Απαντήσεις
Περίληψη
Το κείµενο πραγµατεύεται τον τρόπο διδασκαλίας του µαθήµατος των ελληνικών.
Αρχικά, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η εκµάθηση της γραµµατικής και του
συντακτικού δεν πρέπει να θεωρείται αυτοσκοπός αλλά να λειτουργεί
συµπληρωµατικά κατά τη διδασκαλία της γλώσσας. Στη συνέχεια παραθέτει
προτάσεις διδασκαλίας, όπως τη προσπάθεια ετυµολογικής σύνδεσης λέξεων της
αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας µε σκοπό το µάθηµα να γίνει πιο δηµιουργικό.
Επίσης, τα σχολικά βιβλία είναι ανάγκη να είναι εικονογραφηµένα για να
προσελκύσουν το ενδιαφέρον των µαθητών. Τέλος, προτρέπει τους διδάσκοντες να
υιοθετήσουν τους νέους τρόπους διδασκαλίας επισηµαίνοντας ότι για να καταστεί
αυτό εφικτό πρέπει οι ίδιοι να τους πιστέψουν.
2. ετεροχρονισµένα, µείωση, απωθητικό, έµµεση, εχθρική
3. επικουρικά, απαιτούνται, ουσιαστικότερη, επιδιώκει, αποσκοπούσε
4. µεταφορική χρήση της γλώσσας: υπηρετική της ερµηνείας – να τα συµβουλεύεται
συνεχώς
κυριολεκτική χρήση της γλώσσας: επαύξηση των γνώσεων – συνεργασία των
µαθητών
5. 1η § Η γνώση της γραµµατικής και του συντακτικού δεν πρέπει να είναι
αυτοσκοπός αλλά να εξυπηρετούν τη µετάφραση του κειµένου.
2η § Η γραµµατική και το συντακτικό δεν πρέπει να αποστηθίζονται αλλά να
χρησιµοποιούνται συµπληρωµατικά της διδασκαλίας.
3η § Η ανάγκη ετυµολογικής σύνδεσης λέξεων της αρχαίας και νέας ελληνικής
γλώσσας.
4η § Η ανάγκη εικονογράφησης των σχολικών βιβλίων για να προσελκύσουν το
ενδιαφέρον των µαθητών.
5η § Οι διδάσκοντες πρέπει να υιοθετήσουν αλλά και να πιστέψουν τους νέους
τρόπους διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
6. Είναι ανάγκη οι διδάσκοντες να πειστούν οι ίδιοι για την αναγκαιότητα υιοθέτησης
των νέων εκπαιδευτικών µεθόδων, διαφορετικά δεν θα µπορέσουν να πείσουν τους
µαθητές τους. Ο εκπαιδευτικός για να εµπνεύσει πρέπει να προσελκύσει το
θαυµασµό και την εµπιστοσύνη των µαθητών. Οφείλει να τους µεταδώσει σιγουριά
και αυτοπεποίθηση που θα εκπορεύονται από τη βεβαιότητα ότι τα αντικείµενα
διδασκαλίας είναι επωφελή και άξια µελέτης. Αντίθετα, η κάθε µορφής
αµφιταλάντευση και αµφιβολία ως προς αυτό που διδάσκεται θα συντελούσε στην
αποµυθοποίηση της αξίας του µαθήµατος από την πλευρά των µαθητών, θα
ναρκοθετούσε τη γνώση.
7. ΑΙΤΙΑ
- Το βιοποριστικό πρόβληµα, που αντιµετωπίζουν αρκετές οικογένειες, τις αναγκάζει
πολλές φορές να εξωθούν τα ανήλικα τέκνα τους στην εργασία, προκειµένου να
συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδηµα.

- Η παρωχηµένη εκείνη αντίληψη, που θέλει τα νεαρά κορίτσια αποκλεισµένα στο
σπίτι, προορισµένα αποκλειστικά για τις οικιακές εργασίες, χωρίς δικαίωµα στην
µόρφωση, αποτελεί ένα ακόµα αίτιο που εντείνει το φαινόµενο του αναλφαβητισµού
- Η απουσία σχολικών µονάδων στις αποµακρυσµένες περιοχές αποτελεί έναν
ακόµα αποτρεπτικό παράγοντα για τη φοίτηση σε σχολικά συγκροτήµατα για αρκετές
περιπτώσεις παιδιών που διαβιούν σε ορεινές, δύσβατες περιοχές
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
- Εξαιτίας της απουσίας λήψης παιδείας ⇒ αποτρέπεται η µετάδοση γνώσεων, η
καλλιέργεια της κρίσης, της φαντασίας, δυσχεραίνεται ο στοχασµός ⇒ αδυναµία
διαµόρφωσης προσωπικής άποψης για τα πράγµατα ⇒ διευκολύνεται η
παραπλάνηση από θρησκευτικούς, οπαδικούς, πολιτικούς κύκλους.
- Απουσία µόρφωσης ⇒ ηθική εξαχρείωση ⇒ ο αµόρφωτος άνθρωπος καθίσταται
έρµαιο των ζωωδών ενστίκτων του ⇒ απουσία ηθικών φραγµών που θα τον
απέτρεπαν από τη βίαιη συµπεριφορά.
- Αδυναµία απόκτησης εξειδικευµένων γνώσεων ⇒ δυσχέρειες στην επαγγελµατική
αποκατάσταση ⇒ ανεργία

