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Κριτικός Γραµµατισµός: Μια µελέτη περίπτωσης σε δύο πρώτες
τάξεις του Δηµοτικού στην Κύπρο

Κυριακούλα Μαυρή, Εκπαιδευτικός Δηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Κύπρου

Abstract
The purpose of this article is to critically examine the literacy events and practices in early literacy
teaching developed and enacted on the basis of the New Language Arts Curriculum (2010) for public
Greek Cypriot Schools. This curriculum is based on principles of critical literacy and aims to help
students to become critically literate in order to read beyond the lines and question issues of power.
Particularly, the article explores literacy events and practices in two first-grade classrooms, where this
new curriculum was adopted, and considers the relation between these and notions of critical literacy
pedagogy. The identification and examination of literacy events and practices was made possible through
the analysis of 15 language lessons that were observed in two first-grade classrooms, during the period
that students were learning how to read and write. Those were supplemented by interviews with the two
classroom teachers and archival material that was collected. For the analysis of the observations, "literacy
events" as well "literacy practices" were used as analytic tools, while the principles of thematic analysis
were utilized for the analysis of interviews and archival material. It was found that the cultivation of
critical literacy in the context of language arts instruction in the first grade of primary school, at this point
of the gradual introduction and implementation of the new curricula was implemented through a
balanced-hybrid framework, which combined characteristics of both literacy models, autonomous and
ideological.

1. Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες ο ρόλος του γλωσσικού µαθήµατος έχει επαναπροσδιοριστεί,
µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζεται ως µάθηµα γραµµατισµού και όχι ως µάθηµα
αλφαβητισµού. Ο όρος γραµµατισµός (literacy) έχει µια πιο ευρεία έννοια από αυτήν
του αλφαβητισµού, καθώς δεν αναφέρεται µόνο στην ικανότητα του ατόµου να
αποκωδικοποιεί και να κωδικοποιεί ένα κείµενο, αλλά και στην ικανότητά του να

κατανοεί, να ερµηνεύει και να αντιµετωπίζει κριτικά τους διάφορους τύπους λόγου, να
είναι σε θέση να παράγει µια γκάµα ειδών λόγου και, γενικά, να είναι σε θέση να
λειτουργεί σε διάφορες επικοινωνιακές συνθήκες, χρησιµοποιώντας γραπτό και
προφορικό λόγο, αλλά και µη γλωσσικά κείµενα (Χατζησαββίδης, 2003).
Η µετάβαση από τον αλφαβητισµό στον γραµµατισµό έχει επηρεάσει τη
διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος στην πρώτη τάξη του Δηµοτικού στο κυπριακό
εκπαιδευτικό συγκείµενο. Ενώ παλαιότερες µέθοδοι διδασκαλίας της πρώτης γραφής
και

ανάγνωσης

(π.χ.,

αλφαβητική,

φωνητική,

ολική,

αναλυτικοσυνθετική)

αποσκοπούσαν, κυρίως, στην εκµάθηση της ανάγνωσης και της γραφής, υπό τη µορφή
της κατάκτησης του αλφαβητικού κώδικα, προσεγγίσεις που προτάθηκαν και
εφαρµόστηκαν, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1990 και εφεξής (π.χ., επικοινωνιακή και
κειµενοκεντρική προσέγγιση), στοχεύουν στην αναγνώριση της άρρηκτης σχέσης
µεταξύ της γλώσσας και του κοινωνικοπολιτισµικού συγκειµένου.
Την τελευταία πενταετία, η διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος στην πρώτη
τάξη του Δηµοτικού στην Κύπρο έχει επηρεαστεί από τη διαδικασία αναθεώρησης των
Αναλυτικών Προγραµµάτων της Δηµοτικής Εκπαίδευσης, προϊόν της οποίας υπήρξε το
νέο Πρόγραµµα Σπουδών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισµού [ΥΠΠ], 2010) και η συνεπακόλουθη εισαγωγή της παιδαγωγικής του
κριτικού γραµµατισµού. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αυτής µεταρρύθµισης, άρχισε
να επιχειρείται η αναπλαισίωση και o επαναπροσδιορισµός της διδασκαλίας της πρώτης
γραφής και ανάγνωσης στη βάση των αρχών του κριτικού γραµµατισµού, µε τρόπο που
να συλλειτουργούν ως ενιαίο πρόγραµµα.
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα
εθνογραφικής έρευνας, η οποία έλαβε χώρα κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013, που
αποτελούσε χρονιά σταδιακής εισαγωγής και εφαρµογής του νέου Προγράµµατος
Σπουδών. Η συγκεκριµένη έρευνα εξέτασε τη διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος σε
δύο πρώτες τάξεις του Δηµοτικού στην Κύπρο, µε έµφαση στη διδασκαλία της πρώτης
γραφής και ανάγνωσης, στο πλαίσιο του κριτικού γραµµατισµού. Ειδικότερα,
επιχείρησε να απαντήσει στα εξής δύο ερωτήµατα: 1) «Ποιες πρακτικές γραµµατισµού
πραγµατώνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγµές (Σεπτέµβρης-Δεκέµβρης 2012) κατά
τη διδασκαλία της πρώτης γραφής και ανάγνωσης σε δύο πρώτες τάξεις του Δηµοτικού
στην Κύπρο;» και 2) «Ποια η σχέση αυτών των πρακτικών µε την έννοια και τις

παιδαγωγικές προσεγγίσεις/προεκτάσεις του κριτικού γραµµατισµού;». Τα κύρια µέσα
συλλογής δεδοµένων ήταν η συµµετοχική παρατήρηση, οι συνεντεύξεις µε τις δύο
εκπαιδευτικούς, καθώς και η µελέτη αρχειακού υλικού.

2. Θεωρητικό Υπόβαθρο
Η έννοια του κριτικού γραµµατισµού είναι πολυδιάστατη (Burns, 2004˙ Comber, 1993
στο Green, 2001˙ Lankshear, 1994, Luke & Walton, 1994 στο Iyer, 2007), καθώς
εµπεριέχει

ποικίλα στοιχεία, όπως είναι η ενδυνάµωση του ατόµου, η ανάλυση

σχέσεων γλώσσας και ισχύος, η αποδόµηση κειµένων µε στόχο τον εντοπισµό
υπόρρητων νοηµάτων-ιδεολογιών και την αναδόµησή τους, η αµφισβήτηση της νόρµας,
η εξέταση πολλαπλών οπτικών ενός θέµατος, η ενασχόληση µε κοινωνικοπολιτικά
θέµατα, καθώς και η ανάληψη κοινωνικής δράσης µε στόχο τον µετασχηµατισµό της
κοινωνίας.
Η καλλιέργεια του κριτικού γραµµατισµού, στην προσχολική εκπαίδευση και
στις µικρές τάξεις του Δηµοτικού (A΄ και Β΄ τάξη), θεωρείται µια σχετικά νέα πρόταση,
καθώς µέχρι πρόσφατα επικρατούσε η άποψη ότι ο κριτικός γραµµατισµός ήταν
κατάλληλος µόνο για παιδιά µεγαλύτερων τάξεων (Comber, 2003). Ωστόσο, έρευνες
που έλαβαν χώρα τις δύο τελευταίες δεκαετίες στον χώρο του γραµµατισµού της
πρώτης παιδικής ηλικίας επισήµαναν τις µη «ουδέτερες» πρακτικές γραµµατισµού όπου
εµπλέκονται τα µικρά παιδιά, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εµπλοκή των µικρών
παιδιών σε δραστηριότητες κριτικής ανάλυσης των κειµένων (Comber, 2003). Μέσα
από τη µελέτη σχετικών ερευνών έχουν εντοπιστεί κοινές πρακτικές που αφορούν στην
εφαρµογή του κριτικού γραµµατισµού σε τάξεις προσχολικής εκπαίδευσης και στις δύο
πρώτες τάξεις του Δηµοτικού. Τέτοιες πρακτικές είναι:
- η «χρήση ανατρεπτικών κειµένων» (radical/objectionable texts), τα οποία διερευνούν
ποια στοιχεία παρουσιάζουν κάτι ως «διαφορετικό» (Harwood, 2008) και µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ως µέσα διερεύνησης των υπόρρητων ιδεολογιών που προβάλλονται
στα κείµενα (McDaniel, 2004).
- η «κριτική ανάλυση των κειµένων της καθηµερινότητας και του κοινωνικού χώρου»
(everyday/community texts), η οποία αναφέρεται στην αποδόµηση και κριτική ανάλυση

των προφορικών, έντυπων ή ψηφιακών κειµένων που αποτελούν µέρος της
καθηµερινής ζωής, π.χ. διαφηµίσεις, εφηµερίδες, ιστοσελίδες κ.ά. (Vasquez, 2007).
- η «χρήση της µεγαλόφωνης ανάγνωσης» (read-aloud), η οποία θεωρείται ως
«κλασική» πρακτική της γλωσσικής διδασκαλίας στην πρώτη τάξη του Δηµοτικού.
Ωστόσο, κάποιοι ερευνητές προτείνουν µερικούς τρόπους για αναπλαισίωση της
τυπικής αυτής διαδικασίας, ώστε να αποκτήσει πιο κριτικό χαρακτήρα. Για παράδειγµα,
η Hoffman (2011) περιγράφει τις εξής τέσσερις στρατηγικές που αξιοποίησε σε ένα
νηπιαγωγείο, για την εφαρµογή της µεγαλόφωνης ανάγνωσης, στο πλαίσιο του κριτικού
γραµµατισµού: 1) Ενθάρρυνση παιδιών να συµµετέχουν ελεύθερα στη συζήτηση, να
κάνουν ερωτήσεις και να δίνουν απαντήσεις σε οποιοδήποτε σηµείο της µεγαλόφωνης
ανάγνωσης, 2) Αναδόµηση νοήµατος (Reconstruction of meaning), κατά την οποία ο/η
εκπαιδευτικός θέτει ερωτήσεις, χτίζοντας πάνω στις απαντήσεις των παιδιών, 3)
Συνοικοδόµηση νοήµατος (Coconstruction of meaning), όπου τα παιδιά παρουσιάζουν
την οπτική υπό την οποία βλέπουν το θέµα, ώστε να επισηµανθούν οι πολλαπλές
οπτικές που υπάρχουν και 4) Μετατόπιση από το κυριολεκτικό στο ερµηνευτικό νόηµα,
όπου γίνεται εντοπισµός υπόρρητων νοηµάτων του κειµένου.
- ο «σχεδιασµός θεµατικών ενοτήτων βάσει των ενδιαφερόντων των παιδιών». Η
Vasquez (2003) επισήµανε ότι, όταν τα παιδιά διερευνούν θέµατα που ανταποκρίνονται
στα ενδιαφέροντά τους, τότε εµπλέκονται σε µια συνεχή παραγωγική διαδικασία, όπου
«ξετυλίγονται» θέµατα κοινωνικής δικαιοσύνης.
- η χρήση της «ιστορικής διερεύνησης» (historical investigation) (James & McVay,
2009). Σύµφωνα µε τον Van Sledright (2004 στο James & McVay, 2009), η ιστορική
διερεύνηση αποτελείται από τις εξής τέσσερις διαστάσεις: 1) την αναγνώριση
(identification) του είδους της πηγής (π.χ., ηµερολόγιο, εικόνα, άρθρο, γράµµα κ.ά.), 2)
την κατανόηση του γεγονότος ότι το κείµενο γράφτηκε από ένα/µια συγγραφέα σε ένα
συγκεκριµένο συγκείµενο (attribution), 3) την κριτική οπτική (judging perspective),
που σχετίζεται µε τη διερεύνηση των ιδεών του/της συγγραφέα που προβάλλονται στο
κείµενο και 4) την αξιολόγηση της αξιοπιστίας (reliability assessment), που
επιτυγχάνεται µέσω της αντιπαραβολής των διαφόρων πηγών µε σκοπό τον εντοπισµό
των γεγονότων που υποστηρίζονται από τα περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία.

Οι συγκεκριµένες έρευνες καταδεικνύουν ότι η διδασκαλία του γλωσσικού
µαθήµατος σε µικρές τάξεις µπορεί να στηριχθεί ή να αντλήσει από την παιδαγωγική
του κριτικού γραµµατισµού. Στην πλειοψηφία τους χρησιµοποιούν δε ως θεωρητικό
υπόβαθρο το µοντέλο «Four Resources Model» των Luke και Freebody (Luke, 1992),
στο οποίο επιδιώκεται η ταυτόχρονη καλλιέργεια δεξιοτήτων (απο)κωδικοποίησης και
σηµασιολογικών, πραγµατολογικών και κριτικών ικανοτήτων. Δεν κάνουν ωστόσο
σαφή αναφορά στο πώς κατακτώνται, παράλληλα µε την καλλιέργεια του κριτικού
γραµµατισµού, και δεξιότητες ανάγνωσης - αποκωδικοποίησης και γραφής κωδικοποίησης, στοιχείο που καθιστά την παρούσα έρευνα ιδιαίτερα σηµαντική
νοουµένου ότι εστίασε συγκεκριµένα στον τρόπο που η διδασκαλία και ανάπτυξη
δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης πλαισιώνονταν από την παιδαγωγική του κριτικού
γραµµατισµού.

3. Μεθοδολογία

3.1. Συµµετέχουσες και Δειγµατοληψία Έρευνας
Στην παρούσα ερευνητική εργασία αξιοποιήθηκε η εθνογραφική µελέτη περίπτωσης, µε
δύο πρώτες τάξεις του Δηµοτικού εντός του ίδιου αγροτικού σχολείου να αποτελούν
την προς εξέταση µελέτη. Οι εκπαιδευτικοί επιλέχθηκαν βάσει της δειγµατοληψίας
κριτηρίου, καθώς προτάθηκαν από άτοµο που ήταν ιεραρχικά ανώτερό τους
(nomination process), έχοντας ως κριτήριο τη θέση των εκπαιδευτικών ότι
προσπαθούσαν να καλλιεργήσουν τον κριτικό γραµµατισµό, στο πλαίσιο της
γλωσσικής διδασκαλίας στην πρώτη τάξη του Δηµοτικού.

3.2. Διαδικασία Συλλογής Δεδοµένων
Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν τρεις εθνογραφικές µέθοδοι: 1)
παρατήρηση, 2) συνέντευξη και 3) µελέτη αρχειακού υλικού. Η παρατήρηση έγινε στα
πλαίσια των δύο πρώτων τάξεων του Δηµοτικού, κατά τη διάρκεια του µαθήµατος των
Ελληνικών, και ήταν συµµετοχική. O ρόλος της ερευνήτριας ήταν αυτός της
«παρατηρήτριας ως συµµετέχουσας» (the observer-as-participant), καθώς ήταν στο

πίσω µέρος της τάξης, χωρίς να αναµειγνύεται µε οποιοδήποτε τρόπο στις
δραστηριότητες. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η πρώτη φάση της έρευνας,
όπου έγιναν 15 ογδοντάλεπτες παρατηρήσεις (30 διδακτικές περίοδοι), κατά τη
διάρκεια τριών συνεχόµενων βδοµάδων τους µήνες Νοέµβριο-Δεκέµβριο 2012. Κατά
την παρατήρηση καταγράφονταν περιγραφικές και αναστοχαστικές σηµειώσεις πεδίου,
βάσει πρωτοκόλλου παρατήρησης που εµπεριείχε επτά διαστάσεις (πλαίσιο,
συµµετέχοντες, κείµενα και άλλα αντικείµενα, δραστηριότητες, κανόνες, ερµηνεία και
συγκείµενο), τις οποίες προτείνουν οι Street και Lefstein (2007) και αφορούν στα
γεγονότα και σε πρακτικές γραµµατισµού. Παράλληλα, τηρήθηκε προσωπικό
ηµερολόγιο έρευνας, στο οποίο καταγράφονταν σηµειώσεις σχετικά µε τις αποφάσεις
που πάρθηκαν, αναστοχασµοί, σκέψεις πριν και κατά την ανάλυση των δεδοµένων κ.ά.
Επίσης, διεξήχθησαν, βάσει Οδηγών Συνέντευξης, µια ατοµική ηµι-δοµηµένη
συνέντευξη µε καθεµία από τις εκπαιδευτικούς και µια οµαδική συνέντευξη. Τέλος,
συλλέχθηκε αρχειακό υλικό που περιλάµβανε, µεταξύ άλλων, το νέο Πρόγραµµα
Σπουδών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (2010) και το υλικό των επιµορφωτικών
σεµιναρίων για την «Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή», αναφορικά µε το εν λόγω
Πρόγραµµα, τα οποία ήταν υποχρεωτικά για όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς που
δίδασκαν το γλωσσικό µάθηµα στην πρώτη τάξη του Δηµοτικού. Η συλλογή υλικού,
επίσης, επεκτάθηκε και στη συλλογή διδακτικού υλικού που αξιοποιούσαν οι δυο
εκπαιδευτικοί στις συγκεκριµένες τάξεις, καθώς και στη συλλογή εργασιών των
παιδιών.

3.3. Ανάλυση δεδοµένων
Για την ανάλυση των δεδοµένων που προέκυψαν από τις παρατηρήσεις,
χρησιµοποιήθηκαν ως εργαλεία οι πρακτικές γραµµατισµού (literacy practices) και τα
γεγονότα γραµµατισµού (literacy events), τα οποία αποτελούν τις δύο βασικές µονάδες
ανάλυσης της προσέγγισης του γραµµατισµού ως κοινωνικής δραστηριότητας και
πρακτικής (Barton, 2009). Κατά την κωδικοποίηση των δεδοµένων τα εργαλεία αυτά
επεκτάθηκαν, ώστε να επιτραπεί η µετάβαση από τα παρατηρήσιµα γεγονότα σε
πρακτικές διδασκαλίας και έπειτα σε θεώρηση της διδασκαλίας ως κοινωνικής
πρακτικής. Για τις συνεντεύξεις και το αρχειακό υλικό αξιοποιήθηκαν αρχές της

θεµατικής ανάλυσης (thematic analysis), που στοχεύει στον εντοπισµό και στην
ανάλυση των µοτίβων-θεµάτων, τα οποία προκύπτουν από τα δεδοµένα (Braun &
Clarke, 2006).

4. Αποτελέσµατα
Όλες οι πρακτικές διδασκαλίας-γραµµατισµού που εντοπίστηκαν στις δύο πρώτες
τάξεις εντάσσονταν στο ίδιο οργανωτικό-µεθοδολογικό πλαίσιο και, ειδικότερα, στην
ενασχόληση µε θεµατικές ενότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στα
ενδιαφέροντα των παιδιών. Ειδικότερα, οι δύο εκπαιδευτικοί και τα παιδιά κατά την
περίοδο Σεπτεµβρίου-Δεκεµβρίου 2012 ασχολήθηκαν µε τρεις θεµατικές ενότητες.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ενότητες αυτές, η χρονική περίοδος-διάρκεια
κατά την οποία έλαβαν χώρα, καθώς και τα µέσα που αξιοποιήθηκαν για τη συλλογή
σχετικών δεδοµένων:
Πίνακας 1. Θεµατικές Ενότητες
Θεµατική Ενότητα

Χρονική περίοδος-

Μέσα συλλογής

διάρκεια

δεδοµένων

Σεπτέµβριος 2012 - Μέσα
Πρώτες µέρες στο σχολείο

Οκτωβρίου 2012 (περίπου

Συνεντεύξεις

ενάµιση µήνας)
Μέσα Οκτωβρίου 2012Μέσα Δεκεµβρίου 2012

Λύκοι

(περίπου δύο µήνες)
Χριστούγεννα

Τέλη Δεκεµβρίου 2012
(µια εβδοµάδα)

Συνεντεύξεις & 14
Παρατηρήσεις
1 Παρατήρηση

Η ανάπτυξη θεµατικών ενοτήτων αποτελεί µια από τις βασικότερες πτυχές του
νέου Προγράµµατος Σπουδών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΥΠΠ, 2010), στοιχείο
που φανερώνει την προσπάθεια των εκπαιδευτικών για εφαρµογή των οδηγιών που
δόθηκαν από τους επίσηµους φορείς. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να
εφαρµόσουν την προτεινόµενη πορεία για την ανάπτυξη µιας θεµατικής ενότητας, η

οποία παρουσιάστηκε στο ένα επιµορφωτικό σεµινάριο για την «Πρώτη Ανάγνωση και
Γραφή» και εµπεριέχει τα εξής επτά στάδια: 1) Πλαίσιο προβληµατισµού (αυθεντικό)
και επιλογή ενός γενικού θέµατος-προβλήµατος προς διερεύνηση σε συνεργασία µε τα
παιδιά, 2) Συνεργατική οικοδόµηση των διαφόρων διαστάσεων του θέµατος που τα
παιδιά επιθυµούν να διερευνήσουν, 3) Επιλογή κειµένων για την περαιτέρω διερεύνηση
του θέµατος, 4) Επεξεργασία των επιλεχθέντων κειµένων, 5) Παραγωγή γραπτού λόγου
στο πλαίσιο της επεξεργασίας των αυθεντικών κειµένων, 6) Επεξεργασία των γραπτών
κειµένων των παιδιών και 7) Αξιολόγηση της διαδικασίας (Επιµόρφωση 2,
02/11/2012). Κατά την παρουσίαση των δεδοµένων, θα αναφερθώ κυρίως στις δύο
πρώτες θεµατικές ενότητες («Πρώτες Μέρες στο σχολείο», «Λύκοι»), για τις οποίες
είχαν συλλεχθεί περισσότερα δεδοµένα σε σχέση µε την τρίτη ενότητα.
Αρχικά οι εκπαιδευτικοί εφάρµοσαν την «πρότυπη-δειγµατική» ενότητα
«Πρώτες Μέρες στο σχολείο», η οποία είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισµού και παρουσιαστεί σε ένα από τα επιµορφωτικά σεµινάρια.
Σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικούς, η εφαρµογή της «πρότυπης-δειγµατικής» ενότητας τις
έκανε να νιώσουν «ασφάλεια» και να δουν πώς µπορούν να εφαρµοστούν στην πράξη
οι οδηγίες που τους δόθηκαν στην επιµόρφωση (Ατοµική Συνέντευξη 1_ΑΧ,
03/12/2012). Η ανάπτυξη της συγκεκριµένης ενότητας ήταν πλήρως κατευθυνόµενη
από τις εκπαιδευτικούς, καθώς οι εκπαιδευτικοί καθοδήγησαν τα παιδιά στο να ορίσουν
συγκεκριµένες διαστάσεις-ερωτήµατα του θέµατος και επέλεξαν τα κείµενα µε τα οποία
ασχολήθηκαν.
Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν µια δική τους θεµατική ενότητα µε
τίτλο «Λύκοι», µε τα παιδιά να αποκτούν ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στην όλη
διαδικασία. Η επιλογή της ενότητας και των διαστάσεών της προέκυψαν µε τη
συµµετοχή των παιδιών. Παράλληλα, η συλλογή και επιλογή κειµένων έγινε σε
συνεργασία µε τα παιδιά βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων που έθεσαν µαζί µε τις δύο
εκπαιδευτικούς. Εποµένως, διαφαίνεται ότι σταδιακά ο ρόλος των εκπαιδευτικών και
των παιδιών άρχισε να διαφοροποιείται, µε αποτέλεσµα η σχέση µεταξύ τους να είναι
λιγότερη ασύµµετρη.
Στο πλαίσιο της ενασχόλησης µε θεµατικές ενότητες, εντάσσονται οι πρακτικές
γραµµατισµού που εντοπίστηκαν για τη διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος στις
συγκεκριµένες δύο πρώτες τάξεις του Δηµοτικού. Ειδικότερα, οι πρακτικές αυτές

προέκυψαν, κυρίως, µέσα από τις 15 παρατηρήσεις στις δύο πρώτες τάξεις (21
Νοεµβρίου-18 Δεκεµβρίου 2012), αλλά και από τις συνεντεύξεις µε τις εκπαιδευτικούς,
οι οποίες αφορούσαν πρακτικές που πραγµατώθηκαν πριν από την έναρξη των
παρατηρήσεων.
Οι πρακτικές αυτές ταξινοµήθηκαν σε τέσσερις ευρύτερες αναλυτικές
κατηγορίες βάσει της βιβλιογραφίας: Α) Ανάγνωση κειµένων εκ µέρους των παιδιών,
Β) Νοηµατική επεξεργασία κειµένων, Γ) Διδασκαλία-Επεξεργασία δοµής και
κειµενικότητας και Δ) Παραγωγή κειµένων. Οι δύο πρώτες κατηγορίες συνδέονται µε
τους τέσσερις ρόλους που πρέπει να υιοθετούν τα παιδιά ως αναγνώστες σύµφωνα µε
το «Four Resources Model»: 1) του «αποκωδικοποιητή», 2) του «συµµετέχοντος στο
κείµενο», του «χρήστη του κειµένου» και του «αναλυτή του κειµένου (Luke, 1992). Για
τη δηµιουργία της τρίτης κατηγορίας λήφθηκε υπόψη η Συστηµική Λειτουργική
Γραµµατική του Halliday (Halliday, 1985), στο πλαίσιο της οποίας οι γλωσσικές
επιλογές του/της συγγραφέα εξετάζονται ως προς τη συµβολή τους στη διαµόρφωση
του νοήµατος (Λύκου, 2000) και, κατ’ επέκταση, στην αναπαράσταση συγκεκριµένων
οπτικών του κόσµου. Τέλος, η τέταρτη κατηγορία («Παραγωγή Κειµένων») σχετίζεται
µε την άποψη ότι για τη συνδιαµόρφωση των µαθητών/τριών σε κριτικά υποκείµενα
είναι

απαραίτητη

η

κριτική

γραφή,

η

οποία

στηρίζεται

στο

ιδεολογικό-

κοινωνικοπολιτισµικό µοντέλο, όπου ο γραµµατισµός αντιµετωπίζεται ως κοινωνική
πρακτική, σε αντίθεση µε το αυτόνοµο-γνωστικό µοντέλο, όπου ο γραµµατισµός
παρουσιάζεται µόνο ως ατοµική δεξιότητα (Street, 1984 στο McKay, 2009). Κάθε
κατηγορία αναλύθηκε σε επιµέρους πρακτικές ως εξής:
4.1. Ανάγνωση κειµένων εκ µέρους των παιδιών
Στη συγκεκριµένη κατηγορία εντάχθηκαν δύο πρακτικές. Η πρώτη πρακτική είναι η
«Μεγαλόφωνη ανάγνωση κειµένου που είχαν να διαβάσουν στο σπίτι». Για
παράδειγµα, κατά την εφαρµογή της πρώτης θεµατικής ενότητας «Πρώτες µέρες στο
σχολείο» τα παιδιά είχαν για ανάγνωση στο σπίτι είτε τον τίτλο των κειµένων (π.χ.,
παραµυθιών, άρθρων) που τύγχαναν επεξεργασίας είτε κάποια πρόταση από τα κείµενα
αυτά είτε µια λεζάντα που έβγαζαν για µια εικόνα του κειµένου στην ολοµέλεια της
τάξης. Το κείµενο αυτό διαβαζόταν µεγαλόφωνα από τα παιδιά στην ολοµέλεια της
τάξης, συνήθως στην αρχή του µαθήµατος. Η συγκεκριµένη πρακτική µεγαλόφωνης

ανάγνωσης φαίνεται ότι αποσκοπούσε στον έλεγχο του κατά πόσο τα παιδιά είχαν
εξασκηθεί στο σπίτι να αποκωδικοποιούν το κείµενο χωρίς δυσκολία, κάτι που
παραπέµπει σε κατάκτηση αναγνωστικών δεξιοτήτων και κατ’ επέκταση στο αυτόνοµο
µοντέλο γραµµατισµού. Η δεύτερη πρακτική που εντοπίστηκε είναι η «Μεγαλόφωνη
ανάγνωση κειµένων σε φυσικό πλαίσιο επικοινωνίας». Η συγκεκριµένη πρακτική
µεγαλόφωνης ανάγνωσης φαίνεται να είχε διαφορετικό σκοπό και λειτουργία σε σχέση
µε την προηγούµενη πρακτική, καθώς αποσκοπούσε στην ενεργοποίηση του
µηχανισµού της ανάγνωσης σε ένα αυθεντικό πλαίσιο, είτε παρουσιάζοντας τα κείµενα
που έγραψαν σε πραγµατικούς αποδέκτες είτε διαβάζοντας τίτλους κειµένων/φύλλων
εργασίας µε σκοπό την κατανόησή τους.

4.2. Νοηµατική επεξεργασία κειµένων
Στη συγκεκριµένη κατηγορία εντάχθηκαν τρεις πρακτικές. Η πρώτη πρακτική είναι η
«Νοηµατική επεξεργασία κειµένου µέσα από ερωταπαντήσεις». Μετά τη µεγαλόφωνη
ανάγνωση των κειµένων από τις εκπαιδευτικούς ή την παρακολούθηση ψηφιακών
κειµένων (π.χ. του παραµυθιού «Τα τρία γουρουνάκια» σε µορφή κινούµενων σχεδίων),
ακολουθούσε η νοηµατική τους επεξεργασία µέσα από ερωταπαντήσεις, όπου οι
εκπαιδευτικοί έθεταν στην ολοµέλεια ερωτήσεις που σχετίζονταν µε το περιεχόµενο
των κειµένων και τα παιδιά απαντούσαν. Τα ερωτήµατα αυτά αφορούσαν, συνήθως, τις
ρητές πληροφορίες που εµπεριέχονταν µέσα σε ένα κείµενο, µε αποτέλεσµα το κείµενο
να προσεγγίζεται ως γλωσσική και νοηµατική δοµή. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών ήταν
κεντρικός κατά τη νοηµατική επεξεργασία των κειµένων, εφόσον η διδασκαλία
ακολουθούσε

το

σχήµα

Ερώτηση-Απάντηση-Ανατροφοδότηση

(Interrogation-

Response-Evaluation, IRE).
Ωστόσο, η νοηµατική επεξεργασία των κειµένων δεν περιοριζόταν µόνο στην
κατανόηση των ρητών πληροφοριών ενός κειµένου. Ταυτόχρονα, σε αρκετές
περιπτώσεις, ένα κείµενο αντιµετωπιζόταν και ως κοινωνική πράξη, καθώς
υποβάλλονταν ερωτήµατα που είχαν µια πιο κριτική χροιά και αποσκοπούσαν στον
εντοπισµό

των

υπόρρητων

νοηµάτων

του.

Παραδείγµατα

τέτοιων

κριτικών

ερωτηµάτων που αξιοποιήθηκαν είναι τα εξής: «Όταν διαβάζει κάποιος αυτό το άρθρο,
ποια εικόνα σχηµατίζει για τους λύκους;», «Ποιες πληροφορίες δεν αναφέρει καθόλου

το άρθρο; Τι λείπει;» (Παρατήρηση 10, 05/12/2012). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ρόλος
των εκπαιδευτικών ήταν λιγότερο κυρίαρχος, εφόσον τα ερωτήµατα που έθεταν δεν
αποσκοπούσαν στον εντοπισµό συγκεκριµένων πληροφοριακών στοιχείων από το
κείµενο, αλλά αποτελούσαν προβληµατισµούς που βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν
και να τοποθετηθούν απέναντι στο κείµενο που µελετούν. Παρόλα αυτά, η σχέση
µεταξύ εκπαιδευτικών και παιδιών παρουσιάζεται κυρίως ασύµµετρη, καθώς οι
εκπαιδευτικοί έθεταν συγκεκριµένες ερωτήσεις και τα παιδιά καλούνταν να τις
απαντήσουν. Συνεπώς, φαίνεται ότι η παραδοσιακή δοµή «Ερώτηση-ΑπάντησηΑνατροφοδότηση», στην οποία στηρίζεται η διδασκαλία, αποτελεί µια εδραιωµένη
πρακτική στο πλαίσιο του σχολικού γραµµατισµού.
Η δεύτερη πρακτική που εντοπίστηκε για τη νοηµατική επεξεργασία των
κειµένων ήταν η κατασκευή ενός διαγράµµατος στον πίνακα, το οποίο προέκυπτε µέσα
από ερωταπαντήσεις στην ολοµέλεια της τάξης. Η τρίτη πρακτική ήταν η «Νοηµατική
επεξεργασία κειµένων µέσα από αντιπαραβολή τους ως προς το περιεχόµενο». Για
παράδειγµα, µέσα από την αντιπαραβολή του «κλασικού» παραµυθιού «Τα τρία
γουρουνάκια» µε την εναλλακτική εκδοχή-ανατροπή του «Τα τρία µικρά λυκάκια»,
αναδείχθηκαν δύο οπτικές σχετικά µε τους λύκους στα παραµύθια («κακοί» και
«καλοί»). Επίσης, µέσα από την αντιπαραβολή του ψηφιακού άρθρου «Στρυµονοχώρι:
Λύκοι κατασπάραξαν πρόβατα» µε το βίντεο µε τίτλο «Νηστικό Αρκούδι-Καταφύγιο
Λύκου», εντοπίστηκαν δύο οπτικές σχετικά µε τους αληθινούς λύκους. Σύµφωνα µε
τους βοσκούς, οι λύκοι είναι «κακοί», γιατί σκοτώνουν τα πρόβατα. Ενώ σύµφωνα µε
τις φιλοζωικές οργανώσεις (π.χ., «Αρκτούρος»), δεν υπάρχουν «κακοί» λύκοι, καθώς
αναγκάζονται να πάνε στις φάρµες, όταν οι κυνηγοί σκοτώνουν τα ζώα του δάσους που
αποτελούν την τροφή τους. Εποµένως, φαίνεται ότι η αντιπαραβολή των κειµένων
βοήθησε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή µε τις πολλαπλές οπτικές του ίδιου θέµατος και
να τις αντιµετωπίσουν κριτικά (Green, 2001).

4.3. Διδασκαλία-Επεξεργασία δοµής και κειµενικότητας
Στη συγκεκριµένη κατηγορία εντάχθηκαν τέσσερις πρακτικές. Η πρώτη πρακτική είναι
η «Διδασκαλία-επεξεργασία γραµµάτων». Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι στην αρχή
της σχολικής χρονιάς αξιοποίησαν γνωστές µεθόδους διδασκαλίας της πρώτης γραφής

και ανάγνωσης, όπως είναι η ολική και η αναλυτικοσυνθετική µέθοδος, αλλά και
δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης, συλλαβικής και φωνηµικής (Οµαδική
Συνέντευξη 1, 20/12/2012). Επίσης, η διδασκαλία των γραµµάτων έγινε µε
συγκεκριµένη σειρά, καθώς οι δύο εκπαιδευτικοί επέλεξαν να διδάξουν πρώτα όλα τα
φωνήεντα, στη συνέχεια µερικά εξακολουθητικά σύµφωνα, π.χ., [σ], [λ], και έπειτα,
έγινε διδασκαλία µερικών στιγµιαίων συµφώνων, π.χ., [κ], [π]. Η αξιοποίηση γνωστών
µεθόδων διδασκαλίας της πρώτης γραφής και ανάγνωσης αλλά και η διδασκαλία των
γραµµάτων µε συγκεκριµένη σειρά παραπέµπουν σε πιο γνωστικές θεωρήσεις της
κατάκτησης των αναγνωστικών και συγγραφικών δεξιοτήτων. Η εκµαίευση των
γραµµάτων γινόταν κυρίως µέσα από λέξεις που εµπεριέχονταν στους τίτλους των
κειµένων που τύγχαναν επεξεργασίας και επαναλαµβάνονταν συχνά µέσα στο κείµενο.
Επιπλέον, η έµφαση σε δραστηριότητες γραφοφωνηµατικής αντιστοιχίας, που
παραπέµπει στη φωνητική προσέγγιση, µειώθηκε µε τη βαθµιαία κατάκτηση του
µηχανισµού της ανάγνωσης.
Η δεύτερη πρακτική που αξιοποιήθηκε ήταν η «Εκµαίευση γραµµατικών
φαινοµένων µέσα από το κείµενο». Ένα παράδειγµα της συγκεκριµένης πρακτικής ήταν
ο εντοπισµός της λειτουργίας των υποκοριστικών µέσα από µετασχηµατισµούς του
τίτλου του παραµυθιού «Τα τρία µικρά λυκάκια», ότι δηλαδή τα υποκοριστικά
χρησιµοποιούνται, για να δηλώσουν αφενός κάτι µικρό σε µέγεθος και αφετέρου ότι
κάτι είναι «καλό» (Παρατήρηση 4, 27/11/2012). Συνεπώς, έµµεσα αναδύθηκε και η
οπτική του συγγραφέα για τα πρόσωπα του παραµυθιού, µέσω των λεξικογραµµατικών
στοιχείων που επιλέγει και συγκεκριµένα µέσω της χρήσης των υποκοριστικών (τα
λυκάκια είναι «καλά», ενώ το γουρούνι είναι «κακό»). Το στοιχείο αυτό παραπέµπει
στη Συστηµική Λειτουργική Γραµµατική του Halliday, στο πλαίσιο της οποίας οι
γλωσσικές επιλογές του/της συγγραφέα εξετάζονται ως προς τη συµβολή τους στη
διαµόρφωση του νοήµατος (Λύκου, 2000) και στην αναπαράσταση συγκεκριµένων
οπτικών του κόσµου.
Η τρίτη πρακτική είναι η «Ανάδειξη δοµικών στοιχείων του εκάστοτε
κειµενικού είδους». Κατά την επεξεργασία ψηφιακών κειµένων, έγινε επισήµανση των
χρωµάτων και της κίνησης ως δοµικών στοιχείων διαφηµίσεων που εµπεριέχονταν σε
ιστοσελίδες, από τις οποίες εντοπίζονταν τα ψηφιακά άρθρα (Παρατηρήσεις 10 και 12,

05/12/2012 και 07/12/2012, αντίστοιχα). Παράλληλα, τα παιδιά εντόπισαν τη
λειτουργία των συγκεκριµένων στοιχείων επισηµαίνοντας ότι τα έντονα, φωτεινά
χρώµατα και η κίνηση αποσκοπούν στο να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του αποδέκτη
να κοιτάξει τη διαφήµιση, και κατ’ επέκταση να τον επηρεάσει θετικά προς την αγορά
αυτού που διαφηµίζει (κείµενο ως κοινωνική πράξη). Τα στοιχεία αυτά παραπέµπουν
σε µια πρακτική κριτικού γραµµατισµού, την κριτική ανάλυση των «κειµένων της
καθηµερινότητας και του κοινωνικού χώρου», καθώς τα παιδιά αναγνώρισαν τον τρόπο
µε τον οποίο λειτουργούν οι διάφοροι σηµειωτικοί τρόποι και συµβάλλουν στην
προώθηση ενός προϊόντος (Vasquez, 2005˙ Vasquez, 2007).
Η τέταρτη πρακτική που εντοπίστηκε είναι η «Αντιπαραβολή κειµένων ως προς
τα κειµενικά τους χαρακτηριστικά». Για παράδειγµα, µέσα από την αντιπαραβολή
τριών εξωφύλλων του παραµυθιού «Τα τρία γουρουνάκια» έγινε επιλογή του πιο
«κατάλληλου» εξωφύλλου βάσει των χρωµάτων του, αλλά και αναδόµηση ενός
εξωφύλλου, ώστε ο λύκος να φαίνεται πιο «κακός» (Παρατήρηση 2, 22/11/2012).
Εποµένως, τα εξώφυλλα αντιµετωπίστηκαν ως κείµενα-αντικείµενα αξιολόγησης,
καθώς

µέσα

από

την

αντιπαραβολή

των

χρωµάτων

τους

συζητήθηκε

η

αποτελεσµατικότητά τους.

4.4. Παραγωγή κειµένων
Στη συγκεκριµένη κατηγορία εντάχθηκαν τέσσερις πρακτικές που αναφέρονται στην
παραγωγή διαφόρων ειδών κειµένων: α) προφορικών, β) οπτικών, γ) κειµένων µε
ρηµατικά και οπτικά στοιχεία και δ) ρηµατικών.
Αναφορικά µε τα προφορικά κείµενα, κάποιες στρατηγικές που αξιοποίησαν οι
εκπαιδευτικοί µε σκοπό την παραγωγή προφορικού λόγου ήταν οι εξής: α) Υπόδυση
ρόλων (π.χ., διάλογος λύκου µε γουρουνάκι), β) Συζήτηση ενός θέµατος που αφορούσε
την καθηµερινή ζωή (π.χ. κινδύνους που αντιµετωπίζουν τα σπίτια) και γ)
Δραστηριότητες µε σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηµατολογίας εκ µέρους των
παιδιών (π.χ. διατύπωση εντυπώσεων σχετικά µε το παραµύθι).
Επιπλέον, κατά την εφαρµογή της πρώτης θεµατικής ενότητας, τα παιδιά αρχικά
παρήγαγαν µόνο οπτικά κείµενα-σχέδια. Κατά την εξέλιξη της πρώτης θεµατικής

ενότητας τα παιδιά άρχισαν να παράγουν κείµενα, στα οποία εµπεριέχονταν τόσο
οπτικά όσο και ρηµατικά στοιχεία (π.χ. σχέδια σε συνδυασµό µε λέξη και αργότερα
πρόταση). Συνεπώς, η εµφάνιση-παραγωγή των διαφόρων κειµένων ήταν γραµµική,
καθώς τα παιδιά αρχικά παρήγαγαν µόνο οπτικά κείµενα σχέδια, στη συνέχεια άρχισαν
να προσθέτουν µια λέξη στο οπτικό τους κείµενο, έπειτα µια πρόταση και στο τέλος
κατέληξαν στα ρηµατικά κείµενα.
Στο πλαίσιο των παρατηρήσεων, όπου γινόταν ενασχόληση µε τη δεύτερη
θεµατική ενότητα, τα παιδιά καλούνταν, κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, να
παραγάγουν ρηµατικά κείµενα σε επίπεδο λέξεων/φράσεων/προτάσεων. Επιπλέον, σε
αρκετά µαθήµατα τα παιδιά καλούνταν, προς το τέλος του µαθήµατος, να γράψουν ένα
ρηµατικό κείµενο το οποίο ήταν εκτενέστερο σε σχέση µε τα κείµενα που παρήγαγαν
κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Το τελικό αυτό κείµενο σχετιζόταν άµεσα µε το
κείµενο που τύγχανε επεξεργασίας. Μερικοί κανόνες που υπενθυµίζονταν πριν ή/και
κατά την παραγωγή γραπτού λόγου ήταν οι εξής: 1) «Αρχίζω µε κεφαλαίο και στο
τέλος βάζω τελεία», 2) «Αφήνω δαχτυλάκι και, άµα γεµίσει η γραµµή, αλλάζω
γραµµή», 3) «Όταν είναι όνοµα, αρχίζω µε κεφαλαίο», 4) «Στον τίτλο δε βάζουµε
τελεία» και 5) «Αφήνω µια γραµµή άδεια µετά τον τίτλο». Οι συγκεκριµένοι κανόνες
παραπέµπουν στο γνωστικό-αυτόνοµο µοντέλο γραµµατισµού, εφόσον τα παιδιά, για
να παραγάγουν ένα «σωστό» ρηµατικό κείµενο, έπρεπε να τους γνωρίζουν και να τους
εφαρµόζουν. Επίσης, γινόταν επεξεργασία των ρηµατικών κειµένων των παιδιών µε
στόχο τη βελτίωσή τους.
Μια τελευταία πρακτική που αξιοποιήθηκε ήταν η «Παραγωγή ενός τελικού
κειµένου στο τέλος της θεµατικής ενότητας µε πραγµατικό αποδέκτη». Το τελικό
κείµενο της δεύτερης θεµατικής ενότητας «Λύκοι» ήταν η συγγραφή ενός οµαδικού
παραµυθιού σχετικά µε τους λύκους. Τα παραµύθια που έγραψαν τα παιδιά µπορούν να
χαρακτηριστούν ως «ανατρεπτικά κείµενα», καθώς ανατρέπουν το στερεότυπο του
«κακού» λύκου που κυριαρχεί στα παραµύθια. Για παράδειγµα, µέσα από το ένα
παραµύθι αναδείχθηκε ότι οι λύκοι δεν είναι «κακοί» και υπεύθυνοι για τις επιθέσεις
στα κοπάδια, αλλά οι άνθρωποι, οι οποίοι κυνηγούν τα ζώα που τρώνε. Η παραγωγή
«ανατρεπτικών κειµένων» ενθάρρυνε τα παιδιά να επανεξετάσουν κοινωνικά θέµατα

(Harwood, 2008) και, ειδικότερα, το ποιος πραγµατικά ευθύνεται για τις επιθέσεις των
λύκων στα κοπάδια.

5. Συζήτηση-Συµπεράσµατα
Η εισήγηση αυτή παρουσίασε τα αποτελέσµατα εθνογραφικής έρευνας σε δύο πρώτες
τάξεις του Δηµοτικού στην Κύπρο µε στόχο τη διερεύνηση των πρακτικών
γραµµατισµού που πραγµατώθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγµές (ΣεπτέµβρηςΔεκέµβρης 2012), καθώς και τη σχέση αυτών των πρακτικών µε την έννοια και τις
παιδαγωγικές προσεγγίσεις/προεκτάσεις του κριτικού γραµµατισµού. Η ανάλυση των
αποτελεσµάτων κατέδειξε ότι κατά τη διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος στις
συγκεκριµένες δύο πρώτες τάξεις του Δηµοτικού η διδασκαλία της πρώτης γραφής και
ανάγνωσης πραγµατώθηκε στο πλαίσιο του κριτικού γραµµατισµού µε τρόπο που να
συλλειτουργούν.
Παράλληλα, διαφάνηκε ότι ο κριτικός γραµµατισµός στην πραγµάτωσή του στο
σχολικό αυτό συγκείµενο αποτελεί ένα συνδυαστικό-υβριδικό πλαίσιο που εµπεριέχει
στοιχεία τόσο του γνωστικού-αυτόνοµου όσο και του κοινωνικοπολιτισµικούιδεολογικού µοντέλου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ενασχόλησης µε θεµατικές
ενότητες, οι δύο εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν τις εξής πρακτικές που εντοπίζονται και
στη βιβλιογραφία ως πρακτικές κριτικού γραµµατισµού και παραπέµπουν στην
προσέγγιση του γραµµατισµού ως ιδεολογικής κατασκευής: 1) Χρήση «ανατρεπτικών
κειµένων» (βλ. McDaniel, 2004), 2) Αντιπαραβολή κειµένων που βασίζονται στον ίδιο
θεµατικό άξονα (βλ. Green, 2001), 3) Κριτική ανάλυση των «κειµένων της
καθηµερινότητας και του κοινωνικού χώρου» (βλ. Vasquez, 2007) και 4) Εξέταση των
γλωσσικών επιλογών του/της συγγραφέα, στο πλαίσιο της Συστηµικής Λειτουργικής
Γραµµατική του Halliday (βλ. Λύκου, 2000). Μέσα από την αξιοποίηση των
συγκεκριµένων πρακτικών κριτικού γραµµατισµού, τα παιδιά εµπλέκονταν στο
κοινωνικοπολιτισµικό-ιδεολογικό µοντέλο του γραµµατισµού, σύµφωνα µε το οποίο ο
γραµµατισµός διαµορφώνει και διαµορφώνεται από βαθιά εδραιωµένες ιδεολογικές
θέσεις, οι οποίες µπορεί να είναι είτε ρητές είτε υπόρρητες (Baynham, 2000).
Παράλληλα, όµως, τα παιδιά εµπλέκονταν και στο γνωστικό-αυτόνοµο µοντέλο του
γραµµατισµού, βάσει του οποίου ο γραµµατισµός συνιστά µια ουδέτερη διαδικασία

κατάκτησης δεξιοτήτων (Κωστούλη, 2011). Οι πρακτικές που αξιοποιήθηκαν και
παραπέµπουν στην προσέγγιση του γραµµατισµού ως αυτόνοµης γνωστικής δεξιότητας
είναι οι ακόλουθες: 1) Διδασκαλία-επεξεργασία γραµµάτων µε συγκεκριµένη σειρά, 2)
Αξιοποίηση µεθόδων πρώτης γραφής-ανάγνωσης που παραπέµπουν σε γνωστικές
θεωρήσεις, 3) Μεγαλόφωνη ανάγνωση κειµένου που τα παιδιά είχαν να διαβάσουν στο
σπίτι µε σκοπό ελέγχου αποκωδικοποίησης, 4) Γραµµική πορεία παραγωγής διαφόρων
κειµένων στο πλαίσιο της πρώτης θεµατικής ενότητας και 5) Εφαρµογή συγκεκριµένων
κανόνων παραγωγής γραπτού λόγου.
Συµπερασµατικά, η καλλιέργεια του κριτικού γραµµατισµού, στο πλαίσιο της
γλωσσικής διδασκαλίας στην πρώτη τάξη του Δηµοτικού, κατά τη φάση σταδιακής
εισαγωγής και εφαρµογής των Νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων, µπορεί να
πραγµατωθεί µέσω ενός συνδυαστικού-υβριδικού πλαισίου, το οποίο αντλεί στοιχεία
και από τα δύο µοντέλα γραµµατισµού, γνωστικό-αυτόνοµο και κοινωνικοπολιτισµικόιδεολογικό. Εποµένως, αυτό που επιχειρείται δεν είναι η ριζική αλλαγή της έννοιας του
σχολικού γραµµατισµού, αλλά η αναπλαισίωση-αναδιαµόρφωσή της, ώστε σε αυτή να
ενταχθεί και η παιδαγωγική του κριτικού γραµµατισµού. Η σχέση αυτή µεταξύ
σχολικού και κριτικού γραµµατισµού µπορεί να ιδωθεί και αντίστροφα, εφόσον αυτό
που σε τελική ανάλυση διαφαίνεται, µέσα από τη συγκεκριµένη έρευνα, είναι ότι ο
κριτικός γραµµατισµός, κατά την πραγµάτωσή του εντός του σχολικού γραµµατισµού,
επαναπροσδιορίζεται και εννοιολογείται εκ νέου, καθώς ουσιαστικά η θεωρία
διαµορφώνεται σε πράξη µε τη διαµεσολάβηση των ίδιων των εκπαιδευτικών.
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