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Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, ΤΠΕ και Κριτικός Γραµµατισµός
Μία πρόταση διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών (Γ’ Γυµνασίου, Ενότητα 4) µε τη
χρήση των ΤΠΕ και την εφαρµογή των αρχών του Κριτικού Γραµµατισµού
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Abstract
This paper concerns a teaching proposal that exploits the New Technologies and the principles of Critical
Literacy during the teaching procedure of the Ancient Greek Language. This proposal was applied in a
3rd grade classroom of greek High School in the 4rth unit of the Ancient Greek school book (title of the
unit: The advantages of peace, an extract of Isocrates speech “About Peace”). Students work in groups in
front of the computer and reach on their own several aspects of the Ancient Greek Text and Language
(translation, historical context, grammar, syntax, morphology, vocabulary etc.) guided by work-sheets and
given web addresses. More specifically, they approach in a critical way the text’s translation comparing
two different translations of the text (available on the web) and creating finally their very own translation.
Based on their translation they analyze the writer’s arguments concerning peace and war; they even
transform them into picture using specific software (e.g. tagxedo). By tracing and coloring different
grammar and syntactical phenomenon in the text, they observe the use of verb tenses, of antithesis, of
agents, the causality scale etc. and they try to explain the writer’s choices. They use previous grammatical
knowledge (contracting verbs in –ao) so as to understand and teach their co-students a similar
grammatical phenomenon (contracting verbs in –eo). Finally, they create their own digital ancient greek
micro-dictionary- using web dictionaries, text corpora and concordances- as well as digital exercises for
the classroom. In this paper are also proposed further ways of involving other subjects (History, Literature
etc.) in the Ancient Greek lesson and alternative teaching strategies (e.g. rhetoric).

1. Εισαγωγή
«Γιατί να µάθουµε Αρχαία;» Είναι µία ερώτηση που ακούµε συχνά και στην οποία η
µόνη πειστική απάντηση είναι το ίδιο το µάθηµα. Να πείσουµε δηλαδή τους µαθητές
πως δεν πρόκειται για ένα µάθηµα περιττό, µουσειακό, πως δεν πρόκειται για σπατάλη
χρόνου και φαιάς ουσίας. Πρέπει να απαντήσουµε σε µία ερώτηση που υπαγορεύεται
από το χρησιµοθηρικό/πρακτικό πνεύµα της εποχής (Δρουκόπουλος, 2002:22) αλλά και
από το γεγονός ότι συχνά η διδασκαλία των αρχαίων είναι άχαρη, παρωχηµένη,

φορµαλιστική, αναλώνεται στην εξαντλητική διδασκαλία της γραµµατικής και του
συντακτικού και δεν προσφέρει απόλαυση (Χατζηµαυρουδή, 2007:34). Η γραµµατικοµεταφραστική προσέγγιση, δηλαδή η παραδοσιακή προσέγγιση που χρησιµοποιήθηκε
και

χρησιµοποιείται

στη

διδασκαλία

των

Αρχαίων

Ελληνικών,

χρειάζεται

αναπροσανατολισµό. Χρειάζεται αναπροσανατολισµό καταρχάς γιατί επιβάλλει
µοιραία το δασκαλοκεντρικό µοντέλο διδασκαλίας: η προτεραιότητα της µεταγλώσσας
έναντι της γλώσσας (Χατζηµαυρουδή, 2007:64) έχει ως συνέπεια ο καθηγητής που
γνωρίζει να µεταφέρει στον µαθητή που δεν γνωρίζει (και που ίσως δεν ενδιαφέρεται να
µάθει). Έτσι όµως ο τελευταίος καθίσταται πολύ συχνά παθητικός δέκτης. Η µορφή του
µαθήµατος επιβάλλει την αποµνηµόνευση, την αποστήθιση κλιτικών

πινάκων, τη

λεξικρατία (Δελµούζος, 1950:11) και τον παπαγαλισµό, την αποπλαισιωµένη
διδασκαλία της γραµµατικής και του λεξιλογίου. Το αποτέλεσµα είναι η παθητική
µάθηση (µε ερωτηµατικό) ανενεργών πληροφοριών. Έτσι το µάθηµα αφυδατώνεται
από ενδιαφέρον και παλµό, νεκρώνεται…το ίδιο και το ενδιαφέρον των µαθητών.
Ο Κριτικός Γραµµατισµός µπορεί να δώσει µια νέα πνοή στη διδασκαλία της
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. Η επιστράτευση διδακτικών µεθόδων/ στρατηγικών και
µέσων που ενθαρρύνει ο Κριτικός γραµµατισµός- όπως η κειµενοκεντρική προσέγγιση,
η οµαδοσυνεργατική µέθοδος και η αξιοποίηση των ΤΠΕ- αλλά και ο νέος ρόλος που
αυτός επιφυλάσσει στον µαθητή- τον ρόλο του πρωταγωνιστή της µαθησιακής
διαδικασίας, του σκεπτόµενου και δηµιουργικού υποκειµένου- διαµορφώνουν ένα νέο
µαθησιακό και διδακτικό περιβάλλον, στο οποίο η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής
αναπροσανατολίζεται, αλλάζει σχεδόν ριζικά και αποβάλλει αγκυλώσεις του
παρελθόντος. ‘Ένα νέο µαθησιακό και διδακτικό περιβάλλον στο οποίο ο µαθητής
αυτενεργεί και κατακτά σταδιακά τη γνώση.

2. Η διδακτική πρόταση
«Καθώς η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση θεωρείται αναπόδραστη
πλέον εξέλιξη, η δηµιουργική ανανέωση της µαθησιακής διεργασίας προϋποθέτει τη
συστηµατική

εξέταση

και

επιλογή

των

µεθόδων

που

χρησιµοποιούνται»

(Χατζηµαυρουδή, 2007), ούτως ώστε οι µαθητές να επωφεληθούν από την αξιοποίηση
και την εφαρµογή τους.

Με γνώµονα την παραπάνω διαπίστωση σχεδιάστηκε η

συγκεκριµένη διδακτική πρόταση-εφαρµογή στο µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών της
Γ’ Γυµνασίου, στην οποία αξιοποιούνται οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της

Επικοινωνίας και οι αρχές του Κριτικού Γραµµατισµού. Συγκεκριµένα, αναφερόµαστε
στην Ενότητα 4 του βιβλίου της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας της Γ’ Γυµνασίου, σε
ένα απόσπασµα από τον συµβουλευτικό λόγο του Ισοκράτη «Περί Ειρήνης». Στον
λόγο αυτό ο Ισοκράτης προσπαθεί να πείσει τους Αθηναίους να συνάψουν ειρήνη µε
τους πρώην συµµάχους τους και, κατ’ επέκταση, µε όλους τους Έλληνες. Στο
απόσπασµα αυτό ο Ισοκράτης παραθέτει µερικά πλεονεκτήµατα της Ειρήνης για τους
Αθηναίους (την ευπορία, της ασφάλεια, την οµόνοια, τη καλή φήµη των Αθηναίων,
την απόκτηση συµµάχων µε την πειθώ και όχι µε τη βία) προκειµένου να τους
αποτρέψει από άλλη µία πολεµική συµπλοκή. Η διδακτική αυτή πρόταση
εφαρµόστηκε στο µεγαλύτερο µέρος της κατά το σχολικό έτος 2012-2013 στο Α’
Αρσάκειο Γυµνάσιου Ψυχικού.
2.1.Διδακτικά εργαλεία και διδακτικές-µεθοδολογικές αρχές
2.1. 1. Η χρήση των ΤΠΕ

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αποτελεί ένα πεδίο που χρήζει
συστηµατικής και διεξοδικής διερεύνησης. Είναι προφανές ότι ανοίγονται πολλαπλές
προοπτικές για τη διδασκαλία των γλωσσικών µαθηµάτων. Είναι διάχυτη από την άλλη
η επιφυλακτικότητα απέναντι στην ανεξέλεγκτη και απρογραµµάτιστη ενσωµάτωση
των υπολογιστών στη διαδικασία της µάθησης (Κουτσογιάννης, 2001α).
Στην πρόταση αυτή, οι ΤΠΕ δεν χρησιµοποιούνται απλώς ως εργαλεία (εργαλειακή
θεώρηση), για να προσδώσουµε στο µάθηµα µία επίφαση µοντερνισµού και να
προσφέρουµε ένα τεχνολογικό δόλωµα στους µαθητές. Αξιοποιείται η δυναµική τους
για να ανανεώσουµε τη µαθησιακή διεργασία. Η κατευθυνόµενη ή ηµικατευθυνόµενη
αναζήτηση της γνώσης µε τη δηµιουργία φύλλων εργασίας και µε την παραποµπή στο
διαδίκτυο είναι ένας τρόπος προκειµένου οι µαθητές να «µάθουν πώς να µαθαίνουν»
(Walber & Paik, 200:6) και να οικοδοµήσουν ή να κατακτήσουν τη γνώση.
Ενεργοποιείται το µαθητοκεντρικό µοντέλο διδασκαλίας Παράλληλα, οι µαθητές
αναπτύσσουν δεξιότητες του ψηφιακού/νέου γραµµατισµού.
Προτείνουµε τη χρήση ανοιχτών λογισµικών [επεξεργαστής κειµένου, λογισµικό
παρουσιάσεων, πλοήγηση στο διαδίκτυο, λογισµικό για εννοιογράφηµα (inspiration),
λογισµικό για εικονογράφηµα (wordle, tagxedo), διαδικτυακή πύλη (Πύλη για την
ελληνική γλώσσα: σώµατα αρχαίων κειµένων, λεξικό νέας ελληνικής, συµφραστικός

πίνακας), ιστολόγια σχετικά µε αρχαία ελληνικά] προκειµένου τα παιδιά να
αναζητήσουν, να κατακτήσουν και να δηµιουργήσουν.
Η επιλογή των λογισµικών και ο σχεδιασµός της διδακτικής πρότασης έγινε µε
γνώµονα να αξιοποιηθεί η προστιθέµενη αξία των ΤΠΕ, να µη χρησιµοποιηθούν
περιβάλλοντα που ελάχιστα έχουν να συνεισφέρουν στη διαδικασία, που οδηγούν σε
χρονοβόρες διαδικασίες χωρίς ουσία και καλλιεργούν µία καταναλωτικού τύπου λογική
στην αξιοποίηση των ΤΠΕ. Τα ψηφιακά περιβάλλοντα αξιοποιούνται ως περιβάλλοντα
πρακτικής πολυγραµµατισµών (κλασικός, νέος/ ψηφιακός και κριτικός γραµµατισµός)
2.1.2. Η αξιοποίηση της οµαδοσυνεργατικής µεθόδου
Τα οφέλη της οµαδοσυνεργατικής µάθησης είναι αναµφισβήτητα. Σύµφωνα µε τη
Βοσνιάδου (2001) « η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι η κύρια δραστηριότητα µέσα
από την οποία συντελείται η µάθηση». Διαπιστώνουµε από την διδακτική εµπειρία
(Χατζηµαυρουδή, 2007:307) ότι η οµαδοσυνεργατική µέθοδος συµβάλλει στην άρση
της αρνητικής στάσης των µαθητών απέναντι στα αρχαία ελληνικά µέσω της ανάληψης
έργων που άπτονται των ενδιαφερόντων τους, καθώς τους µετατρέπει από παθητικούς
δέκτες σε ενεργούς ρυθµιστές της µάθησης και ευνοεί τη διερευνητική προσέγγιση της
γνώσης.
Το «πάντρεµα» ΤΠΕ και οµαδοσυνεργατικής αναπτύσσει πολλές και ανώτερες
δεξιότητες οι περισσότερες από τις οποίες είναι µεταγνωστικές (καλλιέργεια κριτικής
σκέψης, επεξεργασία και παραγωγή ποικίλων τύπων και πολυτροπικών κειµένων,
λειτουργική χρήση των νέων τεχνολογιών), «ανοίγει» το σχολείο στον εξωτερικό
κόσµο συµβάλλοντας στη σύζευξη σχολικού και κοινωνικού γραµµατισµού και κυρίως
καλλιεργεί τη συνεργασία µεταξύ των µαθητών, που υποκαθιστά τον ανταγωνισµό της
παραδοσιακής εκπαίδευσης (Χατζηµαυρουδή, 2007)
2.1.3. Η Κειµενοκεντρική προσέγγιση
Το κείµενο αντιµετωπίζεται ως οργανικό όλον, του οποίου τα µέρη φωτίζονται και
ερµηνεύονται αµοιβαία. Η αναφορά στο κείµενο είναι διαρκής κατά την
µορφοσυντακτική επεξεργασία, η οποία ακολουθεί την λειτουργική προσέγγιση, µε την
οποία αίρεται η διχοτοµία µορφής – περιεχοµένου.
2.1.4. Η Παιδαγωγική του Κριτικού Γραµµατισµού
Φαίνεται πως η κανονιστικού και ρυθµιστικού τρόπου παραδοσιακή γραµµατική
αντίληψη δεν µπορεί πλέον να εξυπηρετεί τις ανάγκες των σύγχρονων µαθητών. Στη

θέση της τυποκεντρικής γραµµατικής προσέγγισης προτείνεται βάσει του µοντέλου της
Δοµολειτουργικής- Επικοινωνιακής Γραµµατικής (Κλαίρης & Μπαµπινιώτης, 2005)
και της Συστηµικής Δοµολειτουργικής Γραµµατικής (Halliday, 1994) να καλλιεργηθεί
η αναγνωριστική ικανότητα του µαθητή και να διερευνηθεί η λειτουργία των
γλωσσικών στοιχείων για την κατασκευή του κειµένου. Με τη δοµολειτουργική µέθοδο
διδασκαλίας της γλώσσας, η Αρχαία Ελληνική αντιµετωπίζεται ως ένα δυναµικό
σύστηµα επιλογών, όπως και κάθε σύγχρονη γλώσσα. Πρωταρχικός στόχος, εποµένως,
της γλωσσικής διδασκαλίας οφείλει να είναι η καλλιέργεια της κριτικής επίγνωσης, ότι
δηλαδή η γλώσσα έχει ιδεολογική διάσταση.
Σύµφωνα µε τη συστηµική λειτουργική γραµµατική του Halliday (1994) οι δοµικές
επιλογές σε όλα τα επίπεδα (φωνολογικό/µορφολογικό/συντακτικό) αντιµετωπίζονται
ως µέρος της γραµµατικής του κείµενου, άρα ως ενδείκτες τόνου και πεδίου, όχι ως
απλές εκφραστικές επιλογές αλλά ως µηχανισµοί κωδικοποίησης κοινωνικών σχέσεων.
(Λύκου 2000:61)
α. Ο στόχος του κριτικού γραµµατισµού
Ο κριτικός γραµµατισµός επιδιώκει να εξοπλίσει τον µαθητή µε τη δεξιότητα να
διαγιγνώσκει την ιδεολογική διάσταση της γλώσσας, να αναπτύσσει κριτική αντίσταση
σε σαφή ή υπόρρητα νοήµατα που συµβάλλουν στην καταπίεση οµάδων, στη διαιώνιση
στερεοτύπων κ.λπ., να αµφισβητεί ό,τι προβάλλεται ως κανονικό και ουδέτερο, να
προτείνει µέσα από τα κείµενά του διαφορετικούς τρόπους θέασης ενός θέµατος, να
διεκδικεί µε δηµοκρατικό τρόπο τα δικαιώµατά του και να µην αποδέχεται τον κόσµο
που τον περιβάλλει ως στατικό πλαίσιο. Ο κριτικός γραµµατισµός διαµορφώνει δηλαδή
κριτικά υποκείµενα που µπορούν να διαπραγµατεύονται κριτικά τον κόσµο µέσα από
τα κείµενα που παράγονται ή που παράγουν και που σταδιακά συγκροτούνται σε
ενεργούς πολίτες ( Χατζησαββίδης, Κωστούλη, Τσιπλάκου, 2011).
Αυτό συνεπάγεται ότι στη συγκεκριµένη διδακτική πρόταση του αρχαίου ελληνικού
κειµένου προσεγγίζουµε το κείµενο

(Νέο	
   Πρόγραμμα	
   Σπουδών	
   Αρχαίων	
   Ελληνικών	
  

Κύπρου,	
  2011)

•

ως πλαίσιο επικοινωνίας (συγκείµενο, πεδίο, τρόπος, τόνος, σκοπός, αποδέκτης)

•

ως γλωσσική και νοηµατική δοµή (λεξιλογικές και γραµµατικές επιλογές,
συνοχή και συνεκτικότητα)

•

ως

κοινωνική

πράξη

(κειµενικές

επιλογές

ως

µηχανισµός

δόµησης

κοινωνικοπολιτισµικών ταυτοτήτων και σχέσεων εξουσίας)
•

ως αντικείµενο αξιολόγησης (αποτίµηση αποτελεσµατικότητας κειµένου αλλά
και κειµενικών πρακτικών µαθητών)

2.2. Προϋποθέσεις για την υλοποίηση της πρότασης
Η υλοποίηση της πρότασης απαιτεί από πλευράς υλικοτεχνικής υποδοµής τη χρήση του
εργαστήριου υπολογιστών, προβολικό µηχάνηµα, διαδραστικό πίνακα, την εξοικείωση
των µαθητών µε την οµαδοσυνεργατική µέθοδο. Προϋποτίθεται επίσης η εξοικείωση
των µαθητών µε τις ΤΠΕ (που σε έναν ικανοποιητικό βαθµό είναι δεδοµένη) και σε
γνωστικό επίπεδο η διδασκαλία των συνηρηµένων ρηµάτων σε – άω (οι µαθητές θα
κληθούν να αξιοποιήσουν τη γνώση τους για τα συνηρηµένα σε - άω, προκειµένου να
διδάξουν στους συµµαθητές τους τα συνηρηµένα σε –έω).
2.3. Στόχοι της διδακτικής πρότασης
Επιδιώκεται οι µαθητές
•

να εξοικειωθούν µε τη µεταφραστική διαδικασία.

•

να εξοικειωθούν µε το είδος του συµβουλευτικού ρητορικού λόγου και µε την
ιστορίας της περιόδου στην οποία αναφέρεται ο λόγος του Ισοκράτη.

•

να οδηγηθούν στην κατανόηση και ερµηνεία του κειµένου.

•

να συνειδητοποιήσουν ότι τα κείµενα αποτελούν οργανωµένες οπτικές γωνίες
θέασης του κόσµου µε ρητά ή υπόρρητα νόηµατα.

•

να δηµιουργήσουν τα δικά τους κείµενα, επιδιώκοντας την πολυφωνία
απόψεων.

•

να κατακτήσουν στοιχεία της µορφολογίας (συνηρηµένα σε –άω), της σύνταξης
(δήλωση του δράστη), της σηµασιολογίας (δήλωση έµφασης, αντίθεσης,
αιτιότητας) και του λεξιλογίου (χρήση λεξικών και συµφραστικών πινάκων,
σηµασία και µορφή των λέξεων, διατήρηση ή µεταβολή της σηµασίας).

•

να µάθουν να αξιοποιούν και να εφαρµόζουν πληροφορίες από άλλες πηγές για
την πληρέστερη και συστηµατικότερη ανάλυση του κειµένου.

•

να µάθουν να αξιοποιούν τα αρχαιοελληνικά κείµενα στο πλαίσιο διαθεµατικών
δραστηριοτήτων.

•

και τελικά να εγείρουµε το ενδιαφέρον των µαθητών για την αρχαία ελληνική
γλώσσα και πολιτισµό.

2.4 Η εφαρµογή της πρότασης
Η τάξη χωρίζεται σε 6 οµάδες των 4 µαθητών. Ο χωρισµός των οµάδων γίνεται από τον
καθηγητή, µε κριτήριο την επίδοση των µαθητών ή τα ενδιαφέροντά τους µε βάση ένα
κοινωνιόγραµµα που µπορεί να έχει γίνει στην αρχή της χρονιάς. Σηµαντική είναι η
ανοµοιογένεια στις οµάδες . Ο καθηγητής µοιράζει ρόλους (συντονιστής, υπεύθυνος
εργασίας, γραµµατέας, παρατηρητής) , τους οποίους µπορεί αν θέλει να εναλλάσσει,
προκειµένου κανένας µαθητής να µην παραµείνει ανενεργός (Ματσαγγούρας, 2007)
Το µάθηµα διεξάγεται στο εργαστήριο πληροφορικής και προϋποθέτει την εξοικείωση
των µαθητών µε τις νέες τεχνολογίες (επεξεργαστή κειµένου, λογισµικό παρουσιάσεων,
πλοήγηση στο διαδίκτυο, χρήση ανοιχτών λογισµικών), εξοικείωση που σε µεγάλο
βαθµό είναι δεδοµένη. Οι παρουσιάσεις των µαθητών γίνονται στην τάξη (µε χρήση
υπολογιστή και προβολικού µηχανήµατος ή διαδραστικού πίνακα).
2.4.1 Αφόρµηση
Ως αφόρµηση µπορεί να αξιοποιηθεί η εικόνα του σχολικού βιβλίου (γλυπτό όπου
απεικονίζεται η Ειρήνη να κρατά στην αγκαλιά της ένα µωρό, τον Πλούτο). Οι µαθητές
καλούνται να ερµηνεύσουν αυτή την αναπαράσταση βοηθούµενοι από ερωτήµατα
όπως: «Γιατί η Ειρήνη απεικονίζεται ως γυναικεία µορφή; Γιατί ο Πλούτος
απεικονίζεται ως το βρέφος της;» Ο διδάσκων µπορεί εναλλακτικά να αξιοποιήσει την
τεχνική του κατιδεασµού και να καταγράψει στον πίνακα τις απαντήσεις των µαθητών
στην ερώτηση: «Τι οδηγεί τους ανθρώπους στον πόλεµο, αν και γενικά είναι παραδεκτό
ότι η ειρήνη είναι προτιµότερη;» Το υλικό αυτή της δραστηριότητας µπορεί να
αξιοποιηθεί αργότερα στις δηµιουργικές δράσεις των µαθητών. Παράλληλα, πριν την
ανάγνωση του κειµένου, µπορούν να τεθούν διερευνητικά ερωτήµατα («Ποιος είναι ο
συγγραφέας του κειµένου, ποιος ο τίτλος του έργου του, ποιος ο τίτλος της ενότητας,
ποιο πιστεύετε ότι είναι το θέµα του κειµένου, ποιος ο στόχος του δηµιουργού;»)
προκειµένου ο διδάσκων να ανιχνεύσει τις µαθητικές προσδοκίες και να
προετοιµαστούν οι µαθητές για την κριτική προσέγγιση του κειµένου.
2.4.2 Πρώτη κοινή αποστολή: το πλαίσιο (ιστορικό και εννοιολογικό).
Οι µαθητές στις οµάδες τους αναζητούν πληροφορίες για τον Ισοκράτη, τα
χαρακτηριστικά του είδους που υπηρετεί (και στο οποίο ανήκει το κείµενο αναφοράς,
το περικείµενο (περιεχόµενο λόγου) και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του
ανατρέχοντας σε συγκεκριµένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Καταγράφουν ό,τι θεωρούν

σηµαντικό, καθοδηγούµενοι από ερωτήσεις στο φύλλο εργασίας τους και δηµιουργούν
ψηφιακά κείµενα (βιογραφικό σηµείωµα του Ισοκράτη, µια συνοπτική παρουσίαση του
ιστορικού πλαισίου, τα βασικά χαρακτηριστικά του προτρεπτικού ρητορικού είδους).
Το στάδιο αυτό είναι σηµαντικό, καθώς, προκειµένου οι µαθητές να αναλύσουν, να
ερµηνεύσουν ένα κείµενο που έχει δηµιουργηθεί από ένα πρόσωπο άγνωστο σε αυτούς
σε µία εποχή ανοίκεια, πρέπει να γνωρίζουν πληροφορίες που σχετίζονται µε το πεδίο
του κειµένου και την αναπαραστατική λειτουργία του. Οι µαθητές πρέπει να
συνειδητοποιήσουν σταδιακά ότι α) το κείµενο δεν µπορεί να είναι αποπλαισιωµένο
από τα κοινωνικά συµφραζόµενα παραγωγής και πρόσληψής του και ότι β) το κάθε
γραµµατειακό είδος (εν προκειµένω ο προτρεπτικός λόγος) παρουσιάζει κάποιες
τυπολογικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες.

Έτσι, οι µαθητές και οι µαθήτριες

προσεγγίζουν το κείµενο προς επεξεργασία µε συγκεκριµένες προσδοκίες και σαφείς
άξονες γνώσης.
Αξιοποιούνται και τα ψηφιακά βιβλία (Γυµνασίου-Λυκείου). Με αυτό τον τρόπο οι
µαθητές συνειδητοποιούν τις δυνατότητες που τους προσφέρουν τα ψηφιακά βιβλία
αλλά και το ότι η γνώση δεν είναι στεγανή, καθώς δεν περιχαρακώνεται στα τεχνητά
σύνορα του µαθήµατος ή της τάξης. Αντιλαµβάνονται, επίσης, τη διαθεµατικότητα
που διατρέχει το αντικείµενο των αρχαίων ελληνικών.
2.4.3 Δεύτερη κοινή αποστολή: η µετάφραση
Η µετάφραση είναι µια «πονεµένη ιστορία». Αν και θεωρείται πως η µεταφραστική
διαδικασία οξύνει την κρίση, καλλιεργεί τη γλώσσα και τη σκέψη και αποτελεί
συνεπώς γόνιµη άσκηση που µπορεί να συµβάλει στην κατανόηση των διαφορών της
αναλυτικής νεοελληνικής γλώσσας από τη συνθετική αρχαιοελληνική γλώσσα
(Βαρµάζης, 1999: 74 κ.έ.) συνήθως υποβιβάζεται σε υπαγόρευση µιας πρότυπης
µετάφρασης από τον καθηγητή, την οποία ο µαθητής αποστηθίζει, χωρίς να εντρυφήσει
στις στρατηγικές µετάφρασης και χωρίς να την κρίνει. Ο προβληµατισµός για τον
τρόπο διδασκαλίας της µετάφρασης είναι έντονος (Τσάφος, 2004). Στο Γυµνάσιο η
µετάφραση κατέχει βασική θέση, δεν είναι, όµως, όπως στη Θεωρητική Κατεύθυνση, ο
στόχος του µαθήµατος. Είναι µάλλον το µέσο για το ξεκλείδωµα του κειµένου.
Τι προσφέρει η µετάφραση;
•

Οξύνεται η παρατηρητικότητα για γλωσσικά φαινόµενα

•

Αναπτύσσονται

δεξιότητες

επίλυσης

προβληµάτων

(πολυπλοκότητα

µεταφραστικής διαδικασίας, λήψη αποφάσεων)
•

Ενθαρρύνεται η µεταγνωστική διερεύνηση της αντιστοιχίας των λειτουργιών
των δύο γλωσσών (συνειδητοποίηση συνθετικού και αναλυτικού χαρακτήρα,
οµοιοτήτων –διαφορών στη θέση των λέξεων κ.λπ.)

•

Ενθαρρύνεται στο πλαίσιο της οµαδοσυνεργατικής ο διάλογος, η οµαδική και
συνεργατική διερεύνηση και συζήτηση λύσεων, µε αξιοποίηση προϋπαρχουσών
γνώσεων και συµπλήρωσή τους µέσω στρατηγικών που αποφασίζονται εντός
της οµάδας. (χρήση λεξικών, σωµάτων κειµένων κ.ά.) (Νέο Πρόγραµµα
Σπουδών Αρχαίων Ελληνικών Κύπρου, 2011).

Δεν ζητάµε από τους µαθητές να δηµιουργήσουν εκ του µηδενός τη δική τους
µετάφραση. Θεωρούµε πως κάτι τέτοιο είναι δύσκολο για τους µαθητές της Γ΄
Γυµνασίου. Προτείνουµε µε την αξιοποίηση των Σωµάτων Κειµένων της Πύλης για την
ελληνική γλώσσα, οι µαθητές να οδηγηθούν στη δική τους µεταφραστική πρόταση
συγκρίνοντας δύο µεταφραστικές απόπειρες που περιλαµβάνονται στην Πύλη.
Νοµίζουµε ότι µε αυτόν τον τρόπο:
1. ξεπερνιέται η µεταφραστική αµηχανία, ακόµα και ο φόβος,

του µαθητή

απέναντι σε ένα άγνωστο και εκ πρώτης όψεως ακατανόητο κείµενο.
2. Εξοικειώνεται ο µαθητής µε την ανάγνωση του αρχαίου κειµένου και την
αντιπαραβολή της απόδοσής του.
3. Συνειδητοποιεί ότι η µετάφραση δεν είναι µία τυχαία ή «στο περίπου»
προσέγγιση του κειµένου
4. Εξοικειώνεται µε τις διαφορές αρχαίου ελληνικού και νέου ελληνικού λόγου
5. Καλλιεργείται η συγκριτική και κριτική προσέγγιση των µεταφράσεων και
συνειδητοποιεί ότι και η µετάφραση είναι υποκειµενική, αποτελεί µια
διαφορετική γλωσσική, ερµηνευτική, ιδεολογική προσέγγιση και αποτελεί
ουσιαστικά ερµηνεία του κειµένου.
Έτσι λοιπόν οι µαθητές εντοπίζουν στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα τον λόγο
του Ισοκράτη, το συγκεκριµένο απόσπασµα και το αντιγράφουν στην αριστερή
στήλη ενός τρίστηλου πίνακα που έχουν σχεδιάσει σε ένα αρχείο word. Το
διαβάζουν για να εντοπίσουν τι παραλείπεται στο κείµενο του βιβλίου τους και
καλούνται να ερµηνεύσουν και να σχολιάσουν τις παρεµβάσεις της συγγραφικής

Κάθε οµάδα µε κλήρωση αναλαµβάνει να διερευνήσει µία διαφορετική πτυχή του
κειµένου. Στο τέλος της εργασίας τους, οι οµάδες παρουσιάζουν στην ολοµέλεια της
τάξης τις διαπιστώσεις τους µε παρουσίασεις (ppt).
Οι µαθητές αξιοποιούν εργαλεία του επεξεργαστή κειµένου (χρώµατα επισήµανσης,
χρώµατα γραµµατοσειράς), χρησιµοποιούν χρώµατα, ώστε το φαινόµενο να
οπτικοποιηθεί και να διευκολυνθούν στην ερµηνεία του. Οι µαθητές οδηγούνται
σταδιακά στη διαπίστωση ότι η σηµασιολογική ανάλυση ενός κειµένου δεν εξαντλείται
µε την λεξιλογική επεξεργασία, σχηµατίζουν πλήρη εικόνα για τη λειτουργία της
γλώσσας, και αναπτύσσουν τη δεξιότητα να εκτιµήσουν τις εκφραστικές δυνατότητες
γλώσσας.
α. Τα ρήµατα ( 1η οµάδα)
Συγκεκριµένα η µία οµάδα ασχολείται µε το χρόνο των ρηµάτων. Χρωµατίζει µε
πράσινο χρώµα τα ρήµατα που αναφέρονται στην ειρήνη και µε κόκκινο αυτά που
αναφέρονται στον πόλεµο. Παρατηρεί το χρόνο (ή τη χρονική βαθµίδα) των ρηµάτων
και οδηγείται σε συµπεράσµατα: τα ρήµατα που αναφέρονται στην ειρήνη είναι σε
χρόνο µέλλοντα (ή σε άλλους χρόνους/ εγκλίσεις µε µελλοντική διάσταση) που
σηµαίνει ότι ο ρήτορας επιθυµεί να παρουσιάσει την ειρήνη ως ένα µελλοντικό
επιθυµητό αγαθό σε αντίθεση µε τα ρήµατα που αναφέρονται στο πόλεµο: τίθενται σε
παρακείµενο, καθώς οι παρενέργειες του πολέµου εκτείνονται από το παρελθόν στο
παρόν.
Οι µαθητές εµπλέκονται και σε άσκηση µετασχηµατισµού: µεταβάλλουν σε ενεστώτα
(στα νέα ελληνικά) τα ρήµατα που είναι σε µέλλοντα και παρατηρούν τη διαφορά στο
ύφος του κειµένου.

•

Απαιτούνται τουλάχιστον 10 διδακτικές ώρες, είναι δηλαδή χρονοβόρα. Το ΑΠΣ
προβλέπει για το συγκεκριµένο κείµενο (περίπου) 6 ώρες.

•

Ο καθηγητής δεν µπορεί να αποφύγει τελείως την παραδοσιακή γραµµατική και
συντακτική προσπέλαση του κειµένου. Πρέπει δηλαδή να προβεί σε γραµµατική
και συντακτική εξοµάλυνση του κειµένου, καθώς πρέπει να συµβαδίσει µε τις
προϋποθέσεις της εξέτασης του µαθήµατος στις Απολυτήριες εξετάσεις.
Πλεονεκτήµατα

•

Οι µαθητές ενεργοποιούνται, δηµιουργούν και κατανοούν το κείµενο και τα
φαινόµενά του.

•

Προσεγγίζουν τα αρχαία ελληνικά, ξεπερνούν τυχόν απέχθεια ή φόβο απέναντί
τους, τα αποµυθοποιούν.

•

Αισθάνονται την ικανοποίηση της δηµιουργίας, αυτενεργούν, επιλύουν
προβλήµατα, τα καταφέρνουν, τονώνεται η αυτοπεποίθησή τους.

•

Μαθαίνουν να συνεργάζονται.

•

Αναπτύσσουν ανώτερες δεξιότητες που σχετίζονται µε την ανάλυση του
κειµένου.

•

Εξοικειώνονται µε τις νέες τεχνολογίες

•

Μυούνται στον κριτικό γραµµατισµό, κάνουν ένα βήµα προς την κριτική τους
ωρίµαση και την ενεργοποίησή τους.

•

Ο εκπαιδευτικός χειραφετείται απέναντι σε διδακτικά σχήµατα παρωχηµένα αλλά
στέρεα, σχεδόν ακλόνητα.

Η διδακτική µας πρόταση εκ των πραγµάτων δεν µπορεί να εφαρµόζεται σε κάθε
µάθηµα. Άλλωστε, στο µάθηµα των Αρχαίων ο εκπαιδευτικός καλό είναι να έχει την
ευελιξία, τη γνώση αλλά και το ένστικτο, ώστε να αξιοποιεί διάφορες διδακτικές
µεθόδους, ανάλογα µε τους στόχους του, το έµψυχο δυναµικό που καθοδηγεί και
εµψυχώνει, τις κατευθύνσεις-περιορισµούς του ΑΠΣ, τις συνθήκες, τη διαθέσιµη
υποδοµή κ.ά. Πρόθεσή µας ήταν να καταθέσουµε µία πρόταση που αποτελεί µία άλλη
οπτική θέασης του µαθήµατος των αρχαίων ελληνικών.
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