Δυσχερής επικοιμωμία (δασκάλωμ - μαθητώμ)
Τξσ Κώρςα Λξγαοά
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η παοαςηοξύμεμη απξμάκοσμρη δεμ είμαι μόμξ ηλικιακή αλλά κσοίχπ πξλιςιρμική.
Τα εκάρςξςε ςευμξλξγικά
δεδξμέμα μεςαβάλλξσμ ςόρξ
γοήγξοα ςιπ πξλιςιρμικέπ αμςιλήφειπ, ώρςε μα μημ μπξοεί καμείπ μα μιλάει πλέξμ ρε
παιδιά με ςα δεδξμέμα ςηπ
ποξηγξύμεμηπ πεμςαεςίαπ.
Μιλώμςαπ ςξσπ, (ξ εκπαιδεσςικόπ) μξιάζει μα ςξσπ μεςαγγίζει ανίεπ και ιδέεπ πξσ
αμήκξσμ ρε έμα απώςαςξ παοελθόμ πξσ δεμ ςξσπ αμήκει,
δεμ θα ςξ υοειαρςξύμ, δεμ
ςξσπ εμδιατέοει και είμαι ένχ
εμςελώπ από ςξ ποόρταςξ
πξλιςιρςικό μξμςέλξ.
Ποόκειςαι για μέγιρςη
πλέξμ διατξοά αμςιλήφεχμ
και διεύοσμρηπ ςξσ υάρμαςξπ.
Τα κας’ ενξυήμ ποξβλήμαςα ςηπ εκπαίδεσρηπ ξτείλξμςαι κσοίχπ ρςημ ςεοάρςια
πξλιςιρμική διατξοξπξίηρη.
Θα έποεπε ποχςίρςχπ μα
βοξύμε μια κξιμή γλώρρα μα
μιλήρξσμε. Να ξοίρξσμε εκ
μέξσ έμαμ ςόπξ κξιμό, μα αμαθεχοήρξσμε ρσγκεκοιμέμεπ
κξιμχμικέπ ανίεπ και μα ρσμτχμήρξσμε πάμχ ρε ασςέπ
όρξμ ατξοά ςη ρημαρία ςξσπ
και ςη λειςξσογικόςηςά ςξσπ.

Η απόρςαρη πξσ υχοίζει έμαμ ρύγυοξμξ δάρκαλξ από ςξσπ
έτηβξσπ μαθηςέπ ςξσ διεσούμεςαι ρσμευώπ με ςαυύςαςξσπ οσθμξύπ. Και η παοαςηοξύμεμη απξμάκοσμρη δεμ είμαι μόμξ ηλικιακή (ποάγμα απξλύςχπ τσρικό) αλλά κσοίχπ πξλιςιρμική.
Οι κξιμχμικέπ αλλαγέπ, ξ μεςαρυημαςιρμόπ ςχμ αμςιλήφεχμ,
ξι καςαιγιρςικέπ ενελίνειπ ρςξμ υώοξ ςηπ ςευμξλξγίαπ διαμξοτώμξσμ εν ίρξσ αμαλώριμεπ ρσμπεοιτξοέπ και επιβάλλξσμ βοαυύβια εμδιατέοξμςα - δεμ ςξλμώ μα πχ ιδεξλξγίεπ - πξσ δεμ
ποξλαβαίμξσμ ξύςε μα γίμξσμ βιώμαςα ξύςε μα ατξμξιχθξύμ.
Παοαδείγμαςξπ υάοιμ, η έμμξια ςηπ «κξιμχμικήπ ζχήπ» ή ςξσ
«ρεβαρμξύ ρςα ποξρχπικά δεδξμέμα» δεμ μπξοεί μα είμαι η ίδια
ξύςε ρε πεοιευόμεμξ ξύςε ρε μξοτή μεςά ςημ ειρβξλή ςξσ κιμηςξύ, ςξσ iΡhone ή ςξσ facebook.
Τα εκάρςξςε ςευμξλξγικά δεδξμέμα μεςαβάλλξσμ ςόρξ γοήγξοα ςιπ πξλιςιρμικέπ αμςιλήφειπ, ώρςε μα μημ μπξοεί καμείπ μα
μιλάει πλέξμ ρε παιδιά ςηπ Β΄ ή ςηπ Γ΄ Λσκείξσ, με ςα δεδξμέμα
ςηπ ποξηγξύμεμηπ πεμςαεςίαπ καμ. Η φητιακή (ςξσπ) γλώρρα, η
ρσμευώπ εμαλλαρρόμεμη χπ κιμξύμεμη άμμξπ και άοα η θέαρη
ςηπ ζχήπ (ςξσπ) διατξοξπξιείςαι με ςέςξιεπ ρσυμόςηςεπ πξσ είμαι αδύμαςξμ μα ςημ παοακξλξσθήρειπ, όρξ καλέπ ποξθέρειπ
και μα έυειπ. Αμ ασςή είμαι η ποαγμαςικόςηςα, καςαλαβαίμει καμείπ, γιαςί γίμεςαι όλξ και πιξ δσρυεοήπ (δεμ εμμξώ κας’ αμάγκημ ευθοική) η επικξιμχμία ςξύ εκπαιδεσςικξύ με δεκαενάυοξμα, δεκαεπςάυοξμα παιδιά. Μιλώμςαπ ςξσπ, μξιάζει μα ςξσπ μεςαγγίζει ανίεπ και ιδέεπ πξσ αμήκξσμ ρε πξλύ μακοιμή πεοίξδξ,
ρε έμα απώςαςξ παοελθόμ πξσ δεμ ςξσπ αμήκει, δεμ θα ςξ υοειαρςξύμ, δεμ ςξσπ εμδιατέοει και είμαι ένχ εμςελώπ από ςξ ποόρταςξ πξλιςιρςικό μξμςέλξ.
Δεμ ποόκειςαι, βεβαίχπ, για ςη γμχρςή απανίχρη ςξσ ρυξλείξσ ξύςε για ςξ αςελέρτξοξ ςξσ εκπαιδεσςικξύ ρσρςήμαςξπ,
αλλά για μέγιρςη πλέξμ διατξοά αμςιλήφεχμ και διεύοσμρηπ
ςξσ υάρμαςξπ (ακόμα και κξμςιμώμ μεςανύ ςξσπ) γεμιώμ. Τξ πέοσρι ταμςάζει ήδη μακοιμό και ςα αμαλώριμα ποόςσπα ή ξι υςεριμέπ ανίεπ έυξσμ αμςικαςαρςαθεί από ρημεοιμέπ τοέρκεπ.
Αμ ρσμβαίμει μα «ακξύει» έμαπ μαθηςήπ ςξμ εκπαιδεσςικό
(ςξμ ακξύει υχοίπ μα ρσμμεςέυει εμεογά) είμαι γιαςί «εκςιμά» ςη
υοηριμόςηςα και απξςιμά ρσμήθχπ ρε υοήμα ςημ απξςελερμαςικόςηςα ςχμ μεθόδχμ ςξσ, ξι ξπξίεπ και θα ςξσ εναρταλίρξσμ ςξ
ειριςήοιξ για ςημ ειραγχγή ςξσ ρςξ παμεπιρςήμιξ. Όυι πάμςχπ
γιαςί έυει εμδιατέοξσρεπ απόφειπ. Δεμ μπξοξύμ ασςέπ πια μα
ρσμβάλξσμ ρςξ ρυήμα πξσ έυει έμαπ φητιακόπ έτηβξπ για ςξμ
κόρμξ. Ασςόπ είμαι ξ καμόμαπ, σπάουξσμ βέβαια και εναιοέρειπ.
Διοήρθχ εμ παοόδχ όςι δεμ έυχ ποόθερη μα κοίμχ ασςήμ
ςημ ποαγμαςικόςηςα αλλά μα ςημ καςαγοάφχ. Για μα καςαλήνχ
ρςη ρκέφη όςι ςα κας’ ενξυήμ ποξβλήμαςα ςηπ εκπαίδεσρηπ ξτείλξμςαι κσοίχπ ρςημ ςεοάρςια πξλιςιρμική διατξοξπξίηρη.
Έυξσμ μα κάμξσμ πξλύ πεοιρρόςεοξ με ςημ έμμξια ςξσ υοόμξσ
όπχπ ςξμ βιώμξσμε πλέξμ και μαπ διαμξοτώμει και δεμ είμαι
ζήςημα μέχμ μεθόδχμ μόμξμ ή σιξθέςηρηπ ρσρςημάςχμ πξσ εταομόζξμςαι αλλξύ, ρε διατξοεςικά πξλιςιρμικά πεοιβάλλξμςα.
Γι’ ασςό, τξβάμαι όςι δεμ ρςξυεύξσμε ρχρςά ρςημ ποξώθηρη
ςξσ εκπαιδεσςικξύ ποξβλήμαςξπ. Μαςαιξπξμξύμε με ημίμεςοα

Ο ρημεοιμόπ δάρκαλξπ,
όρξ εσρσμείδηςξπ ή επαοκήπ
κι αμ είμαι, δε μπξοεί μα γετσοώρει μόμξπ ςξσ ςξ στιρςάμεμξ πξλιςιρμικό κεμό.
Δεμ είμαι δσμαςόμ μα ςξσ
ζηςάμε μα επιλύρει έμα ποόβλημα πξσ ςξμ νεπεομά.
Ασςήμ ςημ αδιένξδη καςάρςαρη ςημ εκλαμβάμει ραμ
ποξρχπική ςξσ ήςςα.

πξσ πξλύ γοήγξοα ακσοώμξμςαι, εκ ςχμ ποαγμάςχμ. Ίρχπ, θα
έποεπε ποχςίρςχπ μα βοξύμε μια κξιμή γλώρρα μα μιλήρξσμε.
Να ξοίρξσμε εκ μέξσ έμαμ ςόπξ κξιμό, μα αμαθεχοήρξσμε ρσγκεκοιμέμεπ κξιμχμικέπ ανίεπ και μα ρσμτχμήρξσμε πάμχ ρε ασςέπ
όρξμ ατξοά ςη ρημαρία ςξσπ και ςη λειςξσογικόςηςά ςξσπ.
Ο ρημεοιμόπ δάρκαλξπ όρξ εσρσμείδηςξπ ή επαοκήπ κι αμ είμαι δε μπξοεί μα γετσοώρει μόμξπ ςξσ ςξ στιρςάμεμξ πξλιςιρμικό
κεμό. Δεμ είμαι δσμαςόμ μα ςξσ ζηςάμε μα επιλύρει έμα ποόβλημα
πξσ ςξμ νεπεομά. Δεμ σπάουει αμτιβξλία όςι θέλει. Γιαςί κάθε
τξοά πξσ αουίζει η εκπαιδεσςική υοξμιά, βλέπει με αγχμία μα
απξμακούμεςαι όλξ και πεοιρρόςεοξ, όλξ και με πιξ γοήγξοξσπ
οσθμξύπ από ςξσπ καιμξύογιξσπ μαθηςέπ ςξσ. Κι ασςήμ ςημ αδιένξδη καςάρςαρη ςημ εκλαμβάμει ραμ ποξρχπική ςξσ ήςςα.
Από τημ εφημερίδα «Τα Νέα», 16/10/2010

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να γοάφεςε ςημ πεοίληφη ςξσ κειμέμξσ ρε 100 πεοίπξσ λένειπ.
2. Να βοείςε ςα αμςώμσμα ςχμ παοακάςχ λένεχμ και μα δημιξσογήρεςε μία ποόςαρη με ςξ
καθέμα από ασςά: υχοίζει, διατξοξπξιείςαι, απώςαςξ, αςελέρτξοξ, ποξώθηρη.
3. Να ποξρδιξοίρεςε ςα δξμικά μέοη ςηπ 5ηπ παοαγοάτξσ και μα δικαιξλξγήρεςε ςη μέθξδξ
αμάπςσνήπ ςηπ.
4. Πχπ επιςσγυάμεςαι η ρύμδερη ςχμ ποξςάρεχμ ςηπ ςελεσςαίαπ παοαγοάτξσ ςξσ κειμέμξσ;
5. Να αμαλύρεςε ςημ παοακάςχ τοάρη ρε μία παοάγοατξ 90 πεοίπξσ λένεχμ με ςη μέθξδξ ςξσ αιςίξσ – απξςελέρμαςξπ: «Η αδσμαμία ξοιρμέμχμ εκπαιδεσςικώμ μα παοακξλξσθήρξσμ ςιπ αλλαγέπ ρςημ ςευμξλξγία ρσμιρςά ςξμ παοάγξμςα απξνέμχρήπ ςξσπ από ςξ
εκπαιδεσςικό ςξσπ έογξ και από ςξσπ μαθηςέπ ςξσπ».
6. «Αμαμτίβξλα η ποόξδξπ ςηπ ςευμικήπ ρσμςελείςαι ςαυύςαςα και ταμεοά επηοεάζει ςημ
ακόμη και ςημ καθημεοιμή εκπαιδεσςική ποάνη. Δεμ είμαι, όμχπ, έςξιμξι όλξι μα ςημ σπξδευςξύμ. Η καςάρςαρη ασςή αμςικαςξπςοίζεςαι ρςη ρυέρη δαρκάλξσ – μαθηςή». Δρείπ
χπ μαθηςέπ, σπξφήτιξι για ςημ Τοιςξβάθμια Δκπαίδεσρη πξια ετόδια θα θέλαςε μα έυει
ξ εκπαιδεσςικόπ ςξσ ρυξλείξσ ραπ και πξια πιρςεύεςε όςι θα ήςαμ ςα ξτέλη για ςημ εκπαίδεσρή ραπ;

