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Περίληψη
Educational exclusion and failure of students with different cultural and linguistic background is one of
the major problems that face the Greek educational system. This paper briefly outlines the present
educational policy that takes place in primary schools. The following part is focused on the literacy
practices that are closely related to the critical literacy, stressing on how they can promote an alternative
way of thinking and at the same time empower the children. The paper concludes with suggestions
pertaining to ways in which teachers can help these students break the dominant linguistic codes of the
school.

1. Η εκπαιδευτική πολιτική ως προς τη διαχείριση της γλωσσικής
ετερότητας
Ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 1980 η ελληνική κοινωνία αρχίζει να
συνειδητοποιεί τον έντονα πολυπολιτισµικό της χαρακτήρα. Η πολιτισµική ετερότητα
δεν είναι, βέβαια, σε καµία περίπτωση φαινόµενο της τελευταίας εικοσαετίας1, ωστόσο
η ελληνική κοινωνία µέχρι εκείνη τη στιγµή τείνει να θεωρεί τον εαυτό της ως µια
ιδιαίτερα οµοιογενή κοινωνία (Κεσίδου 2008: 21), µε αποτέλεσµα όσο η πολιτισµική
σύνθεσή της γίνεται πιο πλουραλιστική, τόσο επιτακτικότερο να φαίνεται το καθήκον
κατάλληλης εκπαίδευσης των µαθητών/τριών ως πολιτών που θα λειτουργούν
αποτελεσµατικά στην κοινωνία (Banks 2002: 17), καθώς η έννοια της εκπαίδευσης
1

	
  

Εκτός από τους παράγοντες που συµβάλλουν στην πολυπολιτισµικότητα των κοινωνιών και την
ανάδειξη της ετερότητας ως στοιχείου που τις χαρακτηρίζει, είναι βασικό να ληφθεί υπόψη και το
γεγονός ότι η ετερότητα αφορά τελικά και τις σχετικά οµοιογενείς κοινωνίες και οµάδες, αρκεί να
αναλογιστεί ότι καθένας από εµάς αποτελεί µια διαφορετική προσωπικότητα, άρα είναι εν τέλει
«διαφορετικός» (Κεσίδου 2008: 22).

ταυτίζεται εδώ και πολλά χρόνια στη συνείδηση των ανθρώπων µε την υπόσχεση ότι το
άτοµο που την απολαµβάνει θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης και
κοινωνικής ένταξης (Τσιάκαλος 2008). Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται νέες
προσεγγίσεις στον χώρο της εκπαίδευσης, που στοχεύουν στην αποτελεσµατικότερη
εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσης για ολοένα και περισσότερους/ες µαθητές/τριες,
θέτοντας στο στόχαστρο το εκπαιδευτικό µειονέκτηµα των πολιτισµικά διαφερόντων
µαθητών στο ελληνικό σχολείο. Ο επιστηµονικός-παιδαγωγικός λόγος προβληµατίζεται
σχετικά, πολυάριθµες έρευνες φέρνουν στο φως την αδυναµία των δοµών του σχολείου
να ανταποκριθούν στις ανάγκες των δίγλωσσων µαθητών/τριών και η Πολιτεία µε
σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις προβαίνει στην ίδρυση Τµηµάτων Υποδοχής στα
σχολεία ως ένδειξη αναγνώρισης της ατοµικής διγλωσσίας αυτών των παιδιών.
Οι Τάξεις Υποδοχής, ως υποστηριχτική δοµή του σχολικού συστήµατος
στοχεύουν αποκλειστικά στην εκµάθηση της κυρίαρχης γλώσσας του σχολείου σε
µαθητές/τριες µε διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο. Ο/Η εκπαιδευτικός της Τάξης
Υποδοχής έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί ειδικά σχολικά εγχειρίδια για την
εκµάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, όπως το «Γεια σας» ή το «Μαθαίνω
ελληνικά», που τις περισσότερες φορές προτείνει η διοίκηση του σχολείου. Η
φιλοσοφία γραµµατισµού αυτών των εγχειριδίων θυµίζει πολύ το µοντέλο εµβύθισης,
οι κανόνες χρήσης της γλώσσας προσεγγίζονται µέσω της παραδοσιακής γραµµατικής
και οι δραστηριότητες που προτείνονται δεν προάγουν ιδιαίτερα τον κριτικό στοχασµό,
αλλά εστιάζουν κυρίως στη λειτουργική χρήση της γλώσσας. Παράλληλα, η αδυναµία
αξιοποίησης της µητρικής γλώσσας των παιδιών τους/ις στερεί από τη δυνατότητα
ανάπτυξης µίας ενεργητικής διγλωσσίας, ενώ η έντονη διάθεση για ένταξη αυτών των
παιδιών στον κυρίαρχο πολιτισµό σε περίπτωση που πραγµατοποιείται µε αφοµοιωτικές
παιδαγωγικές πρακτικές παρεµποδίζει την ανάπτυξη ενός χώρου έκφρασης της
ετερότητας, πολυπρισµατικής θεώρησης της πραγµατικότητας και καλλιέργειας µίας
υγιούς διπολιτισµικής ταυτότητας. Όσο για τη στελέχωση του εκπαιδευτικού
προσωπικού των Τάξεων Υποδοχής, τακτική του Υπουργείου Παιδείας τα τρία
τελευταία χρόνια αποτελεί ο διορισµός αναπληρωτών εκπαιδευτικών, αφενός χωρίς η
επιλογή να γίνεται βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων σχετικά µε τις διαπολιτισµικές τους
ικανότητες, αφετέρου χωρίς να µεριµνά για τη συστηµατική και υποχρεωτική
κατάρτισή τους, δεδοµένου ότι έχουν και περιορισµένη εκπαιδευτική εµπειρία λόγω της

σύντοµης προϋπηρεσίας τους σε σχολικές µονάδες. Σε γενικές γραµµές η πολιτική που
ακολουθείται στις Τάξεις Υποδοχής αντικατοπτρίζει τη γενικότερη φιλοσοφία του
σχολείου, καθώς οι Τάξεις Υποδοχής αποτελούν ένα κοµµάτι του ψηφιδωτού που
διαµορφώνεται σε ένα σχολικό σύστηµα το οποίο αντιµετωπίζει τη µεγάλη πρόκληση
της υπέρβασης της αφοµοιωτικής λογικής (ΕΠΑΔΙΠΕ 2008).
Σε αυτό το σηµείο, µάλιστα, αξίζει να υπογραµµιστεί η διαλεκτική σχέση της
κοινωνίας µε την εκπαίδευση, καθώς η τελευταία ως θεσµός της κοινωνίας εξαρτάται
και ελέγχεται από τον ιδεολογικό προσανατολισµό της πρώτης, µε αποτέλεσµα καµία
εκπαιδευτική και παιδαγωγική πρακτική να µην είναι ουδέτερη ή χωρίς αξίες (Νούτσος
1986). Έτσι, το αίτηµα για σεβασµό της διαφορετικότητας, όταν δε συνδυάζεται µε
αντίστοιχη διεύρυνση των πολιτισµικών ελευθεριών και εξασφάλιση πραγµατικών
δυνατοτήτων για αυτο-πραγµάτωση, καταλήγει απλώς να καθησυχάζει συνειδήσεις και
να εγκαταλείπει τα παιδιά από µειονοτικές οµάδες στην πολιτισµική τους ετερότητα,
που δηµιουργεί περιοριστικές συνθήκες αλληλεπίδρασης τόσο εντός του σχολείου όσο
και έξω από αυτό στην κοινωνία (Μπάρος & Μανάφη 2008: 42). Και πώς συνδέεται
άραγε αυτή η κατάσταση µε τις πρακτικές γραµµατισµού; Οι µαθητές/τριες
εσωτερικεύουν µία εικόνα κατωτερότητας και αναπτύσσουν µέσω της εκπαίδευσης την
κουλτούρα της σιωπής (Freire 1970), µε αποτέλεσµα την αδυναµία τόσο άρθρωσης
λόγου όσο και παρέµβασης στην πραγµατικότητα που ζουν. Εάν ο κατάλληλος τύπος
εκπαίδευσης µπορεί να ενδυναµώσει το άτοµο, να το οδηγήσει στη συνειδητοποίηση
των αιτιών της ετερότητάς τους και να το ωθήσει στον µετασχηµατισµό της κοινωνικής
δοµής προς όφελός του, τότε ο κατάλληλος τύπος γραµµατισµού µπορεί να συνδράµει
στην κατάλληλη διαχείριση του κυρίαρχου γλωσσικού κώδικα και την ανάπτυξη µίας
‘γλώσσας δυνατότητας’, που θα γίνει ο µοχλός για την ατοµική και κοινωνική
χειραφέτηση.

2. Ο παραδοσιακός γραµµατισµός και η σχέση του µε τον κριτικό
γραµµατισµό
Η προσέγγιση του παραδοσιακού γραµµατισµού ως τεχνικού ζητήµατος σύµφωνα µε το
θετικιστικό παράδειγµα, µεταδίδει την αντίληψη ότι ο κόσµος συνίσταται από απόλυτες
βεβαιότητες και η οπτική γωνία εξέτασης ενός θέµατος ταυτίζεται απόλυτα µε την
κυρίαρχη σκέψη, αφού παρέχεται απλώς η πρόσβαση σε προκαθορισµένους και

παγιωµένους λόγους (Freire & Macedo 2003: 360). Η γλώσσα αναπαρίσταται ως ένα
ουδέτερο µέσο, που δε φορτίζεται από τις προθέσεις των άλλων (Bakhtin 1981: 249), οι
γραµµατικές και οι γλωσσικές επιλογές αντιµετωπίζονται επιφανειακά, χωρίς να
εξετάζεται ο σκοπός χρήσης τους σε όλη του τη διάσταση και να αναδεικνύεται η
σχέση τους µε το κειµενικό είδος, τον αποδέκτη/τρια που απευθύνεται και τις προθέσεις
του/ης δηµιουργού του κειµένου.
Ωστόσο, στον σύγχρονο επιστηµονικό λόγο διατυπώνονται απόψεις σχετικά µε
την κοινωνική διάσταση του γραµµατισµού (Street 1995, Gee 1996), την ιδεολογική
του κατεύθυνση (Baynham 2002: 11), και τη φανερή ή λανθάνουσα σχέση του µε µία
συνειδητή ή όχι θεωρία για την κατανοµή των κοινωνικών αγαθών και την κατανοµή
της κοινωνικής εξουσίας, που «µέσα σε ένα πλαίσιο έντονα διαπλεκόµενων πολιτικών,
πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονοµικών αλλαγών […] η σύνδεση του γραµµατισµού
µε τη ριζοσπαστική πολιτική δράση» (Graff 1987: 324) µπορεί να οδηγήσει τα παιδιά
από διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισµικό υπόβαθρο στην αµφισβήτηση των
κυρίαρχων µύθων και την ικανότητα ανάγνωσης µε κριτική µατιά τόσο της άµεσης
εµπειρίας τους όσο και της ευρύτερης πραγµατικότητας (Giroux 1980: 92). Αυτό το
είδος γραµµατισµού προβάλλει αντίσταση απέναντι στην πολιτική και πολιτιστική
επιβολή και δεν ορίζεται απλώς ως µία ικανότητα, αλλά ως δυνατότητα ερµηνείας και
παρέµβασης στον κόσµο (Giroux 1992: 244). Υπό αυτό το πρίσµα, ο κριτικός
γραµµατισµός µε όλες τις εκδηλώσεις του υποστηρίζει τη γλωσσική και πολιτισµική
ετερότητα (Allison 2011: 193, Cope & Kalantzis 1993, New London Group 1996),
καθώς

δεν

προσανατολίζεται

απλώς

στις

απαιτήσεις

του

σχολείου,

αλλά

διαπραγµατευόµενος τη σχέση µεταξύ της γλώσσας και της εξουσίας προσφέρει τη
δυνατότητα αµφισβήτησης του επιφανειακού νοήµατος (Freire & Macedo 1987: 47),
µέσω της ανακάλυψης του τρόπου µε τον οποίο οι γλωσσικές πρακτικές µπορούν να
µετασχηµατίσουν την κοινωνική πρακτική (Alison 2011: 182), µε αποτέλεσµα να
συνεπάγεται µια δέσµευση ισότητας και πρόσβασης στους/ις µη φυσικούς/ες
οµιλητές/τριες της γλώσσας και να αποτελεί αυτό που πραγµατικά έχουν ανάγκη τα
παιδιά µε διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο που εκπαιδεύονται ως αυριανοί/ες πολίτες.
Τη στροφή µας, λοιπόν, προς τον κριτικό γραµµατισµό συνοδεύει και ένας
ιδεολογικός ελιγµός για την ανάπτυξη των ατοµικών δεξιοτήτων προς την εστίαση των
κειµένων και τον τρόπο µε τον οποίο αυτά λειτουργούν, αφού περιλαµβάνει τόσο το

κοµµάτι που σχετίζεται µε τη γλωσσολογία και την ανταπόκριση του αναγνώστη, όσο
και προσεγγίσεις σχετικές µε τον µεταδοµισµό, γεγονός που του δίνει το προβάδισµα
έναντι των άλλων µοντέλων γραµµατισµού, αν στόχος µας είναι να αποδώσουµε τον
απαραίτητο χώρο έκφρασης στα παιδιά και να τα ενδυναµώσουµε παράλληλα µε την
απόκτηση γλωσσικών γνώσεων και δεξιοτήτων, δίνοντας σηµασία στις κοινωνικές και
οικονοµικές πιέσεις που διαδραµατίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό της
ταυτότητας της υπόστασης (Freebody & Welsch 1993) και παρέχοντας στον/η
µαθητή/τρια τα απαραίτητα µέσα για να αναλύσει τη σχέση µεταξύ του κειµένου, του
περιεχοµένου και των διαλόγων κοινωνικής και οικονοµικής δύναµης (Gee 1990,
Lankswear& Knobel 2003, Lo Bianco & Freebody 2001).
Παράλληλα, ο κριτικός γραµµατισµός εναρµονίζεται µε τον εκδηµοκρατισµό
του κλίµατος του µικρόκοσµου της τάξης, αφού προωθεί µια πιο µαθητοκεντρική
προσέγγιση της γνώσης και της ερµηνείας και επιτρέπει µία πιο λειτουργική πρόσβαση
στο Αναλυτικό Πρόγραµµα (Pennycook 2001). Συγκεκριµένα, οι µαθητές/τριες
αποκτούν τη δυνατότητα να επιλέγουν το κειµενικό υλικό µε το οποίο επιθυµούν να
ασχοληθούν (Kumaravadivelu 2003, Moje et al. 2000) και η εκπαιδευτική πράξη
εµπλουτίζεται µέσω της επεξεργασίας αυθεντικών κειµένων, ενώ παράλληλα
συµβάλλει στο να φέρουν τα παιδιά τις εµπειρίες τους στον χώρο του σχολείου και να
συνδέσουν τη σχολική εκπαίδευση µε την καθηµερινή τους ζωή, µε αποτέλεσµα τη
µετατόπιση από τη µονογλωσσική επίσηµη πολιτική, όπου συνήθως επιλέγονται γραπτά
κείµενα σταθµισµένα και επιλεγµένα από µία οµάδα του Υπουργείου Παιδείας µε βάση
τις απαιτήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις επιδιώξεις της κυρίαρχης τάξης, προς τον
αντικατοπτρισµό του πλουραλισµού των οπτικών γωνιών κατά την επεξεργασία ενός
θέµατος, ταυτόχρονα µε την παραχώρηση ενός ελεύθερου χώρου για µορφές έκφρασης
που διαφέρουν από την κυρίαρχη γλώσσα και τον πολιτισµό (Cope, Kalantzis, Noble&
Poynting 1991, Lo Bianco & Freebody 2001). Μέσω τέτοιων γλωσσικών πρακτικών το
καλό γραπτό στην τάξη παύει να παραχωρεί προνόµια αποκλειστικά και µόνο σε εκείνα
τα παιδιά που «ξέρουν τον κώδικα» (Delpit 1998).

3. Ένα παράδειγµα εφαρµογής κριτικού γραµµατισµού στο πλαίσιο
των µαθηµάτων της Τάξης Υποδοχής µε στόχο την ενδυνάµωση των
µαθητών/τριών
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγµα εφαρµογής κριτικού γραµµατισµού που
πραγµατοποιήθηκε µε µαθητές/τριες Ροµά στο πλαίσιο των µαθηµάτων της Τάξης
Υποδοχής κατά το σχολικό έτος 2012-2013 σε ένα σχολείο ηµιαστικής περιοχής του
νοµού Θεσσαλονίκης και, όπως προέκυψε µέσα από την ανάλυση και αξιολόγηση των
γραπτών

και

των

ηµερολογίων

αναστοχασµού

των

παιδιών,

αποδείχθηκε

αποτελεσµατικό ως προς τη γλωσσική και κοινωνική ενδυνάµωση των µαθητών/τριών2.
Μολονότι οι συγκεκριµένες δραστηριότητες αναπτύχθηκαν υπό συγκεκριµένες
ιστορικές συνθήκες και ως κοινωνικές καταστάσεις που αναπτύχθηκαν σε µία σχολική
τάξη, δεν επιτρέπουν τη διατύπωση καθολικών νόµων και προτάσεων, γιατί τα
συγκεκριµένα αποτελέσµατα δεν εξασφαλίζουν παρόµοια σε άλλα πρόσωπα υπό άλλες
συνθήκες, παρουσιάζουν ενδιαφέρον και αξίζει η ανάγνωση και κριτική αποτίµησή
τους, καθώς ο παιδαγωγικός λόγος έχει ανάγκη από την εφαρµογή, ανάπτυξη και
δηµοσίευση τέτοιων χειραφετητικών πρακτικών γραµµατισµού σε τάξεις όπου φοιτούν
παιδιά µε διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισµικό υπόβαθρο στο Δηµοτικό σχολείο και
έχει εντοπιστεί σηµαντικό σχετικό ερευνητικό κενό.
Πριν περιγραφούν οι δραστηριότητες και σχολιαστούν τα αποτελέσµατά τους,
κρίνεται αναγκαία µία σκιαγράφηση του µαθητικού δυναµικού, η οποία µπορεί να
βοηθήσει τον/ην αναγνώστη/τρια να αντιληφθεί το προφίλ των συµµετεχόντων παιδιών.
Πρόκειται για επτά µαθητές/τριες ροµικής καταγωγής που δεν είχαν παρακολουθήσει
προσχολική εκπαίδευση και η πλειονότητα των παιδιών ―τα πέντε από τα επτά―
εντάχθηκαν στο Δηµοτικό σχολείο πολύ αργοπορηµένα στην ηλικία των έντεκα ετών
και εντάχθηκαν στην τάξη της πέµπτης Δηµοτικού, χωρίς να κατέχουν το απαραίτητο
γνωστικό υπόβαθρο. Τη χρονιά που πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω δραστηριότητες
οι µαθητές/τριες παρακολουθούσαν για δεύτερη χρονιά µαθήµατα στην Τάξη
Υποδοχής. Όσον αφορά στις γλωσσικές τους ικανότητες αναφορικά µε την κυρίαρχη
γλώσσα του σχολείου, στην αρχή της παρέµβασης δεν είχαν ιδιαίτερα ανεπτυγµένο τον
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Αξίζει να διευκρινιστεί ότι τα δεδοµένα αυτά αποτελούν ένα µικρό µόνο µέρος µίας κριτικήςχειραφετητικής έρευνας-δράσης που στόχο είχε την ενδυνάµωση των µαθητών/τριών Ροµά παράλληλα
µε την ανάπτυξη της γλωσσικής τους επίγνωσης στην κυρίαρχη γλώσσα, την οποία διεξήγαγε η
γράφουσα στο πλαίσιο της έρευνας της µεταπτυχιακής της εργασίας.

γλωσσικό κώδικα της κυρίαρχης γλώσσας στον προφορικό λόγο, αφού κατείχαν το
άκρως απαραίτητο λεξιλόγιο για την καθηµερινή τους αλληλεπίδραση, ενώ πολλές
φορές αντιµετώπιζαν και δυσκολίες κατονοµασµού αντικειµένων απλής καθηµερινής
χρήσης στην ελληνική γλώσσα. Όσο για τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, ύστερα
από µία διαγνωστική αξιολόγηση στην αρχή της σχολικής χρονιάς εντοπίστηκε ότι η
πλειονότητα των παιδιών ανήκε στο επίπεδο γλωσσοµάθειάς Α1, καθώς τα έξι από τα
επτά παιδιά αναγνώριζαν και ήταν σε θέση να γράψουν µετά βίας επτά µε οκτώ
γράµµατα του ελληνικού αλφάβητου. Σχετικά µε την κοινωνική τους θέση,
προέρχονταν από µία πολύ ευαίσθητη ροµική οµάδα, η οποία βίωσε την εξορία από την
περιοχή που ζούσε στον Εύοσµο της Θεσσαλονίκης λόγω πολιτικής απόφασης µε βάση
την οποία καταστράφηκαν τα παραπήγµατά τους. Οι οικογένειές τους αναγκάστηκαν να
περιπλανηθούν για µήνες, εγκαταστάθηκαν για µεγάλο χρονικό διάστηµα περίπου δύο
ετών στην κοίτη του Γαλλικού ποταµού και εν τέλει ο δήµος Εχεδώρου τους
παραχώρησε προκατασκευασµένα σπίτια στον οικισµό της Αγίας Σοφίας, πρώην
στρατόπεδο Γκόνου, που διαµορφώθηκε ούτως ώστε να εγκατασταθούν µόνιµα εκεί.
Όπως προέκυψε µέσα από µία αρχική διερεύνηση της κατάστασης κατά την
οποία χρησιµοποιήθηκαν ως τεχνικές συλλογής δεδοµένων η συνέντευξη από τους
γονείς και τα παιδιά, η εθνογραφική παρατήρηση στον οικισµό και η παρατήρηση στην
τυπική αίθουσα διδασκαλίας, τα παιδιά αυτά δεν είχαν ανάγκη απλώς από έναν
παραδοσιακού τύπου γραµµατισµό, αλλά και από έναν γραµµατισµό που θα συνέβαλλε
στη συνειδητοποίηση των φυσικοποιηµένων κοινωνικών ανισοτήτων και της
καταπίεσης που βίωσαν και συνέχιζαν να βιώνουν. Στο πλαίσιο αυτό ο γραµµατισµός
κρίθηκε αναγκαίο εκτός από τον κατονοµασµό του κόσµου να παρέχει και τη
δυνατότητα ανακάλυψης των ιστορικών διαστάσεων παραγωγής της γνώσης, που θα
συνέβαλλαν στην κριτική αποτίµηση των αιτιών της ετερότητάς τους και θα επέφεραν
έναν πιο δυναµικό τρόπο επεξεργασίας των κειµένων, όπου το κείµενο δεν θα
αποτελούσε µόνο το µέσο για την αναπαραγωγή πληροφοριών ή για την εµπέδωση
γραµµατικών φαινοµένων, αλλά και µία αφορµή για τον διάλογο των παιδιών µε την
οπτική του/της συγγραφέα, του/της εκπαιδευτικού, των συµµαθητών/τριών τους
σχετικά µε τις θέσεις που παρουσιάζονται στα κείµενα, τις λεξιλογικές και
γραµµατικές-συντακτικές επιλογές µέσα σ’ αυτά ή ακόµη ως µία αφορµή για παραγωγή
λόγου από τα παιδιά ως απάντηση στο κείµενο που διάβασαν. Εποµένως, αναζητήθηκε

ένας τύπος γραµµατισµού που θα παρείχε στα παιδιά τη χειραφετητική γνώση που θα
προέκυπτε από την αποκρυπτογράφηση του ξένου γλωσσικού κώδικα της κυρίαρχης
γλώσσας.
Για τις εφαρµογές που θα παρουσιαστούν παρακάτω, αξίζει αρχικά να
υπογραµµιστεί ότι επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν οι συγκεκριµένες και όχι
προγενέστερες, διότι εκείνη τη χρονική στιγµή οι µαθητές/τριες είχαν αποκτήσει κάποια
σχετική εξοικείωση µε πρακτικές κριτικού γραµµατισµού, αφού ασχολούνταν ήδη ένα
µήνα µε παρόµοιες εφαρµογές σταδιακά αυξανόµενων απαιτήσεων σε κείµενα, ενώ
παράλληλα είχαν εξοικειωθεί περισσότερο µε την κυρίαρχη γλώσσα και µπορούσαν πια
να παράγουν και γραπτώς λόγο.
Σκοπός τον δραστηριοτήτων που θα παρουσιαστούν ήταν οι µαθητές/τριες να
είναι σε θέση να:
§

να ανακρίνουν τα κείµενα και να ανακαλύπτουν τις φυσικοποιηµένες κοινωνικές
ανισότητες, τον ρατσισµό και τις διακρίσεις µέσα σ’ αυτά και να µην τις δέχονται
ως αµετάβλητες

§

να αναγνωρίζουν τον λόγο των λεξιλογικών και γραµµατικών επιλογών του/της
συγγραφέα ή οµιλητή/τριας

§

να αναγνωρίζουν το επικοινωνιακό πλαίσιο του κειµένου

§

να αξιολογούν τα κείµενα ως προς την αποτελεσµατικότητά τους

§

να αρθρώνουν τον δικό τους λόγο ως απάντηση στους λόγους των άλλων

Στο πλαίσιο αυτό τα κείµενα έτυχαν επεξεργασίας σύµφωνα µε τις αρχές του κριτικού
γραµµατισµού µε βάση τους παρακάτω τέσσερις άξονες:
§

το κείµενο ως πλαίσιο επικοινωνίας

§

το κείµενο ως γλωσσική και κοινωνική δοµή

§

το κείµενο ως κοινωνική πράξη

§

το κείµενο ως αντικείµενο αξιολόγησης
Στην αρχή κάθε διδακτικής ενότητας δινόταν στα παιδιά η εξουσία να συν-

καθορίσουν µε την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια τα περιεχόµενα διδασκαλίας. Με αυτόν
τον τρόπο παρέχονταν ευκαιρίες για αποτελεσµατική αξιοποίηση του πολιτισµικού
σύµπαντος των µαθητών/τριών και δυνατότητα άρθρωσης λόγου εξ αρχής. Οι
µαθητές/τριες εκδήλωσαν την επιθυµία να ασχοληθούν µε κείµενα που αναφέρονται
στα παιδιά Ροµά στο σχολείο. Τα παιδιά αναζήτησαν µε τη βοήθεια της εκπαιδευτικού

κείµενα σύντοµης έκτασης και µε όσο το δυνατόν πιο απλή γλώσσα στο διαδίκτυο και
κατέληξαν στο συγκεκριµένο: «Γονείς ψήφισαν να αποκλειστούν ροµά µαθητές από το
σχολείο». (Προσβάσιµο στο:
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=482280&h1=true#commentForm).
Έγινε ανάγνωση του κειµένου από την εκπαιδευτικό ερευνήτρια, αναζητήθηκαν
οι άγνωστες λέξεις σε λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, συζητήθηκε το νόηµά τους
και οι µαθητές/τριες χωρίστηκαν σε ζευγάρια, για να διαπραγµατευτούν το νόηµα του
κειµένου µέσα από µία προσωπική ανάγνωση. Οι απόψεις των παιδιών συζητήθηκαν
από την ολοµέλεια της τάξης και στη συνέχεια η εκπαιδευτικός-ερευνήτρια ζήτησε από
τα παιδιά να επεξεργαστούν το κείµενο σε δύο οµάδες, τριών και τεσσάρων ατόµων µε
τη βοήθεια συµπληρωµατικών ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις αυτές είχαν σκοπό να
προαγάγουν την ανάγνωση από µία πιο κριτική σκοπιά και γραµµένες σε
απλουστευµένη γλώσσα ήταν οι εξής (Mc Laughlin & De Voogd 2004):
§

Ποιος/α γράφει το κείµενο;

§

Τι κείµενο είναι αυτό;

§

Πού µπορούµε να το βρούµε;

§

Τι θέλει αυτός/η που το γράφει να µας κάνει να σκεφτούµε;

§

Ποιες φωνές λείπουν και δεν ακούγονται;

§

Πώς θα µπορούσαν αυτές οι φωνές να υπάρχουν στο κείµενο αυτό;

§

Αυτό που διάβασες τι σε κάνει να θέλεις να κάνεις;

§

Τι βλέπουµε στη φωτογραφία;

§

Γιατί είναι αυτές οι γυναίκες εκεί;

§

Γιατί αυτός/η που γράφει το κείµενο διάλεξε αυτή τη φωτογραφία; Τι θέλει να σε
κάνει να σκεφτείς;

§

Ποιος /α ή τι λείπει από τη φωτογραφία;

§

Σου µοιάζει αυτή η φωτογραφία για αληθινή; Τι από αυτά που βλέπεις σου φαίνεται
παράξενο;

§

Τι θα µπορούσε να δείξει για αυτό το θέµα µια άλλη φωτογραφία;

§

Αυτό που βλέπεις τι σε κάνει να θέλεις να κάνεις;

Μετά από την επεξεργασία του κειµένου σε ζευγάρια µε τη βοήθεια των ερωτήσεων, οι
απαντήσεις των παιδιών δε συζητήθηκαν στην ολοµέλεια της τάξης, αλλά
αξιοποιήθηκαν σταδιακά κατά την επεξεργασία του κειµένου στην ολοµέλεια της τάξης

µε την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια, δηλαδή το φύλλο ερωτήσεων λειτούργησε ως
µπούσουλας για να ωθήσει τα παιδιά να προαγάγουν τον κριτικό τους στοχασµό.
Το κείµενο αναλύθηκε ως πλαίσιο επικοινωνίας. Καταβλήθηκαν προσπάθειες να
ανακαλύψουν τα παιδιά τους τρόπους µε τους οποίους το κείµενο αποκτά νόηµα µέσα
σε ένα συγκεκριµένο επικοινωνιακό πλαίσιο. Έλαβε χώρα µία συζήτηση σχετικά µε το
άρθρο ως κειµενικό είδος και αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά του καθώς και η
σκοπιµότητά τους. Έπειτα, τα παιδιά προβληµατίστηκαν σχετικά µε το πού βρίσκουµε
άρθρα και ποιος ο σκοπός τους. Τα παιδιά κατάφεραν να εντοπίσουν το πεδίο: «είναι
εφηµερίδα», «θα βρω στο ιντερνέτ ή σε εφηµερίδα», ανέλυσαν τον τόνο του κειµένου:
«µιλά ωραία για τους τσιγγάνους», «δεν λέει άσχηµα πράγµατα για µας, είναι µε το
µέρος µας», εντόπισαν τον αποδέκτη: «το διαβάζουν στον υπολογιστή και τα παίρνουν
από το περίπτερο» και ανακάλυψαν τον σκοπό του κειµένου: «γράφει αυτά για να
στέλνει ο µπαλαµός το παιδί του στο σχολείο µε τον τσιγγάνο».
Στη συνέχεια, το κείµενο αναλύθηκε ως γλωσσική και νοηµατική δοµή, δηλαδή
αναζητήθηκαν οι λεξιλογικές και γραµµατικές επιλογές που σχετίζονται µε την
αναπαραστατική λειτουργία της γλώσσας (συντακτικές επιλογές, κλίµακα αιτιότητας
κ.ά..). Τα παιδιά προσέγγισαν αυτές τις επιλογές µε διαισθητικό, όµως πολύ
αποτελεσµατικό τρόπο: «µας λέει όλη την ώρα ποιος κάνει κάτι, γιατί θέλει να µας το
δείχνει», «λέει ροµά και όχι γύφτοι. Είναι πιο καλό». Στη συνέχεια, τα παιδιά
ωθήθηκαν να ανακαλύψουν τη λειτουργία του περικειµένου ως προς την ενίσχυση των
νοηµάτων του κειµένου «2 µαµάδες µε καροτσάκι και παιδιά. Τσιγγάνες είναι.», «Πάνε
τα παιδιά σχολείο. Εµείς πάµε µε λεωφορείο. Μένουµε µακριά από το σχολείο. Αυτά
µένουν κοντά», «Πίσω είναι η αστυνοµία και δες χαµογελάν. Δείχνει είναι φίλοι».
Έπειτα, πραγµατοποιήθηκε η επεξεργασία του κειµένου ως κοινωνική πρακτική,
δηλαδή έγινε προσπάθεια να αντιµετωπιστεί το κείµενο ως ένας τρόπος
διαπραγµάτευσης των κοινωνικών σχέσεων, ως ένα µέσο διαλόγου µε την ευρύτερη
κοινωνία. Τέθηκαν στο στόχαστρο οι κειµενικές επιλογές ως µηχανισµοί δόµησης των
κοινωνικοπολιτισµικών ταυτοτήτων και των σχέσεων εξουσίας. Χαρακτηριστικές είναι
οι δηλώσεις µαθητών/τριών: «Τα µπαλαµέ φαίνονται πιο δυνατά και καλύτερα», «Τα
µπαλαµέ αποφασίζουν για τους τσιγγάνους», «Οι τσιγγάνοι δεν είναι τόσο δυνατοί,
γιατί δε µπορούν να αποφασίσουν όπως τα µπαλαµέ».

Στο επόµενο στάδιο, το κείµενο προσεγγίστηκε ως αντικείµενο αξιολόγησης:
Έγιναν προσπάθειες να αποτιµηθεί η αποτελεσµατικότητα του κειµένου και να
αιτιολογηθεί µε επιχειρήµατα. Τα παιδιά εντόπισαν: «Βάζει τον υπουργό παιδείας να
µιλά, να πει τους µπαλαµέ πως να παν τα παιδιά τους σχολείο είναι καλό», «Τα
µπαλαµέ ακούν τηλεόραση και διαβάζουν αυτά και µπορεί να τον ακούσουν.». Ακόµη,
σχολιάσαµε και την αποτελεσµατικότητα και την εγκυρότητα του περικειµένου: «Δεν
είναι και πολύ αλήθεια η εικόνα. Οι τσιγγάνοι δεν είναι φίλοι µε τους αστυνόµους»,
«Πώς να χαµογελάµε τους αστυνόµους; Όλους µας τροµάζουν. Αυτές εδώ δεν ξέρω
πώς χαµογελάν», «Αυτές έχουν λεφτά, έχουν και καρότσι. Εκεί σε µας, Αγία Σοφία, αν
έρθεις, δεν έχει πολλά τέτοια. Έχει φτώχεια. Δείχνουν πιο πλούσιους Τσιγγάνους εδώ.
Όχι σαν εµάς.», «Εγώ ξέρω τις τσιγγάνες και δεν είναι έτσι, δεν έχουν όλες καρότσι και
δε χαµογελάνε µε τους αστυνοµικούς, αλλά τα µπαλαµέ θα τα πιστέψουν. Εγώ όχι».
Κατά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του κειµένου, η εκπαιδευτικόςερευνήτρια σε µία προσπάθεια να ενδυναµώσει τα παιδιά ακόµη περισσότερο και να τα
ωθήσει να αρθρώνουν λόγο απέναντι στον λόγο των άλλων, επέλεξε να διαβάσει στα
παιδιά µία απάντηση στο συγκεκριµένο άρθρο που επεξεργάστηκαν, την οποία έγραψε
ένας αναγνώστης της εφηµερίδας στο forum. Η συγκεκριµένη απόφαση ήταν δύσκολη
για την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια, καθώς το άτοµο που απάντησε στο forum
εκφράστηκε µε προσβλητικό τρόπο για τους/ις Ροµά. Ωστόσο, όπως είχε παρατηρηθεί
µέσα από µία αρχική διερεύνηση για τον σχεδιασµό της κατάλληλης παρέµβασης στο
πλαίσιο της έρευνας-δράσης, αυτή η επιχειρηµατολογία εις βάρος των Ροµά ήταν
σύνηθες φαινόµενο για τα παιδιά και µάλιστα οι µαθητές/τριες δεν µπορούσαν να
ανακρίνουν τον λόγο των άλλων και να αναλύσουν τις κατηγορίες τους, ώστε να τις
αποτιµήσουν κριτικά και να αρθρώσουν λόγο απέναντί τους. Οπότε, η ενασχόληση µε
αυτή τη δραστηριότητα κρίθηκε αναγκαία και πραγµατοποιήθηκε. Παράλληλα,
θεωρήθηκε ότι µπορεί να παρέχει στα παιδιά την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν τη
διαλεκτική σχέση που µπορεί να αναπτυχθεί µεταξύ των κειµένων. Το κείµενο της
απάντησης του αναγνώστη στο άρθρο παρατίθεται παρακάτω, όπως ακριβώς µπορεί να
το διαβάσει κάποιος/α στην ιστοσελίδα:
Κλεβουν και σπανε | 27/11/2012 00:00
οι συγκεκριµενοι roma το ξερετε πως κλευουν ρευµα απο τους πυλωνες της
ΔΕΗ? ξερετε πως δεν µας αφηνουν να κοιµηθουµε ιδιως τα καλοκαιρια για

4. Συζήτηση- Διαπιστώσεις
Μέσω του παραπάνω παραδείγµατος εφαρµογής του κριτικού γραµµατισµού έγιναν
προσπάθειες να συνδεθεί µε απτά αποτελέσµατα της πράξης η αρχική θεωρητική
συζήτηση για τις θετικές επιδράσεις αυτού του τύπου γραµµατισµού ως προς τη
χειραφέτηση των παιδιών µε διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισµικό υπόβαθρο από το
κυρίαρχο. Όπως προέκυψε, αυτά τα παιδιά είναι δυνατόν να προσεγγίσουν µε έναν πιο
απελευθερωτικό τρόπο την εκµάθηση της κυρίαρχης γλώσσας, ο οποίος µάλιστα να
συµβαδίζει µε τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, τα βιώµατά τους και τις ανάγκες τους.
Τα πρωτότυπα κείµενα ως παιδαγωγικοί πόροι µπορούν να προσφέρουν πολλαπλά
ερεθίσµατα για τη διδασκαλία της γλώσσας, αλλά παράλληλα και για την κριτική
επίγνωση της πραγµατικότητας. Ο κριτικός γραµµατισµός παρέχει δυνατότητες όχι
µόνο για την επεξεργασία των κειµένων αλλά και για την παραγωγή γραπτού λόγου,
προωθώντας τον παραγωγικό διάλογο του/ης αναγνώστη/τριας µε το κείµενο και
παράλληλα νοµιµοποιώντας ένα διαφορετικό λόγο, ικανό να πιστοποιήσει το πλήθος
των φωνών που υπάρχουν πραγµατικά στην κοινωνία για την κατασκευή της
δηµοκρατίας (Freire & Macedo 2003: 359).
Η ατοµική και κοινωνική ενδυνάµωση, λοιπόν, δεν είναι δυνατό να προωθείται
αποτελεσµατικά µέσα από παραδοσιακές πρακτικές γραµµατισµού που απλώς
εµπλέκουν τους/ις µαθητές/τριες µε τον κόσµο γύρω τους, αλλά µε εκείνες τις
πρακτικές που τους/τις καθιστούν ικανούς/ες να αποκτήσουν το κουράγιο να αλλάξουν
την κοινωνική σειρά, όπου είναι αναγκαίο, να αναγνωρίσουν τις σχέσεις εξουσίας και
τη γνώση που διαστρεβλώνει την κατανόηση και παράγει αυτή την κοινά αποδεκτή και
κοινωνικά κατασκευασµένη αλήθεια. Υπό αυτό το πρίσµα, η ανάγνωση της λέξης που
λέει ή γράφει κάποιος/α προϋποθέτει την ανακάλυψη της σηµερινής κοινωνίας. Η
ανακάλυψη της κοινωνίας από την άλλη απαιτεί ανακάλυψη της εξουσίας. Η
ανακάλυψη της εξουσίας µε τη σειρά της λαµβάνει χώρα στον βαθµό που ο λόγος των
ατόµων είναι νοµιµοποιηµένος αναφορικά µε τα όνειρά τους, τις αποφάσεις τους, τις
επιθυµίες τους και δεν είναι απλώς κενές λέξεις. Εποµένως, δεν είναι εφικτό να
διαχωρίσουµε τη διαδικασία γραµµατισµού από την εκπαιδευτική διαδικασία και αυτό
είναι ανάγκη να γίνει συνείδηση για όλους/ες τους/ις εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα
εκείνους/ες των Τάξεων Υποδοχής, που αναλαµβάνουν να εκπαιδεύσουν στην

κυρίαρχη γλώσσα παιδιά που προέρχονται κατά πλειοψηφία από αδύναµες κοινωνικά
οµάδες. Ως εκπαιδευτικοί έχουµε τη δύναµη να µετασχηµατίσουµε την κατάσταση και
να υιοθετήσουµε κατάλληλες παιδαγωγικές πρακτικές που θα λειτουργήσουν ως
µηχανισµός υπέρβασης της αφοµοιωτικής λογικής και της αναπαραγωγικής λειτουργίας
του σχολείου. Η αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστηµα µπορεί να προκύψει όχι µόνο από
την κορυφή αλλά και από τη βάση.
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