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Από τον Γραµµατισµό του Paulo Freire στον Κριτικό Γραµµατισµό
και το Μοντέλο της Κριτικής Ανάλυσης των Τεσσάρων Πηγών των
Freebody & Luke

Νικόλαος Παπαµατθαίου
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Abstract
One of the modern challenges for society and educational systems is literacy. But not in the strict
sense of the development of literacy skills, but as a multifaceted process that aims at social, critical and
cultural culture.
For Paulo Freire, literacy is both the outlet and the means of activation of oppressed people for
gaining strength, such that which will convert them from ' objects ' to ' subjects ' actions able to
participate actively and potentially catalytically in social and historical process. Freire proposes the
teaching of literacy in order to obtain power for social change and overthrow of the established social
injustice.
According to sociolinguistics, language and social behavior interact on a continuous basis.
Therefore, the language as a structural material affects social structure, and vice versa. The analysis of
this structure, understanding and construction of textual meanings suggest the Freebody & Luke on the
“Four Resources Model”.
In this article, we will deal with the views of Paulo Freire in regards with literacy teaching and the
socio-cultural role it can play in society. Additionally, an attempt to present the model of the critical
reading of the “Four Resources Model" of Freebody & Luke will be made. Finally, a word processing
will be presented having as basis the “Four Resources Model”, accomplished by children of F1 class of
1st Primary School of Serres.

1. Εισαγωγή
Μια από τις σύγχρονες προκλήσεις για την κοινωνία και τα εκπαιδευτικά
συστήµατα είναι ο γραµµατισµός. Όχι όµως µε τη στενή έννοια της ανάπτυξης των
ικανοτήτων γραφής και ανάγνωσης, αλλά σαν µια πολύπλευρη διαδικασία που
στοχεύει στην κοινωνική, κριτική και πολιτιστική καλλιέργεια. Μια διαδικασία
καλλιέργειας δεξιοτήτων, προκειµένου τα άτοµα µιας κοινωνίας να λειτουργούν,
αφενός, αποτελεσµατικά σε περιστάσεις επικοινωνίας, αφετέρου, να κατανοούν και
να κρίνουν γραπτά κείµενα που τους αφορούν. Το κοινωνικό µας περιβάλλον
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κατακλύζεται από γραπτά µηνύµατα και πληροφορίες, που ο σύγχρονος άνθρωπος
καλείται να τα αποκωδικοποιεί και να δρα αναλόγως. Η ποικιλία των επικοινωνιακών
καταστάσεων απαιτεί από το σύγχρονο άνθρωπο να λειτουργεί αποτελεσµατικά, ώστε
η επικοινωνία του µε τον κοινωνικό περίγυρο να τελεσφορεί.
Για τον Paulo Freire ο γραµµατισµός είναι ταυτόχρονα η δίοδος και το µέσο της
ενεργοποίησης των καταπιεσµένων για την απόκτηση δύναµης, τέτοιας που θα τους
µετατρέψει από «αντικείµενα» σε «υποκείµενα» δράσεων ικανών να συµµετέχουν
ενεργά και, ενδεχοµένως, καταλυτικά στο κοινωνικό και ιστορικό γίγνεσθαι. Ο
Freire εισηγείται τη διδασκαλία του γραµµατισµού µε σκοπό την απόκτηση δύναµης
για κοινωνική αλλαγή και ανατροπή της καθεστηκυίας κοινωνικής αδικίας.
Σύµφωνα µε την κοινωνιογλωσσολογία η γλωσσική και η κοινωνική συµπεριφορά
αλληλεπιδρούν σε µια διαρκή βάση (Αρχάκης & Κονδύλη, 2004: 15). Ως εκ τούτου η
γλώσσα σαν δοµικό υλικό διαµόρφωσης της πραγµατικότητας

επηρεάζει την

κοινωνική δοµή και αντιστρόφως. Εποµένως, οι κοινωνίες διαχειρίζονται τις γλώσσες
και διαµορφώνονται απ’ αυτές. Η κριτική στάση απέναντι στις γλωσσικές δοµές των
κειµένων και η κριτική τους κατανόηση, σε σχέση µε τις κοινωνικοπολιτισµικές
πρακτικές που τα τροφοδοτούν, αποτελούν τα πεδία που κινείται ο κριτικός
γραµµατισµός. Οι Freebody & Luke, θεωρώντας ότι η κριτική ανάλυση των κειµένων
αποτελεί φυσικό επακόλουθο του γραµµατισµού, ο οποίος «συνδιαλέγεται» µε τις
κοινωνικοπολιτισµικές πρακτικές, δηµιούργησαν το µοντέλο των «Τεσσάρων
Πηγών», ως µία πρακτική κριτικής ανάλυσης, στάσης και κατανόησης

των

λεξικοσυντακτικών επιλογών, κωδίκων, και µηνυµάτων των κειµένων.
Σ’ αυτό το άρθρο θα ασχοληθούµε µε τις απόψεις του Paulo Freire σε ό,τι αφορά
τον γραµµατισµό, τη διδασκαλία του και τον κοινωνικοπολιτισικό ρόλο που µπορεί
να παίξει στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Επίσης, θα γίνει προσπάθεια παρουσίασης του
µοντέλου κριτικής ανάγνωσης των «τεσσάρων πηγών» των Freebody & Luke. Τέλος,
θα παρουσιαστεί µια επεξεργασία κειµένου έχοντας ως βάση το µοντέλο των
«Τεσσάρων Πηγών», που πραγµατοποίησαν παιδιά της ΣΤ΄1 τάξης του 1ου Δ.Σ.
Σερρών.

2. Οι απόψεις του Paulo Freire περί Γραµµατισµού
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Ο Paulo Freire στο έργο του «Η διεργασία Γραµµατισµού Ενηλίκων ως Πολιτισµική
Δράση για Ελευθερία» παραθέτει τις απόψεις του περί γραµµατισµού και προσπαθεί
να περιγράψει τη δυναµική του διάσταση ως µέσο κοινωνικής ισχύς και, εν τέλει,
ανατροπής του κοινωνικού status quo των καταπιεσµένων κοινωνιών της λατινικής
Αµερικής.
Ο γραµµατισµός για τον Freire έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε την παραδοσιακή
εκπαιδευτική πρακτική, που θεωρεί την ανθρώπινη συνείδηση «χωροποιηµένη και
πρέπει να «γεµίσει» ή να «τροφοδοτηθεί», ώστε να αποκτήσει γνώση»( Paulo Freire,
2000:307). Η γνώση αυτή χαρακτηρίζεται ως «πεπτική» εξαιτίας της κρατούσας
τάσης, που την προσοµοιάζει ως τροφή που πρέπει να κορέσει την πείνα

των

πνευµατικά υποσιτισµένων. Όλη η διαδικασία αυτή εντάσσεται σε ένα πλαίσιο τέτοιο
που η καλλιέργεια της γλώσσας αποστασιοποιείται από την σκέψη και µετατρέπεται
σε ένα απλό αποταµιευτήρα λεξιλογίου. Ως εκ τούτου, ο γραµµατισµός κινείται στα
επίπεδα ανάγνωσης και γραφής και όχι στο επίπεδο παραγωγής κειµένων και
έκφρασης απόψεων, στάσεων και σκέψεων. Είναι αντίθετος µε την άποψη των
συγγραφέων κειµένων, που θεωρούν ότι οι κατώτερες κοινωνικοοικονοµικές τάξεις
δεν είναι σε θέση να δηµιουργούν κείµενα που να αποτυπώνουν και να δοµούν τη
δική τους αντίληψη για τον κόσµο που τους περιβάλλει (Paulo Freire, 2000:309). Σ’
αυτό το σηµείο φαίνεται ο Freire να συµφωνεί µε τις απόψεις του J. Willinsky(J.
Willinsky, 2001:29), ο οποίος αµφισβητεί τις παραδοσιακές µορφές ανάγνωσης και
γραφής και αρνείται να αντιµετωπίσει το γραµµατισµό «σαν µια δεξιότητα που έχουν
ή δεν έχουν οι άνθρωποι σ’ ένα αυθαίρετο επίπεδο» Ο Freire προχωρεί τη σκέψη του
ακόµα παραπέρα, θεωρώντας τους αγράµµατους «αντικείµενα βίας», οι οποίοι,
φαινοµενικά, ωθήθηκαν στην περιθωριοποίηση και εκτός κοινωνικού συστήµατος,
ενώ στην πραγµατικότητα βρίσκονται καταπιεσµένοι µέσα στη δοµή αυτού του ίδιου
συστήµατος (Paulo Freire, 2000:311). Γι’ αυτούς πιστεύει ότι η διαδικασία
γραµµατισµού έχει πολιτισµική διάσταση που µετουσιώνεται σε δράση προς την
ελευθερία. Έτσι, ο γραµµατισµός εκλαµβάνεται ως πράξη γνώσης κατά την οποία ο
διδασκόµενος ξεφεύγει από τον παραδοσιακό παθητικό ρόλο, που τον καθηλώνει στη
θέση του απλού δέκτη και τον µεταθέτει στον ενεργητικό ρόλο του «γνωρίζοντος»
υποκειµένου. Αυτή η εξέλιξη σηµατοδοτεί την έξοδο των ανθρώπων από την ζοφερή
πραγµατικότητα του περιθωρίου που βίωναν και που, εν πολλοίς, είχαν
εσωτερικεύσει και αποδεκτεί ως µοιραία, ενεργοποιούνται εισερχόµενοι στην
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κοινωνική δράση και µε κριτική διάθεση προσπαθούν να αλλάξουν τις κοινωνικές
δοµές που τους είχαν εγκλωβίσει (ό.π.).
Για τον Freire η γραφή και η ανάγνωση πρέπει να είναι λειτουργίες που δεν
εγκλωβίζονται στα όρια µιας απλής δεξιότητας, προκειµένου να ικανοποιηθούν οι
ελάχιστες και στοιχειώδεις δεξιότητες του γραµµατισµού. Αντιθέτως, τις θεωρεί
πράξεις γνώσης, που οι διδασκόµενοι µέσα στο πλαίσιο αυτό θα αναλάβουν
ενεργητικό ρόλο, αυτόν του δρώντος υποκειµένου (Paulo Freire, 2000:312).
Εποµένως, η διαδικασία αυτή προϋποθέτει την καλλιέργεια κριτικής σκέψης,
αφήνοντας

στην

άκρη

τις

κατώτερες

νοητικές

λειτουργίες

της

στείρας

αποµνηµόνευσης, µε απώτερο στόχο την κατάκτηση της βαθύτερης σηµασίας της
γλώσσας. Αυτή η στάση έρχεται σε πλήρη εναρµόνιση µε σύγχρονες απόψεις, οι
οποίες χαρακτηρίζουν την κριτική σκέψη ως «µια σύνθετη γνωστική λειτουργία, που
απαρτίζεται από επιµέρους γνωστικές δεξιότητες» (Ματσαγγούρας, 1998:430).
Ο Freire θεωρεί τη γλώσσα και τη σκέψη αλληλένδετες έννοιες, που η µια δεν έχει
λόγο υπόστασης χωρίς την άλλη και οι δυο µαζί δεν µπορούν να υφίστανται έξω από
τον κόσµο που αναφέρονται (Paulo Freire, 2000:312). Η θέση αυτή έρχεται σε ευθεία
εναρµόνιση µε τις απόψεις του Vigotsky, ο οποίος πιστεύει ότι η ανάπτυξη της
γλώσσας και της σκέψης πηγάζουν µέσα από κοινωνικές αλληλοδράσεις
(L.S.Vygotsky, 2001:73-86). Για τον Freire ο λόγος, η γλώσσα είναι ισοδύναµα της
δράσης και γι’ αυτό όλες οι διαδικασίες γραµµατισµού θα πρέπει να είναι ενταγµένες
σ’ ένα κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο διαρκούς αλληλόδρασης µεταξύ των ανθρώπων
και του κόσµου που τους περιβάλλει. Αποτέλεσµα αυτής της διεπίδρασης είναι η
δηµιουργία ενός πλαισίου διαλεκτικής, αµφίδροµης σχέσης µεταξύ των επιτευγµάτων
που καταφέρνουν οι άνθρωποι, στην προσπάθειά τους να αλλάξουν, να
µεταµορφώσουν τον κόσµο γύρω τους και της επίδρασης των επιτευγµάτων αυτών
που ασκούν µε τη σειρά τους στους δρώντες (Paulo Freire, 2000:312). Ως εκ τούτου,
η διαδικασία του γραµµατισµού οφείλει να επιτελεί το ρόλο της σύνδεσης της οµιλίας
και του µετασχηµατισµού της πραγµατικότητας. Με άλλα λόγια, ο γραµµατισµός
µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση προοπτικής της αλλαγής των
δοµών, ώστε οι δρώντες να έχουν τη δυνατότητα του µετασχηµατισµού του
κοινωνικού γίγνεσθαι, στο οποίο δραστηριοποιούνται.
Ο Freire θεωρεί ότι για τη διαδικασία γραµµατισµού είναι απαραίτητα δύο
συµφραστικά πλαίσια. Το πρώτο αφορά στην λειτουργία των σχολείων, όπως αυτή θα
έπρεπε να είναι και στον αυθεντικό διάλογο µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων
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ως ισότιµων δρώντων υποκειµένων. Το δεύτερο δεν είναι άλλο από την κοινωνική
πραγµατικότητα µέσα στην οποία ζουν και δρουν οι άνθρωποι (ό.π). Βασική
προϋπόθεση για την πραγµάτωση του γραµµατισµού είναι η κριτική ανάλυση των
συµφραζοµένων, µέσω της αφαιρετικής άσκησης, δηλαδή µιας κωδικοποίησης, η
οποία, κάνοντας χρήση των αναπαραστάσεων της συγκεκριµένης πραγµατικότητας,
κατατείνει στη γνώση αυτής της πραγµατικότητας (ό.π.:313). Εποµένως, η
χρησιµότητα

της

κωδικοποίησης

της

πραγµατικότητας,

αρχικά,

και

της

αποκωδικοποίησής της στη συνέχεια, θα οδηγήσουν τους εµπλεκόµενους στη
διαδικασία του γραµµατισµού, στην καλλιέργεια κριτικής στάσης και, µοιραία, στην
κατάκτηση της γνώσης. Έτσι, οι διδασκόµενοι αυτόµατα µετατρέπονται από
παθητικοί δέκτες πληροφοριών σε δρώντα υποκείµενα και κριτικοί αναλυτές της
δικής τους πραγµατικότητας. Οι διδασκόµενοι µε αυτό τον βιωµατικό τρόπο
αποκτούν βαθµιαία αυτοπεποίθηση και κριτική γνώση.
Με βάση αυτό το θεωρητικό πλαίσιο ο Freire

περιγράφει τα στάδια της

διαδικασίας γραµµατισµού των ενηλίκων (Paulo Freire, 2000:312-317). Έχοντας ως
αρχή ότι «η διαδικασία γραµµατισµού πρέπει να συνδέει την οµιλία µε τον
µετασχηµατισµό της πραγµατικότητας», προτείνει ως πρώτο στάδιο της διαδικασίας
γραµµατισµού την εύρεση από τον εκπαιδευτή-δάσκαλο πρότυπων παραγωγικών
λέξεων σχετικών µε τις εµπειρίες των ανθρώπων στους οποίους απευθύνεται.
Στη συνέχεια και στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι πρότυπες λέξεις
κωδικοποιούνται σε εικόνες (επιφανειακή δοµή) µε σκοπό οι διδασκόµενοι να
αποστασιοποιηθούν από την κατάσταση που απεικονίζεται, ώστε από κοινού µε τους
διδάσκοντες να σκεφτούν κριτικά πάνω στην εικονιζόµενη κατάσταση. Έπειτα, η
διαδικασία συνεχίζεται µε την αποκωδικοποίηση και τον προβληµατισµό σχετικά µε
την κατάσταση της εικονιζόµενης περίστασης. Αυτή η µετάβαση από την
«επιφανειακή» στη «βαθιά δοµή» της αποκωδικοποίησης, όπως την ονοµάζει ο Freire,
επιτυγχάνεται µε τη διαρκή ανατροφοδότηση ερεθισµάτων από τη µεριά των
εκπαιδευτών, στοχεύοντας στον κριτικό λογισµό. Έτσι, οι εκπαιδευόµενοι µπορούν
να φτάσουν σ’ ένα κριτικό επίπεδο τέτοιο που να τους επιτρέπει να αναλύουν την
πραγµατικότητα γύρω τους και να τη µετουσιώνουν σε γνώση. Μετατρέπονται,
δηλαδή, σε ενεργά υποκείµενα µιας βιωµατικής διαδικασίας προσέγγισης της γνώσης
µέσω αληθινών συµφραζοµένων.
Στο τρίτο στάδιο, ο εκπαιδευτής παίρνει τις πρότυπες λέξεις και προχωρεί σε µια
διαδικασία συλλαβισµού. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι να συνδυαστούν οι
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συλλαβές των λέξεων, ώστε να παραχθούν νέες λέξεις. Γίνεται, δηλαδή, µια
προσπάθεια αναπλαισίωσης της εικονιζόµενης πραγµατικότητας µε λέξεις και έννοιες
σχετικές µε τις περιστάσεις µελέτης. Έτσι οι

ενήλικες διδασκόµενοι κατακτούν

σταδιακά τις δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης.
Το τέταρτο στάδιο είναι αυτό της συνειδητοποίησης και του κριτικού
αναστοχασµού. Οι εκπαιδευόµενοι, έχοντας πλέον κριτική στάση έναντι της
πραγµατικότητας, αντιλαµβάνονται τις κοινωνικές, πολιτισµικές, πολιτικές και
οικονοµικές

δοµές,

καθώς

και

τις

αντιφάσεις

που

τις

πλαισιώνουν.

Η

συνειδητοποίηση των καταστάσεων αυτών οδηγεί στην ανάληψη δράσεων για την
αλλαγή και βελτίωση των υφιστάµενων δοµών.
Μέσα σ’ ένα τέτοιο εκπαιδευτικό περιβάλλον κριτικού λογισµού, ο δάσκαλος
παίζει ένα πολύ καθοριστικό ρόλο. Προφανώς, το παραδοσιακό µοντέλο του
δασκάλου- αυθεντία δεν µπορεί να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της καλλιέργειας της
κριτικής στάσης. Σύµφωνα µε τον Freire, ο δάσκαλος θα πρέπει να έχει αναπτύξει µια
τέτοια εκπαιδευτική κουλτούρα, ώστε να θεωρεί τους διδασκόµενους ισότιµους στην
διαδικασία του γραµµατισµού. Υπό αυτό το πρίσµα ο δάσκαλος θα βρίσκεται σε µια
διαρκή αναπροσαρµογή της γνώσης του, εκµαιεύοντας διαρκώς γνώση από τους
µαθητές του. Θα πρέπει, επίσης, να θεωρεί ότι η εκπαίδευση είναι µια παιδαγωγική
γνώσης (ό.π. :315). Γι’ αυτό θα πρέπει να οδηγεί τους µαθητές του σε µια διαρκή
στάση «κριτικής θέασης της πραγµατικότητας». Σε µια τέτοιου είδους εκπαιδευτική
πραγµατικότητα

δεν έχει θέση ο παραδοσιακός τύπος δασκάλου, ο οποίος σαν

βασική του παιδαγωγική αρχή και πρακτική έχει τη µετάδοση και αποµνηµόνευση
γνώσεων µέσα από µια µετωπική διδασκαλία, την οποία υπαγορεύει ο ρόλος του
«ποµπού». Με άλλα λόγια, οι παραδοσιακές πρακτικές διδασκαλίας εξυπηρετούν τη
διατήρηση των ήδη υπαρχουσών κοινωνικοοικονοµικών δοµών, και δεν επιτρέπουν
την κριτική ανάλυση της πραγµατικότητας. Αντιθέτως, ένα εκπαιδευτικό µοντέλο που
βασίζεται στη διαλεκτική διαδικασία, είναι αυτό που επιτρέπει την προοπτική
κριτικής ανάλυσης, µετασχηµατισµού και βελτίωσης των κοινωνικών δοµών.

3. Κριτικός Γραµµατισµός: Το µοντέλο των «Τεσσάρων Πηγών» των
Freebody & Luke
Το µοντέλο των «Τεσσάρων Πηγών» (Four Resources Model) επινοήθηκε από τους
Freebody & Luke στην Αυστραλία τη δεκαετία του ’90. Πρόκειται για ένα µοντέλο
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κριτικής

ανάλυσης

και

κατανόησης

κειµένων,

λαµβάνοντας

υπόψη

το

κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο που αυτά εντάσσονται. Σκοπός του µοντέλου είναι «να
εστιάσει άµεσα στην ευελιξία (flexibility) και στην ανταπόκριση (responsiveness) της
παιδαγωγικής»(Freebody & Luke, 2003: 58), προκειµένου να δοθεί ένα πλαίσιο
ενεργειών κριτικής θεώρησης της σύγχρονης πολυτροπικής και πολύπλοκης
πραγµατικότητας. Το µοντέλο αυτό συνέδεσε θεωρίες γραµµατισµού µε τις « ανάγκες
των µαθητών, τις δικές τους γλωσσικές και πολιτιστικές πηγές»(ό.π.). Βασίζεται στις
αρχές του κριτικού γραµµατισµού, ο οποίος αναδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο οι
λεξικοσυντακτικές και γραµµατικές δοµές της γλώσσας προβάλλουν σχέσεις
εξουσίας που δεν µπορούν να αντιληφθούν οι άνθρωποι (Frairclough,1992:7).
Επίσης, αντιµετωπίζει τη διαδικασία ανάγνωσης και κατανόησης των κειµένων ως
κοινωνική και πολιτισµική πρακτική (Μ. Παπαδοπούλου, 2011). Δίδεται έµφαση
στην ποικιλόµορφη επεξεργασία των κειµένων, στη λειτουργικότητά τους και στην
κριτική

τους

ανάλυση.

Χρησιµοποιούνται

πρακτικές

της

κειµενοκεντρικής

προσέγγισης, η οποία συµβάλλει στον τρόπο συγκρότησης των σκέψεων και των
γνώσεων των διδασκοµένων, προκειµένου να εξελιχθούν σε σκεπτόµενα άτοµα, που
επικοινωνούν γραπτώς µε το περιβάλλον τους (Ματσαγγούρας, 2001:165).
Σύµφωνα µε τους Freebody & Luke (2003:56) το µοντέλο των «Τεσσάρων Πηγών»
«είναι ένας «χάρτης» διαδικασιών (map of process), τον οποίο οι δάσκαλοι µπορούν
να ακολουθήσουν για να αναλύσουν, να µετρήσουν και να ισορροπήσουν τις
διαφορετικές πρακτικές που διαθέτουν οι µαθητές, πάντα σε εναρµόνιση µε τα
παιδαγωγικά curricula». Προσφέρει, επίσης, στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα
επισκόπησης

και

διερεύνησης

των

πρακτικών

γραµµατισµού,

που

ήδη

χρησιµοποιούν, ενώ, παράλληλα, τους παρέχει τη δυνατότητα να τις συγκεράσουν µε
νέες. Πρόκειται για ένα ευρύ και πολυτροπικό πλαίσιο διεργασιών, που γίνεται
αντιληπτό ως µια µέθοδος «ανακριτικής πρακτικής» (ό.π.:57), χωρίς κοινωνικούς
αποκλεισµούς κι εξυπηρετεί σύγχρονες ανάγκες γραµµατισµού. Σύµφωνα µε την
E. Honan (2003:1) το µοντέλο των «Τεσσάρων Πηγών» µεταθέτει το ενδιαφέρον από
την προσπάθεια εξεύρεσης της «σωστής µεθόδου» γραµµατισµού στην περιοχή των
επιλογών, που εστιάζουν σε ένα ευρύ πλαίσιο ρεπερτορίου κειµενικών πρακτικών, οι
οποίες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες οικονοµικές και πολιτισµικές ανάγκες. Το
µοντέλο αυτό ακολουθεί την πορεία τεσσάρων φάσεων:
α) σπάσιµο κώδικα (code braking)
β) κατασκευή µηνύµατος από το κείµενο (participate in the meaning of text)
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γ) λειτουργική χρήση κειµένων (use text functionality)
δ) κριτική ανάλυση και µετασχηµατισµός κειµένου (critical analyze & transform)
Το σπάσιµο του κώδικα (code breaking) αποτελεί το πρώτο στάδιο του µοντέλου
και αφορά στην αποκωδικοποίηση των κειµένων. Οι αναγνώστες αρχίζουν τη
διαδικασία κατανόησης του κειµένου, ακολουθώντας µια πορεία «από έξω προς τα
µέσα» (off outside to get inside), εστιάζοντας, αρχικά, στα εξωτερικά χαρακτηριστικά
του κειµένου (L.Wilson, 2013:2). Δίδεται, δηλαδή, έµφαση στη διάταξη του κειµένου
και στη γραµµατοσειρά, στα µέρη του λόγου, στη στίξη, στις λεξιλογικές επιλογές,
στην ορθογραφία και στις δοµές των προτάσεων. Πρόκειται για τον συνδυασµό
αναγνώρισης και χρήσης των δοµών του κειµένου. Με άλλα λόγια, η κατανόηση του
κώδικα των κειµένων καθιστά τους αναγνώστες ικανούς να αναπτύξουν στρατηγικές
κειµενικής κατανόησης και, χρησιµοποιώντας τις υπάρχουσες γνώσεις τους, µπορούν
να αντιληφθούν το πολύπλοκο µήνυµα του κειµένου. Η E. Honan (2003:6) προτείνει
στη φάση αυτή µια σειρά από πρακτικές, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην
προσπάθεια αποκωδικοποίησης του κειµένου, όπως η χορωδιακή ανάγνωση (choral
reading), η καθοδηγούµενη ανάγνωση (guided reading), το διάβασµα µε το δάσκαλο,
το διαδραστικό γράψιµο µε µικρές οµάδες µαθητών και ο εντοπισµό λέξεωνκλειδιών.
Το δεύτερο στάδιο του µοντέλου αφορά στην κατασκευή του µηνύµατος από το
κείµενο. Στη φάση αυτή η προσπάθεια εστιάζεται στη νοηµατοδότηση του κειµένου,
στην κατασκευή µηνύµατος από το κείµενο. Οι αναγνώστες ενεργοποιούν τις
εµπειρίες τους και τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, προκειµένου να αποκτήσουν το
νόηµα µέσα από το κείµενο και τις τυχόν υπάρχουσες εικόνες (Honan ,2003:4). Εδώ
προτείνονται πρακτικές όπως η συνεδριακή ανάγνωση (reading conferences),

η

κυριολεκτική κατανόηση (literal comprehension), η καθοδηγούµενη γραφή (guided
writing), υποβολή ανοιχτών και κλειστών ερωτήσεων, απόδοση νοήµατος κάνοντας
χρήση προσωπικού λεξιλογίου, δραµατοποίηση µέσο του «παιχνιδιού ρόλων» κ.ά.(
Honan, 2003:6, 7).
Η λειτουργική χρήση των κειµένων είναι το τρίτο στάδιο του µοντέλου. Στη φάση
αυτή δίδεται έµφαση στην κατανόηση του σκοπού των διαφόρων κειµένων. Ως εκ
τούτου, η προσπάθεια εστιάζεται στον τρόπο που λειτουργούν τα κείµενα µέσα στο
κοινωνικό γίγνεσθαι και τις κοινωνικές σχέσεις που τα διέπουν. Οι αναγνώστες
οφείλουν

να

κατανοήσουν

ότι

τα

κείµενα

διέπονται

από

διαφορετικές

κοινωνικοπολιτισµικές λειτουργίες κι έχουν συγκεκριµένους σκοπούς. Το γεγονός
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αυτό καθορίζει τον τρόπο χρήσης τους και διαµορφώνονται αναλόγως και τα
µηνύµατά τους. Σε ό,τι αφορά στους µαθητές, η L.Wilson (2013:2) θεωρεί πως είναι
απαραίτητο να έρθουν σε επαφή µε κείµενα που έχουν σχέση µε τα δικά τους
ενδιαφέροντα κι εξυπηρετούν τους δικούς τους στόχους. Εδώ προτείνονται πρακτικές
όπως η ανάγνωση ιστοσελίδων ( reading websites)και θεατρικών έργων, ενέργειες
όπως το γράψιµο κειµένων που να απευθύνονται σε πραγµατικό κοινό µε
διαφορετική κάθε φορά στοχοθεσία, σιωπηρή ανάγνωση και προσδιορισµός των
κειµενικών δοµών (Honan2003:6).
Η κριτική ανάλυση και ο µετασχηµατισµός των κειµένων είναι το τέταρτο στάδιο
του µοντέλου. Σ’ αυτή τη φάση δίδεται έµφαση στην κατανόηση των κειµένων και
στον τρόπο κατασκευής τους µέσα στα κοινωνικά συµφραζόµενα (Honan2003:4). Οι
αναγνώστες ενεργοποιούν βασικά στοιχεία της κριτικής σκέψης, όπως επεξεργασία,
ανάλυση δεδοµένων και δηµιουργία λογικών συλλογισµών (Ματσαγγούρας,
2006:83), προκειµένου να ερµηνεύσουν και να κατανοήσουν τα κείµενα. Έτσι,
αντιλαµβάνονται ότι τα κείµενα δεν είναι ουδέτερα, γι’ αυτό εκφράζονται
συγκεκριµένες απόψεις και συµφέροντα, ενώ αποσιωπούνται άλλα (Honan2003:6).
Ως ικανοί αναλυτές, οι αναγνώστες µπορούν να κατανοήσουν τις προθέσεις του
συγγραφέα και τις ιδεολογίες που επενδύονται στα κείµενα. Εποµένως, µπορούν να
ασκούν κριτική και να τα µετασχηµατίζουν µε νέους τρόπους. Εδώ προτείνονται
πρακτικές όπως εννοιολογική αναζήτηση ενός µέρους του κειµένου, εννοιολογική
διαφοροποίηση πάνω σε ποικιλία κειµένων, διατυπώσεις κρίσεων (Honan2003:9).

4. Αποτίµηση
Ο Freire προσεγγίζει τα θέµατα του γραµµατισµού µε έναν ριζοσπαστικό τρόπο. Η
αντίθεσή του στην παραδοσιακή άποψη περί «χωροποιηµένης» συνείδησης και
«πεπτικής γνώσης» τον οδήγησε στον κριτικό στοχασµό. Η «κριτική θέαση της
πραγµατικότητας» και η συνειδητοποίηση των δοµών και των αντιφάσεων που έχουν
δηµιουργηθεί µέσα σ’ αυτή ωθεί, µοιραία, τη σκέψη στην κριτική κατανόηση της
πραγµατικότητας και στους τρόπους ανατροπής ή µετασχηµατισµού της. Οι απόψεις
του για την βαθύτερη κατανόηση της γλώσσας και την αναγωγή της σε δράση,
τοποθετούν το γραµµατισµό σε µια διαρκή διαλεκτική διαδικασία µε το
κοινωνικοπολιτισµικό

γίγνεσθαι.

Η

κωδικοποίηση-αποκωδικοποίηση

της

πραγµατικότητας, ως πρακτικές γραµµατισµού, επηρέασαν και ενίσχυσαν τις θέσεις
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του κριτικού γραµµατισµού. Η µετατροπή του παθητικού ρόλου των διδασκόµενων
σε ενεργητικό ρόλο «γνωρίζοντος υποκειµένου» αποτέλεσε τοµή στην εκπαιδευτική
διαδικασία και έθεσε τις βάσεις για την αναπροσαρµογή των ρόλων και των σχέσεων
µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων. Γενικά, οι απόψεις του Freire επηρέασαν
δραστικά την εκπαιδευτική σκέψη και διεύρυναν τους ορίζοντες του γραµµατισµού
πέρα από τα στενά όρια των απλών δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης.
Οι Freebody & Luke, βασιζόµενοι στις αρχές του κριτικού γραµµατισµού και στις
απόψεις του Freire, δόµησαν το µοντέλο των «Τεσσάρων Πηγών» ως µια πρακτική
ανάλυσης και κατανόησης κειµένων µέσα στο κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο που
αυτά δοµήθηκαν. Θεωρούν τη διαδικασία ανάγνωσης και κατανόησης κειµένων µια
πολιτισµική πρακτική, η οποία διερευνά τον τρόπο χειρισµού της γλώσσας και των
γραµµατοσυντακτικών επιλογών, προκειµένου να επιτευχθούν οι εκάστοτε στόχοι
του συγγραφέα. Μέσω της κριτικής ανάγνωσης και ανάλυσης των κειµένων
στοχεύουν στη διερεύνηση του τρόπου, µε τον οποίο τα κείµενα δοµούν

και

µετασχηµατίζουν την πραγµατικότητα. Οι Freebody & Luke δεν προσπάθησαν να
βρουν την ιδανική µέθοδο κριτικής ανάλυσης κειµένων. Αντιθέτως, προτείνουν ένα
ευρύ ρεπερτόριο πρακτικών και θεωριών γραµµατισµού ανάλυσης και κατασκευής
κειµένων. Με τα στάδια που προτείνουν επιδιώκουν να δώσουν ένα πλαίσιο κριτικής
στάσης, ανάλογης της πολυτροπικότητας

και πολυπλοκότητας της σύγχρονης

εποχής.
Ο Freire µε τις απόψεις και τις πρακτικές που εισήγαγε, συνέβαλε στην θεµελίωση
των πρακτικών της παιδαγωγικής του κριτικού γραµµατισµού, η οποία στοχεύει στην
ενεργοποίηση και εκπαίδευση του πολίτη στα κοινωνικά δρώµενα(ΧατζηλουκάΜακρή, 2010:118). Η σταδιακή διαδικασία γραµµατισµού που προτείνει, τοποθετεί
το διδασκόµενο στην ενεργό κριτική θέση που δύναται να χρησιµοποιήσει τη γλώσσα
και τα κείµενα ως δοµικά υλικά της κοινωνικής πραγµατικότητας. Οι Freebody &
Luke µε το µοντέλο των «Τεσσάρων Πηγών» επιχειρούν και αυτοί µια σταδιακή
διαδικασία κριτικής ανάλυσης και κατανόησης κειµένων, εµπλουτίζοντας µε τη σειρά
τους τις πρακτικές της παιδαγωγικής του κριτικού γραµµατισµού, προκειµένου να
καταστίσουν τους µαθητές και µελλοντικούς πολίτες ικανούς να δοµούν και να
αποδοµούν τα κείµενα, συµµετέχοντας και διαµορφώνοντας ενσυνείδητα την
πολυτροπική θέαση της σύγχρονης πραγµατικότητας. Οι απόψεις του Freire φαίνεται
να τροφοδότησαν τη σκέψη των Freebody & Luke, ώστε να προχωρήσουν στην
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εκπόνηση του µοντέλου τους, που αποτελεί µια ολοκληρωµένη και σύγχρονη
εκπαιδευτική πρακτική κριτικού γραµµατισµού µέσα στη σχολική τάξη.

5. Επεξεργασία κειµένου µαθητών της Στ τάξης, έχοντας ως βάση το
µοντέλο των «Τεσσάρων Πηγών»
Με βάση το µοντέλο των «Τεσσάρων Πηγών» επιχειρήθηκε µια ανάλυση
αυθεντικού κειµένου από τους µαθητές της Στ’1 τάξεως του 1ου Δ.Σ. Σερρών. Η
εργασία αυτή ξεκίνησε από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς (Σεπτέµβριος
2013) και θα συνεχιστεί µέχρι το τέλος του δευτέρου τριµήνου (Μάρτιος 2014).
Το µοντέλο των «Τεσσάρων Πηγών» µε τα χαρακτηριστικά του κριτικού
γραµµατισµού

που διαθέτει, αναδεικνύεται σε πρακτική ανάλυσης κριτικού

αναστοχασµού, που στοχεύει την ανάλυση-αποδόµηση και, στη συνέχεια,
οργάνωση-αναδόµηση των κειµένων (Χατζηλουκά-Μακρή 2010:118). Έχοντας ως
γνώµονα την αµφισβήτηση οποιασδήποτε καθεστηκυίας ιδεολογίας και πρακτικής,
καθώς και την απόρριψη κάθε άκριτης αποδοχής δοµών και ιδεολογιών, ενισχύει την
«κριτική θέαση» της πραγµατικότητας. Υπό αυτό το πρίσµα, σκοπός της εργασίας
αυτής είναι να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε αυθεντικά κείµενα, να τα
αποκωδικοποιήσουν, να ανιχνεύσουν τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά, τις
λεξικογραµµατικές και συντακτικές τους δοµές, να διερευνήσουν τα νοήµατά τους,
να σταθούν κριτικά απέναντί τους και, τέλος, να τα µετασχηµατίσουν δίδοντάς τους
νέα στοχοθεσία και µορφή.
Το συγκεκριµένο κείµενο που επεξεργάστηκαν οι µαθητές, επιλέχθηκε κατόπιν
διαλογικής συζήτησης που προηγήθηκε και καταδεικνύει τις οικολογικές ανησυχίες
τους, σε ό,τι αφορά θέµατα της περιοχής τους. Πρόκειται για ένα άρθρο εφηµερίδας
που αναφέρεται στην οικολογική καταστροφή που υφίστανται πολλές περιοχές στην
Ελλάδα από την εγκατάλειψη σε σιδηροδροµικούς σταθµούς

βαγονιών, που

µετέφεραν τοξικά απόβλητα. Μια παρόµοια κατάσταση εγκαταλελειµµένων
βαγονιών µε αδιευκρίνιστη την προτεραία χρήση τους, που σαπίζουν στο
σιδηροδροµικό σταθµό Σερρών, προβληµάτισε τους µαθητές.
Προτού ξεκινήσει η διαδικασία επεξεργασίας του κειµένου, προηγήθηκαν
εισηγήσεις και αρκετά παραδείγµατα κριτικής ανάγνωσης κι επεξεργασίας κειµένων,
εφόσον οι µαθητές δεν είχαν άλλη παρόµοια εµπειρία κατά το παρελθόν. Στόχος µας

11

ήταν οι µαθητές να οδηγηθούν σταδιακά στην κριτική στάση και κατανόηση των
κειµένων, ώστε να αναδειχθεί η δύναµη και η δυναµική τους στην κατασκευή
νοηµάτων, τα οποία δοµούν ή/και καθορίζουν την πραγµατικότητα. Στη συνέχεια,
αφού χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες, τους δόθηκε το άρθρο κι έγινε µια πρώτη
κοινή, οµαδική ανάγνωσή του. Κατόπιν, τους δόθηκαν γραπτές οδηγίες για τον
προγραµµατισµό των ενεργειών τους, µε την προϋπόθεση ότι είναι ελεύθεροι να
προσθέσουν ή να αφαιρέσουν ενέργειες κατά το δοκούν (βλ. παράρτηµα 1). Κάθε
οµάδα επεξεργάστηκε το άρθρο µε απόλυτη ελευθερία και χωρίς έξωθεν παρεµβολή.
Αρχικά, τους ζητήθηκε να διαβάσουν το κείµενο προσεχτικά κατά οµάδες και κατά
µόνας. Συνεχίζοντας την πρώτη φάση του µοντέλου, την αποκωδικοποίηση του
κειµένου, άρχισαν να εξετάζουν τον τίτλο του, τη γραµµατοσειρά του και τις
λεξικοσυντακτικές επιλογές του συγγραφέα. Σ’ αυτό το σηµείο βασικό ρόλο έπαιξαν
οι υπάρχουσες γνώσεις τους στη γραµµατική και στο συντακτικό, προκειµένου να
διερευνήσουν τα νοήµατα του κειµένου. Επίσης, τους ζητήθηκε να εντοπίσουν και
την τυχόν συναισθηµατική φόρτιση των λεκτικών επιλογών του συγγραφέα.
Συνεχίζοντας στη δεύτερη φάση του µοντέλου, οι µαθητές προχώρησαν στην
κατασκευή µηνύµατος από το κείµενο. Έτσι, εστίασαν το ενδιαφέρον τους στα
βασικά νοήµατα του κειµένου, στην κλιµάκωσή τους και στην επιχειρηµατολογία του
συγγραφέα.
Έπειτα, περνώντας στην τρίτη φάση, το ενδιαφέρον των µαθητών επικεντρώθηκε
στους σκοπούς, στους στόχους του συγγραφέα και στον τρόπο που προσπάθησε να
τους πραγµατοποιήσει. Άρχισαν να εξετάζουν την εικόνα του άρθρου και το ρόλο
που έπαιξε στην επίτευξη της στοχοθεσίας του συγγραφέα.
Στο τελευταίο στάδιο της εργασίας τούς ζητήθηκε να κάνουν χρήση των
δεδοµένων που ήδη είχαν εντοπίσει στις προηγούµενες φάσεις και η κάθε οµάδα να
παράξει ένα κείµενο µε διαφορετική στοχοθεσία η καθεµιά. Τους δηλώθηκε εξαρχής
ότι πρέπει να συµπεριφερθούν σαν συντάκτες της εφηµερίδας, που το κείµενό τους θα
δηµοσιευθεί (άλλωστε, τους είχε κοινοποιηθεί από την αρχή ότι τα κείµενα αυτά θα
παρουσιάζονταν στο συνέδριο γραµµατισµού της Δράµας). Ήταν ελεύθεροι να
χρησιµοποιήσουν ακόµα και κοµµάτια του αρχικού άρθρου ή να τα τροποποιήσουν,
αρκεί να εξυπηρετούνταν οι σκοποί τους. Τους ζητήθηκε, επίσης, να δηµιουργήσουν
µια ανάλογη εικόνα, που θα λειτουργούσε υποστηριχτικά στη στοχοθεσία του άρθρου
τους.
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Στο τέλος, παρουσιάστηκε η εργασία κάθε οµάδας στην τάξη µε σκοπό την
ανάπτυξη της διαλεκτικής και διαδραστικής διαδικασίας µεταξύ των οµάδων.
Ανταλλάσσοντας απόψεις και εκφράζοντας κρίσεις, αναδείχθηκε η δυναµική των
κειµένων στη διαµόρφωση της πραγµατικότητας και της κατασκευής νοηµάτων.
Κατέστη σαφής η µεταβλητότητα τους, η έλλειψη οποιασδήποτε ουδετερότητάς τους
και η ανάδειξή τους σε πρακτική ισχύος και επιρροής στα κοινωνικά δρώµενα.
Η ολοκλήρωση της εργασίας αυτής διήρκησε µέχρι πρότινος και δείγµατα των
αποτελεσµάτων παρουσιάζονται σ’ αυτό το άρθρο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλο αυτό
το διάστηµα οι µαθητές έδειχναν ενθουσιασµένοι, γιατί αισθάνονταν ότι έκαναν µια
εργασία, που το θέµα της το επέλεξαν οι ίδιοι και αφορά στην πραγµατικότητα που
βίωναν στην πόλη τους. Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι εργάστηκαν µε ευχαρίστηση
κι ενθουσιασµό, γιατί θεωρούσαν ότι πραγµατοποιούσαν µια εργασία έξω από τις
συµβατικές σχολικές τους υποχρεώσεις.
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Παράρτηµα 1
ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΩ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Αρχικά:
• Διαβάζουµε το κείµενο προσεκτικά
• Παρατηρούµε τον τίτλο του άρθρου
• Προχωρούµε σε µια πιο αναλυτική και προσεχτική ανάγνωση
Τώρα γινόµαστε πιο προσεχτικοί:
1. Σχετικά µε τη γραµµατική και τη σύνταξη
• Εντοπίζουµε τα ρήµατα που χρησιµοποιούνται:
α) είναι ενεργητικής ή παθητικής φωνής;
β) είναι εύκολο να εντοπιστούν τα υποκείµενα;
γ) ποια έγκλιση κυριαρχεί;
• Εντοπίζουµε και τα επίθετα που χρησιµοποιούνται;
α) έχουν αρνητική ή θετική σηµασία;
β) ποια κυριαρχούν;
• Εντοπίζουµε τα ουσιαστικά που χρησιµοποιεί
α) τι εξυπηρετούν;
β) έχουν συναισθηµατική φόρτιση;
γ) έχουν θετική ή αρνητική σηµασία;
2. Σχετικά µε το νόηµα και το περιεχόµενο:
• Εντοπίζουµε τα βασικά νοήµατα του κειµένου
• Εστιάζουµε στην κλιµάκωση των νοηµάτων
• Εστιάζουµε στα βασικά επιχειρήµατα του συντάκτη
3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σχετικά µε το στόχο και το σκοπό του συγγραφέα:
Ποιος είναι ο τελικός σκοπός του συντάκτη;
Ποια είναι η στόχευσή του;
Κατονοµάζει τον άµεσα υπεύθυνο;
Παρατηρώ τη φωτογραφία.
Πού προσπαθεί να εστιάσει;
Τι συναισθήµατα, σκέψεις προκαλεί;
Εξυπηρετεί τους σκοπούς του κειµένου που ακολουθεί;
Γιατί ο συντάκτης τοποθέτησε και µια φράση µέσα στην εικόνα; Αυτό
προσφέρει κάτι παραπάνω στην παρουσίαση του άρθρου;
Τι άλλο σας κεντρίζει το ενδιαφέρον;

4. Τώρα, συνεργαστείτε τα µέλη της οµάδας και φτιάξτε ένα κείµενο
ανάλογα µε το σκοπό που έχει τεθεί στην οµάδα σας. Κατασκευάστε
µια εικόνα στη θέση φωτογραφίας ή µια αφίσα που να εξυπηρετεί
τους σκοπούς του κειµένου της οµάδας σας:
Α. οµάδα
Δηµιουργήστε ένα δικό σας κείµενο ή µετασχηµατίστε το άρθρο της εφηµερίδας,
ώστε να επιρρίπτονται οι ευθύνες γι’ αυτή την κατάσταση στο Δήµο της περιοχής.
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Β. οµάδα
Δηµιουργήστε ένα δικό σας κείµενο ή µετασχηµατίστε το άρθρο της εφηµερίδας,
ώστε να επιρρίπτονται οι ευθύνες γι’ αυτή την κατάσταση στο Υπουργείο
Μεταφορών.
Γ. οµάδα
Δηµιουργήστε ένα δικό σας κείµενο ή µετασχηµατίστε το άρθρο της εφηµερίδας,
ώστε να επιρρίπτονται οι ευθύνες γι’ αυτή την κατάσταση στον ΟΣΕ.
Δ. οµάδα
Δηµιουργήστε ένα δικό σας κείµενο ή µετασχηµατίστε το άρθρο της εφηµερίδας,
ώστε να επιρρίπτονται οι ευθύνες γι’ αυτή την κατάσταση στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος.
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