Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική
Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το
Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) (Εργαστήριο
Γλώσσας και Προγραµµάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας), το Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης, του Αριστοτελείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, και το Τµήµα Δηµοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick της Κύπρου σε συνεργασίας µε τους τοπικούς
εκπαιδευτικούς-επιστηµονικούς φορείς (ΕΛΜΕ και Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης)

!
!

!

•
•
•
•
•
•

Επιστηµονική - Οργανωτική επιτροπή
Έλενα Γρίβα, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας
Δηµήτριος Κουτσογιάννης, αν. καθηγητής, Τµήµα Φιλολογίας Α.Π.Θ.
Κωνσταντίνος Ντίνας, καθηγητής, ΠΤΝ, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας
Αναστασία Στάµου, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας
Άννα Χατζηπαναγιωτίδη, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Frederick, Κύπρος
Σωφρόνιος Χατζησαββίδης, καθηγητής, ΤΕΠΑΕ, Α.Π.Θ.

!

Πλήρης βιβλιογραφική αναφορά άρθρου:
Γρίβα, Ε., Κουτσογιάννης, Δ., Ντίνας, Κ., Στάµου, Α., Χατζηπαναγιωτίδη, Ά. & Χατζησαββίδης, Σ.
(επιµ.). 2014. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ο Κριτικός Γραµµατισµός στη σχολική πράξη»,
http://www.nured.uowm.gr/drama/PRAKTIKA.html, ηµεροµηνία πρόσβασης: ηη/µµ/εε

Προτάσεις για την καλλιέργεια του κριτικού γραµµατισµού στο
µάθηµα της Γλώσσας στη ΣΤ´ Δηµοτικού

Ζωή Κουσκουρίδα
Ευγενία Βασιλάκη
Π.Τ.Δ.Ε, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας1

Abstract
The present paper describes the design and implementation of a lesson unit aimed at the development of
critical literacy of upper primary school students in a suburban primary school in Greece. Four
instructional sessions were designed on the topic of the choice of profession and the sociocultural factors
that shape this choice. The instructional material came from various semiotic resources (e.g. literature,
cinema, songs) and integrated classroom practices and techniques that are acknowledged in the relevant
literature to support critical literacy instruction. Evaluation of the implementation was based on students
participation and response, their written productions and self-administered questionnaires completed by
the students at the end of each session. Despite the limited scope of this study, results seems to reveal the
challenges for both students and teachers in translating critical literacy into practice: while all participants
are open to a different approach to literacy, it takes time and effort for pedagogy to lead to “a world in
which critical literacy is not viewed as a classroom activity but rather as a stance used in all contexts of
our lives” (Mc Laughlin & DeVoogd 2004:62).

1. Εισαγωγή – Θεωρητικό πλαίσιο
Τα τελευταία χρόνια στα επίσηµα κείµενα εκπαιδευτικής πολιτικής, τα Αναλυτικά
Προγράµµατα και τους Οδηγούς προς τους εκπαιδευτικούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και
την Κύπρο (Πρόγραµµα Σπουδών 2011, βλ. επίσης Χατζηλουκά-Μαυρή 2010α),
ενσωµατώνεται η έννοια του κριτικού γραµµατισµού ως απώτερος στόχος και ιδανικό
ζητούµενο της γλωσσικής διδασκαλίας. Ωστόσο, όπως σηµειώνει ο Luke 2012, ο
κριτικός γραµµατισµός είναι µια διαδικασία σε εξέλιξη, δεν υπάρχει ένα και µοναδικό
ορθό και καθολικά εφαρµόσιµο µοντέλο. Έτσι, πέρα από τις επίσηµες πολιτικές, τα
σεµινάρια και τις επιµορφώσεις των εκπαιδευτικών, το ίδιο το περιεχόµενο του
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H παρούσα διδακτική εφαρµογή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας της
Ζωής Κουσκουρίδα στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε την επίβλεψη της Ευγενίας Βασιλάκη.

κριτικού γραµµατισµού επιβάλλει την ανάγκη διερεύνησης πρακτικών εφαρµογών σε
συγκεκριµένα χωροχρονικά πλαίσια, ώστε να αναδειχθούν σε τοπικό επίπεδο οι
παράµετροι εκείνες που διαµορφώνουν τις επιλογές και τις ανταποκρίσεις
εκπαιδευτικών και µαθητών αλλά και οι δυνατότητες που τα χωροχρονικά
τοποθετηµένα συµφραζόµενα των επίσηµων πολιτικών παρέχουν ή αποκλείουν από
τους συµµετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία (Luke, 2012).
Διδακτικές εφαρµογές µε στόχο την καλλιέργεια του κριτικού γραµµατισµού σε
διαφορετικά χωροχρονικά πλαίσια στη διεθνή βιβλιογραφία (βλ. ενδεικτικά Behrman,
2006) αναδεικνύουν τα ευεργετικά αποτελέσµατα ως προς την ευαισθητοποίηση των
µαθητών, ενώ παράλληλα υπογραµµίζουν πως το ζητούµενο είναι µια συνολική
αναθεώρηση των προγραµµάτων σπουδών, ώστε να αξιολογήσουµε τελικά τι είναι η
εκπαίδευση, γιατί πρέπει να διδάσκουµε συγκεκριµένες γνώσεις και δεξιότητες και
ποιος ουσιαστικά επωφελείται από αυτές τις διαδικασίες (Cooper & White, 2006). Στις
αντικειµενικές δυσκολίες καταγράφονται η έλλειψη εξοικείωσης των εκπαιδευτικών µε
τα συγκεκριµένα πλαίσια εργασίας αλλά και η γενικότερη τάση τους να καταφεύγουν
σε ασφαλείς δοκιµασµένες πρακτικές, που περιορίζουν την ανοιχτή διαδικασία και την
πραγµατική έκφραση των φωνών των µαθητών (Zacher Pandya, 2012).
Από τις εφαρµογές των τελευταίων χρόνων στον ελλαδικό χώρο (ενδεικτικά
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Παπαδοπούλου, 2008, Τσαρµποπούλου, 2007), έχουν προκύψει ιδιαίτερα ενθαρρυντικά
στοιχεία για την εφαρµογή τέτοιων προσεγγίσεων, τόσο ως προς τα µαθησιακά
αποτελέσµατα, όσο και ως προς τις ανταποκρίσεις των συµµετεχόντων. Παρόλα αυτά,
είναι εµφανής η ανάγκη για περισσότερες εφαρµογές σε µεγαλύτερο εύρος θεµατικών
περιοχών και σε βάθος χρόνου, ώστε σταδιακά να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για
µια επί της ουσίας αλλαγή στάσεων και νοοτροπιών για την καλλιέργεια του κριτικού
γραµµατισµού (McLaughlin & DeVoogd, 2004).
Στόχος της εισήγησης αυτής, εποµένως, είναι η παρουσίαση µιας τέτοιας διδακτικής
εφαρµογής σε µια τάξη Στ’ Δηµοτικού, σχολείου ηµιαστικής περιοχής, και η ανάδειξη
των προκλήσεων και των δυσκολιών που αντιµετώπισαν εκπαιδευτικός και µαθητές. Η
εφαρµογή αυτή θα µπορούσε να λειτουργήσει ως αφορµή περαιτέρω προβληµατισµού

σχετικά µε τους τρόπους ένταξης της καλλιέργειας του κριτικού γραµµατισµού στη
διδακτική πράξη στα ελληνικά χωροχρονικά συµφραζόµενα.

2. Εφαρµογή διδασκαλίας Κριτικού Γραµµατισµού σε σχολική τάξη
Η εφαρµογή που παρουσιάζουµε αφορά τέσσερις διδασκαλίες που σχεδιάστηκαν για το
µάθηµα της Γλώσσας στην Στ’ Δηµοτικού. Οι διδασκαλίες αυτές πραγµατοποιήθηκαν
στο Δηµοτικό Σχολείο µιας επαρχιακής κωµόπολης του Νοµού Μαγνησίας κατά το
τρίµηνο Μάρτιος – Μάιος 2012. Οι πρώτες τρεις πραγµατοποιήθηκαν σε διάστηµα µιας
εβδοµάδας ενώ η τελευταία -η οποία προσέλαβε και αξιολογητικό χαρακτήραπραγµατοποιήθηκε έπειτα από ενάµιση µήνα. Οι διδασκαλίες υλοποιήθηκαν από την
πρώτη ερευνήτρια.
2.1. Δείγµα της έρευνας
Η τάξη στην οποία πραγµατοποιήθηκαν οι διδασκαλίες αποτελούνταν από 16 µαθητές,
ένας από τους οποίους προερχόταν από διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισµικό
υπόβαθρο. Το γενικότερο επίπεδο των µαθητών σε σχέση µε την ηλικία τους ήταν
ικανοποιητικό, ενώ είχε καταγραφεί έντονη η τάση των µαθητών και η δεκτικότητά
τους σε νέους τρόπους διδασκαλίας που ξεφεύγουν από τα καθιερωµένα πρότυπα. Οι
περισσότεροι µαθητές εµπλέκονταν µε δική τους πρωτοβουλία σε ποικίλες
δραστηριότητες µέσα στα πλαίσια του σχολείου (π.χ. θεατρική οµάδα, οµάδα σκάκι)
αλλά και µέσα στη σχολική αίθουσα (φροντίδα για την οργάνωση και τη λειτουργία
δανειστικής βιβλιοθήκης).
Όσον αφορά τον τρόπο οργάνωσης της τάξης, οι µαθητές κατά τη διάρκεια της
ερευνητικής διαδικασίας εργάστηκαν χωρισµένοι σε τρεις οµάδες εργασίας και
συµπλήρωσαν τα αντίστοιχα φύλλα δραστηριοτήτων ή απάντησαν κάθε φορά στα
διάφορα προβλήµατα που ανέκυπταν, ορίζοντας έναν γραµµατέα. Για τον σχηµατισµό
των οµάδων έπαιξε ρόλο η καλύτερη δυνατή συνεργασία των παιδιών, µε βάση τις
συµβουλές του εκπαιδευτικού της τάξης, και η εξισορρόπηση µεταξύ των δυνατοτήτων
των οµάδων ως προς τη δραστηριοποίηση, το ενδιαφέρον για το µάθηµα και τα
προβλήµατα που δηµιουργούνταν στη µαθησιακή διαδικασία.
2.2. Κριτήρια επιλογής θέµατος
Οι διδασκαλίες σχεδιάστηκαν µε αφορµή την ενότητα του σχολικού βιβλίου «Τρόποι
ζωής και επαγγέλµατα» (Λέξεις... Φράσεις... Κείµενα, Γλώσσα Στ’ Δηµοτικού, ενότητα

13, τεύχος γ, σσ. 7-23.). Το θέµα που πραγµατεύεται η ενότητα, δηλαδή η επιλογή
επαγγέλµατος και τα κοινωνικά στερεότυπα που εµπεριέχονται σε αυτή, καθώς και
διάφορα αµφιλεγόµενα ζητήµατα που αναδύονται στην εποχή µας και σχετίζονται µε το
ζήτηµα του επαγγέλµατος (η δραµατική αύξηση της ανεργίας, η γυναικεία εργασία και
αυτή των µεταναστών), δηµιουργούν το κατάλληλο έδαφος για µια εύφορη κριτική
προσέγγιση ενός θέµατος µε έντονο κοινωνικό - πολιτικό περιεχόµενο. Επιπλέον
κριτήριο για την επιλογή του ήταν και το γεγονός ότι πρόκειται για ένα θέµα ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος για τους µαθητές της Στ’ τάξης, καθώς είναι σε φάση µετάβασης από τη
µία βαθµίδα εκπαίδευσης στην άλλη. Τέλος, θεωρήσαµε πως θα τους ενδιαφέρει από
την άποψη της συχνής του αναφοράς στην καθηµερινή ζωή τους, στο σπίτι, σε
συζητήσεις των γονιών αλλά και από την άποψη της συχνής παρουσίας του στα
σχολικά βιβλία.
2.3. Ερευνητικά ερωτήµατα
Τα ερευνητικά ερωτήµατα που συνακόλουθα διαµόρφωσαν τους διδακτικούς στόχους
αυτής της εφαρµογής διατυπώθηκαν ως εξής:
•

Με ποιους τρόπους/ τεχνικές µπορούν οι µαθητές να καταστούν ικανοί να
αντιµετωπίσουν το κείµενο ως φορέα διαφορετικών ιδεολογιών και απόψεων;

•

Μπορούν να εντοπίσουν και να αντιµετωπίσουν τις γλωσσικές επιλογές που
κάνει κάθε συγγραφέας ως δίοδο µεταφοράς των µηνυµάτων που προσπαθεί να
περάσει στον αναγνώστη;

•

Μπορούν να αντιληφθούν τον λόγο στις διάφορες µορφές εµφάνισής του
(διαφήµιση, λαϊκή παράδοση, Τέχνη) και να αντιληφθούν πως ακόµα και οι
διαφορετικές αυτές µορφές λόγου µπορεί να είναι φορείς διαφορετικών
ιδεολογιών;

Στο πλαίσιο αυτό οι ειδικότεροι διδακτικοί στόχοι των διδασκαλιών σε σχέση µε τη
συγκεκριµένη θεµατική ενότητα διαµορφώθηκαν ως εξής:
•

Να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τα κοινωνικά στερεότυπα που µπορεί να

ενυπάρχουν κατά την επιλογή ενός επαγγέλµατος αλλά και εκείνα που ανακύπτουν
ύστερα από την επιλογή του.
•

Να κατανοήσουν τη σηµασία που παίζει για τη διαµόρφωση της στάσης ζωής το

περιβάλλον στο οποίο έχει µεγαλώσει κάποιος.

•

Να γνωρίσουν πώς µέσα από τη λαϊκή παράδοση αλλά και τη µουσική τέχνη

συχνά προωθούνται ιδεολογίες σχετικά µε τον τρόπο ζωής και τα επαγγέλµατα που
επιλέγει ο καθένας.
•

Να αποδοµήσουν κείµενα από διαφορετικούς κοινωνικούς χώρους σχετικά µε

ζητήµατα που αφορούν κοινωνικά στερεότυπα και επάγγελµα και, στη συνέχεια, να
δοµήσουν κείµενα υιοθετώντας διαφορετικές οπτικές.
2.4. Σχεδιασµός διδασκαλιών
Ως προς τον τρόπο προσέγγισης, στα υλικά που ήταν διαθέσιµα στους µαθητές
επιδίωξη ήταν να υπάρξει πολυτροπικότητα, δηλαδή τόσο ποικίλα κειµενικά είδη,
προερχόµενα από διάφορους κοινωνικούς χώρους, όσο και άλλες µορφές παρουσίασης
του θέµατος, που αξιοποιούν ποικίλους σηµειωτικούς πόρους. Η πολυτροπική
προσέγγιση του θέµατος συντελεί στη συνειδητοποίηση ότι η δηµιουργία του νοήµατος
συνιστά µια δυναµική διαδικασία σχεδιασµού και επανασχεδιασµού µέσω των
διαθέσιµων κοινωνικά προσδιορισµένων πόρων και πρακτικών (Jewitt, 2008).
Ειδικότερα, στην πρώτη διδασκαλία, το βασικό υλικό µας ήταν ένα απόσπασµα από το
διήγηµα Ζητείται Ελπίς, «Σ’ ένα συνοριακό σταθµό» (Με λογισµό και µ’ όνειρο,
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Kειµένων Ε΄και Στ΄ Τάξη Δηµοτικού, σελ. 67). Η επιλογή
αυτού του υλικού έγινε πρώτον, γιατί θεωρήσαµε πως ένα λογοτεχνικό κείµενο θα ήταν
πιο προσφιλές στους µαθητές και δεύτερον -και αυτό πηγάζει από την ίδια την ουσία
της λογοτεχνίας ως ιδιαίτερης έκφανσης του λόγου- γιατί πιστεύουµε πως η
επεξεργασία τέτοιων κειµένων είναι µια από τις πιο κατάλληλες για την υλοποίηση των
στρατηγικών ανάπτυξης κριτικού γραµµατισµού (βλ. και Κωστούλη, 2001). Μέσα από
τις ανάλογες δραστηριότητες οι µαθητές κλήθηκαν να εντοπίσουν την ταυτότητα του
κειµένου, να το τοποθετήσουν στα χωροχρονικά συµφραζόµενά του, να εντοπίσουν
τους βασικούς ήρωες καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζονται από τον
συγγραφέα µέσω των γλωσσικών τύπων που επιλέγει και να αναλύσουν τις σχέσεις που
αναπτύσσονται µεταξύ των προσώπων και κυρίως τις κοινωνικές συµβάσεις που τις
διέπουν, όπως υποδηλώνονται µέσα στο κείµενο (για παράδειγµα, η µάνα του ήρωα
«του τις έβρεχε καθηµερινά» ή «ο σταθµάρχης τον τράβηξε πίσω από κάτι βαγόνια και
του έκανε κάτι χειρονοµίες»). Περαιτέρω, µε αφορµή φράσεις του κειµένου (όπως
«όπως θέλανε τα άλλα παιδιά» και «δεν είχε τα τυπικά προσόντα») επιχειρήθηκε να
αναδειχθούν όλες εκείνες οι κοινωνικές δοµές που καθορίζουν τι θεωρείται πρέπον για

κάθε παιδί σύµφωνα µε την κοινωνία στα πλαίσια της οποίας αναπτύσσεται αλλά και τη
γενικότερη χρονική περίοδο. Σε ένα τελευταίο στάδιο κλήθηκαν να εντοπίσουν το
ζεύγος δύο αντιτιθέµενων δυνάµεων που προκύπτουν και πώς αυτές παρουσιάζονται
από τον συγγραφέα και να διερευνήσουν τις συνέπειες τις οποίες θα είχε η επιλογή µιας
από αυτές τις αντίθετες καταστάσεις και, τέλος, αφού έχει γίνει η επιλογή από τον ήρωα
της µιας από τις δύο αυτές καταστάσεις, πώς ερµηνεύει εκείνος τη συµπεριφορά του, µε
ποιους λογοτεχνικούς τρόπους επιλέγει να την παρουσιάσει ο συγγραφέας και πώς αυτή
η επιλογή προσλαµβάνεται και αξιολογείται από τον αναγνώστη.
Στη δεύτερη διδασκαλία, προχωρήσαµε ένα βήµα παρακάτω, καθώς έγινε προσπάθεια
οι µαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι ο δηµιουργός του οποιουδήποτε µοναδικού
κειµένου µέσα από τις γλωσσικές επιλογές του συνειδητά ή ασυνείδητα µεταφέρει
ιδεολογίες. Ειδικότερα επιχειρήσαµε να κατανοήσουν οι µαθητές πως ο λόγος ως
φορέας ιδεολογιών δεν απαντά µόνο σε έργα της λογοτεχνίας, αλλά ακόµα και στον
καθηµερινό λόγο, και ακόµα παραπέρα, σε ένα εικονογραφηµένο κείµενο ή µέσα στη
λαϊκή παράδοση. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν τρεις συνεντεύξεις από άτοµα
που µιλάνε για τον τρόπο ζωής τους και πώς αυτός καθορίζει την επιλογή του
µελλοντικού επαγγέλµατός τους. Χρησιµοποιήθηκαν επίσης ένα απόσπασµα από
ελληνική ταινία, τραγούδια που αναφέρονται σε διάφορα επαγγέλµατα που συχνά
γνώρισαν τον θαυµασµό αλλά και την απόρριψη της ελληνικής κοινωνίας και ακόµη
σχετικές παροιµίες. Σε ένα πρώτο επίπεδο οι µαθητές κλήθηκαν να επεξεργαστούν τις
συνεντεύξεις, διατυπώνοντας αρχικά υποθέσεις µε αφετηρία τα χαρακτηριστικά του
συνεντευξιαζόµενου και στη συνέχεια, επιβεβαιώνοντας ή διαψεύδοντας τις υποθέσεις
αυτές

και

συνδέοντάς

τες

µε

τις

ανάλογες

γλωσσικές

επιλογές

των

συνεντευξιαζόµενων. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα έπρεπε να αναδιατυπώσουν τα σηµεία
αυτά επιλέγοντας εναλλακτικούς τρόπους γραφής τους. Τέλος, µέσα από το
συµπληρωµατικό οπτικοακουστικό υλικό επιχειρήθηκε να εντοπίσουν οι µαθητές τις
απόψεις και τις ιδεολογίες που έχει η εκάστοτε κοινωνία σε κάποια συγκεκριµένη
χρονική περίοδο για τα επαγγέλµατα και τον τρόπο ζωής που αυτά συνεπάγονται αλλά
και τον τρόπο µε τον οποίο µεταφέρονται οι ιδεολογίες αυτές (επίθετα και ρήµατα που
χρησιµοποιούνται, ενεργητική ή παθητική σύνταξη κτλ.).
Στην τρίτη διδασκαλία χρησιµοποιήθηκε υλικό από τον βωβό κινηµατογράφο και
συγκεκριµένα από την ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν «Το Τσίρκο», όπου παρουσιάζεται η

εργασία ενός διασκεδαστή (κλόουν). Οι µαθητές έπρεπε να εντοπίσουν τον τρόπο µε
τον οποίο αντικαθίσταται η έλλειψη του λόγου, πώς δηλαδή το νόηµα της ταινίας
γίνεται φανερό χωρίς να µιλάει κανένας από τους ηθοποιούς. Η πορεία διδασκαλίας
ήταν ανάλογη µε της πρώτης διδασκαλίας, µόνο που αυτή τη φορά ο εντοπισµός των
ηρώων, οι σχέσεις που αναπτύσσονται και τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στους
βασικούς ρόλους προέκυψαν µέσα από την ανάλυση των σηµειωτικών µέσων που
αξιοποιούνται σε µια ταινία: τα παραγλωσσικά στοιχεία, η κίνηση, η ενδυµασία. Όλες
οι δραστηριότητες αποδόµησης της ταινίας αυτής έπρεπε να δικαιολογούνται από
πλευράς των µαθητών µε συγκεκριµένες σκηνές από την προβολή. Ως καταληκτική
δραστηριότητα της επεξεργασίας αυτής ανατέθηκε µια παραγωγή γραπτού λόγου κατά
την οποία οι µαθητές καλούνταν να συνθέσουν το πιθανό σενάριο της ταινίας,
λαµβάνοντας

υπόψη

τις

σχέσεις

που

διαµορφώνονται

(αφεντικό-υπάλληλος,

εξουσιαστής-εξουσιαζόµενος) αλλά και στοιχεία της εποχής (όπως για παράδειγµα, το
γλωσσικό περιεχόµενο της σκηνής στην οποία ο διασκεδαστής συναντά την κοπέλα να
ακολουθεί τους κανόνες του καθωσπρεπισµού της εποχής και της τυπικότητας των
σχέσεων). Οι οµάδες των µαθητών που αναλάµβαναν να συνθέσουν διαφορετικά µέρη
του σεναρίου όφειλαν στο τέλος να υποστηρίξουν τις γλωσσικές επιλογές τους.
Στην τελευταία διδασκαλία, που είχε και τη µορφή τελικής αξιολόγησης, οι µαθητές
ασχολήθηκαν µε την παραγωγή γραπτού λόγου. Με αφορµή µια προβολή (power point)
όπου παρουσιάζονται τα βασικά σηµεία του γυναικείου κινήµατος, οι µαθητές
επεξεργάστηκαν δηµοσιογραφικά κείµενα διαφορετικών κοινωνικών τοποθετήσεων µε
στόχο να δηµιουργήσουν αναλόγως τα δικά τους κείµενα. Το κοινό πλαίσιο εργασίας
αφορούσε τη διοργάνωση µιας ηµερίδας σχετικά µε τη γυναικεία εργασία και τα
εργασιακά δικαιώµατα των γυναικών. Η πρώτη οµάδα ήταν υπεύθυνη για να συνθέσει
την πρόσκληση της ηµερίδας. Η δεύτερη οµάδα θα έπρεπε να παρουσιάσει το θέµα
αυτό γράφοντας ένα άρθρο σε µια στήλη αθλητικής εφηµερίδας. Και η τελευταία
οµάδα θα έπρεπε να συνθέσει ένα αναλόγου περιεχοµένου άρθρο για το ένθετο της
καθηµερινής εφηµερίδας της περιοχής τους. Με αυτόν τον τρόπο διαφοροποιήθηκαν οι
ειδικότερες παράµετροι του επικοινωνιακού πλαισίου παραγωγής των κειµένων τους,
ενώ συγχρόνως οι µαθητές καλούνταν να αναλάβουν διαφορετικά «προσωπεία»,
αποτυπώνοντας στα κείµενά τους την ανάλογη οπτική και ιδεολογία.
2. 4. Εργαλεία συλλογής δεδοµένων

Τα αποτελέσµατα των διδασκαλιών αξιολογήθηκαν µε τρεις τρόπους: α) µέσω της
καταγραφής της γενικότερης ανταπόκρισης και συµµετοχής των µαθητών στις
διδασκαλίες που πραγµατοποιήθηκαν, για κάθε διδασκαλία ξεχωριστά (ηµερολόγιο
συµµετοχικής παρατήρησης από την πρώτη ερευνήτρια), β) µέσω των σύντοµων ή
εκτενέστερων οµαδικών παραγωγών γραπτού λόγου που προβλέπονταν σε κάθε
διδασκαλία και γ) µέσω των φύλλων αυτοαξιολόγησης που συµπληρώθηκαν ατοµικά
και ανώνυµα από τους µαθητές στο τέλος κάθε διδασκαλίας. Τα ερωτήµατα
αυτοαξιολόγησης διαµορφώθηκαν µε βάση τους γενικότερους στόχους της έρευνας
αλλά και τους ειδικούς στόχους κάθε διδασκαλίας και αφορούσαν τον βαθµό στον
οποίο οι µαθητές θεωρούσαν ότι έχουν κατανοήσει πώς κάθε κείµενο εξυπηρετεί
διαφορετικούς στόχους και προσπαθεί να παρουσιάσει διάφορες απόψεις, πώς οι
γλωσσικές επιλογές σε ένα κείµενο είναι τέτοιες, ώστε να εξυπηρετούν τους στόχους
του κειµένου, κατά πόσο οι επιλογές αυτές είναι κατάλληλες και ποιες διαφορετικές
µορφές, γλωσσικές ή µη, µπορεί να πάρει ο λόγος ως φορέας ιδεολογιών και απόψεων.
Σε ορισµένα από τα ερωτήµατα ζητήθηκε επιπλέον από τους µαθητές να αιτιολογήσουν
την απάντησή τους.

3. Αποτελέσµατα-Σχολιασµός
Κοινό στοιχείο όλων των διδασκαλιών ήταν το αυξηµένο ενδιαφέρον και η συµµετοχή
όλων των µαθητών. Η ποικιλία των υλικών και των µέσων σε συνδυασµό µε τη
διαφορετική προσέγγιση του µαθήµατος της Γλώσσας φάνηκε ότι κινητοποίησε και
ενθουσίασε τους µαθητές. Ταυτόχρονα όµως ήρθαµε αντιµέτωποι και µε τις προκλήσεις
και τις δυσκολίες που προκύπτουν σε ανάλογες εφαρµογές, ειδικότερα στην τελευταία
διδασκαλία, η οποία -όπως προαναφέρθηκε- πραγµατοποιήθηκε σε µεγάλη χρονική
απόσταση από τις άλλες.
1η διδασκαλία
Πιο αναλυτικά, στην πρώτη διδασκαλία το υλικό εργασίας ήταν ένα κείµενο εύληπτο
από τους µαθητές τόσο ως προς τα συναισθήµατα που προσπαθούσε να εκµαιεύσει από
τον αναγνώστη όσο και στις απόψεις που µετέφερε. Η δυναµική και οι δυνατότητες του
κειµένου αυτού έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, καθώς οι µαθητές κατάφεραν να συνδέσουν
τους γλωσσικούς τρόπους µε τη γλωσσική πρακτική. Δηλαδή κατάφεραν να
συνειδητοποιήσουν τη σηµασία που παίζουν, για παράδειγµα, ρήµατα φορτισµένα µε

αρνητικό περιεχόµενο για την αποδοχή ή µη από τον αναγνώστη των θέσεων του
συγγραφέα (όπως η φράση «του έκανε χειρονοµίες», «του τις έβρεχε τακτικά» κ.α.). Η
καταλληλότητα του υλικού φάνηκε από την ανταπόκριση των µαθητών και τη
συµµετοχή τους στη διδασκαλία, κυρίως όµως και από τις θετικές απαντήσεις τους στα
φύλλα αυτοαξιολόγησης, τα οποία µετρούσαν παραµέτρους όπως αν κατανόησαν ότι η
δυναµική των ρηµάτων, για παράδειγµα, καθορίζει και τη δυναµική του κειµένου.
Χαρακτηριστικό είναι το επόµενο παράδειγµα από το φύλλο αυτοαξιολόγησης, ως
σχολιασµός για το κατά πόσο οι µαθητές συµφωνούν µε τον τρόπο µε τον οποίο ο
συγγραφέας παρουσιάζει το ζήτηµα της επιλογής επαγγέλµατος:
Ναι απόλυτα. Μπορεί ο συγγραφέας να χρησιµοποιεί έντονες λέξεις και γενικά να µιλάει
άσχηµα για τη µαµά του που τον πίεζε και τον σταθµάρχη που τον χτύπησε αλλά έτσι
έπρεπε να το πει για να καταλάβουµε όλοι πόσο προσπάθησε για να τα καταφέρει ο
πρωταγωνιστής.
Παρατηρούµε λοιπόν πως ο µαθητής/ µαθήτρια δεν ενοχλήθηκε από τις φορτισµένες
νοηµατικά λέξεις που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας. Αντιθέτως, τις θεωρεί κατάλληλες
και απαραίτητες για να καταλάβει ο αναγνώστης τις δυσκολίες που αντιµετώπισε ο
ήρωας µέχρι να επιτύχει τον στόχο του. Οι γλωσσικές επιλογές του συγγραφέα
προσλαµβάνονται και αξιολογούνται θετικά από τους µαθητές.
2η διδασκαλία
Στη δεύτερη διδασκαλία, αναφορικά µε την ανταπόκριση των µαθητών και τη
συµµετοχή τους, αυτές ήταν αυξηµένες. Οι δυσκολίες της συγκεκριµένης διδασκαλίας
είχαν να κάνουν µε την ίδια τη φύση του υλικού που χρησιµοποιήθηκε. Τα κείµενα που
χρησιµοποιήθηκαν ήταν συνεντεύξεις από ανθρώπους της εποχής µας που µιλούσαν για
τον τρόπο ζωής και την επιλογή επαγγέλµατος και αναφέρονταν επίσης στην
αµφίδροµη σχέση που υπάρχει µεταξύ τους. Οι αναφορές αυτές ήταν άλλοτε ρητές και
άλλοτε καλυµµένες, και αυτό ουσιαστικά ήταν και ο στόχος που είχαν οι αντίστοιχες
δραστηριότητες. Πρόκειται λοιπόν για µια φαινοµενικά εύκολη διαδικασία, η οποία,
ωστόσο, δυσκόλεψε αρκετά τους µαθητές. Η σύνδεση που γινόταν στο µυαλό τους
ήταν πως το προφανές και το αναµενόµενο είναι ότι µόνο στη Λογοτεχνία µπορεί να
παρατηρηθεί το φαινόµενο αυτό, γιατί εκεί ο «µύθος» δεν έχει όρια. Κάτι τέτοιο
σύµφωνα µε τη γνώµη των παιδιών δεν µπορεί να αποτυπωθεί µέσα από ένα
προσωπικό κείµενο. Δεν µπορούσαν µε ευκολία να συλλάβουν πως ακόµα και ο

καθηµερινός

λόγος

αποτελεί

το

χαρακτηριστικότερο

παράδειγµα

κοινωνικής

πρακτικής. Το γεγονός που τους εµπόδιζε είναι ότι πρόκειται για συνεντεύξεις
υπαρκτών προσώπων και η ύπαρξη αυτή είναι που αποτελούσε το εµπόδιο (σύµφωνα
µε τα λεγόµενα µιας µαθήτριας «Πώς εγώ να γίνω αυτός, αφού αυτός ήδη υπάρχει και
υπάρχω

και

εγώ

ως

(όνοµα

µαθήτριας)»).

Τα

αντίστοιχα

αποτελέσµατα

παρουσιάστηκαν και στα φύλλα αυτοαξιολόγησής τους:
«Δεν µπορώ να αλλάξω κάτι που έχει πει άλλος». «Αλλάξαµε τα λόγια του µε άλλες
λέξεις. Δεν γίνεται να κάνουµε τροποποιήσεις». «Καθόλου. Πώς να µιλήσω εγώ σαν
άλλος;»
3η διδασκαλία
Η τρίτη διδασκαλία πραγµατοποιήθηκε σε διαφορετικό πλαίσιο. Τα υλικά και µόνο της
διδασκαλίας αυτής είχαν δηµιουργήσει το κατάλληλο έδαφος και τις προϋποθέσεις για
µια αποδοτική διδασκαλία. Ήταν από τις λίγες περιπτώσεις που οι µαθητές έρχονταν σε
επαφή µε εποπτικό υλικό από τον χώρο των Νέων Τεχνολογιών και µάλιστα µέσα στα
πλαίσια του γλωσσικού µαθήµατος, πράγµα που τους κινητοποίησε, λόγω περιέργειας
και

ενδιαφέροντος,

να

εργαστούν

περισσότερο.

Η

ταινία,

αν

και

βωβού

κινηµατογράφου, δεν δυσκόλεψε τους µαθητές στην κατανόηση και επεξεργασία της.
Σχεδόν ανεµπόδιστα κατάφεραν να αναπληρώσουν τις ελλείψεις λόγου και να τους
αποδώσουν τα ιδεολογικά τους νοήµατα. Παράλληλα πέτυχαν να εντοπίσουν και όλους
τους

υπόλοιπους

σκηνοθετικούς

τρόπους,

όπως

είναι

για

παράδειγµα

οι

ενδυµατολογικές επιλογές. Οι µαθητές έφτασαν µόνοι τους στη διαπίστωση ότι πολύ
συχνά µέσα στις ανθρώπινες κοινωνίες ο τρόπος ντυσίµατος αξιολογείται ως κοινωνική
πρακτική.
Χαρακτηριστικό είναι το επόµενο παράδειγµα από οµαδική δραστηριότητα που
αφορούσε τον εντοπισµό των βασικών ρόλων στην πλοκή της ταινίας και της µεταξύ
τους σχέσης:
«[…] Η σχέση τους δεν είναι καλή και δεν θα µπορούσε να είναι γιατί ο ένας είναι το
αφεντικό και ο άλλος ο υπάλληλος που τον εκµεταλλεύεται το αφεντικό του. Ο Σαρλό
φοράει φτωχικά ρούχα που προκαλούν γέλιο σε όποιον τα δει γιατί δεν έχει χρήµατα, ενώ
ο ιδιοκτήτης επειδή είναι πλούσιος ντύνεται πιο κοµψά και φαίνεται πιο σοβαρός. Όµως
εµείς εκτιµάµε περισσότερο τον Σαρλό γιατί είναι πιο απλός, όπως και εµείς».

Ένα ακόµη αντιπροσωπευτικό δείγµα δουλειάς που πραγµατοποιήθηκε εκείνη τη µέρα
στην τάξη είναι και το ακόλουθο απόσπασµα από το σενάριο που ζητήθηκε από τους
µαθητές να συνθέσουν στις οµάδες τους:
Τσάρλι: (σκέφτεται πόσο όµορφη είναι η κοπέλα και αναστενάζει)
Υπάλληλοι: Ακούς εκεί να µας απολύσει! Θα ζητήσουµε όσα µας χρωστάς να το ξέρεις…
Ιδιοκτήτης: Φύγετε πριν βρείτε τον µπελά σας! (Χτυπά ένα υπάλληλο)
Τσάρλι: Μην στενοχωριέσαι. (Χαϊδεύει συµπονετικά το κεφάλι του υπαλλήλου)
Ιδιοκτήτης: Έι εσύ! Ναι, σε σένα µιλάω! Έτσι νηστικός και κακοντυµένος είσαι ο
κατάλληλος για κλόουν…
Τσάρλι: Μα… (κάνει να φύγει)
Ιδιοκτήτης: Άσε τα µα… Εγώ κάνω κουµάντο! (Τον τραβά παρά τη θέλησή του σαν να
του ανήκει, σαν να είναι ζώο)
Ξαφνικά ο Τσάρλι βλέπει ένα γάιδαρο και πανικοβάλλεται και µέσα στην αφέλεια και την
αδεξιότητά του σπάει τα πράγµατα του αφεντικού.
Ιδιοκτήτης: Ποιος νοµίζεις ότι είσαι; Σε πουλάω και σε αγοράζω όποτε θέλω. Έλα µαζί
µου τώρα και φρόντισε να κάνεις τη δουλειά σωστά.
Τσάρλι: Μα ποια δουλειά;»
Ιδιοκτήτης: Να κάνεις τους άλλους να γελάνε µε την κατάντια σου!
Οι µαθητές δείχνουν να αντιλαµβάνονται τις δυνατότητες που έχει η γλώσσα και πώς
µε τις γλωσσικές επιλογές ένας συγγραφέας φορτίζει το περιεχόµενο του κειµένου του.
Για παράδειγµα, η φράση «σε πουλάω και σε αγοράζω» είναι χαρακτηριστική της
αντίληψης των µαθητών για τη δύναµη του ιδιοκτήτη, µια αντίληψη που φυσικά στις
µέρες µας δεν ισχύει σε τέτοιο βαθµό. Χαρακτηριστικές είναι επίσης και οι
σκηνοθετικές οδηγίες, ντυµένες γλωσσικά µε τέτοιο τρόπο, ώστε να υπογραµµίζονται
οι σχέσεις εξουσίας αλλά και οι στάσεις των µαθητών-δηµιουργών του κειµένου
απέναντι στους βασικούς ρόλους της ταινίας.
4η διδασκαλία
Στην τέταρτη διδασκαλία, το τελικό ζητούµενο ήταν οι µαθητές να προβούν στην
παραγωγή ενός κειµένου αναφορικά µε τη γυναικεία εργασία, υιοθετώντας
διαφορετικές οπτικές και απευθυνόµενοι σε διαφορετικούς αποδέκτες (κείµενο σε
αθλητική εφηµερίδα, κείµενο σε καθηµερινή τοπική εφηµερίδα, κείµενο σε εκδήλωση
για τα εργασιακά δικαιώµατα των γυναικών). Αυτό που τους φάνηκε εξαιρετικά

δύσκολο ήταν το να µιλήσουν µε προσωπεία, πολύ περισσότερο για ένα τέτοιο ζήτηµα.
Δύσκολο γινόταν το εγχείρηµα, γιατί έπρεπε πρώτα να καθορίσουν την ταυτότητα που
θα έπαιρναν και τα χαρακτηριστικά της. Το ίδιο δύσκολο να αντιληφθούν ήταν και το
ότι οι συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες θα χρησιµοποιούσαν ένα συγκεκριµένο τρόπο
γραφής -έστω και ασυνείδητα, για να µιλήσουν για κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά και πάλι
δεν µπορούσαν να διακρίνουν την ύπαρξη διαφορετικών φωνών και κυρίως τους
λόγους που συνάδουν στην ύπαρξη αυτή. Έτσι, τα κείµενα που παράγουν –αν και
πρόκειται για δοµηµένες παραγωγές γραπτού λόγου– εµφανίζονται «αποπερικειµενοποιηµένα 2 », στερούνται δηλαδή της κοινωνικά προσδιοριζόµενης δυναµικής του
λόγου και δεν διαφοροποιούνται µε βάση την κοινωνική οµάδα από την οποία
προέρχονται και στην οποία απευθύνονται. Για παράδειγµα, το ακόλουθο κείµενο που
προορίζεται για την αθλητική εφηµερίδα:
Σήµερα έχουµε 8 Μαρτίου και είναι η παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας. Αυτή η µέρα
καθιερώθηκε το 1857, όταν χιλιάδες γυναίκες που δούλευαν στην κλωστοϋφαντουργία
κατέβηκαν στους δρόµους, για να έχουν ίδια δικαιώµατα µε τους άντρες και όχι λιγότερα.
Βέβαια υπήρξαν πολλά θύµατα. Η κυβέρνηση µετά από πολλές πιέσεις που δέχτηκε από
τις εργάτριες αναγκάστηκε να τους δώσει τα δικαιώµατα που ζητούσαν. Από εκείνη την
µέρα οι γυναίκες είχαν τα ίδια δικαιώµατα µε τους άντρες. Δηλαδή ίσια δικαιώµατα στη
δουλειά, όπου τώρα οι γυναίκες µπορούν να εργάζονται όπου θέλουν ακόµα και σε
δουλειές που πριν ήταν αυστηρά για άντρες.
Πολλές γυναίκες σήµερα έχουν αρχίσει να κάνουν σηµαντικά βήµατα στη δουλειά τους.
Καταφέρνουν πολλά µόνες τους. Οι άνθρωποι σιγά σιγά καταλαβαίνουν πως οι γυναίκες
είναι δυνατές, ίσως και περισσότερο από τους άντρες!
Το κείµενο αυτό δεν διαφέρει ουσιαστικά από το ανάλογο κείµενο για την τοπική
καθηµερινή εφηµερίδα τόσο σε επίπεδο επιλογών περιεχοµένου όσο και γλωσσικών
µορφών.
Ενθαρρυντικό, ωστόσο, στοιχείο αποτελεί το ότι στο τελευταίο ερωτηµατολόγιο
αυτοαξιολόγησης αρκετές είναι οι αρνητικές απαντήσεις που αφορούσαν το κατά πόσο
οι µαθητές έκαναν τις κατάλληλες γλωσσικές επιλογές για να παρουσιάσουν την άποψη
κάθε ιδιαίτερης κοινωνικής µερίδας. Μολονότι, εποµένως, δεν επιτυγχάνεται το βασικό
ζητούµενο της δραστηριότητας, οι µαθητές, αναστοχαζόµενοι πάνω στα κείµενά τους,
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φαίνεται να έχουν µπει σε µια διαδικασία κριτικής αποτίµησης και ελέγχου
αποτελεσµατικότητας των κειµένων τους, ένα πρώτο βήµα για την ανάπτυξη κριτικής
γλωσσικής επίγνωσης.
Αποτιµώντας συνολικά τη διδακτική εφαρµογή που παρουσιάστηκε, θα µπορούσαµε να
ισχυριστούµε ότι οι στόχοι που τέθηκαν αρχικά προσεγγίστηκαν ως έναν βαθµό. Οι
µαθητές µέσα από συνεργατικές διαδικασίες οδηγήθηκαν στο να συνειδητοποιήσουν
πώς τα κοινωνικά στερεότυπα και οι σχέσεις εξουσίας εγγράφονται στα κείµενα και
πώς οι ιδεολογίες και οι απόψεις των δηµιουργών των κειµένων διαµορφώνουν τις
γλωσσικές επιλογές τους. Στην πορεία προς τη συνειδητοποίηση αυτή φαίνεται ότι
υποστηρίχθηκαν περισσότερο από µορφές «έντεχνου» λόγου, όπως η λογοτεχνία και ο
κινηµατογράφος. Οι δυσκολίες που καταγράφηκαν στις συγκεκριµένες διδασκαλίες θα
µπορούσαν να συνδεθούν ίσως µε παράγοντες περιστασιακούς (όπως πολλαπλές
αφορµές για τη διάσπαση της προσοχής των µαθητών κατά τη διεξαγωγή της 2ης
διδασκαλίας λόγω άλλων δραστηριοτήτων του σχολείου εκείνη τη µέρα) ή παράγοντες
εξωτερικούς, όπως ο χρόνος που αφιερώθηκε σε κάθε ενότητα και ο χρόνος που
µεσολάβησε

µεταξύ

των

προηγούµενων

και

της

τελευταίας

διδασκαλίας.

Υποψιαζόµαστε, ωστόσο, ότι οι δυσκολίες αυτές πηγάζουν από βαθύτερες ανεπάρκειες
και αδυναµίες στην προσέγγιση του γλωσσικού µαθήµατος ―και η τελευταία
παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγµα. Οι µαθητές έχουν συνηθίσει
να αντιµετωπίζουν το -πολλές φορές επίπλαστο- επικοινωνιακό πλαίσιο εντός του
οποίου τοποθετείται µια δραστηριότητα παραγωγής λόγου µε επιφανειακό τρόπο και
τελικά καταλήγουν να παράγουν ουδέτερα και αποπλαισιωµένα κείµενα, που δεν
απαντούν καν στην πραγµατική ζωή.

4. Συµπεράσµατα
Η συνολική εκτίµηση της διδακτικής εφαρµογής που παρουσιάστηκε -στο
περιορισµένο πλαίσιο της υλοποίησής της- µας οδηγεί εντέλει στο συµπέρασµα ότι η
καλλιέργεια του κριτικού γραµµατισµού δεν εξαντλείται σε µια αναθεώρηση των
τρόπων και των τεχνικών της προσέγγισης του γλωσσικού µαθήµατος. Η αξιοποίηση
ποικίλων και διαφορετικών κειµένων και σηµειωτικών πόρων και η εισαγωγή
διαφορετικών πρακτικών στην τάξη ενεργοποιεί τους µαθητές και τους εισάγει
δυναµικά στη διδακτική διαδικασία, αλλά κινδυνεύει να παραµείνει και να γίνει

αντιληπτή από όλους τους συµµετέχοντες ως «ένας άλλος τρόπος να κάνουµε το
µάθηµα στη Γλώσσα». Η καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικού γραµµατισµού προϋποθέτει
αλλαγή νοοτροπιών και στάσεων κι αυτό απαιτεί συστηµατική δουλειά και σε βάθος
χρόνου.
Ζητούµενο εποµένως δεν είναι ούτε οι στρατηγικές και οι µέθοδοι διδασκαλίας, αλλά
ούτε και κατά πόσο εκπαιδευτικοί και µαθητές στέκονται θετικά απέναντι σε τέτοιες
προσεγγίσεις του, αλλά κατά πόσο είναι ικανή η κοινωνία να αλλάξει την στάση της
απέναντι στην εκπαίδευση. Δεν µιλάµε απλώς για το κείµενο σε κάθε του κοινωνική
πραγµάτωση, αλλά κάνουµε λόγο για µια συνολική αλλαγή στην αντιµετώπιση του
Λόγου (γραπτός-προφορικός, µουσική-κινηµατογράφος, εικόνα-συνεχές κείµενο), που
θα µετουσιώνει στο σύνολό της όλες εκείνες τις αντιλήψεις που αντιλαµβάνονται τον
λόγο ως κοινωνική πρακτική. Μιλάµε για µια παιδαγωγική του κριτικού γραµµατισµού
που θα επιτρέπει στην κάθε ξεχωριστή ταυτότητα και φωνή να πάρει τον χώρο της
µέσα στα εκπαιδευτικά πράγµατα και στην κοινωνία γενικότερα.
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