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Πεπίλητη

Αληηθείκελν ηεο πξνθείκελεο κειέηεο είλαη ε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ,
ηεο γξακκαηείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο κε ηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη
ησλ

Δπηθνηλσληψλ

δεπηεξνβάζκηαο,

(ΣΠΔ)

θπξίσο,

ζην

πξφγξακκα

εθπαίδεπζεο

ηεο

ζπνπδψλ
Αγγιίαο.

ησλ

ην

ζρνιείσλ

πξψην

ηεο

θεθάιαην

επηζθνπείηαη ην πεξηβάιινλ (εθπαηδεπηηθφ θαη εμσ-εθπαηδεπηηθφ), κέζα ζην νπνίν
ιεηηνχξγεζε ε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ ζην αγγιηθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ εμνβειηζκφ ηνπο απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα
(National Curriculum). ην δεχηεξν θεθάιαην, ζην πιαίζην ηεο εμέηαζεο ησλ
πξνζπαζεηψλ πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο
δηδαζθαιίαο ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ, ζπζηήλνληαη θαη ζρνιηάδνληαη νη
πεξηνξηζκέλεο πξνγξακκαηηθέο αξρέο θαη ελδεηθηηθέο θαιέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ησλ
ΣΠΔ. ην ηξίην θεθάιαην ηα δεδνκέλα έξεπλαο κε εξσηεκαηνιφγην απνηππψλνπλ ηηο
αληηιήςεηο κεξίδαο ησλ άγγισλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ
καζεκάησλ κε ηηο ΣΠΔ.
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Διζαγυγή

ηελ επηθξάηεηα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηζρχνπλ ηξία εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα: ηεο
Αγγιίαο-Οπαιίαο (πνπ ππνινγίδνληαη ζε πνιιά ζέκαηα εληαία), ηεο θσηίαο θαη ηεο
Βνξείνπ Ηξιαλδίαο. Ζ δνκή ησλ ηξηψλ απηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, εμαηηίαο
δηαθνξεηηθψλ ηζηνξηθψλ, πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πξνυπνζέζεσλ, παξνπζηάδεη
κηθξφηεξεο

θαη

κεγαιχηεξεο

απνηειεζκαηηθφηεξεο

δηαθνξέο.

επνπηηθφηεηαο

θαη

Χο
κε

εθ

ηνχηνπ,

δεδνκέλε

ηελ

γηα

ιφγνπο

απνθεληξσκέλε

πνιπκνξθία θαη αλνκνηνγέλεηα πνπ παξνπζηάδεη ην βξεηαληθφ εθπαηδεπηηθφ
παξάδεηγκα, ε πξνθείκελε κειέηε πεξηνξίδεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο
Αγγιίαο. Δηδηθφηεξν πεδίν έξεπλαο είλαη ε απνηχπσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ
θιαζηθψλ καζεκάησλ κε ηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ
(ΣΠΔ) ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο, θπξίσο,
εθπαίδεπζεο. Σα νλφκαηα κε ηα νπνία ζπζηήλνληαη ηα ππφ εμέηαζε δηδαθηηθά
αληηθείκελα είλαη: ηα Λαηηληθά (Latin), σο κάζεκα γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ· ηα
Αξραία ειιεληθά (Ancient Greek), ηα νπνία αλαθέξνληαη θπξίσο ζηε δηδαζθαιία ηεο
αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο θαη γξακκαηείαο απφ ην πξσηφηππν· ν Κιαζηθφο
πνιηηηζκφο (Classical Civilization), σο κάζεκα ησλ Αξραίσλ ειιεληθψλ κέζα απφ
κεηαθξάζεηο εκπινπηηζκέλν ζπρλά κε ζηνηρεία κπζνινγίαο θαη αξραηνινγίαο, θαη ε
Αξραία ηζηνξία (Ancient History).
Σν αληηθείκελν ηεο πξνθείκελεο κειέηεο είλαη, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, θαη
παξάδνμν, ζηνλ βαζκφ πνπ ηα πξνεγνχκελα θιαζηθά καζήκαηα δελ εληάζζνληαη ζην
απφ ην 1988 θαζηεξσκέλν Δζληθφ Πξφγξακκα (National Curriculum). Καη΄ επέθηαζε,
απνπζηάδνπλ θαη ηα επηθαηξνπνηεκέλα ζεζκηθά «θείκελα» (πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ή
νδεγίεο), ηα νπνία αλαθέξνληαη είηε ζην πεξηερφκελν είηε ζηνλ ηξφπν ηεο
δηδαζθαιίαο ηνπο κε ηα έληππα ή ηα ειεθηξνληθά κέζα. Σν γεγνλφο απηφ επηθαζφξηζε
ηε κεζνδνινγία ηεο πξνθείκελεο κειέηεο, ε νπνία ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο
πεξηνξίζηεθε ζηελ θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ. Δλδηέθεξε, εηδηθφηεξα, ην πψο νη ζρεηηθέο
ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο (ελ πξνθεηκέλσ: ηα πάζεο θχζεσο πξσηνγελή θαη
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δεπηεξνγελή «θείκελα» ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ)
παξήγαγαλ θαη παξάγνπλ ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλεο γισζζηθέο πξαθηηθέο, πνπ
ζπλεηέιεζαλ θαη ζπληεινχλ, κέζσ γισζζηθψλ θαη ηδενινγηθψλ κεραληζκψλ, ζηελ
θαηαζθεπή κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
ηνλ βαζκφ πνπ ε γιψζζα έρεη λφεκα κφλν κέζα απφ ηηο πξαθηηθέο, 1
ππνδεηθλχεηαη, επηπξφζζεηα, ζηελ παξνχζα κειέηε πψο ζηε ζρέζε ηεο κε ηα θείκελα
ε θιαζηθή αξραηφηεηα «θπζηθνπνηήζεθε» ηφζν κέζα ζηνλ αγγιηθφ ζρνιηθφ
κεραληζκφ φζν θαη ζπρλά έμσ απφ απηφλ, εδξαηψλνληαο θαλνληθφηεηεο θαη
αλαπαξάγνληαο ηνπο φξνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Μέξνο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ, ζην
νπνίν επηζθνπείηαη ην πεξηβάιινλ (εθπαηδεπηηθφ θαη εμσ-εθπαηδεπηηθφ), κέζα ζην
νπνίν ιεηηνχξγεζε ε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ, αλαθέξεηαη ζην δήηεκα
απηφ. ην ππφινηπν κέξνο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ δείρλεηαη πψο αθξηβψο, απφ ηε
ζηηγκή πνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα αξρίδνπλ λα ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία νη
δηαδηθαζίεο «απνθπζηθνπνίεζεο» ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ, αξρίδεη
παξάιιεια ε απνζηαζεξνπνίεζε ηεο ηζρπξήο παξαδνζηαθήο ηνπο εκβέιεηαο ζην
αγγιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κέζα απφ δηαδνρηθέο θάζεηο θξίζεσλ.
Οη θξίζεηο απηέο, πνπ νδήγεζαλ ζηελ απνβνιή ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ απφ
ην Δζληθφ Πξφγξακκα, ππνδεηθλχεηαη ζην δεχηεξν θεθάιαην πσο δεκηνχξγεζαλ δχν
ζπκπιεξσκαηηθέο κεηαμχ ηνπο αληηζηάζεηο: απφ ηε κηα κεξηά ππνθηλήζεθαλ θαη
πξνηείλνληαη αθελφο ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ην θιαζηθφ κάζεκα ζα κπνξνχζε λα
επηβηψζεη κέζα ζην Δζληθφ Πξφγξακκα, δηαζπλδεφκελν κε άιια αθκαία θαη
ππνρξεσηηθά καζήκαηα φπσο ε Ηζηνξία ή ηα Αγγιηθά, θαη αθεηέξνπ ππνζηεξηθηηθέο
πξσηνβνπιίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ νχησο ή άιισο
πεξηζσξηνπνηεκέλνπ θιαζηθνχ καζήκαηνο. ην πιαίζην εμέηαζεο ηεο δεχηεξεο
πεξίπησζεο ζπδεηείηαη, ζηελ εμέιημε ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ, ηφζν κέζα απφ ηηο
ηζρλέο θαη απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ
νδεγηψλ φζν θαη κε ζρεηηθέο αληηπξνζσπεπηηθέο, «θαιέο» δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, ν
ξφινο ησλ ΣΠΔ. Τπνδεηθλχεηαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ν εηεξν-πξνζδηνξηζκέλνο

1

Gee, J. P. (1999). An Introdution to Discourse Analysis: Theory and Method, ζ. 8. London & New
York: Routledge.
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ξφινο ελίζρπζεο ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ κε ηα ειεθηξνληθά κέζα. Γείρλεηαη πσο ν
ξφινο απηφο αληαλαθιά επίθαηξεο, αξραηνγλσζηηθέο θαηά βάζε, ζεσξήζεηο φζνλ
αθνξά ηελ απνζηνιή ηνπ θιαζηθνχ παξειζφληνο ζηελ αγγιηθή εθπαίδεπζε θαη φηη,
εκπινπηίδνληαο ηελ έληνλα βηβιηνθεληξηθή θαηαγσγή ησλ «αξραίσλ», εμππεξεηεί
θξφληκεο, εμεηαζηηθέο θπξίσο, αλάγθεο ησλ «λεσηέξσλ». Σα εμαγφκελα ζρεηηθήο
έξεπλαο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ηξίην θεθάιαην, απνηππψλνπλ ηηο αληηιήςεηο
κεξίδαο ησλ άγγισλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ κε
ηηο ΣΠΔ ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα δεηήκαηα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ

1. Διζαγυγικά ζηο εκπαιδεςηικό ζύζηημα ηηρ Αγγλίαρ
Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο λα απνθηήζεη ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο
(κέζσ δηαδνρηθψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ κέηξσλ απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 θαη
έπεηηα), ην αγγιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζπγθξηηηθά πξνο ην ζπγθεληξσηηθφ
ειιεληθφ, παξακέλεη απνθεληξσηηθφ ηφζν ζε γεληθά ζέκαηα ζηφρσλ, δνκήο,
νξγάλσζεο-δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο φζν θαη ζε εηδηθφηεξα δεηήκαηα
ζρεδηαζκνχ θαη πεξηερνκέλνπ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ (κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη
δηδαθηηθψλ βηβιίσλ), αμηνιφγεζεο (καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ) θαη εθπαίδεπζεο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ.2
ην ζεκεξηλφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Αγγιίαο, ην νπνίν απφ ηηο 12 Μαΐνπ
ηνπ 2010 βξίζθεηαη ππφ ζπλερή αλαζεψξεζε, ηελ επζχλε γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο
ζρνιηθήο δσήο έρνπλ:
α) ε θεληξηθφ επίπεδν, ε εθάζηνηε θπβέξλεζε (εηδηθφηεξα, γηα ηελ
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ην Σκήκα Παηδείαο (πνπ απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010
κεηνλνκάζηεθε ζε Department for Education, DfE) 3 θαη γηα ηε ζπλερηδφκελε θαη
αλψηεξε εθπαίδεπζε, απφ ην 2009, ην Σκήκα εξγαζίαο, θαηλνηνκίαο θαη δεμηνηήησλ
(Department for Business Innovation and Skills, BIS). 4 Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ
Σκήκαηνο Παηδείαο πεξηνξίδνληαη ζε δεηήκαηα νηθνλνκηθψλ παξνρψλ, γεληθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο επίζεο ζε ζέκαηα

2

Υεηκαξηνχ, Δ. (1987). Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα: Σύγρξνλεο ηάζεηο ζρεδηαζκνύ ζηελ Αγγιία.
Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο Αδειθψλ Κπξηαθίδε· Courby, D. (2000). Beyond the National Curriculum.
Curricular Centralism and Cultural Diversity in Europe and the USA. London and New York:
Routledge· Καιδή η., & Κφλζνιαο Μ., (2002): Μηα ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ
κεηαξξπζκηζηηθώλ κέηξσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αγγιία ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο. 2ν Γηεζλέο πλέδξην
κε ζέκα: «Ζ παηδεία ζηελ απγή ηνπ 21νπ αηψλα: Ηζηνξηθν-ζπγθξηηηθέο πξνζεγγίζεηο». Πάηξα, 4-6
Οθησβξίνπ 2002: http://www.alfavita.gr/artra/art20_11_9_1259php.php .
3
DfE: http://www.education.gov.uk/. Πξνεγνχκελεο νλνκαζίεο: The Department of Education and
Science (DES, απφ ην 1964-), The Department for Education and Employment (DfEE, απφ ην 1995-),
The Department for Education and Skills (DfES, απφ ην 2001-02-), The Department for Children,
Schools and Families (DCSF απφ ην 2007-).
4
BIS: http://www.bis.gov.uk/
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ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, επηηξέπνληαο ζεκαληηθά
πεξηζψξηα θηλήζεσλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο.
Γηακεζνιαβεηηθφ ξφιν αλάκεζα ζην Σκήκα Παηδείαο θαη ηηο άιιεο αξκφδηεο
εθπαηδεπηηθέο αξρέο δηαδξακαηίδεη κε ηηο επηζηεκνληθέο ηνπ γλσκνδνηήζεηο, ηελ
παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ηηο εθάζηνηε αμηνινγήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ην
αλεμάξηεην ζψκα ησλ Δπηζεσξεηψλ (Her Majesty’s Inspectorate, ΖΜΗ), εληαγκέλν
ζήκεξα ζην Γξαθείν πξνηχπσλ εθπαίδεπζεο (The Office for Standards in Education,
Ofsted). 5 Άιινη αλεμάξηεηνη εθπαηδεπηηθνί θνξείο είλαη: ν «Οξγαληζκφο γηα ηελ
αλάπηπμε πξνζφλησλ θαη αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο» (Qualifications and Curriculum
Development Agency, QCDA), κε αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα ειέγρνπ θαη
αλαζεψξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο·6 ην «Γξαθείν γηα ηα πξνζφληα θαη ηε ξχζκηζε ησλ εμεηάζεσλ» (Office
of Qualifications and Examinations Regulation, Ofqual)

7

γηα ηνλ έιεγρν ηεο

αμηνπηζηίαο ησλ εμεηαζηηθψλ θέληξσλ (AQA, Edexcel, WJEC, OCR), 8 ηα νπνία
πηζηνπνηνχλ ηα εθπαηδεπηηθά επαγγεικαηηθά πξνζφληα· ν Naace (πνπ δηαδέρηεθε ηνλ
Becta) γηα ηελ πξνψζεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο.9
β) ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, νη πεξίπνπ 150 ζήκεξα «Σνπηθέο αξρέο» (Local
Authorities, LAs),10 κε αξκνδηφηεηεο, φζνλ αθνξά ηελ πξσηνβάζκηα θαη ππνρξεσηηθή
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη
δηεχζπλζεο ζρνιείσλ (επηινγήο-δηνξηζκνχ θαη κηζζνδνζίαο ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ, ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ). Μεγάιν κέξνο
ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ LAs κεηαθέξζεθαλ κε ην εθπαηδεπηηθφ κέηξν ηνπ 1988
(Education Reform Act 1988)11 ζηελ αξρή δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ.

5

Ofsted: http://www.ofsted.gov.uk/ .
QCDA: http://www.qcda.gov.uk/ . Αληηθαηέζηεζε ηνλ νξγαληζκφ Qualifications and Curriculum
Authority (QCA).
7
Ofqual: http://www.ofqual.gov.uk/
8
AQA: http://www.aqa.org.uk/ · Edexcel: http://www.edexcel.com/Pages/Home.aspx · OCR:
http://www.ocr.org.uk/ .
9
Naace: http://www.naace.co.uk/
Becta: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110125093552/http://www.becta.org.uk
10
Πξψελ Local Education Authorities, LEAs.
11
Education Reform Act 1988: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/40/contents
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γ) ε ζρνιηθφ επίπεδν, ε «Γηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ» (Governing bodies), κε
απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηελ ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα θάζε
κάζεκα απφ ηα «Σκήκαηα»/Departments ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηε δηαρείξηζε ηνπ
ζρνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηνλ αξηζκφ, ηε ζχλζεζε, ηελ εθινγή θαη πξφζιεςε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ζα αμηνπνηεζεί, θαζψο επίζεο ηελ
θαηάιιειε πξνο επηινγή δηδαθηηθή κέζνδν. Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, κε
απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο ζηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη έιεγρν ηνπ
ζρνιείνπ, καδί κε ηνπο θαζεγεηέο, αλαθέξνληαη ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ, ζηελ
νπνία κεηέρνπλ θαη νη γνλείο ησλ καζεηψλ.
Καζψο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην έλα θαη
κνλαδηθφ δηδαθηηθφ εγρεηξίδην, ν δάζθαινο ελφο δεπηεξνβάζκηνπ ζρνιείνπ έρεη ηελ
ειεπζεξία, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηεπζπληή θαη ηνλ επηθεθαιήο θαζεγεηή ηνπ
Σκήκαηνο ζην νπνίν αλήθεη ην κάζεκα, ζηελ επηινγή ηφζν ηεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ
φζν θαη ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ηεξψληαο πάληνηε ηηο
γεληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ηε
δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ παξέρεη επίζεο ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ην Σκήκα
Παηδείαο, θπξίσο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δζληθέο ζηξαηεγηθέο» (The National
Strategies).12
Γεληθφηεξα: ην αγγιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηέπεηαη απφ ραξαθηεξηζηηθή
επειημία, ζηνλ βαζκφ πνπ θάζε ζρνιείν έρεη ηελ επρέξεηα λα δηακνξθψλεη ην δηθφ ηνπ
πξφγξακκα, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, ηελ ηζηνξία ηνπ, ην δηεπζπληηθφ θαη δηδαθηηθφ
πξνζσπηθφ πνπ ην πιαηζηψλεη, θαζψο επίζεο ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ,
κέζα ζην γεληθφηεξν πιαίζην πνπ ηίζεηαη απφ ηελ θξαηηθή αξρή. Απνηέιεζκα: λα
παξαιιάζζεη ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη απφ ζρνιείν ζε
ζρνιείν. Απφ ηελ άιιε κεξηά σζηφζν ν απνθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ αγγιηθνχ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαδνζηαθή ηνπ πξνζήισζε ζηηο
αξρέο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο θαη ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, κεηαθξάζηεθε θαη σο έιιεηςε
θπβεξλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηα θιαζηθά καζήκαηα, 13 πνπ ζπλεηέιεζε ζηελ
12

The National Strategies: http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/
Bulwer, J. (ed.), (2006). United Kingdom. ην Classics Teaching in Europe, ζ. 124-131. London:
Duckworth.
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πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο παξαδίλνληαο ηα ζηηο κεκνλσκέλεο πξσηνβνπιίεο ησλ
ζρνιείσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ νξγαλψζεψλ ηνπο.
1.1. Η διάπθπυζη ηος εκπαιδεςηικού ζςζηήμαηορ
Ηθαλφ κέξνο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαζνξίδεη κέρξη θαη ζήκεξα ηελ ηξηκεξή
δηνίθεζε θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Αγγιίαο (Σκήκα
Παηδείαο-αξρέο

ηνπηθήο

απηνδηνίθεζεο-ζρνιηθή

εθπαηδεπηηθφ λφκν ηνπ 1944 (Education Act 1944).

θνηλφηεηα)
14

αλάγεηαη

ζηνλ

Με βάζε απηφ ην κέηξν ε

αγγιηθή εθπαίδεπζε (ηδησηηθή θαη δεκφζηα) ηξηρνηνκήζεθε ζε πξσηνβάζκηα,
δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα. ην κεηαμχ, ην πιαίζην απηφ αλαζεσξήζεθε,
ζπζηεκαηνπνηήζεθε θαη εμεηδηθεχηεθε ηφζν κε ην εθπαηδεπηηθφ κέηξν ηνπ 1996
(Education Act 1996)15 φζν θαη κε απηφ ηνπ 1998 (School Standards and Framework
Act 1998).16 Εεηήκαηα αλψηεξεο εθπαίδεπζεο ξπζκίζηεθαλ κε ην κεηαξξπζκηζηηθφ
κέηξν Education Reform Act 1988, αλ θαη ηα ζρεηηθά ηδξχκαηα ζηελ Αγγιία είλαη
απηφλνκα θαη δελ ππφθεηληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θαη κνλαδηθφ λνκηθφ πιαίζην
ιεηηνπξγίαο. Ζ θπβέξλεζε ειέγρεη απιψο ην δηθαίσκα ησλ ηδξπκάησλ ηεο αλψηεξεο
εθπαίδεπζεο λα ξπζκίδνπλ ηα έηε ζπνπδψλ, ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, θ.ά.17
Ζ πξσηνβάζκηα θαη ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε παξέρεηαη ζήκεξα θπξίσο κέζσ
ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ (state schools) αιιά θαη κέζσ ησλ πεξίπνπ 2.300 ηδησηηθψλ
(independent/private schools), πνπ έρνπλ ζηηο θιαζηθέο ζπνπδέο παξάδνζε αηψλσλ. Ζ
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, πνπ θαιχπηεη ζήκεξα καζεηηθέο ειηθίεο απφ 5 κέρξη 16
εηψλ (θαη απφ ην 2015 κέρξη 18),18 δηαθξίλεηαη, ζχκθσλα κε ην εθπαηδεπηηθφ κέηξν
ηνπ 2002,19 ζε 4 «Βαζηθά ηάδηα» (Key Stages). Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ
Δηθφλα 1, ζηα ηάδηα 1 θαη 2 εληάζζνληαη ηα πξσηνβάζκηα ζρνιεία (primary
schools), ελψ ηα δεπηεξνβάζκηα (secondary schools) ηεο θαηψηεξεο θαη αλψηεξεο
14

Education Act, 1944: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/7-8/31/contents
Education Act 1996: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/56/contents
16
School Standards and Framework Act 1998: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/31/contents
17
Further and Higher Education Act 1992: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/13/contents
18
Education and Skills Act 2008: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/25/contents
19
Education Act 2002: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/32/contents
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βαζκίδαο θαιχπηνπλ κέξνο κφλνλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (κε καζεηέο
ειηθίαο απφ 11 κέρξη 16 εηψλ) θαη εληάζζνληαη ζηα ηάδηα 3 (κε καζεηέο ειηθίαο 1114) θαη 4 (κε καζεηέο ειηθίαο 14-16 εηψλ). Με ην εθπαηδεπηηθφ κέηξν ηνπ 1996
(Education Act 1996), ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (ππνρξεσηηθή θαη κεηαππνρξεσηηθή) θαιχπηεη ζήκεξα ηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ ειηθίαο απφ 11 κέρξη 18+
εηψλ.
Σξεηο είλαη ζήκεξα νη επηδνηνχκελνη (κέζσ θπξίσο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ) ηχπνη
δεκφζησλ ζρνιείσλ (maintained schools) πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο (community, foundation, voluntary schools), 20 ελψ έλαο ηέηαξηνο
αλεμάξηεηνο ηχπνο, νη «Αθαδεκίεο» (Academies), επηδνηείηαη απεπζείαο απφ ην
Σκήκα

Παηδείαο.

ηα

επηθξαηέζηεξα

ζήκεξα

«Δληαίνπ»

ηχπνπ

ζρνιεία

(comprehensive schools) νη καζεηέο θνηηνχλ αλεμάξηεηα απφ ηθαλφηεηεο θαη
πξνζφληα. 21 Σα παξαδνζηαθά «γξακκαηηθά» ζρνιεία (grammar schools), ζηα νπνία
κπνξνχζε θάπνηε έλαο καζεηήο λα κπεζεί ζηα θιαζηθά γξάκκαηα απφ κηθξή ειηθία
(11-12 εηψλ), έπεηηα απφ εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο (ηηο επνλνκαδφκελεο Eleven plus),
έρνπλ ζήκεξα ράζεη ηελ αίγιε ηνπο θαη δξαζηηθά κεησζεί.22 Όπσο αλαθέξεηαη ζηα
επφκελα θεθάιαηα, ε πξννδεπηηθή επηθξάηεζε (απφ ην 1960 θαη έπεηηα) ησλ κε
επηιεθηηθψλ «Δληαίσλ» ζρνιείσλ εηο βάξνο ησλ επηιεθηηθψλ «γξακκαηηθψλ»
ζεσξείηαη σο έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο
ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ ζηελ αγγιηθή εθπαίδεπζε.
ην ηέινο ηνπ Key Stage 4 νη απφθνηηνη καζεηέο (ειηθίαο 16 +) ππνβάιινληαη
ζε ζεηξά, δεκφζησλ θαη εμσηεξηθψλ, εμεηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηα
γεληθά, ή επαγγεικαηηθά, πηζηνπνηεηηθά δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (General
Certificate of Secondary Education, GCSE), πνπ νδεγνχλ είηε ζηελ θαηάιεςε ζέζεσλ
γηα ζπνπδέο (γεληθέο / αθαδεκατθέο / επαγγεικαηηθέο) ζε ηδξχκαηα ηεο
κεηαυπνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο είηε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.

20

School Standards and Framework Act 1998: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/31/contents
The Composition of Schools in England:
http://www.education.gov.uk/rsgateway/DB/SBU/b000796/TheCompositionOfSchoolsInEnglandFinal.
pdf
22
Σν 2007-2008 αλέξρνληαλ ζε 164.
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Μεηά ην Key Stage 4, νη καζεηέο κπνξνχλ είηε λα ζπλερίζνπλ ηε
ζηαδηνδξνκία ηνπο ζε θάπνην ίδξπκα ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο είηε λα θνηηήζνπλ,
ζηα δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία, γηα δπν πεξίπνπ ρξφληα (ζηελ ειηθία 16 κέρξη θαη 18+)
ζηελ επνλνκαδφκελε «έθηε ηάμε» (Sixth form college), φπνπ ζηε ζπλέρεηα
δηαγσλίδνληαη ζε εμεηαζηηθά πξνγξάκκαηα. Απηά αλαπηχζζνληαη απφ αλεμάξηεηνπο
νξγαληζκνχο θαη απνβιέπνπλ ζηελ απφθηεζε ηνπ Γεληθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Πξνρσξεκέλνπ Δπηπέδνπ (General Certificate of
Education Advanced Level, GCE A level), απνηεινχκελν ζήκεξα απφ ην επίπεδν AS
(Advanced Subsidiary) ηνλ πξψην θαη ην Α2 ην δεχηεξν.23 Ζ απφδνζε ζηηο εμεηάζεηο
απηέο θαζνξίδεη ηελ εηζαγσγή ζε ίδξπκα αλψηεξεο εθπαίδεπζεο. Όπσο αλαθέξεηαη
παξαθάησ, ε θαηάξγεζε απφ ηα παλεπηζηήκηα ηνπ Καίκπξηηδ θαη ηεο Ομθφξδεο, ην
1960, ελφο παιαηφηεξνπ εμεηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ Ordinary level (O-level), είρε
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ ηχρε ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ ζηα ζρνιεία ηεο
αγγιηθήο επηθξάηεηαο. Ζ εμέηαζε ζην Α level ειέγρεηαη γηα ηε «ζηελφηεηά» ηεο,
θαζψο, θαηά θαλφλα, ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα είλαη ζπρλά ηέζζεξα ζην επίπεδν AS,
απφ ηα νπνία ηξία επηιέγνληαη γηα ηελ ηειηθή εμεηαζηηθή θάζε επηπέδνπ Α2.
παληφηεξα έλαο καζεηήο ζα επηιέμεη ηξία θιαζηθά καζήκαηα (ι.ρ. Λαηηληθά, Αξραία
ειιεληθά, Αξραία Ηζηνξία), ελψ ζπλεζέζηεξε είλαη ε ζπλδπαζηηθή επηινγή ελφο
αξραηνγλσζηηθνχ καζήκαηνο κε άιια ζπγγελή, θαιιηηερληθά ή αλζξσπηζηηθά.24
Ζ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θηινιφγνπ ζε δεπηεξνβάζκην ζρνιείν
πξνυπνζέηεη ηελ απφθηεζε, κεηά απφ ηξία κε ηέζζεξα ρξφληα παλεπηζηεκηαθψλ
ζπνπδψλ, ην πηπρίν Bachelor of Arts (BA) ή ην Bachelor of Education (Bed). ηε
ζπλέρεηα, κεηά απφ έλα ρξφλν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, φπνπ o εθπαηδεπηηθφο
εηδηθεχεηαη θπξίσο ζηε δηδαζθαιία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θηινινγηθνχ καζήκαηνο,
απνθηά ην δίπισκα Post Graduate Certificate in Education (PGCE), θαη καδί κε ηελ

23

QCDA:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20090729090903/http://www.qcda.gov.uk/4075.aspx
24
Bulwer (2006), φ.π., ζ. 125.

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Τπνπξγείν Παηδείαο,
Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ

MIS: 296579 – Π.3.1.1
Π.. Κιαζηθψλ Γισζζψλ Αγγιίαο - ΠΟΛΚΑ
ειίδα 15 απφ 127

απφθηεζε ελφο είδνπο «Πηζηνπνηεηηθνχ παηδαγσγηθήο επάξθεηαο» (Qualified Teacher
Status, QTS), 25 ηνπ παξέρεηαη ε άδεηα δηδαζθαιίαο.
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TDA (Qualified Teacher Status): http://www.tda.gov.uk/get-into-teaching/faqs/becoming-ateacher/qualified-teacher-status.aspx .
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Δηθφλα 1: Γηάξζξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Αγγιίαο

2. Σα κλαζικά μαθήμαηα ζηα ππογπάμμαηα ζποςδών ηηρ Αγγλίαρ:
ιζηοπική επιζκόπηζη
Ζ Αγγιία ζηήξημε γηα αξθεηνχο αηψλεο ηηο θιαζηθέο ζπνπδέο ζηελ Δπξψπε. ηελ
Iζηνξία ηεο θιαζηθήο θηινινγίαο ηνπ Sir John Sandys 26 θαηαιακβάλεη, καδί κε ηελ
Οιιαλδία, ηελ πεξίνδν πνπ αξρίδεη γχξσ ζηα ηέιε ηνπ 17νπ αηψλα, θαηά ηελ νπνία ε
θηινινγηθή έξεπλα, ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ έξγνπ ηνπ Richard Bentley (1662-1742),
επηθεληξψλεηαη ζηε (γισζζηθή, ινγνηερληθή ηζηνξηθή) θξηηηθή. Πέξα σζηφζν απφ ηε
ιακπξή ζπλέρεηά ηνπο ζηελ Ομθφξδε θαη ζην Καίκπξηηδ,27 νη θιαζηθέο γιψζζεο ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηεο αγγιηθήο εθπαίδεπζεο ζήκεξα απνηεινχλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο
κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία δαζθάινπο, έλαλ απσιεζζέληα παξάδεηζν.

28

Κξίζηκν

ρξνληθφ φξην αηρκήο ζεσξείηαη ην 1988, φηαλ, κε ζρεηηθφ εθπαηδεπηηθφ κέηξν
(Education Reform Act 1988), ηα Λαηηληθά θαη ηα Αξραία ειιεληθά, ζηελ
παξαδνζηαθή ηνπο κνξθή, απνθιείζηεθαλ απφ ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ
Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο (National Curriculum).29 Σν ζεκαδηαθφ απηφ γεγνλφο έρεη ηα
αίηηά ηνπ αιιά θαη ηα ζπλεπαθφινπζά ηνπ, πνπ θαζφξηζε ηε δηδαζθαιία ησλ
θιαζηθψλ καζεκάησλ ηφζν κε ηα ζπκβαηηθά φζν θαη κε ηα ζχγρξνλα ειεθηξνληθά

26

Sandys, J. E. (1908). A History of Classical Scholarship. From the Revival of Learning to the End of
Eighteenth Century (in Italy, France, England, and the Netherlands), ζ. 1-2, ηφκ. 2. Cambridge: At the
University Press.
27
Lloyd-Jones, Hugh, Sir. (2001). Ζ θιαζηθή θηινινγία ζηελ Αγγιία ηνπ 20νπ αηψλα. ην Ρεγθάθνο, Α.
(επηκ.), Νεθξά γξάκκαηα; Οη θιαζηθέο ζπνπδέο ζηνλ 21ν αηώλα, ζ. 81-89. Αζήλα: Παηάθε· von
Wilamowitz-Moellendorff, U. (2005). Ιζηνξία ηεο θιαζηθήο θηινινγίαο. Δηζαγσγή θαη εκεηψζεηο:
Hugh Lloyd-Jones, κηθξ. Η. Ν. Καδάδεο, ζ. 39-47, 170-178, 251-253. Θεζζαινλίθε: Βάληαο.
28
Stray, C. (1998). Classics Transformed: Schools, Universities, and Society in England 1830-1960, ζ.
297. Oxford: Oxford University Press.
29
National Curriculum: http://curriculum.qcda.gov.uk/index.aspx
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κέζα. Οη ιφγνη απηνί θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα,
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζεκεξηλή επηζθαιήο ζέζε ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ
ζηελ αγγιηθή εθπαίδεπζε.

2.1. 16ορ -19ορ αιώναρ
ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα ζηα πεξηζζφηεξα βξεηαληθά ζρνιεία επηβίσζε ε
παξάδνζε ηνπ ξσκατθνχ ζρνιείνπ. Οη καζεηέο, αξρηθά, δίπια ζηνλ «γξακκαηηθφ»,
θαηά ην παξάδεηγκα ηνπ ξσκαίνπ grammaticus, αζθνχληαλ ζηελ εμήγεζε ησλ
πνηεηηθψλ θπξίσο θεηκέλσλ, ζην κέηξν θαη ζηελ νξζή, κεγαιφθσλε αλάγλσζε. ηε
ζπλέρεηα, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ δαζθάινπ ηεο ξεηνξηθήο, κάζαηλαλ ηε ζεσξία ηεο
ξεηνξηθήο θαη ηελ εθθψλεζε ιφγσλ, κέρξη λα κπνξνχλ λα ρεηξίδνληαη κε επάξθεηα ηε
δηαηχπσζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο.

30

Κπξίαξρε θαιιηεξγνχκελε γιψζζα ήηαλ ε

(ρξεζηηθή κεζαησληθή) ιαηηληθή, ε «απηνθξαηνξηθή» θπξηαξρία ηεο νπνίαο
ιεηηνπξγνχζε σο δηαρξνληθφ ζχκβνιν πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο αλσηεξφηεηαο.31
Σνλ 16ν αηψλα, ππφ ηελ επίδξαζε ηεο νπκαληζηηθήο Αλαγέλλεζεο θαη ηεο
πξνζπάζεηαο γηα ηελ επαλαθάιπςε ηνπ αξραηνπξεπνχο ηξφπνπ δσήο, ε δηδαζθαιία
ηεο ιαηηληθήο γιψζζαο αλαβαζκίδεηαη θαη καδί ηεο πξνζηίζεληαη δεηιά δεηιά ζηα
ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ηα Αξραία ειιεληθά. Σν 1509 ηδξχεηαη, θαηά ην πξφηππν
παξάδεηγκα ηνπ ξσκατθνχ, ην πξψην «γξακκαηηθφ» ζρνιείν ηνπ St Paul απφ ηνλ
Colet, καζεηή ηνπ Δξάζκνπ, ν νπνίνο επηζθέθηεθε ηελ Αγγιία ην 1499. ην St Paul
ρξεζηκνπνηήζεθε ε ιαηηληθή γξακκαηηθή ηνπ Lily, παξαδεηγκαηηθφ εγρεηξίδην γηα ηα
ππφινηπα αγγιηθά ζρνιεία. Σελ εθκάζεζε ηεο γξακκαηηθήο αθνινπζνχζε ε
30

Clarke, M. L. (1959). Classical Education in Britain 1500-1900, ζ. 1-4. Cambridge: Cambridge
University Press· Καδάδεο, Η. Ν. (2007). Αξραηνειιεληθόο πεδόο ιόγνο. Πξνιεγόκελα ζηελ ηέρλε ηεο
γξαθήο ηνπ, ζ. 143-149. Θεζζαινλίθε: Εήηε.
31
Waquet, F. (2001). Latin or the Empire of Sign: From the Sixteenth to the Twentieth Century, ζ. 1-9.
Trnsl. by John Howe. London-NY: Verso.
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αλάγλσζε-κεηάθξαζε αληηπξνζσπεπηηθψλ ιαηίλσλ ζπγγξαθέσλ, πνηεηψλ θπξίσο
(Σεξέληηνπ, Οβίδηνπ, Βηξγίιηνπ, Οξάηηνπ) θαη ιηγφηεξν πεδνγξάθσλ (Κηθέξσλα,
Καίζαξα, αιινχζηηνπ).
Ζ κάζεζε ήηαλ εμαληιεηηθή θαη θνξκαιηζηηθή ζηα «γξακκαηηθά» ζρνιεία.
Αλαθέξεηαη, γηα παξάδεηγκα, πσο νη καζεηέο αζθνχληαλ ζηε ιαηηληθή γξακκαηηθή
αθφκε θαη κε δεκφζηεο απνζηξνθέο ηνπ ηχπνπ «Salve; Salve tu quoque. Placet tibi
mecum disputare? Placet”, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο απνζηήζηδαλ ην βξάδπ ην
ιαηηληθφ θείκελν θαη’ νίθνλ θαη ην απήγγεηιαλ ην πξσί ζηελ ηάμε. Ζ θχξηα εμάιινπ
απνζηνιή ηνπ «γξακκαηηθνχ» ζρνιείνπ ήηαλ λα δηδάμεη ζηνπο καζεηέο λα κηιάλε
Λαηηληθά.

32

Έηζη δελ εληππσζηάδεη ην γεγνλφο φηη ζην θαηαζηαηηθφ ησλ

πεξηζζνηέξσλ, αλ φρη φισλ, ησλ ζρνιείσλ ηεο Αγγιίαο ζηε δεθαεηία ηνπ 1540
αλαθεξφηαλ φηη ηα Λαηηληθά θαη ηα Αξραία ειιεληθά ήηαλ νη κνλαδηθέο γιψζζεο πνπ
επηηξεπφηαλ λα κηινχλ νη καζεηέο, «αλεμαξηήησο αλ έπαηδαλ ή έθαλαλ θάηη
ζνβαξφ». 33 Ο ζηφρνο απηφο πξνυπέζεηε ζπζηεκαηηθή άζθεζε ζηελ αληίζηξνθε
κεηάθξαζε (απφ ηα Αγγιηθά ζηα Λαηηληθά), ζηε ζχληαμε επηζηνιψλ θαη ηνπ
«ζέκαηνο» (γξαπηνχ δνθηκίνπ ζχκθσλα κε ην πξφηππν παξάδεηγκα ησλ ξσκατθψλ
Πξνγπκλαζκάησλ), θαη θπξίσο ζηελ πξνθνξηθή έθθξαζε ζε ζηίρνπο παξά ζε πεδφ
ιφγν.
Όζνλ αθνξά ηα αξραία ειιεληθά, γηα ηα νπνία πξψηε αλαθνξά γίλεηαη ζε
ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ην 1552 (ζην ζρνιείν ηνπ Eton), αξθνχζαλ ε Καηλή Γηαζήθε,
ιίγνο εμαλζξσπηζκέλνο Αίζσπνο, ν Λνπθηαλφο, θαη αξγφηεξα νη Ηζνθξάηεο,
Γεκνζζέλεο, Όκεξνο θαη Δπξηπίδεο. Σα Λαηηληθά, σζηφζν, σο δηεζλήο γιψζζα
κάζεζεο, ήηαλ ην κέζν δηδαζθαιίαο ησλ Αξραίσλ ειιεληθψλ. Ζ ειιεληθή
γξακκαηηθή ήηαλ γξακκέλε ζηα Λαηηληθά, φπσο θαη νη εθδφζεηο ησλ ειιήλσλ
ζπγγξαθέσλ, ελψ ζηε ζρνιηθή ηάμε νη καζεηέο κεηέθξαδαλ απφ ηα Αξραία ειιεληθά
ζηα Λαηηληθά.34 Δμάιινπ, ζηε δηάξθεηα ηνπ 16νπ αηψλα, κε ηα Λαηηληθά νη καζεηέο,
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φπσο αλαθέξζεθε, κάζαηλαλ λα κηιάλε, ελψ κε ηα Διιεληθά κπνξνχζαλ, ζχκθσλα κε
ηηο πξνηξνπέο ηνπ Δξάζκνπ, λα δηαβάδνπλ ηνπο αξραίνπο ζπγγξαθείο.
Σνλ 17ν αηψλα ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ ζπλερίδνληαη ζηαζεξά
νη πξαθηηθέο ηνπ πξνεγνχκελνπ. Πξνέρνπλ θαη απηφλ ηνλ αηψλα, ζε παξαδεηγκαηηθά
«γξακκαηηθά» ζρνιεία, φπσο απηφ ηνπ Westminster, ε δηδαζθαιία, ησλ πνηεηηθψλ
πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν ησλ πεδψλ, θεηκέλσλ. Πξνέρεη, γεληθφηεξα, ε κίκεζε κε
εμαληιεηηθέο αζθήζεηο, θαζψο επίζεο ε παξαγσγή γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε
ιαηηληθνχο θαη ειιεληθνχο ζηίρνπο. Οη καζεηέο ηνπ Winchester school κεηέθξαδαλ
ηνλ Βηξγίιην ζε αγγιηθφ ζηίρν θαη ηνλ Ζζίνδν ζε ιαηηληθφ θαη απνζηήζηδαλ εθηελή
νκεξηθά απνζπάζκαηα. ην πξφγξακκα ηνπ St Paul νη αξράξηνη καζεηέο κεηέθξαδαλ
ηνπο Φαικνχο θαη παξνηκίεο ζηα Λαηηληθά. Ζ πξαθηηθή ηεο κεηάθξαζεο ησλ Φαικψλ
αξγφηεξα πξνηάζεθε θαη γηα ηα Αξραία ειιεληθά, ψζηε νη καζεηέο λα
πξνζεηαηξηζηνχλ ηελ επζέβεηα θαη ηε κάζεζε ησλ Διιεληθψλ.
Παξάιιεια, ηνλ 17ν αηψλα εκθαλίδνληαη θαη νη πξψηεο θξηηηθέο ζην
εθαξκνδφκελν ζρνιηθφ πξφγξακκα ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ, ην νπνίν επηθξίζεθε απφ
ζξεζθεπηηθνχο, θαηαξράο, θχθινπο επεηδή πξνσζνχζε ηελ αζεΐα. Αθφκε θαη ν
Κνκέληνπο αλαθέξεηαη πσο πηνζεηνχζε ηελ απνκάθξπλζε ησλ παγαληζηψλ
ζπγγξαθέσλ απφ ηα ζρνιεία, εμαηξψληαο ιίγνπο «εζηθνχο». Γεληθφηεξα, σζηφζν, ε
θξηηηθή, φπσο ηνπ Κνκέληνπο, εληνπηδφηαλ ζην φηη ε ιαηηληθή, σο γιψζζα ησλ
επηζηεκψλ, ζα έπξεπε λα δηδάζθεηαη ζηα ζρνιεία σο εκπξάγκαηνο θαη ρξήζηκνο
ζηνπο καζεηέο ιφγνο θαη φρη κφλν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ινγνηερληθνχ χθνπο. Πξνο ηελ
ίδηα θαηεχζπλζε, ν Milton ζεσξνχζε φηη ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο κάζεζεο ησλ
ειιήλσλ θαη ησλ ιαηίλσλ ζπγγξαθέσλ ζα έπξεπε λα είλαη ε ζπνπδή «ησλ ζηέξεσλ»
πξαγκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα έξγα ηνπο, ελψ ν John Locke ζην έξγν ηνπ Thoughts
on Education (1693) έγξαθε φηη ηα Λαηηληθά ήηαλ αλαγθαία γηα ηνλ άγγιν ηδέληιεκαλ,
ελψ ηα Αξραία ειιεληθά κφλν γηα ηνλ θηιφινγν. Γηα φζνπο καζεηέο ζα
αθνινπζνχζαλ ην θιάδν ηνπ εκπνξίνπ, ηα Λαηηληθά ήηαλ γηα ηνλ Locke ράζηκν
ρξφλνπ. Δπίζεο, ηα Αξραία ειιεληθά θαη ηα Λαηηληθά ζα έπξεπε ζην ζρνιείν λα
πξνυπνζέηνπλ ιηγφηεξν κφρζν θαη ρξφλν θαη λα καζαίλνληαη ζαλ παηρλίδη. Όιεο απηέο
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νη θξηηηθέο δελ είραλ θακία νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηελ αιιαγή ηεο δηδαζθαιίαο ησλ
θιαζηθψλ γισζζψλ ζηα «γξακκαηηθά» ζρνιεία.35
Καηά ηνλ 18ν αηψλα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν γίλεηαη ζπλείδεζε ζηελ αγγιηθή
θνηλσλία φηη, ζε ζρέζε κε ηελ θαζνκηινχκελε αγγιηθή, ηα Λαηηληθά δελ είλαη πηα
δσληαλή γιψζζα. Όκσο, αλ θαη κε ηε Μεηαξξχζκηζε ηα Αγγιηθά είραλ εδξαησζεί
ζηηο εθθιεζίεο, απηφ δελ ζήκαηλε θαη ηνλ εμνβειηζκφ ησλ Λαηηληθψλ. Έηζη, ζε πνιιά
«γξακκαηηθά» ζρνιεία νη καζεηέο πξνζεχρνληαλ αθφκε ζηα Λαηηληθά. Γεληθφηεξα,
σζηφζν, παξαηεξείηαη ζηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ αηψλα ζηαδηαθή παξαθκή ηεο
ζρνιηθήο ιαηηληθήο, πνπ ζεσξείηαη νινέλα θαη ιηγφηεξν ρξήζηκε θαη νινέλα
πεξηζζφηεξν ινγνηερληθή. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ζρνιεία φπσο ηνπ Hull,
πηνζεηνχλ ζπαζκσδηθά ηε «ρξεζηκνζεξηθή» ινγηθή ηνπ Locke, δίρσο φκσο λα
επεξεάδεηαη ην γεληθφ θιίκα.
ην Eaton (πνπ παίξλεη ηα πξσηεία απφ ην Westminster) ε ζχλζεζε θαηά
ζηίρν επδνθηκεί πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά. Σα Λαηηληθά εμαθνινπζνχλ εδψ
λα παξακέλνπλ ε πχιε γηα ηα Αξραία ειιεληθά, ελψ νη εθδφζεηο ησλ αξραίσλ
ειιήλσλ ζπγγξαθέσλ πεξηβάιινληαη κε ιαηηληθέο κεηαθξάζεηο. ηελ επνλνκαδφκελε
«έθηε ηάμε» ην 1766 νη καζεηέο κεηαθξάδνπλ ηνλ πξσηφηππν Όκεξν ζηα Λαηηληθά,
ελψ ζηα ηέιε ηνπ 1820 ζην Westminster ήμεξαλ λα κεηαθξάδνπλ άλεηα απφ ηα
Αξραία ειιεληθά ζηα Λαηηληθά. Σν ζχζηεκα ηεο εθκάζεζεο ησλ Αξραίσλ ειιεληθψλ
κέζσ ησλ Λαηηληθψλ επηθξίζεθε σο αλαρξνληζκφο. Έηζη, θαηά ηνλ 19ν αηψλα, κέζσ
ηεο πξννδεπηηθήο θαζηέξσζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ηα Αξραία ειιεληθά
γηλφληνπζαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απνδεθηά.36
Ζ πξφζζεζε αξραίσλ ειιεληθψλ δξακαηηθψλ έξγσλ ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα
είλαη επίζεο αμηνζεκείσην ραξαθηεξηζηηθφ, θαζψο ηψξα παίξλνπλ πςειή ζέζε ζε
πνιιά παξαδνζηαθά ζρνιεία. Ζ αλάγλσζε επίζεο ησλ αξραίσλ ζπγγξαθέσλ
επεθηείλεηαη θαη εθηφο ηνπ ζηελνχ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε ραξαθηεξηζηηθφ
ζηνηρείν ηελ επαλαιεπηηθή απνζηήζηζε: νη καζεηέο κάζαηλαλ απέμσ ηα θείκελα ζηελ
ηάμε, θαη ηελ επφκελε κέξα ην κάζεκα άξρηδε κε ηελ απαγγειία ησλ θεηκέλσλ πνπ
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είραλ αθνκνησζεί ηελ πξνεγνχκελε. Αλαθέξεηαη φηη ζην Eaton νη καζεηέο φρη κφλν
κπνξνχζαλ λα γξάςνπλ ζηα Αξραία ειιεληθά ειεγεηαθά εμάκεηξα ηακβηθά θαη
ιπξηθά κέηξα, αιιά ήμεξαλ απέμσ νιφθιεξν ηνλ Βηξγίιην, ηνλ Οξάηην, θαη ηελ
Ηιηάδα. Ο Thomas Arnold σο καζεηήο ζεθσλφηαλ γηα ηξεηο δηαδνρηθέο κέξεο ζηηο
ηξεηο ην πξσί πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηελ απαγγειία ηξηψλ ρηιηάδσλ
πεξίπνπ ζηίρσλ ηνπ Οκήξνπ. Ο Γαξβίλνο, φκσο, πνπ καζήηεπζε ζην Shrewsbury.
ζπλήζηδε λα καζαίλεη ζαξάληα κε πελήληα ζηίρνπο ηνπ Βηξγίιηνπ ή ηνπ Οκήξνπ κε
άλεζε ην πξσί θαη λα ηνπο μερλά κεηά απφ 48 ψξεο.37
Γεληθφηεξα, ην παξαδνζηαθφ πξφγξακκα ηνπ 18νπ αηψλα πεξηφξηδε ζεκαληηθά
ην εχξνο ηεο θιαζηθήο γλψζεο, θαζψο αγλννχληαλ ην ελδηαθέξνλ θαη ην απφ
εθπαηδεπηηθή άπνςε σθέιηκν. Σν απνηέιεζκα ήηαλ πνιινί καζεηέο λα ηειεηψλνπλ ην
ζρνιείν αληηπαζψληαο αθφκε θαη ηνπο πην ζεκαληηθνχο ζπγγξαθείο πνπ είραλ
δηδαρηεί. Σν λα καζαίλεη θάπνηνο ζε κηθξή ειηθία ηα Λαηηληθά (θαιχηεξα θαη απφ ηα
Αγγιηθά) ήηαλ ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν ζε ζεκαληηθά ζρνιεία φπσο ηνπ Eaton.
Μπνξνχζε εμάιινπ αξγφηεξα λα ηα αμηνπνηεί φρη κφλν ζην αλψηεξν δεκφζην πφζην
ηνπ αιιά θαη λα αλαζηνράδεηαη ζηα Λαηηληθά ζηνπο κνλαρηθνχο ηνπ πεξηπάηνπο.38
Ο 19νο αηψλαο ζεκαδεχεηαη απφ ηελ πξννδεπηηθή εμάπισζε ησλ
επηρνξεγνχκελσλ δεκφζησλ ζρνιείσλ θαη ηελ πξνβιεκαηηθή ηξνρηά πνπ δηαγξάθνπλ
(κε ιίγεο εμαηξέζεηο) ηα «γξακκαηηθά», ηα νπνία νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζεσξνχληαη
ρψξνο κφξθσζεο ησλ κειινληηθψλ ηδέληιεκαλ θαη κέζν πξφζβαζεο γηα ηελ
ππφηξνθε είζνδν ζηα παλεπηζηήκηα ηνπ Καίκπξηηδ θαη ηεο Ομθφξδεο. Γεληθφηεξεο,
θαηαξράο, θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αλαθαηαηάμεηο ζεκεηψλνληαη, ηηο νπνίεο ηα
«γξακκαηηθά» ζρνιεία, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, αξλνχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ. ε
πνιιέο πεξηνρέο ηεο Αγγιίαο ηα επξχηεξα ζηξψκαηα ησλ λέσλ βηνκεραληθψλ πφιεσλ
αξρίδνπλ λα θξίλνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη κε βάζε ην θξηηήξην ηεο ρξεζηκφηεηαο, κε
απνηέιεζκα πνιινί γνλείο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο έπξεπε λα ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηα «γξακκαηηθά» ζρνιεία πξνθεηκέλνπ
λα καζαίλνπλ θιαζηθέο γιψζζεο. ηε ζπληήξεζε ησλ θιαζηθψλ γξακκάησλ ζηα
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παξαδνζηαθά «γξακκαηηθά» ζρνιεία (φπσο ζην ζρνιείν ηνπ Leeds), ζπλέβαιαλ θαη
αξθεηνί ρνξεγνί πνπ απαηηνχζαλ λα δαπαλψληαη ηα ρξήκαηά ηνπο απνθιεηζηηθά γηα
ηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ.
Παξάιιεια, σζηφζν, κε ηα δεκφζηα ζρνιεία θαη ηα «γξακκαηηθά» απφ ηηο
αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη ηα ηδησηηθά. Άιια απφ απηά
πξνεηνίκαδαλ ηνπο καζεηέο γηα ην παλεπηζηήκην, αθνινπζψληαο ηε γξακκή ησλ
«γξακκαηηθψλ», αιιά ιεηηνπξγνχζαλ σο ζρνιεία πξνεηνηκαζίαο γηα ηε θνίηεζε ζε
έλα θαιφ «γξακκαηηθφ», φπσο απηφ ηνπ Eaton, θαη άιια ηθαλνπνηνχζαλ ηηο αλάγθεο
γνλέσλ πνπ δελ ήζειαλ ηα παηδηά ηνπο λα καζαίλνπλ θιαζηθέο γιψζζεο ζηα
«γξακκαηηθά». Δθαξκνδφηαλ, επίζεο, ε θαη’ νίθνλ ηδησηηθή δηδαζθαιία ησλ
θιαζηθψλ γισζζψλ απφ ηελ παηδηθή ειηθία, ψζηε δελ ήηαλ εμαηξεηηθά αζπλήζηζην
έλα παηδί λα αξρίδεη λα καζαίλεη ηα Λαηηληθά ζηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ θαη ιίγν
κεηά ηα Αξραία ειιεληθά.
ην κεηαμχ, ππφ ηελ πίεζε ησλ γεληθφηεξσλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ
κεηαβνιψλ, αξθεηά ζρνιεία πξνβαίλνπλ ζε ζηαδηαθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ
πξνγξακκάησλ ηνπο ζηηο θιαζηθέο γιψζζεο. Οη αιιαγέο απηέο, φκσο, νθείινληαη θαη
ζηηο θαηλνηνκίεο πνπ εηζάγνπλ εμαίξεηνη θηιφινγνη φπσο νη Samuel Buttler, ν
δηάδνρφο ηνπ Benjamin Hall Kennedy ζην Schrewsbury School, θαη ν Thomas Arnold
ζην Rugby. Καζψο θαη νη ηξεηο ηνπο ήηαλ δάζθαινη θπξίσο ησλ Αξραίσλ ειιεληθψλ,
πξνψζεζαλ ηε κεηαηφπηζε ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηα Λαηηληθά ζηα Διιεληθά.39 Νένη
ζπγγξαθείο ηεο πεδνγξαθίαο εηζάγνληαη πξνο δηδαζθαιία (ν Σάθηηνο, ν Ζξφδνηνο, ν
Θνπθπδίδεο θαη ν Πιάησλαο), φρη φκσο λα ηνπο κηκεζνχλ, σο πξφηππα χθνπο, νη
καζεηέο, αιιά γηα λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελν ησλ έξγσλ ηνπο θαη ηα
ζπκθξαζηηθά ηνπο πιαίζηα. Δμάιινπ, ε παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ηεο ξεηνξηθήο, πνπ
απέβιεπε κέρξη ηψξα ζηελ θαιιηέπεηα, ππνβαζκίδεηαη, θαζψο πξνέρνπλ ε άζθεζε
ζηελ αθξίβεηα θαη ηε ζαθήλεηα. Ζ αλάγλσζε δελ γίλεηαη ελφςεη απνθιεηζηηθά ηεο
γξαθήο, αιιά πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο θαη ηνπ χθνπο
ησλ ζπγγξαθέσλ.40 Ζ απνκλεκφλεπζε ππνρσξνχζε, ελψ ε ζχληαμε ηνπ «ζέκαηνο»

39
40

Clarke (1959), φ.π., ζ. 76.
Clarke (1959), φ.π., ζ. 74-78.

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Τπνπξγείν Παηδείαο,
Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ

MIS: 296579 – Π.3.1.1
Π.. Κιαζηθψλ Γισζζψλ Αγγιίαο - ΠΟΛΚΑ
ειίδα 23 απφ 127

ζηε δεθαεηία ηνπ 1860 είρε κεησζεί. Ζ κεηάθξαζε πξννδεπηηθά απμάλεηαη ζηε
δηάξθεηα ηνπ αηψλα θαη ζηγά ζηγά αλαγλσξίδεηαη σο θχξηα ζρνιηθή εξγαζία. Σέινο,
απφ ηα κέζα απηνχ ηνπ αηψλα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη νη ζρνιηαζκέλεο
ζρνιηθέο εθδφζεηο, πξνο ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο, ελψ ε ζέζπηζε ηνπηθψλ
εμεηάζεσλ, ην 1857, γηα ηα παλεπηζηήκηα ηεο Ομθφξδεο θαη ηνπ Καίκπξηηδ, θαζψο
επίζεο ην Πηζηνπνηεηηθφ θαηφπηλ εμεηάζεσλ, πνπ εηζάγεηαη ην 1874 ζηελ «έθηε
ηάμε» πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ππνςεθίσλ ζηα δχν παλεπηζηήκηα,
ζπλέβαιαλ ζηελ έθδνζε πξφζζεησλ βνεζεκάησλ γηα ηα θιαζηθά καζήκαηα.41
Οη πξνεγνχκελεο αιιαγέο ιίγν αγγίδνπλ ηα «γξακκαηηθά» ζρνιεία, φπσο απηφ
ηνπ Westminster, φπνπ γηα ηνλ κεηέπεηηα ιεμηθνγξάθν Liddel ε δηδαζθαιία ησλ
πεδψλ θεηκέλσλ ήηαλ «απάηεην έδαθνο». Ζ πνξεία πάλησο ηνπ παξαδνζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο ζην Eaton θαη ζην Winchester ήηαλ λα καζαίλεη θάπνηνο πξψηα
Λαηηληθά θαη χζηεξα Αξραία ειιεληθά, ρξεζηκνπνηψληαο σο γιψζζα κάζεζεο ηα
Λαηηληθά.42 ε άιια ζρνιεία, φπσο ζην Schrewsbury, ζηελ «έθηε ηάμε» ηα Αξραία
ειιεληθά δηδάζθνληαλ πεξηζζφηεξν απφ ηα Λαηηληθά, ελψ ζην πξφγξακκα
πεξηιακβάλνληαλ ζπγγξαθείο φπσο ν Πίλδαξνο θαη ν Αξηζηνηέιεο.
Χζηφζν, ε ιεηηνπξγία ησλ «γξακκαηηθψλ» ζρνιείσλ αξρίδεη λα γίλεηαη
πξνβιεκαηηθή. Γχν εθζέζεηο θπβεξλεηηθψλ επηηξνπψλ, πνπ δεκνζηεχνληαη ην 1864
θαη ην 1868, επηζεκαίλνπλ ηελ ειιεηκκαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία.

43

Ζ θξάζε

«γξακκαηηθφ ζρνιείν» αλαθαινχζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηελ εηθφλα κηαο
απαξραησκέλεο ζρνιηθήο αίζνπζαο, φπνπ νη καζεηέο, κε ζπκβαηηθέο δηδαζθαιίεο θαη
μεπεξαζκέλα εγρεηξίδηα, δχζθνια κπνξνχζαλ λα κάζνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηηο
θιαζηθέο γιψζζεο. ε νρηψ ζρνιεία, φπνπ νη καζεηέο δηδάζθνληαλ Λαηηληθά, έλα
κέινο κηαο ζρνιηθήο επηηξνπήο αλέθεξε πσο θαλέλαο καζεηήο δελ κπνξνχζε λα
απνδψζεη ζσζηά ζηα Λαηηληθά ηελ αγγιηθή θξάζε «ήηαλ έλα θαιφ αγφξη» νχηε θαη
ζηα Αγγιηθά ηε ιαηηληθή θξάζε «epistulam quam misi vidit».
Γεληθφηεξα, ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ επηηξνπψλ, θαηά ηε
δεθαεηία ηνπ 1860 νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ
41
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επηβίσλαλ αθφκε ζε κεγάιε έθηαζε. Δπλννχληαη έηζη φρη κφλν νη δηαξξνέο καζεηψλ
πξνο ηα δεκφζηα ζρνιεία 44 αιιά θαη νη επηθξίζεηο. Σν 1867 ν F. W. Farrar,
ζπγγξαθέαο θαη ππνδηεπζπληήο ζην Harrow, δεκνζίεπζε έλα δνθίκην κε ην νπνίν
πξφηεηλε ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ
αξραίσλ ειιεληθψλ θαη ησλ ιαηηληθψλ ζηίρσλ, επεηδή δελ ήηαλ πιένλ απαξαίηεηνη γηα
κηα θηιειεχζεξε εθπαίδεπζε.45 «Υξεηαδφκαζηε ηε γλψζε ησλ πξαγκάησλ θαη φρη ησλ
ιέμεσλ» ήηαλ ην ζχλζεκα ηεο πνιεκηθήο ξεηνξηθήο ηνπ Farrar θαη πνιιψλ άιισλ
νκντδεαηψλ ηνπ, πνπ έβιεπαλ φηη ε ζρνιαζηηθή πξνζήισζε ζηηο ιέμεηο ησλ θιαζηθψλ
(ι.ρ., ζηε ζχλζεζε ηεο ειιεληθήο πνίεζεο ή ζηελ απζηεξή πξνζήισζε ζηε
γξακκαηηθή) ήηαλ εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο ησλ εκπξάγκαησλ επηζηεκψλ
θαη ηεο θαζνκηινπκέλεο αγγιηθήο γιψζζαο. Σν αίηεκα βέβαηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
επηζηεκψλ εηο βάξνο ησλ θιαζηθψλ βαζηδφηαλ ζπρλά ζε νηθνλνκίζηηθεο ζεσξήζεηο
θαη ινγηθέο ζηάζκηζεο, ππνινγίδνληαο ζηε κφξθσζε φρη ηφζν ηνπ απινχ θφζκνπ
αιιά ησλ αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ. ηε γξακκή απηή ν Robert Law (πνπ είρε
δηαηειέζεη θαζεγεηήο ησλ Λαηηληθψλ θαη ησλ Αξραίσλ ειιεληθψλ ζηελ Ομθφξδε,
ήηαλ θαλαηηθφο αληίπαινο ηεο επέθηαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζηηο κεζαίεο θαη
θαηψηεξεο ηάμεηο θαη είρε εηζεγεζεί σο πνιηηηθφο ηε ζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο
ρξεκαηνδφηεζεο κε ηα απνηειέζκαηα) δήισλε: «είλαη πην ζεκαληηθφ λα μέξνπκε πνχ
βξίζθεηαη ην ζπθψηη θαη πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία
ηνπ παξά λα μέξνπκε φηη νλνκάδεηαη iecur ζηα ιαηηληθά ή ήπαξ ζηα ειιεληθά». Οη
απφςεηο απηέο αληηκάρνληαλ κε θαλαηηζκφ ππεξαζπηζηηθέο ζέζεηο άιισλ,
θηιειεχζεξσλ κεηαξξπζκηζηψλ, φπσο ηνπ John Stuart Mill, ν νπνίνο, ππνζηεξίδνληαο
φηη ην πξφβιεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ ε θαθή δηδαζθαιία θαη φρη νη
θιαζηθνί, έγξαθε φηη ηα Αξραία ειιεληθά θαη ηα Λαηηληθά «έρνπλ ηδηαίηεξε
αμία…ιφγσ ηεο αξκνληθήο θαη πνιχπινθεο δνκήο ηνπο» θαη φηη, ρσξίο ηε γλψζε ηνπο,
«νη λνεηηθέο καο ηθαλφηεηεο αλαπηχζζνληαη θαηά ην ήκηζπ».46
Οη ιίγν πνιχ νηθείεο θαη απφ ηα γισζζν-εθπαηδεπηηθά επεηζφδηα ζηελ Διιάδα
αληηπαξαζέζεηο, πνπ θιηκαθψλνληαη θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζα
44
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ζπλερηζηνχλ ζηνλ 20ν, έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, ζηνλ βαζκφ πνπ ε δηαηήξεζε ή ε
αιιαγή ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ ζηελ αγγιηθή εθπαίδεπζε έγηλε,
φπσο θαη ζηνλ ηφπν καο, θαη κέξνο πνιηηηθψλ πξνγξακκάησλ. Γείρλνπλ, παξάιιεια,
πψο εμειίρζεθε ν θιαζηθηζηηθφο ξνκαληηζκφο ζηε βηθηνξηαλή Αγγιία ησλ αξρψλ ηνπ
πξψηνπ ηέηαξηνπ ηνπ 19νπ αηψλα, ζέηνληαο εξσηήκαηα σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηεο
εθπαίδεπζεο, ηε ζρέζε ηεο κε ηελ επηζηήκε θαη, γεληθφηεξα, κε ηε δηαρείξηζε ηεο
πνιηηηθήο γλψζεο πνπ απαηηείηαη σο πξνο απηά ηα δεηήκαηα. 47 Δμάιινπ, ε εθκάζεζε
ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ ιεηηνχξγεζε θαη σο κέζν θνηλσληθήο αλαξξίρεζεο θαη
δηάθξηζεο απφ ηνπο «θαηψηεξνπο», εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ζηελ αθξφθξεκα ηεο,
αξηζηνθξαηηθνχ ηχπνπ, αζηηθήο ηάμεο κηα κνξθή θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Οη
δηεθδηθήζεηο ηεο σζηφζν γηα ζρνιηθή κφξθσζε ζπρλά δηράδνληαλ αλάκεζα ζην
«ρξήζηκo» ηεο γλψζεο θαη ζην «άρξεζην» ηνπ θνηλσληθνχ θχξνπο. Σελ ππέξβαζε
απηνχ ηνπ δηραζκνχ θαηφξζσλαλ φζνη κπνξνχζαλ λα κεηαηξέςνπλ ην νηθνλνκηθφ
ηνπο θεθάιαην ζε πνιηηηζηηθφ, ζηέιλνληαο ηα παηδηά ηνπο ζ’ έλα θαιφ ζρνιείν.48
Ζ εκπινθή ησλ θνηλσληθψλ δηαρσξηζκψλ ζηα ζρνιεία κε βάζε ηελ θιαζηθή
εθπαίδεπζε πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αλαθνξά ηεο Δπηηξνπήο Taunton ην 1868
(Taunton Report),

49

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο

εθπαίδεπζεο δηαθξίλνληαλ ζε ηξεηο βαζκίδεο (grades). ηελ πξψηε, πνπ πεξηειάκβαλε
καζεηέο πνπ ζπνχδαδαλ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ, δηδάζθνληαλ ηα Λαηηληθά θαη
ηα Αξραία ειιεληθά. Ζ θαηεγνξία απηή καζεηψλ ζπλέρηδε ζπνπδέο ζηα παλεπηζηήκηα
ηνπ Καίκπξηηδ θαη ηεο Ομθφξδεο (ζηα νπνία δηδάζθνληαλ απνηειεζκαηηθά κφλνλ νη
θιαζηθνί) αθνινπζψληαο επαγγέικαηα ηεξαηηθά ή θαζεγεηηθά. χκθσλα κε ηηο
αλαθνξέο ηεο Δπηηξνπήο, αλ θαη πνιινί γνλείο απφ ηε κεζαία ηάμε επηζπκνχζαλ έλα
πην πξαθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, εληνχηνηο εμαθνινπζνχζαλ λα ζηέιλνπλ ηα παηδηά
ηνπο ζε έλα πξψηεο βαζκίδαο ζρνιείν, θαζψο ηα θιαζηθά καζήκαηα ιεηηνπξγνχζαλ
σο ζχκβνια θνηλσληθνχ status.
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ηε δεχηεξε βαζκίδα ζρνιείσλ, ζηελ νπνία

ζπνχδαδαλ καζεηέο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 16 εηψλ, δηδάζθνληαλ ηα Λαηηληθά, ρσξίο
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φκσο ηα Αξραία ειιεληθά, θαζψο επίζεο Αγγιηθά, Μαζεκαηηθά θαη Φπζηθέο
επηζηήκεο. Ζ εθπαίδεπζε ζηελ θαηεγνξία απηή είρε έλαλ ζρεηηθά πξαθηηθφ,
επαγγεικαηηθφ πξννξηζκφ. Σέινο, ζηελ ηξίηε βαζκίδα, ζηελ νπνία θνηηνχζαλ
καζεηέο απφ ηηο θαηψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο, κέρξη ηελ ειηθία ησλ 14 εηψλ, δελ
δηδάζθνληαλ ηα θιαζηθά καζήκαηα αιιά αλάγλσζε, γξαθή θαη αξηζκεηηθή.
Αλ θαη πξνο ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα, ηα πξάγκαηα βειηηψλνληαη γηα ηα
«γξακκαηηθά» ζρνιεία, εμαηηίαο λέσλ δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ πνπ παίξλνληαη ην 1869
θαη πέληε ρξφληα αξγφηεξα, ην θιίκα θάζε άιιν παξά ήηαλ αηζηφδνμν γηα ηελ εμέιημή
ηνπο, θαζψο ε θξαηηθή εμνπζία, πηεδφκελε απφ ηελ πξννδεπηηθή ελζσκάησζε ησλ
εξγαηηθψλ ζηξσκάησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, έδεηρλε λα ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν
γηα ηηο εθθξεκφηεηεο ζηε γεληθή, επηζηεκνληθή θαη ηερληθή, εθπαίδεπζε, ηηο νπνίεο
έπξεπε λα επηιχζεη, παξά γηα ηελ θιαζηθή. Ζ πξψηε ζεκαληηθή θξαηηθή παξέκβαζε
ζεκεηψλεηαη ην 1870, φηαλ εηζάγεηαη ην νξγαλσηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πιαίζην ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Elementary Education Act 1870 ή Forster’s Education
Act), πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ειεχζεξε ην 1891. 51 Δπνκέλσο, απφ ην 1870 θαη εμήο
κπνξεί λα γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αξρή χπαξμεο ελφο νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο
εθπαίδεπζεο ζηελ Αγγιία, –αξθεηά θαζπζηεξεκέλνπ πάλησο ζε ζρέζε πξνο ηε
Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία, φπνπ, κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, είρε πνιχ
λσξίηεξα δεκηνπξγεζεί θξαηηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο.52
2.2. Γιαπιζηώζειρ
H παξαδνζηαθή αίγιε ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ πξνο ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ζηελ
Αγγιία αξρίδεη λα μεζσξηάδεη. Όζνλ αθνξά ην γεληθφηεξν θιίκα ηεο επνρήο, ν
Highet53 ζρεηηθά παξαηεξεί: «ελψ ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ήηαλ απφιπηα θπζηθφ
γηα έλαλ νκηιεηή ζην Κνηλνβνχιην λα αλαθέξεη απνζπάζκαηα ηνπ Βηξγίιηνπ, θαη ν
ζπληάθηεο

ηνπ

θχξηνπ

άξζξνπ

κηαο

εθεκεξίδαο

κπνξνχζε

θάιιηζηα

λα
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ρξεζηκνπνηήζεη παξαδείγκαηα απφ ηελ ειιεληθή ηζηνξία, ζηα ηέιε ηνπ αηψλα θάηη
ηέηνην ζα ζεσξνχληαλ ζρνιαζηηθηζκφο ή επηηήδεπζε, θαη ζα άθελε κάιινλ αδηάθνξν
ην θνηλφ». Ζ θαηάζηαζε ζηα ζρνιεία δελ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή, θαζψο ε
εθβηνκεράληζε, ε ξαγδαία πξφνδνο ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ εκπνξίνπ, ε εμάπισζε ηεο
γεληθήο, δεκνθξαηηθήο παηδείαο, ε ελίζρπζε ηνπ εμεηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νη
αλεπαξθείο δάζθαινη ζπληεινχλ ζηε κείσζε ηεο παξαδνζηαθήο εκβέιεηαο ησλ
θιαζηθψλ καζεκάησλ. Απφ ηνπο ιφγνπο ηεο πξννδεπηηθήο παξαθκήο μερσξίδεη ε
έκθαζε ζηελ «πεηζαξρία», πνπ αληηπξνζσπεπφηαλ κε ηε απζηεξή πξνζήισζε ζηελ
αθξίβεηα θαη ηε ιεπηνκέξεηα ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ. Ζ θαηάζηαζε
απηή απνηππψλεηαη ζηελ ηζηνξία ηνπ δαζθάινπ πνπ άξρηζε λα δηδάζθεη ζηνπο
καζεηέο ηνπ κηα απφ ηηο σξαηφηεξεο ειιεληθέο ηξαγσδίεο κε ηα εμήο ιφγηα: «Παηδηά,
απηφ ην εμάκελν ζα έρεηε ην πξνλφκην λα δηδαρζείηε ηνλ Οηδίπνδα επί Κνισλώ ηνπ
νθνθιή, έλα πξαγκαηηθφ ρξπζσξπρείν γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ». 54
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3. 20ορ αιώναρ: η εποσή ηυν κπίζευν
Σν κέηξν ηεο θξαηηθήο επηζηαζίαο ην 1902 επεθηείλεηαη θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε (Education Act 1902 ή Balfour’s Act). Έηζη ν 20νο αηψλαο αξρίδεη κε έλα
κέηξν θξαηηθήο παξέκβαζεο πνπ γεθπξψλεη ηε κέρξη ηφηε πθηζηάκελε δηαίξεζε ηεο
ειεχζεξεο, θαηψηεξεο πξσηνβάζκηαο κε ηελ επί πιεξσκή αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα·
δηαθαηλφηαλ επίζεο φηη, ππνζθάπηνληαο ηελ εμίζσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ κε
ην θνηλσληθφ status, δεκηνπξγνχζε απεηιεηηθέο πξνζδνθίεο γηα παξέκβαζε θαη ζηνλ
ηνκέα ηεο επί πιεξσκή εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα. Ο θφβνο απηφο, ζε ζπλδπαζκφ κε
ηηο θαηεγνξίεο πνπ δηαηππψλνληαλ φηη ηα δεκφζηα ζρνιεία παξήγαγαλ θνκθνξκηζηέο
πνπ δελ κπνξνχζαλ λα ππεξεηήζνπλ ηελ Απηνθξαηνξία, πξνθάιεζε ζθνδξέο
δηακάρεο, κε ηηο νπνίεο ν εγεκνληθφο ξφινο ησλ θιαζηθψλ ζην πξφγξακκα ηνπ
δεκφζηνπ ζρνιείνπ ζνβαξά θινληδφηαλ.
Τπεξαζπηζηηθή δξάζε ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ αλέιαβε ν Κιαζηθφο
χλδεζκνο (Classical Association, CA), πνπ ηδξχζεθε ην 1903. 55 Ο εθπαηδεπηηθφο
απηφο θνξέαο, απνηεινχκελνο θπξίσο απφ αθαδεκατθνχο δαζθάινπο, δηαρεηξίζηεθε
ηελ θαηά ηνλ Gilbert Murray «εχηαθηε ππνρψξεζε»56 ησλ θιαζηθψλ ζηα ζρνιεία.
Αληηπαξαηέζεθε έκκεζα, επίζεο, πξνο άιιεο εθπαηδεπηηθέο νξγαλψζεηο, πνπ
δεηνχζαλ ηε κείσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ, πξνθεηκέλνπ ην
ζρνιηθφ πξφγξακκα λα εκπινπηηζηεί θαη κε πξφζζεηα, απηφλνκα καζήκαηα (Αγγιηθά,
Γεσγξαθία, Μαζεκαηηθά, Γεσγξαθία, Δπηζηήκεο, Ηζηνξία). 57 Ο ηδξπηήο ηνπ CA,
αθαδεκατθφο John Postgate, ζε έλα καρεηηθφ θαη πξνδξνκηθφ ηνπ θείκελν έγξαθε,
κεηαμχ άιισλ, ην 1902: «είλαη θαλεξφ φηη νη θιαζηθέο ζπνπδέο δελ ζα κπνξέζνπλ λα
θξαηήζνπλ ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο πνπ είραλ ζην παξειζφλ. Καη ην εξψηεκα είλαη
πφζν κπνξνχκε λα αγσληζηνχκε γηα λα ηε δηαηεξήζνπκε».58
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Έλαο άιινο ζχλδεζκνο (ν Association for the Reform of Latin Teaching,
ARLT),59 πνπ ηδξχζεθε ην 1911-1913, ιεηηνπξγψληαο ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ην έξγν
ηνπ CA, εζηίαζε θπξίσο ζε δεηήκαηα δηδαθηηθήο ησλ Λαηηληθψλ, πξνσζψληαο ηελ
«πξνθνξηθή» ή «άκεζε κέζνδν» (Direct method). Ο ηδξπηήο ηνπ ζπλδέζκνπ W.H.D.
Rouse, δηεπζπληήο ελφο «γξακκαηηθνχ» ζρνιείνπ ην 1902, επεξεαζκέλνο απφ ηε
δηδαθηηθή ησλ κνληέξλσλ γισζζψλ, πηνζεηνχζε ηελ πξνθνξηθή κέζνδν εθκάζεζεο
ησλ Λαηηληθψλ θαη ησλ Αξραίσλ ειιεληθψλ, πηζηεχνληαο φηη έηζη νη καζεηέο ζα ηα
κάζαηλαλ πην γξήγνξα θαη ζα κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ θαη κε άιια καζήκαηα.
Πνιινί σζηφζν θαζεγεηέο, πνπ πξνζπαζνχζαλ λα εθαξκφζνπλ ηελ «απεπζείαο»
κέζνδν ηνπ Rouse, δηαπίζησλαλ φηη απαηηνχζε εμαηξεηηθά πςειή γλψζε ησλ
θιαζηθψλ γισζζψλ ζε ζρέζε κε απηήλ πνπ νη ίδηνη θαηείραλ.60
ην κεηαμχ, ην πκβνχιην Δθπαίδεπζεο (Board of Education), πνπ είρε
ηδξπζεί ην 1899, θαηήξηηζε γηα πξψηε θνξά ην 1904 ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Regulations for Secondary Education), κε βάζε ηηο
νπνίεο πξνέθπςαλ νη θαλνληζκνί γηα ηα πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ πνπ
ιεηηνπξγνχζαλ κε θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο. Ο ξφινο ηνπ πκβνπιίνπ, αλ θαη θαηά
βάζε ηζνξξνπηζηηθφο θαη ζπκβνπιεπηηθφο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκψλ,
πξνψζεζε ηειηθά ηε δεκηνπξγία ελφο πην πινπξαιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο,
πξνηείλνληαο νκάδεο καζεκάησλ, ζηηο νπνίεο ηα θιαζηθά καζήκαηα (σο γιψζζα,
ινγνηερλία θαη πεξηνξηζκέλε ηζηνξία δχν πνιηηηζκψλ) ζπζηεγάζηεθαλ ζηε δεχηεξε
νκάδα (B), αλάκεζα ζηηο Δπηζηήκεο θαη ηα Μαζεκαηηθά (νκάδα A) θαη ζηηο Νεφηεξεο
(αλζξσπηζηηθέο) επηζηήκεο (νκάδα C). ηελ εμέιημε απηή επλνήζεθαλ ζην
πξφγξακκα ηα Λαηηληθά, θαζψο, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ
πκβνπιίνπ γηα ηνλ θιάδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο J. W. Mackail, ε Ρψκε
ζπληζηνχζε ην «εθηθηφ παξάδεηγκα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο», πνπ κπνξνχζε
λα ιεηηνπξγήζεη σο πξφηππν γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο «ρανηηθήο θαη αθαηέξγαζηεο»
αγγιηθήο ινγνηερλίαο, ζε αληίζεζε πξνο ηελ Διιάδα, πνπ αληηπξνζψπεπε «ην
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αλέθηθην ηδεψδεο ηεο…δηάλνηαο».61 Σν 1921, έλα ρξφλν αθφηνπ ηα Διιεληθά έπαςαλ
λα είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ εηζαγσγή ζην Καίκπξηηδ, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα κηαο
θπβεξλεηηθήο επηηξνπήο (Classics Committee), πνπ αλέιαβε λα εμεηάζεη ηελ
θαηάζηαζε ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ ζε 612 δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία αξξέλσλ, κφλν ην
4.4.% δηδάζθνληαλ Αξραία ειιεληθά ζε ζρέζε κε ην 44.3% πνπ κάζαηλαλ Λαηηληθά.62
Σα Λαηηληθά, πνπ ζηαζεξά ζηελ αγγιηθή θνηλσλία είραλ επξχηεξε θνηλσληθή
βάζε απφ ηα Αξραία ειιεληθά, είραλ, σο κέζν δηαλνεηηθήο πεηζαξρίαο (discipline),
κεηαηξαπεί ζε ζπκβνιηθφ παξάδεηγκα ηνπ αθαδεκατθνχ θφζκνπ ζηα «γξακκαηηθά»
ζρνιεία. ην δηάζηεκα ηνπ κεζνπνιέκνπ, επλνεκέλα θαη απφ ηνπο καρεηηθνχο
εμηξεκηζκνχο, ζπλδέζεθαλ κε ηνλ νξζφ θαη εχηαθην ηξφπν ζθέςεο ηνπ
απηνθπξηαξρνχκελνπ πνιίηε. Σα Αξραία ειιεληθά, αληίζεηα, ιεηηνπξγνχζαλ σο κέζν
παηδείαο θαη πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο (culture) θαη ζεσξνχληαλ πην ξεπζηά θαη
ζπλαξπαζηηθά. Γηδάζθνληαλ εμάιινπ πεξηζζφηεξν ζηα δεκφζηα ζρνιεία, πνπ
παξείραλ «νινθιεξσκέλε θιαζηθή εθπαίδεπζε» (full classics), κε Λαηηληθά, Αξραία
ειιεληθά θαη Αξραία ηζηνξία, παξά έλα θαη κνλαδηθφ, φπσο ηα Λαηηληθά, κάζεκα.
Πάλησο, ε πξννδεπηηθή ππεξηίκεζε ηνπ καζήκαηνο ησλ Λαηηληθψλ ζην
ζρνιηθφ πξφγξακκα έλαληη ησλ Αξραίσλ ειιεληθψλ δελ ζήκαηλε θακία νπζηαζηηθή
αιιαγή ζηε δηδαθηηθή κέζνδν. Γηα ηνλ δάζθαιν ην θείκελν παξέκελε απνθιεηζηηθά
γισζζηθφ corpus θαη ζεζαπξφο γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ, ηα νπνία ν καζεηήο
απνζηήζηδε ελφςεη θπξίσο ησλ εμεηάζεσλ. Τπνθείκελε αληίιεςε απηήο ηεο εκκνλήο
ζηε κάζεζε ηεο γξακκαηηθήο ήηαλ φηη ηα Λαηηληθά ζπληζηνχζαλ, φπσο ε κάζεζε ησλ
Μαζεκαηηθψλ, παξάδεηγκα «πξαγκαηηθήο εθπαηδεπηηθήο γλψζεο», πνπ ζπληεινχζαλ
ζηε δηακφξθσζε ηεο ζθέςεο ηνπ καζεηή, παξέρνληάο ηνπ ηελ «επραξίζηεζε ηνπ
κφληκνπ θαη ηνπ ακεηάβιεηνπ». 63
Έηζη, ηα Λαηηληθά, θαζψο γηλφληνπζαλ πεξηζζφηεξν απνδεθηά απφ δαζθάινπο
θαη πλδέζκνπο ησλ κνληέξλσλ γισζζψλ, πνπ ηα επηθαινχληαλ αθελφο γηα λα
εληζρχζνπλ ην θχξνο ησλ δηθψλ ηνπο καζεκάησλ θαη αθεηέξνπ σο παξάδεηγκα
(γξακκαηηθήο θπξίσο) πεηζαξρίαο, πνπ νη λεφηεξεο γιψζζεο ζηεξνχληαλ, ην 1921,
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έπεηηα απφ πξφηαζε ηνπ Mackail, απνζπάζηεθαλ απφ ηα Αξραία ειιεληθά θαη
εληάρζεθαλ ζε κηα λέα νκάδα (D), πνπ πεξηειάκβαλε ηελ Ηζηνξία θαη δχν ζχγρξνλεο
γιψζζεο.64 Παίξλνληαο δηαδχγην απφ ηα Αξραία ειιεληθά ηα Λαηηληθά κπφξεζαλ λα
επηβηψζνπλ σο εμαηξεηηθά, εηδηθφ θαηά ην πεξηερφκελν θαη ηε κέζνδν, καζεζηαθφ
αληηθείκελν κέζα ζε έλα πην πινπξαιηζηηθφ πιένλ δεπηεξνβάζκην πξφγξακκα.
Πξνζδέζεθαλ, εμάιινπ, ζην άξκα κηαο αηνκηθηζηηθήο παηδαγσγηθήο ηδενινγίαο,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην πξφγξακκα, παξαθνινπζψληαο ηα ελδηαθέξνληα ηνπ
καζεηή, θαηαιφγηδε ηελ απνηπρία ηεο κάζεζεο ζηελ αδπλακία ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο
θαη ειάρηζηα ζην πεξηερφκελν ή ζηε δηδαθηηθή κέζνδν.65
Οη κεηαγελέζηεξεο αλαθνξέο ηνπ πκβνπιίνπ Δθπαίδεπζεο ην 1929 66 θαη
πεξίπνπ κηα δεθαεηία αξγφηεξα 67 επηζεκαίλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ πξνβιεκαηηθή
ζέζε ησλ Αξραίσλ ειιεληθψλ θαη ησλ Λαηηληθψλ ζηα ζρνιεία: κέηξηα δηδαζθαιία,
πξνηεξαηφηεηα ζηε γιψζζα θαη άγλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ, έκθαζε ζηε ζρνιαζηηθή
αθξίβεηα, πνπ ζπλδπάδεηαη κε ην κε πξαγκαηηθφ, έιιεηςε εθζπγρξνληζκέλσλ
δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ειιεηκκαηηθά πξνζφληα δαζθάισλ. Σα Λαηηληθά πξνηείλεηαη
λα έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηα Αξραία ειιεληθά, ζηνλ βαζκφ πνπ
θαζνξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηηο ηχρεο ηνπ θαζεκεξηλνχ αγγιηθνχ ιεμηινγίνπ θαη ηεο
αγγιηθήο ινγνηερλίαο, ελψ ζα πξέπεη, εκπινπηηζκέλα κε ζηνηρεία ηεο ξσκατθήο
θιεξνλνκηάο, λα δηδάζθνληαη κε ηξφπνλ ψζηε λα θαηαθηάηαη θάηη ζπγθεθξηκέλν απφ
ηνπο καζεηέο πξνηνχ θνηηήζνπλ ζην παλεπηζηήκην. Ζ πξφηαζε απηή, σο πξνο ην
ζθέινο ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο εθκάζεζεο ηεο ιαηηληθήο κε ζηνηρεία ξσκατθνχ
πνιηηηζκνχ, πξνθάιεζε πνηθίιεο αληηδξάζεηο ζηνπο θχθινπο ηνπ CA θαη ηνπ ARLT.68
Οη κεηαπνιεκηθέο Αλαθνξέο (Norwood Report, 1943) επλφεζαλ ηελ
πξνψζεζε «ζπληεξεηηθψλ» κάιινλ επηινγψλ σο πξνο ηε δηδαζθαιία ησλ Λαηηληθψλ
ζηα «γξακκαηηθά» ζρνιεία. Σα νπνία, κεηά θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
κέηξνπ ηνπ 1944 πνπ θαζηέξσλε ηελ ηξηκεξή εθπαίδεπζε, έπξεπε λα παξακείλνπλ ην
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πξνπχξγην ησλ αθαδεκατθψλ ζπνπδψλ, επηιέγνληαο ηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο
αηνκηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, πνπ ηνπο έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα γηα αθαδεκατθή θαξηέξα.
Έηζη, αθφκε θαη νη λεθάιηεο πξνηάζεηο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο εθκάζεζεο ηεο
ιαηηληθήο γιψζζαο κε ζηνηρεία πνιηηηζκνχ κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ απφ ηνπο
ζθιεξνππξεληθνχο ηζχλνληεο ηνπ CA, φπσο ήηαλ ν T. W. Melluish, παξαπιαλεηηθέο
θαη επηθίλδπλεο. 69 Γελ εθπιήζζεη, θαη’ επέθηαζε, ε εκπηζηεπηηθή αλαθνξά ελφο
επηζεσξεηή, πνπ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’40 αλαξσηηφηαλ: «Ση ελλννχκε
κηιψληαο γηα ηηο θιαζηθέο ζπνπδέο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ «γξακκαηηθψλ»
ζρνιείσλ; Καηά θαλφλα, κφλν ηα Λαηηληθά… Καη ηη είδνπο Λαηηληθά; Απηφ πνπ είδα
εγψ είλαη… δίρσο δσή, 75% γξακκαηηθή θαη ζπληαθηηθφ, θαη 25% ζπρλά άζρεηε θαη
εληειψο βεξκπαιηζηηθή κεηάθξαζε».70
Ζ θαηάζηαζε απηή ηε δεθαεηία ηνπ ’50 νπζηαζηηθά δελ άιιαμε. Οη εθάζηνηε
εηζεγήζεηο θαη πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο γηα ην άλνηγκα ηεο πξννπηηθήο ηνπ θιαζηθνχ
καζήκαηνο (ησλ Λαηηληθψλ θπξίσο) είηε πξνο ηελ αλαγλσζηηθή εξκελεία ησλ
θεηκέλσλ, είηε πξνο ηνλ ειιελνξσκατθφ πνιηηηζκφ, είηε πξνο ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε
άιια καζήκαηα (ι.ρ., ηελ Ηζηνξία ή ηε Φηινζνθία θαη ηα Αγγιηθά) είηε πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο κεηάθξαζεο (απφ ηα Αγγιηθά πξνο ηα Λαηηληθά), θαζψο
ζπλεπαγφηαλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο γξακκαηηθήο, ηεο αληίζηξνθεο (απφ ηα Αγγιηθά ζηα
Λαηηληθά) κεηάθξαζεο θαη ηελ απνδέζκεπζε ηνπ θιαζηθνχ καζήκαηνο απφ ηνλ
εμεηαζηηθνθεληξηθφ ηνπ ραξαθηήξα, δελ αθνινπζνχληαλ απφ πνιιά ζρνιεία, ελψ
πξνθαινχληαλ ζπρλά έληνλεο αληηδξάζεηο. «Σα Λαηηληθά», έγξαθε έλαο αλψλπκνο
δάζθαινο ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ ζην πεξηνδηθφ Times Educational Supplement ην
1958, γηα λα επηβηψζνπλ «ρξεηάδνληαη δαζθάινπο πνπ πηζηεχνπλ ζηελ αθαηξεηηθή
απφιπηε· ρξεηάδνληαη άληξεο θαη γπλαίθεο πνπ έρνπλ πεηζηεί γηα ηε ζεκαζία ηνπ
γεξνχλδηνπ».71
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3.1. Κπίζη No. 1
Σν 1960 εκθαλίδεηαη ε πξψηε απφ ηηο δχν θξίζεηο ζηελ νπνία εηζέξρεηαη ε
δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’60 ζην αγγιηθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σα παλεπηζηήκηα ηεο Ομθφξδεο θαη ηνπ Καίκπξηηδ
θαηήξγεζαλ ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ησλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ γηα ηηο
θιαζηθέο γιψζζεο (ηφζν ζην Ο-rdinary φζν θαη ζην Α-dvanced επίπεδν) γηα ηνπο
ππνςήθηνπο ησλ αθαδεκατθψλ θιάδσλ.72 Σν παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο απνθάζηζε
φηη ηα Λαηηληθά (ή ηα Αξραία ειιεληθά) δελ ζα ήηαλ πηα ππνρξεσηηθφ
πξναπαηηνχκελν γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ήζειαλ λα ζπνπδάζνπλ επηζηήκεο, ελψ γηα
ην Καίκπξηηδ ε απφθαζε ζήκαηλε φηη ηα Λαηηληθά δελ ζα ήηαλ πιένλ ε απαξαίηεηε
εηδηθή πξνυπφζεζε γηα λα κπεη θάπνηνο ζην παλεπηζηήκην. Ο ηχπνο ησλ εμεηάζεσλ Οlevel γηα ηα θιαζηθά καζήκαηα (θπξίσο ηα Λαηηληθά) ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50
είρε θαηαιήμεη θνξκαιηζηηθφο, θαζψο πεξηνξηδφηαλ ζε ηππηθέο γξακκαηηθέο
εξσηήζεηο θαη κεηάθξαζε απφ ηα Αγγιηθά ζηα Λαηηληθά θαη αληίζηξνθα, κε βάζε
πνηεηηθά ή πεδά θείκελα. Ζ θαηαλφεζε θαη ε εξκελεία ησλ θιαζηθψλ θεηκέλσλ ήηαλ
ζην πεξηζψξην ησλ εμεηάζεσλ, θαη’ επέθηαζε θαη ηεο δηδαζθαιίαο. Δμάιινπ, πνιινί
καζεηέο πνπ δελ θνηηνχζαλ ζε «γξακκαηηθά» ζρνιεία, εμαηηίαο ησλ έληνλα
ζρνιαζηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ καζήκαηνο, ηα εγθαηέιεηπαλ ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο.73
Ο εθεζπραζκφο θαη ε εζσζηξέθεηα ησλ θιαζηθψλ δαζθάισλ θαη ησλ θνξέσλ
ηνπο (θπξίσο κειψλ ηνπ CA), νη νπνίνη πηνζεηνχζαλ θαηά θαλφλα ζπληεξεηηθή
γξακκή (αγλνψληαο ηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο πνπ είραλ απφ ην 1902 πξνθχςεη θαη
επηκέλνληαο ζην «γξάκκα» ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ) αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηνλ
πξνβιεκαηηζκφ γηα ην πψο ζα κπνξνχζε ην θιαζηθφ κάζεκα λα αλαλεσζεί ηφζν ζην
πεξηερφκελν φζν θαη ζηε κέζνδν. Σα απνηειέζκαηα σζηφζν θαη πάιη ήηαλ ζνιά θαη
αθεξεκέλα. Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα γηα ηελ Δπαλεθηίκεζε (Reappraisal) ηεο
θαηάζηαζεο απφ ηνλ CA, πνπ εθδφζεθαλ κε ηελ επηκέιεηα ηνπ «θχιαθα» ησλ

72

Forrest (1996), φ.π., ζ. 13-17.
Tristram, D. (2003). Classics in the Curriculum from the 1960s to the 1990s. ην J. Morwood (επηκ.),
The Teaching of Classics, ζ. 6-19. Cambridge: Cambridge University Press.
73

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Τπνπξγείν Παηδείαο,
Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ

MIS: 296579 – Π.3.1.1
Π.. Κιαζηθψλ Γισζζψλ Αγγιίαο - ΠΟΛΚΑ
ειίδα 34 απφ 127

θιαζηθψλ T. W. Melluish ζην πεξηνδηθφ Greece & Rome ην 1962,74 παξά ην γεγνλφο
φηη αλέδεημαλ ηελ πξννδεπηηθή πεξηζσξηνπνίεζε ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ ζην
αγγιηθφ ζρνιείν, δελ δεκηνχξγεζαλ θακηά πξαθηηθή βάζε γηα ηελ αλάιεςε θάπνηαο
αλαλεσηηθήο δξάζεο.75
Έλαο λένο εθπαηδεπηηθφο ζχλδεζκνο κέζα ζηελ ίδηα ρξνληά αλέιαβε λα
θαιχςεη ην θελφ απηφ, ε πλνκνζπνλδία Κιαζηθψλ Φηινιφγσλ (Joint Association of
Classical Teachers, JACT),76 δίλνληαο ππνζρέζεηο φηη ζα κπνξνχζε λα δηαρεηξηζηεί ην
πξφβιεκα πξνο κηα «ελσηηθή» θαη θπξίσο αλαλεσηηθή θαηεχζπλζε: ζπληνλίδνληαο
αθελφο ην έξγν φισλ ησλ θιαζηθψλ δαζθάισλ θαη ησλ πθηζηάκελσλ νξγαλψζεψλ
ηνπο (CA, ARLT, θαη ηεο κηθξφηεξεο Orbilian Society) θαη απνθαζηζηψληαο
αθεηέξνπ ηε ζρέζε ησλ δεπηεξνβάζκησλ ζρνιείσλ κε ηα παλεπηζηήκηα. 77 Τπφ ηε
δηεχζπλζε ηνπ δξαζηήξηνπ John E. Sharwood Smith, ε πλνκνζπνλδία,
επαλεμεηάδνληαο φια ηα απνζησπεκέλα κέρξη ηφηε δεηήκαηα (ζθνπηκφηεηα ησλ
θιαζηθψλ γισζζψλ θαη ζπγρξνληζκφο ηνπο κε ηελ θνηλσληθν-εθπαηδεπηηθή
πξαγκαηηθφηεηα, εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο κε βάζε επηθαηξνπνηεκέλεο,
παηδαγσγηθέο

θαη

γισζζνινγηθέο,

αληηιήςεηο,

εκπινπηηζκφο

ηεο

χιεο

κε

κεηαθξαζκέλα θείκελα, θ.ά.) παξήγαγε γηα ηελ επνρή ηεο, θαη εμαθνινπζεί λα
παξάγεη, πινχζην αλαλεσηηθφ έξγν ηφζν κε ηα πεξηνδηθά ηεο (ηα παιαηφηεξα
Didaskalos θαη JACT Bulletin, θαη ζήκεξα ην Omnibus θαη ην The Journal of
Classics Teaching) φζν θαη κε ζεηξά Αλαγλσζκαηαξίσλ ζην πιαίζην ηνπ The Greek
Project, ηα νπνία εθδίδνληαη ζήκεξα απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν Cambridge University
Press.78 Ζ απνζχλδεζε ηνπ θιαζηθνχ καζήκαηνο απφ ηνλ γισζζηθφ θνξκαιηζκφ θαη
ε επέλδπζή ηνπ κε νπκαληζηηθφ ραξαθηήξα (παξά ηηο παξαηεηλφκελεο αληίπαιεο
ζπληεξεηηθέο

ζέζεηο),

ζπλεηδεηνπνηνχληαλ

νινέλα

θαη

πεξηζζφηεξν.

Ζ
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ζπλεηδεηνπνίεζε απηή εληζρχζεθε κε ηελ πξννδεπηηθή εμάπισζε ησλ Δληαίσλ
(comprehensive) ζρνιείσλ.79
3.2. Κπίζη No. 2
To 1964 ε εθιεγκέλε θπβέξλεζε ησλ Δξγαηηθψλ πξαγκαηνπνίεζε ηελ ππφζρεζή ηεο
λα θαηαξγήζεη ηελ εμεηαζηηθή επηινγή 11+, θαζηεξψλνληαο ηνλ ηχπν ηνπ Δληαίνπ
ζρνιείνπ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Παιαηφηεξεο ζθέςεηο πνπ είραλ ζρεηηθά δηαηππσζεί
γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ κέηξνπ δελ είραλ πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο, ελψ πξψηκεο
πηινηηθέο εθαξκνγέο είραλ δνθηκαζηεί ζε θάπνηεο πεξηνρέο θαη πηζηεπφηαλ αξρηθά φηη
ηα θιαζηθά καζήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπο ηχπν
θαη ζηα Δληαίνπ ηχπνπ ζρνιεία. Ζ JACT απνδέρηεθε θαηαξρήλ ηελ θπβεξλεηηθή
αιιαγή, εθηηκψληαο φηη έηζη ζα κπνξνχζε λα ππνθηλεζεί ην ελδηαθέξνλ γηα ηα
θιαζηθά θείκελα κέζα απφ κεηαθξάζεηο, θαζψο νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα κελ
επηιέγνπλ ηα Λαηηληθά κφλνλ φηαλ θηάζνπλ ζηελ πξνρσξεκέλε δεπηεξνβάζκηα
βαζκίδα. Αληίζεηα, θχθινη ηνπ CA ζεσξνχζαλ φηη ην λέν εθπαηδεπηηθφ κέηξν
ζηεξνχζε νπζηαζηηθά απφ ηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ σο κάζεκα ηα
Αξραία ειιεληθά θαη ηα Λαηηληθά.80 Έηζη, ε θαηάξγεζε ηεο επηινγήο 11+ ζπληζηνχζε
απεηιή γηα φζνπο αηζζάλνληαλ φηη ην καζεηηθφ αθξναηήξην κε ην κέηξν απηφ
δξαζηηθά ζα κεησλφηαλ, ελψ γηα φζνπο επηζπκνχζαλ ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ
καζήκαηνο, ην κέηξν απνηεινχζε κηα πξφθιεζε δηεχξπλζεο ηνπ νξίδνληα
δηδαζθαιίαο ηνπ ζε καζεηέο πνπ δελ ήηαλ απαξαίηεην λα γλσξίδνπλ ηελ θιαζηθή
γιψζζα απφ ην πξσηφηππν.81
Απηφο αθξηβψο ήηαλ έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ Cambridge School
Classics Project, CSCP).
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εθπαηδεπηηθφ θφζκν, θπξίσο ηεο JACT) ελεξγνπνηήζεθε ην 1966, κε ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηδξχκαηνο Nuffield Foundation83 θαη ηνπ αλεμάξηεηνπ
θξαηηθνχ θνξέα πκβνπιίνπ ρνιείσλ (Schools Council). ηα ηξία πεξίπνπ ρξφληα
πξνεηνηκαζίαο ηνπ (1963-1966) ην Πξφγξακκα, ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ David Morton,
θαινχληαλ λα απαληήζεη ην εμήο εξψηεκα: πψο ζα ήηαλ δπλαηφλ ηα Αξραία ειιεληθά
θαη θπξίσο ηα Λαηηληθά (επί ρξφληα ηαπηηζκέλα κε έλαλ αθξαία, εμεηδηθεπκέλν θαη
αλαρξνληζηηθφ γισζζηθφ θνξκαιηζκφ) λα επηβηψζνπλ, αλάκεζα ζε ηφζα άιια
καζήκαηα, ζην εθηελέο πξφγξακκα ησλ Δληαίσλ ζρνιείσλ, παξαθνινπζψληαο
καζεηέο ειηθίαο 11 κέρξη 18 εηψλ πνπ είραλ ζαθψο πνηθίια ελδηαθέξνληα;84
Ζ απάληεζε ζην δήηεκα απηφ έπξεπε επηηαθηηθφηεξα λα δνζεί, θαζψο ην 1965
δεκνζηεχηεθε ε Δγθχθιηνο ηνπ Σκήκαηνο Παηδείαο (Circular 10/65),85 κε βάζε ηελ
νπνία νη ηνπηθέο εθπαηδεπηηθέο αξρέο φθεηιαλ λα αλαιάβνπλ δξάζε γηα ηε
ζπγρψλεπζε φισλ ησλ επηιεθηηθνχ ηχπνπ ηχπσλ ζρνιείσλ ζε απηφλ ηνπ Δληαίνπ. Ο
ξφινο επνκέλσο ησλ ηνπηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ήηαλ
θξίζηκνο, θαζψο πνιιέο πξνσζνχζαλ, κέζα ζε έλα εληαηνπνηεκέλν πιένλ ζχζηεκα,
έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο, ην νπνίν φκσο δελ
δεκηνπξγνχζε ππνρξεσηηθά ρψξν θαη γηα ηηο θιαζηθέο γιψζζεο. Ο Peter Jones,
αθαδεκατθφο θαη δάζθαινο, ζπληδξπηήο ηνπ ζπιιφγνπ «Οη θίινη ησλ θιαζηθψλ»
(Friends of Classics)86 ζεσξνχζε νιέζξην ην θαηλφκελν ηεο «εληαηνπνίεζεο» γηα ηηο
θιαζηθέο γιψζζεο, γξάθνληαο κεηαμχ άιισλ φηη: «φια ηα ζρνιεία [θαηά ηελ πξν ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ’60 πεξίνδν] κπνξνχζαλ λα δηδάζθνπλ Λαηηληθά, ή Λαηηληθά θαη
Αξραία ειιεληθά. Όκσο ηα Δληαία ζρνιεία ηα εμαθάληζαλ φια απηά. Ζ δηαδηθαζία
ηνπ θνηλσληθνχ θαη πλεπκαηηθνχ εμηζσηηζκνχ δελ άθεζε ρψξν γηα ηα αξραία
καζήκαηα. Άιινη απφ ηνπο δαζθάινπο ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ, πνπ ζην κεηαμχ
«εληαηνπνηήζεθαλ», παληθνβιήζεθαλ απφ λσξίο θαη άιινη παξαηηήζεθαλ….». 87
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Nuffield Foundation: http://www.nuffieldfoundation.org/classics
Forrest (1996), φ.π., ζ. 42-43.
85
Gillard (2011), φ.π., Circular 10/65 (1965):
http://www.educationengland.org.uk/documents/des/circular10-65.html
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Jones, P. (1986). Classics in the UK. Latin Teaching 36.5: 35-44.
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Οη αξκφδηνη ηνπ Cambridge School Classics Project, απνθεχγνληαο ηηο
δηακαξηπξίεο, αληέδξαζαλ κε απνθαζηζηηθφ ηξφπν. Πξψηνλ, εθηίκεζαλ φηη
ρξεηαδφηαλ κηα επηζηεκνληθή έξεπλα ζηα πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο ηεο ιαηηληθήο
γιψζζαο ππφ ην θσο ησλ ζχγρξνλσλ θαηαθηήζεσλ ηεο γισζζνινγίαο. Δλλννχζαλ,
ζπγθεθξηκέλα, ηε κεηαζρεκαηηζηηθή ζεσξία ηνπ Chomsky, πνπ είρε ζην κεηαμχ
δηαδνζεί απφ ηνλ Halliday ζηελ Αγγιία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ελδηαθέξνλ ησλ
θεηκέλσλ κεηαηνπηδφηαλ απφ ηε ιέμε ζηηο ζρέζεηο ησλ πξνηάζεσλ κέζα ζηα
ζπκθξαζηηθά ηνπο (εμσθεηκεληθά θαη εζσθεηκεληθά) πιαίζηα. Ζ αλάγλσζε θαη ε
θαηαλφεζε ησλ θιαζηθψλ θεηκέλσλ ζα έπξεπε λα πξνεγείηαη, θαη φρη λα έπεηαη, ηεο
γξακκαηηθήο, πνπ είρε εθηξαπεί ζε κηα κνξθή αθπδαησκέλεο δηαλνεηηθήο άζθεζεο.88
Έκθαζε, εμάιινπ, ζα δηλφηαλ ζην λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο αλαγλσζηηθέο
ηθαλφηεηεο ζηα Λαηηληθά, ρσξίο λα ζπζηάδεηαη ε αθξίβεηα ζηελ εθκάζεζε ηεο
γιψζζαο. Ζ ζχλζεζε βέβαηα θεηκέλσλ απφ ηελ αγγιηθή ζηε ιαηηληθή γιψζζα
δξαζηηθά ζα πεξηνξηδφηαλ, ζηνλ βαζκφ πνπ ην επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο ζα
κεηαηνπηδφηαλ ζηελ αλαγλσζηηθή επάξθεηα.
Γεχηεξνλ, ζεψξεζαλ φηη ήηαλ απαξαίηεην λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλφηεηα γηα
ηελ εηζαγσγή κηαο «επξχηεξεο κειέηεο» ηνπ θιαζηθνχ πνιηηηζκνχ, πνπ ζα
ιεηηνπξγνχζε επηθνπξηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηε γισζζηθή δηδαζθαιία. Ζ
«επξχηεξε κειέηε» ζήκαηλε ηνλ ζρεδηαζκφ κε γισζζηθψλ καζεκάησλ γηα καζεηέο
πνπ δελ είραλ ηελ ηθαλφηεηα ή ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ Λαηηληθά ή Αξραία
ειιεληθά απφ ην πξσηφηππν.

89

«Ζ γιψζζα έρεη θαηαληήζεη έλα αληηθείκελν

ιαηξείαο», ζεκείσλε ην 1964 ν Moses Finley, θαη «ε κεηάθξαζε έλα ζθηάρηξν».90
εηξά, εμάιινπ, δεκνζηεπκάησλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’60 ζην πεξηνδηθφ ηεο JACT
Didaskalos, φπσο ηνπ Bolgar, 91 θαη ζρεηηθέο αλαθνξέο ηνπ πκβνπιίνπ ρνιείσλ
(School Council) 92 επεζήκαλαλ ηελ πνιιαπιή σθέιεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα
πξνθχςεη κε ην κάζεκα ηνπ θιαζηθνχ πνιηηηζκνχ κέζσ αγγιηθψλ κεηαθξάζεσλ:
88

Sharwood Smith, J. (1977). On Teaching Classics, ζ. 39. London: Routledge & Kegan Paul.
Forrest (1996), φ.π., ζ. 38, 49-50, 65-66· Forrest (2003), φ.π., ζ. 58-62.
90
Finley, M. (1965 [1964]). Κξίζε ζηα θιαζηθά γξάκκαηα. Μηθξ. Ν. Υ. Υνπξκνπδηάδεο. Φηιόινγνο,
4: 159 [157-170].
91
Bolgar, A. A. (1963). A Theory of Classical Education. Didaskalos, 1.1: 5-26.
92
Seranis (2000), φ.π., ζ. 6-7.
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βειηίσζε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ, άλνηγκα ηνπ νξίδνληα δηδαζθαιίαο
ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα ππφινηπα δηδαζθφκελα αληηθείκελα, εκπινπηηζκφο ηνπ
θιαζηθνχ καζήκαηνο κε πην επέιηθηεο θαη ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο,
παξνρή θηλήηξσλ ζε δαζθάινπο θαη καζεηέο γηα δεκηνπξγηθή επηζηξνθή ζηελ
αλάγλσζε ησλ θιαζηθψλ θεηκέλσλ θαη νιηζηηθνχ ηχπνπ αλζξσπηζηηθή εθπαίδεπζε.93
Ζ «παιηά» ζρνιή δηδαζθαιίαο έδεηρλε ππέξκεηξε απζηεξφηεηα ζηελ επηθαλεηαθή
κάζεζε, ελψ έκελε παζεηηθά αδηάθνξε απέλαληη ζηα θείκελα σο κέξνο ηεο
ινγνηερλίαο.94 Γη’ απηφ ην αίηεκα γηα κηα εθπαίδεπζε φρη κφλν ζηνπο θιαζηθνχο αιιά
θαη κέζσ ησλ θιαζηθψλ95 εκθαληδφηαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθφ.
Οη αληηδξάζεηο, παξά ηαχηα, απέλαληη ζην αλαλεσηηθφ Πξφγξακκα δελ
εμέιηπαλ (ι.ρ. απφ ηνλ Melluish, παξαδνζηαθνχο δαζθάινπο, θαη κεξηθνχο
αθαδεκατθνχο, φπσο ν Lloyd-Jones). 96 Ζ πιεηνςεθία φκσο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
θφζκνπ, αθφκε θαη απφ ηα «γξακκαηηθά» θαη ηδησηηθά ζρνιεία, πηνζεηνχζε
πξννδεπηηθά ην ζρέδην ησλ εηζεγεηψλ ηνπ Κιαζηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Καίκπξηηδ.
Πξνηεξαηφηεηα ζηελ εθδνηηθή παξαγσγή δφζεθε ζηα Λαηηληθά: χζηεξα απφ πνιιέο
δνθηκαζηηθέο δηδαζθαιίεο ζε ζρνιεία πξνέθπςε απφ ην 1970 θαη έπεηηα ε ζεηξά The
Cambridge Latin Course κε εθδφηε ηνλ Cambridge University Press, κε
επνηθνδνκεηηθέο, ην 1982 θαη 1990, αλαζεσξήζεηο. Σα εγρεηξίδηα, αιιάδνληαο
δξαζηηθά ηελ εζηία ηεο ζεκαηηθήο ηνπο πξννπηηθήο, έθεξαλ γηα πξψηε θνξά ζηα
ρξνληθά ηεο αγγιηθήο θιαζηθήο εθπαίδεπζεο ηνλ ξσκατθφ πνιηηηζκφ απφ ην
παξαζθήλην ζην πξνζθήλην ηεο δηδαζθαιίαο, ππνζηεξίδνληάο ηνλ κε επνπηηθφ πιηθφ
(ζιάτληο, θαζέηεο ήρνπ, θηι.).97
Σν ζθέινο ηνπ θιαζηθνχ πνιηηηζκνχ απφ ην 1972 θαη εμήο, χζηεξα απφ ηελ
πηινηηθή ηνπ εθαξκνγή ζε ζρνιεία κε καζεηέο 10 ή 11-13 εηψλ, πεξηειάκβαλε ζεηξά
απφ θαζνδεγεηηθέο αλαθνξέο ρξήζεο θαη παθέηα κε πεγέο κε ηζηνξίεο γηα κχζνπο,
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Seranis (2000), φ.π., ζ. 5-7.
Sharwood Smith (1977), φ.π., ζ. 50.
95
Sharwood Smith (1977), φ.π., ζ. 9.
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Forrest (1996), φ.π., ζ. 59, 62, 81, 91, 99-102· Tristram (2003), φ.π., ζ. 9.
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ζξχινπο θαη ηζηνξηθφ πιηθφ απφ ηελ αξραία Διιάδα, 98 θεξδίδνληαο ζηγά ζηγά ηηο
εληππψζεηο, θαζψο κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεί κε πιεζψξα επνπηηθψλ κέζσλ θαη
δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (δξάκα, κνπζηθή, θίλεζε, θ.ά.), ελψ ην 1974
δεκνζηεχηεθε πξφζζεην εγρεηξίδην κε πινχζην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ηνλ ξσκατθφ
θφζκν. 99 Ζ αξρηθή βέβαηα αληαπφθξηζε πνπ είρε ην Κιαζηθφ Πξφγξακκα ηνπ
Καίκπξηηδ ζηνπο θχθινπο ηνπ ηφηε Σκήκαηνο Παηδείαο θαη Δπηζηεκψλ θαη ζηηο
ηνπηθέο εθπαηδεπηηθέο αξρέο (LEAs), ψζηε λα ην ππνζηεξίμνπλ νηθνλνκηθά δελ ήηαλ
ε αλακελφκελε.100 Σν 1974 σζηφζν ην κάζεκα ηνπ θιαζηθνχ πνιηηηζκνχ θαηλφηαλ
φηη είρε εδξαησζεί ζηα δχν πξψηα ρξφληα ησλ δεπηεξνβάζκησλ ζρνιείσλ101 θαη είρε
θεξδίζεη ηε ζέζε ηνπ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Α-level, γηα λα εμειηρζεί ζηε δεθαεηία
ηνπ ’90 ην δεκνθηιέζηεξν δηδαθηηθφ αληηθείκελν ζε απηφ ην εμεηαζηηθφ επίπεδν.102
ήκεξα, εθθξεκεί ε έθδνζε ελφο εγρεηξηδίνπ ππφ ηνλ ηίηιν Exploring Ancient
Civilisations απφ ην Κιαζηθφ Πξφγξακκα ηνπ Καίκπξηηδ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ
νη αλάγθεο ζην ζθέινο ηνπ θιαζηθνχ πνιηηηζκνχ γηα ηηο πξψηεο ηάμεηο ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 103 Δπίζεο, φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ, κηα δηπιή
ζεηξά κε cd ήρνπ, πνπ πεξηιακβάλεη δηεγήζεηο ηζηνξηψλ απφ ηνλ ηξσηθφ πφιεκν θαη
ηνπο λφζηνπο ππφ ηνλ ηίηιν Myths & Storytelling πξνζθέξεηαη κε ππνζηεξηθηηθφ
πιηθφ γηα ηνπο καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.104
Γεληθφηεξα, παξά ηελ αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ θιίκαηνο ην 1970, φηαλ νη
ζπληεξεηηθνί πνπ ήξζαλ ζηελ εμνπζία αθχξσζαλ ην κέηξν ζπγρψλεπζεο φισλ ησλ
δεπηεξνβάζκησλ ζρνιείσλ ζηνλ ηχπν ηνπ Δληαίνπ, νη δξαζηήξηεο πξσηνβνπιίεο ηεο
JACT θαη ηνπ Κιαζηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Καίκπξηηδ απαληνχζαλ, κε θξηηηθφ θαη
δεκηνπξγηθφ ηξφπν, ζηηο θξίζεηο 1 θαη 2. Ο Sharwood Smith δηθαηνινγεκέλα δήισλε
ζην πεξηνδηθφ JACT Bulletin ηελ αηζηνδνμία ηνπ ην 1973 γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ
θιαζηθνχ καζήκαηνο: «Δίλαη εθπιεθηηθφ ην φηη –αλ θαη εκθαλψο ζπληεξεηηθφ ην
98
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99
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100
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101
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102
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103
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επάγγεικα ηνπ δαζθάινπ θαη θαηεμνρήλ ζπληεξεηηθφο ν θιάδνο ησλ θιαζηθψλ
ζπνπδψλ– ηφζνη πνιινί δάζθαινη ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ ηξνπνπνίεζαλ ξηδηθά ηηο
απφςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο». Πξνδηαγξάθνληαλ σζηφζν γεληθφηεξεο εμειίμεηο
πνπ ηνπιάρηζηνλ αλέζηεηιαλ ηελ πξννδεπηηθή αιιαγή ησλ θιαζηθψλ ζπνπδψλ ζηελ
αγγιηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
3.3. Κπίζη Νο. 3
Σν 1988 δφζεθε ε ραξηζηηθή βνιή ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ, θαζψο
απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα πνπδψλ πνπ εδξαηψζεθε κε ηνλ κεηαξξπζκηζηηθφ
εθπαηδεπηηθφ λφκν ηνπ 1988 (Education Reform Act, 1988), ηα Λαηηληθά θαη ηα
Αξραία

ειιεληθά

δελ

ζπκπεξηιακβάλνληαλ

ζηα

δέθα

ηφηε

καζήκαηα

–

ππνρξεσηηθά/core (Μαζεκαηηθά, Δπηζηήκεο, Αγγιηθά) θαη επηινγήο/foundation
(Ηζηνξία, Γεσγξαθία, χγρξνλεο γιψζζεο, Σερλνινγία, Μνπζηθή, Σέρλεο θαη
Γπκλαζηηθή). Καζψο κάιηζηα πξνβιεπφηαλ φηη νη ρξεκαηνδνηήζεηο ζα δίλνληαλ κφλν
ζηα καζήκαηα πνπ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν έπξεπε λα δηδαρηνχλ, ηα εθηφο ηνπ Δζληθνχ
Πξνγξάκκαηνο θιαζηθά καζήκαηα ήηαλ πξνθαλέο φηη ζα νπηζζνρσξήζνπλ αθφκε
πεξηζζφηεξν.
Ζ απνγνήηεπζε γηλφηαλ πεξηζζφηεξν έληνλε, θαζψο αγλνήζεθαλ αμηφινγεο
δηνξζσηηθέο πξνηάζεηο φπσο απηή κε ην Classics from 5 to 16 (δσδέθαην ηεχρνο ηεο
ζεηξάο Curriculum Matters), πνπ είρε σο ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ελφο αλζξσπηζηηθνχ
ηχπνπ πξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν ηα θιαζηθά καζήκαηα είραλ αμηνπξεπή ζέζε. Ο
ηφκνο απηφο, ε έθδνζε ηνπ νπνίνπ ζπγρξνλίζηεθε κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ Δζληθνχ
Πξνγξάκκαηνο ην 1988,

105

επεξέαζε αξγφηεξα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εζληθψλ

θξηηεξίσλ γηα ηα θιαζηθά καζήκαηα ζηηο εμεηάζεηο ηνπ GCSE θαη βνήζεζε
ζεκαληηθά ην έξγν ησλ θιαζηθψλ δαζθάισλ πνπ ζπλέρηζαλ κφλνη ην έξγν ηνπο. Γελ
κπφξεζε παξά ηαχηα ν ζρεηηθφο ηφκνο λα αλαραηηίζεη ηελ αξγή αιιά ζηαζεξή κείσζε

105
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ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ πνπ επέιεγαλ ζηα δεκφζηα ζρνιεία ηα θιαζηθά
καζήκαηα.106
Σέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ, ζπκπιεξσκαηηθνί κεηαμχ ηνπο, νηθνλνκηθν-πνιηηηθνί
παξάγνληεο, νη νπνίνη αλαδχζεθαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 θαη έπεηηα,
πξνεηνίκαζαλ ηελ έθπησζε ηνπ θιαζηθνχ καζήκαηνο απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα.
Γξαζηηθνί, θαηαξράο, νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί πνπ επηβιήζεθαλ απφ ηελ θεληξηθή
θπβέξλεζε ζηηο ηνπηθέο εθπαηδεπηηθέο αξρέο είραλ σο απνηέιεζκα εχθνια λα
ζεσξείηαη έλα κάζεκα απφ ηηο θιαζηθέο γιψζζεο φηη κπνξνχζε λα πεξηθνπεί σο «κε
βηψζηκν». Δμάιινπ, ππήξμε ξαγδαία αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ινγνδνζία ησλ
δαζθάισλ θαη ησλ ζρνιείσλ ζηελ θεληξηθή εμνπζία, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε
κείσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ πεξηθνπή ηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σν γεγνλφο απηφ ζπλέβαιε ζηελ εχθνιε δηάθξηζε αλάκεζα ζε ρξήζηκα θαη κε
απαξαίηεηα (φπσο ηα θιαζηθά) δηδαθηηθά αληηθείκελα. Ύζηεξα, ε νηθνλνκηθή
ζηελφηεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο είρε σο απνηέιεζκα ηνλ δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο
ηξνθνδνζίαο ησλ ζρνιείσλ απφ ηα παλεπηζηήκηα κε θαζεγεηέο εηδηθεπκέλνπο ζηε
δηδαθηηθή ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ. Σέινο, ην γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ ηεο
θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο κεηαηνπηδφηαλ πξννδεπηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή θαη
ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε. Καζψο κάιηζηα κεγάιν κέξνο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ δελ
πξνέξρνληαλ απφ ην Σκήκα Παηδείαο αιιά απφ ην Σκήκα Δξγαζίαο ηελ πεξίνδν απηή,
ήηαλ επφκελν φηη ηα θιαζηθά καζήκαηα δχζθνια ζα κπνξνχζαλ λα θεξδίζνπλ ηε
κάρε κε ηα πην πξαθηηθά δηδαθηηθά αληηθείκελα.107
Ζ κνλαδηθή ίζσο αηζηφδνμε λφηα ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο θαηαινγίδεηαη
ζην κεξίδην ηνπ θιαζηθνχ πνιηηηζκνχ, θαζψο πξνβιεπφηαλ ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο
σο ππνρξεσηηθή ε δηδαζθαιία ζηνηρείσλ πνιηηηζκνχ ηεο αξραίαο Διιάδαο (Key Stage
2) θαη ηεο ξσκατθήο Απηνθξαηνξίαο (Key Stage 3). Γηα πξψηε έηζη θνξά, επίζεκα, νη
καζεηέο ζα είραλ πξφζβαζε ζηνλ θιαζηθφ πνιηηηζκφ κέζσ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο
ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζή ηνπο, ελψ δεκηνπξγνχληαλ
ππνζρέζεηο φηη ε απειεπζέξσζε ηνπ θιαζηθνχ καζήκαηνο απφ ηα εμεηαζηηθά ηνπ
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δεζκά ζα κπνξνχζε λα θηλεηνπνηήζεη πξσηνβνπιίεο γηα κηα πην δσληαλή θαη
επράξηζηε δηδαζθαιία ηνπ ζε κηθξέο ειηθίεο καζεηψλ. 108 Δθθξεκνχζε βέβαηα ην
εξψηεκα πψο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ζπλερίζεη θάπνηνο θιαζηθέο ζπνπδέο ζην
παλεπηζηήκην, δίρσο κηα πξναπαηηνχκελε ζηνηρεηψδε γλψζε ησλ ιαηηληθψλ ή ησλ
ειιεληθψλ. Πξνο απηή ηνπιάρηζηνλ ηελ θαηεχζπλζε ε Αλαζεψξεζε ηνπ Δζληθνχ
Πξνγξάκκαηνο ππφ ηνλ Sir Don Dearing (Dearing Review),109 πνπ δεκνζηεχηεθε ην
1996, φρη κφλν δελ άιιαμε νπζηαζηηθά ηα πξάγκαηα, αιιά θαηέζηεζε πξναηξεηηθή ηε
δηδαζθαιία ηεο ξσκατθήο Απηνθξαηνξίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα βαζκίδα (Key Stage 3),
πξνζζέηνληαο, ζηελ πξσηνβάζκηα βαζκίδα (Key Stage 2) ηε δπλαηφηεηα γηα ηε
δηδαζθαιία πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ξσκατθήο Βξεηαλίαο.110

4. ςμπέπαζμα
Δμαηηίαο ησλ ηξηψλ θξίζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ηα Λαηηληθά θαη ηα
Αξραία ειιεληθά ζηα δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία ηεο Αγγιίαο έραζαλ ζηαδηαθά ην πςειφ
ηνπο θχξνο θαη εμέπεζαλ ζε κεησκέλνπ ελδηαθέξνληνο πξναηξεηηθφ κάζεκα, θαζψο
εμνξίζηεθαλ ζην ηέινο απφ ηηο επίζεκεο πξνδηαγξαθέο ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο.
ηα πεξηζζφηεξα δεκφζηα ζρνιεία, αιιά θαη ζε πνιιά ηδησηηθά, νη επθαηξίεο γηα ηε
ζπνπδή ησλ δχν θιαζηθψλ γισζζψλ κεηψζεθαλ, ελψ, φπνπ ζπληεξήζεθαλ νη ιίγεο
πηζαλφηεηεο γηα δηδαζθαιία ηνπο, ν ρξφλνο ήηαλ ζαθψο πεξηνξηζκέλνο θαη ην κάζεκα
έπξεπε ζπλερψο λα αληαγσλίδεηαη ηηο πην «ειθπζηηθέο» επηινγέο ζχγρξνλσλ
καζεκάησλ. Αλ δηαζψδεηαη ζήκεξα θάηη απφ αίγιε ηνπ παξειζφληνο νθείιεηαη ζηνλ
κνλαρηθφ ελζνπζηαζκφ, ηελ έκπλεπζε θαη ηνλ θηινινγηθφ εμνπιηζκφ ιίγσλ
αθνζησκέλσλ ζην έξγν ηνπο δαζθάισλ, πνπ κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο
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νξγαλψζεσλ αγσλίδνληαη κέζα ζε εμαηξεηηθά αληίμνεο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο, λα
ζπληεξήζνπλ δσληαλή ηε θιφγα ηεο θιαζηθήο κάζεζεο.111
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

5. Σα κλαζικά μαθήμαηα ζήμεπα ζηο Δθνικό Ππόγπαμμα
5.1. Διζαγυγικά-ζηαηιζηικά
Ο Bob Lister
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ην 2007 παξνπζίαζε αληηπξνζσπεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο

πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ ζηελ αγγιηθή εθπαίδεπζε: ζηηο αξρέο
ηνπ 1970 ππήξραλ νθηψ Δπηζεσξεηέο γηα ηα θιαζηθά καζήκαηα ζην HMI, ελψ
ζήκεξα (ην 2007) δελ ππάξρεη θαλέλαο. Σν 1972 ππήξραλ 21 παλεπηζηεκηαθά
ηκήκαηα εθπαίδεπζεο γηα κεηαπηπρηαθά ζηηο θιαζηθέο ζπνπδέο (PGCE)· ζήκεξα
ππάξρνπλ κφλν δχν (ζην Καίκπξηηδ θαη ηελ Ομθφξδε). Σν 1986 ππήξραλ 35
εγθεθξηκέλα θιαζηθά καζήκαηα γηα ηηο εμεηάζεηο ηνπ GCSE (νθηψ γηα ηα ιαηηληθά,
πέληε γηα ηα αξραία Διιεληθά, δεθαπέληε γηα ηνλ Κιαζηθφ πνιηηηζκφ θαη επηά
ζπλδπαζηηθά γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ)· απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2006 απηά κεηψζεθαλ
ζε ηέζζεξα (έλα γηα ηα ιαηηληθά, έλα γηα ηα Αξραία ειιεληθά, θαη δχν γηα ηνλ
Κιαζηθφ πνιηηηζκφ). Σν 1974 ζρεδφλ ηα κηζά απφ ηα Δληαία ζρνιεία πξφζθεξαλ
θάπνηνπ είδνπο θιαζηθφ κάζεκα· φκσο ην 1980 ν αξηζκφο απηφο κεηψζεθε ζηα ηξία
ηέηαξηα, ελψ ην 2005 κεηψζεθε θη άιιν, ζε ιηγφηεξν απφ ην έλα δέθαην. Σα κέιε ηεο
JACT κεηψζεθαλ απφ 1.900 ην 1988 ζε ιίγν πάλσ απφ 1.000 ην 2006. Κάζε ρξφλν,
απφ ην 2000 θαη έπεηηα, ζηα κε επηιεθηηθά δεκφζηα ζρνιεία (ζε ζχλνιν 2.500
πεξίπνπ) 100 ιηγφηεξνη ππνςήθηνη δνθηκάδνληαη ζηηο εμεηάζεηο Α-level ζην κάζεκα
ησλ Λαηηληθψλ. ε κηαλ άιιε δήισζή ηνπ ζην BBC113 ν ίδηνο, κάρηκνο εξεπλεηήο θαη
νκφηηκνο ζήκεξα δάζθαινο ησλ θιαζηθψλ ζην Cambridge, θιφληδε ηελ αηζηνδνμία
γηα ηελ αχμεζε ησλ Λαηηληθψλ ζηα κε επηιεθηηθά ζρνιεία ηεο Βξεηαλίαο,
δειψλνληαο φηη, θαζψο ε αχμεζε απηή παξαηεξνχληαλ ζηηο καζεηηθέο ειηθίεο ησλ 12
κε 14 εηψλ (Key Stage 3) θαη φρη ζην αλψηεξν επίπεδν ηνπ GCSE ή ζην A-level,
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ππήξρε ν θίλδπλνο ηα Λαηηληθά λα εμαθαληζηνχλ ηα επφκελα ρξφληα. Γελ είλαη κφλν ε
πξννδεπηηθή εμαθάληζε ησλ δαζθάισλ ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ θαη ε κείσζε ησλ
ζρεηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηα δεκφζηα ζρνιεία, αιιά θαη ε δπζθνιία ησλ
εμεηάζεσλ ζην GCSE γηα ηα Λαηηληθά. 114 Έηζη, φηαλ νη καζεηέο (πνπ δελ έρνπλ
δηδαρζεί Λαηηληθά ζε κηθξή ειηθία) ζην GCSE «θαινχληαη λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζηα
Λαηηληθά ή ηα Γεξκαληθά, ζα δηαιέμνπλ ηα Γεξκαληθά».
ε έξεπλα ηνπ 2010,115 πνπ αθνξνχζε ηηο αμίεο κε ηηο νπνίεο επελδχνληαη νη
θιαζηθέο γιψζζεο ζην ζρνιείν θαη ηα πξνβιήκαηα ζηε δηδαζθαιία ηνπο, απφ ηηο
απαληήζεηο πνπ έδσζαλ 491 ζρνιεία ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (256 ηδησηηθά θαη 234
δεκφζηα απφ ζχλνιν 1103 ζρνιείσλ φπνπ δηδάζθνληαη ηα Λαηηληθά) πξνέθπςε φηη:
ζην 95% ησλ ηδησηηθψλ θαη ζην 78% ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ δηδάζθνληαη ηα
Λαηηληθά. ην Α-level ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζε 77% γηα ηα ηδησηηθά θαη ζε 33%
γηα ηα δεκφζηα. Δπίζεο, απφ ηα ζρνιεία πνπ απάληεζαλ ζηελ έξεπλα ην 59% ησλ
ηδησηηθψλ δηδάζθνληαη ηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα θαη κφλν ην 15% ησλ δεκφζησλ
ζρνιείσλ. ην Α-level ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζε 41% γηα ηα ηδησηηθά θαη ζε 8%
γηα ηα δεκφζηα. Όζνλ αθνξά ην κάζεκα ηνπ Κιαζηθνχ πνιηηηζκνχ, δηδάζθνληαη ζην
72% ησλ ηδησηηθψλ θαη κφλν ζην 38% ησλ δεκφζησλ, ελψ ηα πνζνζηά γηα ηελ Αξραία
ηζηνξία είλαη αθφκε κηθξφηεξα: δηδάζθεηαη ζην 10% ησλ ηδησηηθψλ θαη ζην 6% ησλ
δεκφζησλ.
Ζ έξεπλα θαη ηα εμαγφκελα δεδνκέλα ηεο είλαη αλεπίζεκα (θαζψο έγηλε γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ θηινινγηθνχ ζπλδέζκνπ «Friends of Classics»). 116 Δίλαη σζηφζν
εμαηξεηηθά ρξήζηκα, θαζψο κάιηζηα δελ έρεη δεκνζηεπηεί κέρξη ζήκεξα θακηά
επίζεκε, θπβεξλεηηθή ζηαηηζηηθή ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο (φρη ηεο
εμέηαζεο ή αμηνιφγεζεο) ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ ζηα ζρνιεία (πξσηνβάζκηα ή
δεπηεξνβάζκηα). Οχηε ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλα, επίζεκα θπβεξλεηηθά ζηνηρεία γηα ην
πφζα θαη πνηα ζρνιεία (δεκφζηα ή ηδησηηθά) δηδάζθνπλ ηα θιαζηθά καζήκαηα. Ζ
JACT εηνηκάδεη εδψ θαη θαηξφ κηα ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ, πνπ ζα

114

Lister (2007), φ.π., ζ. 97-98.
Friends of Classics Survey: http://friendsofclassicsnews.blogspot.com/2010/04/friends-of-classicssurvey.html , θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο JACT: http://www.jact.org/news.html .
116
Friends of Classics: http://www.friends-classics.demon.co.uk/ .
115

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Τπνπξγείν Παηδείαο,
Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ

MIS: 296579 – Π.3.1.1
Π.. Κιαζηθψλ Γισζζψλ Αγγιίαο - ΠΟΛΚΑ
ειίδα 46 απφ 127

πεξηιακβάλεη ηα ζρνιεία ζηα νπνία δηδάζθνληαη ηα θιαζηθά καζήκαηα, 117 ελψ κηα
δεκνζηεπκέλε έξεπλα απφ ην CSCP ην 2008 πεξηνξίζηεθε ζηνλ αξηζκφ, ηε
γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαη ην είδνο ησλ ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
πνπ πξνζθέξνπλ γηα δηδαζθαιία ηα Λαηηληθά.118 Ο αξηζκφο ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ
πνπ δήισζαλ ζε απηή ηελ έξεπλα φηη πξνζθέξνπλ θάπνηαο κνξθήο (ηππηθήο ή
άηππεο) δηδαζθαιία ζηα Λαηηληθά αλέξρνληαη ζε 546, ην 17.4% ησλ δεκφζησλ
ζρνιείσλ ηεο Αγγιίαο.119 Δπίζεο, ην 46% φισλ ησλ δεπηεξνβάζκησλ ζρνιείσλ ζην
Ζλσκέλν Βαζίιεην πνπ δηδάζθνπλ Λαηηληθά είλαη ηδησηηθά, ελψ ηα πεξηζζφηεξα
(πάλσ απφ ηα κηζά) εληνπίδνληαη ζηε λφηηα Αγγιία.120
Οη πξνεγνχκελνη δείθηεο θαλεξψλνπλ, εθηφο απφ ηε θζίλνπζα πνξεία ησλ
θιαζηθψλ γισζζψλ ζηελ αγγιηθή εθπαίδεπζε, φηη ηφζν ηα Λαηηληθά φζν θαη θπξίσο
ηα Αξραία ειιεληθά, αθφκε θαη ζήκεξα, έρνπλ σο πξνλνκηαθφ ηνπο ρψξν ηα ηδησηηθά
ζρνιεία. Γη’ απηφ θαη ηα πνζνζηηαία πξνβιήκαηα έληαμεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ
Λαηηληθψλ θαη ησλ Αξραίσλ ειιεληθψλ ζην σξνιφγην πξφγξακκα, παξά ηo απμεκέλo
ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ ζπρλά νη γνλείο, είλαη κεγαιχηεξα ζηα δεκφζηα: κφλν ην
67% ησλ δηδαζθφλησλ έρνπλ θαηαθέξεη λα εληάμνπλ ηα Λαηηληθά ζην σξνιφγην
πξφγξακκά ηνπο θαη κφλν ην 7% ηα Αξραία ειιεληθά.
Ζ εξκελεία πνπ δίλεηαη γηα ην γεγνλφο ηεο πεξηζζφηεξν πξνλνκηαθήο
δηδαζθαιίαο ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ ζηα ηδησηηθά έλαληη ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ
ζηεξίδεηαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ιφγνπο: πξψηνλ, ηα ηδησηηθά ζρνιεία έρνπλ ηελ
ειεπζεξία λα πξνζθέξνπλ νπνηνδήπνπνηε πξφγξακκα ζέινπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο,
ελψ ηα δεκφζηα ζρνιεία είλαη ππνρξεσκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, λα ηεξνχλ ην
Δζληθφ Πξφγξακκα, ην νπνίν θαη ππαγνξεχεη ηα ππνρξεσηηθά αληηθείκελα πνπ ζα
δηδαρζνχλ (ι.ρ. ηα Μαζεκαηηθά ή ηηο ΣΠΔ). Έηζη, κέλεη ιίγνο ρψξνο γηα ηε
δηδαζθαιία πξναηξεηηθψλ καζεκάησλ, φπσο είλαη ηα Λαηηληθά ή ηα Αξραία Διιεληθά.
Γεχηεξνλ, ηα δεκφζηα ζρνιεία αδπλαηνχλ θαηά θαλφλα λα ππνζηεξίμνπλ κηθξέο

117

JACT: http://www.jact.org/provision_classics.html
CSCP (2008). A Survey of Access to Latin in UK Secondary Schools:
http://www.cambridgescp.com/downloads/Access_to_Latin.pdf
119
CSCP (2008), φ.π., ζ. 58.
120
CSCP (2008), φ.π., ζ. 59.
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νκάδεο καζεηψλ (πνπ επηιέγνπλ λα δηδαρζνχλ θάπνην θιαζηθφ κάζεκα) κε ηνλ ίδην
ηξφπν πνπ θαηαθέξλνπλ θάηη ηέηνην ηα ηδησηηθά ζρνιεία.121
5.2. Γιάπθπυζη ηος Δθνικού Ππογπάμμαηορ
Ο κεηαξξπζκηζηηθφο λφκνο ηνπ 1988, κε βάζε ηνλ νπνίν θαζηεξψζεθε ην Δζληθφ
Πξφγξακκα, αληαλαθιψληαο ηελ πξφζεζε ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο λα ειέγμεη ηελ
εθπαίδεπζε ελφςεη ησλ λέσλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ,
πξνσζνχζε ηηο ίζεο επθαηξίεο ζηε κάζεζε. Σελ πνιηηηθή απηή φθεηιαλ λα
αθνινπζνχλ φια ηα ζρνιεία, πξνσζψληαο απνθαζηζηηθά ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη
ζην θχιν, ηελ ηζφηεηα, ηηο πνιηηηζηηθέο θαη θάζε είδνπο εηδηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ.
Καη ζηνλ βαζκφ πνπ φινη νη καζεηέο φθεηιαλ λα αθνινπζνχλ ην ίδην πξφγξακκα
ζπνπδψλ, ηα θιαζηθά καζήκαηα βξέζεθαλ, φπσο ήδε ζεκεηψζεθε, ζε δπζρεξή ζέζε.
Οη κεηαγελέζηεξεο αλαζεσξεκέλεο εθδνρέο ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο
αγλφεζαλ

επίζεο

ηα

θιαζηθά

καζήκαηα.

Γεληθφηεξεο

σζηφζν

δηαηάμεηο

δεκηνπξγνχζαλ, παξά ηαχηα, θιίκα αηζηνδνμίαο, επεηδή ην ελδηαθέξνλ κεηαηνπηδφηαλ
απφ ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ ηζφηεηα γηα ηηο πξνζσπηθέο
αλάγθεο θαη δηαθνξέο ησλ καζεηψλ. πγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε
δπλαηφηεηα ζηα ζρνιεία λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηα
ηαιέληα ησλ καζεηψλ ηνπο, νξίζηεθε φηη κπνξνχζαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ έλα
ππνρξεσηηθφ κάζεκα ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο, κε θάπνην άιιν, δηθήο ηνπο
επηινγήο. Ζ κεηαηφπηζε απφ ηηο ίζεο επθαηξίεο ζηελ ηζφηεηα ησλ πξνζσπηθψλ
αλαγθψλ ησλ καζεηψλ παξέρεη ζήκεξα ηε δπλαηφηεηα ζηα ζρνιεία λα ειεπζεξψζνπλ
δηδαθηηθφ ρξφλν, ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα αθηεξψζνπλ (ζεσξεηηθά πάληνηε) ζηε
δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ. 122 ην ζηελφ, πάληνηε, απηφ πξναηξεηηθφ
πιαίζην ηα θιαζηθά καζήκαηα, απνθιεηζκέλα σο νινθιεξσκέλα δηδαθηηθά
αληηθείκελα απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα, αγσλίδνληαη λα επηβηψζνπλ. Μφλε ειπίδα,
121

Lister, B, & T. Smith (2001). Learning Latin by Electronic Media: Edging into the Future. Calico
Journal, 18.2: 236 [235-248].
122
Gray, B. (2003). Classics Teaching and the National Curriculum. ην J. Morwood (επηκ.), The
Teaching of Classics, ζ. 24. Cambridge: Cambridge University Press· Woff, R. (2007). Forward, iv-v.
ην B. Lister, Changing Classics in Schools. Cambridge: Cambridge University Press.
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φηη θάπνηε ηα δηακαξηπξηθά θείκελα (φπσο ην πξφζθαην ηνπ forum Politeia γηα ηνλ
παξακεξηζκφ ησλ Λαηηληθψλ έλαληη ησλ ζχγρξνλσλ γισζζψλ), 123 ζα πείζνπλ ηνπο
ππεχζπλνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο λα αιιάμνπλ ζηάζε θαη δηαζέζεηο.
Σν ζεκεξηλφ, ππνρξεσηηθφ γηα φινπο ηνπο καζεηέο, Δζληθφ Πξφγξακκα
(National Curriculum),

124

φπσο ζηελ αξρή ζεκεηψζεθε, επηκεξίδεηαη ζηελ

πξσηνβάζκηα (KS 1 = ειηθίεο 5-7, & KS 2= ειηθίεο 7-11) θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε (KS 3 = ειηθίεο 11-14, & KS 4 = ειηθίεο 14-16). Ζ θχξηα άξζξσζή ηνπ
ηφζν σο πξνο ην ζθέινο ηεο πξσηνβάζκηαο φζν θαη πξνο ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο εκθαλίδεηαη ζήκεξα ζην δηαδίθηπν κε ηα επφκελα ηέζζεξα
ππεξθεηκεληθά πιαίζηα (Δικόνα 2):

Σηόσοι, αξίερ & ζκοποί

Γενικά πποαπαιηούμενα
ηηρ διδαζκαλίαρ

Διδακηικά ανηικείμενα

Αξιολόγηζη

Δηθφλα 2: Ζ θχξηα άξζξσζε ηνπ National Curriculum

Σα ηέζζεξα απηά έληηηια κεξίδηα θαηεπζχλνπλ αληίζηνηρα ηνλ αλαγλψζηε ζηηο
επφκελεο, θνηλέο θαη γηα ηηο δχν βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, ζεκαηηθέο δηαθιαδψζεηο
(Δικόνα 3):

123
124

Politeia (June 2010). Latin for Language Learners: http://www.politeia.co.uk/p116.pdf .
National Curriculum: http://curriculum.qcda.gov.uk/
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Σηόσοι, αξίερ & ζκοποί

Αξίερ

Σηόσοι

Σκοποί

Δηθφλα 3: Θεκαηηθέο δηαθιαδψζεηο (National Curriculum)

Χο πξνο ην δήηεκα ηεο ζθνπνζεζίαο, ην δήηεκα πνπ απαζρφιεζε θαη απαζρνιεί κέρξη
ζήκεξα είλαη ην πψο ην θιαζηθφ κάζεκα ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε
ησλ δχν (δηαηππσκέλσλ ήδε ζην Δθπαηδεπηηθφ Μέηξν ηνπ 1996) γεληθψλ ζθνπψλ ηνπ
«Δζληθνχ Πιαηζίνπ ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο», 125 κε βάζε ηνπο νπνίνπο ηα
δεκφζηα ζρνιεία επηβάιιεηαη λα ηεξνχλ ην Δζληθφ Πξφγξακκα ψζηε:


λα πξνσζνύλ ηελ πλεπκαηηθή, εζηθή, πνιηηηζηηθή, δηαλνεηηθή θαη θπζηθή αλάπηπμε
ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία·



λα πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο ζην ζρνιείν γηα ηηο επθαηξίεο, ππεπζπλόηεηεο θαη
εκπεηξίεο ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπο.

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, έρεη επηζεκαλζεί

126

φηη ππάξρνπλ πξνθαλείο

παξαιιειηζκνί αλάκεζα ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην κάζεκα ησλ θιαζηθψλ
γισζζψλ, ηεο Ηζηνξίαο θαη ησλ Αγγιηθψλ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηε
δηαλνεηηθή, εζηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ.
Χο πξνο ηηο πεξηερφκελεο δηαθιαδψζεηο ησλ γεληθψλ πξναπαηηνπκέλσλ ηεο
δηδαζθαιίαο, ζεκεηψλνληαη: ε απηφλνκε θαη ππνρξεσηηθή δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο
ησλ ΣΠΔ σο κέζσλ παηδαγσγηθψλ αιιά θαη σο πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ· ε
ηεηξακεξήο ζχζηαζε ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο (γξαθή, νκηιία, αθξφαζε,
125

The National Framework and the Purposes of the National Curriculum:
http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-1-and-2/aims-values-and-purposes/purposes/index.aspx
126
Gay, B. 2003. Classics Teaching and the National Curriculum. ην J. Morwood (επηκ.), The
Teaching of Classics, φ.π., ζ. 30.
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αλάγλσζε), ε νπνία επαλεκθαλίδεηαη θαη σο επί κέξνπο ζηφρνο θαη άιισλ
καζεκάησλ· ε ζχλδεζε ηνπ καζήκαηνο «Τγεία θαη αζθάιεηα» κε ηηο ΣΠΔ· ε
δηεπθξηληζηηθή ζχζηαζε ησλ γεληθψλ ζθνπψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Δικόνα 4):
Γενικά πποαπαιηούμενα
ηηρ διδαζκαλίαρ

Ένηαξη όλων ηων
μαθηηών

Φπήζη ηων ΤΠΕ

Φπήζη ηηρ γλώζζαρ

Υγεία & αζθάλεια

Διανοηη. & ηθική
ανάπηςξη

Πποαπαιηούμενα
μαθημάηων
Δηθφλα 4: Πξναπαηηνχκελα δηδαζθαιίαο

ην ηκήκα ηεο αμηνιφγεζεο (επφκελε Δικόνα 5), θαη γηα ηηο δχν βαζκίδεο εθπαίδεπζεο,
δηαηππψλνληαη νη γεληθνί καζεηνθεληξηθνί ζηφρνη ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο,
εμνλνκάδεηαη θαη εμεγείηαη ε Αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ κε
αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα απφ εξγαζίεο καζεηψλ, ζηα νπνία εμέρεη ε
αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Ζ ελφηεηα γηα ηνλ αίμπηξ πεξηιακβάλεη πιηθφ δηδαζθαιίαο θαη
αμηνιφγεζεο, πξννξίδεηαη κφλν γηα ην Key Stage 3 θαη έρεη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα.
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Αξιολόγηζη

Αξιολόγηζη
μαθημάηων

Απσέρ αξιολόγηζηρ

Το Εθν. Ππογπ. ζηην
ππάξη
(Ππωηοβάθμια)

Αξιολογώνηαρ ηην
ππόοδο ηων μαθηηών

Παπαδείγμαηα
αξιολόγηζηρ
(Δεςηεποβάθμια)

Σαίξπιπ
(Μόνο για ηη δεςηεποβάθμια)

Δηθφλα 5: Αμηνιφγεζε

5.3. Η διδαζκαλία ηυν κλαζικών μαθημάηυν με ηιρ ΣΠΔ ζηο Δθνικό Ππόγπαμμα
5.3.1. Ππυηοβάθμια εκπαίδεςζη
Δκθαληδφκελνη ηίηινη θαη ελλννχκελα πεξηερφκελα ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα
ηηο δχν βαζκίδεο εθπαίδεπζεο πεξηέρνπλ ην επξχηεξν, ππνρξεσηηθφ πάληνηε, πιαίζην
αξρψλ κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα εμειηρζεί ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, δίρσο
σζηφζν λα πξνδηαγξάθνληαη, κε ιεπηνκεξή θαη θαλνληζηηθφ ηξφπν, ε κέζνδνο
δηδαζθαιίαο, ην σξνιφγην πξφγξακκα, ή ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ηα νπνία εθδίδνληαη
απφ ηδησηηθνχο νίθνπο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κε βάζε ηηο επηιεθηηθέο αλάγθεο ησλ
δηδαζθφλησλ. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ην πξφζθαην θπβεξλεηηθφ έγγξαθν «The
Importance of Teaching» (Ννέκβξηνο 2010),127 πξφζεζε ηεο ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο
είλαη λα κεηψζεη ηελ θαζνδήγεζε, θαζψο επίζεο ην πάζεο θχζεσο πξνζθεξφκελν

127

DfE: The Importance of Teaching. The Schools White Paper 2010:
https://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/CM%207980
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δηδαθηηθφ πιηθφ, επεηδή, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη,128 ζα πξέπεη ηα ζρνιεία
θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηθή ηνπο
επαγγεικαηηθή θξίζε γηα ην πψο λα δηδάζθνπλ, δίρσο «ηηο κε απαξαίηεηεο
πξνδηαγξαθέο». Γη’ απηφ, θαη φια ηα πξναηξεηηθά δηδαθηηθά αληηθείκελα, φπσο ηα
θιαζηθά, καδί κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο δηδαζθαιίαο ηνπο έρνπλ απνζπξζεί απφ ην
ζεκεξηλφ Δζληθφ Πξφγξακκα.
Αλ θαη ην ζθέινο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη εθηφο ηνπ βαζηθνχ
ζηφρνπ ηεο πξνθείκελεο κειέηεο, αμίδεη ίζσο λα θαηαηεζνχλ θάπνηα ζρεηηθά ζηνηρεία,
θπξίσο επεηδή ν κνλαδηθφο, ζεζκηθά θαηνρπξσκέλνο, εθπξφζσπνο ηνπ θιαζηθνχ
καζήκαηνο ζην Δζληθφ Πξφγξακκα εληνπίδεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη φρη ζηε
δεπηεξνβάζκηα βαζκίδα. Καη απηφ ην γεγνλφο ίζσο κπνξεί λα ζεσξεζεί
αλαγλσξηζκέλν θέξδνο γηα ην θιαζηθφ κάζεκα απφ ηφηε πνπ θαζηεξψζεθε ην Δζληθφ
Πξφγξακκα.129
Χο ππνρξεσηηθά καζήκαηα ζην Key Stage 1 νξίδνληαη: ε Σέρλε θαη ην ρέδην,
ηα Αγγιηθά, νη ΣΠΔ, ε Γπκλαζηηθή, ε Γεσγξαθία, ηα Μαζεκαηηθά, νη Δπηζηήκεο, ν
ρεδηαζκφο θαη ε Σερλνινγία, ε Ηζηνξία θαη ε Μνπζηθή. Σν κάζεκα ηεο
Θξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο (**) είλαη ππνρξεσηηθφ, κε επέιηθην σζηφζν θαηά ηφπνπο
πξφγξακκα ζπνπδψλ, ελψ ηα καζήκαηα ηεο Πνιηηνθξνζχλεο (*) θαη ηεο
Δθπαίδεπζεο: πξνζσπηθήο, θνηλσληθήο, & πγείαο (*) είλαη πξναηξεηηθά (Δικόνα 6).

128

National Curriculum (General FAQs):
https://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/CM%207980
129
Lister (2007), φ.π., ζ. 13.
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Διδακηικά ανηικείμενα
KS 1

Τέσνη & ζσέδιο

Πολιηοθποζύνη
(Citizenship)*

Σσεδιαζμόρ &
ηεσνολογία

Αγγλικά

Γεωγπαθία

Ιζηοπία

ΤΠΕ

Μαθημαηικά

Μοςζική

Γςμναζηική

Επιζηήμερ

Εκπαίδεςζη
(πποζωπική,
κοινωνική & ςγείαρ)*

Θπηζκεςηική
εκπαίδεςζη **
Δηθφλα 6: Σα καζήκαηα ζην KS 1

Κάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν ζην Δζληθφ Πξφγξακκα ζπλνδεχεηαη απφ ζπλεκκέλν
πξφγξακκα, ην νπνίν ζην θχξην κέξνο ηνπ πεξηιακβάλεη ηξία πξναπαηηνχκελα: α) ηηο
γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηδαρζνχλ, θαζψο επίζεο ηελ θαηαλφεζε
πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί γηα θάζε κάζεκα ζηε δηάξθεηα ελφο Key Stage· β) ην εχξνο
ησλ ζπνπδψλ φζνλ αθνξά ην πιαίζην, ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο θαη
ην εχξνο ησλ εκπεηξηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ηα πξναπαηηνχκελα ηνπ α) ζα πξέπεη λα
εθαξκνζηνχλ· γ) ηνπο ππφ επηδίσμε ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο, ηεξαξρεκέλνπο ζε
επίπεδα (level 1, 2, 3…). Σν πξφγξακκα θαζελφο καζήκαηνο ραξαθηεξίδεηαη γηα ηνλ
δηαζεκαηηθφ ηνπ ραξαθηήξα, αθελφο (ζηνλ βαζκφ πνπ επηζεκαίλεη ζπζηεκαηηθά ηηο
δηαζπλδέζεηο θαζεκηάο ζεκαηηθήο ελφηεηαο κε άιιεο απφ δηαθνξεηηθά δηδαθηηθά
αληηθείκελα) θαη, αθεηέξνπ, ηελ έκθαζε πνπ δίλεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην
πιαίζην δηδαζθαιίαο θαζελφο καζήκαηνο.
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Όζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ην θιαζηθφ κάζεκα ζην Δζληθφ Πξφγξακκα ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κέξνο ηνπ θηινμελείηαη θαηαξρήλ ζην δηδαθηηθφ
αληηθείκελν ηεο Ηζηνξίαο, πνπ είλαη ππνρξεσηηθφ θαη γηα ηα δχν «ηάδηα» (KS 1 & 2).
πγθεθξηκέλα, ζην ζπλεκκέλν ζρεηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ καζήκαηνο, πνπ
θαιχπηεη ηα KS 1-3,130 ζην «εχξνο ζπνπδψλ» γηα ην Key Stage 1 αλαθέξνληαη σο
πεξηνρή κάζεζεο ηα παξειζόληα γεγνλόηα από ηελ ηζηνξία ηεο Αγγιίαο θαη ηνπ
επξύηεξνπ θόζκνπ, κε παξάδεηγκα ηνπο νιπκπηαθνύο αγώλεο θαη άιια αμηνκλεκόλεπηα
γεγνλόηα.131 Ζ παξαδεηγκαηηθή απηή κειέηε εληάζζεηαη ζε έλα εμαηξεηηθά αλνηρηφ θαη
πινχζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαηάθηεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζρεηηθά κε:


ηελ θαηαλόεζε ζηελ θαηάηαμε ησλ ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά



ηε γλώζε θαη θαηαλόεζε γεγνλόησλ θαη πξάμεσλ ησλ αλζξώπσλ ηνπ παξειζόληνο



ηελ ηζηνξηθή εξκελεία, κε ηελ επηζήκαλζε δηαθνξώλ αλάκεζα ζηα ηζηνξηθά
γεγνλόηα



ηελ ηζηνξηθή δηεξεύλεζε κέζσ ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ γηα ην παξειζόλ από
επξύ θάζκα πεγώλ



ηελ νξγάλσζε ησλ ηζηνξηθώλ γλώζεσλ θαη ηελ επηθνηλσλία/δηακνηξαζκό ηνπο, κε
δηάθνξα κέζα, κε άιινπο αλζξώπνπο.

Χο ππνρξεσηηθά καζήκαηα ζην Key Stage 2 νξίδνληαη: ε Σέρλε θαη ην ρέδην, ηα
Αγγιηθά, νη ΣΠΔ, ε Μνπζηθή, ε Γεσγξαθία, ηα Μαζεκαηηθά, ε Γπκλαζηηθή, ν
ρεδηαζκφο θαη ε Σερλνινγία, ε Ηζηνξία, ε δηδαζθαιία Ξέλσλ Γισζζψλ, θαη ην
κάζεκα ησλ Δπηζηεκψλ. Πξναηξεηηθά ππνινγίδνληαη: ε Δθπαίδεπζε: πξνζσπηθή,
θνηλσληθή, & πγείαο (*), θαη ε Πνιηηνθξνζχλε (*). Σν κάζεκα ηεο Θξεζθεπηηθήο
εθπαίδεπζεο (**) είλαη θαη εδψ ππνρξεσηηθφ, αιιά κε πξναηξεηηθφ θαη
πξνζαξκνδφκελν θαηά ηφπνπο πεξηερφκελν (Δικόνα 7).
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Διδακηικά ανηικείμενα
KS 2

Τέσνη & ζσέδιο

Πολιηοθποζύνη
(Citizenship)*

Σσεδιαζμόρ &
ηεσνολογία

Αγγλικά

Γεωγπαθία

Ιζηοπία

ΤΠΕ

Μαθημαηικά

Σύγσπονερ ξένερ
γλώζζερ

Μοςζική

Γςμναζηική

Επιζηήμερ

Εκπαίδεςζη
(πποζωπική,
κοινωνική & ςγείαρ)*

Θπηζκεςηική
εκπαίδεςζη **

Δηθφλα 7: Σα καζήκαηα ζην KS 2

ην «ηάδην» απηφ νη ξεηέο αλαθνξέο ζε ζέκαηα κειέηεο ηνπ θιαζηθνχ πνιηηηζκνχ
είλαη πινπζηφηεξεο θαη πην ζχλζεηεο, θαζψο ζην «εχξνο ζπνπδψλ» ε γλψζε, νη
δεμηφηεηεο θαη ε θαηαλφεζε αθνξνχλ ζε ηέζζεξα θχξηα ηζηνξηθά πεδία: α) ζηελ
ηνπηθή ηζηνξία, β) ζηελ ηζηνξία ηεο Βξεηαλίαο, γ) ζηελ επξσπατθή ηζηνξία θαη δ)
ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία. ηελ ελφηεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο Βξεηαλίαο νη καζεηέο πξέπεη
λα δηδαρζνχλ ζηνηρεία γηα ηνπο Ρσκαίνπο, ηνπο Αγγινζάμσλεο θαη ηνπο Βίθηλγθο, ελψ
ε ελφηεηα ηεο επξσπατθήο ηζηνξίαο αθνξά εμ νινθιήξνπ θαη απνθιεηζηηθά ζηε
κειέηε ηνπ ηξόπνπ δσήο, ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ επηηεπγκάησλ ησλ αλζξώπσλ πνπ
δνύζαλ ζηελ αξραία Διιάδα, θαζώο επίζεο ηεο επίδξαζεο πνπ άζθεζαλ κε ηνλ
πνιηηηζκό ηνπο ζηνλ ζύγρξνλν θόζκν.132

132
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Χο εηδηθφηεξεο παξαδεηγκαηηθέο αλαθνξέο γηα κελ ηνπο Ρσκαίνπο αλαθέξνληαη
ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ νη ζπλέπεηεο απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηε Βξεηαλία,133
ελψ νη ζρεηηθέο παξαδεηγκαηηθέο αλαθνξέο γηα ηελ αξραία Διιάδα είλαη
πινπζηφηεξεο.

πγθεθξηκέλα,

ζην

αληηπξνζσπεπηηθφ

παξάδεηγκα

κε

ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν «Μηα επξσπατθή κειέηε ηεο αξραίαο Διιάδαο»,

ηνλ
134

εκθαλίδνληαη δχν πιαγηφηηηινη. Ο πξψηνο:
α) νη όςεηο ηνπ ηξόπνπ δσήο πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ηνκείο: ηέρλεο θαη
αξρηηεθηνληθή, νίθνη, πόιεηο θαη δεκόζηα θηήξηα, πνιίηεο θαη δνύινη, εθπαίδεπζε γηα
θνξίηζηα θαη αγόξηα, γιώζζα, ηαηξηθή, πγεία θαη πγηεηλή, παηρλίδηα θαη ζρόιε
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νιπκπηαθώλ αγώλσλ, έξγα θαη ζέαηξν, πινία θαη εκπόξην,
νπιίηεο θαη πόιεκνο. Ο δεχηεξνο
β) αληηιήςεηο θαη επηηεύγκαηα αλαθέξεηαη ζηα εμήο ζέκαηα: ε πόιε-θξάηνο ηεο
Αζήλαο θαη ηεο Σπάξηεο, ζενί θαη νη ζεέο, κύζνη, ζξύινη, αληηιήςεηο θαη ζπλήζεηεο, ν
Φεηδηππίδεο θαη ε κάρε ηνπ Μαξαζώλα, ν Πεξηθιήο θαη ηα θηίζκαηα ηνπ Παξζελώλα,
νη κάρεο ηνπ Φηιίππνπ ηνπ Μαθεδόλα θαη ν Μέγαο Αιέμαλδξνο, ζπνπδαίνη θηιόινγνη
θαη εξεπλεηέο.
Όζνλ αθνξά ην πξναπαηηνχκελν πιαίζην ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο
ηζηνξηθήο θαηαλφεζεο, ην Key Stage 2 αληηγξάθεη ζηνπο γεληθνχο ηίηινπο ηε
ζηνρνζεζία ηνπ Key Stage 1, πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, κε ηε βαζηθή δηαθνξά
φηη ηα πεξηερφκελά ηεο γίλνληαη πην ζχλζεηα.
ηνπο

δχν

ηειεπηαίνπο

ζηφρνπο

(ηελ

ηζηνξηθή

δηεξεχλεζε

θαη

ηελ

νξγάλσζε/επηθνηλσλία/δηακνηξαζκφ ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ) ππνδεηθλχνληαη απφ
ην πξφγξακκα ζπνπδψλ σο παξαδεηγκαηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο νη ΣΠΔ. πγθεθξηκέλα,
ζηελ ελφηεηα ηεο ηζηνξηθήο δηεξεχλεζεο ηνπ Key Stage 1 αλαθέξεηαη 135 πσο νη
καζεηέο ζα πξέπεη λα δηδαρζνύλ ην πώο κπνξνύλ λα καζαίλνπλ γηα ην παξειζόλ κέζα
από πνηθηιία πεγώλ πιεξνθόξεζεο (γηα παξάδεηγκα, κέζα από ηζηνξίεο, πξνζσπηθέο
καξηπξίεο, εηθόλεο, θσηνγξαθίεο, θαιιηηερλήκαηα, ηζηνξηθά θηήξηα θαη επηζθέςεηο ζε
κνπζεία, γθαιεξί θαη ηνπνζεζίεο, ή αμηνπνηώληαο πεγέο πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηηο
133
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ΤΠΔ). Χο επεμήγεζε ηεο ηειεπηαίαο πεξίπησζεο αλαθέξεηαη φηη νη καζεηέο ζα
κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πιεξνθνξίεο από έλα cd-rom, πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ
γηα ηε δσή κηαο ζπνπδαίαο πξνζσπηθόηεηαο, ή γηα ην πώο δνύζαλ νη άλζξσπνη θαηά ην
παξειζόλ.
ηελ ελφηεηα γηα ηελ νξγάλσζε / επηθνηλσλία / δηακνηξαζκφ ησλ ηζηνξηθψλ
γλψζεσλ αλαθέξεηαη πσο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα δηδαρζνύλ πώο λα επηιέγνπλ ηηο
ηζηνξηθέο ηνπο γλώζεηο θαη λα επηθνηλσλνύλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο (γηα παξάδεηγκα,
κηιώληαο, γξάθνληαο, ή ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ΤΠΔ). Χο επεμήγεζε ηνπ παξαδείγκαηνο
απηνχ αλαθέξεηαη πσο νη καζεηέο ζα κπνξνύζαλ λα δηεπζεηήζνπλ ηζηνξηθά γεγνλόηα,
δεκηνπξγώληαο κηα ρξνλνγξακκή ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή.136
ην Key Stage 2 πξνέρεη λα κάζνπλ, κεηαμχ άιισλ, νη καζεηέο φηη ην παξειζόλ
κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί θαη λα εξκελεπζεί κε πνιινύο ηξόπνπο. Πξνο απηή ηελ πην
ζχλζεηε πξννπηηθή, ζηελ ελφηεηα ηεο ηζηνξηθήο δηεξεχλεζεο θαζνξίδεηαη:
α) φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα δηδαρζνύλ πώο λα καζαίλνπλ γηα γεγνλόηα,
αλζξώπνπο θαη αιιαγέο, κειεηώληαο θαηάιιειν εύξνο πεγώλ πιεξνθόξεζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΤΠΔ (γηα παξάδεηγκα, κέζα από έγγξαθα, έληππεο πεγέο,
cd-roms, βάζεηο δεδνκέλσλ, εηθόλεο, θσηνγξαθίεο, κνπζηθή, θαιιηηερλήκαηα, ηζηνξηθά
θηήξηα θαη επηζθέςεηο ζε κνπζεία, γθαιεξί θαη ηνπνζεζίεο)·
β) νη καζεηέο ζα πξέπεη λα δηδαρζνύλ πώο λα ξσηάλε θαη λα απαληάλε ζε
εξσηήζεηο, θαζώο επίζεο πώο λα επηιέγνπλ θαη λα θαηαινγξαθνύλ πιεξνθνξίεο
εζηηαζκέλεο ζην ζέκα ηεο έξεπλάο ηνπο. Χο παξάδεηγκα αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηε
δεχηεξε πεξίπησζε αλαθέξεηαη φηη νη καζεηέο κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ κηα
απνγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα νξίζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ρλάξηα
ηζηνξηθώλ αιιαγώλ.
Ζ ελφηεηα γηα ηελ νξγάλσζε / επηθνηλσλία / δηακνηξαζκφ ησλ ηζηνξηθψλ
γλψζεσλ ησλ καζεηψλ ζην Key Stage 2 επαλαιακβάλεη ηα πεξηερφκελα ηεο
αληίζηνηρεο ελφηεηαο ηνπ Key Stage 1, πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. Χο
επεμήγεζε ηεο παξαδεηγκαηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ αλαθέξεηαη ηψξα φηη νη
καζεηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ςεθηαθνύο ράξηεο, πξνθεηκέλνπ λα νξίζνπλ θαη
136
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λα θσδηθνπνηήζνπλ κε ρξώκα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη ζεκαληηθά ζηελ ηζηνξηθή ηνπο
κειέηε.137
Οη ζθφξπηεο απηέο παξαδεηγκαηηθέο αλαθνξέο πξνθαλψο ππαθνχνπλ ζηηο γεληθέο
αξρέο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο (Use of
Information and Communication Technology Across the Curriculum),138 ζχκθσλα κε
ηηο νπνίεο:
1. Θα πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο νη δπλαηόηεηεο λα εθαξκόδνπλ θαη λα
αλαπηύζζνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο, κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ ησλ ΤΠΔ, ζην λα
ππνζηεξίδνπλ ηε κάζεζή ηνπο ζε όια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα (κε ηελ εμαίξεζε ηεο
Γπκλαζηηθήο).
2. Θα πξέπεη επίζεο λα παξέρνληαη νη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα ππνζηεξίδνπλ
ηελ εξγαζία ηνπο, κε ην λα δηδάζθνληαη:
2.1. λα αλαθαιύπηνπλ πξάγκαηα κέζα από πνηθηιία πεγώλ, επηιέγνληαο θαη
ζπλζέηνληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη
αλαπηύζζνληαο ηελ ηθαλόηεηα λα δηεξσηώληαη γηα ηελ αθξίβεηα, ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη
ηελ αιεζνθάλεηά ηνπο·
2.2. λα εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηα εξγαιεία ησλ ΤΠΔ,
πξνθεηκέλνπ λα δηνξζώλνπλ θαη λα αλαζεσξνύλ ηελ εξγαζία ηνπο, εληζρύνληαο ηελ
πνηόηεηά θαη ηελ αθξίβεηά ηεο·
2.3. λα αληαιιάζζνπλ θαη λα δηακνηξάδνληαη ηελ πιεξνθνξία, είηε άκεζα είηε
κέζσ ησλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ·
2.4. λα αλαζεσξνύλ, ηξνπνπνηνύλ θαη λα αμηνινγνύλ ηελ εξγαζία ηνπο,
αλαζηνραδόκελνη κε θξηηηθό ηξόπν ηελ πνηόηεηά ηεο θαζώο απηή εμειίζζεηαη.
Γείρλνπλ επίζεο νη πξνεγνχκελεο αλαθνξέο φηη νη ΣΠΔ ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο
(θαη ελ δπλάκεη ζην ελζσκαησκέλν ζε απηήλ κεξίδην ηνπ θιαζηθνχ πνιηηηζκνχ)
πξνηείλνληαη είηε σο κέζν αλαδήηεζεο θαη εληνπηζκνχ ηζηνξηθψλ (αξραηνγλσζηηθψλ
ή κε) πεγψλ, είηε σο, πξσηνβάζκην ηνπιάρηζηνλ, κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ ησλ
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καζεηψλ. Ο αθεγεκαηηθφο, δηαδνρηθφο ηξφπνο κάζεζεο ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ
γεγνλφησλ ηνπ θιαζηθνχ θφζκνπ ππνδεηθλχεηαη εκπινπηηζκέλνο κε πνιιαπιά κέζα
εηθνληζηηθήο αλαπαξάζηαζεο, ελψ νη ΣΠΔ ζπζηήλνληαη σο ελαιιαθηηθφ εξγαιείν
αλάγλσζεο θαη γξαθήο.
ηελ θαηεχζπλζε απηή πξνζαλαηνιίδνληαη:


Οη θαζηεξσκέλεο (αλ θαη απιέο γηα ηα ζεκεξηλά ηερλνινγηθά δεδνκέλα) ςεθηαθέο
εθαξκνγέο ηνπ BBC γηα ηελ αξραία Διιάδα θαη ηνπο Ρσκαίνπο·139



Πιήζνο απφ πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ BECTA ειεθηξνληθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο:
γηα ηνπο Ρσκαίνπο ή ηε δηακάρε αλάκεζα ζηνπο Αζελαίνπο θαη ηνπο
παξηηάηεο·140 ηελ Δηζαγσγή ζηελ Αξραηνινγία θαη ηελ Καζεκεξηλή δσή ζηνπο
ξσκατθνχο ρξφλνπο·141



Οη πεγέο ηνπ Times Educational Supplement/TES Connect γηα ηελ αξραία Διιάδα
θαη ηελ αξραία Ρψκε.142



Οη Αξραίνη Έιιελεο (Primary Greeks) –πξφγξακκα ηνπ Cambridge School
Classics Project (CSCP), εληαγκέλν ζηε ζεηξά «Μχζνη θαη Γηήγεζε ηζηνξηψλ /
Myths & Storytelling».143

Σν ηειεπηαίν παξάδεηγκα εκθαλίδεηαη, αλ θξίλεη θαλείο απφ ηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα,
σο ην πιένλ νινθιεξσκέλν, θαζψο ζηηο δχν θχξηεο ελφηεηέο ηνπ εληάζζεη, αθελφο,
ηηο ππφ εθαξκνγή δξαζηεξηφηεηεο ζην Δζληθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Ηζηνξία ζην Key
Stage 2 (Unit 12: A European Study of Ancient Greece) κε πξναηξεηηθέο νδεγίεο
(National Curriculum) θαη ππνδεηθλχεη, αθεηέξνπ, ηηο δηαζεκαηηθέο δηαζπλδέζεηο νη
νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζνχλ (Cross-curricular topics). Πξφθεηηαη γηα έλα
εμαηξεηηθά πινχζην, αλνηρηφ δηεξεπλεηηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν παξέρνληαη ζηνλ
139

BBC (2011). Schools. Primary History. Ancient Greeks. Romans:
http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/
140
BECTA, in association with the Historical Association. (April, 2009). Primary History with ICT: A
pupil’s entitlement to ICT in primary History, 9 & 13. http://www.beeit.co.uk/Guidance%20Docs/Becta%20Files/Schools/Curriculum/History/02%20ICT%20in%20primary
%20history%20A%20pupil's%20entitlement.pdf
141
Romans in Sussex: http://www.romansinsussex.co.uk/level1/index.asp
142
TES connect: http://www.tes.co.uk/ks1-history-primary-teaching-resources/
143
CSCP (2004-2011). Primary Greeks: Myths & Storytelling:
http://www.cambridgescp.com/page.php?p=mas^ks2greeks^intro
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δάζθαιν νη θαηάιιειεο πεγέο (θπξίσο απφ ην δηαδίθηπν), πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο καζήκαηνο φζνλ αθνξά φςεηο ηεο αξραίαο
Διιάδαο θαη γεληθφηεξα ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο. Οη πεγέο δηαθξίλνληαη ηφζν γηα ην
πνιπζεκαηηθφ ηνπο εχξνο φζν θαη γηα ηελ πνιπκεζηθφηεηά ηνπο, θαζψο πξνηείλεηαη ε
αμηνπνίεζε πνηθίισλ κέζσλ (θεηκεληθψλ, ερεηηθψλ θαη εηθνληζηηθψλ). Ξερσξίδεη
επίζεο ν πξνζεγκέλνο ηξφπνο έληαμεο ησλ πξνηεηλφκελσλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηε
δηδαζθαιία, πνπ δελ αγλνεί λα ζπλδέεη ην παξειζφλ ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ κε ην
παξφλ ηνπ. Ο δάζθαινο πξνεηδνπνηείηαη ζπρλά γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεηάδεηαη
λα ρξεζηκνπνηεί ηηο θάζε είδνπο ςεθηαθέο πεγέο, νη νπνίεο θαη αμηνινγνχληαη.
Δθηφο απφ ηηο πξνεγνχκελεο ξεηέο δηαζπλδέζεηο ηνπ θιαζηθνχ καζήκαηνο κε
ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρνπλ πξνηαζεί θαη ελ
δπλάκεη γέθπξεο επηθνηλσλίαο ηνπ κε ην κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ. 144 Αλ αλαινγηζηεί
θαλείο ηφζν ηελ εμνξία ησλ θιαζηθψλ απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα φζν θαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζηελ πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε, ε ζχλδεζε ηνπ θιαζηθνχ καζήκαηνο κε ην πξνλνκηαθφ (πνζνηηθά θαη
πνηνηηθά) κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ ζα κπνξνχζε λα απνβεί πνιιαπιψο σθέιηκε. Οη
ελδερνκέλεο δηαζπλδέζεηο πνπ πξνηείλνληαη είλαη δχν εηδψλ: γισζζηθέο θαη
γξακκαηεηαθέο / ινγνηερληθέο.
Ζ γισζζηθή δηαζχλδεζε ησλ Αγγιηθψλ κε ηηο θιαζηθέο γιψζζεο, αλ θαη δελ
εληνπίδεηαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά πνπ λα δηαηππψλεηαη είηε ζην Δζληθφ
Πξφγξακκα είηε ζην «Πιαίζην Γξακκαηηζκνχ/Primary Framework» 145 ηνπιάρηζηνλ
ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηεξίδεηαη ζηε ζέζε146 φηη ε γλψζε ησλ θιαζηθψλ
γισζζψλ (θπξίσο ησλ Λαηηληθψλ) βνεζάεη ζεκαληηθά ηνπο άγγινπο καζεηέο, θαη
κάιηζηα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, λα κάζνπλ ηε γξακκαηηθή θαη ηελ
εηπκνινγία ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο, εληζρχνληαο έηζη ηελ επηθνηλσληαθή ηνπο
ηθαλφηεηα θαη γεληθφηεξα ηε γισζζηθή ηνπο επίγλσζε. Γηα ηε ζέζε σζηφζν απηή
έρνπλ δηαηππσζεί ζνβαξέο επηθπιάμεηο.

144

Gay (2003), φ.π., ζ. 26, 30-31; Lister (2007), φ.π., ζ. 23-28.
The National Strategies. The Primary Framework:
http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/primary/primaryframework
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DES (1988). Classics from 5 to 16, ζ. 6. Curriculum Matters 12. London: HMSO.
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Καηαξράο, ε εθηίκεζε απηή φρη κφλν δελ εθηηκάηαη σο επηζηεκνληθά
ηεθκεξησκέλε, αιιά ζεσξείηαη θαη μεπεξαζκέλε, θαζψο ε έκθαζε ζηε γξακκαηηθή,
φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ Αγγιηθψλ, πξνθαιεί ζήκεξα ηελ απνζηξνθή ησλ
καζεηψλ, εμαηηίαο αθξηβψο ηεο απνηπρίαο ηνπ παιαηνχ κνληέινπ δηδαζθαιίαο ησλ
Λαηηληθψλ, ην νπνίν ζηεξηδφηαλ απνθιεηζηηθά ζηε κάζεζε ηεο γξακκαηηθήο δνκήο
ησλ ιέμεσλ. Ύζηεξα, ππνζηεξίδεηαη φηη ε δηδαζθαιία ησλ Αγγιηθψλ κέζσ ηεο
εηπκνινγίαο απφ ιαηηληθέο ή ειιεληθέο ιέμεηο θαιιηεξγεί ην παζεηηθφ ιεμηιφγην ησλ
άγγισλ καζεηψλ θαη φρη ην ελεξγεηηθφ ηνπο, θαζψο εμνηθεηψλνληαη κε ιέμεηο
αλνίθεηεο ζε απηνχο πνπ έρνπλ αληιεζεί απφ εηεξφθιεηα θαη απνζπαζκαηηθά
ζπκθξαδφκελα.147 Ήδε απφ ην 1964 ν Moses Finley ζεκείσλε σο πξνο ην ζρεηηθφ
δήηεκα φηη απφ πνπζελά δελ δηαπηζηψλεηαη φηη νη ζπνπδαζηέο ησλ θιαζηθψλ, φηαλ
θηάλνπλ ζην παλεπηζηήκην, ρξεζηκνπνηνχλ ηε κεηξηθή γιψζζα θαιχηεξα, αο πνχκε,
απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ εηδηθεπζεί ζηελ ηζηνξία. «ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απφ
πξνζσπηθή πείξα, ζα κπνξνχζα λα ππνζηεξίμσ φηη απηνί αθξηβψο γξάθνπλ ρεηξφηεξα
ηε γιψζζα ηνπο, γηαηί ν πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ηεο γπκλαζηαθήο ηνπο κφξθσζεο είρε
ζπαηαιεζεί ζε αληίζηξνθα ιαηηληθά ζέκαηα θαη ζε ειάρηζηεο κφλν αζθήζεηο ζηε
ζχλζεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο».148
Χο πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθή θαη γφληκε πξνηείλεηαη 149 ζήκεξα ε ελ δπλάκεη
ζχλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Αγγιηθψλ κε ηηο γξακκαηεηαθέο/ινγνηερληθέο
δηαζηάζεηο ηνπ θιαζηθνχ θφζκνπ, ζηνλ βαζκφ κάιηζηα πνπ ζην πξσηνβάζκην
Πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιψζζαο γηα ην Key Stage 1
πξνηείλεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ ελφηεηα ηεο Αλάγλσζεο φηη ην εχξνο ηεο κειέηεο
ηεο ινγνηερλίαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, αλαδηεγήζεηο από
παξαδνζηαθέο θαη κπζνινγηθέο ηζηνξίεο θαη ηζηνξίεο θαη πνηήκαηα από δηάθνξνπο
πνιηηηζκνύο.150 ην πξφγξακκα γηα ην Key Stage 2, ζηελ ίδηα ελφηεηα ηεο Αλάγλσζεο,
αλαθέξεηαη επίζεο φηη νη καζεηέο κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ, εθηφο απφ ηηο ζχγρξνλεο
κπζνπιαζηηθέο αθεγήζεηο θαη ηα αλαγλσξηζκέλεο πνηφηεηαο ζχγρξνλα πνηήκαηα, ηελ
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Lister (2007), φ.π., ζ. 25-28.
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θιαζηθή πνίεζε, θείκελα από πνηθηιία πνιηηηζκώλ θαη παξαδόζεσλ, κύζνπο, ζξύινπο
θαη παξαδνζηαθέο ηζηνξίεο, θαη ζελάξηα έξγσλ. 151 Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζηηο
Δζληθέο ηξαηεγηθέο (Πιαίζην Γξακκαηηζκνχ γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε)152
δηεπθξηλίδνληαη κε ιεπηνκεξή ηξφπν νη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη δηδαζθαιίαο (ν ρξφλνο,
ην εχξνο θαη ε δηαδνρή ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο) γηα ηηο παξαδνζηαθέο θαη κπζνινγηθέο
ηζηνξίεο, ηνπο κχζνπο θαη ηνπο ζξχινπο άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ, παξέρνληαο
ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ζχληνκεο ή θαη εθηελείο ηζηνξίεο απφ
ηνλ θιαζηθφ θφζκν (ξσκατθφ θαη αξραηνειιεληθφ). Δπηπξφζζεηα, εληάζζνληαο ν
εθπαηδεπηηθφο ηηο κπζνινγηθέο πηπρέο ηνπ θιαζηθνχ θφζκνπ ζην κάζεκα ησλ
Αγγιηθψλ κπνξεί λα εθαξκφζεη πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ην πινχζην θαη
εθζπγρξνληζκέλν Πιαίζην Γξακκαηηζκνχ κε ηηο ΣΠΔ, ην νπνίν πξνζθέξεηαη γηα ηε
δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.153
5.3.2. Μια ππυηοβάθμια διδακηική ππακηική με ηιρ ΣΠΔ
Μηα δνθηκαζκέλε ζρεηηθή εθαξκνγή πεξηέρεηαη ζηα 3 CD ήρνπ, πνπ έρνπλ
δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην ηνπ Cambridge School Classics Project (CSCP) κε ηίηιν
«War with Troy-the Story of Achilles».154 Πξφθεηηαη γηα κεηαπιαζκέλε αθξνακαηηθή
αλαδηήγεζε (απφ δχν αλαγλσξηζκέλνπο αθεγεηέο) ηνπ ηιηαδηθνχ κχζνπ, πνπ
πξνζθέξεηαη γηα ην Key Stage 2 (θπξίσο ηηο καζεηηθέο ειηθίεο 9-10 εηψλ). Σν
πξφγξακκα κπνξεί λα θαιχςεη ηφζν ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ ζθέινπο ηεο Ηζηνξίαο
151
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φζνλ αθνξά ηνλ θιαζηθφ πνιηηηζκφ φζν θαη θπξίσο ηηο δεμηφηεηεο νη νπνίεο
θαζνξίδνληαη ζην Πιαίζην Γξακκαηηζκνχ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη
αλαθέξνληαη ζηηο παξαδνζηαθέο θαη κπζνινγηθέο ηζηνξίεο, ηνπο κχζνπο θαη ηνπο
ζξχινπο άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο.155 Σα 3 CD,
πνπ δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε, κε ηα δψδεθα κπζνινγηθά ηνπο επεηζφδηα απφ ηνλ
ηξσηθφ πφιεκν, ζπκπιεξψλνληαη κε άιια 2, πνπ επηθεληξψλνληαη ζηνλ κχζν ηεο
Οδχζζεηαο, ππφ ηνλ ηίηιν «Return from Troy».156
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ θιαζηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Cambridge ζπζηήλνληαη ην
έληππν (κε θείκελα θαη εηθφλεο) θαη αθξνακαηηθφ πιηθφ γηα ηνλ δάζθαιν, νδεγίεο
ρξήζεο ηνπ, νη ηξφπνη ζχλδεζήο ηνπ κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, δηαζεκαηηθέο
ζπλδέζεηο θαη πιήζνο απφ ηζηφηνπνπο ζε πνηθίια ζρεηηθά ζέκαηα, ηα νπνία ζα
κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο ζηε δηδαζθαιία. Ζ ζεκαζία ηεο
ζεηξάο απηήο (ε νπνία ζε πνιιά ζεκεία κεζφδνπ θαη δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζα
κπνξνχζε λα εκπλεχζεη αλάινγεο εθαξκνγέο ζηνλ ηφπν καο γηα ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ
ειιεληθνχ γπκλαζίνπ) έγθεηηαη ζην φηη ην ςεθηαθφ πιηθφ πξνζθέξεηαη ζηνπο καζεηέο
σο έλα πξνθνξηθφ «θείκελν». Χο ηζηνξία δειαδή πνπ, θαηά ην παξάδεηγκα ηεο
νκεξηθήο πξνθνξηθήο ζχλζεζεο, κηιηέηαη θαη αθνχγεηαη, ρσξίο λα δηαβάδεηαη,
εληζρχνληαο σζηφζν δηά ηεο αθνήο ηφζν ηελ νπηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ φζν θαη ηε
κλήκε ηνπο.
Απφ ηηο επαλεηιεκκέλεο δνθηκαζηηθέο ρξήζεηο ηνπιάρηζηνλ ηνπ War with
Troy πξνέθπςε
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φρη κφλν ε ελίζρπζε ηεο αθξνακαηηθήο θαη εθθξαζηηθήο

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη: ν ελεξγεηηθφο εκπινπηηζκφο ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο,
ε πξνζπκφηεξε εηνηκφηεηά ηνπο ζε γξαπηέο δξαζηεξηφηεηεο (πξηλ απφ ηελ αθξφαζε
ηνπ κπζνινγηθνχ πιηθνχ ή θαη χζηεξα απφ απηήλ), θαζψο επίζεο ε ηθαλφηεηά ηνπο λα
αληαπνθξίλνληαη ζε ζηφρνπο ηνπ πξσηνβάζκηνπ Πιαηζίνπ γξακκαηηζκνχ 158 φζνλ
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CSCP (2004-2011). Literacy and History:
http://www.cambridgescp.com/page.php?p=mas^war_w_t^curriculum_m
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CSCP (2004-2011). Return from Troy:
http://www.cambridgescp.com/page.php?p=mas^return_f_t^intro
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Lister (2007), φ.π., ζ. 70-77.
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DfE (2011). The National Literary Strategies. Primary Framework-Literary Framework-Learning
Objectives: Year 5, Unit 2 –Traditional Stories, Fables Myths & Legends
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αθνξά ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο ηζηνξίεο θαη ηελ θαηαλφεζε
αλάκεζα ζηελ θπξηνιεθηηθή θαη κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο. Δπηπξφζζεηα,
καξηπξίεο απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έδεημαλ φηη κηα θαηάιιεια
δνκεκέλε επεηζνδηαθή ηζηνξία πνπ ζπλδπάδεηαη κε ηελ πξνθνξηθή πξνζέγγηζε
παξέρεη έλα δπλακηθφ πεξηβάιινλ γηα ηε βειηίσζε ηνπιάρηζηνλ ηεο ζηάζεο ησλ
καζεηψλ απέλαληη ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή.
5.3.3. Γεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη
Σα δηδαθηηθά αληηθείκελα ζην Key Stage 3 (ειηθίεο 11-14 εηψλ) ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο εκθαλίδνληαη ζην δηαδηθηπαθφ Δζληθφ Πξφγξακκα κε ηελ επφκελε
δηάηαμε (Δικόνα 8):
Διδακηικά ανηικείμενα
KS 3

Τέσνη & ζσέδιο

Πολιηοθποζύνη
(Citizenship)

Σσεδιαζμόρ &
ηεσνολογία

Αγγλικά

Γεωγπαθία

Ιζηοπία

ΤΠΕ

Μαθημαηικά

Σύγσπονερ ξένερ
γλώζζερ

Μοςζική

Γςμναζηική

Επιζηήμερ

Εκπαίδεςζη
(πποζωπική,
κοινωνική, ςγείαρ, &
οικονομική)*

Θπηζκεςηική
εκπαίδεςζη **

Δηθφλα 8: Σα καζήκαηα ζην KS 3

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110202093118/http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov
.uk/node/150266
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Χο ππνρξεσηηθά καζήκαηα νξίδνληαη: ε Σέρλε θαη ην ρέδην, ηα Αγγιηθά, νη ΣΠΔ, ε
Μνπζηθή, ε Πνιηηνθξνζχλε, ε Γεσγξαθία, ηα Μαζεκαηηθά, ε Γπκλαζηηθή, ν
ρεδηαζκφο θαη ε Σερλνινγία, ε Ηζηνξία, ε δηδαζθαιία Ξέλσλ Γισζζψλ, θαη ην
κάζεκα ησλ Δπηζηεκψλ. Πξναηξεηηθά ππνινγίδνληαη: ε Δθπαίδεπζε: πξνζσπηθή,
θνηλσληθή, πγείαο, & νηθνλνκηθή) (*), ελψ ην κάζεκα ηεο Θξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο
(**) είλαη ππνρξεσηηθφ, αιιά κε πξναηξεηηθφ θαη πξνζαξκνδφκελν θαηά ηφπνπο
πεξηερφκελν.
ηα ζαθψο ιηγφηεξα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηνπ Key Stage 4 (γηα ηηο ειηθίεο
14-16 εηψλ) ηα πξναηξεηηθά δηδαθηηθά αληηθείκελα ηαπηίδνληαη κε ηα αληίζηνηρα ηνπ
Key stage 3. Καη εδψ δειαδή είλαη πξναηξεηηθφ κάζεκα ε Δθπαίδεπζε: πξνζσπηθή,
θνηλσληθή, πγείαο, & νηθνλνκηθή (*), ελψ ε Θξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε (**) είλαη
ππνρξεσηηθφ κάζεκα, αιιά κε πξναηξεηηθφ θαη πξνζαξκνδφκελν θαηά ηφπνπο
πεξηερφκελν (Δικόνα 9).

Διδακηικά ανηικείμενα
KS 4

Πολιηοθποζύνη
(Citizenship)

Αγγλικά

ΤΠΕ

Μαθημαηικά

Γςμναζηική

Επιζηήμερ

Εκπαίδεςζη
(πποζωπική,
κοινωνική, ςγείαρ, &
οικονομική)*

Θπηζκεςηική
εκπαίδεςζη **
Δηθφλα 9: Σα καζήκαηα ζην KS 4

Ζ ζχζηαζε φισλ ησλ καζεκάησλ ζην Δζληθφ Πξφγξακκα ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαζνξίδεηαη εμ αξρήο σο δηαζεκαηηθά ζπγθξηηηθφ. πγθεθξηκέλα, κε ην
ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Τπνπξγείν Παηδείαο,
Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ

MIS: 296579 – Π.3.1.1
Π.. Κιαζηθψλ Γισζζψλ Αγγιίαο - ΠΟΛΚΑ
ειίδα 66 απφ 127

«εξγαιείν ζχγθξηζεο ησλ καζεκάησλ» (subject comparison tool), ν αλαγλψζηεο έρεη
ηε δπλαηφηεηα ζην δηαδίθηπν λα ζπγθξίλεη θάπνηνλ ηνκέα ελφο καζήκαηνο (ηε
ζεκαζία ηνπ, ηηο έλλνηεο θιεηδηά ηνπ, ηηο ζεκειηψδεηο δηαδηθαζίεο πξνζέγγηζεο ηνπ
πιηθνχ, ην εχξνο θαη ην πεξηερφκελν, ηηο δηαζεκαηηθέο επθαηξίεο) κε θάπνην άιιν
κάζεκα, φπσο ηηο ΣΠΔ.
Όζνλ αθνξά ηε θηινμελία ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ ζηα δχν ηάδηα ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ έρνπκε, θαηαξράο, παξά λα ζπκθσλήζνπκε κε ηε
δηαπίζησζε ηνπ Lister: 159 «Αλ ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηε δηδαζθαιία ησλ
θιαζηθψλ καζεκάησλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ε ζέζε
ηνπο είλαη ζρεδφλ αληίζηξνθε απφ φ,ηη απηή ζηα πξσηνβάζκηα ζρνιεία. Δλψ ζηε
δεχηεξε πεξίπησζε [ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο] ην θιαζηθφ κάζεκα είλαη κέξνο
ηνπ ππνρξεσηηθνχ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο, αλ θαη δηδάζθεηαη απφ κε εηδηθνχο, ζηελ
πξψηε πεξίπησζε [ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο] ην θιαζηθφ κάζεκα δελ έρεη
θακηά ζέζε ζην ππνρξεσηηθφ Δζληθφ Πξφγξακκα· αλ θαη ζηα ζρνιεία φπνπ απηφ
πξνζθέξεηαη δηδάζθεηαη απφ εηδηθνχο. Ο εμνβειηζκφο ηνπ θιαζηθνχ καζήκαηνο απφ
ην Δζληθφ Πξφγξακκα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, πνπ θαζηζηά ηελ χπαξμή ηνπ
επηζθαιή, ππνδείρζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο.
Έλα σζηφζν παξάζπξν αλνηρηφ παξακέλεη γηα κεξηθή θαη απνζπαζκαηηθή
πάληνηε δηδαζθαιία ηνπ θιαζηθνχ καζήκαηνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην
πιαίζην θαη πάιη ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο. ην ζρεηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα
ην Key Stage 3 αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη ην εχξνο ηεο κειέηεο ηεο ηζηνξίαο ηεο
Βξεηαλίαο ζα πξέπεη λα δηδαρζεί εληαγκέλν ζηελ επξσπατθή θαη παγθφζκηα
ηζηνξία, 160 ελψ ε έληηηιε αλαθνξά «Μειέηε ηεο Δπξψπεο πξηλ απφ ην 1914»
παξαδεηγκαηίδεηαη κε ηελ πεξίνδν ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο.

161

Έηζη, κε ηε

ρξήζε ηνπ «εξγαιείνπ ζχγθξηζεο ησλ καζεκάησλ» πξνθχπηεη φηη, σο πξνο ην «εχξνο
θαη ην πεξηερφκελν», ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο γηα ην Key Stage 3 ζα κπνξνχζε λα
ζπγθξηζεί ε Βξεηαληθή απηνθξαηνξία κε ηε Ρσκατθή. ηε δξαζηεξηφηεηα απηή
αληηζηνηρεί ε αμηνπνίεζε θαη επηζθφπεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαθφξσλ
159

Lister (2007), φ.π., ζ. 89.
DfEE, & QCA. (1999). History, φ.π., ζ. 21.
161
DfEE, & QCA. (1999). History, φ.π., ζ. 22.
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εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ησλ ΣΠΔ, πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε
θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Δικόνα 10).

Δηθφλα 10: χγθξηζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο κε ηηο ΣΠΔ (subject comparison tool)

Οη ζπάληεο απηέο παξαδεηγκαηηθέο αλαθνξέο, νη νπνίεο παξέρνπλ ιίγεο επθαηξίεο ζηνλ
δάζθαιν λα επηζεκάλεη θάπνηα, επθαηξηαθά θαη απνζπαζκαηηθά, ζηνηρεία
(πνιηηηζκηθά θαη ηζηνξηθά) ηνπ θιαζηθνχ θφζκνπ, είλαη θπζηθφ λα απνπζηάδνπλ απφ
ην πινχζην θαηά ηα άιια, δεκνζηεπκέλν ηεχρνο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ζην
Key Stage 3 κε ηηο ΣΠΔ.162
Σν ηεχρνο απηφ είλαη ζεκαληηθφ, επεηδή πεξηέρεη, αθελφο, γεληθέο νδεγίεο γηα
ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηα καζήκαηα ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξεο,
αθεηέξνπ, ζπζηάζεηο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο γηα ην Key Stage
3. ηα πεξηερφκελά ηνπ θεθάιαηα δηεπθξηλίδεηαη αξρηθά, κε παξαδείγκαηα, ν φξνο
«ηθαλφηεηα ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ/ICT capability», κε ηελ επηζήκαλζε φηη ηα πάζεο
θχζεσο ςεθηαθά εξγαιεία δελ ειέγρνπλ/θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημε ηνπ καζήκαηνο,
αιιά φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο φρεκα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο ζηφρνπο

162

DfES (2004). National Strategy. ICT Across the Curriculum. ICT in History:
https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/DfES%200192%20200MIG1121.pdf
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θαη λα εληζρχζνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ηεο Ηζηνξίαο. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη
νη καζεηέο γλσξίδνπλ: ηη εξγαιεία είλαη δηαζέζηκα, πόηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη
γηαηί ηνπο είλαη σθέιηκα ζηελ εθηέιεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο ζην πιαίζην ηνπ
καζήκαηνο.163 ηε ζπλέρεηα θαζνξίδνληαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηε γλψζε ησλ ΣΠΔ
σο απηφλνκνπ καζήκαηνο (ICT-the subject), πνπ είλαη θαη ε πξνυπφζεζε γηα ηελ
αμηνπνίεζή ηνπο ζε άιια καζήκαηα (ICT-in subjects), φπσο ε Ηζηνξία. Ζ ζηνρεπκέλε
θαη θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηα καζήκαηα/ICT-in subjects επηζεκαίλεηαη φηη
παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηηο επφκελεο δπλαηφηεηεο:


Να ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο ζηηο ΤΠΔ, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ θαη
λα εμειίμνπλ ηε κάζεζε ηεο ηζηνξίαο



Να εκπιέθνληαη ζε πςεινύ επηπέδνπ δηαλνεηηθέο δεμηόηεηεο, όπσο γηα παξάδεηγκα
λα κπνξνύλ λα πξνβνύλ ζε ιεπηνκεξή αλάιπζε κνληεινπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ



Να παξνπζηάδνπλ, εθαξκόδνπλ θαη λα εληζρύνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο ζηηο ΤΠΔ κέζα
ζε έλα επξύ πεδίν δηδαθηηθώλ ζπγθεηκέλσλ. Η «κεηαθεξζηκόηεηα» ηεο ηθαλόηεηαο
ησλ καζεηώλ ζηηο ΤΠΔ απνηειεί ζεκαληηθό δείθηε γηα ηελ πξόνδν ηεο γλώζεο ηνπο
θαη ησλ γεληθόηεξσλ δεμηνηήησλ ηνπο.164

Αμηνζεκείσηε επίζεο είλαη ε ελφηεηα γηα ηελ «νινθιεξσκέλε» πξνζέγγηζε ησλ ΣΠΔ
ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, φπνπ επηζεκαίλεηαη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο είλαη
εμαηξεηηθά ζχλζεην δήηεκα θαη ζπλδέεηαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο,
ζπλεξγαζίαο, θαζψο επίζεο κε ηηο γεληθφηεξεο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα
ζρνιεία. Καζνξίδνληαη κάιηζηα νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηηο εθάζηνηε
απηέο ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο. 165 Σέινο, θαζoξίδνληαη ζην ηεχρνο νη ηέζζεξηο
ζεκαηηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα εζηηάδνπλ ε γλψζε, ε θαηάθηεζε ησλ
δεμηνηήησλ θαη ε ελ γέλεη θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο καζεηέο ζην
πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Πξoγξάκκαηνο. Οη ηέζζεξηο απηέο ζεκαηηθέο πεξηνρέο είλαη:


Να αλαθαιύπηνπλ νη καζεηέο πξάγκαηα / Finding things out

163

DfES (2004), φ.π., ζ. 7.
DfES (2004), φ.π., ζ. 8.
165
DfES (2004), φ.π., ζ. 10.
164
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Να αλαπηύζζνπλ ηδέεο θαη λα ηηο εθαξκόδνπλ / Developing ideas and making thing
happen



Να αληαιιάζζνπλ θαη λα δηακνηξάδνληαη ηελ πιεξνθνξία / Exchanging and
sharing information



Να αλαζεσξνύλ, ηξνπνπνηνύλ θαη λα αμηνινγνύλ ηε δνπιεηά ηνπο, θαζώο απηή
πξννδεύεη / Reviewing, modifying and evaluating work as it progresses.

ην εζσηεξηθφ ησλ πξνεγνχκελσλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ εληάζζνληαη ηέζζεξηο (απφ
ηηο ζπλνιηθά ελλέα) έλλνηεο-θιεηδηά, πνπ είλαη απαξαίηεην λα ελεξγνπνηεζνχλ ζηε
δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο. Οη ηέζζεξηο απηέο έλλνηεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ επφκελε
Δικόνα 11,

είλαη:166



Χξήζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηαθώλ πεγώλ



Αλαδήηεζε θαη επηινγή



Πξνζαξκνγή ηνπ (πιηθνύ) ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο



Αλαζεώξεζε ηνπ πιηθνύ θαη παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο.

166

DfES (2004), φ.π., ζ. 15.
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Δηθφλα 11: Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο κε ηηο ΣΠΔ: KS 3

ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο –ππνρξεσηηθφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηνπ Δζληθνχ
Πξνγξάκκαηνο– πεξηέρεηαη ε κνλαδηθή αλαθνξά ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο ηνπ θιαζηθνχ
(βι. ξσκατθνχ) θφζκνπ. Σν ινηπφ ζχζηεκα σο πξνο ηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ
γισζζψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Αγγιίαο ην αλαιακβάλνπλ ζε
πξναηξεηηθή βάζε ηα ίδηα ηα ζρνιεία (δεκφζηα ή ηδησηηθά), ηα νπνία, αλ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα, ηελ εληάζζνπλ ζην πξφγξακκά ηνπο. Γχν, ζπκπιεξσκαηηθά κεηαμχ ηνπο,
δεηήκαηα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ελδηαθέξνπλ.
Καηά πξψην ιφγν, ε εκπινθή ζηελ παξαγσγή ηνπ πάζεο θχζεσο δηδαθηηθνχ
θαη ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ (έληππνπ ή ςεθηαθνχ) ηδησηηθψλ θνξέσλ (είηε αηφκσλ
είηε νξγαληζκψλ), νη νπνίνη, αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ παηδαγσγηθή
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ έξγνπ ηνπο, θαζηεξψλνληαη ζηα ζρνιεία,
ζπγθεληξψλνληαο ηηο πξνηηκήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ην θιαζηθφ κάζεκα. Παξάδεηγκα
ε εμαηξεηηθά δεκνθηιήο εθδνηηθή ζεηξά ζε θφκηθ κε ην πνληίθη Minimus, πνπ
ππνζηεξίδεη, ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηηο πξψηεο ηεο
δεπηεξνβάζκηαο (θπξίσο ειηθίεο 7-13), ην κάζεκα ηεο αγγιηθήο γξακκαηηθήο (κεξψλ
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ηνπ ιφγνπ, πξνέιεπζεο αγγιηθψλ ιέμεσλ, πξνζεκάησλ θαη επηζεκάησλ) κέζα απφ
απιά

Λαηηληθά.

167

ηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

168

θηινμελνχληαη

δεηγκαηνιεπηηθέο, παηγληψδεηο ςεθηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, κηθξνζελάξηα κε θφκηθ θαη
θηλνχκελα ζρέδηα ηεο ζεηξάο. Σν καζεζηαθφ πιηθφ θπθινθνξεί ζην εκπφξην ζε δχν
βηβιία, πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ cd ήρνπ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ζεηξά αθνξά θαηά
θχξην ζηελ πξνψζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Λαηηληθψλ ζηηο κηθξέο ειηθίεο καζεηψλ,
αλ θαη ε δηθαηνιφγεζε ηεο έληαμήο ηνπ ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα εκθαλίδεηαη λα
ππνζηεξίδεη ην ζθέινο ηεο εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο γξακκαηηθήο. Ζ ππφξξεηε
ζχκβαζε φηη, καζαίλνληαο Λαηηληθά, γλσξίδεηο ηε κεηξηθή ζνπ αγγιηθή γιψζζα
ηζρχεη έκκεζα θαη εδψ. ηε ζχζηαζε πάλησο ηνπ έξγνπ ηεο 169 ε δεκηνπξγφο ηνπ
Minimus δειψλεη «πσο ζα έπξεπε λα δεη θάπνηνο ζηε Νεθεινθνθπγία γηα λα ειπίδεη
φηη ηα Λαηηληθά ζα κπνπλ θάπνηε ζην Δζληθφ Πξφγξακκα».
Καηά
δηδαζθαιίαο

δεχηεξν
ησλ

ιφγν,

ν

πεξηζζφηεξσλ

εμεηαζηηθνθεληξηθφο
θιαζηθψλ

καζεκάησλ

πξνζαλαηνιηζκφο
ζηε

ηεο

δεπηεξνβάζκηα

εθπαίδεπζε, ε χιε ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο πνπ ειέγρνπλ ην
εμεηαζηηθφ ζχζηεκα. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη άγγινη καζεηέο πξνεηνηκάδνληαη
γηα ηηο εζληθέο ηνπο εμεηάζεηο δχν θνξέο (ζηελ ειηθία ησλ 16 θαη κεηά πάιη ζηα 18
ρξφληα ηνπο). Καη’ επέθηαζε, νη εμεηάζεηο απηέο επηβάιινπλ ην ηη ζα δηδαρζεί (φρη
φκσο θαη ην πψο) ζηα δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία φπνπ δηδάζθνληαη Λαηηληθά ή Αξραία
ειιεληθά. Αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα πξνεγνχκελα δχν δεηήκαηα.
5.3.4. Παπαδείγμαηα διδακηικών ππακηικών
Σν πην νινθιεξσκέλν πξφγξακκα εθκάζεζεο ηεο ιαηηληθήο γιψζζαο θαη ηνπ
ξσκατθνχ πνιηηηζκνχ ζηα δεπηεξνβάζκηα (θαη φρη κφλν) ζρνιεία ηεο Αγγιίαο έρεη
δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην ηνπ Cambridge Latin Course (CLC),170 εληαγκέλν ζήκεξα
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Bell, B. (2003). Minimus. ην J. Morwood, The Teaching of Classics, φ.π., ζ. 61-66.
Minimus: http://www.minimus-etc.co.uk/index.shtml
169
Bell (2003), φ.π., ζ. 66.
170
Cambridge Latin Course/CLC: http://www.cambridgescp.com/Lpage.php?p=clc^top^home
168
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ζην Cambridge School Classics Project (CSCP). Σν ιαηηληθφ πξφγξακκα, αλ θαη
μεθίλεζε, πξηλ απφ πνιιά ρξφληα σο έληππν (ζήκεξα θπθινθνξνχλ πέληε εγρεηξίδηα),
ζην κεηαμχ

αλαζεσξήζεθε, πξνθεηκέλνπ

λα πξνζαξκνζηεί ζηηο

ηξνπνπνηεκέλεο ζρνιηθέο (εμεηαζηηθέο θπξίσο) αλάγθεο,

171

εθάζηνηε

θαη εκπινπηίζηεθε κε

πινχζην ςεθηαθφ πιηθφ:
α) νn line δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα, πνπ εκπινπηίδνπλ κε ςεθηαθφ πιηθφ
ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ηνπ CLC·172
β) ειεθηξνληθέο πεγέο ζε βίληεν, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ χιε ε νπνία
πεξηέρεηαη ζηα δχν πξψηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ηνπ CLC·173
γ) εμ απνζηάζεσο ειεθηξνληθή κάζεζε γηα φια ηα επίπεδα γλψζεσλ ζηα
Λαηηληθά (αξραξίσλ ή πξνρσξεκέλσλ). Σν ηειεπηαίν πξφγξακκα πξννξίδεηαη είηε γηα
κεκνλσκέλα άηνκα πνπ ζέινπλ λα κάζνπλ Λαηηληθά είηε γηα ζρνιεία πνπ δελ έρνπλ
θάπνηνλ εηδηθεπκέλν ζηα Λαηηληθά δάζθαιν.

ην πξφγξακκα, πνπ είλαη

εμεηαζηηθνθεληξηθά πξνζαλαηνιηζκέλν, πεξηιακβάλεηαη θαη πξφγξακκα δηδαζθαιίαο
γηα πξνρσξεκέλνπο ζηνλ Κιαζηθφ πνιηηηζκφ.
πεξηιακβάλνληαη

επίζεο,

ιεπηνκεξείο

θαη

174

ζαθείο,

ην ειεθηξνληθφ πιηθφ
θαηεπζπληήξηεο

αξρέο,

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαη πξνζθεξφκελα ςεθηαθά κέζα είηε πξνο ηνλ δάζθαιν ή
ηνλ καζεηή, πνπ ζα ήζειαλ λα αμηνπνηήζνπλ ην πξφγξακκα, είηε πξνο ηα ζρνιεία πνπ
δελ δηαζέηνπλ δάζθαιν ησλ Λαηηληθψλ.175 Ζ βηληεν-δηάζθεςε, γηα παξάδεηγκα, πνπ
πξνζθέξεηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ππνςεθίσλ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ GCSE θαη ηνπ
A-level, είλαη έλα αξθεηά «πξνρσξεκέλν», αλ θαη κε εμ νξηζκνχ ακθίζεκα
ραξαθηεξηζηηθά, παξάδεηγκα.
Σν ειεθηξνληθφ κέξνο ηνπ ιαηηληθνχ πξνγξάκκαηνο, ππφ ηνλ ηίηιν Cambridge
Online Latin Project (COLP), εγθαηληάζηεθε ην 1999. Ζ ζχληνκε αλαγλσξηζηκφηεηά
ηνπ ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο νδήγεζε ην Σκήκα Παηδείαο, ην 2003 (κε ην ππφ ηνλ
171

Story, P. (2003). The Development of the Cambridge Latin Course. ην J. Morwwod, The Teaching
of Classics, φ.π., ζ. 85-91.
Lister (2007), φ.π., ζ. 89-103.
172
CLC. On Line Activities: http://www.cambridgescp.com/Lpage.php?p=clc^oa_intro^intro
173
CLC. Cambridge Latin Course E-learning Resources on DVD:
http://www.cambridgescp.com/Lpage.php?p=clc^elr^intro
174
CLC. Distance Learning: http://www.cambridgescp.com/page.php?p=il^top^home
175
CLC. Teachers Area: http://www.cambridgescp.com/Lpage.php?p=clc^ta^intro
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ηίηιν έγγξαθν The Key Stage 3 Educational Service Pilot: Prospective), ζηελ
νηθνλνκηθή ηνπ ελίζρπζε. ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο, πνπ δηεμήγαγε ην Cambridge, 176 είλαη ελζσκαησκέλν κέξνο ηνπ
ζρεηηθνχ εγγξάθνπ, φπνπ θαη αλαθέξνληαη νη επφκελνη φξνη θαη ζηφρνη ηνπ:
α) Η δεκηνπξγία θαηλνηόκνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ην νπνίν ζα εθκεηαιιεύεηαη
πνηθηιία ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε ελίζρπζε αθελόο ησλ
πξνηύπσλ εθπαίδεπζεο θαη ε επέθηαζε αθεηέξνπ ησλ επθαηξηώλ πξόζβαζεο ζηε
κάζεζε πνπ πξνζθέξνπλ νη ΤΠΔ.
β) Η πξνζθνξά ίζσλ επθαηξηώλ κάζεζεο ζε όινπο ηεο καζεηέο, κε ηελ
πξνώζεζε καζεκάησλ ζε ζρνιεία πνπ δελ έρνπλ ηεο ηε δπλαηόηεηα λα ηα πξνζθέξνπλ
γηα δηδαζθαιία. Απηό ζεκαίλεη, εηδηθόηεξα, ηελ αλαλέσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα
θιαζηθά καζήκαηα, κε ηελ πξνβνιή εξεζηζηηθώλ δηδαζθαιηώλ, κε ηξόπν πνπ λα
αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληα ηεο λέαο γεληάο.
γ) Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζαθώο θαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο
κε ην Δζληθό Πξόγξακκα, λα είλαη ςπραγσγηθέο θαη ζπλαξπαζηηθέο, δίρσο σζηόζν λα
ράλνπλ ηνλ ζηόρν ηεο. 177
Μπνξεί λα δηαβάζεη θαλείο178 ηε καθξφρξνλε δνθηκή ηνπ COLP ζε δηάθνξα
ζρνιεία, πξηλ απφ ηελ επίζεκε ιεηηνπξγία ηνπ, γηα λα αληηιεθζεί πψο αθξηβψο (ζε
αληίζεζε πξνο φ,ηη ζπκβαίλεη ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε) δνθηκάζηεθαλ θαη
ηξνπνπνηήζεθαλ πξνβιήκαηα θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ, πξνθεηκέλνπ ην πξφγξακκα λα
αληαπνθξηζεί ζηνπο πξνεγνχκελνπο φξνπο θαη ζηφρνπο. Αλ θαη ην πεξηβάιινλ
εξγαζίαο ησλ δχν πξψησλ κεξψλ α) θαη β) ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη θιεηζηφ, πνπ δελ
επηηξέπεη ηελ παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε ζην πξφγξακκα, θαη εμαληιείηαη ζηηο ζπλήζεηο
απηνκαηνπνηεκέλεο αζθήζεηο (πνιιαπιήο επηινγήο ή ηαηξηάζκαηνο), ηα ινγηζκηθά
ηνπο πεξηερφκελα ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή ηνπο
αμηνπηζηία, ηελ πνιχηξνπε παξνπζίαζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ (κε βίληεν, εηθφλεο,
ήρν, ππεξθείκελα, έληππν πιηθφ), ην νπνίν κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ ειεθηξνληθφ

176

The Result Cambridge Latin Course – Changing the Face of Latin?:
www.cambridgescp.com/downloads/evalrep.doc
177
DfES (2003). The Key Stage 3 Educational Service Pilot: Prospective, 3. London.
178
Lister (2007), φ.π., ζ. 104-121, & 122-140.
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(Λαηηλν-αγγιηθφ θαη Αγγιν-ιαηηληθφ) ιεμηθφ, θαη ηελ πνιπκέξεηά ηνπο, θαιχπηνληαο
επξχ θάζκα γλψζεσλ (ηε κνξθνινγία ηεο ιαηηληθήο γιψζζαο, ηε γξακκαηεία, ηελ
ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο αξραίαο Ρψκεο). Γεληθφηεξα, κε ηνλ δσληαλφ ηξφπν
παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ θαη ηελ άκεζε πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε ζ’ απηφ (κέζσ ηεο
δπλαηφηεηαο γηα «click and look up tool” (Δικόνα 12),179 ζα κπνξνχζαλ ηα δχν ζρεηηθά
ςεθηαθά κέξε ηνπ πξνγξάκκαηνο λα ζεσξεζνχλ (κε ηα ζεκεξηλά βέβαηα δεδνκέλα)
σο, ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα έληππα, εκπινπηηζκέλα ειεθηξνληθά βηβιία.

Δηθφλα 12: online παξνπζίαζε ιαηηληθνχ θεηκέλνπ κε ην click and look up tool (CSCP)

Όζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ην ηξίην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηεο εμ απνζηάζεσο
ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο 180 έδσζαλ θαηαξρήλ ζεηηθνχο
δείθηεο ζρεηηθά κε:
α) ηελ αχμεζε ηεο πξφζβαζεο ζην ιαηηληθφ πξφγξακκα ησλ κεκνλσκέλσλ
ρξεζηψλ θαη ησλ ζρνιείσλ, κέζσ ηεο δηακεζνιάβεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ
ζπκβνχισλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (e-tutors) πνπ ζπλεξγάζηεθαλ είηε κε ηνπο ζρνιηθνχο,

179

Laserson, T. L. (2005). The Cambridge Latin Course Online-The Learner’s Perspective:
http://www.classicsteaching.com/research_pdfs/RP6_Laserson_2005_F.pdf
180
The Result Cambridge Latin Course – Changing the Face of Latin?:
www.cambridgescp.com/downloads/evalrep.doc
Lister, B., & P. Seranis (2005). Access to Specialist Knowledge through Information and
Communications Technology: A Case Study. Teacher Development, 9.1: 97-114.
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κε εηδηθνχο ζηα Λαηηληθά «δηεπθνιπληέο» (facilitators), είηε κε ηνπο θαηεξηηζκέλνπο
ζηα Λαηηληθά δαζθάινπο ησλ θαηά ηφπνπο ζρνιείσλ·
β) ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζηνλ παξαζηαηηθφ ηξφπν
παξνπζίαζεο θαη άκεζεο πξνζθνξάο ηνπ πιηθνχ·
γ) ηε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο ηφζν ζηελ απηφλνκε κάζεζε φζν
θαη ζηε κάζεζε ζε νκάδεο·
δ) ηε βειηίσζε ηεο παξνρήο θηλήηξσλ γηα κάζεζε ζηα Λαηηληθά·
ε) ηε ζπκβαηφηεηά ηνπ θαη δηαζεκαηηθή ηνπ ζρέζε κε καζήκαηα ηνπ Δζληθνχ
Πξνγξάκκαηνο, φπσο ηα Αγγιηθά θαη ηελ Πνιηηνθξνζχλε.
ζη) ηε γεληθφηεξε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ησλ ΣΠΔ ζε εθείλα θπξίσο ηα ζρνιεία
πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ειιείςεσλ ζε θαηεξηηζκέλν ζην θιαζηθφ
κάζεκα δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.181
Χζηφζν, πξνβιεκάηηζε δεκηνπξγηθά ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ην
γεγνλφο φηη πνιινί καζεηέο (φζν θαη αλ νη παξαζηάζεηο ηνπο γηα ην ηη είλαη «κάζεζε»
ζηεξίδνληαη ζηα παξαδνζηαθά έληππα κέζα ή ζηνπο ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο
δηδαζθαιίαο) δήισζαλ ζηηο έξεπλεο φηη ε αζχγρξνλε ειεθηξνληθή κάζεζε δελ
κπνξνχζε κε επάξθεηα λα ππνθαηαζηήζεη ηνλ απζφξκεην δπλακηζκφ ηεο πξφζσπν κε
πξφζσπν δηδαζθαιίαο·182 επίζεο, φηη δελ ζα επηζπκνχζαλ λα καζαίλνπλ ηα Λαηηληθά
αμηνπνηψληαο απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ην εμ απνζηάζεσο ειεθηξνληθφ πξφγξακκα.183
Χο ηειεπηαίν αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ην ειεχζεξν,
δηαδηθηπαθφ ινγηζκηθφ γηα ηα Αξραία Διιεληθά The Eton Greek Software Project,
πνπ θηινμελείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηδησηηθνχ, επηιεθηηθνχ δεπηεξνβάζκηνπ
ζρνιείνπ αξξέλσλ Eaton College (Δικόνα 13).

184

Σν θιεηζηφ απηφ ςεθηαθφ

πεξηβάιινλ, ην νπνίν απνηειεί νπζηαζηηθά πξφγξακκα «πξαθηηθήο θαη εμάζθεζεο»
(drill and practice), πεξηνξίδεηαη ζηελ εθκάζεζε γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο
Αξραίαο ειιεληθήο, αθνινπζψληαο ηε γξακκαηηθή ηνπ J. Morwood Oxford Greek
Grammar, θαη έρεη θπξίσο εμεηαζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Πεξηιακβάλεη αζθήζεηο
181

Lister & Seranis (2005), φ.π., ζ. 112.
Lister & Smith (2003), φ.π., ζ. 239.
183
Lister (2007), φ.π., ζ. 120; Laserson (2005), φ.π.
184
The Eaton Greek Software Project: http://www.etoncollege.com/GreekProject.aspx
182
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ελφςεη ησλ εμεηάζεσλ ηνπ GCSE θαη ηνπ AS-level αιιά θαη πιηθφ γξακκαηηθήο κε
βάζε ην εγρεηξίδην ηνπ JACT Reading Greek. Ο ρξήζηεο θαιείηαη θαηά θχξην ιφγν λα
δνθηκαζηεί απαληψληαο ζε πνηθηιία απηνκαηνπνηεκέλσλ αζθήζεσλ ιεμηινγίνπ,
ξεκάησλ, νπζηαζηηθψλ, επηζέησλ, αλησλπκηψλ, πξνζέζεσλ θ.α., ελψ έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ην επίπεδν δπζθνιίαο, ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηελ πνξεία
ηεο γισζζηθήο ηνπ εμάζθεζεο (απφ ηα Αγγιηθά ζηα Αξραία Διιεληθά ή ην
αληίζηξνθν). Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη απνθιεηζηηθά γισζζνθεληξηθφο,
θαζψο νη ιέμεηο εκθαλίδνληαη δίρσο ηα θείκελά ηνπο θαη έμσ απφ ην ζπκθξαζηηθφ
ηνπο πιαίζην.185

Δηθφλα 13: Απφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Eaton Greek Software

185

Griffiths, S. Eaton College Greek Software Project: ην Circe:
http://www.circe.be/content/view/56/332/lang,en/
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6. ςμπεπάζμαηα
Μέζα ζην θιίκα ηεο γεληθφηεξεο θξίζεο ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ θαη ηελ
εηδηθφηεξε ππνβάζκηζε ησλ θιαζηθψλ ζπνπδψλ, νη δάζθαινη, πξνθεηκέλνπ λα
ππεξαζπηζηνχλ ηε ζεκαζία θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο δνπιεηάο ηνπο, επηθαινχληαη
ζπρλά ην ελδηαθέξνλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα πξνθαινχλ ζηηο κεγάιεο κάδεο ε θιαζηθή
ινγνηερλία, ε αξραία ηέρλε θαη ηα ρνιηγνπληηαλήο έκπλεπζεο θιαζηθίδνληα ζεάκαηα.
Αλ ζην παξειζφλ ε επίθιεζε απηή ραξαθηεξηδφηαλ παξάδνμν, ειπηδνθφξν γηα ηελ
επηβίσζή ηνπο,186 ζήκεξα κπνξεί λα απνηειεί θαη αληίδξαζε, κεξηθψο ηνπιάρηζηνλ,
ζηελ πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα πνπ έρεη ε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ ζηα
ζρνιεία.187
Γηαπηζηψζεθε απφ ηηο πξνεγνχκελεο αλαθνξέο φηη ηα θιαζηθά καζήκαηα
ζήκεξα ζηελ αγγιηθή εθπαίδεπζε, εμνξηζκέλα θαζψο είλαη σο πιήξε δηδαθηηθά
αληηθείκελα απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα, ππάξρνπλ επίζεκα κφλν κέζα απφ ηε
δηαζχλδεζή ηνπο κε άιια, αθκαία θαη ππνρξεσηηθά καζήκαηα, φπσο ε Ηζηνξία θαη ηα
Αγγιηθά. Καη ζηνλ βαζκφ πνπ γηα ηα δχν απηά καζήκαηα πξνβιέπνληαη εμειηγκέλεο
δηαζπλδέζεηο κε ηηο ΣΠΔ, ηα θιαζηθά καζήκαηα έκκεζα κπνξνχλ λα ζπγθαηνηθήζνπλ
θαη κε απηέο. Με ηα ζεκεξηλά απηά, πξνβιεκαηηθά κάιινλ, δεδνκέλα, φζν θαη λα
πξνάγεηαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαηππσζεί θάπνηα,
επαξθήο θαη νινθιεξσκέλε, ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ηεο
δηδαζθαιίαο ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ κε ηηο ΣΠΔ, θαζψο απνπζηάδνπλ ηα ζεζκηθά
θείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζε απηά. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ ηε ζεηξά ICT across
the Curriculum188 απνπζηάδεη ε νπνηαδήπνηε αλαθνξά γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ
ζηα θιαζηθά καζήκαηα.
ην πιαίζην ηεο εμαξηεκέλεο ζρέζεο ηνπο πξνο ηα άιια καζήκαηα ηνπ
Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηα θιαζηθά καζήκαηα κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο

186

Finley (1965 [1964]), φ.π., ζ. 158.
Lister (2007), φ.π., ζ. 35.
188
National Strategies. ICT across the Curriculum:
http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/97270
187
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δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη ΣΠΔ σο κέζα εληνπηζκνχ αξραηνγλσζηηθψλ πεγψλ θαη
ησλ ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ. Οη καζεηέο, εηδηθφηεξα, κπνξνχλ λα
αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε κέζα απφ πνηθηιία αξραηφζεκσλ πεγψλ, λα ηελ
επεμεξγάδνληαη θαη λα ηε ζπλζέηνπλ, αλαζηνραδφκελνη γηα ηελ πνηφηεηά ηνπο θαη
επζηνρία ηνπο, λα ηε δηακνηξάδνληαη κε ηα ειεθηξνληθά κέζα, λα ηελ αλαζεσξνχλ θαη
λα ηελ αμηνινγνχλ. Δπηπξφζζεηα, ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηα θιαζηθά καζήκαηα
κπνξεί λα επλνήζεη ηελ πνιιαπιή αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο, θαζψο επίζεο ηνλ
κεηαζρεκαηηζκφ ησλ θιαζηθψλ θεηκέλσλ ζε πνιπηξνπηθά καζεζηαθά αληηθείκελα.
Έμσ απφ ην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ε απνηίκεζε ησλ
πξσηνβνπιηψλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηα θιαζηθά
καζήκαηα δελ ζα πξέπεη λα αγλνεί ην γεγνλφο φηη αθνξκψληαη, θαηά θχξην ιφγν, απφ
ηελ επηδίσμε ηεο αλαζηνιήο ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ ζηα
δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία. Ζ ζπληήξεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ
κέζσ ησλ ΣΠΔ ζηα δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία παξέρεη, επηπξφζζεηα, ζχγρξνλεο,
ελαιιαθηηθέο θαη επέιηθηεο, δπλαηφηεηεο, αθφκε θαη ζε κε θαηεξηηζκέλα αθξναηήξηα,
γηα ηελ αληαπφθξηζε ηνπο ζηηο εμεηάζεηο πνπ νδεγνχλ ζηα αλψηεξα ηδξχκαηα
εθπαίδεπζεο.
Οη θάπσο δεζκεπηηθέο απηέο ζπλζήθεο παξάγνπλ ην εμήο ζεηηθφ απνηέιεζκα:
ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αξραηνγλσζηηθήο
κάζεζεο θαη φρη ζηελ αχμεζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία.
Δπεξεάδνπλ σζηφζν νη ζπλζήθεο απηέο ηφζν ην είδνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
ρξεζηκνπνηνχκελσλ ςεθηαθψλ κέζσλ (ι.ρ. ηε βηληεν-δηάζθεςε) φζν θαη ηνπο
κεησπηθνχο

(απφ

ηνλ

δάζθαιν

ζηνλ

καζεηή)

ηξφπνπο

κεηάδνζεο

ηεο

αξραηνγλσζηηθήο πιεξνθνξίαο. Αλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή νη ιφγνη πξαθηηθήο πνπ
δηέπνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ κε ηηο ΣΠΔ είλαη θαηά βάζε
θεηκελνθεληξηθνί θαη ειάρηζηα επηθνηλσληαθνί, ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην θιαζηθφ
κάζεκα

ππνδείρηεθε

ζπκκνξθψλεηαη

κε

φηη,

κέζσ

ζχγρξνλεο,

θπξίσο

ησλ

ζεσξεηηθέο

θαη

πξνγξακκάησλ
παηδαγσγηθέο,

ηνπ

CSCP,

αληηιήςεηο

αξραηνγλσζίαο θαη αξραηνγισζζίαο, πνπ παξέκελαλ γηα πνιιά ρξφληα ζην πεξηζψξην
ηεο αγγιηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ αξραία γιψζζα είλαη θαζνξηζηηθφο αιιά φρη ν
ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Τπνπξγείν Παηδείαο,
Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ

MIS: 296579 – Π.3.1.1
Π.. Κιαζηθψλ Γισζζψλ Αγγιίαο - ΠΟΛΚΑ
ειίδα 79 απφ 127

κνλαδηθφο πφξνο γηα ηε δεκηνπξγία λνήκαηνο θαη ηελ αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ. ηελ
πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ απηή νη ΣΠΔ ζην θιαζηθφ κάζεκα δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
λα θάλεη θάπνηνο παιηά πξάγκαηα κε λέα κέζα αιιά γηα λα θάλεη λέα πξάγκαηα
πηζαλψο κε λέα κέζα.

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Τπνπξγείν Παηδείαο,
Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ

MIS: 296579 – Π.3.1.1
Π.. Κιαζηθψλ Γισζζψλ Αγγιίαο - ΠΟΛΚΑ
ειίδα 80 απφ 127

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ

7. Έπεςνα για ηην αξιοποίηζη ηυν ΣΠΔ ζηα ζσολεία ηηρ Αγγλίαρ
ην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο πξνθείκελεο κειέηεο, απφ ηηο 20 Μαξηίνπ έσο ηηο 20
Μαΐνπ ηνπ 2011, πξαγκαηνπνίεζα έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην, πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψζσ:


ην ελδεηθηηθφ εχξνο ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ηηο
θιαζηθέο γιψζζεο θπξίσο ζηα δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία ηεο Αγγιίαο·



ηηο ζηάζεηο ησλ άγγισλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία
ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ.
Όπσο δηαηππψζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, θαζψο ην θιαζηθφ κάζεκα έρεη εμνξηζηεί απφ
ην Δζληθφ Πξφγξακκα, απνπζηάδνπλ ηα ηθαλά ζεζκηθά θείκελα πνπ λα παξέρνπλ κηα
άκεζε, ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα γηα ην πψο απνηππψλεηαη, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, ην
status ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ κε ηηο ΣΠΔ ζην αγγιηθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα. Ζ κεηαηφπηζε εμάιινπ απφ ην ηη ιέλε ηα ζεζκηθά θείκελα ζην ηη ιέλε νη
εθπαηδεπηηθνί έρεη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο, φζν θαη αλ νη δχν ηξφπνη έξεπλαο, φηαλ
κάιηζηα πξφθεηηαη γηα ηηο ΣΠΔ, δελ είλαη δπλαηφλ λα απνηππψζνπλ ην ηη ζπκβαίλεη
ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Δπηπξφζζεηα, ιφγσ ηεο απνθεληξσκέλεο δνκήο ηνπ αγγιηθνχ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη δχζθνιε ε ραξηνγξάθεζε ησλ ζρνιείσλ πνπ
εληάζζνπλ (κνληκφηεξα ή επθαηξηαθά) ζην ζρνιηθφ ηνπο πξφγξακκα ην θιαζηθφ
κάζεκα, θαη εμαηξεηηθά δπζρεξήο ε επηθνηλσλία κε ηνπο ιίγνπο δηδάζθνληεο. Απηνί
ήηαλ θαη νη βαζηθνί ιφγνη πνπ κε παξεθίλεζαλ λα πξαγκαηνπνηήζσ ηελ πξνθείκελε
κηθξή έξεπλα. Δμάιινπ, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, παξά ηηο ζπλερείο επηθιήζεηο πνπ
γίλνληαη γηα ηελ παξαδεηγκαηηθή δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ ζηνλ
αγγινζαμσληθφ ρψξν, δελ έρεη δεη ην θσο θακηά επίθαηξε, ζπζηεκαηηθή κειέηε
(ζεσξεηηθή ή εξεπλεηηθή) επί ηνπ ζρεηηθνχ ζέκαηνο. Γχν ηνπιάρηζηνλ ππάξρνπζεο
δεκνζηεχζεηο ζηνλ ηφπν καο αλαγθαζηηθά είηε δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα ζεκεξηλά
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δεδνκέλα ηνπ «κπζηηθνχ θήπνπ» ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο189 είηε πεξηνξίδνληαη ζε
γεληθνχ ηχπνπ πιεξνθνξίεο.190
Πξνθεηκέλνπ λα ππεξβψ ηα πξνεγνχκελα εκπφδηα, ζπλεξγάζηεθα κε ην
Cambridge School Classics Project (CSCP). Ο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ
πξνγξάκκαηνο Will Griffiths, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηαρεηξηζηή πσιήζεσλ ηνπ CSCP,
Martin Dawes –άκεζα πξφζπκνη λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ έξεπλα–
«αλέβαζαλ» ην εξσηεκαηνιφγηφ κνπ ζε ηζηφηνπν ηνπ CSCP 191 θαη ζηε ζπλέρεηα
θάιεζαλ εθπαηδεπηηθνχο απφ 529 ζρνιεία ζηα νπνία δηδάζθνληαη θιαζηθέο γιψζζεο
λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο. Σα αξρεία κε ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηα
επεμεξγάζηεθε κε ην ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) ν άββαο Παπαπέηξνπ (Κνηλσληθφο ςπρνιφγνο-εξεπλεηήο), ηνλ νπνίν
επραξηζηψ ζεξκά γηα ηελ άκεζε αληαπφθξηζε θαη ηελ πνιχηηκε ππνζηήξημή ηνπ.
7.1. Γενικά ποζοηικά σαπακηηπιζηικά
ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαηά ην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα
εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο (20 Μαξηίνπ-20 Ματνπ 2011), αληαπνθξίζεθαλ 124 ζρνιεία
ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Αγγιίαο. Απφ ην ζχλνιν απηφ ησλ ζρνιείσλ, ην
56,2% δήισζαλ φηη είλαη ηδησηηθά θαη ην 43,8% φηη είλαη δεκφζηα. Ζ κηθξή απηή
δηαθνξά πξντδεάδεη γηα ηε ζρεηηθή ππεξνρή πνπ παξαηεξείηαη, ζε κηθξφ έζησ
πνζνζηφ, σο πξνο ηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ ζηελ ηδησηηθή
εθπαίδεπζε έλαληη ηεο δεκφζηαο.
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ΠΗΝΑΚΑ 3192. Καηεγνξία ζρνιείνπ (δεκφζην, ηδησηηθφ, θιπ):
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Γεκφζην

53

42,7

43,8

43,8

Ηδησηηθφ

68

54,8

56,2

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

121

97,6

100,0

Γελ απάληεζαλ

3

2,4

124

100,0

χλνιν
Γξαθηθή παξάζηαζε

56,2
60
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Δημόςιο

Ιδιωτικό

Χο πξνο ηνλ ηχπν ηνπο, ηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία πνπ δηδάζθνπλ θάπνην θιαζηθφ
κάζεκα είλαη κηθηά (61,5%). Σα αθκαία, θάπνηε, ζηελ θιαζηθή εθπαίδεπζε
δηαρσξηζκέλα ζρνιεία, αξξέλσλ θαη ζειέσλ, αληηπξνζσπεχνπλ ζηελ έξεπλα ην
38,5%.

192

Ζ αξίζκεζε ησλ Πηλάθσλ ηεο έξεπλαο αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ εξσηεκάησλ ηεο έξεπλαο.
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ΠΗΝΑΚΑ 4. Σχπνο ζρνιείνπ (αξξέλσλ, ζειέσλ, κηθηφ, θιπ)
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Αξξέλσλ - Θειέσλ

47

37,9

38,5

38,5

Μηθηφ

75

60,5

61,5

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

122

98,4

100,0

Γελ απάληεζαλ

2

1,6

124

100,0

χλνιν
Γξαθηθή παξάζηαζε

61,5

70
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Αρρζνων - Θηλζων

Μικτό

Σν κεγαιχηεξν εχξνο αλά ειηθηαθή θαηεγνξία ησλ καζεηψλ πνπ δηδάζθνληαη θάπνην
θιαζηθφ κάζεκα, ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζρνιείσλ, θπκαίλεηαη απφ
10 έσο 18 εηψλ (63,9%). Πξνζεγγίδεη έηζη ηηο πξνζέζεηο ηεο έξεπλαο λα εζηηάζεη ζε
ειηθηαθέο θαηεγνξίεο καζεηψλ απφ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (ππνρξεσηηθή θαη
κεηα-ππνρξεσηηθή, 16+). Δμάιινπ, ην αληίζηνηρν κε ηελ Διιάδα εχξνο ησλ καζεηψλ
(12-18) εκθαλίδεηαη ηξίην, κε πνζνζηφ 13,1%, κε κηθξή δηαθνξά απφ ην δεχηεξν
(14,8%, γηα ηηο ειηθίεο 3-18).
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ΠΗΝΑΚΑ 5. Δχξνο ειηθίαο καζεηψλ/ηξηψλ
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

2 -16

4

3,2

3,3

3,3

3 – 18

18

14,5

14,8

18,0

7 – 18

6

4,8

4,9

23,0

10 – 18

78

62,9

63,9

86,9

12 – 18

16

12,9

13,1

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

122

98,4

100,0

Γελ απάληεζαλ

2

1,6

124

100,0

χλνιν
Γξαθηθή παξάζηαζε
70

63,9

60
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14,8

20
10

3,3

13,1

4,9

0
2--16

3--18

7 – 18

10 – 18

12--18

ηνλ ρψξν ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (KS 2) ε θιίκαθα ππεξνρήο ησλ
δηδαζθφκελσλ θιαζηθψλ καζεκάησλ είλαη αλακελφκελε: πξνεγνχληαη ηα Λαηηληθά
(18,5%), θαη έπνληαη: ν Κιαζηθφο πνιηηηζκφο (3,2%) θαη ηα Αξραία ειιεληθά (1,6),
ελψ ζε πνιχ κηθξφηεξε ζπρλφηεηα δηδάζθεηαη ε Αξραία Ηζηνξία ( ,8%). Αθνινπζνχλ
νη ζρεηηθνί πίλαθεο:
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ΠΗΝΑΚΑ 6. Μαζήκαηα πνπ δηδάζθεηε:
6.1. Λαηηληθά (KS 2)
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Ναη

23

18,5

18,5

18,5

Όρη

101

81,5

81,5

100,0

χλνιν

124

100,0

100,0

Γξαθηθή παξάζηαζε
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ΠΗΝΑΚΑ 6. Μαζήκαηα πνπ δηδάζθεηε:
6.2. Αξραία Διιεληθά (KS 2)
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Ναη

2

1,6

1,6

1,6

Όρη

122

98,4

98,4

100,0

χλνιν

124

100,0

100,0
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ΠΗΝΑΚΑ
6.Μαζήκαηα πνπ δηδάζθεηε:
6.3. Κιαζηθφο πνιηηηζκφο (KS 2)
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Ναη

4

3,2

3,2

3,2

Όρη

120

96,8

96,8

100,0

χλνιν
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100,0
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ΠΗΝΑΚΑ
6. Μαζήκαηα πνπ δηδάζθεηε:
6.4. Αξραία Ηζηνξία (KS 2)
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Ναη

1

,8

,8

,8

Όρη

123

99,2

99,2

100,0

χλνιν

124

100,0

100,0

Γξαθηθή παξάζηαζε

99,2

0,8
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60
Ναι

80
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120

Όχι

Ζ ίδηα θιίκαθα ππεξνρήο σο πξνο ηα δηδαζθφκελα θιαζηθά καζήκαηα ηεξείηαη ζε
κεγαιχηεξα πνζνζηά ζηελ ππνρξεσηηθή (KS 3 & KS 4) θαη ηε κεηα-ππνρξεσηηθή
(KS 5) δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Πξνηάζζεηαη ζεκαληηθά ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ
ζρνιείσλ ε δηδαζθαιία ησλ Λαηηληθψλ, έπεηαη ην κάζεκα ηνπ Κιαζηθνχ πνιηηηζκνχ,
κε κηθξή έζησ δηαθνξά απφ ην ηξίην, ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ ειιεληθψλ, ελψ
ηειεπηαίν εκθαλίδεηαη ην κάζεκα ηεο Αξραίαο ηζηνξίαο.
Δίλαη, επίζεο, ραξαθηεξηζηηθφ φηη γηα κελ ηα Λαηηληθά θαη ηα Αξραία
ειιεληθά ηα πνζνζηά δηδαζθαιίαο ηνπο είλαη αλνδηθά απφ ην KS 3 πξνο ην KS 4
(86,3 & 87,1 γηα ηα Λαηηληθά· 21,0 & 36,3 γηα ηα Αξραία ειιεληθά), ελψ κεηψλνληαη
ζην KS 5 (αξθεηά, 60,5%, γηα ηα Λαηηληθά θαη ζρεηηθά, 25,8%, γηα ηα Αξραία
ειιεληθά). Αληίζεηα, ηα πνζνζηά γηα ηνλ Κιαζηθφ πνιηηηζκφ είλαη ζηαζεξά αλνδηθά
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θαη ζηα ηξία ηάδηα (KS 3 = 31,5%, KS 4 = 37,9%, KS 5 = 56,5%). ε πνιχ
κηθξφηεξν βαζκφ αλνδηθή είλαη θαη ε πνξεία ηεο Αξραίαο ηζηνξίαο (KS 3 = ,8, KS 4 =
3,2%, KS 5 = 6,5%).
Απφ ηα πξνεγνχκελα πνζνηηθά δεδνκέλα φζνλ αθνξά ηνλ Κιαζηθφ πνιηηηζκφ
(ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ηνλ θιαζηθφ θφζκν απφ
κεηαθξάζεηο) πξνθχπηεη φηη ε πξνηεξαηφηεηα ηεο αξραηνγλσζίαο έλαληη ηεο
αξραηνγισζζίαο έρεη, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ζηαζεξνπνηεζεί ζην αγγιηθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα – γεγνλφο πνπ θξίλεηαη αθφκε πην ζεκαληηθφ, αλ ππνινγίζεη θαλείο φηη ε
πξνηεξαηφηεηα απηή απμάλεηαη ζηηο κεηαιπθεηαθέο ηάμεηο πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο
εμεηάζεηο. Αθνινπζνχλ πίλαθεο κε ηα ζρεηηθά δεδνκέλα:
ΠΗΝΑΚΑ
6. Μαζήκαηα πνπ δηδάζθεηε:
6.1. Λαηηληθά (KS 3)
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

Πνζνζηφ

πνζνζηφ

Ναη

107

86,3

86,3

86,3

Όρη

17

13,7

13,7

100,0

124

100,0

100,0

χλνιν

Γξαθηθή παξάζηαζε
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ΠΗΝΑΚΑ
6.Μαζήκαηα πνπ δηδάζθεηε:
6.2. Αξραία Διιεληθά (KS 3)
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

Πνζνζηφ

πνζνζηφ

Ναη

26

21,0

21,0

21,0

Όρη

98

79,0

79,0

100,0

124

100,0

100,0

χλνιν
Γξαθηθή παξάζηαζε

79

21

0

10

20

30

40

50

Ναι

60

70

80

90

Όχι

ΠΗΝΑΚΑ
6. Μαζήκαηα πνπ δηδάζθεηε:
6.3. Κιαζηθφο πνιηηηζκφο (KS 3)
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

Πνζνζηφ

πνζνζηφ

Ναη

39

31,5

31,5

31,5

Όρη

85

68,5

68,5

100,0

124

100,0

100,0

χλνιν
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6. Μαζήκαηα πνπ δηδάζθεηε:
6.4. Αξραία Ηζηνξία (KS 3)
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

Πνζνζηφ

πνζνζηφ

Ναη

1

,8

,8

,8

Όρη

123

99,2

99,2

100,0

χλνιν

124

100,0

100,0
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ΠΗΝΑΚΑ
6. Μαζήκαηα πνπ δηδάζθεηε:
6.1. Λαηηληθά (KS 4)
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

Πνζνζηφ

πνζνζηφ

Ναη

108

87,1

87,1

87,1

Όρη

16

12,9

12,9

100,0

124

100,0

100,0
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6. Μαζήκαηα πνπ δηδάζθεηε:
6.2. Αξραία Διιεληθά (KS 4)
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

Πνζνζηφ

πνζνζηφ

Ναη

45

36,3

36,3

36,3

Όρη

79

63,7

63,7

100,0

124

100,0

100,0

χλνιν
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6. Μαζήκαηα πνπ δηδάζθεηε:
6.3. Κιαζηθφο πνιηηηζκφο (KS 4)
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

Πνζνζηφ

πνζνζηφ

Ναη

47

37,9

37,9

37,9

Όρη

77

62,1

62,1

100,0

124

100,0

100,0

χλνιν
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ΠΗΝΑΚΑ
6. Μαζήκαηα πνπ δηδάζθεηε:
6.4. Αξραία Ηζηνξία (KS 4)
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

Πνζνζηφ

πνζνζηφ

Ναη

4

3,2

3,2

3,2

Όρη

120

96,8

96,8

100,0

χλνιν

124

100,0

100,0

Γξαθηθή παξάζηαζε
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ΠΗΝΑΚΑ
6. Μαζήκαηα πνπ δηδάζθεηε:
6.1. Λαηηληθά (KS 5)
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

Πνζνζηφ

πνζνζηφ

Ναη

75

60,5

60,5

60,5

Όρη

49

39,5

39,5

100,0

124

100,0

100,0

χλνιν
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ΠΗΝΑΚΑ
6.Μαζήκαηα πνπ δηδάζθεηε:
6.2. Αξραία Διιεληθά (KS 5)
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

Πνζνζηφ

πνζνζηφ

Ναη

32

25,8

25,8

25,8

Όρη

92

74,2

74,2

100,0

124

100,0

100,0

χλνιν
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ΠΗΝΑΚΑ
6. Μαζήκαηα πνπ δηδάζθεηε:
6.3. Κιαζηθφο πνιηηηζκφο (KS 5)
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

Πνζνζηφ

πνζνζηφ

Ναη

70

56,5

56,5

56,5

Όρη

54

43,5

43,5

100,0

124

100,0

100,0

χλνιν
Γξαθηθή παξάζηαζε
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ΠΗΝΑΚΑ
6. Μαζήκαηα πνπ δηδάζθεηε:
6.4. Αξραία Ηζηνξία (KS 5)
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

Πνζνζηφ

πνζνζηφ

Ναη

8

6,5

6,5

6,5

Όρη

116

93,5

93,5

100,0

χλνιν

124

100,0

100,0
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Ζ πξνεγνχκελε θαηάηαμε αλαθέξεηαη ζε ψξεο δηδαζθαιίαο πνπ έρνπλ επηιεγεί λα
δηεμάγνληαη εληφο ηνπ θαλνληθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ ζρνιείσλ. Έλα ζεκαληηθφ,
σζηφζν, πνζνζηφ (71,4%) αλαθέξεηαη ζε ηξφπνπο δηδαζθαιίαο πνπ δηεμάγνληαη ζε
ρξφλνπο δηδαζθαιίαο εθηφο ηνπ θαλνληθνχ πξνγξάκκαηνο. Αμηνζεκείσην επίζεο (αλ
θαη κηθξφ), είλαη ην πνζνζηφ (5,4%) ησλ δηδαζθφλησλ, πνπ απαζρνινχληαη σο etutors ζην εμ απνζηάζεσο πξφγξακκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο ηνπ CSCP.
ΠΗΝΑΚΑ
7. Παξαθαιψ, δψζηε πιεξνθνξίεο γηα θάπνηνλ άιιν ηχπν καζήκαηνο πνπ δηδάζθεηε (εθηφο ζρνιηθνχ
σξαξίνπ δηδαζθαιίαο, θαινθαηξηλά καζήκαηα, θιπ):
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Extra-curricular teaching

40

32,3

71,4

71,4

Other

10

8,1

17,9

89,3

e-tutoring

3

2,4

5,4

94,6

Summer school

3

2,4

5,4

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

56

45,2

100,0

Γελ απάληεζαλ

68

54,8

124

100,0

χλνιν
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Γξαθηθή παξάζηαζε
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Ζ ηάμε ηεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ, πνπ αλαθέξζεθε
πξνεγνπκέλσο, αληαλαθιάηαη θαη ζηηο ψξεο δηδαζθαιίαο. ηα Λαηηληθά ε κεγαιχηεξε
ζπζζψξεπζε σξψλ δηδαζθαιίαο παξαηεξείηαη ζην εχξνο ησλ 6 έσο 10 σξψλ (31,3%),
ελψ απμεκέλν είλαη θαη ην εχξνο ησλ 11 έσο 15 σξψλ (20,9%) δηδαζθαιίαο. ηηο ίδηεο
ψξεο ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ ειιεληθψλ θαηαιακβάλεη ην 10,0% αληίζηνηρα, ελψ ην
θαηάιιειν γηα ην ελ ιφγσ κάζεκα εχξνο σξψλ είλαη κέρξη 5 ψξεο ηελ εβδνκάδα
(80,0%). ηηο 6 έσο 10 ψξεο ηελ εβδνκάδα ην κάζεκα ηνπ Κιαζηθνχ πνιηηηζκνχ
δηδάζθεηαη ζε αξθεηά πςειφ πνζνζηφ (20,5%), ελψ θαη εδψ ην πιένλ θαηάιιειν
σξνιφγην πξφγξακκα είλαη έσο 5 ψξεο ηελ εβδνκάδα (58,9%). Ζ ίδηα πεξίπνπ ινγηθή
ηζρχεη θαη γηα ην κάζεκα ηεο Αξραίαο ηζηνξίαο: 26,7% γηα ηηο ψξεο 6 - 10 θαη 73,3%
κέρξη ηηο 5 ψξεο ηελ εβδνκάδα. Αθνινπζνχλ νη ζρεηηθνί πίλαθεο:
ΠΗΝΑΚΑ
8. Πφζεο ψξεο, ζπλνιηθά, αλά εβδνκάδα δηδάζθεηε θιαζηθά καζήκαηα:
a. Λαηηληθά
Ώξεο ζπλνιηθά

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

αλά εβδνκάδα

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Έσο 5

27

21,8

23,5

23,5

6 – 10

36

29,0

31,3

54,8

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Τπνπξγείν Παηδείαο,
Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ

MIS: 296579 – Π.3.1.1
Π.. Κιαζηθψλ Γισζζψλ Αγγιίαο - ΠΟΛΚΑ
ειίδα 98 απφ 127

11 – 15

24

19,4

20,9

75,7

16 – 20

16

12,9

13,9

89,6

21 – 25

6

4,8

5,2

94,8

26 – 30

6

4,8

5,2

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

115

92,7

100,0

Γελ απάληεζαλ

9

7,3

124

100,0

χλνιν
Γξαθηθή παξάζηαζε
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8. Πφζεο ψξεο, ζπλνιηθά, αλά εβδνκάδα δηδάζθεηε θιαζηθά καζήκαηα:
b. Αξραία ειιεληθά
Ώξεο ζπλνιηθά

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

αλά εβδνκάδα

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Έσο 5

40

32,3

80,0

80,0

6 – 10

5

4,0

10,0

90,0

11 – 15

5

4,0

10,0

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

50

40,3

100,0

Γελ απάληεζαλ

74

59,7

124

100,0

χλνιν
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ΠΗΝΑΚΑ
8. Πφζεο ψξεο, ζπλνιηθά, αλά εβδνκάδα δηδάζθεηε θιαζηθά καζήκαηα:
c. Κιαζηθφο πνιηηηζκφο
Ώξεο ζπλνιηθά

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

αλά εβδνκάδα

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Έσο 5

43

34,7

58,9

58,9

6 – 10

15

12,1

20,5

79,5

11 – 15

9

7,3

12,3

91,8

16 – 20

3

2,4

4,1

95,9

21 – 25

3

2,4

4,1

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

73

58,9

100,0

Γελ απάληεζαλ

51

41,1

124

100,0

χλνιν
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ΠΗΝΑΚΑ
8. Πφζεο ψξεο, ζπλνιηθά, αλά εβδνκάδα δηδάζθεηε θιαζηθά καζήκαηα:
d. Αξραία ηζηνξία
Ώξεο ζπλνιηθά

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Αλά εβδνκάδα

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Έσο 5

11

8,9

73,3

73,3

6 – 10

4

3,2

26,7

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

15

12,1

100,0

Γελ απάληεζαλ

109

87,9

χλνιν

124

100,0
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Παξά ην γεγνλφο φηη ε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ ζηα ζρνιεία πνπ
κεηείραλ ζηελ έξεπλα γίλεηαη ζε πξναηξεηηθή βάζε, ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ηνπο
(97,5%) έρεη δηακνξθψζεη θάπνην δηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ.
ΠΗΝΑΚΑ
9. Ζ δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ αθνινπζεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ, κε
νξηζκέλνπο ζθνπνχο/ζηφρνπο, πεξηερφκελν, κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζε;
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

ΝΑΗ

117

94,4

97,5

97,5

ΟΥΗ

3

2,4

2,5

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

120

96,8

100,0

Γελ απάληεζαλ

4

3,2

124

100,0

χλνιν
Γξαθηθή παξάζηαζε
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0
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Όζνλ αθνξά ηα ρξεζηκνπνηνχκελα εγρεηξίδηα, επηθξαηνχλ: γηα ην κάζεκα ησλ
Λαηηληθψλ ε ζεηξά ηνπ Cambridge Latin Course (94,4%) θαη γηα ηα Αξραία ειιεληθά
ε ζεηξά Greek to GCSE ηνπ John Taylor (Part 1 & Part 2), πνπ έρεη μεπεξάζεη ην
θιαζηθφ Athenaze (13,0%). O πξνζαλαηνιηζκφο ησλ εγρεηξηδίσλ ηνπ Taylor πξνο ηηο
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απαηηήζεηο ησλ εμεηάζεσλ θαη, ελδερνκέλσο, νη πεξηερφκελεο ζπγθξίζεηο ηνπο κε ηε
ιαηηληθή γιψζζα ζπκβάιινπλ ζηελ ππεξνρή ηνπο έλαληη ηνπ Athenaze.193
ηα ππφινηπα δχν καζήκαηα, ηνπ Κιαζηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο Αξραίαο
ηζηνξίαο, δελ πξνθχπηεη θάπνην κνλαδηθά εδξαησκέλν εγρεηξίδην. Γίλνληαη νη ζρεηηθνί
πίλαθεο.
ΠΗΝΑΚΑ
10.Πνηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ρξεζηκνπνηείηε ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ;
Παξαθαιώ ζεκεηώζηε γηα ην θιαζηθό κάζεκα πνπ δηδάζθεηε ηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο εγρεηξηδίσλ:
1. Λαηηληθά
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Cambridge Latin Course

117

94,4

94,4

94,4

Oxford Latin Course

2

1,6

1,6

96,0

Other (Minimus, Cambridge Latin

5

4,0

4,0

100,0

124

100,0

100,0

Course ,Ecce Romani + OCR
reader, KS3 - So you really want to
learn latin)
χλνιν
ΠΗΝΑΚΑ
10. Πνηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ρξεζηκνπνηείηε ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ;
Παξαθαιώ ζεκεηώζηε γηα ην θιαζηθό κάζεκα πνπ δηδάζθεηε ηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο εγρεηξηδίσλ:
2. Αξραία ειιεληθά
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Athenaze

7

5,6

13,0

13,0

Greek for Beginners

6

4,8

11,1

24,1

34

27,4

62,0

87,0

Greek to GCSE - John
Taylor

193

Taylor, J. (2003). Learning Greek. ην J. Morwood (επηκ.), The Teaching of Classics, φ.π., ζ. 100101.
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Other

7

5,6

13,0

Μεξηθφ ζχλνιν

54

43,5

100,0

Γελ απάληεζαλ

70

56,5

124

100,0

χλνιν

100,0

ΠΗΝΑΚΑ
10. Πνηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ρξεζηκνπνηείηε ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ;
Παξαθαιώ ζεκεηώζηε γηα ην θιαζηθό κάζεκα πνπ δηδάζθεηε ηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο εγρεηξηδίσλ:
3. Κιαζηθφο πνιηηηζκφο
Μάζεκα

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Γηάθνξνη ηίηινη

19

15,3

36,5

36,5

Σεχρε εμεηαζη. θέληξσλ

7

5,6

13,5

50,0

Σεχρε ζρνιείσλ

3

2,4

5,8

55,8

17

13,7

32,7

88,5

6

4,8

11,5

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

52

41,9

100,0

Γελ απάληεζαλ

72

58,1

124

100,0

Άιιν πιηθφ
Υσξίο βηβιία

χλνιν
ΠΗΝΑΚΑ

10.Πνηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ρξεζηκνπνηείηε ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ;
Παξαθαιώ ζεκεηώζηε γηα ην θιαζηθό κάζεκα πνπ δηδάζθεηε ηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο εγρεηξηδίσλ:
4. Αξραία ηζηνξία
Μάζεκα

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Γηάθνξνη ηίηινη

3

2,4

50,0

50,0

Σεχρε εμεη. θέληξσλ

2

1,6

33,3

83,3

Άιιν

1

,8

16,7

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

6

4,8

100,0

Γελ απάληεζαλ

118

95,2

χλνιν

124

100,0
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Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ νη γεληθφηεξεο ηδενινγηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο
ζηεξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ, θαιέζηεθαλ λα
απαληήζνπλ επηιεθηηθά ζε έλα κφλν απφ ηα επφκελα ηξία εξσηήκαηα:
ζε έλα γισζζνθεληξηθφ εξψηεκα -απφ ηα ηξέρνληα δηαρξνληθά, φπνπ ε

1.

θιαζηθή γιψζζα εθιακβάλεηαη σο κήηξα θαη ζεξαπαηλίδα ηεο ζχγρξνλεο αγγιηθήο
γιψζζαο. Οη πξνηηκήζεηο ζε απηή ηελ πεξίπησζε αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 29,7%.·
ζε έλα επξσθεληξηθφ, φπνπ ε αλαγθαηφηεηα ηεο ζπνπδήο ηεο θιαζηθήο

2.

γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο δηθαηνινγείηαη ζηε βάζε ηνπ παξαδεηγκαηηθνχ
πξνηχπνπ, ζην νπνίν αλαηξέρνπκε γηα λα ζεκειηψζνπκε ηε ξίδα ηνπ επξσπατθνχ
θφζκνπ θαη πνιηηηζκνχ. Ζ θαηεγνξία ηεο απάληεζεο απηήο ζπγθέληξσζε ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ (53,4%).
ζε έλα θξηηηθφ-δηαινγηθφ, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη θιαζηθνί καο δίλνπλ,

3.

κεηαμχ άιισλ, αθνξκέο γηα θξηηηθή ζθέςε θαη αλαζηνραζκφ ελφςεη ηνπ θξίζηκνπ
παξφληνο. Οη απαληήζεηο ζε απηφ ην εξψηεκα ζπγθέληξσζαλ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ
(16,9).
Οη απαληήζεηο ησλ άγγισλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο απηφ ην εξψηεκα είλαη
αλακελφκελεο, αλ θαη ε κείσζε ησλ γισζζνθεληξηθψλ ζηάζεσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθή.
Ζ ππεξνρή ηεο επξσθεληξηθήο θαη γισζζνθεληξηθήο ζηάζεο έλαληη ηεο θξηηηθήοδηαινγηθήο, επηθνηλσλεί, ιίγν πνιχ, κε αληίζηνηρεο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηνλ ηφπν καο. Με ηε δηαθνξά φηη νη άγγινη εθπαηδεπηηθνί πξνηάζζνπλ ην επξσπατθφ
πξνθίι ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ ελψ ζηνλ ηφπν καο πξνηάζζεηαη ην
δηαρξνληθά εζληθφ θαη έπεηαη ην επξσπατθφ.194

194

Κνπηζνγηάλλεο, Γ. (2007). Αμηνπνίεζε ησλ Τερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηε
δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ θαη θπξίσο ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο. Έξεπλα ζηνπο
θηινιόγνπο πνπ επηκνξθώζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ Οδύζζεηα, ζ. 25. Θεζζαινλίθε: Κέληξν
Διιεληθήο Γιψζζαο. http://www.greek-language.gr/greekLang/files/document/education/educators.pdf
Γθιαβάο, ., & Καξαγεσξγίνπ Α. (2005-2006). Παλειιαδηθή έξεπλα γηα ηα αξραία ειιεληθά ζην
Γπκλάζην. Αζήλα: Π.Η.
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos12/glavas.pdf
Σειεπηαίνο έιεγρνο ησλ ζπλδέζκσλ: 29/09/2011.
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7.2. Η αξιοποίηζη ηυν ΣΠΔ ζηο κλαζικό μάθημα: ενδεικηικά εςπήμαηα
Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δηδαζθφλησλ ην θιαζηθφ κάζεκα αλέθεξε φηη ζηε
δηδαζθαιία ηνπ θιαζηθνχ καζήκαηνο ρξεζηκνπνηεί ηηο ΣΠΔ (96,7%). Ζ δηθαηνιφγεζε
ηεο απνρήο ζηεξίδεηαη είηε ζην φηη νη ιίγνη εθπαηδεπηηθνί δελ αλαγλσξίδνπλ θάπνηα
ζεκαληηθή σθέιεηα ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία, είηε ζην φηη ιφγνη πιηθνηερληθήο
ππνδνκήο ηνπο απνηξέπνπλ απφ ηελ θαηάιιειε ρξήζε.
ΠΗΝΑΚΑ
12.Υξεζηκνπνηείηε ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ;
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

ΝΑΗ

116

93,5

96,7

96,7

ΟΥΗ

4

3,2

3,3

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

120

96,8

100,0

Γελ απάληεζαλ

4

3,2

124

100,0

χλνιν

Γξαθηθή παξάζηαζε
120

96,7
100
80
60
40
20

3,3

0
ΝΑΙ
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ΠΗΝΑΚΑ
13.Γηαηί δελ ρξεζηκνπνηείηε ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ:
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Δπεηδή δελ πηζηεχσ φηη νη κέρξη ζήκεξα νη

2

1,6

33,3

33,3

2

1,6

33,3

66,7

Άιινο ιφγνο

2

1,6

33,3

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

6

4,8

100,0

Γελ απάληεζαλ

118

95,2

χλνιν

124

100,0

ΣΠΔ έρνπλ θάπνηα αλαγλσξίζηκε σθέιεηα
ζηνπο καζεηέο
Δπεηδή δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε ππνδνκή
ζην ζρνιείν

ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηηο
ΣΠΔ είλαη ζε πςειφ πνζνζηφ (93,8%) είηε ηνπ ζρνιείνπ είηε δηθέο ηνπο. Δπίζεο, ην
72,2% αλαθέξεη φηη ηηο ρξεζηκνπνηεί πνιχ ζπρλά, ελψ ην 26,1% αξθεηά ζπρλά. Οη
δείθηεο απηνί κέζα ζηε γεληθφηεηά ηνπο δειψλνπλ φηη ν ρξεζηηθφο πιεξνθνξηθφο
γξακκαηηζκφο δελ ιείπεη απφ ηνπο δαζθάινπο ησλ θιαζηθψλ. Αθνινπζνχλ νη ζρεηηθνί
πίλαθεο:
ΠΗΝΑΚΑ
14. Γηαηί ρξεζηκνπνηείηε ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ;

1. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

7

5,6

6,3

6,3

105

84,7

93,8

100,0

ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ πξνβιέπεηαη απφ
ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηα
θιαζηθά καζήκαηα
2. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία
ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ νθείιεηαη ζε
πξσηνβνπιίεο ηνπ ζρνιείνπ ή δηθέο κνπ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Τπνπξγείν Παηδείαο,
Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ

MIS: 296579 – Π.3.1.1
Π.. Κιαζηθψλ Γισζζψλ Αγγιίαο - ΠΟΛΚΑ
ειίδα 107 απφ 127

Μεξηθφ ζχλνιν

112

90,3

Γελ απάληεζαλ

12

9,7

124

100,0

χλνιν

100,0

ΠΗΝΑΚΑ
15. Αλ ρξεζηκνπνηείηε ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ ηηο ΣΠΔ, ζεκεηψζηε πφζν ζπρλά ηηο
ρξεζηκνπνηείηε αλά εβδνκάδα:
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Πνιχ ζπρλά

83

66,9

72,2

72,2

Αξθεηά ζπρλά

30

24,2

26,1

98,3

2

1,6

1,7

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

115

92,7

100,0

Γελ απάληεζαλ

9

7,3

124

100,0

πάληα

χλνιν
Γξαθηθή παξάζηαζε
80

72,2

70
60
50
40

26,1

30
20
10

1,7

0
Πολφ ςυχνά

Αρκετά ςυχνά

Σπάνια

Δίλαη επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ δελ γίλεηαη ηφζν ζπρλά ζην
εξγαζηήξην (IT room: 18,2%). Δπλννχληαη κάιινλ νη κηθηνί ρψξνη θαη ρξφλνη (ηάμε
θαη ζπίηη: 47,4%, other: 45,5%), φηαλ νη απαληήζεηο δελ είλαη θάπσο αφξηζηεο (Online: 27,3%). Δπλννχληαη πξνθαλψο νη πνην επέιηθηνη, κηθηνί ηξφπνη κάζεζεο
(blended learning).
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ΠΗΝΑΚΑ
16α.Αλ ρξεζηκνπνηείηε ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ ηηο ΣΠΔ, επηιέμηε, παξαθαιψ, ηνλ
ηφπν πνπ ηηο ρξεζηκνπνηείηε:
ΠΗΝΑΚΑ
16α.Αλ ρξεζηκνπνηείηε ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ ηηο ΣΠΔ, επηιέμηε, παξαθαιψ, ηνλ
ηφπν πνπ ηηο ρξεζηκνπνηείηε:
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

1. ηελ ηάμε φπνπ δηδάζθσ

19

15,3

16,4

16,4

3. Καη ηα δχν (Κιαζηθή δηδαζθαιία θαη

11

8,9

9,5

25,9

55

44,4

47,4

73,3

3

2,4

2,6

75,9

28

22,6

24,1

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

116

93,5

100,0

Γελ απάληεζαλ

8

6,5

124

100,0

δηδαζθαιία κέζσ ΣΠΔ)
πλδπαζκφο (ηελ ηάμε φπνπ δηδάζθσ
+ Γηα εξγαζίεο ησλ καζεηψλ ζην ζπίηη )
πλδπαζκφο (ην εξγαζηήξην + Γηα
εξγαζίεο ησλ καζεηψλ ζην ζπίηη)
πλδπαζκφο (Καη ηα δχν + ηελ ηάμε
φπνπ δηδάζθσ )

χλνιν
ΠΗΝΑΚΑ

16β. Αλ ρξεζηκνπνηείηε ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ ηηο ΣΠΔ, επηιέμηε, παξαθαιψ, ηνλ
ηφπν πνπ ηηο ρξεζηκνπνηείηε:
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

On-line

3

2,4

27,3

27,3

Other

5

4,0

45,5

72,7

IT room

2

1,6

18,2

90,9

e-mail

1

,8

9,1

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

11

8,9

100,0

Γελ απάληεζαλ

113

91,1

χλνιν

124

100,0
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Χο πξνο ηα είδε ησλ ΣΠΔ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ
καζεκάησλ, ιηγφηεξν ζπρλά εκθαλίδνληαη: α) ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο,
φπσο ην Moodle (ρξεζηκνπνηνχληαη κέηξηα 62,4% θαη ιίγν 24,8%)· β) ηα
ειεθηξνληθά παηρλίδηα (αμηνπνηνχληαη ιίγν 56,2%, θαη κέηξηα 25,7%)· γ) νη
ηερλνινγίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηνπ web 2.0 (ιίγν: 46,9% θαη κέηξηα: 50,0%).
Ζ

«ζπληεξεηηθή»

απηή

αμηνπνίεζε

ησλ

ζπλεξγαηηθψλ

πεξηβαιιφλησλ

αληηδηαζηέιιεηαη πξνο ηε, κάιινλ αλακελφκελε, πιεζσξηθή: α) ησλ εξγαιείσλ ηνπ
Office (πάξα πνιχ: 50,5% θαη πνιχ: 27,9%)· β) ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ (πάξα
πνιχ: 41,4%, θαη πνιχ: 35,1%) θαη γ) ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ (πάξα πνιχ: 38,5%,
πνιχ 20,2% θαη ιίγν 22,9 %).
Σν δηαδίθηπν θαη ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα έρνπλ ηνπο έλζεξκνπο νπαδνχο ηνπο
αιιά θαη ηνπο δηζηαθηηθνχο ηνπο ρξήζηεο. Σν πξψην ρξεζηκνπνηείηαη πάξα πνιχ
21,6%, πνιχ 36,2% θαη ιίγν 42,2%, ελψ ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα: πάξα πνιχ 14,5%,
πνιχ 36,4% θαη ιίγν 47,3%. Οη ηαμηλνκήζεηο απηέο παξαπέκπνπλ ζε ππνινγηζκέλεο
κάιινλ ρξήζεηο ησλ ΣΠΔ, ρσξίο πάλησο λα εθπιήζζνπλ (ζεηηθά ή αξλεηηθά).
Γίλνληαη νη ζρεηηθνί πίλαθεο:
ΠΗΝΑΚΑ
17. Πνηα απφ ηα επφκελα ειεθηξνληθά εξγαιεία ρξεζηκνπνηείηε ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ
καζεκάησλ;
1. Γηαδίθηπν
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Πάξα Πνιχ

25

20,2

21,6

21,6

Πνιχ

42

33,9

36,2

57,8

Λίγν

49

39,5

42,2

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

116

93,5

100,0

Γελ απάληεζαλ

8

6,5

124

100,0

χλνιν
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Γξαθηθή παξάζηαζε
42,2

45

36,2

40
35
30
25

21,6

20
15
10
5
0
Πάρα Πολφ

Πολφ

Λίγο

ΠΗΝΑΚΑ
17. Πνηα απφ ηα επφκελα ειεθηξνληθά εξγαιεία ρξεζηκνπνηείηε ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ
καζεκάησλ;
2. Web 2.0 (blog, wikis, etc.)
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Πάξα Πνιχ

1

,8

1,0

1,0

Πνιχ

2

1,6

2,1

3,1

Λίγν

45

36,3

46,9

50,0

Μέηξηα

48

38,7

50,0

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

96

77,4

100,0

Γελ απάληεζαλ

28

22,6

124

100,0
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Γξαθηθή παξάζηαζε
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ΠΗΝΑΚΑ
17. Πνηα απφ ηα επφκελα ειεθηξνληθά εξγαιεία ρξεζηκνπνηείηε ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ
καζεκάησλ;
3. Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Πάξα Πνιχ

46

37,1

41,4

41,4

Πνιχ

39

31,5

35,1

76,6

Λίγν

23

18,5

20,7

97,3

3

2,4

2,7

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

111

89,5

100,0

Γελ απάληεζαλ

13

10,5

124

100,0

Μέηξηα

χλνιν
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Γξαθηθή παξάζηαζε
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ΠΗΝΑΚΑ
17. Πνηα απφ ηα επφκελα ειεθηξνληθά εξγαιεία ρξεζηκνπνηείηε ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ
καζεκάησλ;
4. Οπηηθναθνπζηηθά κέζα (video, cd, etc.)
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Πάξα Πνιχ

16

12,9

14,5

14,5

Πνιχ

40

32,3

36,4

50,9

Λίγν

52

41,9

47,3

98,2

2

1,6

1,8

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

110

88,7

100,0

Γελ απάληεζαλ

14

11,3

124

100,0

Μέηξηα

χλνιν

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Τπνπξγείν Παηδείαο,
Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ

MIS: 296579 – Π.3.1.1
Π.. Κιαζηθψλ Γισζζψλ Αγγιίαο - ΠΟΛΚΑ
ειίδα 113 απφ 127

Γξαθηθή παξάζηαζε
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ΠΗΝΑΚΑ
17. Πνηα απφ ηα επφκελα ειεθηξνληθά εξγαιεία ρξεζηκνπνηείηε ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ
καζεκάησλ;
5. πζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο (Moodle, etc.)
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Πάξα Πνιχ

6

4,8

5,9

5,9

Πνιχ

7

5,6

6,9

12,9

Λίγν

25

20,2

24,8

37,6

Μέηξηα

63

50,8

62,4

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

101

81,5

100,0

Γελ απάληεζαλ

23

18,5

124

100,0

χλνιν
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Γξαθηθή παξάζηαζε
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ΠΗΝΑΚΑ
17. Πνηα απφ ηα επφκελα ειεθηξνληθά εξγαιεία ρξεζηκνπνηείηε ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ
καζεκάησλ;
6. Γηαδξαζηηθνχο πίλαθεο
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Πάξα Πνιχ

42

33,9

38,5

38,5

Πνιχ

22

17,7

20,2

58,7

Λίγν

25

20,2

22,9

81,7

Μέηξηα

20

16,1

18,3

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

109

87,9

100,0

Γελ απάληεζαλ

15

12,1

124

100,0

χλνιν
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Γξαθηθή παξάζηαζε
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17. Πνηα απφ ηα επφκελα ειεθηξνληθά εξγαιεία ρξεζηκνπνηείηε ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ
καζεκάησλ;
9. Παθέηα ηνπ Office (word, ppt, etc.)
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Πάξα Πνιχ

56

45,2

50,5

50,5

Πνιχ

31

25,0

27,9

78,4

Λίγν

22

17,7

19,8

98,2

2

1,6

1,8

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

111

89,5

100,0

Γελ απάληεζαλ

13

10,5

124

100,0

Μέηξηα

χλνιν
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Γξαθηθή παξάζηαζε
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17. Πνηα απφ ηα επφκελα ειεθηξνληθά εξγαιεία ρξεζηκνπνηείηε ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ
καζεκάησλ;
10. Ζιεθηξνληθά παηρλίδηα
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

Πάξα Πνιχ

2

1,6

1,9

1,9

Πνιχ

17

13,7

16,2

18,1

Λίγν

59

47,6

56,2

74,3

Μέηξηα

27

21,8

25,7

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

105

84,7

100,0

Γελ απάληεζαλ

19

15,3

124

100,0

χλνιν
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Γξαθηθή παξάζηαζε
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Tν ςεθηαθφ πιηθφ πνπ πεξηέρεηαη ζην Cambridge School Classics Project (CSCP)
αλαθέξεηαη σο ην πιένλ δεκνθηιέο (87,8%).
ΠΗΝΑΚΑ
18. Παξαθαιψ δψζηε ην είδνο, ην φλνκα ή ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ελφο ειεθηξνληθνχ πξνγξάκκαηνο
πνπ ζεσξείηε απφ ηα πην ρξήζηκα ζηε δηδαζθαιία ηνπ θιαζηθνχ καζήκαηνο:
2. Όλνκα
πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

CSCP

65

52,4

87,8

87,8

Υσξίο φλνκα

2

1,6

2,7

90,5

Perseus Project

1

,8

1,4

91,9

Pompeii Interactive

1

,8

1,4

93,2

Google

1

,8

1,4

94,6

Quia

4

3,2

5,4

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

74

59,7

100,0

Γελ απάληεζαλ

50

40,3
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100,0
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Σέινο, σο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε
δηδαζθαιία ηνπ θιαζηθνχ καζήκαηνο αλαθέξεηαη ε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη
ησλ θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ (31,0%). Ζ κάζεζε κε ηξφπνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα
επηηεπρζνχλ κε ηε ρξήζε ησλ βηβιίσλ εκθαλίδεηαη σο δεχηεξνο ιφγνο (19,0%) θαη ε
εκπινπηηζκέλε ππνζηήξημε ηνπ παξαδνζηαθνχ καζήκαηνο σο ηξίηνο (16,9%).
ΠΗΝΑΚΑ
19. Υξεζηκνπνηείηε ηα ειεθηξνληθά εξγαιεία ή ηα πξνγξάκκαηα ζηα θιαζηθά καζήκαηα, πξνθεηκέλνπ:

Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο θαιχηεξα ην

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

ρεηηθφ

Αζξνηζηηθφ

Ν

%

πνζνζηφ

πνζνζηφ

21

16,9

18,1

18,1

15

12,1

12,9

31,0

36

29,0

31,0

62,1

3

2,4

2,6

64,7

22

17,7

19,0

83,6

19

15,3

16,4

100,0

Μεξηθφ ζχλνιν

116

93,5

100,0

Γελ απάληεζαλ

8

6,5

124

100,0

κάζεκα πνπ δηδάζθεηε ζηελ ηάμε
Να επεθηείλνπλ/πινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο
γηα θάπνην ζέκα πνπ δηδάζθεηε ζηελ ηάμε
Να απμεζνχλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηα θίλεηξα
ησλ καζεηψλ
Να εξγαζηνχλ νη καζεηέο (ζπιινγηθά, ζε
νκάδεο ή αηνκηθά), εθπνλψληαο
δξαζηεξηφηεηεο ζηε κνξθή project
Να κάζνπλ λα εξγάδνληαη κε ηξφπνπο πνπ δελ
είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ κε ηε ρξήζε
ησλ βηβιίσλ
Να πξνζαξκφζεηε ηε δηδαζθαιία ζαο ζηηο
ζεκεξηλέο απαηηήζεηο

χλνιν

8. ςμπέπαζμα
Απφ ηα πξνεγνχκελα πξνθαίλεηαη ε αληίδξαζε ησλ άγγισλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ
πεξηζσξηνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ ζηα ζρνιεία. Ζ ζηξνθή
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πξνο ηελ αξραηνγλσζία έλαληη ηεο αξραηνγισζζίαο είλαη απφ έλα απφ ηα αηζηφδνμα
ζήκαηα ηεο αληίδξαζεο απηήο, πνπ ηελ επλνεί πξνθαλψο ν πξαγκαηνινγηθφο
ραξαθηήξαο ησλ ΣΠΔ. Αλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δειψλεη φηη
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ είλαη ζπληξηπηηθή, ε αμηνπνίεζή ηνπο επηθεληξψλεηαη ζηε
δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ιηγφηεξν πξνο ηα πεξηβάιινληα
ζπλεξγαζίαο. Ζ εκπηζηνζχλε πξνο ηνπο θαηά παξάδνζε αλαγλσξηζκέλνπο
βηβιηνθεληξηθνχο θνξείο, φπσο ην Παλεπηζηήκην ηνπ Καίκπξηηδ, πνπ ζην κεηαμχ
κεηέηξεςαλ ην πιηθφ ηνπο ζε ςεθηαθφ είλαη ραξαθηεξηζηηθή.
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