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Résumé
L’enseignement du grec langue étrangère dans le cadre de la littératie critique: expérience
d’utilisation didactique autour de quatre axes d’approche/d’analyse de textes
L’approche communicative qui, dès 1970, s’est imposée principalement dans la didactique des langues
étrangères, a changé radicalement la conception de l’enseignement des langues. L’abandon de la
didactique traditionnelle centrée sur la grammaire a permis d’exploiter la dimension communicative de la
langue et de son usage.
Pour autant, l’apprentissage d’une langue ne se limite pas aux actes de parole car la communication
contemporaine ne se réalise pas uniquement à travers la langue. Chaque jour, nous sommes submergés de
textes polysémiotiques de natures différentes. La connaissance seule de règles morphosyntaxiques et
d’actes de parole s’avère insuffisante pour comprendre ces textes, et ne peut constituer en soi un objectif
pédagogique.
L’expérience pédagogique qui suit s’adresse a des apprenants adultes du grec (langue étrangère, niveau
avancé). Elle exploite les principes de la littératie critique comme lien entre la communication, le texte et
la société.
Les textes proposés aux apprenants ont comme thème l’écologie, sujet toujours d’actualité, et la manière
dont est traitée la notion d’écologie à travers des pratiques textuelles concrètes.
Les textes seront étudiés autour de quatre axes: le texte et son contexte de communication, le texte en tant
que structure linguistique et sémantique, le texte en tant que pratique sociale, le texte en tant que sujet
d’évaluation.
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1. Eισαγωγή
Στόχος της παρούσας διδακτικής πρότασης είναι, αφού επισηµάνει τις ανακολουθίες
που υπάρχουν µεταξύ του θεωρητικού πλαισίου από το οποίο καθορίζεται η σύγχρονη
γλωσσοδιδακτική και των διδακτικών πρακτικών, να αξιοποιήσει τις αρχές του κριτικού
γραµµατισµού ως µία δυναµική συνένωσης της επικοινωνίας, του κειµένου και της
κοινωνίας.

2. Ευρωπαϊκά πλαίσια αναφοράς - διδακτικές πρακτικές και κείµενα
Όπως αναφέρεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες
(Συµβούλιο της Ευρώπης 2001:22 ) «Η χρήση της γλώσσας, που συµπεριλαµβάνει τη
γλωσσική εκµάθηση, αποτελείται από τις δραστηριότητες που επιτελούνται από πρόσωπα
τα οποία ως άτοµα και ως κοινωνικοί παράγοντες αναπτύσσουν ένα φάσµα
ικανοτήτων, αφενός γενικών και αφετέρου συγκεκριµένα επικοινωνιακών γλωσσικών
ικανοτήτων. Αξιοποιούν τις ικανότητες που διαθέτουν σε διάφορα περικείµενα κάτω
από ποικίλες συνθήκες και µε διάφορους περιορισµούς, για να πάρουν µέρος σε
γλωσσικές δραστηριότητες, που περιλαµβάνουν γλωσσικές διαδικασίες παραγωγής
ή/και

κατανόησης

κειµένων

σχετικών

µε

θέµατα

σε

συγκεκριµένα

πεδία,

ενεργοποιώντας εκείνες τις στρατηγικές που φαίνονται καταλληλότερες για τη
διεκπεραίωση των καθηκόντων που πρέπει να εκπληρωθούν».
Ειδικότερα, όσον αφορά στους περιγραφητές γλωσσοµάθειας για την κατανόηση και
παραγωγή γραπτού λόγου, ως προς το επίπεδο Γ1 -επιδιωκόµενο επίπεδο
γλωσσοµάθειας του κοινού στο οποίο απευθύνεται η παρούσα διδακτική πρότασητονίζεται ιδιαίτερα η ικανότητα αντίληψης των υφολογικών διαφορών στα κείµενα
καθώς και η ικανότητα προσαρµογής του παραγόµενου λόγου στο επικοινωνιακό
πλαίσιο.
Επιπλέον, στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις βασικές ικανότητες στη Διά Βίου
Μάθηση (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2006), στο χωρίο που αφορά στην ικανότητα
επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες, γίνεται ρητή αναφορά στην αναγκαιότητα γνώσης
τόσο της λειτουργικής γραµµατικής µιας γλώσσας και της πολιτισµικής διάστασής της,
όσο και των κοινωνικών συµβάσεων. Ενώ στις βασικές ικανότητες µεταξύ άλλων
συµπεριλαµβάνονται:
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-

οι µεταγνωστικές ικανότητες

-

η ψηφιακή ικανότητα, ήτοι χρήση της Τεχνολογίας της Κοινωνίας της Πληροφορίας
(ΤΚΠ), η οποία υποστηρίζεται από τις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ και την ικανότητα
έρευνας, συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών και χρήσης τους µε κριτικό και
αναστοχαστικό τρόπο

-

οι κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται µε την ιδιότητα του
πολίτη, οι οποίες θεµελιώνονται στις δεξιότητες εποικοδοµητικής επικοινωνίας,
αποτελεσµατικής συνεργασίας, κριτικού και δηµιουργικού αναστοχασµού.

Είναι σαφές ότι όσα τονίζονται στο εν λόγω ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς
εκπορεύονται από την κοινωνικοπολιτισµική και οικονοµική πραγµατικότητα που έχει
δηµιουργηθεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες, πρωτίστως στις δυτικές κοινωνίες, αλλά και
στην παγκόσµια σκηνή. Παράλληλα, καταδεικνύουν την αναγκαιότητα απόκτησης
«λειτουργικών» ικανοτήτων και δεξιοτήτων και διαµορφώνουν ή οφείλουν να
διαµορφώσουν νέα πλαίσια διδακτικών πρακτικών.
Όπως άλλωστε αναφέρει και ο G. Kress (2001-2002: 112), «οι εκάστοτε επικρατέστερες
γλωσσολογικές θεωρίες και παιδαγωγικές πρακτικές είναι σε άµεση συνάρτηση µε τις
κοινωνικοπολιτισµικές
γλωσσολογικές

συνθήκες

θεωρίες

που

τις

εφαρµόζονται

παράγουν».

µέσω

των

Οµοίως,

οι

εκάστοτε

προγραµµάτων

σπουδών,

αποτυπώνονται µε αυξοµειούµενη σύγκλιση/απόκλιση στα διδακτικά εγχειρίδια και
ορίζουν σε σηµαντικό βαθµό αυτό που µπορεί να αποτελέσει διδακτικό υλικό και
πλαίσιο µάθησης. Όµως, τα διδακτικά εγχειρίδια εµπεριέχουν συγκεκριµένους λόγους
(discourses), οι οποίοι αποκρυσταλλώνονται σε συγκεκριµένα κειµενικά είδη και
καθορίζουν τις διδακτικές πρακτικές και τις ταυτότητες διδασκόντων αλλά και
διδασκοµένων (Κουτσογιάννης, 2009).
Αν επιχειρήσουµε να ανιχνεύσουµε κατά πόσο ο χώρος της διδακτικής της ελληνικής
ως ξένης/δεύτερης γλώσσας συµπορεύεται µε όσα επισηµαίνονται στα Ευρωπαϊκά
Πλαίσια Αναφοράς, τι αποτελεί διδακτικό υλικό, ποιες γλωσσοπαιδαγωγικές θεωρίες
εγγράφονται στα διδακτικά εγχειρίδια καθώς και τι είδους πρακτικές και ταυτότητες
παγιώνονται µέσω αυτών, θα διαπιστώσουµε, εν πολλοίς, τα εξής:
-

Τα προγράµµατα σπουδών φορέων οι οποίοι έχουν ως αντικείµενό τους τη
διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης δοµούνται µε βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό
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Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες. Υιοθετούν εποµένως την επικοινωνιακή
προσέγγιση, θέτοντας ως στόχους την κατάκτηση των ανάλογων επικοινωνιακών
δεξιοτήτων ανά επίπεδο γλωσσοµάθειας, εν µέρει λόγω του ότι η παρεχόµενη
µάθηση και τα αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα αξιολογούνται και
πιστοποιούνται µε γνώµονα τους περιγραφητές του ΚΕΠΑ.
Ωστόσο, δεν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο αρχών που να καθορίζει σε τι είδους
γραµµατισµό αποβλέπουν: αναγνωριστικό (Hasan, 2006), δηλαδή αυτόν που αφορά
στην απλή κατανόηση των κειµένων, ή κριτικό γραµµατισµό. Επίσης, δεν είναι
τυχαίο ότι από τα προγράµµατα σπουδών απουσιάζουν: α) η συστηµατική
καταγραφή των κειµενικών τύπων µε τους οποίους θα συνδιαλλαγούν οι
διδασκόµενοι καθώς και οι γλωσσικές/µεταγνωστικές στρατηγικές που θα πρέπει να
αναπτύξουν, ώστε να διεκπεραιώσουν τις επικοινωνιακές δραστηριότητες που τους
προτείνονται (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου), και β)
δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας που προϋποθέτουν τη χρήση των ΤΠΕ.
-

Το διδακτικό υλικό που χρησιµοποιείται για την επίτευξη των µαθησιακών στόχων
συχνά περιορίζεται στο ένα και µοναδικό διδακτικό εγχειρίδιο του αντίστοιχου
επιπέδου γλωσσοµάθειας ή/και συµπληρώνεται από εκπαιδευτικά λογισµικά
καθοδηγούµενης διδασκαλίας, ενώ µόνο αποσπασµατικά γίνεται χρήση του
ηλεκτρονικού υπολογιστή ως περιβάλλοντος πρακτικής γραµµατισµού.

-

Τα διδακτικά εγχειρίδια παραµένουν κατά κύριο λόγο γραµµατικοκεντρικά και η
θεώρηση της γραµµατικής παραδοσιακή ή ―στην καλύτερη περίπτωση―
περιγραφική.

Τα κείµενα τα οποία εµπεριέχονται στα διδακτικά βιβλία είτε κατασκευάζονται από
τους ίδιους τους συγγραφείς των εγχειριδίων µε σκοπό να παρουσιάσουν τα
γραµµατικά φαινόµενα, είτε όντας αυθεντικά, ή σχεδόν αυθεντικά, χρησιµεύουν απλώς
και µόνο ως πλαίσιο παρουσίασης γραµµατικών και λεξιλογικών στοιχείων. Γι’ αυτό
άλλωστε και συνήθως υπάρχουν παρεµβάσεις στον γραφισµό τους, π.χ. έντονα
γράµµατα ή υπογραµµίσεις των γραµµατικών τύπων στους οποίους επιλέγουν να
στρέψουν το ενδιαφέρον όχι οι πραγµατικοί συγγραφείς αλλά οι συγγραφείς των
εγχειριδίων. Επιπλέον, τα «αυθεντικά» κείµενα προσαρµόζονται συνήθως στον

4

γραφισµό του συγκεκριµένου εγχειριδίου, παρατίθενται κατά κανόνα χωρίς
περικείµενο, έχοντας απολέσει παντελώς στην πορεία την πολυτροπικότητά τους.
Όµως, οι πρακτικές αυτές δεν είναι ούτε τυχαίες ούτε άµοιρες επιπτώσεων. Προφανώς,
υποθάλπουν την πεποίθηση ότι η γλώσσα είναι το βασικό σηµειωτικό σύστηµα µέσω
του οποίου συντελείται και νοηµατοδοτείται η επικοινωνία και ότι η αυθεντία του
εγχειριδίου ή του διδάσκοντα µπορεί να καλύψει το κενό που δηµιουργείται σε µια
αποπλαισιωµένη θεώρηση των κειµένων (Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999). Ένα
επίσης σύνηθες φαινόµενο είναι ότι οι συγγραφείς των εγχειριδίων δηµιουργούν
κλειστά µικροσυστήµατα συµβόλων -κλειστούς µικροκώδικες, που αφενός δεν έχουν
καµία ισχύ έξω από το συγκεκριµένο βιβλίο, αφετέρου χρίουν έτσι το δάσκαλο ως
διαµεσολαβητή-καθοδηγητή.
Ο ρόλος του δασκάλου διαµεσολαβητή/καθοδηγητή ενισχύεται από το γεγονός ότι η
µεταγλώσσα

που

χρησιµοποιείται,

τόσο

στις

εκφωνήσεις

ασκήσεων

και

δραστηριοτήτων όσο και σε βοηθητικούς για τη µάθηση πίνακες, καθιστά
απαγορευτική την αποκωδικοποίησή τους από τον µαθητή.
Τέλος, η διδακτική πορεία που δροµολογείται, όταν η διδασκαλία/µάθηση οργανώνεται
µε κύριο άξονα το διδακτικό εγχειρίδιο, σχηµατοποιείται ως εξής:
-

χρήση κειµένου µε στόχο τον αναγνωριστικό γραµµατισµό και την παρουσίαση
γραµµατικών φαινοµένων ή λεξιλογίου

-

ασκήσεις εµπέδωσης

-

παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, που απαιτεί ωστόσο τη γνώση
συγκεκριµένων κειµενικών συµβάσεων, χωρίς βέβαια να θεωρείται σηµαντικό ότι
αυτές δεν έχουν γίνει ποτέ αντικείµενο στοχευµένης και συνειδητής µάθησης

-

αξιολόγηση της παραγωγής, κυρίως από τον δάσκαλο, δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν
διαφανή ή παραδειγµατικά κριτήρια, ώστε µετέχοντες στη διαδικασία να είναι και οι
µαθητές.

Τα παραπάνω έχουν ως συνέπειες:
-

την ύπαρξη σηµαντικής απόκλισης µεταξύ όσων αναφέρονται στους περιγραφητές
του ΚΕΠΑ ανά δεξιότητα ή στο συµβατό, ως προς τη στοχοθεσία, προγράµµατος
σπουδών και της διδακτικής/µαθησιακής διαδικασίας
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-

την παγίωση παραδοσιακών σχηµάτων διδασκαλίας, σύµφωνα µε τα οποία η γνώση
εκπορεύεται από το βιβλίο και τον δάσκαλο και ο µαθητής είναι παθητικός δέκτης

-

την ψυχολογική εξάρτηση του µαθητή από το διδακτικό εγχειρίδιο, µε αποτέλεσµα,
όταν επιχειρείται η µάθηση, να δοµηθεί µέσα από νέα σχήµατα (επιλεκτική χρήση
υλικού από διάφορα εγχειρίδια σύµφωνα µε τις γλωσσικές ανάγκες του µαθητή,
θεµατικά οργανωµένη διδασκαλία, δηµιουργία ad hoc διδακτικού υλικού, µη
γραµµική παρουσίαση της ύλης του εγχειριδίου, κ.λπ.) ο µαθητής να αισθάνεται,
τουλάχιστον αρχικά, είτε ανασφάλεια είτε να έχει την αίσθηση ότι δε µαθαίνει

-

τη «σχολικοποίηση» του λόγου και των κειµένων, εφόσον τα κείµενα δεν
αντιµετωπίζονται ως αποτέλεσµα κοινωνικής πρακτικής, ούτε ενδιαφέρει η κριτική
ανάλυση/ανάγνωσή τους

-

την κατ’ ουσίαν αγκίστρωση της διδακτικής της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης
γλώσσας στην επικοινωνιακή προσέγγιση και στη συνυποδηλούµενη παραδοχή ότι
η επικοινωνιακή ικανότητα µπορεί να οριστεί ως µία λίστα γλωσσικών πράξεων
που βιώνει ο χρήστης µιας γλώσσας, και όχι ως µία δυναµική επιλογής των
απαιτούµενων στρατηγικών µε τις οποίες πλαισιώνεται επικοινωνιακά ο λόγος
(Χατζησαββίδης, 2009).

3. Από τον αναγνωριστικό στον κριτικό γραµµατισµό
Αν η δοµιστική προσέγγιση στη διδασκαλία έστρεψε το ενδιαφέρον από τη λέξη στην
πρόταση και η επικοινωνιακή στο επίπεδο του λόγου και στη διαδικασία άρθρωσής του
από τον οµιλητή, οι τάσεις που εµφανίζονται στη γλωσσοδιδακτική στις αρχές του
1990, µία εκ των οποίων είναι και ο κριτικός γραµµατισµός, θα σηµατοδοτήσουν το
πέρασµα από τη γραµµατική της πρότασης στη γραµµατική του κειµένου και του
συγκειµένου (Συστηµική Λειτουργική Γραµµατική του M.A.K. Halliday) και τη
µετατόπιση του ενδιαφέροντος από την επικοινωνιακή ικανότητα στην ικανότητα
επιλογής των συµβάσεων του ανάλογου κειµενικού είδους, ώστε οι µαθητές να
µπορούν να πραγµατώσουν τους σκοπούς που θέτουν σε κάθε τοµέα δράσης.
Αυτή η αλλαγή προσανατολισµού στη γλωσσοδιδακτική έθεσε σε νέο πλαίσιο την
έννοια του γραµµατισµού. Παράλληλα, η συνεχώς αυξανόµενη πολυτροπικότητα των
κειµένων, δηλαδή η χρήση επιµέρους σηµειωτικών τρόπων, πέραν αυτού της γλώσσας
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για την κατασκευή νοήµατος, κατέστησε σαφές ότι τα κείµενα που παράγονται µέσα σε
µια παγκοσµιοποιηµένη, πολύγλωσση και πολυπολιτισµική κοινωνία, µε την αρωγή
των τεχνολογιών της πληροφορίας και των πολυµέσων, απαιτούν νέες δεξιότητες, ώστε
να είναι εφικτή η κατανόηση αλλά και η διαπραγµάτευση του νοήµατος που φέρουν.
Έτσι, γεννάται η έννοια των πολυγραµµατισµών (New London Group, 1996), αλλά και
η παιδαγωγική τους (Kalantzis & Cope, 2001), στις αρχές της οποίας συγκαταλέγονται:
-

η αξιοποίηση της κοινωνικής εµπειρίας των διδασκοµένων για την κατασκευή
νοήµατος

-

η νοηµατοδότηση της µάθησης µέσω καθηµερινών πρακτικών «ανάγνωσης του
κόσµου»

-

η χρησιµοποίηση ενός ευρέος φάσµατος µέσων κατά τη διδασκαλία

-

η συνειδητοποίηση ότι το νόηµα κατασκευάζεται και άρα η διαδικασία δόµησής του
θα πρέπει να είναι το αντικείµενο συνειδητής µάθησης, ώστε εν συνεχεία να είναι
δυνατή η αυτόνοµη δράση του µαθητή

-

η κριτική στάση του διδασκόµενου απέναντι στα νοήµατα που κατασκευάζει το
πολιτισµικό του περιβάλλον, µε απώτερο στόχο την κατασκευή νέων ειδών
ταυτότητας και κοινωνικών σχέσεων.

Εποµένως,

γίνεται σαφές

ότι

η έννοια

του

γραµµατισµού

στη σύγχρονη

πραγµατικότητα δεν µπορεί να αφορά µόνο την απλή κατανόηση των κειµένων
(αναγνωριστικός γραµµατισµός). Αντίθετα, θα πρέπει να εµπεριέχει το σύνολο των
δεξιοτήτων κριτικής ανάγνωσης, βαθύτερης κατανόησης και ερµηνείας τους και να
αποβλέπει στη δηµιουργία υποκειµένων που έχοντας επίγνωση ότι η γλώσσα είναι
φορέας ιδεολογιών, σχέσεων εξουσίας µεταξύ των επικοινωνούντων αλλά και φανερών
ή υποδηλούµενων σκοπών, θα είναι σε θέση µέσω του λόγου και του κριτικού
αναστοχασµού να αµφισβητήσουν και να αντιταχθούν στα κυρίαρχα κοινωνικά
δεδοµένα και απόψεις.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ορίζεται ένα νέο είδος γραµµατισµού: ο κριτικός γραµµατισµός,
η γλωσσολογική έκφανση του οποίου, χρησιµοποιώντας ως µεθοδολογικά εργαλεία τη
Συστηµική Λειτουργική Γραµµατική του M.A.K. Halliday, την κριτική επίγνωση και
την κριτική ανάλυση λόγου, καταφέρνει αφενός να συνδέσει την έννοια της
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επικοινωνίας µε την κοινωνική δυναµική του λόγου και των κειµένων, αφετέρου να
καταδείξει ότι οι δοµικές επιλογές, σε όλα τα γλωσσικά επίπεδα, δεν είναι τυχαίες
εκφραστικές επιλογές, αλλά µηχανισµοί κωδικοποίησης των κοινωνικών σχέσεων.
Υπό το πρίσµα όλων αυτών, η ενασχόληση των µαθητών µε θεσµικά οριοθετηµένες
µορφές λόγου και µορφές κειµένων αποκτά νέο νόηµα και σηµατοδοτεί µια νέα
παιδαγωγική, δεδοµένου ότι:
-

ενστερνίζεται µια ισότιµη θεώρηση των µελών της «µαθησιακής κοινότητας»,
εφόσον απαιτείται η συνεργασία και η ενεργός συµµετοχή τόσο των διδασκόντων
όσο και των διδασκοµένων στη διαπραγµάτευση του νοήµατος που πηγάζει από τα
κείµενα

-

ταυτίζει την έννοια της επικοινωνίας µε το κοινωνικό γίγνεσθαι

-

υιοθετεί µια ερευνητική προσέγγιση της γνώσης και παρέχει στους µαθητές τα
µεθοδολογικά εργαλεία, για να εξετάζουν κριτικά αυθεντικά κείµενα ενός ευρέος
φάσµατος µέσων (γραπτά, οπτικά, προφορικά, πολυµεσικά κείµενα), ώστε να είναι
σε θέση να αµφισβητούν την πρόθεση και το περιεχόµενό τους

-

καλλιεργεί τον κριτικό αναστοχασµό µέσω του λόγου και ωθεί τους µαθητές να
γίνουν ενεργοί συµµέτοχοι του κοινωνικού γίγνεσθαι και ―ει δυνατόν― να το
µετασχηµατίσουν.

4.

Πρόταση

διδακτικής

αξιοποίησης

των

τεσσάρων

αξόνων

προσέγγισης/ανάλυσης κειµένου
Κοινό/προφίλ µαθητών: προχωρηµένοι (κατεκτηµένο επίπεδο γλωσσοµάθειας: Β2 επιδιωκόµενο: Γ1) σπουδαστές που διδάσκονται την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα
στο Σχολείο Νέας Ελληνικής (ΣΝΕΓ) του Α.Π.Θ.
Τα κείµενα εξετάζονται/προσεγγίζονται µε βάση τέσσερις άξονες:
1.

Κείµενο και πλαίσιο επικοινωνίας (εντοπισµός συγκειµένου, πεδίου, τόνου,
τρόπου, αποδέκτη, σκοπού)
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2.

Το κείµενο ως γλωσσική και νοηµατική δοµή (λεξιλογικές και γραµµατικές
επιλογές, µηχανισµοί συνοχής και συνεκτικότητας)

3.

Το κείµενο ως κοινωνική πράξη (οι κειµενικές επιλογές ως µηχανισµοί δόµησης
κοινωνικοπολιτισµικών ταυτοτήτων και σχέσεων εξουσίας)

4.

Το κείµενο ως αντικείµενο αξιολόγησης (αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας του
κειµένου και των κειµενικών πρακτικών των σπουδαστών στο πλαίσιο του
σχολικού εγγραµµατισµού).

4.1 Στόχοι - Σκεπτικό
Γνώσεις για τον κόσµο και στάσεις, πεποιθήσεις:
- να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές ότι τα κείµενα δεν είναι προτάσεις χωρίς ιδεολογικό
περιεχόµενο και ότι, εφόσον κατασκευάζονται ανάλογα µε παράγοντες, όπως είναι ο
σκοπός και το µέσο επικοινωνίας, διαπραγµατεύονται διαφορετικά τις έννοιες των
λέξεων.
Γνώσεις για τη γλώσσα:
- να εντοπίσουν τους τρόπους σηµείωσης πολυτροπικών κειµένων και να κατανοήσουν
τον ρόλο τους στη διαµόρφωση του νοήµατος
- να κατανοήσουν τον ρόλο των λεξικογραµµατικών επιλογών στη διαµόρφωση του
νοήµατος
- να αναπτύξουν την ακαδηµαϊκή δεξιότητα σύνταξης ορισµών.
4.2 Χρονική διάρκεια: 8 διδακτικές ώρες
4.3 Ενδεικτικός σχεδιασµός διδασκαλίας
Αφόρµηση - συζήτηση
Με αφορµή κάποιο περιβαλλοντικό ζήτηµα της επικαιρότητας (π.χ. εξόρυξη χρυσού
στην Ιερισσό, παγκόσµια ηµέρα περιβάλλοντος, κ.λπ.), κάποια φωτογραφία/
γελοιογραφία ή µια ανακυκλώσιµη συσκευασία προϊόντος, προτείνεται στην τάξη η
ενασχόληση µε τη θεµατική της οικολογίας και ειδικότερα µε τις οικολογικές
οργανώσεις.
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Οι µαθητές φέρνουν κατά οµάδες πληροφορίες για διεθνείς και ελληνικές οικολογικές
οργανώσεις και τις παρουσιάζουν (οµαδοσυνεργατική).
Συζητείται το θέµα της χρηµαταδότησης των οικολογικών οργανώσεων και ο ρόλος
διαφορών εταιρειών που αναλαµβάνουν περιβαλλοντικές δράσεις
Δίνονται τα τρία κείµενα:
1. Greenpeace:

http://www.greenpeace.org/greece/el/about/

(ανακτήθηκε

στις

2/7/2013)
2. WWF: (*επιλογή έξι ερωταποκρίσεων & το WWF στην Ελλάδα) (ανακτήθηκε στις
2/7/2013)
http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=19
8&Itemid=210
http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=89
&Itemid=60
3. Rolco-My

Planet:

http://www.myplanet.com.gr/gr/pages/view/wearemyplanet

(ανακτήθηκε στις 2/7/2013)
4.4 Τα κείµενα σε σχέση µε το πλαίσιο επικοινωνίας
Και τα τρία κείµενα είναι δηµοσιευµένα στο διαδίκτυο και είναι κείµενα
αυτοπαρουσίασης (ποιοι είµαστε). Ζητείται από τους µαθητές να παρατηρήσουν τα
κείµενα και να πουν τι κοινά χαρακτηριστικά έχουν ως προς τον τρόπο παρουσίασής
τους.
Οι µαθητές θα παρατηρήσουν και θα απαντήσουν ενδεχοµένως ότι:
-

το κείµενο αυτοπαρουσίασης του WWF είναι παρά πολύ εκτενές (υπάρχουν 21
ερωταποκρίσεις), µε αποτέλεσµα να λειτουργεί αποτρεπτικά προς τον αναγνώστη,
ενώ παράλληλα παραπέµπει σε θεσµικά περιβάλλοντα λόγω των συνεχών
ερωταποκρίσεων αλλά και της γραµµατοσειράς που χρησιµοποιείται

-

επειδή τα περισσότερα ρήµατα του κειµένου είναι στο γ΄ ενικό πρόσωπο, χρήση του
οποίου γίνεται συνήθως σε ειδησιογραφικά, πληροφοριακά, επιστηµονικά, νοµικά
και γενικά σε κείµενα που µεταφέρουν µια γνώση προς τον αναγνώστη ή τον
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ακροατή µε την «αυθεντία» του ποµπού, υιοθετείται µία σχέση εξουσίας/αυθεντίας
από την πλευρά του κειµένου
-

στην αρχή του κειµένου, αλλά και δεξιά, υπάρχει εικόνα µε το λογότυπο της
οργάνωσης -το συµπαθητικό πάντα- ως µια προσπάθεια ταύτισης της οργάνωσης µε
ένα σκίτσο ζώου (µη ρεαλιστική απεικόνιση της πραγµατικότητας), που µπορεί να
επηρεάσει συναισθηµατικά τον αναγνώστη

-

στο τέλος της σελίδας υπάρχουν κρυφές διαφηµίσεις εταιρειών και επιπλέον
διαφηµίζεται µια τράπεζα, η οποία στην πιστωτική κάρτα που εκδίδει έχει το
λογότυπο του WWF

-

τα χρώµατα που κυριαρχούν (πράσινο & λευκό) παραπέµπουν στη φύση, κοινό
στοιχείο µε την αυτοπαρουσίαση της εταιρείας Rolco

-

υπάρχουν νούµερα (χρηµατικά ποσά) και ποσοστά που λειτουργούν ως τεκµήρια
αλήθειας, όµως ο αναγνώστης δεν µπορεί να ελέγξει εύκολα αν όσα αναφέρονται
είναι αληθή

-

το κείµενο αυτοπαρουσίασης της Greenpeace είναι πολύ πιο σύντοµο, η
φωτογραφία µετά την πρώτη παράγραφο δίνει το στίγµα της οργάνωσης (χέρια που
σχηµατίζουν το σύµβολο της ειρήνης - δράση)

-

ο γραφισµός (έντονα γράµµατα) κατευθύνει τον αναγνώστη

-

κυριαρχεί το λευκό χρώµα ως σύµβολο ειρήνης και ηθικής ακεραιότητας

-

αν και υπάρχουν αρκετά συχνές αλλαγές προσώπου στα ρήµατα, όπως συµβαίνει
συχνά στις διαφηµίσεις, τα περισσότερα ρήµατα είναι στο α’ πληθυντικό, γεγονός
που δηµιουργεί µια ισότιµη σχέση µεταξύ του κειµένου και του αναγνώστη

-

το κείµενο της εταιρείας Rolco (απορρυπαντικά myplanet) είναι µικρό, ενώ η
εταιρεία παρουσιάζεται και προσωποποιείται µέσω των προϊόντων της (είµαστε τα
planet - φωτογραφία προϊόντων) και της eco-community

-

η εταιρεία προσπαθεί να δώσει την εντύπωση ότι δρα ως µια µικρή οικολογική
οργάνωση (eco-community) που προσπαθεί να µυήσει τους ευαισθητοποιηµένους
πολίτες στο έργο της (µικροκώδικες συµβόλων)
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-

µέσω του σχεδιασµού της ιστοσελίδας (δεξιά τα προϊόντα - αριστερά τίτλοι) γίνεται
προσπάθεια αντιστοίχισης των προϊόντων της εταιρείας µε έννοιες, όπως: αποστολή,
αρχές, αξίες, ιστορία

-

ο γραφισµός (έντονα γράµµατα) λειτουργεί όπως το σλόγκαν στη διαφήµιση

-

εµφανίζονται και σε αυτό το κείµενο νούµερα, που λειτουργούν ως µέσο πειθούς µε
σκοπό την αγορά των συγκεκριµένων προϊόντων

-

υπάρχει ισότιµη σχέση µεταξύ του κειµένου και του αναγνώστη, διότι γίνεται χρήση
κυρίως του α’ πληθυντικού & β’ ενικού προσώπου.

4.5 Τα κείµενα ως γλωσσικές και νοηµατικές δοµές
Ζητείται από τους σπουδαστές να εντοπίσουν οµοιότητες ή διαφορές.
Στο κείµενο της Greenpeace:
-

τονίζεται η δράση (χρήση µετοχών, ενεργητική φωνή, λεξιλόγιο), η µαχητικότητα
(«αντιπαράθεση»), η οικονοµική ανεξαρτησία και εποµένως η ηθική ακεραιότητα
(«αρχές, ηθική, αξιοπιστία»)

-

υπάρχει σωρεία επιθέτων που λειτουργούν αξιολογικά υπέρ της οργάνωσης

-

το κείµενο τελειώνει χρησιµοποιώντας στρατηγικές του λόγου της πειθούς
(επανάληψη λέξεων, σύνθηµα)

-

το λεξιλόγιο είναι απλό και κατανοητό, ενώ αποφεύγονται οι λόγιοι τύποι των
λέξεων («µε το να µη δεχόµαστε»), έτσι ώστε το κείµενο να έχει ουδέτερο ύφος.

Στο κείµενο του WWF:
-

τονίζεται το κύρος/η αυθεντία («αποστολή»)

-

η οργάνωση προσωποποιείται («η οργάνωση αντιλαµβάνεται»), παρουσιάζεται ως
µια θεϊκή υπέρτατη δύναµη («αποστολή του WWF είναι να οικοδοµήσει ένα µέλλον
στο οποίο οι άνθρωποι θα ζουν σε αρµονία µε τη φύση»)

-

η χρήση επιθέτων είναι σχετικά περιορισµένη, για να δοθεί η αίσθηση της
αντικειµενικότητας/αλήθειας, η οποία ενισχύεται επίσης µε τη χρήση ενεστώτα

-

η εκτεταµένη χρήση λεξιλογίου και εκφράσεων λόγιας προέλευσης («ως εκ τούτου,
βάσει διεθνούς πρακτικής») προσδίδει τυπικό ύφος στο κείµενο.
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-

η υψηλή συνοχή και συνεκτικότητα, οι ονοµατοποιήσεις και οι ορισµοί επιτείνουν
τη σχέση εξουσίας/αυθεντίας που ποµπού.

Γίνεται διδακτική αξιοποίηση των ονοµατοποιήσεων σε αντιπαραβολή µε τον ρόλο των
µετοχών, αφού ζητηθεί από τους µαθητές να ανακαλέσουν στη µνήµη τους, από τις
δικές τους αναγνωστικές πρακτικές, πού απαντώνται συνήθως ονοµατοποιήσεις και
ορισµοί (επιστηµονικά κείµενα) και ποιος είναι ο ρόλος τους.
Επισηµαίνονται τα γλωσσικά και υφολογικά χαρακτηριστικά των ορισµών.
Στο κείµενο της εταιρείας Rolco, όπως και σε αυτό της Greenpeace:
-

γίνεται χρήση της ενεργητικής φωνής, ώστε να τονιστεί η δράση και εποµένως ο
σηµαντικός ρόλος που διαδραµατίζει η εταιρεία στην προστασία του περιβάλλοντος.
Επιπλέον, η ήπια δεοντική τροπικότητα (υποτακτική) συµβάλλει καθοριστικά στο
φιλικό ύφος του κειµένου και συνάδει µε την εικόνα που προσπαθεί να περάσει η
εταιρεία στο αγοραστικό κοινό.

-

το λεξιλόγιο είναι απλό και κατανοητό, ενώ στο κείµενο εντοπίζονται σχεδόν όλα τα
βασικά γλωσσικά χαρακτηριστικά της διαφήµισης/του λόγου της πειθούς, όπως: η
επανάληψη («καθαριότητα»), η διακειµενικότητα («[…] είναι στο χέρι σου»), η
υπερβολή («ασύγκριτη καθαριότητα»), η συχνή αλλαγή προσώπου («να δράσουµε»,
«να κάνεις»), η εστίαση του λόγου στο πρόσωπο του αποδέκτη («να κάνεις», «και
εσύ µέρος της ζωής σου»), το αξίωµα («επειδή η καθαριότητα είναι κάτι παραπάνω
από απλή καθαριότητα…».

4.6 Τα κείµενα ως κοινωνική πράξη
Εξετάζεται κατά πόσο είναι συµβατές έννοιες, όπως: κατανάλωση - οικολογική
συµπεριφορά,

διαφήµιση

επιχειρήσεων

µέσω

οικολογικών

οργανώσεων,

χρηµατοδότηση οικολογικών οργανώσεων από εταιρείες.
Γίνεται συζήτηση για το αν η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση/συνείδηση των
πολιτών θα πρέπει να επαφίεται σε οικολογικές οργανώσεις και «ευαισθητοποιηµένες»
εταιρείες ή όχι.
Γίνεται επαναδιαπραγµάτευση των όρων: οικολογία, οικολογική συνείδηση, κ.λπ.
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4.7 Τα κείµενα ως αντικείµενο αξιολόγησης
Ζητείται από τους σπουδαστές να αξιολογήσουν τα κείµενα ως προς την
αποτελεσµατικότητά τους και να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους, οι οποίες πιθανώς
να συνοψίζονται στα εξής:
-

το πιο αποτελεσµατικό κείµενο είναι της Greenpeace, διότι µε τους σηµειωτικούς
λόγους που χρησιµοποιεί και τον όλο σχεδιασµό του προτάσσει έννοιες όπως
«δράση, µαχητικότητα, διεκδίκηση» και καταφέρνει να πείσει το ―κατά κύριο
λόγο― νεανικό κοινό της

-

το κείµενο της Rolco είναι επίσης αποτελεσµατικό, επειδή αποφεύγει να
δηµιουργήσει σχέσεις εξουσίας µε τον αναγνώστη και τον παρακινεί σε µια «ήπια»
δράση

-

το κείµενο του WWF δεν είναι αποτελεσµατικό, διότι ο σχεδιασµός του
(υπερβολικός όγκος πληροφοριών, υψηλός βαθµός αποστασιοποίησης από τον
αναγνώστη) δεν είναι συµβατός µε το µέσο στο οποίο δηµοσιεύεται (διαδίκτυο)
και, µολονότι πρόθεσή του είναι η απόδειξη της αξιοπιστίας και της εντιµότητας της
οργάνωσης, παραπέµπει τόσο πολύ σε θεσµικά περιβάλλοντα, ώστε απωθεί τον
αναγνώστη.

4.8 Δραστηριότητες/καλλιέργεια κριτικού γραµµατισµού
Προτείνεται στους σπουδαστές:
-

να βρουν στο διαδίκτυο και άλλες οικολογικές οργανώσεις ή εταιρείες και να
εξετάσουν τον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζονται

-

να δουν πώς παρουσιάζονται οι ίδιες οικολογικές οργανώσεις στα διάφορα έντυπα,
καθώς και µέσω τηλεοπτικών σποτ, ώστε να διαπιστώσουν αν έχουν τον ίδιο λόγο ή
όχι

-

να βρουν ανάλογους ιστότοπους που υπάρχουν στη χώρα τους, να τους
παρουσιάσουν στην τάξη και στη συνέχεια να γίνει σχολιασµός της σηµειωτικής
τους

-

να

εντοπίσουν,

οµαδοσυνεργατικά,

διαφορές/οµοιότητες

στον

παρουσιάζεται και εκλαµβάνεται η έννοια της οικολογίας ανά χώρα
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τρόπο

που

-

να εντοπίσουν, βλέποντας ελληνικές διαφηµίσεις περασµένων δεκαετιών, κατά
πόσο υπήρχαν έννοιες όπως: οικολογικό προϊόν, οικολογική συνείδηση, κ.λπ.

4.9 Παραγωγή γραπτού λόγου
Προτείνεται στους σπουδαστές:
-

να γράψουν ανά οµάδες τον ορισµό λέξεων όπως «οικολόγος, φύση, περιβάλλον,
οικοσύστηµα, βιότοπος, κ.λπ.» και να ετοιµάσουν µια σειρά έντυπων διαφηµίσεων
µε στόχο την οικολογική επαγρύπνηση των πολιτών

-

να γράψουν ανά οµάδες το σενάριο για τις παραπάνω διαφηµίσεις λαµβάνοντας
υπόψη ότι θα προβληθούν στην τηλεόραση

-

να επαναδιατυπώσουν το µικρό κείµενο του WWF (Στην Ελλάδα) προσδίδοντάς του
«µαχητικό» χαρακτήρα και µε γνώµονα ότι το απευθύνουν σε ένα νεανικό/µαχητικό
κοινό

-

να φανταστούν ότι είναι µια ανεξάρτητη κίνηση πολιτών που ενδιαφέρεται για τη
φύση και το περιβάλλον και να γράψουν ανά οµάδες το κείµενο αυτοπαρουσίασής
της.

4.10 Αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου
Επιλέγονται ορισµένα κείµενα των µαθητών και γίνεται επαναδιατύπωση µε βάση τα
κριτήρια που τέθηκαν για την παραγωγή τους.

5. Εκτιµήσεις - Συµπεράσµατα
Η διδακτική πορεία που προτείνεται παραπάνω µας επιτρέπει να συµπεράνουµε τα
εξής:
-

οι µαθητές συµµετέχουν ως ισότιµα και ενεργά µέλη µιας «µαθησιακής κοινότητας»
σε όλα τα στάδια του µαθήµατος

-

το διδακτικό υλικό δεν κατασκευάζεται, για να διδάξει γλώσσα ή λεξιλόγιο, αλλά
επιλέγεται από αυθεντικά πλαίσια επικοινωνίας, για να χρησιµοποιηθεί ως
αντικείµενο κριτικού διαλόγου και κριτικού αναστοχασµού στην τάξη
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-

οι διδακτικές αρχές που ακολουθούνται καθ’ όλη την πορεία µάθησης δεν
καταργούν την κοινωνική ταυτότητα των µαθητών, ούτε «σχολικοποιούν» τον λόγο
που παράγεται.
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Παράρτηµα
Κείµενο 1
Η Greenpeace είναι µια διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της
αναδεικνύει

τα

σηµαντικότερα

περιβαλλοντικά

προβλήµατα

και

προωθεί

αποτελεσµατικές λύσεις για ένα πράσινο και ειρηνικό µέλλον.
Πώς το πετυχαίνουµε αυτό;
• Ερευνώντας τις αιτίες των περιβαλλοντικών προβληµάτων.
• Εκθέτοντας και αντιµετωπίζοντας την κακοµεταχείριση του περιβάλλοντος.
• Ασκώντας πίεση σε όσους µπορούν να επηρεάσουν τα περιβαλλοντικά θέµατα προς το
καλύτερο.
• Καλώντας σε δράση όσους έχουν την πολιτική και οικονοµική δύναµη να φέρουν αλλαγές.
• Προωθώντας οικολογικά υπεύθυνες και κοινωνικά δίκαιες λύσεις που θέτουν τις βάσεις για
ένα καλύτερο µέλλον για την τωρινή και τις επόµενες γενιές.
• Ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να δείξουν υπευθυνότητα για τον πλανήτη.
Οι αρχές µας
Δυναµική και ειρηνική αντιπαράθεση: Η ειρηνική δράση είναι το κεντρικό χαρακτηριστικό
της Greenpeace. Για την προστασία του πλανήτη δε διστάζουµε να έρθουµε σε ειρηνική, µηβίαιη αντιπαράθεση µε όσους θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον. Πιστεύουµε ότι η βία σε
οποιαδήποτε µορφή της είναι λάθος επιλογή και δεν έχει κανένα αποτέλεσµα, για αυτό στις
δυναµικές µας δράσεις κανείς δεν συναντά βίαιες συµπεριφορές από τους ακτιβιστές µας που
είναι εκπαιδευµένοι µε τις αρχές της Μη-Βίαιης Άµεσης Δράσης.
Ηθική και οικονοµική ανεξαρτησία: Η Greenpeace υποστηρίζεται οικονοµικά αποκλειστικά
και µόνο από πολίτες. Με το να µην δεχόµαστε επιχορηγήσεις από πολιτικά κόµµατα,
κυβερνήσεις ή εταιρίες, διατηρούµε την ανεξαρτησία της δράσης µας. Η Greenpeace έχει τη
δυνατότητα να αντιµετωπίζει µε θάρρος τα περιβαλλοντικά προβλήµατα χάρη στην ηθική και
οικονοµική µας ανεξαρτησία. Αυτό µας δίνει την ελευθερία να λέµε αυτό που πιστεύουµε και
να µην έχουµε περιορισµούς στις πράξεις και στα λόγια µας. Η ανεξαρτησία µας δίνει κύρος
και αξιοπιστία. Πάντα επιβεβαιώνουµε την καλή χρήση της οικονοµικής βοήθειας που
λαµβάνουµε από τους χιλιάδες υποστηρικτές µας. Ο ετήσιος οικονοµικός µας απολογισµός
δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα µας και στο περιοδικό των υποστηρικτών µας.
Η δύναµη της κοινής µας δράσης: Όταν λέµε “εµείς”, εννοούµε εκατοµµύρια ανθρώπους
σαν κι εσάς που υποστηρίζουν και συµµετέχουν ενεργά στη δράση µας. Το µέλλον του
πλανήτη εξαρτάται από τα εκατοµµύρια των ανθρώπων σε όλο τον κόσµο που µοιράζονται τα
ίδια πιστεύω µε εµάς. Ξεκινώντας από µια µικρή παρέα από ενθουσιώδεις ανθρώπους που
πήραν την πρωτοβουλία να δράσουν, η Greenpeace έχει γιγαντωθεί σε µια οργάνωση που
συναντά τις οικολογικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Ενθαρρύνουµε όλους όσους νοιάζονται
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για το µέλλον του πλανήτη να έρθουν κοντά µας. Μαζί µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τα
περιβαλλοντικά προβλήµατα και να προτείνουµε λύσεις. Μαζί µπορούµε να γίνουµε η δύναµη
που θα δηµιουργήσει ένα πράσινο και ειρηνικό µέλλον.
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Κείµενο 2
Τι είναι το WWF;
Το WWF είναι µία από τις µεγαλύτερες διεθνείς οργανώσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος.
Ποια είναι η αποστολή τού WWF;
Αποστολή του WWF είναι να σταµατήσει την υποβάθµιση τού φυσικού περιβάλλοντος και να
οικοδοµήσει ένα µέλλον, στο οποίο οι άνθρωποι θα ζουν σε αρµονία µε τη φύση, µέσα από:
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του πλανήτη
τη βιώσιµη χρήση ανανεώσιµων φυσικών πόρων
τη µείωση της ρύπανσης και της σπάταλης στην κατανάλωση
Τι σηµαίνει «Βε-βε-εφ» (WWF);
Το WWF υπήρξε αρχικά ακρωνύµιο του WorldWildlifeFund που σήµαινε «παγκόσµιο ταµείο για
την άγρια ζωή». Η επιλογή του συγκεκριµένου ονόµατος αντανακλούσε την επιθυµία των
ιδρυτών της οργάνωσης να συγκεντρώνουν χρήµατα από την παγκόσµια κοινότητα,
χρηµατοδοτώντας µε αυτά δράσεις προστασίας της φύσης άλλων οργανώσεων σε οικολογικά
ευαίσθητες περιοχές ολόκληρου του πλανήτη.
Το 1986 η οργάνωση αντιλαµβάνεται ότι το όνοµα WorldWildlifeFund δεν αντανακλά πλέον το
πεδίο των δραστηριοτήτων της, καθότι οι τοπικού και εξειδικευµένου χαρακτήρα δράσεις
προστασίας µεµονωµένων ειδών και περιοχών µετεξελίσσονται σε µία φιλόδοξη και ολιστική
στρατηγική

προστασίας

της

βιοποικιλότητας

ανάπτυξης.

Το WWF παύει να

και

προώθησης

ενός

βιώσιµου

µοντέλου

λειτουργεί πλέον ως ταµείο και να χρηµατοδοτεί δράσεις

τρίτων και διαµορφώνει το δικό του παγκόσµιο πρόγραµµα.
Ως εκ τούτου, το όνοµα αλλάζει στα αγγλικά σε «WorldWideFundforNature» («Παγκόσµιο
Ταµείο για τη Φύση»). Οι Ηνωµένες Πολιτείες και ο Καναδάς, ωστόσο, διατήρησαν το παλιό
όνοµα (WorldWildlifeFund).
Για λόγους σαφήνειας και προκειµένου να υπάρχει συνεκτικότητα µεταξύ των ονοµασιών των
διαφόρων εθνικών γραφείων ανά τον κόσµο, η οργάνωση αποφάσισε το 2001 να χρησιµοποιεί
παγκοσµίως το αρχικό ακρωνύµιο WWF.
Από πού αντλεί το WWF Ελλάς τα έσοδά του;
Το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων µας, το οποίο βάσει διεθνούς πρακτικής και πλαισίου
λειτουργίας του WWF πρέπει να κυµαίνεται

και να µην υπερβαίνει κατά πολύ το 50% του

συνόλου κάθε ετήσιου προϋπολογισµού, προέρχεται από ιδρύµατα της Ελλάδας και του
εξωτερικού.
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Η οργάνωση ωστόσο δίνει ιδιαίτερη έµφαση στους πόρους που συγκεντρώνει από ιδιώτες
υποστηρικτές. Οι περισσότεροι από 13.000 τακτικοί οικονοµικοί υποστηρικτές διαµορφώνουν
τη βάση της οργάνωσης και αποτελούν τους σταθερούς και πολύτιµούς συµµάχους µας στη
δράση µας όλα αυτά τα χρόνια.
Το WWF Ελλάς λαµβάνει χορηγίες από εταιρίες, υπό ένα αυστηρό πλαίσιο κριτηρίων και
αρχών (βλέπε παρακάτω ερώτηση).
Τέλος, στον βαθµό που υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι από θεσµικούς φορείς για την υλοποίηση
δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας και οι οποίοι διανέµονται µε διαδικασίες απόλυτης
διαφάνειας και λογοδοσίας, το WWF Ελλάς επιδιώκει να αξιοποιήσει και αυτήν την πηγή
εσόδων για την επίτευξη των στόχων του.
Σε κάθε περίπτωση, για λόγους οικονοµικής ασφάλειας και ανεξαρτησίας, προσπαθούµε να
διασφαλίζουµε διασπορά ως προς τις πηγές χρηµατοδότησης, η οποία θα εγγυάται τόσο τη
βιωσιµότητα της οργάνωσης όσο και την εκτέλεση του έργου της χωρίς επιρροές.
Ποια είναι τα ποσοστά χρηµατοδότησης των παραπάνω πηγών;
Για το οικονοµικό έτος 2012:
ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού: 1.895.000€ (53,73%)
επιχειρήσεις: 684.000€ (19,39%)
ιδιώτες υποστηρικτές: 528.000 (14,97%)
θεσµικοί φορείς: 285.000€ (8,08%)
λοιπές πηγές (προϊόντα WWF κ.α.): 135.000€ (3,83%)
Μπορείτε να δείτε γραφικές αναπαραστάσεις των εσόδων µας εδώ.
Τι είναι οι «θεσµικοί φορείς»;
Ως «θεσµικούς φορείς» προσδιορίζουµε κάθε πηγή εσόδων, η οποία αφορά ή σχετίζεται µε
δηµόσιους φορείς και υπάγεται σε κάποιο συγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο. Συµπεριλαµβάνονται
σε αυτήν την κατηγορία όλα τα επίπεδα της διοίκησης (κράτος, περιφέρειες, ΟΤΑ, κοκ), η
Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι οι ευρωπαϊκοί ή διεθνείς οργανισµοί.
Έχετε λάβει χρηµατοδοτήσεις από το Ελληνικό Κράτος;
Το Ελληνικό Κράτος συµπεριλαµβάνεται στους φορείς από τους οποίους η οργάνωση επιδιώκει
και

επιθυµεί

να

λαµβάνει

υποστήριξη

για

το

έργο

της.

Άλλωστε,

η

σηµασία

της

περιβαλλοντικής προστασίας είναι τέτοια, που συνδέεται άµεσα µε το δηµόσιο συµφέρον και
συνεπώς θεωρούµε λογικό και αναµενόµενο να λαµβάνει κάποιου είδους υποστήριξη από τους
κρατικούς θεσµούς.
Για

το

WWF

Ελλάς,

κάθε

πράξη

διάθεσης

κρατικών

πιστώσεων

προς

οπουδήποτε

(συµπεριλαµβανόµενων και των ΜΚΟ βεβαίως) πρέπει να υπόκειται σε σαφείς, διαφανείς και
ευρέως γνωστές διαδικασίες υποβολής και έγκρισης αιτηµάτων και προτάσεων που θα πρέπει
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πάντα να συµβάλλουν στην επίτευξη συγκεκριµένων στρατηγικών στόχων. Θα πρέπει επίσης
να υποβάλλεται σε συγκεκριµένες διαδικασίες κοινωνικής λογοδοσίας και οικονοµικού
ελέγχου.
Ελλείψει τέτοιων διαδικασιών διαφανούς διαχείρισης κρατικών κονδυλίων, το WWF Ελλάς έχει
για παράδειγµα στο παρελθόν απορρίψει απόφαση υπουργού για χορήγηση πίστωσης για
ενίσχυση τού έργου της οργάνωσης. Πρόκειται για απόφαση τού Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ο οποίος
το 2008 προσέφερε αυτοβούλως πίστωση 130.000€ «ως επιχορήγηση στην Περιβαλλοντική
Μη Κυβερνητική Οργάνωση «WWF Ελλάς», για έργα και δραστηριότητές της». Με επιστολή
(αρ.πρωτ. 35/2008), το WWF Ελλάς απέρριψε την πίστωση, δηλώνοντας ότι «δεν µπορούµε
να αποδεχτούµε την ενίσχυση αυτή, τουλάχιστον για όσο διάστηµα η λειτουργία του ταµείου
ΕΤΕΡΠΣ παραµένει αδιαφανής και χωρίς σαφείς διαδικασίες».
Στα 20 χρόνια λειτουργίας της οργάνωσης µόνο το 0,3% των συνολικών εσόδων της έχει
προέλθει από το Κράτος.
Στην Ελλάδα
Οργάνωση - Ετήσιοι απολογισµοί - Στρατηγική - Ιστορικό
Η αποστολή του WWF Ελλάς είναι να διατηρήσει την πλούσια βιοποικιλότητα της Ελλάδας ως
αναπόσπαστο στοιχείο της Μεσογείου και να παρεµποδίσει – και µακροπρόθεσµα να
αντιστρέψει – την υποβάθµιση του περιβάλλοντος, µε στόχο την αρµονική συνύπαρξη
ανθρώπου και φύσης.
Σήµερα, προσαρµοσµένη στις σύγχρονες απαιτήσεις, η οργάνωση χρησιµοποιεί τα εξής βασικά
µέσα για να προάγει τους στόχους της:
Υλοποίηση ερευνητικών δράσεων και προώθηση/ενίσχυση απαραίτητων τέτοιων δράσεων που
υλοποιούνται από τρίτους
Υλοποίηση προγραµµάτων διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος
Συνεργασίες µε ΜΚΟ, φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και
του ακαδηµαϊκού χώρου
Συνεργασίες µε επιχειρήσεις
Κατάρτιση/δηµοσιοποίηση θέσεων σχετικών µε την περιβαλλοντική πολιτική
Συµµετοχή

σε

συλλογικά

όργανα

διαβούλευσης

και

επιτροπές/οµάδες

εργασίας

εµπειρογνωµόνων
Άσκηση κριτικής στις πρακτικές των φορέων του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα
Υλοποίηση εκστρατειών πολιτικής πίεσης και κινητοποίησης κοινού
Δράσεις ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας
Δράσεις κατάρτισης και διάχυσης της επιστηµονικής γνώσης
Δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Δραστηριότητες συµµετοχής κοινού, εθελοντισµού και ενδυνάµωσης της Κοινωνίας των
Πολιτών

21

Κείµενο 3
Είµαστε τα Planet
Επειδή

η

καθαριότητα

του

σπιτιού

είναι

κάτι

παραπάνω

από

απλή

καθαριότητα,

δηµιουργήσαµε τα απορρυπαντικά planet. Μία ολοκληρωµένη σειρά προϊόντων για όλο το
σπίτι που προσφέρει ασύγκριτη καθαριότητα, σεβόµενη το περιβάλλον στο οποίο θα ζήσουν τα
παιδιά µας.
Ήρθε η στιγµή να δράσουµε, να προστατέψουµε το περιβάλλον και τα παιδιά µας. Ήρθε η
στιγµή να βάλουµε στη ζωή µας τη νέα σειρά απορρυπαντικών planet. Τώρα µε τα planet, το
να κάνεις και εσύ µέρος της ζωής σου το σεβασµό για το περιβάλλον...είναι στο χέρι σου.
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