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Πρόταση διδασκαλίας των λαϊκών παραµυθιών ως κειµενικού είδους:
Προσέγγιση µε βάση την κριτική ανάλυση λόγου.

Ελένη Σωτηρίου, Κων/νος Δ. Ντίνας, Αναστασία Στάµου και Έλενα Γρίβα
Παιδαγωγικό τµήµα Νηπιαγωγών Φλώρινας
Abstract
Folk tale, as a hegemonic genre, conveys ideas, attitudes and notions to its receivers, as it embodies
elements of contemporary social practices, thus preserving, transferring and perpetuating them. The
ideological messages it communicates construct particular readers’ identities. It is for this reason that the
texts’ producers (writers) and ‘consumers’ (readers, parents, teachers) need to develop a critical
awareness of the language used during the folktales’ production in order to transfer ideological messages
and to reproduce or challenge the status quo. School – and especially language teaching – can contribute
to that purpose, if teaching practices embrace the principles of Critical Literacy and students be
familiarized with a critical stance towards discourse. Our paper, drawing on the Critical Literacy
principles and the framework of Critical Discourse Analysis – as well as the findings of our previous
work on folktale, is a teaching proposal that uses the project method. The students are to collect different
versions of the same folktale so as to learn to identify the language by means of which ideology is
conveyed and identities are constructed through the texts, to treat them critically and to construct their
reality through discourse. We hope that self-directed learning, the personal involvement with language
structure and the development of a critical attitude towards discourse and society will enrich the learning
experience of students and enable them to effectively address the enhancing challenges to literacy in
contemporary society.

1. Εισαγωγή
Οι σύγχρονες δυτικού τύπου κοινωνίες γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες. Οι πολίτες,
προκειµένου να ανταποκριθούν στις νέες κοινωνικές, πολιτικές, οικονοµικές και
πολιτισµικές συνθήκες που διαµορφώνονται, χρειάζονται αναπτυγµένες ικανότητες
λειτουργικού και κριτικού γραµµατισµού τέτοιες, που να δίνουν τη δυνατότητα στους
µαθητές και τις µαθήτριες να αντεπεξέρχονται µε άνεση στις απαιτήσεις του σχολικού
τους περιβάλλοντος αλλά και παράλληλα να ανταποκρίνονται επαρκώς και µε κριτικά
αντανακλαστικά στις διαρκώς µεταβαλλόµενες συνθήκες των σύγχρονων κοινωνιών
(ΦΕΚ 1562/τ. Β’/27-6-2011, 21051-2).
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Για την επίτευξη των στόχων αυτών σηµαντική µπορεί να είναι η συµβολή του
γλωσσικού µαθήµατος στα ελληνικά σχολεία, µε την προϋπόθεση ότι στους στόχους
τους θα προστεθεί η ανάπτυξη του κριτικού γραµµατισµού και της κριτικής γλωσσικής
επίγνωσης. Ιδιαίτερα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, επειδή οι µαθητές βρίσκονται σε
ένα ικανοποιητικό επίπεδο γλωσσικής και επικοινωνιακής ικανότητας και είναι σε θέση
να κατανοούν συνθετότερες έννοιες, η ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης
µπορεί να εφαρµοστεί µε επιτυχία, εφόσον ακολουθηθούν οι κατάλληλες διδακτικές
πρακτικές.
Αξιοποιώντας αυτά τα δεδοµένα, η παρούσα εργασία αποτελεί πρόταση διδασκαλίας
λαϊκών παραµυθιών. Επιλέγουµε µια διδακτική πρόταση στο πλαίσιο της Κριτικής
Ανάλυσης Λόγου (στο εξής ΚΑΛ), καταρχάς επειδή πρόκειται για µια προσέγγιση που
αξιοποιεί εργαλεία διαφορετικών θεωριών και επιτρέπει την προσαρµογή διαφορετικών
θεωρητικών αρχών και προσεγγίσεων και διαφορετικών εργαλείων ανάλογα µε τα
δεδοµένα που µελετώνται κάθε φορά (Weiss & Wodak, 2002:12-13). Επιπλέον, επειδή
το Πρόγραµµα Σπουδών Νέας Ελληνικής Γλώσσας για την Α’ Λυκείου βασίζεται στις
αρχές του Κριτικού Γραµµατισµού και η ΚΑΛ είναι κατάλληλη µέθοδος για την
εφαρµογή του προγράµµατος και την επίτευξη των στόχων του, αφού και αυτή στοχεύει
στην ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης, στην επίγνωση δηλαδή από την
πλευρά των µαθητών των τρόπων µε τους οποίους επιβάλλεται η ηγεµονία στην
κοινωνία µέσω της γλώσσας (Fairclough, 1995:221-222).
Το παραµύθι, από την άλλη, αγαπηµένο άκουσµα και ανάγνωσµα µικρών και
µεγάλων σε όλους τους λαούς και τις εποχές, είναι οικείο στα παιδιά και πολύ αγαπητό.
Για τον λόγο αυτόν µπορεί να αποτελέσει για τους µαθητές ενδιαφέρουσα ενασχόληση.
Επειδή ανήκει στα κειµενικά είδη εξουσίας, µε την έννοια ότι µεταφέρει αντιλήψεις,
ιδέες και στάσεις (Fairclough, 2003:32), είναι κατάλληλο για να εφαρµοστεί η Κριτική
Ανάλυση Λόγου, η οποία διερευνά ακριβώς ζητήµατα γλώσσας και ηγεµονίας. Αν
µάλιστα συνδυαστεί µε διδακτικές πρακτικές όπως αυτή της ερευνητικής εργασίας
(project), η οποία διευρύνει τον σχολικό χωροχρόνο και επιτρέπει στους µαθητές να
αυτενεργήσουν, να εξοικειωθούν µε ερευνητικές µεθόδους, να διαφοροποιήσουν το
περιεχόµενο, τη διαδικασία και το πλαίσιο της µάθησης και να συνεργαστούν
(Ματσαγγούρας, 2011:16), η πρόταση αυτή ελπίζουµε ότι θα γίνει αφορµή να
εφαρµοστούν στην τάξη σχέδια διδασκαλίας που θα δίνουν στους µαθητές τη
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δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες και να αποκτήσουν εγγράµµατες ταυτότητες µε
ενισχυµένη θέση στην κοινωνία ως πολίτες (Αρ. Πρωτ. 124673/Γ2/1-11-2011:27-28).

2. Θεωρητικό πλαίσιο
2.1.

Κριτική Ανάλυση Λόγου

Η Κριτική Ανάλυση Λόγου είναι µια προσέγγιση που πολλοί ερευνητές τη βρίσκουν
χρήσιµη για τη µελέτη ζητηµάτων που αφορούν τη γλώσσα και την ισχύ, καθώς
επιτρέπει να µελετηθούν θέµατα που σχετίζονται µε έννοιες όπως η ιδεολογία, η ισχύς,
η ιεραρχία, το φύλο, ο ρατσισµός, οι διαστάσεις της ταυτότητας και άλλα (Weiss &
Wodak, 2002:12).
Δεν αποτελεί ενιαίο θεωρητικό πλαίσιο αλλά περισσότερο µια προσέγγιση που
αντλεί από µια ποικιλία θεωριών και προσεγγίσεων µε εστίαση στη γλώσσα και την
κοινωνία και επιλέγει ανάµεσα στα εργαλεία που αυτές προσφέρουν τα πιο χρήσιµα
κάθε φορά για την επίτευξη των στόχων της κάθε έρευνας (Στάµου, υπό δηµοσίευση).
Η αξία της ΚΑΛ έγκειται ακριβώς στην ποικιλία των θεωρητικών αρχών και των
θεωρητικών εργαλείων που χρησιµοποιεί, διότι αυτή η ποικιλία την καθιστά µια
προσέγγιση που επιτρέπει τη συζήτηση, την αλλαγή στους σκοπούς και τους στόχους
και την καινοτοµία (Weiss & Wodak, 2002:13).
Ο ερευνητής, λοιπόν, που θέλει να εφαρµόσει την ΚΑΛ έχει στη διάθεσή του πολλά
εργαλεία που µπορούν να αντληθούν από µια ποικιλία προσεγγίσεων. Για τη
διδασκαλία της γλώσσας και την ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης και για
τους στόχους της δικής µας εργασίας θεωρούµε ότι πιο χρήσιµη προσέγγιση είναι το
τρισδιάστατο αναλυτικό πλαίσιο που έχει προτείνει ο Norman Fairclough συνολικά στο
έργο του. Ο Fairclough έχει υιοθετήσει µια οπτική που αντλεί σε µεγάλο βαθµό από τη
Συστηµική Λειτουργική Γραµµατική του M.A.K. Halliday (Fairclough, 2003:5). Αυτή η
οπτική εστιάζει σε µεγάλο βαθµό στη γλώσσα και στη σχέση της µε τα άλλα στοιχεία
και τις οπτικές της κοινωνικής ζωής (Fairclough, 2003:5), και για τον λόγο αυτόν δίνει
στον δάσκαλο της γλώσσας την ευκαιρία να θίξει περισσότερα ζητήµατα που αφορούν
τη γλώσσα και την κοινωνία και να δώσει την ευκαιρία στους µαθητές να κατανοήσουν
σε µεγαλύτερο βάθος τον τρόπο µε τον οποίο η γλώσσα λειτουργεί. Εξάλλου, αν
ακολουθήσουµε τον Fairlclough (1989:4), ο οποίος θέτει ως σκοπό της εργασίας του: α)
να αυξήσει την επίγνωση σχετικά µε τη γλώσσα και την ισχύ, µε ποιον τρόπο η γλώσσα
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συνεισφέρει στην επιβολή της κυριαρχίας ορισµένων ανθρώπων πάνω σε άλλους, και
β) (ως αποτέλεσµα του α) να µπορέσουν οι άνθρωποι να αντισταθούν στις σχέσεις
εκµετάλλευσης και να τις αλλάξουν, ουσιαστικά η διδασκαλία µε τις αρχές του
κριτικού γραµµατισµού και της κριτικής ανάλυσης λόγου θα συµβάλει στην απόκτηση
από τους µαθητές ικανοτήτων που θα τους επιτρέπουν να αντισταθούν και να
χειραφετηθούν.
Ο Fairclough ορίζει τον λόγο ως κοινωνική πρακτική, δηλαδή ως γλωσσική πράξη η
οποία περιορίζεται από τις συµβάσεις του τύπου της πρακτικής στην οποία ανήκει και
όχι ως µια ατοµική δραστηριότητα (Fairclough, 1989:22, 29 και 1992:63). Ο ορισµός
του λόγου ως κοινωνικής πρακτικής υπονοεί ότι ο λόγος είναι τρόπος να δράσουν οι
άνθρωποι στον κόσµο και στους άλλους ανθρώπους και τρόπος αναπαράστασης του
κόσµου. Συνεπώς ο λόγος ως κοινωνική πρακτική αναπαριστά τον κόσµο, του δίνει
νόηµα, τον συγκροτεί και τον νοηµατοδοτεί, ενώ έχει, σύµφωνα µε τον Fairclough,
(1992:64-65) τρεις διαστάσεις:
α) συνεισφέρει στη δηµιουργία κοινωνικών ταυτοτήτων, θέσεων υποκειµένου για
κοινωνικά υποκείµενα και εκδοχών του εαυτού.
β) βοηθά στην κατασκευή κοινωνικών σχέσεων και τις θέτει υπό διαπραγµάτευση.
γ) συµβάλλει στην κατασκευή συστηµάτων, γνώσεων και αντιλήψεων. Τα κείµενα
έχουν ιδεολογικά αποτελέσµατα, καθώς ενσταλάζουν ιδέες στους ανθρώπους και µε τον
τρόπο αυτό συµβάλλουν στη διατήρηση ή αλλαγή της ιδεολογίας (Fairclough, 2003:9).
Συνεπώς, ο λόγος ως κοινωνική πρακτική από τη µία αναπαράγει τις κοινωνικές
δοµές και διαστάσεις και από την άλλη συµβάλλει στον µετασχηµατισµό και την
αναδηµιουργία της κοινωνίας (Fairclough, 1992:65).
Σε κάθε γλωσσικό συµβάν διακρίνουµε τρεις διαστάσεις (Fairclough, 1992:71-100):
α) τον λόγο ως κείµενο. Με τον όρο «κείµενο» (text) εννοούνται όλα τα είδη των
γραπτών και προφορικών κειµένων και όσα εµπεριέχουν και άλλους κώδικες εκτός από
τον γλωσσικό, δηλαδή τα πολυτροπικά (Fairclough, 2003: 3-4). Τα κείµενα τα
δηµιουργούν από τη µία οι κοινωνικές δοµές και οι κοινωνικές πρακτικές και από την
άλλη τα κοινωνικά υποκείµενα.
β) τον λόγο ως πρακτική λόγου (discursive practice). Πρόκειται για την ενδιάµεση
κατηγορία που µεσολαβεί µεταξύ του κειµένου και της κοινωνικής πρακτικής.
γ) τον λόγο ως κοινωνική πρακτική.
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Με βάση τα παραπάνω και τη διάκριση του λόγου ως κειµένου, ως πρακτικής λόγου
και ως κοινωνικής πρακτικής ο Fairclough υποστηρίζει ότι η ανάλυση ενός κειµένου
(1989:26 και 1992:71-100) πρέπει να γίνει σε τρία επίπεδα:
α) την περιγραφή, η οποία αφορά τις τυπικές ιδιότητες του κειµένου (µικρο-επίπεδο
ανάλυσης).
β) την ερµηνεία, που αφορά τη σχέση µεταξύ κειµένου και πρακτικής λόγου, δηλαδή
της διαδικασίας παραγωγής, διανοµής και κατανάλωσης του κειµένου (µεσο-επίπεδο
ανάλυσης), και
γ) την εξήγηση, που αφορά τη σχέση ανάµεσα στην πρακτική λόγου και το
κοινωνικό συγκείµενο (µακρο-επίπεδο ανάλυσης).
Η περιγραφή, ανάλογα µε τους στόχους της έρευνας, θα επικεντρωθεί α) στο
λεξιλόγιο, β) στη γραµµατική (µε την έννοια του συνδυασµού λέξεων σε προτάσεις και
περιόδους), γ) στη συνοχή, δ) στη δοµή του κειµένου (Fairclough, 1992:75).
Η ερµηνεία αφορά τη διαδικασία παραγωγής, διανοµής και «κατανάλωσης» του
νοήµατος του κειµένου. Η φύση αυτών των διαδικασιών ποικίλλει ανάλογα µε τον τύπο
του λόγου (Fairclough, 1992:78). Στο στάδιο αυτό είναι σηµαντικό ο αναλυτής να λάβει
υπόψη τους σκοπούς, την ταυτότητα, τις θεσµικές σχέσεις, τα ενδιαφέροντα, τις αξίες
και τις επιθυµίες των παραγωγών και καταναλωτών ενός κειµένου καθώς και τις
σχέσεις ανάµεσα στα στοιχεία σε διαφορετικά επίπεδα στο κείµενο.
Στο επίπεδο της διαδικασίας παραγωγής νοήµατος η ανάλυση εστιάζει καταρχάς
στους συγγραφείς/ οµιλητές. Είναι σηµαντικό να θεωρήσουµε τις θεσµικές σχέσεις, τα
ενδιαφέροντα, τις γνώσεις, τις αξίες, τους σκοπούς, τις επιθυµίες των ανθρώπων που
εµπλέκονται στην παραγωγή του κειµένου αλλά και τον βαθµό στον οποίο αυτοί
περιορίζονται από τις κοινωνικές δοµές και πρακτικές ή αισθάνονται ελεύθεροι να τις
µεταβάλλουν. Όσον αφορά τη διαδικασία κατανάλωσης, και αυτή επηρεάζεται από τα
κοινωνικά συµφραζόµενα και από την ερµηνεία των κειµένων (Fairclough, 1992:79). Η
διαδικασία της παραγωγής και ερµηνείας περιορίζεται κοινωνικά α) από τους πόρους
που φέρουν οι συµµετέχοντες στον λόγο (κοινωνικές δοµές, κανονικότητες και
συµβάσεις) και β) από τη συγκεκριµένη κοινωνική πρακτική της οποίας είναι µέρος και
η οποία καθορίζει σε ποιους από τους πόρους θα βασιστούν οι συµµετέχοντες και µε
ποιον τρόπο. Αυτές οι διαδικασίες γίνονται συνήθως µε έναν µη συνειδητό και
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αυτόµατο τρόπο, µε αποτέλεσµα να διευκολύνεται έτσι η ιδεοποιητική τους λειτουργία
(Fairclough, 1992:80), δηλαδή η επιβολή ιδεολογίας.
Η ανάλυση στο επίπεδο της πρακτικής λόγου, λαµβάνοντας υπόψη τη διαδικασία
παραγωγής και ερµηνείας του κειµένου, εστιάζει: α) στις γλωσσικές πράξεις (force), β)
στη συνεκτικότητα (coherence) και γ) στη διακειµενικότητα (intertextuality)
(Fairclough, 1992:80, 82- 86).
Η εξήγηση, η ανάλυση της κοινωνικής πρακτικής, όπως προαναφέρθηκε, αφορά τη
σχέση ανάµεσα στην πρακτική λόγου και το κοινωνικό συγκείµενο. Στο επίπεδο της
εξήγησης αυτό που ενδιαφέρει είναι να προσδιοριστεί η φύση της κοινωνικής δοµής
µέρος της οποίας είναι η πρακτική λόγου, γι’ αυτό δεν είναι εύκολο να εφαρµόσουµε
µια συγκεκριµένη αναλυτική µέθοδο. Σε γενικές γραµµές µπορούµε να πούµε ότι
µελετάµε α) το κοινωνικό πλαίσιο του λόγου, δηλαδή εντοπίζουµε τις κοινωνικές και
ηγεµονικές σχέσεις και δοµές που συνιστούν το πλαίσιο της κοινωνικής και γλωσσικής
πρακτικής και αν το συγκεκριµένο γλωσσικό συµβάν αναπαράγει το πλαίσιο ή το
αναµορφώνει, β) την τάξη του λόγου, δηλαδή τη σχέση µεταξύ της γλωσσικής και
κοινωνικής πρακτικής µε την τάξη του λόγου και γ) τα ιδεολογικά και πολιτικά
αποτελέσµατα του λόγου, δηλαδή τα συστήµατα γνώσεων και αντιλήψεων, τις
κοινωνικές σχέσεις και τις κοινωνικές ταυτότητες (Fairclough, 1992: 237-238).
2.2.

Το λαϊκό παραµύθι ως κειµενικό είδος

Το λαϊκό παραµύθι είναι ένα κειµενικό είδος αρκετά παλιό. Λαϊκά παραµύθια, δηλαδή
παραµύθια που µεταδίδονται µέσω της προφορικής αφήγησης, υπήρχαν σε όλες τις
εποχές και σε όλους τους λαούς (Ντούλια, 2010:11). Σε παλιότερες εποχές οι λαϊκές
προφορικές αφηγήσεις ήταν κύριο µέσο ψυχαγωγίας, µετάδοσης κοινωνικών αξιών και
κοινωνικοποίησης. Κάθε παραµύθι, καθώς περνούσε από στόµα σε στόµα, διαδίδονταν
στον χώρο και στον χρόνο και αποκτούσε µια σειρά από σταθερά χαρακτηριστικά
Το λαϊκό παραµύθι είναι συλλογικό δηµιούργηµα, όχι µε την έννοια της συλλογικής
σύνθεσης αλλά µε την έννοια ότι ο δηµιουργός αντλούσε το υλικό και την τεχνική του
από την παράδοση της τέχνης του και ότι οι αποδέκτες ενός έργου ήταν πολύ καλοί
γνώστες της παράδοσης (Χατζητάκη-Καψωµένου, 2003:163). Επιπλέον, και για τη
δηµιουργία αλλά και για τη διάδοσή τους κυρίαρχο ρόλο έπαιζε η µνήµη και όχι η
γραφή, και γι’ αυτό η συµµόρφωση µε τους κανόνες της παράδοσης ήταν υποχρεωτική,
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για να µείνει ένα παραµύθι στη µνήµη (Χατζητάκη-Καψωµένου, 2003:164). Για τους
λόγους αυτούς, κατά την προφορική διάδοση του παραµυθιού σηµαντικό ρόλο έπαιζε ο
παραµυθάς ή η παραµυθού, οι οποίοι άκουγαν τις ιστορίες, τις εντύπωναν στο µυαλό,
τις εµπλούτιζαν µε τα δικά τους στοιχεία και τις αφηγούνταν ξανά µε τον δικό τους
τρόπο, ανάλογα µε την προσωπικότητα, την ιδιοσυγκρασία, τις αντιλήψεις, τις αξίες, τις
επιθυµίες τους κ.τ.λ. (Αναγνωστόπουλος, 1997:17-28). Πολλές φορές η µνήµη δεν
βοηθούσε, κι έτσι έχουµε παραλλαγές στις οποίες λείπουν µοτίβα ή επεισόδια ή έχουν
προστεθεί µοτίβα από άλλα παραµύθια. Ωστόσο, και αυτές οι προσθήκες ή αφαιρέσεις
ακολουθούν τους µνηµοτεχνικούς κανόνες της προφορικής αφήγησης και είναι
σύµφωνες µε τη δοµή και τα χαρακτηριστικά των λαϊκών παραµυθιών, όπως αυτά
διαµορφώθηκαν στο πέρασµα των αιώνων.
Σε γενικές γραµµές µπορούµε να πούµε ότι ένα παραµύθι ξεκινά µε µια αρχική
κατάσταση, στην οποία δίνονται τα πρόσωπα και αόριστα ο τόπος και ο χρόνος
(Χατζητάκη-Καψωµένου, 2003:109-111). Τα πρόσωπα σπάνια έχουν όνοµα αλλά
κυρίως ταυτίζονται µε την καταγωγή ή την κατάστασή τους ή το επάγγελµά τους (π.χ.
ένας βασιλιάς ή µια χήρα ή µια φτωχή κοπέλα, κ.ά.). Αυτό επιτρέπει ευκολότερα την
ταύτιση των ακροατών µε τους ήρωες. Την αρχική κατάσταση ακολουθεί η περιπέτεια
του ήρωα που είναι η υποβολή σε δοκιµασίες ή η αναζήτηση κάποιου προσώπου ή
αντικειµένου και στη συνέχεια έρχεται η λύση, στην οποία πάντα το τέλος είναι αίσιο –
τις περισσότερες φορές κλείνει µε έναν γάµο.
Στο λαϊκό παραµύθι η αφήγηση χρησιµοποιεί λιτό ύφος και στοιχεία
προφορικότητας (Μερακλής, 1988:20). Τα επίθετα είναι ελάχιστα και η αφήγηση
αξιοποιεί σε µεγάλο βαθµό τα ρήµατα. Ο λόγος είναι µικροπερίοδος και
χρησιµοποιείται κυρίως παρατακτική σύνδεση.
Κυριαρχούν οι αντιθέσεις, µεταξύ δρώντων προσώπων, χαρακτήρων, αντικειµένων,
καταστάσεων, δρώντων χώρων, αισθηµάτων, κ.τ.λ., οι οποίες λειτουργούν πολλαπλά
και σε διάφορα επίπεδα: προσφέρουν παραµυθία, ταξινοµούν και περιγράφουν τον
κόσµο µέσα από τις αντιθετικές κατηγορίες (Χατζητάκη-Καψωµένου, 2003:123-125).
Βασικό χαρακτηριστικό επίσης αποτελούν και οι επαναλήψεις (λέξεων, φράσεων,
µοτίβων, επεισοδίων που επαναλαµβάνονται αυτολεξεί ή παραλλαγµένα) (ΧατζητάκηΚαψωµένου, 2003:134, Μερακλής, 1988:32). Συνήθως οι επαναλήψεις είναι τριπλές:
τρεις χαρακτήρες παρουσιάζονται µε τον τελευταίο να είναι πιο σηµαντικός, τρία
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αντικείµενα ή τρία επεισόδια επαναλαµβάνονται, για να δοθεί έµφαση στο τελευταίο, ο
ήρωας δοκιµάζεται τρεις φορές, τις δύο αποτυγχάνει αλλά την τελευταία περνά τη
δοκιµασία µε επιτυχία. Οι επαναλήψεις και ο «νόµος των τριών» είναι παγκόσµιο
χαρακτηριστικό της λαϊκής αφήγησης (Αγγελοπούλου, 2002:19) και αποτελούν
στοιχεία της προφορικής αφήγησης (Ong, 2005:52).
Στη σύγχρονη εποχή η πρακτική αφήγησης παραµυθιών παρουσιάζει πολλές
διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το παρελθόν, καθώς πλέον η αφήγηση συνδέεται στενά
µε τη γραφή και µε την εικόνα. Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και ο ηλεκτρονικός
υπολογιστής έχουν εισβάλει στη ζωή των ανθρώπων και πλέον η αφήγηση για
ψυχαγωγία, για συντροφιά, κοινωνικοποίηση δεν υπάρχει στην καθηµερινότητα των
ανθρώπων, όπως παλιότερα (βλ. και Αναγνωστόπουλος, 1997:20). Τα παραµύθια έχουν
καταγραφεί από µελετητές του παραµυθιού, κάποια έχουν εκδοθεί και πολλοί γονείς
αγοράζουν παραµύθια στα παιδιά τους µετατρέποντας την αφήγηση του παραµυθιού σε
αναγνωστική διαδικασία.
Ο γραπτός λόγος είναι διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας. Αξιοποιεί διαφορετικά
µέσα, γίνεται σε διαφορετικό χρόνο και δεν χρειάζεται ο ποµπός µε τον δέκτη να
βρίσκονται στον ίδιο χώρο ή ακόµα να ζουν και την ίδια χρονική στιγµή. Αυτό
διαφοροποιεί και τη δοµή και τη γλωσσική µορφή του παραµυθιού. Επιπλέον, σήµερα
τα παραµύθια γράφονται από συγκεκριµένα πρόσωπα, τα οποία κάνουν συγκεκριµένες
επιλογές ως προς το περιεχόµενο, τη δοµή, το λεξιλόγιο, τη σύνταξη, τους χαρακτήρες
και την έκβαση του παραµυθιού, ανάλογα µε τις αντιλήψεις, την ιδεολογία, τον σκοπό
του κειµένου τους και τους δέκτες στους οποίους απευθύνονται χωρίς να περιορίζονται
από τις συµβάσεις του κειµενικού είδους του παραµυθιού, όπως παλιότερα οι
παραµυθάδες. Έτσι το κειµενικό είδος του παραµυθιού αλλάζει.
Ταυτόχρονα τα παραµύθια γίνονται θεατρικά έργα ή ταινίες. Κάποια παραµυθικά
θέµατα αναπλάθονται και ενσωµατώνονται σε λογοτεχνικά κείµενα, σε θεατρικά
κείµενα ή σενάρια. Μουσική, εικόνα και άλλοι κώδικες ενσωµατώνονται σ’ αυτά. Οι
µαθητές και όλοι όσοι είναι καταναλωτές των κειµένων αυτών είναι απαραίτητο να
αποκτήσουν κριτική επίγνωση και των κωδίκων αυτών και των µηνυµάτων που
µεταδίδονται κάθε φορά, αφού, όπως είπαµε, τα παραµύθια και όλα τα κειµενικά είδη
εξουσίας χρησιµοποιούνται για τη διατήρηση και τη διάδοση της ιδεολογίας.
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3. Η διδακτική πρόταση
Η σύγχρονη έρευνα σε θέµατα γλώσσας και της διδασκαλίας της έχει δηµιουργήσει
πληθώρα θεωριών και εργαλείων τα οποία στρέφουν τον δάσκαλο στην κατεύθυνση
του κριτικού γραµµατισµού. Ο κριτικός γραµµατισµός είναι και για µας η σωστή για
την ώρα κατεύθυνση στη διδασκαλία της γλώσσας, καθώς ενισχύει την κριτική
γλωσσική επίγνωση των µαθητών, ώστε να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στις
σύγχρονες απαιτήσεις της ζωής τους.
Η παρούσα εργασία, η οποία αποτελεί πρόταση διδασκαλίας στο πλαίσιο του
κριτικού γραµµατισµού και της κριτικής ανάλυσης λόγου, ακολουθεί τις αρχές του νέου
προγράµµατος σπουδών γλωσσικής διδασκαλίας για την Α’ Λυκείου καθώς και τις
Οδηγίες για τη διδασκαλία που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος.
Υιοθετεί επίσης τις αρχές της διδασκαλίας µε τη µέθοδο της ερευνητικής εργασίας,
καθώς µε την αυτενέργεια, τη συνεργασία των µαθητών σε οµάδες, τη διαθεµατικότητα
και τη διεύρυνση του σχολικού χωροχρόνου, µε τη διαφοροποίηση του περιεχοµένου,
της διαδικασίας και του πλαισίου µάθησης οι µαθητές εκτός από γνώσεις και δεξιότητες
αποκτούν και ταυτότητες ικανές να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και να λειτουργούν
ως ενεργοί και κριτικοί πολίτες (Ματσαγγούρας, 2011:26 και Αρ. Πρωτ. 124673/Γ2/111-2011:27-28)
Η πρότασή µας µπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο των µαθηµάτων Νεοελληνική
Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία και να συνδυαστεί µε καλλιτεχνικές δράσεις, µε
τη χρήση των νέων τεχνολογιών καθώς και µε τη δηµιουργική γραφή. Προτείνεται για
την Α’ Λυκείου, αλλά θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί και στο γυµνάσιο.
3.1.

Η πρόταση

Το σενάριο διδασκαλίας της πρότασής µας εντάσσεται στις θεµατικές ενότητες:
«Γλώσσα, γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσική αλλαγή», «Το κείµενο, η δοµή, τα
χαρακτηριστικά και η ποικιλότητά του» και «Γλώσσα, κοινωνία και επικοινωνία»
(Φ.Ε.Κ. 1562/τ.Β’/27-6-2011, 21059-21068).
Στόχοι της διδασκαλίας

Με την εφαρµογή αυτού του σεναρίου
α) ως προς τις γνώσεις για τον κόσµο, τις αξίες και τις στάσεις, οι µαθητές επιδιώκεται:
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•

Να κατανοήσουν ότι η γλωσσική µεταβολή είναι στη φύση των γλωσσών και
δεν αποτελεί πρόβληµα.

•

Να κατανοήσουν ότι η γλωσσική διαφοροποίηση συναρτάται µε γεωγραφικά,
κοινωνικά, πολιτισµικά κ.ά. δεδοµένα.

•

Να κατανοήσουν ότι υπάρχουν ποικίλες εκδοχές των ζητηµάτων που
διερευνώνται.

β) ως προς την καλλιέργεια των γραµµατισµών και των δεξιοτήτων, οι µαθητές
αναµένεται:
•

Ότι θα εξοικειωθούν µε έρευνες συλλογής γλωσσικών δεδοµένων που αφορούν
την ποικιλία χρήσεων από φυσικούς οµιλητές και οµιλήτριες.

•

Ότι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το κείµενο ως βασικό συστατικό της
επικοινωνίας και να εντοπίζουν τα δοµικά χαρακτηριστικά του και τον ρόλο της
γλώσσας και των άλλων τρόπων στη συγκρότηση της ιδιοµορφίας του.

•

Θα είναι σε θέση να κατανοούν την αφήγηση σε σχέση µε τις ταυτότητες των
αφηγητών και το πλαίσιο στο οποίο παράγονται.

•

Ότι η αφήγηση αποτελεί κειµενικό τύπο που ενυπάρχει σε πολλά είδη κειµένων.

•

Ότι θα αναγνωρίζουν τον σηµαντικό ρόλο της εκάστοτε κοινωνικής πρακτικής
στον

προσδιορισµό

της

γλώσσας

και

του

κειµενικού

είδους

που

χρησιµοποιείται.
γ) ως προς τις γνώσεις για τη γλώσσα, επιδιώκεται οι µαθητές:
•

Να κατανοήσουν τον ρόλο των λεξικογραµµατικών επιλογών στη διαµόρφωση
της διαφοράς που έχει ένα γραπτό από ένα προφορικό κείµενο αλλά και ένα
κειµενικό είδος από ένα άλλο.

•

Να κατανοήσουν τον ρόλο που διαδραµατίζει η γλώσσα στη συγκρότηση της
ιδιαιτερότητας των κειµένων.

•

Να κατανοήσουν τον ρόλο των µακροκειµενικών επιλογών στην ιδιαιτερότητα
των κειµένων.

•

Να κατανοήσουν ότι τα κείµενα είναι πολυφωνικά, ότι ενσωµατώνουν φωνές
που αποτυπώνονται συχνά µέσω στοιχείων της γλωσσικής ποικιλίας που
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επιλέγουν να ενσωµατώσουν. Οι επιλογές αυτές αναδεικνύουν χρήσιµα στοιχεία
για την ταυτότητα και την οπτική των συντακτών ενός κειµένου.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προτείνεται να οργανωθεί η διδασκαλία µε
την οµαδοσυνεργατική µέθοδο, ώστε κάθε οµάδα µαθητών να αναλάβει την υλοποίηση
συγκεκριµένων δραστηριοτήτων. Είναι χρήσιµο οι εκπαιδευτικοί να οργανώσουν τις
αρµοδιότητες των µαθητών και στο εσωτερικό των οµάδων, ώστε αυτές να λειτουργούν
περισσότερο αποδοτικά και αποτελεσµατικά.
Η διδασκαλία µπορεί να οργανωθεί σε τρεις φάσεις (Αρ. Πρωτ. 124673/Γ2/1-112011:21-28):
Α’ Φάση: Αφόρµηση:
Συζήτηση για το παραµύθι ή ανάγνωση κειµένων σχετικά µε το παραµύθι ή προβολή
ταινίας που στηρίζεται σε λαϊκό παραµύθι (π.χ. Σταχτοπούτα, Χιονάτη, κ.τ.λ.). Οι
µαθητές µε τον καθηγητή συζητούν αν υπάρχουν κι άλλες εκδοχές του ίδιου
παραµυθιού ή αν γίνεται χρήση παραµυθικών µοτίβων σε άλλα κείµενα, όπως
θεατρικά, τηλεοπτικές σειρές ή µυθιστορήµατα (π.χ. ταινία «Μοντέρνα Σταχτοπούτα» ή
άλλο).
Β’ Φάση: Διερεύνηση του θέµατος:
Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και αναλαµβάνουν να ασχοληθούν µε ένα
παραµύθι. Τους προτείνεται να συλλέξουν παραλλαγές του ίδιου παραµυθιού: λαϊκά
παραµύθια (καταγεγραµµένα σε συλλογές που έχουν εκδοθεί ή να καταγράψουν οι ίδιοι
από παραµυθάδες), σύγχρονες εκδοχές από συγγραφείς παιδικών παραµυθιών, θεατρικά
ή ταινίες ή µυθιστορήµατα που αξιοποιούν το ίδιο θέµα. (Ανάλογα µε το παραµύθι που
θα επιλεγεί θα οργανωθούν και οι δραστηριότητες και ανάλογα µε τη δυναµική του
τµήµατος, τα ενδιαφέροντα και το µάθηµα στο οποίο θα ενταχθεί το σενάριο).
Διερεύνηση µε βάση την κριτική ανάλυση λόγου:
Οι οµάδες όσον αφορά το κείµενο (επίπεδο περιγραφής) µελετούν τη γλωσσική
ποικιλία που χρησιµοποιείται, τις γλωσσικές επιλογές, τη σύνταξη και τη δοµή. Όσον
αφορά τα χαρακτηριστικά της πρακτικής λόγου (επίπεδο ερµηνείας) τοποθετούν τους
δηµιουργούς των κειµένων σε χωροχρονικό πλαίσιο και προσπαθούν να βρουν στοιχεία
γι’ αυτούς, τα οποία να αφορούν επάγγελµα, ιδέες, αξίες, στάσεις, κ.τ.λ. Με βάση το
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κείµενο διερευνούν το πιθανό κοινό στο οποίο αυτό απευθύνεται. Εξετάζουν την
περίσταση της αφήγησης, εντοπίζουν και ερµηνεύουν τις λεκτικές πράξεις, τη
συνεκτικότητα και τις µακροκειµενικές επιλογές και ανιχνεύουν –αν υπάρχουν–
στοιχεία διακειµενικότητας.
Τέλος, όσον αφορά την κοινωνική πρακτική (επίπεδο εξήγησης) διερευνούν τα
συστήµατα γνώσεων και αντιλήψεων, εντοπίζουν τις κοινωνικές σχέσεις και
αναγνωρίζουν τις κοινωνικές ταυτότητες που κατασκευάζονται.
Αν υπάρχει ο χρόνος και η δυνατότητα, χρήσιµο θα ήταν να διερευνήσουν και τους
οπτικούς τρόπους που αξιοποιούν τα κείµενα για τη µετάδοση των µηνυµάτων (οπτικός
γραµµατισµός).
Παραδείγµατα
Α) Κοινωνικές σχέσεις
Στο παραµύθι του «κυρ Σιµιγδαλένιου1» η ηρωίδα φαίνεται αρκετά αυτόνοµη, αφού
αποφασίζει να µην δεχτεί τον άντρα που της προξενεύουν αλλά να φτιάξει µόνη της
έναν άντρα, όπως τον θέλει. Όταν τον χάνει, ξεκινά µόνη της ένα ταξίδι αναζήτησης.
Ωστόσο, στις περισσότερες παραλλαγές, ο πατέρας είναι αυτός που της παρέχει τα
υλικά της δηµιουργίας και τα µέσα για την αναζήτηση. Ακόµα και στην πιο σύγχρονη
παραλλαγή, στην οποία η κόρη διαταράσσει την καθεστηκυία τάξη, καθώς συζεί µε τον
ζυµωµένο άντρα και αποκτά µαζί του παιδί εκτός γάµου, ο λόγος του πατέρα είναι
κυρίαρχος. Η κόρη αρχικά υποτάσσεται στις επιθυµίες του, στη συνέχεια όµως –λόγω
της εγκυµοσύνης– παρακούει τον πατέρα και πηγαίνει να βρει τον αγαπηµένο της.
Ωστόσο, στο τέλος επιστρέφει, για να δεχτεί την ευχή του, να κάνει τον γάµο και να
αφήσει τον πατέρα να καθορίσει τη ζωή της δεχόµενη και την ευχή και την προίκα που
της δίνει.
Ως δάσκαλοι, µπορούµε να κατευθύνουµε τους µαθητές να οδηγηθούν στις
διαπιστώσεις αυτές µέσω της κριτικής ανάλυσης και να καταλήξουν στο συµπέρασµα
ότι ο πατέρας είναι κυρίαρχος στην οικογένεια ακόµη και σήµερα. Επίσης να
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Στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωµατικής διατριβής (Σωτηρίου, 2013) ασχοληθήκαµε µε το παραµύθι αυτό
στις παραλλαγές που εντοπίσαµε στο εµπόριο. Μια κοπέλα (συνήθως βασιλοπούλα) αρνείται να
παντρευτεί τον άντρα που της προξενεύουν και φτιάχνει µόνη της έναν άντρα, για να τον παντρευτεί.
Όταν τον παίρνει από αυτή κάποια άλλη, ξεκινάει ένα µεγάλο ταξίδι αναζήτησης, περνά από διάφορες
δοκιµασίες µε επιτυχία και στο τέλος κερδίζει τον άντρα. Στη συγκεκριµένη εργασία µελετήσαµε 9
διαφορετικές παραλλαγές που αφορούσαν καταγραφές λαϊκών παραµυθιών, διασκευασµένα παραµύθια
και ένα θεατρικό για παιδιά.
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συνδυάσουν τις διαπιστώσεις αυτές και µε το γεγονός ότι η µητέρα απουσιάζει από τις
περισσότερες παραλλαγές και πως, όπου έχει ρόλο, ενεργεί κρυφά από τον σύζυγο,
στοιχείο που φανερώνει και τη δική της υποταγή.
Β) Πόροι συµµετεχόντων
Η παραλλαγή που µας παραδίδεται από την Χατζητάκη-Καψωµένου (2003:185-199)
αποτελεί καταγραφή της Μαριάννας Καµπούρογλου από το 1883. Η συγγραφέας –
αστή– απευθύνεται σε κοπέλες της αστικής τάξης (από όσο είµαστε σε θέση να
γνωρίζουµε οι κοπέλες της αγροτικής και εργατικής τάξης την εποχή εκείνη δεν
µορφώνονταν). Οι αστικές οικογένειες της Αθήνας της εποχής είχαν επαφή µε το
παλάτι ή προσπαθούσαν να έχουν. Γνώριζαν λεπτοµέρειες της ζωής στην «αυλή». Για
τον λόγο αυτόν το κείµενο περιέχει λεπτοµέρειες της ζωής στην αυλή: οι δούλες
αντιδιαστέλλονται από τη Βάγια, την τροφό της βασιλοπούλας. Το βεζυρόπουλο, που
συµπαθεί τον Ζαχαροπλασµένο, τον βοηθά αλλά κρυφά, γιατί φοβάται «µην κόψουνε
τον πατέρα του». Τα στοιχεία αυτά λείπουν από τις παραδοσιακές παραλλαγές που τις
αφηγήθηκαν απλοί, λαϊκοί άνθρωποι.
Επίσης στο κείµενο συναντάµε πολλές λέξεις της καθαρεύουσας, η οποία
κυριαρχούσε την εποχή εκείνη. Ωστόσο, µόνο όσοι είχαν πάει στο σχολείο τη
χρησιµοποιούσαν. Επιπλέον, το κείµενο περιέχει κανόνες καλής συµπεριφοράς (όταν
κάποιος µας κάνει δώρα και µας προσκαλεί σε δείπνο, πρέπει να πάµε, διαφορετικά θα
τον προσβάλουµε, κ.ά.).
Τα στοιχεία αυτά µας επιτρέπουν να συµπεράνουµε ότι η Καµπούρογλου όντως
απευθυνόταν σε κόρες της αστικής τάξης, αφού µόνο αυτές µπορούσαν να φέρουν µαζί
τους ως «πόρους συµµετεχόντων» γνώσεις, εµπειρίες και αξίες που θα τους επέτρεπαν
να κατανοήσουν αποτελεσµατικά το συγκεκριµένο κείµενο και να το αποτιµήσουν
θετικά.
Για τη µελέτη, συγγραφή, επεξεργασία και παρουσίαση της εργασίας τους στην
ολοµέλεια προτρέπονται οι µαθητές να χρησιµοποιήσουν, αν υπάρχει η δυνατότητα,
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα προγράµµατα Επεξεργαστή Κειµένου και
Παρουσίασης.
Συγκρίνουν τα ευρήµατά τους, συζητούν για τους λόγους διαφοροποίησης των
κειµένων µεταξύ τους και καταλήγουν σε τεκµηριωµένα συµπεράσµατα. Ο/η
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καθηγητής/τρια καθοδηγεί, διευκολύνει και παρέχει το απαραίτητο θεωρητικό πλαίσιο
και υλικό στους µαθητές.
Γ’ Φάση: Σχολικός γραµµατισµός:
Οι µαθητές σε ένα πρώτο επίπεδο συγκεντρώνουν το υλικό και τα συµπεράσµατά
τους ανά οµάδες. Οργανώνουν το υλικό τους σε ένα κείµενο και στη συνέχεια το
µετατρέπουν σε Παρουσίαση, ώστε να το παρουσιάσουν στην τάξη.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, αφού έχει ολοκληρωθεί η Β’ Φάση, παράγουν τα δικά τους
κείµενα είτε ατοµικά είτε ανά οµάδες. Μπορούν να δηµιουργήσουν κείµενα που θα
ανήκουν σε όποιο κειµενικό είδος προτιµούν (ποίηµα, θεατρικό, παραµύθι, διήγηµα,
ταινία). Μπορούν να αλλάξουν τους χαρακτήρες, την έκβαση, την πλοκή, να
προσθέσουν ή να αφαιρέσουν µοτίβα, επεισόδια, χαρακτήρες και να αλλάξουν οπτικές
και συµφέροντα των ηρώων, κ.τ.λ., ακολουθώντας τις συµβάσεις του κειµενικού είδους
που επέλεξαν.
Επιπλέον οι οµάδες συνεργάζονται στη συγκέντρωση των πορισµάτων της εργασίας
κατά οµάδες και κοινοποιούν τα αποτελέσµατα της εργασίας τους µε άρθρα, που θα
δηµοσιεύσουν στο διαδίκτυο ή αλλού, αλλά και µε τη δηµοσιοποίηση των
λογοτεχνικών κειµένων που δηµιούργησαν, ώστε να ευαισθητοποιήσουν το κοινό
σχετικά µε το παραµύθι και τα µηνύµατα που αυτό µεταδίδει.
4. Συµπεράσµατα
Η ανάγκη να διαµορφώσουν σήµερα οι µαθητές προσωπικότητα ικανή να
προσαρµόζεται στις νέες συνθήκες µε επιτυχία και κριτικά αντανακλαστικά αναγκάζει
και τον δάσκαλο της γλώσσας να προσαρµόσει τη διδασκαλία του στα νέα δεδοµένα. Η
αξιοποίηση των αρχών και των πρακτικών του κριτικού γραµµατισµού σε αυτή θα
διευκολύνει αυτό το έργο και θα προσφέρει τη δυνατότητα η διδασκαλία να είναι πιο
αποτελεσµατική.
Στο πλαίσιο αυτό η πρότασή µας, αξιοποιώντας τις αρχές της Κριτικής ανάλυσης
του λόγου και τους στόχους που θέτει το νέο πρόγραµµα σπουδών για τη γλωσσική
διδασκαλία στην Α’ Λυκείου, επιδιώκει να αξιοποιήσει τις γνώσεις, τις εµπειρίες, τα
ενδιαφέροντα, τη δηµιουργικότητα και τις ποικίλες ικανότητες των µαθητών για την
επίτευξη των παραπάνω στόχων. Οι µαθητές ενθαρρύνονται να αυτενεργήσουν, να
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συνεργαστούν, να γνωρίσουν καλύτερα τη γλώσσα και τις δυνατότητες που τους
παρέχει και να τις αξιοποιήσουν, για να δηµιουργήσουν, για να διαπραγµατευτούν
µέσω της γλώσσας τον κόσµο, τις αξίες και τις δυνατότητες που τους προσφέρει και να
µετασχηµατίσουν πάλι µέσω της γλώσσας τον κόσµο γύρω τους σύµφωνα µε τις
επιθυµίες τους και προς όφελός τους.
Η εφαρµογή της πρότασής µας στην τάξη είναι αυτή που θα καταδείξει την
αποτελεσµατικότητα και την αξία της αλλά και τα όποια µειονεκτήµατα έχει και τα
προβλήµατα που θα παρουσιαστούν. Το σηµαντικότερο όµως είναι να γίνει αφορµή για
υλοποίηση περισσότερων σχεδίων διδασκαλίας που θα αξιοποιούν τις αρχές του
κριτικού γραµµατισµού και θα δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να ασχολούνται µε
θέµατα που τους ενδιαφέρουν αλλά και να αποκτούν δεξιότητες που θα ενισχύουν την
κοινωνική και πολιτική τους θέση στις σύγχρονες κοινωνίες.
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