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Abstract 

The new Greek APS (Analytical Study Curriculum) for the teaching of literature in Elementary School 

(2011) seems to be pervaded by the educational suggestion of critical literacy, among others. The present 

study examines whether the general goal of the new literature APS, which is explicitly based on the 

critical literacy theory, is translated into intermediate goals and objectives with similar orientation which 

would justify its wording, as it stands. The study also attempts to research whether the dimension of 

social reconstruction –as an ideological component of critical literacy theory- is expressed in the new 

APS through a corresponding (to the general goal) formulation of intermediate goals and objectives. The 

method used for APS analysis is Theme-Based Content Analysis. Goals and objectives of a) the 

theoretical part of the APS and b) the suggested literature units for Elementary grades B’ (2nd) and E’ 

(5th) are classified into the four Eisner’s categories, depending on their ideological orientation. The 

analysis of the general goal (Richtziele), the intermediate goals (Großziele) and the well-defined 

objectives (Feinziele) –according to Möller’s goal escalation model-  demonstrates a significant 

divergence of orientation between the levels of goal setting (general goal - intermediate goals), as well as 

between the theoretical declarations of APS and the specific purposes for real teaching. It has been 

observed that even when goals and objectives are orientated to critical literacy, the social reconstruction 

nuance is absent. The development of “critical consciousness”, as declared in the general goal, is 

downgraded to the development of  “critical thought”,  raising questioning concerning the possibility of 

alternative education –and alternative Discourses- in the midst of consolidated educational functions.  

 

Εισαγωγή 
Η σύνδεση της διδασκαλίας της λογοτεχνίας µε την καλλιέργεια του κριτικού 

γραµµατισµού των µαθητών/τριών -και µε τις λογοτεχνικές θεωρίες της Αισθητικής της 

Πρόσληψης και της Αναγνωστικής Ανταπόκρισης- συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των 

ερευνητών στη διδακτική της λογοτεχνίας. Ως εκ τούτου η καλλιέργεια του κριτικού 

γραµµατισµού εµφανίζεται στη σκοποθεσία των αναλυτικών προγραµµάτων πολλών 



χωρών (π.χ. Μ. Βρετανία, Αυστραλία) αλλά και των νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων 

Σπουδών (ΑΠΣ) της Ελλάδας για τη λογοτεχνία στο δηµοτικό (2011). 

Ως διδακτική πρακτική, ο κριτικός γραµµατισµός εκκινεί από έναν σαφή 

προσανατολισµό των εκπαιδευτικών προθέσεων τόσο στην κοινωνική κριτική όσο και 

στην κοινωνική αναδόµηση. Στόχος της παρούσας µελέτης είναι να διαπιστωθεί εάν ο 

γενικός σκοπός του νέου ΑΠΣ για τη λογοτεχνία, ο οποίος στηρίζεται ρητά στη θεωρία 

του κριτικού γραµµατισµού, µεταφράζεται σε πιο συγκεκριµένους σκοπούς και στόχους 

µε τον ίδιο προσανατολισµό που θα δικαιολογούσαν τη διατύπωσή του ως έχει. 

Επιχειρείται επίσης να διερευνηθεί, εάν εκφράζεται στο ΑΠΣ η διάσταση της 

κοινωνικής αναδόµησης –ως ιδεολογικής συνιστώσας του κριτικού γραµµατισµού- µε 

αντίστοιχη διατύπωση σκοπών και στόχων. 

1. Κριτικός γραµµατισµός και Προγράµµατα Σπουδών λογοτεχνίας 
1.1. Ιδεολογία και αναλυτικά προγράµµατα 

Η εκπαίδευση είναι από τα σπουδαιότερα πεδία πολιτισµικής και κοινωνικής 

παραγωγής και ανα-παραγωγής (Αποστολίδου, 2012). Είναι χρήσιµο να σταθούµε στην 

άποψη του Apple (1986) πως µια ντετερµινιστική συνεπαγωγή της κουλτούρας από την 

οικονοµική δοµή και τις µακρο-σχέσεις εξουσίας είναι αρκετά απλοϊκή. Ο καθορισµός 

της πολιτισµικής ταυτότητας και συνειδητότητας έχει τις ρίζες του σε ένα πιο 

περίπλοκο σύµπλεγµα σχέσεων, σε τάσεις και σε προσανατολισµούς της εκπαίδευσης 

οι οποίοι -µέσα από την ανθρώπινη δράση- θέτουν τα όρια και τις κανονικότητες που 

θα γίνουν η κοινή λογική.  

Στα πλαίσια της θεώρησης που αντιλαµβάνεται την εκπαίδευση τόσο σαν διαδικασία 

παραγωγής ατόµων για την κάλυψη του καταµερισµού εργασίας όσο και σαν 

µηχανισµό αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας, ο σχεδιασµός ενός αναλυτικού 

προγράµµατος νοείται ως µία κατεξοχήν πολιτική πράξη. Αφενός, τα προγράµµατα 

σπουδών αποδίδουν φαντασιακές υποκειµενικότητες ενός κοινωνικού υποκειµένου για 

το µέλλον µιας κοινωνίας, όπως την οραµατιζόµαστε (Αποστολίδου, 2012). Με αυτή 

την έννοια, οι αποφάσεις για το τι θα διδαχθούν τα παιδιά στο σχολείο είναι πάντοτε 

αποφάσεις µε σαφή πολιτική χροιά. Αφετέρου, τα αναλυτικά προγράµµατα, ως 

κοινωνικά προϊόντα, αντανακλούν την πάλη για την αναγνώριση και κυριαρχία 

ορισµένων Λόγων (Αποστολίδου, 2012) και ακόµη περισσότερο εµβαπτίζουν τους 

κυρίαρχους Λόγους στην κολυµβήθρα της ουδετερότητας, της αντικειµενικότητας και 



του φυσικού status quo (Apple, 1986). Η Γνώση (γνώσεις, δεξιότητες κ.λπ.) που -

θεσµοθετηµένα από τα Αναλυτικά Προγράµµατα- διδάσκεται στο σχολείο θεωρείται 

και κοινωνικά νόµιµη (Apple, 1986). Το ιδεολογικό περιεχόµενο των Αναλυτικών 

Προγραµµάτων συνίσταται ακριβώς στην επιλεκτική αυτή νοµιµοποίηση ορισµένων 

ειδών Λόγων έναντι άλλων. 

1.2. Ιδεολογικοί Προσανατολισµοί Αναλυτικών Προγραµµάτων 

Αποµυθοποιώντας την ιδεολογική ουδετερότητα του ΑΠΣ γίνεται κατανοητή η 

σηµασία που έχει η εξέτασή του υπό το πρίσµα του προσανατολισµού του, προκειµένου 

να αναδειχθούν ρητές και υπόρρητες επιδιώξεις. Ο προσανατολισµός αυτός είναι µία 

κατεύθυνση που αντανακλά όχι µόνο τον γενικό σκοπό του αναλυτικού προγράµµατος 

αλλά και ένα σύνολο από ιδέες (ιδεολογία) πάνω στις οποίες εστιάζεται το αναλυτικό 

πρόγραµµα και βάσει των οποίων σχεδιάζεται (Χατζηγεωργίου, 2004). Σύµφωνα µε τον 

Eisner υπάρχουν πέντε διαφορετικοί προσανατολισµοί αναλυτικών προγραµµάτων: α) 

Ακαδηµαϊκός Ορθολογισµός, β) Γνωστικές Διαδικασίες, γ) Αυτοπραγµάτωση, δ1) 

Κοινωνική Προσαρµογή και δ2). Κοινωνική Αναδόµηση, οι οποίοι και θα αναλυθούν 

συνοπτικά παρακάτω: 

• Ακαδηµαϊκός Ορθολογισµός: Ένα Αναλυτικό Πρόγραµµα προσανατολισµένο στον 

ακαδηµαϊκό ορθολογισµό εστιάζει στην απόκτηση ήδη διαµορφωµένων και 

παγιωµένων γνώσεων από τις διάφορες διακριτές γνωστικές περιοχές και στην 

οικοδόµηση της δοµής µιας γνωστικής περιοχής (µε την έννοια που χρησιµοποιεί τη 

δοµής ο Bruner). 

• Γνωστικές Διαδικασίες: Εδώ η έµφαση δίνεται στον τρόπο σκέψης, στην ανάπτυξη 

και βελτίωσή του, πάντα µέσα στα πλαίσια των γνωστικών περιοχών. Η αντίληψη, 

ωστόσο, για το γνωστικό διαφοροποιείται από τον ακαδηµαϊκό ορθολογισµό για να 

συµπεριλάβει και διαδικασίες διερεύνησης και οικοδόµησης της γνώσης. 

• Αυτοπραγµάτωση: Ο προσανατολισµός στην αυτοπραγµάτωση αποδίδει ιδιαίτερη 

αξία στο άτοµο και στην ολόπλευρη ανάπτυξή του. Η προσωπική ανάπτυξη συντελείται 

µέσω της καλλιέργειας θετικών στάσεων απέναντι στον εαυτό και στους συνοµηλίκους 

αλλά και µέσω της ανάπτυξης της αυτονοµίας και της συνείδησης. 

• Κοινωνική προσαρµογή: Προτεραιότητα ενός Προγράµµατος Σπουδών που 

προσανατολίζεται στην Κοινωνική Προσαρµογή είναι η ικανοποίηση των αναγκών της 

κοινωνίας (που δεν αµφισβητούνται), η εκµάθηση από τους µαθητές νορµών 



συµπεριφοράς που είναι κατάλληλες για τη συµµετοχή τους στην πολιτισµική και 

οικονοµική ζωή του σύγχρονου κόσµου. 

• Στον αντίποδα της κοινωνικής προσαρµογής βρίσκεται ο προσανατολισµός της 

Κοινωνικής Αναδόµησης. Εδώ, η αξία δίνεται σε διαδικασίες συλλογικής προσπάθειας 

που θα οδηγήσουν στην αναδόµηση της υπάρχουσας κοινωνίας. Το περιεχόµενο αλλά 

και οι µέθοδοι του αναλυτικού προγράµµατος σχετίζονται µε τις υφιστάµενες και τις 

επιθυµητές κοινωνικές καταστάσεις. Για να ενισχυθεί η αντίληψη διαφόρων 

κοινωνικών οµάδων ότι είναι δυνατό να υπάρξει µία πραγµατικότητα διαφορετική από 

αυτή που ζούνε και προβάλλεται ως «φυσική», να αναζητήσουν εναλλακτικούς 

τρόπους ερµηνείας της πραγµατικότητας και να αναλάβουν απελευθερωτική δράση -

δηλαδή να αναπτύξουν κριτική συνείδηση- απαιτείται ειδική, χειραφετητική 

προσέγγιση. Σε αυτό το µονοπάτι κινήθηκε η Κριτική Παιδαγωγική και ο σχεδιασµός 

του αναλυτικού προγράµµατος από τον Paulo Freire.  

1.3.  Δοµές αναλυτικών προγραµµάτων στη λογοτεχνία 

Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης έγινε µία απόπειρα να συνδεθούν οι παραπάνω 

ιδεολογικοί προσανατολισµοί των αναλυτικών προγραµµάτων µε τις συγκεκριµένες 

µορφές που λαµβάνουν κατά τη µεταφορά τους στη δόµηση ενός αναλυτικού 

προγράµµατος για τη λογοτεχνία. Σκοπός ήταν να διερευνηθεί αν οι εκφάνσεις στα Νέα 

Προγράµµατα Σπουδών για τη λογοτεχνία (2011) έχουν όντως τον ιδεολογικό 

προσανατολισµό που διατείνονται ότι έχουν. Στην προσπάθεια αυτή ιδιαίτερα χρήσιµη 

αποδείχτηκε η ανάλυση των βαθύτερων δοµών των αναλυτικών προγραµµάτων της 

λογοτεχνίας από τον Purves (1975). Ο Purves διακρίνει 3 διαφορετικές βαθύτερες 

δοµές, κάθε µία από τις οποίες προσιδιάζει αδρά και σε έναν από τους ιδεολογικούς 

προσανατολισµούς του Eisner: 

• Η µιµητική δοµή: Στα αναλυτικά προγράµµατα αυτού του τύπου, η λογοτεχνία 

νοείται ως κληρονοµιά και φορέας πολιτισµικών αξιών, µε µεγάλη ηθικοπλαστική 

βαρύτητα, για τους «µυηµένους». Η Γνώση που ενυπάρχει στα κείµενα του 

λογοτεχνικού κανόνα (ή και σε πιο ρεβιζιονιστικές επιλογές) αλλά και στη θεωρία της 

λογοτεχνίας µπορεί να γενικευτεί στον τόπο και στον χρόνο και το σχολείο αποτελεί τη 

συντηρητική δύναµη µετάδοσης αυτής της γνώσης. Η δοµή αυτή αντιστοιχεί στον 

γενικότερο προσανατολισµό των αναλυτικών προγραµµάτων στον ακαδηµαϊκό 

ορθολογισµό. 



• Η αναλυτική δοµή: Η προσέγγιση αυτή είναι και η πιο οικεία στην ελληνική 

πραγµατικότητα των προγραµµάτων σπουδών. Προτάσσει ως κυρίαρχο σκοπό της 

διδασκαλίας της λογοτεχνίας τη λογοτεχνική κριτική, τη «λογική» δηλαδή ερµηνεία του 

κειµένου (του λόγου και της δοµής του) µέσω της εστίασης στο συνολικό λογοτεχνικό 

έργο του συγγραφέα, στο ιστορικό πλαίσιο παραγωγής του κειµένου, στο λογοτεχνικό 

είδος, στο θέµα, το στυλ κ.λπ. Η Αναλυτική δοµή παραπέµπει σε έναν ιδεολογικό 

προσανατολισµό του αναλυτικού προγράµµατος στις Γνωστικές Δεξιότητες ή/και στην 

κοινωνική προσαρµογή . 

• Η παραγωγική δοµή: Σε άµεση συνάφεια µε τον γενικότερο προσανατολισµό 

των αναλυτικών προγραµµάτων στην Αυτοπραγµάτωση, η Παραγωγική Δοµή προτείνει 

την ιδιοποίηση της λογοτεχνίας προς όφελος των υποκειµένων. Με εµφανείς επιρροές 

από τις Αναγνωστικές Θεωρίες, και ιδιαίτερα από τη Συναλλακτική Θεωρία της 

Ανάγνωσης, η εστίαση µετατοπίζεται στον αναγνώστη και στην ανάλυση των 

ανταποκρίσεών του για την οικοδόµηση ενός νοήµατος που δεν είναι 

προδιαγεγραµµένο. Ο σκοπός της διδασκαλίας της λογοτεχνίας δεν αφορά την 

ανάπτυξη κριτικών δεξιοτήτων αλλά την προσωπική ανάπτυξη και ως µέθοδος 

προτιµάται η αδόµητη συζήτηση που επιτρέπει την ανάδειξη των –λογοτεχνικών και 

µη- εµπειριών των µαθητών και των προσδοκιών τους. Οι ηθικές νόρµες και τα 

«µεγάλα νοήµατα» αντικαθίστανται από ένα νέο σώµα εκπαιδευτικών ιδεωδών όπως η 

ανάδειξη των συναισθηµάτων, η ειλικρίνεια, η ατοµικότητα παράλληλα µε το σεβασµό 

στη διαφορετικότητα κ.λπ. 

1.3.1.  Ο κριτικός γραµµατισµός ως ανάλογο του προσανατολισµού στην Κοινωνική 

Αναδόµηση 

Οι βασικές επιδιώξεις ενός Αναλυτικού Προγράµµατος προσανατολισµένου στην 

Κοινωνική Αναδόµηση συνίστανται στην αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων ερµηνείας 

της πραγµατικότητας και στην ανάληψη απελευθερωτικής δράσης. Τόσο ο 

προσανατολισµός αυτός όσο και ο κριτικός γραµµατισµός ως θεωρητικό πλαίσιο 

ανάλυσης και παιδαγωγικής θεωρίας εκκινούν από την κριτική κοινωνική θεωρία. Οι δε 

προσεγγίσεις του κριτικού γραµµατισµού αναδεικνύουν µία σηµαντική διάσταση προς 

την κατεύθυνση της καλλιέργειας κριτικής συνείδησης: τη συνειδητοποίηση ότι τα 

νοήµατα είναι πάντοτε διαπραγµατεύσιµα και µάλιστα προϊόντα κοινωνικής πάλης. 



 Οι θεωρητικοί του κριτικού γραµµατισµού πιστεύουν ότι οι ανισότητες µπορούν να 

εκτεθούν µέσω της κριτικής και να ανακατασκευαστούν, εν µέρει, µέσω της γλώσσας. 

Η γλώσσα δεν είναι ποτέ ουδέτερη αλλά φορέας και διαµορφωτής υπόρρητων στάσεων, 

αξιών και πεποιθήσεων που αντανακλούν σχέσεις µεταξύ των κειµένων, των 

κοινωνικών οµάδων, της εξουσίας και των κοινωνικών πρακτικών. Τόσο η παραγωγή 

κειµένων όσο και η ανάγνωση -ως κοινωνική πρακτική κατασκευής νοήµατος- είναι 

τοποθετηµένες (situated), καθώς τα κείµενα αλλά και οι ταυτότητες των αναγνωστών 

κατασκευάζονται πάντα µέσα σε ιστορικο-κοινωνικά και πολιτικά πλαίσια. 

Ουσιαστικά, ο κριτικός γραµµατισµός επιχειρεί να αναδείξει τον τρόπο µε τον οποίο 

γλωσσικά στοιχεία και γλωσσικές χρήσεις προβάλλουν σχέσεις εξουσίας και ιδεολογίες 

τις οποίες οι άνθρωποι δεν αντιλαµβάνονται. 

Μία εκ των ων ουκ άνευ διάσταση των κριτικών προσεγγίσεων είναι και η δράση για 

κοινωνική αλλαγή. Σύµφωνα µε τον Χατζηγεωργίου (2004), οι µαθητές θα πρέπει να 

κατανοήσουν ότι διαθέτουν την ικανότητα αλλά και τη δυνατότητα όχι απλώς της 

κριτικής αλλά και της πρακτικής κρίσης. Η κριτική των υπόρρητων ιδεολογιών δεν 

µπορεί να παραµείνει µια συζήτηση που εστιάζει στην περιγραφή του κοινωνικού 

κατεστηµένου. Η γλώσσα της δυνατότητας δε θα πρέπει να εγκαταλειφθεί για χάρη της 

γλώσσας της κριτικής (Giroux, 1989). Πρωτεργάτης της Κριτικής Παιδαγωγικής, ο I. 

Shor (1999), αναφέρει: «(…) ο κριτικός γραµµατισµός αµφισβητεί το status quo σε µια 

προσπάθεια να ανακαλύψει εναλλακτικές προοπτικές για την προσωπική και την 

κοινωνική ανάπτυξη. Αυτό το είδος του γραµµατισµού –η αλλαγή των λέξεων για την 

αλλαγή του κόσµου - συνδέει το πολιτικό και το προσωπικό, το δηµόσιο και το ιδιωτικό, 

το παγκόσµιο και το τοπικό, την οικονοµία και την παιδαγωγική, υπέρ µιας αναθεώρησης 

της ζωής µας και υπέρ της προώθησης της δικαιοσύνης στη θέση της ανισότητας.(…)». 

1.3.2.  Ο κριτικός γραµµατισµός ως Δοµή Αναλυτικών Προγραµµάτων για τη 

Λογοτεχνία 

Ένα Πρόγραµµα Σπουδών µε δοµή κριτικού γραµµατισµού θα όφειλε να λάβει µια 

τελείως διαφορετική στάση απέναντι στην ανάγνωση. Η ανάγνωση νοείται ως µία 

κοινωνική πρακτική κατασκευής νοήµατος και όχι ως εξόρυξη ενός ενυπάρχοντος. 

Επιπλέον, το κείµενο προσεγγίζεται στο πλαίσιο των ιστορικο-κοινωνικών σχέσεων και 

των σχέσεων εξουσίας, όχι απλώς ως προϊόν ή πρόθεση του συγγραφέα. Επιδιώκεται, 

µέσω της ανάγνωσης, η κατανόηση του κόσµου (world), όπως και της λέξης (word) -



εδώ σαν ιδεολογικό φορτίο της γλώσσας- και ο κοινωνικός µετασχηµατισµός (Cervetti 

et.al.,2001). 

Η σκοποθεσία ενός τέτοιου προγράµµατος προσανατολίζεται γύρω από τον κεντρικό 

πυλώνα-ιδεώδες της ανάπτυξης κριτικής συνείδησης και εστιάζει σε γενικότερους 

σκοπούς όπως: 

• Συνειδητοποίηση της δύναµης του Λόγου/Λόγων στη σύγχρονη κοινωνία 

• Κατανόηση του γεγονότος ότι τα κείµενα απηχούν ιδιαίτερες απόψεις, ενώ 

αποσιωπούν άλλες και ότι επηρεάζουν τις αντιλήψεις των αναγνωστών. 

• Αντίληψη των κειµένων ως κοινωνικών προϊόντων συγκεκριµένων ιστορικο-

κοινωνικών πλαισίων µε υπόρρητο ιδεολογικό περιεχόµενο. 

• Αντίληψη των εαυτών ως κοινωνικά προσδιοριζόµενων ταυτοτήτων και διάκριση 

(αλλά και κριτική) της προσωπικής ανταπόκρισης από την «πειθώ» του κειµένου.  

• Παρακίνηση των µαθητών να υιοθετήσουν άποψη σε ζητήµατα, να σκεφτούν και 

να ξεκαθαρίσουν τις δικές τους αξίες και στάσεις και να αναλάβουν κοινωνική 

δράση για µια πιο δίκαιη και δηµοκρατική κοινωνία. 

2. Ανάλυση Περιεχοµένου των νέων ΑΠΣ λογοτεχνίας 
Τα ερωτήµατα που εξετάσαµε είναι α) εάν (συν)περιλαµβάνονται αρχές του κριτικού 

γραµµατισµού στη σκοποθεσία του Νέου Αναλυτικού Προγράµµατος για τη 

Λογοτεχνία και β) αν στη σκοποθεσία εντάσσεται η πολιτική χροιά της δράσης για 

κοινωνική αναδόµηση, εφόσον αποτελεί θεµελιώδη διάσταση του κριτικού 

γραµµατισµού. 

2.1. Αρχές του κριτικού γραµµατισµού στη σκοποθεσία 

Στην ανάλυση του ΑΠΣ χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα διαβάθµισης σκοπών της Μöller η 

οποία έχει 3 επίπεδα (Βρεττός & Καψάλης 1994): α) Κατευθυντήριος Σκοπός, β) 

Γενικοί Σκοποί και γ) Ειδικοί Στόχοι, σε αύξουσα σειρά εξειδίκευσης και ακρίβειας. Ο 

κατευθυντήριος σκοπός είναι σκοπός µεγάλης γενικότητας, ένα ιδεώδες της 

διδασκαλίας του µαθήµατος που αποδίδει τον προσανατολισµό του προγράµµατος και 

λειτουργεί ως παιδαγωγική πυξίδα (Χατζηγεωργίου, 2004). Οι γενικοί σκοποί 

δηλώνουν την εκπαιδευτική πρόθεση ενώ οι ειδικοί στόχοι τα συγκεκριµένα 

προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Οι σκοποί βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο 

γενικότητας από τους στόχους, που συνήθως αναφέρονται σε µία µετρήσιµη αλλαγή 

της συµπεριφοράς.  



Η οργάνωση του νέου ΠΣ για τη λογοτεχνία προσοµοιάζει αρκετά στην κλίµακα 

διαβάθµισης που µόλις περιγράφηκε. Συγκεκριµένα, αποτελείται από 2 µέρη. Το πρώτο 

µέρος αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης του προγράµµατος, όπου 

αποσαφηνίζονται ο βασικός σκοπός της διδασκαλίας (ο κατευθυντήριος, δηλαδή, 

σκοπός), οι Σκοποί (οι γενικοί σκοποί) και οι Δεξιότητες (οι ειδικοί στόχοι). Το 

θεωρητικό µέρος επεκτείνεται και σε γενικές αρχές και προσανατολισµούς για θέµατα 

διδακτικού περιεχοµένου, χρήσης των ΤΠΕ και  µεθόδευση της διδασκαλίας. Το 

δεύτερο µέρος αναφέρει, αναλυτικά σε πίνακες και συγκεκριµένα, τη σκοποθεσία όλων 

των προτεινόµενων θεµατικών ενοτήτων για κάθε τάξη, η οποία επίσης οργανώνεται σε 

Σκοποθεσία και Δεξιότητες.  

Στην παρούσα µελέτη εξετάστηκαν ο κατευθυντήριος σκοπός, οι γενικοί σκοποί και 

οι ειδικοί στόχοι που αναφέρονται στο θεωρητικό µέρος και στις θεµατικές ενότητες 

των τάξεων Β’ (Το παραµύθι, Ποίηση και τραγούδι και Οικογένεια) και 

Ε’(Χιουµοριστικές Ιστορίες, Η Ποίηση ως παιχνίδι λέξεων και Λογοτεχνία και 

κινηµατογράφος). Οι σκοποί και οι στόχοι κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα µε τον 

ιδεολογικό προσανατολισµό που εκφράζουν και τη συνεπακόλουθη δοµή 

προγραµµάτων σπουδών για τη λογοτεχνία στις τέσσερις κατηγορίες: α) 

Προσανατολισµός στον Ακαδηµαϊκό Ορθολογισµό/ Μιµητική Δοµή, β) 

Προσανατολισµός στις Γνωστικές Δεξιότητες/ Αναλυτική Δοµή, γ) Προσανατολισµός 

στην Αυτοπραγµάτωση/ Παραγωγική Δοµή και δ) Προσανατολισµός στην Κοινωνική 

Αναδόµηση/ κριτικός γραµµατισµός.  

Ο κατευθυντήριος σκοπός ορίζεται από το ΠΣ ως: «η κριτική αγωγή στο σύγχρονο 

πολιτισµό. Με τη φράση αυτή, επεξηγούν οι συγγραφείς, επιδιώκουµε να τονίσουµε πως 

αφετηρία µας είναι το παρόν, τα προβλήµατα και τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου, 

περίπλοκου και δυσνόητου κόσµου. Να αναδείξουµε τη λογοτεχνία ως ένα σύνθετο 

πολιτισµικό φαινόµενο το οποίο χαρακτηρίζεται από την ιστορικότητα του συγγραφέα, του 

κειµένου αλλά και των αναγνωστών του, εκπαιδευτικών και µαθητικού κοινού. (…) Να 

θέσουµε ως πρωταρχική αξία του µαθήµατος την κριτική στάση απέναντι στις 

πολιτισµικές παραδόσεις, τις αξίες και τα µηνύµατα από όπου κι αν προέρχονται.» Οι 

ιδέες αυτές ταυτίζονται εξ ολοκλήρου µε τις αρχές του κριτικού γραµµατισµού (σχήµα 

2.1). 









και να αναθεωρούν τις αναπαραστάσεις της πραγµατικότητας που προβάλλουν τα 

κείµενα ως φυσικές οντότητες.  

Αν και η γλώσσα της κριτικής προωθείται από τη στοχοθεσία του νέου αναλυτικού 

προγράµµατος, αυτή συνιστά τη µία εκ των δύο αδρών διαστάσεων του κριτικού 

γραµµατισµού. Η δεύτερη, η κοινωνική δράση για µία πιο δίκαιη και δηµοκρατική 

κοινωνία, δείχνει να παραγνωρίζεται. Ο µόνος σκοπός που µπορεί να παραπέµψει σε 

µία ενδεχόµενη πρόθεση του προγράµµατος για κοινωνική αναδόµηση («Η ανάπτυξη 

της κριτικής και ταυτόχρονα δηµιουργικής σχέσης των µαθητών µε το σύγχρονο 

κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον, καθώς και η συµβολική ενδυνάµωση της 

υποκειµενικότητας όλων των µαθητών και µαθητριών έτσι ώστε να γίνουν ενεργητικοί 

πολίτες και παραγωγοί πολιτισµού.») διατηρεί κάτω από ένα πέπλο ασάφειας έννοιες µε 

πολιτική χροιά. Παραπάνω αναφέρθηκε ότι δε νοείται γνήσιο πρόγραµµα σπουδών 

προσανατολισµένο στον κριτικό γραµµατισµό χωρίς πρακτικές χειραφετητικές 

επιδιώξεις. Παραδόξως, ένα πρόγραµµα µε ρητά δηλωµένο κριτικό προσανατολισµό 

στον κατευθυντήριο σκοπό, παραβλέπει την  πλευρά αυτή, γεγονός που εγείρει 

προβληµατισµούς, οι οποίοι θα θιγούν στη συνέχεια. 

3. Συµπεράσµατα - Περιορισµοί 
Ο προσανατολισµός στον κριτικό γραµµατισµό µοιάζει «χαµένος στη µετάφραση» του 

κατευθυντήριου σκοπού σε γενικούς σκοπούς διδασκαλίας. Σίγουρα η µετατρεψιµότητα 

ενός γενικού σκοπού σε ελέγξιµους στόχους και άρα διατυπωµένους µε όρους 

συµπεριφοράς συνιστά ένα δύσκολο εγχείρηµα. Σύµφωνα µε τον Hirst (1974, στο 

Χατζηγεωργίου, 2004) ο στόχος από τη φύση του δεν µπορεί να συµπεριλάβει το εύρος 

ενός γενικού σκοπού και άρα είναι δύσκολο έως αδύνατο να βρεθεί η χρυσή τοµή 

µεταξύ διατήρησης αρκετού από το εύρος του σκοπού και δυνατότητας ελέγχου του 

στόχου. Ωστόσο, αυτή η αιτιολόγηση καλύπτει µόνο ένα πρώτο επιφανειακό επίπεδο 

ανάγνωσης.  

Σε µια δεύτερη ανάγνωση των νέων προγραµµάτων σπουδών για τη λογοτεχνία, 

οφείλουµε να τα τοποθετήσουµε µέσα στο ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο παραγωγής τους 

προκειµένου να στοχαστούµε πάνω στην ιδεολογική τους πρόθεση. Παρατηρήθηκε ότι 

ακόµη και στα σηµεία που αναφέρονται σκοποί και στόχοι προσανατολισµένοι στον 

κριτικό γραµµατισµό, απουσιάζει η χροιά της κοινωνικής αναδόµησης. Η ανάπτυξη της 

κριτικής συνείδησης, όπως εκφράζεται στον κατευθυντήριο σκοπό, εκφυλίζεται τελικά 



στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Οι δύο όροι διαφέρουν κατά µία λέξη και µία 

υπόρρητη κοσµοθεωρία. Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης σηµαίνει συσχετισµούς και 

αξιολογήσεις ιδεών, σεβασµό στην ετερότητα και «δηµοκρατικό» σκεπτικισµό. 

Εµπνευσµένη από τον Dewey και ένα ρεφορµιστικό κοινωνικό όραµα, στοχεύει στην 

κριτική και τη βελτίωση του δοθέντος κόσµου. Η ανάπτυξη κριτικής συνείδησης ενέχει 

την αποδόµηση της ψευδούς συνείδησης ως τέτοιας και συνδέεται µε την αλλαγή των 

χαρακτηριστικών της ταξικής δοµής της κοινωνίας, όπως η κυριαρχία ορισµένων 

Λόγων έναντι άλλων και  η καταπίεση. Βέβαια, «η επαναστατικοποίηση του κόσµου έχει 

στα θεµέλιά της µια επαρκή κατανόησή του» (Apple, 1986). Υπό αυτό το πρίσµα, τα νέα 

ΑΠΣ για τη λογοτεχνία είναι όσο πιο κριτικά θα µπορούσαν να είναι. Σύµφωνα µε τον 

Apple (1986), σε µία κοινωνική δοµή που επιζητά την αποδοχή των πολιτικών, 

οικονοµικών και πολιτισµικών θεσµών ως σταθερών και µάλιστα ευεργετικών, είναι 

λογικό ότι το επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα θα εκφράζει κυρίαρχους Λόγους. Με άλλα 

λόγια, η ελάττωση των σκοπών κριτικού γραµµατισµού, καθώς και της διάστασης της 

κοινωνικής αναδόµησης στα επίπεδα των πραγµατικών προθέσεων για τη διδασκαλία 

ξεπερνά τις προθέσεις των συγγραφέων του αναλυτικού, απορρέοντας από την ίδια την 

προθετικότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού και πολιτικού συστήµατος. 

Άλλωστε, ήδη η δοµή του προγράµµατος µε βάση το µοντέλο των σκοπών και 

στόχων, αλλά και η διαδικασία του σχεδιασµού του έξω από την τάξη από ειδικούς, 

δίνει το στίγµα του προσανατολισµού του. Όπως υπέδειξε ο Freire (στο: 

Χατζηγεωργίου, 2004) ο σχεδιασµός ενός αναλυτικού προγράµµατος που 

προσανατολίζεται στον κριτικό γραµµατισµό οφείλει να γίνεται bottom-up, η 

θεµατολογία και η ανάπτυξη υλικών να συναποφασίζεται από εκπαιδευτικούς και 

εκπαιδευόµενους, ώστε να ενθαρρυνθούν ουσιαστικά οι Λόγοι τους. 

Όσον αφορά τους περιορισµούς της παρούσας µελέτης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η 

ανάλυση αφορά µόνο το νέο αναλυτικό πρόγραµµα της λογοτεχνίας για το δηµοτικό 

και µάλιστα από την πλευρά της σκοποθεσίας και µόνο. Θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν 

ασχοληθήκαµε µε το περιεχόµενο και τη µεθόδευση που προτείνεται. Με µία πρόχειρη 

µατιά, τόσο η συνειδητή απουσία επίσηµου λογοτεχνικού κανόνα στο περιεχόµενο όσο 

και η προτεινόµενη διδασκαλία της λογοτεχνίας µε βάση τη µέθοδο  λογοτεχνικού 

project, βρίσκονται πολύ κοντά στις αρχές του κριτικού γραµµατισµού� σίγουρα το 

επιδερµικό αυτό συµπέρασµα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 



 Χρήσιµο, επίσης, θα ήταν να διερευνηθεί, πέρα από το επίσηµο, το λειτουργικό 

καθώς και το βιωµένο αναλυτικό πρόγραµµα της λογοτεχνίας. Το σχολείο µπορεί να 

είναι αποτελεσµατικό στην καλλιέργεια ανταποκρίσεων απέναντι στην λογοτεχνία και 

στον κόσµο αλλά µόνο η πτυχή του που βιώνεται από τους µαθητές και µάλιστα µετά 

από αρκετά χρόνια εκπαίδευσης (Purves, 1975). Ως προς την ανάδειξη αυτής της 

ουσιαστικής πλευράς της λογοτεχνικής εκπαίδευσης, η µελέτη του επίσηµου 

αναλυτικού προγράµµατος µπορεί να προσφέρει µόνο αδρές ενδείξεις.  

Τέλος, οι ενότητες και η σκοποθεσία τους δεν αποτελούν παρά παραδείγµατα στο 

νέο αναλυτικό πρόγραµµα. Η ανοιχτή αυτή οργάνωση του αναλυτικού προγράµµατος 

µεταβιβάζει εν µέρει στους εκπαιδευτικούς την ευθύνη του σχεδιασµού αλλά και του 

προσανατολισµού της σκοποθεσίας του λογοτεχνικού µαθήµατος. Υπό αυτή την έννοια 

ο κριτικός γραµµατισµός δεν κατοχυρώνεται αλλά ούτε περιορίζεται, είναι ένα 

στοίχηµα που µένει να κερδηθεί.     
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