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Με τισ πρόςφατεσ οδθγίεσ που ζφταςαν ςτα Λφκεια (μόλισ ςτισ 4 Οκτω-

βρίου), επαναειςάγεται ςτθν Αϋ λυκειακι τάξθ – ομολογουμζνωσ για 

πολλοςτι φορά – ο κεςμόσ τθσ διδαςκαλίασ ολόκλθρου (= εκτενοφσ) λο-

γοτεχνικοφ ζργου, δθλαδι ενόσ μυκιςτοριματοσ ι μιασ νουβζλασ. Φαίνε-

ται ότι τα ελλθνικά Π ζχουν μια περίεργθ εγγενι «δυναμικι»: να πορεφ-

ονται προσ τα πίςω και να ανακυκλϊνουν παλιζσ και τριμμζνεσ από κακι 

χριςθ διδακτικζσ κατευκφνςεισ. 

 

Βζβαια, κανείσ δε κα μποροφςε να μεμφκεί τθ διδαςκαλία ενόσ μυκιςτο-

ριματοσ ςε λυκειακι τάξθ. Ήδθ ο κεςμόσ, εδϊ και αρκετά χρόνια, δοκι-

μάηεται με επιτυχία ςτθ κεωρθτικι κατεφκυνςθ τθσ Γϋ Λυκείου: διδάςκε-

ται Βιηυθνόσ (Το αμάρτημα τησ μητρόσ μου), τρατισ Δοφκασ (Η ιςτορία 

ενόσ αιχμαλϊτου) αλλά και εκτενι ποιθτικά ζργα του ολωμοφ και του 

Ρίτςου (Κρητικόσ, Η ςονάτα του ςεληνόφωτοσ). 

 

Όμωσ ςτθ Γϋ Λυκείου, και δθ ςτθν κατεφκυνςθ, θ διδαςκαλία και θ πρός-

λθψθ ενόσ λογοτεχνικοφ ζργου λειτουργοφν κάτω από το πιεςτικό και ε-

ξαναγκαςτικό κακεςτϊσ των πανελλαδικϊν εξετάςεων. τισ άλλεσ, όμωσ, 

λυκειακζσ τάξεισ είναι γνωςτό ότι επικρατεί διδακτικι χαλαρότθτα και 

μακθτικι αδιαφορία. 
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Ασ επανζλκουμε όμωσ ςτον επαναειςαγόμενο κεςμό. Γιατί, άραγε, το Τ-

πουργείο επανζρχεται ςε ζνα διδακτικό πρόγραμμα που, όποτε δοκιμά-

ςτθκε, παρουςίαςε εξαρχισ ςθμεία ςταδιακισ αποδυνάμωςθσ, διδακτι-

κισ υποτονικότθτασ ι και αδράνειασ; Δε κα ιταν πιο αποτελεςματικό, να 

επαναειςαχκεί ο κεςμόσ τθσ διδαςκαλίασ ενόσ, λ.χ., μυκιςτοριματοσ, 

αφοφ δθμιουργθκεί πρϊτα μια εδραία, υποςτθρικτικι τθσ διδαςκαλίασ, 

υποδομι αναγκαία και υποβοθκθτικι για τον διδάςκοντα;  

 

Χωρίσ αυτι τθν υποςτθρικτικι υποδομι, για τθν οποία κα μιλιςουμε ε-

κτενζςτερα ςτα όςα ακολουκοφν, το εγχείρθμα κινδυνεφει να μεταπζςει 

πάλι ςε διδακτικζσ αςτοχίεσ, ςε εςφαλμζνεσ ι δφςκολεσ κειμενικζσ επι-

λογζσ, που να μθν τισ «ςθκϊνει» το επίπεδο τθσ τάξθσ, ι ακόμθ και ςτθ 

νευρικότθτα ενόσ διδακτικοφ αυτοςχεδιαςμοφ. 

 

Ασ μθν πάμε πολφ μακριά. Ασ μθ μιλιςουμε για ευρωπαϊκά διδακτικά μο-

ντζλα. Να ςτακοφμε, ζςτω για λίγο, ςτθ δικι μασ Κφπρο που ακολουκεί 

ςε πολλά το ελλθνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Εκεί, λοιπόν, ςτθν Κφ-

προ, λειτουργεί ο προςγειωμζνοσ και ο ρεαλιςτικόσ διδακτικόσ προγραμ-

ματιςμόσ και όχι μόνο οι μεγαλόςτομοι ρθτοριςμοί των εγκυκλίων. Να 

γίνω πιο ςυγκεκριμζνοσ. 

 

Πριν από δφο χρόνια (2010) είχαν ειςαχκεί, μεταξφ των άλλων, για διδα-

ςκαλία ςτθ Γϋ Γυμναςίου (!) Τα ψάθινα καπέλα τθσ Μαργαρίτασ Λυμπε-

ράκθ και Η τιμή και το χρήμα του Κωνςταντίνου Θεοτόκθ. Ωσ εδϊ τα 

πράγματα ακολουκοφν ελλθνικι τροχιά. Ποιο, λοιπόν, ςτοιχείο διαφορο-

ποιεί τθ διδακτικι και προγραμματικι λογικι τθσ Κφπρου από τθν αντί-
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ςτοιχθ ελλθνικι; Κάτι το απλό, το ςτοιχειϊδεσ αλλά και το ουςιαςτικά 

αναγκαίο: και για τα δφο μυκιςτοριματα ετοιμάςτθκαν και ιδθ κυκλο-

φοροφν τα βιβλία για τον εκπαιδευτικό με το απαραίτθτο υποςτθρικτικό 

υλικό. Είναι ζνα υλικό, πάνω ςτο οποίο κα μποροφςε, πρωτοβάκμια ζ-

ςτω, να «ακουμπιςει» ο εκπαιδευτικόσ, να το αξιοποιιςει ωσ υλικό «υ-

ποδομισ», για να μπορζςει να κάνει, με διδακτικι ευςτάκεια, τα δικά του 

ανοίγματα και πετάγματα. 

 

Σι περιζχει αυτό το υποςτθρικτικό υλικό; Πρϊτον, τα όςα χρειάηεται ο δι-

δάςκων, για να μθ νιϊκει το άγχοσ τθσ διδακτικισ ολιςκθρότθτασ και, 

δεφτερον, μια πλάγια και ζμμεςθ αλλά κακαρι διδακτικι γραμμι, χριςι-

μθ πολφ και για τον υπερεπαρκι δάςκαλο αλλά και γι’ αυτόν που πρωτο-

δοκιμάηει το διδακτικό του βθματιςμό. 

 

Να δοφμε, όμωσ, τα πράγματα και ςτισ λεπτομζρειζσ τουσ. Για το ζργο, 

λ.χ., του Θεοτόκθ Η τιμή και το χρήμα, το βιβλίο για τον εκπαιδευτικό ζχει 

μια τριμερι ανάπτυξθ: 

 

ςτο Α΄ μζροσ 

Καταγράφονται βιογραφικά και εργογραφικά ςτοιχεία για τον ςυγγραφζα 

και ζνα ςφντομο ανκολόγιο με αποςπάςματα από κριτικά κείμενα για τον 

Θεοτόκθ. 
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ςτο Β΄ μζροσ 

(τιτλοφορείται ερμθνευτικι ανάγνωςθ του ζργου) 

Θίγονται ουςιϊδθ κζματα που ι κεωροφνται προαπαιτοφμενα για τθν 

ερμθνευτικι προςζγγιςθ του ζργου ι ςυνιςτοφν ερμθνευτικά υποκζμα-

τα: 

 ο μφκοσ του ζργου (= θ υπόκεςθ, το story) 

 το ιςτορικο–κοινωνικό πλαίςιο (αυτό που αντικατοπτρίηεται ςτο ζρ-

γο) 

 τα πρόςωπα ωσ φορείσ τθσ αφθγθμζνθσ δράςθσ 

 θ ψυχογραφία ςτο ζργο 

 τεχνικι και αιςκθτικι αξία 

 το ιδεολογικό υπόβακρο 

 οι αξίεσ του ζργου 

 θ κζςθ τθσ γυναίκασ 

 

ςτο Γ΄ μζροσ 

(τιτλοφορείται διδακτικι αξιοποίθςθ του ζργου) 

το τρίτο μζροσ του βιβλίου καταγράφονται: 

 οι γενικοί και ειδικοί ςτόχοι τθσ διδαςκαλίασ 

 θ κατανομι του διδακτικοφ χρόνου 

 ενδεικτικζσ εργαςίεσ 

 ενδεικτικζσ ερωτιςεισ 

 φράςεισ που μποροφν να ςχολιαςτοφν 

 δίςτιχα που μποροφν να μελοποιθκοφν 

 κακϊσ και θ ςχετικι βιβλιογραφία, ζντυπθ και διαδικτυακι. 
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Φυςικά, για το ςυνολικό τριμερζσ ςχιμα κα μποροφςαν να διατυπωκοφν 

αρκετζσ ενςτάςεισ. Για παράδειγμα, το τρίτο μζροσ παρουςιάηει τισ πε-

ριςςότερεσ «αδυναμίεσ». Σα αναφερόμενα ςε αυτό το μζροσ ςτοιχεία 

αποτελοφν ι προδιδακτικζσ ρυκμίςεισ ι μεταδιδακτικζσ προεκτάςεισ. 

Πάντωσ, το ςυνολικό βιβλίο, εκτεινόμενο ςε 70 ςελίδεσ, ςυνιςτά καταρ-

χάσ αυτό που είναι: δθλαδι υποςτθρικτικό διδακτικό υλικό. 

 

το διαδίκτυο, πάντωσ, άρχιςαν ιδθ να αναρτϊνται βαρφγδουπεσ «οδθ-

γίεσ» που αντιγράφουν, ελαφρϊσ παραλλαγμζνεσ, τισ αντίςτοιχεσ κυπρι-

ακζσ (!), χωρίσ να δθλϊνεται με τθν παρρθςία τθσ φιλολογικισ εντιμότθ-

τασ θ βιβλιογραφικι πθγι. 

 

Θα επανζλκουμε πολφ ςφντομα ςτο κζμα ι, καλφτερα, ςτο διδακτικό 

πρόβλθμα και κα αποπειρακοφμε, ζςτω δοκιμαςτικά, να παρουςιάςουμε 

ζνα ενδεικτικό ςχιμα και ςχζδιο για τουσ τρόπουσ, τισ μεκόδουσ και τισ 

τεχνικζσ που μασ βοθκοφν να πλθςιάςουμε διδακτικά ζνα μυκιςτόρθμα. 

 

 

5 Οκτωβρίου 2012  Ν. Παρίσης 

 

 

Τ.Γ. Χρειάηεται μιπωσ να ειπωκεί ότι ο γράφων δεν είναι Κφπριοσ; Ίςωσ 

ναι, για να μθ δθμιουργθκεί θ εντφπωςθ μερολθπτικισ κυπριολα-

τρίασ. 


