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Τα αρχαία στο Γυµνάσιο
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Εµπειρική έρευνα αποδεικνύει την αποτυχία διδασκαλίας των ελληνικών από
αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείµενα

Μαρία Κοξαράκη: Η αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας
µέσα από αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείµενα: Εµπειρική έρευνα αξιολόγησης. Αθήνα:
εκδ. Γρηγόρη, 2000. Σελς 108.

Έχουν δοθεί µάχες κι έχει χυθεί πολύ µελάνι γύρω από τη διδασκαλία των αρχαίων
ελληνικών στη Μέση Εκπαίδευση. Κι ενώ κανείς δεν αµφισβητεί τη σπουδαιότητα
της αρχαιοελληνικής γραµµατείας στη σύγχρονη παιδεία, το ερώτηµα αν τα αρχαία
κείµενα πρέπει να διδάσκονται από το πρωτότυπο ή από µετάφραση έχει τόσο πολύ
διχάσει διανοουµένους και παιδαγωγούς που θα µπορούσε να θεωρείται µια σύγχρονη
εκδοχή του γλωσσικού ζητήµατος.
Η κυρίαρχη άποψη θεωρεί απαραίτητη, προκειµένου να µάθουν τα ελληνόπουλα
«καλά ελληνικά», τη διδασκαλία στο Γυµνάσιο των αρχαίων ελληνικών από το
πρωτότυπο. Ακολουθώντας την άποψη αυτή, το πρόγραµµα του Γυµνασίου αλλάζει
τη σχολική χρονιά 1992-93 µε την εισαγωγή – «πειραµατικά», υποτίθεται – της
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας από αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείµενα.
Λογικά, το «πειραµατικό» αυτό πρόγραµµα θα ολοκληρωνόταν µετά από δύο χρόνια,
τη σχολική χρονιά 1994-95, µε την αποφοίτηση από το Γυµνάσιο όσων µαθητών
συµµετείχαν σ’ αυτό. Συνεπώς, η αµέσως επόµενη χρονιά (1995-96) ήταν η µόνη που
προσφερόταν για «πειραµατική» αξιολόγηση της διδασκαλίας της ελληνικής
γλώσσας από αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείµενα, αφού τη χρονιά εκείνη στην Α’
Λυκείου θα φοιτούσαν δύο κατηγορίες µαθητών, η «πειραµατική οµάδα», δηλαδή
όσοι µαθητές είχαν παρακολουθήσει το «πειραµατικό» πρόγραµµα στο Γυµνάσιο, και
η «οµάδα ελέγχου», δηλαδή όσοι µαθητές είχαν παρακολουθήσει το καθιερωµένο
πρόγραµµα διδασκαλίας της αρχαίας γραµµατείας από µετάφραση. Ακολούθως,
ανάλογα µε την αξιολόγησή του, το πρόγραµµα θα έπρεπε να συνεχιστεί, να
αναθεωρηθεί ή να εγκαταλειφθεί.
Ωστόσο, ήδη από τη χρονιά 1993-94 η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας από
αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείµενα γενικεύεται για όλους τους µαθητές του
Γυµνασίου, χωρίς βέβαια να έχει προηγηθεί και χωρίς ποτέ ν’ ακολουθήσει επίσηµη
έρευνα αξιολόγησης. Η εσπευσµένη αυτή γενίκευση της διδασκαλίας υποδεικνύει ότι
τα κίνητρα του Υπουργείου Παιδείας και των υποστηρικτών του προγράµµατος δεν
ήσαν παιδαγωγικά αλλά ιδεολογικά. Τα αρχαία θα διδάσκονταν εφεξής από το
πρωτότυπο, όχι γιατί αυτό επέβαλε η παιδαγωγική εµπειρία αλλά επειδή «έτσι
έπρεπε».

Ό,τι δεν έπραξε το Υπουργείο και οι «αρµόδιοι φορείς», το επιχειρεί η περιεκτική
µελέτη της Μαρίας Κοξαράκη. Πρόκειται για διπλωµατική εργασία που στην αρχική
της µορφή κατατέθηκε στο Παιδαγωγικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης·
εµµέσως λοιπόν η µελέτη αυτή προσφέρεται και ως αντεπιχείρηµα προς όσους
αβασάνιστα και µε «δηµοσιογραφικές» µεθοδεύσεις επιδιώκουν εσχάτως την
απαξίωση του δηµόσιου Πανεπιστηµίου.
Η έρευνα της Κοξαράκη διεκπεραιώνεται την ενδεδειγµένη σχολική περίοδο
(1995-96) σ’ ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα σχολείων της Κρήτης – θα ήταν υπερβολή
ν’ απαιτήσουµε πανελλαδική έρευνα από µία µεταπτυχιακή φοιτήτρια, όταν δεν την
απαιτούµε από συλλογικά όργανα όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η αξιολογική
ουδετερότητα της έρευνας εµφαίνεται κυρίως από την επιλογή να αξιολογηθούν τα
βιβλία του ΟΕ∆Β «Η ελληνική γλώσσα: Κείµενα αρχαία, βυζαντινά και λόγια»
σύµφωνα µε τους στόχους που θέτουν οι ίδιοι οι συγγραφείς τους και το Υπουργείο
Παιδείας (Π.∆. 447/ΦΕΚ 185/7-10-93). Υποτίθεται ότι τα βιβλία αυτά αποσκοπούν
α) στη µεγαλύτερη εξοικείωση των µαθητών του Γυµνασίου µε τα κείµενα
παλαιότερων περιόδων της ελληνικής γραµµατείας· β) στον «εµπλουτισµό» και στη
«βαθύτερη γνώση» της νεοελληνικής γλώσσας µέσω της σύνδεσης λεξιλογικών,
γραµµατικών, συντακτικών φαινοµένων της νεοελληνικής µε αντίστοιχα φαινόµενα
παλαιότερων περιόδων· γ) στη µεγαλύτερη ευχέρεια των µαθητών µε τα αρχαία
κείµενα στο Λύκειο. Κάθε ένας από τους στόχους αυτούς ορίζεται λειτουργικά και
ελέγχεται πολλαπλά στην έρευνα της Κοξαράκη.
Η Κοξαράκη συµπεραίνει ότι η πειραµατική οµάδα, δηλαδή όσοι µαθητές είχαν
παρακολουθήσει για τρία χρόνια στο Γυµνάσιο το «πειραµατικό» πρόγραµµα του
Υπουργείου Παιδείας, δεν παρουσίασε καµία βελτίωση έναντι των µαθητών της
οµάδας ελέγχου, δηλαδή των µαθητών που εξακολουθούσαν να διδάσκονται αρχαία
κείµενα από µετάφραση, όσον αφορά το µορφολογικό επίπεδο της γλώσσας (κλίση,
παραγωγή, σύνθεση). ∆εν προέκυψε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο
οµάδων στην ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου. ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι η
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας από αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείµενα επί τρία
συναπτά έτη στο Γυµνάσιο δεν βελτίωσε τις επιδόσεις των µαθητών στα αρχαία
ελληνικά στο Λύκειο. Στατιστικά σηµαντική διαφορά έδειξε η πειραµατική οµάδα
µόνο στη διαχείριση συντακτικών και σηµασιολογικών πληροφοριών σε επίπεδο
πρότασης καθώς και στην κατανόηση λόγιων κειµένων και γνωµικών. Αυτά στα
αστικά σχολεία.
Στα ηµιαστικά σχολεία η βελτίωση των µαθητών της πειραµατικής οµάδας ήταν
ακόµη µικρότερη και περιορίστηκε στο µορφολογικό επίπεδο της γλώσσας.
Στα αγροτικά σχολεία οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας όχι µόνο δεν
παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική βελτίωση έναντι των µαθητών της οµάδας
ελέγχου, σε κανέναν από τους τρεις εξεταζόµενους στόχους, αλλά, αντίθετα,
παρουσίασαν µέσους όρους επίδοσης χαµηλότερους από τους µέσους όρους των
µαθητών της οµάδας ελέγχου. Τα πορίσµατα για τα αγροτικά σχολεία επιβεβαιώνουν
προηγούµενη, αδηµοσίευτη έρευνα της Α. Φωτιάδου που διεξήχθη στον νοµό
Σερρών. Από τις δύο έρευνες τεκµαίρεται ότι η «πειραµατική διδασκαλία» των
αρχαίων ελληνικών στο Γυµνάσιο είναι παράγοντας σηµαντικής διαφοροποίησης
εντός του υποχρεωτικού δηµόσιου σχολείου, όχι µόνο γλωσσικής αλλά και
κοινωνικής.
Το συµπέρασµα είναι άτεγκτο. Το πρόγραµµα διδασκαλίας της ελληνικής από
αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείµενα δεν ανταποκρίνεται στους στόχους που το ίδιο

έχει θέσει· επιπλέον, είναι πρόξενος σηµαντικών εκπαιδευτικών και κοινωνικών
ανισοτήτων.
Ό.έ.δ. Τα υπόλοιπα είναι λόγια, φληναφήµατα, ιδεολογία, που καµία σχέση δεν
έχουν µε την εκπαιδευτική πραγµατικότητα.
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