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Aπό τον Σαµαράκη στα πινέλα, ένα «µάθηµα» λογοτεχνίας σε
διαπολιτισµικό περιβάλλον

Νίκος Ρουµπής
Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής ΕΚΠΑ, Υποψήφιος Διδάκτωρ Νεοελληνικής
Φιλολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αbstract:	
  It has been proved that experiential learning helps in the most efficient way to internalize and
express the knowledge, while at the same time it enhances self-activity and collective action. Having as
a starting-point a text of modern Greek literature, students are required to bring to life images of the
storytelling, to reflect on its events, to give new perspectives on the issue and to share similar
experiences. Theatrical and other techniques (tableaux vivant, reflective activities) during the
educational process in conjunction with promotional activities of the spoken and written word aim at
linking the whole, the different approaches and their acceptance on a topic, prerequisites for the
expansion of knowledge and its practical application in accordance with the critical literacy, but also
for the wider democratic climate in the school environment. Due to the existence of foreign language
speaking public, the proposed lesson plan includes a wide variety of traits from native languages and
their cultures. In this way the whole process - action acquires a character of intercultural exchange, but
simultaneously what is achieved is the invigoration of team members, key issue in a learning process,
which apart from deepening knowledge aims at the smooth integration in a multicultural environment.

Ο κριτικός γραµµατισµός επιχειρεί να αναδείξει τον τρόπο µε τον οποίο
γλωσσικά στοιχεία και γλωσσικές χρήσεις προβάλλουν σχέσεις εξουσίας και
ιδεολογίες, τις οποίες οι άνθρωποι δεν αντιλαµβάνονται (Fairclough, 1992:7). Στόχος
του είναι να ωθήσει τους ανθρώπους να χρησιµοποιούν τη γλώσσα για να αυξήσουν
την ικανότητά τους να σκέφτονται, να αµφισβητούν και να δηµιουργούν, έτσι ώστε
να συµµετέχουν αποτελεσµατικά στην ευρύτερη κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό η
κριτική µελέτη της γλώσσας στοχεύει να αναδείξει τον τρόπο µε τον οποίο η
κοινωνία και ο λόγος βρίσκονται σε σχέση αλληλοδιαµόρφωσης (Fairclough,
1992:8).
Bασική επιδίωξή του στην εκπαίδευση είναι να καταστήσει τους µαθητές
συµµέτοχους στη µαθησιακή διαδικασία, επιδιώκοντας την αυτενέργεια στη µάθηση
µε τον συνδυασµό της ακρόασης, της οµιλίας, της ανάγνωσης, της γραφής και της
κριτικής σκέψης. Από την άλλη, ενσωµατώνει τον αριθµητισµό, ενώ περιλαµβάνει
την πολιτισµική γνώση που επιτρέπει σε έναν οµιλητή, συγγραφέα ή αναγνώστη να

αναγνωρίζει και να χρησιµοποιεί την κατάλληλη γλώσσα σε διαφορετικές κοινωνικές
περιστάσεις.
Από παιδαγωγική αλλά και την κυρίως πρακτική πλευρά στοχεύει στη
δηµιουργία µεθόδων µε τις οποίες δοµούνται ποικίλοι λόγοι - προφορικοί ή γραπτοίµε τα συστατικά της γλώσσας. Από την άλλη πλευρά, ο κριτικός γραµµατισµός
σκοπεύει στην ανάδειξη νέων τρόπων διαπραγµάτευσης των κειµένων που
παράγονται στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος, ώστε οι µαθητές να µπορούν
να τα ελέγχουν, αλλά και να παρεµβαίνουν ζωηρά σε αυτά, ανεξαρτήτως φύλου,
φυλής και ικανοτήτων, µε µια σχέση ισοτιµίας στα σχολικά δρώµενα.
Στα πλαίσια αυτά το γλωσσικό µάθηµα δεν περιορίζεται στις αυστηρές
γραµµατικές γνώσεις των προγραµµάτων σπουδών αλλά επεκτείνεται στην
κατανόηση της κοινωνικής και ιδεολογικής διάστασης της γλώσσας, διευρύνοντας
παράλληλα τη δηµιουργικότητα των µαθητών µέσα από την εµπλοκή τους µε
ποικίλες γλωσσικές πρακτικές. Η επιλογή του θέµατος µπορεί να προκύψει µέσα από
ποικίλους τρόπους: κατόπιν συζήτησης µε τους µαθητές εντοπίζονται και
καταγράφονται τα ενδιαφέροντά τους εστιάζοντας σε κάποιο θέµα που θέλουν να το
µελετήσουν σε βάθος. Ακολούθως µπορεί να γίνει ψηφοφορία και να επιλεγεί το
θέµα που θα απασχολήσει την πλειοψηφία της τάξης.
Ως προς το µάθηµα της λογοτεχνίας, αυτό δεν γίνεται µε την παραδοσιακή
του προσέγγιση αλλά αποτελεί µια ευρύτερη διαδικασία διαλόγου που προσδιορίζεται
τόσο από τις ποικίλες ατοµικές αναγνωστικές και συγγραφικές πρακτικές που
δοµούνται στην τάξη αλλά και αντίστοιχες οµαδικές. Η προσέγγιση των κειµένων,
σύµφωνα µε τις αρχές του κριτικού γραµµατισµού γίνεται µε βάση τα τέσσερα
επίπεδα επεξεργασίας: 1. Κείµενο και πλαίσιο επικοινωνίας, 2. Κείµενο ως γλωσσική
και νοηµατική δοµή, 3. Κείµενο ως κοινωνική πράξη και 4. Κείµενο ως αντικείµενο
αξιολόγησης. Η προσέγγιση στο κείµενο δε γίνεται µε την ανωτέρω σειρά
παράθεσης, αλλά σταδιακά και εν δυνάµει αφού το ένα επίπεδο εµπλέκεται µέσα στο
άλλο. Ανάλογα µε τις δυνατότητες των µαθητών θίγονται ζητήµατα που αφορούν
στον τρόπο των κειµένων (µονοτροπικά – πολυτροπικά), πώς χρησιµοποιεί ο
συγγραφέας το λεξιλόγιο και τη γραµµατική για να θέσει την άποψή του για το
κεντρικό θέµα, πώς οργανώνει τις πληροφορίες στο κείµενο, ποια θέµατα αναπτύσσει
και ποια θέµατα ΄΄αποσιωπά΄΄, ποια η θέση των µαθητών απέναντι στο κείµενο, αν το
κείµενο δίνει τη δυνατότητα στον διδάσκοντα να περιπλέξει και κάποιο άλλο

κειµενικό είδος (π.χ. ηµερολόγιο) ή τεχνική (π.χ. αναπαράσταση) προκειµένου οι
µαθητές να εκφράσουν την άποψή τους.
Ας προσεγγίσουµε όλο αυτό το πλαίσιο µε αφόρµηση ένα κείµενο του
Σαµαράκη: Στόχος είναι να παρουσιαστεί και να επεκταθεί εν συνεχεία, µε έναν
τρόπο πέρα από την παραδοσιακή προσέγγιση, το διήγηµα Μια κάποια περίπτωση
(Σαµαράκης, 2013). Μιας και το κοινό που απευθυνόµαστε είναι νεαρής ηλικίας -Α
Γυµνασίου- η όλη διαδικασία, για να κερδίσει το ενδιαφέρον των µαθητών1, είναι
σκόπιµο να αποκτήσει έναν παιγνιώδη χαρακτήρα. Σε αυτό βοηθάει σηµαντικά η
κατανοητή γλώσσα και το απλό ύφος του συγκεκριµένου συγγραφέα.
Αρχικά, ο διδάσκων ή καλύτερα ο καθοδηγητής-εµψυχωτής µπορεί να φέρει
µαζί του τα µικρά αντικείµενα-δώρα που αναφέρονται στο διήγηµα (προσέγγιση
µέσω διαφορετικών πηγών σύµφωνη µε τις αρχές του κριτικού γραµµατισµού),
κυρίως για να τους προκαλέσει την περιέργεια-ενδιαφέρον: µια πυροσβεστική αντλία,
ένα αεροπλάνο, µια κούκλα, έναν χιµπατζή και µια σβούρα. Στη συνέχεια συζητάει
µε την οµάδα γύρω από τα αντικείµενα αυτά: ποια είναι, πώς λειτουργούν, αν είναι
σύγχρονα, αν µπορούν να µαντέψουν τους κατόχους τους. Απώτερος στόχος είναι να
εισαχθεί και να αξιοποιηθεί βιωµατικά το κύριο ερέθισµα που θα µας επιτρέψει µετά
τη µετάβαση στο διήγηµα του Σαµαράκη. Κατόπιν, ο δάσκαλος διαβάζει εκείνο το
απόσπασµα του διηγήµατος, στο οποίο γίνεται αναφορά στα παιχνίδια. Έπεται
συζήτηση, στην οποία διερευνώνται πιθανές εκδοχές της ιστορίας της οποίας µέρος
αποτελεί το συγκεκριµένο απόσπασµα µε τα παιχνίδια. Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές
µπορούν να κατασκευάσουν µια δυνητική ιστορία, λαµβάνοντας κανόνες
αλληλουχίας, χρονικής διαδοχής και αιτιότητας (ανάπτυξη δηµιουργικής κριτικής
σκέψης, φαντασίας).
Ακολούθως διαβάζεται το σύνολο του διηγήµατος, σε µικρά-σκόρπια
αποσπάσµατα. Οι µαθητές, µε τη βοήθεια του δασκάλου, τα τοποθετούν στη σωστή
σειρά. Στο σηµείο αυτό γίνεται γλωσσική εξοµάλυνση στο κείµενο αν και είναι
γραµµένο σε γλώσσα κατανοητή, σχετικά οικεία στο σύνολο των µαθητών.
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  Εστιάζουµε στο γεγονός ότι οι µαθητές στην πλειοψηφία τους είναι αλλοδαποί µε ποικίλα γλωσσικά
και πολιτισµικά περιβάλλοντα προέλευσης (Αλβανία, Συρία, Γεωργία, Ινδία, Ρουµανία, Φιλιππίνες,
Αίγυπτος αλλά σε µικρότερο βαθµό και από χώρες της Ευρώπης), µε µέτρια γλώσσα της Ελληνικής,
ιδιαίτερα στον γραπτό λόγο.

Εν συνεχεία γίνεται συζήτηση για το περιεχόµενο του διηγήµατος, µε
αφετηρία τη νοηµατική του προσέγγιση. Εντοπίζονται οµοιότητες και διαφορές µε
όσα µέχρι στιγµής έχουν παρουσιαστεί και διερευνηθεί (ανατροφοδότηση) . Στόχος
είναι οι µαθητές να οδηγηθούν στο συµπέρασµα ότι το σηµαντικό πρόβληµα που
αντιµετωπίζει ο ήρωας είναι η µοναξιά.
Αφού αποφασιστεί η θεµατική ενότητα (µοναξιά), ο εκπαιδευτικός µαζί µε
τους µαθητές συζητούν για τις υποενότητες του θέµατος (γιατί ο ήρωας βιώνει αυτό
το συναίσθηµα, τον τρόπο που το βιώνει, το πότε το βιώνει, αν τελικά απαλλάσσεται
ή συµβιβάζεται µε αυτό. Για κάθε υποενότητα οι µαθητές µπορούν να θέσουν
ερωτήµατα για τα οποία θέλουν και καθοδηγούνται από τον εκπαιδευτικό να βρουν
απαντήσεις. Τους δίνεται χρόνος να ψάξουν στο σπίτι και στο σχολείο διάφορες
πηγές που σχετίζονται µε τις υποενότητες.
Για να διατηρηθεί η επαφή µε το κείµενο για την επόµενη διδακτική
συνάντηση – πιθανόν την επόµενη µέρα – µπορούν να τεθούν κάποιες εργασίες για το
σπίτι που θα αφορούν στην κατανόηση κειµένου, λεξιλογικές ασκήσεις για την
κατανόηση λέξεων και φράσεων, άλλες για την επέκταση του λεξιλογίου (συνώνυµα
και αντίθετα). Με τον τρόπο αυτό, πέρα της διατήρησης της επαφής, το κείµενο πια
αντιµετωπίζεται συνολικά και επιτυγχάνεται η εµβάθυνση στη θεµατική, στους
προβληµατισµούς και στις προεκτάσεις που αυτό θέτει. Επιπλέον, οι µαθητές
µπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες για τον συγγραφέα του έργου, να
διαβάσουν ίσως, µε την προτροπή και την υπόδειξη του δασκάλου-καθοδηγητή και
κάποιο άλλο έργο του Σαµαράκη.
Στην επόµενη συνάντηση στόχος είναι να περάσουµε στη φάση έξω από το
κείµενο αλλά µε αφορµή το κείµενο, αφού σύµφωνα και µε τη βασική αρχή του
κριτικού γραµµατισµού, οι γνώσεις, οι ιδέες, είναι σκόπιµο να επεξεργάζονται και
κυρίως να εφαρµόζονται σε περιβάλλοντα πέρα της σχολικής τάξης, στην ευρύτερη
κοινωνική ζωή (Kalantzis & Cope, 1999: 680-695). Έτσι οι µαθητές συγκροτούν οµάδες
προκειµένου να αναπαραστήσουν σύντοµες σκηνές, µε αφορµή όσα έχουν διαβάσει,
χρησιµοποιώντας τον λόγο και την κίνηση, µε θέµα µια οικογενειακή στιγµή από το
παρελθόν του ήρωα. Γίνεται παρουσίαση της κάθε σκηνής στις υπόλοιπες οµάδες και
ακολουθεί συζήτηση για το περιεχόµενο τους. Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές χτίζουν
το ρόλο του κεντρικού ήρωα, εισχωρούν στη ζωή του, εµβαθύνουν σε καθηµερινές
του στιγµές και έτσι στο τέλος συνειδητοποιούν το αίσθηµα της µοναξιάς που αυτός
νιώθει, µε την απώλεια όλων όσων έχουν παρουσιάσει λίγο πριν. Καθώς

αναπαριστούν, αναλύουν και ανταποκρίνονται στις διάφορες δραµατικές και
θεατρικές φόρµες, µια εκ των βασικών τεχνικών του κριτικού γραµµατισµού,
αντλούν έµπνευση για να ερµηνεύσουν και να διερευνήσουν συµπεριφορές, στάσεις
και αξίες στο σύγχρονο κόσµο. Μέσα από τη δηµιουργία και παράσταση θεάτρου, οι
µαθητές αντανακλούν και εµπλουτίζουν την πολιτισµική ζωή του σχολείου τους και
της κοινότητάς τους. Για να ενισχυθεί και η δεξιότητα της γραπτής παραγωγής µπορεί
να ζητηθεί η συγγραφή µιας σελίδας από το ηµερολόγιο του ήρωα στο παρόν της
ιστορίας. Με αυτήν την αξιοποίηση των βιωµένων εµπειριών οι µαθητές αυτενεργούν
µαθαίνοντας να εκφράζουν αλλά και να καταγράφουν συναισθήµατα και ψυχικές
διαθέσεις, µέσα από τη σύνδεση παρελθόντος και παρόντος του ήρωα, ενδόµυχα ίσως
και δικών τους (βιωµατική προσέγγιση, απαραίτητη στον κριτικό γραµµατισµό).
Με το πέρας της διαδικασίας έχει γίνει αισθητό ότι το βασικό συναίσθηµα που
αναδύεται µε αφόρµηση το κείµενο του Σαµαράκη είναι η µοναξιά, συναίσθηµα
κυρίαρχο στην εποχή. Γράφεται η λέξη στον πίνακα (τεχνική ιδεοθύελλας) και γύρω
από αυτή καταγράφονται όλες οι λέξεις που έρχονται στο µυαλό των µαθητών,
συναισθήµατα συναφή, οµάδες ή και πρόσωπα που αφορά, περαιτέρω προβλήµατα
που προκύπτουν από αυτή (επέκταση συναισθήµατος). Με τη µέθοδο αυτή οι
µαθητές στοχάζονται πάνω στην κατάσταση και στο αίσθηµα της µοναξιάς -τον
πυρήνα του διηγήµατος- καθώς και τις καταστάσεις που την προκαλούν,
ενεργοποιώντας και τα δικά τους αντίστοιχα βιώµατα. Μπορεί να ακολουθήσει
συζήτηση µε τα ατοµικά βιώµατα των παιδιών που συνδέονται µε την κατάσταση της
µοναξιάς και εφόσον πρόκειται για περιβάλλον σχολικό - η ιδέα έχει ήδη υλοποιηθεί
σε σχολείο του κέντρου της Αθήνας µε µεγάλο αριθµό αλλοδαπών µαθητών - , να
γίνει εστίαση σε τυχόν περιθωριοποίηση και αποµόνωση στο σχολικό περιβάλλον.
Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα οι µαθητές να µοιραστούν µεταξύ τους
εµπειρίες µέσα σε ένα κλίµα εµπιστοσύνης και ασφάλειας.
Στη συνέχεια ο δάσκαλος προτείνει στους µαθητές να ζωγραφίσουν κατά
οµάδες καταστάσεις που προκαλούν τη µοναξιά ή ακόµα και τρόπους που
φαντάζονται για να αντιµετωπίσουν την κατάσταση αυτή. Η απεικόνιση µπορεί να
έχει οποιαδήποτε µορφή: κόµικ, ρητό, ό,τι µπορούν να φανταστούν. Η
δραστηριότητα πέρα από τον αναστοχαστικό της χαρακτήρα επιτρέπει µέσα σε ένα
ευχάριστο πλαίσιο τη συνεργασία, τη συλλογική δηµιουργία. Οι οµάδες των µαθητών
διερευνούν τους τρόπους για την άρση της περιθωριοποίησης και την υπέρβαση της

µοναξιάς σε επίπεδο σχολείου, ενώ προτείνονται οµαδικές δράσεις µε την εµπλοκή
όλης της σχολικής κοινότητας.
Μια από αυτές θα µπορούσε να είναι ο µετασχηµατισµός των εικόνων της
µοναξιάς στο αντίθετο τους µέσα από µια εικαστική δηµιουργία στον προαύλιο χώρο
του σχολείου. Οι µαθητές µπορούν να καταθέσουν στο χώρο του σχολείου ένα
κοµµάτι της ταυτότητας τους χωρίς να φοβούνται την περιθωριοποίηση και την
ιδιαιτερότητα. Οι εικόνες αυτές µπορεί να είναι χαρακτηριστικές από τη χώρα τους
π.χ. κτίρια σύµβολα, έθιµα και ήθη της πατρίδας τους ακόµη και παροιµίες κ.λ.π.
Συνοψίζοντας,

κατά

την

υλοποίηση

της

παραπάνω

διαδικασίας

ο

εκπαιδευτικός λαµβάνει υπόψη του τα εξής: α) το γλωσσικό επίπεδο των µαθητών
β) τις γλωσσικές τους ανάγκες και γ) τα ενδιαφέροντά τους.
Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της κάθε ενότητας του παραπάνω
σχεδίου µαθήµατος κυριαρχεί µια δυναµική που επιτρέπει σε κάθε στάδιο την
επαναδιαπραγµάτευση των σηµείων που θέλουµε να διερευνήσουµε, και την
επαναδιαπραγµάτευση των στόχων που τέθηκαν στην αρχή. Για το λόγο αυτό τα
διάφορα στάδια του µαθήµατος είναι οργανωµένα έτσι ώστε να εναλλάσσονται
διάφορες µορφές λόγου (προφορικού, γραπτού) αλλά και ευρύτερες τεχνικές (θέατρο,
ζωγραφική) που απαντώνται στις σύγχρονες κοινωνίες εκπαίδευσης, καθώς επίσης,
εναλλάσσονται απόψεις

από διαφορετικά, πολιτισµικά υποκείµενα. Αν και

βρισκόµαστε σε ένα συγκεκριµένο, οριοθετηµένο πλαίσιο (σχολικό περιβάλλον) ο
εκπαιδευτικός και οι µαθητές, όσο δείχνουν ενδιαφέρον για κάποιο από τα παραπάνω
στάδια, τόσο περισσότερο µπορούν να επιµείνουν σε αυτό επιδιώκοντας τη γλωσσική
και τη γενικότερη καλλιέργεια.
Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και µε το προτεινόµενο σχέδιο µαθήµατος
έγινε αντιληπτό πώς από ένα λογοτεχνικό κείµενο και µια πιο διευρυµένη αλλά απλή
στις ενέργειες υλοποίησής της διαδικασία, προχωρήσαµε πέρα από αυτό
αξιοποιώντας το κριτικά και όχι µόνο στατικά. Από την άλλη, επιτεύχθηκαν οι
προεκτάσεις που πρεσβεύει ο κριτικός γραµµατισµός, µεταβιβάζοντας µηνύµατα που
αρχικά αποκωδικοποιήθηκαν στο κείµενο και κατόπιν αποτέλεσαν βιωµατικές
εφαρµογές σε ένα πιο εκτενές περιβάλλον, αυτό του σχολείου, καλλιεργώντας
παράλληλα αρετές όπως εκείνες της συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας, της
αποδοχής, της ίσης προσφοράς.
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