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Abstract: The present study presents a method designed to help adults develop an interpretive
approach to literature. The method is based on Richard Wagner's Theory of Total Artwork
and integrates speech, image and music. In particular, we investigate the views of adult
learners on the advantages of applying the method to understanding literature. Since there is
no relevant literature on the application of this method to adult education, we have attempted
to contribute to theory-building based on members’ views. This original method and its
application constitute the theoretical framework of the research, while the qualitative
methodological approach was used to investigate the research questions by interviewing
members of the Reading Club of Megara’s Municipal Library.
The research shows the benefits of the method compared to the conventional approach to
literature, exclusively through speech, as it can activate adult senses, imagination, and
emotion. It also shows that through the method, adults - regardless of their socio-cultural and
educational background and their relationship to literature in general - approach the literary
text in a multifaceted, multidimensional and experiential way and enjoy it with undiminished
interest.
Key words: Theory of Total Artwork, interpretive approach to literature, adult reading club.
Πεξίιεςε: ηελ παξνύζα έξεπλα παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο πνπ ζρεδηάζηεθε κε ζηόρν ηελ
εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε έξγσλ ηεο ινγνηερλίαο από ελειίθνπο. Η κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηε
ζεσξία ηνπ πλνιηθνύ Έξγνπ Σέρλεο ηνπ Richard Wagner θαη ελνπνηεί ην ιόγν, ηελ εηθόλα
θαη ηε κνπζηθή. Δηδηθόηεξα, δηεξεπλώληαη νη απόςεηο ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ ζρεηηθά κε
ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρεη ε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ζηελ θαηαλόεζε ηεο ινγνηερλίαο.
Δθόζνλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζόδνπ ζηελ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ, επηρεηξήζακε λα ζπκβάινπκε ζηε δεκηνπξγία ζεσξίαο βαζηδόκελνη
ζηηο απόςεηο ησλ κειώλ. Η πξσηόηππε απηή κέζνδνο θαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθξνηνύλ ην
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ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο έξεπλαο, ελώ γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ
αμηνπνηήζεθε ε πνηνηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε κε ζπλεληεύμεηο κε ηα κέιε ηεο Λέζρεο
Αλάγλσζεο ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Μεγάξσλ.
Η έξεπλα απνηππώλεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ ζπγθξηηηθά κε ηε ζπκβαηηθή
πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο, απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ ιόγνπ, γηαηί κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη
ηηο αηζζήζεηο, ηε θαληαζία θαη ην ζπλαίζζεκα ησλ ελειίθσλ. Γείρζεθε επίζεο πσο, κέζσ ηεο
κεζόδνπ, νη ελήιηθνη - αλεμάξηεηα από ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθό θαη κνξθσηηθό ηνπο
επίπεδν θαη ηε ζρέζε ηνπο γεληθόηεξα κε ηε ινγνηερλία –πξνζεγγίδνπλ πνιύπιεπξα,
πνιπδηάζηαηα θαη βησκαηηθά ην ινγνηερληθό θείκελν θαη ην απνιακβάλνπλ κε ακείσην
ελδηαθέξνλ.
Λέμεηο-θιεηδηά: Θεσξία ηνπ πλνιηθνύ Έξγνπ Σέρλεο, εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο
ινγνηερλίαο, ιέζρε αλάγλσζεο ελειίθσλ.

Δηζαγσγή
Η δηεζλήο βηβιηνγξαθία έρεη πνιιάθηο επηζεκάλεη όηη ν ελήιηθνο καζαίλεη θαιύηεξα όηαλ
εθηίζεηαη ζε εκπεηξίεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν ίδηνο γηα λα επηηύρεη ηηο δηθέο ηνπ
καζεζηαθέο αιιαγέο (Brookfield, 1995∙ Rogers, 1999). Πξνο απηόλ ηνλ ζθνπό
αλακθηζβήηεηα ζπκβάιιεη ε ρξήζε ηεο ηέρλεο (Gardner, 1990∙ Kazemek & Rigg, 1997∙
Κόθθνο & Μέγα, 2007∙ Μέγα, 2011). Μέζσ απηήο ν ελήιηθνο απνθηά αηζζεηηθή εκπεηξία,
αλαπηύζζνληαο πεξαηηέξσ ηνλ ζηνραζκό θαη ηνλ θξηηηθό ζηνραζκό ηνπ. Η αηζζεηηθή
εκπεηξία απνηειεί ην θαηεμνρήλ κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο, ηελ νπνία ν Dewey
(1980, όπ. αλαθ. Κόθθνο, ρ.ρ.) ζεσξεί ζεκειηώδεο ζηνηρείν ηεο δηεξγαζίαο ηεο κάζεζεο. Ο
ελήιηθνο εθπαηδεπόκελνο γηα λα θαηαλνήζεη ηα λνήκαηα ησλ έξγσλ ηέρλεο ρξεηάδεηαη λα
επηζηξαηεύζεη ζην έπαθξν ηε θαληαζία ηνπ. Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο ε αηζζεηηθή εκπεηξία
είλαη επξύηεξε θαη βαζύηεξε από ηηο ζπλήζεηο εκπεηξίεο πνπ απνθηά από ηελ πξαγκαηηθόηεηα
(Μέγα, 2011).
Αθνινύζσο, κε ηε βνήζεηα ηεο ηέρλεο ν ελήιηθνο κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηε Λνγνηερλία,
ελεξγνπνηώληαο ηε θαληαζία θαη ηε ζηνραζηηθή ηθαλόηεηά ηνπ, δίλνληαο ν ίδηνο λόεκα ζηα
εκπεξηερόκελα λνήκαηα (Greene, 2000∙ Lipson, 2005). Αλ, ινηπόλ, ε ηέρλε απνδεηθλύεηαη ην
ηζρπξόηεξν κέζν γηα λα πξνζεγγίζεη ν ελήιηθνο ηε ινγνηερλία, ζεσξνύκε όηη ε ελνπνίεζε
ησλ ηερλώλ πνπ επηρεηξείηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ πλνιηθνύ Έξγνπ Σέρλεο ηνπ
Richard Wagner κπνξεί λα ηνύ πξνζθέξεη κηα ζπλνιηθή εκπεηξία, πνπ ζα ελεξγνπνηήζεη ζην
έπαθξν ηε θαληαζία ηνπ θαη ζα ηνλ σζήζεη λα πξνζπαζήζεη λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο
πνπ ηνπ ζέηεη ην ινγνηερληθό θείκελν.
Σν πλνιηθό Έξγν Σέρλεο (Gesamtkunstwerk) ηνπ Richard Wagner έρεη πεξηγξαθεί θαη
αλαιπζεί ζε αξθεηέο κειέηεο (Berry, 2004∙ Brown, 2016∙ Γξεγνξηάδνπ, 2015∙ Lajosi, 2010∙
Mondschein, 2012∙ Παπαζαλαζίνπ, 1986), νη νπνίεο εζηηάδνπλ θπξίσο ζηε θηινζνθία ηεο
ζεσξίαο, ηε ζρέζε ηεο κε ηελ αξραία ειιεληθή ηξαγσδία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζε έξγα

ειίδα 164 από 392

Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο”
Σόκνο 8, Σεύρνο 1, 2020 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576

όπεξαο. ηε βηβιηνγξαθία, όκσο, δελ έρνπλ εξεπλεζεί ηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα πνπ
κπνξεί λα έρεη ε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ πλνιηθνύ Έξγνπ Σέρλεο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο
ινγνηερλίαο από ελειίθνπο.
Η εθαξκνγή ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηελ εξκελεπηηθή
πξνζέγγηζε έξγσλ ηεο Λνγνηερλίαο, έγθεηηαη ζηε ρξήζε πνηθίισλ κνξθώλ ηέρλεο (ιόγνπ,
κνπζηθήο, εηθόλσλ από έξγα δσγξαθηθήο, γιππηηθήο, αξρηηεθηνληθήο, θαιιηηερληθήο
θσηνγξαθίαο) θαη ηελ ελνπνίεζή ηνπο πξνο έλαλ θαη κνλαδηθό ζθνπό, δειαδή ηελ
ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο ηνπ αθξναηή-ζεαηή θαη ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ λα ζπιιάβεη
θξπκκέλα λνήκαηα, δεκηνπξγώληαο παξάιιεια ηα δηθά ηνπ.
ύκθσλα κε ηα πξνξξεζέληα, ν ζηόρνο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζεί θαηά
πόζν ε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ πλνιηθνύ Έξγνπ Σέρλεο, ε νπνία απεηέιεζε ηε βάζε ηεο
κεζόδνπ πνπ αλαπηύμακε γηα ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο Λνγνηερλίαο, βνήζεζε ηνπ
ελειίθνπο πνπ απαξηίδνπλ ηελ νκάδα Λέζρεο Αλάγλσζεο ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο
Μεγάξσλ λα πξνζεγγίζνπλ εξκελεπηηθά ηα ινγνηερληθά έξγα, μεπεξλώληαο ηηο όπνηεο
ηδηαηηεξόηεηεο κνξθήο ή πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα παξνπζίαδαλ.

1. Θεσξεηηθό Πιαίζην
Η ρξήζε έξγσλ ηέρλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία ζπκβάιιεη ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ
ελειίθνπ, θαζώο βνεζά ζην λα γίλεηαη πην επθπήο ε παξαηεξεηηθόηεηά ηνπ, ηνλ αζθεί ζηελ
γλσζηηθή επειημία θαη ηελ εξκελεπηηθή γλώζε (Gardner, 1990∙ Κόθθνο θ.ζπλ., 2011∙
Μηραειίδεο & Παζραιίδνπ, 2015). Πεξαηηέξσ, ε παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο εληζρύεη ηελ
αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο, ε νπνία ζεσξείηαη ζεκειηώδεο ζηνηρείν γηα ηε δηεξγαζία ηεο
κάζεζεο, θαη βνεζά ηνπο ελειίθνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα κπνξέζνπλ λα νξακαηηζηνύλ γη’
απηά πνπ δε κπνξνύλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα λα ληώζνπλ κε ηηο αηζζήζεηο (Γεκεηξαθνπνύινπ,
2018∙ Dewey, 1934, 1980, όπ. αλαθ. Κόθθνο, 2009∙ Dirkx, 2001∙ Greene, 2000∙ Kazemek &
Rigg, 1997∙ Κνύζνπιαο & Μέγα, 2005∙ Ράηθνπ, 2013). Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηεο ηέρλεο
εληζρύεη ηελ ηθαλόηεηα παξαγσγήο λέσλ ηδεώλ, δειαδή ηε δεκηνπξγηθόηεηα
(Csikszentmihalyi & Schiefele, 1992∙ Κόθθνο, 2009∙ Κόθθνο θ.ζπλ., 2011∙ Kokkos, 2012∙
Κνύζνπιαο & Μέγα, 2005∙ Zorrilla & Tisdell, 2016), ελώ κπνξεί λα γεθπξώζεη πνιηηηζκηθέο
δηαθνξέο θαη λα θέξεη θνληά εθπαηδεπνκέλνπο πνπ πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθά
πεξηβάιινληα (Lipson, 2005), λα αλνίμεη λένπο νξίδνληεο (Cucoş, 2014), λα απειεπζεξώζεη
ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο (Ράηθνπ, 2013) θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα επηηύρνπλ βησκαηηθή γλώζε
ηνπ θόζκνπ (Ramirez-Garrido et al., 2018). Σέινο, νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ελζπλαίζζεζεο,
δηνξαηηθόηεηαο, απηνγλσζίαο θαη δηαπξνζσπηθήο έθθξαζεο (Jarvis & Gouthro, 2015).
Όια απηά ε Σέρλε ηα επηηπγράλεη κέζσ ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο, ε νπνία έρεη απνδεηρζεί όηη
είλαη ε ηζρπξόηεξε εκπεηξία πνπ κπνξεί λα δερζεί ν εθπαηδεπόκελνο, γη’ απηό θαη έρεη ηόζν
βαζηά επίδξαζε ζηνλ λνεηηθό, ςπρηθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό ηνπ θόζκν (Adorno, 2000∙
Arnheim, 1986∙ Cupchik et al., 2009∙ Γεκεηξαθνπνύινπ, 2018∙ Eisner, 2003∙ Gardner, 1990∙
Marković, 2012). Ο ζπλδπαζκόο θαη ε ελνπνίεζε ησλ δηαθόξσλ ηερλώλ κε ζθνπό ηε
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δεκηνπξγία ελόο νινθιεξσκέλνπ έξγνπ ηέρλεο εκθαλίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ Richard Wagner
πεξί πλνιηθνύ Έξγνπ Σέρλεο (Gesamtkunstwerk). O Wagner πίζηεπε όηη ηα μερσξηζηά
θαιιηηερληθά κέζα – ε κνπζηθή, ην θείκελν, ν ρνξόο, ε δσγξαθηθή, ε αξρηηεθηνληθή – πνπ
αληηπξνζσπεύνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο αλζξώπηλεο αηζζήζεηο (αθνπζηηθή, νπηηθή θαη
θηλαηζζεηηθή) κπνξνύλ λα εθπιεξώζνπλ ηελ αξρηθή ηνπο ιεηηνπξγία κόλν εάλ
αιιειεπηδξνύλ ζε ηέιεηα αξκνλία κεηαμύ ηνπο (Berry, 2004∙ Brown, 2016∙ Clausnitzer, 2006∙
Γξεγνξηάδνπ, 2015∙ Mondschein, 2012∙ Lajosi, 2010∙ Παπαζαλαζίνπ, 1986∙ Vidalis, 2010).
Η Γξεγνξηάδνπ (2015), αλαθεξόκελε ζην πλνιηθό Έξγν Σέρλεο, κηιά γηα ην θαηλόκελν ηεο
ζπλαηζζεζίαο, δειαδή ηεο ελόηεηαο ησλ αηζζήζεσλ. Ο Galton (όπ. αλαθ. Γξεγνξηάδνπ,
2015) εμεγεί όηη ηα θαηλόκελα ζπλαηζζεζίαο εκθαλίδνληαη ζηε ζπκπιεξσκαηηθόηεηα κεηαμύ
ησλ αηζζήζεσλ ζε όινπο ηνπο θαιιηηερληθνύο ηξόπνπο έθθξαζεο (πνίεζε, δσγξαθηθή,
γιππηηθή, κνπζηθή). O Heyrman (2005) ζεσξεί όηη ε ζπλνιηθόηεηα εθθξάδεηαη κέζσ ηεο
ζύλζεζεο ησλ αηζζήζεσλ ηνπ ζεαηή (unity of the senses). Η αθεηεξία ηνπ είλαη ε ππόζεζε όηη
ηα «ζπλαηζζεζηαθά θαηλόκελα» βξίζθνληαη ζηηο ξίδεο όισλ ησλ θαιιηηερληθώλ πξαθηηθώλ.
Όπσο πνιύ ζσζηά επηζεκαίλεη ε Γξεγνξηάδνπ (2015, ζ. 152) «νη αηζζήζεηο είλαη θηηαγκέλεο
λα ιεηηνπξγνύλ νκαδηθά: θηλεηηθά, δπλακηθά, ζπκπιεξσκαηηθά ίζσο αληαγσληζηηθά θαη ελ
ηέιεη επαπμεηηθά πξνο ηε ζπλνιηθή εκπεηξία – ηε ζπλαηζζεηηθή εκπεηξία – θάηη γηα ην νπνίν
ν ζεκεξηλόο άλζξσπνο πηζαλόλ αδηαθνξεί εμαηηίαο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ νπηηθνύ». Η
ζπλαηζζεηηθή εκπεηξία ζπλδέεηαη λνεκαηηθά κε ην όξακα ηνπ Wagner πεξί ελόηεηαο ησλ
ηερλώλ.
Μεγάιν ξόιν απέδηδε ν Wagner ζηε κνπζηθή. Πίζηεπε όηη ε κνπζηθή δηακεζνιαβεί θαη
ζπλδέεη κεηαμύ ηνπο ηηο δηαθνξεηηθέο ηέρλεο (Lajosi, 2010). Σειηθό πξντόλ ησλ ελσκέλσλ ζηε
δξακαηηθή ζθελή ηερλώλ είλαη ε απζεληηθή παξνπζίαζε κηαο πινθήο πνπ κεηαζέηεη ζηε
ζθελή θαζαξά αλζξώπηλα, θαηαλνεηά ζε όινπο θαη ραξαθηεξηζηηθά γεγνλόηα πνπ έρνπλ
δηαρξνληθό ραξαθηήξα. Η κνπζηθή έρεη κεγαιύηεξε ζεκαζία, επεηδή, ζε αληίζεζε κε ην
θείκελν, είλαη σο επί ην πιείζηνλ θαηαλνεηή, πξάγκα πνπ δηεπθνιύλεη ηνλ θνζκνπνιίηηθνπ
πξνζαλαηνιηζκνύ ζθνπό ηνπ Wagner. ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζπλζέηε λα παξνπζηάζεη
«νιόθιεξν ηνλ άλζξσπν» επί ζθελήο, ε κνπζηθή έρεη ην θαζήθνλ λα εθθξάζεη ην
ππνζπλείδεην θαη ηνλ θόζκν ησλ ηδεώλ ησλ δξώλησλ πξνζώπσλ. Δλώ ην δξάκα πξνζθέξεη
ηελ εμσηεξηθή δξάζε, ε κνπζηθή έρεη ην ξόιν λα απεηθνλίζεη ην κε νξαηό, επεηδή ππνηίζεηαη
όηη απεηθνλίδεη θαη εξκελεύεη ςπρνινγηθά ηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ησλ δξώλησλ
ραξαθηήξσλ. Δλ ηέιεη, ν Wagner κεηέηξεπε ηε κνπζηθή ζε πεξίπινθα θαηαζθεπαζκέλν
ζρόιην πάλσ ζην ζθεληθό γίγλεζζαη, ην νπνίν εμαζθάιηδε εζσηεξηθή ζπλνρή, θαζώο
απισλόηαλ ζε νιόθιεξν ην έξγν (Clausnitzer, 2006).
Μηα άιινπ είδνπο ελόηεηα ζηελ νπνία απέβιεπε επηπιένλ ν Wagner, ήηαλ ε ελόηεηα ηνπ
θνηλνύ (Berry, 2004∙ Clausnitzer, 2006). Η βαζηθή θνηλσληθή ηδέα ηνπ πλνιηθνύ Έξγνπ
Σέρλεο ζπλίζηαηαη ζην λα ελώζεη πάιη ην θνηλό κέζσ ηεο επαλέλσζεο ησλ δηαρσξηζκέλσλ
ηερλώλ θαη λα αιιάμεη ηελ θνηλσλία ππέξ κηαο λέαο αληίιεςεο ηεο Σέρλεο. Ο Wagner, ζην
έξγν ηνπ Das Kunstwerk der Zukunft (1849), όρη κόλν έζεζε ηηο ηδξπηηθέο ηδέεο ηεο ηδαληθήο
όπεξαο, ηελ νπνία νλόκαζε κνπζηθό δξάκα, αιιά επεμεξγάζηεθε θαη ηηο ηδέεο ηνπ γηα ηελ
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ηδαληθή ζρέζε κεηαμύ ηνπ θαιιηηέρλε θαη ηνπ θνηλνύ. Θεσξνύζε όηη εηδηθά ην ζέαηξν, ιόγσ
ηνπ πνιπκεζηθνύ ραξαθηήξα ηνπ Gesamtkunstwerk, είλαη έλα απνηειεζκαηηθό εξγαιείν γηα
ηε δηακόξθσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηεο θνηλσληθόηεηαο θαη ηεο ελόηεηαο ζηελ
θνηλσλία.
Απηό ην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηνπ Wagner επεξεάδεη ηνπο παξαδνζηαθνύο ξόινπο ηνπ
δεκηνπξγνύ θαη ηνπ δέθηε, γηαηί, αληί ηεο παζεηηθήο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο, επηηξέπεη ηελ
ελεξγό ζπκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ ηέρλεο. Η ζεσξία ηεο Σέρλεο θαη ε θνηλσληθή
ζεσξία είλαη αλαπόζπαζηα ζπλπθαζκέλεο ζην έξγν ηνπ Wagner (Lajosi, 2010). ε απηό
επεξεάζηεθε από ηελ αξραία ειιεληθή ηξαγσδία, ε νπνία, ιόγσ ηεο αηζζεηηθήο νξγάλσζεο
ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, επέηξεςε ηελ αξκνληθή ζπλύπαξμε θαιιηηερλώλ θαη αθξναηεξίνπ,
ζεάηξνπ θαη θαζεκεξηλήο πξαγκαηηθόηεηαο (Lajosi, 2010). ύκθσλα κε ηνλ Berbach (2004,
p. 234, όπ. αλαθ. Γξεγνξηάδνπ, 2015), ε πινπνίεζε ηνπ πλνιηθνύ Έξγνπ Σέρλεο δελ
απνηειεί γηα ηνλ Wagner θαζήθνλ ελόο δεκηνπξγνύ - ηδηνθπΐαο, αιιά ηεο απνθαινύκελεο
«εηαηξίαο θαιιηηερλώλ». Απηή ε ηδέα ζπκθσλεί κε ηελ αληίιεςή ηνπ γηα κηα λέα θνηλσληθή
ηάμε, πνπ ζα θαζηζηά δπλαηό ζε θάζε άλζξσπν λα γίλεη θαιιηηέρλεο κέζα ζε κηα θαηάζηαζε
απειεπζεξσκέλνπ αηζζεζηαζκνύ, επεηδή ζην έξγν ηέρλεο, σο απζεληηθήο παξνπζίαζεο ηεο
δσήο, ν άλζξσπνο βξίζθεη ηνλ εαπηό ηνπ.
Δλώ ην πλνιηθό Έξγν Σέρλεο έρεη κειεηεζεί ζε όιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ, από ηε
βηβιηνγξαθία απνπζηάδεη ε έξεπλα ηεο δπλαηόηεηαο ρξήζεο ηνπ γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο,
ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη κηα γεληθόηεξε απαίηεζε γηα ηε ρξήζε έξγσλ ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε.
Αλαγλσξίδνληαο απηή ηελ απνπζία, παξνπζηάδνπκε ηε κέζνδν πνπ αλαπηύμακε γηα ηελ
εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο από ελειίθνπο εθπαηδεπνκέλνπο, ε νπνία
ζηεξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηδέαο ηνπ πλνιηθνύ Έξγνπ Σέρλεο. Η κέζνδνο απηή κπνξεί
λα εθαξκνζηεί κε ηε βνήζεηα ησλ ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ, νη νπνίεο δηεπθνιύλνπλ ηε
ζπλέλσζε ζε κηα παξνπζίαζε ηνπ ιόγνπ, ηεο εηθόλαο θαη ηεο κνπζηθήο (Boehner et al., 2003∙
Castañeda, 2009∙ Joy & Sherry, 2003∙ Kress, 2005∙ Lauer, 2009∙ Ramírez Garrido et al.,
2018). Δπηρεηξήζακε, ινηπόλ, λα δηεξεπλήζνπκε ην αλ ε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ
πλνιηθνύ Έξγνπ Σέρλεο κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο ελειίθνπο πνπ κειεηνύλ ινγνηερληθά
έξγα κηα ζπλνιηθή αηζζεηηθή εκπεηξία, ηέηνηα πνπ κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα έρνπλ κηα
θαιύηεξε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο.

2. Η κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο επηιέμακε ηελ πνηνηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, δηόηη ην
εξεπλεηηθό καο πξόβιεκα επηθεληξώλεηαη ζηηο εκπεηξίεο θαη ηηο απόςεηο ησλ αηόκσλ, θαη,
ζπγθεθξηκέλα, ζηηο εκπεηξίεο θαη απόςεηο ησλ κειώλ ηεο Λέζρεο Αλάγλσζεο Γεκνηηθήο
Βηβιηνζήθεο Μεγάξσλ, θαη ζθνπόο ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη λα αλαδείμεη ηηο απόςεηο
ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη πεξαηηέξσ ηα ζέκαηα πνπ αλαδύνληαη από απηέο.
ηελ έξεπλά καο, ν πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο ηαπηηδόηαλ κε ην δείγκα, θαζώο νη ζπκκεηέρνληεο
ζηελ έξεπλα ήηαλ ηα 17 κέιε ηεο Λέζρεο Αλάγλσζεο. Αμηνπνηήζεθε ε ζθόπηκε
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δεηγκαηνιεςία, βάζεη ηεο νπνίαο, νη εξεπλεηέο επηιέγνπλ εθ πξνζέζεσο άηνκα θαη
ηνπνζεζίεο γηα λα κάζνπλ ή λα θαηαλνήζνπλ ην θεληξηθό θαηλόκελν. Σν θξηηήξην γηα ηελ
επηινγή ησλ ζπκκεηερόλησλ ήηαλ ε εμαζθάιηζε «πινύηνπ πιεξνθνξηώλ» (Patton, 1990, όπ.
αλαθ. Creswell, 2011, ζ. 244). Σα κέιε ηεο ιέζρεο θξίζεθαλ θαηάιιεια, αθνύ έρνπλ έξζεη
ζε επαθή ηα ηειεπηαία έηε κε ηελ κέζνδν εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο Λνγνηερλίαο
βαζηζκέλε ζηε ζεσξία ηνπ πλνιηθνύ Έξγνπ Σέρλεο. ηνπο πίλαθεο 1 θαη 2 πεξηγξάθεηαη ην
δείγκα αλάινγα κε ην κνξθσηηθό επίπεδν θαη ην επάγγεικα πνπ αζθνύλ:
Αλώηαηε εθπαίδεπζε

Αλώηεξε εθπαίδεπζε

Υπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε

9

2

6

Πίλαθαο 1. Σπνπδέο ζπκκεηερόλησλ

Μέινο 1

Χεκηθόο

Μέινο 10

Γεκνζηνγξάθνο

Μέινο 2

ηξαηησηηθόο

Μέινο 11

Δθπαηδεπηηθόο

Μέινο 3

Λνγίζηξηα

Μέινο 12

Δθπαηδεπηηθόο

Μέινο 4

Γεκνζηνγξάθνο

Μέινο 13

Δθπαηδεπηηθόο

Μέινο 5

Βνεζόο κηθξνβηνιόγνπ

Μέινο 14

Δθπαηδεπηηθόο

Μέινο 6

Γεκνηηθή ππάιιεινο

Μέινο 15

πληαμηνύρνο εθπαηδεπηηθόο

Μέινο 7

πληαμηνύρνο ειεθηξνιόγνο

Μέινο 16

πληαμηνύρνο εθπαηδεπηηθόο

Μέινο 8

Οηθηαθά

Μέινο 17

Λνγηζηήο

Μέινο 9

Οηθηαθά
Πίλαθαο 2 Δπάγγεικα ζπκκεηερόλησλ

Σν εξεπλεηηθό εξγαιείν πνπ αμηνπνηήζεθε ήηαλ ε εκηδνκεκέλε αηνκηθή ζπλέληεπμε, επεηδή
απηό πνπ καο ελδηέθεξε είλαη λα αλαδεηρζνύλ νη απόςεηο ησλ κειώλ ηεο νκάδαο ηεο Λέζρεο
Αλάγλσζεο γηα ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη επεηδή ε ζπλέληεπμε δίλεη ηε δπλαηόηεηα
ζε ζπλεληεπθηή θαη ζπλεληεπμηαδόκελν λα ζπδεηήζνπλ ηηο εξκελείεο ηνπο γηα ηνλ θόζκν,
ζηνλ νπνίν δνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη δηάθνξεο
θαηαζηάζεηο (Cohen, Manion, & Morrison, 2007∙ Creswell, 2011). Πξνεγήζεθε πηινηηθή
έξεπλα κε δύν κέιε ηεο ιέζρεο, ώζηε λα δνθηκαζηεί αλ ν νδεγόο ηεο ζπλέληεπμεο
ιεηηνπξγνύζε απνηειεζκαηηθά σο εξεπλεηηθό εξγαιείν (ηακέινο & Γαθνπνύινπ, 2007).
Σαπηόρξνλα κε ηηο ζπλεληεύμεηο ηεξήζεθε θαη εκεξνιόγην ησλ δξάζεώλ καο, πξνθεηκέλνπ
ζην ηέινο λα πεξηγξάςνπκε κε όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηελ εξεπλεηηθή
δηαδηθαζία. Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ,
κέζσ ηεο νπνίαο πξνέθπςαλ θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ θαζώο θαη νη κεηαμύ ηνπο
ζπζρεηηζκνί (Creswell, 2011, ζ. 284, 291-292). Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ επαγσγηθή,
δειαδή μεθίλεζε από ηα εηδηθά ζέκαηα ή ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη πέξαζε ζηνπο γεληθνύο
θσδηθνύο θαη ηα ζέκαηα, κε ηειηθό ζηόρν ηε δεκηνπξγία κηαο επξύηεξεο, ζπγθεληξσηηθήο
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εηθόλαο. Η αλάιπζε έγηλε ηαπηόρξνλα κε ηε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο ησλ δεδνκέλσλ,
θαζώο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα απηέο νη δύν δηαδηθαζίεο είλαη ηαπηόρξνλεο δξαζηεξηόηεηεο.
Οπζηαζηηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα θπθιηθή ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ.
Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εγθπξόηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο αμηνπνηήζεθαλ: ε
επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηεο θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο, ε
δεκηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ, ε ρξήζε ιεπηνκεξώλ
πεξηγξαθώλ, ε εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα ζπλαδέιθσλ θαη ε ρξήζε κεραληθώλ
κέζσλ γηα ηελ θαηαγξαθή, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ.
Δπηπιένλ, ε παξαηεηακέλε ρξνληθά εκπινθή καο ζην πεδίν ηεο έξεπλαο αιιά θαη ν έιεγρνο
πνπ δηεμήγαγαλ ηα κέιε ηεο Λέζρεο κεηά ηελ απνκαγλεηνθώλεζε θαη θαηαγξαθή ησλ
ζπλεληεύμεσλ (επηθύξσζε ησλ απαληώλησλ) κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ εγθπξόηεηα θαη
αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο (Cohen et al, 2007∙ Robson, 2010∙ πκενύ, 2006). Σέινο, ε
δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηνπ θύξνπο ηεο έξεπλαο επεηεύρζε κέζα θαη από ηελ ελδειερή
πεξηγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ζηνλ/ζηελ αλαγλώζηε/ηξηά ηεο, έηζη ώζηε λα κπνξεί
λα πξνβαίλεη ν/ε ίδηνο/α ζε αμηνινγηθή θξίζε ζε ό,ηη αθνξά ζηελ εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία
ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο (Robson, 2010).

3. Παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο
Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε όηη ε εθαξκνζζείζα κέζνδνο βνήζεζε ηα κέιε ηεο Λέζρεο
λα θαηαλνήζνπλ απνηειεζκαηηθόηεξα ηε ινγνηερλία, θαη, όηαλ εξσηήζεθαλ γηα ηνλ ηξόπν κε
ηνλ νπνίν επεηεύρζε απηό, αλέθεξαλ ηνλ βησκαηηθό ηξόπν ηεο κεζόδνπ, ηελ πνιύπιεπξε θαη
πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε, ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο θαληαζίαο,
ηελ «θάζαξζε» πνπ επέξρεηαη ζην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο θαη ην γεγνλόο όηη εληείλεη ηηο
αηζζήζεηο θαη ηελ πξνζνρή θαη θάλεη πην νμπδεξθή ηε ζθέςε. Οη απαληήζεηο επηβεβαηώλνπλ
όηη ε ηέρλε κπνξεί λα γίλεη έλα ηζρπξό ζηνραζηηθό εξγαιείν (Γεκεηξαθνπνύινπ, 2018∙
Κόθθνο θ.ζπλ., 2011), όηη ζπκβάιεη ζην λα γίλεη πην επθπήο ε παξαηεξεηηθόηεηά καο (Eisner,
2002), εληζρύεη ηε γλσζηηθή επειημία θαη ηελ εξκελεπηηθή γλώζε θαη όηη δηεπξύλεη ηε ζθέςε
θαη ηελ θάλεη πην δεθηηθή θαη δεκηνπξγηθή (Csikszentmihalyi & Schiefele, 1992∙ Fowler,
1996, όπ. αλαθ. Κόθθνο & Ράηθνπ, 2014∙ Κόθθνο, 2009∙ Ράηθνπ, 2013). Δπηπιένλ,
ελεξγνπνηεί θαη δηεπξύλεη ηελ ελαιιαθηηθή εξκελεία, ηε θαληαζία θαη ην ζπλαίζζεκα
(Κνύζνπιαο & Μέγα, 2005∙ Μηραειίδεο & Παζραιίδνπ, 2015∙ Ράηθνπ, 2013) θαη πξνζθέξεη
ζηνπο ελειίθνπο αλαθνύθηζε θαη επθαηξία λα επαλελεξγνπνηήζνπλ, λα εληζρύζνπλ ηελ
ππαξμηαθή ραξά θαη λα αλαδηακνξθώζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο (Cucoş, 2014∙ Eisner, 2003).
Σέινο, ε άπνςε πεξί βησκαηηθήο γλώζεο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο κεζόδνπ
ζπκθσλεί κε ηνπο Ramirez-Garrido et al. (2018) γηα ηε δπλαηόηεηα ηεο ηέρλεο λα βνεζά ηνπο
ελειίθνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα επηηύρνπλ βησκαηηθή γλώζε ηνπ θόζκνπ.
Η πιεηνλόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζπκθώλεζε όηη ε κέζνδνο ελεξγνπνηεί όιεο ηηο αηζζήζεηο
θαη ηε θαληαζία ηνπο, ηδηαίηεξα κε ηε βνήζεηα ηεο εηθόλαο θαη ηεο κνπζηθήο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ην θείκελν. Ο ζπλδπαζκόο θαη ησλ ηξηώλ ηερλώλ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ζπλεηξκώλ,
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εηθόλσλ θαη παξαζηάζεσλ θαη αλαζύξεη πξνζσπηθά βηώκαηα, αθνύ θαιεί ηνλ ζπκκεηέρνληα
ζε ελδνζθόπεζε. Σα επξήκαηα απηά επηβεβαηώλνπλ όηη ηα θαιιηηερληθά έξγα θάζε κνξθήο,
δηεγείξνπλ ηε θαληαζηαθή ιεηηνπξγία, ελεξγνπνηνύλ ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη
θηλεηνπνηνύλ ςπρνλνεηηθέο ιεηηνπξγίεο (Κνύζνπιαο & Μέγα, 2005). Δπίζεο, ζπκθσλνύλ κε
όζα ηνλίδεη ε Ράηθνπ (2013) γηα ηε βειηίσζε ησλ αηζζήζεσλ ησλ ελειίθσλ κέζσ ηεο επαθήο
κε έξγα ηέρλεο, αιιά θαη κε ηνπο Kazemek & Rigg (1997), πνπ επηζεκαίλνπλ όηη ε ρξήζε
εηθόλσλ έξγσλ ηέρλεο κπνξεί λα ππξνδνηήζεη ηε θαληαζία ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ,
ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηε γλώζε ηνπ θόζκνπ.
Όηαλ νη ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ην αλ ε κέζνδνο ζπλέβαιε ζην λα
απνιαύζνπλ πεξηζζόηεξν ηε ινγνηερλία, όινη απάληεζαλ ζεηηθά, ελώ, όηαλ εξσηήζεθαλ κε
πνηνλ ηξόπν επηηεύρζεθε απηό, επεζήκαλαλ όηη ηελ θαηαλόεζαλ θαιύηεξα, επεηδή
βνεζήζεθαλ ζην λα «ελζσκαησζνύλ» ζην έξγν, αθππλίζζεθαλ νη αηζζήζεηο ηνπο, εληάζεθε
ην ελδηαθέξνλ ηνπο κε ηε βνήζεηα ηεο εηθόλαο θαη ηεο κνπζηθήο, ελεξγνπνηήζεθαλ
ζπλαηζζεκαηηθά θαη κπόξεζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ην θείκελν πνιππξηζκαηηθά. Δπηπιένλ, όια
ηα κέιε απάληεζαλ πσο ζεσξνύλ πνιύ ζεκαληηθή ηελ ηαπηόρξνλε κε ην θνηλό αλάγλσζε,
δηόηη ην θνηλό ζπκκεηέρεη νπζηαζηηθά ζην δξώκελν ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ινγνηερληθνύ έξγνπ
κέζσ ηεο ελνπνίεζεο ησλ ηερλώλ. πγθεθξηκέλα, σο νθέιε ηεο ηαπηόρξνλεο κε ην θνηλό
αλάγλσζεο, αλαθέξζεθαλ ε έληαμε ζε κηα «ζπιινγηθόηεηα», ζε κηα «θνηλσλία» - ζηνηρείν
πνπ ζπκθσλεί κε ην ζπκπέξαζκα ηνπ Cucoş (2014) όηη ε ηέρλε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζην λα
ζπλδεζεί ν ελήιηθνο κε έλα ζπγθεθξηκέλν πλεπκαηηθό ζύλνιν - ε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ ζηελ
παξνπζίαζε ηνπ ινγνηερληθνύ έξγνπ, ε αιιειεπίδξαζε/δηάδξαζε κε ην θνηλό θαη ε
κεγαιύηεξε απόιαπζε θαη θαηαλόεζε ηνπ έξγνπ. Θεσξνύκε όηη ν όξνο «ζπιινγηθή
θαηαλόεζε» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (κέινο Μ15) θαη ε έθθξαζε «γίλεηαη πξόζιεςε ηνπ έξγνπ
ζπιινγηθά» (κέινο 10) εθθξάδνπλ απόιπηα ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ε
ηαπηόρξνλε κε ην θνηλό αλάγλσζε. Απηή ε πξαθηηθή ζπκθσλεί κε ηελ ηδέα πεξί ελόηεηαο ηνπ
θνηλνύ, ζηελ νπνία απέβιεπε ν Wagner ζηε ζεσξία ηνπ (Berry, 2004∙ Clausnitzer, 2006∙
Lajosi, 2010). θνπόο ηνπ πλνιηθνύ Έξγνπ Σέρλεο είλαη, αληί λα πξνζθέξεη κηα παζεηηθή
αηζζεηηθή εκπεηξία, λα επηηξέςεη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ ηέρλεο.
Ωο πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ, ηα κέιε αλέθεξαλ όηη θηλεηνπνηεί ην
ελδηαθέξνλ, ελεξγνπνηεί ηε θαληαζία θαη ην ζπλαίζζεκα, ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλόεζε, ελώλεη
ην θνηλό θαη ην παξαθηλεί λα ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ηνπο κε επαξθείο
αλαγλώζηεο λα πξνζεγγίζνπλ ην ινγνηερληθό έξγν. Σα παξαπάλσ αλαθέξζεθαλ θαη σο ηα
ζεκαληηθόηεξα πιενλεθηήκαηα ζηελ αληίζηνηρε εξώηεζε, ελώ επηζεκάλζεθε επηπιένλ ε
ακεζόηεηα πνπ πξνζθέξεη ε κέζνδνο. Σα πξνιερζέληα ζπκθσλνύλ κε όζα παξνπζηάζηεθαλ
αλαιπηηθά παξαπάλσ, ζρεηηθά κε ηε δπλαηόηεηα πνπ έρεη ε κέζνδνο λα ελεξγνπνηήζεη ηε
θαληαζία θαη ην ζπλαίζζεκα θαη λα νδεγήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε θαηαλόεζε θαη
κεγαιύηεξε απόιαπζε ηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ θαη κε ηε ζεσξεηηθή ζπδήηεζε, όπνπ
αλαδείρζεθαλ ηα νθέιε ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ησλ
κειώλ, ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3 πνπ
αθνινπζεί:
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Μέινο

Απαληήζεηο

Μ1

Κεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ.

Μ2

α. Καη ν απιόο πνιίηεο έξρεηαη θνληά ζηελ ηέρλε. β. Σν ινγνηερληθό θείκελν γίλεηαη πην
θαηαλνεηό.

Μ3

α. Κηλεηνπνηεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνύ. β. Παξαθηλεί ην θνηλό λα ζπκκεηέρεη ελεξγά. γ.
Δλεξγνπνηεί αηζζήζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. δ. Πξνζθέξεη πνηθηιία ηξόπσλ πξνζέγγηζεο ησλ
λνεκάησλ θαη απνηειεζκαηηθόηεξεο θαηαλόεζεο ησλ θεηκέλσλ. ε. Πξνζθέξεη βαζύηεξε
βίσζε ησλ λνεκάησλ ηνπ ιόγνπ.

Μ4

α. Δληζρύεη ηελ θαηαλόεζε. β. Βνεζά ζηελ ςπρνγξάθεζε ηνπ ζπγγξαθέα.

Μ5

Κξαηά ζε εγξήγνξζε ην θνηλό.

Μ6

α. Κάλεη ην ινγνηερληθό θείκελν λα κελ είλαη βαξεηό. β. Αλεβάδεη ηελ αηζζεηηθή. γ. Έρεη
ελδηαθέξνλ.

Μ7

α. Μαο ελεξγνπνηεί. β. Μαο θάλεη λα νλεηξεπόκαζηε.

Μ8

α. Δίλαη πην δσληαλή θαη επράξηζηε ε πξνζέγγηζε.

Μ9

α.Μαο ελώλεη όινπο. β. Γελ ζα αηζζαλζνύκε πιήμε ή κνλαρηθόηεηα.

Μ10

α. Κάλεη ηε ινγνηερλία πην εύπεπηε. β. Κάλεη πην εύθνιε ηελ θαηαλόεζε γηα ην θνηλό θαη
ηνπ δεκηνπξγεί αίζζεκα αζθάιεηαο. γ. Κεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ θαη απηνύ πνπ δελ έρεη
εκβαζύλεη ζηε ινγνηερλία.

Μ11

α. Πξνζθέξεη δηάρπζε ζηηο ηέρλεο. β. Αλνίγεη πνιιά γλσζηηθά πεδία ζ’ απηόλ πνπ παίξλεη
κέξνο ζηελ πξνζέγγηζε.

Μ12

α. ηακαηά ηε κνλνθξαηνξία ηνπ ιόγνπ. β. Δλεξγνπνηεί ηε θαληαζία θαη ηελ ελζπλαίζζεζε.
γ. πκβάιιεη ζηε θηιαλαγλσζία.

Μ13

α. Βνεζά ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ ινγνηερληθνύ έξγνπ θαη από ηθαλνύο αλαγλώζηεο θαη από κε
επαξθείο. β. Μπνξεί ν θαζέλαο λα έξζεη ζε επαθή θαη κε άιιν είδνο ηέρλεο.

Μ14

α. Βνεζά ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε θαηαλόεζε. β. Οη ζπκκεηέρνληεο απνιακβάλνπλ
αηζζεηηθά ην ινγνηερληθό έξγν. γ. Δλεξγνπνηεί ηε θαληαζία.

Μ15

α. Κεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ. β. Βνεζά ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε θαηαλόεζε. γ. Μέλνπλ ζηε
κλήκε πεξηζζόηεξα πξάγκαηα. δ. Σν ινγνηερληθό έξγν γίλεηαη πην επράξηζην.

Μ16

Η παξνπζίαζε ηεο ινγνηερλίαο γίλεηαη πην θαηαλνεηή, πην απιή, ζαθέζηεξε θαη γηα όιν ηνλ
θόζκν.

Μ17

α. Βνεζά ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε θαηαλόεζε. β. Ο απιόο άλζξσπνο ηνπ ιανύ αξρίδεη λα
θαηαλνεί (ηε ινγνηερλία) θαη ελεξγνπνηείηαη ε θαληαζία ηνπ.
Πίλαθαο 3. Τα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ

Όηαλ δεηήζεθε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θάλνπλ ζύγθξηζε αλάκεζα ζηε κέζνδν πνπ
εθαξκόδεηαη ζηε Λέζρε Αλάγλσζεο θαη ζηε ζπκβαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο,
απνθιεηζηηθά κε ην ιόγν, θαη λα καο πνπλ κε πνηνλ ηξόπν πξνζεγγίδνπλ απνηειεζκαηηθόηεξα
ηε ινγνηερλία, νη πεξηζζόηεξνη ππνζηήξημαλ όηη ε κέζνδνο ηνπο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ
απνηειεζκαηηθόηεξα ηε ινγνηερλία. Οη ιόγνη πνπ αλαθέξζεθαλ γηα λα εμεγήζνπλ γηαηί ε
κέζνδνο ππεξηεξεί ήηαλ όηη πξνζθέξεη κηα επεμήγεζε ηνπ ινγνηερληθνύ έξγνπ, εληείλεη ην
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ελδηαθέξνλ ηνπ αθξναηή-ζεαηή, ελεξγνπνηεί ηε θαληαζία θαη ην ζπλαίζζεκα, πξνζεγγίδεη
από πνιιέο πιεπξέο ην θείκελν θαη θηλεηνπνηεί πεξηζζόηεξεο αηζζήζεηο. εκεηώζεθε επίζεο
όηη έρεη ηελ αίζζεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ κνληέινπ. Δλδεηθηηθέο απόςεηο ησλ κειώλ είλαη:
«κε βνεζάεη πνιύ πεξηζζόηεξν λα πξνζεγγίζσ ηα λνήκαηα ησλ όζσλ αθνύγνληαη γηαηί
ππάξρεη έλα πνιιαπιό ελδηαθέξνλ» (Μ3),
«είλαη πνιύ δηαθνξεηηθό, δε γίλεηαη θακία ζύγθξηζε, θακία ζρέζε» (Μ6),
«ν ιόγνο από έλα ζεκείν θαη πέξα δελ βνεζάεη ζην λα κελ απνζπάηαη ε πξνζνρή,
ηνπιάρηζηνλ όρη όζν ε εηθόλα θαη ε κνπζηθή» (Μ10),
«ην πξντόλ πξνζθέξεηαη ζηνλ αλαγλώζηε-δέθηε κ’ έλα πην νινθιεξσκέλν θαη πην
πινπξαιηζηηθό πεξηηύιηγκα» (Μ11),
«πηζηεύσ όηη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο βνεζά πεξηζζόηεξν ζηελ θαηαλόεζε ηεο
ινγνηερλίαο, ε ζπκβαηηθή πξνζέγγηζε πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγεί σο έλαο κνλόδξνκνο,
δειαδή βιέπνπκε κόλν κία εξκελεία ησλ πξαγκάησλ» (Μ13).
Σα παξαπάλσ ζπκθσλνύλ κε όζα παξνπζηάζηεθαλ ζην ζεσξεηηθό πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ
ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ελώ ην γεγνλόο όηη ε κέζνδνο
θηλεηνπνηεί πεξηζζόηεξεο αηζζήζεηο θαη δίλεη ηελ εληύπσζε ελόο νινθιεξσκέλνπ κνληέινπ
ζπκθσλεί κε όζα αλαθέξζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ ελόηεηα ησλ εθθξαζηηθώλ κέζσλ θαη ησλ
αηζζήζεσλ σο κέζν απόθηεζεο κηαο νινθιεξσκέλεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο από ελειίθνπο
εθπαηδεπνκέλνπο (Γξεγνξηάδνπ, 2015∙ Heyrman, 2005).
Ωο κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο,
αλαθέξζεθαλ ε αλάγθε αθηέξσζεο πεξηζζόηεξνπ ρξόλνπ γηα πξνεηνηκαζία ηεο παξνπζίαζεο
ηνπ έξγνπ, ην γεγνλόο όηη πξέπεη απηνί πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ παξνπζίαζε κε ηε κέζνδν ηεο
ελνπνίεζεο ησλ ηερλώλ λα έρνπλ θαιή γλώζε ησλ ηερλνινγηώλ θαη κηα ζθαηξηθή γλώζε ησλ
ηερλώλ, θαζώο θαη ν θόβνο λα εζηηάζεη ν αθξναηήο/ζεαηήο ζηε κνπζηθή θαη ηελ εηθόλα θαη
λα αθήζεη ζε δεύηεξν πιάλν ην θείκελν. Γεληθόηεξα, όκσο, ηα πεξηζζόηεξα κέιε δήισζαλ
πσο δελ αληηκεησπίδνπλ θακία δπζθνιία. Αληηζέησο επαλέιαβαλ όηη ε κέζνδνο ζπκβάιιεη
ζην λα θαηαλνήζνπλ απνηειεζκαηηθόηεξα ην θείκελν, σζεί ζε πεξηζζόηεξν δηάβαζκα θαη
βνεζάεη θαη ηνλ απιό άλζξσπν λα έξζεη ζε επαθή κε ηε ινγνηερλία. Απνηππώζεθε, επίζεο,
πσο απηό πνπ βηώλνπλ είλαη πνιύ όκνξθν, πσο βξίζθνπλ ζηε κέζνδν κηα «ειεπζεξία ηεο
ηέρλεο» θαη απνιακβάλνπλ θάζαξζε θαη εξεκία.
πλνςίδνληαο, θαίλεηαη όηη ε κέζνδνο ππεξεηεί ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθε,
δειαδή κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη πεξηζζόηεξεο αηζζήζεηο ησλ κειώλ θαη λα θηλεηνπνηήζεη ηε
θαληαζία θαη ην ζπλαίζζεκα παξέρνληαο κηα ζπλνιηθή αηζζεηηθή εκπεηξία. Ωο εθ ηνύηνπ,
δείρζεθε πσο κπνξεί λα δηεπθνιύλεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο ζε
ζρέζε κε ηελ πξνζέγγηζε απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε ηνλ ιόγν.
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4. Σπκπεξάζκαηα
Η έξεπλα έδεημε όηη ε κέζνδνο πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ πλνιηθνύ Έξγνπ Σέρλεο θαη
ελνπνηεί ην ιόγν, ηελ εηθόλα θαη ηε κνπζηθή θαίλεηαη λα έρεη γεληθόηεξα πιενλεθηήκαηα
όζνλ αθνξά ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο από ελειίθνπο, θαζώο δύλαηαη λα
θηλεηνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη λα ελεξγνπνηήζεη ηε θαληαζία θαη ην ζπλαίζζεκα,
βνεζώληαο ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε θαηαλόεζε. Φαίλεηαη όηη νη ελήιηθνη εθπαηδεπόκελνη
κε ηε βνήζεηα ηεο κεζόδνπ κπνξνύλ λα απνιαύζνπλ πεξηζζόηεξν ηε ινγνηερλία, αλεμάξηεηα
από ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθό θαη κνξθσηηθό ηνπο επίπεδν θαη ηε ζρέζε ηνπο γεληθόηεξα κε
ηε ινγνηερλία. Η απόιαπζε έξρεηαη σο απνηέιεζκα ηεο θαιύηεξεο θαηαλόεζεο πνπ
επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνύ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ιόγνπ, ηεο εηθόλαο θαη ηεο
κνπζηθήο, ζηνηρεία ηα νπνία ελεξγνπνηνύλ ηε θαληαζία θαη ην ζπλαίζζεκα ησλ
ζπκκεηερόλησλ, εληείλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηνπο βνεζνύλ λα «ελζσκαησζνύλ»,
ηξόπνλ ηηλά, ζην ινγνηερληθό έξγν.
Σα κέιε ηεο Λέζρεο Αλάγλσζεο δείρζεθε πσο κπνξνύλ κε ηε βνήζεηα ηεο κεζόδνπ λα
θαηαλνήζνπλ απνηειεζκαηηθόηεξα ηε ινγνηερλία, θαζώο ε ελ ιόγσ κέζνδνο πξνζεγγίδεη
πνιπδηάζηαηα ην ινγνηερληθό θείκελν κέζσ ηεο ελνπνίεζεο ησλ ηερλώλ, ελεξγνπνηώληαο
όιεο ηηο αηζζήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη θάλνληαο πην νμπδεξθή ηε ζθέςε ηνπο. Δλ νιίγνηο,
ε ελόηεηα ησλ κέζσλ νδεγεί ζε ελόηεηα ησλ αηζζήζεσλ ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, κε
απνηέιεζκα απηνί λα ζρεκαηίζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εκπεηξία, ε νπνία ηνπο βνεζά λα
επεμεξγαζηνύλ κε κεγαιύηεξε επρέξεηα ην ινγνηερληθό θείκελν.
Σα ηξία δνκηθά ζηνηρεία ηεο κεζόδνπ, ν ιόγνο, ε εηθόλα θαη ε κνπζηθή, ζπλεηζθέξνπλ ην
θαζέλα κε ηνλ ηξόπν ηνπ ζηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο. Ο αθεγεηήο πνπ
εηζάγεηαη ζε θάζε παξνπζίαζε, κε ηε βνήζεηα ηνπ ιόγνπ, ζπλδέεη ηα γεγνλόηα, ηα
παξνπζηάδεη ζε κηα ρξνληθή ζεηξά δίλνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ αίζζεζε ηεο ζπλέρεηαο
ζηνπο ζεαηέο/αθξναηέο, θαη απνθαιύπηεη ηηο βαζύηεξεο ζθέςεηο ησλ εξώσλ θαη ηα θίλεηξα
ησλ πξάμεώλ ηνπο. Η εηθόλα ελεξγνπνηεί ηε θαληαζία θαη ην ζπλαίζζεκα, ζπκπιεξώλεη θαη
ελδπλακώλεη ηνλ ιόγν θαη δίλεη ζηνλ ελήιηθν αθνξκή γηα δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη ηε
δπλαηόηεηα λα εξκελεύζεη θαη λα εκβαζύλεη. Σέινο, ε κνπζηθή πξνζδίδεη έληαζε ζηνλ ιόγν,
δηεγείξεη ην ζπλαίζζεκα θαη, θαζώο απνηειεί κηα παγθόζκηα «γιώζζα» θαηαλνεηή ζε όινπο,
θαίλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ απόδνζε λνήκαηνο από κέξνπο ησλ ελειίθσλ ζην πξνο εμέηαζηλ
ινγνηερληθό έξγν.
Η ηερλνινγία απνηειεί ηνλ κεζάδνληα ηεο ελνπνίεζεο ησλ ηερλώλ αιιά θαη ηελ θύξηα πεγή
αλεύξεζεο πιηθνύ γηα ηελ πιαηζίσζε ηεο εξκελεπηηθήο παξνπζίαζεο ηεο ινγνηερλίαο.
Παξάιιεια, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο,
κε ηε βνήζεηα ησλ ινγηζκηθώλ παξνπζίαζεο πνπ ζπλδπάδνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ εηθόλα,
θείκελν θαη κνπζηθή, γεγνλόο πνπ νδεγεί ηνπο ελειίθνπο ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε
απόιαπζε θαη θαηαλόεζε ηεο ινγνηερλίαο.
Πεξαηηέξσ, θαίλεηαη όηη κέζσ ηεο κεζόδνπ ην θνηλό ζπκκεηέρεη νπζηαζηηθά ζηελ
παξνπζίαζε ηνπ ινγνηερληθνύ έξγνπ κέζσ ηεο ελνπνίεζεο ησλ ηερλώλ, εθόζνλ έρεη ηε
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δπλαηόηεηα λα ζπλ-αλαγηγλώζθεη κε ηα κέιε ηεο Λέζρεο ην θείκελν κέζσ ηεο νζόλεο
πξνβνιήο. Ωο εθ ηνύηνπ, επηηπγράλεηαη ελόηεηα θαη ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ, κείδσλ ζθνπόο
ηνλ νπνίν είρε ζέζεη ν Richard Wagner θαηά ην ζρεδηαζκό ηεο ζεσξίαο ηνπ πεξί πλνιηθνύ
Έξγνπ Σέρλεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δξώκελν ελήιηθνη – θνηλό θαη κέιε ηεο Λέζρεο –
ζπλδένληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πλεπκαηηθό ζύλνιν, αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο,
απνιακβάλνπλ από θνηλνύ ην θείκελν θαη δεκηνπξγνύλ κηα «θνηλόηεηα αλάγλσζεο» πνπ
νδεγεί ζηε ζπιινγηθή θαηαλόεζε ηνπ έξγνπ.
Δπηπιένλ, ε κέζνδνο κπνξεί λα ζπκβάιεη εμίζνπ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε θαηαλόεζε ηεο
ινγνηερλίαο από ελειίθνπο, νη νπνίνη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθν-νηθνλνκηθά θαη
κνξθσηηθά επίπεδα. Σόζν νη ελήιηθνη εθπαηδεπόκελνη πνπ έρνπλ γλώζεηο θαη κειεηνύλ ηε
ινγνηερλία, όζν θαη νη ελήιηθνη πνπ κειεηνύλ πεξηζηαζηαθά ηε ινγνηερλία θαη δελ έρνπλ
ηδηαίηεξεο γλώζεηο, δύλαληαη κε ηε βνήζεηα ηεο κεζόδνπ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα απνιαύζνπλ
πεξηζζόηεξν έλα ινγνηερληθό έξγν. Απηό θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη επεηδή ε θαηαλόεζε, πνπ
είλαη δύζθνιν λα επέιζεη κόλν κέζσ ηνπ ιόγνπ από ελειίθνπο πνπ δελ έρνπλ ηδηαίηεξεο
γλώζεηο ινγνηερλίαο, κπνξεί λα εληζρπζεί από ηε ζπκβνιή ηεο εηθόλαο θαη ηεο κνπζηθήο,
ζηνηρεία πνπ πξνθαινύλ ηε θαληαζία θαη ην ζπλαίζζεκα θαη νδεγνύλ ζηελ απόδνζε
πξνζσπηθνύ λνήκαηνο.
Καηαιεθηηθά, δείρζεθε όηη ε κέζνδνο κπνξεί λα βνεζήζεη ελειίθνπο λα πξνζεγγίζνπλ
απνηειεζκαηηθόηεξα ηε ινγνηερλία, ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνζέγγηζε απνθιεηζηηθά θαη κόλν
κε ηνλ ιόγν, δηόηη πξνζεγγίδεη πνιύπιεπξα ην θείκελν, ελεξγνπνηεί ηηο αηζζήζεηο θαη θξαηά
ακείσην ην ελδηαθέξνλ. Πξόθεηηαη γηα εύξεκα πνπ κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη επξύηεξα ην
πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη ηεο επηκόξθσζεο, δίλνληαο ηε ζθπηάιε ζε έξεπλεο γηα
ην πώο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ελ ιόγσ κέζνδνο ζε ζέκαηα ινγνηερλίαο θαη γιώζζαο,
ηόζν ζηελ ηππηθή όζν θαη ζηελ άηππε εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη γηα ην πνηα εθπαηδεπηηθά
απνηειέζκαηα κπνξεί λα έρεη. Θα είρε, ηέινο, ελδηαθέξνλ ε δηελέξγεηα έξεπλαο γηα ηελ
εηζαγσγή θαη άιιεο ηέρλεο (π.ρ. ε δξακαηηθή ηέρλε θαη ν θηλεκαηνγξάθνο), έηζη ώζηε λα
εκπινπηηζηεί ε πξνζθεξόκελε αηζζεηηθή εκπεηξία, κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ηεο
κεζόδνπ, πνπ σο πξσηόηππε δελ έρεη εθαξκνζηεί επξύηεξα, άξα ππάξρνπλ αθόκε πνιιέο
πηπρέο ηεο πνπ κπνξνύλ λα εμεηαζηνύλ.
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