοΰ προβλήματος, δπως σήμερα έπιχειρεΐται, μέ τά άναγνωστι- 
κα εγχειρίδια τών μαθητών τοΰ Γυμνασίου, δέν έξυπηρετεϊ τήν έπίτευξη τών 
σκοπών τοΰ άναλυτικοΰ προγράμματος, γ ιατί δέν είναι δυνατόν έγχειρίδια τά 
όποια έχουν γραφή γιά μαθητές] 4-15 έτών νά χρησιμοποιούνται άπό μαθητές 
19-23 έτών, κατά μέσο δρο, πού είναι οί μαθητές τών Τεχνικών Σχολών.

'Έχτον: Νά αύξηθοΰν οί ώρες διδασκαλίας τοΰ μαθήματος καί νά άλλάξη ή 
κατανομή τους. Οί τέσσερεις ώρες π .χ . πού ορίζει τό άναλυτικό πρόγραμμα γιά 
το πρώτο ετος καί ή κατανομή τους: μία ώρα κείμενα, δύο ώρες εκθεση, μέ πα

1. X ρ. Φ ρ ά γ κ ο υ ,  Οί σκοποί τοΰ μαθήματος τών νέων έλληνικών καί ή θέση των 
στο άναλυτικό πρόγραμμα, Θεσσαλονίκη 1962, σ. 10
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ράλληλη διδασκαλία ασκήσεων γιά σύνταξη εγγράφων, και μιά ώρα γραμματική 
καί σύνταξη, μέ ταυτόχρονη διδασκαλία καί τής ορθογραφίας δέν επαρκούν γιά νά 
καλύψουν ουτε στοιχειωδώς τίς άπαιτήσεις τοΰ άναλυτικοΰ προγράμματος. Οί 
ώρες τών νέων έλληνικών πρέπει κατά τή γνώμη μου νά αύξηθοΰν τουλάχιστον 
σέ έξ τήν έβδομάδα καί νά έχουν τήν άκόλουθη κατανομή: τρεις ώρες τήν έβδο- 
μάδα κείμενα νεοελληνικά, μέ παράλληλη διδασκαλία τής γραμματικής καί τοΰ 
συντακτικοΰ, δύο ώρες έκθεση (γραπτή, προφορική, ελεύθερες άνακοινώσεις, δι
όρθωση) καί μία ώρα άσκήσεις γιά σύνταξη καί συμπλήρωση έγγράφων. Μέ τήν 
αύξηση τών ώρών διδασκαλίας θά έχη τή δυνατότητα ό διδάσκων νά καλύψη άρ- 
κετά κενά καί νά έπιτύχη πολλούς άπό τούς στόχους τοΰ άναλυτικοΰ προγράμ
ματος.

"Εβδομον. Τό θέμα τής γλωσσικής καλλιεργείας τών μαθητών, τής σωστής 
δηλαδή διατυπώσεως, τής κυριολεξίας, τής σωστής συντάξεως κ.τ.λ. πρέπει νά 
τό φροντίσουν όλοι οί διδάσκοντες στίς Τεχνικές Σχολές καί νά μή θεωρήσουν 
τό άντικείμενο αύτό ώς καθήκον μόνον τών φιλολόγων. Στόν τομέα αύτό νομίζω 
ότι όλοι μποροΰν νά βοηθήσουν μέ έξ ΐσου καλά άποτελέσματα. Μάλιστα δ Μαθη
ματικός, ό Φυσικός, ό Τοπογράφος, ό Μηχανικός κ.τ.λ. έχουν πολλές ευκαιρίες γ ι’ 
αύτή τή διδασκαλία, άφοΰ στά μαθήματά τους απαιτείται μεγάλη άκρίβεια καί 
σαφήνεια στήν ορολογία.

'Όγδοον. Γιά τή σωστή, άποδοτική καί πλήρη διδασκαλία τοΰ μαθήματος 
τών νέων έλληνικών πρέπει νά διοριστή στίς Τεχνικές Σχολές μόνιμο διδακτικό 
προσωπικό καί νά σταματήση ή πρόχειρη άντιμετώπιση τοΰ προβλήματος μέ 
τούς έπί συμβάσει καθηγητές. 'Η  συχνή έναλλαγή τών φιλολόγων, ή άπειρία τών 
περισσοτέρων έξ αύτών καί ή μικρή ώριαία άποζημίωσή τους (45-50 δρχ.), σέ 
συνδυασμό μέ τή δευτερεύουσα θέση τοΰ μαθήματος, τά μεγάλα τμήματα, τήν ά- 
νομοιογένεια, τήν έλλειψη τών εγχειριδίων κ.τ.λ., άποτελοΰν άνασταλτικούς πα
ράγοντες γιά τήν εύρυθμη λειτουργία τών Σχολών καί γιά τή σωστή διεξαγωγή 
τοΰ μαθήματος.

Γιά νά γίνουν οί μεταρρυθμίσεις αύτές χρειάζεται άναμφισβήτητα πίστωση 
χρόνου. Τίποτε δέν είναι δυνατόν νά γίνη άπό τή μιά μέρα στήν άλλη. Πολλά ό
μως άπό τά προβλήματα πού άναφέραμε μποροΰν νομίζω νά έπιλυθοΰν γρήγορα, 
όπως π .χ . ή δευτερεύουσα θέση τοΰ μαθήματος, ή κατανομή τών ώρών διδασκαλί
ας, ή δημιουργία ομοιογενών τμημάτων κ.τ.λ., ένώ τά άλλα όπως διδακτήρια, 
έποπτικά μέσα, έγχειρίδια κ.τ.λ. άπαιτοΰν περισσότερο χρόνο. Σήμερα ιδιαίτε
ρα μέ τήν άλματώδη έξέλιξη τοΰ τεχνικού πολιτισμού καί τήν άμέριστη συμπα
ράσταση τής πολιτείας γιά τήν Τεχνική Παιδεία, τό πρόβλημα τοΰ πληρέστερου 
καί ταχύτερου καταρτισμού τοΰ τεχνικοΰ δυναμικοΰ τής χώρας μας γίνεται πιο 
έπιτακτικό. Μόνον όταν άποκτήσουμε πολλά ίκανά καί μορφωμένα τεχνικά στε
λέχη θά μπορούμε νά έλπίζουμε ότι δημιουργοΰμε σταθερές προϋποθέσεις γιά έ
να καλύτερο μέλλον στόν τομέα τοΰ τεχνικοΰ πολιτισμού.


