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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Σηελ παξνύζα εηζήγεζε παξνπζηάδνπκε έλα ζελάξην δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο κε ηελ αμηνπνίεζε ελόο 

κηθξόθνζκνπ πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί κε ην δηεξεπλεηηθό εξγαιείν «Ταμηλνκνύκε», ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηελ 

ππνινγηζηηθή πιαηθόξκα Αβάθην. Μέζσ ησλ θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ νη καζεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

εληνπίζνπλ ηα αθεγεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηξηώλ έξγσλ ηεο ειιεληθήο εζνγξαθίαο θαη λα ηα δηαπηζηώζνπλ 

νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο κε ηνλ επξσπατθό λαηνπξαιηζκό. Σην κηθξόθνζκν πνπ έρνπκε θηηάμεη 

πεξηιακβάλνληαη έξγα ησλ Κσλ. Θενηόθε, Αλδ. Καξθαβίηζα, Αι. Παπαδηακάληε  θαη Γθπ ληε Μσπαζάλ. 

 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: λαηνπξαιηζκόο, εζνγξαθία, αθεγεκαηηθέο ηερληθέο 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ζ βαζηθή ηδέα ηνπ ζελαξίνπ είλαη λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο κε δηεξεπλεηηθφ ηξφπν ηα 

ζεκαηηθά κνηίβα θαη ηα αθεγεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηξηψλ αληηπξνζσπεπηηθψλ έξγσλ ηεο 

ειιεληθήο εζνγξαθίαο ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ αηψλα (Αλδ. Καξαθαβίηζα, Ο δεηηάλνο, Κσλ. Θενηφθε, 

Η δσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια , Αιέμ. Παπαδηακάληε, Η θόληζζα), θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα 

κνηίβα θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγνηερληθνχ ξεχκαηνο ηνπ λαηνπξαιηζκνχ θαη δχν δηεγεκάησλ 

ηνπ Γάιινπ ζπγγξαθέα Γθπ ληε Μσπαζάλ. Σα ζηνηρεία απηά ζα είλαη θαηαρσξεκέλα ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ελφο κηθξφθνζκνπ, θαηαζθεπαζκέλνπ κε ην δηεξεπλεηηθφ εξγαιείν «Σαμηλνκνχκε», 

θάησ απφ ηα πεδία Θέκα, Αθεγεηήο, Λφγνο, Αθεγεκαηηθφο ρξφλνο, Υψξνο, Φχζε θαη 

Πεξηγξαθέο. Μέζσ ησλ θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ νη καζεηέο, εξγαδφκελνη ζε νκάδεο, ζα 

δηεξεπλήζνπλ ηε ζρέζε ηεο ειιεληθήο εζνγξαθίαο κε ηνλ λαηνπξαιηζκφ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

θαζέλαο απφ ηνπο ηξεηο Έιιελεο ζπγγξαθείο αθνκνίσζε ηηο αξρέο θαη ηα κνηίβα ηνπ 

λαηνπξαιηζκνχ, θαη ελδερνκέλσο δηαθνξνπνηήζεθε απφ απηφλ, θαη ηέινο ηηο ζεκαηηθέο θαη 

αθεγεκαηηθέο ζπγγέλεηεο ησλ ηξηψλ ειιεληθψλ έξγσλ κε ηε δηεγεκαηνγξαθία ελφο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο Δπξσπαίνπο εθπξνζψπνπο ηεο λαηνπξαιηζηηθήο γξαθήο. 

 

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟΙ – ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΙ – ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 

Όπσο έρνπλ δείμεη πνηθίιεο παηδαγσγηθέο έξεπλεο (Papert, 1991. Vygotsky, 1997), ε θξηηηθή 

ζθέςε ζην παηδί δηακνξθψλεηαη πνηνηηθά θαη έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο εμέιημεο, φηαλ 

θαιιηεξγείηαη κέζσ βησκάησλ, πξσηνβνπιηψλ θαη θνηλσληθήο ζπλδηαιιαγήο. Λακβαλνκέλνπ 

ππφςε, φηη ν ζθνπφο ελφο καζήκαηνο φπσο είλαη ε ινγνηερλία δελ είλαη κφλν ε θαιιηέξγεηα ηνπ 

αλαγλσζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ αιιά θαη ε δηακφξθσζε θξηηεξίσλ εξκελεπηηθήο 

πξνζέγγηζεο θαη ζπλνκηιίαο φρη κφλν κε ινγνηερληθά θείκελα αιιά θαη κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο, 

ην παξφλ ζελάξην αμηνπνηεί ηηο αξρέο ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο θαη ηεο πξνζσπηθήο εκπινθήο 

ηνπ καζεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη νδεγεί ζηελ νηθνδφκεζε ελφο εξκελεπηηθνχ κνληέινπ 

πνπ είλαη πξντφλ καζεηηθήο θαηαζθεπήο θαη φρη θαζεγεηηθψλ νδεγηψλ (Papert, 1993, ζ. 137-156). 

Ζ θαηαζθεπαζηηθφηεηα (constructionism), ζην πιαίζην ηνπ κηθξφθνζκνπ πνπ έρνπκε 
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δεκηνπξγήζεη, ζα επηηξέςεη ηελ αλαγσγή ελφο αθεξεκέλνπ εξκελεπηηθνχ ζρήκαηνο, φζνλ αθνξά 

ηηο ζρέζεηο ηεο ειιεληθήο εζνγξαθίαο κε ηνλ επξσπατθφ λαηνπξαιηζκφ, ζε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία νη καζεηέο ζα εληνπίζνπλ δηεξεπλεηηθά. Παξαδεηγκαηηθά ζα 

κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνηλψλ ζεκαηηθψλ κνηίβσλ, ησλ δηαθνξψλ θαη 

ησλ απνθιίζεσλ ζηηο ηερληθέο ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ, θαζψο θαη ηηο δηαθνξέο ζηνπο ρψξνπο 

ζηνπο νπνίνπο ιακβάλνπλ ρψξα ηα γεγνλφηα. 

Παξάιιεια, ε αλαδήηεζε θαη ε ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, κέζσ ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα 

ζέηνπλ θαη ησλ απαληήζεσλ πνπ ζα ζπγθεληξψλνπλ νη καζεηέο, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ζα 

ζπλεξγάδνληαη ζε νκάδεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, ζα ηνπο θαιιηεξγήζεη ηελ αίζζεζε 

ηεο απηνλνκίαο, ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο θαη ηνπ πεηξακαηηζκνχ (Κπλεγφο, 1995), ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα λα αλαπηπρζεί έλα πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο.  

Σα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, δειαδή ε 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ αθεξεκέλνπ κέζσ κηαο εκπξάγκαηεο θαηαζθεπήο, πνπ δεκηνπξγείηαη ζε 

πξνζσπηθφ επίπεδν απφ ηελ καζεηηθή νκάδα ζπλεπάγεηαη θαη κηα αλαπξνζαξκνγή ηνπ ξφινπ ηνπ 

θαζεγεηή, ν νπνίνο απφ αγσγφο γλψζεο γίλεηαη θαζνδεγεηήο ζηελ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ησλ 

καζεηψλ. Ζ παηδαγσγηθή ηαπηφηεηα επνκέλσο ηνπ ζελαξίνπ ζπλδέεηαη κε ηελ «επξεηηθή κάζεζε» 

ηνπ Bruner (Μπαζέηαο, 2002, ζ. 278-279) θαη απερεί ηελ άπνςή ηνπ φηη φηαλ ε πξφζθηεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο καζεηέο γίλεηαη «επξεηηθά», απηφ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζή ηνπο, ζηελ επθνιφηεξε αλάθιεζή ηνπο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπο. 

Δλ αληηζέζεη δειαδή κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, θαηά 

ηνλ νπνίν νη καζεηέο δηαηεξνχλ σο επί ην πιείζηνλ κία παζεηηθή ζηάζε, ε αμηνπνίεζε ηνπ 

ππνινγηζηηθνχ εξγαιείνπ «ππαγνξεχεη» κηα άκεζε εκπινθή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

πξνζδίδεη ζηε ζπλαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηνπο καζεηέο ηελ αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο 

δεκηνπξγίαο. 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 

Μέζσ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζελαξίνπ νη καζεηέο αλακέλεηαη: 

 λα γλσξίζνπλ ηα ζεκαηηθά κνηίβα, ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο θαη ηηο ηνπνγξαθηθέο 

επηινγέο ηνπ θηλήκαηνο ηνπ επξσπατθνχ λαηνπξαιηζκνχ. 

 λα γλσξίζνπλ ηηο αληίζηνηρεο επηινγέο ηξηψλ ζεκαληηθψλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ πνπο 

εληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή εζνγξαθία θαη νη νπνίνη επεξεάζηεθαλ απφ ην ξεχκα ηνπ 

λαηνπξαιηζκνχ. 

 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δηαθνξέο ησλ ηξηψλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ σο πξνο ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν αμηνπνίεζαλ ηηο ηερληθέο θαη ηα κνηίβα ηνπ λαηνπξαιηζκνχ. 

 λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ Παπαδηακάληε ζηελ πεδνγξαθία κε ηελ 

αμηνπνίεζε αθεγεκαηηθψλ επηινγψλ πνπ δελ ζπλαληά θαλείο ζε ζχγρξνλά ηνπ έξγα.  

 λα ζπγθξίλνπλ ην έξγν ησλ ηξηψλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ κε απηφ ηνπ Γθπ ληε Μσπαζάλ, 

πνπ ήηαλ ζχγρξνλφο ηνπο θαη επεξεάζηεθε επίζεο απφ ηνλ λαηνπξαιηζκφ.  

Σν ζελάξην είλαη ζπκβαηφ κε ηνπο ζηφρνπο πνπ νξίδνπλ ην Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ θαη νη Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζην Λχθεην, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο 

ην κάζεκα πξέπεη λα απνβιέπεη ζηελ επαθή ησλ καζεηψλ κε αληηπξνζσπεπηηθά ινγνηερληθά έξγα 

ηεο εζληθήο θαη παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο αλαγλσζηηθήο ηνπο 

δηάζεζήο θαη ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γχξσ απφ ζχγρξνλα πξνβιήκαηα θαη αηζζεηηθέο ηάζεηο.  

 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

Σάξη  Θεμαηική ενόηηηα: Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζελαξίνπ κπνξεί λα γίλεη ζην 

κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο ηεο Β΄ Λπθείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηεο ελφηεηαο ηεο Νέαο 
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Αζελατθήο ρνιήο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην. Απφζπαζκα εμάιινπ ηεο 

Φόληζζαο ηνπ Αι. Παπαδηακάληε αιιά θαη έξγσλ ησλ άιισλ δχν Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ, πνπ 

πεξηιακβάλεη ν κηθξφθνζκνο πνπ έρνπκε θηηάμεη, αλήθνπλ ζηε δηδαθηέα χιε ηνπ καζήκαηνο. 

 

Υπονική διάπκεια: 4 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

Ποπεία διδαζκαλίαρ: Οη καζεηέο δηδάζθνληαη ζηελ αξρή ησλ καζεκάησλ φζα αλαγξάθεη ε 

εηζαγσγή ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή εζνγξαθία θαη ηνλ λαηνπξαιηζκφ, θαζψο 

θαη ηα ζρεηηθά κε ηνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο. Δπηπιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην ζρνιηθφ βηβιίν 

γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο έλλνηεο ηνπ νκνδηεγεηηθνχ / εηεξνδηεγεηηθνχ αθεγεηή θαη γηα ηηο ηερληθέο 

ηνπ αθεγεκαηηθνχ ρξφλνπ. Σα ζηνηρεία απηά θξίλνπκε φηη είλαη νχησο ή άιισο απαξαίηεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηείηαη ε αθεγεκαηνινγία θαηά ηελ πξνζέγγηζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ 

θαη ν εξκελεπηηθφο ιφγνο ησλ καζεηψλ λα ζηεξίδεηαη ζε επηζηεκνληθνχο αξκνχο ηεο ζεσξίαο θαη 

θξηηηθήο ηεο ινγνηερλίαο.  

Αλαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα ζηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ ζην ζπίηη ην απφζπαζκα ηνπ 

παπαδηακαληηθνχ έξγνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηνπο 

δίδνληαη ζε θσηνηππία αλάινγεο έθηαζεο απνζπάζκαηα απφ ηνλ Ζεηηάλν ηνπ Καξθαβίηζα θαη ηε 

Ζσή θαη ην ζάλαην ηνπ Καξαβέια, ηνπ Θενηφθε, θαζψο θαη ηα δχν δηεγήκαηα ηνπ Μσπαζάλ. Δίλαη 

ρξήζηκν ηα θσηνηππεκέλα απνζπάζκαηα λα ζπλνδεχνληαη απφ ζχληνκα εηζαγσγηθά ζεκεηψκαηα 

(παξφκνηα κε απηά ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ), γηα λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

πινθή ησλ έξγσλ, ελψ θαιφ ζα είλαη θαη ππάξρεη θαη κηθξφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα γηα ηνπο 

ζπγγξαθείο.  

Δλαιιαθηηθά θαη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηάμεο, ζα κπνξνχζαλ λα δνζνχλ πξνο 

κειέηε ζηνπο καζεηέο νιφθιεξα ηα ειιεληθά ινγνηερληθά έξγα πνπ πεξηιακβάλεη ν κηθξφθνζκνο 

θαη ε δηεξεχλεζε λα γίλεη κεηά ην εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα έρεη δνζεί ζηνπο καζεηέο γηα 

ηελ αλάγλσζή ηνπο. Κάηη ηέηνην ζα πξνζθέξεη πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο ηεο 

πινθήο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο ζα κπνξέζνπλ λα ηεθκεξησζνχλ κε κεγαιχηεξε 

επθνιία. Ζ κειέηε, εμάιινπ, νιφθιεξσλ ινγνηερληθψλ έξγσλ πξνηείλεηαη θαη ζηηο Οδεγίεο γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ ζην Λχθεην, αζρέησο αλ ν εμεηαζηνθεληξηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Λπθείνπ απνηξέπεη ζπρλά απφ ηέηνηνπ ηχπνπ παξεκβάζεηο. 

Καηά ηε θάζε ηεο δηεξεπλεηηθήο εξγαζίαο νη καζεηέο εξγάδνληαη ζην Δξγαζηήξην 

Πιεξνθνξηθήο αλά δχν (ή αλά ηξεηο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαηηζέκελσλ ππνινγηζηψλ), 

αμηνπνηψληαο ηηο ςεθίδεο Δξψηεζε θαη χλνιν γηα λα ζπγθεληξψζνπλ ηηο απαληήζεηο ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ην Φχιιν Δξγαζίαο πνπ ηνπο έρεη δνζεί. Φξνληίδνπκε ψζηε ζε θάζε 

νκάδα λα ππάξρνπλ καζεηέο δηαθνξεηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη εμνηθείσζεο κε ηε ρξήζε 

ππνινγηζηψλ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θηλεηνπνίεζεο θαη εκπινθήο ζηε 

δξαζηεξηφηεηα φισλ ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο.  Αθνινπζνχκε ελ πξνθεηκέλσ ηε ζεσξία ηεο 

θνηλσληθνγλσζηηθήο ζχγθξνπζεο (Vygotsky, 1988, 1997.  Foulin & Mouchon, 2001, ζ. 34-37), 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θνηλσληθή ζχγθξνπζε πνπ ζπληειείηαη ζηελ πξνζπάζεηα λα δνζεί 

απάληεζε ζην ίδην εξψηεκα απφ δηαθνξεηηθά άηνκα νδεγεί ζηελ εζσηεξίθεπζε ηνπ θνηλσληθνχ 

ιφγνπ θαη ζπκβάιιεη ζηελ αηνκηθή γλσζηηθή αλάπηπμε. Οη καζεηέο κπνξνχλ επίζεο λα 

ελαιιάζζνληαη ζηνπο ξφινπο ηνπο φζνλ αθνξά ην ρεηξηζκφ ηνπ ππνινγηζηή θαη ηελ θαηαγξαθή 

ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ δηεξεχλεζε δηαξθεί ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο, θαζψο ζην ηέινο θάζε 

δηδαθηηθήο ψξαο νη νκάδεο ησλ καζεηψλ ζπγθεληξψλνπλ ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα θαη 

αλαδεηνχλ ζηα θείκελα πνπ έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηα ρσξία / ζηνηρεία εθείλα πνπ επηβεβαηψλνπλ 

ηηο απαληήζεηο ηνπο. Σελ ηέηαξηε δηδαθηηθή ψξα, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ηάμε, νη νκάδεο 
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παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο, ηα ζπδεηνχλ κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο θαη 

ζην ηέινο ηα παξαδίδνπλ ζηνλ θαζεγεηή.  

 

Σν Φύλλο Δπγαζίαρ πνπ ζα δνζεί ζηνπο καζεηέο ζα πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο: 

1. Πνηα είλαη ηα ζεκαηηθά κνηίβα ηνπ λαηνπξαιηζκνχ; 

2. Πνην απφ ηα ηξία βαζηθά κνηίβα ηνπ λαηνπξαιηζκνχ, ε εμαρξείσζε ηνπ αλζξψπνπ, ε 

δχλακε ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο ή ηα έλζηηθηα εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ζηα έξγα πνπ 

κειεηήζαηε; 

3. Σα ζέκαηα, ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα δηεγήκαηα ηνπ Μσπαζάλ, ζε πνηνλ απφ ηνπο 

Έιιελεο ζπγγξαθείο ηα ζπλαληάκε; 

4. ε πνηνπο απφ ηνπο ηέζζεξηο ζπγγξαθείο πνπ δηαβάζαηε ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ 

θχζεο θαη ζεκαηηθψλ κνηίβσλ;  

5. ηελ χπαηζξν ή ζηελ πφιε δηαδξακαηίδνληαη ηα έξγα ηεο ειιεληθήο εζνγξαθίαο; Ηζρχεη 

ην ίδην θαη ζηνλ λαηνπξαιηζκφ; 

6. ε πνην έξγν ν εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο ζρνιηάδεη φζα γίλνληαη θαη ζε πνην είλαη 

απνζηαζηνπνηεκέλνο;  

7. Ζ επζχγξακκε αθήγεζε ή νη αλαιήςεηο είλαη ε ζπλεζέζηεξε ηερληθή αθεγεκαηηθνχ 

ρξφλνπ ζηελ ειιεληθή εζνγξαθία;  

8. Δίλαη ν δηάινγνο θαη ν ειεχζεξνο πιάγηνο ιφγνο θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

λαηνπξαιηζκνχ θαη ησλ ηξηψλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ; 

9. Οη εηδπιιηαθέο ή νη ιεπηνκεξείο εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα ζηνλ λαηνπξαιηζκφ θαη ηελ 

ειιεληθή εζνγξαθία; Πνηνο ζπγγξαθέαο απνθιίλεη απφ ηνλ «θαλφλα»; 

10. Ζ παξνπζία εηεξνδηεγεηηθνχ αθεγεηή ζπλεπάγεηαη θαη ηνλ ίδην αθεγεκαηηθφ ιφγν;  

11. Αθνχ ζπγθεληξψζεηε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο λα ζπλζέζεηε έλα θείκελν γηα 

θαζέλαλ απφ ηνπο ηξεηο Έιιελεο ζπγγξαθείο εζηηάδνληαο ζηα αθφινπζα δεηήκαηα: 

 Πνηα είλαη ηα βαζηθά αθεγεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελφο; 

 ε πνηα ζεκεία ζπγθιίλεη ή απνθιίλεη θαζέλαο ηνπο απφ ηηο αξρέο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λαηνπξαιηζκνχ; 

 πλεμεηάδνληαο ηα δχν δηεγήκαηα ηνπ Μσπαζάλ θαη ηα έξγα ησλ ηξηψλ Διιήλσλ 

ζπγγξαθέσλ, ηη ζα είραηε λα παξαηεξήζεηε; 

 

Όιεο νη απαληήζεηο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε αλαθνξέο ζηα ινγνηερληθά θείκελα. 

 

Γηα λα έρεη πξνρσξήζεη φζν ην δπλαηφλ πην απξφζθνπηα ε δηεξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

καζεηψλ θαιφ ζα είλαη ν θηιφινγνο λα έρεη ζπλελλνεζεί κε ηνλ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο, ψζηε νη 

καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο λα έρνπλ ήδε δνπιέςεη κία δηδαθηηθή ψξα ζην Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο 

κε ην «Σαμηλνκνχκε» θαη λα γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν δηαηχπσζεο ησλ εξσηήζεσλ θαη αμηνπνίεζεο 

ησλ δηαγξακκάησλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ.  
Ο θαζεγεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ καζεηψλ έρεη ξφιν ζπκβνπιεπηηθφ. 

Παξαθνινπζεί ηνλ ηξφπν πνπ δνπιεχνπλ, ηνπο ζπκβνπιεχεη ζε πεξίπησζε πνπ δπζθνιεχνληαη 

ζηε θξαζηηθή δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ, δίλεη επεμεγήζεηο ζε ηερληθά ζέκαηα, ελζαξξχλεη θαη 

αμηνινγεί ηελ πξνζπάζεηά ηνπο. 

Σν ζελάξην έρεη ήδε εθαξκνζηεί πηινηηθά κε επηηπρία ζε νκάδεο καζεηψλ ηεο Β΄ Λπθείνπ θαη 

έρεη ζπκβάιιεη ζηελ νπζηαζηηθή εκπινθή ηνπο ζηε δηεξεχλεζε ησλ αθεγεκαηηθψλ ζπγγελεηψλ 

ησλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ κε ην ξεχκα ηνπ λαηνπξαιηζκνχ, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 
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καζεηέο δελ ελδηαθέξνληαλ γηα ζεσξεηηθέο ζπνπδέο θαη θαη’ επέθηαζε γηα ην κάζεκα ηεο 

Λνγνηερλίαο. 

 

ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΔΤΣΙΚΟ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 

Ωο αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ηεο δηεξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ καζεηψλ κε ην 

«Σαμηλνκνχκε», κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ αθφινπζε εξψηεζε ηνπ Φχιινπ Δξγαζίαο: 

«Πνην απφ ηα ηξία βαζηθά κνηίβα ηνπ λαηνπξαιηζκνχ, ε εμαρξείσζε ηνπ αλζξψπνπ, ε δχλακε ηεο 

θιεξνλνκηθφηεηαο ή ηα έλζηηθηα εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ζηα έξγα πνπ κειεηήζαηε;» 

Γηα λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζέζνπλ ζηελ ςεθίδα «Δξψηεζε» 

δηαδνρηθά ηα εξσηήκαηα: (1) «ΘΔΜΑ πεξηέρεη εμαρξείσζε αλζξψπνπ», (2) «ΘΔΜΑ πεξηέρεη 

δχλακε θιεξνλνκηθφηεηαο» θαη (3) «ΘΔΜΑ πεξηέρεη έλζηηθηα». Δλεξγνπνηψληαο ηξεηο ειιείςεηο 

ζηελ ςεθίδα «χλνιν», νη απαληήζεηο πνπ ζα πάξνπλ θαίλνληαη ζηα επφκελα ηξία ζρήκαηα. 

 
Στήμα 1 

 

 
Στήμα 2 
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Στήμα 3 

 

Μειεηψληαο ηα ηξία δηαγξάκκαηα νη καζεηέο ζα δηαπηζηψζνπλ θαη’ αξράο φηη ηα ζεκαηηθά 

κνηίβα ελφο ινγνηερληθνχ ξεχκαηνο δελ απαληνχλ ζε φινπο ηνπο ζπγγξαθείο πνπ επεξεάδνληαη 

απφ απηφ. Όζνλ αθνξά ηνλ λαηνπξαιηζκφ, ελψ ην ζέκα ηεο εμαρξείσζεο ηνπ αλζξψπνπ απαληά 

θαη ζηα δχν δηεγήκαηα ηνπ Μσπαζάλ θαη απνηειεί ζχλεζεο ζέκα ησλ έξγσλ ηνπ (Πνιίηνπ-

Μαξκαξηλνχ, 1996, ζ. 425)  ην ζπλαληάκε κφλν ζηα έξγα ηνπ Θενηφθε θαη Καξθαβίηζα. 

Αληίζηνηρα, ζην δεχηεξν δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ε δχλακε ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο απαληά κφλν 

ζηε Φόληζζα ηνπ Παπαδηακάληε. Σν ηξίην κνηίβν φκσο, ε θπξηαξρία ησλ ελζηίθησλ απαληά ηφζν 

ζηα δηεγήκαηα ηνπ Μσπαζάλ φζν θαη ζηα ηξία ειιεληθά έξγα πνπ κειέηεζαλ νη καζεηέο. 

Απνηειεί κάιηζηα θαη ηελ θαιχηεξε αλαγσγή ζην επηζηεκνληθφ ζχγγξακκα ηνπ Κ. Γαξβίλνπ, ηελ 

«Καηαγσγή ησλ εηδψλ», πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1859, θαη ζηε θξνυδηθή ζεσξία πνπ επεξέαζαλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ηδενινγηθή ηαπηφηεηα ηνπ λαηνπξαιηζκνχ, θάηη πνπ κπνξεί εχθνια λα 

αλαθεξζεί ζηα παηδηά, θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ πνξηζκάησλ ηνπο. 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ  

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κηθξφθνζκνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ ρξεζηκνπνηήζακε ην 

δηεξεπλεηηθφ εξγαιείν «Σαμηλνκνχκε», πνπ αμηνπνηεί ηελ ηερλνινγηθή πιαηθφξκα «Αβάθην / E-

slate» (http://e-slate.cti.gr), κε ηηο ηξεηο ςεθίδεο πνπ πξναλαθέξακε, «Δπεμεξγαζηήο βάζεσλ», 

«Δξψηεζε» θαη «χλνιν». ηφρνο καο είλαη λα ιεηηνπξγήζεη ν κηθξφθνζκνο σο κέζν 

αλαπαξάζηαζεο ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ειιεληθήο εζνγξαθίαο θαη ηνπ 

λαηνπξαιηζκνχ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο (ζέκα, αθεγεηήο, ιφγνο, αθεγεκαηηθφο ρξφλνο, ρψξνο, 

θχζε, πεξηγξαθέο), ψζηε λα επηηεπρζεί ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ θαη ηεο 

νηθνδφκεζεο ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ (Edwards, 1998, ζ. 55) αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ 

κειέηεζαλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Φχιιν Δξγαζίαο πνπ πξναλαθέξακε, ην νπνίν 

ζα επηηξέςεη ζηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ δηεξεπλεηηθά, σο δεκηνπξγνί θαη φρη σο παζεηηθνί 

δέθηεο, ηηο ελλνηνινγηθέο ηνπο δνκέο, ηα γλσζηηθά ηνπο ζρήκαηα (Hoyles, Noss & Adamson, ππφ 

έθδνζε), ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ην ξεχκα ηνπ 

λαηνπξαιηζκνχ. 

Ζ ζρέζε βέβαηα κεηαμχ κηθξφθνζκσλ θαη αλαπαξάζηαζεο θεηκεληθψλ νληνηήησλ (textual 

entities) δελ είλαη κηα ζρέζε απαιιαγκέλε απφ πξνβιήκαηα. Αλ νη κηθξφθνζκνη σο ππνινγηζηηθά 

πεξηβάιινληα εμσηεξηθήο αλαπαξάζηαζεο «απνδεηθλχνπλ ηε ινγηθή δνκή ελφο επηζηεκνληθνχ 
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αληηθεηκέλνπ ζπκπιέθνληάο ηελ θαηάιιεια κε ηε γλσζηηθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ» (di 

Sessa, 1979, ζ. 239), ζηελ πεξίπησζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ εγείξνληαη δχν δεηήκαηα: α) 

πνηεο ζα είλαη νη παξάκεηξνη πνπ ζα απνηππψζνπλ ηε δνκή ησλ θεηκέλσλ απηψλ, θαη β) ε 

πξνυπάξρνπζα γλσζηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ελψ πθίζηαηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ 

ή θαηλνκέλσλ (θάζε παηδί έρεη κεηξήζεη ηα παηρλίδηα ηνπ ή έρεη δεη ηνλ ήιην λα αλαηέιιεη, αθφκε 

θη αλ δελ γλσξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ θπζηθνχ αξηζκνχ ή ηελ θίλεζε ηεο γεο γχξσ απφ ηνλ ήιην), 

είλαη κάιινλ ακθίβνιν αλ ππάξρεη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνεγεζείζαο αλάγλσζεο ινγνηερληθψλ 

έξγσλ ησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηνλ κηθξφθνζκν ζπγγξαθέσλ ή πνιχ πεξηζζφηεξν ησλ 

αθεγεκαηηθψλ ηνπο ηερληθψλ. Μνινλφηη, δειαδή, ην επηζηεκνληθφ ιεμηιφγην γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πξναλαθεξζέλησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ είλαη θαη ζηε κηα θαη ζηελ άιιε 

πεξίπησζε πξντφλ θνηλσληθήο ζχκβαζεο, ε αλαπαξηζηάκελε πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία 

θαζξεθηίδνπλ είλαη φζνλ αθνξά ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο νηθεία ζηνπο καζεηέο, θαζψο κπνξεί λα 

ηελ έρνπλ πξνζπειάζεη ηπραία, θαη αλνίθεηα φζνλ αθνξά ηε ινγνηερλία. Δπηπιένλ απηνχ, ελψ ζηα 

καζεκαηηθά θαη ηε θπζηθή έλαο κηθξφθνζκνο δηέπεηαη απφ θαλφλεο ζηνπο νπνίνπο θαηαιήγνπλ νη 

καζεηέο δηεξεπλεηηθά, ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο ινγνηερληθήο γξαθήο θαζηζηά ηελ έλλνηα ηνπ θαλφλα 

είηε αλέθηθηε είηε ακθηζβεηήζηκε. 

Ζ ππέξβαζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ κπνξεί λα γίλεη, φπσο δείμακε ζην ζελάξην, κε ην λα 

εμεγήζνπκε ζηνπο καζεηέο ηα ζηνηρεία ζεσξίαο ινγνηερλίαο πνπ αμηνπνηνχκε θαη λα ηνπο 

δψζνπκε λα δηαβάζνπλ ηα βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην κηθξφθνζκν. ηελ πεξίπησζε είλαη 

πξνθαλέο φηη παξαθάκςακε κία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγηθή φςε ελφο 

κηθξφθνζκνπ, πνπ είλαη λα κελ δίδνληα ζηνπο καζεηέο νη έλλνηεο ή νη αξρέο πνπ ζέινπκε λα ηνπο 

δηδάμνπκε, αιιά λα ηηο ζπλάγνπλ νη ίδηνη πεηξακαηηδφκελνη, ιχλνληαο έλα πξφβιεκα ή παίδνληαο 

(Edwards, 1998, ζ. 56). 

Όζνλ αθνξά ην δήηεκα ησλ παξακέηξσλ ηνπ κηθξφθνζκνπ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

«ελζαξθψζνπλ» (embody), θαηά ηε δηαηχπσζε ηεο Edwards ζην πξναλαθεξζέλ άξζξν, ηε δνκή 

ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ αθνινπζήζακε ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο αθεγεκαηηθήο ζεσξίαο ηνπ 

Genette (1980), πνπ έρεη ήδε αμηνπνηεζεί δηεμνδηθά ζην έξγν ηνπ Παπαδηακάληε (Φαξίλνπ-

Μαιακαηάξε, 1987), θαη πξνηείλεηαη σο εξκελεπηηθφ ζρήκα πξνζέγγηζεο ησλ θεηκέλσλ 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ Λπθείνπ.  
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