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Πτυχές Κριτικού Γραµµατισµού σε Εκπαιδευτικά Σενάρια

Σωτηρία Σαµαρά
Δασκάλα-Φιλολογος, MSc στη Διδακτική της Γλώσσας

Abstract
With this paper a brief reference to critical literacy is attempted as a teaching approach that affects the
modern curriculum of the language course and its purpose is the fostering of the critically literate person
that understands and manipulates the language in its ideological dimension . In addition , this Notice
seeks to detect aspects of this teaching approach regarding the Greek Language lesson in two ICT
Scenarios (Moiras 2013; Samara 2013) created under the Act : "Creating an original methodology of
learning scenarios based on ICT and creating educational scripts for the lessons of the Greek Language in
the Primary and Secondary education”, a measure implemented by the Centre for Greek Language.
Specifically it seeks to highlight how targeting, management of thematic, his reading and literary
practices and the type of bussiness of each of the above scenarios are affected by specific aspects of
language teaching critical literacy approach.

1. Εισαγωγή
Την τελευταία διετία στο πλαίσιο της πράξης «Δηµιουργία πρωτότυπης µεθοδολογίας
εκπαιδευτικών σεναρίων βασισµένων σε ΤΠΕ και δηµιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων
για τα µαθήµατα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθµια και Β/θµια εκπαίδευση»,
πράξη που υλοποιείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, έχει δηµιουργηθεί, αλλά
και εφαρµοστεί από εκπαιδευτικούς που εργάζονται στο Δηµοτικό Σχολείο, ένας ικανός
αριθµός εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων για όλες τις τάξεις. Ένα από τα
χαρακτηριστικά αυτών των δηµιουργιών είναι ότι «σπάζουν» το µονοδιάστατο των
κλασικών µορφών διδασκαλίας και επιτρέπουν την ενσωµάτωση σε αυτή περισσότερων
της µιας θεµατικών και επιστηµονικών περιοχών (Χατζησαββίδης & Αλεξίου, 2012:6).
Ειδικότερα, οι επιστηµονικές περιοχές που αφορούν στις γλωσσοδιδακτικές θεωρίες της
τελευταίας τριακονταετίας και ενσωµατώνονται στα σενάρια που δηµιουργήθηκαν και
δηµιουργούνται στο πλαίσιο της παραπάνω πράξης είναι η επικοινωνιακή προσέγγιση, η
κειµενοκεντρική προσέγγιση, οι πολυγραµµατισµοί και ο κριτικός γραµµατισµός (για µια
περιληπτική επισκόπηση βλ Χατζησαββίδης, 2009).
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Λαµβάνοντας υπόψη την ευρέως αποδεκτή θέση σύµφωνα µε την οποία, ο κριτικός
γραµµατισµός αποτελεί διεθνώς την πιο σύγχρονη γλωσσοεκπαιδευτική πρόταση, στην
παρούσα εργασία θα γίνει προσπάθεια να αναδειχτούν πτυχές αυτής της πρότασης σε
δύο εκπαιδευτικά σενάρια (Μοίρας, 2013; Σαµαρά, 2013) που σχεδιάστηκαν στο
πλαίσιο της παραπάνω πράξης και απευθύνονται σε µαθητές/τριες Ε΄ Δηµοτικού. Πιο
συγκεκριµένα, θα επιδιωχθεί µια αδροµερής αναφορά του θεωρητικού υπόβαθρου της
προσέγγισης του κριτικού γραµµατισµού µε σκοπό να αναδειχθούν τόσο οι πτυχές του
που προσεγγίζονται διδακτικά και επηρεάζουν τη στοχοθεσία και τη διαχείριση της
θεµατικής του κάθε σεναρίου, όσο και οι αναγνωστικές και συγγραφικές πρακτικές που
συνδέονται µε αυτόν, επιλέγονται από τους δηµιουργούς και επηρεάζουν µε τη σειρά
τους το είδος των δραστηριοτήτων που συνδέονται µε τα σενάρια.
Η διπλή αυτή ανάδειξη, εφόσον είναι αποτελεσµατική, από τη µια µεριά κρίνεται ότι θα
προάγει στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα την άποψη ότι οι θεωρητικές αρχές του
κριτικού γραµµατισµού είναι διδακτικά προσεγγίσιµες, θα ενισχύσει το φάσµα των
σχετικών

διδακτικών

παραδειγµάτων,

θα

δηµιουργήσει

τη

δυνατότητα

για

αναστοχασµό και περαιτέρω ανάπτυξη θεµάτων και δραστηριοτήτων και θα συµβάλει
στο να εξασφαλιστεί σταδιακά µεγαλύτερη συνέπεια ανάµεσα στις θεωρητικές αρχές
του κριτικού γραµµατισµού και στην αποτελεσµατική διδακτική αξιοποίησή τους.
Από την άλλη µεριά, η διπλή αυτή ανάδειξη, θα φανερώσει για τους µαθητές/τριες την
προστιθέµενη

αξία

του

όρου

«κριτικός

γραµµατισµός»

έναντι

των

άλλων

γλωσσοδιδακτικών θεωριών και τον αναδοµητικό ρόλο που µπορεί να αναλάβει ο/η
εκπαιδευτικός αναφορικά µε τη διασύνδεση γλωσσικής διδασκαλίας και κριτικής
γλωσσικής επίγνωσης (βλ. και Χατζηλουκά-Μαυρή, 2010).

2. Κριτικός Γραµµατισµός
Ο κριτικός γραµµατισµός δεν είναι βέβαια µια εντελώς καινούρια έννοια. Έχοντας τα
ερείσµατά του στις αντιλήψεις που εκφράστηκαν από γλωσσολόγους, κυρίως µαθητές
του Μ.Α.Κ. Halliday, αλλά και από τον Gee (1990) και από τον Fairclough (1992),
ουσιαστικά, αποτελεί ένα πλαίσιο αρχών γλωσσικής διδασκαλίας που προσεγγίζει τα
κείµενα ως πραγµατώσεις άρρηκτα συνδεδεµένες µε το πολιτισµικό περικείµενο το
οποίο αντιπροσωπεύουν (Jewett & Smith, 2003). Οι κειµενικές αυτές πραγµατώσεις
κατασκευάζουν

γνώσεις

και

ταυτότητες,
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πραγµατικότητα και διαµορφώνουν τελικά τον κόσµο µας (Χατζησαββίδης & Αλεξίου,
2012: 24).
Υιοθετώντας η εκπαιδευτική κοινότητα αυτό το πλαίσιο αρχών στη διδακτική πρακτική
του γλωσσικού µαθήµατος, οφείλει α) να θέτει ως πρωταρχικό στόχο της γλωσσικής
διδασκαλίας τη χρήση της γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο όχι µόνο για
αποτελεσµατική επικοινωνία, αλλά και για συνειδητοποίηση-επίγνωση των ρόλων που
αυτή διαδραµατίζει στη διαµόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι και β) να αντιµετωπίζει
τον κάθε «λόγο» που προσεγγίζεται ή συνοικοδοµείται στη σχολική τάξη δυναµικά και
να τον συνδέει µε το εκάστοτε κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο, έτσι ώστε τα νοήµατα
που θα δοµούνται σε αυτή να βρίσκονται υπό συνεχή διαπραγµάτευση και να
αντιµετωπίζονται κριτικά (Π.Ι.Κ., 2011).
Στη βιβλιογραφία, στο πλαίσιο πάντα της γλωσσοδιδακτικής θεωρίας του κριτικού
γραµµατισµού, προς την επίτευξη των παραπάνω στόχων, προτείνονται για διδακτική
αξιοποίηση µια σειρά από κειµενικές πρακτικές κριτικής ανάγνωσης και κριτικής
γραφής (βλ. και Κωστούλη, 2006; Behrman, 2006), οι οποίες θεµελιώνονται σε µια
ενιαία επιστηµολογική και παιδαγωγική θέση σύµφωνα µε την οποία τα νοήµατα «µε
ισχύ» δεν είναι «φυσικά», αλλά κατασκευασµένα. Άρα, µπορούν να γίνουν αντικείµενο
αµφισβήτησης και ανακατασκευής. Αυτό πιο συγκεκριµένα σηµαίνει ότι τα κείµενα
είναι µεταβλητά και το γλωσσικό τους υλικό µπορεί ανά περίσταση να διαφοροποιηθεί.
Λαµβανοµένης υπόψη αυτής της θέσης, οι κειµενικές πρακτικές που προκρίνονται στο
πλαίσιο

του

κριτικού

γραµµατισµού

παραπέµπουν

περισσότερο

σε

µια

αντιπαραβολική/συγκριτική/διακειµενική διδασκαλία κατά την οποία εκπαιδευτικός και
παιδιά συγκροτούν µια κοινότητα που συνεργάζεται, κατανοεί και παράγει κείµενα
µέσα από το διάλογο που αναπτύσσεται τόσο α) µεταξύ τους όσο και β) µεταξύ
κειµένων που αναφέρονται στο ίδιο θέµα και έχουν παρεµφερή ή και αντίθετα νοήµατα.
Επιπλέον, η γλωσσική διδασκαλία συναρτάται άµεσα µε το κοινωνικοπολιτισµικό
περιβάλλον

των

παιδιών

και

δίνει

ιδιαίτερη

έµφαση

στην

εθνογραφική

ευαισθητοποίησή τους δηµιουργώντας τους το κατάλληλο πλαίσιο, ώστε τα ίδια να
γίνουν ερευνητές/τριες των κοινοτήτων τους και της γλώσσας που παράγεται σε αυτές
(Π.Ι.Κ., 2011).
Στη συνέχεια, θα ανιχνευθούν πτυχές των θεωρητικών αρχών ενός προγράµµατος
κριτικού γραµµατισµού σε δύο εκπαιδευτικά σενάρια. Η επιλογή τους δεν έγινε τυχαία.
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Επιλέχτηκαν, γιατί κρίνεται ότι σε καθένα αναδεικνύονται και διαφορετικές
πτυχές/στόχοι του κριτικού γραµµατισµού. Στο πρώτο, που έχει τίτλο «Πρώτη σελίδα»
(Μοίρας, 2013) και που αφορά στη µελέτη των χαρακτηριστικών που συνθέτουν την
παρουσίαση της πρώτης σελίδας των εφηµερίδων, οι κειµενικές πρακτικές και οι
σύστοιχες µε αυτές δραστηριότητες που επιλέγονται από το δηµιουργό του σεναρίου,
ευνοούν την σύγκριση και την αντιπαραβολή πρωτοσέλιδων, εστιάζουν στην κριτική
προσέγγιση των προθέσεων του γράφοντος σε αυτά και αναδεικνύουν πώς οι
λεξιλογικές/γραµµατικές επιλογές συντελούν στην κατασκευή διαφορετικών ρητών ή
υπόρρητων µηνυµάτων. Στο δεύτερο σενάριο που έχει µε τη σειρά του τίτλο «Ποιος
είναι; Ποια είναι» (Σαµαρά, 2013) και που αφορά στην αποτελεσµατική διδασκαλία του
δοµικού

στοιχείου

της

περιγραφής

προσώπου

«εσωτερικά

χαρακτηριστικά:

προτερήµατα και ελαττώµατα», η εν λόγω προτεινόµενη γλωσσική διδασκαλία, παρόλο
που έχει τις καταβολές της στην κειµενοκεντρική προσέγγιση, συναρτάται παράλληλα
και µε πτυχές του κριτικού γραµµατισµού. Κι αυτό γιατί, οι κειµενικές πρακτικές που
αξιοποιεί η δηµιουργός του σεναρίου, συνδέονται άµεσα µε το κοινωνικοπολιτισµικό
περιβάλλον των παιδιών της εκάστοτε τάξης που πραγµατοποιείται το σενάριο. Μέσω
των

προτεινόµενων

δραστηριοτήτων

εκπαιδευτικός,

µαθήτριες

και

µαθητές

προτρέπονται να διερευνήσουν τα εσωτερικά χαρακτηριστικών των µελών της
κοινότητας της τάξης τους τα οποία, στη συνέχεια, µέσω διαµαθητικών και
δασκαλοµαθητικών διαλόγων γίνονται αντικείµενο κριτικής αποτίµησης αλλά και
διαπραγµάτευσης.

3. Παν. Μοίρα, «Πρώτη σελίδα»
Το πρώτο, από τα δύο σενάρια, µε τίτλο «Πρώτη σελίδα», αφορµάται από τον
γενικότερο κεντρικό στόχο ενός προγράµµατος κριτικού γραµµατισµού σύµφωνα µε
τον οποίο πρωταρχικός στόχος της διδασκαλίας είναι η συνειδητοποίηση-επίγνωση των
ρόλων που διαδραµατίζει η γλώσσα στη διαµόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι. Ένας
ικανός αριθµός επιµέρους στόχων που τίθενται σε αυτό, αναµένεται σε µια επικείµενη
υλοποίησή του να επωάσει ένα σύνολο αλληλεπιδράσεων µέσω των οποίων µαθητές
και µαθήτριες, θα συνδιαµορφώνονται σε κριτικά εγγράµµατα υποκείµενα που θα
κατακτούν σταδιακά και δυναµικά συγκεκριµένες στάσεις (βλ. και Κωστούλη, 2008)
απέναντι στα ερωτήµατα: α) Κατά πόσο τα Μ.Μ.Ε. µε την αδιαµφισβήτητα µεγάλη

Σαµαρά Σωτηρία
Ο Κριτικός Γραµµατισµός στη σχολική πράξη
Πανελλήνιο Συνέδριο
1-3 Νοεµβρίου 2013

4

τους δύναµη µπορούν να µεταβάλλουν ένα µήνυµα και να ενθαρρύνουν την
προπαγάνδιση πολιτικών απόψεων και ιδεολογιών; β) Κατά πόσο οι καταναλωτές/τριες
και οι παραγωγοί των προϊόντων που προσφέρονται από τα Μ.Μ.Ε. είναι εξοικειωµένοι
µε τη χρήση των πολυτροπικών κειµένων και τη νοηµατοδότησή τους σε σχέση µε τα
µονοτροπικά; (βλ. και Μοίρας, 2013: 5).
Ειδικότερα, το σενάριο αφορµάται από την 5η ενότητα του σχολικού εγχειριδίου της Ε΄
Δηµοτικού µε τίτλο «17η Νοεµβρίου» και πιο συγκεκριµένα από την προτεινόµενη στο
εγχειρίδιο δραστηριότητα που αφορά στη δηµιουργία πρωτοσέλιδου εφηµερίδας. Έτσι
η µελέτη των χαρακτηριστικών που συνθέτουν την παρουσίαση της πρώτης σελίδας
των εφηµερίδων µε απώτερο στόχο το σχεδιασµό από τα παιδιά του δικού τους
πρωτοσέλιδου, αναδεικνύεται ως βασική ιδέα που διατρέχει όλο το σενάριο και
υλοποιείται µε µια σειρά διερευνητικού τύπου δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες
αυτές υποστηρίζονται από τη χρήση των ΤΠΕ. Καταγράφονται στη συνέχεια
ενδεικτικές, και αναδεικνύονται οι

πτυχές του κριτικού γραµµατισµού που

εµπεριέχουν.
Τρεις από αυτές προκρίνουν µια συγκριτική/αντιπαραβολική πρακτική διδασκαλίας.
Καταρχήν, µε την πρώτη, επιλέγεται από το δηµιουργό του σεναρίου η επαφή των
παιδιών µε ένα αρχείο παρουσιάσεων µε τίτλο «Πρωτοσέλιδα εφηµερίδων» στο οποίο
παρουσιάζονται τα πρωτοσέλιδα της 17ης Νοεµβρίου 1973. Με τον τρόπο αυτό τα
παιδιά γνωρίζουν τον τύπο της εποχής και τον τρόπο και τη µορφή µε την οποία
παρουσιάζονταν τότε τα γεγονότα. Στη συνέχεια, η κειµενική αυτή πρακτική
µετασχηµατίζεται σε πρακτική κριτικού γραµµατισµού, εφόσον τα παιδιά προτρέπονται
και προχωρούν σε σύγκριση και αντιπαραβολή της είδησης της εισβολής στο
Πολυτεχνείο α) όπως αυτή παρουσιάζεται στον τύπο της εποχής µέσα από ένα διπλό
σηµειωτικό κανάλι: αφενός ως νοηµατικό περιεχόµενο και αφετέρου ως φωτογραφικό
στιγµιότυπο και β) όπως αυτή παρουσιάζεται αφενός στον τύπο της εποχής και
αφετέρου όπως αυτά την έχουν µέχρι τώρα διαµορφώσει ως προϋπάρχουσα γνώση µε
βάση τα ακούσµατά τους. Πρόκειται για µια κριτική ανάγνωση που ενθαρρύνει το
διάλογο τόσο µεταξύ κειµένων και εικόνων που φιλοξενούνται στα πρωτοσέλιδα της
εποχής και αναφέρονται στο ίδιο θέµα, όσο και µεταξύ των προϋπαρχουσών,
κοινωνικών και πολιτισµικών εµπειριών των παιδιών πάνω στο υπό συζήτηση θέµα (βλ.
και Κωστούλη, 2006). Εποµένως, η διαπραγµάτευση των νοηµάτων είναι και
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διακειµενική και περικειµενική (Bizell & Herzberg, 1996) και οι δηµιουργίες λόγου
που πρόκειται να πραγµατωθούν συνιστούν συνεργασιακή έρευνα της µορφής
αντιπαραβάλλω/αξιολογώ/εξάγω συµπεράσµατα (Χατζηλουκά-Μαυρή & Ιορδανίδου
2009α ; Shor, 1996) που συνάδει µε το πλαίσιο αρχών του κριτικού γραµµατισµού.
Επιπλέον, στο ίδιο µήκος κύµατος, κινούνται και δύο ακόµη δραστηριότητες που
επιλέγονται από το δηµιουργό του σεναρίου. Στη µία τα παιδιά ανοίγουν δύο
αποθηκευµένα αρχεία µε ονόµατα «Τίτλοι πρωτοσέλιδων 12_6_2013» και «Τίτλοι
πρωτοσέλιδων 26_6_2013» που περιέχουν τίτλους εφηµερίδων των αντίστοιχων
ηµεροµηνιών και διερευνούν ποια είναι τα κυρίαρχα θέµατα της επικαιρότητας
(κλείσιµο της ΕΡΤ, πτώση των βάσεων) και πώς έγινε η οπτικοποίησή τους από τους
υπεύθυνους των εφηµερίδων. Στη συνέχεια, επισκέπτονται τον ιστότοπο παρουσίασης
των πρωτοσέλιδων των ελληνικών εφηµερίδων, παρατηρούν, διερευνούν, συγκρίνουν
και αντιπαραβάλλουν τα σηµαντικά γεγονότα των πρωτοσέλιδων της προηγούµενης και
της επόµενης µέρας. Στον ίδιο ιστότοπο διερευνούν την ύπαρξη και άλλων
πρωτοσέλιδων στις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες τα οποία δεν έχουν ως κυρίαρχα
θέµατα τα προαναφερόµενα, αλλά οι υπεύθυνοι ύλης έχουν κάνει άλλες επιλογές,
πράγµα που αναδεικνύει τον πλουραλισµό στον τύπο (Μοίρας, 2013: 14). Με τις
παραπάνω δραστηριότητες µέσω των πρακτικών της διερεύνησης, της σύγκρισης και
της αντιπαραβολής που υιοθετούνται από το δηµιουργό του σεναρίου τα κείµενα των
πρωτοσέλιδων αντιµετωπίζονται ως δυναµικά πεδία στα οποία συναρθρώνονται τα
ορατά-ρητά στοιχεία µε τα αόρατα–άρρητα στοιχεία του κοινωνικού και πολιτισµικού
πλαισίου στο οποίο δηµιουργήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν (Βεκρής, 2009: 62).
Επίσης, µέσω των ίδιων πρακτικών, επιχειρείται προσπέλαση της πολυτροπικότητας
των πρωτοσέλιδων µε στόχο τα παιδιά να κατανοήσουν στην κατεύθυνση ενός
πολυτροπικού γραµµατισµού τη σχέση λεκτικού και οπτικού γραµµατισµού, αλλά και
να ενισχυθεί σε αυτά η κριτική κατανόηση των τρόπων µε τους οποίους αξιοποιείται η
εικόνα, για να προβληθούν διάφορες πλευρές θέασης της καθηµερινής ειδησεογραφίας
Δηλαδή, αξιοποιούνται οι επιµέρους σηµειωτικοί τρόποι (γλώσσα, εικόνα) που
συνθέτουν το πολυτροπικό κείµενο των πρωτοσέλιδων για την κατανόηση ή τη δόµηση
ρητών ή υπόρρητων νοηµάτων (Π.Ι.Κ., 2011). Στην άλλη δραστηριότητα τα παιδιά
ανοίγουν το αρχείο µε τίτλο «Με διαφορά 40 χρόνων» και αντιπαραβάλλουν τίτλους
σηµερινούς από τρεις εφηµερίδες, «Τα Νέα», «Το Βήµα» και «τη Βραδυνή» µε αυτούς
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που εκδόθηκαν από τις ίδιες εφηµερίδες πριν 40 περίπου χρόνια (δικτατορία-σήµερα).
Η αντιπαραβολή αυτή οδηγεί είτε σε διαπιστώσεις για αναλλοίωτα χαρακτηριστικά είτε
σε διαπιστώσεις αλλαγών και στον εντοπισµό των λόγων που οδήγησαν σε αυτές. Εν
τέλει, η πρακτική της αντιπαραβολής συνηγορεί ως προς µια πιο κριτική αναγνωστική
πρακτική, αφού ενθαρρύνει αλληλεπιδράσεις που αποκαλύπτουν είτε αναγκαίες από τις
κοινωνικές συνθήκες διαφοροποιήσεις και αναπροσαρµογές της δόµησης και του
περιεχοµένου (βλ. και Xατζησαββίδης, 2009) των σχετικών πρωτοσέλιδων: εξέλιξη
τεχνολογίας, εξέλιξη γλώσσας, έλλειψη χώρου, διαφηµιστικό κέρδος (βλ. και Μοίρας,
2013:15) είτε, αποκαλύπτει, την αλλαγή στη σχέση εικόνας και λόγου, µε παραµερισµό
του λόγου και την επικράτηση οπτικοκειµενικών στερεοτύπων (πλήθος φωτογραφιών
των οποίων η έκταση κυριαρχεί σε συντριπτικό βαθµό των κειµένων, πηχυαίοι
οπτικοποιηµένοι τίτλοι, ολιγόγραµµα κείµενα τα οποία πολλές φορές λειτουργούν ως
επεξηγηµατικές

λεζάντες

των

εικόνων,

τηλεοπτικά

«τεχνάσµατα»

αναπαράστασης/παρουσίασης των γεγονότων) (Γρόσδος, 2010: 55).
Επίσης, η εφαρµογή της κριτικής ανάγνωσης προκρίνεται και σε µία άλλη
δραστηριότητα. Πρόκειται για δραστηριότητα στην οποία τα παιδιά καλούνται να
αντιστοιχίσουν τίτλους και εκφραστικά µέσα. Καταρχήν, τα παιδιά στη µαθητική τους
µικροοµάδα συνειδητοποιούν ότι στους τίτλους των εφηµερίδων γίνεται χρήση της
µεταφοράς (Βάζουν χέρι στις καταθέσεις. Νέα βόµβα από την τρόικα για τις συντάξεις),
των σηµείων στίξης (Πώς θα πληρώσετε λιγότερο φόρο! Βάζουν φωτιά στην κοινωνία!),
της ρητορικής ερώτησης (Πού πάει αυτή η χώρα; Τουρίστες έρχονται. Λεφτά;) αλλά και
λόγιων λέξεων (επώδυνος τοκετός). Στη συνέχεια όµως, τα παιδιά παρωθούνται να
κοιτάξουν κριτικά, πίσω από τις επιλογές των εκφραστικών µέσων, τους στόχους που
αυτές εξυπηρετούν και, εν τέλει, να διαγνώσουν και να συνειδητοποιήσουν ότι ο ρόλος
τους δεν είναι µόνο ρυθµιστικός –βοηθούν δηλαδή απλώς στην ορθή χρήση της
γλώσσας- αλλά ενέχει και µια σηµαντική ερµηνευτική, περιγραφική και ιδεολογική
διάσταση. Όπως επισηµαίνει και ο δηµιουργός του σεναρίου, οι µαθητές και οι
µαθήτριες καλούνται να αιτιολογήσουν τη χρήση των συγκεκριµένων εκφραστικών
µέσων στους τίτλους των εφηµερίδων και να δώσουν αποδεκτές απαντήσεις οι οποίες
µπορεί να σχετίζονται µε την προσέλκυση της προσοχής του αγοραστικού κοινού,
(χρήση σηµείων στίξης, µεταφοράς), µε τη διαµόρφωση ενός κλίµατος οικειότητας
(χρήση µικρών ονοµάτων), µε την επίδειξη σοβαρού και επίσηµου ύφους (χρήση
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λόγιων λέξεων). Οι διαµαθητικοί και δασκαλοµαθητικοί αυτοί διάλογοι συµβάλλουν
στο να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι η γλώσσα διαδραµατίζει ρόλο στη
διαµόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι, ότι το νόηµα κάθε φορά κατασκευάζεται και οι
γλωσσικοί πόροι που επιλέγονται υπηρετούν αυτή την κατασκευή.
Τέλος, πτυχές του κριτικού γραµµατισµού υιοθετούνται και σε δύο δραστηριότητες στις
οποίες φαίνεται ότι κείµενο και περικείµενο διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο όσον
αφορά στους τρόπους µε τους οποίους το γλωσσικό σύστηµα κατασκευάζει συνειδητά
ποικίλες οπτικές και θεωρήσεις του κόσµου (βλ. και Χατζηλουκά-Μαυρή, 2009). Στην
πρώτη, τα παιδιά διαβάζουν τις σκέψεις των συντακτών των εφηµερίδων για το ύφος
του τίτλου που θέλουν αυτοί να υιοθετήσουν, παράλληλα µαθαίνουν για τους στόχους
που θέλουν να εξυπηρετήσουν οι συντάκτες µε την υιοθέτηση του συγκεκριµένου
ύφους, επιλέγουν τον αντίστοιχο και αιτιολογούν την επιλογή τους. Στη δεύτερη,
στόχος είναι να αναδειχτεί ο ρόλος του δηµοσιογραφικού σχολίου στη διατύπωση των
πρωτοσέλιδων τίτλων ο οποίος υλοποιείται µε τη χρήση επιλεγµένων επιθέτων ή
σηµείων στίξης (π.χ. Ισόβια η (σατανική) παπαδιά. Ή: Νέα µέτρα πήρε η κυβέρνηση
αντί: Πάλι µέτρα!) (βλ. και Μοίρας, 2013). Η παρουσία ή απουσία αυτών των
γλωσσικών πόρων (επιθέτων, σηµείων στίξης) προσδίδει στον τίτλο του πρωτοσέλιδου
την οπτική της υποκειµενικότητας ή της ουδετερότητας του συντάκτη και αποκαλύπτει
ότι η ιδεολογία του αρθρογράφου φανερώνεται µέσα από τις γλωσσικές του επιλογές.
Εν τέλει, η γλώσσα δόµησης ενός κειµένου είναι παράγωγο του περικειµένου του
(Knap & Watkins, 2005) και έχει τη δύναµη να ανταποκρίνεται κάθε φορά
διαφοροποιούµενη αναλόγως στις

απαιτήσεις των υφολογικών επιπέδων του

επικοινωνιακού γεγονότος (βλ. και Χατζηλουκά-Μαυρή, 2009). Κατά τη διδακτική
πρακτική, η έµφαση στην αντιπαραβολή και αντιπαράθεση των υφολογικών επιλογών
µε στόχο να διαφανεί η διαφορά και η εκάστοτε πρόθεση κρίνονται ως στοιχεία
απαραίτητα για τη διδασκαλία της κριτικής ανάγνωσης και συµβάλλουν στο να
συνειδητοποιήσουν οι εµπλεκόµενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία πώς οι λέξεις και οι
γραµµατικές δοµές σχηµατίζουν όψεις του κόσµου (Καρατζόλα, 2004).
Συνοψίζοντας τα όσα προαναφέρθηκαν στο παραπάνω υποκεφάλαιο, το σενάριο µε
τίτλο «Πρώτη σελίδα» προσπελάστηκε υπό το πρίσµα των αρχών ενός προγράµµατος
κριτικού γραµµατισµού και επιδιώχτηκε να επιλεγούν και να περιγραφούν
δραστηριότητες που εµπεριέχουν πτυχές αυτού του προγράµµατος. Ειδικότερα,
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αναδείχτηκαν σε αυτές πρακτικές κριτικής ανάγνωσης που στηρίζονται στη
διερεύνηση, στη σύγκριση, την αντιπαραβολή και αξιολόγηση πραγµατικοτήτων
ποικίλων κειµένων, σηµειωτικών τρόπων και λεξικογραµµατικών επιλογών µε στόχο
µέσα από την αντιπαράθεση να αναδυθούν διαφορές, συγκρούσεις, αντιφάσεις που
συνιστούν ποιοτικά χαρακτηριστικά της κριτικής ανάγνωσης (Καρατζόλα, 2004) και να
αποκωδικοποιηθεί ο ρόλος που διαδραµατίζει η γλώσσα µε τους πόρους της στη
διαµόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι.

4. Σωτ. Σαµαρά: «Ποιος είναι; Ποια είναι;»
Όπως και στην εισαγωγή επισηµάνθηκε, το δεύτερο από τα δύο σενάρια µε τίτλο
«Ποιος είναι; Ποια είναι;», επιλέχτηκε, γιατί σε αυτό αναδεικνύεται, µέσω των
δραστηριοτήτων που υιοθετούνται από τη δηµιουργό, κυρίως µια άλλη πτυχή/στόχος
του κριτικού γραµµατισµού. Σύµφωνα µε αυτή, ο λόγος που συνοικοδοµείται µέσα
στην τάξη πρέπει να αντιµετωπίζεται δυναµικά και να διασυνδέεται µε το
κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο, έτσι ώστε τα νοήµατα που δοµούνται να βρίσκονται υπό
συνεχή διαπραγµάτευση και να προσεγγίζονται κριτικά. (Π.Ι.Κ., 2011). Το παρόν
σενάριο αφενός εστιάζει στην αποτελεσµατική διδασκαλία του δοµικού στοιχείου της
περιγραφής προσώπου «εσωτερικά χαρακτηριστικά: προτερήµατα και ελαττώµατα» και
αφετέρου συµβάλλει στο να στοχαστούν τα παιδιά πάνω στην κριτική αποτίµηση των
χαρακτηρισµών που αποδίδουν στα µέλη της µαθητικής τους κοινότητας. Ένας ικανός
αριθµός επιµέρους στόχων που τίθενται σε αυτό, επιχειρεί σε µια επικείµενη υλοποίησή
του να ενισχύσει τις φωνές των παιδιών και να τα υποψιάσει για το πώς και το γιατί των
χαρακτηρισµών που αποδίδουν σε συµµαθητές και συµµαθήτριες τους, προκειµένου να
συνοικοδοµήσουν από κοινού την ταυτότητα του καθενός.
Ειδικότερα, το σενάριο αφορµάται από τη δυσκολία που µε βάση την εµπειρία
παρουσιάζουν τα παιδιά του Δηµοτικού Σχολείου στο να χρησιµοποιήσουν
αποτελεσµατικά το δοµικό στοιχείο «εσωτερικά χαρακτηριστικά: προτερήµατα και
ελαττώµατα», όταν πρόκειται να περιγράψουν την ταυτότητα ενός προσώπου. Προς
την κατεύθυνση αυτή, αξιοποιείται διδακτικά η πρόταση σύµφωνα µε την οποία είναι
θετικό να δίνονται στους µαθητές και στις µαθήτριες ως βοηθητικό υλικό, επίθετα που
περιγράφουν άµεσα ένα πρόσωπο, και για το παρόν σενάριο έναν συµµαθητή ή
συµµαθήτρια και να τους ζητείται να το περιγράψουν έµµεσα µε την παράθεση
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µικροεπεισοδίων (Ματσαγγούρας 2004:407). Ενώ όµως, όπως ήδη έχει επισηµανθεί
στην εισαγωγή, η αφετηρία του σεναρίου είναι στις θεωρητικές αρχές της
κειµενοκεντρικής προσέγγισης, µια δεύτερη πιο κριτική οπτική τού προσδίδει µια
δυναµικότερη διάσταση που συνάδει µε την παιδαγωγική του κριτικού γραµµατισµού
(Π.Ι.Κ., 2011; βλ. και Χατζηλουκά-Μαυρή, 2010: 119-120). Μέσω αυτής η
διαδασκαλία της γλώσσας στο συγκεκριµένο σενάριο δεν περιορίζεται σε ένα σύνολο
προαποφασισµένων

γραµµατικών

γνώσεων,

κειµενικών

και

επικοινωνιακών

δεξιοτήτων, αλλά προσδιορίζεται και εξαρτάται από το κοινωνικό και πολιτισµικό
περιβάλλον προέλευσης των παιδιών (βλ. και Χατζησαββίδης, 2007) της εκάστοτε
τάξης που αυτό θα εφαρµόζεται. Και αυτό γιατί α) στο κέντρο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας τίθεται το παιδί, µιας και αξιοποιούνται στοιχεία από την πολιτισµική
εµπειρία του και όλη η µάθηση στηρίζεται σε αυθεντικό γλωσσικό υλικό που έχει
νόηµα για τη ζωή του: παράθεση µικροεπεισοδίων είτε από την πλευρά της
εκπαιδευτικού είτε από την πλευρά τη δική του που αντιστοιχούν σε προτερήµατα ή
ελαττώµατά του β) γιατί τα ίδια τα παιδιά γίνονται ερευνητές/τριες της µαθητικής τους
κοινότητας και των εσωτερικών χαρακτηριστικών-προτερηµάτων/ελαττωµάτων- των
µελών της, αναστοχάζονται πάνω σε αυτά και τα διαπραγµατεύονται. Απώτερος σκοπός
είναι η κάθε µαθητική οµάδα µέσω της παράθεσης µικροεπεισοδίων να συνοικοδοµήσει
ανώνυµα την ταυτότητα ενός/µια συµµαθητή/τριας τους, να την εκθέσει προς
αναγνώριση στην ολοµέλεια της τάξης (βλ. και Σαµαρά, 2013). Δηλαδή, στο παρόν
σενάριο γίνεται προσπάθεια να συνδυαστεί η µεθοδολογία της κειµενοκεντρικής
προσέγγισης µε την εν δυνάµει απόκτηση από την πλευρά του παιδιού της στάσης ενός
πιο κριτικού και σε εγρήγορση ατόµου µέσω της πρακτικής που εστιάζει στη «φωνή»
του και τη διερευνά.
Δύο κυρίως είναι οι δραστηριότητες που αναδεικνύουν αυτή τη δυναµικότερη
διάσταση. Και οι δύο συνδέονται µε τον τρόπο δηµιουργίας και διαπραγµάτευσης
προφορικών και γραπτών κειµένων που συνοικοδοµούνται από τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικό, παιδιά-, για τους συµµετέχοντες-παιδιά, στην εκάστοτε κειµενική
κοινότητα που πρόκειται να εφαρµοστεί το σενάριο και αφορούν σε εσωτερικά τους
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Στην πρώτη, η εκπαιδευτικός ακολουθώντας την τεχνική
της έκφωνης σκέψης παραθέτει πραγµατικά και ιδιαίτερα µικροεπεισόδια από τη
σχολική ζωή που περιγράφουν έµµεσα χαρακτήρες και συµπεριφορές παιδιών της
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τάξης και ζητάει από τα παιδιά να µαντέψουν σε ποια αφορούν, αλλά και να τα
αντιστοιχίσουν

µε

σχετικά

επίθετα.

Ως

παράδειγµα

παρατίθεται

το

εξής

µικροεπεισόδιο: «Έπρεπε να δοθεί λύση... Κάποιο παιδί από εκείνη την οµάδα έπρεπε να
µετακινηθεί και σχεδόν όλα είχατε αντιρρήσεις... Να σας πω την αλήθεια τώρα δε
θυµάµαι ακριβώς για ποιο το λόγο έπρεπε κάποιο παιδί να µετακινηθεί... Εκείνο που
θυµάµαι πιο πολύ είναι µια µικρή µόνο φράση που είπε: -«θα πάω εγώ, κυρία»... και όλα
τακτοποιήθηκαν... Συµβαίνει συχνά αυτό και µε το ίδιο άτοµο...». Στη δεύτερη, η κάθε
οµάδα, µυστικά από τις άλλες, συναποφασίζει να καταγράψει µε βάση τις
προσλαµβάνουσες της σχολικής ζωής (τάξη, διάλειµµα, παιχνίδια, γυµναστική, παρέα,
εκδροµές, εκδηλώσεις) 3-4 ιδιαίτερα µικροεπεισόδια που αφορούν σε ένα παιδί της
οµάδας και να τα αντιστοιχίσει µε επίθετα. Ακολουθεί ανώνυµη παρουσίαση των
µικροεπεισοδίων που αφορούν στο εν λόγω παιδί µέσω ενός λογισµικού παρουσιάσεων.
Τα παιδιά µαντεύουν σε ποιο παιδί ανήκει η παρουσίαση και το χαρακτηρίζουν µε
επίθετα που συζητιούνται στην ολοµέλεια.
Και στις δύο δραστηριότητες τα επίθετα µε τα οποία χαρακτηρίζονται τα παιδιά
γίνονται αντικείµενο διαπραγµάτευσης στη συζήτηση της τάξης µε άξονες τόσο τη
σηµασία τους όσο και την κριτική αποτίµησή του εννοιολογικού τους περιεχοµένου
(Σαµαρά, 2013: 5). Ειδικότερα, για το µικροεπεισόδιο που παραπάνω παρατέθηκε στην
τάξη συνοικοδοµούνται αλληλεπιδράσεις που αφορούν στη νοηµατική απόδοση του
χαρακτηρισµού και στην αναφορά άλλων παραδειγµάτων για επιβεβαίωση της
εύστοχης χρήσης του: «Πώς θα το χαρακτηρίζατε αυτό το παιδί και γιατί; Σε τι είδους
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα αντιστοιχεί αυτός ο χαρακτηρισµός; (εσωτερικά). Μπορείτε
να αναφέρετε ένα άλλο παράδειγµα από όπου να φαίνεται ότι κάποιος είναι
υποχωρητικός»; Επιπλέον όµως, στην τάξη συνοικοδοµούνται αλληλεπιδράσεις που
αφορούν στην κριτική αποτίµηση του χαρακτηρισµού και δίνουν περαιτέρω έµφαση
στη «φωνή» του παιδιού µε ερωτήσεις του τύπου: Γιατί τον/την χαρακτηρίζετε
υποχωρητικό/ή; Κρίνεται ότι είναι θετικό πάντα να υποχωρεί κανείς; Αν ναι, γιατί; Αν,
όχι, γιατί; Ήταν θετικό ή αρνητικό που σε αυτή την περίπτωση υποχώρησε; Έχει, κατά τη
γνώµη σας, κάποια σηµασία ή σχέση αν είναι κορίτσι ή αγόρι και υποχωρεί; Ο κριτικός
αναστοχασµός στον οποίο εµπλέκονται µέσω των προαναφερθέντων ερωτήσεων τα
παιδιά συµβάλει στο να αποδοµηθεί και να αναδοµηθεί το νόηµα των συµπεριφορών
και γνωρισµάτων των µελών της µαθητικής κοινότητας µέσα από τις προσλαµβάνουσες
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και το ατοµικό πολιτισµικό κεφάλαιο που κοµίζει σε αυτή ειδικότερα κάθε µέλος της.
Το πολιτισµικό αυτό κεφάλαιο, η κουλτούρα του κάθε παιδιού, εµπεριέχει γνωστικά
σχήµατα, ψυχικές διεργασίες, προηγούµενες αντιλήψεις, στάσεις ζωής, πεποιθήσεις,
στοιχεία ταυτότητας που αναφέρονται στο φύλο, την εθνότητα, την κοινωνική τάξη.
Κατά τη διδασκαλία είναι αναγκαίο να δηµιουργηθούν κατάλληλοι συνεργασιακοί
διαδραστικοί διάλογοι και κρίσεις και να υιοθετηθούν διδακτικές πρακτικές, ώστε το
πολιτισµικό κεφάλαιο καθενός παιδιού, η ταυτότητα εν τέλει των συµµετεχόντων η
οποία στοιχειοθετείται από πλήθος κοινωνικών συµφραζοµένων και από την
προσωπική διαδροµή κάθε παιδιού στο γραµµατισµό (βλ. και Βεκρής, 2009:44-47), να
αξιοποιηθεί κριτικά και διερευνητικά µε κατάλληλες πρακτικές ανάγνωσης και γραφής.
Τέτοιες είναι οι πρακτικές που αναπτύσσουν δεξιότητες απαραίτητες για τα κριτικά
εγγράµµατα υποκείµενα του 21ου αιώνα όπως: η διερεύνηση, η αξιολόγηση, η
αποδόµηση και η αναδόµηση νοηµάτων (βλ. και Wray, 2006). Οι δεξιότητες αυτές
«αναπτύσσονται» στο παιδί και µέσω των παραπάνω δραστηριοτήτων του παρόντος
σεναρίου. Είναι προφανές ότι ιδιαίτερη σηµασία θα έχει η εφαρµογή του και σε µια
πολυπολιτισµική τάξη.
Συνοψίζοντας τα όσα προαναφέρθηκαν µόλις προηγουµένως, συµπεραίνουµε ότι και
αυτό το δεύτερο το σενάριο µε τίτλο «Ποιος είναι; Ποια είναι;» διερευνήθηκε υπό το
πρίσµα των αρχών ενός προγράµµατος κριτικού γραµµατισµού και ότι επιδιώχτηκε να
επιλεγούν και να περιγραφούν δραστηριότητες που εµπεριέχουν πτυχές αυτού του
προγράµµατος. Στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας τέθηκε το παιδί, επειδή έγινε
προσπάθεια να δηµιουργηθούν συνεργασιακές επιδράσεις που δίνουν χώρο στη δική
του «φωνή», που στοχεύουν να καταστήσουν σαφή την αθόρυβη και συγκεκαλυµµέµη
διανοητική του δραστηριότητα και που το βοηθούν να ενσωµατώσει τις ιδέες του για
τις συµπεριφορές είτε τις δικές του είτε των άλλων σε ένα νέο όχηµα κατανόησης
(Pappas & Barro Zecker, 2006: 24-27). Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αξιοποίηση
του κοινωνικοπολιτισµικού κεφαλαίου κάθε παιδιού στη γλωσσική διδασκαλία. Επίσης,
αναδείχτηκαν δραστηριότητες που αναπτύσσουν δεξιότητες διερεύνησης, αξιολόγησης,
αποδόµησης, αναδόµησης, κριτικής αποτίµησης και διαπραγµάτευσης νοηµάτων και
λόγων που δηµιουργούνται στο συνεργασιακό περιβάλλον µιας σχολικής τάξης.
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Οι σύγχρονες κοινωνικές και πολιτισµικές συνθήκες, όπως η κυριαρχία της
πολυπολιτισµικότητας, η οικονοµική και κοινωνική ρευστότητα, η αλλαγή των
εργασιακών σχέσεων και δεδοµένων, ο υπερπληθωρισµός των πληροφοριών, ο
καταιγιστικός πολλαπλασιασµός των γνώσεων, η εξάπλωση της ηλεκτρονικής
τεχνολογίας, κ.ά., έχουν επιβάλλει ένα νέο επικοινωνιακό τοπίο, όπου οι γραµµατισµοί
και ιδίως ο κριτικός γραµµατισµός είναι µια απαραίτητη δεξιότητα που οφείλει το
σχολείο να αναπτύξει στους µαθητές και στις µαθήτριες (Ντίνας, 2012). Επιπλέον,
σήµερα, η σύγχρονη επιστηµονική αντίληψη αντιµετωπίζει τα κείµενα όχι ως ουδέτερες
δοµές που παράγονται από αυτόνοµους γράφοντες, αλλά ως µονάδες κοινωνικής
δράσης που µεταβιβάζουν ιδεολογικά µηνύµατα (Kostouli, 2005).
Λαµβάνοντας υπόψη τα προηγούµενα, στο παρόν κείµενο παρουσιάστηκαν δύο
σενάρια µε τίτλους «Πρώτη σελίδα» (Μοίρας, 2013) και «Ποιος είναι; Ποια είναι;»
(Σαµαρά, 2013) που δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο της πράξης «Δηµιουργία πρωτότυπης
µεθοδολογίας

εκπαιδευτικών

σεναρίων

βασισµένων

σε

ΤΠΕ

και

δηµιουργία

εκπαιδευτικών σεναρίων για τα µαθήµατα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθµια και
Β/θµια εκπαίδευση» (ΥΠΑΙΘ, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) και διερευνήθηκαν υπό το
πρίσµα των αρχών ενός προγράµµατος κριτικού γραµµατισµού. Κατά τη διερεύνηση
αυτή το ενδιαφέρον εστιάστηκε σε πρακτικές κριτικής διδασκαλίας που αξιοποιήθηκαν
από τους δηµιουργούς των σεναρίων και αφορούσαν σε αντιπαραβολή, σύγκριση,
αξιολόγηση, αναδόµηση, αποδόµηση, κριτικό αναστοχασµό και διαπραγµάτευση
κειµένων προφορικών και γραπτών. Πρόκειται για πρακτικές που είναι ήδη
διαµορφωµένες κοινωνικά, αλλά η διδασκαλία γίνεται το µέσο ώστε η πρόσκτηση και η
χρήση τους να γίνονται συνειδητά (βλ. και Βεκρής, 2009: 34), από τους µαθητές και τις
µαθήτριες. Τα όφελος από τη διδακτική αξιοποίηση αυτών των πρακτικών είναι διπλό:
αφενός για την ίδια τη γλωσσοδιδακτική, διότι καταδεικνύεται ότι οι θεωρητικές αρχές
ενός προγράµµατος κριτικού γραµµατισµού είναι διδακτικά προσεγγίσιµες, αφετέρου
για τα παιδιά τα οποία µέσω αυτών των πρακτικών θα συνειδητοποιήσουν ότι το νόηµα
κατασκευάζεται, ότι οι εκάστοτε γλωσσικοί πόροι είναι ιδεολογικά εµβολιασµένοι και
υπηρετούν αυτή την κατασκευή και θα αναπτύξουν σταδιακά µια κριτική µεταγλώσσα
η οποία θα προάγει, εν τέλει, την ευρύτερη κριτική µεταγλωσσική τους επίγνωση.
Εποµένως, µια τέτοιου είδους γλωσσική εκπαίδευση µπορεί να κάνει τη διαφορά στη
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ζωή των παιδιών, ενώ οι εκπαιδευτικοί που υιοθετούν τις διδακτικές της αρχές τείνουν
να έχουν ένα µερίδιο στην κοινωνική αλλαγή (Wray, 2006).
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