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Περίληψη 

Η εργασία αφορά ένα ̟αράδειγµα αξιο̟οίησης των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της 
λογοτεχνίας. Αρχικά τίθεται το θεωρητικό ̟λαίσιο µε αναφορές στον κοινωνικο̟ολιτικό λόγο για τους 
ψηφιακούς γραµµατισµούς, σε ̟αιδαγωγικές και διδακτικές ̟ροσεγγίσεις. Ακολούθως καταγράφεται 
σύντοµα η εκ̟αιδευτική συγκυρία σε σχέση µε το µάθηµα της λογοτεχνίας. Στο κύριο µέρος 
̟εριγράφεται η οργάνωση του µαθήµατος, ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών και η α̟οτίµηση α̟ό τους 
µαθητές. Τέλος αναστοχαζόµαστε το εγχείρηµα µε έµφαση στο ζήτηµα των Νέων Τεχνολογιών. 

Λέξεις κλειδιά: Λογοτεχνία, Νέες Τεχνολογίες, κοινωνικά δίκτυα 

Εισαγωγή, οι θεωρητικές αφετηρίες και η εµπειρική πραγµατικότητα 

Θέµα της εργασίας είναι η ̟ρωτοβουλία µαθητών α̟ό το Γυµνάσιο Νευροκο̟ίου να 
εκφράσουν µέσα α̟ό το φέισµ̟ουκ (facebook) τη σηµασία ̟ου έχει «η ̟οίηση στη ζωή µας», 
µε αφετηρία τα µαθήµατα λογοτεχνίας κατά τη χρονιά 2009-’10. Σκο̟ός είναι να 
αναστοχαστούµε την αξιο̟οίηση των Νέων Τεχνολογιών (Ν.Τ.). 

Στην ̟ροσέγγισή µας υιοθετούµε τον κοινωνικο̟ολιτικό λόγο ̟ου συνδέει τον νέο 
ψηφιακό γραµµατισµό µε τη διαµόρφωση της ταυτότητας και ε̟ιζητά τη σύζευξη 
ψυχαγωγικής και µαθητικής ταυτότητας (Κουτσογιάννης, 2011). Οι Ν.Τ. αντιµετω̟ίζονται 
και ως σηµαντικός ̟όρος (Κουτσογιάννης, 2010). Ε̟ίσης, θεωρούµε τις Ν.Τ. συστηµικό 
̟αράγοντα, ̟ου διαµορφώνει ̟ερί̟λοκες σχέσεις µαθητή, δάσκαλου και µαθήµατος και 
θέτει ζητήµατα για τον τρό̟ο αντιµετώ̟ισής τους στο σχολείο (Γαβαλάς, 2011).  

Το ̟αιδαγωγικό ̟λαίσιο καθορίζεται α̟ό την ̟ρόταση της Οµάδας για τη διδασκαλία 
της λογοτεχνίας, ̟ου ορίζει την µαθητική εµ̟ειρία ως ̟αιδαγωγική αφετηρία (Χοντολίδου, 
2000). Ευρύτερα, στηρίζεται στην ̟ροβληµατίζουσα ̟αιδεία ̟ου θέτει την ανάγνωση του 
κόσµου ̟ριν α̟ό την ανάγνωση του κειµένου (Φρέιρε, χχ). ∆ηλαδή, α̟οδεχόµαστε ότι η 
ύ̟αρξη των µορφών γραµµατισµού σχετίζεται µε ̟ολιτισµικά ̟εριβάλλοντα και µε τη 
διαµόρφωση κοινωνικής ταυτότητας (Μητσικο̟ούλου Β., 2001). 

Η συγκυρία συνδέεται µε τα νέα Προγράµµατα Σ̟ουδών (Π.Σ.) για την Α΄ Λυκείου 
(ΦΕΚ, 2011), µε το νέο τρό̟ο αξιολόγησης (ΥΠ∆ΒΜΘ, 2011) και µε τα νέα Π.Σ. για το 
Γυµνάσιο (Π.Ι., 2011α, 2011β). Ε̟ισηµαίνεται ότι το µάθηµα της λογοτεχνίας «ως µύηση σε 
µια υψηλή τέχνη» είναι χώρος µεγάλης αντίστασης στη χρήση των Ν.Τ.,  αλλά τονίζεται η 
ανάγκη να χρησιµο̟οιηθούν ̟οικιλοτρό̟ως (ΦΕΚ, 2011). Οι ̟ροβλε̟όµενες αλλαγές 
̟ροκάλεσαν άµεση αντίδραση α̟ό µέρος της εκ̟αιδευτικής κοινότητας. Ωστόσο, το ζήτηµα 
των Ν.Τ. αγνοήθηκε ή δαιµονο̟οιήθηκε µε λίγες αφοριστικές αναφορές (Φιλολογική, 2011; 
Παρίσης, 2011; Τσολάκης, 2011: 506, 511). Μόνο σε µία ̟ερί̟τωση διατυ̟ώνεται θετικά η 
γενική κρίση ότι η βοήθεια των Ν.Τ. α̟οτελεί ουσιαστική συµβολή (Μ̟αλάσκας, 2011). 

Μέχρι και σήµερα βασικός σκο̟ός της λογοτεχνίας στο σχολείο είναι η σύνδεση µε την 
«̟ολιτιστική κληρονοµιά» (Π.Ι., 2006). Πρακτικά, δίνεται έµφαση σε ε̟ιλογές ̟ου 
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στηρίζουν µία συγκεκριµένη ιδεολογία για το έθνος, τέτοια ̟ου ξε̟ερνάει τους διχασµούς 
µε την ε̟ίτευξη συµβολικής κοινωνικής ενότητας (Τζιόβας, 2006; Τζιόβας, 2007). Ωστόσο, το 
µάθηµα έχει υ̟οβαθµιστεί σε α̟οστήθιση κριτικών και α̟ό την ̟λευρά των µαθητών 
̟αρατηρείται αδιαφορία. Τα νέα Π.Σ. ε̟ισηµαίνουν ως αιτία και την α̟ουσία διάκρισης 
ανάµεσα στην ιστορική και την αισθητική ̟ροσέγγιση (ΦΕΚ, 2011). Τα ̟ράγµατα γίνονται 
̟ιο σύνθετα εξαιτίας της αδυναµίας να ̟ροσδιοριστούν σ’ ένα α̟οδεκτό θεωρητικό ̟λαίσιο 
οι έννοιες της λογοτεχνίας και της εγγενούς αισθητικής αξίας της (Τζιόβας, 2003).  

Ακολούθως ̟ερνάµε στο ̟αράδειγµά µας ακολουθώντας τα χαρακτηριστικά της µελέτης 
̟ερί̟τωσης και βασιζόµενοι κυρίως στη συµµετοχική ̟αρατήρηση (Cohen et al. 2008). 

Το µάθηµα της λογοτεχνίας στη Γ΄ Γυµνάσιου Κάτω Νευροκοπίου 2009-’10  

Η συσχέτιση του φέισµ̟ουκ µε τη λογοτεχνία στο Γυµνάσιο του Νευροκο̟ίου α̟οτέλεσε την 
κατάληξη ̟ροηγούµενης διαδικασίας ̟ου κράτησε ̟ερί̟ου δύο µήνες. Το ενδιαφέρον των 
µαθητών για την ερωτική ατµόσφαιρα του Ερωτόκριτου και της Ερωφίλης οδήγησε στις 
αρχές Οκτωβρίου στην ̟ρόταση να γνωρίσουν την ερωτική ̟οίηση µέσα α̟ό βιβλία της 
σχολικής βιβλιοθήκης και το ∆ιαδίκτυο. ∆ούλεψαν σε οµάδες µε σκο̟ό να ̟αρουσιάσουν 
ερωτικά ̟οιήµατα ̟ου τους συγκίνησαν εστιάζοντας κάθε οµάδα σε ξεχωριστό ̟οιητή και 
κάθε µαθητής σε ξεχωριστό ̟οίηµα µε γνώµονα τους ̟οιητές του σχολικού βιβλίου. Οι 
̟αρουσιάσεις ξεκίνησαν αρχές ∆εκεµβρίου, ̟εριλάµβαναν τα ̟οιήµατα, την αιτιολόγηση 
της ε̟ιλογής και σχετικό ο̟τικοακουστικό υλικό. Α̟ό τα ̟ροηγούµενα διαφαίνεται ως ένα 
βαθµό ότι κίνητρο των ̟αιδιών να οργανώσουν την οµάδα στο φέισµ̟ουκ ήταν η ̟οίηση 
ό̟ως νοηµατοδοτήθηκε µέσα α̟ό τα δικά τους βιώµατα (Χοντολίδου, 2000). 

Η δια̟ίστωση ότι ̟ολλά ̟αιδιά κουβέντιαζαν συνεχώς για την ε̟ικοινωνία τους στο 
φέισµ̟ουκ έδωσε την ιδέα να δηµιουργηθεί στο συγκεκριµένο δίκτυο µια οµάδα α̟ό τα ίδια 
τα ̟αιδιά ̟ου θα έχει θέµα το σηµείο αναφοράς ̟ου τους ένωνε όλο αυτό το διάστηµα, 
δηλαδή την ̟οίηση. Η σκέψη ήταν ότι θα µ̟ορούσε να λειτουργήσει σαν ένας καµβάς ̟άνω 
στον ο̟οίο θα κατέθεταν ̟ια ̟ροσω̟ικές ε̟ιλογές και δηµιουργίες σχετικές µε την ̟οίηση. 
Έτσι, στο τέλος Ιανουαρίου, µετά το τέλος των ̟αρουσιάσεων α̟’ όλες τις οµάδες, το 
µάθηµα µεταφέρθηκε ̟άλι στον χώρο της βιβλιοθήκης για να στήσουν και να υ̟οστηρίξουν 
µε υλικό την οµάδα στο φέισµ̟ουκ «Γυµνάσιο Νευροκο̟ίου, Η ̟οίηση στη ζωή µας». 

Κατό̟ιν, οι µαθητές διάλεγαν κάθε φορά ένα ̟οίηµα ̟ου τους έκανε εντύ̟ωση µέσα α̟ό 
τα βιβλία της σχολικής βιβλιοθήκης ή µέσα α̟ό την αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο µε σκο̟ό να 
το ανεβάζουν στη σελίδα της οµάδας. Οι ̟ιο εξοικειωµένοι µαθητές διευκόλυναν ̟ρακτικά 
και τους άλλους ̟ρος την κατεύθυνση αυτή. Συνολικά δώδεκα µαθητές, αν και εντό̟ιζαν 
και ̟ρότειναν ̟οιήµατα δεν θέλησαν να συµµετάσχουν στις αναρτήσεις, ε̟ειδή δεν είχαν 
σχέση µε το φέισµ̟ουκ αλλά και δεν ήθελαν να ανοίξουν λογαριασµό. 

Η οµάδα δηµιουργήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου του 2010, ανοιχτή, µε τριάντα ̟αιδιά ως 
διαχειριστές. Η ̟ρώτη ανάρτηση έγινε µε φωτογραφίες του Καβάφη, του Εγγονό̟ουλου και 
του Ελύτη. Η ̟ορεία των αναρτήσεων α̟ό το σχολείο ολοκληρώθηκε σε διάστηµα τριών 
εβδοµάδων, δηλαδή 6 διδακτικών ωρών, αλλά α̟ό την ̟ρώτη κιόλας µέρα η ̟ρόσβαση α̟’ 
όσους είχαν τη δυνατότητα γινόταν και α̟ό το σ̟ίτι. Συνολικά δηµοσίευσαν υλικό 35 α̟ό 
τα 48 ̟αιδιά των δύο τµηµάτων ̟ου συµµετείχαν. Ε̟ι̟λέον σχολίασαν ή ανάρτησαν 
̟οιήµατα άλλα 18 άτοµα εκτός σχολείου, ̟ράγµα ̟ου ενθάρρυνε τα ̟αιδιά να συνεχίσουν. 
Συνολικά η σελίδα φιλοξενεί ̟οιήµατα 64 Ελλήνων και ξένων ̟οιητών. 

Το υλικό ̟ου αναρτήθηκε αντλήθηκε α̟ό ανθολογίες ή ̟οιητικές συλλογές της σχολικής 
βιβλιοθήκης, α̟ό βίντεο του γιουτιούµ̟ και α̟ό ιστοσελίδες ̟ου φιλοξενούν ̟οιήµατα. 
Εκτός α̟ό µεταφράσεις αναρτήθηκαν και ̟οιήµατα στα αγγλικά. Ως τεχνική για την 
ανάρτηση ̟ολλών ̟οιηµάτων χρησιµο̟οιήθηκε η  φωτογραφία. Με δική τους ̟ρωτοβουλία 
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χρησιµο̟οίησαν ελεύθερο ̟ρόγραµµα (photoscape) και έγραψαν ̟άνω σε φωτογραφίες 
̟οιητών ή άλλες θεµατικά συναφείς, α̟οσ̟άσµατα ̟οιηµάτων ̟ου τους άρεσαν. Έτσι στην 
οµάδα τους δηµιούργησαν ένα ̟ρωτότυ̟ο υλικό 85 φωτογραφιών µε ̟οιητικούς στίχους. 
Ε̟ίσης µε µορφή φωτογραφίας έξι µαθητές αναρτήσανε συνολικά εννιά δικά τους 
̟οιήµατα. Τέλος οχτώ µαθητές δηµιούργησαν και ανάρτησαν έντεκα δικά τους βίντεο 
ο̟τικο̟οιώντας ̟οιήµατα ̟ου ε̟έλεξαν, κά̟οια α̟ό αυτά µελο̟οιηµένα. Ήταν για όλους η 
̟ρώτη φορά ̟ου δηµιουργούσαν βίντεο.  

Η διαδικασία ξέφυγε αµέσως α̟ό τα όρια του σχολείου. Οι ̟ερισσότερες αναρτήσεις 
γίνονταν ̟λέον α̟ό το σ̟ίτι, καθώς είχαµε φτάσει στα µέσα Μαρτίου, τα χρονικά 
̟εριθώρια είχαν στενέψει και οι ανάγκες του αναλυτικού ̟ρογράµµατος έ̟ρε̟ε 
στοιχειωδώς να υ̟ηρετηθούν. Βέβαια αρκετοί συνέχισαν να αναρτούν µε φθίνουσα 
συχνότητα µέχρι και τις 2 Ιουλίου 2010 ό̟ου βρίσκουµε την τελευταία ανάρτηση της 
σχολικής χρονιάς. Κά̟οιοι µαθητές ε̟ισκέ̟τονται την οµάδα µέχρι και σήµερα.  

Στο τέλος της χρονιάς οι µαθητές α̟άντησαν γρα̟τά στο ερώτηµα: «Τι ήταν για σας η 
οµάδα ̟ου δηµιουργήσατε στο φέισµ̟ουκ;». Οι 9 α̟ό τους 46 δεν εκφράσανε γνώµη. Οι 
υ̟όλοι̟οι 37 θεωρούν σηµαντική την οµάδα στο φέισµ̟ουκ κυρίως ε̟ειδή δηµοσιο̟οίησαν 
τη δηµιουργική ε̟αφή τους µε την ̟οίηση. Ε̟ίσης, εκτιµούν ιδιαίτερα το γεγονός ότι η 
̟ρωτοβουλία τους αξιολογήθηκε θετικά α̟ό ̟ρόσω̟α εκτός σχολείου. Ορισµένοι 
ε̟ισηµαίνουν την ανά̟τυξη αισθήµατος συνεργασίας και συλλογικότητας, άλλοι τονίζουν 
ότι η οµάδα α̟ενοχο̟οιεί την ενασχόληση µε το φέισµ̟ουκ. Τέλος σε µία α̟άντηση 
ε̟ισηµαίνεται ότι µετέφεραν την ̟οίηση και µετά το σχολείο. 

Αναστοχασµός 

Όσα ̟ροηγήθηκαν µας οδηγούν σε κρίσεις ̟ου ε̟ιβεβαιώνουν τις θεωρητικές αφετηρίες της 
εργασίας. Συγκεκριµένα, δικαιώνεται η ̟αιδαγωγική της ̟ροβληµατίζουσας ̟αιδείας και η 
αντίληψη ̟ου α̟οκαθηλώνει τη λογοτεχνία α̟ό το βάθρο της αυτα̟όδεικτης αξίας 
αλλάζοντας και τον τρό̟ο ανάγνωσής της. Ιδιαίτερη σηµασία α̟έκτησε η αναβάθµιση του 
µαθητικού λόγου ̟ου ενέταξε νέα κείµενα στο µάθηµα.  

Σχετικά µε την αλληλε̟ίδραση µαθητών και µαθήµατος µε τις Ν.Τ δια̟ιστώνουµε ότι οι 
µαθητές ήρθαν σε ε̟αφή µε δείγµατα λογοτεχνίας ̟ολλών λαών και µάλιστα α̟ό ̟εριοχές 
̟ου δεν εντάσσονται στη δυτική κουλτούρα ό̟ως ο Λίβανος (Abu Shaaka), η Περσία/ 
Αφγανιστάν (Rumi), κλ̟.. Ο τρό̟ος ̟ρόσληψης της λογοτεχνίας µε τις Ν.Τ. ανέδειξε και 
άλλες ̟τυχές της συζήτησης. Είχε ̟αιγνιώδη χαρακτηριστικά, οδήγησε σε δηµιουργία νέων 
̟ολυτρο̟ικών κειµένων και έτσι ε̟ιτεύχθηκε το ουσιαστικότερο ζητούµενο: η αλλαγή 
στάσης α̟έναντι στην λογοτεχνία (Νικολαΐδου, 2010). Α̟ό την άλλη, θα µ̟ορούσε να 
ε̟ισύρει τη µοµφή της φυγόκεντρης ανάγνωσης (Νικολαΐδου, 2009, 2010). Ωστόσο, ίσως 
αυτό είναι το τίµηµα της δηµιουργικής ̟ροσέγγισης (∆ηµό̟ουλος, 2007). Τέλος, 
α̟ορρίφτηκε η εργαλειακή λογική ̟ου δίνει έµφαση στην κατανάλωση τεχνολογικών 
̟ροϊόντων. Για ̟αράδειγµα, η ̟ρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο για τους ̟ερισσότερους 
υ̟ολογιστές εξασφαλίστηκε χάρη στο ασύρµατο δίκτυο ενός γείτονα. 

Θεωρούµε ότι το α̟οτέλεσµα ήταν ̟ετυχηµένο, ε̟ειδή συνταίριαξε διαφορετικά στοιχεία 
της εφηβικής ταυτότητας στο ̟λαίσιο µιας καινοφανούς σχολικής ̟ρακτικής. Και κυρίως,  
ε̟ειδή ως τελικό α̟οτέλεσµα δεν έµεινε η τεχνολογία αλλά η ̟οίηση. 
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