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προφορικού και γραπτού Αγγλικού λόγου με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών, σελίδων και 

περιβαλλόντων, αλλά και με τη χρήση παραδοσιακών εκπαιδευτικών μεθόδων διδασκαλίας 
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αυθεντικού αγγλικού κειμένου με μεθόδους που βασίζονται πρωταρχικά στις ΤΠΕ και λι-

γότερο με παραδοσιακές μεθόδους προσφέρει αρχικά μια διδακτική και μαθησιακή ποικι-

λία, αφού οι μαθητές απομακρύνονται για λίγο από το μοναδικό σχολικό εγχειρίδιο και τη 

διδασκαλία των κανόνων της γραμματικής ή του λεξιλογίου και επικεντρώνονται σε ένα 
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δαγωγικό Ινστιτούτο, 2012). Είναι επιστημονικά βεβαιωμένο ότι η ποικιλία της χρήσης ε-
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νόγλωσσης εκπαίδευσης είναι να βοηθηθεί ο μαθητής να αποκτήσει σχετική επάρκεια, ώ-

στε να επικοινωνεί μέσω της αγγλικής γλώσσας που μαθαίνει γλωσσικά και πολιτισμικά, 
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Διδάσκοντας Λογοτεχνία σε Μαθητές Αγγλικής Γλώσσας με τη Χρήση 

Παραδοσιακών και Ψηφιακών Μεθόδων για την Παρακίνηση και 

Ανάπτυξη των Δεξιοτήτων Επικοινωνίας τους 

 

Περίληψη 

 

Η παρακάτω ερευνητική εργασία υλοποιήθηκε σε δημόσιο γυμνάσιο Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης της Θεσσαλονίκης με 50 μαθητές της Τρίτης τάξης και διήρκεσε οκτώ περίπου 

διδακτικές ώρες. Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η βελτίωση της ικανότητας ανάγνωσης, 

χρήσης και κατανόησης του προφορικού λόγου και του γραπτού λόγου, αλλά και της επι-

κοινωνίας των μαθητών στην Αγγλική γλώσσα με τη βοήθεια της Αγγλικής Λογοτεχνίας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές βελτίωσαν τις παραπάνω ικανότητες μέσω της εφαρμογής 

ενός μικτού τύπου μαθήματος Αγγλικής Λογοτεχνίας που σχεδιάστηκε με τη βοήθεια ψη-

φιακών εργαλείων, όπως το Moodle, αλλά και με την ταυτόχρονη χρήση παραδοσιακών 

μεθόδων διδασκαλίας. Πιο αναλυτικά, το μάθημα σχεδιάστηκε συνδυάζοντας την παραδο-

σιακού τύπου διδασκαλία με την τεχνολογία, με τη βοήθεια της οποίας η εκπαιδευτικός 

δημιούργησε μία δικτυακή πλατφόρμα, βασισμένη στο σύστημα διαχείριση μάθησης 

Moodle, για να εργαστούν οι μαθητές και να εξυπηρετηθούν οι γνωστικές τους ανάγκες, 

έχοντας γίνει πρόβλεψη των γλωσσικών αδυναμιών τους. Οι μαθητές διάβασαν, ανέλυσαν 

κι επεξεργάστηκαν το αστυνομικό μυθιστόρημα του Arthur Conan Doyle ‘The Hound of 

the Baskervilles’ χρησιμοποιώντας τη δικτυακή πλατφόρμα, το διαδίκτυο εν γένει καθώς 

και άλλου τύπου ψηφιακά εργαλεία (quizzes, video) για να μελετήσουν το βιβλίο και να 

αναρτήσουν τις εργασίες τους, συμμετέχοντας ταυτόχρονα τόσο σε ένα ανοιχτό ψηφιακό 

forum, αλλά και συζητώντας και σχολιάζοντας μεταξύ τους παραδοσιακά μέσα στην τάξη. 

Τέλος, αξιολόγησαν μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το ‘μικτό΄ αυτό σχέδιο 

μαθήματος, εκφράζοντας τις απόψεις τους για το τι αποκόμισαν, σε τι βελτιώθηκαν, πού 

δυσκολεύτηκαν και κατά πόσο ενισχύθηκαν οι μεταξύ τους συνεργατικές σχέσεις. Οι τε-

χνικές συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν το παραπάνω ψηφιακό 

ερωτηματολόγιο, την παρατήρηση, τον προβληματισμό, τη συγκριτική ανάλυση και την 

καταγραφή των παρατηρήσεων της εκπαιδευτικού με τη βοήθεια ημερολογίου, δηλαδή ε-

πίσης μια μικτή μορφή ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν 

ότι οι στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης, που εφάρμοσε η εκπαιδευτικός για το σχε-
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διασμό αυτού του μικτού σε συνδυασμό εκπαιδευτικών μεθόδων μαθήματος, επικεντρώ-

θηκαν στη βελτίωση της σχέσης των μαθητών με το μάθημα της Αγγλικής Λογοτεχνίας και 

στην επέκταση των γνώσεων και ικανοτήτων τους που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνο-

λογία από τη μια πλευρά, ενώ από την άλλη επηρέασαν θετικά τη διαδικασία εκμάθησης 

της αγγλικής γλώσσας, εφόσον οι μαθητές φαίνεται ότι βελτίωσαν τις λεξιλογικές τους 

γνώσεις, αύξησαν τα μαθησιακά κίνητρά τους, μέσω της υλοποίησης ιδιαίτερα των ψηφια-

κών δραστηριοτήτων τους κι ανέπτυξαν περαιτέρω ομαδο-συνεργατικές ικανότητες. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Αγγλική λογοτεχνία, μικτή μάθηση, ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλο-

ντα, κριτική ανάλυση 
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Teaching Literary Text ιn High School EFL Learners with the Use of 

Traditional and Digital Means to Develop their Communication Skills 

and Promote their Motivation 

 

Abstract 

 

The following research work was carried out in a public high school of secondary education 

with 50 third grade students in Thessaloniki and lasted approximately eight teaching hours. 

The purpose of this work was to improve the students’ reading, speaking, listening and 

writing skills and their competence to communicate in English language with the help of 

English Literature. In particular, students improved the above skills with the implementa-

tion of a blended English Literature course designed with the help of digital tools such as 

Moodle and combined with the simultaneous use of traditional teaching methods. More 

specifically, the lesson plan was designed by blending traditional-style teaching methods 

with digital ones, after the teacher had created a network platform based on the learning 

management system Moodle in order to allow students to work and fulfil their cognitive 

needs and had taken under consideration the students' language weaknesses. The pupils 

read, analyzed and edited the detective novel 'The Hound of the Baskervilles' by Arthur 

Conan Doyle using the network platform, the internet and other digital tools such as quiz-

zes and video as means to study the book and post their work and participated both in a dig-

ital forum and face to face in class by discussing and exchanging comments with each oth-

er. Finally, they evaluated the total course through an online questionnaire where they ex-

pressed their views regarding this blended type lesson plan, what they gained from it, at 

what extent they improved their foreign language skills, the difficulties they faced and 

whether their cooperative relationships were improved. The data collection techniques used 

include the digital questionnaire mentioned above, the teacher's reflection journal, com-

parative analysis and observations, in other words a mixed form of quantitative and qualita-

tive analysis. The results showed that the teaching and learning strategies used by the 

teacher to design this blended literary course, focused on improving the pupils' relationship 

with the English Literature and developing their digital competence on one hand and on the 

other they fairly succeeded on influencing the students’ learning attitude towards the Eng-

lish language by improving their learning motivation especially through the implementation 
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of their digital activities and on further developing their cooperative and collaborative abili-

ties.  

 

Keywords: English literature, blended learning, digital educational environments, critical 

analysis 
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Εισαγωγή 

 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων η διδασκαλία της 

αγγλικής γλώσσας βρίσκεται σε κεντρική θέση ανάμεσα στα άλλα μαθήματα που περιλαμ-

βάνονται στα σχολικά προγράμματα (Nitinou, 2006). Σε μια εποχή μεγάλων εξελίξεων 

στον τομέα της τεχνολογίας, η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών κατέχει εξέχουσα θέση στη διδασκαλία της EFL και επηρεάζει τον τρόπο με 

τον οποίο οι νέοι μαθητές γνωρίζουν και κατακτούν κάθε μία από τις τέσσερις βασικές δε-

ξιότητες του αγγλικού λόγου (reading, writing, speaking and listening), συμβάλλοντας 

στην ανάπτυξη μαθητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας. 

Η παρούσα ΜΔΕ έχει κριτικό και αναστοχαστικό χαρακτήρα με αντικείμενο αυτού του 

αναστοχασμού τη συγκριτική ανάλυση δύο διαφορετικών διδακτικών προσεγγίσεων (ICT 

literacy vs classical literacy). Συγκεκριμένα, αφορά στην ανάγκη ενσωμάτωσης της τεχνο-

λογίας στη σύγχρονη τάξη της ξένης γλώσσας των αγγλικών, για την εξυπηρέτηση των α-

ναγκών της διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Η έρευνά μας αποπειράται να προσεγγίσει, σε 

αυτό το πλαίσιο, τους τρόπους με τους οποίους οι ΤΠΕ ενισχύουν τα κίνητρα και τις δυνα-

τότητες των μαθητών στη μελέτη κι ανάλυση ενός αυθεντικού αγγλικού λογοτεχνικού κει-

μένου, δίνοντας μια λύση στο πρόβλημα της διατήρησης και διάδοσης του περιεχομένου, 

μια νέα ευκαιρία για να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μεταξύ συγγραφέα, αναγνώστη, 

εκδότη, μια ευκαιρία να αναβιώσει η ιδέα της καθολικής και άνευ όρων πρόσβασης στη 

γνώση. 

Εστιάζει, ειδικότερα, σε διάφορα ψηφιακά περιβάλλοντα που αξιοποιούν το λογοτεχνικό 

βιβλίο στη σύγχρονη εποχή και ειδικότερα βασίζεται στη διδασκαλία ενός αυθεντικού κει-

μένου της Αγγλικής λογοτεχνίας και συγκεκριμένα στο βιβλίο ‘The Hound of the 

Baskervilles’ του Arthur Conan Doyle σε 50 μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου ενός Δημοσίου 

Σχολείου. Το συγκεκριμένο εκτεταμένο διδακτικό σενάριο αναπτύχθηκε με βάση την εποι-

κοδομητική και την μαθητοκεντρική προσέγγιση, καθώς και τις σύγχρονες αρχές για τη 

μάθηση στο Ελληνικό σχολείο. Οι ιστορίες του Sherlock Holmes αποτελούν ένα σημαντι-

κό κείμενο για μια τάξη αποτελούμενη από εφήβους, καθώς το τελευταίο μας δίνει τη δυ-

νατότητα χρήσης διαφόρων εργαλείων ψηφιακής ανάγνωσης, απεικόνισης και σχολιασμού 

με αποτέλεσμα οι μαθητές να μαθαίνουν να αναλύουν τις ιστορίες του Holmes από πολλές 
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οπτικές γωνίες και να χρησιμοποιούν το χαρακτήρα του Holmes ως πρότυπο τόσο για αν-

θρωπιστική όσο και για επιστημονική έρευνα (Swafford, 2016). 

Στην αρχή της εργασίας πραγματοποιείται μια σύντομη ανάλυση βασισμένη σε βιβλιογρα-

φικές αναφορές για το ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση κι ιδιαίτερα για τα προβλήματα που 

παρουσιάζει η διδασκαλία της λογοτεχνίας στο σύγχρονο σχολείο, καθώς και μια μικρή 

παρουσίαση του συγγραφέα Arthur Conan Doyle και του λογοτεχνικού είδους (genre) του 

βιβλίου που επιλέχτηκε για ανάγνωση κι ανάλυση στην τάξη (Gaines, χ.χ.). Το κείμενο ε-

ξετάστηκε και διδάχτηκε τόσο με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας στην τάξη, όσο και 

με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων (blog, e-learning system, e-book, Internet, διαδραστικός 

πίνακας, projector, video, films, online comments). 

Η αστυνομική λογοτεχνία και ο πασίγνωστος ήρωας του βιβλίου στόχευε να εμπλέξει τους 

μαθητές όχι μόνο στην ανάγνωση, αλλά και στην ιδεολογική και ψηφιακή επεξεργασία ε-

νός κειμένου γνωστό σε αυτούς, εξαιτίας του ιδιαίτερα αγαπητού και ευφυούς ήρωα, τον 

οποίο οι μαθητές γνωρίζουν τόσο από τον κινηματογράφο όσο και από το ίδιο το σχολείο. 

Η συγκριτική διδασκαλία στόχο είχε να καταδείξει τα αποτελέσματα στην ανάπτυξη προ-

φορικού και γραπτού Αγγλικού λόγου, αλλά και στην ενεργοποίηση των κινήτρων μάθη-

σης των εφήβων. Το νόημα της συγκεκριμένης διδασκαλίας ήταν να επικεντρωθεί στο μα-

θητή και στο πώς μπορεί να πράξει γλωσσικά ο κάθε μαθητής, με όλες τις πηγές νοηματο-

δότησης που του παρέχονται εντός και εκτός σχολείου και που πρέπει να αξιοποιήσει μέσα 

από γλωσσικές δραστηριότητες με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. 

Δεδομένου ότι η ξένη γλώσσα αποτελεί το αντικείμενο αλλά και το μέσον της εκμάθησής 

της, δεν αρκεί μόνο η διδασκαλία των κανόνων γραμματικής ή του λεξιλογίου της για να 

αποκτήσει ο μαθητής την ευχέρεια αποτελεσματικής επικοινωνίας σε πραγματικές ή κατα-

σκευασμένες συνθήκες. Κατά κύριο λόγο, απαιτείται η κατά το δυνατόν συχνότερη εξά-

σκηση στη χρήση της γλώσσας με περισσότερες ώρες υποβοηθούμενης/καθοδηγούμενης 

μελέτης ή και αυτόνομης χρήσης (Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών, 

2016). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας είναι, επιπλέον, εξαιρετικά απαιτη-

τικός καθώς το έργο του προϋποθέτει σημαντικό χρόνο για την προετοιμασία του και αξιώ-

νει μια συνεχή διαλογική διαδικασία μέσα στην τάξη, που προϋποθέτει δημιουργικότητα 

και εφευρετικότητα, ώστε να χρησιμοποιεί το λογοτεχνικό κείμενο ως βοήθημα και όχι ως 

αποκλειστικό εργαλείο της διδασκαλίας του. Αρωγός στο έργο του εκπαιδευτικού είναι η 

εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Η δημιουργία μις δικτυακής πλατφόρμας μάθησης 

από την εκπαιδευτικό και η χρήση της στο σπίτι από τους μαθητές αλλά και κατά τη διάρ-
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κεια της διδασκαλίας, όποτε αυτό καθίστατο εφικτό σε ένα δημόσιο σχολείο με περιορι-

σμένο αριθμό υπολογιστών μέσα στην τάξη, καθώς και η χρήση του διαδικτύου για άντλη-

ση αυθεντικού γλωσσικού υλικού, έφεραν σε επαφή τους μαθητές με ένα επιτυχημένο λο-

γοτεχνικό κείμενο, με σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα της διδακτικής και μαθησιακής 

διαδικασίας (Zainal, 2012). 

Η κινητοποίηση της φαντασίας, της κρίσης και της επινοητικότητας των μαθητών αποτέ-

λεσε βασική επιδίωξη του συγκεκριμένου σχεδίου μαθήματος για την υλοποίηση των διδα-

κτικών δραστηριοτήτων και τη μύηση των μαθητών στις επιστημονικές διαδικασίες διε-

ρεύνησης της γνώσης. Οι μαθητές, βέβαια, οι οποίοι είναι πια εξοικειωμένοι με τη χρήση 

τόσο του διαδικτύου όσο και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είχαν τη δυνατότητα να 

εκτελούν εργασίες διαδικτυακά και στο σπίτι, αλλά και να λαμβάνουν και οι ίδιοι μέρος 

στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία με προτάσεις που αφορούσαν το συγκεκριμένο 

πασίγνωστο κείμενο (π.χ. ταινίες, cartoons, προσωπικά σχόλια ή σχόλια άλλων μαθητών ή 

φοιτητών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του εκπαιδευτικού forum στη σχολι-

κή δικτυακή πλατφόρμα μάθησης, αναζήτηση φωτογραφιών ηθοποιών που ενσάρκωσαν 

κατά καιρούς τον Sherlock Holmes). Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, η ενίσχυση των γνώσε-

ων των παιδιών αναφορικά με το είδος και τα χαρακτηριστικά του μυθιστορήματος μυστη-

ρίου ως λογοτεχνικό είδος. 

Η αδυναμία καθημερινής χρήσης του εργαστηρίου Η/Υ στο σχολείο, καθώς και το γεγονός 

ότι το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται δύο ώρες την εβδομάδα στην κάθε τάξη, δημιουρ-

γεί την ανάγκη χρήσης και των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας στην εκπαιδευτικό, 

που αναζητά κάθε τρόπο για την ανεύρεση λύσης στο πρόβλημα της διατήρησης και διά-

δοσης του λογοτεχνικού περιεχομένου. Η εκπαιδευτικός δίδαξε το επικείμενο σχέδιο μα-

θήματος σε 8 διδακτικές ώρες και συγκεκριμένα αφιέρωσε κάποιες από αυτές στον παρα-

δοσιακό τρόπο διδασκαλίας (φωτοτυπημένο κείμενο, φύλλα εργασίας και συζήτηση μέσα 

στην τάξη) και τις περισσότερες στη διδασκαλία με τη χρήση των ΤΠΕ. Στη διάρκεια των 

ωρών που αφιερώθηκαν στη διδασκαλία του συγκεκριμένου λογοτεχνικού κειμένου κατα-

γράφτηκαν τα αποτελέσματα και των δύο μεθόδων διδακτικής προσέγγισης, με σκοπό να 

αναλυθούν και να σχολιαστούν από την εκπαιδευτικό με την ενεργή συμμετοχή και αρωγή 

των μαθητών στο τέλος της διδασκαλίας. 

Το συγκεκριμένο σχέδιο διδασκαλίας επιλέχθηκε με σκοπό να ενισχυθεί η επικοινωνία / 

κοινωνικότητα, η ομαδικότητα, η πρωτοβουλία / αυτενέργεια, ο στοχασμός, η κριτική 
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σκέψη και ο λόγος των μαθητών και, τέλος, να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση των μαθητών 

στην λογοτεχνική και συγκριτική έκφραση. 

Οι διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν, είναι στοχοκεντρικές. Συγκεκριμένα, στο-

χεύουν στην ανάπτυξη της φαντασίας των μαθητών, τη διαπολιτισμική συνείδηση, τη συ-

νεργατική μάθηση, την επικοινωνιακή προσέγγιση της εκμάθησης της γλώσσας και την 

κριτική σκέψη. 

Με βάση όλα τα παραπάνω, τα κύρια ζητούμενα της παρούσας έρευνας μπορεί να αναδει-

χθούν μέσα από τρία κύρια ερωτήματα. 

Η χρήση των ψηφιακών εργαλείων στη σχολική τάξη: 

 σε τι ποσοστό αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται το γνωστικό αντικείμενο 

της Αγγλικής Λογοτεχνίας στο Ελληνικό σχολείο;  

 συμβάλλει στην κινητοποίηση της φαντασίας, της κρίσης και της επινοητικότητας 

των μαθητών, μετατρέποντας ταυτόχρονα ένα ‘δύσκολο’ ή ‘βαρετό’ μάθημα σε πη-

γή διερεύνησης της γνώσης; 

 με την ταυτόχρονη χρήση παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας μπορούν να συνυ-

πάρξουν εκπαιδευτικά και να ενισχύσουν τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία 

και τις ικανότητες των μαθητών στον αγγλικό γραπτό και προφορικό λόγο; 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου μαθήματος καταγράφτηκαν η πορεία, τα 

συμπεράσματα της μικτού τύπου διδασκαλίας, οι αντιδράσεις και η εμπλοκή των μαθητών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ στο τέλος του διδακτικού σεναρίου αναρτήθηκε στο 

δικτυακό τόπο του μαθήματος ένα σύντομο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο κι επίσης έγινε 

μία εκτενής ανοιχτή συζήτηση με τους μαθητές για να εκφράσουν τις εντυπώσεις τους, τις 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τα οφέλη που αποκόμισαν από το ιδιαίτερο γι’ αυτούς 

μάθημα της Αγγλικής λογοτεχνίας με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και παραδοσιακών 

μεθόδων διδασκαλίας, αφού πρώτα παρακολούθησαν μια από τις πολλές ταινίες που υπάρ-

χουν στο διαδίκτυο με θέμα το βιβλίο ‘The Hound of the Baskervilles’ του Arthur Conan 

Doyle. 

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι μια διαδικασία, κατά την οποία κρίνουμε την πρόοδο του 

μαθητή, την απόδοση μιας ομάδας μαθητών, την επιτυχία μιας σχολικής μονάδας και την 

επιτυχία ενός εκπαιδευτικού συστήματος. Ο όρος «αξιολόγηση» (assessment) χρησιμο-

ποιείται σε αυτή την εργασία με την έννοια της επάρκειας του χρήστη της γλώσσας, με 

σκοπό τη διάδοση των αποτελεσμάτων της πορείας της διδασκαλίας, των προβλημάτων 
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που τυχόν ενέκυψαν, αλλά κυρίως των απόψεων των μαθητών μετά την εμπειρία μιας ταυ-

τόχρονης διδασκαλίας με διαφορετικές διδακτικές μεθόδους με κοινό όμως αντικείμενο. 

Τα παραπάνω αναμένεται να συμβάλουν θετικά στο έργο της ευρύτερης εκπαιδευτικής 

κοινότητας, καθώς και στο συνολικό χώρο της ξενόγλωσσης δημόσιας εκπαίδευσης. 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τα αναμενόμενα οφέλη μιας ανάλογης έρευνας μπορεί 

να συνοψιστούν ενδεικτικά στα παρακάτω σημεία: 

 Να πραγματοποιηθεί μια ενδεικτική, κριτική, καταγραφή κάποιων από τα υπάρχο-

ντα ψηφιακά περιβάλλοντα, τα οποία μπορεί να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία 

της αγγλικής λογοτεχνίας στη μέση εκπαίδευση. 

 Να καταδειχθεί η ανάγκη μιας νέας διδακτικής που θα εμπλουτίζει τις δυνατότητες 

των παραδοσιακών διδακτικών μεθόδων με τη βοήθεια των ψηφιακών δυνατοτήτων 

του Web 2.0, με ουσιαστικό στόχο ένα ευχάριστο μάθημα αγγλικής λογοτεχνίας για 

τους εφήβους μαθητές του σήμερα. 

Στο Α΄ Μέρος της παρούσας εργασίας κατατίθενται οι θεωρητικές της βάσεις. Αναλύεται η 

διδασκαλία της λογοτεχνίας στην ξενόγλωσση σχολική τάξη της δευτεροβάθμιας ελληνι-

κής εκπαίδευσης και συζητείται η άποψη που έχουν οι μαθητές για το μάθημα και τον τρό-

πο που διδάσκεται. 

Ακολουθεί σύντομη ανάλυση του τρόπου επίδρασης των ΤΠΕ στη διδασκαλία λογοτεχνι-

κών κειμένων στη νέα γενιά των ψηφιακά εγγράμματων εφήβων του σήμερα. Το πρώτο 

μέρος της παρούσας εργασίας συνεχίζεται με αναφορές στη δημιουργία και εξέλιξη του 

λογοτεχνικού είδους του μυθιστορήματος μυστηρίου, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

και σε έναν εκπρόσωπο που σφράγισε με το ταλέντο του το συγκεκριμένο λογοτεχνικό εί-

δος, τον Βρετανό συγγραφέα Arthur Conan Doyle και δημιουργό του πασίγνωστου ντετέ-

κτιβ Sherlock Holmes. Το μέρος αυτό της εργασίας ολοκληρώνεται με την ανάλυση και 

περιγραφή του χαρακτήρα του ήρωα Sherlock Holmes και το ρόλο του στη σχολική τάξη 

μέσα από τις περιπέτειες που βιώνει και την εγκληματική υπόθεση που εξιχνιάζει με τη βο-

ήθεια του φίλου του Watson, στο βιβλίο ‘The Hound of the Baskervilles’. 

Στο Β΄ Μέρος παρουσιάζεται λεπτομερώς το διδακτικό αντικείμενο, περιγράφεται η διαδι-

κασία επιλογής του συγκεκριμένου λογοτεχνικού βιβλίου και οι στόχοι και οι δραστηριό-

τητες του διδακτικού σεναρίου ανά διδακτική ώρα. Σε ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο αναλύεται η 

δημιουργία μιας δικτυακά προσβάσιμης μαθησιακής πλατφόρμας από την εκπαιδευτικό, με 

τη βοήθεια του συστήματος Moodle, και ακολουθεί η παρουσίασή του στους μαθητές. Στη 

συγκεκριμένη πλατφόρμα γίνεται η ανάλυση και παρουσίαση της βιογραφίας του συγγρα-
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φέα Arthur Conan Doyle. Ακολουθούν οι δραστηριότητες, η ανάγνωση και ανάλυση του 

λογοτεχνικού βιβλίου με τη βοήθεια των ΤΠΕ, οι εργασίες των μαθητών και ο σχολιασμός 

της υπόθεσης και των ηρώων του βιβλίου. 

Το Γ΄ Μέρος επικεντρώνεται στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή των α-

παραίτητων δεδομένων για την έρευνα της παρούσας εργασίας. Επιπρόσθετα, στο κεφά-

λαιο αυτό αναλύεται ο τρόπος αξιολόγησης της συγκεκριμένης διδασκαλίας και πιο συγκε-

κριμένα γίνεται η παρουσίαση των εντυπώσεων των μαθητών και των απαντήσεων που 

έδωσαν στο ψηφιακό ερωτηματολόγιο, που συμπλήρωσαν δικτυακά. 

Επίσης, στο Γ΄ Μέρος κατατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας και διατυπώνονται προ-

τάσεις σε σχέση με τα ζητούμενά της και κυρίως με το τρίπτυχο ΤΠΕ – αγγλική λογοτεχνία 

– εκπαίδευση. Διατυπώνονται συμπεράσματα που αφορούν στη γλωσσική και πολιτισμική 

βελτίωση των μαθητών, στην ενίσχυση της επικοινωνίας, της κοινωνικότητας, της ομαδι-

κότητας, της πρωτοβουλίας, της αυτενέργειας και της κριτικής σκέψης τους και τέλος δια-

τυπώνονται τα προσωπικά συμπεράσματα της εκπαιδευτικού για το διδακτικό σενάριο ως 

μια ιδιαίτερα μοναδική εμπειρία. 

  



7 

Α΄ Μέρος: Θεωρητικό πλαίσιο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

1. Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην ξενόγλωσση σχολική τά-

ξη 

 

Πόσο σημαντική είναι η λογοτεχνία για την εκμάθηση της αγγλικής ως ξένης γλώσσας 

(EFL); 

Η σύνδεση μεταξύ της εκμάθησης γλωσσών και της μελέτης της λογοτεχνίας ανάγεται 

στην αρχαιότητα. Ωστόσο, στα νεότερα χρόνια, το ζήτημα αυτό έχει καταστεί αμφιλεγόμε-

νο: αφενός οι γλωσσολόγοι, όπως η McKay (1982), δεν θεωρούν τη σχέση αυτή σημαντι-

κή, όσον αφορά τα γλωσσικά κέρδη και την ευκολία της εκμάθησης μιας γλώσσας για επι-

κοινωνιακούς σκοπούς, ενώ αφετέρου άλλοι μελετητές θεωρούν υπαρκτή και ουσιαστική 

τη συνάφεια της λογοτεχνίας στη διαδικασία μάθησης/διδασκαλίας της EFL και προτεί-

νουν την ενσωμάτωσή της με δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται το λογοτεχνικό κείμε-

νο σε μια τάξη EFL. 

Σε έναν κόσμο όπου ο γραπτός λόγος τείνει να απωλέσει τη σημασία του εξαιτίας των πο-

λυμεσικών κειμένων και η εκτεταμένη πρακτική ανάγνωσης έχει καταστεί σχεδόν απαρ-

χαιωμένη σε σύγκριση με την εικονική, φαίνεται ότι η λογοτεχνία δεν μπορεί να υπολογίζει 

σε πολλούς υποστηρικτές. Εκτός αυτού, οι καθηγητές που επιθυμούν να υιοθετήσουν το 

λογοτεχνικό κείμενο στην τάξη της EFL μπορεί να δυσκολευτούν να δουλεύουν με αυτό, 

επειδή οι μαθητές συνήθως δεν αγαπούν τη λογοτεχνία, ενώ τα υλικά υποστήριξης που 

διαθέτουν τα δημόσια σχολεία είναι ενίοτε ελλιπή. Ο δάσκαλος πρέπει να κατασκευάσει το 

δικό του υλικό και να αναζητήσει κατάλληλα κείμενα και δραστηριότητες για τους μαθητές 

του. 

Επιπλέον, ο δάσκαλος πρέπει να αφιερώσει πολύ χρόνο για το σχεδιασμό λογοτεχνικών 

μαθημάτων και για την αναζήτηση κειμένων ανάγνωσης. Κάποιος θα μπορούσε να ρωτή-

σει αν αυτή η προσπάθεια πραγματικά αξίζει τον κόπο… 
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Σε ποιο βαθμό είναι βοηθητική και διδακτικά χρήσιμη η λογοτεχνία για τη δουλειά του δα-

σκάλου ξένων γλωσσών; Επιπλέον, πώς μπορούν οι καθηγητές Αγγλικών να ενθαρρύνουν 

το ενδιαφέρον των μαθητών για τη λογοτεχνία; Η προσέλκυση της λογοτεχνίας στην τάξη 

της EFL υπήρξε περίπλοκο ζήτημα στον τομέα της εκπαίδευσης ξένων γλωσσών (Silva, 

2014). Η Λογοτεχνία αποτελεί ένα παραδοσιακό αντικείμενο διδασκαλίας σε πολλές χώ-

ρες, σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, όμως, μόλις τα τελευταία χρόνια 

χρησιμοποιείται στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση στο πλαίσιο της εκμάθησης της αγγλικής 

γλώσσας κι αυτό σε περιορισμένα σχολεία. Η περιορισμένη χρήση της Λογοτεχνίας πρέπει 

κυρίως να αποδοθεί στο γεγονός ότι η αυθεντική χρήση της γλώσσας δυσκολεύει τους μα-

θητές να κατανοήσουν την ξένη γλώσσα σε εννοιολογικό και λεξιλογικό επίπεδο, καθώς 

και να επικοινωνήσουν σε αυτήν (Καϊκτσή, 2017). 

 Μερικοί μελετητές δηλώνουν ότι η χρήση της λογοτεχνίας δεν έχει καμία διαφορά στη 

διαδικασία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. Αναλυτές, όμως, όπως ο Paran (2008), τονί-

ζουν ότι οι μαθητές της ξένης γλώσσας δεν μπορούν να απομονωθούν από την πολιτισμική 

και κοινωνική έννοιά της. Αρκετοί άνθρωποι σκέφτονται τη Λογοτεχνία ως μια συλλογή 

από μακρά και βαρετά κείμενα, γραμμένα σε επίσημη ή δυσνόητη γλώσσα. Η λογοτεχνία 

όμως θεωρείται πάντοτε ως θησαυρός, κατά συνέπεια οι μαθητές οφείλουν να ξεπεράσουν 

την άποψη που θέλει τα λογοτεχνικά κείμενα να αναφέρονται και να θεωρούνται διαρκώς 

ως δύσκολα, να πάψουν να αισθάνονται άβολα και να είναι απρόθυμοι να ασχοληθούν με 

αυτό το θέμα. Ένας άλλος λόγος για την παραπάνω αρνητική άποψη είναι το γεγονός ότι τα 

λογοτεχνικά κείμενα χρησιμοποιούνται επιφανειακά στη σχολική τάξη, χωρίς να προκαλέ-

σουν κάποια επίδραση στη μάθηση των μαθητών ή, αντιστρόφως, το λογοτεχνικό κείμενο 

είναι υπερβολικά δύσκολο ή ακατάλληλο για συγκεκριμένη ομάδα μαθητών με αποτέλε-

σμα το μαθησιακό ενδιαφέρον και κίνητρο των τελευταίων να αρχίσει να μειώνεται (Silva, 

2014). 

 

1.1 Διδασκαλία της λογοτεχνίας: γιατί, τι και πώς; 

 

Πρώτον, γιατί ένας καθηγητής ξένων γλωσσών πρέπει να χρησιμοποιεί λογοτεχνικά κείμε-

να στα σχολικά μαθήματα, ειδικά εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένη απαίτηση εξέτασης για να 

γίνει κάτι τέτοιο και ελάχιστος διαθέσιμος χρόνος; 
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Ένας από τους κύριους λόγους μπορεί να είναι ότι η λογοτεχνία προσφέρει μια πλούσια και 

εξαιρετική ποικιλία γραπτού υλικού, το οποίο είναι «σημαντικό» υπό την έννοια ότι αφορά 

και σχετίζεται με τα θεμελιώδη ανθρώπινα ζητήματα και απευθύνεται απευθείας σε έναν 

αναγνώστη σε οποιαδήποτε χώρα ή περίοδο ιστορίας. 

Η λογοτεχνία είναι «αυθεντικό» υλικό. Με αυτό εννοούμε απλά ότι τα περισσότερα λογο-

τεχνικά έργα δεν είναι διαμορφωμένα για το συγκεκριμένο σκοπό της διδασκαλίας μιας 

γλώσσας. Πρόσφατα τα μαθήματα ξένης γλώσσας έχουν σωστά ενσωματώσει πολλά «αυ-

θεντικά» δείγματα γλώσσας – για παράδειγμα, χρονοδιαγράμματα ταξιδιού, σχέδια πόλε-

ων, έντυπα, φυλλάδια, κινούμενα σχέδια, διαφημίσεις, άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Οι 

μαθητές εκτίθενται έτσι στη γλώσσα-στόχο που είναι τόσο αυθεντική όσο και ανόθευτη, 

όπως βέβαια μπορεί η τελευταία να λειτουργήσει στην τάξη (Collie & Slater, 1987). 

Η λογοτεχνία είναι ένα πολύτιμο συμπλήρωμα τέτοιων υλικών. Κατά την ανάγνωση λογο-

τεχνικών κειμένων, οι μαθητές έχουν επίσης να αντιμετωπίσουν τη γλώσσα που προορίζε-

ται για τους φυσικούς ομιλητές και κερδίζουν επιπλέον εξοικείωση με πολλές διαφορετικές 

γλωσσικές χρήσεις, μορφές και συμβάσεις της γραπτής αλλά και της προφορικής μορφής 

της όπως η ειρωνεία, η έκθεση, το επιχείρημα και η αφήγηση, αποκτώντας παράλληλα 

πολλές πολιτιστικές πληροφορίες. 

Η χρήση λογοτεχνικών κειμένων σε μια τάξη εκμάθησης γλωσσών μπορεί να αποτελέσει 

πηγή πολύτιμου αυθεντικού υλικού, πολιτιστικού εμπλουτισμού, γλωσσικού εμπλουτισμού 

και ανάπτυξης προσωπικής συμμετοχής (Collie & Slater, 1987). Επιπλέον, η λογοτεχνία 

μπορεί να παρακινήσει και να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τη μεταφραστική 

τους ικανότητα, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην εκμάθηση της γλώσσας-στόχου. 

Ο Malley (2001) επισημαίνει ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις λόγοι για τη διδασκαλία της 

λογοτεχνίας: το γλωσσικό μοντέλο, το πολιτιστικό μοντέλο και το μοντέλο προσωπικής 

ανάπτυξης. 

i) Γλωσσικό μοντέλο: το λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παρά-

δειγμα ορισμένων μοτίβων και δομών. 

ii) Πολιτιστικό μοντέλο: το λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

μπορέσουν οι μαθητές να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν πολιτισμούς και ιδεολο-

γίες διαφορετικές από τις δικές τους. 

iii) Προσωπική ανάπτυξη: το λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να προσελκύσει τους μαθη-

τές σε προσωπική απόλαυση και συναισθηματικές εμπειρίες. 



10 

Για πολλούς μαθητές της ξένης γλώσσας, ο ιδανικός τρόπος για να εμβαθύνουν και να κα-

τανοήσουν τη ζωή και την κουλτούρα της χώρας όπου μιλιέται αυτή η γλώσσα, αποτελεί 

μια επίσκεψη ή μια παρατεταμένη παραμονή σε αυτή, κάτι που για τους περισσότερους 

μαθητές δεν είναι απλά δυνατόν. 

Για όλα αυτά οι μαθητές πρέπει να υιοθετήσουν πιο έμμεσους δρόμους προς αυτή τη μορ-

φή κατανόησης, ένας εκ των οποίων αποτελεί η μελέτη κι επεξεργασία ενός ή περισσοτέ-

ρων λογοτεχνικών έργων. Είναι αλήθεια φυσικά ότι ο «κόσμος» ενός μυθιστορήματος, ε-

νός παιχνιδιού ή μιας σύντομης ιστορίας είναι ένα δημιούργημα, το οποίο όμως προσφέρει 

ένα πλήρες και ζωντανό πλαίσιο στο οποίο μπορούν να απεικονιστούν χαρακτήρες από 

πολλά κοινωνικά υπόβαθρα. Ένας αναγνώστης μπορεί να ανακαλύψει τις σκέψεις, τα συ-

ναισθήματα, τα έθιμα, τα πιστεύω, τους φόβους, τις απολαύσεις των λογοτεχνικών χαρα-

κτήρων, καθώς και πώς μιλούν και συμπεριφέρονται οι τελευταίοι πίσω από κλειστές πόρ-

τες. 

Αυτός ο φανταστικός κόσμος μπορεί γρήγορα να δώσει στον αναγνώστη μια αίσθηση για 

τους κώδικες και τις ανησυχίες που διαρθρώνουν μια πραγματική κοινωνία. Η ανάγνωση 

της λογοτεχνίας είναι, τελικά, ένας από τους τρόπους που πρέπει να μας βοηθήσει να φα-

νταστούμε ποια ήταν η ζωή σε μια άλλη ξένη επικράτεια, οδηγώντας μας σε μια αυτόματη 

σύγκριση με το παρελθόν της δικής μας χώρας. Η λογοτεχνία μπορεί να θεωρηθεί καλύτε-

ρα ως ένα σημαντικότατο συμπλήρωμα σε άλλα εκπαιδευτικά στοιχεία που χρησιμοποιού-

νται για την αύξηση της γνώσης του μαθητή για τη χώρα της οποίας τη γλώσσα διδάσκεται 

(Collie & Slater, 1987). 

Επιπροσθέτως, η λογοτεχνική εξερεύνηση μπορεί να είναι επωφελής για τους μαθητές της 

τάξης της ξένης γλώσσας για πολλούς λόγους:  

 Παρέχει ουσιαστικά γλωσσικά και πολιτισμικά πλαίσια. 

 Περιλαμβάνει ένα βαθύ εύρος λεξιλογίου, διαλόγων και πεζογραφίας.  

 Αναμοχλεύει τη φαντασία και ενισχύει τη δημιουργικότητα.  

 Αναπτύσσει την πολιτιστική συνείδηση. 

 Ενθαρρύνει την κριτική σκέψη.  

 Είναι σύμφωνη με τις αρχές CLT (Communicative Language Teaching). 

 Η μάθηση διευκολύνεται μέσω της συμμετοχής και της χαράς, που μπορούν να δη-

μιουργηθούν με λογοτεχνικό τρόπο (συζήτηση, θέατρο, κινηματογράφος κ.λπ.). 
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 Βοηθάει τους καθηγητές ξένων γλωσσών να καλλιεργούν τις δικές τους πολιτισμι-

κές, γλωσσικές και ερμηνευτικές δεξιότητες. 

 Βοηθάει τους μαθητές να ξεπεράσουν τις αρνητικές αντιλήψεις, αν υπάρχουν, προς 

την ξένη κουλτούρα. 

 Εισάγει ποικιλία στην τάξη της ξένης γλώσσας. (Bagherkazemi, & Alemi, 2010). 

Παράλληλα, ο Gajdusek (1988) προσθέτει και άλλα πλεονεκτήματα για τη χρήση των λο-

γοτεχνικών κειμένων στη σχολική τάξη της αγγλικής γλώσσας: 

 Χρησιμεύει ως ερέθισμα για τη σύνθεση. 

 Είναι ένα τέλειο μέσο για την δημιουργία γλωσσικού περιεχομένου. 

 Ενθαρρύνει την ομιλία (oral skill). 

 Βοηθά στην παραγωγή σκόπιμων ερωτημάτων αναφοράς. 

 Ενισχύει την εργασία μικρών ή μεγαλύτερων ομάδων . 

 Ενισχύει την ανάπτυξη του λεξιλογίου και σύνθετων προτάσεων. 

Επιπροσθέτως, πρόσφατες σχετικές μελέτες (Ghosn, 2002) έχουν δείξει ότι η χρήση της 

Λογοτεχνίας στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας όχι μόνο βοηθά στην καλύτερη επι-

κοινωνιακή χρήση του νέου γλωσσικού κώδικα, αλλά επιπλέον βοηθάει το μαθητή να ανα-

πτύσσει την ικανότητα να ερμηνεύει και να εκτιμά το λογοτεχνικό κείμενο σε όλες του τις 

πολιτιστικές πτυχές. Εκτός από την προσφορά ενός ξεχωριστού λογοτεχνικού κόσμου που 

μπορεί να διευρύνει την κατανόηση των μαθητών για το δικό τους αλλά και για άλλους πο-

λιτισμούς, μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για προσωπική τους έκφραση καθώς και να 

ενισχύσει τη γνώση τους σχετικά με τη λεξιλογική και γραμματική δομή των αγγλικών.  

Επιπλέον, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη χρήση της λογοτεχνίας προσφέρει στους 

μαθητές στρατηγικές για την ανάλυση και ερμηνεία της γλώσσας προκειμένου να αναγνω-

ρίσουν όχι μόνο πώς χειρίζονται τη γλώσσα αλλά και γιατί, ενισχύοντας ταυτόχρονα την 

ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους. Η χρήση λογοτεχνικών κειμένων στην τά-

ξη της γλώσσας μπορεί να είναι ένα δυνητικά ισχυρό παιδαγωγικό εργαλείο (Savvidou, 

2004). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

2. Η διδασκαλία λογοτεχνικών κειμένων με τη βοήθεια των ΤΠΕ 

στους εφήβους του σήμερα 

 

ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) / ICT Information and Communication 

Technologies 

Λογοτεχνία / Literature (τα γραπτά και προφορικά προϊόντα του έντεχνου λόγου) 

Wikipedia 

 

 

Εικόνα 1: Ο Sherlock Holmes μπροστά σε ένα laptop 

 

Η παρακίνηση των μαθητών στη μελέτη της λογοτεχνίας μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα δύ-

σκολη διαδικασία, ιδιαίτερα όταν αφορά την Αγγλική λογοτεχνία, με την προϋπόθεση ότι 

στην Ελλάδα η αγγλική διδάσκεται ως ξένη γλώσσα, με αποτέλεσμα οι συνήθεις σχολικές 

δυσκολίες που περιλαμβάνουν μεγάλες τάξεις (απάθεια των μαθητών και παθητικότητα, 

περιορισμένες διδακτικές ώρες, ελλιπές εποπτικό υλικό και παραδοσιακές στρατηγικές δι-

δασκαλίας) να κάνουν εντονότερο το πρόβλημα. Τα παλιά λογοτεχνικά κείμενα είναι σπά-

νια ελκυστικά για τους έφηβους που είναι συνηθισμένοι στον κόσμο του Διαδικτύου και 
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της τηλεόρασης. Ενώ αρκετές μελέτες αποδεικνύουν υποδειγματικές χρήσεις της τεχνολο-

γίας στην εκπαίδευση, η έρευνα που επικεντρώνεται στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις των 

εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της λογοτεχνίας με τη βοήθεια των ΤΠΕ υπήρξε περιορι-

σμένη (Zainal, 2012). 

Παρ’ όλα αυτά, η τεχνολογία μπορεί να δώσει μεγάλη βοήθεια στο δάσκαλο, ενσωματώνο-

ντας τα παλιά πράγματα με τα σύγχρονα. Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία σε διεθνές επίπε-

δο ότι η επένδυση στην τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα σχολεία δεν 

έχει αντίκτυπο στην ανάπτυξη του γραμματισμού. Η ανησυχία αυτή απορρέει από την πί-

στη πολλών ότι οι ΤΠΕ είναι επωφελείς μόνο για την εκμάθηση αλφαβητισμού 

(https://eppi.ioe.ac.uk/cms/Default.aspx?tabid=211). Στη σύγχρονη εποχή σχεδόν κάθε χώ-

ρα εκμεταλλεύεται τις υπηρεσίες των ΤΠΕ για τη βελτίωση των προτύπων ζωής των πολι-

τών της σε κάθε τομέα που είναι δυνατό να εφαρμοστούν. 

Οι ΤΠΕ μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό και ευέλικτο εργαλείο για τη διδασκαλία της 

αγγλικής λογοτεχνίας. Η Αγγλική λογοτεχνία, όπως η λογοτεχνία πολλών άλλων γλωσσών, 

έχει μια τεράστια ποικιλία στοιχείων όπως η ποίηση, η μουσική, το μυθιστόρημα, η πρόζα, 

οι ταινίες και οι διάλογοι. Δυστυχώς, αυτά τα στοιχεία συχνά αγνοούνται ή παραλείπονται 

γενικά από τους καθηγητές κατά τη διδασκαλία της αγγλικής λογοτεχνίας, καθώς αυτά τα 

στοιχεία δεν είναι εύχρηστα στην παρουσίασή τους μέσα στην τάξη, είτε εξαιτίας της έλ-

λειψης εξοικείωσης των καθηγητών με τα παραπάνω ή λόγω έλλειψης πόρων (Sahni, 

2016). 

Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών είναι ζωτικής σημασίας για τη συμπλήρωση 

του παραδοσιακού τρόπου εκπαίδευσης. Εδώ, η λέξη ‘συμπλήρωση’ είναι σημαντική επει-

δή η τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους εκπαιδευτικούς ως σύνολο, αλλά μπο-

ρεί σίγουρα να τους συμπληρώσει ή να προσθέσει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό στον παρα-

δοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Στην παρούσα εποχή της τεχνολογίας και της έκρηξης των 

πληροφοριών, μερικές φορές ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας διαφορετικών μαθημά-

των, συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών, παρουσιάζει τη λογοτεχνία ως ένα μάθημα μο-

νότονο. Σε πολλά σχολεία, κολλέγια και πανεπιστήμια του κόσμου, η αγγλική λογοτεχνία 

διδάσκεται με τον παραδοσιακό τρόπο, κατά τον οποίο οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να μι-

λάνε για ώρες κρατώντας ένα βιβλίο, ενώ οι μαθητές συνεχίζουν να ακούν και να κρατούν 

σημειώσεις με αποτέλεσμα σύντομα, τόσο οι καθηγητές όσο και οι μαθητές να κουράζο-

νται από αυτή τη μονότονη ρουτίνα διδασκαλίας, ενώ μαθαίνουν την αγγλική λογοτεχνία 

με τον ίδιο τρόπο κάθε μέρα. 
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Οι ΤΠΕ μπορούν να αποτελέσουν πολύ σημαντικό εργαλείο για την παροχή ποικιλίας στη 

διδασκαλία της αγγλικής λογοτεχνίας με την εξάλειψη του στοιχείου της πλήξης και την 

προσφορά ανανέωσης στο καθημερινό μάθημα, γεγονός που μπορεί να φέρει επανάσταση 

στον τρόπο με τον οποίο θεωρείται ότι διδάσκεται η αγγλική λογοτεχνία (Sahni, 2016). 

Ο ρόλος του δασκάλου είναι αναμφίβολα εξαιρετικής σημασίας στη διδασκαλία της αγγλι-

κής γλώσσας και της λογοτεχνίας, αλλά οι ΤΠΕ μπορούν επίσης να την κάνουν πιο ενδια-

φέρουσα, κάνοντας τους μαθητές να εμπλακούν προσωπικά και να ασχολούνται ενεργά με 

αυτό που τους διδάσκεται. Γενικά, οι εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση απέναντι στη χρή-

ση των ΤΠΕ, όσον αφορά στην Αγγλική Λογοτεχνία στις αίθουσες διδασκαλίας κι έχουν 

την άποψη ότι οι ΤΠΕ είναι ικανές να ενισχύσουν τη διαδικασία της διδασκαλίας και ιδιαι-

τέρως τα μαθήματα της αγγλικής λογοτεχνίας, όπου οι μαθητές μπορούν να εκτιμήσουν τα 

λογοτεχνικά έργα, εφόσον όμως οι πρώτοι μπορούν να συσχετίσουν τη συνάφεια της μελέ-

της της λογοτεχνίας με το σύγχρονο κόσμο κι αυτό είναι πιθανότερο να συντελεστεί με τη 

βοήθεια της μοντέρνας τεχνολογίας. 

Επιπλέον, αρκετοί δάσκαλοι θεωρούν ότι οι ΤΠΕ είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία της 

Αγγλικής Λογοτεχνίας, γιατί μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες online σχετικά με τα 

ανάλογα θέματα με τους μαθητές τους, με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές μπορούν να έ-

χουν πρόσβαση στις πληροφορίες κι επίσης να τις χρησιμοποιούν ως ένα μέσο για να εκ-

φράσουν τη δημιουργικότητά τους στην λογοτεχνική αξία (Muhamad et al., 2015). 

Θέλοντας τώρα να επικεντρωθούμε στο λογοτεχνικό είδος της πεζογραφίας (fiction), ορί-

ζουμε το παραπάνω ως οποιοδήποτε είδος γραπτού κειμένου που δεν είναι ποίηση. Οι πιο 

χαρακτηριστικές ποικιλίες της πεζογραφίας είναι τα μυθιστορήματα, τα διηγήματα, οι βιο-

γραφίες, η αυτοβιογραφία, ενώ άλλοι τύποι περιλαμβάνουν γράμματα, ημερολόγια και πε-

ριοδικά. Η αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις τάξεις διδασκαλίας της αγγλικής 

λογοτεχνίας-πεζογραφίας εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων. 

Το Ιnternet, για παράδειγμα, παρέχει νέους στόχους στη διδασκαλία της λογοτεχνίας, δε-

δομένου ότι δεν μπορούμε να αρνηθούμε την παρουσία της λογοτεχνίας στον ιστό ή τους 

νέους τρόπους ψηφιακής ανάγνωσης. Στην πραγματικότητα, τα εργαλεία αυτά συμβάλλουν 

στην προώθηση της κατανόησης κειμένων, παράλληλα με την παροχή εργαλείων και πο-

λυμέσων για την παραγωγή τους, καθώς και για την ενδεχόμενη δημοσίευσή τους. Σήμερα 

ορίζουμε τη «λογοτεχνική εκπαίδευση» ως μεταβίβαση γνώσεων, συγγραφικών έργων που 

θεωρούνται εθνική κληρονομιά, μαζί με μεθόδους ανάλυσης και σχόλια των αντίστοιχων 

κειμένων σε μια ομάδα μαθητών. 
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Παρόλα αυτά, η έκφραση «λογοτεχνική εκπαίδευση» αναφέρεται και στη διδασκαλία και 

εκμάθηση των απαραίτητων δεξιοτήτων, ώστε να είναι σε θέση ο μαθητής-σπουδαστής να 

διαβάζει λογοτεχνικά κείμενα ικανοποιητικά. Αυτό που επιδιώκεται είναι η προώθηση της 

λογοτεχνικής εμπειρίας μεταξύ των μαθητών, δηλαδή η ανακάλυψη από τους αναγνώστες 

ότι τα λόγια που κάποιος έγραψε σε άλλη εποχή, σε άλλο τόπο, είναι δυνατό να έχουν σχέ-

ση μαζί τους και με τον κόσμο γενικότερα. Με αυτή την έννοια, η «λογοτεχνική εκπαίδευ-

ση» περιλαμβάνει την καθοδήγηση των μαθητών στις αναγνώσεις που κάνουν, παρέχοντάς 

τους γνώση και στρατηγικές και συγκεκριμένα γνώση που σχετίζεται με το ιστορικό και 

πολιτιστικό πλαίσιο, αλλά και γνώση της λογοτεχνικής παράδοσης. 

Επομένως, για να καταστεί αυτό δυνατό, απαιτούνται ορισμένες μέθοδοι διδασκαλίας κι 

εκπαιδευτικής μεθοδολογίας που αναβαθμίζουν την απλή ανάγνωση στην τάξη με τη διε-

ξαγωγή δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην κατανόηση των κειμένων. Σύμφωνα με 

τους Bonk & Graham (2012) η έννοια της μικτής μάθησης συνδυάζει το σχολικό περιβάλ-

λον μάθησης, δηλαδή την παραδοσιακή εκπαίδευση που γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο, με 

την ηλεκτρονική διδασκαλία, η οποία ενσωματώνει ψηφιακά εργαλεία με σκοπό να αντιμε-

τωπίσουμε τις δυσκολίες των μαθητών στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. 

Μερικά από τα πλεονεκτήματα του μικτού αυτού μοντέλου διδασκαλίας και μάθησης είναι 

η αλληλεπίδραση των μαθητών σε ένα επικοινωνιακό περιβάλλον μέσω διαδραστικών 

δραστηριοτήτων, η δυνατότητά τους να διασαφηνίσουν τις απορίες τους, να ενισχύσουν τις 

κοινωνικές τους ικανότητες, να αυτο-κατευθύνουν και να αυτο-ελέγχουν το χρόνο που 

χρειάζονται για να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους μάθησης και, τέλος, να μπορούν να 

επιλέξουν τους πόρους που θα χρησιμοποιήσουν για να βελτιώσουν τις τυχόν δικές τους 

αδυναμίες. 

Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να μάθουν, αλληλεπιδρώντας με τους συμμαθητές τους, 

τόσο κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής διδασκαλίας στην τάξη, όσο και μέσω των εργα-

λείων ψηφιακής δικτύωσης. Από την άλλη πλευρά, οι καθηγητές ξένων γλωσσών θα πρέ-

πει να εφαρμόσουν αποτελεσματικές στρατηγικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις για το 

σχεδιασμό ενός περιβάλλοντος μικτής διδασκαλίας (Guerrero & Arroyo, 2013). Ο Larson 

(2010) υποστηρίζει την άποψη ότι στη σημερινή τάξη EFL, η διδασκαλία της ανάγνωσης 

(reading) της λογοτεχνίας έχει αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει λόγω της σταδιακής ενσω-

μάτωσης των νέων τεχνολογιών, όπως τα e-books, η εικονική πραγματικότητα, τα videos 

κ.λπ. 
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Για το λόγο αυτό, όπως υποστηρίζει ο Schmar-Dobler (2003), οι μαθητές καλούνται να ε-

ξοικειωθούν με την ανάγνωση όχι μόνο του υλικού που ανήκει στον παραδοσιακό κόσμο 

του εκτυπωμένου λογοτεχνικού βιβλίου, αλλά και με οτιδήποτε είναι μέρος του ψηφιακού 

κόσμου. Σε αυτό το σημείο η χρήση των ΤΠΕ αποκτά σημασία με δυνατότητες όπως η α-

ναζήτηση της βιβλιογραφίας στο διαδίκτυο: ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, ψηφιακοί τύποι, 

ηλεκτρονικά περιοδικά ή ιστοσελίδες για την ανάγνωση οδηγιών. Τα περισσότερα έργα 

ανήκουν και στην ψηφιοποιημένη λογοτεχνία, αλλά υπάρχουν και έργα που ξεπερνούν την 

απλή ψηφιοποίηση και περιλαμβάνουν στοιχεία πολυμέσων. Αυτά καθορίζουν έναν τρόπο 

ανάγνωσης της λογοτεχνίας που πρέπει να ληφθεί υπόψη στις σχολικές τάξεις, βοηθούν 

δηλαδή το μαθητή στη σωστή κατανόηση του λογοτεχνικού κειμένου, η οποία τελικά ενι-

σχύει την εμπιστοσύνη του και τη θετική στάση του απέναντι στο συγκεκριμένο μάθημα.  

Επιπροσθέτως, αξίζει να σημειωθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης, 

όπως το Διαδίκτυο, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση σε διάφορες πηγές, όπως χειρόγρα-

φα, πρώτες εκδόσεις, επιστολές, φωτογραφίες, βιβλιοθήκες ή συγγραφείς, που ευνοούν τη 

συμφραζόμενη γνώση της λογοτεχνικής παράδοσης, επισημαίνοντας την ύπαρξη μέσων 

που επιτρέπουν στους μαθητές να γίνουν συντάκτες περιεχομένου μέσω ιστολογίων, ιστο-

τόπων, wiki ή πολυμέσων. Τέλος, τα ευρέως διαδεδομένα στους μαθητές κοινωνικά δίκτυα 

επιτρέπουν διάφορες μορφές αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών, όπως τη δημιουργία 

ψηφιακών έργων που μπορούν να γνωστοποιηθούν, καθώς και άλλες χρήσεις όπως η δη-

μιουργική γραφή, η ανταλλαγή εμπειριών κ.λπ (https://www.uv.es/uvweb/master-language-

literature-research/en/blog/literature-its-relationship-ict-1285949653239/GasetaRecerca.html). 

Από την άλλη πλευρά, οι ΤΠΕ είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους καθηγητές να βελτιώ-

σουν την πρόσβαση σε διάφορους τύπους μέσων με αποτέλεσμα οι μαθητές να γίνονται πιο 

δεκτικοί στη μελέτη της λογοτεχνίας, έχοντας τη δυνατότητα να πειραματιστούν με νέες 

διδακτικές μεθόδους, να εφαρμόσουν καινοτόμες πρακτικές στην αίθουσα διδασκαλίας 

(χρήση προβολέων, φωτογραφιών, παρουσιάσεων, και ανάλογων ταινιών) που αποτελούν 

εργαλεία για τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης μνήμης των μαθητών, αλλά και κίνητρα 

εμπλοκής τους στη μαθησιακή διαδικασία (Kaur, 2016). Σε αντίθεση με τη λέξη που απο-

τυπώνεται σε χαρτί, το ψηφιακό κείμενο είναι ρυθμιζόμενο κι ανακυκλώσιμο, επιτρέπο-

ντας στον αναγνώστη να το επεξεργαστεί, να τονίσει ενδιαφέροντα σημεία, να αναδιατάξει 

παραγράφους, να αναζητήσει και να γράψει σχόλια, να προσθέσει φωτογραφίες ή και χάρ-

τες, να επεξεργαστεί λέξεις και να ενισχύσει τη μετάβαση από το κείμενο του συγγραφέα 
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σε ένα κείμενο που ο ίδιος κατανοεί καλύτερα, βελτιώνοντας ταυτοχρόνως και την ικανό-

τητά του στο γραπτό λόγο (Ackerman, 2001). 

Τα ψηφιακά μέσα αφενός εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία µε ανεξάντλητες πη-

γές εκπαιδευτικού υλικού και εργαλεία επικοινωνίας, αφετέρου μπορούν να βελτιώσουν 

την ποιότητα της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας και συνακόλουθα να βελτιώσουν 

το επίπεδο της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Τέλος, η χρήση των ηλεκτρονικών 

ερωτηματολογίων ως εργαλεία εύχρηστα, οικονομικά και ελάχιστα χρονοβόρα (π.χ. 

Google Forms), δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα να εκφράσει τη γνώμη του και κατ’ επέ-

κταση να εμπλακεί στη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία, με την προϋπόθεση ο εκπαι-

δευτικός να λαμβάνει υπόψη του την άποψη των μαθητών του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

3. Το λογοτεχνικό είδος της detective novel και τα χαρακτηρι-

στικά του 

 

Από τον 18ο αιώνα έως τα μέσα του 19ου αιώνα, η «αγγλική λογοτεχνία» χαρακτηριζόταν 

ως ένα εκπαιδευτικό θέμα, που περιλάμβανε όχι μόνο την ποίηση και τη μυθοπλασία, αλλά 

και την ιστορία, τη βιογραφία, την επιστημονική, τη διδακτική και την εκθεσιακή γραφή. 

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η λογοτεχνία, η οποία παίζει πρωταρχικό ρόλο στην εκμά-

θηση γλωσσών, αποκλείστηκε από τα προγράμματα διδακτικής των ξένων γλωσσών γιατί 

ο κεντρικός στόχος στον τομέα αυτό ήταν μόνο η επίτευξη της γλωσσικής επάρκειας. Τα 

τελευταία χρόνια, ωστόσο, πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν ξανά αναγνωρίσει τα ακαδημαϊκά, 

πνευματικά, πολιτισμικά και γλωσσικά οφέλη της μελέτης της λογοτεχνίας (Spack, 1985). 

Ποιο όμως λογοτεχνικό είδος είναι κατάλληλο για τους μαθητές;  

Τα κριτήρια της καταλληλόλητας εξαρτώνται σαφώς από κάθε συγκεκριμένη ομάδα μαθη-

τών ή σπουδαστών της ξένης γλώσσας, τις ανάγκες τους, το πολιτισμικό υπόβαθρο και το 

επίπεδο γλώσσας τους. Ωστόσο, ένας πρωταρχικός παράγοντας είναι κατά πόσο ένα συ-

γκεκριμένο λογοτεχνικό είδος είναι σε θέση να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών και 

να ενεργοποιήσει την προσωπική συμμετοχή τους. Αν το λογοτεχνικό βιβλίο που θα επιλέ-

ξει να διδάξει ο δάσκαλος των αγγλικών ενισχύσει τη διάθεση των εκπαιδευομένων για 

παραγωγική ανάγνωση, το αποτέλεσμα θα έχει ευεργετική επίδραση τόσο στη συμπεριφο-

ρά των μαθητών όσο και στη γλωσσική και πολιτιστική τους γνώση. 

Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να επιλέγουν βιβλία, τα οποία σχετίζονται με τις εμπειρί-

ες της ζωής, τα συναισθήματα, τα ενδιαφέροντα ή τα όνειρα του μαθητών. Ένα άλλο στοι-

χείο που πρέπει να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψη είναι το επίπεδο δυσκολίας της γλώσσας του 

βιβλίου, γιατί σε αντίθετη περίπτωση οι μαθητές θα εγκαταλείψουν γρήγορα τη μελέτη ή 

θα απευθυνθούν στη δυνατότητα της μετάφρασης, κάτι που θα πρέπει να αποφεύγεται σε 

ένα ξενόγλωσσο μάθημα. Επιπρόσθετα, πρέπει να υπολογιστούν τα δεδομένα της ηλικίας 

και του πολιτιστικού και κοινωνικού υπόβαθρου των μαθητών, έτσι ώστε οι τελευταίοι να 

είναι σε θέση να ταυτιστούν κατά το δυνατό με τους λογοτεχνικούς ήρωες και να απολαύ-



19 

σουν ένα κείμενο το οποίο θεωρούν ότι δεν τους δυσκολεύει σε κάθε βήμα της ανάγνωσής 

του. 

Στο Ελληνικό σχολείο η διδασκαλία της αγγλικής λογοτεχνίας δεν συμπεριλαμβάνεται επί-

σημα στο αναλυτικό πρόγραμμα των αγγλικών, ούτε αποτελεί εξεταστέα ύλη. Επομένως ο 

εκπαιδευτικός δεν έχει τους συνήθεις περιορισμούς στη επιλογή λογοτεχνικών έργων κι 

αυτό του δίνει την ευχέρεια να επιλέξει να διδάξει ένα λογοτεχνικό βιβλίο, λαμβάνοντας 

υπόψη τις παραμέτρους που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και ζητώντας τη γνώμη των 

μαθητών του για το είδος αρχικά και κατόπιν για το συγκεκριμένο βιβλίο που θα αναλύσει 

στην τάξη. 

Η τεράστια ποικιλία επιλογής αγγλικών λογοτεχνικών βιβλίων δίνει επίσης τη δυνατότητα 

στον εκπαιδευτικό να επιλέξει ένα έργο, το οποίο είναι γνωστό στους περισσότερους μαθη-

τές λόγω της μεταφοράς του στο κινηματογράφο, λόγω της ύπαρξης ιστολογίων και ιστο-

σελίδων που ασχολήθηκαν με το ανάλογο λογοτεχνικό είδος ή με τους ήρωες του συγκε-

κριμένου βιβλίου ή ακόμα και εξαιτίας της ύπαρξης τραγουδιών ή ηλεκτρονικών παιχνι-

διών που βασίστηκαν στους συγκεκριμένους ήρωες. 

Ένα είδος που φαίνεται να απευθύνεται αλλά και να είναι ιδιαίτερα αγαπητό σε εφήβους κι 

όχι μόνο είναι οι ιστορίες μυστηρίου (detective novels). 

Τι είναι το κλασσικό μυθιστόρημα μυστηρίου; 

 

 

Εικόνα 2: Η χρονική εξέλιξη και οι βασικότεροι συγγραφείς της αστυνομικής λογοτεχνίας 

μυστηρίου 
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Είναι είδος λαϊκής λογοτεχνίας με κύριο θέμα ένα έγκλημα ή περισσότερα, τα οποία στα-

διακά διερευνώνται από ένα ήρωα, συνήθως ερευνητή ή αστυνομικό, έως ότου ο ένοχος ή 

οι ένοχοι αποκαλυφθούν και τιμωρηθούν για να επικρατήσει η έννοια του δικαίου. Πολλοί 

λάτρεις του είδους εντοπίζουν τις απαρχές του λογοτεχνικού αυτού είδους στον Edgar 

Allan Poe, ενώ αποδίδουν την αληθινή του άνθηση στον Sir Arthur Conan Doyle και στη 

σειρά βιβλίων του με ήρωα το γνωστό ερευνητή με τις ιδιαίτερες πνευματικές ικανότητες 

και την εξαιρετική ευφυΐα, τον Sherlock Holmes. 

Η άνθιση της μυθιστοριογραφίας μυστηρίου αποδίδεται στη ραγδαία αστικοποίηση και ε-

κβιομηχάνιση, που έλαβε χώρα στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Οι εξελί-

ξεις αυτές, καθώς και η γρήγορη αύξηση του πληθυσμού, οδήγησαν σε σημαντικές κοινω-

νικές αλλαγές στον αγγλικό πολιτισμό κι αναπόφευκτα στην αύξηση της εγκληματικότη-

τας. Οι άνθρωποι, ιδιαίτερα των αστικών πόλεων, άρχισαν να έρχονται σε επαφή με το αυ-

ξανόμενο έγκλημα και να το αντιμετωπίζουν σαν σοβαρή απειλή για τη διατήρηση της τά-

ξης. Επιπρόσθετα, η εμφάνιση επιστημονικών μεθόδων ανίχνευσης κι επίλυσης του εγκλή-

ματος επηρέασε τη λογοτεχνία κι οδήγησε στην ανάπτυξη του μυθιστορήματος μυστηρίου, 

ενός λογοτεχνικού είδους που άπτεται της καθημερινότητας των πολιτών, επιτρέποντας 

ταυτόχρονα στους αναγνώστες να εμπλακούν συναισθηματικά και νοητικά στον κόσμο του 

εγκλήματος και της επίλυσής του (Burton, χ.χ.). 

Οι αστυνομικές ιστορίες συχνά λειτουργούν με βάση την αρχή ότι οι επιφανειακά πειστικές 

αποδείξεις για την ενοχή ενός ανθρώπου είναι τελικά άσχετες. 

Τα παραδοσιακά στοιχεία της αστυνομικής νουβέλας είναι:  

(1) το φαινομενικά τέλειο έγκλημα 

(2) το έγκλημα πρέπει να είναι σημαντικό 

(3) ο ντετέκτιβ πρέπει να είναι αξιόλογος 

(4) η δύναμη της παρατήρησης ενός ανώτερου μυαλού, αυτού του του ντετέκτιβ 

(5) ο κατηγορούμενος που ενίοτε κατηγορείται άδικα λόγω περιστασιακών στοιχείων 

(6) η αστυνομία κι ο ρόλος της 

(7) η εκπληκτική και απροσδόκητη ανατροπή, στην οποία ο ντετέκτιβ αποκαλύπτει πώς 

προσδιορίστηκε η ταυτότητα του ενόχου 

(8) ο εγκληματίας πρέπει να είναι ένας άξιος αντίπαλος 

(9) οι ενδείξεις πρέπει να είναι διαθέσιμες 

(10) οι ύποπτοι εμφανίζονται νωρίς 
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(11) η λύση είναι λογική 

(https://www.britannica.com/art/detective-story-narrative-genre) 

Το λογοτεχνικό αυτό είδος αποτελεί το πρώτο σε πωλήσεις βιβλίων λογοτεχνικό είδος και 

προσέλκυσε και προσελκύει εκατομμύρια αναγνώστες λόγω της απόλαυσης που αυτό το 

είδος του κειμένου προσφέρει κι οφείλεται από τη μια πλευρά στις συγγραφικές ικανότητες 

του εκάστοτε συγγραφέα κι από την άλλη οφείλεται ιδιαίτερα στην αναλυτική και διερευ-

νητική σκέψη του λογοτεχνικού χαρακτήρα-ερευνητή, η οποία αποτελεί τη βάση όλων 

σχεδόν των αστυνομικών ιστοριών. 

Επομένως, εκμεταλλευόμενος μια ιστορία μυστηρίου, ο δάσκαλος μπορεί να εργαστεί για 

τη γλωσσική πρόοδο των μαθητών με γραπτές και αναγνωστικές εργασίες, στοχεύοντας 

στην εκπαιδευτική τους ανάπτυξη, όπως στη βελτίωση της ικανότητάς τους να αναλύουν 

τα γεγονότα και να καταλήγουν σε συμπεράσματα με την διέγερση της δημιουργικής τους 

φαντασίας. Η ικανότητά μας να εκπαιδεύουμε τη δημιουργική φαντασία των μαθητών ο-

φείλει να αποτελεί ένα σημαντικό στόχο των εκπαιδευτικών (Silva, 2014). 

Αυτό είναι δυνατό να επιτευχθεί μέσω της οργάνωσης δραστηριοτήτων που να στηρίζουν 

την αρμονική ανάπτυξη των νέων εντός του σχολικού συστήματος, προωθώντας ταυτόχρο-

να τη δημιουργική και εφαρμοσμένη σκέψη, τη διορατικότητα, τη φαντασία, την ευρημα-

τικότητα, την καινοτομία και την ικανότητα επιλογής και εκτέλεσης αποφάσεων των τε-

λευταίων. Η λογοτεχνική αφήγηση ενός αστυνομικού μυθιστορήματος μυστηρίου επιδιώ-

κει την αλληλεπίδραση του αναγνώστη με το ντετέκτιβ, με σκοπό να εξαφθεί τόσο η αγω-

νία όσο και η φαντασία του πρώτου, με αποτέλεσμα να μη διακόψει την ανάγνωση του βι-

βλίου πριν το τέλος, δηλαδή πριν τη λύση του μυστηρίου και την αποκάλυψη του ενόχου 

και των κινήτρων του, γι’ αυτό οι ιστορίες αυτές χαρακτηρίζονται κατά κανόνα από αγχω-

τική και σκοτεινή ατμόσφαιρα με διαρκείς ανατροπές στην πλοκή. 

Η πλοκή είναι το πιο σημαντικό μέρος ενός μυθιστορήματος μυστηρίου και οφείλει να εί-

ναι αληθοφανής, να προχωράει με γρήγορο ρυθμό παρουσιάζοντας σταδιακά και προσε-

κτικά τις πληροφορίες, οι οποίες με την κατάλληλη επεξεργασία και σύνθεση θα οδηγή-

σουν στη λύση. Τα στοιχεία της αγωνίας, του αναπάντεχου και της συνεχούς δράσης είναι 

αδιάρρηκτα συνυφασμένα με το λογοτεχνικό αυτό είδος. Στα παραπάνω χαρακτηριστικά 

είναι απαραίτητο να εντάξουμε το στοιχείο που τα προκαλεί κι αυτό αδιαμφισβήτητα είναι 

το έγκλημα, το κίνητρο κι ο αυτουργός του. Το πρώτο, εμφανίζεται πολύ νωρίς σε ένα βι-

βλίο και δίνει την ώθηση για σκέψη κι αναζήτηση στον εκάστοτε ερευνητή ή αστυνομικό, 
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ενώ τα δύο επόμενα, ο ένοχος και το κίνητρό του εμφανίζονται συνήθως στο τέλος σχεδόν 

του βιβλίου, έτσι ώστε η περιέργεια κι η αγωνία του αναγνώστη να παραμένει ζωντανή. 

Η πλοκή ενός μυθιστορήματος μυστηρίου συχνά χρησιμοποιεί το μεταφυσικό στοιχείο και 

την ίντριγκα, με σκοπό να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα μυστηρίου που ενισχύει ακόμη 

περισσότερο την ανάγκη επίλυσης του τελευταίου. Το μυστήριο και η ταυτότητα του ενό-

χου οφείλουν να μην αποκαλυφθούν σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του βιβλίου, γιατί εάν η 

λύση στο έγκλημα εμφανίζεται πολύ νωρίς στην ιστορία, οι αναγνώστες δεν έχουν πλέον 

λόγο να συνεχίσουν να διαβάζουν. Ο ρόλος του ντετέκτιβ είναι και ο πλέον καθοριστικός 

στην πλοκή κι επίλυση του μυστηρίου και στη διαλεύκανση του εγκλήματος σε ένα αστυ-

νομικό μυθιστόρημα κι οφείλει να εμφανίζεται νωρίς στο εκάστοτε βιβλίο. Ο ντετέκτιβ εί-

ναι συνήθως ορθολογιστής, ευφυής, προσεκτικός, λιγομίλητος, ενίοτε ιδιόρρυθμος, σεβα-

στός στο περιβάλλον του, με έντονο το αίσθημα του δικαίου, επίμονος, ρεαλιστής κι αξιό-

πιστος. Η έννοια του ρόλου του ερευνητή-ντετέκτιβ είναι παγκοσμίως ταυτισμένη με τον 

ήρωα του Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes (Stanley, 2017). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

4. Γιατί καλέσαμε ένα διάσημο ντετέκτιβ στο σχολείο; 

 

 

Εικόνα 3: Σκίτσο του Sherlock Holmes 

 

Ο Sherlock Holmes είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους κι αγαπημένους λογοτεχνι-

κούς ήρωες σε παγκόσμιο επίπεδο και φυσικά αποτελεί μια απόδειξη διαρκούς αξίας του 

δημιουργού του, Βρετανού συγγραφέα Sir Arthur Conan Doyle. Η ιστορία της αστυνομι-

κής λογοτεχνίας του 19ου αιώνα εμπλουτίζεται καθοριστικά με τη δημιουργία ενός ιδιότυ-

που ερευνητή, του Sherlock Holmes, που συνεργάζεται και συνυπάρχει με το φίλο του, Dr 

John Watson, ο οποίος διατηρεί και το ρόλο του αφηγητή των ιστοριών του Holmes. Ο για-

τρός και συγγραφέας Arthur Conan Doyle δημιούργησε πενήντα έξι σύντομες ιστορίες και 

τέσσερις νουβέλες με βασικό χαρακτήρα τον Holmes και σε επόμενα κεφάλαια της παρού-

σας εργασίας θα αναλυθεί η βιογραφία του καθώς και η ιστορία που οδήγησε το συγγρα-

φέα στη σύλληψη και δημιουργία του detective ως λογοτεχνικού χαρακτήρα. 

Η μακρόχρονη δημοτικότητα της φιγούρας του Sherlock Holmes οφείλεται σε διάφορους 

λόγους, όπως οι ιδιορρυθμίες του, τα τεχνάσματα και οι αυτοσχέδιες συσκευές του, οι ε-

νέργειές του, η φιλοσοφία του, η στροφή του προς τη μουσική με τη χρήση του βιολιού ως 

βοηθητικού μέσου στις σκέψεις του και η αξεπέραστη αίσθηση του φλεγματικού του χιού-

μορ. Η γοητεία αυτής της προσωπικότητας και δεδομένου ότι οι πραγματικές ιστορίες είναι 

περιορισμένες σε αριθμό, δημιούργησε την ανάγκη να προσωποποιηθεί ο ήρωας σε κινη-
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ματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, λογοτεχνικά blogs και ηλεκτρονικά κι επιτραπέ-

ζια παιχνίδια όλων των ειδών. 

(http://literature.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190201098.001.0001/acrefore-

9780190201098-e-240) 

 Στην αστυνομική λογοτεχνία ο πρωταγωνιστής-ντετέκτιβ συνήθως οφείλει να διαθέτει ένα 

σύνολο ηθικών αξιών, να αποφεύγει τη δημοσιότητα, να προστατεύει τους ‘καλούς’ αν-

θρώπους και να αναγνωρίζει τους ‘κακούς’ κι αυτούς που δεν ζουν σύμφωνα με τους κα-

νόνες του κοινού δικαίου, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μια συναισθηματική απόσταση από 

τους ανθρώπους που σχετίζονται με την εκάστοτε υπόθεση με σκοπό να διαμορφώνει αντι-

κειμενική άποψη για κάθε εμπλεκόμενο και να εξετάζει όλες τις σχετικές ενδείξεις με νη-

φαλιότητα. (http://www.detnovel.com/DetectiveCode.html) 

Αν και δεν είναι ο πρώτος ντετέκτιβ που εμφανίζεται ως ήρωας μυθιστορήματος, ο 

Sherlock Holmes είναι αναμφισβήτητα ο πιο γνωστός, ενώ η δημοτικότητα και η φήμη του 

ήταν κι εξακολουθεί να είναι τέτοια που πολλοί άνθρωποι πίστευαν παλαιότερα ότι δεν εί-

ναι ένας φανταστικός χαρακτήρας, αλλά ένα πραγματικό άτομο. Ο τρόπος ζωής του και οι 

συνήθειές του περιγράφονται στα βιβλία του Arthur Conan Doyle από τον πιστό κι ίσως 

μοναδικό του φίλο Watson. Σύμφωνα με τον τελευταίο, ο Holmes είναι εκκεντρικός χωρίς 

να λαμβάνει υπόψη του τα πρότυπα της καλής τάξης της Αγγλίας, δεν επιδιώκει ενεργά τη 

φήμη και είναι συνήθως ικανοποιημένος όταν οι δεξιότητές του αναγνωρίζονται. Θεωρεί-

ται μια σημαντική βρετανική πολιτιστική εικόνα, ενώ ο χαρακτήρας και οι ιστορίες του 

είχαν μια βαθιά και μόνιμη επίδραση στις ιστορίες μυστηρίου και στο λαϊκό αγγλικό πολι-

τισμό. (https://en.wikipedia.org/wiki/Sherlock_Holmes) 

Οι ιστορίες του Sherlock Holmes ξεπερνούν την απλή αφήγηση εξαιτίας του ότι ο συγγρα-

φέας διαθέτει γνώσεις χημείας και ιατροδικαστικής, οπότε επιτρέπει στον ήρωα να χρησι-

μοποιεί φαινομενικά ασήμαντες παρατηρήσεις για να λύσει πολύπλοκα εγκλήματα. Πολλές 

από τις μεθόδους του Holmes εφαρμόζονται στην πράξη και σήμερα κι ο ντετέκτιβ ενέ-

πνευσε αρκετές γενιές στοχαστών, ώστε να χρησιμοποιήσουν την παραπλανητική συλλογι-

στική του, ενώ εγκληματολογικές έρευνες επηρεάστηκαν από τις μεθόδους εξιχνίασης ε-

γκλημάτων του ίδιου. Το θέμα αυτό κρίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον και σημαντικό, επειδή 

αρχικά αντιπροσωπεύει τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος της κοινωνίας του Λονδίνου του 

19ου αιώνα αλλά και της μετέπειτα εποχής της, από το θέαμα του αίματος και τη φθορά 

του εγκλήματος, στις συστηματικές μεθόδους ανίχνευσης κινήτρων κι επίλυσης των ε-

γκλημάτων. 
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Ο χαρακτήρας του Sherlock Holmes αποτελεί παράδειγμα του βασικού ρόλου που διαδρα-

μάτισε ο ντετέκτιβ στη λογοτεχνία και στην κοινωνία εν γένει. Η πιο χαρακτηριστική ίσως 

περίπτωση λογοτεχνικού έργου του Arthur Conan Doyle αποτελεί το μυθιστόρημα ‘Τhe 

Hound of the Baskervilles’ για να αναγνωρίσουν οι μαθητές τις μεθόδους που ο ήρωας 

χρησιμοποιεί, να αισθανθούν το μυστήριο και να ερευνήσουν το χαρακτήρα του Sherlock 

Holmes (Burton, χ.χ.). Οι ιστορίες του Sherlock Holmes μπορούν να προκαλέσουν πλού-

σιες συζητήσεις στην τάξη σχετικά με τη λογοτεχνία, την ιστορία, την επιστήμη, την τε-

χνολογία και την ψυχολογία, καθιστώντας τα ένα ιδανικό θέμα για διεπιστημονική μελέτη 

(http://sherlockholmesexhibition.com/sherlock-in-the-classroom/). 

Η αστυνομική λογοτεχνία μυστηρίου και φαντασίας είναι ιδιαίτερα συναρπαστική, ενεργο-

ποιεί τη σκέψη και τη φαντασία, με αποτέλεσμα να γίνεται η διδασκαλία της αγγλικής 

γλώσσας εκπαιδευτικά παραγωγική και συνάμα διασκεδαστική για τους μαθητές. Οι πε-

ρισσότεροι μαθητές, ιδιαίτερα όσοι έχουν χαμηλού επιπέδου δεξιότητες ανάγνωσης, χρειά-

ζονται εκπαιδευτικό υλικό ικανό να τους δημιουργήσει ενδιαφέρον αλλά και κίνητρα μελέ-

της. (http://teachersinstitute.yale.edu/curriculum/units/1989/4/89.04.04.x.html) 

Η εκπαιδευτικός που εκπόνησε τη συγκεκριμένη εργασία, προτού επιλέξει το λογοτεχνικό 

βιβλίο που θα επεξεργάζονταν οι μαθητές, έκανε εκτενή συζήτηση με αυτούς τόσο για το 

λογοτεχνικό είδος που θα διδάσκονταν όσο και για το βιβλίο που οι τελευταίοι θα μελε-

τούσαν. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι όλοι σχεδόν οι μαθητές επέλεξαν τον ιδιαίτερο 

ήρωα Sherlock Holmes, γιατί αφενός τον γνώριζαν ιδιαίτερα καλά από πολύ νεαρή ηλικία 

και αφετέρου γιατί το Διαδίκτυο και όλα τα κοινωνικά δίκτυα διαθέτουν άπειρα στοιχεία 

και σχόλια γι΄ αυτόν, με αποτέλεσμα να έχουν διαρκή βοήθεια σε ό,τι χρειαστούν σχετικά 

με το μάθημα. 

Επιπρόσθετα, ο αντίκτυπος του ντετέκτιβ Sherlock Holmes είναι προφανής στο μακρύ κα-

τάλογο ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών και ιστοριών εμπνευσμένων από τις δύσκολες υ-

ποθέσεις που διαλεύκανε. Με κάθε έγκλημα που ο ήρωας επιλύει με έντονη συλλογιστική, 

γενναιότητα κι ενδελεχή παρατήρηση, αποκαθίσταται η κοινωνική τάξη και επιβεβαιώνο-

νται οι αξίες της ευγένειας και του δικαίου. 

 (https://www.pbslearningmedia.org/resource/mastbl5-ela-lit-hound1/the-hound-of-the-

baskervilles-1-meet-sherlock-holmes/#.Wm9eulRl-t9) 

Στο συγκεκριμένο βιβλίο, που επέλεξε η εκπαιδευτικός της παρούσας εργασίας να διδάξει 

σε εφήβους της Γ’ τάξης του Γυμνασίου, ο ανυπέρβλητος ερευνητής Sherlock Holmes εί-

ναι έτοιμος να βυθιστεί σε μια ιδιότυπη και συνάμα εκπληκτική περιπέτεια, που συνδυάζει 
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το κοινό έγκλημα με το μεταφυσικό στοιχείο. Το βιβλίο του Sir Arthur Conan Doyle αρχι-

κά δημοσιεύθηκε το 1901 με ήρωες το γνωστό ντετέκτιβ και τον πιστό βοηθό του Dr. 

Watson και με θέμα το θάνατο που προκάλεσε ένα μυστηριώδες κυνηγόσκυλο σε περισσό-

τερα από ένα μέλη της εύπορης οικογένειας των Baskerville. Το μυθιστόρημα ‘The Hound 

of the Baskervilles’ είναι ένα αριστούργημα της ψυχρής μυθιστοριογραφίας μυστηρίου κι 

έχει μεταφραστεί και εκτεταμένα διασκευαστεί για το ραδιόφωνο, τον κινηματογράφο και 

την τηλεόραση σε όλο τον κόσμο. 

 

  

Εικόνα 4: πρώτη έκδοση του βιβλίου ‘The Hound of the Baskervilles’ και σχετικό σκίτσο 
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Β΄ Μέρος: Ερευνητικό πλαίσιο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

5. Το μεθοδολογικό πλαίσιο και η θεωρητική του στήριξη 

 

5.1 Προσδιορισμός διδακτικού αντικειμένου 

 

Η επίδοση των μαθητών στα μαθήματα του σχολείου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 

ένας από τους οποίους είναι οι διαφορές στη γνωστική, κοινωνική και βιολογική ανάπτυξή 

τους, καθώς και στα είδη ευφυΐας. Διαφορετικά άτομα και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες 

μαθητών της ίδιας ηλικίας στην ίδια τάξη έχουν διαφορετικούς πόρους νοηματοδότησης 

και διαφορετικές εμπειρίες και γνώσεις, διαφορετική γνωστική και κοινωνική εξέλιξη, η 

οποία εξαρτάται και από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευ-

ση που προσφέρεται στους μαθητές δεν μπορεί να είναι αποδοτική αν δεν λαμβάνει υπόψη 

αυτά τα δεδομένα, αν δεν είναι διαφοροποιημένη και προσαρμοσμένη στα χαρακτηριστικά 

των διαφορετικών μαθητών σε μια τάξη, των διαφορετικών τμημάτων ή ομάδων μαθητών 

και των μαθητών διαφορετικών σχολείων. 

Η ανάγκη, ωστόσο, μιας ξενόγλωσσης εκπαίδευσης προσαρμοσμένης στη γλωσσομάθεια 

των μαθητών, διαφοροποιημένη ανά τμήμα, τάξη, σχολείο, καθώς επίσης και διαφοροποι-

ημένη μέσα στην ίδια τάξη γίνεται επιτακτική, επειδή προστίθεται ο παράγοντας της 

γλωσσικής παρακαταθήκης. Δεδομένου ότι η ξένη γλώσσα αποτελεί το αντικείμενο αλλά 

και το μέσον της εκμάθησής της, δεν αρκεί μόνο η διδασκαλία των κανόνων γραμματικής 

ή του λεξιλογίου της για να αποκτήσει ο μαθητής την ευχέρεια αποτελεσματικής επικοινω-

νίας σε πραγματικές ή κατασκευασμένες συνθήκες. Κατά κύριο λόγο, απαιτείται η κατά το 

δυνατόν συχνότερη εξάσκηση στη χρήση της γλώσσας με περισσότερες ώρες υποβοηθού-

μενης/καθοδηγούμενης μελέτης ή και αυτόνομης χρήσης. 

Αρωγός στο έργο του εκπαιδευτικού είναι η εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Τα σχο-

λικά βιβλία, για παράδειγμα, είτε είναι ψηφιακά είτε συνοδεύονται συχνά από CD-ROM, 

παραπέμπουν σε συγκεκριμένες σελίδες που υποστηρίζουν με επιπλέον υλικό το δάσκαλο 
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και τους μαθητές, ενώ κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη η χρήση του 

διαδικτύου για άντληση αυθεντικού γλωσσικού υλικού και η χρήση της σύγχρονης και α-

σύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας. Επιπροσθέτως, τα ψηφιακά μέσα αφενός εμπλουτί-

ζουν την εκπαιδευτική διαδικασία µε ανεξάντλητες πηγές εκπαιδευτικού υλικού και εργα-

λεία επικοινωνίας, αφετέρου μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της διδακτικής και μα-

θησιακής διαδικασίας (Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών, 2016). 

Ένας εκπαιδευτικός τομέας που φαίνεται να μην αξιοποιεί επαρκώς τη χρήση των ΤΠΕ, με 

αποτέλεσμα να υπερτερεί ο παραδοσιακός δασκαλοκεντρικός τύπος διδασκαλίας, είναι η 

αγγλική λογοτεχνία, με αποτέλεσμα οι μαθητές να κουράζονται και να θεωρούν το συγκε-

κριμένο μάθημα μονότονο ή και δύσκολο. Οι ΤΠΕ είναι ζωτικής σημασίας για τη συμπλή-

ρωση του συμβατικού ή παραδοσιακού τρόπου εκπαίδευσης. Η λέξη «συμπλήρωμα» εδώ 

είναι σημαντική, επειδή η τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει το δάσκαλο ως τέτοιο.  

Η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να συμπληρώσει ή να προσθέσει στον παραδοσιακό τρόπο διδα-

σκαλίας, έτσι ώστε η σημασία της αγγλικής λογοτεχνίας ως αντικειμένου μελέτης, να ανα-

ζωογονηθεί. Ο ρόλος του δασκάλου έχει τεράστια σημασία στη διδασκαλία της λογοτεχνί-

ας, αλλά οι ΤΠΕ μπορούν να ενισχύσουν τη διδασκαλία καταργώντας την πλήξη και κάνο-

ντας τους μαθητές να ενδιαφέρονται για το τι διδάσκονται. Η αγγλική λογοτεχνία περιλαμ-

βάνει έναν αριθμό υποτομέων (για παράδειγμα, ποίηση, μυθοπλασία, δράμα, κριτική, λο-

γοτεχνική θεωρία) ο καθένας εκ των οποίων απαιτεί διαφορετικό είδος μελέτης και διαφο-

ρετικούς τρόπους διδασκαλίας. 

Στην παρούσα εργασία η εκπαιδευτικός της αγγλικής γλώσσας ενός δημοσίου ελληνικού 

γυμνασίου επέλεξε να διδάξει σε εφήβους μαθητές της Γ΄ τάξης το είδος του μυθιστορήμα-

τος και πιο συγκεκριμένα της αστυνομικής λογοτεχνίας μυστηρίου. Η επιλογή του συγκε-

κριμένου λογοτεχνικού είδους ως διδακτικού αντικειμένου έγινε μετά από ανοιχτή συζήτη-

ση με τους μαθητές, κατά την οποία οι τελευταίοι εξέφρασαν τις απόψεις για τα αστυνομι-

κά μυθιστορήματα αλλά και διατύπωσαν ιδέες για το πώς θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει η 

ανάγνωση, η διδασκαλία και η επεξεργασία του κειμένου τόσο στην τάξη όσο και στο σπίτι 

τους. 

Τα παιδιά ζήτησαν αμέσως την ενσωμάτωση των ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική δια-

δικασία. Πιο συγκεκριμένα, διατύπωσαν την άποψη ότι το λογοτεχνικό βιβλίο που θα διδα-

χθούν μπορεί να γίνει πιο ενδιαφέρον με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, πόρων διαδι-

κτύου, αναπαραγωγής ταινιών με βίντεο, ήχο, εικόνες και κείμενα ενώ η ιδέα να παρουσιά-
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ζουν τις εργασίες τους διαδικτυακά σε ένα προκατασκευασμένο χώρο ενίσχυσε ιδιαίτερα 

το ενδιαφέρον τους. 

Η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιήσει διαφορετικούς 

τρόπους διδασκαλίας, οι οποίοι στη συνέχεια θα βοηθήσουν τους μαθητές να διατηρήσουν 

το κείμενο ή τα θέματα που εμπλέκονται σε αυτό στη συνείδησή τους τους, ίσως για όλη τη 

διάρκεια της ζωής τους. Επομένως, η διδασκαλία της αγγλικής λογοτεχνίας, για να είναι 

αποτελεσματική και συνάμα ενδιαφέρουσα, οφείλει να γίνεται με ένα συνδυασμό παραδο-

σιακών μεθόδων διδασκαλίας με τη συμμετοχή του δασκάλου και ενός νέου τρόπου διδα-

σκαλίας, που περιλαμβάνει εργαλεία ΤΠΕ. Επιπλέον, οι ΤΠΕ μπορούν να βοηθήσουν τους 

μαθητές στην έρευνα σε διάφορους τομείς της αγγλικής λογοτεχνίας αλλά και στην καλύ-

τερη κατανόηση του εκάστοτε λογοτεχνικού κειμένου. Η αποτελεσματική ενσωμάτωση 

των εργαλείων ΤΠΕ στο μάθημα της αγγλικής λογοτεχνίας είναι ένα δύσκολο έργο, του 

οποίου τα αποτελέσματα είναι καθοριστικά στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθη-

τών για την αγγλική λογοτεχνία (Jain, 2012). 

 

5.2 Ανίχνευση πρότερων γνώσεων των μαθητών/ Επιλογή λογοτεχνικού 

βιβλίου / Περίληψη της υπόθεσης 

 

Η εκπαιδευτικός της παρούσας εργασίας ξεκίνησε την εκπόνηση του παρακάτω σχεδίου 

μαθήματος με μια ανοιχτή συζήτηση με τους μαθητές. Στη συγκεκριμένη συζήτηση οι μα-

θητές ερωτήθηκαν για τα λογοτεχνικά είδη μυθιστορημάτων που γνωρίζουν και προτιμούν 

και αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι οι περισσότεροι έφηβοι δήλωσαν ανοιχτά την 

προτίμησή τους στο είδος της λογοτεχνίας μυστηρίου. 

Η εκπαιδευτικός συνέχισε με την ερώτηση «Τι κάνει ορισμένες ιστορίες δημοφιλείς για γε-

νιές και γενιές και ποιος είναι ο πιο αγαπημένος ήρωας αστυνομικών μυθιστορημάτων μυ-

στηρίου γι΄ αυτούς;» 

Το σύνολο σχεδόν των μαθητών απάντησε ότι γνωρίζουν κι αγαπούν ιδιαίτερα τον ιδιόρ-

ρυθμο ντετέκτιβ Sherlock Holms αλλά και τον αγαπημένο φίλο του Dr Watson. Οι περισ-

σότεροι μαθητές μίλησαν για τις εμπειρίες τους σε σχέση με το πώς γνώρισαν τον ήρωα, 

για τα σχετικά βιβλία ή κόμικ που διάβασαν και τις ταινίες που παρακολούθησαν στη 

διάρκεια των παιδικών κι εφηβικών τους χρόνων. Επιπροσθέτως εξέφρασαν απόψεις για το 

πώς ο αρχικός χαρακτήρας του Sherlock Holmes παρέμεινε δημοφιλής για πάνω από 120 
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χρόνια και πώς αυτός ο χαρακτήρας διαφέρει από τους αστυνομικούς ερευνητές του 21ου 

αιώνα. 

Η συζήτηση συνεχίστηκε κι επικεντρώθηκε στο κυρίως θέμα ενός λογοτεχνικού βιβλίου 

μυστηρίου που είναι συνήθως η επίλυση ενός ή περισσοτέρων φόνων και η αποτροπή άλ-

λων, με επιμέρους θέματα την εγκληματικότητα, την προστασία των πολιτών και την ανί-

χνευση κι επίλυση των εγκλημάτων. Οι μαθητές αναφέρθηκαν στα συνήθη κίνητρα των 

τελευταίων, όπως η επιθυμία για χρήματα, το μίσος, ο φόβος, η επίδειξη δύναμης, η ψυχο-

λογική αστάθεια, η φτώχεια κι η οργή. 

Στο σημείο αυτό η εκπαιδευτικός ρώτησε τους μαθητές αν γνωρίζουν το βιβλίο ‘The 

Hound of the Baskervilles’ με ήρωα τον Sherlock Holmes και οι μαθητές σχεδόν ομόφωνα 

δήλωσαν ότι το γνωρίζουν, οι περισσότεροι όμως μέσω του κινηματογράφου. Στο σημείο 

αυτό η εκπαιδευτικός ανακοίνωσε στους μαθητές ότι αυτό είναι το βιβλίο που θα διαβά-

σουν και θα επεξεργαστούν με διάφορες διδακτικές μεθόδους για τις επόμενες 7-8 διδακτι-

κές ώρες του μαθήματος των Αγγλικών, αφήνοντας για ένα διάστημα το σχολικό εγχειρίδιο 

του μαθήματος. 

Το ‘The Hound of the Baskervilles’ είναι ένα αριστούργημα της ‘ψυχρής’ μυθιστοριογρα-

φίας μυστηρίου. Η ιστορία έχει δώσει το όνομά της σε μια ψυχο-ιατρική κατάσταση που 

ονομάζεται Effect Baskerville και αφορά καρδιακές παθήσεις που προκαλούνται από ψυ-

χολογικό στρες. 

 

Εικόνα 5: Εξώφυλλο μιας εκ των εκδόσεων του βιβλίου 
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Το μυθιστόρημα ξεκινά στην πόλη του Λονδίνου, όπου ο Sherlock Holmes και ο βοηθός 

του, ο Dr Watson, προσπαθούν να εντοπίσουν τον ιδιοκτήτη ενός μπαστουνιού που έχει 

μείνει στο γραφείο του. Χρησιμοποιώντας τις ισχυρές δεξιότητες παρατήρησης και ανάλυ-

σης, ο Sherlock Holmes προβλέπει ότι ο ιδιοκτήτης είναι ο Dr Mortimer. Σύντομα, ο Dr 

Mortimer έρχεται και μιλάει στους πρωταγωνιστές για το μύθο του Hugo Baskerville, ο 

οποίος έπεσε θύμα ενός τρομακτικού κυνηγόσκυλου, ακολουθώντας μια κοπέλα στο κτήμα 

του στο Devonshire κατά τη διάρκεια μιας νύχτας με πυκνή ομίχλη. 

Συνεχίζοντας τη διήγηση τους ενημερώνει ότι ένας άλλος Baskerville, ο Sir Charles, πέθα-

νε πρόσφατα, δημιουργώντας νέες ερωτήσεις και φόβους. Ο Holmes και ο Γουότσον συμ-

φωνούν να αναλάβουν την υπόθεση, η οποία περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από την ά-

φιξη του επόμενου συγγενή και κληρονόμου της περιουσίας των Baskerville, του Sir Henry 

Baskerville. Ο Watson και ο Sir Henry ταξιδεύουν στο Devonshire όπου ξεδιπλώνονται 

γρήγορα μια σειρά από μυστηριώδη γεγονότα. 

Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ο Watson ανακαλύπτει ότι ο Holmes ήταν στο 

Devonshire καθ 'όλη τη διάρκεια της έρευνας, στην προσπάθεια του να επιλύσει την υπό-

θεση. Παρατηρώντας οικογενειακά πορτρέτα στην τραπεζαρία του σπιτιού των Baskerville 

μια νύχτα, ο Holmes κάνει μια κρίσιμη διαπίστωση. Ο κ. Stapleton, ένας γείτονας στην πε-

ριοχή του Devonshire, του θυμίζει με τρόμο τον Hugo Baskerville. Ο Holmes καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι ο κ. Stapleton πρέπει να είναι ένας Baskerville, με αποτέλεσμα να τον 

καταστήσει ως το βασικό ύποπτο των εγκλημάτων. Σε μια δραματική τελική σκηνή, ο 

Holmes και ο Watson δημιουργούν μια περίεργη παγίδα για το Stapleton και λύνουν το 

μυστήριο. Επιστρέφοντας στο Λονδίνο, ο Holmes και ο Watson συνδέουν όλες τις λεπτο-

μέρειες και τα γεγονότα που οδήγησαν στα ανατριχιαστικά εγκλήματα και η αφήγηση ολο-

κληρώνεται. 

(http://crimescandalspectacle.academic.wlu.edu/welcome/sherlock-holmes-as-the-ideal-

imago-detective-2/the-hound-of-the-baskervilles/) 

 

5.3 Στόχοι, σκοποί και εποπτικά μέσα υλοποίησης του εκπαιδευτικού σε-

ναρίου 

 

Λογοτεχνικό βιβλίο: ‘The Hound of the Baskervilles’ του Arthur Conan Doyle. 
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Γνωστικό αντικείμενο της Διδακτικής Πρακτικής: 

Αγγλική γλώσσα Γυμνασίου (Ξένη γλώσσα) 

 

Εκπαιδευόμενοι: 

Βαθμίδα εκπαίδευσης: Μαθητές Γ’ Γυμνασίου 

Επίπεδο Γλωσσομάθειας: Β1-Β2 

 

Διάρκεια: 8 διδακτικές ώρες 

Τύπος Διαδραστικότητας: Ενεργός Μάθηση 

Επίπεδο Διαδραστικότητας: Υψηλό 

 

 Είναι στοχοκεντρικό, καθώς αναφέρει και αναλύει τόσο το γενικό σκοπό όσο 

και τους επιμέρους στόχους οι οποίοι αφορούν στην απόκτηση γλωσσικών γνώ-

σεων και εννοιών.  

 Είναι ανοικτό και ευέλικτο, γιατί αφήνει περιθώρια αυτενέργειας στον εκπαι-

δευτικό, επιτρέποντάς του να επιλέξει, να εμπλουτίσει και να αναδιαμορφώσει 

τις δραστηριότητες του ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της τάξης του. 

 Υλοποιείται μέσα από την αξιοποίηση ποικιλίας διδακτικών μεθόδων µε έμφα-

ση στη διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση, στην επικοινωνία εκπαιδευτι-

κού-µαθητή, στη διαθεµατική αλληλεπίδραση και στο συνεργατικό τρόπο μά-

θησης. 

 Εμπλέκει τους μαθητές στην αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και 

των επικοινωνιών µε σκοπό την αναζήτηση, εύρεση και μελέτη λογοτεχνικών 

ηλεκτρονικών βιβλίων. 

 Εμπεριέχει στοιχεία διαθεματικότητας, γιατί μπορεί να συνδεθεί µε την Ελληνι-

κή Λογοτεχνία, την Ιστορία και την Πληροφορική. 

 Λαμβάνει υπόψη του την παιδαγωγική διαφοροποίηση μέσα από διαφορετικές 

δραστηριότητες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το επίπεδο εξοικείωσης των μαθητών 

µε τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών. 
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 Υποστηρίζει την ανάπτυξη ορισμένων από τις οριζόντιες ικανότητες που επι-

διώκει το Νέο Σχολείο να αποκτήσουν οι μαθητές, όπως ικανότητα χρήσης πολ-

λαπλών πηγών, κριτική σκέψη, μεταγνωστική ικανότητα «μαθαίνω πώς να μα-

θαίνω», επικοινωνία, συνεργατικότητα, πολιτισμική συνείδηση και δημιουργική 

έκφραση. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι διδακτικού σεναρίου 

 

Σε επίπεδο γνώσεων: 

AIMS 

To read for specific purposes 

To analyze mystery and gothic literature 

To analyze biographies 

To read for confirmation of ideas 

To write essays expressing opinions  

Περιγραφή εικόνων της ατμόσφαιρας του βιβλίου  

Περιγραφή και ανάλυση ανθρώπινων χαρακτήρων  

Κατανόηση αγγλικού αυθεντικού λόγου 

To experiment with storytelling, specifically with the mystery genre 

To analyze the important themes and symbols in the book 

To situate the novel in a larger historical and literary context 

To describe the difference between tone, mood, and setting  

To describe the scientific method Sherlock Holmes uses to solve the mystery. 

To list the major incidents in the plot and identify: 

 exposition 

 rising action 

 climax 

 falling action 
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 denouement 

To define the following literary terms: 

 simile 

 metaphor 

 point of view 

To evaluate the attitude toward superstition and legend 

To explain what features of the mystery novel distinguish it from other types of fiction 

 

Σε επίπεδο ικανοτήτων: 

Επαφή με ένα κορυφαίο λογοτεχνικό μυθιστόρημα 

Stimulate prior knowledge 

Γνωριμία με έναν από τους πιο διάσημους χαρακτήρες της λογοτεχνίας μυστηρίου 

Ανάπτυξη της συνεργατικής ικανότητας 

Ανάπτυξη της ερευνητικής και αναλυτικής ικανότητας 

Κατανόηση γραπτού λόγου και η παραγωγή του 

Κατανόηση αυθεντικού αγγλικού προφορικού λόγου (Listening) και η αναπαραγωγή 

του 

Σωστή χρήση αγγλικού προφορικού λόγου (Speaking) 

Increase reader’s ability to share, critique, and deduct 

Ενασχόληση με τις ΤΠΕ (Internet, video, interactive whiteboard, projector) 

To build a better understanding of the world 

Ιdentify characteristics of detective fiction 

  

(Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών): 

Οι μαθητές: 

 αναπτύσσουν θετική διάθεση απέναντι στον Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας 
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 χρησιμοποιούν τον Η/Υ ως εργαλείο για την αναζήτηση και επεξεργασία πλη-

ροφοριών και δεδομένων 

 προσεγγίζουν τους διδακτικούς στόχους μέσα από ειδικά λογισμικά 

 αξιοποιούν το Ιnternet και τα ψηφιακά εργαλεία περιορίζοντας τη μονοτονία 

του τρόπου επεξεργασίας της λογοτεχνίας. 

 

Σε επίπεδο στάσεων: 

Οι μαθητές 

Παροτρύνονται στην ομαδική συνεργασία. 

Αναζητούν ήρωες και ιστορίες που τους θυμίζουν αστυνομικές ιστορίες μυστηρίου.  

Ευαισθητοποιούνται ως προς την ανάγκη προστασίας της περιβαλλοντικής πανίδας. 

Αναλύουν, περιγράφουν, αξιολογούν έννοιες όπως ο κόσμος, το περιβάλλον, η ανθρώ-

πινη απληστία, το έγκλημα, ο φόβος, οι προλήψεις. 

Ανταλλάσσουν εμπειρίες 

Εκπονούν ασκήσεις 

Επιλύουν προβλήματα  

Καλλιεργούν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας για την πληρέστερη κατανόηση 

και επεξεργασία του λογοτεχνικού κειμένου μέσα στην τάξη αλλά και εκτός, με τη βο-

ήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Enjoy and appreciate English literature 

Connect literature with their lives 

Create and enrich experiences 

Εκπαιδευτικές Μέθοδοι/Τεχνικές 

 Εισήγηση  

 Καταιγισμός ιδεών  

 Συζήτηση 

 Ερωτήσεις-Απαντήσεις 
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 Ατομική Εργασία 

 Ομαδική εργασία 

 Παρατήρηση 

 Καθοδηγούμενη διερεύνηση 

Εκπαιδευτικά Μέσα 

 Blog 

 Interactive whiteboard 

 Whiteboard 

 Video 

 Internet 

 Φύλλα εργασίας 

 

5.4 Δημιουργία διδακτικού υλικού 

 

5.4.1 Κατασκευή δικτυακής μαθησιακής πλατφόρμας 

Η διαχείριση της μαθησιακής διαδικασίας, σε ό,τι αφορά την τεχνολογική της διάσταση, 

επιλέχθηκε να διαμορφωθεί με βάση μία σύγχρονη, ευέλικτη και δυναμική πλατφόρμα: το 

Moodle (https://moodle.org). Η συνειδητή αυτή επιλογή είχε ως γνώμονα την αποφυγή ο-

ποιασδήποτε μορφής περιορισμών και την επιλογή ενός πανίσχυρου εργαλείου διαχείρισης 

μαθησιακού περιεχομένου. 

Συγκεκριμένα, εξαρχής επιλέξαμε να συμπεριλάβουμε ετερογενή εργαλεία και δομικά 

στοιχεία όπως: 

 Οργάνωση ετερογενούς πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού (κείμενα, εικόνες, έγ-

γραφα, υπερσύνδεσμοι κ.λπ.) 

 Ανάθεση εργασιών με δυνατότητα χρονικών προθεσμιών, ανατροφοδότηση και 

βαθμολόγηση 

 Κατασκευή και διενέργεια ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων 

 Εγγενής υποστήριξη ηλεκτρονικού forum 

 Προσωποποιημένη πρόσβαση χρηστών 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αν και πιθανώς μπορούν να εντοπιστούν σε απλούστερες 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπως τα ιστολόγια (blogs) ή τα συστήματα διαχείρισης περιε-
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χομένου (Content Management Systems), εντούτοις ο φυσικός τους χώρος είναι εντός Συ-

στημάτων Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management Systems). Στην κατηγορία αυτή 

αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος είναι το σύστημα Moodle, που χρησιμοποιείται σε πανεπιστή-

μια, σχολεία αλλά και πολλά ακόμη ετερογενή περιβάλλοντα. 

Ως εκ τούτου, επιλέξαμε να εγκαταστήσουμε το Moodle ver. 3.3.2 σε έναν διακομιστή βα-

σισμένο σε Linux. Η εγκατάσταση έγινε ως ένας διακριτός εικονικός ιστότοπος (virtual 

host), εντός ενός Apache web server, υποστηριζόμενου από PHP και MySQL. Στον ιστό-

τοπο αυτό αντιστοιχίστηκε το domain name “akaskali.us.to” μέσω της υπηρεσίας δωρεάν 

Domain Name System “FreeDNS” (https://freedns.afraid.org). 

Μετά τη βασική εγκατάσταση του Moodle, ακολούθησαν οι παρακάτω διαχειριστικές ε-

νέργειες: 

 Απλούστευση του περιβάλλοντος που αντικρύζουν οι εκπαιδευόμενοι για να μην 

αποσπάται η προσοχή τους σε περιφερειακά blocks ή ανούσιες διαδικασίες διαμόρ-

φωσης του προσωπικού τους προφίλ. 

 Εγκατάσταση και χρήση του πλέον δημοφιλούς και δυναμικού theme του Moodle 

με όνομα Adaptable (https://moodle.org/plugins/theme_adaptable). Το θέμα δια-

μορφώθηκε χρωματικά και επιλέχθηκαν ειδικά κατασκευασμένες εικόνες λογότυ-

πων για να το πλαισιώσουν. Επίσης, η βασική γραμματοσειρά επιλέχθηκε να ανήκει 

στην κατηγορία serif για να ακολουθεί την αισθητική φιλοσοφία του παρουσιαζό-

μενου λογοτεχνικού περιεχομένου. Η απουσία, μάλιστα, ελληνικών στοιχείων μας 

επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε την όμορφη και ελεύθερη προς δικτυακή χρήση 

γραμματοσειρά PT Serif (https://fonts.google.com/specimen/PT+Serif). 

 Μαζική δημιουργία λογαριασμών χρηστών, τα στοιχεία των οποίων μοιράστηκαν 

στους μαθητές. 

 Κατασκευή του περιεχομένου, που περιείχε τους πόρους και τις δραστηριότητες 

που αναφέρθηκαν παραπάνω και αναλύονται στις υπόλοιπες ενότητες της παρού-

σας εργασίας. 
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Εικόνα 6: Σελίδα εισόδου στο σύστημα 

  

 

Εικόνα 7: Τυπική σελίδα διαχείρισης 

 

Μετά το τέλος της διδακτικής διαδικασίας, έγινε εξαγωγή όλων των στοιχείων σε αντίστοι-

χες μορφές αντιγράφων, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας. Συγκε-

κριμένα, τα περιεχόμενα και οι συζητήσεις του forum εξήχθησαν ως θεματικά οργανωμένα 

αρχεία κειμένου, ενώ οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγια και στις αναθέσεις εργασιών εξή-

χθησαν τόσο ως έγγραφα HTML όσο και ως φύλλα εργασίας (μορφή xls). Τέλος, ελήφθη 

ένα συνολικό αντίγραφο ασφαλείας (backup) της εγκατάστασης του Moodle. 
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5.4.2 Παρουσίαση των επιμέρους τμημάτων της πλατφόρμας (βιβλίο, forum και τρό-

πος ανάρτησης των εργασιών των μαθητών) 

Το σύστημα παρουσιάστηκε μέσω δικτυακής πρόσβασης στο διαδραστικό σχολικό πίνακα 

στην τάξη. Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με την έννοια της προσωποποιημένης πρόσβα-

σης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες και, μετά από κάποιες warm-up ερωτήσεις που ρωτάει η 

εκπαιδευτικός, εκφράζουν τις απόψεις τους για το σχεδιασμό του συστήματος και τον τρό-

πο με τον οποίο θα μπορούν να εισέρχονται σε αυτό. Η εκπαιδευτικός δίνει για ασφάλεια 

login και password σε κάθε μαθητή χωριστά κι αμέσως τους ‘μετατρέπει’ όλους σε ‘χρή-

στες’ των υπηρεσιών της πλατφόρμας. Κατόπιν γίνεται παρουσίαση των τμημάτων του συ-

στήματος. 

Συγκεκριμένα ανακοινώνεται στους μαθητές ότι το λογοτεχνικό βιβλίο που πρόκειται να 

διαβάσουν είναι αναρτημένο και μπορούν δωρεάν να ξεκινήσουν την ανάγνωσή του στο 

χαλαρό περιβάλλον του σπιτιού τους, επιλέγοντας οι ίδιοι τις ώρες ανάγνωσης. Η εκπαι-

δευτικός υπενθυμίζει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ανάγνωσης του βιβλίου κι από άλλες 

ιστοσελίδες με τη βοήθεια των μηχανών αναζήτησης, αλλά και των ηλεκτρονικών λεξικών 

που υπάρχουν στο Internet (π.χ. https://translate.google.com), αλλά τονίζει πως το ζητού-

μενο είναι να κατανοήσουν οι μαθητές το νόημα του βιβλίου κι όχι να διακόπτουν την ανά-

γνωσή του αναζητώντας διαρκώς τυχόν άγνωστες λέξεις. 

 

 

Εικόνα 8: Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ηλεκτρονική ανάγνωση του βιβλίου 
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Η παρουσίαση της πλατφόρμας συνεχίζεται με την εξήγηση του τρόπου υλοποίησης και 

ηλεκτρονικής ανάρτησης των εργασιών των μαθητών στο σύστημα. Συγκεκριμένα, αφού οι 

μαθητές θα έχουν ένα εύλογο διάστημα για να προχωρήσουν στην ανάγνωση του βιβλίου, 

πληροφορούνται ότι για κάθε μία από τις οκτώ διδακτικές ώρες που θα αφιερωθούν στην 

τάξη για την επεξεργασία του, θα έχουν την υποχρέωση να εκπονούν εργασίες 

(assignments), που θα αναρτώνται και κατόπιν θα ελέγχονται σταδιακά από την εκπαιδευ-

τικό στην πορεία των μαθημάτων, με ταυτόχρονη συζήτηση και ανάλυση στην τάξη. Οι 

παραπάνω εργασίες θα αναλυθούν σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 

 

 

Εικόνα 9: Τα assignments των μαθητών 

 

Ένα άλλο τμήμα της πλατφόρμας που στοχεύει στην επαφή και στην ενίσχυση της διαδρα-

στικότητας μεταξύ των μαθητών, είναι η δυνατότητα που τους δίνεται να ανταλλάσσουν 

απόψεις και ιδέες σχετικές με τη λογοτεχνία μυστηρίου με την βοήθεια του forum που δη-

μιουργήθηκε εντός του συστήματος. Στο σημείο αυτό η εκπαιδευτικός καθησύχασε κά-
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ποιους μαθητές που δεν κατάλαβαν ότι οι εργασίες δεν θα ήταν ορατές από τους άλλους 

μαθητές αλλά μόνο από την εκπαιδευτικό, η οποία ωστόσο τόνισε την ανάγκη συμμετοχής 

των παιδιών στο forum με την έκφραση απόψεων, με την ανάρτηση σχετικών εικόνων, με 

προσωπικές ζωγραφιές, αλλά και σχετικών links που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες που α-

φορούν σε άλλους ιστότοπους ή και ταινίες με θέμα τον Sherlock Holmes και το βιβλίο 

‘The Hound of the Baskervilles’. 

 

 

Εικόνα 10: Οι αναρτήσεις κάποιων μαθητών στο forum 
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5.5 Δραστηριότητες του διδακτικού σεναρίου/ Ανάλυση των ωρών διδα-

σκαλίας στην τάξη 

 

5.5.1 1η διδακτική ώρα: (40 λεπτά) 

Παρουσίαση και ανάλυση της βιογραφίας του συγγραφέα Α.C.Doyle 

Πριν ξεκινήσει η παρουσίαση και ανάλυση της βιογραφίας του Α.C.Doyle, οι μαθητές συ-

μπληρώνουν ένα σύντομο φύλλο εργασίας σε φωτοτυπία, που εξυπηρετεί από τη μια πλευ-

ρά την εισαγωγή των μαθητών στις έννοιες βιογραφία-αυτοβιογραφία και από την άλλη 

βοηθάει τους μαθητές να γίνουν μια πιο ζεστή και δεμένη ομάδα (Παράρτημα Α). 

Οι μαθητές ήδη έχουν προχωρήσει στην ανάγνωση του βιβλίου, όμως πριν αναρτηθεί η 

πρώτη εργασία των μαθητών, οι τελευταίοι οφείλουν να μάθουν ορισμένα γεγονότα που 

αφορούν στη ζωή και στο δημιουργικό ταλέντο του συγγραφέα που εμπνεύστηκε και δη-

μιούργησε τον πιο διάσημο ήρωα της αστυνομικής λογοτεχνίας μυστηρίου. Οι μαθητές ε-

νημερώνονται με τη βοήθεια του σχολικού διαδραστικού πίνακα για τη βιογραφία του Sir 

Arthur Conan Doyle. Συγκεκριμένα μεταβαίνουμε στη σχετική ιστοσελίδα που υπάρχει 

ανακοινωμένη στο σύστημά μας, διαβάζουμε, αναλύουμε κι επισημαίνουμε βασικά στοι-

χεία της ζωής και της καλλιτεχνικής πορείας του συγγραφέα. 

Ο Sir Arthur Conan Doyle, γνωστός για τα μυθιστορήματά του, τα ιστορικά έργα του και 

τις σύντομες ιστορίες του, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν στον ήρωα Sherlock Holmes, γεν-

νήθηκε στις 22 Μαΐου 1859 στο Εδιμβούργο και ανήκε σε μια καθολική οικογένεια. Ο πα-

τέρας του, Charles Altamont Doyle, ήταν αρχιτέκτονας και καλλιτέχνης. Δυστυχώς, τα τα-

λέντα του πατέρα του επισκιάστηκαν από τον αλκοολισμό και την επιληψία και τον οδή-

γησαν σε ένα άσυλο όπου και πέθανε. Ως αποτέλεσμα, η οικογένεια υπέφερε οικονομικά, 

αν και η μητέρα του Arthur Conan Doyle, Mary, ήταν σε θέση να πληρώσει για τη σχολική 

φοίτησή του σε εκκλησιαστικό σχολείο. Ο Doyle παρακολούθησε ιατρικές σπουδές στο 

Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και εργάστηκε ως γιατρός για μικρό όμως διάστημα. Ο 

συγγραφέας εμπνεύστηκε τον πασίγνωστο Sherlock Holmes από έναν καθηγητή ιατροδι-

καστικής του πανεπιστημίου στο οποίο φοιτούσε, τον Joseph, Bell και τον οποίο θαύμαζε 

πολύ. Ο Sir Arthur Conan Doyle πέθανε στις 7 Ιουλίου 1930 από καρδιακή προσβολή σε 

ηλικία 71 ετών. Ήταν παντρεμένος δύο φορές, η πρώτη σύζυγός του Louise πέθανε από 

φυματίωση το 1906, ενώ η δεύτερη γυναίκα του ονομάζονταν Jean και μαζί απέκτησαν πέ-

ντε παιδιά. Οι πρακτικές και οι τεχνικές που δημιούργησε ο γιατρός-συγγραφέας Conan 
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Doyle για την εξιχνίαση εγκλημάτων επηρέασαν βαθιά και άλλαξαν τον τρόπο με τον ο-

ποίο διεξαγόταν η αστυνομική έρευνα στις αρχές του 19ου αιώνα.  

(https://www.arthur-conan-doyle.com/index.php?title=Main_Page) 

Οι μαθητές εξέφρασαν απόψεις για τη ζωή του συγγραφέα, υπέβαλαν ερωτήσεις κι αξίζει 

να σημειωθεί ότι, ενώ όλοι γνώριζαν για τον Sherlock Holmes, σχεδόν κανείς δεν γνώριζε 

ούτε το δημιουργό του ούτε και την πορεία και τα γεγονότα της ζωής του. Έγινε επισήμαν-

ση στους μαθητές να περιηγηθούν στο αναφερόμενο site-εγκυκλοπαίδεια, που εμπεριέχει 

πάρα πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή και τα έργα του συγγραφέα και που είναι φυσικά α-

δύνατο να εξεταστεί λεπτομερώς σε μία διδακτική ώρα. Επιπρόσθετα, οι μαθητές συζήτη-

σαν για το ποια βιβλία ή ταινίες έχουν διαβάσει ή παρακολουθήσει με ήρωα τον Sherlock 

Holmes στην μέχρι τώρα ζωή τους. Τέλος, έγινε ανάλυση των χαρακτηριστικών της βιο-

γραφίας ως γραπτού είδους και η εκπαιδευτικός ενεργοποίησε στην πλατφόρμα την πρώτη 

γραπτή εργασία των μαθητών για το επόμενο μάθημα και συγκεκριμένα τους ζήτησε, αφού 

μελετήσουν ξανά τη βιογραφία του Sir Arthur Conan Doyle, να σχολιάσουν γραπτώς τι 

τους εντυπωσίασε σχετικά με τη ζωή του και το λογοτεχνικό του έργο. 

 

 

Εικόνα 11: Οι σύνδεσμοι προς τη βιογραφία του συγγραφέα 
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Εικόνα 12: 1st Assignment 

 

5.5.2 2η διδακτική ώρα: (45 λεπτά) 

Κατά τη διάρκεια της διδακτικής αυτής ώρας, η οποία έλαβε χώρα στο εργαστήριο υπολο-

γιστών του σχολείου, η εκπαιδευτικός αρχικά συζήτησε με τους μαθητές τις απόψεις τους, 

αφού μελέτησε τις απαντήσεις που ανάρτησαν σχεδόν όλοι (48/50) κι επεσήμανε τις πιο 

ενδιαφέρουσες από αυτές χρησιμοποιώντας το συμβατικό πίνακα και γράφοντας επιγραμ-

ματικά κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα σχόλια των μαθητών για τη βιογραφία του Sir 

Arthur Conan Doyle.  

 Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι εντυπωσιάστηκαν από την λογοτεχνική παραγωγικότητα 

του συγγραφέα, ο οποίος σε όλη σχεδόν την ενήλικη ζωή του, έγραφε και εξέδιδε λογοτε-

χνικά κείμενα διαφόρων τύπων, αλλά και από τις δημοκρατικές εκπαιδευτικές απόψεις του 

και την αγάπη του για το περιβάλλον και τα σπορ. Κάποιοι μαθητές εξέφρασαν το θαυμα-

σμό τους για το γεγονός ότι ο συγγραφέας εγκατέλειψε την ιατρική για να αφοσιωθεί στην 

τέχνη, ενώ σχεδόν όλοι αναφέρθηκαν στη λογοτεχνική σύλληψη και εξέλιξη του μοναδι-

κού λογοτεχνικού ήρωα, του Sherlock Holmes. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά ήταν ι-

διαίτερα ευχαριστημένα με τον ψηφιακό τρόπο που χρησιμοποίησαν, τόσο για να γράψουν 

όσο και να αναρτήσουν τις εργασίες τους στο σύστημα, ενώ τα περισσότερα εξέφρασαν 

την άποψη ότι στην αρχή είχαν ανησυχία για το εγχείρημα αυτό, αφού ήταν για τους πε-

ρισσότερους η πρώτη φορά που θα έγραφαν και θα παρουσίαζαν λογοτεχνική εργασία με 
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ψηφιακό τρόπο. Επιπρόσθετα οι απαντήσεις τους απέδειξαν ότι κατενόησαν το δύσκολο 

θέμα του γραπτού σχολιασμού μιας βιογραφίας στην αγγλική γλώσσα. 

 

 

Εικόνα 13: 1st Assignment: απάντηση μαθητή 

 

Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός, για να εισάγει το θέμα του είδους της λογοτεχνίας μυστηρί-

ου, ζητά από τους μαθητές να μεταβούν με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή στον 

παρακάτω ιστότοπο για να παρακολουθήσουν ένα σχετικό video με τίτλο Detective 

Fiction: Definition, History & Authors και να συμπληρώσουν ένα διαδικτυακό quiz σχετι-

κό με το θέμα (https://study.com/academy/practice/quiz-worksheet-detective-fiction.html). 

Το όλο εγχείρημα έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από τους μαθητές με μόνο πρόβλημα τον 

περιορισμένο αριθμό των υπολογιστών για τον αντίστοιχο αριθμό των μαθητών. 

Προς το τέλος της διδακτικής ώρας η εκπαιδευτικός ενεργοποίησε στην πλατφόρμα τη δεύ-

τερη εργασία που οι μαθητές όφειλαν να ετοιμάσουν για το επόμενο μάθημα και διένειμε 

ένα φύλλο εργασίας με τα βασικά στοιχεία ενός αφηγηματικού μυθιστορήματος (character, 

plot, setting, theme, conflict, rising action, resolution, dialogue) (Παράρτημα Β). 
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Εικόνα 14: Video and quiz about detective fiction 

 

 

Εικόνα 15: 2nd Assignment 
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5.5.3 3η διδακτική ώρα: (45 λεπτά) 

Κατά τη διάρκεια της διδακτικής αυτής ώρας η εκπαιδευτικός συζήτησε με τους μαθητές 

τα χαρακτηριστικά ενός λογοτεχνικού μυθιστορήματος μυστηρίου, τα οποία βέβαια πα-

ρουσιάζονται αναλυτικά στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, ενώ στην προκειμένη 

περίπτωση οι μαθητές επικεντρώνονται στο βιβλίο ‘The Hound of the Baskervilles’. Οι α-

παντήσεις που ανάρτησαν στο σύστημα σχεδόν όλοι οι μαθητές (47/50) παρουσιάζουν ι-

διαίτερο ενδιαφέρον, παρά τις επιφυλάξεις που είχαν εκφράσει αρχικά οι ίδιοι για τη δυ-

σκολία της παρούσας εργασίας φοβούμενοι τις λεξιλογικές δυσκολίες, με αποτέλεσμα η 

εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας το συμβατικό πίνακα να γράψει επιγραμματικά κάποιες 

λέξεις-κλειδιά και εν συντομία κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα σχόλια των μαθητών για 

το βιβλίο. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές κατέταξαν με επιτυχία το βιβλίο στο χώρο της λογοτεχνίας 

μυστηρίου βελτιώνοντας θεαματικά την ικανότητα της κριτικής τους σκέψης με το να ανα-

φέρουν τα παρακάτω παραδείγματα:  

 η δολοφονία του Sir Charles Baskerville  

 η σκοτεινή, έρημη, αφιλόξενη κι ανατριχιαστική ατμόσφαιρα του βάλτου 

 η διαρκής αίσθηση αγωνίας και φόβου 

 η ιστορία του Hugo Baskerville  

 το μυστήριο, οι ύποπτοι και οι ανατροπές 

 τα μυστικά κίνητρα των ηρώων 

 η πλοκή και η δράση που κλιμακώνονται σταδιακά 

 το μεταφυσικό στοιχείο, ο συμβολισμός και ο μύθος  

 ο ρόλος του detective  

Η εκπαιδευτικός επεσήμανε ότι για την Αγγλία η στροφή του 20ου αιώνα ήταν μια εποχή 

μεγάλης αλλαγής. Ενώ το Λονδίνο εισήλθε στην εποχή του ηλεκτρικού ρεύματος, η περιο-

χή του Dartmoor στο Devonshire, στην οποία εκτυλίσσεται το μεγαλύτερο μέρος του βι-

βλίου ήταν ένας τόπος ζοφερός και δύσκολα προσπελάσιμος, ενώ με τη βοήθεια του δια-

δραστικού πίνακα της τάξης και του διαδικτύου μετέφερε τα παιδιά στην ειδική ταξιδιωτι-

κή ιστοσελίδα, όπου παρουσιάζονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν την περιοχή, τις 

δυνατότητες διαμονής, τα αξιοθέατα και την κουλτούρα της περιοχής όπως είναι σήμερα 

(https://www.visitdartmoor.co.uk/visitor-info/map-of-dartmoor). 
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Επιπροσθέτως η περιήγηση αυτή βοήθησε τους μαθητές να κατανοήσουν τι είναι και τι πε-

ριλαμβάνει μια ψηφιακή, ταξιδιωτική μπροσούρα (travelling brochure). Πριν τελειώσει η 

ώρα, η εκπαιδευτικός επαίνεσε τους μαθητές για την ενεργό συμμετοχή τους στο μάθημα 

και τους παρουσίασε την εργασία τους για το επόμενο μάθημα. 

 

 

Εικόνα 16: 2nd Assignment: απαντήσεις μαθητών 

 

5.5.4 4η διδακτική ώρα: (45 λεπτά) 

Κατά τη διάρκεια της διδακτικής αυτής ώρας η εκπαιδευτικός συζήτησε με τους μαθητές 

τα χαρακτηριστικά κάποιων βασικών προσώπων του λογοτεχνικού μυθιστορήματος ‘The 

Hound of the Baskerville’. Οι μαθητές στο σύνολό τους σχεδόν (46/50), ανέλυσαν με επι-

τυχία τρεις από τους χαρακτήρες του βιβλίου (Sir Charles Baskerville, Sir Henry 
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Baskerville, Barrymore) και μίλησαν στην τάξη για το ρόλο που διαδραμάτισε ο καθένας 

από τους παραπάνω στην υπόθεση του μυθιστορήματος, πράγμα που ενίσχυσε όπως και 

στις προηγούμενες ώρες την ικανότητά τους στον αγγλικό προφορικό λόγο. 

 

 

Εικόνα 17: 3rd Assignment 

 

 

Εικόνα 18: Sir Charles Baskerville, Sir Henry Baskerville, Barrymore 

 

Οι χαρακτήρες του Conan Doyle είναι πολύπλοκοι και αναγνωρίσιμοι με αδιαμφισβήτητες 

ιδιορρυθμίες, που άλλοτε θεωρούνται προτερήματα κι άλλοτε ελαττώματα. Ο στόχος της 

συγκεκριμένης εργασίας, που ανατέθηκε στους μαθητές, παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες 

για τους εφήβους αυτής της ηλικίας. Συγκεκριμένα καλούνται να εμβαθύνουν στο χαρα-

κτήρα ενός λογοτεχνικού-φανταστικού προσώπου και να εντοπίσουν όχι μόνο τα εμφανή 

στοιχεία της προσωπικότητάς του, αλλά και τα βαθύτερα κίνητρα που το οδηγούν σε συ-

γκεκριμένες αντιδράσεις και πράξεις. Επιπρόσθετα είναι σημαντικό το ότι πολλοί μαθητές 
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τόνισαν ότι οι προλήψεις των ανθρώπων οδηγούν γενικά σε αδικαιολόγητες φοβίες, πράγ-

μα που εμποδίζει έναν άνθρωπο να εντοπίσει την αλήθεια. Η εκπαιδευτικός, εκτός της ψη-

φιακής εργασίας των μαθητών, επέλεξε να τους βοηθήσει στη λογοτεχνική ανάλυση χαρα-

κτήρων με τη χρήση και παρουσίαση επιχειρημάτων, με ένα φύλλο εργασίας που συμπλή-

ρωσαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος στην τάξη (Παράρτημα Γ). 

 

 

Εικόνα 19: 3rd Assignment: απαντήσεις μαθητών 
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Οι μαθητές, περιληπτικά κι επιτυχημένα κατά τη γνώμη της εκπαιδευτικού, χαρακτήρισαν 

τους παραπάνω ήρωες του βιβλίου ως εξής: 

 Sir Charles Baskerville 

Ο μυστηριώδης θάνατός του γίνεται η αιτία για την έρευνα του Sherlock Holmes. 

Pολύ πλούσιος, βαθιά προληπτικός, κοινωνικός και λάτρης της συζήτησης. 

 Sir Henry Baskerville 

Ο ανιψιός του Sir Charles, κληρονόμος της περιουσίας των Baskerville, καλός, α-

ποφασιστικός, τολμηρός, καλόκαρδος, τίμιος, πεισματάρης, γενναίος, ανυπόμονος 

με τη ζωή του να βρίσκεται διαρκώς σε κίνδυνο. 

 Barrymore 

Ο μπάτλερ του Sir Charles, ένας άντρας με υποβλητική εμφάνιση, μυστηριώδης 

αρχικά ύποπτος για το φόνο του. 

Πριν τελειώσει η ώρα η εκπαιδευτικός επαίνεσε τους μαθητές για την ενεργό συμμετοχή 

τους στο μάθημα και τους παρουσίασε την ψηφιακή εργασία τους για το επόμενο μάθημα. 

 

 

Εικόνα 20: 4th Assignment 

 

5.5.5 5η διδακτική ώρα: (45 λεπτά) 

H διδακτική αυτή ώρα αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια της προηγούμενης. Οι μαθητές, αφού 

χαρακτήρισαν κάποιους από τους ήρωες του βιβλίου και εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους 

μέσα από το φύλλο εργασίας που συμπλήρωσαν, κλήθηκαν να χαρακτηρίσουν και να σχο-

λιάσουν τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές του βιβλίου και τη μεταξύ τους σχέση. Σε 

προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας έγινε εκτενής ανάλυση της μορφής του 
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ντετέκτιβ Sherlock Holmes, οπότε στο παρόν κεφάλαιο κρίνεται σημαντικό να αποτυπωθεί 

η άποψη των μαθητών για τους δύο κεντρικούς ήρωες και τη φιλία τους, αλλά και να ανα-

λυθεί ο ρόλος του Dr Watson ως αφηγητή της ιστορίας, αλλά και ως πολύτιμου βοηθού του 

Holmes στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Ταυτόχρονα οι μαθητές εξασκούνται στη λογοτε-

χνική συγκριτική ανάλυση, ένα θέμα ιδιαίτερα απαιτητικό για την ηλικία τους. 

 

 

Εικόνα 21: Sherlock Holmes & Dr Watson 

 

Περιληπτικά το σύνολο των παιδιών (42/50) αναφέρει στις δικτυακά κατατεθειμένες απα-

ντήσεις του ότι ο ντετέκτιβ δεν θα είχε καταφέρει να διαλευκάνει το έγκλημα και να απο-

καλύψει τον ένοχο χωρίς την παρουσία και τις άοκνες προσπάθειες του Watson. Ο Holmes 

και ο Watson συμπληρώνουν ο ένας τις ανάγκες του άλλου. Ο Watson καταγράφει τα γε-

γονότα και τις ενδείξεις της υπόθεσης με κάθε λεπτομέρεια και παρέχει στον Holmes την 

ώθηση να τα ερμηνεύσει. Ο Sherlock Holmes είναι ένας πολύ έξυπνος ντετέκτιβ με ιδιαί-

τερες ικανότητες στην παρατήρηση και ερμηνεία των στοιχείων μιας υπόθεσης μυστηρίου, 

ο οποίος ωστόσο, ακούει πάντα τις συμβουλές και τις απόψεις του φίλου και συντρόφου 

του Dr Watson. Αν και κάποιες φορές ο ‘ευφυέστατος’ Holmes φαίνεται να υποτιμά τον 

Watson, τονίζοντας ταυτόχρονα τη δική του ανωτερότητα, ο γιατρός Watson επιδεικνύει 

μόνιμα πίστη και αφοσίωση σ' αυτόν. Στην πραγματικότητα φαίνεται να θαυμάζει τον 

Holmes και να εκπλήσσεται συνεχώς από τις γνώσεις και τις ικανότητές του. 
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Εικόνα 22: 4th Assignment: απαντήσεις μαθητών 

 

Στην περίπτωση του βιβλίου ‘The Hound of the Baskervilles’, ο Dr Watson παρουσιάζεται 

πιο ομιλητικός και κοινωνικός, ενώ ο Sherlock Holmes είναι συχνά σιωπηλός, αποφεύγει 

να εκφράσει τις σκέψεις του και αναλώνεται περισσότερο στην παραγωγική παρατήρηση. 

Παρά τις διαφορές τους, διαθέτουν ένα πολύ σημαντικό κοινό χαρακτηριστικό, το πάθος 

για τη δουλειά τους και τη βαθιά αίσθηση του δικαίου. Είναι σημαντικό επίσης να αναφερ-

θεί ότι σχεδόν όλοι οι μαθητές τόνισαν τις δεξιότητες παρατήρησης κaι αφαίρεσης του ή-

ρωα. 

Πριν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διδακτική ώρα, η εκπαιδευτικός επέλεξε να χρησιμο-

ποιήσει το YouTube για να ακούσουν οι μαθητές συγκεκριμένα αποσπάσματα του βιβλίου 

που επεξεργάζονται με τη βοήθεια του αντίστοιχου audio book. 
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(https://www.youtube.com/watch?v=_MXfeMIJtxc). 

Όσοn αφορά στα audio και e-books (λογοτεχνικού ή επιστημονικού περιεχομένου) το πλή-

θος των μαθητών γνωρίζει την ύπαρξή τους και τη χρήση τους, η εκπαιδευτικός όμως τόνι-

σε στα παιδιά τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω του διαδικτύου σε μια εικονική βιβλιοθήκη, 

όπου οι χρήστες έχουν ενεργό ρόλο και, εκτός από την απλή ανάγνωση των αγαπημένων 

τους βιβλίων, έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν, να συνεργαστούν με άλλους ανα-

γνώστες, να χτίσουν νέες κοινές έννοιες και να μελετήσουν απλές κριτικές αλλά και σχόλια 

επιστημόνων για τα βιβλία αυτά. Αξίζει εδώ να σημειωθεί η ιδιαίτερη προσήλωση των μα-

θητών και η απόλυτη ησυχία στην τάξη κατά τη διάρκεια της ώρας που τα παιδιά άκουγαν 

μέρη του λογοτεχνικού βιβλίου. 

 

5.5.6 6η & 7η διδακτικές ώρες: (100 λεπτά) 

Το βιβλίο ‘The Hound of the Baskervilles’ χαρακτηρίζεται από τη συνεχή αντιπαράθεση 

του ορθολογισμού και της επιστημονικής παρατήρησης με τις έννοιες του παραλόγου και 

υπερφυσικού. Η υπόθεση του βιβλίου παρουσιάστηκε κι αναλύθηκε σε προηγούμενο κε-

φάλαιο της παρούσας εργασίας. Στις συγκεκριμένες δύο συνεχείς διδακτικές ώρες, που 

διαμορφώθηκαν στο ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα κατόπι συνεννοήσεως με τους εμπλε-

κόμενους εκπαιδευτικούς του σχολείου, η εκπαιδευτικός της παρούσας μελέτης επέλεξε να 

συζητήσει και να σχολιάσει τις εργασίες που εκπόνησαν κι ανάρτησαν οι μαθητές στην 

πλατφόρμα και που αφορούσαν στο σχολιασμό των μεθόδων που χρησιμοποίησε ο ερευνη-

τής με τη βοήθεια του συντρόφου του Watson για να εξιχνιάσει το έγκλημα και να παρα-

δώσει τον ένοχο στην αγγλική αστυνομία, αφού οι μαθητές παρακολουθήσουν μια από τις 

πολλές κινηματογραφικές μεταφορές του βιβλίου (χωρίς ελληνικούς υπότιτλους) στο δια-

δραστικό πίνακα της τάξης και πάντα με τη βοήθεια του YouTube. 

(https://www.youtube.com/watch?v=v02OiGmttZE) 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί η προσήλωση και το ενδιαφέρον των μαθητών κατά τη 

διάρκεια της προβολής και το γεγονός ότι δεν ζήτησαν στην πορεία σχεδόν καμία εξήγηση 

για τυχόν άγνωστες λέξεις από την εκπαιδευτικό. Στο τέλος της προβολής οι μαθητές ενε-

πλάκησαν σε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση, ανταποκρινόμενοι στις λέξεις-κλειδιά που έ-

γραψε η εκπαιδευτικός στον συμβατικό πίνακα για να κατευθύνει τη συζήτηση 

(rationalism, deduction, superstition, observation, interest, civilization, wilderness, solution, 

fear, mental route). 
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Επιπρόσθετα, οι σημαντικότερες παρατηρήσεις και τα πλούσια σχόλια των μαθητών που 

αφορούν στην πέμπτη εργασία τους παρουσιάστηκαν σε μορφή γραπτού essay και ήταν 

εξαιρετικά σε νόημα, λεξιλόγιο και μορφή γλωσσικού κειμένου σύμφωνα με τη γνώμη της 

εκπαιδευτικού. Οι συγκεκριμένες αναρτήσεις στην πλατφόρμα του μαθήματος περιληπτικά 

αναφέρουν ότι η διαδρομή της πολύπλοκης σκέψης και της παρατήρησης, αλλά και η ικα-

νότητά του να επεξεργάζεται πολλές λεπτομέρειες-ενδείξεις ταυτόχρονα, οδήγησαν τον 

Holmes στη λύση του μυστηρίου. Η μέθοδος που αποφάσισε να χρησιμοποιήσει στη συ-

γκεκριμένη περίπτωση ήταν να στείλει τον Watson στην έπαυλη των Baskerville μαζί με 

τον απειλούμενο κληρονόμο Sir Henry Baskerville, για να δώσει την εντύπωση σε όλους 

τους πιθανούς υπόπτους ότι ο ίδιος βρισκόταν μακριά από την περιοχή που έλαβε χώρα το 

έγκλημα. Επίσης κάποιοι μαθητές επεσήμαναν την ικανότητα του ήρωα να δημιουργεί ε-

ναλλακτικές θεωρίες για τα κίνητρα του εγκλήματος με βάση τα στοιχεία που συνέλεξε ο 

σύντροφός του Watson, κατόπιν να τις συγκρίνει παραγωγικά κι επαγωγικά και στο τέλος 

να τις επιβεβαιώνει ή να τις απορρίπτει, ανάλογα με την επιστημονική και πρακτική τους 

εφαρμογή. Επιπρόσθετα, οι μαθητές τόνισαν το γεγονός ότι ο ντετέκτιβ δεν πιστεύει σε 

δεισιδαιμονίες και κατάρες και, βασιζόμενος στις απτές αποδείξεις, καταλήγει ότι τα κίνη-

τρα των ανθρωπίνων εγκλημάτων δεν είναι υπερφυσικά, αλλά έχουν τις ρίζες τους στα αρ-

χέγονα ελαττώματα του ανθρώπου που σχετίζονται με την κακία, το φθόνο, τη ζήλεια και 

την απληστία. 

 

 

Εικόνα 23: 5th Assignment 
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Εικόνα 24: 5th Assignment: απαντήσεις μαθητών 

 

Στο τέλος του μακροσκελούς αυτού μαθήματος η εκπαιδευτικός παρουσίασε στο διαδρα-

στικό πίνακα της τάξης ένα on-line ερωτηματολόγιο που κατασκεύασε εντός της χρησιμο-

ποιούμενης πλατφόρμας, ζητώντας από τους μαθητές να το συμπληρώσουν στο σπίτι κι 

εξηγώντας τους ότι η δική τους αξιολόγηση αυτών των μαθημάτων λογοτεχνίας στα οποία 

συμμετείχαν είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταγραφεί. Επιπρόσθετα, τονίστηκε στους μα-

θητές ότι είναι σημαντικό να εκφράσουν ελεύθερα κι αντικειμενικά την άποψή τους, χωρίς 

να φοβούνται ότι πιθανά αρνητικά σχόλια ή απαντήσεις θα επηρεάσουν την βαθμολογία 

τους στο μάθημα των Αγγλικών. Η εκπαιδευτικός εξήγησε στα παιδιά ότι η αξιολόγηση 

μέσω ερωτηματολογίων παρέχει πληροφορίες ή ανατροφοδότηση τόσο στο μαθητή, όσο 

και στο διδάσκοντα, έτσι ώστε να είναι σε θέση αμφότεροι να επιχειρήσουν να βελτιωθούν. 
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Τα ερωτηματολόγια αποτελούν ένα σημαντικό μέσο, που χρησιμοποιείται για την αξιολό-

γηση της μάθησης από τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και είναι κυρίως ένα εργα-

λείο, τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών, για τη μέτρηση και την αξιολόγηση 

των επιδόσεων, τόσο των μεν όσο και των δε, στους αντίστοιχους τομείς του επιστημονι-

κού και μαθησιακού πεδίου του καθενός. Η παρουσίαση και τα αποτελέσματα του ερωτη-

ματολογίου καθώς και η γενική αποτίμηση των μαθητών για το μικτό τύπο διδασκαλίας 

της Αγγλικής λογοτεχνίας, όπως αυτά αναδείχτηκαν στην πορεία των μαθημάτων, οι παρα-

τηρήσεις της διδάσκουσας αλλά και τα σχόλια που έγιναν σε μια τελευταία ανοιχτή συζή-

τηση των παιδιών στην τάξη με τη βοήθεια ενός φύλλου εργασίας (Παράρτημα Δ), θα πα-

ρουσιαστούν και θα σχολιαστούν στο τελευταίο μέρος της παρούσας ΜΔΕ. 

Τέλος, τα τέσσερα πρώτα φύλλα εργασίας, που χρησιμοποιήθηκαν στο παρόν διδακτικό 

σενάριο, ανακτήθηκαν από το εκπαιδευτικό site Education.com, το οποίο προσφέρει άφθο-

νες δυνατότητες και ιδέες για τη διδασκαλία διαφόρων μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς. 
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Γ΄ Μέρος: Ερευνητικά Εργαλεία – Αποτελέσματα – Αξιολόγηση 

– Συμπεράσματα – Προτάσεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

 

6. Μεθοδολογία έρευνας / Το δείγμα της έρευνας 

 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο εφαρμόστηκε σε τρία τμήματα της Γ΄ τάξης ενός 

δημοσίου Γυμνασίου του νομού Θεσσαλονίκης. Το δείγμα περιλάμβανε συνολικά 50 μα-

θητές και μαθήτριες. Σε ό,τι αφορά τους περιορισμούς της εφαρμογής, αξίζει να σημειωθεί 

ότι το δείγμα μαθητών που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ήταν αρκε-

τά περιορισμένο, καθώς επίσης και ότι η εφαρμογή έλαβε χώρα σε ένα σχολείο, το οποίο 

είναι μερικώς εξοπλισμένο με τις νέες τεχνολογίες. Η αξιολόγηση και ο έλεγχος του διδα-

κτικού σεναρίου και του παιδαγωγικού υλικού έγινε σε δύο φάσεις με τη βοήθεια ενός μι-

κτού μοντέλου ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας κι ανάλυσης. 

Η διαδικασία αξιολόγησης αναλύεται κατά πρώτον στη φάση της παρατήρησης κατά τη 

διάρκεια των διδακτικών ωρών (οι οποίες περιγράφηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο) και 

της καταγραφής των αντιδράσεων, των σχολίων, των δυσκολιών που αντιμετώπισαν και 

της γλωσσικής προόδου των μαθητών από την εκπαιδευτικό και κατά δεύτερον στη φάση 

της τελικής αξιολόγησης του σεναρίου, όπου οι μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα 

μικρό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με δομημένες ερωτήσεις και να γράψουν κατόπιν ε-

ντός του συστήματος την άποψή τους για το μάθημα Αγγλικής λογοτεχνίας με ψηφιακές 

και παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. 

Επιπρόσθετα, η εκπαιδευτικός αφιέρωσε την όγδοη διδακτική ώρα στην ανάλυση και αξιο-

λόγηση του σεναρίου σε μια ανοιχτή συζήτηση σε κύκλο με τους μαθητές με τη βοήθεια 

ενός φύλλου εργασίας (Παράρτημα Δ). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές του συγκεκρι-

μένου σχολείου διδάχτηκαν την αγγλική λογοτεχνία με ψηφιακές διδακτικές μεθόδους για 

πρώτη φορά κι επίσης για πρώτη φορά κλήθηκαν να αξιολογήσουν οι ίδιοι το μάθημα στο 

οποίο συμμετείχαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

 

7. Το ερωτηματολόγιο – Αποτελέσματα – Συμπεράσματα 

 

Για τη διεξαγωγή της περιορισμένης ποσοτικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα μικρό ερω-

τηματολόγιο που δημιουργήθηκε και αναρτήθηκε στην πλατφόρμα από την εκπαιδευτικό. 

Είναι γενικού περιεχομένου κι έχει διερευνητικό σκοπό. Προηγήθηκε σύντομη εννοιολό-

γηση (Παράρτημα Ε) στην τάξη για να αποσοβηθεί η ανησυχία των μαθητών, εφόσον το 

ερωτηματολόγιο καθώς και τα αναλυτικά σχόλιά τους για το μάθημα δεν θα ήταν ανώνυμα.  

 

 

Εικόνα 25: Ερωτηματολόγιο 
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Χρησιμοποιήθηκαν κλειστές ερωτήσεις και προτεινόμενες απαντήσεις, ενώ αξίζει να τονι-

στεί ότι το δείγμα των ατόμων αυτών δεν ήταν αυστηρά επιλεγμένο με κάποια δειγματολη-

πτική μέθοδο με πιθανότητα. 

 

Πίνακας 1: Δείγμα 50 μαθητές 

Ερωτήσεις Ναι Όχι 

1. I think literature is important in life   92% 8% 

2. Technology can make literature easier to understand 78% 22% 

3. I enjoy working in groups better than alone in literature class 82% 18% 

4. I enjoy hearing the thoughts and ideas of my teacher and 

peers in literature class 

94% 6% 

5. I enjoy using a computer when studying literature 64% 36% 

 

 

Εικόνα 26: Γράφημα αποτελεσμάτων 

 

Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί ερευνά κατά πόσο οι Έλληνες έφηβοι 

αγαπούν το μάθημα της λογοτεχνίας και χρησιμοποιούν το διαδίκτυο τόσο για την ανά-

γνωση λογοτεχνικών βιβλίων όσο και για να βοηθηθούν σε σχετικές εργασίες, που αφο-
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ρούν στο μάθημα αυτό. Επιπρόσθετα, υποδεικνύει στους μαθητές ότι η σύγχρονη εκπαι-

δευτική τεχνολογία μπορεί να ανανεώσει τα μέσα διδασκαλίας και να επιτρέψει την εναλ-

λακτική ψηφιακή ανανέωση σε ένα μάθημα, το οποίο οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί διδά-

σκουν μόνο με παραδοσιακούς τρόπους. 

Η μελέτη των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου κατέδειξε ότι το δείγμα των εφήβων 

χρηστών του διαδικτύου θεωρούν την τεχνολογία ιδιαίτερα βοηθητική στη μελέτη και επε-

ξεργασία των Αγγλικών λογοτεχνικών κειμένων. Παρατηρείται σχεδόν απόλυτη συγκέ-

ντρωση των απαντήσεων σε όλες τις ερωτήσεις (χρήση διχοτομικής κλίμακας) στην κατη-

γορία ΝΑΙ, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά το σχολιασμό. Το παραπάνω γεγονός εξη-

γείται και από την εξοικείωση που έχουν οι Έλληνες μαθητές με τις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης (Facebook), οι οποίες έχουν ως κύριο ρόλο την κοινωνικοποίηση των χρηστών 

(σημαντικό στοιχείο που σχετίζεται με την Ελληνική κουλτούρα). 

Επιπρόσθετα, οι μαθητές μέσω του ερωτηματολογίου, τονίζουν και το γεγονός ότι θεωρούν 

ιδιαίτερα σημαντικό το μάθημα λογοτεχνίας, που προκύπτει στην τάξη με τη βοήθεια των 

ΤΠΕ κι επιθυμούν να εκφράζουν σκέψεις και να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες, τόσο με 

τους συμμαθητές τους όσο και με το δάσκαλό τους. Η ποικιλία της χρήσης εποπτικών μέ-

σων, η εκπαιδευτικού περιεχομένου συζήτηση μεταξύ των μαθητών με τη συμμετοχή του 

εκπαιδευτικού ως καθοδηγητή κατά τη διάρκεια του μαθήματος, καθώς και η αποφυγή των 

συνεχών ασκήσεων και της απλής ανάγνωσης δύσκολων αγγλικών λογοτεχνικών κειμένων 

κάνει τους εφήβους μαθητές να συμμετέχουν στο μάθημα με περισσότερο κέφι και καλή 

διάθεση. Ένας βασικότατος σκοπός της εκπαιδευτικού του σχολείου ήταν και είναι να νιώ-

θουν ευχάριστα και χωρίς άγχος οι μαθητές στο μάθημά της. Μόνο όταν λείπει το άγχος κι 

ο εκνευρισμός οι μαθητές συμμετέχουν στην οποιαδήποτε συζήτηση και κάνουν πολύ λι-

γότερα λάθη όταν μιλούν Αγγλικά. Επίσης με την εργασία σε ομάδες, τα παιδιά γνωρίζο-

νται αρκετά καλά μεταξύ τους, περιορίζονται κατά το δυνατό τυχόν αντιπάθειες που προϋ-

πήρχαν ανάμεσά τους και τέλος υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση από την εκπαιδευτικό, 

που με υποδείξεις και γενικότερη καθοδήγηση βοηθά στο να επιτυγχάνεται η αυτο-

αξιολόγηση των μαθητών. 

Το σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον διαμορφώνει αναμφίβολα σε μεγάλο βαθμό την ψυχο-

λογία και το χαρακτήρα των μαθητών που έχουμε στα σχολεία. Οι μαθητές πλέον διαπι-

στώνουν ότι μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες, αμφισβητώ-

ντας ταυτόχρονα τον παραδοσιακό εκπαιδευτικό-πληροφοριοδότη. Η χρήση του ψηφιακών 

εργαλείων αυξάνει την εμπλοκή και το μαθησιακό ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου, ενι-
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σχύοντας την ικανότητα επικοινωνίας του με ποικιλία εκφραστικών συμπεριφορών και 

βοηθά επίσης το μαθητή να συμπεριφέρεται ως συνεργαζόμενος παράγων σε επίπεδο ομά-

δας, σε ένα πιο ελκυστικό περιβάλλον εργασίας που προκαλεί ενθουσιασμό και ενδιαφέ-

ρον. 

Η εκπαιδευτικός, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της 

τάξης της, μπορεί να αναδιαμορφώσει και να οργανώσει µε τον πιο κατάλληλο τρόπο τη 

ροή και τη διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, ο ρόλος του εκπαι-

δευτικού είναι σημαντικός για την καλλιέργεια κινήτρων στους μαθητές, τη δημιουργία 

κλίματος αναγνώρισης και αποδοχής στην τάξη, την οργάνωση και το συντονισμό της ατο-

μικής και ομαδικής εργασίας και την ενθάρρυνση της συμμετοχής και της πρωτοβουλίας 

στην έκφραση και τη δράση των μαθητών του. Η κινητοποίηση της φαντασίας, της κρίσης 

και της επινοητικότητας των μαθητών αποτελεί βασική επιδίωξη του παρόντος σεναρίου, 

όπου ο ρόλος της συνεργασίας και της επικοινωνίας στο πλαίσιο των ομάδων είναι βασικός 

κατά την υλοποίηση των διδακτικών δραστηριοτήτων και τη μύηση των μαθητών στις επι-

στημονικές διαδικασίες διερεύνησης της γνώσης. 

Επομένως, η χρήση των ψηφιακών εργαλείων στη σχολική τάξη αλλάζει σε σημαντικό πο-

σοστό τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται το γνωστικό αντικείμενο της Αγγλικής Λογοτε-

χνίας στο Ελληνικό σχολείο, συμβάλλει ιδιαίτερα στην κινητοποίηση της φαντασίας, της 

κρίσης και της επινοητικότητας των μαθητών, μετατρέποντας ταυτόχρονα ένα ‘δύσκολο’ ή 

΄βαρετό΄ μάθημα σε πηγή διερεύνησης της γνώσης κι επίσης η χρήση παραδοσιακών και 

μοντέρνων μεθόδων διδασκαλίας μπορούν να συνυπάρξουν εκπαιδευτικά και να ενισχύ-

σουν τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία και τις ικανότητες των μαθητών στον αγγλι-

κό γραπτό και προφορικό λόγο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

 

8. Οι μαθητές αξιολογούν το διδακτικό σενάριο – Συμπεράσμα-

τα 

 

8.1 Course Evaluation 

 

Μετά τη φάση της αξιολόγησης του μαθήματος και τη συμπλήρωση των ερωτηματολογί-

ων, οι μαθητές κατέγραψαν εντός του συστήματος την αξιολόγηση του μαθήματος (course 

evaluation) και την άποψή τους για το μάθημα της λογοτεχνίας σε μορφή essay και είχαν 

τη δυνατότητα να κάνουν ελεύθερα σχόλια και παρατηρήσεις, όπως αναφέρθηκε σε προη-

γούμενο κεφάλαιο. Επίσης, στο κομμάτι αυτό τους ζητήθηκε να κάνουν κριτική στο βιβλίο 

που διάβασαν, δηλαδή να σχολιάσουν τι τους εντυπωσίασε ή τι δεν βρήκαν ενδιαφέρον ή 

ικανοποιητικό. 

 

 

Εικόνα 27: Review of the book and the lesson 
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Η λογοτεχνική κριτική ανάλυση, όπως προαναφέρθηκε, είναι ένα δύσκολο θέμα για τους 

μαθητές κι ενίοτε βαρετό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, τα σχόλια των μαθητών κι 

η ανταπόκρισή τους στην εργασία αυτή εντυπωσίασε την εκπαιδευτικό, η οποία παρατή-

ρησε ότι και οι ικανότητες των παιδιών στον αγγλικό γραπτό λόγο είχαν βελτιωθεί σημα-

ντικά, ακόμα και στους μαθητές με χαμηλότερο γλωσσικό επίπεδο. Η δικτυακά προσβάσι-

μη πλατφόρμα έδωσε τη δυνατότητα να αποθηκευτούν σε ένα αρχείο excel τα σημαντικό-

τερα σχόλια κάποιων από τα παιδιά. 

 

 

Εικόνα 28: Σχόλια μαθητών (1/2) 

  

Περιληπτικά, λοιπόν, η άποψη των μαθητών είναι ότι η αγγλική λογοτεχνία αναδείχτηκε 

σημαντικά σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Οι νέες ψη-

φιακές μέθοδοι που έχουν υιοθετηθεί σήμερα στη σχολική τάξη προσφέρουν άφθονα πλεο-

νεκτήματα τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Πρώτα απ’ όλα διαθέ-

τουν πληροφορίες, όμορφες εικόνες που απεικονίζουν τα διάφορα θέματα των λογοτεχνι-

κών βιβλίων, ιστοχώρους όπου για παράδειγμα ένας μαθητής έχει την ευκαιρία να εκφρά-

σει κάποιες σκέψεις γι' αυτά, videos και κινηματογραφικές μεταφορές των βιβλίων. Επίσης 

κάποιοι μαθητές εξέφρασαν την άποψη ότι στην αρχή θεώρησαν ότι το μάθημα θα ήταν 

βαρετό, κατόπιν δήλωσαν ότι βρήκαν την πλοκή του βιβλίου εξαιρετική, αλλά και τη χρή-

ση των ψηφιακών μεθόδων ενδιαφέρουσα και καινοτόμο και ζήτησαν οι εργασίες τους στο 

σπίτι να γίνονται από δω και πέρα μόνο ψηφιακά. 
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Εικόνα 29: Σχόλια μαθητών (2/2) 

 

Από την άλλη πλευρά, λίγοι μαθητές μίλησαν και υπέρ των παραδοσιακών μεθόδων, που 

όπως εξήγησε η εκπαιδευτικός είναι ιδιαίτερα σημαντικές, δεδομένου του ότι το ελληνικό 

σχολείο δεν έχει τη δυνατότητα για χρήση ψηφιακών εργαλείων σε καθημερινή βάση, σε 

όλα τα μαθήματα και σε όλες τις σχολικές τάξεις. Επίσης, η παραδοσιακή λογοτεχνική α-

νάγνωση παρέχει μια μοναδική εμπειρία κατά την οποία ενεργοποιούνται όλες οι ανθρώπι-

νες αισθήσεις (οσμή, όραση, αφή). Οι παραδοσιακές διδακτικές μέθοδοι στηρίζουν κι ε-

ντείνουν την επικοινωνία και το διαπροσωπικό διάλογο, εφόσον οι μαθητές συζητούν με-

ταξύ τους και εκφράζουν τις απόψεις τους σε μια οικεία ατμόσφαιρα. Η ενδελεχής μελέτη 

όλων των απόψεων των μαθητών κατέδειξε, σύμφωνα με την εκπαιδευτικό, τη σαφή προ-

τίμηση των παιδιών προς ένα μικτό μοντέλο διδασκαλίας, κατά τη διάρκεια του οποίου ε-

πιθυμούν να συνυπάρχουν τόσο οι παραδοσιακές όσο και οι ψηφιακές διδακτικές μέθοδοι. 

 

8.2 8η διδακτική ώρα: (45 λεπτά) / Ανοιχτή συζήτηση 

 

Η γενική αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου έκλεισε την τελευταία διδακτική ώρα του 

μαθήματος, κατά την οποία μαθητές κι εκπαιδευτικός κάθισαν όλοι μαζί σε κύκλο για να 

εκφράσουν και προφορικά τις απόψεις τους για το βιβλίο που διάβασαν κι επεξεργάστη-

καν, τη λογοτεχνία, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, τις σκέψεις και τις παρατηρήσεις 

τους. Για να χαλαρώσουν και να εμπλακούν στη συζήτηση ευκολότερα, τους δόθηκε ένα 

φύλλο εργασίας (Παράρτημα Δ) με literature response reflection cards, η χρήση των οποί-

ων κατεύθυνε μερικώς τη συζήτηση, η οποία δεν μαγνητοφωνήθηκε λόγω προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων και της φωνής των παιδιών. 
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Εικόνα 30: Reflection cards 

 

Η συζήτηση θα σχολιαστεί πολύ περιληπτικά μόνο από την εκπαιδευτικό κι αν και αυτό 

περιορίζει σαφώς την αντικειμενικότητα, η διδάσκουσα μεταφέρει απλώς τις απόψεις των 

παιδιών, οι οποίες άλλωστε εμφανίζονται και σε προηγούμενα κεφάλαια. Τα παιδιά δήλω-

σαν ότι θεώρησαν αρχικά δύσκολο να διαβάσουν ένα αγγλικό λογοτεχνικό βιβλίο σε πρω-

τότυπο λόγο, οι ψηφιακές δραστηριότητες που ακολούθησαν όμως τόσο στην τάξη όσο και 

στο σπίτι, τους άλλαξαν την άποψη και συμμετείχαν με ιδιαίτερη διάθεση στο μάθημα. Η 

ιστορία του βιβλίου τους βοήθησε να γνωρίσουν καλύτερα τους ανθρώπινους χαρακτήρες 

και τα κίνητρά τους, τόσο τα θετικά όσο κα τα αρνητικά. Η εκπαιδευτικός τόνισε στα παι-

διά το γεγονός της συνολικής βελτίωσης όλων στα τέσσερα βασικά γλωσσικά skills 

(reading, listening, writing, speaking) και επιπλέον η ίδια παρατήρησε ότι η ποικιλία της 

χρήσης εποπτικών μέσων ενίσχυσε την κριτική σκέψη, την αυτοπεποίθηση, την κοινωνικό-

τητα, την ομαδικότητα, την πρωτοβουλία και την αυτενέργεια των περισσοτέρων. 

Επιπροσθέτως, αξίζει να σημειωθεί η ενίσχυση της καλλιτεχνικής διάθεσης δύο μαθητών 

που δημιούργησαν δύο όμορφες ζωγραφιές, η μία με την κλασσική χρήση του μολυβιού κι 

η άλλη με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων (Παραρτήματα Ζ & ΣΤ). Τέλος, δύο άλλοι μαθη-

τές ζήτησαν να ετοιμάσουν ένα μικρό θεατρικό διάλογο από το βιβλίο, αναλαμβάνοντας ο 

ένας το ρόλο του Holmes και ο άλλος του Watson και να τον παρουσιάσουν στη γιορτή 

αποφοίτησής τους. 
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Η γενική αποτίμηση του μαθήματος κρίνεται ιδιαίτερα θετική κι ευχάριστη από την εκπαι-

δευτικό, λόγω του συνδυασμού διαφόρων εκπαιδευτικών εργαλείων κατά τη διάρκειά του 

και λόγω της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών της τάξης. 

  



68 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

 

 

9. Προτάσεις 

 

Στην παρούσα ΜΔΕ μελετήθηκαν κι εφαρμόστηκαν συγκριτικά, στην τάξη ενός δημοσίου 

Ελληνικού γυμνασίου, ψηφιακές και παραδοσιακές εκπαιδευτικές μέθοδοι για τη διδασκα-

λία της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και ιδιαίτερα 

η πλατφόρμα Moodle, έδωσαν τη δυνατότητα στην εκπαιδευτικό να υλοποιήσει με τρόπο 

σύγχρονο κι ευχάριστο για τους μαθητές, ένα δύσκολο πλην όμως ιδιαίτερα σημαντικό ως 

προς την μαθησιακή και πολιτισμική αξία μάθημα. 

Τα αποτελέσματα και τα οφέλη για τους μαθητές κατέδειξαν την ανάγκη χρήσης μιας νέας 

διδακτικής που εμπλουτίζει τις δυνατότητες των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας με 

τη βοήθεια των ψηφιακών δυνατοτήτων του Web 2.0, με ουσιαστικούς στόχους ένα ευχά-

ριστο μάθημα αγγλικής λογοτεχνίας για τους εφήβους μαθητές του σήμερα και μια ανεκτί-

μητη βοήθεια για τον εκπαιδευτικό της αγγλικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, γεγονός που 

τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης κι ενημέρωσης των εκπαιδευτικών 

στις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα Α: Φύλλο Εργασίας / About Me 
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Παράρτημα Β: Φύλλο Εργασίας / What is a Narrative? Key Fea-

tures 
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Παράρτημα Γ: Φύλλο Εργασίας / Sentence Frames for Persua-

sive Writing 
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Παράρτημα Δ: Φύλλο Εργασίας / Literature Response Reflec-

tion Cards 
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Παράρτημα Ε: Εννοιολόγηση 

 

Μεταβλητές 

 

1) Literature 

Τα γραπτά και προφορικά προϊόντα του έντεχνου λόγου 

 

2) Εξυπηρέτηση 

Προσφορά υπηρεσίας, κάλυψη ή ικανοποίηση ορισμένης έλλειψης ή ανάγκης κάποιου (π.χ. 

online τραπεζικές συναλλαγές). 

 

3) Ψυχαγωγία 

Η ψυχική και πνευματική ευχαρίστηση κάποιου μέσα από μια προσωπική ή διαδικτυακή 

ενασχόληση (π.χ. συζήτηση, ταινίες, αγώνες, παιχνίδια), που ικανοποιεί κάποιες πνευματι-

κές και ψυχικές ανάγκες του. 

 

4) Διαδίκτυο 

Το Διαδίκτυο (αγγλ. Internet) είναι παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων υπολο-

γιστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν καθιερωμένη ομάδα πρωτοκόλλων, η οποία συχνά απο-

καλείται "TCP/IP", για να εξυπηρετεί εκατομμύρια χρηστών καθημερινά σε ολόκληρο τον 

κόσμο. 

 

5) Πληροφορία 

Στοιχείο, μήνυμα (είδηση, ανακοίνωση, δήλωση, αναφορά κτλ.) που περιέχει και μεταδίδει 

μια γνώση για κάποιον, ή για κάτι που ενδιαφέρει το χρήστη. 

Πληροφορίες επίσης είναι το αποτέλεσμα που μας δίνει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μετά 

από την επεξεργασία των δεδομένων 
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Παράρτημα Στ: Drawing 
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Παράρτημα Z: Drawing 

Sherlock Holmes - Art 

by ΑΝΝΑ - Wednesday, 22 November 2017, 11:16 PM 

  

Uhm hello 

 

Here's some digital art of Sherlock Holmes I drew with my tablet 

 

I had to make the picture a little smaller than what it actually was so as to put it here 

 

I might also draw the hound traditionally when I find some more time I guess. 
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«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 

1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν προ-

σβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγρα-

φής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 
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