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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ζηεξηδφκελε ζεσξεηηθά ζηηο αξρέο ηνπ Κξηηηθνχ 

Γξακκαηηζκνχ, ζπληζηά κηα απφπεηξα ζρεδηαζκνχ δηδαθηηθήο πξφηαζεο, ψζηε νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα ζπιιάβνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο 

ζηα ζχγρξνλα θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην, ν Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο ζπληζηά κία θαηλνηφκα πξφηαζε, αιιά θαη κία 

απάληεζε γηα ην πψο ηα παηδηά ζα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο κε 

ηηο νπνίεο έξρνληαη ζε επαθή ζηε ζχγρξνλε ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλε επνρή, φπνπ, 

φκσο, ηα ζηεξεφηππα θαη νη ηδενινγίεο δελ έρνπλ πάςεη λα ππάξρνπλ. Ζ δηδαθηηθή 

πξφηαζε απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο η΄ Γεκνηηθνχ θαη είλαη δνκεκέλε κε ηηο αξρέο 

ηνπ κνληέινπ ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο, Πνιπγξακκαηηζκνί, Μαδηθή Κνπιηνχξα, 

Γηδαθηηθή Πξφηαζε 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ γηα ηελ 

ππνζηήξημε, αιιά θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Δπραξηζηψ, επίζεο ζεξκά ηνπο θαζεγεηέο ηεο ζρνιήο κνπ 

γηα ηηο γλψζεηο πνπ απνθφκηζα θαηά ηα ρξφληα απηά ησλ ζπνπδψλ κνπ. Σέινο, 

επραξηζηψ ζεξκά ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνπο δηθνχο κνπ αλζξψπνπο, πνπ είλαη 

πάληα δίπια κνπ θαη κε ζηεξίδνπλ θαη κνπ ζπκπαξαζηέθνληαη ζηηο απνθάζεηο θαη ηηο 

πξνζπάζεηέο κνπ. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ έθξεμε γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζχγρξνλε ηερλνινγηθά 

πξνεγκέλε επνρή θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο. Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε έλα «ςεθηαθφ Vertigo», 

αλ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ φξν ηνπ Andrew Keen, πνπ ηνπ πξνζθέξεη έλα 

επξχ πιήζνο απφ εξεζίζκαηα, πιεξνθνξίεο, δεδνκέλα, ηα νπνία πιένλ θαιείηαη ν 

ίδηνο λα επεμεξγαζηεί θαη λα αμηνινγήζεη, λα θξίλεη γηα ηελ εγθπξφηεηα, αιήζεηα θαη 

νξζφηεηά ηνπο. Σαπηφρξνλα, ιφγσ ησλ νηθνλνκηθφ- θνηλσληθφ ζπλζεθψλ αιιά θαη 

ησλ αγθπιψζεσλ ζην παξειζφλ ην άηνκν δελ έρεη απαγθηζηξσζεί- ίζσο ην αληίζεην, 

απφ κία ζεηξά δεηζηδαηκνληψλ, δνγκαηηζκψλ θαη ηδενινγηψλ, κε ηε καξμηζηηθή ρξνηά 

ηνπ φξνπ, πνπ θαιείηαη λα απνηηλάμεη, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη κπξνζηά. Ο κφλνο 

ηξφπνο, ψζηε ην άηνκν λα αληεπεμέιζεη ζε απηέο ηηο πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη είλαη ε θξηηηθή ζθέςε. 

Χο θξηηηθή ζθέςε, ζχκθσλα κε ηνλ Γηαλλαξά, κπνξεί λα νξηζηεί ε «αλάγθε θαη ν 

ηξφπνο λα θξίλνπκε (δηαθξίλνπκε, μερσξίδνπκε) ηη είλαη αιεζηλφ θαη ηη ςεχηηθν, ηη 

νξζφ θαη ηη ιάζνο, ηη πξαγκαηηθφ θαη ηη θαληαζηψδεο, πνηα πιεξνθνξία ησλ αηνκηθψλ 

αηζζήζεσλ ή πνηα ζχιιεςε ηνπ αηνκηθνχ λνπ ζπληζηά έγθπξε θαη πνηα κε έγθπξε 

γλψζε». ηελ θαηάθηεζε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ ν ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ θαζίζηαηαη 

πξνλνκηαθφο. Σν ζρνιείν είλαη εθείλν πνπ πξέπεη λα αλαπηχμεη ζηνπο καζεηέο ηηο 

δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, πνπ νθείιεη λα ηνπο κάζεη λα θξίλνπλ, λα 

ακθηζβεηνχλ αιιά θαη λα δηαηεξνχλ εθείλεο ηηο γλψζεηο, ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο 

ζπλζήθεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνπ έρεη ρξένο λα ηνπο 

βνεζήζεη λα απνθηήζνπλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, λα καζαίλνπλ πψο λα 

καζαίλνπλ, πψο λα επεμεξγάδνληαη κε ζθεπηηθηζκφ ηνλ φγθν ησλ γλψζεσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ κε ηηο νπνίεο έξρνληαη αληηκέησπνη. 

ην ζεκείν απηφ ππεηζέξρεηαη θαη ν ξφινο ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ. Ο Κξηηηθφο 

Γξακκαηηζκφο αλαδεηθλχεηαη ζε έλαλ απφ ηνπο πιένλ πξφζθνξνπο ηξφπνπο 

θαιιηέξγεηαο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ζηελ πξνλνκηαθή παηδηθή ειηθία, ψζηε λα 

θαηαζηνχλ νη καζεηέο ζθεπηφκελα άηνκα. Μέζσ απηνχ, ν θάζε καζεηήο, 

αλεμαξηήησο απφ ην γλσζηηθφ επίπεδν ζην νπνίν βξίζθεηαη ζα θαηαζηεί ηθαλφο λα 

δηαβάδεη πίζσ απφ ηα θείκελα, λα εληνπίδεη ππφξξεηα λνήκαηα, λα ακθηζβεηεί 

ηδενινγίεο θαη ζηεξεφηππα πνπ αλαπαξάγνληαη κέζσ ηνπ ιφγνπ. Έλα απφ απηά πνπ 
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θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ζπληζηά θαη ε ζηεξενηππηθή εηθφλα πνπ ζπλνδεχεη ηε 

γπλαίθα αθφκα θαη ζήκεξα. Σα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο φπσο θαη ηα θείκελα 

καδηθήο θνπιηνχξαο ζπληζηνχλ θαηεμνρήλ θνξείο θαη κέζα αλαπαξαγσγήο ησλ 

ζηεξενηχπσλ απηψλ. πλεπψο, νη καζεηέο θαινχληαη λα ηα αληηκεησπίζνπλ θαη απηά 

θξηηηθά. 

Με απηά ηα ζέκαηα αζρνιείηαη ε παξνχζα εξγαζία, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ εηθφλα 

ηεο γπλαίθαο ζε θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο. ηφρν ηεο απνηειεί, κεηά απφ κία 

απαξαίηεηε ζεσξεηηθή εκπιαηζίσζε, λα παξνπζηαζηεί κία δηδαθηηθή πξφηαζε 

εκθνξνχκελε απφ ηηο αξρέο ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ, κέζσ ηεο νπνίαο νη καζεηέο 

θαη νη καζήηξηεο ζα κπνξέζνπλ λα ζπιιάβνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ εηθφλα ηεο 

γπλαίθαο πνπ παξέρνπλ ηα ζχγρξνλα θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο, ζέζε δπζρεξήο, 

θαζψο ηαιαλίδεηαη απφ κία ζεηξά ζηεξεφηππα, πνπ δηαησλίδνληαη. Ζ εξγαζία 

θαηαλέκεηαη ζε δχν κέξε, έλα ζεσξεηηθφ θαη έλα πξαθηηθφ. 

Σν ζεσξεηηθφ κέξνο απνηειείηαη απφ δχν ελφηεηεο. ηελ πξψηε εμεηάδεηαη ν φξνο 

ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ. Καζνξίδεηαη θαη απνζαθελίδεηαη ε έλλνηά ηεο θαη 

εμεηάδεηαη ε ζπζρέηηζε θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ Κξηηηθή Παηδαγσγηθή, κε ηε ζεσξία 

ηνπ Paulo Freire, ν νπνίνο ππήξμε πξφδξνκφο ηεο, κε ηνλ θιάδν ηεο Γισζζνινγίαο 

θαη ηελ Κεηκελνθεληξηθή Πξνζέγγηζε. Σέινο, έλα κέξνο ηεο ελφηεηαο είλαη 

αθηεξσκέλν ζην κνληέιν ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ, πνπ απνηειεί πξφζθνξν κέζν γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ. 

ηε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο εμεηάδεηαη ε ζέζε θαη αληηκεηψπηζε ηεο 

Γπλαίθαο απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ηα θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο. Σα 

ζηεξεφηππα, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζπλερίδνπλ λα ηελ πιήηηνπλ θαη γη‟ απηφ είλαη 

απαξαίηεηνο ν θξηηηθφο γξακκαηηζκφο, πνπ κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηηο αληηζηάζεηο 

ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζε απηά. Σέινο, εμεηάδεηαη πψο κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ε καδηθή θνπιηνχξα, δεδνκέλεο θαη ηεο ζπρλήο θαη κεγάιεο 

επαθήο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ κε αληίζηνηρα θείκελα. 

ην πξαθηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδεηαη κία δηδαθηηθή πξφηαζε ζην πιαίζην 

ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ, κέζσ ηνπ κνληέινπ ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ. Οη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζα θιηζνχλ, κέζσ ηεο επαθήο ηνπο κε κία ζεηξά θεηκέλσλ 

καδηθήο θνπιηνχξαο λα αλαθαιχςνπλ, λα δηεξσηεζνχλ, λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη ελ 

ηέιεη λα θαηαξξίςνπλ ηελ ζηεξενηππηθή εηθφλα κε ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε 

γπλαίθα ζηε καδηθή θνπιηνχξα. Ζ ελφηεηα απηή, ζπλεπψο, ζπληζηά έλα κφλν κηθξφ 
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παξάδεηγκα γηα ην πψο ην άηνκν κπνξεί λα ηξαπεί ζε «λνήκνλ θαη έιινγν 

ππνθείκελν» θαη ην πψο κπνξεί λα πξαγκαησζεί ζηαδηαθά ε «θνηλσληθή θαη 

κνξθσηηθή απειεπζέξσζή ηνπ µε απψηεξν ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ζηε κεηακφξθσζε 

ηεο θνηλσλίαο» (Freire, 1976).  

 

ΚΟΕΑΝΖ 

23/2/20 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  ΠΡΧΣΟ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΣΟΝ ΚΡΗΣΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

 

Η. Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

 

Ο Γξακκαηηζκφο είλαη κία επξεία θαη πνιππξηζκαηηθή έλλνηα, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεηαη απφ ην πιήζνο νξηζκψλ πνπ έρνπλ δνζεί γη‟ απηφλ. Χο φξνο 

ππνδειψλεη νπζηαζηηθά ηνλ Γισζζηθφ Γξακκαηηζκφ θαη εθθίλεζε σο ππνθαηάζηαην 

ηεο ιέμεσο αλαιθαβεηηζκφο1. Ζ έλλνηα, φπσο επηζεκαίλεη ν Υαηδεζαββίδεο (2007) 

ζε κία κεζηή αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ φξνπ, αξρηθά είρε ζηαηηθφ 

ραξαθηήξα θαη ζπλδεφηαλ κε ηελ εθκάζεζε γξαθήο θαη αλάγλσζεο. Γελ εκπεξηείρε 

θαλέλαλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα, δελ ζπζρεηηδφηαλ κε θαλέλαλ ηξφπν κε ηα θνηλσληθά 

ζπκθξαδφκελα. ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, θαη ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ Ρνκαληηθνχ 

θηλήκαηνο, ζπλδέζεθε κε ηε ινγνηερλία θαη ηνπο ηξφπνπο γξαθήο ηεο, θαη εθιήθζεθε 

σο ε θαηεμνρήλ ηθαλφηεηα πξνζέγγηζεο θαη εθηίκεζεο ησλ έξγσλ ηέρλεο. ε απηήλ 

ηελ πξνζέγγηζε, κάιηζηα, ιάλζαλε θαη κία ειηηίζηηθε δηάζεζε, θαηά ηελ νπνία ν 

γξακκαηηζκφο κπνξνχζε λα θαηαθηεζεί απφ άηνκα κε ηδηαίηεξε πξνζσπηθφηεηα, σο 

κία κνξθή πξνλνκίνπ. Μφιηο κεηά ην πέξαο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ν 

γισζζηθφο γξακκαηηζκφο αξρίδεη λα απνθηά θνηλσληθέο δηαζηάζεηο, αιιαγή γηα ηελ 

νπνία ζεκαληηθή είλαη ε ζπλδξνκή ηεο UNESCO, πνπ ηνλ ζεψξεζε κνριφ 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Απφ ην 1960 θαη έπεηηα, ε έλλνηα ηνπ 

Γξακκαηηζκνχ δηεπξχλζεθε, απνδεζκεχηεθε απφ ηε γιψζζα2, απέθηεζε πεξηζζφηεξν 

θνηλσληθφ ραξαθηήξα, σο έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ ηνπ αηφκνπ πνπ ηνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ νκαιή ηνπ έληαμε θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζηελ θνηλσλία. 

                                                           
1
Χο απνηέιεζκα ηεο απφδνζεο ζηα ειιεληθά ηνπ ιαηηλνγελνχο φξνπ «literacy» 

2
Ζ απνδέζκεπζε ηνπ Γξακκαηηζκνχ απφ ηε ζηελή ζπζρέηηζε ηνπ κε ηε γιψζζα, απνηππψλεηαη, 

ζχκθσλα κε ηνλ Υαηδεζαββίδε θαη ζηελ αλάγθε ρξήζεο επηζεηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ δίπια ζην 

νπζηαζηηθφ «Γξακκαηηζκφο», ψζηε λα γίλεηαη αθξηβέζηεξε δηεπθξίληζε ησλ ελλνηψλ. Έηζη ζπλαληάκε 
πιεξνθνξηθφ γξακκαηηζκφ, ηερλνινγηθφ γξακκαηηζκφ, αξηζκεηηθφο γξακκαηηζκφ θ.ν.θ. 
Δμάιινπ, νη θνηλσληθφ‐ πνιηηηζκηθέο θαη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο δηαξθψο κεηαβάιινληαη θαη σο εθ ηνχηνπ 

κεηαβάιινληαη θαη νη γξακκαηηζκνί φπσο αληίζηνηρα δηαθνξνπνηείηαη θαη ε παηδαγσγηθή ηνπο. 
 Δλδηαθέξνπζα αλαθνξά γίλεηαη ζήκεξα επίζεο θαη ζηνλ Γξακκαηηζκφο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο 

(κηληηαθφο γξακκαηηζκφο), γηα ηνλ νπνίν ππάξρνπλ αμηφινγεο κειέηεο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο 

ηειεφξαζεο απφ ηα παηδηά θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη κνληέια λέσλ κνξθψλ εγγξακκαηνζχλεο, πνπ 

ζπλδένληαη θπξίσο κε ην φλνκα ηνπ Buckingham. ηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη αθφκα ιφγνο γηα νπηηθφ 

Γξακκαηηζκφ, γηα νηθνγελεηαθφ Γξακκαηηζκφ θαη θπζηθά γηα ζρνιηθφ γξακκαηηζκφ, ν νπνίνο 

ζπλδέεηαη θαηεμνρήλ κε ηε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο Γξαθήο θαη γεληθά ηελ αλάπηπμε 

γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ εληφο ζρνιηθνχ πιαηζίνπ. 
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Έθηαζε, ζπλεπψο, λα δειψλεη «ηελ ηθαλφηεηα ειέγρνπ ηεο δσήο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο κέζσ ηνπ ιφγνπ, κε ηξφπν νξζνινγηθφ» (Traves, 19923). 

Χζηφζν, φπσο ίζσο ζα ήηαλ αλακελφκελν, νχηε θαη ζήκεξα ππάξρεη θάπνηνο φξνο 

θνηλήο απνδνρήο γηα ηνλ Γξακκαηηζκφ. Αληηζέησο, δηαηππψλνληαη δηάθνξνη θαη κε 

δηαθνξεηηθφ ζπρλά πεξηερφκελν νξηζκνί, πνπ αληαλαθινχλ θαη ηε δηαθνξεηηθή 

εθθίλεζε, πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε πνπ πηνζεηεί ν εθάζηνηε κειεηεηήο. 

Ζ UNESCO, ε ζεκαζία ηεο νπνίαο ππνγξακκίζηεθε ζηελ πξνψζεζε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ, πξνέβε ζηνλ εμήο θιαζηθφ νξηζκφ: «Έλα άηνκν είλαη εγγξάκκαην 

φηαλ έρεη απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ην θαζηζηνχλ ηθαλφ 

λα ζπκκεηάζρεη ζε φιεο εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη 

γξακκαηηζκφο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ ζηελ νκάδα θαη ζηελ 

θνηλφηεηά ηνπ θαη ηνπ νπνίνπ νη επηηεχμεηο ζηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ηελ 

αξηζκεηηθή ηνπ επηηξέπνπλ λα ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο δεμηφηεηεο γηα ηελ 

αηνκηθή ηνπ εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηάο ηνπ» (Baynham, 2002). Ζ 

αληίιεςε απηή ζπλάδεη κε ην ιεγφκελν «απηφλνκν κνληέιν», ζχκθσλα κε ηε 

ζεψξεζε ηνπ Street. 

Ο Street (1984 4 ) δηαθξίλεη δχν κνληέια πξνζέγγηζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ, ην 

«απηφλνκν» θαη ην «ηδενινγηθφ». Σν πξψην, πνπ ζπλδέεηαη κε παξαδνζηαθέο 

πξνζεγγίζεηο, ζεσξεί ηνλ γξακκαηηζκφ έλα αηνκηθφ επίηεπγκα θαη ηαπηφρξνλα 

απαξέγθιηηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ινγηθήο ζθέςεο θαη ηεο 

αθαηξεηηθήο ηθαλφηεηαο. χκθσλα κε ην «απηφλνκν κνληέιν» ν γξακκαηηζκφο ελέρεη 

θαζνιηθέο ζπλέπεηεο5. Σν δεχηεξν κνληέιν, πνπ πξνθξίλεη θαη ν ίδηνο, επηδηψθεη λα 

εμεηάζεη ηνλ γξακκαηηζκφ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ, φρη θαζνιηθά, αιιά αληίζεηα, ζε 

ζπζρεηηζκφ κε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη ζε ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα. Ο γξακκαηηζκφο, ζπλεπψο, έρεη ηφζν θνηλσληθέο φζν θαη πνιηηηθέο 

δηαζηάζεηο θαη δηαθνξνπνηείηαη αλαιφγσο κε ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά 

ζπγθείκελα θαη αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή πξαθηηθή. Ζ επηθξάηεζε ηνπ κνληέινπ 

απηνχ επηδηψθεη λα θαηαζηεί ην άηνκν, κέζσ ηεο γιψζζαο, ε νπνία ελέρεη θνηλσληθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, έλαο εγγξάκκαηνο πνιίηεο πνπ ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζε 

δηάθνξα επηθνηλσληαθά θαη θνηλσληθά πεξηβάιινληα θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ γίγλεζζαη, ζπλδηακνξθψλνληάο ην. 

                                                           
3
Αλαθνξά ζε Υαηδεζαββίδε, ν.π. 

4
Αλαθνξά ζηνλ Baynham, ν.π. 

5
Ο Baynham (2002: 64) αλαθέξεη πσο νη ππεξαζπηζηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ επί ηεο νπζίαο 

παξνπζηάδνπλ σο θπζηθέο θαη θαζνιηθέο ηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ κηαο ζπγθεθξηκέλεο θπξίαξρεο 

νκάδαο 
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O Baynham (2002: 17) ζα ππνγξακκίζεη πσο ν γξακκαηηζκφο απνηειεί «έλα 

νιφθιεξν πιέγκα ηδενινγηθψλ ζέζεσλ, νη νπνίεο απφ θνηλνχ ζπλζέηνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή «δηακάρε» πεξί γξακκαηηζκνχ». Θα θαηαιήμεη έηζη θαη ζηελ χπαξμε 

έμη κνληέισλ Γξακκαηηζκνχ: 

I. Σν ηαηξηθφ κνληέιν, ζχκθσλα κε ην νπνίν, θάπνην άηνκν δχλαηαη λα «ππνθέξεη» 

απφ ηελ έιιεηςε γξακκαηηζκνχ, θαη‟ αλαινγία κε ηελ ηαηξηθή πξαγκαηηθφηεηα. Δμ΄ 

νπ θαη ρξεηάδεηαη θάπνηαο κνξθήο δηάγλσζε (φπσο επί παξαδείγκαηη ηα δηαγλσζηηθά 

ηεζη) γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο έιιεηςεο απηήο. 

ΗΗ. Σν ζεξαπεπηηθφ κνληέιν, ην νπνίν, ππφ έλα ςπρνινγηθφ πξίζκα, αληηκεησπίδεη ηνλ 

γξακκαηηζκφ σο έλα κέζν επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ. 

ΗΗΗ. Σν κνληέιν ηεο πξνζσπηθήο ελδπλάκσζεο, πνπ ζπζρεηίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ κε ηελ αλάπηπμεο ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη απηνεθηίκεζεο ηνπ αηφκνπ 

ζην ζχλνιν ηεο δσήο ηνπ. 

IV. Σν κνληέιν ηεο θνηλσληθήο ελδπλάκσζεο, ην νπνίν, επεθηείλνληαο ην 

πξνεγνχκελν, ζπλδέεη ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ κε κία γεληθφηεξε θνηλσληθή 

αιιαγή. 

V. Σα ιεηηνπξγηθά κνληέια γξακκαηηζκνχ, πνπ εζηηάδνπλ ζε θνηλσληθνχο ζηφρνπο θαη 

απνβιέπνπλ ζηελ απφθηεζε απφ ην άηνκν δεμηνηήησλ πνπ ζα ην θαηαζηήζνπλ ηθαλφ 

λα πξνζαξκφδεηαη αιιά θαη λα επηηπγράλεη ζηα εθάζηνηε θνηλσληθά πιαίζηα. 

VI. Σα θξηηηθά κνληέια γξακκαηηζκνχ, έρνπλ θαη απηφ θνηλσληθφ ραξαθηήξα, κε ηε 

δηαθνξά φηη ζηνρεχνπλ ζηελ θξηηηθή αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ θαη 

ζπκθξαδνκέλσλ. Ζ δηαθνξά ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ησλ θξηηηθψλ κνληέισλ 

γξακκαηηζκνχ έγθεηηαη ζην φηη ηα πξψηα αληηκεησπίδνπλ ηε γιψζζα σο θνηλσληθή 

δηαδηθαζία, ελψ ηα δεχηεξα σο θνηλσληθήο πξαθηηθήο. Δδψ αθξηβψο βξίζθεη ηε ζέζε 

ηνπ θαη ν Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο. 

 

Σέινο, ζεκαληηθή ζηελ θαηαλφεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ εηδψλ ηνπ Γξακκαηηζκνχ6 

είλαη θαη ε δηάθξηζε ζηελ νπνία πξνβαίλεη ε Hasan (1996: 146), ε νπνία πξφηεηλε 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο γξακκαηηζκνχ: ηνλ αλαγλσξηζηηθφ, ηνλ γξακκαηηζκφ 

δξάζεο θαη ηνλ ζηνραζηηθφ-θξηηηθφ γξακκαηηζκφ. 

                                                           
6
Ζ δηάθξηζε αθνξά απηφ πνπ ε Hasan(2006) αλαθέξεη σο εμσηηθή ε εμεηδηθεπκέλε γξακκή εμέιημεο. 

Πξφθεηηαη γηα ηε δεχηεξε θαη πην ζχλζεηε κνξθή εμέιημεο, ζε αληίζεζε κε ηελ πξψηε, ε νπνία είλαη 

«θπζηθή» θαη ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο απφ ην παηδί, ζην θαζεκεξηλφ πιαίζην 

επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο. H εμεηδηθεπκέλε γξακκή αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ 

ζην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαη ζπλδέεηαη κε κία δηαθνξεηηθή λνεκαηνδφηεζε, δηάθνξε απφ ηελ 

λνεκαηνδφηεζε πνπ απαληάηαη ζηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία. 
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Ο Αλαγλσξηζηηθφο Γξακκαηηζκφο ζπληζηά κηα παξαδνζηαθή αληίιεςε, πνπ 

εληνπίδεηαη θαηά βάζε ζηε δηδαζθαιία ηεο θσλνινγίαο, ηεο κνξθνινγίαο, ηεο 

ζχληαμεο, ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ, κέζσ κίαο «θαηαθεξκαηηζκέλεο θαη 

απνπιαηζησκέλεο» πξνζέγγηζεο. Ζ γιψζζα επεμεξγάδεηαη πξσηίζησο σο έθθξαζε 

αιιά θαη σο «θαηάινγνο κνξθψλ» θαη δελ ππάξρεη ζχλδεζή ηεο κε ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Αληηζέησο, ε πξνζνρή επηθεληξψλεηαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη 

έηζη δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη πην πεξίπινθεο κνξθέο απφδνζεο λνήκαηνο. Παξά 

ηνλ πεξηνξηζηηθφ ραξαθηήξα πνπ ελέρεη, ν Αλαγλσξηζηηθφο γξακκαηηζκφο 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πιήζνπο ρσξψλ. 

Ο Γξακκαηηζκφο Γξάζεο ή Λεηηνπξγηθφο Γξακκαηηζκφο, είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο ηθαλφηεηαο απφ ηνπο 

καζεηέο. Ζ γιψζζα λνείηαη σο έθθξαζε θαη πεξηερφκελν θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηηο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή λνήκαηνο. Σν 

ελδηαθέξνλ εζηηάδεη ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο γιψζζαο εληφο ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπγθείκελσλ θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζε 

θεηκεληθά είδε θαζψο θαη ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ κε αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά, 

ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθά ζην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Χο ζεηηθφ 

ηνπ Γξακκαηηζκνχ δξάζεο, αλαθέξεηαη φηη θαζίζηαηαη εθηθηή ε ελζσκάησζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Αλαγλσξηζηηθνχ Γξακκαηηζκνχ, ζπλδένληαο ηα, ηαπηφρξνλα, κε ηε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο εληφο θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ. Χζηφζν, αλ ππάξμεη 

απνθιεηζηηθά εζηίαζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε κνξθή γξακκαηηζκνχ, ειινρεχεη ν 

θίλδπλνο λα πεξηνξηζηεί ε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηελ αλαπαξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ 

κνληέισλ ιφγνπ. 

Σέινο, ν ηνραζηηθφο Γξακκαηηζκφο, νπζηαζηηθά επεθηείλεη- θαη σο έλα βαζκφ ηα 

πξνυπνζέηεη- ηα άιια δχν είδε Γξακκαηηζκνχ. ρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο θνηλσληθέο 

πξαθηηθέο, θαη απνβιέπεη ζην λα θαηαζηήζεη ηνπο καζεηέο ηθαλνχο λα ζηνράδνληαη 

θξηηηθά, λα ακθηζβεηνχλ, λα πξνβιεκαηίδνληαη αλαθνξηθά κε ηε δνκή θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ θαη, ηαπηφρξνλα, λα παξάγνπλ- θαη φρη απιψο λ 

αλαπαξάγνπλ- γλψζε. Ο ζηνραζηηθφο Γξακκαηηζκφο ζπζρεηίδεηαη, ζχκθσλα κε ηελ 

Hasan, κε ηνλ Κξηηηθφ Γξακκαηηζκφ, φπσο ζα δηαθαλεί θαη ζηα επφκελα θεθάιαηα, 

ρσξίο, σζηφζν, λα ηαπηίδεηαη απφιπηα καδί ηνπ7 (Hasan, 2006: 173). 

 

                                                           
7

Ζ Hasan επηζεκαίλεη φηη ν ζηνραζηηθφο γξακκαηηζκφο ζπλδέεηαη ζηελφηεξα κε απηφ πνπ ν 

Wells(1987) αλαθέξεη σο επηζηεκηθφ γξακκαηηζκφ. Σα άιια είδε, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην είλαη ν 

επηηειεζηηθφο γξακκαηηζκφο, ν ιεηηνπξγηθφο θαη ν πιεξνθνξηαθφο γξακκαηηζκφο. 
. 
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ΗΗ. H ΠΟΡΔΗΑ ΠΡΟ ΣΟΝ ΚΡΗΣΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

 

Οη απαξρέο 

Πξηλ αλαθεξζεί ελδειερψο ε έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, 

ρξήζηκε ζα ήηαλ κία ζχληνκε πεξηδηάβαζε ζηνπο ζηαζκνχο πνπ ηνλ επεξέαζαλ θαη 

ηνλ ζπλδηακφξθσζαλ 8 . Οη απαξρέο ηνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηε ρνιή ηεο 

Φξαλθθνχξηεο9 θαη ζηελ Κξηηηθή Θεσξία ε νπνία δεκηνπξγήζεθε θαη εθθξάζηεθε 

ζην πιαίζηφ ηεο. Ζ θξηηηθή ζεσξία ζπληζηά έλαλ –αζαθή νκνινγνπκέλσο- φξν πνπ 

αληαλαθιά έλα πνιππνίθηιν ξεχκα ζθέςεο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ πξνζεγγίδνληαη 

ηα θνηλσληθά γεγνλφηα θαη πξνζπαζνχλ λα εμεγεζνχλ ππφ ην πξίζκα ησλ ζπλζεθψλ, 

εθ ησλ νπνίσλ ηα ίδηα αλαδχζεθαλ. Αθφκα, ηα πξντφληα ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο 

ελέρνπλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα. Σα γεγνλφηα, σο θνηλσληθά κνξθψκαηα θαη σο 

απφηνθν ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, πθίζηαληαη δηαξθή αιιαγή. Οη εκπεηξίεο, 

κέζσ ηεο λνεηηθήο ηνπο θαηεγνξηνπνίεζεο εμαξηψληαη απφ ηε γιψζζα θαη ηηο 

θνηλσληθέο κνξθέο θαη δηαθνξνπνηνχληαη. Οη θνηλσληθέο δνκέο εμνπζίαο 

ακθηζβεηνχληαη (Κάιθαο, 1978). Οη ζέζεηο απηέο πνπ αδξνκεξψο παξνπζηάζηεθαλ 

θαη εμέθξαζαλ νη ζηνραζηέο ηεο ζρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο επεξέαζαλ θαη 

ζπλερίδνπλ λα επεξεάδνπλ ηφζν ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο φζν θαη ηελ παηδαγσγηθή. 

Κξηηηθή Παηδαγσγηθή 

Δκπλεπζκέλε απφ ηε ζρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο ε Κξηηηθή Παηδαγσγηθή ππήξμε 

πξνπνκπφο ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ. πληζηά κία παηδαγσγηθή ζεσξία θαη 

ηαπηφρξνλα κηα θηινζνθία ηεο εθπαίδεπζεο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ πξαθηηθή, πνπ 

απνβιέπεη ζηελ αχμεζε ηεο «θξηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ αηφκσλ», ψζηε λα 

αλαγλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηηο δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζηε γλψζε θαη ηελ 

εθάζηνηε κνξθή εμνπζίαο. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε ρεηξαθέηεζε ησλ αηφκσλ θαη ν 

ξηδηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο θνηλσλίαο, κέζσ ηεο ακθηζβήηεζεο ησλ ππαξρνπζψλ 

δνκψλ θαη ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο. Πξνυπφζεζε γηα ηα παξαπάλσ απνηειεί θαη ν 

                                                           
8
Ζ αλαθνξά απηή εληάζζεηαη ζην ζψκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γηα ράξηλ ινγηθήο θαη ηζηνξηθήο 

ζπλνρήο θαη έρεη εθ ησλ πξαγκάησλ πεξηνξηζκέλε έθηαζε , κε εμαληιψληαο, φπσο είλαη θπζηθφ, ην 

πιήζνο ηδεψλ θαη ζέζεσλ πνπ νη «ζηαζκνί» απηνί εμέθξαζαλ . 
9
Ο φξνο είλαη άηππνο θαη αθνξά κία νκάδα λενκαξμηζηψλ ζηνραζηψλ, πνπ ζπλδέζεθαλ κε ην 

Ηλζηηηνχην γηα ηελ Κνηλσληθή Έξεπλα ζην Παλεπηζηήκην ηεο Φξαλθθνχξηεο ζηε Γεξκαλία, φηαλ ν 

Υνξθράηκεξ αλέιαβε ηε δηεχζπλζή ηνπ. Βαζηθνί εθπξφζσπνη, εθηφο απφ ηνλ Υνξθράηκεξ ππήξμαλ νη 

Αληφξλν, Μαξθνχδε, θαη Φξνκ ελψ ζηε λεψηεξε επνρή βαζηθφο ζπλερηζηήο ηεο ζρνιήο ζεσξείηε ν 

Υάκπεξκαο. Οη εθπξφζσπνη ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο, επεξεαζκέλνη απφ ηηο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο 

ηεο επνρήο, πξνζπάζεζαλ λα εμειίμνπλ ηε καξμηζηηθή ζεσξία, ζπκπιεξψλνληαο ηα «θελά» κε ζηνηρεία 

απφ άιια ξεχκαηα ζθέςεηο. Ηδηαίηεξε επηξξνή δέρηεθαλ απφ ηνλ ηε ζεσξία ηνπ Φξφπλη αιιά θαη ηνπ 

Βέκπεξ. ην JEAN-MARIE, V.(1977). Ζ ρνιή ηεο Φξαλθνχξηεο θαη ε Κξηηηθή Θεσξία. Αζήλα: 

Δπίθνπξνο., φπνπ θαη πεξηζζφηεξα. 
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κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. ην πιαίζην απηφ 

πξνθξίζεθε απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο ε δηαιεθηηθή κέζνδνο, 

πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνχλ ηα θνηλσληθά θαηλφκελα, ε θξηηηθή απηφ- δηεξεχλεζε, 

ψζηε ην άηνκν λα θαηνξζψζεη λα ζπιιάβεη ηε ζρέζε θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε ην 

πεξηβάιινλ αιιά θαη ηε κέζνδν έξεπλαο κέζσ δξάζεο, σο κνριφο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

αιιαγήο (Γξφιιηνο, 2010). Βαζηθνί εθπξφζσπνη ηεο Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο ππήξμαλ 

νη Dewey, Giroux, McLaren, Apple, Kincheloe, Bourdieu, Aronowich, φπσο θαη ν 

Γιελφο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. 

Ζ ζπλδξνκή ηνπ Paulo Freire 

Χζηφζν έλαο ζηνραζηήο πνπ ππήξμε βαζηθφο εθθξαζηήο ηεο Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο 

θαη ζεσξείηαη ζεκειησηήο ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ ππήξμε ν Paulo Freire. Ο 

Freire εθθηλψληαο απφ ηε Βξαδηιία θαη βηψλνληαο εθ ηνπ ζχλεγγπο ηελ θαηαπίεζε ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο έκειιε λα γίλεη ν Παηδαγσγφο πνπ ζα ζπλέδεε ην φλνκά ηνπ κε ηνλ 

αγψλα ηνπ Καηαπηεζκέλνπ λα απειεπζεξσζεί κέζσ ηεο Παηδείαο. ην νκψλπκν 

βηβιίν (Freire, 1976), ν Freire αζρνιήζεθε ελδειερψο κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ηζφηεηα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν 

κέρξη ηφηε απνηεινχζε έλα πξσηαξρηθφ κέζν ζχληνκα ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ήηαλ έλα πξσηαξρηθφ κέζν δηαηήξεζεο ηεο «θνπιηνχξαο ηεο 

ζησπήο» απέλαληη ζηηο αληζφηεηεο πνπ ηαιάληδαλ ηελ θνηλσλία. Ζ ηζφηεηα απηή 

πξνυπέζεηε ηελ επαηζζεηνπνίεζε αιιά θαη ηελ θαηάιιειε δηακφξθσζε ηφζν ηεο 

θνηλσλίαο φζν θπξίσο ηνπ αηφκνπ. Απηφ είλαη εθηθηφ κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ νθείιεη λα δίλεη έκθαζε ζηε κάζεζε σο κία πνιηηηζκηθή θαη 

ειεπζεξηαθή πξάμε θαη λα απνβιέπεη ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ αηφκνπ, κία δηαδηθαζία 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή ζπληζηά κία πξάμε 

ειεπζεξίαο (Γξφιιηνο, 2005). Απψηεξνο, ινηπφλ, ζηφρνο, νθείιεη λα είλαη ε θξηηηθή 

ζπλεηδεηνπνίεζε, ε δηαδηθαζία, δειαδή, εθείλε κέζσ ηεο νπνίαο επηηπγράλεηαη, δηα 

κέζσ ηεο γλψζεο, «κία ζε βάζνο ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ηζηνξηθφ– θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ δηακνξθψλεη» ηηο δσέο ησλ αηφκσλ αιιά θαη ηεο δπλαηφηεηαο 

πνπ έρνπλ λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή. (Freire 1976: 27). Ο 

άλζξσπνο κπνξεί, ινηπφλ, λα αιιάμεη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα γχξσ ηνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηφ, πξνυπνηίζεηαη ν γξακκαηηζκφο, θαη κάιηζηα, εθείλνο πνπ 

ελδπλακψλεη ηνπο αλζξψπνπο καζαίλνληάο ηνπο λα ζέηνπλ εξσηήζεηο γηα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνπο πεξηβάιιεη, αιιά θαη λα δηαβάδνπλ ηνλ θφζκν, κέζσ ησλ 

ιέμεσλ θαη λα ηνλ αιιάδνπλ γξάθνληαο θαη μαλαγξάθνληαο ηνλ. Δμάιινπ ην λα 
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δηαβάδεη θαλείο ηηο ιέμεηο ηζνδπλακεί κε ην λα δηαβάδεη ηνλ θφζκν (Freire & Macedo 

1987: 35- 37). Χο εθ ηνχηνπ ε εθπαίδεπζε απνηειεί θαηεμνρήλ κία πνιηηηθή πξάμε 

(Freire 1976: 70). 

 

Κνηλσληνγισζζηθέο επηδξάζεηο 

Ζ ζεσξία ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ, ηαπηφρξνλα, ζηεξίρηεθε ζε αξρέο δηάθνξσλ 

Κνηλσληνγισζζηθψλ πξνζεγγίζεσλ, κε πξψηε ηε πζηεκηθή Λεηηνπξγηθή 

Γξακκαηηθή, φπσο εθθξάζηεθε απφ ηνλ Halliday, ε νπνία ππήξμε κία πξσηνπφξα 

πξνζέγγηζε σο πξνο ηελ θνηλσληθή ζεψξεζε ηεο Γιψζζαο. χκθσλα κε απηήλ, ε 

γιψζζα θαηαζθεπάδεη λνήκαηα ηα νπνία ζπλδηακνξθψλνληαη εληφο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ, ζην νπνίν ππάγνληαη θαη 

ιεηηνπξγνχλ. Απηή ε θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο, είλαη εθηθηή κέζσ ηξηψλ ιεηηνπξγηψλ 

ηεο γιψζζαο: i) ηεο αλαπαξαζηαηηθήο, θαζψο κέζσ ηεο γιψζζαο εθθξάδνληαη 

εκπεηξίεο θαη αλαπαξίζηαληαη, ii) ηεο δηαπξνζσπηθήο, εθφζνλ ε γιψζζα δεκηνπξγεί 

θνηλσληθνχο ξφινπο θαη ηαπηφηεηεο θαη iii) ηεο θεηκεληθήο, αθνχ ε γιψζζα ζπληζηά 

θνξέα, κέζσ ηνπ νπνίνπ ην λφεκα νηθνδνκείηαη, ηφζν ζεκεησηηθά φζν θαη θεηκεληθά 

(Σεληνινχξεο- Υαηδεζαββίδεο 2014: 83- 86). 

ην ίδην πιαίζην ηδηαίηεξε ππήξμε ε επίδξαζε ηεο Κξηηηθήο Αλάιπζεο Λφγνπ, κίαο 

Κνηλσληνγισζζνινγηθήο πξνζέγγηζεο, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα εθιεθζεί σο έλαο 

απηνηειήο θιάδνο, παξά σο κία «δηαδηθαζία θξηηηθήο αλάιπζεο θεηκέλσλ» (Μηράιεο, 

2014). Βαζηθφ ζεκείν εθθίλεζεο ηεο Κξηηηθήο Αλάιπζεο Λφγνπ είλαη πσο ε γιψζζα, 

ε νπνία, σο κέζν θπξηαξρίαο θαη θνηλσληθήο ηζρχνο, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε 

ηελ ηδενινγία, θαηαζθεπάδεηαη αιιά θαη θαηαζθεπάδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

(Αξράθεο- Σζάθσλα, 2011, 53). Ζ δεκηνπξγία θαη ε αλάγλσζε ελφο θεηκέλνπ είλαη εθ 

πξννηκίνπ δξαζηεξηφηεηεο επεξεαζκέλεο απφ ην θνηλσληθφ, ηζηνξηθφ, πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγνχληαη, ελψ ηαπηφρξνλα ζπκβάιινπλ ζηελ 

δηαηήξεζε αιιά θαη ζηελ ππνλφκεπζε ησλ θπξίαξρσλ εμνπζηαζηηθψλ δνκψλ θαη 

πνιηηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Απνζθνπεί ζην λα αλαδείμεη ην πψο, κέζσ ηεο κνξθήο θαη 

ηα είδε ησλ πξνβαιιφκελσλ θεηκέλσλ, ησλ επηθνηλσληαθψλ ζπγθεηκέλσλ, ηεο δνκήο 

θαη ησλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, νη νκάδεο πνπ θπξηαξρνχλ ζην θνηλσληθφ- πνιηηηθφ 

γίγλεζζαη επελεξγνχλ επεξεάδνληαο ηηο ζθέςεηο θαη σο εθ ηνχηνπ ηηο πξάμεηο ησλ 

θπξηαξρνχκελσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (Μηράιεο, 2014). 

Θεκειησηήο θαη βαζηθφο εθπξφζσπνο ηεο Κξηηηθήο Αλάιπζεο Λφγνπ ππήξμε ν 

Fairclough. χκθσλα κε απηφλ (1992: 135), ν ιφγνο (discourse) εθιακβάλεηαη ππφ 
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κία ηξηπιή πξννπηηθή: i) σο θείκελν, έλα είδνο γισζζηθήο ρξήζεο κέζα ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ii) σο πξαθηηθή, πνπ 

ζπληζηά ν παξαγφκελνο ιφγνο ππφ κία ζπγθεθξηκέλε νπηηθή γσλία απηή ηνπ 

νκηινχληνο, αιιά θαη iii) σο θνηλσληθή πξαθηηθή. ην ηξίην απηφ επίπεδν ν ιφγνο, ν 

νπνίνο ζπγθξνηείηαη απφ ηελ θνηλσλία σο ζπζηαηηθφ ηεο κέξνο, ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

ηδενινγία αιιά θαη κε ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο, ηηο νπνίεο εθθξάδεη. Γη‟ απηφ θαη ν ιφγνο 

ζα πξέπεη λα αλαδνκεζεί, ψζηε λα γίλεη κέζν αληίζηαζεο ζηνλ εθάζηνηε θνξέα 

εμνπζίαο. Πξνυπφζεζε γηα απηή ηελ αλαδφκεζε ζπληζηά ε Κξηηηθή Γισζζηθή 

Δπίγλσζε, κία κνξθή εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο ηεο Κξηηηθήο Αλάιπζεο Λφγνπ. 

Ζ αιιαγή απηή ζα έξζεη εληφο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ησλ θεηκέλσλ κε 

ηελ πξνβνιή ησλ δηάθνξσλ θπξίαξρσλ πηπρψλ ηνπ θφζκνπ. Οη καζεηέο, 

αλαπηχζζνληαο ηελ θξηηηθή ηνπο γισζζηθή επίγλσζε ζα θαηαλνήζνπλ ηνπο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο ηα θείκελα, εκθαλψο είηε- ζπλήζσο- ππφξξεηα- θαιιηεξγνχλ 

θνηλσληνγισζζηθέο δηαθξίζεηο θαη έηζη ζα αληηκεησπίζνπλ κε επίγλσζε ηε 

θπζηθνπνηεκέλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη, ζα θαηνξζψζνπλ λα 

ακθηζβεηήζνπλ θαη λα απνηηλάμνπλ θνηλσληνγισζζηθέο αληζφηεηεο πνπ 

αλαπαξάγνληαη απφ ηνλ θπξίαξρν εμνπζηαζηηθφ ιφγν (Fairclough 1989: 234, 240-244; 

Fairclough 1995: 216-7). 

Απηή ε ζπλεηδεηνπνίεζε είλαη θαη ην πξψην ζηάδην πνπ ζα κπνξέζεη λα νδεγήζεη ζηε 

ρεηξαθέηεζε, ζηελ ελίζρπζε ηνπ πνιίηε θαη αιιά θαη ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο 

θνηλσλίαο (Fairclough, 1989: 233-5). To πψο ζα θαηαζηεί απηφ εθηθηφ, πεξηγξάθεηαη 

(Fairclough: 1989, 241-3) ζην κνληέιν ηνπ Fairclough γηα ηε γισζζηθή εθκάζεζε, 

βάζεη ηνπ νπνίνπ γηα ηελ αλάιπζε θάζε θεηκέλνπ πξνηείλνληαη ηξία – φρη δηαθξηηά, 

αιιά ζπρλά αιιεινεπηθαιππηφκελα ζηάδηα: i) απηφ ηεο πεξηγξαθήο, θαηά ην νπνίν 

εζηηάδεηαη ην ελδηαθέξνλ ζηελ επηζήκαλζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

θεηκέλνπ, αλαθνξηθά κε ηε γξακκαηηθή, ηε δνκή, ην ιεμηιφγην θ.η.ι, ii) ην ζηάδην ηεο 

εξκελείαο, φπνπ εμεηάδεηαη ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε θείκελν θαη «δηεπίδξαζε» θαη 

iii) ην ζηάδην ηεο εμήγεζεο, θαηά ην νπνίν ειέγρεηαη ε ζχλδεζε «δηεπίδξαζεο»- 

θνηλσληθνχ πιαηζίνπ. Σν κνληέιν ηνπ Fairclough, ινηπφλ, απνβιέπεη ζηε δεκηνπξγία 

θξηηηθά εκθνξνχκελσλ ππνθεηκέλσλ, πνπ ζα ακθηζβεηνχλ ηελ –γισζζηθή θαη 

θνηλσληθή- πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνπο πεξηβάιιεη, ειέγρνληαο θαη αληηθξνχνληαο ηηο 

ζρέζεηο ηζρχνο. 
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Κεηκελνθεληξηθή Πξνζέγγηζε 

Σέινο, δε ζα έπξεπε λα παξαιεθζεί ε αλαθνξά ζηελ Κεηκελνθεληξηθή Πξνζέγγηζε, 

κία ζρεηηθά πξφζθαηε απφπεηξα ζηε δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο. Ζ Κεηκελνθεληξηθή 

Πξνζέγγηζε εμέιαβε ην θείκελν σο ηελ κηθξφηεξε κνλάδα Λφγνπ, κε ζπγθεθξηκέλε 

δνκή αιιά θαη λφεκα, πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηηο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο. 

Δζηίαζε, δε, ηελ πξνζνρή ηεο ζηε ζπζρέηηζε θαη αιιειεμάξηεζε ησλ θεηκέλσλ κε ηα 

επηθνηλσληαθά ζπκθξαδφκελα, ζρέζε πνπ θαη νη ίδηνη νη καζεηέο έπξεπε λα 

αλαθαιχςνπλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα παξαγάγνπλ αιιά θαη λα 

θαηαλννχλ θαη λα εξκελεχνπλ θείκελα ζε δηάθνξα επηθνηλσληαθά πεξηβάιινληα, 

θπζηθά είηε πξνζνκνησκέλα 10 . Γηα ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ε γιψζζα 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ επηθνηλσλία, θαη σο εθ ηνχηνπ, πξσηεχσλ ζηφρνο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ε δηδαζθαιία ηεο ρξήζεο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. Γη‟ απηφ θαη ε δηδαζθαιία 

νξγαλψλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ζπζρεηίδνληαη ηα δηάθνξα είδε θεηκέλσλ κε 

ζπγθεθξηκέλα γξακκαηηθά θαη ιεθηηθά ζηνηρεία, ελψ ηα γισζζηθά θαηλφκελα, 

γξακκαηηθά, ζπληαθηηθά θαη ιεμηινγηθά, εμεηάδνληαη ππφ ην πξίζκα ησλ 

επηθνηλσληαθψλ ζπλζεθψλ θαη πεξηζηάζεσλ (Κνληνβνχξθε & Ησαλλίδνπ, 2013). 

 Χζηφζν, παξφηη ε θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε θηλήζεθε πξνο ηελ νξζή θαηεχζπλζε, 

δέρζεθε αξθεηέο επηθξίζεηο. Καηεγνξήζεθε, ζπγθεθξηκέλα, γηα θνξκαιηζηηθή 

ζεψξεζε ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη γηα πεξηνξηζκφ ησλ δπλαηνηήησλ ηεο «ζε κία 

κεραληθή δηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ». Δπηθξίζεθε, αθφκα γηα 

πξνζθφιιεζε ζην γλσζηηθφ κνληέιν θαη ζηηο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη ν καζεηήο 

αλαθνξηθά κε ηα θείκελα. Κπξίσο φκσο θαηεγνξήζεθε γηα «θνηλσληθή αδηαθνξία», 

αθνχ δελ θαηφξζσζε λα ιάβεη ππφςε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην (Υαηδεινχθα- 

Μαπξή, 2010). Απηφ ην θελφ ήξζε λα θαιχςεη ν Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο, ν νπνίνο 

«δελ απαμηψλεη» ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, αιιά πξνρσξά πέξα απφ απηή, 

αλαδεηθλχνληαο, ηαπηφρξνλα, θαη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο (Βαζηιεηάδνπ 

et al., 2012). 
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Βαζηθή κέζνδνο, ζχκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα (2004) πνπ πηνζεηεί ε θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε 

είλαη ε θζίλνπζα θαζνδήγεζε. Μέζσ απηήο, νη καζεηέο θαζίζηαληαη ηθαλνί θαη απηφλνκνη ζηελ 

παξαγσγή θεηκέλσλ, δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηε δεκηνπξγία θεηκέλνπ, δχν θάζεηο, κία 

πξνθαηαξθηηθή- πξνζπγγξαθηθή θαη κία αλαζεσξεηηθή- κεηαζπγγξαθηθή θάζε. Μαηζαγγνχξαο Ζι. 

2004, Κεηκελνθεληξηθή Πξνζέγγηζε ηνπ Γξαπηνχ Λφγνπ, Δθδ. Γξεγφξε, Αζήλα 
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ΗΗΗ. ΚΡΗΣΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

 

Ζ έλλνηα ηνπ Κξηηηθνύ Γξακκαηηζκνύ 

Ο Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο απνηειεί κία ζεσξεηηθή θαηαζθεπή, κία πνιπδηάζηαηε 

έλλνηα αιιά θαη κηα δσληαλή δηαδηθαζία πνπ δηαθνξνπνηείηαη δηαξθψο. πληζηά 

εμέιημε ησλ ζεσξηψλ θαη πξνζεγγίζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, κε δηαθνξνπνηεηηθφ ζηνηρείν φηη o Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο δίλεη έκθαζε 

πεξηζζφηεξν ζην «θνηλσληθφ γίγλεζζαη» (Shor, 1999), εμεηάδνληαο δεηήκαηα 

εμνπζίαο θαη πξνάγνληαο ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, ηνλ κεηαζρεκαηηζηηθφ ηεο θνηλσλίαο 

θαη ηε δξάζε γηα αιιαγή. 

Ίζσο ζα κπνξνχζε λα γίλεη ελαξγέζηεξα αληηιεπηή ε έλλνηα ηνπ Κξηηηθνχ 

Γξακκαηηζκνχ, κέζσ ηεο αλαθνξάο ηνπ Lee (2011) ζηνπο ηέζζεξηο κχζνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηφλ, νη νπνίνη νδεγνχλ ζε ζχγρπζε ή ζε εζθαικέλε ζχιιεςε γηα 

ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ. 

Ο πξψηνο κχζνο αθνξά ηελ ηαχηηζε ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ κε ηελ θξηηηθή 

ζθέςε θαη ηηο πην ζχλζεηεο δεμηφηεηεο ζθέςεο, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη-θαηά 

βάζε- ζην έξγν ηνπ Bloom 11 . Ζ θξηηηθή ζθέςε δελ ηαπηίδεηαη αιιά πξάγκαηη 

ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ Κξηηηθφ Γξακκαηηζκφ -εμάιινπ ε θξηηηθή αλάγλσζε είλαη 

απφξξνηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο (Μαηζαγγνχξαο, 2006). Χζηφζν δελ επαξθεί γηα λα 

εξκελεχζεη πιήξσο ηνλ Κξηηηθφ Γξακκαηηζκφ. Ο Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο σζεί ζηελ 

ακθηζβήηεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ καο πεξηβάιιεη, αλαιχεη ηε ζρέζε αλάκεζα 

ζηε γιψζζα θαη ηελ εμνπζία, ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο 

ηνπ θφζκνπ θαη ζηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πξνσζεζεί ε 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Οη πξαθηηθέο απηέο, ζχκθσλα κε ηνλ Lee, νη νπνίεο 

ηνπνζεηνχληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην θαη απνβιέπνπλ ζηνλ 

εληνπηζκφ αληζνηήησλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο θαη ζηελ εδξαίσζε ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, δηαθνξνπνηνχληαη απφ εθείλεο πνπ ζπλήζσο αλαθέξνληαη σο 
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H ηαμηλφκεζε ηνπ Bloom πνπ αθνξά ηνπο ζηφρνπο ζε γλσζηηθφ- λνεηηθφ επίπεδν, ζρεηίδεηαη κε ηηο 

δεμηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηε γλψζε, ηελ θαηαλφεζε, αιιά θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε απέλαληη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Απφ ην ρακειφηεξν ζε πςειφηεξν επίπεδν, δηαθξίλνληαη ζηνπο εμήο ηνκείο: Η. 

Γλψζε: ε αλάθιεζε απφ ηε κλήκε φζσλ ήδε ην άηνκν γλσξίδεη, φπσο έλλνηεο, γεγνλφηα, θαηεγνξίεο, 

ηαμηλνκήζεηο θηι. ΗΗ. Καηαλφεζε: αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο αιιά θαη ηδεψλ θαη γεγνλφησλ 

ΗΗΗ. Δθαξκνγή: Υξήζε ηεο θαηεθηεκέλεο γλψζεο θαη γελίθεπζή ηεο. IV. Αλάιπζε: δηάθξηζε ζε 

ζπζηαηηθά κέξε, εμέηαζε θηλήηξσλ θαη αηηηψλ, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ V. χλζεζε: θαηαζθεπή λέεο 

δνκήο ή/ θαη λένπ λνήκαηνο κέζσ ηεο εθ λένπ ζπλάζξνηζεο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ VI. Αμηνιφγεζε: 

δηαηχπσζε αμηνινγηθψλ θξίζεσλ, επηρεηξεκαηνινγία, ππεξάζπηζε απφςεσλ κέζσ ηεο ζχγθξηζεο 

πιεξνθνξηψλ. Γηα πεξηζζφηεξα βιέπεBloom, B. (1984). Taxonomy of educational objectives: The 

classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York: Longman. 
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«πξνζεγγίζεηο θξηηηθήο ζθέςεο», νη νπνίεο θπξίσο επηθεληξψλνληαη ζηε ινγηθή 

νξγάλσζε θαη ηελ θαηαλφεζε (κίαο ζέζεο ή ελφο επηρεηξήκαηνο). 

Ο δεχηεξνο κχζνο είλαη απηφο πνπ ζπζρεηίδεη ηνλ Κξηηηθφ Γξακκαηηζκφ κφλν κε 

καζεηέο πςειψλ καζεζηαθψλ θαη γλσζηηθψλ επηδφζεσλ θαη φρη κε καζεηέο κε 

ρακειφηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Αληηζέησο, ε ηνπνζέηεζε ελφο ζέκαηνο ζε έλα 

θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην θαη ε ζπλαθφινπζε θξηηηθή ηνπ δηεξεχλεζε κπνξεί- θαη 

νθείιεη- λα γίλεηαη απφ ην ζχλνιν ηνπ καζεζηαθνχ δπλακηθνχ, 

Ο ηξίηνο κχζνο εθιακβάλεη ηνλ Κξηηηθφ Γξακκαηηζκφ σο κία ζηξαηεγηθή 

δηδαζθαιίαο, ελζσκαησκέλε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Χζηφζν, κία ηέηνηα 

ζεψξεζε είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζηηθή, δεδνκέλνπ ηνπ φηη ν Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο 

απνηειεί κία επξχηεξε θηινζνθηθή ζηάζε12, ράξε ζηελ νπνία ην άηνκν δχλαηαη κέζσ 

θαη ηεο γιψζζαο λα «ζπλ-θαηαζθεπάδεη ηνπο θφζκνπο ηνπο κε άιινπο». 

Σέινο, κχζν απνηειεί θαη ε πξνζέγγηζε πνπ ζέιεη ηνλ Κξηηηθφ Γξακκαηηζκφ λα 

ζπζρεηίδεηαη κνλάρα κε ηελ αλάγλσζε θαη ηελ γξαθή. Ζ εζηίαζε ζε απηέο ηηο –

αλακθηζβήηεηα- ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο, είλαη κία «κπσπηθή» θαηά ηνλ Lee 

πξνζέγγηζε πνπ αγλνεί ηνλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ. 

Ση είλαη ινηπφλ ν Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο; Ο Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο, ζχκθσλα κε ηε 

Jones (2006: 65-66) κπνξεί λα εθιεθζεί σο «έλα δεπγάξη γπαιηά» πνπ επηηξέπεη ζε 

θάπνηνλ λα δεη πέξα απφ ην νηθείν, ην πξνθαλέο πνπ έλα θείκελν κπνξεί λα 

παξνπζηάδεη. Καζψο απηφ ζεσξείηαη δεδνκέλν, νη γισζζηθέο πξαθηηθέο θαη ηα 

θείκελα εκθνξνχληαη εθνχζηα ή αθνχζηα απφ ηδενινγηθέο πεπνηζήζεηο θαη ζπλεπψο ε 

λνεκαηνδφηεζε ηνπ θεηκέλνπ ζπληζηά κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή, επεξεαζκέλε απφ 

ηα εθάζηνηε ηζηνξηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά πιαίζηα. Έηζη, ε πξνζέγγηζε ελφο 

θεηκέλνπ ππφ ην πξίζκα ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ ελέρεη κηα κνξθή 

αλαζηνραζκνχ πέξα απφ ην θείκελν, αλαθνξηθά κε δεηήκαηα φπσο γηαηί ν 

ζπγγξαθέαο έγξαςε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ππφ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πξννπηηθή, 

ή γηα ηηο αηηίεο γηα ηηο νπνίεο επέιεμε ζπκπεξηιάβεη κεξηθέο ηδέεο ζρεηηθά κε ην ζέκα 

απνθιείνληαο άιιεο (McLaughlin & DeVoogd, 2004: 13). Δμάιινπ ηα ίδηα ηα θείκελα 

δελ είλαη ακεξφιεπηα, δηαρξνληθά ή θαζνιηθά. Αληηζέησο, ζπληζηνχλ θνηλσληθέο 

θαηαζθεπέο πνπ εκπεξηέρνπλ ηηο ζέζεηο, ηηο απφςεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηφζν ηνπ 

ζπληάθηε, φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθφ- πνιηηηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηα 
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ε κεγάιν βαζκφ επεξεαζκέλε, ζχκθσλα κε ηνλ Lee, απφ ηελ θνζκνζεσξία ηνπ Freire (βι. θαη 

αληίζηνηρε ελφηεηα) 
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πεξηβάιιεη ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο. Γη‟ απηφ ζα πξέπεη θαη απηέο νη 

πεξηξξένπζεο ζπλζήθεο λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη λα εξκελεχνληαη (Shor, 1999). 

Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα µία κνξθή δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, πνπ απνβιέπεη ζηελ 

εξκελεία ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θεηκέλσλ θαη ζην πψο απηά θαηαζθεπάδνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, εκπιέθνληαο φκσο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ελεξγά ζηελ 

θξηηηθή ησλ θεηκέλσλ, αιιά θαη ησλ άκεζσλ εκπεηξηψλ ηνπο, φπσο θαη ηεο επξχηεξεο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ηνπο πεξηβάιιεη (Luke, 2000: 450). Ο Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο 

απνηειεί έλα πξφγξακκα, επηθεληξσκέλν ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, πνπ εζηηάδεη 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα θείκελα ιεηηνπξγνχλ ζε ζρέζε µε ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ππφ ακθηζβήηεζε ηα λνήκαηα πνπ 

θπξηαξρνχλ ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην (Υαηδεζαββίδεο, 2012). 

Ο Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο ζπληζηά ηαπηφρξνλα θαη έλα εξγαιείν θνηλσληθήο δξάζεο. 

Δμεηάδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε γιψζζα νξγαλψλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπαξαγάγεη ηελ ηάμε, ηνπο ξφινπο ησλ θχισλ ή ηε θπιή (Dozier, Johnston & 

Rogers, 2006), έρεη σο απψηαην ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πνιηηψλ πνπ δηαθξίλνληαη γηα 

ην θξηηηθφ ηνπο πλεχκα, ψζηε λα ζπκβάινπλ ζηελ θνηλσληθή βειηίσζε θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, ζηελ «εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε ζηελ θνηλσλία» (Υαηδεινπθά-Μαπξή, 2010: 

118),
. 
ηε δεκηνπξγία, αθφκα, εκθξφλσλ ππνθεηκέλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά ηνλ 

θφζκν ψζηε λα θαζίζηαληαη ελεξγνί πνιίηεο (Υαηδεζαββίδεο, Κσζηνχιε & 

Σζηπιάθνπ, 2011). Ο Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο εκθνξείηαη απφ ηελ «εζηθή επηηαγή» λα 

εληνπηζηνχλ θαη λα εμεηαζηνχλ νη αληηθάζεηο πνπ δηέπνπλ ηε ζχγρξνλε θνηλσλία, 

θαζηζηψληαο ηνπο καζεηέο θνηλσλνχο ηεο «πνιηηηθήο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζα ζηε 

ζχγρξνλε θνηλσλία» (Bishop, 2014). 

ε κία γιαθπξή πεξηγξαθή ν Baynham (2002) θαζνξίδεη ηνλ Κξηηηθφ Γξακκαηηζκφ 

σο ηε ζέαζε θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ησλ θεηκέλσλ, πνπ είλαη εθηθηή κέζσ κίαο 

ζεηξάο εξσηεκάησλ αλαθνξηθά κε ηε θχζε, ηε δνκή ηνπο, ην πξαγκαηνινγηθφ ηνπο 

πιαίζην, ηε ζηφρεπζή ηνπο, φπσο: 

-Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; 

-Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηνπ; 

-Πνηα ηα ζπκθέξνληα πνηνπ ππεξεηεί ή πνηαλνχ ηα ζπκθέξνληα ππνλνκεχεη; 

-Πψο ιεηηνπξγεί; 

-Θα κπνξνχζε λα γίλεη θαη κε άιιν ηξφπν; 

Μέζσ κίαο ηέηνηαο ζθαηξηθήο πξνζέγγηζεο ησλ θεηκέλσλ, ν Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο 

ζπκβάιιεη, ζχκθσλα κε ηνλ Baynham, ζηελ αλάπηπμε ησλ απαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ 
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απφ ην άηνκν, ψζηε απηφ λα θαζίζηαηαη ηθαλφ λα αληεπεμέιζεη ζηηο απμεκέλεο – ιφγσ 

ησλ δηαξθψο κεηαβαιιφκελσλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζπλζεθψλ- απαηηήζεηο 

ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Σαπηφρξνλα, φκσο, ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε φινπο ηνπο 

θπξίαξρνπο ζεζκνχο θαη ιφγνπο, σζψληαο ζηελ απνθάιπςε λνεκάησλ πνπ 

εδξάδνληαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ησλ εθάζηνηε θεηκέλσλ. Απηφ γίλεηαη ζε ηξία 

επίπεδα, ζηα νπνία ζπλνςίδεηαη ε ηδέα ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα απηφ ηεο ζεψξεζεο ηεο γιψζζαο: i) σο θείκελν, εζηηάδνληαο ζηε 

ζεκαζηνινγία θαη ηηο ιεθηηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ηνπ, ii) σο 

πεξίζηαζε, ζηξέθνληαο ηελ πξνζνρή ζην θνηλσληθν- πνιηηηζηηθφ ζπγθείκελν θαη iii) 

σο θνηλσληθή πξαθηηθή, επηζεκαίλνληαο ηνλ έληνλα ηδενινγηθφ ραξαθηήξα πνπ ηα 

θείκελα ελέρνπλ θαη ηελ αλάγθε εληνπηζκνχ απηνχ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, 

ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηφ λα πξνζεγγηζηεί θαη λα εξκελεπηεί θξηηηθά. 

Ο Μαηζαγγνχξαο αλαγλσξίδεη δχν αληηιήςεηο γηα ηνλ Κξηηηθφ Γξακκαηηζκφ, κε ηελ 

πξψηε λα ηνλ εθιακβάλεη σο κίαο κνξθήο γλσζηηθή ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ, πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα θαζίζηαηαη ηθαλφ λα εληνπίδεη παξαδνρέο, 

πξνζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα, πξνθαηαιήςεηο ή ζηεξεφηππα πνπ ππνβφζθνπλ ζην 

θείκελν. χκθσλα κε ηε δεχηεξε πξνζέγγηζε ν Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο είλαη κία 

θνηλσληθή δεμηφηεηα πνπ θαζηζηά ην άηνκν ηθαλφ λα αλαιχεη θξηηηθά ην θείκελν, 

εληνπίδνληαο ηηο θνηλσληθέο (Μαηζαγγνχξαο, 2007:156). 

Απφ ηε άιιε, πξνζεγγίδνληάο ηνλ παηδαγσγηθά, ν Υαηδεζαββίδεο (2009) εληνπίδεη 

κία ζεηξά αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηνλ Κξηηηθφ Γξακκαηηζκφ. πγθεθξηκέλα, ην γισζζηθφ 

κάζεκα, βαζηθφ «φρεκα» ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ, απνβιέπεη πξσηίζησο ζην λα 

εκθπζήζεη ζηνπο καζεηέο ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα. Αθνινχζσο, νη καζεηέο ζα 

ζπκπξάμνπλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα πξαγκαησζνχλ κία ζεηξά θνηλψλ 

λνεκάησλ, κέζσ ηεο απηελέξγεηαο θαη ηηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε έλα πιήζνο θεηκεληθψλ 

πξαθηηθψλ. Έηζη νη ηάμεηο θαζίζηαληαη «θπςέιεο αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο», 

ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ νη καζεηέο, αλεμαξηήησο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο ινγίδνληαη σο ηζφηηκνη. Αθνινχζσο, ηα άηνκα, κέζσ ηνπ θξηηηθνχ 

αλαζηνραζκνχ, θαζίζηαληαη ηθαλά λα αμηνινγνχλ θαη λα ζπλδηακνξθψλνπλ ην 

πεξηβάιινλ. ην πιαίζην απηφ, ν ξφινο ηεο γιψζζαο είλαη ζεκαληηθφο σο πξνο ην 

πψο δηαξζξψλεη ηα θείκελα αιιά θαη σο πξνο ην πψο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

θνηλσληθνπνιηηηθή αιιαγή, ελέρνληαο «δπλακηθή δηαπξαγκάηεπζεο, αλαπξνζαξκνγήο 

θαη βειηίσζεο». πλεπψο, ν Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο ζπληζηά κία ξεμηθέιεπζε 

πξνζέγγηζε ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αιιεινεμάξηεζε ησλ 

γισζζηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ηεθηαηλφκελσλ. 
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Ο Κνπηζνγηάλλεο (2014), αλαηξέρνληαο γεληθά ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αιιά θαη 

εηδηθφηεξα ζε ζέζεηο κειεηεηψλ, φπσο ε Janks (2013), ζα αλαθεξζεί ζηε ζχγρπζε έσο 

θαη αζάθεηα πνπ επηθξαηεί αλαθνξηθά κε ηνλ φξν Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο, ιφγσ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζεκαζηψλ πνπ ηνπ απνδίδνληαη. Παξφια απηά ζα επηζεκάλεη δχν 

βαζηθέο ζρνιέο ζθέςεο ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ, µε δηαθνξεηηθέο εθθηλήζεηο θαη 

θαηαβνιέο, ηελ αλζξσπηζηηθή παξάδνζε θαη ηελ θξηηηθή ζεσξεηηθή παξάδνζε. Ζ 

πξψηε εθιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ζηνλ Κξηηηθφ Γξακκαηηζκφ σο κία πξνζπάζεηα 

«θαηάθηεζεο ηνπ θφζµνπ ησλ ηδεψλ θαη ηνπ πνιηηηζµνχ, φπσο θσδηθνπνηνχληαη 

µέζσ ηεο γξαθήο θαη ησλ θεηµέλσλ». Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε αληηκεησπίδεη ηα 

θείκελα-θαη ζπλαθφινπζα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία σο θνξηηζκέλα θνηλσληθά, 

νηθνλνκηθά, πνιηηηζκηθά. Ο Κνπηζνγηάλλεο, κάιηζηα, ζα ππνγξακκίζεη πσο παξφηη ηα 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ πιήζνπο ρσξψλ ελέρνπλ αλαθνξέο ζηνλ Κξηηηθφ 

Γξακκαηηζκφ, απηή δελ απνηππψλεηαη κε θνηλφ ηξφπν. Χο εθ ηνχηνπ, πξνηείλεη λα 

γίλεηαη αλαθνξά, φρη ζε Κξηηηθφ Γξακκαηηζκφ, αιιά ζε Κξηηηθνχο Γξακκαηηζκνχο. 

 

 

Οη ιόγνη ηνπ Κξηηηθνύ Γξακκαηηζκνύ 

 

Οη Σεληνινχξεο θαη Υαηδεζαββίδεο (2014), θαη‟ αληηζηνηρία κε ηνλ Freebody13, ζα 

αλαθεξζνχλ ζε ηέζζεξηο Λφγνπο14 ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ, ηνλ παηδαγσγηθφ, ηνλ 

γισζζνινγηθφ, ηνλ θνηλσληθνπνιηηηθφ θαη ηνλ εζλνγξαθηθφ. Ζ δηάθξηζε απηή, 

ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, απνηειεί πεξηζζφηεξν έλα αθεξεκέλν πιαίζην αλάδεημεο 

ησλ παξαδνρψλ, ζπγθιίζεσλ θαη απνθιίζεσλ δηάθνξσλ πξνζεγγίζεσλ, ζεσξεηηθψλ 

θαη επηζηεκνινγηθψλ, αλαθνξηθά κε ηνλ Κξηηηθφ Γξακκαηηζκφ θαη φρη 

                                                           
13

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Freebody (2008) αλαθέξεηαη ζε ηέζζεξηο παξαδφζεηο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ παηδαγσγηθή, ηελ αλζξσπνινγηθή, ηε γισζζνινγηθή θαη ηελ θνηλσληνινγηθή. Ζ 

νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε κε ηε δηθή ηνπο θαηεγνξηνπνίεζε, ζπληζηά, ζχκθσλα κε ηνπο Σεληνινχξε 

& . Υαηδεζαββίδε ε ηαχηηζε απφ πιεπξάο Freebody ησλ παξαδφζεσλ κε ζπγθεθξηκέλα πεδία, φπσο 

γηα παξάδεηγκα «απηφ ηεο εζλνγξαθηθήο παξάδνζεο κε ηηο πνπδέο Γξακκαηηζκνχ» ελψ ε δηθή ηνπο 

πεξί ιφγσλ πξνζέγγηζε δηαπεξλά ηα πεδία θαη ηηο παξαδφζεηο(ν.π.) 
14

Χο ιφγνη, πηνζεηψληαο ηνλ Foucault (1972), λννχληαη ζπζηήκαηα δειψζεσλ πνπ ζπληζηνχλ «κηα 

αθεξεκέλε δνκή θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλσλ δηαθξηηψλ κνξθψλ γλψζεο», απνηεινχκελε απφ «ηδέεο, 

ζπκπεξηθνξέο, ηξφπνπο δξάζεο, πεπνηζήζεηο θαη πξαθηηθέο». Ζ ιεηηνπξγία ηνπο έγθεηηαη ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θφζκνπ θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηελ παξαγσγή γλψζεο αιιά θαη αιήζεηαο, ζηελ 

απνθάιπςε ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ θαη ζην λα απνδίδνπλ εμνπζία. (Σεληνινχξεο & 

. Υαηδεζαββίδεο, ν.π.). 
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πξνθαζνξηζκέλεο θαη απζηεξά δηαθξηηέο νληφηεηεο. Αληηζέησο, νη δηάθνξνη ιφγνη 

αιιεινεκπιέθνληαη, εκθαλίδνληαη θνηλέο παξαδνρέο θαη ζέζεηο. 

πγθεθξηκέλα. ν παηδαγσγηθφο ιφγνο ζπλδέεηαη κε ηηο αξρέο ηεο Κξηηηθήο 

Παηδαγσγηθήο θαη θπξίσο κε ηνλ Freire, θαη αλαπηχρζεθε ζηε Βξαδηιία θαη ηηο 

Ζ.Π.Α. Ο Γξακκαηηζκφο ππφ ηελ παηδαγσγηθή απηή ζεψξεζε απηή κπνξεί, κέζσ ηεο 

θξηηηθήο αθχπληζεο πνπ πξνζθέξεη, λα νδεγήζεη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ζηελ ακθηζβήηεζε ησλ θπξίαξρσλ ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη ζηελ 

αληίζηαζε ζηνπο θηλδχλνπο ρεηξαγψγεζεο πνπ ειινρεχνπλ. Έηζη ε εξκελεία ησλ 

θεηκέλσλ απνθηά πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζπληζηνχλ πνιηηηθή πξάμε θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, ζπληείλνπλ ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη. 

Ο γισζζνινγηθφο ιφγνο ζρεηίδεηαη κε ηελ θξηηηθή Γισζζνινγία, θαη θπξίσο ηνπο 

Halliday αιιά θαη ηνλ Fairclough, φπσο θαη κε ηελ Παηδαγσγηθή ησλ 

Πνιπγξακκαηηζκψλ 15 . Ζ γιψζζα είλαη κέζν θαηαζθεπήο ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ν Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο θαιείηαη λα εμεηάζεη θαη λα 

δηεξεπλήζεη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο 

σο πξνο ηνλ ηξφπν πξφζιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απηήο θαη σο πξνο ηε ζπλδξνκή 

ηεο ζηε δηακφξθσζε ηδενινγηψλ θαη ηαπηνηήησλ, αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ. ην 

πιαίζην απηφ ε αμηνπνίεζε θιαζηθψλ θεηκεληθψλ κνξθψλ ζα ζεσξεζεί παξσρεκέλε. 

Αληηζέησο, πξνθξίλνληαη πνιπηξνπηθέο θεηκεληθέο κνξθέο θαη λέεο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ ζπλδπαζκφ πνιιαπιψλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Ο θνηλσληθνπνιηηηθφο ιφγνο ζηεξίδεηαη ζε ηδέεο ησλ Freire θαη Foucault, θαη 

ζπλδέεηαη κε ηα νλφκαηα ησλ Luke θαη Freebody θαη ηε ρψξα ηεο Απζηξαιίαο. 

Απνηειεί έλα ζχλνιν ζέζεσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ απνβιέπεη ζηελ αλαδήηεζε ησλ 

ππφξξεησλ κελπκάησλ πνπ ηα θείκελα ελέρνπλ (θπξίσο ησλ Μ.Μ.Δ., σο βαζηθψλ 

θνξέσλ Γξακκαηηζκνχ), πνπ νδεγνχλ ζηε ζπγθξφηεζε ηδενινγηψλ, κέζσ ηνπ 

«ζπαζίκαηνο ηνπ γξαπηνχ θψδηθα». Αλαδεηείηαη, ινηπφλ, πξσηίζησο ην πεξηερφκελν 

ηνπ θεηκέλνπ θαη φρη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπο ή ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ην 

πεξηβάιινλ. 

Ο εζλνγξαθηθφο ιφγνο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ εζλνγξαθία ηεο επηθνηλσλίαο, κε ηελ 

νπνία αζρνιήζεθε θαηά θφξνλ ν Hymes, θαη είρε σο ζεκείν εθθίλεζεο ην ελδηαθέξνλ 

πνπ αλαπηχρζεθε ζε Δπξψπε θαη Ζ.Π.Α. γηα ηηο γιψζζεο ησλ Ηζαγελψλ ηεο Αθξηθήο 

θαη ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο. Δμεηάδεη ηε ρξήζε ηεο (γξαπηήο θαηά βάζε) γιψζζαο ζε 

ζπζρεηηζκφ κε ην θνηλσληθφ πιαίζην θαη ειέγρεη ην πψο «νη δηάθνξεο θνηλσληθέο 

                                                           
15

Βι. παξαθάησ 
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πξαθηηθέο πιαηζηψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα», θάηη ην νπνίν επελεξγεί θαη επεξεάδεη 

ζπλαθφινπζα θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ε νπνία δελ ιακβάλεη ρψξα 

απνθιεηζηηθά εληφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη απφ ην επξχηεξν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

 

 

 

Ο Κξηηηθόο Γξακκαηηζκόο ζηελ ηάμε 

 

Δθφζνλ, ζχκθσλα κε ηνλ Luke (2012), ν Κξηηηθφο Γξαµµαηηζµφο απνηειεί κία 

δηαδηθαζία ελ εμειίμεη, δελ ππάξρεη κνλάρα έλα θαζνιηθά εθαξκφζηκν κνληέιν. Χο εθ 

ηνχηνπ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα εληνπηζηνχλ πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηα εθάζηνηε πιαίζηα, πνπ επηηξέπνπλ κε ηνλ πην 

πξφζθνξν ηξφπν ηελ έληαμε ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

θαη ηελ θαιχηεξε αληαπφθξηζε ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε απηή, εθπαηδεπηηθψλ θαη 

εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

Σν κνληέιν ησλ ηεζζάξσλ πφξσλ (Four Resources Model) (Luke, 1999) 

Σν µνληέιν ησλ ηεζζάξσλ πφξσλ ησλ Luke θαη Freebody απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ 

γλσζηά πξνηεηλφκελα µνληέια Κξηηηθνχ Γξαµµαηηζµνχ (Freebody & Luke, 1990; 

Luke, 1992, 1997). χκθσλα κε απηφ νη εθπαηδεπφκελνη εξεπλνχλ ηελ θσδηθνπνίεζε, 

ηε λνεκαηνδφηεζε, ηε δπλεηηθή ηνπ ρξήζε αιιά θαη ην πψο ην ίδην ην θείκελν- 

θείκελν φρη κφλν γισζζηθήο κνξθήο, αιιά θαη πξνθνξηθφ ή θαη νπηηθφ, πξνζπαζεί λα 

θαηαζθεπάζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

πγθεθξηκέλα, ε παηδεπηηθή δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή, 

νθείιεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο εμήο ελέξγεηεο (Comber, 2011): 

Η. πάζηκν θψδηθα (code-breaker- How do I crack this?): εκαηνδνηεί ην «ζπάζηκν» 

ηνπ θψδηθα ηνπ θεηκέλνπ, κία κνξθή απνθσδηθνπνίεζεο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ γξακκάησλ, ηνλ ζπζρεηηζκφ ηνπο κε ηνλ αληίζηνηρν ήρν, ηελ 

απνθξππηνγξάθεζε νξζνγξαθηθψλ θαη γξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ, φπσο ηε δνκή θαη 

ηελ νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ, ζην αιθάβεην θαη ηνπο ήρνπο κε ιέμεηο
.
 Καη αθφκα ηελ 

απνθξππηνγξάθεζε νξζνγξαθηθψλ θαη γξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ, φπσο ηελ δνκή 

πξφηαζεο θαη νξγάλσζεο θεηκέλνπ, θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε γξαθηθψλ θαη άιισλ 

νπηηθψλ ζεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπάζεη ν «θψδηθαο» ηνπ θεηκέλνπ. Σν «ζπάζηκν 

ηνπ θψδηθα» αληηζηνηρεί θαηά κία έλλνηα κε ην βαζηθφ ή ιεηηνπξγηθφ Γξακκαηηζκφ. 
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ΗΗ. πκκεηνρή ζην θείκελν (text-participant -What does this mean?): Δλζαξξχλεηαη ε 

ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη φρη ε παζεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ, 

πξνζπαζψληαο, κέζσ θαη ησλ πξφηεξσλ εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ αιιά θαη ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ ηνπο ππφβαζξνπ, λα εξκελεχζνπλ απηφ πνπ «ιέεη» ν ζπγγξαθέαο, λα 

βξνπλ ηηο πξνζέζεηο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ. Πξφθεηηαη, ζπλεπψο, γηα κία δηαδηθαζία 

απνηθνδφκεζεο ηνπ θεηκέλνπ. 

ΗΗΗ. Υξήζε Κεηκέλνπ (text-user - What do I do with this, here and now?) 

Πξνζπαζεί λα γίλεη θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ, νη ζθνπνί, 

θνηλσληθφ- πνιηηηθνί ή/ θαη πνιηηηζηηθνί, ζηνπο νπνίνπο απηφ απνβιέπεη. Ζ εθάζηνηε 

ζηφρεπζε ηνπ θεηκέλνπ επεξεάδεη ηηο γισζζηθέο επηινγέο ηνπ ζπγγξαθέα θαη 

δηακνξθψλεη ηε δνκή, ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ θεηκέλνπ. Ο καζεηήο αλαζηνράδεηαη ηνλ 

ιφγν πνπ ην θείκελν είλαη γξακκέλν έηζη θαη πψο αιιηψο ζα είρε γξαθεί 

πξνιακβάλνληαο θαη αληηκεησπίδνληάο ην θξηηηθά. 

ΗV. Κξηηηθή Αλάιπζε Κεηκέλνπ- text-analyst -What does this do to me?): 

Δθφζνλ θαλέλα θείκελν δελ είλαη νπδέηεξν, νη καζεηέο πξνβαίλνπλ ζε θξηηηθή 

αλάιπζή ηνπ θαη κεηαζρεκαηηζκφ, αλαδεηψληαο ηηο πξνζέζεηο θαη ηα θίλεηξά ηνπ 

ζπγγξαθέα, αμηνινγψληαο θαη ακθηζβεηψληαο ηα ιεγφκελά ηνπ. Οη καζεηέο δχλαληαη 

λα αλαιάβνπλ θαη λα πξνβνχλ ζε θνηλσληθέο δξάζεηο, έζησ θαη κηθξήο δπλακηθήο, 

φηαλ αληηκεησπίδνπλ θείκελα πνπ ζίγνπλ επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο. 

Ζ Honan (2003) πξνηείλεη κία ζεηξά απφ πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ 

θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην, 

πξνηείλεηαη ε ρνξσδηαθή (ηαπηφρξνλε απφ ηνπο καζεηέο) αλάγλσζε, ε αλάγλσζε κε 

θαζνδήγεζε, ε αλάγλσζε καδί µε ηνλ δάζθαιν, ν εληνπηζκφο ησλ ιέμεσλ- θιεηδηψλ 

θαη ην δηαδξαζηηθφ γξάςηκν ζην πιαίζην κηθξψλ νκάδσλ καζεηψλ, ελψ ζην δεχηεξν 

ζηάδην πξνηείλνληαη ε ζπλεδξηαθή αλάγλσζε (αλάγλσζε- παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ 

απφ έλαλ καζεηή ζηελ ππφινηπε ηάμε), ε θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε, ε γξαθή κε 

θαζνδήγεζε, ε ππνβνιή εξσηήζεσλ αλνηρηνχ ή θιεηζηνχ ηχπνπ, ε απφδνζε 

λνήκαηνο πηνζεηψληαο ν καζεηήο ην πξνζσπηθφ ηνπ ιεμηιφγην, δξακαηνπνίεζε µέζσ 

παηρληδηψλ ξφισλ θ.ά.. ην πιαίζην ηεο «Υξήζεο Κεηκέλνπ», κπνξεί λα γίλεη 

ζησπειή αλάγλσζε κε ηαπηφρξνλν θαζνξηζκφ ησλ θεηκεληθψλ δνκψλ, αλάγλσζε 

άιισλ θεηκεληθψλ εηδψλ, φπσο ηζηνζειίδσλ αιιά θαη ζεαηξηθψλ έξγσλ αιιά θαη 

ζχληαμε θεηκέλσλ κε πξαγκαηηθνχο απνδέθηεο θαη δηαθνξεηηθή θάζε θνξά 

ζηνρνζεζία. Σέινο, ε «Κξηηηθή Αλάιπζε Κεηκέλνπ» κπνξεί, ζχκθσλα κε ηελ Honan 
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λα πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο φπσο ε ελλνηνινγηθή δηαθνξνπνίεζε αλαθνξηθά κε 

πνηθηιία θεηκέλσλ ή ε δηαηππψζεηο εηδηθψλ θαη γεληθψλ θξίζεσλ. (Honan: 2003:6- 9). 

 

 

Ζ πξφηαζε ηεο Janks 

Παξαπιήζηα είλαη θαη ε πξνζέγγηζε ηεο Janks (2000: 175- 186), ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ν Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο ζηεξίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εμήο ζηνηρείσλ: 

Κπξηαξρία- domination: ζπληζηά ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε γιψζζα 

δηαηεξεί θαη αλαπαξάγεη θπξίαξρεο θνηλσληθφ- πνιηηηθέο κνξθέο θαη εμνπζηαζηηθέο 

ζρέζεηο. 

Πνηθηιία- diversity: ε αλαγλψξηζε θαη πξνψζεζε κίαο πνηθηινκνξθίαο, ζηελ νπνία 

κπνξεί θάπνηνο λα εκπιαθεί ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθφ- πνιηηηζηηθά πιαίζηα, 

δεδνκέλνπ ηνπ φηη νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο γιψζζαο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε 

δεκηνπξγία θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ. 

ρεδηαζκφο- design: ε αμηνπνίεζε πνιιαπιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ θαη ζεκεησηηθψλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ ηξφπσλ δηδαζθαιίαο αιιά θαη 

γεληθά γηα ηελ επηθνηλσλία, ράξε ζηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα παξάγνπλ έλαλ κεγάιν αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ ζεκαζηψλ. 

 

Ζ πξφηαζε ησλ McLaughlin & DeVoogd 

Οη McLaughlin & DeVoogd (2004: 47- 51) αλαθέξνπλ θαη άιιεο ζηξαηεγηθέο πνπ 

κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηνλ Κξηηηθφ Γξακκαηηζκφ εληφο ζρνιηθήο αίζνπζαο. 

Έθζεζε πξνβιήκαηνο. Σν εθάζηνηε θείκελν κπνξεί λα σζήζεη ηνλ άλζξσπν λα 

ζθεθηεί ηνλ εαπηφ ηνπ κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν- ψζηε λα αγνξάζεη έλα πξντφλ ή 

λα ηαπηηζηεί κε θάπνηνλ ήξσα ζε κία ηαηλία. Οη καζεηέο, ινηπφλ, σζνχληαη ζην λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ αλαθνξηθά κε ην θείκελν, απαληψληαο ζε εξσηήκαηα/ 

πξνβιεκαηηζκνχο, φπσο: 

• πψο ζα κπνξνχζε ην θείκελν λα γίλεη δηαθνξεηηθά αληηιεπηφ απφ θάπνηνλ 

άιιν; 

• πψο θαηαζθεπάζηεθε ή δεκηνπξγήζεθε ην κήλπκα ηνπ θεηκέλνπ; 

• πνηνο είλαη ν δέθηεο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ην θείκελν; 

• ζε πνην βαζκφ ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν έρεη επεξεάζεη ηελ αληίιεςή ηνπο γηα 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα; 

• πνηνη ηξφπνη δσήο, αμίεο θαη απφςεηο αληηπξνζσπεχνληαη ή έρνπλ 

παξαιεηθζεί; 
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• πνηνο σθειείηαη αλ γίλεη δεθηφ ην «κήλπκα» ηνπ θεηκέλνπ ή πνηνο ζίγεηαη; 

• πνηεο ηερληθέο θαη θαινινγηθά ζηνηρεία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηαηί; 

Αληηπαξαβνιή. Ζ ζηξαηεγηθή απηή απνβιέπεη ζην λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ηελ 

πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηελ νπηηθή απφ ηελ νπνία δεκηνπξγεί ην θείκελφ ηνπ, 

κέζσ ηεο ζχγθξηζεο κε έλα άιιν θείκελν γηα παξφκνην ζέκα. 

Δλαιιαγή. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηνλ αληίθηππν δηαθνξεηηθψλ, 

ελαιιαθηηθψλ πξννπηηθψλ, εμεηάδνληαο πνηεο «θσλέο» ππάξρνπλ θαη πνηεο 

απνζησπνχληαη ζην θείκελν. Δπί παξαδείγκαηη, κπνξεί λα ππάξμεη ελαιιαγή σο πξνο 

ην θχιν ή ηελ θνηλσληθή ηάμε, αληηθαζηζηψληαο ηνπο βαζηθνχο ραξαθηήξεο κε 

πξφζσπα ηνπ άιινπ θχινπ ή δηαθνξεηηθνχ θνηλσληθνχ ππφβαζξνπ, ή ε ελαιιαγή 

ηφπνπ θαη ρξφλνπ, ηνπνζεηψληαο ηελ ηζηνξία ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην 

Αλάινγα θαη ν Behrman (2006) πξνέβε ζε κία ηαμηλφκεζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο 

είλαη νη εμήο: 

α) αλάγλσζε ζπκπιεξσκαηηθψλ θεηκέλσλ 16 , ηα νπνία ζα ζπκπιεξψλνπλ ηα 

παξαδνζηαθά θείκελα- ε κεκνλσκέλε ρξήζε ησλ νπνίσλ θξίλεηαη αλεπαξθήο, 

πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ κηα θξηηηθή πξννπηηθή αλαθνξηθά κε 

θνηλσληθά δεηήκαηα 

β) αλάγλσζε πνιιαπιψλ θεηκέλσλ, κε ην ίδην ζεκαηηθφ θέληξν, πξαθηηθή πνπ 

ζπκβάιιεη ψζηε νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ππνθεηκεληθφ παξάγνληα πνπ 

ππεηζέξρεηαη θαηά ηελ παξαγσγή ελφο θεηκέλνπ. 

γ) αλάγλσζε απφ κία αλζηζηάκελε/ αληηθξνπφκελε πξννπηηθή (resistant perspective), 

πνπ ζα ζπκβάιιεη ψζηε νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ πψο ν ίδηνο αλαγλψζηεο κπνξεί 

λα πξνζεγγίζεη έλα θείκελν απφ δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο κε βάζε ηε θπιή, ηελ 

εζληθφηεηα, ηελ ηάμε, ην θχιν, ηε γιψζζα, ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζξεζθεία. 

δ) παξαγσγή θείκελσλ απφ ηελ αληίζεηε νπηηθή γσλία- θπξίσο θάπνηαο 

πεξηζσξηνπνηεκέλεο ππννκάδαο, πνπ κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή εκεξνινγίνπ, ε 

πεξηνδηθνχ ή πξνζσπηθήο αθήγεζεο. 

 ε) δηεμαγσγή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, νη ζεκαηηθέο ησλ νπνίσλ ζα επηιέγνληαη 

απφ ηνπο ίδηνπο, ψζηε λα αηζζάλνληαη θαη νη ίδηνη φηη θαηέρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο 

κάζεζήο ηνπο. 

ζη) αλάιεςε θνηλσληθήο δξάζεο, ψζηε, κέζσ ησλ δεμηνηήησλ ηνπ γξακκαηηζκνχ, λα 

ακθηζβεηήζνπλ ηηο δνκέο εμνπζίαο 
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Κείκελα κπζνπιαζίαο, ή πξνεξρφκελα απφ ην «ιατθφ πνιηηηζκφ, αθφκα θαη ηαηλίεο 
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Οη παξαπάλσ ζέζεηο δελ ελέρνπλ πεξηνξηζηηθφ ραξαθηήξα. Αληηζέησο, ζπληζηνχλ 

ζεκείν αθφξκεζεο γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ, κέζσ κίαο 

ζεηξάο ζηξαηεγηθψλ θαη πξαθηηθψλ, φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο: 

-ε εμέηαζε πνιιψλ θαη αληηθαηηθψλ κεηαμχ ηνπο θεηκέλσλ θαη ε κεηαμχ ηνπο 

ζχγθξηζε 

- ε εμέηαζε ηνπ ηζηνξηθνχ αιιά θαη πνιηηηζηηθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη 

έλα θείκελν 

- ε ζπγθξηηηθή εμέηαζε ηνπ ιεμηινγίνπ, ηεο γξακκαηηθήο θαη ησλ ιεθηηθψλ επηινγψλ 

ηνπ εθάζηνηε θεηκέλνπ 

-νη πνιιαπιέο «αλαγλψζεηο» ησλ θεηκέλσλ (Comber, 2011). 

- ε ελαζρφιεζε µε θείµελα ̟ πνπ ζπλάδνπλ κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ 

παηδηψλ 

- ε αμηνπνίεζε θεηκέλσλ απφ ηνλ θνηλσληθφ ρψξν 

- ν εκπινπηηζκφο ηεο θαηάθηεζεο δεμηνηήησλ γξαθήο θαη αλάγλσζεο κε ηελ εμέηαζε 

θνηλσληθψλ δεηεκάησλ 

- ε αλάγλσζε ηεο ζπζρέηηζεο γισζζηθψλ ζηνηρείσλ θαη θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ αιιά 

θαη εμνπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ (Κνληνβνχξθε & Ησαλλίδνπ, 2003). 

 

Δπίζεο, ηερληθέο πνπ πξνάγνπλ ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, θαηά ηνπο, 

Rolheiser & Bennett (2001), κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ, φπσο: 

«Σέζζεξηο γσλίεο»: Πξφθεηηαη γηα κία νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ελζαξξχλεη ηνπο 

καζεηέο λα εμεηάδνπλ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, πξνβαίλνληαο ζε δηάινγν κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, είηε έρνπλ ηελ ίδηα άπνςε κε απηνχο ή φρη. Ζ ηάμε ρσξίδεηαη ζε 

ηέζζεξηο γσλίεο, πνπ -αληηθαηνπηξίδνπλ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο (επί παξαδείγκαηη 

πκθσλψ απφιπηα / πκθσλψ / Γηαθσλψ /Γηαθσλψ έληνλα). ηε ζπλέρεηα ηίζεηαη 

κία εξψηεζε αλαθνξηθά κε ην θείκελν, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην ζχλνιν ηεο ηάμεο κεηαβαίλεη ζηε γσλία πνπ αληηπξνζσπεχεη θαιχηεξα 

ηε ζέζε ηνπο θαη ελ ζπλερεία, αηηηνινγείηαη ε ζέζε ηνπο. 

«ηαζκφο πνιπκέζσλ»: Οη καζεηέο θαινχληαη λα θέξνπλ δείγκαηα θαζεκεξηλψλ 

θεηκέλσλ, φπσο θαιχκκαηα CD, βηληενπαηρλίδηα, κνπζηθά βίληεν, πεξηνδηθά, 

ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ / δηαθεκίζεηο θ.ιπ., ηεο δηθήο ηνπο αξεζθείαο, ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο αθφξκεζε γηα ζπδήηεζε. 
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«θεθηείηε δπλαηά». Απηή ε ζηξαηεγηθή ελζαξξχλεη ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο 

καζεηέο λα θάλνπλ ηε ζθέςε ηνπο ξεηή, ψζηε άιινη ζηελ ηάμε λα κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπδήηεζε. Πνηα είλαη ε ζθέςε ηνπ ζπγγξαθέα; Πνηεο είλαη νη 

ππνθείκελεο ππνζέζεηο; Πψο μέξνπκε; Πψο κπνξνχκε λα ζηαζκίζνπκε ηηο απφςεηο 

θαηά γεγνλφησλ; 

ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, σζηφζν, δελ ζα πξέπεη λα καο δηαθεχγεη φηη, φπσο 

ζπκβαίλεη κε φιεο ηηο πηπρέο ηεο κάζεζεο, ε εκπινθή θαη ηα θίλεηξα είλαη βαζηθνί 

παξάγνληεο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ (Guthrie & Wigfield, 

1997). 

 

 

 

IV. ΟΗ ΠΟΛΤΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΗ 

Έλαο απφ ηνπο πξνζθνξφηεξνπο ηξφπνπο θαιιηέξγεηαο ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ 

ζπληζηά ε Παηδαγσγηθή ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ. Ο φξνο Πνιπγξακκαηηζκνί 

(Multiriteracies) δεκηνπξγήζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1994 απφ κία νκάδα δέθα 

ζεκαληηθψλ επηζηεκφλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε17, κεηά απφ 

ζπλάληεζή ηνπο ζηελ πφιε ηνπ Νένπ Λνλδίλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπλ γηα ην 

κέιινλ ηνπ γξακκαηηζκνχ. Μία ηέηνηα ζπδήηεζε ππήξμε επηηαθηηθή αλάγθε, ιφγσ 

ηνπ λένπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ, πνιππνιηηηζκηθνχ θαη πνιπγισζζηθνχ πιαηζίνπ ζην 

νπνίν δηαβηεί ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο, κε ηελ απμαλφκελε εμάξηεζε ηεο δσήο ηνπ απφ 

ηελ ηερλνινγία, θαη ηα απφηνθά ηεο, φπσο ε θπξηαξρία ηεο εηθφλαο θαη νη θαηλνχξηνη 

ηξφπνη επηθνηλσλίαο αιιά θαη κε ηηο λέεο κνξθέο θεηκέλσλ, κε ηηο νπνίεο έξρεηαη ζε 

ζπλερή ηξηβή, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ έλλνηα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο18. Ζ νκάδα 

απηή νλνκάζηεθε New London Group θαη ην 1996 δεκνζίεπζε ην πξψην ηεο θείκελν 

(Νew London Group, 1996: 73-76). 

Ο φξνο Πνιπγξακκαηηζκνί ζπληζηά κία πξνζέγγηζε ηνπ Γξακκαηηζκνχ σο κία 

θνηλσληθή πξαθηηθή, δηα κέζσ ηεο νπνίαο επέξρεηαη ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 

Πεξηιακβάλεη ηελ πνηθηινκνξθία θεηκέλσλ πνπ παξάγνληαη ζην ζχγρξνλν 

πνιππξηζκαηηθφ γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πιαίζην φζν ηελ πνηθηιφηεηα ησλ 
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Σα κέιε ηνπ Νew London Group ήηαλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά ηα εμήο: Courtney Cazden, Bill Cope, 

Norman Fairclough, James Gee, Mary Kalantzis, Gunther Kress, Allan Luke, Carmen Luke, Sarah 

Michaels, Martin Nakata 
18

Μνλνηξνπηθφ είλαη ην θείκελν εθείλν ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί κφλν έλα ζεκεησηηθφ ηξφπν(π.ρ. 

γισζζηθφ ή νπηηθφ) γηα ηε κεηάδνζε κελπκάησλ. Αληηζέησο, Πνιπηξνπηθφ είλαη εθείλν ην θείκελν 

εθείλν πνπ ζπλδπάδεη δηαθνξεηηθνχο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ λα κεηαδψζεη κελχκαηα. (ηεο 

Δ. Υνληνιίδνπ, Γισζζηθφο Τπνινγηζηήο 1999, 1: 115-117, φπνπ θαη πεξηζζφηεξα). 
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θεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα πνιπκέζα (Kalantzis, 1999). 

Δίλαη, ζπλεπψο, έλαο νξφο ζπλπθαζκέλνο κε ηελ «θεηκεληθή πνιππινθφηεηα», ν 

νπνίνο απνηειεί απάληεζε ζην «ηη ζπληζηά Γξακκαηηζκφ ζηελ επνρή καο» 

(Υαηδεκίρνπ, Καινχζε, 2011). 

ηφρνο ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ απνηειεί πξσηίζησο ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 

γισζζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη ελ γέλεη ν Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο. Δμνηθεηψλνληαο 

ηνπο καζεηέο κε ηελ επεμεξγαζία δηάθνξσλ θεηκεληθψλ εηδψλ, πνηθίισλ θνηλσληθψλ 

θαη πνιηηηζκηθψλ ππφβαζξσλ, δηεπξχλεη ηηο επηθνηλσληαθέο, θνηλσληθέο θαη θξηηηθέο 

δεμηφηεηέο ηνπο, αμηνπνηψληαο ην ζχλνιν ησλ εκπεηξηψλ ηνπο (Νew London Group, 

1996). Έηζη νη καζεηέο ζα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα αλαπηχμνπλ κεηαγισζζηθέο θξηηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ «ηηο απαηηήζεηο 

ησλ λέσλ, πνιπηξνπηθψλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ θαη 

γισζζηθνχ πινπξαιηζκνχ» (Kalantzis, 1999). 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπληείλεη θαη ε έλλνηα ηνπ ρεδίνπ (Νew London Group, 

1996), πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρφλησλ φξσλ ηεο 

παξαδνζηαθήο πξνζέγγηζεο, φπσο γξάςηκν ή παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα γίλεη αλαθνξά ζην ζχλνιν ησλ πφξσλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

θεηκέλνπ. πληζηά κία «δπλακηθή δηαδηθαζία» πνπ εκπεξηέρεη ηε δηεξεχλεζε, ηνλ 

εληνπηζκφ πεγψλ, ηελ επηινγή, ηελ εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζή ηνπο. Σν ρέδην 

ελέρεη ηξείο φςεηο: 

 i) ην ζρεδηαζκέλν, πνπ ζπληζηά ην ζχλνιν ησλ ππαξρφλησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ 

πφξσλ πνπ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ λφεκα 

 ii) ηνλ ζρεδηαζκφ, πνπ ζπληζηά ηε δηαδηθαζία αμηνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ πφξσλ 

θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνην επηθνηλσληαθφ 

γεγνλφο. 

iii) ην αλαζρεδηαζκέλν, δειαδή ηε δηαδηθαζία κίαο εθ λένπ ζπγθξφηεζεο ελφο 

ζρεδηαζκέλνπ ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα, ηζηνξηθά ή πνιηηηθά, ε νπνία εκπεξηέρεη ηελ 

θαηαζθεπή πβξηδηθνχ, δηαθεηκεληθνχ θαη δηαπνιηηηζκηθνχ λνήκαηνο. 

Δληφο ηάμεο ην ρέδην κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κέζσ ελφο κνληέινπ πνξείαο ηεο 

δηδαζθαιίαο πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο αιιεινζπλδεφκελεο, 

αιιεινεπηθαιππηφκελεο θαη αιιεινζπκπιεξνχκελεο θάζεηο: 

α) ηελ ηνπνζεηεκέλε πξαθηηθή. πληζηά εκπινθή ησλ καζεηψλ, κέζσ επαθήο ηνπο κε 

θείκελα πνπ νη ίδηνη επηιέγνπλ, κε ζέκαηα πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ κηα πξψηε– έζησ θαη δηαηζζεηηθή- γλψζε ησλ λνεκάησλ 
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β) ηελ αλνηρηή δηδαζθαιία. Απνηειεί ηελ θαζ‟ απηφ δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα κπνξέζνπλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο 

γλψζεηο πνπ δηαηζζεηηθά θαηέθηεζαλ θαηά ην ζηάδην ηεο ηνπνζεηεκέλεο πξαθηηθήο. 

Απηφ πξνυπνζέηεη θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

γιψζζαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νξγάλσζε, ηε ζχζηαζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

θεηκέλσλ 

γ) ηελ θξηηηθή πιαηζίσζε. ην ζηάδην απηφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο 

πξνζεγγίδεηαη θξηηηθά, εληάζζεηαη ζε θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα θαη γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα εξκελεπηεί ζην πιαίζην απηψλ. Απψηαηνο ζηφρνο είλαη ν εληνπηζκφο 

ηνπ ιφγνπ γηα ηνλ νπνίν ζπγθεθξηκέλν θείκελν δεκηνπξγήζεθε, ν νπνίνο πξνυπνζέηεη 

ηελ απνζηαζηνπνίεζε ησλ καζεηψλ απφ ην αληηθείκελν κειέηεο. 

δ) ηε κεηαζρεκαηηζκέλε πξαθηηθή. Απνηειεί ην ηειηθφ ζηάδην, θαηά ην νπνίν 

εθαξκφδεηαη ε λέα γλψζε πνπ δηδάρηεθε ζε δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ πιαίζην. 

Πεξηιακβάλεη παξαγσγή ιφγνπ αιιά θαη αλαδηακφξθσζε ησλ αξρηθψλ θεηκέλσλ ζε 

δηαθνξεηηθφ πιαίζην, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη 

πεξηζηάζεηο, παξάγνληαο νπζηαζηηθά, έλα λέν είδνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΓΤΝΑΗΚΑ ΚΑΗ ΜΑΕΗΚΖ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ 

 

Η. Ζ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΣΖ ΓΤΝΑΗΚΑ Δ ΚΔΗΜΔΝΑ ΜΑΕΗΚΖ 

ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ 

 

Γπλαίθα θαη καδηθή θνπιηνύξα 

Παξά ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, κε ηε ζπλδξνκή 

ηφζν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη Γηεζλψλ νξγαληζκψλ19, ηα θείκελα καδηθήο 

θνπιηνχξαο ραξαθηεξίδνληαη έληνλα απφ ζεμηζκφ. Ο ζεμηζκφο δελ είλαη απαξαίηεηα 

«έθδεινο», δειαδή κία εκθαλήο άληζε κεηαρείξηζε ησλ γπλαηθψλ ελ ζπγθξίζεη κε 

ηνπο άληξεο. Μπνξεί λα είλαη είηε ζπγθαιπκκέλνο, ηέηνηαο, δειαδή, κνξθήο πνπ 

απνθξχπηεηαη ηερλεέλησο, είηε ζπλεζέζηεξα, ιαλζάλσλ ζεμηζκφο. Ο ιαλζάλσλ 

ζεμηζκφο απνηειεί κία κνξθή άληζεο θαη άδηθεο κεηαρείξηζεο ησλ γπλαηθψλ ελ 

ζπγθξίζεη κε ηνπο άληξεο, ε νπνία δελ γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή, δελ αλαγλσξίδεηαη 

εχθνια θαη σο εθ ηνχηνπ εθιακβάλεηαη σο κία ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά θπζηνινγηθή. 

Καη απηή ε κνξθή ζεμηζκνχ, φπσο θαη ε πξνεγνχκελε ιαλζάλεη θαη απνθξχπηεηαη, 

φκσο φρη εζθεκκέλα. Χζηφζν, θαζίζηαηαη επηθίλδπλνο γηα ηε δηαηψληζε 

ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ, αθξηβψο ιφγσ ηεο «αζφξπβεο» θαη θαηλνκεληθά 

«αζψαο» κνξθήο ηνπ (Swim, Mallett & Stangor, 2004). Ζ ζεμηζηηθή απηή αληίιεςε 

κε ηελ νπνία πξνβάιιεηαη ε γπλαίθα ζηα θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο ζηεξίδεηαη ζε 

ζηεξεφηππα, ζε ππεξβνιηθέο, δειαδή, θαη αλαθξηβείο αληηιήςεηο θαη πξνζδνθίεο γηα 

θαηεγνξίεο αλζξψπσλ (Macionis 2001, αλαθ. ζε Zantides & Zapiti, 2011), θαη 

αληαλαθινχλ αλακελφκελεο απφ ηελ θνηλσλία ζπκπεξηθνξέο γηα ηα δχν θχια, ηηο 

νπνίεο δηαηεξνχλ θαη ηηο αλαπαξάγνπλ. 

 

ηεξενηππηθή Γιώζζα 
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Βι. Πιαηθφξκα Γξάζεο ηνπ Πεθίλνπ (ΟΖΔ, 1995), Γηεζλήο πκκαρία γηα ηα ΜΜΔ θαη ην Φχιν, 

(UNESCO), Ζ ζηξαηεγηθή ηζφηεηαο ησλ θχισλ 2014- 2017, Οη ζπζηάζεηο χζηαζε CM/Rec(2013)1 

ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πξνο ηα θξάηε-κέιε γηα ηελ ηζφηεηα ησλ 

θχισλ ζηα ΜΜΔ, CM/Rec (2011)7 ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πξνο ηα 

θξάηε-κέιε ζρεηηθά κε έλαλ λέν νξηζκφ ησλ ΜΜΔ, χζηαζε CM/Rec(2007)17 ηεο Δπηηξνπήο 

Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζρεηηθά κε πξφηππα θαη κεραληζκνχο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ 

θχισλ θαη CM/Rec(2007)2 ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζρεηηθά κε ηνλ 

πινπξαιηζκφ ησλ ΜΜΔ θαη ηελ πνηθηινκνξθία ζην πεξηερφκελν ησλ ΜΜΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο, ν Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη εληφο Διιάδαο, Σν 

Δζληθφ ρέδην γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ 2016 – 2020. 
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πζηεκαηηθά, ζπγθεθξηκέλεο ιεθηηθέο επηινγέο αλαπαξάγνπλ έκθπια ζηεξεφηππα, 

εθνχζηα ή αθνχζηα. Απηέο νη επηινγέο αληαλαθινχλ ηηο έκθπιεο θνηλσληθέο ζρέζεηο, 

νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο δηέπνληαη απφ αληζφηεηα, ελψ, ηαπηφρξνλα, πξνζδίδνπλ 

ζην γπλαηθείν θχιν ζπγθεθξηκέλα ζηεξενηππηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ γιψζζα, ινηπφλ, 

δχλαηαη λα αληαλαθιά ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ηηο αμίεο αιιά θαη ηηο αληζφηεηεο 

πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ, δηαησλίδνληαο ηνλ ζεμηζκφ θαη ηα έκθπια ζηεξεφηππα. 

Ζ ζεμηζηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο ζηα θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο πεξηιακβάλεη 

ζηεξενηππηθέο αλαθνξέο ζε γπλαίθεο κε έκθαζε ζηα εμσηεξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. 

Σαπηφρξνλα, ηα δχν θχια δηαθνξνπνηνχληαη αθφκα εληνλφηεξα ιφγσ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ νκηιίαο ηνπο ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ γίλεηαη ιφγνο γηα «αξζεληθφ» θαη 

«ζειπθφ» νκηιηαθφ χθνο, ηα νπνία ελέρνπλ έληνλα δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

εληείλνπλ θαη δηαηεξνχλ ηε ζηεξενηππηθή αληηκεηψπηζε ηεο γπλαίθαο (Μαξσλίηε & 

ηάκνπ 2014; Tannen, 1997). Ο ζειπθφο ηξφπνο νκηιίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζπλεξγαηηθφηεηα, επγέλεηα θαη δηζηαγκφ. Απνβιέπεη ζηελ ηζνξξνπία, δηέπεηαη απφ 

παχζεηο, εξσηήζεηο θαη ππνηαθηηθέο εγθιίζεηο θαη απφ ηε ρξήζε επηθσλεκάησλ. 

Μέζσ απηνχ επηδηψθεηαη ε νηθεηφηεηα, θαη γη‟ απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζε ζέκαηα 

ηδησηηθήο πθήο. Αληηζέησο, ν αξζεληθφο ηξφπνο νκηιίαο έρεη πεξηζζφηεξν 

πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα θαη αληαλαθιά αληαγσληζκφ αιιά θαη απηνλνκία. Γελ 

ππάξρεη αλαθνξά ζε ζέκαηα πξνζσπηθήο πθήο, ελψ δηέπεηαη απφ θαηαθαηηθέο αιιά 

θαη πξνζηαθηηθέο πξνηάζεηο (Tannen,1997). 

 

Ζ εηθόλα ηεο γπλαίθαο ζε θείκελα καδηθήο θνπιηνύξαο 

Πψο ινηπφλ παξνπζηάδεηαη ε γπλαίθα; Αξρηθά ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα ΜΜΔ 

σο κεραληζκνί επηβνιήο θαη αλαπαξαγσγήο ησλ ζηεξενηχπσλ ζθηαγξαθνχλ έλα 

θφζκν αλδξνθξαηνχκελν, πνπ επί ηεο νπζίαο αλαπαξάγεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ελψ ε 

ζεμηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ γπλαηθψλ ζηεξίδεηαη πξσηίζησο ζηελ νπηηθνπνηεκέλε 

παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνζφλησλ ή ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

Πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί ην θαηλφκελν ηεο Τπνεθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηα 

Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη γεληθφηεξα ζε θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο, θαζψο 

νη γπλαίθεο εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν ζε ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο, θαηέρνληαο θπξίσο ηνλ 

ξφιν ηεο παξνπζίαζεο θαη φρη ηνπ εηδήκνλα γηα θάπνηα ζέκαηα, ελψ φηαλ 

επσκίδνληαη ηνλ ξφιν απηφ, αζρνινχληαη κε πην αλάιαθξα ή νπδέηεξα ζέκαηα θαη φρη 

κε «ζνβαξή ζεκαηνινγία», φπσο απνηειεί ε πνιηηηθή ή ε νηθνλνκία (Paek, Nelson, 

Vilela, 2010). 
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Οη έκθπιεο δηαθξίζεηο ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο γίλνληαη πην γιαθπξά 

θαηαλνεηέο κέζσ ηεο πνζνηηθήο ηνπο αλαπαξάζηαζεο. Απνθαιππηηθή είλαη ε έξεπλα 

ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (2018) γηα ηελ παξνπζία ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ ειιεληθή κηληηαθή πξαγκαηηθφηεηα, εμεηάδνληαο πεξηζζφηεξα απφ 1500 άξζξα. 

Δζηηάδνληαο ζηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ηα εμήο: 

 Πάλσ απφ ην 30% ησλ ππφ εμέηαζε άξζξσλ αλαπαξάγεη έκθπια ζηεξεφηππα ελψ 

ηα ακθηζβεηεί έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 13% πεξίπνπ. ηελ ίδηα έξεπλα 

νχηε 10% ησλ εηδηθψλ ζρνιηαζηψλ δελ ήηαλ γπλαίθεο, ελψ κφιηο 8,5% ησλ άξζξσλ 

αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ. 

 Καηαμησκέλεο γπλαίθεο ζε θάπνηνλ ηνκέα απνθαινχληαη κε ην κηθξφ ηνπο φλνκα 

ζε πνζνζηφ 23.7% ελψ αλαθνξέο ζηελ ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε ή ηελ 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ γπλαηθψλ πνπ παξνπζηάδνληαη αλέξρνληαη 

κφλν ζην πνζνζηφ ηνπ 33.9% επί ησλ άξζξσλ πνπ κειεηήζεθαλ. Σα πνζνζηά απηφ 

γίλνληαη αξλεηηθφηεξα γηα ηηο «θαζεκεξηλέο γπλαίθεο». Αληηζέησο δίλνληαη 

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο γπλαίθεο απηέο, κε ζπλαθείο, φκσο, κε ην 

ζέκα ζε πνζνζηφ 23%. 

 ε γπλαίθεο πνιηηηθνχο, πνπ θηινμελνχληαη ζηα κίληηα, ππνηηκψληαη ζε πνζνζηφ 

άλσ ηνπ 21% νη λνεηηθέο ή νη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηέο ηνπο ελψ ζε παξνπζίαζε 

δηαθεθξηκέλσλ ζε θάπνηνλ ηνκέα γπλαηθψλ γίλεηαη αλαθνξά ηφζν ζηε κεηξφηεηα 

φζν θαη ζηνλ ξφιν ηνπο σο ζχδπγνη-λνηθνθπξέο ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 21%. ε 

πνζνζηφ ζρεδφλ 69% ησλ πξνο αλάιπζε άξζξσλ αλαθέξνληαη ζηνηρεία απφ ηελ 

πξνζσπηθή δσή γπλαηθψλ θαηαμησκέλσλ ζε θάπνηνλ ηνκέα. 

Παγθνζκίσο, ην θαηλφκελν είλαη εμίζνπ έληνλν, αθνχ ζχκθσλα κε ην Παγθφζκην 

Παξαηεξεηήξην γηα ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, νη γπλαίθεο απνηεινχλ κφιηο ην 

25% ησλ αηφκσλ πνπ θηινμελνχληαη θαηά κέζν φξν ζηα ΜΜΔ, ελψ κφιηο ην 4% ησλ 

ηζηνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηα ΜΜΔ ακθηζβεηεί ηα ζηεξεφηππα ηνπ θχινπ 

(Μπξεγηάλλε, 2008). 

Οη αλαπαξαζηάζεηο, ινηπφλ, ησλ γπλαηθψλ ζηα θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο 

«αληαπνθξίλνληαη θαη νπηηθνπνηνχλ ηηο ζεμηζηηθέο αληηιήςεηο ζηα ΜME δηαρένληαο 

ηειηθά ηα θπξίαξρα πξφηππα κέζσ ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο δχλακεο ηεο εηθφλαο» 

(Αζαλαζάηνπ, 2014). 

 

Δληνλφηεξνο είλαη, ίζσο, ν έκθπινο δηαρσξηζκφο ζηηο δηαθεκίζεηο. Ο Goffman (1979, 

αλαθ. νη Bell & Milic, 2002) αλαιχνληαο ηελ απεηθφληζε ησλ θχισλ ζηηο δηαθεκίζεηο 

επηζεκαίλεη ηελ επαλάιεςε ελφο «ππν-ηειεηνπξγηθνχ» θνηλσληθήο πθήο, κε βαζηθφ 
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θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηε γπλαηθεία ππνηαγή. H ππνηαγή απηή απνηππψλεηαη 

αξρηθά ζην δηαθνξεηηθφ κέγεζνο, αθνχ ζπζηεκαηηθά νη άληξεο παξνπζηάδνληαη 

πεξηζζφηεξν επκεγέζεηο, ελψ εκθαλίδνληαη ζπρλά θαη ζε ζέζεηο ρσξνηαμηθά 

πςειφηεξεο απφ εθείλεο ηεο γπλαίθαο. ηηο εκθαληδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο νη άληξεο 

θαηέρνπλ ελεξγεηηθνχο ξφινπο ελψ νη γπλαίθεο δεπηεξεχνληεο, ππνζηεξηθηηθνχο, κε 

εμαίξεζε ηελ επηηέιεζε νηθηαθψλ εξγαζηψλ, φπνπ εδψ ν άληξαο δε δηαδξακαηίδεη 

θαλέλα ξφιν, εθφζνλ κία ηέηνηα ελαζρφιεζε δελ ηνπ αξκφδεη. Ζ γιψζζα ηνπ 

ζψκαηνο ησλ δχν θχισλ ζπληείλεη ζηνλ ππνηαθηηθφ ξφιν ηεο γπλαίθαο θαη ζπρλά 

ππνδειψλεη φηη απηή βξίζθεηαη ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ άληξα. Δλίνηε, δε, νη γπλαίθεο 

απνζχξνληαη απφ ηε ζθελή- θπξηνιεθηηθά ή ζπκβνιηθά, ιφγσ ηεο θπξίαξρεο 

θηγνχξαο ηνπ άληξα. 

πρλφηεξε είλαη ε εκθάληζε ησλ γπλαηθψλ ζε δηαθεκίζεηο, θαζψο ζεσξνχληαη 

ππεχζπλεο γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη ηηο αγνξέο ηνπ ζπηηηνχ. 

Δκθαλίδνληαη κάιηζηα θπξίσο ζε δηαθεκίζεηο γηα πξντφληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

νηθηαθή θαζεκεξηλφηεηα αιιά θαη κε θαιιπληηθά πξντφληα. Αληηζέησο νη άληξεο 

εκθαλίδνληαη ζπρλά ζε δηαθεκίζεηο κε απηνθίλεηα ή αιθννινχρα πνηά. 

Γηαθνξνπνίεζε ππάξρεη θαη αλαθνξηθά κε ηνλ ρψξν, θαζψο νη άληξεο εκθαλίδνληαη 

θπξίσο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο ή ζε εξγαζηαθά πεξηβάιινληα ελψ, αληίζεηα, νη 

γπλαίθεο εκθαλίδνληαη θπξίσο ζην ζπίηη (Wolska, 2011). 

Οη Plakoyiannaki, Mathioudaki, Dimitratos, Zotos (2008) εληνπίδνπλ ηξείο θιαζηθνχο 

«ξφινπο- νκπξέιεο» πνπ ελδχνληαη νη γπλαίθεο ζηε δηαθήκηζε20 

 i) παξαδνζηαθνί ξφινη, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο νη γπλαίθεο πεξηνξίδνληαη ζην ζπίηη 

θαη αζρνινχληαη κε ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο θαη ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, πιήξσο 

εμαξηεκέλεο απφ ηνπο άληξεο. 

ii) δηαθνζκεηηθνί-ζεμνπαιηθνί ξφινη, φπνπ ε γπλαίθα ελέρεη παζεηηθφ ξφιν θαη 

παξνπζηάδεηαη σο αληηθείκελν, θαζψο δίλεηαη έκθαζε ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε θαη 

ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηεο θαη 

iii) κε παξαδνζηαθνί ξφινη, θαζψο, ζπαληφηεξα ε γπλαίθα εκθαλίδεηαη ηζφηηκε κε ηνλ 

άληξα, σο εηδήκσλ ή σο δπλακηθή εξγαδφκελε. 

Οη άληξεο εκθαλίδνληαη ζπζηεκαηηθά ζηηο δηαθεκίζεηο σο ζθιεξνί, δπλαηνί θαη 

αληαγσληζηηθνί, εξγαηηθνί θαη ππεχζπλνη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πξνο ην δελ ζηελ 

νηθνγέλεηα, δπλακηθνί, αλεμάξηεηνη, αηξφκεηνη θαη γεκάηνη απηνπεπνίζεζε. 

                                                           
20

Οη εκθαλίζεηο ηεο γπλαίθαο κε ηνπο παξαπάλσ ξφινπο, ζχκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο δηαθνξνπνηείηαη 

αλάινγα κε ην κέζν. Πάλησο, παξαηεξείηαη κείσζε ζηελ εκθάληζε ηεο γπλαίθαο ζε παξαδνζηαθνχο 

ξφινπο θαη αχμεζε ηεο εκθάληζεο ζε ξφινπο δηαθνζκεηηθνχο- ή σο ζεμνπαιηθά αληηθείκελα. 

Αληίζηνηρεο ηάζεηο εληνπίδνληαη θαη ζην δηαδίθηπν (Plakoyiannaki, ν.π.). 
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Αληηζέησο, νη ξφινη πνπ ζηεξενηππηθά απνδίδνληαη ζηε γπλαίθα είλαη απηνί ηεο 

κεηέξαο θαη λνηθνθπξάο πνπ εκθαλίδεηαη παζεηηθή, ππνηαθηηθή θαη εμαξηεκέλε απφ 

ηνλ άληξα. Μπνξεί λα ελεξγεί ζηνξγηθά πξνο ην παηδί θαη βνεζεηηθά πξνο ηνλ άληξα, 

αιιά ζρεδφλ πάληα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπζηνιή (Macionis, 2001), ελψ 

παξνπζηάδεηαη σο ρεηξαγσγνχκελε, ιηγφηεξν ψξηκε θαη επθπήο (Goffman, 1979)
.
 

Μπνξεί φκσο θαη λα παξνπζηαζηεί σο ππεξεπηηπρεκέλε, πνπ θέξεη εχθνια εηο πέξαο 

ηνπο πνιιαπινχο ξφινπο πνπ αλαιακβάλεη (Cook, 2011). Πάλησο ζπζηεκαηηθά ε 

εμσηεξηθή εηθφλα ηεο γπλαίθαο ζηε δηαθήκηζε είλαη εμηδαληθεπκέλε, αγγίδεη κία 

επίπιαζηε ηειεηφηεηα, θαηά πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ελψ ην 

γπλαηθείν ζψκα αλάγεηαη ζε θχξην εξγαιείν ηεο δηαθήκηζεο, θαη παξνπζηάδεηαη, 

ζπλήζσο απαμησηηθά. 

Αλαιφγσο θαη ζηα θφκηθο εληνπίδεηαη κία δηαξθήο ππνεθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ, 

αιιά θαη κία δηαξθήο ζηεξενηππηθή εμ-αληηθεηκελνπνηεκέλε εκθάληζή ηνπο. Σα 

ζεμνπαιηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ππεξηνλίδνληαη ελψ πξσηαγσληζηνχλ κφλν φηαλ 

πξσηαγσληζηεί θαη ην εξσηηθφ ζηνηρείν. Δίλαη εδνληθέο, ηπρνδηψθηξηεο, εθδηθεηηθέο 

Αμίδεη, βέβαηα λα ζεκεησζεί, φηη ηφζν νη ζπγγξαθείο φζν θαη ζε κεγάιν βαζκφ ην 

θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη είλαη άληξεο (McGrath, 2007). Αθφκα, θαη ζηνλ ρψξν 

ηεο κνπζηθήο ή ησλ βηληενπαηρληδηψλ νη γπλαίθεο ππνεθπξνζσπνχληαη ζε ζρέζε κε 

ηνπο άληξεο θαη ε εκθάληζή ηνπο ζε απηά ηα πιαίζηα έρεη έληνλα ραξαθηεξηζηηθά 

ζεμνπαιηθνπνίεζεο (Paek, Nelson & Vilela, 2010). Φπζηθά, ζχκθσλα κε έξεπλεο, ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη ε γπλαίθα θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν (Eschholz, 

2002; Reichert, 2003) αληαλαθιά θαη δηαησλίδεη ηηο έκθπιεο ζηεξενηππηθέο 

αληζφηεηεο. 

 

Ζ αλάγθε γηα Κξηηηθό Γξακκαηηζκό 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη ε γπλαίθα ζηα κέζα ζηεξενηππηθά, επηδξά ζηελ 

ςπρηθή πγεία ησλ γπλαηθψλ, ζηελ απηνπεπνίζεζε θαη απηνεηθφλα ηνπο, ελψ έρεη 

ζεσξεζεί ππαίηηνο θαη γηα ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ δηαηξνθηθήο πθήο, φπσο 

λεπξηθή αλνξεμία ή βνπιηκία (Clay Vignoles, Dittmar,2005). Αλάινγε επίδξαζε έρεη 

θαη ν αληηθεηκελνπνηεκέλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη νη γπλαίθεο, κε ηελ 

έκθαζε λα δίδεηαη ζηα εμσηεξηθά θαη ζεμνπαιηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά. Απηή ε 

αληηθεηκελνπνίεζε σζεί επηπιένλ ζηελ πηνζέηεζε ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ ηαπηφηεηά ησλ γπλαηθψλ, αιιά θαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηνπο 
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αληηκεησπίδεη ε θνηλσλία ελ ζπλφισ, φπσο θαη ζηε δηαηψληζε ησλ ίδησλ ησλ έκθπισλ 

ζηεξεφηππσλ, αιιά θαη ζηε βίαηε ζπκπεξηθνξά πξνο απηέο (Fredrickson, 1997; 

Reichert 2007). 

Σα ζηεξεφηππα απηά έλαληη ησλ γπλαηθψλ, ηα νπνία ηφζν έληνλα πξνβάιινληαη κέζσ 

ησλ ΜΜΔ θαη γεληθά κέζσ ησλ θεηκέλσλ καδηθήο θνπιηνχξαο, πηνζεηνχληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ παηδηθή αθφκα ειηθία, δεδνκέλεο θαη ηεο ζπρλήο επαθήο ησλ 

παηδηψλ κε ηα θείκελα απηά (Macionis, 2001, αλαθ. ζε Zantides & Zapiti, 201121). Γη‟ 

απηφ θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ, ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα νρπξσζνχλ έλαληη απηψλ ησλ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ, λα 

θαηαζηνχλ ηθαλά λα επεμεξγάδνληαη θξηηηθά ηα θείκελα απηά, θαη- απηφ απνηειεί 

εμάιινπ ην θξίζηκν δεηνχκελν, ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο λα κελ παξάγνπλ θαη 

αλαπαξάγνπλ αληίζηνηρεο αληηιήςεηο. Δδψ ππεηζέξρεηαη ν Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο, 

ξφινο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε θξηηηθή ελεξγνπνίεζε ησλ παηδηψλ, ν νπνίνο ζα 

κπνξέζεη λα ιάβεη ρψξα κε ηελ ελζσκάησζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη θεηκέλσλ 

καδηθήο θνπιηνχξαο. 
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χκθσλα κε ην Παγθφζκην νηθνλνκηθφ Forum ηνπ 2017, Σα ζηεξεφηππα αλάκεζα ζηα δπν θχια 

έρνπλ αθεηεξία ήδε απφ πνιχ κηθξή ειηθία, κεηαμχ 5 θαη 7 εηψλ, θαηλφκελν ην νπνίν είλαη παγθφζκην. 

ε απηφ ην κεγαιχηεξν κεξίδην επζχλεο έρνπλ ηα ΜΜΔ . World Economic Forum 2017. 
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ΗΗ. ΜΑΕΗΚΖ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο εθβηνκεραληζκέλεο επνρήο πνπ αθνινχζεζε ηε βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε, ππήξμαλ ε αζηηθνπνίεζε, ε άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ε επξχηεξε 

πξφζβαζε ησλ πιεζπζκψλ ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ε αλάπηπμε ησλ κέζσλ καδηθήο 

επηθνηλσλίαο. Σα κνξθσηηθά θαη πνιηηηζκηθά αγαζά δελ απνηεινχλ πιένλ ίδηνλ θαη 

πξνλφκην ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ. Ζ θνπιηνχξα απέθηεζε ζηαδηαθά ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο καδηθφηεηαο. 

Χο θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο, κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ηα θείκελα εθείλα πνπ 

αληαλαθινχλ ηδέεο, ζηάζεηο, απφςεηο, εηθφλεο πνπ γίλνληαη «επξέσο απνδεθηά ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ δπηηθψλ θνηλσληψλ» θαη, κέζσ ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο, αλαπαξάγνπλ θπξίαξρεο ζέζεηο θαη ηδενινγίεο, απνβιέπνληαο ζε κία 

επξχηεξε απήρεζε κέζσ ηεο εκπνξεπκαηηθήο ηνπο πξνψζεζεο (Σζάκε, 2018). 

Ζ δηεχξπλζε απηή βξήθε ζπρλά επηθξηηέο, ζε ηέηνην, κάιηζηα, βαζκφ πνπ ε έλλνηα 

ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο έγηλε ζπλψλπκν ηνπ ιατθνχ, ηνπ θαηψηεξνπ επηπέδνπ, ηνπ 

επηεινχο. Πξφθεηηαη γηα κία πξνζέγγηζε πνπ έθεξλε ζε αληηδηαζηνιή ην «ρακειφ 

επίπεδν» ησλ πνιηηηζκηθψλ πξντφλησλ ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο ελ ζπγθξίζεη κε ηα 

αλψηεξα πλεπκαηηθά επηηεχγκαηα ηεο πξνβηνκεραληθήο επνρήο- θαη ηεο 

πξσηνθαζεδξίαο ησλ πλεπκαηηθψλ ειίη (Eco, 1987: 61) 

 Χζηφζν, ε καδηθή θνπιηνχξα γλψξηζε εληνλφηαηε θξηηηθή φρη κφλν απφ 

εθπξνζψπνπο ηεο άξρνπζαο ηάμεο, αιιά θαη απφ ηνπο-εκθνξνχκελνπο κε αξηζηεξά 

αηζζήκαηα- δηαλννχκελνπο ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο, πνπ εμέιαβαλ ηε καδηθή 

θνπιηνχξα σο έλαλ ηξφπν πνδεγέηεζεο ησλ καδψλ, έλα απφηνθν ηεο βηνκεραλίαο, 

πνπ ζθνπφ έρεη ηελ αιινηξίσζε θαη απνραχλσζε. Ζ καδηθή ηέρλε ζεσξήζεθε σο 

κέζν αλαγλψξηζεο ηεο εμνπζίαο, θπξηαξρίαο επί ηνπ ζθεπηφκελνπ ππνθεηκέλνπ, αιιά 

θαη αιινηξίσζεο ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ- «αθφκα θαη απηψλ θάζε αηφκνπ κε ηνλ 

εαπηφ ηνπ». Ζ καδηθή θνπιηνχξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερληθή νξζνινγηθφηεηα 

απεηινχλ λα νδεγήζνπλ ην άηνκν ζηελ πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηελ πθηζηάκελε 

πξαγκαηηθφηεηα (Adorno & Horkheimer, 1966: 31-66). 

Βέβαηα, απφ ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ε Μαδηθή θνπιηνχξα, ε νπνία έθηνηε 

ζπλαληήζεθε ζηε βηβιηνγξαθία θαη σο «δεκνθηιήο θνπιηνχξα», έπαςε λα ζεσξείηαη 

σο θάηη εγγελψο αξλεηηθφ θαη βξήθε ππνζηεξηθηέο, ελψ ζπλδέζεθε ηαπηφρξνλα κε 

ηνλ πινπξαιηζκφ θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο (Eco, 1987). Όπσο ήηαλ 

αλακελφκελν, ε καδηθή θνπιηνχξα αξγά ή γξήγνξα ζα αλαδεηνχζε ηε ζέζε ηεο θαη 

ζηελ εθπαίδεπζε. 
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ΗΗΗ. ΜΑΕΗΚΖ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Ζ πνξεία πξνο ηελ ελζσκάησζε 

χκθσλα κε ηνλ Buckingham (2008), ε ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο ζηα ΜΜΔ θαη 

γεληθψο ζηα θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο, εθθηλά ζηελ Βξεηαλία, ήδε απφ ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄30, φηαλ θαη επηζεκάλζεθε ε αλάγθε ελζσκάησζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θεηκέλσλ πνπ ζήκεξα ζα ραξαθηεξηδφηαλ θείκελα καδηθήο 

θνπιηνχξαο, φπσο δηαθεκίζεηο, ιατθά αλαγλψζκαηα, αιιά θαη απνζπάζκαηα απφ ηνλ 

ηχπν. Κάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ αλαγλψξηζε θαη δηάζηημε αλάκεζα 

ζηελ πςειή θαη ηε ιατθή θνπιηνχξα, κε απψηαην ζηφρν ηε δηαθχιαμε ηεο πξψηεο 

απφ δηάθνξα «επηειή» ζηνηρεία. Χζηφζν, ε αλαγλψξηζε ηεο θαζαπηήο αμίαο ηεο 

ιατθήο θνπιηνχξαο δελ άξγεζε ηδηαίηεξα, αθνχ κφιηο ηξεηο δεθαεηίεο αξγφηεξα έγηλε 

αληηιεπηή απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε αμία ησλ βησκάησλ θη εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ 

θαη ε αλάγθε έληαμήο ηεο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ „70, 

κάιηζηα, θαη κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Len Masterman επηζεκάλζεθε ε αλάγθε νη καζεηέο 

λα δηεξεπλήζνπλ, λα αλαδεηήζνπλ λα εληνπίζνπλ θαη λα απνθξππηνγξαθήζνπλ ηηο 

θπξίαξρεο ηδενινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ δηνρεηεχνληαη κέζσ ησλ Μ.Μ.Δ., ψζηε 

λα θαηνξζψζνπλ θαη λα ηηο απνκπζνπνηήζνπλ. Οη πξνζεγγίζεηο απηέο, φπσο εχζηνρα 

επηζήκαλε ν Buckingham, ήηαλ «ακπληηθέο», πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα 

θαηνξζψζνπλ λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ησλ ΜΜΔ θαη ελείραλ 

ηνλ ραξαθηήξα ηνπ «εκβνιηαζκνχ», σο κία αζπίδα πξνζηαζίαο απέλαληη ζηηο 

αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο. 

Χζηφζν ζήκεξα, απηφο ν «ακπληηθφο ραξαθηήξαο» πνπ ελείρε ε ελζσκάησζε 

ζηνηρείσλ ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο έρεη ζε έλα ζεκαληηθφ βαζκφ ππνρσξήζεη, καδί κε 

ηελ ζεψξεζε ηνπ παηδηνχ σο έλα ακηγψο παζεηηθφ δέθηε, εθφζνλ πιένλ ζεσξείηαη νλ 

πεξηζζφηεξν απηφλνκν θαη εμνπιηζκέλν κε θξηηηθή ζθέςε θαη φρη σο απιά παζεηηθφ, 

ρεηξαγσγνχκελν φλ. Έηζη ηείλεη ε ελζσκάησζή ηνπο λα ζεσξείηαη απνδεθηή έσο θαη 

ζεκηηή. 

Οη Alvermann, Hong Xu θαη Carpenter (2003), δηαθνξνπνηνχλ ηελ πξνζέγγηζε πξνο 

ηα θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο εληφο ζρνιηθήο ηάμεο, αλαιφγσο ηεο αληηκεηψπηζεο 

πνπ απηά γλσξίδνπλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Απηή δηαθπκαίλεηαη απφ πιήξσο αξλεηηθή, 

θαζψο ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη ηπρφλ αξλεηηθέο επηδξάζεηο ησλ θεηκέλσλ καδηθήο 

θνπιηνχξαο πξνο ην παηδί, έσο θαη πιήξσο ζεηηθή, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ 

επαξέζθεηα ησλ καζεηψλ απέλαληη ζε ηέηνηα θεηκεληθά πξντφληα. Χζηφζν, ππάξρεη 

θαη απηή ε πξνζέγγηζε πνπ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε αλάπηπμεο απφ πιεπξάο καζεηψλ 



40 

θξηηηθήο αληηκεηψπηζεο. Απηή αθξηβψο ε ηάζε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ θαιιηέξγεηα 

ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Γελ κπνξνχκε λα εζεινηπθινχκε, αθνχ ηα θείκελα 

καδηθήο θνπιηνχξαο είλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη γη‟ απηφ 

πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ θξηηηθή 

ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ. 

 

Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε θεηκέλσλ καδηθήο θνπιηνύξαο 

ήκεξα, ινηπφλ, φιν θαη ζπζηεκαηηθφηεξα εληάζζνληαη ηα θείκελα καδηθήο 

θνπιηνχξαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ αλαγλψξηζε 

ηεο αμίαο κίαο ηέηνηαο ελζσκάησζεο. Σα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ είλαη 

πνιιαπιά, κε πξψηηζην ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο, κε ζηφρν ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο. Σα νθέιε απηά θαζίζηαληαη εθηθηά ράξε ζηε κεηαθνξά 

ζηε καζεζηαθή πξαγκαηηθφηεηα πιηθνχ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη εκπεηξία ησλ 

καζεηψλ (Σζάκε, 2018). 

Αθφκα, ε ρξήζε θεηκέλσλ καδηθήο θνπιηνχξαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη εληζρπηηθά σο 

πξνο ηελ απνκείσζε ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ θαη 

ελ γέλεη ησλ ζρνιηθψλ αληζνηήησλ. Βάζεη εξεπλψλ νη πξνεξρφκελνη απφ ρακειφηεξν 

θνηλσληθφ- νηθνλνκηθφ επίπεδν καζεηέο, θαη γεληθά απφ επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο, 

αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζε «κε ζρνιηθνχ ηχπνπ γξακκαηηζκνχο», φπσο είλαη ηα 

θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο. Απηφ αθνξά θαη ηνπο καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο, θαζψο ηα θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο κέζν έληαμεο αιιά θαη επαθήο, γλσξηκίαο θαη εμνηθείσζεο κε ηελ 

θνπιηνχξα ηεο θπξίαξρεο πνιηηηζκηθά νκάδαο (ηάκνπ, 2016). 

Φπζηθά, κέζσ ηεο ελζσκάησζεο θεηκέλσλ καδηθήο θνπιηνχξαο, ην ζρνιείν 

θαζίζηαηαη πην δεκνθξαηηθφ, θαζψο νη δηδάζθνληεο απεκπνινχλ ηνπο εμνπζηαζηηθνχο 

ξφινπο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζέζε ηνπο, ελψ θαη νη καζεηέο θαηέρνπλ ελεξγφηεξν 

ξφιν (ηάκνπ, 2012). Έηζη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία απνθηά δσληαλά ραξαθηεξηζηηθά 

ράξε ζηελ απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ θαη παχνληαο λα απνηειεί κία απιή 

δηεθπεξαησηηθή δηαδηθαζία κεηάδνζεο γλψζεο. 

Εεηνχκελν αθφκα, ηεο ελζσκάησζεο ησλ θεηκέλσλ καδηθήο θνπιηνχξαο ζηελ 

εθπαίδεπζε είλαη νη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ αλαζηνραζηηθά ηα πνιηηηζκηθά αιιά θαη 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν δηαβηνχλ, ελεξγνχλ θαη δξνπλ, θαη 
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ηαπηφρξνλα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ ξφιν ηνπο σο δεκηνπξγνί αιιά θαη σο 

θαηαλαισηέο, λα πξνεηνηκαζηνχλ, ζχκθσλα κε ηνλ Buckingham (2008: 52) γηα ην 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ γίγλεζζαη αιιά θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηφ θξηηηθά θαη 

δεκηνπξγηθά. 

Ζ ελζσκάησζε θαη αμηνπνίεζε ζηελ ηάμε ησλ θεηκέλσλ καδηθήο θνπιηνχξαο κπνξεί 

λα γίλεη πνηθηινηξφπσο. χκθσλα κε ηε Marsh (2008, αλαθνξά ζε ηάκνπ, Πνιίηεο, 

Αξράθεο), ππάξρνπλ ηέζζεξα κνληέια ελζσκάησζεο ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο ζην 

ζρνιείν. Σν εξγαιεηαθφ, βάζεη ηνπ νπνίνπ αμηνπνηείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ 

γηα ηα ελ ιφγσ θείκελα, ψζηε λα θαηαζηεί πην ειθπζηηθφ ην ίδην ην γισζζηθφ κάζεκα. 

Σα θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο, δειαδή, ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεηαθά γηα ηελ 

πεξαηηέξσ επηθέληξσζε ησλ καζεηψλ ζηνλ ζρνιηθφ γξακκαηηζκφ. Γεχηεξνλ, ην 

θξηηηθφ κνληέιν, ην νπνίν ζεκαηνδνηεί ηελ αμηνπνίεζε ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο γηα 

ηελ ελίζρπζε καζεηψλ πξνεξρφκελσλ απφ επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο, πνπ 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κάζεζεο, ψζηε λα ηηο αληηκεησπίζνπλ, κέζσ ηεο 

ζχγθιηζεο ηεο ζρνιηθήο θαη ηεο θαζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο. Σξίηνλ, ην κνληέιν 

ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ ζπλδπάδεη ηα δχν πξνεγνχκελα θαη ηα επεθηείλεη, 

θαζψο ζεσξεί πσο, κέζσ ησλ θεηκέλσλ καδηθήο θνπιηνχξαο, κπνξεί λα 

πξνζεγγηζηνχλ πην αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη επηζηεκνληθέο γλψζεηο. Σέινο, ζηνλ 

αληίπνδα ηνπνζεηείηαη ην κνληέιν ηνπ «ηξίηνπ ρψξνπ», πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ 

φζκσζε ζρνιηθψλ θαη εμσζρνιηθψλ γξακκαηηζκψλ. Μέζσ απηήο ηεο δεκηνπξγηθήο 

αιιειεπίδξαζεο, δεκηνπξγείηαη έλαο «ηξίηνο ρψξνο» πνπ εμειίζζεη θαη εκπινπηίδεη 

ηφζν ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία, φζν θαη ηηο ίδηεο ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο εληφο 

ζρνιείνπ. 

 

Κείκελα πξνο αμηνπνίεζε 

Ζ ελζσκάησζε, ινηπφλ, θεηκέλσλ καδηθήο θνπιηνχξαο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

θξίλεηαη πξφζθνξε θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη ηφζν ζηε γλσζηηθή θαη γισζζηθή πξφνδν 

ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ φζν θαη ζηελ θξηηηθή ηνπο ελεξγνπνίεζε. Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, νη δηαθεκίζεηο ζπληζηνχλ έλα «πξνλνκηαθφ θείκελν» γηα ηελ πξνζέγγηζε 

θαη θαιιηέξγεηα ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Ο πνιπηξνπηθφο ηνπο ραξαθηήξαο ηηο 

θαζηζηά ηαπηφρξνλα θείκελα πξνο αλάγλσζε αιιά θαη πνιηηηζκηθά πξντφληα πνπ 

ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο αληίιεςεο γηα ηε γχξσ καο πξαγκαηηθφηεηα αιιά 

θαη ηνλ ξφιν καο ζε απηή. Ζ δηδαθηηθή αμηνπνίεζή ηνπο εκπινπηίδεη ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, αθνχ ελδείθλπληαη γηα νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη γηα 



42 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπο ζε εηεξνγελή θαη πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα (Ακαξαληίδνπ, 

Μνχζηνπ- Μπισλά, 2014). Σαπηφρξνλα κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ θξηηηθή 

ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ. Σν άηνκν καζαίλνληαο λα «αλαγηγλψζθεη» κία 

δηαθήκηζε, δελ θαηαλνεί απιψο ην πεξηερφκελφ ηεο αιιά καζαίλεη λα αληηκεησπίδεη 

θξηηηθά ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ην πεξηβάιιεη, αληηιακβαλφκελν ην πψο ε 

δηαθήκηζε «θαηαζθεπάδεη λνήκαηα, επηβάιιεη αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο», ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν πηνζεηεί θαη πξνβάιιεη ηδενινγία θαη πψο αλαπαξάγεη ζηεξεφηππα 

(Υαηδεκίρνπ- Καινχζε, 2011). 

Απηή ε ζπλεηδεηνπνίεζε θαζίζηαηαη εθηθηή, αλ γίλνπλ πξψηα αληηιεπηνί νη 

κεραληζκνί αιιά θαη ε γιψζζα πνπ πηνζεηεί ε δηαθήκηζε, ε νπνία ιεηηνπξγεί 

εληζρπηηθά πξνο ηελ κεηάδνζε κελπκάησλ, εκθαλψο ή ππφξξεηα. Ζ ζπληνκία θαη ν 

ειιεηπηηθφο ραξαθηήξαο ηεο γιψζζαο, ε ππαηληθηηθφηεηα, ε πνιπζεκία αιιά θαη ε 

παξαβίαζε ησλ ιεθηηθψλ θαη γισζζηθψλ ζπκβάζεσλ, ζπλδξάκεη ζηελ απνηχπσζε 

ηνπ κελχκαηνο ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή (Κνπηζνπιέιινπ- Μίρνπ 1997). Οη 

πξνζεγκέλεο ιεθηηθέο επηινγέο απνβιέπνπλ νπζηαζηηθά ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ελζσκαησκέλσλ πξνζέζεσλ, θαηαλαισηηθψλ, δηαθεκηζηηθψλ ή ηδενινγηθψλ (Dryer, 

1993). Οη επαλαιήςεηο, ε ρξήζε ζρεκάησλ ιφγνπ, νη νκνηνθαηαιεμίεο, ε 

ειιεηπηηθφηεηα, ε έληαμε θαζεκεξηλνχ ιεμηινγίνπ, νη πξνζηαθηηθέο θαη ππνηαθηηθέο 

εγθιίζεηο, ηα ξεηνξηθά εξσηήκαηα ζπληείλνπλ πξνο απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο. 

(Υαηδεζαββίδεο, 2003). Χο εθ ηνχηνπ, ε ελζσκάησζε ηεο δηαθήκηζεο ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία ζα κπήζεη ηνπο καζεηέο ζε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηε 

ιεηηνπξγία πνπ απηά ελέρνπλ. 

Δίλαη ινηπφλ ζεκηηφ ηα παηδηά λα έξρνληαη ζε θξηηηθή επαθή κε ην δηαθεκηζηηθφ 

πξντφλ, λα «ζπλδπαιέγνληαη ζηνραζηηθα» κε απηφ θαη λα πξνεηνηκάδνληαη ηφζν γηα 

ηνπο κειινληηθνχο ηνπο ξφινπο σο θαηαλαισηέο αιιά θαη σο ερέθξνλεο θαη θξηηηθά 

πξνεηνηκαζκέλνπο πνιίηεο λα αληηκεησπίζνπλ ηε δηαθεκηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα 

(Καζζσηάθε- Φαξνπδάθε, 2009). Γελ ρξεηάδεηαη, ινηπφλ, κία δηαξθήο ακπληηθή – ή 

θαη αθνξηζηηθή- ζηάζε έλαληη ησλ δηαθεκίζεσλ, αιιά ε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε 

ηνπο. 

Άιιν παξάδεηγκα θεηκεληθνχ είδνπο πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλδξάκεη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζην ζρνιηθφ πιαίζην είλαη ηα θφκηθο. Σα 

θφκηθο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ επηθνηλσληαθφ κέζν, θαζψο, κε ην ζπλδπαζκφ 

ιφγνπ θαη εηθφλαο, θαη ηελ ακεζφηεηα απφ ηελ νπνία ραξαθηεξίδνληαη, κεηαδίδνπλ 

πνηθηινηξφπσο κελχκαηα κε ηελ απιή, κεζηή, αιιά θαη ππαηληθηηθή γιψζζα ηνπο. 
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Γελ απνθαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο πιεξνθνξίαο αιιά αθήλνπλ ην πεξηζψξην ψζηε 

απηή λα ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ αλαγλψζηε κέζσ ηεο θαληαζίαο ηνπ. Έηζη, 

«θηιηξάξνπλ» ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη απνκεηψλνπλ ηελ έληαζε απφ επίθαηξα 

ζέκαηα, ηα νπνία πξαγκαηεχνληαη. Φπζηθά ην χθνο ηνπο, αιιά θαη ν εχζπκφο ηνπο 

ραξαθηήξαο, ηα ζπληζηά ειθπζηηθά γηα πιήζνο ειηθηψλ (Παληειίδνπ-Μαινχηα, 

1984). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ηα θαζηζηνχλ παξάιιεια ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά 

εξγαιεία γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηελ αλάπηπμε θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, ηελ 

θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ. Ο ζπλδπαζκφο ιφγνπ θαη εηθφλαο 

ζπκβάιιεη ζηελ πξνζέγγηζε θαη θαηάθηεζε πην δχζθνισλ θαη ζχλζεησλ ηδεψλ, 

ελλνηψλ θαη ζεκάησλ κε πην νηθείεο γηα ηα παηδηά κνξθέο, κε ηξφπν πνπ ηνπο 

πξνζδίδεη επραξίζηεζε. Ζ επραξίζηεζε απηή πεγάδεη θαη απφ ηε γεθχξσζε ηνπ 

ράζκαηνο κεηαμχ ζρνιηθήο θαη εμσζρνιηθήο δσήο θαη ηε «λνκηκνπνίεζε» ησλ 

εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εκπεηξηψλ κε ηελ έληαμή ηνπο ζηε ζρνιηθή δσή 

(Υαηδεκίρνπ – Καινχζε, 2011). 

Χο εθ ηνχηνπ, ηα θφκηθο ζπληζηνχλ ρξήζηκν κέζν θαη εξγαιείν γηα ηνλ δηδάζθνληα 

θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο δχλαηαη λα εκπινπηίζεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηξφπν 

πξφζθνξν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. 

ην πιαίζην θαιιηέξγεηαο θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ αιιά θαη εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ 

κε λέεο θεηκεληθέο κνξθέο, ρξήζηκε ζα ήηαλ θαη ε έληαμε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

πβξηδηθψλ θεηκέλσλ δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο. Χο πβξηδηθφ νξίδεηαη έλα γξαπηφ 

θείκελν πνπ ελέρεη πνιιά ζηνηρεία πξνθνξηθφηεηαο θαη πνπ ελζσκαηψλεη ζηνηρεία 

δηαθνξεηηθνχ χθνπο θαη δηαθνξεηηθψλ θεηκεληθψλ ηχπσλ (Καπάηνπ, 2014). χκθσλα 

κε ηνλ Υαηδεζαββίδε (2012) έλα πβξηδηθφ θείκελν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ θαη κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί θαη 

λα αλαιπζεί κέζσ κίαο ζεηξάο ζηαδίσλ, κε πξψην ζηάδην ηελ αλάιπζή ηνπ σο 

πιαίζην επηθνηλσλίαο. Σν θείκελν ζεσξείηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην επηθνηλσληαθφ ηνπ 

πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγείηαη, αιιά θαη κε ην κέζν επηθνηλσλίαο, ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο- πνκπφο/νη θαη δέθηεο/εο, θαζψο θαη κε ηε ζηφρεπζε ηνπ θεηκέλνπ. 

ην δεχηεξν επίπεδν ην πβξηδηθφ θείκελν εμεηάδεηαη σο γισζζηθή θαη λνεκαηηθή 

δνκή. πγθεθξηκέλα κειεηψληαη νη γισζζηθέο επηινγέο ηνπ ζπληάθηε, ε ζπλνρή θαη 

ζπλεθηηθφηεηα θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκεληθνχ 

είδνπο, φπσο νη ζπληνκνγξαθίεο, ηα αξθηηθφιεμα, ε ραιαξή ζηίμε, θαζψο θαη ε 

εγγελήο πξνθνξηθφηεηα πνπ ην ραξαθηεξίδεη. Σξίηνλ , ην πβξηδηθφ θείκελν 

πξνζεγγίδεηαη σο θνηλσληθή πξάμε, ζηάδην θαηά ην νπνίν ειέγρνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 
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θεηκέλνπ πνπ κπνξνχλ λα ελεξγήζνπλ σο κεραληζκνί δεκηνπξγίαο ηαπηνηήησλ 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο πθήο αιιά θαη εμνπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ. Σέινο, ην πβξηδηθφ 

θείκελν εμεηάδεηαη σο αληηθείκελν αμηνιφγεζεο. ην ζηάδην απηφ ειέγρεηαη θαηά 

πφζν ην θείκελν ππήξμε απνηειεζκαηηθφ θαη θαηά πφζν ζπλέβαιε ζηνλ θξηηηθφ 

γξακκαηηζκφ ησλ καζεηψλ. 

Ζ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ είλαη-θαιψο ή θαθψο- ζπλπθαζκέλε κε ηα 

ειεθηξνληθά κέζα. Χο εθ ηνχηνπ νθείιεη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία λα εκπινπηηζηεί κε 

θείκελα πξνεξρφκελα θαη απφ ηα κέζα απηά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ 

 

Σα θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο, φπσο αλαθέξζεθε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, απνηεινχλ έμνρν πιηθφ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θξηηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ ζηα παηδηά. 

ην πιαίζην απηφ ζα παξνπζηαζηεί κία δηδαθηηθή πξφηαζε, πνπ απεπζχλεηαη ζε 

καζεηέο Σ‟ δεκνηηθνχ θαη αθνξά ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηα θείκελα καδηθήο 

θνπιηνχξαο. Ζ ελ ιφγσ πξφηαζε κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ 11
ε
 Δλφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ 

βηβιίνπ ηεο Έθηεο δεκνηηθνχ, πνπ έρεη σο ζεκαηηθφ θέληξν ηηο ζπγγεληθέο ζρέζεηο. 

ηελ ίδηα ελφηεηα εληάζζεηαη θαη ε ζεσξία αλαθνξηθά κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

πξνζψπνπ. 

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ θεηκέλσλ πνπ επηιέρζεθαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε. 

Σα πξνο αμηνπνίεζε θείκελα καδηθήο θνπιηνύξαο 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηδαθηηθήο πξφηαζεο ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα 

αμηνπνηεζεί έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο θεηκέλσλ καδηθήο θνπιηνχξαο, πξνεξρφκελα, 

κάιηζηα, απφ δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε. Έηζη επηιέρζεθε κία ηειενπηηθή θαη κία 

έληππε δηαθήκηζε, δχν επεηζφδηα απφ θηλνχκελα ζρέδηα, θαζψο θαη δχν θείκελα 

πξνεξρφκελα απφ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο ζα 

έξζνπλ ζε επαθή κε πιεζψξα πνιπηξνπηθψλ θαη κε θεηκέλσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

πνηθίινπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο θαη πξνπάλησλ θεηκέλσλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο εκπεηξία. 

Σα ζπγθεθξηκέλα θείκελα επηιέρηεθαλ ηφζν επεηδή εθπξνζσπνχλ δηαθνξεηηθά 

θεηκεληθά είδε καδηθήο θνπιηνχξαο φζν θαη γηα ην πιήζνο ζηεξενηχπσλ αλαθνξηθά 

κε ηε γπλαίθα πνπ αλαπαξάγνπλ. πλεπψο, ζπληζηνχλ έλα θαηάιιειν πιηθφ γηα 

αμηνπνίεζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. 
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I. Γηαθήκηζε κπχξαο Έδα 

Σν πξψην θείκελν πξνο πξαγκάηεπζε απνηειεί κία ηειενπηηθή δηαθήκηζε Διιεληθήο 

Μπχξαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο επσλπκίαο Έδα. 

 

ηε δηαθήκηζε πξσηαγσληζηεί 

έλαο θχξηνο ηεο πξψηεο κέζεο 

ειηθίαο, ν νπνίνο πίλεη δηαβάδεη 

εθεκεξίδα θαη πίλεη κία κπχξα, 

επσλπκίαο ΔΕΑ. 

 

Χο ηφπνο έρεη επηιεγεί θάπνην 

παξαζαιάζζην θαηάζηεκα 

δηαζθέδαζεο (beach bar), ελψ 

παξάιιεια, αθνχγεηαη κνπζηθή, 

ε νπνία παξαπέκπεη ζε δηαθνπέο. 

Ο θχξηνο μαθληθά ζεθψλεη ην 

βιέκκα απφ ηελ εθεκεξίδα. 

 

 

 

 

ην ακέζσο επφκελν πιάλν 

παξνπζηάδεηαη κία εκθαλίζηκε 

λεαξή θπξία, ε νπνία επίζεο 

θαηαλαιψλεη ηελ ίδηα κπχξα. 
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ΔΚΦΧΝΖΣΖ: Καινθαηξάθη… 

Πόζν σξαίν είλαη κε Έδα 

Pilsener! 

 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα, φκσο, ν θχξηνο 

θνηηάδεη εκθαλψο απνξεκέλνο 

 

ΔΚΦΧΝΖΣΖ: Βέβαηα, αθξηβώο 

ην ίδην σξαίν είλαη θαη κε Έδα 

Lager… 

Σφηε κπαίλεη ζην πιάλν ε δίδπκε 

αδειθή ηεο πξναλαθεξζείζαο 

λεαξήο θπξίαο, κε ηελ ίδηα 

αθξηβψο εμσηεξηθή εκθάληζε θαη 

θφκκσζε, θαη θάζεηαη δίπια ζηελ 

αδειθή ηεο, απνιακβάλνληαο κία 

δηαθνξεηηθήο πνηφηεηαο κπχξα 

ηεο ίδηαο επσλπκίαο. 

Σν πιάλν δηαηεξείηαη ζην ίδην 

ζεκείν, δείρλνληαο ηηο 

εππαξνπζίαζηεο θπξίεο, νη νπνίεο 

απνιακβάλνπλ ηηο κπχξεο ηνπο. 

 

ΔΚΦΧΝΖΣΖ: Τώξα πνηα 

πξνηηκάο… Ε, απηό είλαη δηθό 

ζνπ ζέκα 
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Ο θχξηνο πςψλεη ην πνηήξη, 

θάλνληαο ηελ θίλεζε πνπ 

ππνδειψλεη «ηελ πγεία ζνπ» 

πξνο ηηο δχν θπξίεο, νη νπνίεο 

ρακνγεινχλ 

Ζ δηαθήκηζε νινθιεξψλεηαη κε 

ην ζιφγθαλ 

ΔΚΦΧΝΖΣΖ: Εδα, ε κπύξα 

όπσο πξέπεη λα είλαη 

(Ζ δηαθήκηζε δηαζέζηκε ζην https://www.youtube.com/watch?v=_H39w2eH2P8) 

H ζπγθεθξηκέλε ηειενπηηθή δηαθήκηζε επηιέρζεθε θαζψο απνηειεί έλαλ θιαζηθφ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δηαθήκηζε παξνπζηάδεη ηε γπλαίθα. Καηά βάζε φκνξθε, 

πεξηπνηεκέλε θαη θαιιίγξακκε, πξνζειθχεη ηα αδεθάγα βιέκκαηα ησλ αληξψλ, ην 

θιεξη ησλ νπνίσλ γίλεηαη επράξηζηα απνδεθηφ. Χζηφζν, ε δηαθήκηζε εδψ έρεη 

εληνλφηεξα ησλ ζπλεζηζκέλσλ ζεμηζηηθά ζηνηρεία, αθνχ ε γπλαίθα παξνπζηάδεηαη 

πιήξσο αληηθεηκελνπνηεκέλε. Ο θαηαλαισηήο κπνξεί λα επηιέμεη φπνηα απφ ηηο δχν- 

παξαπιήζηεο- κπχξεο επηζπκεί, φπσο κπνξεί λα επηιέμεη κία εθ ησλ δχν δίδπκσλ 

θπξηψλ. Ζ γπλαίθα, δειαδή, αληηκεησπίδεηαη θαη απηή σο έλα αληηθείκελν, πνπ φπσο 

θαη ε κπχξα ππφθεηηαη ζηελ αξέζθεηα ηνπ θπξίαξρνπ αξζεληθνχ. 

 

II. Γηαθήκηζε εθζηξαηείαο θαηά ηεο έκθπιεο βίαο ζηελ Κχπξν 

Σν επφκελν θείκελν πξνέξρεηαη απφ κία εθζηξαηεία ηδησηηθήο εηαηξείαο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ ζηελ Κχπξν. Σν βαζηθφ ηεο κφην 

απνηειεί ε θξάζε «Φέξζνπ Αληξίθηα», κε ηελ νπνία πξνηξέπεη άληξεο θαη αγφξηα λα 

θέξνληαη κε ζεβαζκφ ζηηο γπλαίθεο ηνπ πεξίγπξνχ ηνπο. ηελ εηθφλα εκθαλίδνληαη 

ηξεηο «εθπξφζσπνη» ηνπ αληξηθνχ θχινπ, απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο ειηθηαθέο νκάδεο- 

παηδηθή, κέζε θη Σξίηε ειηθία. Ο θάζε έλαο εμ απηψλ πξνηξέπεη ζε «αληξίθηα» 

ζπκπεξηθνξά, θξαηψληαο πιαθάη κε ηνλ ιφγν πνπ ζα έπξεπε λα νδεγεί ζηελ αληξίθηα 

ζπκπεξηθνξά. Με θφθθηλα γξάκκαηα είλαη ζεκεησκέλε ε ιέμε «αμίδεη». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_H39w2eH2P8
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Σν θείκελν, απηφ, πξνεξρφκελν απφ εθζηξαηεία θαηά ηεο έκθπιεο βίαο, δεκηνχξγεζε 

κε ηε δεκνζηνπνίεζή ηνπ πιήζνο αληηδξάζεσλ. Ζ ρξήζε ηεο ιέμεο „‟Αληξίθηα‟‟ (κε 

θεθαιαίν), ε νπνία ζεσξεηηθά πξνζπαζεί λα απνζαξξχλεη θάπνηνλ απφ ηελ έκθπιε 

βία, νπζηαζηηθά φρη κφλν δελ απνδνκεί αιιά αλαπαξάγεη ην ζηεξεφηππν πεξί 

αληξηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζπλπθαζκέλεο κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη κε κία 

ιαλζάλνπζα ελ γέλεη αληξηθή αλσηεξφηεηα. Ζ βαζηθή ινηπφλ αηηία ηεο έκθπιεο βίαο- 

κία εκπξάγκαηε εθδήισζε αξξελσπφηεηαο- ρξεζηκνπνηείηαη σο ην βαζηθφ 

αληηθίλεηξν γηα ηε βία ζηε ζπγθεθξηκέλε θακπάληα. Σν γεγνλφο απνηειεί «νξηζκφ» 

ηνπ νμχκσξνπ ζρήκαηνο. Ο ζηφρνο ζα έπξεπε λα είλαη απιψο κία αλζξψπηλε θαη φρη 

κία «αληξηθή» ζπκπεξηθνξά. Αθφκα, ε αλαθνξά ζηε «κάλα», ηε «γπλαίθα» θαη ηελ 

«θφξε», δίπια ζηελ θηεηηθή αλησλπκία «καο», πξψηνλ δεκηνπξγεί αξλεηηθνχο 

ζπλεηξκνχο πεξί ηδηνθηήηξηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γπλαηθψλ θαη δεχηεξνλ ιαλζάλεη ην 

κήλπκα φηη νη ππφινηπεο γπλαίθεο πνπ δελ θαηέρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα δελ 

αμίδνπλ ζεβαζκφ. 

 

III. εηξά Κηλνπκέλσλ ρεδίσλ Φάλζπ Νάλζπ Κιάλζπ 

Πξφθεηηαη γηα κία ακεξηθαληθή παηδηθή ηειενπηηθή ζεηξά θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ, ηνπ 2018, ε νπνία πξνβάιιεηαη ζηε ρψξα καο κεηαγισηηηζκέλε 

απφ ην θαλάιη Disney Junior.  
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 Πξσηαγσλίζηξηα είλαη ε εμάρξνλε Nancy Clancy, ε νπνία ελδηαθέξεηαη πνιχ γηα ηελ 

εμσηεξηθή ηεο εκθάληζε θαη επηδεηθλχεη κία ηδηαίηεξε αγάπε ζε θαληαρηεξά 

πξάγκαηα, γαιιηθήο ζπλήζσο πξνέιεπζεο (εμνχ θαη ην πξνζσλχκην 

Fancy=θαληαρηεξφο, ζηπιηδαξηζκέλνο). Σν αγαπεκέλν ηεο ρξψκα είλαη ην θνχμηα, 

ιαηξεχεη ηηο πεηαινχδεο, έρεη έλα ζθπιάθη πνπ νλνκάδεηαη Frenchy, ην νπνίν επίζεο 

θαιισπίδεη, αιιά θαη κία θνχθια, ηελ Marabelle πνπ δχζθνια απνρσξίδεηαη. 

Δπηιέρζεθαλ δχν επεηζφδηα. 

ην πξψην, κε ηνλ ηίηιν «Ζ ληεληέθηηβ Νάλζπ θαη ε θνχθια πνπ αγλνείηαη», ε Νάλζπ 

ράλεη ηελ αγαπεκέλε ηεο θνχθια. Ζ πξσηαγσλίζηξηα αξρηθά εκθαλίδεηαη κε κία 

εμεδεηεκέλε εκθάληζε, ζηελ νπνία θπξηαξρεί ην ξνδ θαη ηα πνιιά θνζκήκαηα. ηε 

ζπλέρεηα, θαη αθνχ θνξέζνπλ, καδί κε ηε θίιε πνπ ηε ζπλνδεχεη, ηα θαηάιιεια γηα 

ηελ πεξίπησζε ξνχρα, μεθηλνχλ ηελ έξεπλα σο άιιεο ληεηέθηηβ. Ζ έξεπλα ηνπο νδεγεί 

ζην πιπζηαξηφ, φπνπ ε κεηέξα βάδεη πιπληήξην. Οη δχν θνπέιεο ηεο ζεσξνχλ έλνρε 

γηα ηελ εμαθάληζε ηεο θνχθιαο. Σφηε ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε θνχθια έρεη κπεη γηα 

πιχζηκν. Ζ κακά ζηακαηά ην πιπληήξην θαη ε θνχθια ζψδεηαη…. 

(ην επεηζφδην δηαζέζηκν ζηελ εμήο δηεχζπλζε: 

https://www.youtube.com/watch?v=gqan55EA8NY&list=PLNs6Eve7B33GpbkPBOP

Fzu1kvd6OK-JnA) 

 

ην επφκελν επεηζφδην (Ζ βνεζφο Νάλζπ) ν παηέξαο ηεο Νάλζπ απνθαζίδεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε εκέξα λα εξγαζηεί απφ ην ζπίηη. Ζ Νάλζπ πξνζθέξεηαη λα γίλεη βνεζφο 

ηνπ- κία «ζηπιάηε» βνεζφο, ζχκθσλα κε ηελ εθθσλήηξηα, ε νπνία, θνξάεη ην 

θαηάιιειν ζχλνιν. Ο παηέξαο ηεο ηήο αλαζέηεη σο εξγαζία λα ζθξαγίζεη κία ζεηξά 

απφ θαθέινπο θαη λα ηνπνζεηήζεη γξακκαηφζεκα. Ζ Νάλζπ, επεηδή ζεσξεί ηα 

https://www.youtube.com/watch?v=gqan55EA8NY&list=PLNs6Eve7B33GpbkPBOPFzu1kvd6OK-JnA
https://www.youtube.com/watch?v=gqan55EA8NY&list=PLNs6Eve7B33GpbkPBOPFzu1kvd6OK-JnA
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γξακκαηφζεκα πνπ ηεο έδσζε ν παηέξαο ηεο «ζπλεζηζκέλα», απνθαζίδεη λα 

ηνπνζεηήζεη πην «Φάλζπ» γξακκαηφζεκα απφ ηε δηθή ηεο ζπιινγή θαη λα ηα 

ηαρπδξνκήζεη. Απηή ε θαηάζηαζε δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηελ εξγαζία ηνπ παηέξα. 

Δλ ηέιεη ε Νάλζπ πξνιαβαίλεη ηα γξάκκαηα, βξίζθνληαο ην ηαρπδξνκηθφ φρεκα ζηε 

γσλία. Ο παηέξαο, παίξλνληαο ηα γξάκκαηα ζηα ρέξηα ηνπ αλαθσλεί πεξηραξήο πσο νη 

επηζηξνθέο θφξσλ δελ ήηαλ πνηέ πην Φάλζπ… 

 

(ην επεηζφδην δηαζέζηκν ζηελ εμήο δηεχζπλζε: 

https://www.youtube.com/watch?v=CiInBfA3Y14 ) 

 

Ο ιφγνο επηινγήο ηνπ ηξίηνπ θεηκέλνπ είλαη ε ζηεξενηππηθή απεηθφληζε ηεο λεαξήο 

πξσηαγσλίζηξηαο. Ζ εμάρξνλε Φάλζπ Νάλζπ Κιάλζπ ελδηαθέξεηαη κνλίκσο γηα ηελ 

εμσηεξηθή ηεο εκθάληζε, ηελ νπνία επηκειείηαη ζπζηεκαηηθά. Σν ξνδ, ηα θνζκήκαηα, 

ηα αξψκαηα θπξηαξρνχλ. Αθφκα θαη ην αγαπεκέλν ηεο ρξψκα είλαη ην θνχμηα. Μία 

ζεηξά ζηεξενηχπσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηε ζεκεξηλή ιαλζαζκέλε αλαηξνθή ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ θαη ελζαξξχλνπλ ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα, ιακβάλνπλ ρψξα ζην 

ζπγθεθξηκέλν παηδηθφ πξφγξακκα, εκθπζψληαο ηα ζηε ζπλείδεζε ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ πνπ ην παξαθνινπζνχλ. Σα ζπγθεθξηκέλα δχν επεηζφδηα επηιέρζεθαλ γηα ηνλ 

αληηζεηηθφ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ δχν γνλέσλ: ε κεηέξα θάλεη νηθηαθέο εξγαζίεο 

θαη δίλεη ιχζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ Αληηζέησο ν παηέξαο είλαη 

επαγγεικαηίαο θαη θαη‟ εμαίξεζε εξγάδεηαη γηα κία κέξα ζπίηη. Ο ζηεξενηππηθφο 

ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ δχν θχιισλ είλαη πιένλ ηνπ εκθαλνχο. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CiInBfA3Y14
https://www.youtube.com/watch?v=CiInBfA3Y14
https://www.youtube.com/watch?v=CiInBfA3Y14
https://www.youtube.com/watch?v=CiInBfA3Y14
https://www.youtube.com/watch?v=CiInBfA3Y14
https://www.youtube.com/watch?v=CiInBfA3Y14
https://www.youtube.com/watch?v=CiInBfA3Y14
https://www.youtube.com/watch?v=CiInBfA3Y14
https://www.youtube.com/watch?v=CiInBfA3Y14
https://www.youtube.com/watch?v=CiInBfA3Y14
https://www.youtube.com/watch?v=CiInBfA3Y14
https://www.youtube.com/watch?v=CiInBfA3Y14
https://www.youtube.com/watch?v=CiInBfA3Y14
https://www.youtube.com/watch?v=CiInBfA3Y14
https://www.youtube.com/watch?v=CiInBfA3Y14
https://www.youtube.com/watch?v=CiInBfA3Y14
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IV. Tweet 

Σν επφκελν θείκελν απνηειεί έλα κήλπκα (tweet) πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 11/7/19 ζην 

δεκνθηιέο κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο tweeter, απφ έλαλ θέξειπη λεαξφ έιιελα 

ηελίζηα. Ο ζπγθεθξηκέλνο αζιεηήο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα γλσξίδεη ζεκαληηθέο λίθεο, 

νη νπνίεο έρνπλ επηθέξεη κία αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην άζιεκα ηνπ ηέληο. 

 

Σν θείκελν επηιέρζεθε θαζψο απνηειεί κία ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθή εθδήισζε ηνπ 

ζεμηζκνχ. Απηφ θαζψο, ν ζπγθεθξηκέλνο αζιεηήο, ηνπ νπνίνπ ην tweet εληάζζεηαη 

ζηε δηδαθηηθή πξφηαζε, απνηειεί πιένλ πξφηππν γηα κεγάιε κεξίδα ηεο λενιαίαο, 

ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ ληθψλ πνπ έρεη θαηαγάγεη. Έηζη, κπνξεί λα επεξεάζεη αιιά θαη 

λα δηακνξθψζεη ζπλεηδήζεηο θαη ηδενινγίεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ππνηηκεηηθέο γηα ηε γπλαηθεία θχζε. ην ζπγθεθξηκέλν tweet αλαπαξάγνληαη δχν 

ζηεξεφηππα: φηη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο βξίζθεηαη ζηελ θνπδίλα- ζην πιχζηκν πηάησλ, 

θαη φηη νη γπλαίθεο δελ παξθάξνπλ- θαη θαη‟ επέθηαζε δελ νδεγνχλ θαιά. Λφγσ ηεο 

θνηλήο θαηαθξαπγήο πνπ αθνινχζεζε, ν αζιεηήο απέζπξε ηε ζπγθεθξηκέλε 

δεκνζίεπζε. 

 

V. Γεινηνγξαθία 

Σν ηειεπηαίν θείκελν απνηειεί κία γεινηνγξαθία πνπ αληιήζεθε απφ ηνλ δεκνθηιή 

ρψξν θνηλσληθήο δηαθήκηζεο, Facebook. Γχν άληξεο ζην γξαθείν ζπδεηνχλ γηα ηελ 

έιεπζε ελφο λένπ πξνζψπνπ επζχλεο, πνπ, φπσο ελ ηέιεη απνθαιχπηεηαη… είλαη 

γπλαίθα. Σν γεγνλφο απηφ πξνθαιεί έληνλε αληίδξαζε ζηνλ έλα ζπλνκηιεηή. 



53 

 

Σν θείκελν απνηειεί κία γεινηνγξαθία, αιηεπκέλε απφ ην facebook. Παξνπζηάδεη 

ελδηαθέξνλ απφ δχν νπηηθέο. Πξψηνλ γηα ηελ θπξηαξρία ηνπ αξζεληθνχ γέλνπο δίπια 

ζε κία ζέζε επζχλεο («ηνλ» πξντζηάκελν). Γεχηεξνλ γηα ηελ αληίδξαζε ηνπ δεχηεξνπ 

ζπλνκηιεηε, πνπ κε θεθαιαία θαη ρξήζε πνιιαπιψλ ζεκείσλ ζηίμεο δείρλεη ηελ 

αληίδξαζή ηνπ φηαλ αληηιακβάλεηαη φηη «ν» πξντζηάκελνο είλαη ελ ηέιεη γπλαίθα. Ζ 

αληίδξαζή ηνπ κπνξεί λα ππνθξχπηεη δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα, απφ απνξία σο 

αγαλάθηεζε, θαη κπνξεί λα εξκελεπζεί απφ ηνλ αλαγλψζηε θαηά ην δνθνχλ. 

 

ρεδηαζκόο δηδαζθαιίαο 

Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο παξνχζαο δηδαζθαιίαο πηνζεηήζεθε θαηά βάζε σο ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ην κνληέιν ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ, πνπ φπσο είδακε απνβιέπεη ζηελ 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε δηάθνξα θεηκεληθά είδε θαη ελ γέλεη ζηνλ θξηηηθφ 

γξακκαηηζκφ. Αθνινπζνχλ ηα ηέζζεξα ζηάδηα ηνπ ρεδίνπ, βάζεη ηεο ζεσξίαο ηνπ 

κνληέινπ. 

Σνπνζεηεκέλε πξαθηηθή 

ηνρνζεζία: 

ην πιαίζην ηεο ηνπνζεηεκέλεο πξαθηηθήο επηδηψθεηαη νη καζεηέο: 
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 Nα εληνπίζνπλ θείκελα ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο ηεο αξεζθείαο ηνπο 

 Να αλαδείμνπλ θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αξεζθείεο ηνπο 

κέζα απφ ην πιηθφ πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ. 

 Να κεηαθέξνπλ θαζεκεξηλέο ηνπο εκπεηξίεο ζηε ζρνιηθή ηάμε 

 Να ςπραγσγεζνχλ κε ηελ πξαγκάηεπζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ θεηκέλσλ 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θξηηηθά ηε ζηεξενηππηθή απεηθφληζε ηεο γπλαίθαο ζηα 

θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο 

Ο δηδάζθσλ νθείιεη λα εληάζζεη δπλακηθά ηνπο καζεηέο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Ζ γλψκε θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπο θαζίζηαληαη πνιχηηκεο γηα ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή θαη ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη θαη ζχδεπμε ηεο θαζεκεξηλήο κε ηε ζρνιηθή εκπεηξία. ην πιαίζην απηφ 

ζα ήηαλ ζεκηηφ λα δηεξσηεζνχλ νη καζεηέο γηα ηα είδε θεηκέλσλ καδηθήο θνπιηνχξαο 

πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξεζθείεο ηνπο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κπνξεί λα γίλεη κία άηππε 

δεκνζθφπεζε εληφο ηάμεο ή νκάδεο δηαιφγσλ πνπ ζα ζπλαπνθαζίζνπλ δεκνθξαηηθά 

γηα ηα είδε θεηκέλσλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε. Σαπηφρξνλα, θαη ηα ίδηα ηα παηδηά 

κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ θαη λα θέξνπλ ζηελ ηάμε θείκελα ηεο αξεζθείαο ηνπο. 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε, φπσο πξναλαθέξζεθε, επηιέρζεθαλ 

θεηκεληθά είδε πνπ πξνέξρνληαη απφ κία επξεία γθάκα θεηκεληθψλ εηδψλ. 

Αλνηρηή δηδαζθαιία 

ηνρνζεζία: 

ην πιαίζην ηεο αλνηρηήο δηδαζθαιίαο επηδηψθεηαη νη καζεηέο: 

 Να αληηιεθζνχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ εθάζηνηε 

θεηκεληθνχ είδνπο 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, αθνχ ζπγθξίλνπλ ηα δηάθνξα θεηκεληθά είδε, ηηο 

δηαθνξέο ηνπο 

 Να αληηιεθζνχλ πσο ηφζν ν ιφγνο φζν θαη ε εηθφλα δχλαηαη λα κεηαδψζεη 

κελχκαηα 

 Να εληνπίζνπλ ηα κέζα πνπ ην θάζε θείκελν καδηθήο θνπιηνχξαο κεηέξρεηαη 
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 Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ξφιν ηνπ θάζε θεηκεληθνχ είδνπο καδηθήο θνπιηνχξαο 

ην πιαίζην ηεο αλνηρηήο δηδαζθαιίαο, νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο, αθνχ 

ιεθζεί ππφςε θαη ην γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν αιιά θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ. 

Αξρηθά δηαλέκεηαη θχιιν εξγαζίαο, ψζηε λα απνζαθεληζηεί ην λφεκα εθάζηνηε ηνπ 

θεηκέλνπ. ην θχιιν εξγαζίαο ελζσκαηψλνληαη εξσηήζεηο, φπσο: 

Πνηνο ν ηόπνο ηεο ηζηνξίαο; 

Πνηα ηα πξόζσπα ηεο ηζηνξίαο; 

Πνηα ε πινθή; 

Γηαθξίλεηε θάπνην θνηλό ραξαθηεξηζηηθό αλάκεζα ζηα θείκελα; 

Οη εξσηήζεηο απαληψληαη νκαδηθά θαη αλαθνηλψλνληαη ζηελ ηάμε, ελψ αθνινπζεί 

ζπδήηεζε. Ο δηδάζθσλ, κε καηεπηηθή κέζνδν πξνζπαζεί λα σζήζεη ηνπο καζεηέο- εθ‟ 

φζνλ θάηη ηέηνην δελ επηηεχρζεθε απφ ηνπο καζεηέο ζε πξψην ρξφλν, ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη θνηλφο άμνλαο είλαη κία ππνηηκεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

γπλαίθαο. 

Έπεηηα αλαιχεηαη ε εμσηεξηθή κνξθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Μέζσ 

θαηεπζπλφκελεο ζπδήηεζεο θαη θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο νη καζεηέο αζρνινχληαη κε 

ην κέγεζνο ησλ θεηκέλσλ, ηε ρξήζε εηθφλαο, ην ζπλδπαζκφ ησλ δχν (ιφγνπ- εηθφλαο), 

ηελ έληαμε κνπζηθήο θ.ν.θ. 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ αληηιεπηά ηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη δηαθξηηέο νη δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα θείκελα, κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί (είηε σο θχιιν εξγαζίαο, είηε ζην 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα, κε ηελ θαζνιηθή ζπκκεηνρή ηεο ηάμεο) ν παξαθάησ πίλαθαο: 

 

 Κηλνύκελε 

εηθόλα 
Μνπζηθή Γξαπηόο 

ιόγνο 
Λόγνο & 

Δηθόλα 
Πξνβνιή 

πξντόληνο 
ύληνκνο 

Λόγνο 

Γηαθήκηζε       

Γηαθήκηζε 

Δθζηξαηείαο 
      

Παηδηθή 

ζεηξά 
      

Tweet       

Γεινηνγξαθία       
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Αθνινπζεί ζπδήηεζε, ελψ κπνξεί λα γίλεη θαη θαηαινγνγξάθεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θεηκέλσλ, ζηα νπνία κπνξεί νη καζεηέο λα πξνζζέζνπλ θαη 

άιια ραξαθηεξηζηηθά, πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ. 

ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε γιψζζα ησλ θεηκέλσλ. Εεηείηαη απφ ηηο νκάδεο καζεηέο λα 

εληνπηζηνχλ νξηζκέλνη δείθηεο ζε θάζε θείκελν. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο 

πξαγκαηεχνληαη νκαδηθά θαη απαληνχλ ζηηο εμήο εξσηήζεηο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο: 

- Πνην πξόζσπν θπξηαξρεί ζηηο δύν δηαθεκίζεηο; Κπξηαξρεί θάπνηα έγθιηζε; 

- Δληνπίδεηαη θάπνην ζιόγθαλ ζηηο δηαθεκίζεηο; 

- Ση είδνπο γιώζζα θαη ιεμηιόγην ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παηδηθή ζεηξά; Τπάξρνπλ 

κόλν 

ειιεληθέο ιέμεηο; Πνηα ιέμε επαλαιακβάλεηαη ηαθηηθά; 

- Ο ζπληάθηεο ηνπ tweet ρξεζηκνπνηεί άξλεζε, θαηάθαζε ή εξώηεζε; 

- Τπήξμε θάπνηα ζύγρπζε αξρηθά ζηε γεινηνγξαθία. ε πνηνλ γξακκαηηθό δείθηε 

νθείιεηαη; 

(Αξηζκόο, Γέλνο, Πηώζε, Δγθιηζε, θάηη άιιν) 

 

Μέζσ θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο, νη καζεηέο ζα νδεγεζνχλ ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

- ην πξφζσπν πνπ θπξηαξρεί ζηηο δηαθεκίζεηο είλαη ην Β‟ εληθφ ελψ, θπξίσο ζηελ 

έληππε δηαθήκηζε θπξηαξρεί ε πξνζηαθηηθή 

- θαη ζηηο δχν δηαθεκίζεηο ππάξρεη ζιφγθαλ, «Έδα, ε κπχξα φπσο πξέπεη λα είλαη» 

ζηελ πξψηε θαη «Φέξζνπ Αληξίθηα» ζηε δεχηεξε. 

- ε γιψζζα θαη ην ιεμηιφγην ηεο παηδηθήο ζεηξάο είλαη απιή, θαζεκεξηλή, ελψ 

επαλαιακβάλεηαη ηαθηηθά ε μέλε ιέμε Fancy (= θαληαρηεξφο, εμεδεηεκέλνο), ε νπνία 

ππάξρεη θαη ζηνλ ηίηιν ηεο ζεηξάο. 

- ε ζχγρπζε πξνήιζε απφ ηε ρξήζε ηνπ αξζεληθνχ άξζξνπ δίπια ζηε ιέμε 

«πξντζηάκελνο», ελψ επξφθεηην γηα γπλαίθα. 
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Σέινο, γίλεηαη ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηελ πξσηεχνπζα ζηφρεπζε ηνπ θάζε θεηκέλνπ. 

Ο δηδάζθσλ ζεκεηψλεη ζε αξαρλφγξακκα ζηνλ πίλαθα εμήο επηινγέο 

Γηαζθέδαζε                Κνηλσληθό Μήλπκα                   Υηνύκνξ 

 

 

Πξνώζεζε πξντόληνο                         ΣΟΥΟ                                       Δλεκέξσζε 

 

 

Πξνβνιή Πξνζσπηθήο Άπνςεο 

  

Οη καζεηέο, θαηφπηλ δηαιφγνπ εληνπίδνπλ ηελ πξσηεχνπζα ζηφρεπζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ εθάζηνηε θεηκεληθνχ είδνπο. 

 

Κξηηηθή πιαηζίσζε 

ηνρνζεζία: 

ην πιαίζην ηεο θξηηηθήο πιαηζίσζεο επηδηψθεηαη νη καζεηέο: 

 Να αληηιεθζνχλ ηε ζηεξενηππηθή εηθφλα κε ηελ νπνία ε γπλαίθα 

παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηα θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο 

 Να πξνβιεκαηηζηνχλ αλαθνξηθά κε ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζήκεξα 

 Να απνθσδηθνπνηνχλ ην λφεκα ελφο θεηκέλνπ 

 Να αλαδεηνχλ ηηο πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ ελφο θεηκέλνπ 

 Να αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε ψζηε λα αληηιακβάλνληαη ηα ππφξξεηα 

κελχκαηα ησλ θεηκέλσλ 

 Να αλαπηχμνπλ αληηζηάζεηο ζηελ δηάδνζε ζηεξενηχπσλ 
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Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ νη καζεηέο αλαθαιχςνπλ ηα ζηεξεφηππα πνπ 

δηέπνπλ ηελ εηθφλα ηεο γπλαίθαο κέζα ζε θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο, θάηη ην νπνίν 

κπνξεί λα θαηαζηεί εθηθηφ κέζσ ησλ εμήο δξαζηεξηνηήησλ. 

Γξαζηεξηόηεηα πξώηε: Αξρηθά νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο νη νπνίεο 

θαινχληαη λα πεξηγξάςεη ε θάζε κία εμ απηψλ ηηο πξσηαγσλίζηξηεο ηεο δηαθήκηζεο 

θαη ηεο παηδηθήο ζεηξάο αληίζηνηρα. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ε αλαθνξά ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ζηελ 

πεξηγξαθή θαη ηνλ κεραληζκφ ηεο. χκθσλα, ινηπφλ, κε ην ζρνιηθφ βηβιίν ηεο 

Γιψζζαο (η‟ Γεκνηηθνχ, 11
ε
 ελφηεηα). 

… ζηελ πεξηγξαθή ελόο αλζξώπνπ αθνινπζνύκε ζπλήζσο κηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία. 

Να πνηα είλαη ηα βαζηθά ηεο κέξε: 

• δίλνπκε έλαλ γεληθό ραξαθηεξηζκό ηνπ πξνζώπνπ θαη κηιάκε γηα ηε ζρέζε 

καο καδί ηνπ 

• πεξηγξάθνπκε ηελ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε 

• πξώηα ηε γεληθή εληύπσζε πνπ δίλεη 

• κεηά ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

• πεξηγξάθνπκε ηνλ ραξαθηήξα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

• κηιώληαο γηα ηα πξνηεξήκαηα θαη ηα ειαηηώκαηά ηνπ 

• αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά επεηζόδηα 

• θιείλνπκε κε κηα γεληθή θξίζε γηα ην πξόζσπν πνπ πεξηγξάςακε 

• ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηγξαθήο κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηηο ζθέςεηο θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηά καο 

 

Έκθαζε, θαη κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε απφ πιεπξάο ηνπ δηδάζθνληα ζα δνζεί 

ζηελ φκνξθε θαη πξνζεγκέλε εμσηεξηθή εκθάληζε ησλ πξσηαγσληζηξηψλ. Μπνξεί 

αθφκα λα ηνληζηεί ε πξνζθφιιεζε ηεο πξσηαγσλίζηξηαο ηεο παηδηθήο ζεηξάο ζηελ 

εμσηεξηθή ηεο εηθφλα, γεγνλφο ηδηαίηεξα αζχκβαην θαη κε ηελ κηθξή ηεο ειηθία. 

Ζ ίδηα δξαζηεξηφηεηα θαιείηαη λα πξαγκαησζεί θαη ζηα δχν επεηζφδηα ηεο παηδηθήο 

ζεηξάο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. Έκθαζε, πέξαλ ησλ εμσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, 

κπνξεί λα δνζεί ζηελ ελαζρφιεζε ηεο κεηέξαο κε ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο ελ αληηζέζεη 

κε ηνλ παηέξα. 

ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ζρνιηαζηνχλ νη γισζζηθέο θαη ιεμηινγηθέο επηινγέο, φπσο θαη 

ε ζηφρεπζε ζε νξηζκέλα απφ ηα θείκελα. 
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Γξαζηεξηόηεηα δεύηεξε: Αλαθνξηθά κε ηελ ηειενπηηθή δηαθήκηζε, δηνξγαλψλεηαη 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε θξάζε ηνπ εθθσλεηή: 

Τώξα πνηα πξνηηκάο… Ε, απηό είλαη δηθό ζνπ ζέκα 

ην πιαίζην απηφ πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηή- εάλ δελ έρεη επηηεπρζεί άκεζα- ε 

ζπζρέηηζε ησλ δχν εηδψλ κπχξαο θαη ησλ δχν γπλαηθψλ. Δμεηάδεηαη ε πξφζεζε ηνπ 

δεκηνπξγνχ ηεο δηαθήκηζεο θαη πνπ απνβιέπεη κε ην ζπγθεθξηκέλν ινγνπαίγλην. 

πδεηείηαη γεληθά ην ινγνπαίγλην σο ηαθηηθή ηεο δηαθήκηζεο. Εεηείηαη απφ ηα παηδηά 

λα αλαδεηήζνπλ άιιεο δηαθεκίζεηο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη θάπνην ινγνπαίγλην. 

 

Γξαζηεξηόηεηα Σξίηε: Σα παηδηά αζρνινχληαη κε ην ζιφγθαλ ηεο θνηλσληθήο 

δηαθήκηζεο, «Φέξζνπ Αληξίθηα». Αξρηθά, νη καζεηέο θαινχληαη λα θάλνπλ κία 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν ηεο ιέμεσο αληξίθηα, ηεο ζεκαζίαο ηεο αιιά θαη άιισλ 

ζπκθξαδνκέλσλ ζηα νπνία εληάζζεηαη. 

Δλδεηθηηθά, παξαηίζεληαη νξηζκέλα απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ έδσζε ε αλαδήηεζε22: 

Γπλαίθεο κε άπνςε αληξίθηα! 

Να ζέβεζηε εθείλεο ηηο γπλαίθεο πνπ παιεύνπλ ζηε δσή αληξίθηα- απηέο αμίδνπλ ην 

ζεβαζκό καο 

«Αληξίθηα» παξαδνρή Μαξζέιν: «Θεσξώ όηη έθαλα πέλαιηη» 

Πόζν αληξίθηα πξνπνλείηαη ν Βιαληηκίξ Πνύηηλ; 

Ζέηα Μαθξππνύιηα: «Ο Αληώλεο δε κνπ θέξζεθε αληξίθηα» 

Έπεηηα αλαδεηνχλ ηε ζεκαζία ηεο ιέμεσο ζην ιεμηθφ. 

χκθσλα κε ην ιεμηθφ ηνπ Μπακπηληψηε: 

Αληξίθηα επίξξεκα πξνεξρόκελν από ηε ιέμε αληξίθεηνο= απηόο πνπ αλήθεη ή 

ηαηξηάδεη ζε άληξα, πνπ έρεη ηδηόηεηεο πνπ απνδίδνληαη θαηεμνρήλ ζε άληξα. 

                                                           
22

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/12/blog-post_814.html, 
https://chronographimata.gr/gynaikes-me-apopsi-antrikia/, 
https://www.sportime.gr/.../antrikia-paradochi-marselo-theoro-oti-ekana-penalti/ 
https://gr.askmen.com › Άρθρο › ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ 
https://www.inewsgr.com/.../zeta-makrypoulia--o-antonis-de-mou-ferthike-antrikia. 

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/12/blog-post_814.html
https://chronographimata.gr/gynaikes-me-apopsi-antrikia/
https://www.sportime.gr/.../antrikia-paradochi-marselo-theoro-oti-ekana-penalti/
https://www.inewsgr.com/.../zeta-makrypoulia--o-antonis-de-mou-ferthike-antrikia
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Αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ην πφζν ε ρξήζε κίαο ηέηνηαο ιέμεο πξνάγεη ή φρη ηελ 

ηζφηεηα. ην πιαίζην απηφ κπνξεί λα δηνξγαλσζεί έλαο αγψλαο ιφγσλ, θαηά ηνλ 

νπνίν νη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε δχν νκάδεο ππεξαζπίδνληαη ην αλ ν φξνο εμππεξεηεί 

επί ηεο νπζίαο ηελ αξρηθή ζηφρεπζε ηεο θακπάληαο. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ππήξμε αδφθηκε επηινγή. 

ην ίδην πιαίζην, κε ηε κέζνδν ησλ εξσηναπνθξίζεσλ νη καζεηέο θαινχληαη λα 

ζρνιηάζνπλ ηελ επηινγή ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο θακπάληαο λα αλαθεξζεί κφλν ζηηο 

γπλαίθεο πνπ ελέρνπλ θάπνην ξφιν ζηε δσή ηνπ άληξα θαη ζηε ρξήζε ηεο θηεηηθήο 

αλησλπκίαο «καο». 

 

Γξαζηεξηόηεηα ηέηαξηε: ρνιηάδεηαη ην tweet ηνπ δηάζεκνπ αζιεηή. Θα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί ε εηθφλα ηεο γπλαίθαο πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

κήλπκα θαη ην πφζν κπνξεί έλα ηέηνην κήλπκα λα επεξεάζεη ηελ θνηλή γλψκε θαη 

θπξίσο ηα παηδηά, πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνλ αζιεηή σο πξφηππν. 

 

Γξαζηεξηόηεηα πέκπηε: Όπσο επηζεκάλζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε αξρηθή 

ζχγρπζε ζηε γεινηνγξαθία πξνήιζε απφ ηε ρξήζε ηνπ αξζεληθνχ άξζξνπ, ελψ 

επξφθεηην γηα γπλαίθα πξντζηάκελν. Οη καζεηέο θαινχληαη λα αλαδεηήζνπλ ζην 

δηαδίθηπν άιιεο πεξηπηψζεηο θπξηαξρίαο ηνπ αξζεληθνχ άξζξνπ/ γέλνπο ή πηνζέηεζε 

ηνπ ζειπθνχ. 

Μπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ παξαδείγκαηα, φπσο ηα εμήο: 

νη λνζειεπηέο 

νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί 

νη ρεηξηζηέο 

νη νδνληνηερλίηεο 

νη γηαηξνί 

νη ςπρνιόγνη 

ΑΛΛΑ νη καίεο 
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Σα παηδηά ζρνιηάδνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπ αξζεληθνχ γέλνπο, πξνζπαζνχλ λα 

εληνπίζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζπκβαίλεη θαη ηη ζεκαηνδνηεί γηα ηε ζέζε 

ηεο γπλαίθαο ζήκεξα. 

  

Γξαζηεξηόηεηα έθηε: Οη καζεηέο θαινχληαη λα εξκελεχζνπλ ηα παξαγισζζηθά θαη 

εμσγισζζηθά ζηνηρεία ηεο γεινηνγξαθίαο, φπσο ηα θεθαιαία γξάκκαηα θαη ηα πνιιά 

ζεκεία ζηίμεο ζηελ απάληεζε ηνπ δεχηεξνπ ζπλνκηιεηή, αιιά θαη ηε γιψζζα ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ ζην άθνπζκα φηη πξφθεηηαη ηειηθά γηα γπλαίθα πξντζηάκελν. ηνλ 

πίλαθα κπνξεί λα θαηαγξαθνχλ ιέμεηο πνπ λα ζπζρεηίδνληαη κε απηέο ηηο κε ιεθηηθέο 

επηινγέο, φπσο θφβνο, απνηξνπηαζκφο, απνξία θ.η.ι., νη νπνίεο εθθξάδνληαη απφ ηνπο 

καζεηέο κε θαηαηγηζκφ ηδεψλ θαη ελ ζπλερεία ζρνιηάδνληαη. 

 

Μεηαζρεκαηηζκέλε πξαθηηθή 

ηνρνζεζία: 

ην πιαίζην ηεο κεηαζρεκαηηζκέλεο πξαθηηθήο επηδηψθεηαη νη καζεηέο: 

 Να παξαγάγνπλ δηθά ηνπο απζεληηθά θείκελα 

 Να κεηαζρεκαηίζνπλ θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο ζε δηαθνξεηηθά θεηκεληθά 

είδε 

 Να πξνβιεκαηηζηνχλ απφ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε 

αιιαγή νπηηθήο γσλίαο 

 Να εθθξάζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο 

  

Γξαζηεξηόηεηα πξώηε: νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπ ζθελνζέηε 

ζηελ πξψηε δηαθήκηζε θαη λα πνπλ ηη ζα άιιαδαλ θαη πνηα ζηνηρεία ζα κπνξνχζαλ λα 

δηαηεξήζνπλ, πξνθεηκέλνπ λα κε ζίγεηαη ε γπλαηθεία ππφζηαζε. 

Γξαζηεξηόηεηα δεύηεξε: Οη καζεηέο θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζε νκάδεο 

αθίζεο πνπ λα απνηξέπνπλ ηελ έκθπιε βία, ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηε θνξά σο 

ζιφγθαλ ηελ αληίζεηε θξάζε απφ ηελ αξρηθή, δειαδή ηε θξάζε 
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«κε θέξεζαη “αληξίθηα”» 

Οη αθίζεο ζα κπνξνχζαλ λα αλαξηεζνχλ ζηνλ ηνίρν ηεο ηάμεο ή ζηνλ δηάδξνκν ηνπ 

ζρνιείνπ σο κία κνξθή έθζεζεο, ε νπνία κπνξεί λα εκπινπηίδεηαη θαηά θαηξνχο απφ 

άιιεο αθίζεο θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο θαηά ηνπ ελδνζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, 

θαηά ηεο κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θ.α. 

Γξαζηεξηόηεηα ηξίηε: πλερίδνληαο ηελ ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Κξηηηθήο 

Πιαηζίσζεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπληάμνπλ απαληεηηθά ειεθηξνληθά κελχκαηα 

δηακαξηπξίαο (e- mails) γηα ην twet ηνπ αζιεηή. Ζ εξγαζία απηή κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε νκάδεο ή λα πξαγκαηνπνηεζεί έλα θνηλφ ειεθηξνληθφ κήλπκα 

ηνπ ζπλφινπ ηεο ηάμεο, ην νπνίν, κάιηζηα, κπνξεί θαη λα απνζηαιεί ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ αζιεηή. 

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο ζα θιεζνχλ λα κεηαηξέςνπλ ην ειεθηξνληθφ κήλπκα ζε 

tweets, δηαηεξψληαο κφλν ηελ θεληξηθή ηδέα, δεδνκέλεο ηεο κηθξήο έθηαζεο πνπ ην 

ζπγθεθξηκέλν θείκελν πεξηιακβάλεη (κφιηο 140 ραξαθηήξεο). Σα tweets 

αλαγηγλψζθνληαη ζηελ ηάμε θαη ζρνιηάδεηαη ε δηαθνξεηηθή κνξθή ησλ θεηκεληθψλ 

εηδψλ. 

Γξαζηεξηόηεηα ηέηαξηε: Σα παηδηά θαινχληαη λα δξακαηνπνηήζνπλ ηελ 

γεινηνγξαθία, εκπινπηίδνληαο ηελ κε ηελ είζνδν ηεο πξντζηακέλεο. Μπνξνχλ λα 

ζθεθηνχλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ θαη άιια επηξάπεια, πξνεξρφκελα απφ ηε ζχγρπζε 

ιφγσ ηεο πηνζέηεζεο ηνπ αξζεληθνχ γέλνπο. Δλαιιαθηηθά, κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ αηνκηθά ή ζε νκάδεο άιιεο γεινηνγξαθίεο. Βαζηθφ, είλαη λα 

ελζσκαησζεί ην ζηνηρείν ηνπ επηξάπεινπ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ο Κξηηηθφο Γξακκαηηζκφο ζπληζηά κία αλαγθαηφηεηα ηεο επνρήο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηηο δένπζεο 

δεμηφηεηεο, αιιά θαη αληηζηάζεηο απέλαληη ζηνλ θαηαηγηζκφ πιεξνθνξηψλ πνπ 

δέρνληαη θαζεκεξηλά. Ζ επαθή ηνπ ζχγρξνλνπ παηδηνχ κε ηα θείκελα Μαδηθήο 

Κνπιηνχξαο είλαη δεδνκέλε θαη ιακβάλεη ρψξα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ πνηέ, 

θαζψο ηα πξνζθεξφκελα κέζα βξίζθνληαη πιένλ ζηε δηάζεζε ηνπ θαζελφο ζε 

πιεζψξα. 

Σα θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο κπνξεί θαη πξέπεη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο κέζσ απηψλ κπνξεί λα γίλεη θαη ε ζχδεπμε ηεο 

θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο ησλ παηδηψλ κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. πληζηνχλ, δε, 

πξνλνκηαθφ κέζν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ, ελψ αξρέο ησλ 

Πνιπγξακκαηηζκψλ καο έρνπλ δείμεη ηνλ ηξφπν ελζσκάησζήο ηνπο ζηε ζρνιηθή 

θνπιηνχξα. 

Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ παξνπζηάζηεθε πξνζπάζεζε λα απνηειέζεη κία πξφηαζε 

γηα ηελ αλάπηπμε Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ. Μέζσ απηήο αλακέλεηαη νη καζεηέο κε 

επράξηζην, δεκηνπξγηθφ αιιά θαη νηθείν ζηηο αξεζθείεο θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο 

ηξφπν λα αζρνιεζνχλ θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ ζηεξενηππηθφ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ηεο γπλαίθαο απφ ηα θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί απηφ εθηθηφ, επηιέρζεθαλ θείκελα πνπ αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθφ είδνο, ηα νπνία ζπλαληψληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα-γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεη πσο ε ζηεξενηππηθή αληηκεηψπηζε ηεο γπλαίθαο, αθφκα θαη ζήκεξα, 

παξακέλεη πξαγκαηηθφηεηα.  

Οη καζεηέο, κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο, κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ φηη 

πίζσ απφ ην εθάζηνηε θείκελν ιαλζάλνπλ κελχκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε καο 

απέλαληη ζε δεηήκαηα θνηλσληθά, πνιηηηθά, εζηθά. Μία ηέηνηα ζπλεηδεηνπνίεζε 

απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ επίηεπγκα, θαζψο ζπληζηά ην πξψην βήκα γηα ηνλ 

εμνβειηζκφ αλάινγσλ πεπνηζήζεσλ θαη ηαθηηθψλ. Γεδνκέλνπ φηη ηα παηδηά είλαη ην 

κέιινλ, ρξεηαδφκαζηε θξηηηθά εκθνξνχκελνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο, πξνθεηκέλνπ 

λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πην δεκνθξαηηθφ, πην δίθαην θαη πην αλζξψπηλν αχξην. Ο 

θξηηηθφο γξακκαηηζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη ην κέζν. 
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ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ- ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

Οη δπζθνιίεο, κε ηηο νπνίεο πηζαλφλ λα έξζεη αληηκέησπνο ν δηδάζθσλ αιιά θαη ηα 

παηδηά, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αλαπηχμνπλ ηνλ Κξηηηθφ Γξακκαηηζκφ ίζσο είλαη 

ζεκαληηθέο. Πξσηίζησο ζρεηίδνληαη κε ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν, ν νπνίνο ίζσο δελ 

είλαη απηφο πνπ ζα ρξεηαδφηαλ ην γισζζηθφ κάζεκα πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεί ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ θαη δχζθνια έηζη ζα κπνξνχζε λα πξνζθεξζεί γηα ηε αλάπηπμε Κξηηηθνχ 

Γξακκαηηζκνχ. Αθεηέξνπ ην ππνπξγείν ζέηεη πηεζηηθνχο πεξηνξηζκνχο αλαθνξηθά κε 

ηε δηδαθηέα χιε, παξάγνληαο επίζεο απνζαξξπληηθφο. Παξάιιεια, ε εθαξκνγή ελφο 

ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο πξνυπνζέηεη θαη αιιαγή λννηξνπίαο ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη πηζαλψο ελ γέλεη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Χζηφζν, ηα 

απνηειέζκαηα κπνξνχλ θαη ζα δηθαηψζνπλ ηνλ φπνηνλ πεξαηηέξσ θφπν δαπαλεζεί. 

Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία ε δπζθνιία ήηαλ ην λα κπεη θαλείο αθξηβψο ζε κία ηέηνηνπ 

είδνπο δηαθνξεηηθή λννηξνπία, ε νπνία δε ζπλάδεη κε ηηο εκπεηξίεο πνπ έσο ηψξα 

έρνπκε πξνζιάβεη απφ ηε ζρνιηθή καο εκπεηξία- σο καζεηέο ή σο δηδάζθνληεο. Απηή 

είλαη πνπ πξσηίζησο ζα έπξεπε λα δηαθνξνπνηεζεί. Ίζσο αλ ππάξμεη κία ηξάπεδα 

ζεκάησλ κε πξνζεγγίζεηο ππφ ην πξίζκα ηνπ Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ, απφ φπνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξνχζε λα αληιεί πξνηάζεηο θαη ηδέεο αιιά θαη λα εκπινπηίδεη ν 

ίδηνο κε ηηο δηθέο ηνπ, ζα ππήξρε κεγαιχηεξε εμνηθείσζε ηφζν ηνπ θνηλνχ φζν θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο ην κνληέιν ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ απνηέιεζε έλα 

πνιχηηκν θαη ζπλάκα εχρξεζην εξγαιείν, πάλσ ζην νπνίν ζηεξηρηήθακε, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε- αιιά θαη λα 

θαηαλνήζνπκε ηελ αμία ησλ πξνεξρφκελσλ απφ ην Μ.Μ.Δ. θεηκέλσλ γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία- ε νπνία κε ηηο σο ηψξα πξνζιακβάλνπζεο θαη ηα σο ηψξα 

δεδνκέλα δελ θάληαδε λα έρεη ζέζε. Σαπηφρξνλα ην κνληέιν απηφ ζπληζηά θαη έλα 

κέζν, ην νπνίν κε επθνιία ν θάζε εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο ζα επηζπκνχζε λα θχγεη 

απφ ηα ζηεγαλά κίαο θιαζηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, ζα κπνξνχζε 

λα πηνζεηήζεη.  

Σν αλ ε παξνχζα πξφηαζε ζα νδεγήζεη ζηελ επφδσζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηφρσλ, 

είλαη έλα εξψηεκα κα θαη κία πξφθιεζε, ε νπνία κφλν ζηελ πξάμε ζα κπνξνχζε λα 

απαληεζεί. Θεσξνχκε, σζηφζν, πσο ζα κπνξνχζε λα «θεξδίζεη» ηνπο καζεηέο, σο 

κηα πξνζέγγηζε δηαθνξεηηθή, θνληά ζηελ εκπεηξία ηνπο θαη, ζπλάκα, ζχγρξνλε. 
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