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γραµµατισµό και η διαλογικότητα του κριτικού γραµµατισµού 
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Abstract  
 
In my paper I propose the distinction between dialogism in critical literacy and dialogism of critical 

literacy. The former concerns the “organic” relationship among the focus of dialogism on ideological 

functions of language use, the ideological dimension of literacy as explored within the critical literacy 

perspective and the critical use of the systemic functional grammar which shows how language forms and 

ideological functions are interrelated. The latter concerns how the meaning of critical literacy and its 

relationship with the systemic functional grammar are not predetermined issues but they are constructed 

within different epistemological frames – discourses of Critical Literacy (configurations of “true” beliefs 

of what literacy and its critical dimension are). Finally, I argue that a reflexive stance about the 

epistemological construction of critical literacy is necessary for understanding and using critical literacy 

in a dialogical and an anti-teleological way.     

 
 
1. Εισαγωγή 
Η χρήση της παιδαγωγικής του κριτικού γραµµατισµού του κριτικού γραµµατισµού στα 

Προγράµµατα Σπουδών της Κύπρου και η πιλοτική εφαρµογή του στα πλαίσια 

διαµόρφωσης Νέων Προγραµµάτων Σπουδών στην Ελλάδα έχουν εγείρει σηµαντικά 

ερωτήµατα για τις επιστηµολογικές και διδακτικές διαστάσεις του, π.χ. τι νοείται ως κριτική 

διάσταση του κριτικού γραµµατισµού ή ποιος είναι ο ρόλος της γραµµατικής στο πλαίσιο 

της διάστασης αυτής. Με την εισήγησή µου προσπαθώ να συνεισφέρω στην 

επιστηµολογική διερεύνηση της έννοιας του κριτικού γραµµατισµού και του τρόπου 

διδασκαλίας της γραµµατικής στα πλαίσια της έννοιας αυτής προτείνοντας τοn διαχωρισµό 

µεταξύ της διαλογικότητας στον κριτικό γραµµατισµό και της διαλογικότητας του κριτικού 

γραµµατισµού. 

Με την πρώτη φράση προσπαθώ να αναδείξω την «οργανική» σχέση µεταξύ: (α) της 

διαλογικής και ιδεολογικής οπτικής της γλώσσας, όπως προτάθηκε από τους Βολόσινοφ και 

Μπαχτίν, (β) της ιδεολογικής διάστασης του γραµµατισµού, όπως έχει υποστηριχτεί στο 
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πλαίσιο του κριτικού γραµµατισµού, π.χ. ο συντονισµός κοινωνικά ιεραρχηµένων 

ανθρώπινων πράξεων µέσα από θεσµικά κείµενα ή η «φυσικοποίηση» της κοινωνικής 

πραγµατικότητας σε κείµενα της δηµόσιας σφαίρας και (γ) της κριτικής χρήσης της 

Συστηµικής Λειτουργικής Γραµµατικής (ΣΛΓ) βάσει της οποίας οι γλωσσικές µορφές 

επιτελούν ιδεολογικές λειτουργίες και ταυτόχρονα επηρεάζονται απ’ αυτές. Με τη δεύτερη 

φράση προσπαθώ να αναδείξω πώς στα πλαίσια της διαλογικότητας η παραπάνω σχέση 

πλαισιώνεται από επιστηµολογικές επιλογές, οι οποίες διαµορφώνουν διαφορετικούς λόγους 

(discourses) – διαφορετικά επιστηµολογικά σχήµατα – για τον κριτικό γραµµατισµό. 

Εποµένως, η σχέση µεταξύ διαλογικότητας, κριτικού γραµµατισµού και ΣΛΓ δε θα πρέπει 

να γίνεται αντιληπτή ως τελεολογικά παγιωµένη1 αλλά ως σχέση που θα πρέπει να 

διαµορφώνεται στον ιστορικό χωροχρόνο βάσει ενός γλωσσοδιδακτικού αναστοχασµού και 

διαλόγου. 

 
1. Η διαλογικότητα στον κριτικό γραµµατισµό 
1.1 Η διαλογικότητα της γλωσσικής χρήσης 

Η διαλογική και κοινωνική φύση της γλωσσικής χρήσης, που προτάθηκε από τους 

Βολόσινοφ (1992) και Μπαχτίν (Bakhtin 1981, 1986)2, είναι µία ιδιαίτερα σηµαντική 

θεώρηση της γλώσσας, καθώς, σύµφωνα µε τον Τσιτσιπή (1995: 131), «εισάγει µια 

διαφορετική οπτική και φιλοσοφία για τη γλώσσα, που εν πολλοίς αποτελεί πρόδροµο 

της σηµερινής Κοινωνιογλωσσολογίας και Εθνογραφίας της Επικοινωνίας» και έχει 

επηρεάσει σηµαντικά και τη Γλωσσική Ανθρωπολογία. 

Συγκεκριµένα, ο Βολόσινοφ (1992: 87, 131-132, 147-148) αµφισβήτησε δύο 

αντιλήψεις που δεν αντιλαµβάνονται στην κοινωνική και συλλογική διάσταση της 

γλώσσας. Στα πλαίσια της πρώτης, ατοµιστικός υποκειµενισµός, η γλωσσική χρήση 

γίνεται αντιληπτή ως ατοµικό γεγονός που εδράζεται στη δηµιουργικότητα του 

ανθρώπου ενώ στα πλαίσια της δεύτερης, αφηρηµένος αντικειµενισµός, η γλωσσική 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Την αντίληψη δηλαδή ότι προϋπόθεση της «ορθής» κατανόησης της κριτικής διάστασης του 
γραµµατισµού είναι η χρήση κάποιας συγκεκριµένης γλωσσοδιδακτικής πρότασης και γραµµατικής 
θεώρησης.   
2 Στη σχετική βιβλιογραφία υπάρχει η συζήτηση του κατά πόσον το έργο του Βολόσινοφ «Μαρξισµός 
και φιλοσοφία της γλώσσας» γράφτηκε από τον ίδιο τον Μπαχτίν (δες ενδεικτικά Clark and Holquist  
1986). Στο παρόν κείµενο θα θεωρήσω ότι το έργο γράφτηκε από τον πρώτο σε στενή συνεργασία µε το 
δεύτερο, ο οποίος αργότερα θα αναπτύξει µε περισσότερο συστηµατικό τρόπο κάποιες από τις βασικές 
θέσεις του παραπάνω βιβλίου.    
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χρήση θεωρείται ως επιτέλεση σταθερών και µάλλον έµφυτων στον άνθρωπο 

γλωσσικών δοµών.  

Αντίθετα για τον Βολόσινοφ η γλωσσική χρήση δεν µπορεί να αποκοπεί από το 

κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο χρησιµοποιείται και αποκτάει νόηµα. Το βασικό 

ζητούµενο όµως είναι αν µπορεί η µορφή και το νόηµά της γλωσσικής χρήσης να 

ερµηνευτούν στα πλαίσια της γλωσσικής αλληλεπίδρασης. Ενώ η σχέση σηµαίνοντος 

και σηµαινόµενου µπορεί να θεωρηθεί αυθαίρετη στα πλαίσια της θεώρησης του 

Saussure και µέσω αυτής µπορούµε να εξηγήσουµε την ιστορική αντιστοίχιση µορφής 

και έννοιας, την ίδια στιγµή είναι δύσκολη η παραπάνω αντιστοίχιση µέσα στο 

κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο.  

Για τον Βολόσινοφ η σχέση µορφής και έννοιας δεν µπορεί να αποκοπεί από την 

έννοια της ιδεολογίας. Τα σηµεία στα πλαίσια της γλωσσικής χρήσης δε 

σηµασιοδοτούν απλά έννοιες και πράγµατα αλλά σηµασιοδοτούν την ίδια την 

πραγµατικότητα ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο καθορίζονται κοινωνικά. Έπεται 

ότι η γλώσσα αυτή καθ’ αυτή είναι µεν σε ένα αφηρηµένο επίπεδο ουδέτερη αλλά εντός 

του κοινωνικού χώρου χρησιµοποιείται µε τέτοιον τρόπο που κατασκευάζει την 

πραγµατικότητα από συγκεκριµένες οπτικές γωνίες (άρα µορφή και έννοια έχουν 

κοινωνική αντιστοίχιση).  

Αυτό που, σύµφωνα µε τον Βολόσινοφ, καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο το 

σηµείο σηµασιοδοτεί την πραγµατικότητα είναι η πάλη των τάξεων. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά η σηµειωτική κοινότητα αποτελείται από άτοµα που µοιράζονται τον 

ίδιο σηµειωτικό κώδικα αλλά δεν ανήκουν στην ίδια κοινωνική τάξη. Αφού 

διαφορετικές κοινωνικές τάξεις χρησιµοποιούν τη γλώσσα, τότε “σε κάθε ιδεολογικό 

σηµείο διασταυρώνονται οι τόνοι διαφορετικών προσανατολισµών” (σελ. 87, έµφαση 

στο πρωτότυπο) και το σηµείο γίνεται η αρένα από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις που 

µάχονται να τονίσουν µε τον δικό τους τρόπο τα σηµεία.  

Σύµφωνα µε τον Βολόσινοφ στα πλαίσια την κοινωνικής ανισότητας η κυρίαρχη 

τάξη προσπαθεί να αποκρύψει την ιδεολογική πολυτονικότητα του σηµείου 

µετατρέποντάς το σε µονοτονικό (έννοια και µορφή ταυτίζονται), ώστε µέσα από τα 

σηµεία να εµφανίσει µία δεδοµένη και ουδέτερη και όχι ιδεολογικά µεσολαβηµένη 

πραγµατικότητα:  
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Η"κυρίαρχη"τάξη"προσπαθεί"να"σημασιοδοτήσει"το"ιδεολογικό"σημείο"με"ένα"χαρακτήρα"
υπερταξικό,"αιώνιο,"προσπαθεί"να"σβήσει"ή"να"συμπιέσει"στο"εσωτερικό"την"πάλη"των"
κοινωνικών"αξιολογήσεων"που"ενυπάρχει"σε"αυτό,"προσπαθεί"να"το"μετατρέψει"σε"ένα"
μονοτονικό"σημείο."(σελ."88)"
 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η γλωσσική χρήση δεν είναι η αναπαραγωγή 

γραµµατικά σωστών προτάσεων αλλά κοινωνικών εκφωνηµάτων. Ένα εκφώνηµα 

µπορεί να είναι είτε ένα ολοκληρωµένο γλωσσικό σύνολο λέξεων που εκφωνείται σε 

κάποια περίσταση, π.χ. «Τι ώρα είναι;», είτε µία λέξη π.χ. «Αλτ!». Η κατανόηση του 

νοήµατος των διαλογικά βασισµένων εκφωνηµάτων εδράζεται για τον Βολόσινοφ στον 

διαχωρισµό µεταξύ του θέµατος (theme) και της σηµασίας (meaning) τους. Το πρώτο 

αφορά το νόηµα ενός εκφωνήµατος σε ένα πραγµατικό και ανεπανάληπτο χωροχρονικό 

επικοινωνιακό πλαίσιο. Για παράδειγµα, το εκφώνηµα «Το φαγητό ήταν υπέροχο!» 

περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την επικοινωνία κάποιων υποκειµένων, µία αξιολόγηση 

του φαγητού και ένα κοµπλιµέντο για εκείνον που το µαγείρεψε. Όλα αυτά είναι 

τοποθετηµένα σε κοινωνικές σχέσεις που δικαιολογούν κατά κάποιο τρόπο το νόηµα 

του εκφωνήµατος. Μπορεί το παραπάνω εκφώνηµα να έχει παραχθεί από έναν πελάτη 

ενός ακριβού εστιατορίου µετά από ερώτηση του µετρ για την εντύπωση που 

αποκόµισε από το φαγητό στα πλαίσια διασφάλισης της ποιότητας και της αποδοχής 

του φαγητού από τη διεύθυνση του εστιατορίου µέσω της αξιολόγησής του από τους 

πελάτες. Αντίθετα στα πλαίσια της σηµασίας το ίδιο εκφώνηµα µπορεί να έχει 

εκφωνηθεί σε διάφορες περιστάσεις (π.χ. ως σχόλιο µίας κόρης για το φαγητό που 

µαγείρεψε η µητέρα της ή σε κάποιο άλλο εστιατόριο σε άλλο χωροχρόνο) αλλά η 

κατανόησή του ως σηµασίας είναι κάτι το εκ των υστέρων κατασκευασµένο στη 

γλωσσολογική ανάλυση.  

Σύµφωνα µε τον Βολόσινοφ, τα εκφωνήµατα συµµετέχουν σε κάποιον διάλογο, 

δηλαδή προϋποθέτουν κάποιον αποδέκτη (addressee) και απαντούν ή λαµβάνουν 

υπόψη άλλα προγενέστερα γλωσσικά σύνολα. Για παράδειγµα, ο ακροατής δεν είναι ο 

παθητικός αποδέκτης των µηνυµάτων του οµιλητή αλλά ένας ενεργητικός συµµετέχων 

στην επικοινωνία που µπορεί να συµφωνεί, να διαφωνεί ή να επεκτείνει τα µηνύµατα 

αυτά. Πίσω από τα εκφωνήµατα ηχούν διαφορετικές ιδεολογικές φωνές, οι οποίες µέσα 

από την αλληλεπίδρασή τους προσπαθούν να οριοθετήσουν την κοινωνική 

πραγµατικότητα. Ο διάλογος αυτός µεταξύ των υποκειµένων δεν είναι µία απλή 

ανταλλαγή θέσεων αλλά µέσα από την αλληλεπίδραση τα υποκείµενα µπορούν να συν-
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οικοδοµήσουν µία κοινή πραγµατικότητα και να επαναπροσδιορίζουν θέσεις και 

αντιλήψεις, δηλαδή ο διάλογος δεν διέπεται από κάποιου είδους τελεολογία. 

Εποµένως, η κατανόηση των εκφωνηµάτων είναι εκ φύσεως διαλογική (σελ. 232), 

δηλαδή δεν είναι µία διαδικασία αντιστοίχισης των λέξεων του οµιλητή µε τη νοητική 

αναπαράσταση των ίδιων λέξεων του ακροατή. Μόλις κάποιος πελάτης ενός 

εστιατορίου µετά από σχετική ερώτηση απαντήσει «το φαγητό ήταν υπέροχο!» ο µετρ 

τοποθετεί το θέµα του εκφωνήµατος στο ιστορικό πλαίσιο των σχέσεων, απαντάει µέσω 

ενός εκφωνήµατος αξιολογώντας τι είδους απάντηση ή σχόλιο θα ήταν κατάλληλο στο 

παραπάνω εκφώνηµα και πώς δυνητικά θα ανταπαντήσει ο πελάτης στο δικό του 

εκφώνηµα. Το εκφώνηµα δηλαδή συµµετέχει σε έναν διάλογο και ένα πλούσιο πλέγµα 

ερµηνευτικών διαδικασιών, τα οποία διαποτίζονται από την αξιολόγηση (evaluation): 

όχι απλά την εκδήλωση ρητών ιδεολογικών προσανατολισµών αλλά και τον αξιολογικό 

προσανατολισµό που φέρνουν τα υποκείµενα µόλις παράγουν εκφωνήµατα σε σχέση µε 

τον τρόπο καταλληλότητας ανταπάντησης στον διάλογο µεταξύ εκφωνηµάτων. 

 
1.2 Η διαλογική βάση του κριτικού γραµµατισµού  

Η διαλογική οπτική της γλωσσικής χρήσης των Βολόσινοφ-Μπαχτίν που προσπαθεί να 

αναδείξει την κοινωνική και ιδεολογική πλαισίωση της γλωσσικής χρήσης είναι και ο 

κεντρικός στόχος του κριτικού γραµµατισµού διαφοροποιώντας τον από έννοιες που 

αποπλαισιώνουν το γραµµατισµό από την ιδεολογική του διάσταση, π.χ. λειτουργικός 

(functional literacy) και πολιτισµικός γραµµατισµός (cultural literacy)1. Στα πλαίσια 

δηλαδή του κριτικού γραµµατισµού ο γραµµατισµός γίνεται αντιληπτός ως πρακτικές 

για την επίτευξη κοινωνικών σκοπών αλλά η επίτευξη αυτή δεν είναι µία ιδεολογικά 

ουδέτερη διαδικασία. 

 Ας δούµε τους σκοπούς αυτούς µέσα από δύο παραδείγµατα. Το πρώτο 

παράδειγµα είναι πώς θεσµικά κείµενα, π.χ. Υπουργικές Αποφάσεις, έχουν ως 

ιδεολογικό σκοπό το συντονισµό των ανθρωπίνων πράξεων µέσα από ιεραρχηµένες 

κοινωνικές σχέσεις (η σχέση αυτή έχει αναδειχτεί ιδιαίτερα στη Θεσµική Εθνογραφία 

(Institutional Ethnography), Smith 2005). Τα κείµενα αυτά γράφονται µε τέτοιο τρόπο 

(π.χ. αναφορά σε νόµους άλλων θεσµικών κειµένων), ώστε η ανάγνωσή τους να 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Ο πρώτος όρος ως η γνώση εκείνων των γλωσσικών δεξιοτήτων που επιτρέπουν την αποτελεσµατική 
συµµετοχή στην κοινωνική ζωή ενώ ο δεύτερος ως η γνώση των χαρακτηριστικών που συγκροτούν τον 
πολιτισµό (κυρίαρχο και εναλλακτικό).   
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αναγκάσει τα υποκείµενα να πράξουν αυτό που περιγράφεται ως νόµιµο και «φυσικό» 

ανεξάρτητα από τη συµφωνία ή τη διαφωνία τους µε το περιεχόµενο των κειµένων.   

 Το δεύτερο παράδειγµα είναι πώς κείµενα των ΜΜΕ κατασκευάζουν ιδεολογικά 

την κοινωνική πραγµατικότητα. Σε ένα ενδεικτικό θρησκευτικό ηλεκτρονικό κείµενο1 η 

οµοφυλοφιλία εµφανίζεται ως «διαταραχή και ασθένεια». Η θέση αυτή προκύπτει ως 

«κοινή θέση» διαφόρων θρησκευτικών κειµένων, π.χ. Παλαιά Διαθήκη, Ιεροί Κανόνες, 

που συµµετέχουν σε έναν διάλογο που στόχο δεν έχει την επιχειρηµατολογία αλλά την 

παρουσίαση µίας µεταφυσικής θεόσταλτης αλήθειας. Με τους όρους του Μπαχτίν, µία 

κυριαρχική χρήση της γλώσσας (authoritative discourse) (Bakhtin, 1981: 342), που δεν 

προσπαθεί να πείσει αλλά να παρουσιάσει µία δεδοµένη αλήθεια µέσα από µία φωνή 

(voice) (ιδεολογική οπτική) και ένα κείµενο που διέπεται από µονοφωνία (monophony)2. 

 Αντίθετα στο λήµµα της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας «Βικιπαίδεια» που 

αναφέρεται στο ίδιο ζήτηµα3 η οµοφυλοφιλία περιγράφεται µε «ουδέτερο» τρόπο ως 

«ερωτική έλξη ή και σεξουαλική επαφή ατόµου προς άτοµο του ιδίου φύλου». Ο 

«ουδέτερος αυτός τρόπος πηγάζει από έναν διάλογο µεταξύ δύο κεντρικών ιδεολογικών 

φωνών (κατά και υπέρ της οµοφυλοφιλίας µε την έννοια ότι η πρώτη την περιγράφει ως 

αποκλίνουσα ενώ η δεύτερη ως κανονική ερωτική συµπεριφορά). Οι φωνές αυτές 

στηρίζονται σε διάφορες φιλοσοφικές, θρησκευτικές, κοινωνιολογικές και 

επιστηµονικές οπτικές και παρουσιάζονται τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιούνται 

εκατέρωθεν για την υπεράσπιση της µίας ή της άλλης θέσης. Το κείµενο καταλήγει σε 

ένα συµπέρασµα ότι για το ζήτηµα της οµοφυλοφιλίας ως αποκλίνουσας ή κανονικής 

ερωτικής συµπεριφοράς δεν υπάρχει κάποια κοινά αποδεκτή θέση. Αυτό όµως 

επιχειρείται, σε αντίθεση µε το προηγούµενο κείµενο, µέσα από έναν εσωτερικά πειστικό 

λόγο (internally persuasive discourse) (Bakhtin, 1981: 342): προσπαθεί να πείσει ότι ο 

«ουδέτερος» τρόπος περιγραφής δεν προκύπτει µέσα από µία δογµατική οπτική αλλά 

αναδεικνύεται µέσα από ένα πολυφωνικό πλαίσιο διαφορετικών ιδεολογικών φωνών, οι 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Το κείµενο έχει τίτλο «Οµοφυλοφιλία: η ορθόδοξη θέση» και είναι διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.xfd.gr/κοινωνία/κοινωνικά-προβλήµατα/οµοφυλοφιλία-η-ορθόδοξη-θέση. 
2 Για τον Μπαχτίν (2000[1929]) η φωνή είναι η ιδεολογική οπτική πίσω από τη χρήση της γλώσσας. 
Όταν σε ένα κείµενο εµφανίζεται µία κυρίαρχη φωνή που χειραγωγεί τις υπόλοιπες, τότε το κείµενο 
διέπεται από έλλειψη διαλόγου (µονολογισµό-monologism) και µονοφωνία (monophony). Αντίθετα όταν 
σε ένα κείµενο υπάρχουν ποικίλες ιδεολογικές φωνές που διατηρούν την αυτονοµία τους και 
αλληλεπιδρούν διαλογικά µε άλλες φωνές σε ισότιµη βάση χωρίς να χειραγωγούνται από το συγγραφέα, 
τότε το κείµενο διέπεται από πολυφωνικότητα (polyphony). Παράδειγµα πολυφωνικής γραφής είναι για 
τον Μπαχτίν το λογοτεχνικό έργο του Ντοστογιέφσκι. 
3 http://el.wikipedia.org/wiki/Οµοφυλοφιλία 
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οποίες δεν µπορούν να παρέχουν αντικειµενικά κριτήρια καθορισµού της 

οµοφυλοφιλίας ως αποκλίνουσας ή κανονικής ερωτικής συµπεριφοράς.  

 Η ιδεολογική χρήση του γραπτού λόγου είναι σαφώς πολυπλοκότερη σε σχέση µε 

τα παραπάνω δύο παραδείγµατα, καθώς υπάρχουν έντονες αρνητικές ιδεολογικές 

χρήσεις του, π.χ. παρουσίαση ρατσιστικών αντιλήψεων που µέσα από την προπαγάνδα  

προσπαθούν να χειραγωγήσουν το αναγνωστικό κοινό. Όµως απέναντι στην αρνητική 

αυτή χρήση υπάρχει και η δυνατότητα θετικής ιδεολογικής χρήσης του γραπτού λόγου, 

δηλαδή ένα δηµοκρατικό, διαλογικό και πολυφωνικό πλαίσιο στο οποίο ο γραµµατισµός 

ως κοινωνική πρακτική θα προσεγγίζεται µε όσο το δυνατό περισσότερο πειστικό παρά 

εξουσιαστικό τρόπο.     

 

1.3 Η Συστηµική Λειτουργική Γραµµατική ως µέσο κατανόησης της 

διαλογικότητας 

Πώς όµως στα πλαίσια της διαλογικής θεώρησης της γλώσσας θα αναδειχθεί η 

ιδεολογική διάσταση του γραµµατισµού; Η ΣΛΓ1 (για µία σύνοψή της δες Thompson 

1996),  µπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό µέσο κατανόησης της διαλογικότητας2 καθώς 

σε αντίθεση µε την παραδοσιακή γραµµατική που εστιάζει στις γλωσσικές µορφές 

υιοθετεί µία πραγµατολογική οπτική της γλώσσας ως κοινωνικής αλληλεπίδρασης στην 

οποία οι γλωσσικές µορφές είναι αλληλένδετες µε την επίτευξη κοινωνικών 

λειτουργιών. Όταν µάλιστα τοποθετηθεί µέσα σε ένα κριτικό πλαίσιο ανάλυσης, όπως 

αυτό που παρουσιάζω παρακάτω, τότε µπορεί να ανταποκριθεί στον στόχο του 

Μπαχτίν3. 

 Ας δούµε µέσα από ένα παράδειγµα πώς η ΣΛΓ µπορεί να αναδείξει την 

ιδεολογική λειτουργία της γλώσσας και του γραµµατισµού συγκριτικά µε την 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Η ΣΛΓ δεν είναι το µοναδικό λειτουργικό γραµµατικό πλαίσιο. Λειτουργικά γραµµατικά πλαίσια έχουν 
προτείνει και οι Martinet (δες Χατζησαββίδης, 2010: 46-50) και Dik (1989) αλλά τα πλαίσια αυτά δε 
συνδυάστηκαν περαιτέρω µε κοινωνικές θεωρήσεις (όπως η ΣΛΓ στην Κριτική Ανάλυση Λόγου) και δεν 
συστηµατοποιήθηκαν για διδακτική χρήση. Ίσως αυτό να συνέβη γιατί «η ΣΛΓ είναι εστιασµένη στο 
κοινωνικό περικείµενο περισσότερο και λιγότερο στη δοµή της γλώσσας» (Χατζησαββίδης, 2010: 54) 
συγκριτικά µε τις άλλες λειτουργικές και µη-λειτουργικές γραµµατικές θεωρήσεις.    
2"Στα πλαίσια του κριτικού γραµµατισµού χρησιµοποιούνται µία σειρά από στρατηγικές ανάδειξης της 
ιδεολογίας, όπως η διακειµενικότητα (π.χ. πώς οι συγγραφείς χρησιµοποιούν άλλες πηγές ρητά ή άρρητα 
στα κείµενά τους) και η θεµατική ανάλυση ζητηµάτων της κοινωνικής αναπαράστασης (π.χ. σε ένα 
κείµενο που συζητά τις διαφορές των δύο φύλων να αναζητηθούν τα επίθετα που χρησιµοποιούνται για 
τον χαρακτηρισµό τους).  
3 Αναφέροµαι στην πειραµατική διδακτική εφαρµογή του Μπαχτίν (2004[1944]) που προσπάθησε να 
αναδείξει ότι θα πρέπει να χρησιµοποιείται µία υφολογική γραµµατική που θα συνδέει τη γραµµατική µε 
υφολογικές και ρητορικές επιλογές, ώστε να αναδειχτεί η αξιολογική βάση της γλώσσας. 
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παραδοσιακή. Παρακάτω παρατίθενται οι µεσότιτλοι ενός ηλεκτρονικού κειµένου της  

Greenpeace µε τίτλο «16 χρόνια δράσης ενάντια στα µεταλλαγµένα»1. Οι µεσότιτλοι 

αυτοί περιγράφουν τις βασικές δράσεις της οργάνωσης ενάντια στα µεταλλαγµένα εκτός 

από τον τελευταίο ο οποίος παρουσιάζει ένα αίτηµά της: 

 
Σταματήσαμε"τις"πειραματικές"καλλιέργειες"μεταλλαγμένων"
Καθαρίσαμε"τα"ράφια"των"super"market"από"τα"μεταλλαγμένα"
Καθαρίσαμε"μεγάλο"μέρος"των"ζωοτροφών"από"τα"μεταλλαγμένα"
Εξασφαλίσαμε"σύστημα"ελέγχων"για"τους"σπόρους"
Προκαλέσαμε"σημαντικές"βελτιώσεις"στο"νομικό"πλαίσιο"
Ανοίξαμε"νέους"δρόμους"στην"επιστημονική"γνώση"στο"θέμα"των"μεταλλαγμένων"
Απαιτούμε"κρατική"σήμανση"στα"ζωικά"προϊόντα!"
 

Στα πλαίσια της παραδοσιακής γραµµατικής οι παραπάνω µεσότιτλοι είναι 

καταφατικές προτάσεις που µέσα από τη βασική συντακτική δοµή Υ-Ρ-Α 

παρουσιάζονται ως πράξεις που οργάνωσαν τα µέλη της οργάνωσης. Οι πράξεις αυτές 

δηλώνονται µέσα από ρήµατα α’ πληθυντικού προσώπου αορίστου χρόνου. Ζητήµατα 

ιδεολογίας δεν µπορούν να εξηγηθούν από τη γραµµατική αυτή αλλά η ιδεολογική 

κατανόηση των µεσότιτλων µετατρέπεται αναγκαστικά σε υποκειµενική ερµηνεία.  

Αντίθετα στα πλαίσια της ΣΛΓ µπορούµε να αναδείξουµε την ιδεολογική χρήση 

των γλωσσικών µορφών στους παραπάνω µεσότιτλους. Παρακάτω παρουσιάζω τρία 

παραδείγµατα2: 

1. Οι µεσότιτλοι (εκτός από τον τελευταίο) δίνουν πληροφορίες στους αναγνώστες για 

παρελθοντικές πράξεις µέσα από δηλώσεις (καταφατικές προτάσεις), ενώ ο τελευταίος 

µεσότιτλος είναι µία έµµεση διαταγή απαίτησης κάποιας υπηρεσίας. Μολονότι όλοι οι 

µεσότιτλοι έχουν ρήµατα οριστικής έγκλισης αορίστου χρόνου, στον τελευταίο 

µεσότιτλο χρησιµοποιείται οριστική ενεστώτα – άρα µία πράξη που δεν έχει 

συντελεστεί – και ένα ρήµα που είναι σηµασιολογικά φορτισµένο ανεξάρτητα 

εγκλίσεως µε κάποιου είδους απαίτηση. Άρα, περιγράφεται στο αναγνωστικό κοινό όχι 

µόνο η παρελθοντική δράση της οργάνωσης ως αποτελεσµατικής αλλά και η δράση της 

στο παρόν  ως µαχητικής.  

2. Οι παραπάνω µεσότιτλοι παρουσιάζουν την πραγµατικότητα µέσα από τη 

συντακτική δοµή Υποκείµενα που δρουν µε Αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί µέσα από 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 http://www.greenpeace.org/greece/el/campaigns/gmo/14_xronia_epitixies_metallagmena/  

2 Τα τρία παραδείγµατα βασίζονται στις ιδέες του Fairclough (2003) για τον τρόπο κατασκευής ενός 
κριτικού πλαισίου χρήσης της ΣΛΓ. Επειδή ο σκοπός του κειµένου δεν είναι η αναλυτική παρουσίαση 
του τρόπου αυτού, δεν θα επεκταθώ περαιτέρω. 
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πράξεις. Επίσης, εξετάζοντας τα ρήµατα των µεσότιτλων και τη συντακτική τους 

λειτουργία µπορούµε να πούµε ότι είναι ρήµατα που δείχνουν υλικές διαδικασίες1 

προβάλλοντας στο αναγνωστικό κοινό ότι η οργάνωση είναι µία οργάνωση ακτιβισµού, 

άρα έµφαση δίνεται στις δράσεις. 

3. Όλοι οι µεσότιτλοι ξεκινούν µε το ρήµα, άρα η έµφαση δίνεται σ’ αυτά. Αν όµως 

µπροστά από τα ρήµατα είχε τοποθετηθεί η αντωνυµία «εµείς» ή είχε επιλεχτεί µία 

δοµή τύπου, π.χ. «Η Greenpeace σταµάτησε τις πειραµατικές καλλιέργειες 

µεταλλαγµένων», τότε η έµφαση θα δίνονταν στο πρόσωπο («εµείς», «Η Greenpeace») 

που θα µπορούσε ενδεχοµένως να θεωρηθεί ως κάποιου είδους προβολή και διαφήµιση. 

Άρα µέσω των παραπάνω ρηµάτων αναδεικνύεται στο αναγνωστικό κοινό η 

αποτελεσµατική συλλογική δράση των µελών της Greenpeace, χωρίς αυτά να 

κατονοµάζονται.    

Συνοψίζοντας οι παραπάνω µεσότιτλοι κατασκευάζουν ιδεολογικά µέσω 

γλωσσικών µορφών την οργάνωση Greenpeace ως δραστήρια και ακτιβιστική, η οποία 

µάχεται επιχειρήσεις και το κράτος, έχει αποτελέσµατα και δε διστάζει να διεκδικεί από 

το κράτος θεσµικά πλαίσια για όφελος των πολιτών. Άρα, η διαλογική οπτική της 

γλώσσας των Βολόσινοφ-Μπαχτίν και ο κεντρικός στόχος του κριτικού γραµµατισµού 

αναδεικνύονται µε συστηµατικό τρόπο µέσα από τη ΣΛΓ που ενοποιεί τις γλωσσικές 

µορφές µε τις ιδεολογικές λειτουργίες. 

 Έπεται ότι στα πλαίσια του κριτικού γραµµατισµού η ΣΛΓ είναι βασικό µέσο 

ανάδειξης της κοινωνικής και ιδεολογικής λειτουργίας του γραµµατισµού και όχι ένα 

γνωστικό αντικείµενο που διδάσκεται αυτόνοµα. Μέσα από τη χρήση της οι µαθητές θα 

συνειδητοποιήσουν όχι µόνο πώς οι γλωσσικές µορφές σχετίζονται µε κοινωνικές και 

ιδεολογικές διαστάσεις αλλά και πώς µπορούν να επανακαθορίζουν τη σχέση αυτή µε το 

δικό τους τρόπο. 

 
2. Η διαλογικότητα του κριτικού γραµµατισµού 
Αν όµως οι Βολόσινοφ-Μπαχτίν έχουν δίκαιο ότι τα εκφωνήµατα και οι λέξεις 

διέπονται από ιδεολογία και είναι αξιολογικά προσανατολισµένα, τότε τίθεται το 

ερώτηµα αν και η φράση «κριτικός γραµµατισµός» µπορεί να θεωρηθεί ως µία έννοια 

µε καθορισµένη σηµασία στο γλωσσοδιδακτικό πλαίσιο. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Δε δείχνουν όλα τα ρήµατα υλική δράση. Για παράδειγµα το ρήµα «ακούω» δείχνει νοητική διαδικασία 
ενώ το ρήµα «είναι» συσχέτιση. 
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 Ο όρος «κριτικός γραµµατισµός» χρησιµοποιήθηκε πρώτα από τον  Freire (Freire 

and Macedo 1987), ο οποίος υποστήριξε, παρόµοια µε τους Βολόσινοφ-Μπαχτίν, ότι οι 

λέξεις δεν είναι ουδέτερες αναπαραστάσεις της πραγµατικότητας αλλά λέξεις που 

κωδικοποιούν και αντανακλούν κοινωνικά καθορισµένες πραγµατικότητες. Για 

παράδειγµα, η λέξη «παράγκα» δεν είναι απλά η περιγραφή µιας κατοικίας σε µία 

βραζιλιάνικη φαβέλα αλλά αντανάκλαση µιας κοινωνικά ταξικής πραγµατικότητας: 

είναι µια διαφορετική πραγµατικότητα για τον φτωχό Βραζιλιάνο που µένει σ’ αυτές και 

µια διαφορετική πραγµατικότητα για κάποιους που µένουν έξω απ’ αυτές και τις 

γνωρίζουν εξ ακοής ή µέσω εικόνων.  

 Με το πέρασµα του χρόνου έχουν εµφανιστεί και άλλα διδακτικά σχήµατα που 

αυτοχαρακτηρίζονται ως προσεγγίσεις ή µέθοδοι του κριτικού γραµµατισµού. Αυτά 

έχουν προσπαθήσει να συνδυάσουν ποικίλες ιδέες κοινωνικών θεωρητικών (είτε 

θεωρητικών που έχουν ασχοληθεί µε τον κριτικό γραµµατισµό, π.χ. Freire είτε 

θεωρητικών της γενικότερης κοινωνικής θεωρίας, π.χ. Bourdieu, Foucault) µε 

συστηµατικές οπτικές ανάλυσης της γλώσσας και του γραµµατισµού.  

 Ένα τέτοιο παράδειγµα, είναι το διδακτικό σχήµα κριτικής ανάγνωσης που 

πρότειναν οι Luke και Freebody (1997), το οποίο αποτελείται από τεσσάρων ειδών 

πρακτικές: (α) Πρακτικές (από)κωδικοποίησης (Coding practices): κατανόηση του 

γλωσσικού κώδικα, π.χ. αποκωδικοποίηση των γραµµάτων, ορθογραφικές συµβάσεις, 

(β) Κειµενο-νοηµατικές Πρακτικές (Text-meaning practices): κατανόηση της σηµασίας 

των κειµένων στην ολότητά τους βάσει του υπόβαθρου των αναγνωστών (π.χ. οι 

αναγνωστικές τους γνώσεις και εµπειρίες), (γ) Πραγµατολογικές Πρακτικές (Pragmatic 

practices): κατανόηση της κοινωνικής λειτουργίας των κειµένων, π.χ. ο επικοινωνιακός 

στόχος των κειµένων, το ύφος τους και (δ) Κριτικές Πρακτικές (Critical practices): 

κατανόηση της ιδεολογικής χρήσης των κειµένων, π.χ. ποιανού απόψεις 

παρουσιάζονται, ποιανού/ποιανών αποσιωπούνται.  

 Ταυτόχρονα, όµως έχουν εµφανιστεί και διδακτικά σχήµατα που περιγράφονται µε 

διαφορετικές ονοµασίες, τα οποία εστιάζουν και αυτά στην κριτική διάσταση της 

γλώσσας και του γραµµατισµού. Μία τέτοια περίπτωση είναι η προσέγγιση της Κριτικής 

Γλωσσικής Επίγνωσης (Critical Language Awareness) (Fairclough 1992), που 

βασίστηκε στην Κριτική Ανάλυση Λόγου που πρότεινε ο Fairclough (1989, 2003). Η 

προσέγγιση αυτή, σύµφωνα µε τις Clark και Ivanič (1997), είναι συµβατή µε την κριτική 
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παιδαγωγική που θεµελίωσε ο Freire και την έννοια του χειραφετικού γραµµατισµού 

(emancipatory literacy) που πρότεινε εντός της παιδαγωγικής αυτής ο Giroux (σελ. 227-

229).  

 Στο πλαίσιο της παραπάνω προσέγγισης επιχειρείται ένας συγκερασµός 

γλωσσολογικών ιδεών κυρίως από τη ΣΛΓ του Halliday µε έννοιες από την ευρύτερη 

κοινωνική θεωρία (ιδέες µεταξύ άλλων από τους Bourdieu, Foucault, Habermas, 

Gramsci). Ο στόχος είναι να αναδειχτεί ο ιδεολογικός τρόπος αναπαράστασης της 

πραγµατικότητας σε κείµενα της κοινωνικής ζωής, τα οποία υποτίθεται ότι προκύπτουν 

σε ισότιµες σχέσεις των συµµετεχόντων στην επικοινωνία. Ειδικά σχήµατα της 

προσέγγισης αυτής έχουν χρησιµοποιηθεί για τη διδακτική της γλώσσας στην τυπική 

εκπαίδευση (Janks 1993), τη διδακτική της ακαδηµαϊκής γραφής (Clark and Ivanič 

1997) και της κριτικής ανάγνωσης (Wallace 2003). 

  Τέλος, υπάρχουν και διδακτικά σχήµατα τα οποία δεν αυτοχαρακτηρίζονται ως 

σχήµατα του κριτικού γραµµατισµού ούτε τοποθετούνται µε γενικό τρόπο εντός της 

προβληµατικής του. Παρόλα αυτά αναδεικνύουν τον κοινωνικό χαρακτήρα του 

γραµµατισµού και τη συµµετοχή του στην κατασκευή της κοινωνικής πραγµατικότητας. 

Τέτοια παραδείγµατα µπορούµε να βρούµε στις διδακτικές εφαρµογές της Εθνογραφίας 

της Επικοινωνίας (π.χ. Egan-Robertson and Bloome 1998) και της εθνογραφικής 

προσέγγισης των Σπουδών Γραµµατισµού (Barton et al. 2007). Για παράδειγµα στην 

εθνογραφική διδακτική εφαρµογή των Curry και Bloome (1998), οι µαθητές υιοθέτησαν 

τον ρόλο του ερευνητή, ανακάλυψαν ότι οι τοπικές τους κοινότητες είναι χώροι όχι 

µόνο αλληλεπίδρασης αλλά και πηγές γνώσης (µπορούν να βρουν έγκυρες πληροφορίες 

για την οργάνωση και λειτουργία της κοινότητας), ασχολήθηκαν µε κοινωνικά 

ζητήµατα που απασχολούσαν την κοινότητα και έγραψαν σχετικά κείµενα.     

 Άρα, η κριτική διάσταση του γραµµατισµού δεν µπορεί να θεωρηθεί 

αποκλειστικός στόχος των προσεγγίσεων που αυτοχαρακτηρίζονται ως προσεγγίσεις 

του κριτικού γραµµατισµού αλλά αποτελεί στόχο διαφόρων προσεγγίσεων. Όλες µαζί 

ανεξάρτητα από το πώς αυτοχαρακτηρίζονται, εφόσον δίνουν κεντρικό ρόλο στην 

κριτική διάσταση του γραµµατισµού, µπορούµε να τις τοποθετήσουµε εντός της έννοιας 

του κριτικού γραµµατισµού όχι µε τη στενή αλλά µε τη ευρύτερη σηµασία της έννοιας.  

 Είναι σηµαντικό όµως να τονιστεί ότι πίσω από όλες αυτές τις προσεγγίσεις και 

τον κεντρικό ρόλο της διάστασης του γραµµατισµού ενυπάρχουν διαφορετικά 
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επιστηµολογικά συστήµατα αντιλήψεων που κατασκευάζουν διαφορετικές εκδοχές (ή 

«αλήθειες») για τον κριτικό γραµµατισµό. Τα συστήµατα αυτά µπορούν να 

περιγραφτούν ως λόγοι, µε την έννοια του Foucault, που νοηµατοδοτούν µε διαφορετικό 

τρόπο το γραµµατισµό και την κριτική του διάσταση (δες Τεντολούρης και 

Χατζησαββίδης 2013 για λεπτοµέρειες) και υιοθετούν ένα διαφορετικό πλαίσιο 

γραµµατικής για την ανάδειξη της διάστασης αυτής: 

1. Η προσέγγιση του Freire µπορεί να θεωρηθεί ως µία ενδεικτική προσέγγιση του 

παιδαγωγικού λόγου στον οποίο ο γραµµατισµός είναι µέσο κωδικοποίησης της 

πραγµατικότητας και η κριτική του διάσταση συνειδητοποίηση της ιδεολογικής χρήσης 

του γραµµατισµού. Το γραµµατικό πλαίσιο που χρησιµοποιείται δεν είναι 

προκαθορισµένο: ενώ ο Freire φαίνεται να ολισθαίνει προς την παραδοσιακή 

γραµµατική µε αποτέλεσµα η ανάδειξη της ιδεολογίας να µετατρέπεται σε ερµηνευτική 

διαδικασία (δες για λεπτοµέρειες Gee 1997), στην προσέγγιση του Γρόλλιου και λοιπών 

(2003) (που βασίζεται στην προσέγγιση του Freire), γίνεται προσπάθεια να 

χρησιµοποιηθούν αρχές της ΣΛΓ, ώστε οι εκπαιδευόµενοι/ες να κατανοήσουν µε 

βαθύτερο τρόπο τη σχέση γλώσσας-επικοινωνίας-ιδεολογίας, 

 2. Η προσέγγιση των Luke και Freebody µπορεί να θεωρηθεί ως µία ενδεικτική 

προσέγγιση του κοινωνικοπολιτικού λόγου στον οποίο ο γραµµατισµός είναι µία 

κοινωνική σηµειωτική πρακτική που κατασκευάζει την πραγµατικότητα µέσα από 

σχέσεις δύναµης και ιδεολογίες και η κριτική του διάσταση κατανόηση κυρίως του πώς 

δοµές του µακρο-περιβάλλοντος αναπαράγονται στη δηµόσια σφαίρα, π.χ. µέσα από 

ΜΜΕ. Στις προσεγγίσεις του λόγου αυτού η ΣΛΓ χρησιµοποιείται µε στρατηγικό τρόπο 

ανάλογα µε τους σκοπούς της κάθε προσέγγισης (π.χ. επιλεκτικά από τους Luke και 

Freebody). 

3. Η προσέγγιση των Clark et al. µπορεί να θεωρηθεί ως µία ενδεικτική προσέγγιση του 

γλωσσολογικού λόγου στον οποία ο γραµµατισµός είναι ένα πλέγµα υφολογικών 

ποικιλιών, ειδών λόγου και λόγων, που κατασκευάζουν πλευρές της κοινωνικής 

πραγµατικότητας (αναπαραστάσεις, πλαίσια δράσης, ταυτότητες) και η κριτική του 

διάσταση κατανόηση των γλωσσικών µέσων που φυσικοποιούν και εν δυνάµει µπορούν 

να αποφυσικοποιήσουν την κοινωνική πραγµατικότητα. Στον λόγο αυτό γίνεται 

συστηµατική χρήση της ΣΛΓ καθώς οι προσεγγίσεις του λόγου αυτού έχουν επηρεαστεί 

βαθύτατα από το έργο του Halliday. 
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4. Η προσέγγιση των  Curry και Bloome µπορεί να θεωρηθεί ως µία ενδεικτική 

προσέγγιση του εθνογραφικού λόγου, στον οποίο ο γραµµατισµός θεωρείται ως χρήσεις 

του γραπτού λόγου τοποθετηµένες στο κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο και η κριτική του 

διάσταση κατανόηση πώς διαφορετικές πρακτικές γραµµατισµού είναι αλληλένδετες µε 

την κοινωνική πραγµατικότητα. Δεν χρησιµοποιείται κάποιο προκαθορισµένο 

λειτουργικό γραµµατικό πλαίσιο καθώς συνήθως (π.χ. Curry και Bloome) οι γλωσσικές 

µορφές σχετίζονται ευρετικά (heuristically) µε το κοινωνικό και επικοινωνιακό περι-

κείµενό τους, ώστε να αναδειχτεί η λειτουργική τους πλαισίωση. 

"

3. Συµπέρασµα 
Στην παρούσα εισήγηση υποστήριξα ότι υπάρχει µία «οργανική» σχέση µεταξύ της 

διαλογικής οπτικής της γλώσσας, του κριτικού γραµµατισµού και της ΣΛΓ αλλά η 

σχέση αυτή δεν είναι εκ των προτέρων δεδοµένη αλλά θα πρέπει κι αυτή να 

κατασκευαστεί επιστηµολογικά για να αναδείξει το κοινωνικά κατασκευασµένο. 

Έπεται ότι το µεγάλο διακύβευµα είναι πώς η κατασκευή της αφηρηµένης αυτής 

σχέσης δε θα είναι µία άρρητη διαδικασία ή µία διαδικασία που θα µεσολαβείται από 

κάποια θεωρητική ορθοδοξία ή τη διδακτική κοινή αίσθηση1  αλλά θα προκύπτει µέσα 

από µία αναστοχαστική οπτική ότι ο κριτικός γραµµατισµός οφείλει όχι απλά να 

αναδείξει την διαλογικότητα της κοινωνικής ζωής αλλά οφείλει να είναι ταυτόχρονα 

και ο ίδιος κριτικός, όπως και διαλογικός µε γλωσσοδιδακτικές θεωρήσεις, που µπορεί 

να µην αυτοχαρακτηρίζονται κριτικές. Μέσα από αυτόν τον διάλογο µπορεί να 

συγκροτηθούν νέοι θεωρητικοί και διδακτικοί προσανατολισµοί που είτε θα 

προεκτείνουν άλλους γόνιµους προσανατολισµούς, π.χ. την πρόταση των κυπριακών 

προγραµµάτων σπουδών για το πώς η ΣΛΓ µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε κριτικό τρόπο 

(δες το κείµενο της Κωστούλη στο παρόν συµπόσιο) είτε θα συνδέουν το διακύβευµα 

του κριτικού γραµµατισµού µε φιλοσοφικές ή γραµµατικές επιλογές που δεν έχουµε 

ακόµη επιχειρήσει (π.χ. να χρησιµοποιηθεί σε κάποιο διδακτικό σχήµα του κριτικού 

γραµµατισµού το λειτουργικό γραµµατικό πλαίσιο της Derewianka (2011) που 

χρησιµοποιεί όρους της παραδοσιακής γραµµατικής)  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Η πρώτη ως η αποσιώπηση στο ακαδηµαϊκό πεδίο κάποιας εναλλακτικής αντίληψης για τον κριτικό 
γραµµατισµό ή η κριτική της χωρίς την παρουσίαση της δικής της οπτικής γωνίας,  ενώ η δεύτερη ως η 
πρακτική αντίληψη ότι ο κριτικός γραµµατισµός µπορεί να εφαρµοστεί στη διδακτική πράξη χωρίς να 
συνοδεύεται από κάποιο θεωρητικό πλαίσιο. 
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Σε αντίθετη περίπτωση υποβόσκει η παγίδα της τελεολογίας, να θεωρήσουµε 

δηλαδή τον κριτικό γραµµατισµό ένα θεωρητικά και διδακτικά παγιωµένο και άκαµπτο 

επιστηµολογικό σχήµα και όχι ένα σχήµα που διαµορφώνεται στον ιστορικό χωροχρόνο 

και τις ανάγκες του. Έτσι, σε περίπτωση που δεν µπορέσει να συνεισφέρει σε νέες 

προβληµατικές, ο κριτικός γραµµατισµός θα κινδυνεύσει να οδηγηθεί «τελεολογικά» 

στο περιθώριο, µε άλλα λόγια θα γίνει θύµα µιας τελεολογικής αντίληψης που θα έχει 

διαποτίσει και τον ίδιο.  
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