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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΛΟΡΙΑ ΠΑΠΑ

Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, Μ.Α. Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα, Μ.edu

Kοινωνιολογία και Σύγχρονη Βιομηχανική Κοινωνία. 

ΑΝΤΟΥΑΝ ΝΤΕ ΣΑΙΝΤ-ΕΞΥΠΕΡΎ: Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΕΠΟΥ:

ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΤΗ ΔΕΥΤΈΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

  

Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης, του τομέα Παιδαγωγικής του τμήματος Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, οι φοιτητές στέλνονται σε πειραματικά σχολεία για να έρθουν για 

πρώτη φορά σε επαφή με το επάγγελμα του φιλολόγου και την εκπαιδευτική διαδικασία και 

δεοντολογία.1.

Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε πως ένας υποψήφιος εκπαιδευτικός, που έχει την ευκαιρία

να παρακολουθήσει σε πραγματικό χώρο και χρόνο έναν συνάδελφο να διδάσκει, πολύ γρήγορα θα 

ανακαλύψει κάποια ιδιαίτερα χρήσιμα εργαλεία για την επικοινωνία του με τους μαθητές και την 

ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων. Τέτοια είναι η τεχνική του κατευθυνόμενου διαλόγου ένα 

χρήσιμο μέσο για την εξοικονόμηση της διδακτικής ώρας αλλά και τη συλλογιστική πορεία των 

μαθητών καθώς αποτελεί ένα είδος μαιευτικής μεθόδου. Η  υπερμεγέθης σημασία της αφόρμησης, 

η οποία με τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση μπορεί να γίνεται και μέσω οπτικοακουστικών 

1 Το παρόν κείμενο αποτελεί επεξεργασμένη μεταγραφή γραπτού δοκιμίου
της  γράφουσας,  στην  Φιλοσοφική  Σχολή  Αθηνών,  στα  πλαίσια  του  μαθήματος:  Διδακτική  Φιλολογικών
μαθημάτων-πρακτική άσκηση.
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μέσων κάτι που ενθουσιάζει ιδιαίτερα τους μαθητές και προσελκύει το ενδιαφέρον τους. 

Πρωτοποριακές μεθόδους που δίνουν την προτεραιότητα στην έκφραση του μαθητή όπως ο 

σχεδιασμός κόμικ με συνοδευτικό κείμενο ώστε να εκφραστούν π.χ. οι σχέσεις με τους γονείς στο 

μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας ή η παρουσίαση εργασιών των μαθητών στην ιστορία σε 

διαδραστικό πίνακα με δικό τους χειρισμό, διττής διάστασης εκπαιδευτική διαδικασία μιας και οι 

μαθητές εξοικειώνονται με τεχνολογικά εργαλεία ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν στους 

συμμαθητές τους το περιεχόμενο της εργασίας τους. Την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, μια τακτική

που συχνά αποφεύγεται λόγω της φασαρίας που προκαλείται από τις συζητήσεις των μαθητών, οι 

οποίες όμως, όπως παρατηρείται συνήθως είναι προσανατολισμένες, στο να ολοκληρωθεί και να 

τελειοποιηθεί η δραστηριότητα που τους έχει ανατεθεί.

Συμπερασματικά, ένας εκπαιδευτικός πρέπει να μπορεί να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα,

θεωρητικά και πρακτικά, ώστε να αποφεύγεται η ρουτίνα στη σχολική αίθουσα. Αξίζει να 

σημειωθεί πως είναι σημαντικό στη διδασκαλία να υπάρχουν λίγοι, αλλά σημαντικοί στόχοι, ώστε 

να μπορούν, μέσα στα σαράντα λεπτά μιας διδακτικής ώρας, να ευοδωθούν. Η κατανόηση, η 

εμπέδωση της ύλης και η διάπλαση της κριτικής ικανότητας των μαθητών είναι ενδεικτικά κάποιοι 

από αυτούς.

Ερχόμενοι στο μάθημα της λογοτεχνίας, η γράφουσα επέλεξε την διδακτική ενότητα ο 

μικρός πρίγκιπας και η αλεπού, καθώς αποτελεί ένα συμβολικό, διαχρονικό παραμύθι το οποίο έχει 

να διδάξει πολλά στους εφήβους, που αμφιταλαντεύονται καθημερινά από σκέψεις σε σχέση με την

φιλία, την αγάπη, τις σχέσεις και εν γένει όλο το φάσμα των ανθρώπινων καταστάσεων. Επίσης 

είναι κατάλληλο για βιωματική ερμηνεία και μελέτη, λόγω των απλών αλλά αλληγορικών του 

μηνυμάτων. Στην ιστοσελίδα του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων, το κείμενο εντάσσεται 

στην ενότητα: η αγάπη για τους συνανθρώπους μας.

Οι ευρύτεροι στόχοι της ενότητας αυτής, είναι οι μαθητές να αξιοποιήσουν την λογοτεχνία 

ώστε να προσδιορίσουν τις θεμελιώδεις υπαρξιακές διαθέσεις του ανθρώπου: α)να βρίσκεται και να

αισθάνεται μέσα στον κόσμο β)να βιώνει τη σχέση του με τους άλλους και γ)να εξερευνά τον εαυτό

του. Το βιβλίο του εκπαιδευτικού, όσον αφορά τους στόχους της συγκεκριμένης ενότητας 

ανέφερε χαρακτηριστικά πως αυτοί είναι: να γνωρίσουν οι μαθητές την αξία της φιλίας και των 

ανθρωπίνων σχέσεων μέσα από αυτό το συμβολικό παραμύθι (Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας,

Βιβλίο Εκπαιδευτικού:σ.128) καθώς και:

α) τη σηµασία που έχει το «ηµέρωµα»: η καλλιέργεια µιας συναισθηµατικής σχέσης

β) τη σημασία της προσωπικής επαφής με τους ανθρώπους και τα πράγματα
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γ)την κατανόηση των συμβολισμών που κρύβονται πίσω από τους αφηγηματικούς ρόλους

δ)και τέλος, η συμβολή στην συναισθηματική ωρίμανση των παιδιών (ό.π.σ:128).

Οργάνωση και προετοιμασία της διδασκαλίας

Στην αναζήτηση κάποιας ενδιαφέρουσας και αποδοτικής στρατηγικής προσέγγισης του 

κειμένου, αποφασίστηκε αυτή της διαδραστικής ανάγνωσης2. Καθώς επρόκειτο για ένα κείμενο  

πέντε περίπου σελίδων, τα νοήματα βαθιά και η διδακτική ώρα μόλις σαράντα λεπτά, ο 

συνδυασμός της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών αλλά και των υποβοηθητικών πληροφοριών 

για το κείμενο από την διδάσκουσα, φάνηκαν να συνδυάζονται ορθά, με συχνές στάσεις σε σημεία 

με ερμηνευτικό ενδιαφέρον, κενών απροσδιοριστίας ή σημείων πρόσφορων για συζήτηση.

  Με βάση τα δεδομένα αυτά έγινε η σύνθεση των στόχων της διδασκαλίας και  

συνοψίστηκαν στους εξής παρακάτω:

α)Να επιτευχθεί η κατανόηση του κειμένου μέσω διαδραστικών στρατηγικών ανάγνωσης.

β)Να εξοικειωθούν οι μαθητές με το είδος της φανταστικής λογοτεχνίας και την αλληγορία που 

εμπεριέχει.

γ)Να εντρυφήσουν στις αξία της φιλίας και στον τρόπο οικοδόμησης μιας σχέσης αγάπης.

  Αφού οι στόχοι της διδασκαλίας διαμορφώθηκαν, ήταν δυνατόν να ξεκινήσει η οργάνωση 

του διδακτικού πλάνου. Μεγάλος οδηγό αποτέλεσε μια απλή, αλλά συγχρόνως βαθυστόχαστη, 

κινέζικη παροιμία: “Ακούω και ξεχνώ (κάτι που επιθυμούμε να αποφύγουμε στην εκπαιδευτική 

διαδικασία), βλέπω και θυμάμαι, κάνω και καταλαβαίνω”. Η διδακτική προσέγγιση δεν θα 

μπορούσε να είναι άλλη από την κειμενοκεντρική-ερμηνευτική και πλουραλιστική θέτοντας έτσι 

τους μαθητές μέσα στο κείμενο και όχι απέναντι σε αυτό(με την βοήθεια της διαδραστικής 

ανάγνωσης). Το πλάνο χωρίστηκε σε τρία μέρη, αυτά συνοπτικά ήταν: το μέρος πριν την 

ανάγνωση, η ανάγνωση,και το μέρος μετά την ανάγνωση.

                                                                                        

(Βλέπω και θυμάμαι).

  Πριν την ανάγνωση δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει η  αφόρμιση. Ενδιαφέρουσα 

2  Μετά από συμβουλευτική συζήτηση με τον υπεύθυνο φιλόλογο του τμήματος, κ. 
Ε.Βεκρή.
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επιλογή φάνηκε το ίδιο το βιβλίο του Αντουάν ντε Σαίντ Εξυπερύ ο Μικρός Πρίγκιπας. Το βιβλίο 

δίνει στους μαθητές μια πιο ολοκληρωμένη και ρεαλιστική εικόνα για το που εντάσσεται το 

απόσπασμα που θα μελετηθεί και επιπλέον το οπτικό αυτό ερέθισμα, πιθανόν να ωθούσε τα παιδιά 

στο να αναζητήσουν και τα ίδια το βιβλίο.

Στο μέρος της αφόρμισης ακόμα θα υπήρχαν δύο μεγάλες έγχρωμες εικόνες μίας 

φωτογραφίας της αλεπούς του είδους fennec (εικόνα ένα),την οποία χρησιμοποιεί ο συγγραφέας 

του συμβολικού παραμυθιού, ως έναν από τους κύριους χαρακτήρες. Ακόμα, ενός μπουκέτου από 

πολύχρωμα τριαντάφυλλα (εικόνα δύο), μια σύγχρονη εφεύρεση, ως έναυσμα για τους μαθητές να 

δημιουργήσουν εικόνες και να έχουν μια οπτική επαφή με τα πρόσωπα και τα πράγματα που 

αναφέρονται στο απόσπασμα.

  

(εικόνα ένα)                                                                                  (εικόνα δύο)

Για το σημαντικό κομμάτι της ανάγνωσης του κειμένου μέσα στην σχολική αίθουσα 

(παρατήρηση και επεξεργασία), με την βοήθεια ηλεκτρονικών βιβλίων σε σχέση με την ερμηνεία 

του αποσπάσματος του μικρού πρίγκιπα,της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και προσεκτική 

επεξεργασία του κειμένου, το τελευταίο καταμερίστηκε σε τρεις μεγάλες ενότητες και η κάθε 
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ενότητα σε δύο, τέσσερις και τρεις υποενότητες αντίστοιχα(κειμενικοί δείκτες):

Πρώτη ενότητα: « Έτυχε όμως… έκλαψε». Ο μικρός πρίγκιπας και ο τριανταφυλλόκηπος.

Υποενότητα 1η: «-Καλημέρα.. τριαντάφυλλα».

Υποενότητα 2η: «Νόμιζα πως ήμουν πλούσιος… λουλούδι» (Κείμενα Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας:σσ.184-185).

Δεύτερη ενότητα: «Τότε είναι που… διακοπές» Ο μικρός πρίγκιπας και η φιλία του με την αλεπού.

Υποενότητα 1η  :«Τι πάει να πει ημερώσει» .

Υποενότητα 2η :«οι άνθρωποι… φίλους».

Υποενότητα  3η :«τι πρέπει να κάνω» .

Υποενότητα 4η :«θα ήταν πιο καλά …τα καλά της» (Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας:σσ.185-

187).

Τρίτη ενότητα: «έτσι ο μικρός… για να το θυμάται». Την ουσία των πραγμάτων την βλέπουμε 

μόνο με την καρδιά.

Υποενότητα 1η :« άμε να ξαναδείς …μυστικό» .

Υποενότητα 2η :«μόνο με την καρδιά… μάτια» .

Υποενότητα 3η :«ο καιρός…σημασία» (Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας:σσ.187-188).

 Στην κάθε υποενότητα θα γινόταν μία στάση για συζήτηση με τους μαθητές, υποθέσεις για 

το περιεχόμενο της πρότασης ή την εξέλιξη της ιστορίας, και το τι εικόνες τους δημιουργήθηκαν με

διακοπτόμενη ανάγνωση.

 

  (Κάνω και καταλαβαίνω).                                                                                                                  

  Για το τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό μέρος της διδασκαλίας, επιλέχθηκε η 

σύνθεση εργασιών από τους ίδιους τους μαθητές. Οι ερωτήσεις σχεδιάστηκαν με βάση τους 

στόχους της διδασκαλίας αλλά και το βιβλίο του εκπαιδευτικού για όλο το βιβλίο ο Μικρός 

Πρίγκιπας. Προετοιμάστηκε έτσι ένα φύλλο εργασίας με τις παρακάτω ερωτήσεις, ενώ μαζί με το 

φύλλο εργασίας επισυνάφθηκε και μια εικόνα του μικρού πρίγκιπα, ώστε οι μαθητές να έχουν ένα 

δείγμα της εικονογράφησης, που ο συγγραφέας επιμελήθηκε ο ίδιος στο βιβλίο του.
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Ερώτηση πρώτη: Με ποιόν από τους ήρωες του αποσπάσματος ταυτιστήκατε περισσότερο και για 

ποιο λόγο;

Ερώτηση δεύτερη: Το απόσπασμα από το συμβολικό παραμύθι ο μικρός πρίγκιπας περιέχει πολλά 

σημαντικά μηνύματα για τη ζωή. Ποιο ήταν αυτό που σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση;

 Οργάνωση χρόνου

Επικοινωνία με την τάξη και αφόρμιση:                        πέντε λεπτά.

Ανάγνωση του κειμένου με στάσεις για επεξεργασία:   είκοσι λεπτά.

Συμπλήρωση φύλλου εργασίας από τους μαθητές:        πέντε λεπτά.

Ανακοίνωση των εργασιών των μαθητών στην τάξη:     πέντε λεπτά.

Η Διδασκαλία

 

   Μετά από λίγα λεπτά επικοινωνίας με την τάξη, ακολούθησε η φάση της αφόρμισης. Η 

διδάσκουσα έδειξε το βιβλίο στους μαθητές και τους ρώτησε εάν το έχουν συναντήσει έως στιγμής 

κάπου, είτε αν το έχουν διαβάσει. Ένας μεγάλος αριθμός μαθητών ανταποκρίθηκε θετικά. Για 

όσους δεν ήταν γνώριμοι με το περιεχόμενό του, ή δεν το θυμόντουσαν, εξηγήθηκε πως είναι 

δημιούργημα του Γάλλου συγγραφέα Αντουάν ντε Σαίντ Εξυπερύ και πρόκειται για ένα συμβολικό 

παραμύθι, το οποίο διαβάζεται από μικρά παιδιά, από εφήβους αλλά είναι ιδιαίτερα προσφιλές και 

σε ενήλικες. Σημειώθηκε πως αυτός είναι και ένας από τους κύριους λόγους, που το καθιστούν 

κλασσικό, διαχρονικό και ένα από  τα πολλά αριστουργήματα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν ακόμα πως η ιστορία που θα μελετώνταν στο μάθημα, παίζεται 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο θέατρο, έχει γυριστεί σε ταινία, διατίθεται σε μορφή κόμικ και 

έχει εμπνεύσει σχετικό μουσικό soundtrack. Αυτές οι πληροφορίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, 

καθότι η λογοτεχνία είναι στενά συνυφασμένη με τις εικαστικές και λοιπές τέχνες και 

λειτουργεί υποστηρικτικά για αυτές, και τ’ ανάπαλιν οι τέχνες, για την λογοτεχνία. Για το λόγο 

αυτό, τονίσθηκε πως μια   από τις πρωτοτυπίες του συγκεκριμένου βιβλίου, είναι πως ο συγγραφέας

επιμελήθηκε ο ίδιος την εικονογράφηση και παρουσιάστηκαν στους μαθητές κάποια 

χαρακτηριστικά σχέδια μέσα από το βιβλίο. Τέλος, τα παιδιά ενημερώθηκαν πως το μάθημα θα 

απασχολούσε ένα απόσπασμα από το βιβλίο αυτό, αναφέροντας τη σελίδα στην οποία βρισκόταν το
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κείμενο, αλλά και την ευρύτερη ενότητα στην οποία ανήκει.

   Πριν διερευνηθεί το κείμενο έγινε μια σύντομη εισαγωγή. Αναφέρθηκε πως το βιβλίο και 

το απόσπασμα ανήκουν, γραμματολογικά, στο είδος της φανταστικής λογοτεχνίας στο οποίο 

περιγράφονται εξωπραγματικές καταστάσεις και πως διάχυτη στο κείμενο είναι η αλληγορία. Οι 

μαθητές ερωτήθηκαν στη συνέχεια εάν γνωρίζουν την έννοια αυτή. Αρχικά δίστασαν να 

απαντήσουν, στη συνέχεια όμως έδωσαν, με απλά λόγια, την έννοια του όρου την οποία η 

διδάσκουσα συμπλήρωσε και εμπλούτισε. Διαβάστηκε το εισαγωγικό σημείωμα, αφού εξηγήθηκε 

στα παιδιά πως σε αυτό, θα δούμε τι γίνεται στο βιβλίο με σκοπό “να μπούμε στο κλίμα”. Στο 

σημείωμα αναφερόντουσαν, σύντομα, και κάποια βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα.

  Σημαντικό κρίνεται, οι μαθητές να διαχωρίζουν τον αφηγητή από τους ήρωες σε ένα 

κείμενο ή να αντιλαμβάνονται τι είδους αφήγηση έχουμε. Τους δόθηκε λοιπόν η πληροφορία πως ο 

αφηγητής είναι αμέτοχος και δεν εμπλέκεται πουθενά στην ιστορία, αφηγείται σε τρίτο 

πρόσωπο(είδε, έκανε, είπε). Η διδάσκουσα εξήγησε ότι θεωρητικά ο μικρός πρίγκιπας αφηγήθηκε 

την ιστορία στον συγγραφέα και ο συγγραφέας την αφηγείται σε εμάς. Τέλος, ανέφερε πως λόγω 

του ότι το κείμενο είναι μεγάλο σε έκταση θα οργανωθεί σε τρεις ενότητες. Ζητήθηκε η 

συνεργασία των μαθητών, καθώς στο τέλος της κάθε ενότητας, και ύστερα από μία σύντομη δική 

ανασκόπηση της καθηγήτριας, θα ακούγονταν οι δικές τους ιδέες τους για το τι τίτλο θα 

προτιμούσαν να δοθεί στην κάθε ενότητα.

   Μετά από αυτή τη διευκρίνιση ξεκίνησε η μεγαλόφωνη ανάγνωση. Η πρώτη στάση ήταν 

στο χωρίο: ...είπαν τα τριαντάφυλλα....(Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας:σσ.184). οι μαθητές 

ερωτήθηκαν εάν υπάρχει κάποιο παράδοξο φαινόμενο στο σημείο αυτό και η διδάσκουσα 

επανέλαβε με έμφαση την πρόταση. Απάντησαν πως τα τριαντάφυλλα δεν μιλάνε και 

συμφωνήθηκε πως το λογοτεχνικό αυτό φαινόμενο είναι προσωποποίηση. Στη συνέχεια η 

διδάσκουσα ανέφερε πως στο σημείο αυτό, ήδη από την αρχή, έχουμε επίσης ένα δείγμα 

αλληγορίας. Οι μαθητές ερωτήθηκαν τι εικόνα τους δημιουργούν τα τριαντάφυλλα σαν 

λουλούδια...ταπεινά; αδιάφορα; επιβλητικά; απάντησαν πως είναι εκκεντρικά και εντυπωσιακά 

λουλούδια. Στη συνέχεια ερωτήθηκαν εάν τα τριαντάφυλλα έχουν μόνο πλεονεκτήματα. 

Απάντησαν ορθά πως έχουν αγκάθια, που είναι ένα σημαντικό μειονέκτημα. Εξηγήθηκε λοιπόν, 

πως τα τριαντάφυλλα επιλέχθηκαν από τον λογοτέχνη, κατά πάσα πιθανότητα, επειδή διαθέτουν 

ανθρώπινα χαρακτηριστικά, παραπέμπουν δηλαδή στους ανθρώπους, και μας επιτρέπουν να 

ταυτιστούμε μαζί τους, (όπως κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος και δεν έχει μόνο 

πλεονεκτήματα, έτσι και τα εντυπωσιακά αυτά λουλούδια έχουν αγκάθια).
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  Δεύτερη στάση έγινε στο σημείο:...Νόμιζα πως ήμουν πλούσιος γιατί είχα ένα μοναδικό 

στον κόσμο λουλούδι...(Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας:σσ.184). Η ερώτηση προς τους μαθητές 

ήταν η εξής: ο μικρός πρίγκιπας φαίνεται να είναι σε κατάσταση ταραχής. Γιατί φαντάζεστε πως 

συμβαίνει αυτό; Οι μαθητές απάντησαν με βάση το κείμενο, πως ένιωσε προδομένος και πως 

ανατράπηκε η κοσμοθεωρία του. Σε αυτή την απάντηση η διδάσκουσα προσέθεσε, για να έχουν μια

ολοκληρωμένη εικόνα, και να τονιστεί το σημαντικό αυτό σημείο της πλοκής, πως ο μικρός 

πρίγκιπας είναι ουσιαστικά εξωγήινος και πως ο πλανήτης του διέθετε μόνο τρία ηφαίστεια και ένα 

τριαντάφυλλο για παρέα. Βλέποντας τόσα τριαντάφυλλα, ίδια με το δικό του, εκπλήσσεται 

δυσάρεστα. Με αναφορά στην εμπειρία των παιδιών, ρωτήθηκαν πως νιώθουν όταν νομίζουν πως 

είναι οι μοναδικοί που έχουν κάτι στην κατοχή τους και συνειδητοποιούν πως και οι άλλοι έχουν το

ίδιο με αυτούς. Η απάντηση τους ήταν απογοήτευση, λύπη, θυμός...έτσι λοιπόν φάνηκε να 

ταυτίζονται με τον ήρωα.

Η πρώτη ενότητα ολοκληρώθηκε με ποικίλες ιδέες των μαθητών, η κάθε μία σύμφωνα με το

πώς εξέλαβε ο καθένας το σημαντικό κομμάτι της ενότητας( π.χ. η έκπληξη που ένιωσε ο μικρός 

πρίγκιπας) τελικά ως τίτλος δόθηκε ένας πιο γενικός που συμπεριλάμβανε όλες τις απόψεις: Ο 

μικρός πρίγκιπας και ο τριανταφυλλόκηπος.

  Η τρίτη στάση έγινε στην ερώτηση του κειμένου: ...τι πάει να πει ημερώσει;...(Κείμενα 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας:σ.185). Η διδάσκουσα ρώτησε τους μαθητές τι φαντάζονται πως πάει να 

πει ημερώνω και ποια λέξη τους θυμίζει. Οι απαντήσεις ήταν η λέξη ήρεμος και τελικά η λέξη 

εξημερώνω. Στις πολύ ορθές αυτές απαντήσεις, προστέθηκε το παράδειγμα “η μουσική εξημερώνει 

τα άγρια ζώα” και πως ημερώνω σημαίνει κάνω κάποιον  πράο. Ρωτήθηκαν ακόμα αν τους φαίνεται

λογική η αντίδραση της αλεπούς και αν εκείνοι μόλις γνωρίσουν κάποιον ανοίγονται γρήγορα και 

επικοινωνούν άφοβα μαζί του. Οι μαθητές απάντησαν πως είναι επιφυλακτικοί επειδή ακόμα δεν 

τον έχουν συνηθίσει και δεν τον ξέρουν δικαιολογώντας την “επιφύλαξη” της αλεπούς.

  Η επόμενη στάση έγινε για να διευκρινιστεί ένα κενό απροσδιοριστίας. Ο μικρός πρίγκιπας 

λέει πως γυρεύει ανθρώπους, η αλεπού μπερδεύεται και τον ρωτάει αν γυρεύει κότες. Αυτό 

συμβαίνει επειδή όπως η αλεπού είπε νωρίτερα:...οι άνθρωποι έχουν τουφέκια και κυνηγάνε.. έχουν 

παραμελήσει πολύ το να δημιουργούν δεσμούς, ανατρέφουν όμως και κότες(Κείμενα Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας:σ.185).. Αυτό για την αλεπού είναι το θετικό τους στοιχείο. Η αλεπού λοιπόν, που ζει 

στη Γη και γνωρίζει τους ανθρώπους παρατηρεί πως είναι απορροφημένοι στη ρουτίνα και το 

συμφέρον τους και πως δεν δημιουργούν φιλίες. Ένας άνθρωπος που κοιτάζει μόνο τι συμφέρον 

του, τι άνθρωπος είναι; πως θα τον χαρακτηρίζατε; Οι μαθητές δήλωσαν διάφορα σχετικά επίθετα 
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(εγωιστής, αδιάφορος, ψυχρός) πάνω στις απαντήσεις τους προστέθηκε συμπερασματικά από την 

διδάσκουσα, πως ένας τέτοιος χαρακτήρας δεν είναι σίγουρα ένας ούτε ήρεμος ούτε ήμερος.

  Η ανάγνωση συνεχίστηκε ώσπου έγινε παύση στο σημείο: ...Οι άνθρωποι δεν έχουν πια 

καιρό να γνωρίσουν τίποτα. Τ' αγοράζουν όλα έτοιμα στα εμπορικά. Καθώς όμως δεν υπάρχουν 

εμπορικά που πουλάνε φίλους, οι άνθρωποι δεν έχουν πια φίλους(Κείμενα Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας:σ.186).. Πριν ξεκινήσει ο σχολιασμός η διδάσκουσα εξήγησε πως λίγο παραπάνω (που 

αναφερόταν το:...δε με παίρνει ο καιρός. Έχω ν' ανακαλύψω φίλους και πολλά πράματα να 

γνωρίσω...)(ό.π.:σ.186), ο μικρός πρίγκιπας δεν αντιλαμβάνεται πως δεν γνωρίζουμε πραγματικά το

οτιδήποτε, εάν δεν του αφιερώσουμε χρόνο και πως σε τέτοιες περιπτώσεις η ποσότητα κυριαρχεί 

της ποιότητας, γεγονός που προσδίδει φτωχά συμπεράσματα για τους ανθρώπους και τις 

καταστάσεις.

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους μαθητές να περιγράψουν πως καταλαβαίνουν τη 

φράση:...οι άνθρωποι τα αγοράζουν όλα έτοιμα στα εμπορικά, τα εμπορικά όμως δεν πουλάνε 

φίλους...(ό.π.:σ.186). Εξήγησαν ότι στα εμπορικά καταστήματα αγοράζουμε υλικά αγαθά. Έπειτα η 

διδάσκουσα ανέφερε πως στα εμπορικά καταστήματα, όπως αναφέρει το κείμενο, δεν μπορούμε να 

αγοράσουμε φίλους, και ρώτησε τι άλλο δεν αγοράζεται στα εμπορικά. Οι μαθητές απάντησαν τα 

συναισθήματα, την αγάπη, την κατανόηση, την υποστήριξη. Συμπληρώθηκε έτσι, πως αρκετοί 

άνθρωποι τείνουν να αξιολογούν τους άλλους με κριτήρια χρησιμότητας και όχι αγάπης και 

ενδιαφέροντος. Όταν κάποιος προσεγγίζει τον άλλον με αποκλειστικό σκοπό να του λύσει κάποιο 

πρόβλημα ή να τον βοηθήσει σε μια δυσκολία του (χρησιμοθηρικά, σαν να πρόκειται για κάποιο 

προϊόν που αγοράζουμε για να ντυθούμε, να φάμε και γενικότερα να καταναλώσουμε), χωρίς να 

ενδιαφέρεται να κάνει το ίδιο και εκείνος για τον πρώτο, δεν υπάρχει πραγματική φιλία. Θέλει 

όμως κανείς δίπλα του ανθρώπους που τον χρησιμοποιούν; η απάντηση των μαθητών ήταν σαφώς 

αρνητική.

 Επόμενη στάση έγινε στην ερώτηση του μικρού πρίγκιπα: τι πρέπει να κάνω;(Κείμενα 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας:σ.186). Η ερώτηση αναφερόταν, έτι μια ακόμη φορά, στην προσωπική 

εμπειρία των μαθητών. Τι κάνετε όταν προσπαθείτε να οικοδομήσετε μια φιλία; Η ανταπόκριση των 

παιδιών ήταν μεγάλη. Για να γίνει εισαγωγή στην σημαντική, παρακάτω αναφορά του κειμένου, 

στην υπομονή οι μαθητές ερωτήθηκαν στη συνέχεια: Όταν κάποιος που αγαπάμε έχει κάποια 

στοιχεία στο χαρακτήρα του που δεν μας εκφράζουν απόλυτα τι κάνουμε; απαντήσεις με την 

διαφορετική οπτική του κάθε μαθητή ακούστηκαν και πάλι (του το λέμε, το αγνοούμε, το 

ανεχόμαστε). Σταδιακά, συζητήθηκε η έννοια και τα όρια της υπομονής, της οποίας η βαρύτητα 
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τονίστηκε και από το ίδιο το κείμενο λίγο μετά.

 Άλλη μια στάση έγινε στο:...Θα 'ταν πιο καλά να έρχεσαι πάντα την ίδια ώρα, είπε η αλεπού. 

Σε όλα χρειάζεται μια τελετή(Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας:σσ.186-187). Η ερώτηση ήταν: 

Πως κρίνετε από την μέχρι τώρα εμπειρία σας, το να περιμένετε ένα φίλο σας και να αργεί ή να 

ακυρώνει την συνάντηση την τελευταία στιγμή; οι μαθητές ανταποκρίθηκαν αναφέροντας αρνητικά 

συναισθήματα (απογοητευμένοι, προδομένοι, θυμωμένοι). Η διδάσκουσα πρόσθεσε πως αυτό 

συχνά συμβαίνει, γιατί όταν κάποιος άλλα λέει, άλλα κάνει και άλλα εννοεί, καθιστά δύσκολο για 

εμάς το να τον εμπιστευτούμε, δείχνει πως δεν μας σέβεται αρκετά.

Για την κατανόηση της έννοιας της τελετής, κρίθηκε σκόπιμη η ερώτηση: Όταν έρχεται η 

Παρασκευή, νιώθετε πως αλλάζει κάτι ή αισθάνεστε το ίδιο με τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας; Οι

μαθητές στην πλειονότητα απάντησαν πως είναι η μέρα που ξεκινάει γι’ αυτούς το 

Σαββατοκύριακο, ημέρα χαλάρωσης, ξεκούρασης και διασκέδασης. Η διδάσκουσα συμπλήρωσε τις

απόψεις τους τονίζοντας ότι είναι κάτι ξεχωριστό γι’ αυτούς, ακριβώς επειδή δεν πρόκειται για μια 

ημέρα σαν όλες τις άλλες, περιμένουν ότι θα ακολουθήσει, δηλαδή, κάτι ευχάριστο(πιο κάτω στο 

κείμενο αναφέρεται πως τελετή είναι “ αυτό που κάνει τη μια μέρα να μη μοιάζει με τις άλλες, τη μια

ώρα με τις άλλες ώρες”(Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας:σ.187). Ως τίτλο της δεύτερης ενότητας,

οι μαθητές έδωσαν με πολλή ευκολία από μόνοι τους: Ο μικρός πρίγκιπας και η φιλία του με την 

αλεπού.

   Μπαίνοντας στην τρίτη και τελευταία ενότητα, έγινε στάση στο σημείο: ...Άμε να ξαναδείς τα 

τριαντάφυλλα. Θα καταλάβεις πως το δικό σου είναι το μοναδικό στον κόσμο. Να περάσεις πάλι 

αποδώ, για να μ' αποχαιρετήσεις, κι εγώ θα σου χαρίσω ένα μυστικό(Κείμενα Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας:σ.187). Οι μαθητές ερωτήθηκαν το εξής: Φαντάζεστε πως θα αλλάξει κάτι στον τρόπο 

που θα αντιμετωπίσει αυτή τη φορά ο μικρός πρίγκιπας τον τριανταφυλλόκηπο; Οι περισσότεροι 

μαθητές είχαν ήδη μπει στο νόημα απαντώντας ότι από τη φιλία του με την αλεπού, ο μικρός 

πρίγκιπας κατάλαβε πως τα τριαντάφυλλα δεν μοιάζουν πραγματικά με το δικό του. Η διδάσκουσα 

υπενθύμισε σε αυτό το σημείο στους μαθητές, πως με τα τριαντάφυλλα αυτά το αγόρι δεν είχε παρά

μία απλή οπτική επαφή, και τους προέτρεψε να σκεφτούν στη συνέχεια, τι είδους ξεχωριστή 

σχέση είχε με το δικό του.

  Η τελευταία στάση έγινε στο γνωστό:... μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Την ουσία δεν τη 

βλέπουν τα μάτια. Ο καιρός που έχασες για το τριαντάφυλλό σου είναι που το κάνει να έχει τόση 

σημασία(Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας:σ.188). Οι μαθητές ερωτήθηκαν τι  “βλέπουμε” με την 

καρδιά (συναίσθημα, διαίσθηση, σκέψεις) και τι με τα μάτια. Ξεκινώντας από τα μάτια, οι μαθητές 
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απάντησαν στο σύνολο την εξωτερική εμφάνιση(αν κάποιος είναι κοντός η ψηλός, άσχημος η 

ωραίος κ.τ.λ). Ως συμπέρασμα της συζήτησης συμφωνήθηκε πως τα χαρακτηριστικά αυτά είναι 

ρηχά. Στην συνέχεια διερευνήθηκαν αυτά, τα οποία βλέπει κανείς με τα “μάτια της ψυχής” όπου οι 

μαθητές απάντησαν χαρακτηριστικά τύπου εάν κάποιος είναι καλός ή κακός άνθρωπος, αν είναι 

σκληρός η ευαίσθητος κ.τ.λ. Ως συμπέρασμα προέκυψε πως τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν το 

πραγματικό βάρος, όταν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε μία σχέση. Στη 

συνέχεια ανέφεραν σύντομα τα οφέλη του χρόνου που περνάμε με τους γύρω μας, και πως αυτά 

συμβάλλουν στην οικοδόμηση γερών θεμελίων σε μία σχέση. Οι τίτλοι που ακούστηκαν για την 

τελευταία και σημαντική ενότητα του αποσπάσματος ήταν γύρω από τον άξονα: το μυστικό της 

αλεπούς και η σημασία που έχει.

  Ύστερα ακολούθησε μια μικρή ανακεφαλαίωση, πάντα χρήσιμη στο τέλος οποιουδήποτε 

διδακτικού αντικειμένου, η οποία επικεντρώθηκε στο ότι υπάρχουν χιλιάδες πράγματα, ίδια με τα 

δικά μας αγαπημένα, αλλά νιώθουμε τα δικά μας καλύτερα, ακριβώς επειδή τα αγαπάμε 

πραγματικά. Επιπρόσθετα, πως για την σύναψη μίας σχέσης αγάπης, χρειάζεται χρόνος, υπομονή, 

ανεκτικότητα και κυρίως η αφοσίωσή μας στο είναι και όχι στο φαίνεσθαι.

    Μπαίνοντας στο τελευταίο στάδιο της διδακτικής ενότητας δόθηκαν στους μαθητές πέντε 

λεπτά να απαντήσουν μία εκ των δύο ερωτήσεων σε πέντε ή έξι σειρές. Μετά από πέντε λεπτά, οι 

μαθητές διάβασαν τις ερωτήσεις που είχαν επιλέξει, στις οποίες διαπιστώθηκε μεγάλη ποικιλία και 

μάλιστα κάποιοι είχαν ολοκληρώσει και τις δύο, μέσα στο χρόνο που τους δόθηκε. Στο τέλος κάθε 

ερώτησης μετά από την απαραίτητη ενίσχυση προστέθηκαν χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με το 

περιεχόμενο των απαντήσεων τους και πρόσθετα ερμηνευτικά σχόλια για το κείμενο π.χ. ότι η 

αλεπού παίρνει ρόλο εκπαιδευτή αλλά και εκπαιδευόμενου, ότι ο μικρός πρίγκιπας είναι το παιδί 

που μεγαλώνει και εντάσσεται στο κοινωνικό περιβάλλον, ότι η ρήση: “ με την καρδιά βλέπεις 

καλά. Την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια”(Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας:σ.188) είναι το 

μήνυμα και η υπενθύμιση του συγγραφέα, προς τον αναγνώστη κάθε ηλικίας.

 

Αξιολόγηση στόχων

  Όσον αφορά τον διδακτικό στόχο σχετικά την κατανόηση μέσω διαδραστικών 

στρατηγικών ανάγνωσης, επιτεύχθηκε ομαλά εφόσον οι μαθητές αντέδρασαν ήπια στην 

διακοπτόμενη ανάγνωση, ανταποκρίνονταν στην ερμηνεία και την ανάλυση των σημείων που 

εξετάστηκαν ενώ παράλληλα ανυπομονούσαν να ανακαλύψουν την εξέλιξη της ιστορίας. Ο στόχος 
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για την  εντρύφηση στην αξία της φιλίας και στον τρόπο δημιουργίας και διατήρησης μιας 

σχέσης αγάπης φάνηκε να εκπληρώνεται, από τις απαντήσεις των μαθητών προφορικές και 

γραπτές, σε σχέση με τις ερωτήσεις που απαντούσαν αλλά και την “τροφή” για σκέψη που τους 

έδινε το ίδιο το κείμενο. Όσον αφορά τον στόχο της εξοικείωσης των μαθητών με το είδος της 

φανταστικής λογοτεχνίας και την αλληγορία που εμπεριέχει το κείμενο, αναλύθηκε 

υποδειγματικά στην αρχή του κειμένου, στο παράδειγμα με τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, που 

διέθετε το τριαντάφυλλο σαν λουλούδι.
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