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Κριτικός γραμματισμός

Επίπεδα κειμένου Άξονες μελέτης (λέξεις- κλειδιά) 

Ως πλαισιωμένη δομή Επικοινωνιακό πλαίσιο: πεδίο (τι είναι αυτό που 
συμβαίνει), συνομιλιακοί ρόλοι (κοινωνικοί ρόλοι), 
τρόπος (ρόλος της γλώσσας σε συγκεκριμένη 
περίσταση)

Ως γλωσσική και 
νοηματική δομή 

Γλωσσικά στοιχεία, λεξιλογικές και γραμματικές 
επιλογές

Ως κοινωνική πράξη Κοινωνικές σχέσεις, ταυτότητες, ιδεολογίες 

Ως αντικείμενο
αξιολόγησης 

Αποτελεσματικότητα κειμένου 



Η γραμματική του οπτικού σχεδιασμού: Η ανάγνωση των εικόνων

Η ανάγνωση των εικόνων (Kress & van Leeuwen, 

2010) παρέχει μια μεταγλώσσα για την ανάλυση 
των δομικών στοιχείων και των διασημειωτικών
σημασιολογικών σχέσεων μεταξύ των 
διαφορετικών τρόπων (λεκτικού ή οπτικού, π.χ.) 
που διαπλέκονται για την οικοδόμηση του 
νοήματος σε συγκεκριμένα κοινωνικά και 
πολιτισμικά πλαίσια.

Οι εικόνες συνιστούν  τόσο αναπαραστάσεις της 
υλικής πραγματικότητας όσο και διαπροσωπικές 
διεπιδράσεις

της κοινωνικής πραγματικότητας και έτσι 
πραγματώνουν τη σημειωτική πραγματικότητα 
(ποικίλες κειμενικές συνθέσεις με διαφορετικούς 
τρόπους). 



Κριτικός γραμματισμός: διδακτικές εφαρμογές

Διαβάζουμε κριτικά την οπτική σύνθεση και προτείνουμε ενδεικτικές 
επικοινωνιακές δραστηριότητες για την τάξη μας.  

Πηγή: Ντίνας & Γώτη, 2016: 138



Μελέτη των λειτουργιών της οπτικής σύνθεσης 

Ιδεοποιητική μεταλειτουργία

Συμμετέχοντες/ουσες πρόσωπα, αντικείμενα

Διαδικασίες στις οποίες 
εμπλέκονται 

(2,3,4:  εννοιολογικές 
διαδικασίες/στατικές 
εικόνες)

1. Αφηγηματικές (εξέλιξη, αλλαγή/δυναμικές εικόνες)
2. Ταξινομικές (οι συμμετέχοντες ανήκουν σε μία ομάδα, ο 

ένας δίπλα στον άλλον) 
3. Αναλυτικές: μέρος/όλον (ένα πρόσωπο σε μία ταυτότητα, 

ένας χάρτης) 
4. Συμβολικές: εμβληματική αξία (όχι απλώς πληροφόρηση), 

π.χ. Λευκός Πύργος στα ΚΤΕΛ 



Διαπροσωπική μεταλειτουργία

Βλέμμα των αντικειμένων προς τον 
θεατή 

Κοιτούν προς τον θεατή; Με ποια διάθεση; 

Κοινωνική απόσταση μεταξύ των 
αντικείμενων και του θεατή 

Κοντινή λήψη: προσωπική, άμεση σχέση/μεσαία λήψη: 
μέτριος βαθμός οικειότητας/μακρινή λήψη: απρόσωπη 
σχέση 

Σχέσεις εξουσίας μεταξύ των 
απεικονιζόμενων και του θεατή. 

Κάθετος άξονας γωνίας λήψης.  -Αν βλέπουμε από υψηλή 
γωνία, μικροσκοπικό, ασήμαντο (σχέση εξουσίας από 
θεατή). -Αν από χαμηλή, τεράστιο και σημαντικό (εξουσία 
στον θεατή). -Αν βρίσκεται στο ύψος των ματιών, σχέση 
ισοτιμίας.  

Τροπικότητα: βαθμός 
αξιοπιστίας/ρεαλισμός 

Τεχνο-επιστημονικό συμφραζόμενο: αφηρημένο διάγραμμα,

Απόλαυση/διασκέδαση: ρεαλισμός, εντυπωσιακά χρώματα 
Πιστό αντίγραφο (ρεπορτάζ):  κοντά στην πραγματικότητα



Κειμενική μεταλειτουργία

διάταξη/σύνθεση πολυτροπικού κειμένου 

Πληροφοριακή αξία αριστερά (γνωστή πληροφορία)
δεξιά (νέα) 
πάνω (προσδοκίες) 
κάτω (αυτό που συμβαίνει πραγματικά) 

κέντρο-περιθώριο

κέντρο: πυρήνας πληροφορίας 
περιθώριο: εξαρτώμενα μέλη/δορυφόροι



O κριτικός γραμματισμός στην 
εκπαίδευση ενηλίκων ΣΔΕ Πειραιά

Κριτικός γραμματισμός: διδακτικές εφαρμογές

 Το διαθεματικό διδακτικό σενάριο 
εφαρμόστηκε στα Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας του Πειραιά υιοθετώντας 
τις αρχές του κριτικού γραμματισμού
(Οικονομάκου, Μανεσιώτης & 
Μουγγολιάς, 2016:  233-239).

 Ποιες διδακτικές δράσεις θα 
προτείνατε εσείς για την κριτική 
ανάγνωση έντυπων διαφημίσεων 
(μελέτη του κειμένου ως 
επικοινωνιακού πλαισίου, ως 
γλωσσικής και νοηματικής δομής, ως 
κοινωνικής πράξης και ως 
αντικειμένου αξιολόγησης); 



α) Εκπαιδευτικό υλικό 



Κεντρικό Μήνυμα

Πληροφορίες

Λογότυπο εταιρείας

Διαφημιζόμενο προϊόν

β) Μελέτη των γλωσσικών μηχανισμών της διαφήμισης 



γ) Μελέτη των κοινωνικοπολιτισμικών συμφραζομένων  



Η Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών

«Έμφαση στην τριβή των διδασκομένων με κείμενα και είδη
λόγου από ένα ευρύ φάσμα μέσων και από ένα ευρύ φάσμα
πολιτισμικών πηγών».

«Ανάπτυξη κριτικής μεταγλώσσας ώστε οι εκπαιδευόμενοι να
μιλούν, αλλά και να καταλαβαίνουν, την κοινωνική και
πολιτισμική δύναμη αυτών των κειμένων, καθώς και των
συναφών κοινωνικών πρακτικών» (Kalantzis & Cope, 2001: 214).



Πολυγραμματισμοί και διδακτικός σχεδιασμός 

Φάσεις διδακτικού σχεδιασμού με βάση την Παιδαγωγική των 
Πολυγραμματισμών : 

 Τοποθετημένη πρακτική (situated practice): αξιοποίηση κειμένων που 
εντάσσονται στον ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό χώρο των 
μαθητών/τριών. Οι μαθητές/τριες καλούνται να φέρουν στην τάξη 
κείμενα, ώστε να αναδειχθούν οι εξωσχολικές εμπειρίες γραμματισμού
τους. 

 Ανοιχτή διδασκαλία (overt instruction): διδασκαλία των γλωσσικών 
μηχανισμών που συμβάλλουν στην οργάνωση και κατανόηση των 
κειμένων. 

 Κριτική πλαισίωση (critical framing): σύνδεση με το συγκείμενο, 
ερμηνεία του κειμένου στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο όπου παράγεται. 

 Μετασχηματισμένη πρακτική  (transformed practice): αναπλαισιώμένη
παραγωγή λόγου, μεταφορά ενός κειμένου από ένα κοινωνικοπολιτισμικό
ή επικοινωνιακό πλαίσιο σε ένα άλλο. 



Μοντέλο Πολυγραμματισμών (Multiliteracies Model)



Πολυγραμματισμοί: διδακτικές εφαρμογές

 Μελέτη πολυτροπικών κειμένων με στόχο την ανάδειξη της γεωγραφικής 
ποικιλότητας της ελληνικής γλώσσας και την επεξεργασία του τρόπου προβολής 
της στον διαφημιστικό λόγο (Φτερνιάτη, Τσάμη & Αρχάκης, 2016: 91-93).  

 Βασικοί διδακτικοί στόχοι παρέμβασης:  Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να 
είναι σε θέση: 

 να μπορούν να προσδιορίζουν διαλεκτικά στοιχεία στον λόγο των 
ομιλητών/τριών 

 να μη συνδέουν τους/τις διαλεκτόφωνους/ες με συγκεκριμένα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά (π.χ. μόρφωση, ηλικία, τόπο διαμονής, ικανότητα χρήσης 
γλωσσικών ποικιλιών/γλωσσών «υψηλού κύρους» κ.ά.).

 να αποκτήσουν επίγνωση των λόγων για τους οποίους οι γεωγραφικές 
ποικιλίες αξιοποιούνται χιουμοριστικά στα κείμενα μαζικής κουλτούρας 
(διαφημιστικό λόγο).



Πολυγραμματισμοί: διδακτικές εφαρμογές

Σκοπός διδακτικών δράσεων: 

Γλωσσική επίγνωση (Μπουτουλούση, 2001): Οι μαθητές/τριες θα έπρεπε να 
μαθαίνουν στο σχολείο πώς να προσλαμβάνουν και να χρησιμοποιούν τη 
γλώσσα με ευαισθησία και συνειδητότητα. 

Η γλωσσική επίγνωση προτείνει τη διεξοδική και συνειδητή ενασχόληση των 
παιδιών με τη γλώσσα -πρώτη, δεύτερη ή ξένη- ως σύστημα και ως μέσο 
επικοινωνίας, όπως επίσης και τη μελέτη της γλώσσας ως ανθρώπινου 
φαινομένου, ως εργαλείου σκέψης και διαχείρισης των κοινωνικών 
σχέσεων. 

Η κριτική γλωσσική επίγνωση ως νεότερη τάση στηρίζεται στην κριτική μελέτη 
της γλώσσας, στην κριτική γλωσσολογία και στην κριτική ανάλυση λόγου και 
προϋποθέτει μια κριτική σύλληψη της εκπαίδευσης. 

Ένας κεντρικός στόχος της είναι να μάθουν οι μαθητές να χρησιμοποιούν τον 
λόγο της χειραφέτησης, έναν λόγο δηλαδή που αντιμετωπίζει τους 
συμμετέχοντες στην επικοινωνία ισότιμα και συμβάλλει στην αντιμετώπιση 
κυρίαρχων απόψεων και στερεοτύπων.



Πολυγραμματισμοί: διδακτικές εφαρμογές

Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=_tfygI_TSEw



Πολυγραμματισμοί: διδακτικές εφαρμογές

Τοποθετημένη πρακτική

Διερεύνηση της θέσης που καταλαμβάνουν οι διαφημίσεις στη  ζωή των μαθητών/τριών: 
Κατά πόσο εγγράφονται στις εμπειρίες γραμματισμού τους;   

Διασύνδεση του διαφημιστικού λόγου με τη γεωγραφική ποικιλότητα. 
Επιλογή κειμένων με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των μαθητών/τριών

Ανοιχτή διδασκαλία

Επεξεργασία των προφορικών κειμένων των διαλεκτόφωνων τηλεοπτικών χαρακτήρων. 

Μελέτη, με τη βοήθεια και άλλων κειμένων ή χαρτών, των γεωγραφικών ποικιλιών της 
ελληνικής γλώσσας και καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. 

Διερεύνηση της σχέσης που διατηρούν οι μαθητές/τριες με διαλεκτόφωνους/ες 
ομιλητές/τριες. 

Προσδιορισμός των συστατικών μερών της διαφήμισης και ειδικότερα των μερών όπου 
αξιοποιείται η χρήση των γεωγραφικών ποικιλιών.



Πολυγραμματισμοί: διδακτικές εφαρμογές

Κριτική πλαισίωση 

Διερεύνηση της  βασικής ιδέας και του στόχου της διαφήμισης. 

Ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τους λόγους για τους οποίους ο
διαφημιστής επιλέγει να αξιοποιήσει διαλεκτικά στοιχεία στη διαφήμιση. 

Συζήτηση στην τάξη για το αν η διαφήμιση πετυχαίνει τελικά τον στόχο της. Ποιος ο 
ρόλος  που διαδραματίζει η αξιοποίηση των γεωγραφικών ποικιλιών στην επίτευξη των 
στόχων της; 

Μετασχηματισμένη πρακτική 

Παραγωγή διαφημιστικών κειμένων από τους ίδιους τους μαθητές/τριες στα οποία να 
χρησιμοποιούνται μία ή περισσότερες γεωγραφικές ποικιλίες. 

Επεξεργασία των ίδιων θεμάτων από διαφορετικές οπτικές γωνίες και με διαφορετικούς 
επικοινωνιακούς στόχους.

Αξιολόγηση των παραγόμενων κειμένων μέσω των τεχνικών της αυτοαξιολόγησης ή της 
ετεροαξιολόγησης. 



Πολυγραμματισμοί: διδακτικές εφαρμογές

Οι διαφημίσεις στη ζωή μας

Ανάλυση  διαφημίσεων με βάση την Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών
(Αμαραντίδου, Μούσιου-Μυλωνά & Ντίνας, 2014): 

 Τοποθετημένη Πρακτική: Εξέταση ποικιλίας διαφημίσεων με βάση τα 
ενδιαφέροντα των παιδιών 

 Ανοιχτή Διδασκαλία: Ομαδοποίηση διαφημίσεων (εποχιακές, επίκαιρες, 
έντυπες), γλώσσα και χαρακτηριστικά διαφήμισης (επανάληψη, 
χρησιμοποίηση διαθέσιμων πόρων για προσέλκυση των καταναλωτών, 
μεταφορές, ομοιοκαταληξία, καθημερινός προφορικός λόγος, 
υπερβολές, ερωτήσεις, λογοπαίγνια, αφήγηση).

 Κριτική πλαισίωση: Μας λένε την αλήθεια; Ποιους ρόλους  επωμίζονται 
τα φύλα;  Ποια τα στοιχεία των παραπλανητικών/συγκαλυμμένων 
διαφημίσεων;  Της οικολογικής διαφήμισης;      

 Μετασχηματιστική πρακτική: Δημιουργία διαφημίσεων και σλόγκαν 



Αναζητώ και παρατηρώ: 
Ποιες κοινωνικές πραγματικότητες κατασκευάζουν οι 

παρακάτω διαφημίσεις; Ποιες στερεοτυπικές αντιλήψεις με 
βάση της γλωσσικές και εικονιστικές επιλογές τους; 

Διαφημίσεις: 

https://www.youtube.com/watch?v=A2WffYFLsew

https://www.youtube.com/watch?v=t13WAont2vU

https://www.youtube.com/watch?v=FXx-6ZQqjqo

https://www.youtube.com/watch?v=B84BMkb3FgE

https://www.youtube.com/watch?v=A2WffYFLsew
https://www.youtube.com/watch?v=t13WAont2vU
https://www.youtube.com/watch?v=FXx-6ZQqjqo
https://www.youtube.com/watch?v=B84BMkb3FgE
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