Για ηη διδαζκαλία και ηο «νέο» ηπόπο αξιολόγηζηρ
ηων μαθημάηων ηηρ «Δλληνικήρ Γλώζζαρ» ζηο ΓΔΛ
Για ηο νέο ηπόπο αξιολόγηζηρ ηων μαθηηών ηων ΓΔΛ (169626/Γ2/11-10-2018)
Για ηιρ «Οδηγίερ για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηιρ Α΄ και Β΄ ηάξειρ ΓΔΛ για ηο ζχολικό έηορ 2018-2019»
(142758/Γ2/4-9-2018)

α. Γεκηνπξγνύληαη καζήκαηα πνιιώλ ηαρπηήησλ, «πξσηεύνληα» ή «δεπηεξεύνληα», αλάινγα
κε ην αλ εμεηάδνληαη (ή όρη) ζηηο γξαπηέο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο. Μπνξνύκε λα πνύκε όηη
θαη κόλν ε θαηαλνκή-δηάθξηζε ησλ καζεκάησλ ζε νκάδεο, βάζεη ηνπ αλ εμεηάδνληαη (ή όρη)
ζηηο πξναγσγηθέο, δείρλεη ηελ πνιηηηθή βνύιεζε θπβεξλώλησλ θαη αξκνδίσλ: θνληόζσξε
εμεηαζηνθεληξηθή ινγηθή ζηε βάζε, ππνηίζεηαη, δεκηνπξγίαο ελόο ιπθείνπ ειεύζεξνπ από
εμεηάζεηο. Γηα πνηθίια όκσο καζήκαηα αλά ηάμε ε θαηάζηαζε ηείλεη ζε κεγαιύηεξε
θξνληηζηεξηνπνίεζε θαη, ζπλαθόινπζα, επηβάξπλζε ησλ ιατθώλ νηθνγελεηώλ. Καηαξγνύλ ηηο
εμεηάζεηο εληζρύνληάο ηηο. Κάηη παξαπάλσ: Γε λένε ηι και γιαηί ππέπει να μάθει ηο παιδί
αλλά ζε ηι να εξεηαζηεί.
β. Σςγκολλώνηαι καηά ηπόπο αςθαίπεηο διακπιηά γνωζηικά ανηικείμενα-μαθήμαηα με
κπιηήπια όσι επιζηημονικά-παιδαγωγικά αλλά εξεηαζηικά. Σηελ Α΄ Λπθείνπ θάησ από
ηνλ εληαίν ηίηιν «Διιεληθή Γιώζζα» ζπζηεγάδνληαη ε Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη
Γξακκαηεία, ε Νέα Διιεληθή Γιώζζα θαη ε Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία, δειαδή ηξία ζαθώο
δηαθνξεηηθά γλσζηηθά πεδία. Σηε Β΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ θάησ από ηνλ ίδην ηίηιν ζπζηεγάδνληαη
ε Νέα Διιεληθή Γιώζζα θαη ε Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία, δειαδή θαη εδώ αληηεπηζηεκνληθή
ζπγθόιιεζε δύν μερσξηζηώλ γλσζηηθώλ-επηζηεκνληθώλ αληηθεηκέλσλ. Καη ελώ ζηελ Α΄
Λπθείνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα Αξραία ζηελ «Διιεληθή Γιώζζα», ζηε Β΄ Λπθείνπ δε
ζπκβαίλεη απηό. Άιιν πξάγκα ε «Διιεληθή Γιώζζα» ζηελ Α΄ ηάμε θαη άιιν ζηε Β΄. Τν
ζηακάηεκα παξνρήο ηεο όπνηαο γεληθήο παηδείαο ζηελ Α΄ ΓΔΛ ζπκβαδίδεη κε κία
αληηεπηζηεκνληθή θαη κεζνδνινγηθή ζύγρπζε. Η ηξίσξε ζπλεμέηαζε ηεο Γιώζζαο θαη ηεο
Λνγνηερλίαο (θαη ζηηο ηξεηο ηάμεηο), εθηόο από ην όηη είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ εμνλησηηθή,
παξαβηάδνληαο επηζηεκνινγηθά όξηα ζηνρεύεη ζηε δεκηνπξγία γλσζηηθώλ (;) πεδίσλ
απξνζδηόξηζηεο θαηάζηαζεο.
γ. Η θοπμαλιζηική, θεμαηική και ειδολογική πποζέγγιζη ηηρ Λογοηεσνίαρ από ηην Α΄
ηάξη επεκηείνεηαι και ζηη Β΄, ενώ πποζηίθεηαι η ζύγσςζή ηηρ με ηη Γλώζζα. Γελ
ππάξρεη θακία κέξηκλα γηα ηελ αηζζεηηθή-ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ.
Καη θαηαληνύλ (ηδίσο κε ην θνηλό ηξίην ζέκα ηεο αμηνιόγεζεο ησλ δύν θιάδσλ, ηεο
Λνγνηερλίαο θαη ηεο Γιώζζαο) έξγα ηνπ Σνισκνύ ή ηνπ Παπαδηακάληε ηζνδύλακα κε έλα
«πνιπηξνπηθό» θείκελν, ιόγνπ ράξε κία δηαθήκηζε ή θάπνηα ηζηνζειίδα κεηεσξνινγηθήο
πξόβιεςεο.
δ. Αιιά και ζηα Απσαία επισειπείηαι πεςζηοποίηζη και πλήπηρ ζύγσςζη δύο ζαθώρ
διακπιηών ανηικειμένων, πος είναι ηα απσαία ελληνικά από ηο ππωηόηςπο και ηα απσαία
ελληνικά από μεηάθπαζη. Δίλαη πεξίπνπ ζα λα δηδάζθνληαη ζην ίδην κάζεκα θπζηθή θαη
ρεκεία. Έηζη ην κάζεκα απηό γίλεηαη εξκαθξόδηην, νδεγείηαη ζε δηάιπζε θαη απνδόκεζε.
ε. Απηά ηα πξάγκαηα όκσο δελ είλαη θεξαπλόο ελ αηζξία, αιιά ζπλέρηζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζεσλ, όπσο εθείλεο κε αξκόδηα ππνπξγό ηελ
αιήζηνπ κλήκεο Γηακαληνπνύινπ. Ταπηόρξνλα ε θπβέξλεζε πηνζεηεί πιήξσο ηελ
«εξγαιεηνζήθε» ηνπ ΟΟΣΑ γηα ηελ Παηδεία. Οι εξελίξειρ αςηέρ πλήηηοςν ακόμη
πεπιζζόηεπο ηελ ηζνηηκία ησλ παηδηώλ ζηελ πξόζβαζε ζην κνξθσηηθό αγαζό θαη γεληθόηεξα
ηο δικαίωμα ζηη μόπθωζη, νδεγνύλ ζε αθόκε κεγαιύηεξε ρεηξαγώγεζε ηεο λέαο γεληάο.
Πιήηηνπλ, αθόκε, ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, αθνύ ε δηάιπζε ησλ
εηδηθνηήησλ (κε ην ρηύπεκα ησλ δηαθξηηώλ γλσζηηθώλ/επηζηεκνληθώλ αληηθεηκέλσλκαζεκάησλ) θαη ε έληαζε ηνπ «θνπζησδηαθνύ ξόινπ» ηνπ ζρνιείνπ ζα νδεγήζνπλ ζε αθόκε
κεγαιύηεξε θηλεηηθόηεηα θαη ζε εξγαζηαθό κεζαίσλα.
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