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Abstract
This paper presents the implementation of a project on "social inequalities", carried out with the interdisciplinary approach to Modern Greek Literature and Modern Greek, according to the new curriculum .
The course is based on the model of critical literacy, aiming for the students to conquer skills that can
ensure their full and cognizant participation as future citizens at all levels of social and cultural affairs. In
particular, the main task of a critical approach to Modern Greek Literature is the reconstitution of the
classroom as a community of readers, which can degrade the role of authority and criticize the dominant
ideologies. Accordingly, through the teaching of Modern Greek Language we pursued the investigation
and critical understanding of language as an important dimension of inequalities. The teaching proposal
was applied from November to December 2012 in a class of 1st grade of a public High School in eastern
Thessaloniki. The methodological approach is based on the educational method of the project. With the
method of brainstorming the subject and the novel "Honour and money" were chosen by the students.
The groups of students raised questions, which caused debate and contestation, which led to launching a
debate competition and to dramatization. It was followed by online search and comparison of texts of
spoken, written and multimodal speech and transformation of speech into a written prearranged text and
speech production. Students found through communication with native speakers the social distinction of
the language and wrote a film review on the content of differences between social classes. The project
was completed with self evaluation and evaluation of the other participants.

1. Θεωρητικό πλαίσιο
Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα
στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους οι οποίοι θα
διαθέτουν αναπτυγµένες ικανότητες λειτουργικού και κριτικού γραµµατισµού (κριτικής
εγγραµµατοσύνης). Παράλληλα, η τεχνολογική στροφή των τελευταίων χρόνων στην
επικοινωνία (π.χ. ο ρόλος των τηλεοπτικών µέσων ενηµέρωσης και των Νέων
Τεχνολογιών γενικότερα) και οι συχνές αλλαγές των κοινωνικών και πολιτισµικών
δεδοµένων απαιτούν από τον σύγχρονο άνθρωπο αφενός ευελιξία στην αντιµετώπιση
της επαγγελµατικής, οικογενειακής και γενικότερα κοινωνικής ζωής, αφετέρου κριτική
ικανότητα ανάγνωσης των ραγδαίων αυτών µεταβολών. Η εκπαίδευση, µε την

πρακτική του κριτικού γραµµατισµού, µπορεί να επιτελέσει καθοριστικό ρόλο στη
διαµόρφωση µαθητών και µαθητριών που ως µελλοντικοί πολίτες θα είναι σε θέση να
ανταποκρίνονται

επαρκώς

και

µε

κριτικά

αντανακλαστικά

στις

διαρκώς

µεταβαλλόµενες κοινωνικές συνθήκες.
Ο γραµµατισµός αναφέρεται στην ακρόαση, στην οµιλία, στην ανάγνωση, στη
γραφή και στην κριτική σκέψη, ενώ εµπεριέχει τη γνώση που καθιστά ικανό το άτοµο
να κατανοεί και να χρησιµοποιεί την κατάλληλη γλώσσα σε διαφορετικές κοινωνικές
περιστάσεις. Για τη σηµερινή κοινωνία της πληροφορίας στόχος είναι ένας
γραµµατισµός που θα επιτρέπει στους ανθρώπους να χρησιµοποιούν τη γλώσσα, για να
ενδυναµώσουν την ικανότητά τους να σκέφτονται, να δηµιουργούν και να
αµφισβητούν, ώστε να συµµετέχουν αποτελεσµατικά στην κοινωνία (Baynam,
2002:20). Συγκεκριµένα, η θεωρητική προσέγγιση της «προσωπικής ανάπτυξης»
(personal growth) (Freebody et al., 1997) αντιλαµβάνεται τον γραµµατισµό ως
ικανότητα γνώσης της γλώσσας, που αφορά την κατανόηση του γραπτού λόγου και
στοχεύει στην ανάπτυξη του ατόµου (Sloan, 1991:21). Από την άλλη, όσον αφορά την
κειµενοκεντρική προσέγγιση (genre-based literacy pedagogy) (Martin, 1999)
γραµµατισµός σηµαίνει ικανότητα χρήσης της γλώσσας για την παραγωγή νοήµατος
(Hasan, 1996:154). Σε αντιστοιχία µε τις δύο αντιλήψεις για τον γραµµατισµό, έχουµε
και δύο αντιλήψεις για τον κριτικό γραµµατισµό. Από αυτές η πρώτη αντιλαµβάνεται
τον κριτικό γραµµατισµό ως τη γνωστική ικανότητα του ατόµου να κατανοεί τον
γραπτό λόγο σε τέτοιο βάθος, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζει τις λανθάνουσες
παραδοχές ενός κειµένου, τις προθέσεις του συγγραφέα και να αναδεικνύει τις
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, που διακρίνονται στο εκάστοτε κείµενο. Αντίθετα,
η δεύτερη προσέγγιση θεωρεί τον κριτικό γραµµατισµό ως την ικανότητα του
αναγνώστη-πολίτη να αναλύει και να αποδοµεί κριτικά ένα κείµενο σε όλα τα επίπεδα
και σε όλες τις λειτουργίες του, για να αναδειχθούν οι αξίες, οι ιδεολογίες και οι
κοινωνικές

πρακτικές

που

προβάλλονται,

υπολανθάνονται

ή

αποσιωπούνται

(Ματσαγγούρας, 2007:156). Έτσι, λοιπόν, ο κριτικός γραµµατισµός αφορά στην
ευαισθητοποίηση των ατόµων στους τρόπους µε τους οποίους διαµορφώνονται τα
κείµενα από τους δηµιουργούς τους, ώστε να µεταδώσουν συγκεκριµένα µηνύµατα. Γι’
αυτό, ο κριτικός γραµµατισµός διερευνά τους σκοπούς που αυτά υπηρετούν
(Παπαδοπούλου, 2011). Αυτό σηµαίνει ότι εµπλέκει τον αναγνώστη σε συστηµατικές
διαδικασίες αποδόµησης και αναδόµησης του κειµένου, για να επιδείξει, µεταξύ των
άλλων, τον τρόπο µε τον οποίο το κείµενο τοποθετεί τον αναγνώστη του στα πράγµατα,

τα στοιχεία που προβάλλει και την οπτική από την οποία τα προβάλλει, καθώς και τα
στοιχεία που αποσιωπά, αλλά και τις αιτίες για τις οποίες τα αποσιωπά. Έτσι, ο
αναγνώστης συνειδητοποιεί τις σχέσεις µεταξύ γλώσσας, γνώσης, ιδεολογίας και
εξουσίας, καθώς και τις προσωπικές του σχέσεις απέναντι σε αυτά (Θεοδωροπούλου,
2003:108).
Κατά συνέπεια, ο κριτικός γραµµατισµός αποτελεί µία µορφή διδασκαλίας και
µάθησης, που στόχο έχει να ερµηνεύσει τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν τα
κείµενα, να επισηµάνει τα µέσα µε τα οποία κατασκευάζουν και αναπαριστούν την
πραγµατικότητα, καθώς και να εµπλέξει τους µαθητές ενεργά στην κριτική των
κειµένων και στην αναδόµηση της πραγµατικότητας (Luke, 2000:450). Έτσι, σε
διδακτικό επίπεδο οι µαθητές µπορούν να καλλιεργήσουν την ικανότητα να
αντιλαµβάνονται τον τρόπο µε τον οποίο τα κείµενα συµβάλλουν στην ανάπτυξη της
αυτοαντίληψης και της κοσµοαντίληψης µέσα από τις αναπαραστάσεις που επιλέγουν
και προβάλλουν, ενώ παράλληλα µπορούν να εξασκήσουν την ικανότητα να
χρησιµοποιούν τον λόγο, για να ανασυγκροτήσουν αυτές τις αντιλήψεις. Για την
επίτευξη αυτών των στόχων, οι µαθητές θα πρέπει να συµµετέχουν σε µία διαδικασία
διαλογικής συζήτησης και διαπραγµάτευσης µε το κείµενο, ώστε να καλλιεργήσουν την
ικανότητα χρήσης του λόγου, προκειµένου να αµφισβητήσουν ό,τι προβάλλεται ως
κανονικό και ουδέτερο και να αντιπροτείνουν εναλλακτικές µορφές κοινωνικής
πραγµατικότητας (Ματσαγγούρας, 2007:157).
Ειδικότερα, ο κριτικός γραµµατισµός αφορά σε όλα τα κείµενα, όλων των
σχολικών µαθηµάτων τόσο της Πρωτοβάθµιας όσο και της Δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης. Όµως, τα κείµενα της Λογοτεχνίας προσφέρονται κατεξοχήν για την
ανάπτυξη του κριτικού γραµµατισµού, καθώς πραγµατεύοναι κυρίως κοινωνικά
θέµατα, τα οποία εγείρουν ζητήµατα αξιών και ιδεολογίας, ώστε να ασκήσουν τις
κριτικές δεξιότητες των µαθητών και να διαµορφώσουν στάσεις αµφισβήτησης και
αντιπαράθεσης. Επιπλέον, η πρόκριση της Λογοτεχνίας εξηγείται και από το γεγονός
ότι τα κείµενά της προσφέρονται για κριτική ανάλυση, αντικείµενο της οποίας
αποτελούν οι πρόδηλες και οι λανθάνουσες προθέσεις του συγγραφέα, καθώς και ο
τρόπος επιλογής, οργάνωσης και παρουσίασης των ιδεών του. Αυτά τα στοιχεία
καλείται ο αναγνώστης να αποκωδικοποιήσει µέσω της ερµηνείας και της κριτικής
στάσης του (Otten, 1997:408). Ειδικά στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στην ίδια τη
σχέση µας µε τη λογοτεχνία ανακαλύπτουµε έναν κώδικα συµπεριφοράς, έναν ηθικό
κανόνα επικοινωνίας και συνδιαλλαγής µε τον πολιτισµικό Άλλο (Π.Σ. Α΄ Λυκείου,

2011:21072). Κύριο µέληµα µίας κριτικής προσέγγισης είναι η ανασύσταση της
σχολικής τάξης ως κριτικής δηµόσιας σφαίρας, ως χώρου δηλαδή ανάπτυξης εκείνου
του κριτικού διαλόγου γύρω από τους θεµελιακούς όρους και τις συνθήκες του
ευρύτερου πολιτισµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος (Πρόγραµµα Σπουδών Νέας
Ελληνικής Γλώσσας και Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας, 2011).
Συνακόλουθα, το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας µπορεί να αποτελέσει
πρόσφορο πεδίο ανάπτυξης του κριτικού γραµµατισµού, µε στόχο να αναδείξει τον
τρόπο µε τον οποίο γλωσσικά στοιχεία και γλωσσικές χρήσεις προβάλλουν σχέσεις
εξουσίας και ιδεολογίες, που οι άνθρωποι δεν αντιλαµβάνονται (Χατζησαββίδης,
2011). Η γλώσσα αποτελεί το βασικό όργανο επικοινωνίας και οι µαθητές, µέσω της
κατάκτησής της, αναπτύσσονται διανοητικά, συναισθηµατικά και κοινωνικά. Συνιστά
τον βασικό φορέα της έκφρασης και του πολιτισµού κάθε λαού αλλά και της
ιδιαιτερότητάς του. Όµως, ο πρωτεύων ρόλος της γλώσσας στη Μέση εκπαίδευση
αφορά στην κατανόηση των ποικίλων µορφών προφορικού και γραπτού λόγου και στην
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει για αποτελεσµατική επικοινωνία, ώστε ο
µέλλων πολίτης να µπορεί να συµµετέχει στα κοινά είτε ως ποµπός είτε ως δέκτης του

	
  

λόγου µε κριτική και υπεύθυνη στάση. Έτσι, ο κριτικός γραµµατισµός αποτελεί ένα
πρόγραµµα µε το οποίο µπορούµε να οργανώσουµε και να διδάξουµε τη 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, δηλαδή τι
ιδεολογικές θέσεις µεταδίδουν, τι υπονοούν κ.λ.π. (Χατζησαββίδης, 2012).
Πιο συγκεκριµένα, η γλώσσα είναι µία ιδιαίτερα σηµαντική διάσταση των
εκπαιδευτικών ανισοτήτων τόσο από τη θεωρητική όσο και από την πρακτική σκοπιά
της εκπαιδευτικής παρέµβασης. Η διάκριση των «µορφωσιογενών» από τα «µη
µορφωσιογενή» περιβάλλοντα συνδέεται στενά µε τις γλωσσικές διαφορές που
διαπιστώνονται ανάµεσα στα κοινωνικά στρώµατα ( Κελπανίδης 2002:353). Η
εφαρµογή του κριτικού γραµµατισµού καλείται να λειτουργήσει αντισταθµιστικά, να
αµφισβητήσει τη ρυθµιστική προσέγγιση της γλώσσας που διαµορφώνει γλωσσικά
πρότυπα και επιζητεί να τα επιβάλλει, θεωρεί σωστό ό,τι συµµορφώνεται µε τα
πρότυπα, ενώ χαρακτηρίζει λάθος κάθε παρέκκλιση από αυτά (Χαραλαµπόπουλος &
Χατζησαββίδης, 1997:61).

2. Η Διδακτική εφαρµογή στη Λογοτεχνία
Το πρόγραµµα του κριτικού γραµµατισµού πραγµατοποιήθηκε µε την
υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας µε θέµα «κοινωνικές ανισότητες», το οποίο
αναπτύχθηκε µε τη διαθεµατική προσέγγιση της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της
Νεοελληνικής Γλώσσας, σύµφωνα µε το νέο Πρόγραµµα Σπουδών της Α΄ Λυκείου. Η
διδακτική πρόταση εφαρµόστηκε από τον Νοέµβριο έως τον Δεκέµβριο του 2012 σε
ένα τµήµα Α΄ Λυκείου ενός δηµοσίου σχολείου της Θεσσαλονίκης. Η µεθοδολογική
προσέγγιση του θέµατος βασίζεται στην παιδαγωγική µέθοδο του σχεδίου εργασίας
(project), η επιλογή της οποίας έγινε γιατί είναι µαθητοκεντρική, καλλιεργεί τη
συνεργασία,

την
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δυνατότητα

συµµετοχής
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κινητοποίησης στους αδύνατους µαθητές, συµβάλλοντας στην εξάλειψη των
ανισοτήτων µέσα σε µία σχολική τάξη. Επιπλέον, µπορεί να διευκολύνει τη
διαφοροποιηµένη διδασκαλία και την εναρµόνιση πολλών και διαφορετικών αναγκών,
επιπέδων και «γλωσσών», ενώ δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να εκφράζουν
ελεύθερα και ισότιµα τη γνώµη τους, συµβάλλει στην αποδοχή της ετερότητας και
αναπτύσσει την κριτική σκέψη.
Η πρωτοβουλία για την επιλογή του θέµατος ανήκει στους µαθητές. Με τη
µέθοδο της ιδεοθύελλας η εκπαιδευτικός προέτρεψε τους µαθητές να επιλέξουν ένα
θέµα που να εξυπηρετεί τους στόχους του µαθήµατος της Λογοτεχνίας και να
ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά τους. Οι µαθητές εκφράστηκαν ελεύθερα, κατέθεσαν
ιδέες, προβληµατισµούς και σκέψεις σχετικά µε τα θέµατα που τους απασχολούν και µε
βάση τα επικρατέστερα και πιο δηµοφιλή κατέληξαν στην επιλογή του λογοτεχνικού
κειµένου «Η Τιµή και το Χρήµα» του Κ. Θεοτόκη, το οποίο προτείνεται και από το
Πρόγραµµα Σπουδών του µαθήµατος της Λογοτεχνίας. Στη συνέχεια οι µαθητές
αντάλλαξαν απόψεις σχετικά µε τα κίνητρα επιλογής του κειµένου, αναφέροντας ότι
ταυτίζουν πολλά από τα θέµατα που τους ενδιαφέρουν µε τα θέµατα που θίγει ο
συγγραφέας στη σηµείωση της εισαγωγής του έργου του: «ο συγγραφέας,
επηρεασµένος από τις σοσιαλιστικές του ιδέες, προσπαθεί να δείξει ότι µε το κοινωνικό
σύστηµα που ισχύει, το χρήµα και το συµφέρον αλλοιώνουν τον χαρακτήρα των
ανθρώπων και κατευθύνουν τις πράξεις τους… Καυτηριάζει, σατιρίζοντας τα πολιτικά
συστήµατα της τότε εποχής, το κυρίαρχο ρουσφετολόι, την πρόοδο του συστηµατικού
λαθρεµπορίου στις κερκυραϊκές ακτές και την εξαχρείωση του εκλογέα. Ανάµεσα σε
όλη αυτή την κίνηση πλέκεται το τρυφερό ειδύλλιο της Ρήνης και του Αντρέα, που η

χρηµατική ανάγκη το παρακολουθεί για να το χτυπήσει θανάσιµα. Έτσι, ο συγγραφέας,
αφού µας αποδείξει πόσο κυρίαρχα, πόσο τυραννικά το χρήµα επιβάλλεται και στα
δυνατότερα και αγνότερα αισθήµατά µας, βάζει στο στόµα της Ρήνης τον ύµνο της
αγάπης, ανώτερης από όλα τα άλλα συναισθήµατα, µε µια φράση λιτή, χωρίς καµιά
παράχορδη, επιδεικτική κραυγή, και που λιτότερη γίνεται στο στόµα της κοπέλας του
λαού: «Με τα τάλαρα δεν αγοράζεις την αγάπη», λέει η Ρήνη του Αντρέα («Νέα
Εστία» Α΄ 1927, τεύχ. 7 και 8, και Εκδ. «Κείµενα» Η Τιµή και το Χρήµα:121).
Καταλήγουν, λοιπόν, ότι θα επεξεργαστούν το κείµενο, όπου θίγονται τα θέµατα των
ταξικών διαφορών, των κοινωνικών ανισοτήτων και αδικιών που αυτές προκαλούν, και
της προσωπικής ευθύνης των ανθρώπων για την υπέρβασή τους.
2.1 Ερωτήµατα ανάλυσης
Αρχικά, οι οµάδες έκαναν ανάγνωση του κειµένου και η καθεµία ανέλαβε να
διατυπώσει ερωτήσεις µε βάση διαφορετικούς τοµείς ανάλυσης του κειµένου, που
σχετίζονται µε το υπό εξέταση θέµα. Οι τοµείς αυτοί αφορούν το πλαίσιο του
αφηγηµατικού κειµένου, τους χαρακτήρες και τις σχέσεις των ηρώων, την
προβληµατοποίηση του περιεχοµένου, τους συγκρουόµενους κώδικες συµπεριφοράς,
την προβαλλόµενη άποψη και το πρόσωπο του συγγραφέα (Ματσαγγούρας, 2007:181185). Βασικός σκοπός των ερωτηµάτων είναι η κατανόηση του ιδεολογικού ρόλου του
κειµένου, ενώ ειδικότεροι στόχοι είναι η ανάπτυξη στάσεων αµφισβήτησης και
δεξιοτήτων κοινωνικής δράσης, η αποδόµηση του κειµένου, η πρόταση εναλλακτικής
προσέγγισης και ο εντοπισµός της οπτικής µέσα από την οποία παρουσιάζεται η
ιστορία. Διατυπώθηκαν τα παρακάτω ερωτήµατα:
2.1.1 Πλαίσιο αφηγηµατικού κειµένου
α. Ποιο είναι το κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο της δηµιουργίας του κειµένου;
β. Ποιο είναι το χωροχρονικό πλαίσιο εξέλιξης της υπόθεσης του κειµένου;
γ. Ποιο είναι το επιφανειακό και ποιο το βαθύτερο θέµα που θίγει το κείµενο;
δ. Ποια είναι η κεντρική ιδέα που προβάλλει το κείµενο και πώς πείθει τον αναγνώστη
γι’ αυτή;
2.1.2 Χαρακτήρες και σχέσεις ηρώων
α. Ποιος ο ρόλος της κεντρικής ηρωίδας;
β. Ποιες οι προσδοκίες της κοινωνίας από τη γυναίκα;
γ. Η ηρωίδα αναλαµβάνει τον ρόλο που της αναθέτουν οι άλλοι;
δ. Υπάρχει εξέλιξη των χαρακτήρων, αλλάζουν, προς τα πού και γιατί;

ε. Με ποιον ήρωα συµφωνείς, ποιον συµπαθείς, ποιον απορρίπτεις και γιατί;
στ. Ποιος ο ρόλος της αυτονοµίας στις πράξεις των ηρώων;
ζ. Ποια η στάση του κάθε ήρωα απέναντι στην κοινωνική του τάξη;
2.1.3 Προβληµατοποίηση περιεχοµένου
α. Ποια στερεότυπα προβάλλονται για άτοµα και οµάδες;
β. Ποιες οι ανεπιθύµητες επιπτώσεις πράξεων ή επιλογών;
γ. Πού και πώς αξιοποιεί ο συγγραφέας την αβεβαιότητα, τη βεβαιότητα και την
αυθεντία;
δ. Ποια τα κενά και οι αποσιωπήσεις δεδοµένων και γιατί;
2.1.4 Συγκρουόµενοι κώδικες συµπεριφοράς
α. Ποια µικρο-συµφέροντα συγκρούονται και σε ποια µακρο-συµφέροντα ανάγονται;
β. Ποιες από τις συγκρουόµενες απόψεις προβάλλονται και ποιες αποσιωπώνται;
γ. Ποιες οι συγκρούσεις των ηρώων µε την κοινωνική πραγµατικότητα; Ποιος
αντιστέκεται και ποιος όχι;
δ. Ποιες διακρίσεις γίνονται και µε ποιο κριτήριο;
2.1.5 Προβαλλόµενη άποψη
α. Ποια εικόνα της πραγµατικότητας κατασκευάζει και προβάλλει το κείµενο;
β. Ποιες οι αναλογίες του θέµατος σήµερα;
γ. Ποιοι εναλλακτικοί τρόποι δράσης των ηρώων είναι δυνατοί;
2.1.6 Ο συγγραφέας
α. Είναι δυνατή η διάκριση µεταξύ της «υποκειµενικής» άποψης των ηρώων και της
«αντικειµενικής» του συγγραφέα;
β. Ποια η ιδεολογία του συγγραφέα;
Μετά τη διατύπωση των ερωτήσεων, οι οµάδες των µαθητών συσκέπτονται,
ανταλλάσσουν απόψεις για τις πρακτικές που θα τους οδηγήσουν στην απάντηση των
ερωτήσεων και παρουσιάζουν τις απαντήσεις τους στην ολοµέλεια της τάξης.
2.2 Αγώνας λόγων
Η εκπαιδευτικός, ακολουθώντας την παιδαγωγική πρακτική της µαιευτικής
µεθόδου, έθεσε υπό αµφισβήτηση τις γνώµες των µαθητών, που αφορούν τη στάση των
δύο βασικών ηρώων, της Ρήνης και του Αντρέα. Τα ερωτήµατα και η αµφισβήτηση της
εκπαιδευτικού οδήγησαν δύο οµάδες στην απόφαση να διεξαχθεί «αγώνας λόγων»
(debate ) µεταξύ της οµάδας που υποστηρίζει τη στάση του Αντρέα και εκείνης που την
καταδικάζει. Τα µέλη της κάθε οµάδας οργάνωσαν επιχειρηµατολογία υπεράσπισης ή

καταδίκης και ο γραµµατέας της κάθε οµάδας την παρουσίασε. Έτσι, αναπτύσσεται η
ικανότητα αντίστασης σε κάθε διάβηµα µεταµφίεσης του νοήµατος και, ταυτόχρονα,
αποκαλύπτεται το αξιακό υπόστρωµα και το πολιτικό ασυνείδητο του κειµένου.
2.3 Δραµατοποίηση / Θέατρο Καταπιεσµένου
Στη συνέχεια, µία οµάδα αποφάσισε να δραµατοποιήσει τον ρόλο του Αντρέα
µε τέτοιο τρόπο, ώστε να έρχεται σε ρήξη µε την κοινωνική του τάξη και τα
στερεότυπά της. Η τάξη οργανώθηκε σε ηµικυκλική διάταξη για να µοιάζει µε τις
εξέδρες θεάτρου. Οι υπόλοιπες οµάδες έλαβαν θέσεις ως κοινό και βρίσκονταν σε
ετοιµότητα για να παρέµβουν. Επιλέχθηκε ο πρωταγωνιστής-καταπιεζόµενος, ο οποίος
υποδύθηκε τον ρόλο του Αντρέα, και µία µαθήτρια για τον αντίστοιχο της Ρήνης. Ο
πρωταγωνιστής αρχίζει να περιγράφει την προβληµατική κατάσταση που βιώνει ως
απόρροια των κοινωνικο-οικονοµικών συνθηκών της εποχής και καταλήγει σε µία
αδιέξοδη κατάσταση. Η Ρήνη προσπαθεί να τον πείσει για τη δύναµη της αγάπης, η
οποία µπορεί να ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες. Ωστόσο, ο πρωταγωνιστής δείχνει να
έχει διαφορετική άποψη. Η σχέση του µε τη Ρήνη φαίνεται να πληγώνεται θανάσιµα.
Στο σηµείο αυτό ζητείται η συνδροµή του κοινού. Με την προτροπή του «µεσολαβητή»
(εκπαιδευτικού) η ιστορία ξαναπαίζεται από την αρχή και αυτή τη φορά οι θεατές/
µαθητές έχουν το δικαίωµα να διακόψουν τον πρωταγωνιστή ή την ηρωίδα,
φωνάζοντας «στοπ» σε περίπτωση που δεν συµφωνούν µε τις επιλογές τους. Μπορούν
σε αυτό το σηµείο να προτείνουν µία λύση, µία άλλη επιλογή συµπεριφοράς, η οποία
θα άρει την προβληµατική κατάσταση και θα αποκαταστήσει την αδικία. Τότε οι
ηθοποιοί συνεχίζουν και ο πρωταγωνιστής-καταπιεζόµενος προσπαθεί να ερµηνεύσει
τον ρόλο του σύµφωνα µε τις προτάσεις των θεατών (Γραµµατάς, 2011).
Μετά τη δραµατοποίηση, ακολούθησαν συζητήσεις και διαφωνίες µεταξύ των
µαθητών µε επίκεντρο τη θεατρική πράξη, η οποία αποδείχθηκε ιδιαίτερα
αποτελεσµατική για τη λύση της προβληµατικής κατάστασης και την «αποτίναξη της
καταπίεσης» του πρωταγωνιστή.

3. Η Διδακτική εφαρµογή στη Νεοελληνική Γλώσσα
Μέσα από τη διδασκαλία του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας
επιδιώκεται να καλλιεργηθεί ο τοµέας των αξιών, της κριτικής και της στάσης απέναντι

στην κοινωνία και στον κόσµο τόσο στις διάφορες διαστάσεις του όσο και στις
διάφορες κοινωνικές τάσεις και οπτικές. Για τον λόγο αυτό οι στόχοι διακρίνονται σε
καθαρά γλωσσικούς και σε αξιακούς. Με τους γλωσσικούς στόχους οι µαθητές
επιδιώκεται: α) να κατανοούν, να κρίνουν και να παράγουν µε επάρκεια κείµενα σε
ευρεία έκταση κοινωνικών πρακτικών και περιστάσεων, β) να κατανοούν ότι τα
κείµενα είναι έτσι δοµηµένα, ώστε να ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες κοινωνικές
περιστάσεις, ενώ η δοµή τους εξασφαλίζεται µε τις κατάλληλες γλωσσικές επιλογές σε
γλωσσικό (συνοχή) και νοηµατικό επίπεδο (συνεκτικότητα), γ) να εντοπίζουν τις
διαφορές µεταξύ προφορικού, γραπτού, υβριδικού και πολυτροπικού λόγου και να
µπορούν να τις χρησιµοποιούν στον λόγο τους. Παράλληλα, µε τους αξιακούς στόχους
επιδιώκεται οι µαθητές: α) να είναι σε θέση να εκτιµούν τη γλώσσα των άλλων ως
ισότιµη, β) να χειρίζονται τον λόγο µε δηµοκρατικό τρόπο και να εκφράζουν µε
παρρησία τις προσωπικές τους απόψεις, γ) να µπορούν να αντιστέκονται µε τον λόγο σε
κάθε µορφή εξουσιαστικού αυθαίρετου λόγου, δ) να κατανοούν ότι τα νέα µέσα
επικοινωνίας αποτελούν εγγενές στοιχείο της σύγχρονης κοινωνικής, οικονοµικής και
πολιτισµικής πραγµατικότητας, στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να γίνονται αντιληπτές
οι κειµενικές πρακτικές που αναπτύσσονται σε αυτά (Πρόγραµµα Σπουδών, 2011).
Στην κατεύθυνση αυτή το κείµενο αντιµετωπίζεται σε τέσσερα επίπεδα: α) ως
πλαισιωµένη δοµή, δηλαδή ως ενότητα που αποκτά νόηµα ενταγµένη σε επικοινωνιακό
πλαίσιο, β) ως γλωσσική και νοηµατική δοµή, δηλαδή ως ενότητα µε νοηµατική
συνέχεια, που αναπαριστά ένα θέµα µέσα από διάφορα γλωσσικά στοιχεία, γ) ως
κοινωνική πράξη, σύµφωνα µε την οποία το κείµενο εκλαµβάνεται ως τρόπος
διαπραγµάτευσης κοινωνικών σχέσεων, ως µέσο δόµησης ταυτοτήτων και ως δείκτης
κυρίαρχων ή µη ιδεολογιών, και δ) ως αντικείµενο αξιολόγησης (Χατζησαββίδης,
2011).
Αρχικά, η κάθε οµάδα µαθητών αναζήτησε κείµενα προφορικού, γραπτού και
πολυτροπικού λόγου στο διαδίκτυο και στο σχολικό βιβλίο της Έκφρασης-΄Εκθεσης µε
κριτήριο την επαγγελµατική ιδιότητα του γράφοντα ή οµιλούντα και µε περιεχόµενο τις
απόψεις του για το αν είναι ευχαριστηµένος από την κοινωνική και οικονοµική του
κατάσταση π.χ. ενός καθηγητή, ενός γιατρού, ενός εργάτη, ενός αστυνοµικού. Οι
οµάδες

χρησιµοποίησαν συνεντεύξεις διαφόρων επαγγελµατιών και εντόπισαν

γλωσσικές διαφορές στην εκφορά του λόγου τους. Η εκπαιδευτικός παρακίνησε τους
µαθητές να διακρίνουν τους όρους-κλειδιά που εµπλέκονται στο θέµα, να καταγράψουν
τα γλωσσικά µέσα που σχετίζονται µε το θέµα των συνεντεύξεων και να συγκρίνουν τα

γλωσσικά χαρακτηριστικά του κάθε επαγγελµατία. Έτσι, οι µαθητές διαπίστωσαν ότι ο
λόγος, προφορικός, γραπτός και πολυτροπικός, δεν είναι άσχετος µε τη µόρφωση, την
κοινωνική τάξη, το επάγγελµα, την καταγωγή.
Η διαπίστωση αυτή προκάλεσε στους µαθητές την περιέργεια να γνωρίσουν τη
ζωντανή γλωσσική επικοινωνία κάποιων συµµαθητών τους που ζουν σε µία
θεωρούµενη υποβαθµισµένη, λαϊκή περιοχή της πόλης τους. Ακολούθησε η επίσκεψη
σε σχολείο της περιοχής, κατά την οποία οι µαθητές παρατήρησαν τα γλωσσικά
χαρακτηριστικά της προφορικής επικοινωνίας, που χρησιµοποιούν οι συνοµήλικοί
τους, αλλά και την ενδυµασία τους, τη συµπεριφορά τους, τα ενδιαφέροντά τους.
Στη συνέχεια, στη σχολική τάξη όλοι οι µαθητές µετασχηµάτισαν τον
προφορικό λόγο σε προσχεδιασµένο γραπτό, µετατρέποντας σε συνεχές κείµενο τις
σηµειώσεις τους από την επίσκεψη. Κατά την παρουσίαση των κειµένων, οι µαθητές
επισήµαναν διαφορές και αντιθέσεις στον τρόπο µε τον οποίο βίωσε ο καθένας
ξεχωριστά την επίσκεψη. Έτσι, ανέπτυξαν προφορικό λόγο µε τη µορφή συζήτησης
«στρογγυλής τραπέζης» µε θέµα «γλώσσα και ταξικές διαφορές».
Μετά τη διεξαγωγή της διαλογικής συζήτησης, η εκπαιδευτικός δίνει στους
µαθητές το ερώτηµα «ποιος ευθύνεται για την αντίληψη ότι οι µαθητές που
επισκέφτηκαν θεωρούνται υποβαθµισµένοι;». Με αυτά τα στοιχεία κάθε οµάδα
παράγει ένα κείµενο στο επικοινωνιακό πλαίσιο του δοκιµίου µε τη δοµή και την
οργάνωση της αιτιολόγησης.
Επιπλέον, σηµαντικό ρόλο στην καλλιέργεια του κριτικού γραµµατισµού
µπορούν να διαδραµατίσουν οι ταινίες ως µορφή δηµόσιας παιδαγωγικής. Συνδυάζουν
τη διασκέδαση και την πολιτική, ενώ παίζουν ξεχωριστό ρόλο στο να θέτουν
συγκεκριµένες ιδεολογίες και αξίες σε δηµόσια συζήτηση. Επίσης, παρέχουν έναν
παιδαγωγικό χώρο που διευρύνει την «πιθανότητα της ερµηνείας ως επέµβαση».
Κεντρικός σκοπός για την παιδαγωγική των αναπαραστάσεων είναι το να παρέχεται η
ευκαιρία στους µαθητές να αποδοµούν τη µυθική αντίληψη ότι τα κείµενα, οι ήχοι και
οι εικόνες απλά εκφράζουν την πραγµατικότητα (Giroux, 1994:47). Γι’ αυτό, λοιπόν,
η κάθε οµάδα παρακολουθεί µία διαφορετική ελληνική κινηµατογραφική ταινία µε
περιεχόµενο
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κινηµατογραφικής παραγωγής. Οι µαθητές συντάσσουν µία κριτική του έργου τέχνης,
αξιοποιώντας τη γλώσσα των πρωταγωνιστών. Ανακαλύπτουν ότι τα φτωχά παιδιά των

ταινιών τούς προκάλεσαν το αίσθηµα της νοσταλγίας και της έντονης λύπης, σε µερικές
περιπτώσεις µέχρι δακρύων, καθώς εµφανίζονται να αντιµετωπίζουν στην καθηµερινή
τους ζωή ανέχεια, φτώχια, κρύο κ.λ.π., αλλά καταφέρνουν να τα ξεπεράσουν, να
πετύχουν τους στόχους τους και να ανέλθουν οικονοµικά, να αλλάξουν δηλαδή
κοινωνική τάξη. Στην πραγµατικότητα, όµως, η κοινωνική αναπαραγωγή οδηγεί τα
παιδιά των αστών να παραµένουν αστοί και τα παιδιά των κατώτερων κοινωνικών
τάξεων να παραµένουν κατώτερα (Μακρίδη, 2010).
Η οµάδα που παρακολούθησε την ταινία «Ο ανήφορος» διατύπωσε συνειρµικές
αναφορές µε το µυθιστόρηµα του Κ. Θεοτόκη «Η Τιµή και το Χρήµα», καθώς η
ηρωίδα της ταινίας θέλει να λύσει τα οικονοµικά της προβλήµατα µέσα από έναν
πλούσιο γάµο. Έτσι, οι µαθητές συγκρίνουν τα δύο έργα τέχνης -λογοτεχνικό και
κινηµατογραφικό – και διαπιστώνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο τρόπων
επικοινωνίας, όπως είναι το λεξιλόγιο, η έκφραση, το ύφος.
Στο σχολικό βιβλίο υπάρχουν εκφράσεις και κείµενα που αντιπροσωπεύουν
γεωγραφικές, γλωσσικές ποικιλίες, στις οποίες οι µαθητές αντιδρούν ειρωνικά ή
χιουµοριστικά. Ο εκπαιδευτικός τους προτείνει να συνοµιλήσουν µε τους γονείς ή µε
τους παππούδες τους και να εντοπίσουν ιδιαιτερότητες, κατά τη χρήση της γλώσσας,
που συνδέονται µε κάποιο ιδίωµα ή διάλεκτο. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους
παρουσιάζονται στην τάξη και οι µαθητές συνειδητοποιούν ότι οι διάλεκτοι και τα
ιδιώµατα συνθέτουν την Κοινή Νεοελληνική και την τροφοδοτούν µε γλωσσικό υλικό.
Έτσι, προβληµατίζονται για την τάση της κυρίαρχης αστικής τάξης να περιφρονεί
ιδιώµατα και διαλέκτους και δηµιουργείται το κλίµα, ώστε οι µαθητές που έχουν
µητρική γλώσσα κάποιο ιδίωµα ή διάλεκτο να µην αισθάνονται ότι µιλούν µία
«υποδεέστερη» γλώσσα.
Στη συνέχεια, οι µαθητές αναζητούν στις εφηµερίδες ή στο διαδίκτυο άρθρα,
προκειµένου να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της δηµοσιογραφικής γλώσσας και να
αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Επεξεργάζονται τα
κείµενα διερευνώντας ποιος γράφει, για ποιον, µε ποιο σκοπό και ποια γλωσσικά µέσα
χρησιµοποιεί. Εξασκούνται να διακρίνουν το γεγονός από το σχόλιο σε µία είδηση και
εξοικειώνονται µε την αποκωδικοποίηση και την ερµηνεία των πληροφοριών τις οποίες
δέχονται από τον Τύπο. Επιδίδονται σε συλλογή αποκοµµάτων εφηµερίδων που
αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης, ώστε να υπάρχει ενηµέρωση όλων
των µαθητών σχετικά µε τα θέµατα που εµπίπτουν στα ενδιαφέροντά τους. Γίνονται οι
ίδιοι ποµποί µετάδοσης ειδήσεων, αφού αναλαµβάνουν να γράψουν, µε ακρίβεια και

αντικειµενικότητα, µία είδηση σχετικά µε την επίσκεψή τους στην υποβαθµισµένη
περιοχή, αποφεύγοντας τη σύγχυση ανάµεσα στο γεγονός και στο σχόλιο, σύγχυση που
µπορεί να παραπλανήσει τον δέκτη του µηνύµατος. Στη συνέχεια, δηµοσιεύουν τις
ειδήσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου.

4. Συµπεράσµατα
Ο σχεδιασµός της παρούσας διδακτικής εφαρµογής ολοκληρώθηκε µε την
αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση των µαθητών, καθώς και µε την αξιολόγηση µε
τη χρήση φύλλων παρατήρησης. Οι µαθητές δήλωσαν τη θετική ανταπόκρισή τους στις
δραστηριότητες του σχεδίου εργασίας και διαφάνηκε ότι λειτούργησαν µέσα σε ένα
περιβάλλον «αυθεντικής» διδασκαλίας, συµµετέχοντας στη µαθησιακή διαδικασία
µέσα από δραστηριότητες που προωθούσαν τη συνεργατική και ανακαλυπτική µάθηση.
Συγκεκριµένα, ο «αγώνας λόγων» και η συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης» παρείχαν
στους

µαθητές

τη

δυνατότητα

να

αναπτύξουν

επιχειρήµατα

και

λογικούς

συλλογισµούς, καθώς και να εµβαθύνουν στο υπό εξέταση θέµα µε την επεξεργασία
των διληµµατικών καταστάσεων του λογοτεχνικού κειµένου. Επιπλέον, µε τη δράση
της δραµατοποίησης οι µαθητές υποδύθηκαν ρόλους, αναπτύσσοντας τη στρατηγική
επίλυσης διαπροσωπικών προβληµάτων και την ενσυναίσθηση. Μέσα από αυτές τις
δραστηριότητες ευνοείται η προώθηση και καλλιέργεια της δηµιουργικής και κριτικής
σκέψης. Επίσης, στα θετικά της όλης παρέµβασης συγκαταλέγεται η καλλιέργεια
δεξιοτήτων παραγωγής λόγου σε τοµείς της σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά και η
ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να συλλέγουν «ακατέργαστες» πληροφορίες, τις
οποίες µετέτρεψαν κριτικά και δηµιουργικά σε πραγµατικές γνώσεις. Παράλληλα, η
διδακτική παρέµβαση συνέβαλε στην κατανόηση της κοινωνικής και ιδεολογικής
διάστασης της γλώσσας, στη σύνδεση κειµενικών ειδών και κοινωνικών περιστάσεων
και στη διεύρυνση της δηµιουργικότητας µέσα από την εµπλοκή των µαθητών µε
ποικίλες γλωσσικές πρακτικές. Καταληκτικά, οι επιδράσεις της διδακτικής πρότασης
διαφάνηκαν στη θετική στάση των µαθητών να εντοπίζουν τις «αδικίες» του σχολικού
και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος και να προσπαθούν να τις κατανοήσουν.
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