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Ταυτό� τητα 
της διδακτικη� ς πρό� τασης



  

● θεματικη�  εβδόμα� δα, θεματικό� ς κυ� κλός “Έμφυλες σχε�σεις” 

● Νεόελληνικη�  Γλώ� σσα  



  

● Κριτικη�  ανα� λυση διαδικτυακώ� ν μιμιδι�ών, 

● στερεότυπικε�ς αναπαραστα� σεις της 
θηλυκό� τητας και τόυ ανδρισμόυ� ,

● υλικό� : διαδικτυακε�ς κόινό� τητες “Ο τόι�χός       
    ει�χε τη δικη�  τόυ υστερι�α” και “Μαργαρι�τες     
    Μα� ντόλες”, 

● με�θόδός: Κριτικη�  Ανα� λυση Λό� γόυ. 



  

1. Μιμι�δια



  

διασκεδαστικα� , ευ� θυμα στιγμιό� τυπα

“ψηφιακα�  ανε�κδότα”

από� δόση σόβαρώ� ν 
κόινώνικώ� ν ζητημα� τών

αμφισβη� τηση της 
ανισό� τητας και της εξόυσι�ας

εκδη� λώση τόυ παρελθό� ντός

Δυνατό� τητα

πόλιτισμικη� ς αναπαραγώγη� ς

αμφισβη� τησης



  

Richard Dawkins: γονίδιο και μιμίδιο

Γόνι�διό – Gene: 
γενετικη�

“βιολογική μονάδα, η οποία είτε 
επιβιώνει είτε εξαλείφεται κατά τη 
διαδικασία φυσικής επιλογής στο 
πλαίσιο της δαρβινικής εξέλιξης”

Μιμι�διό – Meme:
πόλιτισμικη�  δια� δόση

      “πολιτισμικά τέχνεργα που 
διαδίδονται στη διάρκεια του 
χρόνου μέσω μη γενετικών 
μέσων. Σε αυτά περιλαμβάνονται 
οι γλώσσες, τα έθιμα, οι 
τελετουργικές πρακτικές, οι 
τάσεις στην ενδυμασία και την 
κατανάλωση, οι τάσεις στην 
τέχνη και την αρχιτεκτονική, η 
μηχανική και η τεχνολογία.”



  

Χαρακτηριστικά των μιμιδίων

             Στις μέρες μας ο όρος            
"διαδικτυακό μιμίδιο" χρησιμοποιείται 
συνήθως για να περιγράψει πιο 
συγκεκριμένα την ιογενή (viral) διάδοση 
τέχνεργων όπως είναι τα αστεία, οι φήμες, 
τα βίντεο και οι ιστότοποι από άτομο σε 
άτομο μέσω του διαδικτύου.

         Τα μιμίδια αποτελούν μονάδες πολιτισμικών 
πληροφοριών που μεταδίδονται από άτομο σε άτομο, 
αλλά σταδιακά η εξάπλωσή τους είναι τόσο μεγάλη ώστε 
        κλιμακώνονται σε ευρύ κοινωνικό φαινόμενο. 



  

2. Η με�θόδός



  

Κριτική Ανάλυση Λόγου

γλωσσολογική ανάλυση κοινωνική κριτική



  

          Ο λόγος είναι                        
sui generis υλικότητα και                  
η Aνάλυση Λόγου είναι μια           
«υλική πολιτισμική θεωρία»

Οι λόγοι, ως θεσμοποιημένες και συμβατικοποιημένες μορφές 
ομιλίας, εκφράζουν κοινωνιακές σχέσεις εξουσίας, οι οποίες με 
         τη σειρά τους επηρεάζονται από τους λόγους.

       Ο «συνολικός λόγος» της κοινωνίας   
μπορεί να οπτικοποιηθεί ως «διαλογικό σμήνος» 
και γίνεται κατανοητός ως διαφορετικά «νήματα 
λόγου» σε διαφορετικά επίπεδα λόγου          
(επιστήμη, πολιτική, ΜΜΕ κοκ).



  

Σκόπό� ς της ΚΑΛ ει�ναι να απόκαλυ� ψει 
φυσικόπόιημε�νες μόρφε�ς λό� γόυ, όι όπόι�ες μπόρόυ� ν 
να χρησιμόπόιηθόυ� ν χειραγώγικα� . Οι μόρφε�ς αυτε�ς, 
στην περι�πτώση της παρόυ� σας ε�ρευνας, 
αναπαρα� γόυν τόυς παραδόσιακα�  στερεότυπικόυ� ς 
ρό� λόυς πόυ υπόνόόυ� νται από�  τόν ανδρισμό�  και τη 
θηλυκό� τητα.



  

Τα τρι�α επι�πεδα της ΚΑΛ

Γλώσσόλόγικη�  
ανα� λυση

Εντόπισμό� ς 
κειμενικώ� ν 

θεμα� τών

Κόινώνικη�  
κριτικη�



  

3. Ερωτήματα - στοχοθεσία

Πώ� ς σκιαγραφει�ται η ε�μφυλη ταυτό� τητα στα Με�σα Κόινώνικη� ς 
Δικτυ� ώσης: 

 πόια ει�ναι τα στερεό� τυπα πόυ αναπαρα� γόνται με�σα από�  τό 
χιόυ� μόρ - με�σό κόινώνικη� ς αναπαραγώγη� ς,  

 διερευ� νηση τών στερεότυπικώ� ν αντιλη� ψεών πόυ 
κυκλόφόρόυ� ν στό διαδι�κτυό για τόν ανδρισμό�  και τη 
θηλυκό� τητα. 

Στό� χόι:
ανα� λυση – απόδό� μηση τών στερεότυ� πών, 
κριτικη�  στα� ση – αμφισβη� τηση�  τόυς,
αντι�ληψη ό� τι η ταυτό� τητα απότελει�ται από�  μια σειρα�  παραδόχώ� ν τις 

όπόι�ες δεν ει�ναι υπόχρεώμε�νόι/ες να υιόθετη� σόυν και να ενδυθόυ� ν, 
χώρι�ς να κατανόόυ� ν τη φυ� ση τών πόλλαπλώ� ν διαστα� σεών πόυ 
εμπεριε�χει.



  

4. Περιγραφή της δραστηριότητας



  

α. Γλώσσόλόγικη�  ανα� λυση

Άξονες:

δράστες (υποκείμενο), 
δέκτες (αντικείμενο), 
χρόνος, 
σύνταξη (ενεργητική-παθητική), 
ρητορικά σχήματα 

– (υπερβολές, ασύνδετα, αντιθέσεις, λογοπαίγνια), 
στερεοτυπικές εκφράσεις.   



  

Πορίσματα:

Τα μιμίδια που περιγράφουν άντρες έχουν κατά κανόνα 
ενεργητική σύνταξη με τους άντρες να 
παρουσιάζονται ως δράστες, ενώ στα αντίστοιχα που 
παρουσιάζουν γυναίκες η σύνταξη μπορεί να είναι 
ενεργητική ή παθητική. 

Ρητορικά σχήματα: όταν περιγράφονται οι άντρες 
προτιμάται η υπερβολή και το ασύνδετο, ενώ στις 
γυναίκες η αντίθεση και το λογοπαίγνιο.



  

β. Κειμενικα�  θε�ματα 

 

Α. Άντρες



  

 τους απασχολεί η εμφάνισή τους, αλλά όχι τόσο ώστε 
να  τη βελτιώσουν,



  

 είναι ντροπαλοί και ανασφαλείς, 



  

 αγύμναστοι, αγαπούν το φαγητό,  



  

 ανώριμοι,



  

 ανεπίδεκτοι μαθήσεως,



  

 φοβούνται τις γυναίκες – αγνοούν τον κόσμο τους (η 

ερμηνεία αυτή ανήκει στα κορίτσια της τάξης), 



  

 προσεγγίζουν τις γυναίκες αλλά αδιαφορούν για την 
απόρριψή τους, 



  

 τσιγγόυ� νηδες (“ματζι�ρηδες”).

 



  

Β. Γυναι�κες



  

 γκρινιάρες, 



  

 φλύαρες,



  

 νευρικές, εύθικτες, υπερβολικές, 



  

 αδιάκριτες,



  

 ε�μφαση στην εξώτερικη�  τόυς εμφα� νιση (στερεότυπο 
της υπερβολικά “φτιασιδωμένης” γυναίκας ως συνώνυμο 
της Θεσσαλονικιάς),



  

 βασικό τους ενδιαφέρον είναι τα ψώνια (μετωνυμική 
χρήση του ZARA),



  

 έχουν εμμονή με τον γάμο, 



  

 είναι σπάταλες,



  

 δίβουλες,



  

 επίμονες (“πρήχτρες”),



  

  πρόικόθη� ρες,



  

  ο γυναικείος κόσμος είναι αχανής και ακατανόητος (σύμβολα: η 
τσάντα,  η λεπτή διάκριση των αποχρώσεων),



  

● ενώ η ηλικία και το βάρος τους είναι απόρρητα 
ζητήματα ύψιστης σημασίας.



  

Κάποια μιμίδια ερμηνεύτηκαν από τα παιδιά ότι θα μπορούσαν να 
αφορούν και τα δύο φύλα:



  

γ. Μιμι�δια και ε�μφυλες αναπαραστα� σεις: 
ευρη� ματα και πρόβληματισμόι�



  

γ.1. Ευρήματα

· Ταυτό� σημες παρατηρη� σεις - συμπερα� σματα  → εγκυρό� τητα.

· Παρατη� ρηση: Άντρες σε α’ πρό� σώπό, γυναι�κες σε γ’ πρό� σώπό 
→ γρα� φόνται από�  α� ντρες. 

· Ερμηνει�ες:

α) Στόυς α� ντρες αρε�σει να γρα� φόυν πόστ στό τόυι�τερ ενώ�  στις 
γυναι�κες να τα διαβα� ζόυν (ενεργητικη�  - παθητικη�  κόινώνικη�  
συμμετόχη�  ανα� λόγα με τό φυ� λό στην κόινώνικη�  επιτε�λεση τόυ 
χιόυ� μόρ):

→ οι άντρες κατέχουν μεγαλύτερο μερίδιο στον δημόσιο λόγο 
από τις γυναίκες, είτε μιλούν για το φύλο τους, είτε μιλούν για τις 
γυναίκες.

β) Οι α� ντρες περνόυ� ν περισσό� τερό καιρό�  στό διαδι�κτυό: 
απόρρι�φθηκε. 



  

γ) Στερεό� τυπα:

Ζα� ρα = συ� μβόλό της γυναικει�ας καταναλώτικό� τητας.

“Θεσσαλόνικια� ” = συνεκδόχη�  της υπερβόλικα�  πρόσεγμε�νης, 
ι�σώς σεξόυαλικόπόιημε�νης, γυναικει�ας εμφα� νισης. 

Γυναικει�ός κό� σμός: ακατανό� ητός για τόυς α� ντρες. Συ� μβόλα: 
–  α� γνώστα χρώ� ματα (“σκότώμε�νό υπόκι�τρινό της 

ώ� χρας”), 
– δυσερμη� νευτό χειρόνόμιώ� ν και συμπεριφόρώ� ν 

(ό� πώς τό τρα� βηγμα τών μαλλιώ� ν η�  απλε�ς, 
διφόρόυ� μενες ερώτη� σεις),

– τσα� ντα.



  

δ) Διαγραφό� μενη εικό� να:

Άντρες: 
θετικα�  και αρνητικα�  

χαρακτηριστικα�

Γυναι�κες:
 αρνητικα�  χαρακτηριστικα�

Επιφανειακόι�, αδια� φόρόι, 
ευαι�σθητόι, ευα� λώτόι και δειλόι�, 
αγαπόυ� ν τό φαγητό� , απόφευ� γόυν 
τό γυμναστη� ριό και αστειευ� όνται 
με χαριτώμε�νό τρό� πό για την 
εμφα� νιση�  τόυς, η όπόι�α δεν ει�ναι 
τε�λεια η�  ιδανικη� . Υιόθετόυ� ν τόν 
ρό� λό τόυ κυνηγόυ�  και 
πρόσεγγι�ζόυν τις γυναι�κες, αν και 
ντρόπαλόι�, ώστό� σό δει�χνόυν 
αδιαφόρι�α στην από� ρριψη.

 Γκρινια� ρες, υπερβόλικε�ς, 
ματαιό� δόξες, υπερκαταναλώτικε�ς, 

σπα� ταλες, κυκλόθυμικε�ς, 
παρα� λόγες, φιλα� ργυρες, με 

πρόικόθηρικη�  στα� ση απε�ναντι 
στόυς α� ντρες.



  

γ.2. Προβληματισμοί
→ Τα παιδια�  παρόυσια� στηκαν πρό� θυμα να απόδεχτόυ� ν την αλη� θεια τών μιμιδι�ών 

ό� πόυ τό φυ� λό δηλώνό� ταν γραμματικα� .

Η λειτόυργι�α αυτη�  ε�χει επισημανθει� από�  ερευνητε�ς: η απόδόχη�  και η δια� δόση 
μιας παραδόχη� ς με τη μόρφη�  αστει�όυ μπόρει� να επιδρα� σει: 

· στόν τρό� πό πόυ όρι�ζόυν όι α� νθρώπόι τόν εαυτό�  τόυς, 

· στην περαιτε�ρώ ενδυνα� μώση και διαιώ� νιση της φερό� μενης ιδεόλόγι�ας. 

Γιατι�; → τό διαδι�κτυό και ό τρό� πός δια� δόσης τών πληρόφόριώ� ν στεγα� ζει 
κόινώνικε�ς δόμε�ς συμμετόχη� ς πόυ ει�ναι ενσώματώμε�νες στα μιμι�δια. Σε αυτα�  
α� ντρες και γυναι�κες ενδυ� όνται συγκεκριμε�να χαρακτηριστικα� .

Η δό� μηση τό� σό της ατόμικη� ς ό� σό και της κόινώνικη� ς ταυτό� τητας τόυ χρη� στη 
τόυ διαδικτυ� όυ ει�ναι ε�να “μη εμπρό� θετό απότε�λεσμα”:

→  όι μαθητε�ς και όι μαθη� τριες, συμμετε�χόντας στό αστει�ό απόδε�χόνται την 
αλη� θεια τόυ διαιώνι�ζόντας ε�ναν κό� σμό διχότόμημε�νό μεταξυ�  τών ανώ� ριμών, 
κόιλιό� δόυλών, δειλώ� ν και αφελώ� ν αρσενικώ� ν και τών νευρικώ� ν, δι�βόυλών, 
φιλόχρη� ματών, ματαιό� δόξών και ανεξιχνι�αστών θηλυκώ� ν. 



  

→ Η σχε�ση μεταξυ�  τόυ περιβα� λλόντός και της ταυτό� τητας λειτόυργει� αμφι�δρόμα: 
η ταυτό� τητα τόυ υπόκειμε�νόυ ει�ναι αυτη�  πόυ καθόρι�ζει, ώς ε�να βαθμό� , και την 
ερμηνει�α τόυ περιβα� λλόντός αυτόυ� . 

– · Η μεση� λικη καθηγη� τρια, ε�χόντας ενσώματώ� σει βιώματικα�  τόν 
ε�μφυλό ρό� λό στην κόινώνικη�  λειτόυργι�α της γλώ� σσας, τα ερμη� νευε 
αυτό� ματα ώς πόλώμε�να ώς πρός τό φυ� λό τόυς. Με τόν τρό� πό αυτό�  
δεν ε�γινε απόκώδικόπόιητη� ς τών στερεότυ� πών, ό� πώς αρχικα�  η� ταν ό 
σκόπό� ς της, αλλα�  διαιώνιστη� ς τόυς.

– · Τα παιδια� , τα όπόι�α βρι�σκόνται στη φα� ση της κόινώνικη� ς μα� θησης 
τών ε�μφυλών ρό� λών και στερεότυ� πών, ερμη� νευσαν με βα� ση την 
κόινώνικη�  τόυς πραγματικό� τητα.  Οι ερμηνει�ες τών παιδιώ� ν μπόρόυ� ν 
να ερμηνευτόυ� ν ώς πιό αληθινε�ς: περιε�γραφαν την καθημερινό� τητα�  
τόυς στην απλό� τητα τόυ γεγόνό� τός ό� τι παρό� μόιες πρα� ξεις και σκε�ψεις 
μπόρει� να χαρακτηρι�ζόυν ανθρώ� πόυς ανεξα� ρτητα από�  τό φυ� λό τόυς. 

Έτσι, κατανόητό�  ε�γινε ό� τι για τα παιδια� , πόυ βρι�σκόνται στα πρώ� τα χρό� νια της 
εφηβει�ας τόυς τα στερεό� τυπα δεν ε�χόυν εγγραφει� τό� σό όριστικα�  και μόνόση� μαντα, 
αλλα�  βρι�σκόνται ακό� μα υπό  διαπραγμάτευση και υπό διαμόρφωση. Αυτό�  τό 
χαρακτηριστικό� , της λιγό� τερό ε�μφυλα φόρτισμε�νης ταυτό� τητας, πρόε�ρχεται από�  την 
παιδικη�  ηλικι�α και μπόρει� να θεώρηθει� κατα� λόιπό�  της. 



  

Συμπερα� σματα
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