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Ορισμοί



Γιατί γραμματισμοί (literacies) και όχι 

γλωσσική διδασκαλία;

 Ικανότητα του ατόμου να ελέγχει τη ζωή και το περιβάλλον 

του διά του λόγου

 Δεξιότητες που είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν για την 

αποτελεσματική παραγωγή και πρόσληψη ενός κειμένου

 με στοιχεία προφορικότητας ή/και γραπτότητας

 γλωσσικού ή πολυτροπικού

 Επέκταση και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα (π.χ. ψηφιακός, 

τεχνολογικός, περιβαλλοντικός γραμματισμός)



Οι κριτικοί γραμματισμοί

 Παρά το ότι συχνά ο κριτικός γραμματισμός συζητείται ως μια 

ομοιογενής προσέγγιση στη γλωσσική εκπαίδευση, στην 

πραγματικότητα πρόκειται για ένα πλέγμα διαφορετικών 

επιστημολογικών παραδόσεων, εκπαιδευτικών τάσεων και 

διδακτικών αρχών

 «παιδαγωγική φιλοσοφία» (Τεντολούρης & Χατζησαββίδης 2014: 420) 

ή «εκπαιδευτικό ιδεώδες» (Κοντοβούρκη & Ιωαννίδου 2013: 86)



Κριτικοί γραμματισμοί

 Στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στις 

λειτουργίες των κυρίαρχων μορφών γραμματισμού, καθώς 

και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης απέναντί τους

 Τα κείμενα δεν αντιμετωπίζονται ως ουδέτερες 

σημασιολογικές οντότητες αλλά ως ιδεολογικές κατασκευές 

που προωθούν μια συγκεκριμένη οπτική του κόσμου και 

συντηρούν συγκεκριμένες σχέσεις εξουσίας



Κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα

(Sociolinguistic variation)

 Αποτελεί το κατεξοχήν αντικείμενο μελέτης της 

κοινωνιογλωσσολογίας ήδη από τη συγκρότησή της ως 

αυτόνομου πεδίου τη δεκαετία του 1960, καθώς αποτελεί το 

φαινόμενο που αποκρυσταλλώνει το κοινωνικό στοιχείο στη 

γλώσσα

 Π.χ. γεωγραφικές και κοινωνικές διάλεκτοι

 Έχει συνδεθεί με το παραδοσιακό συσχετιστικό παράδειγμα 

του Labov που την αντιμετωπίζει ως γλωσσικό 

αντικατοπτρισμό μιας προκαθορισμένης κοινωνικής 

κατηγορίας



Κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα

 Στη νεότερη (κονστρουξιονιστική) κοινωνιογλωσσολογία 

τείνει να αντικατασταθεί με εναλλακτικούς όρους όπως 

ποικιλομορφία (diversity), διαφορά (difference), 

διαφοροποίηση (differentiation) και ύφος (style), οι οποίοι 

αντιμετωπίζουν τη γλωσσική χρήση ως πόρο κατασκευής 

νοήματος (βλ. Coupland 2007, Eckert 2012)

 Διατηρήσαμε τον όρο ‘ποικιλότητα’, που είναι ευρύτερα 

γνωστός στο ελληνικό ακροατήριο, νοηματοδοτώντας τον, 

ωστόσο, με τη σύγχρονη κοινωνιογλωσσολογική οπτική



Μαζική/ λαϊκή κουλτούρα (popular 

culture)

 Πολιτισμικές πρακτικές που διαχέονται από τα μαζικά μέσα (π.χ. 

τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο) και έχουν συνήθως ευρεία 

απήχηση σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού

 Ως προς το περιεχόμενό τους, τείνουν να ανακυκλώνουν τα 

κυρίαρχα κοινωνικά νοήματα και τις κυρίαρχες ιδεολογίες (βλ. 

σχετικά Fiske 2010, Storey 2006, Strinati 2004)

 Π.χ. κόμικς, περιοδικά, εφημερίδες, κινηματογραφικές ταινίες, 

τηλεοπτικές σειρές, ειδήσεις, διαφημίσεις, social media….





Διαπιστώσεις



Ασυνέχεια μεταξύ σχολικού και γραμματισμών ‘εκτός 

σχολείου’



Εξωσχολικοί γραμματισμοί

 Δεν εννοούμε απλώς τους γραμματισμούς που συμβαίνουν εκτός 

(χώρος) και μετά (χρόνο) το σχολείο, αλλά κυρίως τους 

γραμματισμούς που δεν μοιάζουν με σχολικού τύπου 

γραμματισμούς και δεν προωθούνται συνήθως στο σχολείο

 Π.χ. μαζική κουλτούρα



Σπουδές Νέου Γραμματισμού

(New Literacy Studies)

Δεν είναι τα παιδιά που 

πρέπει να προσαρμοστούν 

στις σχολικές ανάγκες αλλά το 

σχολείο που πρέπει να 

αναγνωρίσει τις εξωσχολικές 

πρακτικές γραμματισμού τους 

και να τις εντάξει στα 

Προγράμματα Σπουδών



Ταυτόχρονα, ως κριτικά 

εγγράμματα υποκείμενα 

μαθαίνουν πώς να αξιοποιούν 

στρατηγικά τις αξίες του 

(τυπικού) σχολικού γραμματισμού

ως μέσου για να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε κέντρα εξουσίας και 

λήψης αποφάσεων



Κειμενική διαμεσολάβηση της κοινωνικής πραγματικότητας



Κειμενική διαμεσολάβηση

 Η γνώση των μαθητών/τριών για τον κόσμο και οι στάσεις τους 

προς διάφορες πτυχές της κοινωνι(ογλωσσι)κής πραγματικότητας 

διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από τις αναπαραστάσεις που 

εγγράφονται για αυτές στον λόγο της μαζικής κουλτούρας

 Είναι πιο πιθανό τα παιδιά της πόλης να αποκτήσουν ‘ακούσματα’ 

για διαλέκτους από διαφημίσεις, και όχι από διαλεκτόφωνους

ομιλητές



Κειμενική διαμεσολάβηση

 Ο λόγος της μαζικής κουλτούρας είναι ─με μπαχτινικούς όρους─

ετερογλωσσικός

 Η απεικόνιση της κοινωνιογλωσσικής ποικιλότητας συχνά 

αποτυπώνει την ιεραρχική αξιολόγηση των γλωσσικών ποικιλιών 

σε μια γλωσσική κοινότητα καθώς και τις πιέσεις που δέχονται οι 

ομιλητές/τριες που μιλούν μη πρότυπες γλωσσικές ποικιλίες 

(φυγόκεντρες δυνάμεις) από όσους/ες εκπροσωπούν την πρότυπη 

γλώσσα (κεντρομόλες δυνάμεις) προς τη γλωσσική ομογενοποίηση

 Ανάγκη για την καλλιέργεια ενός κριτικού βλέμματος των παιδιών 

απέναντι στις κυρίαρχες κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις



Το ελληνικό εκπαιδευτικό συμφραζόμενο



Το ελληνικό εκπαιδευτικό 

συμφραζόμενο

 Η φιλοσοφία του κριτικού γραμματισμού διατρέχει τα Αναλυτικά 

Προγράμματα του Νέου Σχολείου (2011):

 «οι γλωσσικές μορφές λειτουργούν ως ενδείκτες κοινωνικών 

παραμέτρων και ως μηχανισμοί δόμησης ταυτοτήτων, ιδεολογιών 

και στάσεων…τα κειμενικά είδη και η γλωσσική τους μορφή 

αποτελούν προϊόντα κοινωνικών παραγόντων και σχέσεων 

εξουσίας μεταξύ των επικοινωνούντων» 

(Πρόγραμμα Σπουδών για τη Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας 

& της Λογοτεχνίας, της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας & Γραμματείας 

στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση [Δημοτικό και Γυμνάσιο] 2011: 9-10)



Το ελληνικό εκπαιδευτικό 

συμφραζόμενο

 Η κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα κατέχει κεντρική θέση στα 

πρόσφατα προγράμματα σπουδών γλωσσικής διδασκαλίας, όπου 

ανασκευάζεται η κυρίαρχη ιδεολογία της γλωσσικής ομοιογένειας:

 Επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να κατανοήσουν ότι η 

γλωσσική ποικιλότητα αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό των 

γλωσσών ―άρα και της ελληνικής, να μπορούν να την ερμηνεύουν 

(ιστορικά και κοινωνικά), να μπορούν να τη διαχειρίζονται ανάλογα 

με τις απαιτήσεις της επικοινωνιακής περίστασης και να κατανοούν 

ότι συχνά αυτή συνδέεται με τη γλωσσική εμπειρία και την 

ταυτότητα/ τις ταυτότητες των ομιλητών και των ομιλητριών 

(Πρόγραμμα Σπουδών Γλωσσικής Διδασκαλίας της Α΄ Λυκείου, 

Υπουργείο Παιδείας 2011: 21052)



Σκοπός του προγράμματος Θαλής

 Εισαγωγή των κειμένων μαζικής κουλτούρας στο γλωσσικό μάθημα 

όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης

 Προώθηση της κριτικής επίγνωσης των μαθητών σε φαινόμενα 

κοινωνιογλωσσικής ποικιλότητας

 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού



Σκοπός του προγράμματος Θαλής

 Ομάδα ΠΔΜ: Προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία

 Ομάδα Παν. Πατρών: Τελευταίες τάξεις δημοτικού

 ΑΠΘ: Γυμνάσιο



Ερευνητικά δεδομένα 

από την Ομάδα ΠΔΜ



Ερευνητικά ερωτήματα



Ποια θέση έχει η μαζική κουλτούρα εκτός σχολείου για τα 

παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, σύμφωνα με 

τους γονείς τους και τα ίδια;



Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των γονέων για 

την αξιοποίηση της μαζικής κουλτούρας στο σχολείο;



Πώς η μαζική κουλτούρα αναπαριστά την 

κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα;



Πώς προσλαμβάνουν τα παιδιά τις αναπαραστάσεις της 

κοινωνιογλωσσικής ποικιλότητας;



Ποια θέση έχει η μαζική κουλτούρα εκτός σχολείου για τα 

παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, σύμφωνα με 

τους γονείς τους και τα ίδια;



Μεθοδολογία
1

2

3 Κριτικές προεκτάσεις

Αποτελέσματα



Μεθοδολογία

 Αυτο-αναφορά (self-reporting) των εξωσχολικών δραστηριοτήτων 

των παιδιών

 Ερωτηματολόγια (γονείς)

 Συνεντεύξεις (παιδιά)

 Περιορισμοί των εργαλείων

 Συμπληρωματικές αλλά και αντικρουόμενες οπτικές για τις 

πρακτικές γραμματισμού



Συνεντεύξεις: Δείγμα

 455 παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας

 52% αγόρια και 48% κορίτσια

 Επάγγελμα πατέρα: 51% χαμηλής αυτονομίας (low autonomy: 

Morgeson et al. 2005) και 49% υψηλής αυτονομίας (high autonomy)

 Επάγγελμα μητέρας: 64% χαμηλής αυτονομίας και 36% υψηλής 

αυτονομίας



Ερωτηματολόγια: Δείγμα

 373 γονείς παιδιών που συνεντευξιάστηκαν

 Μητέρες (81%)

 Μορφωτικό επίπεδο:  2% απόφοιτοι δημοτικού,  59% απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας, 39% απόφοιτοι πανεπιστημίου

 Επάγγελμα γονέα:  57% χαμηλής αυτονομίας, 43% υψηλής 

αυτονομίας



Μεθοδολογία1

3 Κριτικές προεκτάσεις

Αποτελέσματα2



Πρόσβαση των παιδιών στα ΜΜΕ

Table 1. Ownership of media in the home (parents’ responses) 

Television set 99% 

Books 96% 

DVD player 

Computer 

Internet connection 

Newspapers/ comics/ magazines 

Video game machine 

93% 

85% 

82% 

64% 

27%  

 



Πρόσβαση των παιδιών στα ΜΜΕ

Table 2. Ownership of media in children’s bedroom (parents’ responses) 

Books/ comics/ magazines 

Television set 

90% 

23% 

DVD player 16% 

Computer 

Video game machine 

12% 

4% 

 



Πρόσβαση σε τηλεόραση

 Παιδιά που δηλώνουν πως έχουν τηλεόραση στο παιδικό

δωμάτιο προέρχονται κυρίως από οικογένειες που ασκούν

επαγγέλματα χαμηλής αυτονομίας (Χ2=7.955, df=1 p=0.05, Phi=-

0.188) 



Πρόσβαση σε Η/Υ

 Λιγότερη πρόσβαση σε Η/Υ έχουν τα παιδιά με γονείς απόφοιτους 

δημοτικού και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Χ2=8.140, df=1, 

p=0.04, Phi=0.154)



Πρόσβαση σε βιβλία

 Λιγότερη πρόσβαση σε βιβλία/κόμικς και περιοδικά/εφημερίδες

προσφέρουν στα παιδιά τους οι γονείς δημοτικού (Estimate=2.543, 

Std. Error=0.739, Z=3.438, p=0.001) και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης (Estimate=0.817, Std. Error=0.238, Z=3.441, p=0.0001)



Χρονική κατανομή του ελεύθερου χρόνου και της 

χρήσης μαζικής κουλτούρας

Table 4. Daily patterns of leisure and media activities  

How much time, on 

average, does your 

child spend on these 

activities in a typical 

day? 

1-2 hours 3-4 hours More than 

4 hours 

Rarely/ 

Never 

Being read a book 79% 1% 1% 19% 

Drawing/ Writing 74% 17% 3% 6% 

Watching television 65% 15% 2% 18% 

Playing inside  57% 29% 12% 2% 

Watching a DVD  55% 4% 0% 41% 

Playing outside  54% 15% 5% 25% 

Using a computer 39% 2% 1% 58% 

Playing video games  11% 1% 1% 87% 

 



Χωρική κατανομή του ελεύθερου χρόνου και της 

χρήσης μαζικής κουλτούρας 

Table 6. Spatial distribution of leisure and media activities 

Where does your child 

do these activities most 

of the time? 

Children’s 

room 

Living 

room/ 

Other 

room 

Rarely/ 

Never 

Playing inside  74% 39% 1% 

Being read a book 66% 37% 4% 

Drawing/ Writing 59% 52% 3% 

Watching a DVD  14% 67% 16% 

Using a computer 10% 47% 37% 

Watching television 9% 84% 8% 

Playing video games  5% 17% 73% 

 



Χωρική και χρονική κατανομή του ελεύθερου 

χρόνου και της χρήσης μαζικής κουλτούρας

 Οι γονείς επαγγελμάτων χαμηλής αυτονομίας απάντησαν οτι τα

παιδιά τους παίζουν περισσότερο έξω από το σπίτι (Χ2=10.818, df=3, 

p=0.01, Phi=0.198)

 Περισσότεροι γονείς απόφοιτοι δημοτικού δήλωσαν πως το παιδί 

τους δεν παίζει στο παιδικό δωμάτιο (Estimate=1.999, Std. 

Error=0.768, Z=-2.603, p=0.009), αλλά στο σαλόνι/ άλλο δωμάτιο

(Estimate=-1.948, Std. Error=0.910, Z=-2.141, p=0.03)



Τηλεοπτικές προτιμήσεις: Απαντήσεις 

παιδιών

 Όλα τα παιδιά (100%) ανέφεραν πως παρακολουθούν κινούμενα 
σχέδια

 Το 76% των παιδιών παρακολουθεί ταινίες

 Το 62% παρακολουθεί σήριαλ 

 Το 70% βλέπει διαφημίσεις

 Περισσότερο παρακολουθούν διαφημίσεις τα παιδιά με γονείς που 
κάνουν επαγγέλματα χαμηλής αυτονομίας (Χ2=4.977, df=1 p=0.03, 
Phi=-0.108)



Τηλεοπτικές προτιμήσεις: Απαντήσεις 

γονέων

 Οι γονείς δήλωσαν οτι το 94% των παιδιών τους παρακολουθεί

κινούμενα σχέδια

 Οι γονείς υπο-αναφέρουν τα σήριαλ και τις ταινίες (21%)

 και υπερ-αναφέρουν τα ντοκιμαντέρ (42%) (απουσιάζουν τελείως 

απο τις απαντήσεις των παιδιών)

 Ενήλικα τηλεοπτικά προγράμματα ως ‘αφανής’ τηλεθέαση



Σύνδεση με τη μαζική κουλτούρα

 Περισσότεροι γονείς επαγγελμάτων χαμηλής αυτονομίας δήλωσαν 

πως έχουν στο σπίτι τους διακοσμητικά και άλλα αντικείμενα (π.χ. 

ρούχα) με τους ήρωες των παιδιών τους (Χ2=11.332, df=1, p=0.01, 

Phi=-0.183) 



Μεθοδολογία1

2

Κριτικές προεκτάσεις

Αποτελέσματα

3



Κριτικές προεκτάσεις

 Μεγαλύτερη εξοικείωση των προνομιούχων οικογενειών με 

σχολικού τύπου γραμματισμούς

 Μεγαλύτερη σύνδεση των μη προνομιούχων οικογενειών με τη 

μαζική κουλτούρα/ μη σχολικού τύπου γραμματισμούς



Κριτικές προεκτάσεις

 Διαφορετικό εισόδημα των οικογενειών

 Αλλά και διαφορετικές πολιτισμικές εμπειρίες και αξίες

 Η μαζική κουλτούρα ως μέσο σύζευξης του ‘εντός’ και ‘εκτός’ 

σχολείου, κυρίως για τους μαθητές από μη προνομιούχες 

οικογένειες





Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των γονέων για 

την αξιοποίηση της μαζικής κουλτούρας στο σχολείο;



Απόψεις εκπαιδευτικών



Μεθοδολογία
1

2

3 Κριτικές προεκτάσεις

Αποτελέσματα



Μεθοδολογία

 Ημι-δομημένες συνεντεύξεις με 76 εν ενεργεία εκπαιδευτικούς

 30 δάσκαλοι και 46 νηπιαγωγοί



Μεθοδολογία1

3 Κριτικές προεκτάσεις

Αποτελέσματα2



Απόψεις για τη χρήση της μαζικής 

κουλτούρας στο σχολείο

«…Προσπαθώ να αποφεύγω να συζητάω με τα παιδιά για αυτά που 

παρακολουθούν. Συνήθως προτείνουμε τι να αποφεύγουμε και τι 

είναι το καλό, αυτά δηλαδή τα τερατώδη (τα κινούμενα σχέδια), εγώ 

αποτρέπω να τα βλέπουν γιατί περνάει και στη συμπεριφορά τους»



Απόψεις για τη χρήση της μαζικής 

κουλτούρας στο σχολείο

«...έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να το αποφύγω. Ό,τι και να κάνουμε, όλο 

για τις ταινίες που βλέπουν θα λένε, και θα με ρωτούν αν τις 

παρακολούθησα κι εγώ. Ε, και τι να κάνω, συζητάω για λίγο αυτά 

που θέλουν για να ξανασυγκεντρωθούν και να συνεχίσουμε το 

μάθημα»



Σχέση σχολείου-σπιτιού στις πρακτικές 

γραμματισμού των παιδιών

«…τα βιβλία που έχουν τα παιδιά στο σπίτι δεν συγκλίνουν με τις 

αναφορές του σχολείου […] Δεν είναι απαραίτητη η αύξηση τέτοιων 

αναφορών στα εγχειρίδια. Το σχολείο πρέπει να προσφέρει κάτι 

άλλο, να μην αναπαράγει τα ευτελή ενδιαφέροντα των παιδιών»



Σχέση σχολείου-σπιτιού στις πρακτικές 

γραμματισμού των παιδιών

«τα βιβλία του σχολείου δεν συγκλίνουν με αυτά που έχουν τα παιδιά 

στο σπίτι. Εγώ αποφεύγω να συνδέσω αυτά που παρακολουθούν 

τα παιδιά στην τηλεόραση με τα βιβλία μας εδώ (νηπιαγωγείο). Οι 

γονείς είναι αυτοί που θα πρέπει να κάνουν κάτι διαφορετικό και να 

προσεγγίσουν το ανώτερο που προσφέρει το σχολείο»
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Κριτικές προεκτάσεις

 Το σχολείο ως φορέας με προκαθορισμένο αυστηρό ρόλο

 Και όχι χώρος για την αξιοποίηση της εξωσχολικής εμπειρίας των 

παιδιών



Απόψεις γονέων
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Ερωτηματολόγια: Δείγμα

 373 γονείς παιδιών που συνεντευξιάστηκαν

 Μητέρες (81%)

 Μορφωτικό επίπεδο:  2% απόφοιτοι δημοτικού,  59% απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας, 39% απόφοιτοι πανεπιστημίου

 Επάγγελμα γονέα:  57% χαμηλής αυτονομίας, 43% υψηλής 

αυτονομίας
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Table 10. Parents’ views on the educational value of media 

Statements I strongly 

agree 

I tend to 

agree 

I strongly 

disagree 

I tend to 

disagree 

I don’t know 

1. Books, television 

and computers 

motivate my child to 

learn to read/ write 

37% 27% 16% 18% 2% 

2. Books, television 

and computers can 

be used for 

educational purposes 

at school  

81% 16% 1% 1% 1% 

3. Television and 

computers are 

harmful to my child’s 

education 

13% 20% 27% 35% 5% 

4. Only books help 

my child to learn to 

read/ write 

22% 22% 19% 36% 1% 

5. I’m concerned 

about the negative 

effects of television 

advertising and 

violence on my child  

69% 20% 4% 6% 1% 

6. Discussion about 

television with 

teacher at school can 

protect my child 

against the harmful 

effects of television 

advertising and 

violence 

79% 16% 2% 1% 2% 

 



Απόψεις για τη χρήση της μαζικής 

κουλτούρας στο σχολείο

 «Η τηλεόραση και ο υπολογιστής επηρεάζουν αρνητικά τη μόρφωση

του παιδιού μου»

 Περισσότερο συμφωνούν οι γονείς επαγγελμάτων χαμηλής

αυτονομίας (Χ2=10.352, df=4, p=0.04, Phi=0.176)



Απόψεις για τη χρήση της μαζικής 

κουλτούρας στο σχολείο

 «Μόνο τα βιβλία βοηθούν το παιδί μου να μάθει να διαβάζει και να

γράφει»

 Περισσότερο συμφωνούν οι γονείς επαγγελμάτων χαμηλής

αυτονομίας και χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου (Χ2=12.161, 

df=4, p=0.02, Phi=0.183) 



Απόψεις για τη χρήση της μαζικής 

κουλτούρας στο σχολείο

 «Ανησυχώ μήπως το παιδί μου επηρεαστεί από τις διαφημίσεις ή/και τη

βία που προβάλλεται από την τηλεόραση»

 Συμφωνούν ή μάλλον συμφωνούν το 89% των γονέων



Απόψεις για τη χρήση της μαζικής 

κουλτούρας στο σχολείο

 «Η συζήτηση για την τηλεόραση με τον/τη δάσκαλο/α στο σχολείο

μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να μην επηρεάζονται απο τις

διαφημίσεις ή/και την τηλεοπτική βία»

 Συμφωνούν ή μάλλον συμφωνούν το 95% των γονέων
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Κριτικές προεκτάσεις

 Αναντιστοιχία των απόψεων με τις πρακτικές των γονέων με 

επαγγέλματα χαμηλής αυτονομίας και με χαμηλότερο μορφωτικό

επίπεδο

 Εκπαιδευτική αξιοποίηση της μαζικής κουλτούρας σύμφωνα με το 

μοντέλο του εμβολιασμού (inoculation model of media education: 

Buckingham 2004)



Πώς η μαζική κουλτούρα αναπαριστά την 

κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα;
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Επιλογή κειμένων

 Επιλογή βάσει προτιμήσεων παιδιών και κειμένων που

απευθύνονται είτε στα δύο φύλα, είτε στο κάθε φύλο 

ξεχωριστά 



Μεθοδολογία1

3 Κριτικές προεκτάσεις

Αποτελέσματα2



Βίντεο από τα Αυτοκίνητα 2 



Το κοινωνιογλωσσικό ύφος στα 

κινούμενα σχέδια

 Συστηματικές συσχετίσεις μεταξύ συγκεκριμένων τύπων 

χαρακτήρων και επιλογής γλωσσικών κωδίκων 

 Π.χ. H διαλεκτική προφορά όπως ο βόρειος φωνηεντισμός

χρησιμοποιήθηκε για την οικοδόμηση αφελών, άξεστων ή κακών

χαρακτήρων

 Ακόμη, οι ομιλητές/τριες κοινωνικά στιγματισμένων γλωσσικών 

κωδίκων τείνουν να αναπαρίστανται κοινωνικά απομονωμένοι/ες

και να έχουν ανεπαρκείς επικοινωνιακές δεξιότητες



Βίντεο από το Winx Club



Το κοινωνιογλωσσικό ύφος στα 

κινούμενα σχέδια

 Ο ‘θηλυκός’ και ‘αρσενικός τρόπος ομιλίας’ χρησιμοποιήθηκαν για 

την αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων 

 Π.χ. Οι γυναικείοι χαρακτήρες κατασκευάζονται ως αντικείμενο 

θαυμασμού από τους άνδρες με τη χρήση μιας ‘θηλυκής’ ομιλίας σε 

‘κοριτσίστικα’ κείμενα
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Κριτικές προεκτάσεις

 Tο κοινωνιογλωσσικό ύφος ως μέσο διαπαιδαγώγησης των 

παιδιών για τις γλωσσικές προκαταλήψεις

 Κριτικό βλέμμα στα κείμενα



Πώς προσλαμβάνουν τα παιδιά τις αναπαραστάσεις της 

κοινωνιογλωσσικής ποικιλότητας;
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Μεθοδολογία

 Συνεντεύξεις σε 82 παιδιά

 41 νήπια και 41 μαθητές/τριες Α΄ δημοτικού

 43 αγόρια και 39 κορίτσια

 Προβολή επιλεγμένων βίντεο με βάση τις προτιμήσεις των παιδιών



Μεθοδολογία

 Βόρειος φωνηεντισμός: Ταινία Αυτοκίνητα 2

 Φύλο: Ταινία Winx Club: Το μυστικό του Χαμένου Βασιλείου
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Αποτελέσματα από την έρευνα πρόσληψης: 

Βόρειος φωνηεντισμός

 Αρνητική αξιολόγηση του τρόπου ομιλίας του Μπάρμπα 

 Αισθητική

«δεν είναι πολύ ωραίες οι λέξεις που λέει», δεν μ’ αρέσει που λέει 

‘ουρίστε’», «δεν είναι αυτές καλές λέξεις», «λέει κακές κουβέντες», 

«δεν μιλάει καλά», 

 Ετερότητα

«μιλάει διαφορετικά», «μιλάει περίεργα», «μιλάει παράξενα», «σα να 

μιλάει άλλη γλώσσα», 

 Μη γλώσσα

«σα να μη ξέρει να μιλάει»



Αποτελέσματα από την έρευνα πρόσληψης: 

Βόρειος φωνηεντισμός

 Η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε ότι θα προτιμούσε να 
μιλάει σαν τον Μακ-Κουίν 

 Αισθητική

«λέει πιο όμορφες λέξεις», «μιλάει πιο ωραία», «μιλάει καλύτερα», 
«μιλάει πιο όμορφα», «μιλάει εξαιρετικά», «λέει καλές 
κουβέντες», «λέει πιο καλές λέξεις από τον Μπάρμπα», «έχει 
καλύτερη φωνή και ο Μπάρμπας μιλάει για βλακείες», «μιλάει 
πιο καθαρά»

 Εγκυρότητα

«μιλάει πιο σοβαρά», «μιλάει πιο καλά», «εάν μιλούσε σαν τον 
Μπάρμπα δεν θα τον καταλάβαινα», 

 Κανονικότητα

«μιλάει ελληνικά», «μιλάει κανονικά»



Αποτελέσματα από την έρευνα πρόσληψης: 

Έμφυλο ύφος-αγόρια

 Διχασμένα τα αγόρια για τον ‘θηλυκό’ τρόπο ομιλίας των αγοριών 

των νεράιδων Winx

 Τα θετικά σχόλια εστίασαν στην:

 Αισθητική

«έχουν ωραίες φωνές», «λένε ωραίες λέξεις»

 Ευγένεια

«μιλάνε ευγενικά», «μιλάνε πιο γλυκά», «λένε καλές και ευγενικές 

λέξεις»



Αποτελέσματα από την έρευνα πρόσληψης: 

Έμφυλο ύφος-αγόρια

 Τα αρνητικά σχόλια εστίασαν στην:

 Ετερότητα

«μιλάνε παράξενα», «μιλάνε περίεργα»

 Μη αρσενικότητα/ θηλυκότητα

«δεν έχουν αγορίστικη φωνή», «μιλάνε κοριτσίστικα»



Αποτελέσματα από την έρευνα πρόσληψης: 

Έμφυλο ύφος-κορίτσια

 Πλήρης αποδοχή από τα κορίτσια του ‘θηλυκού’ τρόπου 

ομιλίας των νεράιδων Winx

 Αισθητική

«έχουν ωραίες φωνές», «μιλάνε όμορφα», «χρησιμοποιούν 

ωραίες λέξεις», «έχουν ωραία φωνή»

 Ευγένεια

«χρησιμοποιούν πολύ καλές και ευγενικές λέξεις», «μιλάνε 

καλά και ευγενικά»

 Θηλυκότητα

«μιλάνε κοριτσίστικα»
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Κριτικές προεκτάσεις

 Αυξημένη κοινωνιογλωσσική επίγνωση

 Ευθυγράμμιση με την προτιμητέα ανάγνωση (preferred reading: 

Hall’s reception theory) των παραγωγών των κειμένων

 Οι αξιολογήσεις των παιδιών αναπαρήγαγαν τις ηγεμονικές 

γλωσσικές και έμφυλες ιδεολογίες 

 Κάποιες ρωγμές της κυρίαρχης ανάγνωσης



Επιλογικοί προβληματισμοί



Πώς αναπλασιώνεται εκπαιδευτικά ο λόγος της μαζικής 

κουλτούρας (εκπαιδευτικοί, γονείς);



Πώς εναρμονίζεται με το μακρο-επίπεδο της σχολικής 

οργάνωσης (π.χ. ‘διδακτέα ύλη’, ‘εξετάσεις’, ‘βαθμολόγηση’);



Ποια εκδοχή κριτικών γραμματισμών επιλέγεται να εφαρμοστεί;



Οι κριτικοί γραμματισμοί

 Η προσέγγιση της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης φαίνεται να είναι 

πιο συμβατή με τη σημερινή (παραδοσιακή) σχολική 

πραγματικότητα

 Σύμφωνα με τη Curdt-Christensen (2010), «μπορεί να οριστεί ως η 

ικανότητα να διαβάζουμε, να εξετάζουμε και να καταλαβαίνουμε 

ένα κείμενο θέτοντάς του ερωτήσεις, δηλαδή ‘αντιμιλώντας στο 

κείμενο’»

 Π.χ.  «για ποιον λόγο και για ποιον σκοπό έχει δημιουργηθεί ένα 

κείμενο;», 

 «ποιου τα συμφέροντα υπηρετεί και ποιου τα συμφέροντα 

υπονομεύει;», 



Οι κριτικοί γραμματισμοί

 Αυτή η εκδοχή κριτικών γραμματισμών θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί σε ‘ρωγμές’ που έχουν διανοιχτεί στις παραδοσιακές 

σχολικές δομές, όπου έρχεται σε διεπαφή ο κυρίαρχος τυπικός 

σχολικός λόγος με τον μη τυπικό εξωσχολικό λόγο των 

μαθητών/τριών 

 Π.χ. η ευέλικτη ζώνη στο δημοτικό 

 Οι σχολικές δραστηριότητες εκτός αυστηρού διδακτικού πλαισίου 

(π.χ. τα πρότζεκτ, οι εξωσχολικές επισκέψεις κ.ά.)



Εκπαιδευτικές προτάσεις του 

προγράμματος Θαλής

http://www.saitapublications.gr/2016/05/ebook.202.html
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