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Μαθαίνω πως να µαθαίνω µέσα από τη διαδικασία ανάγνωσης και 

ανάλυσης των βιωµάτων στα σύγχρονα σχολικά περιβάλλοντα των 

πολυγραµµατισµών και πολυπολιτισµικών σχέσεων. 

 
Άγγελος Χατζηνικολάου, ∆ρ. Παιδαγωγικής, Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 
 
 

Το σύγχρονο περιβάλλον της παγκοσµιοποίησης διαµορφώνει στοιχεία µιας 

πολιτικής, τα οποία µας φέρνουν µπροστά στα διλλήµατα: κοινωνική δικαιοσύνη ή 

βαρβαρότητα, ισότητα- κοινωνική δικαιοσύνη-εξανθρωπισµός ή 

ανταγωνιστικότητα, σεβασµός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή ρατσισµοί και 

διακρίσεις; ∆ιλλήµατα τα οποία µόνο µε προσεγγίσεις και όρους διαλεκτικής 

µπορούν να αποτελέσουν απαρχή µιας «εκπαίδευσης εξανθρωπισµού» για όλα τα 

παιδιά, όπως θα έθετε ο Φρέιρε. Σ’ αυτά το περιβάλλοντα τίθενται οικονοµικά 

προτάγµατα της αγοράς: ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα, πολιτική ηρεµία, 

κοινωνική συνοχή και την αυτονόητη αποδοχή και χρήση καθηµερινά της έννοιας 

της πολυπολιτισµικότητας µε αφανή στόχο το κέρδος των αγορών. Επιπλέον το 

σχολείο καλείται καθηµερινά να διαµορφώσει πλαίσια µάθησης σε περιβάλλοντα 

πολυγραµµατισµών για την απορρόφηση του πλούτου των γνώσεων από όλα τα 

παιδιά: γηγενή, µεταναστόπουλα, παιδιά Ροµά και παιδιά µειονοτήτων. Σ’ αυτό 

όµως το περιβάλλον το ιδανικό της ισότητας στην εκπαίδευση αποτελεί ένα 

καθηµερινό εκπαιδευτικό διακύβευµα για πολλά παιδιά. Οι πρωταρχικοί 

προβληµατισµοί, που δηµιουργούνται από τον τίτλο του συνεδρίου «ΜΑΘΑΙΝΩ 

ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ», θα µπορούσαν να συµπυκνωθούν στις διαστάσεις ενός 

καθηµερινού εκπαιδευτικού προσανατολισµού: το ερώτηµα του συνεδρίου αποτελεί 

µια µεταγλώσσα –τεχνική, µεθοδολογία προσέγγισης της γνώσης ή µια διαδικασία 

χειραφέτησης; Στην εισήγηση θα παρουσιάσω ότι η διερεύνηση της ζωής των 

παιδιών µειονοτήτων από τα ίδια τα παιδιά µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο 

διδασκαλίας ως µια διάσταση έρευνας δράσης, που θα στηριχθεί στην ανάδειξη και 

την κριτική αξιολόγηση ευρύτερων κοινωνικών και πολιτικών διαστάσεων για τη 

σφυρηλάτηση αφενός των ενδοσχολικών σχέσεων και αφετέρου την ενδυνάµωση 

όλων των παιδιών. Αξιοποιώντας τις γνώσεις-πληροφορίες ή αναζητώντας τις 

κατάλληλες γνώσεις-πληροφορίες προκειµένου να ικανοποιήσουν πολλά 

πραγµατικά επικοινωνιακά πλαίσια διαµορφώνουν τα ίδια τα παιδιά πλαίσια 

µάθησης αφενός χρήσιµα για τη ζωή τους και αφετέρου τονώνεται η αξιοπρέπειά 

τους ως δηµιουργοί και παραγωγοί της γνώσης.  
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Προλογικά 

«Πολυµαθίη νόον έχειν ου διδάσκει» (Ηράκλειτος) σε µια απόδοση στη 

νεοελληνική «η πολυµάθεια δε διδάσκει να σκέφτεσαι» και σε µια πιο ελεύθερη 

απόδοση του ευρύτερου νοήµατος της φράσης του Ηράκλειτου: η πολλή µάθηση δεν 

διδάσκει την κατανόηση, και αν θέλουµε µια πιο σύγχρονη και ελεύθερη απόδοση 

του ρηθέντος: η αποµνηµόνευση πολλών γνωστικών αντικειµένων δεν συµβάλλει 

στην σκέψη και άρα στην κατανόηση του κόσµου. 

Εισαγωγικές θέσεις για τη µάθηση 

Αφετηρία µας λοιπόν είναι ότι στο ζήτηµα της µάθησης δεν ξεκινάµε από το 

µηδέν, αλλά αντίθετα ήδη έχουµε βιώµατα και απόψεις, οι οποίες δοµήθηκαν στη 

βάση της παρατήρησης και της εµπειρίας µας. Η µάθηση βρίσκεται συνεχώς σε 

σχέση µε την κατανόηση του κόσµου. Από αυτή τη σχέση προκύπτει ότι η µάθηση 

άλλοτε αποτελεί υπόβαθρο της ανακάλυψης των αιτίων, των αποτελεσµάτων 

φυσικών ή κοινωνικών φαινοµένων και της ερµηνείας τους και άλλοτε η ανακάλυψη 

όλων των παραπάνω συµβάλλει στη διαµόρφωση της µάθησης. Έτσι η µάθηση είναι 

µια διαδικασία, η οποία βρίσκεται σε συνεχή εξελικτική πορεία και εµπλουτισµού της 

µε νέα στοιχεία από την ίδια τη ζωή. Από αυτά συνάγεται ότι -ως διαδικασία- η 

µάθηση βρίσκεται σε συνάφεια µε τη σκέψη, στη βάση της οποίας κάθε άνθρωπος: 1 

παίρνει θέση στα κοινωνικά ζητήµατα ή στις επιπτώσεις των φυσικών φαινοµένων 

στη ζωή των ανθρώπων. 2 παρεµβαίνει στο φυσικό κοινωνικό, πολιτισµικό 

οικονοµικό πολιτικό περιβάλλον. Άρα το πώς µαθαίνει και το τι µαθαίνει ο άνθρωπος 

επιδρά στη διαµόρφωση των συµπεριφορών του και η διαδικασία αυτή έχει σχέση µε 

την πολιτική και την ηθική. 

Στην κυρίαρχη άποψη της εκπαίδευσης η µάθηση καταγράφεται ως ένα 

ψυχολογικό φαινόµενο προσωπικής-ατοµικής υπόθεσης του ανθρώπου-µαθητή/τριας 

συνδεδεµένο µε κίνητρα ή αντικίνητρα εσωτερικά ή επιβαλλόµενα από το 

περιβάλλον. Αυτή η προσέγγιση υποστηριζόµενη από µια πλειάδα θεωριών µάθησης 

στη βάση ευρύτερων θεωριών της ψυχολογίας, όπως των συµπεριφοριστικών, των 

γνωστικιστικών, των κοινωνικογνωστικών κλπ, προσπαθεί και σε τελική ανάλυση 

φαίνεται να τα καταφέρνει και να εγκαθιδρύει η ψυχολογία την επικυριαρχία της 

στην ερµηνεία και προσέγγιση σχολικών και εκπαιδευτικών δρώµενων (Morris 

Bigge,2008). Αποτέλεσµα αυτών των προσεγγίσεων είναι να παρατηρείται µια 

αυθαίρετη εισπήδηση (εκκλησιαστικός όρος) των ψυχολογικών θεωριών για τη 
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µάθηση στις µεθόδους διδασκαλίας. Ταυτόχρονα αφενός, όπως αναφέρθηκε, 

επιβάλλεται η κυριαρχία της ψυχολογίας, και µάλιστα των κυρίαρχων ρευµάτων της 

σε πολλές εκπαιδευτικές διαδικασίες έναντι άλλων επιστηµών-ακόµη και της 

παιδαγωγικής (Holzkamp, 1993) και αφετέρου καταγράφεται στο βιογραφικό κάθε 

ανθρώπου η επιτυχής έκβαση στη σχολική µάθηση ως δείκτης ευφυΐας. Αυτή η 

διαδικασία αποκτώντας µέσω – επιβάλλεται ως έγκυρη πιστοποίηση (Apple 1986, 

Apple 2002)- της λειτουργίας της εκπαίδευσης στοιχεία διαχρονικής ισχύος µέχρι 

ενός σηµείου φαίνεται να καθορίζει το µέλλον, τη κοινωνική ζωή του ανθρώπου και 

µια µορφή κοινωνικής του κατάταξης . 

Στην καθηµερινότητα η µάθησης είναι συνυφασµένη µε την εκπαίδευση και 

καταγράφεται ως διαδικασία συγκεκριµένων χρονικών ορίων της ζωής του ανθρώπου 

µε στόχο την πρόοδο ατοµική και κοινωνική. Για αυτό δεν είναι τυχαία ότι αυτός 

(αρσενικό γιατί για πολλά χρόνια η εκπαίδευση ήταν προνόµιο των ανδρών) που 

µάθαινε πολλά θεωρούνταν για χρόνια (και θεωρείται) στην αποτύπωση της 

συλλογικής µνήµης µικρών κοινοτήτων ως ο µορφωµένος (ο σοφός) άνθρωπος. Γι’ 

αυτό και η διερεύνηση της µάθησης στην ιστορική της διαµόρφωση απαιτεί αρχικά 

αναλυτική προσέγγιση και εξήγηση πολλών παραγόντων θεωρητικών και κοινωνικών 

στα πλαίσια κοινωνικών οικονοµικών πολιτικών και ηθικών διαστάσεων. Στη 

συνέχεια απαιτεί το φαινόµενο της µάθησης από τον κάθε ενδιαφερόµενο/η –

ερευνητή/τρια ή εκπαιδευτικό- να προσανατολίζεται στην ψηλάφηση µε ιδιαίτερη 

ευαισθησία των βαθύτερων, κρίσιµων και δυσεπίλυτων εκπαιδευτικών προβληµάτων 

της εποχής µας που συνδυάζονται µε το φαινόµενο της µάθησης στο χώρο του 

σχολείου (Μαρβάκης 2008). 

Από το θέµα του συνεδρίου φαίνεται, αλλά και από την µέχρι τώρα 

διαδικασία ανάλυσής του στην παρούσα εργασία υπονοείται ότι η µάθηση είναι µια 

πολύ πιο πλούσια διαδικασία, η οποία περικλείει δραστηριότητες πολύ ευρύτερες από 

το να εστιάσουµε την προσοχή µας σε µια µόνο κοινωνική πρακτική, όπως είναι το 

σχολείο (Μαρβάκης ο.π.:4). Προφανώς όµως στα πλαίσια της παρούσας εργασίας η 

διερεύνηση και άλλων κοινωνικών χώρων ως παραγόντων της µάθησης πέραν του 

σχολείου υπερβαίνει τους στόχους µας και µόνο ως νύξεις θα µπορούσαν να τεθούν.  

Επανερχόµενοι στο σχολικό περιβάλλον, η συνεργασία και η δράση στο 

σχολείο αποτελούν τα τελευταία χρόνια κοινή επωδό των σύγχρονων 

µεταρρυθµιστικών προτάσεων πολλών ερευνητών –παιδαγωγών και έχουν επηρεάσει 
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µε τον επιστηµονικό λόγο την διάρθρωση των αναλυτικών προγραµµάτων και στη 

χώρα µας. Γύρω λοιπόν από αυτήν την πρόταση έχει αρθρωθεί ένας πλούσιος λόγος 

µε τον τίτλο «οµαδοσυνεργατική διδασκαλία» ως πρόταση επιτυχούς διδακτικής 

µεθοδολογίας µε στόχο τη µάθηση. Η συνεργασία και η συµµετοχή στην οµάδα στις 

προτάσεις καταγράφεται εργαλειακά ως τεχνική, κόλπο ή τέχνασµα, αφού το 

αποτέλεσµα- µάθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία αξιολογείται σε ατοµικό επίπεδο 

(εξετάσεις). Η όλη πρόταση λοιπόν παραπαίει µέσα σε µια θεσµική αντίφαση. Εκείνο 

που έχει σηµασία για τον/την εκπαιδευτικό είναι να αλλάξει εκείνες τις διαστάσεις 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας προκειµένου η συµµετοχή να αποτελεί πρωτεύον 

σηµαντικό και ουσιαστικό στοιχείο της συνεργασίας σε επίπεδο παιδαγωγικών 

προθέσεων σκοπών και στόχων και όχι εργαλειακό µέσο. Η συµµετοχή µε άλλα λόγια 

αποτελεί συστατικό της υπόστασης της δράσης και της µάθησης αλλά και του ίδιου 

του ανθρώπου και στην περίπτωσή µας του παιδιού. Με άλλα λόγια η συµµετοχή και 

η συνεργασία δεν είναι τεχνικές αλλά µέρος της διαλεκτικής σχέσης του ατόµου µε 

την κοινωνία και την κοινότητα του σχολείου. 

Η συµµετοχή και η συνεργασία ως διαλεκτική σχέση του ανθρώπου µε την 

κοινωνία τονίζεται ιδιαίτερα «στην πολιτισµική-ιστορική θεωρία» του Βιγκότσκι και 

ιδιαίτερα στην πρότασή του «τη ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης» (Βιγκότσκι, 1997, 

∆αφέρµος, 2002). Σύµφωνα µε την οποία η συµµετοχή και η συνεργασία αποτελούν 

ουσιαστικές διαδικασίες ανάπτυξης του ανθρώπου. Σ’ αυτήν περιγράφονται τα 

παραπάνω ως εξής: «Η ζώνη επικείµενης ανάπτυξης(ΖΕΑ) αντιστοιχεί στην απόσταση 

ανάµεσα στο πραγµατικό αναπτυξιακό επίπεδο, όπως αυτό καθορίζεται από την 

ανεξάρτητη επίλυση των προβληµάτων και στο επίπεδο δυνάµει ανάπτυξης, όπως αυτό 

καθορίζεται από την επίλυση προβληµάτων κάτω από την καθοδήγηση των ενηλίκων ή 

σε συνεργασία µε τους συνοµηλίκούς» (∆αφέρµος ο.π.,198 Βιγκότσκι ο.π., 147). Η 

θεωρία (ΖΕΑ) αυτή παρέχει δυνατότητα επιστηµονικής πρόβλεψης των δυνατοτήτων 

και των προοπτικών ανάπτυξης των παιδιών, τα οποία συµµετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και δρουν ως κοινωνικά υποκείµενα µε την έννοια ότι τους 

αποδίδεται η αξία ως δηµιουργοί της εκπαιδευτικής-µαθητικής ιστορίας τους. Έχει 

σηµασία να προσδιορίσουµε όχι µόνο τι κάνει το παιδί στην παρούσα φάση ατοµικά, 

αλλά τι καταφέρνει να πετύχει στα πλαίσια κάποιων οργανωµένων συλλογικών 

διαδικασιών, όπως είναι και η διδασκαλία. Όλες τις δραστηριότητες που µπορεί να 

πραγµατοποιήσει σήµερα το παιδί σε συνεργασία µε κάποιους άλλους, αύριο θα 
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µπορεί να τις πραγµατοποιήσει µόνο του µε προφανείς προθέσεις (για µας 

τουλάχιστον) στη βάση του σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, της ισότητας, του σεβασµού στο περιβάλλον και όχι 

ατοµικών επιδιώξεων, ανταγωνισµού και στη βάση των απαιτήσεων των σύγχρονων 

µορφών του καπιταλισµού και της αγοράς. Η συνεργασία του παιδιού µε τους 

ενήλικες ή τους συνοµήλικους είναι η βάση της ανάπτυξης των ανώτερων 

λειτουργιών του και γενικότερα της προσωπικότητάς του. (∆αφέρµος ο.π. 198). Η 

πρόταση αυτή κατά τον Βιγκότσκι δηµιουργεί τη βάση της παιδαγωγικής 

αλληλεπίδρασης, όπου ο εκπαιδευτικός διαδραµατίζει αποφασιστικό ρόλο στη 

διαµόρφωση της κατεύθυνσης και της επικοινωνίας στο σχολείο. Όµως η παρέµβαση 

δεν είναι αυθαίρετη-δεσποτική-εργαλειακή ως µια µέθοδος επιβαλλόµενη, αλλά 

στηρίζεται στον υπολογισµό των αναπτυσσόµενων ενδιαφερόντων και αναγκών του 

ανθρώπου. Στην εκπαίδευση καταγράφεται ακριβώς το αντίθετο µε εργαλείο τα 

αναλυτικά προγράµµατα, που υποστηρίζονται από τα κυρίαρχα ρεύµατα της 

ψυχολογίας, επιβάλλουν συγκεκριµένες διαδικασίες, στη βάση των οποίων οφείλει να 

συµµορφώνεται το σύνολο των προσώπων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.   

Για το Βιγκότσκι η ανάπτυξη της προσωπικότητας είναι µια διαδικασία 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Γι’ αυτό κι έδωσε πρωταρχική θέση- σηµασία στην 

εξέταση και στη συµβολή τόσο της Παιδαγωγικής όσο και της εκπαίδευσης ως 

ουσιαστικό κοινωνικό παράγοντα στη µάθηση. Υποστήριζε ότι δεν πρέπει -δεν 

µπορεί να αντιµετωπίζεται η παιδαγωγική ως οπισθοφυλακή –ουραγός- της 

ανάπτυξης του ατόµου, αλλά θεωρείται η παιδαγωγική προποµπός της ανάπτυξης και 

µια από τις κινητήριες δυνάµεις της. Έτσι η αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού παιδιών 

αποτελεί πρωταρχική κοινωνική πολιτισµική ιστορική διαδικασία (∆αφέρµος, ο.π. 

203). Ο εκπαιδευτικός δεν είναι παθητικός παρατηρητής της ανάπτυξης του παιδιού –

εξέλιξης του παιδιού, αλλά διαδραµατίζει ενεργητικό ρόλο στην παιδαγωγική 

αλληλεπίδραση. Υποκείµενο της µαθησιακής διαδικασίας δεν είναι µόνο ο µαθητής, 

αλλά η κοινότητα εκπαιδευτικών και εκπαιδευοµένων, όπου µέσα σε σ’ αυτήν 

δηµιουργείται η ζώνη επικείµενηςς ανάπτυξης (ΖΕΑ). 

Μιας όµως και το σχολείο, στα πλαίσια της σύνδεσής του µε την µελλοντική 

εργασιακή προοπτική των παιδιών αποκτά ολοένα και περισσότερο λόγο ως πολιτική 

και κοινωνική απαίτηση, αξίζει να αναφερθούµε στη σηµασία που δίνουν οι θεσµοί 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη µάθηση. Έτσι ανάµεσα στις 8 κοµβικές ικανότητες ενός 
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πλαισίου ταξινόµησης για τους νέους, που αναζητούν εργασία, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή µέσα σε κείµενο αφενός θεωρεί ότι η ικανότητα µάθησης κατέχει 

ξεχωριστή θέση και αφετέρου υπονοείται στο σύνολο των υπολοίπων ικανοτήτων. 

Ποιο συγκεκριµένα στο κείµενο της Ε.Ε η Ικανότητα Μάθησης (Learning-to- Learn) 

αναλύεται: «Η ικανότητα µάθησης αφορά στη διάθεση  και ικανότητα ενός ατόµου να 

οργανώνει τη µάθησή του τόσο σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Περιλαµβάνει 

τις δεξιότητες αποτελεσµατικής διαχείρισης του χρόνου, επίλυσης προβληµάτων, 

ανάκτησης επεξεργασίας, αξιολόγησης και αφοµοίωσης της νέας γνώσης καθώς και την 

εφαρµογή των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων σε διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως το 

σπίτι η εργασία το σχολείο και η κατάρτιση. Σε γενικότερους όρους η ικανότητα 

µάθησης συµβάλλει καθοριστικά στη διαχείριση της επαγγελµατικής  σταδιοδροµίας 

ενός ατόµου» (Μαρβάκης ο.π. 76). Η ικανότητα µάθησης στο Ευρωπαϊκό κείµενο 

αναφέρεται πάντα σε διαδικασίες και σε διαχείριση ποτέ σε περιεχόµενο. Απαιτείται 

δηλ από τους µαθητές-εργάτες αύριο- να διαχειρίζονται διαδικασίες ανεξάρτητα από 

το περιεχόµενο, χωρίς να έχουν δικαίωµα καθορισµού ως πολίτες ακόµα και εκεί που 

θα κρίνονταν απαραίτητη η συµµετοχή τους. Καθότι το περιεχόµενο το ορίζει και το 

καθορίζει το Ευρωπαϊκό πλαίσιο ή άλλοι ισχυροί, όπως η αγορά. Στα πλαίσια αυτής 

της προσέγγισης φαίνεται να ανακύπτουν µια σειρά από αντιφάσεις. Από τη µια 

έχουµε την απόδοση-την αναγνώριση δυνατοτήτων στα άτοµα, κάτι το οποίο είναι 

βέβαια πολύ θετικό. Από την άλλη όµως η αναγνώριση αυτή των δυνατοτήτων 

πραγµατοποιείται σε συγκεκριµένες κοινωνικές συνθήκες κάτω από τις ποικίλες 

διαστάσεις και δυναµικές του σύγχρονου καπιταλισµού και των απαιτήσεων των 

πολυδιάστατων κυρίαρχων πλαισίων που προβάλουν οι αγορές. Αυτό σηµαίνει ότι η 

αναγνώριση των όποιων δυνατοτήτων για ανάπτυξη ικανοτήτων συνοδεύεται από την 

αποµόνωση τους, που προβάλλει η κυρίαρχη κοινωνική πλαισίωση του σύγχρονου 

καπιταλισµού. Οι δυνατότητες δηλαδή γίνονται κατανοητές και αποκτούν αξία 

(οικονοµικά προσδιοριζόµενη) για να ικανοποιούν το κυρίαρχο πλαίσιο. Για την 

εκπαιδευτική διαδικασία αυτή η λογική θα πρέπει να προσεγγιστεί µε ιδιαίτερη 

προσοχή και να αναλυθεί για το τι µπορεί να σηµαίνει µια τέτοια οικονοµική 

απαίτηση στα πλαίσια του δίπολου χειραγώγηση ή χειραφέτηση και ποιες οι άµεσες ή 

έµµεσες προεκτάσεις και επιπτώσεις στην διαρκή- διαχρονική πολιτική προοπτική 

της ιδιότητας του πολίτη.  
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Γραµµατισµοί ως µαθησιακές διαδικασίες 

Το δεύτερο σκέλος της εργασίας µας αφορά το περιεχόµενο των 

πολλυγραµµατισµών και της πολυπολιτισµικότητας στα πλαίσια µιας διαδικασίας 

µάθησης.  

Ο γραµµατισµός συνιστά µια περίπλοκη διαδικασία αλληλεπίδρασης, η οποία 

σε µια επιφανειακή πρώτη προσέγγιση µπορεί να εστιάζεται ανάµεσα σε ατοµικές 

δεξιότητες και κοινωνική γνώση. Όµως στα σύγχρονα περιβάλλοντα, στα οποία η 

εµπλοκή κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτικών, πολιτιστικών, τεχνολογικών (νέες 

τεχνολογίες-κοινωνία της γνώσης) και φυσικών παραγόντων θεωρείται ως 

αλληλένδετη δοµή, απαιτείται µια άλλου είδους ανάλυση και προσέγγιση του 

γραµµατισµού και δεν µπορεί να περιλαµβάνει µόνο ατοµικές δεξιότητες γραφής-

ανάγνωσης, αλλά την εµπλοκή των ανθρώπων και των παιδιών στα πλαίσια της 

κριτικής συνειδητοποίησης, όπως αυτή διαµορφώνεται στην κριτική παιδαγωγική 

πρόταση (Φρέιρε,1977 α και β , Apple, ο.π. Γρόλλιος, 2005, Τσιάκαλος, 2001 

Grandy, 2003). Η αναγκαιότητα θεώρησης αλλά και διαχείρισης του γραµµατισµού 

στο σχολείο στα πλαίσια της κριτικής συνειδητοποίησης γίνεται ακόµη ποιο 

επιβεβληµένη, όταν οι δοµές της κοινωνίας διαµορφώνονται επιπλέον στη βάση των 

προϋποθέσεων της παγκοσµιοποίησης και της πολυπολιτισµικότητας (Macedo, 2006, 

Giroux, 2006, Τσιάκαλος, 2000, 2006). 

Η όποια λοιπόν διαδικασία γραµµατισµού στο σχολείο θα πρέπει να ξεκινά 

από εκείνα τα κοινωνικά δεδοµένα που διαµορφώνουν τα πλαίσια του κοινωνικού 

πολιτικού και εκπαιδευτικού χώρου, τα οποία µας φέρνουν µπροστά στα διλλήµατα: 

κοινωνική δικαιοσύνη ή βαρβαρότητα, ισότητα- κοινωνική δικαιοσύνη-

εξανθρωπισµός ή ανταγωνιστικότητα, σεβασµός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή 

ρατσισµοί και διακρίσεις; ∆ιλλήµατα τα οποία µόνο µε προσεγγίσεις και όρους 

διαλεκτικής µπορούν να αποτελέσουν απαρχή µιας «εκπαίδευσης πολιτικού, 

πολιτιστικού και κοινωνικού εξανθρωπισµού» για όλα τα παιδιά, όπως θα έθετε ο 

Φρείρε (Φρέιρε.1977 α). Σ’ αυτά το περιβάλλοντα τίθενται οικονοµικά προτάγµατα 

της αγοράς: ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα, πολιτική ηρεµία, κοινωνική 

συνοχή σε συνδυασµό µε την αυτονόητη αποδοχή και χρήση καθηµερινά της έννοιας 

της πολυπολιτισµικότητας ως µια επιφανειακή-δήθεν ισότιµη πολιτισµική 

συµµετοχή. Σε κάθε δε προσέγγιση τείνει να αντικαθίσταται οι έννοιες της 

κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης από την πολυπολιτισµικότητα και τη διαχείρισή 
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της για λόγους προφανείς βέβαια: την απόκρυψη των κοινωνικών ανισοτήτων και τα 

κέρδη των αγορών.  

Επιπλέον το σχολείο θεωρητικά καλείται καθηµερινά να διαµορφώσει πλαίσια 

µάθησης σε περιβάλλοντα πολυγραµµατισµών [επικουρούµενα από τις Νέες 

Τεχνολογίες (βλέπε Βασιλόπουλος, Χατζηνικολάου ανακοίνωση στο παρόν 

συνέδριο)] για την απορρόφηση του πλούτου των γνώσεων από όλα τα παιδιά: 

γηγενή, µεταναστόπουλα, παιδιά Ροµά και παιδιά µειονοτήτων. Σ’ αυτό όµως το 

περιβάλλον το ιδανικό της ισότητας στην εκπαίδευση αποτελεί ένα καθηµερινό 

εκπαιδευτικό διακύβευµα για πολλά παιδιά. Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω ο 

γραµµατισµός ως πρόταση για ένα ανθρώπινο και δηµοκρατικό σχολείο (Τσιάκαλος 

2010) θα έθετε το σύνολο της σχολικής επιτυχίας και ένταξης όλων των παιδιών στη 

βάση αφενός της διεύρυνσης της ∆ηµοκρατίας -ως µια καθηµερινή διαδικασία- και 

αφετέρου θα αναδεικνυόταν ως ο φυσικός σύµµαχος της ισότητας, της αλληλεγγύης, 

της ειρήνης, της δικαιοσύνης και εν τέλει της ∆ηµοκρατίας. 

Ο γραµµατισµός στη διάσταση αυτή απηχεί τις κοινωνικές πρακτικές δηλ τις 

κοινωνικά, πολιτισµικά και ιστορικά πλαισιωµένες πρακτικές, που υιοθετούν οι 

κοινότητες (Κωστούλη, 2005, Κωστούλη 2009) στη βάση των πολιτισµικών αξιών 

τους, της έκφρασης των σχέσεων και γιατί όχι και της αλλαγής του στάτους τους (Lee 

McKay, 2009). Έτσι οι παιδαγωγικές συνεπαγωγές και οι µαθησιακές διαδικασίες 

που προβάλλονται από την αντιµετώπιση του γραµµατισµού αποκτούν ιδιαίτερη 

σηµασία.  

Στη εισήγησης εκλαµβάνεται ως δεδοµένο ότι ο γραµµατισµός είναι 

πολυδιάστατος. ∆ιαφορετικά περιβάλλοντα (κοινωνικά µορφωτικά, εκπαιδευτικά, 

τεχνολογικά κλπ) απαιτούν ειδίκευση σε ποικίλες µορφές γραµµατισµού. Και αυτές 

οι απαιτήσεις απαιτούν από τον/την µαθητή/τρια διερευνήσεις για να µάθει να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του εκάστοτε περιβάλλοντος, που προβάλλεται 

µπροστά του (Kalantzis, Cope, 2001, Kalantzis, Cope,2002). Ταυτόχρονα ο 

αναστοχασµός δηλαδή η ικανότητα να σκέφτεται κάποιος/α και να επεξεργάζεται το 

γραπτό λόγο αποκτά σηµαντική αξία για αυτόν και τη γνωστική του ανάπτυξη. (Lee 

McKay, ο.π. 689-90). ∆ηλαδή το να σκέφτεται κανείς ανεξάρτητα από άλλους και µε 

τρόπο αποπλαισιωµένο, όταν τα κείµενα που έχει µπροστά του είναι εκτός πλαισίου-

κοινωνικού εργασιακού, σχολικού ή επιστηµονικού- παραγωγής ή δηµιουργίας τους, 

είναι και αυτό µια σηµαντική διαδικασία µάθησης. Η µάθηση του αναστοχασµού 
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είναι µια ανώτερη διαδικασία έχει επιπτώσεις στην αξιοπρέπεια τόσο στην µαθητική 

όσο και στην ενήλικη ζωή (Lee McKay, ο.π. 691).  

Έτσι ο γραµµατισµός στην εποχή του 21ου αιώνα καταγράφεται ως µια 

διαδικασία πολυδιάστατη και διαφορετική από εκείνη των αρχών του 20ου αιώνα, 

όταν τότε και µόνο η γνώση απλής γραφής και ανάγνωσης ήταν αρκετές για να 

καταστεί ένα άτοµο ικανό ένταξης στους εγγράµµατους. Απαιτεί λοιπόν ανθρώπους 

ικανούς όχι µόνο να χειρίζονται ένα ευρύ φάσµα εντύπων υλικών, που πλέον 

αποτελούν χαρακτηριστικό µιας τεχνολογικά προηγµένης κοινωνίας, αλλά να 

δηµιουργούν και να ανταποκρίνονται οι ίδιοι/ες σε νέα είδη λόγου ως απαραίτητο 

µέρος της δηµιουργίας νέας γνώσης και νέων τρόπων σκέψης (Lee McKay, ο.π. 692). 

Αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στο σχολείο ο µαθητής να αξιοποιεί τις εµπειρίες του, να 

µαθαίνει να εντοπίζει τα στάνταρ και τις αξίες της εποχής να µπορεί να τα µελετά να 

τα κρίνει, και να µαθαίνει να τα ανατρέπει ή να τα αλλάζει, αν το κρίνει αναγκαίο. 

Έχει καταγραφεί ερευνητικά ότι ο τρόπος, µε τον οποίο εκµεταλλεύεται το σχολείο 

την προϋπάρχουσα γνώση, συµβάλλει στη διαµόρφωση της µάθησης για το πώς τα 

παιδιά θα παράγουν για παράδειγµα κείµενα ή το πώς οι προϋπαρχουσες εµπειρίες 

τους αποτελούν περιεχόµενο γνώσεων και µάθησης. (Myhill, 2009, Χατζηνικολάου, 

2008). Σε αυτήν την ποιότητα διαδικασίας µάθησης τίθενται ζητήµατα δόµησης της 

αυτοπεποίθησης.  

Επειδή όµως αναφερόµαστε σε σύγχρονα φαινόµενα πολυπολιτισµικότητας, 

προφανώς οφείλουµε να τονίσουµε ότι οι εµπειρίες έχουν να κάνουν µε µια πλειάδα 

σχέσεων στα σύγχρονα περιβάλλοντα κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης και την 

ποικιλία τω µορφών ανισοτήτων και ρατσισµού, που χαρακτηρίζουν αυτήν την 

ανάπτυξη. Άρα όλα αυτά τα γεγονότα αποτελούν περιεχόµενο κοινωνικού και 

πολιτικού γραµµατισµού αµφισβήτησής τους, που µπορεί να αξιοποιηθεί στο 

σχολείο. Στις εµπειρίες κάθε παιδιού για παράδειγµα µπορούν να δοµηθούν στα 

πλαίσια του κοινωνικού και πολιτικού γραµµατισµού αφενός ποικίλες µορφές 

περιεχοµένου Λ(λ)όγου: αντιρατσιστικού, αλληλεγγύης, ειρήνης και κατανόησης των 

συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων και αφετέρου να αξιοποιηθούν ως µάθηµα 

γλώσσας οι διάφορες µορφές του σχολικού λόγου: περιγραφικός, δηµοσιογραφικός, 

λογοτεχνικός, ο µαθηµατικός, ο θρησκευτικός, ο ιστορικός κλπ  

Σε αυτή την προσέγγιση δεν πρέπει να µας διαφεύγει ως γεγονός ότι στην 

ελληνική πραγµατικότητα ιστορικά έχει διαµορφωθεί σε επίπεδο κοινωνίας και 
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πολιτικής ένας ιδιότυπος ενθνοκεντρισµός, ο οποίος έχει κατορθώσει να αποτυπωθεί 

στην εκπαίδευση µε έναν ιδιαίτερο εθνοκεντρικό γραµµατισµό, ο οποίος ταυτόχρονα 

ενισχύει και την εθνοκεντρική τάση της κοινωνίας. Έχει επιβληθεί στο σύνολο των 

δοµών της εκπαίδευσης και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όπου γίνεται λόγος για 

διαπολιτισµικές προσεγγίσεις, οι τάσεις εθνοκεντρισµού τείνουν να τις εξαλείφουνή 

να τις υποβαθµίζουν αξιολογικά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της επικυριαρχίας του 

εθνοκεντρισµού είναι η περίπτωση του 132ου  ∆ηµ σχολείου Αθηνών Στη βάση αυτών 

των προσεγγίσεων οι διαπολιτισµικές προσεγγίσεις ως καθηµερινό εκπαιδευτικό 

εγχείρηµα εστιάζονται γύρω από λογικές ότι οι διαφορετικοί τρόποι µε τους οποίους 

οι κουλτούρες των µαθητών µεταναστών, µειονοτήτων και Ροµά επηρεάζουν τη 

σχολική ζωή ταξινοµούνται ως κατώτερες των προσδοκιών της ελληνικής 

κουλτούρας και σε αρκετές περιπτώσεις επικίνδυνες για το ίδιο το Ελληνικό κράτος 

και το έθνος. Γύρω από αυτή την προσέγγιση δοµείται στη συνέχεια µια ρητορική και 

λόγος, µε χαρακτηριστικά κυριαρχίας προκειµένου να διασφαλιστεί η υποτιθέµενη 

οµοιοµορφία της ελληνικής κοινωνίας. Το σύνολο αυτών των αντιλήψεων στην ουσία 

διαµορφώνει ένα πλέγµα θεσµικού ρατσισµού (Τσιάκαλος, 2001, Τσιάκαλος 2008) 

και αυτό αποτελεί σηµαντικό στοιχείο διερεύνησης στο σχολείο κατά την καθηµερινή 

συνεργασία ∆ασκάλων –παιδιών.  

 

Προτάσεις 

Τις δοµές αυτού του λόγου µε χαρακτηριστικά εθνικισµού και ρατσισµού έχει 

ιδιαίτερη σηµασία σε ένα πρώτο επίπεδο να µάθουν να εντοπίζουν οι γηγενείς 

µαθητές/τριες και σε ένα δεύτερο επίπεδο να διαµορφώνουν αντιρατσιστικές 

προσεγγίσεις µε κύριο περιεχόµενο το σεβασµό του πολιτισµού της κουλτούρας και 

της αξιοπρέπειας των συµµαθητών/τριών τους Ροµά η µεταναστών κλπ. Από την 

άλλη τα παιδιά µειονοτήτων, Ροµά και µεταναστόπουλα πρέπει να κατανοήσουν- να 

µάθουν ότι µέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία στα πλαίσια των ποικίλων 

γραµµατισµών µπορεί να επιφέρουν θετικές αλλαγές και σε επίπεδο κοινωνίας, όπως 

υποστηρίζει στο έργο του ο Φρέιρε. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο γραµµατισµός µπορεί 

να ενδυναµώσει τους ανθρώπους, ώστε να αλλάξουν τη ζωή τους και στα πλαίσια 

αυτής της προσέγγισης ο γραµµατισµός είναι πρωτίστως µια πολιτική πράξη. Για 

κάθε µαθητή σύµφωνα µε τον Φρέιρε στα πλαίσια της πρότασής του της κριτικής 

συνειδητοποίησης έχει αξία να µπορεί να φτάσει να στοχάζεται κριτικά για την 
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πραγµατικότητα, να δραστηριοποιείται για να αλλάξουν οι συνθήκες καταπίεσης 

(Φρέιρε, 1976). 

Σε επίπεδο λοιπόν καθηµερινής διδασκαλίας τα ίδια τα παιδιά θα µάθουν στη 

βάση της εθνογραφίας να θέτουν ερωτήσεις, για να πετύχουν πολλούς στόχους 

(Freeman, Elhinny 2009). ∆ιδάσκονται έτσι τα παιδιά µέσα στο πλαισιωµένο 

περιβάλλον να θέτουν τα ίδια ερωτήσεις προκειµένου να τοποθετηθούν και να 

ζήσουν στο χώρο. Αυτό ως εµπειρία και ανάλυση των σχολικών συνθηκών 

δηµιουργεί σχέσεις µικροπολιτικής ανάλυσης της θέσης των προσώπων και των 

δοµών του σχολείου και θα µπορούν τα παιδιά να µεταφέρουν τη προσέγγιση αυτή 

και σε άλλα περιβάλλοντα (Erickson 2009). 

Για την εκπαίδευση έχει σηµασία η αξιοποίηση των εµπειριών των παιδιών 

Ροµά, µεταναστόπουλων η µειονοτήτων, γιατί αυτές προσφέρουν πολύτιµο 

εκπαιδευτικό περιεχόµενο και ταυτόχρονα αποτελούν το υλικό διαπολιτισµικής 

προσέγγισης όλων των παραγόντων της εκπαίδευσης. Στα πλαίσια των 

πολυγραµµατισµών αναδεικνύουν το γεγονός ότι η υπόθεση του γραµµατισµού στην 

πραγµατικότητα είναι διαδικασία πολιτισµικής µάθησης και κατανόησης (Hornberger 

2009). Έτσι το είδος της διδασκαλίας θα πρέπει να θέτει ζητήµατα πολιτισµικής 

παιδαγωγικής µε την έννοια ότι η διδασκαλία, που σχεδιάζεται όχι απλώς για να 

ταιριάξει την κουλτούρα του σχολείου µε τη κουλτούρα των παιδιών, αλλά και να 

χρησιµοποιήσει την κουλτούρα των παιδιών ως βάση, για να βοηθήσει να 

καταλάβουν τους εαυτούς τους και τους άλλους, όπως έλεγε ο Φρέιρε, να 

συνειδητοποιήσουν «την καταπιεστική τους κατάσταση» ως πηγή αλλοτρίωσης και 

στη συνέχεια να προσπαθήσουν να πείσουν και τους «καταπιεστές» τους, να τους 

αλλάξουν να τους εξανθρωπίσουν (Φρέιρε, 1977α). Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα 

δοµήσουν κοινωνικές διεπιδράσεις και θα συλλάβουν τις έννοιες της γνώσης. Γι’ 

αυτό και ο Cummins τονίζει ότι αν ο δάσκαλος δεν µαθαίνει από τη σχέση του µε το 

µαθητή, είναι αµφίβολο, αν θα µάθει κάτι ο µαθητής από τα όσα λέει ο δάσκαλος στη 

διαδικασία της εκπαίδευσης (Cummins, 1999). 

Επιλογικά 

Μαθαίνω λοιπόν να χειρίζοµαι την έρευνα ζωής και την αυτοµόρφωση. Τι 

σηµαίνει παιδαγωγώ και πώς αντιµετωπίζουν οι παιδαγωγοί -εκπαιδευτικοί το 

καθοδηγητικό τους ρόλο; Για τον καθηγ Παπά παρουσιάζοντας τη θέση του Gunnar 

Heinsohn (Παπάς 21) «παιδαγωγώ σηµαίνει βοηθώ το παιδί να χειραφετηθεί του δίνω 
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τη δυνατότητα να αυτοδιευθύνεται, να καταξιώνεται µε τη διαδικασία της αυτοαγωγής 

και να οδηγείται µέσα από την αµφισβήτηση στην κατάκτηση της αλήθειας» 
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