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Κριτικός γραµµατισµός και υβριδικό κείµενο

Αναστασία Καππάτου διδάκτωρ, Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας και δασκάλα στο
Πρότυπο Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο Φλώρινας
Abstract
This article aims to familiarize the student population with the lately emerging genre of the hybrid text.	
  
Specifically, an alternative sociolinguistic approach to this type of text is proposed utilizing the 4 levels of
text approach coming from the theory of critical literacy. Alternatively, a project plan has been conducted
and recommended for implementation in school teaching practice with duration of 4 hours and aimed at
students of six year old class. Through this project students, among other things, working in groups have
the opportunity to produce a hybrid text by themselves, to study its linguistic peculiarities compared to a
plain text, to identify differences between hybrid text intended for public and the one for private
conversation and to reflect on sociological issues related to online communication.

Εισαγωγή
Η οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική πραγµατικότητα που έχει διαµορφωθεί κατά
τις τελευταίες δύο εικοσαετίες, µέσα από την κυριαρχία των νέων τεχνολογιών, την
ευρύτατη χρήση του διαδικτύου και τη σταδιακή υποχώρηση της κυριαρχίας του
έντυπου λόγου, χαρακτηρίζεται από σηµαντικές αλλαγές στους τρόπους παραγωγής,
προσέγγισης και διανοµής της γνώσης. Τα άτοµα αλληλεπιδρούν πλέον µέσα από
ποικίλους σηµειωτικούς τρόπους (γλώσσα, εικόνα, ήχο) σε ένα σύνθετο επικοινωνιακό
σύµπαν που συντίθεται τόσο από πιο παραδοσιακές µορφές γραπτών και προφορικών
κειµένων όσο και από νέου τύπου κειµενικά είδη που γράφονται σε υβριδικές
γλωσσικές ποικιλίες. Οι νέες µορφές (ψηφιακού, εικονιστικού, πολυτροπικού)
γραµµατισµού που κυριαρχούν στις σύγχρονες πολυπολιτισµικές κοινωνίες έχουν
οδηγήσει σε νέους τρόπους προσδιορισµού της έννοιας του εγγράµµατου ατόµου. Οι
εκπαιδευτικοί

και

στη

συνέχεια
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µαθητές,
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της

γλωσσοπαιδαγωγικής προσέγγισης του κριτικού γραµµατισµού, καλούνται πλέον να
εξοικειωθούν µε νέες κειµενικές πρακτικές (δηλαδή µε νέους τρόπους παραγωγής και
διαπραγµάτευσης κειµένων) που απαιτούν την ανάπτυξη στρατηγικών πλοήγησης σε
υπερκειµενικές και πολιτισµικά ποικίλες κοινότητες. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου,

2010).
Η νέα κειµενική πραγµατικότητα που δηµιουργεί η ευρεία κοινωνική διάδοση των ΤΠΕ
είναι ότι πέρα από τις γενικές κατηγορίες των προφορικών και των γραπτών κειµενικών
ειδών εισάγεται και η κατηγορία των υβριδικών κειµενικών ειδών και αναγνωρίζεται η
ιδιαιτερότητα του λόγου των κειµένων που παράγονται στο πλαίσιο των ΤΠΕ και των
πολυµέσων ως στοιχείο µε το οποίο οι µαθητές πρέπει να εξοικειωθούν
(Χατζησαββίδης, 2010).
Από τα παραπάνω θεωρούµε ότι το παρόν άρθρο το οποίο περιλαµβάνει, ανάµεσα στα
άλλα, και ένα σχέδιο διδακτικής παρέµβασης στη σχολική πράξη µε στόχο την
παραγωγή και προσέγγιση ενός υβριδικού τύπου κειµένου (προερχόµενο από
διαδικτυακή συνοµιλία) υπό το πρίσµα του κριτικού γραµµατισµού είναι επίκαιρο.

1. Υβριδικό κείµενο (διαδικτυακής επικοινωνίας)
Με τον όρο υβριδικό κείµενο αναφερόµαστε στον τύπο του κειµένου ο οποίος
εµπεριέχει στοιχεία από διαφορετικές υφολογικές ποικιλίες (π.χ. προφορικού και
γραπτού λόγου) ή από διαφορετικούς κειµενικούς τύπους (Fromkin, Rodman & Hyams,
2008). Στα πλαίσια µιας διαδικτυακής συνοµιλίας το βασικό χαρακτηριστικό του
υβριδικού κειµένου που παράγεται είναι ότι πρόκειται για ένα σώµα κειµένου γραπτό
ως προς τη µορφή του διαποτισµένο ωστόσο από πολλά στοιχεία προφορικότητας.

2. Κριτικός γραµµατισµός
Η θεωρία του κριτικού γραµµατισµού συνιστά µια νέα γλωσσοπαιδαγωγική προσέγγιση
στη διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος. Ειδικότερα ορίζεται ως: «πρόγραµµα µε το
οποίο οργανώνουµε και διδάσκουµε γλώσσα µε στόχο να συνδέσουµε το πώς µέσα από
τη γλώσσα µεταδίδουµε ή αµφισβητούµε νοήµατα που κυριαρχούν στο ευρύτερο
κοινωνικό πλαίσιο. Ο κριτικός γραµµατισµός προτείνει τρόπους επεξεργασίας
αυθεντικών κειµένων, δίνοντας έµφαση στο πώς τα κείµενα λειτουργούν σε σχέση µε
την κοινωνική πραγµατικότητα – τι ιδεολογικές θέσεις µεταδίδουν, τι υπονοούν κ.λπ.»
(Χατζησαββίδης, Κωστούλη, Τσιπλάκου 2011). Ειδικότερα η φιλοσοφία του κριτικού
γραµµατισµού βασίζεται στην αµφισβήτηση των κυρίαρχων θεσµών και λόγων. «Είναι
µια κοινωνική και πολιτισµική πρακτική που διαρκώς επαναπροσδιορίζεται µε γνώµονα
το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον το οποίο λαµβάνει χώρα και συµπεριλαµβάνει την
κατανόηση, την ερµηνεία και την κριτική αντιµετώπιση ποικίλων τύπων λόγου και που

επεκτείνεται πέραν του προφορικού και του γραπτού λόγου και διευρύνεται σε κάθε
µορφή αναπαράστασης κοινωνικοπολιτισµικών νοηµάτων µέσω γραµµάτων και
σχετικών οπτικών και γραφικών σηµείων» (Kress, 1994).
1.1. Επίπεδα ανάλυσης υβριδικού κειµένου σύµφωνα µε τον κριτικό γραµµατισµό
(Χατζησαββίδης, 2012).
Α. Το υβριδικό κείµενο ως πλαίσιο επικοινωνίας
Ο Halliday θεωρεί ότι τα νοήµατα που κατασκευάζονται µέσω της γλώσσας
διαµορφώνονται στο κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργούν.
Αναγνωρίζει, δηλαδή, µια άµεση σχέση µεταξύ γλώσσας και κοινωνικοπολιτισµικής
δοµής ( Halliday, 1989). Στο πρώτο αυτό στάδιο ανάλυσης ο υβριδικός τύπος κειµένου
προσεγγίζεται σε σχέση µε το επικοινωνιακό περικείµενο στο οποίο έχει δηµιουργηθεί.
Ειδικότερα, εντοπίζεται το συγκείµενο, το πεδίο, ο τόνος, ο τρόπος, ο αποδέκτης και ο
σκοπός.
Συγκείµενο (πεδίο): αφορά στην κοινωνική δραστηριότητα, το θέµα το οποίο συνιστά
κίνητρο για επικοινωνία. Στην περίπτωση που εξετάζουµε έχουµε να κάνουµε µε µια
διαδικτυακή συγχρονική µορφή επικοινωνίας, η οποία πραγµατοποιείται σε ειδικά
διαµορφωµένους χώρους, τα chat rooms. Παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη
ταυτόχρονης συνοµιλίας µε πολλά άτοµα, τα οποία βρίσκονται σε γεωγραφική
απόσταση από τον ίδιο. Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από θεµατολογία που
επιλέγεται από τους ίδιους τους συµµετέχοντες, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα της
εκάστοτε οµάδας.
Τόνος: σχετίζεται µε τους συνοµιλιακούς ρόλους που υπάρχουν µέσα στο κείµενο.
Συγκεκριµένα η διάσταση που εξετάζουµε αναφέρεται στα άτοµα που συµµετέχουν σε
µια διαδικτυακή συνοµιλία, στις κοινωνικές σχέσεις που σχηµατίζονται µεταξύ τους και
στις πρακτικές κοινότητας που υιοθετούνται. Έρευνες που προέρχονται από τον
επιστηµονικό τοµέα των Κοινωνικών Μελετών της Επιστήµης και της τεχνολογίας
(STS- Science and Technology Studies) συγκλίνουν στην άποψη ότι τα άτοµα που
συµµετέχουν στις οµάδες διαδικτυακής επικοινωνίας συνιστούν µεταξύ τους µια
«δυνητική κοινότητα» (“virtual community”) µε σεβασµό σε κάποιες κοινές αρχές,
όπως συµβαίνει και στις κοινότητες στον πραγµατικό κόσµο. Η πρώτη αρχή είναι
εκείνη της ανεκτικότητας, σύµφωνα µε την οποία οι τεχνητές κοινότητες είναι δεκτικές

στο νέο είτε αυτό εκφράζεται µε την εναλλαγή συνοµιλητών ή ακόµη και µε την
αλλαγή ταυτότητάς τους (Walzer M., 1997). Έπειτα, τα µέλη κάθε τεχνητής κοινότητας
νιώθουν µεταξύ τους εµπιστοσύνη, καθώς µοιράζονται µεταξύ τους από πληροφοριακό
υλικό µέχρι και προσωπικές σκέψεις (Rheingold, 1999). Επίσης, υπάρχει η αρχή της
αµοιβαιότητας, δηλαδή της αµφίπλευρης σχέσης «δούναι και λαβείν» µεταξύ των
µελών και της ίδιας της κοινότητας (Galegher J & Sproull L & Kiesler, 1989).
Επιπλέον, η σωστή οργάνωση και λειτουργία κάθε τεχνητής κοινότητας καθώς και η
οµοψυχία των µελών της προασπίζεται µέσω της θέσπισης κανόνων καλής
διαδικτυακής συµπεριφοράς στους οποίους η συµµόρφωση των µελών της είναι
επιτακτική (McLaughin M.L. & Osborne K.K. & Smith C.B. 1994). Ο πιο
αντιπροσωπευτικός από αυτούς τους κανόνες είναι η αποφυγή υβριστικού λεξιλογίου
και άσεµνης διαδικτυακής συµπεριφοράς. Τέλος, όπως συµβαίνει σε κάθε οµάδακοινότητα το ίδιο ισχύει και στη δυνητική υπάρχει ένας αρχηγός (administrator), ο
οποίος έχει επιφορτιστεί µε το ρόλο του ελεγκτή της διαδικτυακής συµπεριφοράς των
µελών της οµάδας και έχει το δικαίωµα αποκλεισµού κάποιου µέλους της κοινότητας
εφόσον η διαδικτυακή του συµπεριφορά δε συνάδει µε τους κανόνες καλής
διαδικτυακής συµπεριφοράς (netiquette) (Butler, B. & Sproull L. & Kiesler S. & Krautt
R. 2007).
Τρόπος: αναφέρεται στο µέσο επικοινωνίας µε τη βοήθεια του οποίου πραγµατοποιείται
η αλληλεπίδραση µεταξύ των χρηστών και το βαθµό που αυτό καθορίζει τις
επικοινωνιακές συµβάσεις που θα τηρηθούν. Το πρώτο στοιχείο που χρήζει προσοχής
είναι ότι σε αυτού του είδους την επικοινωνία, σε αντιδιαστολή µε τις άλλες µορφές
(προσωπική, γραπτή, τηλεφωνική) οι συµµετέχοντες δεν λαβαίνουν µέρος µε το όνοµά
τους αλλά επιλέγουν ένα προσωνύµιο, ένα παρατσούκλι (nickname), στα πλαίσια της
αρχής της ανωνυµίας που διέπει τη διαδικτυακή επικοινωνία. Συνήθως οι χρήστες
επιλέγουν το αρχικό τους όνοµα ως παρατσούκλι, ενώ άλλες φορές διαλέγουν ένα
ψευδώνυµο που θα προκαλέσει εντύπωση ή κάποιο που θα αντιστοιχεί ή θα αντιβαίνει
σε κάποιο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του χρήστη. Άλλοτε πάλι οι χρήστες
προτιµούν ένα avatar, δηλαδή µια εικόνα, ή µια κίνηση µε στόχο να γνωρίσουν όσο
γίνεται περισσότερα για το πρόσωπο µε το οποίο συνδιαλέγονται (Andersson van
Limbeek, 2001). Τέλος, ο διαδικτυακός δίαυλος επικοινωνίας καθορίζει σε µεγάλο
βαθµό τα γλωσσολογικά χαρακτηριστικά του λόγου που αξιοποιείται από τους χρήστες.

Η ταχύτητα στην επικοινωνία, η συχνή εναλλαγή συνοµιλητών και η απουσία οπτικής
επαφής των χρηστών µεταξύ τους συνιστούν τα κύρια χαρακτηριστικά διαµόρφωσης
των ιδιαίτερων γλωσσολογικών χαρακτηριστικών του διαδικτυακού λόγου στα οποία
θα γίνει λόγος στα πλαίσια του β΄ επιπέδου ανάλυσης κειµένου του κριτικού
γραµµατισµού.
Β. Το υβριδικό κείµενο ως γλωσσική και νοηµατική δοµή
Στο δεύτερο αυτό επίπεδο ανάλυσης κειµένου βάσει των επιπέδων ανάλυσης του
κριτικού γραµµατισµού µελετώνται οι λεξιλογικές και γραµµατικές επιλογές του
συγγραφέα [αναπαραστατική λειτουργία] καθώς και οι µηχανισµοί συνοχής και
συνεκτικότητας

του

κειµένου.

Από

γραµµατικής

άποψης

τα

στοιχεία

που

στοιχειοθετούν ένα κείµενο ως υβριδικό είναι η ευρεία χρήση συντοµογραφιών και
ακρωνύµων εξυπηρετώντας την ταχύτητα στην επικοινωνία και τα emoticons, δηλαδή «
ένα συνδυασµό χαρακτήρων του πληκτρολογίου, όπως σηµείων στίξης, παρενθέσεων
και αστερίσκων µε σκοπό να αναπαραστήσουν εκφράσεις του ανθρώπινου προσώπου
και µε τον τρόπο αυτό να δηλώσουν συναισθήµατα» (www.iwebtool.gr). Επίσης, ένα
υβριδικό κείµενο διακατέχεται στη συντακτική του δοµή από «µορφές της οµιλούσας
γλώσσας, όπως οι σύντοµες συντακτικές δοµές, η επανάληψη φράσεων και η πιο
χαλαρή προτασιακή δοµή» (Crystal D., 2006). Ακόµη, ο διαδικτυακός λόγος είναι
διάχυτος από το φαινόµενο του επιτονισµού έµφασης, λόγω της ανάγκης των χρηστών
να µεταδώσουν τα συναισθήµατά τους ή να προσδώσουν βαρύτητα στα γραφόµενά
τους, ο οποίος εκφράζεται κυρίως µέσα από την επανάληψη σηµείων στίξης
(Ανδρουτσόπουλος Γ., 2012), ενώ δε λείπει και η αξιοποίηση της εκφραστικής λεκτικής
πράξης προερχόµενη από τη µελέτη της πραγµατολογίας της γλώσσας µε τη
χρησιµοποίηση ρηµάτων, όπως, «νιώθω, είµαι χαρούµενος» κ.α. (Jonnova M., 2004)
που εξυπηρετούν τον παραπάνω στόχο. Τέλος, το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο
λεξιλογικής ανάλυσης του διαδικτυακού λόγου είναι ότι µπορεί ανάλογα µε την οµάδα
των συνοµιλητών και την εκάστοτε θεµατολογία να συµπεριλάβει ορολογίες από
διαφορετικές περιοχές π.χ. αθλητική ορολογία, επαγγελµατική, τοπικούς ιδιωµατισµούς
κ.α.
Αναφορικά µε το βαθµό νοηµατικής συνοχής ενός υβριδικού κειµένου θα
υποστηρίζαµε ότι είναι αρκετά υψηλός, καθώς µπορεί ο κάθε αντικειµενικός
παρατηρητής να παρακολουθήσει το νόηµα της συνοµιλίας, ακόµη και εν τη απουσία

του. Δε θα υποστηρίζαµε, εντούτοις, το ίδιο και για το βαθµό συνεκτικότητας ενός
υβριδικού κειµένου, ο οποίος σε αντιπαραβολή µε ένα γραπτό κείµενο µπορεί να
χαρακτηριστεί ως χαµηλός εφόσον απουσιάζουν οι δείκτες συνεκτικότητας, κυριαρχούν
οι ελλειπτικές προτάσεις ενώ το νόηµα κάθε µηνύµατος δεν ολοκληρώνεται άµεσα µε
την παρέµβαση κάθε συνοµιλητή. Αντίθετα ενδέχεται να διακόπτεται η ροή της
διαδικτυακής συζήτησης ανά πάσα στιγµή αφήνοντας νοηµατικές εκκρεµότητες.
Γ. Το υβριδικό κείµενο ως κοινωνική πράξη
Στη φάση αυτή εξετάζονται οι κειµενικές επιλογές που λειτουργούν ως µηχανισµοί
δόµησης κοινωνικοπολιτισµικών ταυτοτήτων και σχέσεων εξουσίας. Τα κείµενα δεν
νοούνται αποπλαισιωµένα. Διαφορετικά κειµενικά είδη µπορεί να κυριαρχούν σε
διαφορετικές κειµενικές κοινότητες (σχολική, ακαδηµαϊκή κλπ.). Τα κείµενα και τα
κειµενικά είδη αποτελούν το εργαλείο για τη διαπραγµάτευση σχέσεων, ταυτοτήτων
και θεµάτων στο πλαίσιο της κειµενικής κοινότητας. Ο κριτικός γραµµατισµός έχει τα
θεµέλιά του στο σκεπτικό ότι µέσω του γλωσσικού εργαλείου είτε στην προφορική του
εκφορά είτε στην έντυπή του εκδοχή εκφράζονται ιδεολογίες και απόψεις άλλες φορές
συµβατές µε τις κοινωνικές νόρµες και άλλες µε στόχο την απορρύθµιση κοινωνικών
στερεοτύπων.

Απώτερος

σκοπός

εφαρµογής

της

προσέγγισης

του

κριτικού

γραµµατισµού στη γλωσσική διδασκαλία είναι η εξοικείωση των µαθητών στην κριτική
αντιµετώπιση οποιουδήποτε κειµένου συναντούν µέσω της εξάσκησής τους στη
διερεύνηση εννοιών που υπονοούνται στα γραφόµενα, στην εστίαση στην
προθετικότητα του συγγραφέα, στο ιδεολογικό του υπόβαθρο και στις κοινωνικές του
καταβολές. Η υβριδική µορφή κειµένου συνιστά κοινωνική πράξη υπό το σκεπτικό ότι
αντικατοπτρίζει τον κώδικα επικοινωνίας που επιλέγεται συνειδητά από µια
συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα (νέα άτοµα) στα πλαίσια συνδιαλλαγής της δια µέσου
του διαδικτυακού διαύλου αλληλεπίδρασης. Η συγκεκριµένη γραπτή µορφή
επικοινωνίας προφορικού τύπου συνιστά συνεκτικό κρίκο µεταξύ των µελών της
διαδικτυακής κοινότητας, αποτελεί τον τρόπο διαφοροποίησής της από τα υπόλοιπα
άτοµα (συνήθως τους µεγάλους που αγνοούν τους γλωσσικούς αυτούς κώδικες
επικοινωνίας) και γίνεται δίαυλος µεταβίβασης των προβληµατισµών των νέων ατόµων,
των ανησυχιών τους και της ιδεολογίας τους. Τέλος, το ύφος που αξιοποιείται σε ένα
υβριδικό κείµενο είναι οικείο ενώ δεν υπάρχουν σχέσεις εξουσίας συγγραφέααναγνώστη.

Δ. Το υβριδικό κείµενο ως αντικείµενο αξιολόγησης
Στο τελικό αυτό στάδιο ανάλυσης του κειµένου επιχειρείται µια αποτίµηση της
αποτελεσµατικότητας του κειµένου αλλά και των κειµενικών πρακτικών από τους
ίδιους τους µαθητές στο πλαίσιο του σχολικού εγραµµατισµού.	
   Ειδικότερα η µαθητική
κοινότητα καλείται λαµβάνοντας υπόψη όσα έχουν ειπωθεί στα προηγούµενα επίπεδα
µε βάση τον κριτικό γραµµατισµό να αξιολογήσει το υβριδικό κείµενο µε κριτήρια την
αποτελεσµατικότητά του ως προς την περίσταση επικοινωνίας που εξυπηρετεί και την
κοινωνικοπολιτισµική του λειτουργία.

3. Διδακτική εφαρµογή υβριδικού κειµένου υπό το πρίσµα του
κριτικού γραµµατισµού στη σχολική πράξη.
Το συγκεκριµένο διδακτικό σενάριο προτείνεται να αξιοποιηθεί διδακτικά σε µαθητές
της Στ΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου και θα έχει διάρκεια 4 διδακτικές ώρες. Θα
αξιοποιηθεί η οµαδική µορφή εργασίας και θα γίνει χρήση της εφαρµογής chat
(διαδικτυακή συνοµιλία) που είναι ενσωµατωµένη στα OLPC ( One Laptop Per Child).
Α. Στόχοι διδασκαλίας:
Να είναι σε θέση οι ίδιοι οι µαθητές να συντάξουν υβριδικό κείµενο διαδικτυακής
συνοµιλίας.
Να εντοπίσουν τις ιδιαιτερότητες του υβριδικού σώµατος κειµένου (ελλειπτικός λόγος,
συντοµογραφίες, emoticon).
Να προβληµατιστούν ως προς το ρόλο που διαδραµατίζει το συγκείµενο στη δοµή του
διαδικτυακού λόγου.
Να διερευνήσουν την ιδεολογία που κρύβεται πίσω από τα υβριδικά κείµενα
(επικοινωνιακή λειτουργία, κοινωνικοποίηση-ένταξη στην οµάδα των συνοµιλήκων).
Να αναγνωρίσουν διαφορές µεταξύ των υβριδικών κειµένων ανάλογα µε τους
συνοµιλητές-δηµιουργούς τους.
Να προβληµατιστούν ως προς κοινωνιογλωσσολογικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη
διαδικτυακή συνοµιλία (επιλογή nickname, κίνητρα έναρξης διαδικτυακής συζήτησης,
ποιότητα διαδικτυακών σχέσεων).

Να συνειδητοποιήσουν ότι τα κίνητρα κάθε διαδικτυακής επικοινωνίας είναι πρωτίστως
κοινωνικού-επικοινωνιακού χαρακτήρα και σχετίζονται µε την ανάγκη των νέων
ατόµων να εντάσσονται στην οµάδα των συνοµιλήκων.
Β. Πορεία διδασκαλίας
1η Διδακτική ώρα (45΄λεπτά)
Φάση πρώτη (ανάθεση εργασίας στις οµάδες)
Ανακοινώνεται στους µαθητές της Στ΄ τάξης ότι µε τη βοήθεια των OLPC θα έχουν τη
δυνατότητα να συνοµιλήσουν διαδικτυακά µε όποιον φίλο ή φίλους από την τάξη τους
επιθυµούν για θέµα της επιλογής τους. Επίσης, µπορούν να χρησιµοποιήσουν
οποιαδήποτε γλώσσα επιθυµούν µε µοναδική προϋπόθεση να αποφεύγουν το υβριστικό
λεξιλόγιο.
Φάση δεύτερη (εργασία οµάδων)
Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και συνοµιλούν διαδικτυακά µεταξύ τους στα πλαίσια
µιας διδακτικής ώρας.
2η Διδακτική ώρα (45΄λεπτά)
Φάση πρώτη (συλλογή υλικού)
Αποθηκεύονται τα υβριδικά κείµενα διαδικτυακής συνοµιλίας που δηµιούργησαν οι
ίδιοι οι µαθητές και στη συνέχεια αφού εκτυπωθούν ξεκινά η επεξεργασία τους
σύµφωνα µε τα επίπεδα ανάλυσης του κριτικού γραµµατισµού.
Φάση δεύτερη (το υβριδικό κείµενο ως πλαίσιο επικοινωνίας)
Μέσα από τις ακόλουθες ερωτήσεις επιδιώκεται η ανάδειξη του κοινωνικοπολιτιστικού
χαρακτήρα του υβριδικού κειµένου:
-Γιατί κάνετε chat?
Ανάµεσα στις απαντήσεις που έδωσαν οι µαθητές στο ερώτηµα αυτό οι πλέον
δηµοφιλείς ήταν:
-Για να µιλήσω µε τους φίλους µου.

-Γιατί βαριέµαι και θέλω να περάσει ευχάριστα η ώρα µου.
Προκειµένου να διερευνηθεί το ζήτηµα των προσωνυµιών που χρησιµοποιούν οι
µαθητές κατά τη διάρκεια διεξαγωγής µιας διαδικτυακής συνοµιλίας απευθύνθηκε το
ακόλουθο ερώτηµα στους µαθητές:
-Χρησιµοποιείτε παρατσούκλια (nicknames) όταν κάνετε chat; Αν ναι ποια είναι αυτά;
Η πλειοψηφία των µαθητών στο ερώτηµα αυτό απάντησε ότι εισέρχεται στο χώρο της
διαδικτυακής επικοινωνίας µε τη χρήση του ονόµατός της, πράγµα που επιβεβαιώνεται
και από τη βιβλιογραφία.
Στη συνέχεια οι µαθητές ερωτήθηκαν µε ποια άτοµα συνήθως επιλέγουν να κάνουν
chat και απάντησαν ότι προτιµούν να συνοµιλούν µε τους φίλους τους.
Επίσης, έγινε νύξη για τη θεµατολογία που επιλέγεται σε µια διαδικτυακή συζήτηση και
στο ζήτηµα αυτό οι µαθητές απάντησαν ότι τις περισσότερες φορές η συνοµιλία τους
δεν έχει κάποιο συγκεκριµένο θέµα αλλά αποσκοπεί απλά στην επικοινωνία µε τους
φίλους τους.
Τέλος, ζητήθηκε από τους µαθητές να αναφέρουν τα προγράµµατα που χρησιµοποιούν
στο σπίτι τους για να κάνουν chat και οι περισσότεροι ανέφεραν την ιστοσελίδα
κοινωνικής δικτύωσης Facebook αλλά και το Viber, το οποίο συνιστά µια εφαρµογή
chat σε κινητό τηλέφωνο µε τη βοήθεια της υπηρεσίας κλήσεων Wi-fi. Προσφέρει
δυνατότητα ταυτόχρονης συνοµιλίας µε πολλά άτοµα, ανταλλαγή εικόνων µεταξύ των
χρηστών αλλά και φωνητική ηχογράφηση.
Φάση τρίτη (το υβριδικό κείµενο ως γλωσσική και νοηµατική δοµή)
Η συγκεκριµένη φάση αποσκοπεί στη µελέτη του υβριδικού κειµένου ως σώµατος
κειµένου και γίνεται επεξεργασία των γραµµατικών και συντακτικών φαινοµένων.
Ειδικότερα απευθύνεται το ακόλουθο ερώτηµα στους µαθητές:
-Τι διαφορετικό έχουν τα κείµενα που κατασκευάσατε στο chat από ένα γραπτό κείµενο
που γράφετε στα πλαίσια του µαθήµατος της Νεοελληνικής γλώσσας;
Το ερώτηµα αυτό ωθεί τους ίδιους τους µαθητές να ερευνήσουν και να εντοπίσουν τις
γραµµατικές, λεξιλογικές και συντακτικές ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε ένα

υβριδικό κείµενο. Πραγµατικά οι ίδιοι οι µαθητές εντόπισαν τα γλωσσολογικά
χαρακτηριστικά ενός υβριδικού κειµένου. Χαρακτηριστικά παρατίθενται οι απαντήσεις
που έδωσαν στο ερώτηµα αυτό:
-Πολλές λέξεις είναι κοµµένες. Δε γράφονται ολόκληρες.
Δασκάλα: Γιατί λέτε να συµβαίνει αυτό;
Μαθητές: Γιατί πρέπει να γράψουµε γρήγορα στο chat.
Δασκάλα: Γνωρίζετε πώς ονοµάζουµε τις λέξεις που εµφανίζονται «κοµµένες», όπως
είπατε εσείς;
Μαθητές: Συντοµογραφίες.
Δασκάλα: Ποιες συντοµογραφίες χρησιµοποιείτε πιο συχνά;
Μαθητές: kl (kala), mlk (malaka), tpt (tipota), gt (giati), omg (oh my God), lol (laughing
out loud), τεσπα (τελοσπάντων).
Δασκάλα: Ξέρετε τι είναι τα emoticon; Τα χρησιµοποιείτε;
Μαθητές: Είναι φατσούλες που δείχνουν συναισθήµατα. Μας αρέσουν πολύ, έχουν
πολύ πλάκα, ναι, τις χρησιµοποιούµε.
Δασκάλα: Τι άλλο στα κείµενα που εξετάζουµε σας κάνει εντύπωση;
Μαθητές: Οι προτάσεις δεν είναι κανονικές.
Δασκάλα: Δηλαδή;
Μαθητές: Είναι µικρότερες από το κανονικό και δεν έχουν όλες ρήµα, υποκείµενο,
αντικείµενο σαν τις υπόλοιπες.
Δασκάλα: Πολύ ωραία. Έχετε δίκιο. Ας µιλήσουµε τώρα για τη γλώσσα την οποία
χρησιµοποιείτε όταν κάνετε chat. Σε ποια γλώσσα συνοµιλείτε διαδικτυακά: στα
ελληνικά, στα αγγλικά ή στα greeklish;
Μαθητές: Και µε greeklish και µε ελληνικά χωρίς τόνους. Εξαρτάται από τη γλώσσα
που χρησιµοποιούν οι φίλοι µου. Περισσότερο όµως χρησιµοποιούµε τα greeklish.

Δασκάλα: Τι άλλο σας κάνει εντύπωση στον τρόπο γραφής των λέξεων σε µια
διαδικτυακή συνοµιλία;
Μαθητές: Δεν ακολουθείται η ορθογραφία.
Δασκάλα: Γιατί συµβαίνει αυτό;
Μαθητές: Γιατί στο chat µπορούµε να γράφουµε όπως θέλουµε.
Δασκάλα: Τι παρατηρείτε για τα σηµεία στίξης;
Μαθητές: Βάζουµε πάρα πολλά θαυµαστικά, κόµµατα και ερωτηµατικά.
Δασκάλα: Γιατί το κάνουµε αυτό;
Μαθητές: Για να προσέξουν οι άλλοι τι γράφουµε.
Δασκάλα: Αν θέλαµε να περιγράψουµε τον τρόπο που γράφουµε στο chat τι θα λέγαµε;
Μαθητές: Ότι γράφουµε σαν να µιλάµε.
Δασκάλα: Μήπως υπάρχουν µέσα στους δικούς σας διαλόγους λέξεις δανεισµένες από
την ποδοσφαιρική ορολογία ή αγγλικές λέξεις;
Μαθητές: ναι
Δασκάλα: Μπορείτε να µου βρείτε µερικές;
Μαθητές: «οκ», «παιχτούρες», «µονότερµα», «παοκ ολέ», «µπαλάρα».
3η Διδακτική ώρα (45΄λεπτά)
Φάση πρώτη (το υβριδικό κείµενο ως κοινωνική πράξη)
Καλούµε τους µαθητές να εντοπίσουν στο κείµενο τα σηµεία εκείνα τα οποία δείχνουν
ότι µέσω της διαδικτυακής συζήτησης οι συµµετέχοντες προσπαθούν να ενσωµατωθούν
στην οµάδα των φίλων τους.
Δασκάλα: Για ποιο λόγο κάνουµε chat µε τους φίλους µας;
Μαθητές: Γιατί θέλουµε να επικοινωνήσουµε µαζί τους.
Δασκάλα: Από ποια σηµεία στα κείµενα που κατασκευάσατε φαίνεται αυτό;

Μαθητές: Από το γεγονός ότι σε κάθε µήνυµα ο ένας χρήστης καλεί το φίλο του για
συνοµιλία ή ζητεί τη γνώµη του ή του φωνάζει ή τον ψάχνει. Από το γεγονός ότι η
οµάδα προσδιορίζει το γλωσσικό κώδικα που θα χρησιµοποιηθεί. Μια συζήτηση που
ξεκινά γραµµένη στα ελληνικά από έναν ή πολλούς χρήστες θα συνεχιστεί στην ίδια
γλώσσα. Αν αντίστοιχα χρησιµοποιούνται τα greeklish τότε η γλώσσα της συζήτησης
θα είναι τα greeklish. Επίσης, το γεγονός ότι οι συνοµιλίες ξεκινούν µε χαιρετισµό και
κλείνουν µε αποχαιρετισµό δείχνουν ότι πρόκειται για επικοινωνία στα πλαίσια της
οµάδας.
Δασκάλα: Από ποιες φράσεις στα κείµενα φαίνεται ότι οι χρήστες θέλουν να
διατηρήσουν την οµάδα διαδικτυακών συνοµιλητών ενωµένη;
Μαθητές: Από τις φράσεις: «ποιους να καλέσω;», «δεν βρίσκω τον πάνο ούτε τον
νίκο».
4η Διδακτική ώρα
Φάση 1η (το υβριδικό κείµενο ως αντικείµενο αξιολόγησης)
Δασκάλα: Πώς σας φαίνεται το κείµενο στο chat? Εξυπηρετεί τη διαδικτυακή
επικοινωνία;
Μαθητές: Ναι.
Δασκάλα: Για ποιο λόγο;
Μαθητές: Γιατί γράφουµε γρήγορα και όπως θέλουµε, δηλαδή χωρίς ορθογραφία και
ό,τι θέλουµε µε τους φίλους µας.
Φάση 2η (κριτική διάσταση)
Ζητείται η τοποθέτηση των ίδιων των µαθητών απέναντι στο φαινόµενο της
διαδικτυακής

επικοινωνίας

µε

έµφαση

στην

ποιότητα

των

σχέσεων

που

διαµορφώνονται στα πλαίσια µιας διαδικτυακής αλληλεπίδρασης.
Δασκάλα: Θα συναντούσατε στην πραγµατική ζωή άτοµο µε το οποίο µιλάτε στο chat?
Μαθητές: Όχι.
Δασκάλα: Για ποιο λόγο;

Μαθητές: Γιατί δεν µπορείς να ξέρεις τι άτοµο είναι. Φοβάσαι.
Στη συνέχεια τους κοινοποιείται τµήµα των αποτελεσµάτων της κοινωνιολογικής
έρευνας που διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας διατριβής επί του συγκεκριµένου
θέµατος, προκειµένου να έχουν µια σφαιρική αντίληψη του συγκεκριµένου θέµατος.
Πίνακας 1. Πιστεύω ότι µέσα από τη διαδικτυακή συνοµιλία δεν µπορείς να γνωρίσεις
καλά τον άλλο, γιατί µπορεί να αλλάζει συνέχεια προφίλ ή ψευδώνυµο και να σε
µπερδεύει
Πλήθος απαντήσεων Ποσοστό %

Έγκυρο ποσοστό

Διαφωνώ απολύτως

19

7,6

7,9

Διαφωνώ

18

7,2

7,4

52

20,8

21,5

Συµφωνώ

64

25,6

26,4

Συµφωνώ απολύτως

89

35,6

36,8

Μερικό σύνολο

242

96,8

100,0

Υπολείπονται

8

3,2

Γενικό σύνολο

250

100,0

Ούτε συµφωνώ ούτε
διαφωνώ

Πίνακας 1: Ποιότητα διαπροσωπικών σχέσεων µέσω διαδικτύου

4.

Επίλογος

Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου έγινε απόπειρα παρουσίασης µιας εναλλακτικής
διδακτικής εφαρµογής προκειµένου οι µαθητές να έρθουν σε επαφή µε το υβριδικό
κείµενο της διαδικτυακής επικοινωνίας, να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά του
γνωρίσµατα και να προβληµατιστούν ως προς τις κοινωνιογλωσσολογικές του
προεκτάσεις. Με τη βοήθεια του κριτικού γραµµατισµού θα δοθεί η δυνατότητα στους
µαθητές να εστιάσουν όχι µόνο στις γλωσσικές αποκλίσεις του υβριδικού κειµένου σε

σύγκριση µε ένα συµβατικό κείµενο αλλά κυρίως στο να παρατηρήσουν το
επικοινωνιακό περικείµενο µέσα στο οποίο δηµιουργείται και τον τρόπο που αυτό
διαµορφώνει τη µορφή του λόγου που παράγεται. Τέλος, επιδιώκεται µέσα από µια
κριτική µατιά στο υβριδικό κείµενο να κατανοήσουν οι µαθητές την λειτουργία του ως
αναπόσπαστο κοµµάτι συνοχής της φιλικής οµάδας.
Παράρτηµα
Παραδείγµατα συνοµιλιών από µαθητές της Στ΄ Δηµοτικού.
Ι: λολ
Δηµ: ira ole ira ole
Γιωργ: αλιτία
Παν: lol
Δηµ: lol
Παν: nai re Dimitri.
Γ: e
I: τώρα πήκε Έλενα
Μπήκε#
Β: για σένα στον ψυχίατρο θα πάω.
Β.: και στέφανος µπήκα
Δηµ: iraaaaaaaaaaaaaAAAAAaaaaaaaAAAAaaaaa
Νικ: νουουου
Ι: λολ
Ν: παοκ
Β: osfp
I: παοοοκ
Γ: ole
N: παοκ ολε
Γ: paok ole
Δ: nikolaraaaaaAAAAAαορΑΑΑΑαααααΑΑΑ
Β: oustou
Π: opou pas mazi sou 8a sa akoulou8w
I: τι θα κάνει ο πακ ρε?
Ν: χρισταραααα
Γ: esi oustou
Δ: giatre den eimaste kala…
N: ολεολελοολεο
Π: tourkoi prodotes
B: ua nikhseii
Παρτιζαν
Ι: όχι θα χσει
Π: 8α xasei
Δ: niKO13r1
Π: etsi ke r niko
Δ: daiko

Ι: λοολ
Γ: lol
Ν: πσσς
Β: ο παοκ θα βαλει 2 και η µπενφικα 000000 παοκ ολε
Ι: πασιαααα
Π: sabba ki 3ipna!!
Δ: panosdai
Γ: ti
Β: ο παοκ θα νικησει
Π: panosdai oeee
Ιασ: ναι όντος οι µπενφικα 2 και ο παοκ 0000
Π: e
Β: J
Ν: πανος ουται ολε
Ι: J
Γ: L
Δ: dose mas kati pio vari gia tin arrostia tou irakli
Ι: K
Π: L
Β: K
Β: ο παοκ θα χασει
Ι: γεια
Β: γεια
Χ: τι κανεται
Β.Σ: καλά τι λέτε ια νικήσει ο παοκ σήµερα?
Χ: χα χα χα !!
Ι: µπα θα χάσει
Β.Σ: τι λες
Χ: ποσκαλεσται κι άλλους
Β.Σ: ιάσων προσκάλεσε κι άλλους
Ι: δεν βλέπω στο δύκτιο τίποτα
Ι: γεια
Β.Σ: γεια
Ι: γεια µπάλα
Β.Σ: ολυµπιακός-µάντσεστερ=2-0
Ι: καλά ο Ολυµπιακός παιχτούρες εει
Β.Σ: έλεος χάλια έπαιξε η µαν
Ι: µονότερµα αντε πες κάτι
Β.Σ: το είδα σε επανάληψη τις καλύτερες φάσεις ο ολυµπιακός έπαιξε µπαλάρα
Ι: που το είδες
Β.Σ: αύριο παίζει παοκ-µπενφίκα στις 10 και 5 το βράδυ στον αντ1
Ι: βάλε κιαλους στη συζήτηση
Β.Σ: οκκκκ
Ι: όχι noobides

Β.Σ: ποιους να καλέσω??? Να καλέσω µπίλη ου και στηλ
Ι: κανα νικο κανα πανο η στηλιαδι
Β.Σ: δεν βρίσκω τον πάνο ούτε τον νίκο
Ι: δεν πειράζει ελενα
Β.Σ: να καλέσω έλενα???
Ι: ναιιιι
Β.Σ: οκ
Ι: άντε
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