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Από την αυγή της ιστορίας τους οι άνθρωποι δημιούργησαν έναν κόσμο μηνυμάτων και 
νοημάτων, έναν κόσμο συμβόλων που εκφράζει αυτά τα μηνύματα. Από την πέτρα ως το 
δέρμα των ζώων, από το χαρτί ως το internet, η ιστορία του ανθρώπου γράφεται και 
ξαναγράφεται με σύμβολα και μηνύματα. Αυτός ο συμβολισμός των φτερωτών λόγων με τα 
γραπτά κείμενα που έχουν διάρκεια και μονιμότητα άλλαξε ριζικά την ανθρώπινη ιστορία. Η 
ικανότητά μας να λειτουργούμε στον κόσμο του γραπτού λόγου είναι αυτό που ονομάζουμε 
γραμματισμό, δηλαδή η ικανότητά μας να διαβάζουμε και να γράφουμε. 

Η διδασκαλία του γραμματισμού σημαίνει διδασκαλία του «παραδοσιακού» 
γραμματισμού, να μάθει δηλαδή ο νέος άνθρωπος να διαβάζει και να γράφει με επάρκεια και 
ενθουσιασμό. ∆ίπλα σ’ αυτόν τον γραμματισμό υπάρχει και μαθηματικός γραμματισμός 
(numeracy) και γραμματισμός στις φυσικές επιστήμες (science literacy). Αυτοί είναι οι 
γραμματισμοί που τους γνωρίζουμε, τους ερευνούμε, τους διδάσκουμε. ∆ιδασκαλία του 
γραμματισμού όμως σήμερα πρέπει να σημαίνει ότι ο μαθητής, ο άνθρωπος γενικότερα, 
«διαβάζει» και «γράφει» κείμενα τυπικά της αναδυόμενης νέας εποχής της πληροφορίας 
και των πολυμέσων. Σημαίνει διδασκαλία των νέων γραμματισμών. 

    Σε πολλες χώρες οι απαιτήσεις των νέων αναλυτικών προγραμμάτων αναφέρονται 
στην ανάγκη οι μαθητές να είναι ‘‘γραμματισμένοι’’ τόσο στην κινούμενη εικόνα και τα 
γραφικά όσο και ικανοί να διαβάζουν και να γράφουν. Παρ’ όλα αυτά όμως, αυτοί οι νέοι 
γραμματισμοί δεν είναι ακόμα καθημερινή πρακτική στις τάξεις. 

Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι νέοι γραμματισμοί; 
Ασφαλώς, πρόκειται γι’ αυτούς που αναδύθηκαν στη «μετατυπογραφική εποχή».  ο 

όρος αυτός φανερώνει μια διανοητική και πολιτισμική μετακίνηση στον τρόπο που η 
πληροφορία σχεδιάζεται, μεταδίδεται, ανακαλείται και προσλαμβάνεται. Τα 
«μετατυπογραφικά», δηλαδή ηλεκτρονικά κείμενα πάσης φύσης αποσταθεροποιούν 
προηγούμενες αντιλήψεις για τον γραμματισμό και απαιτούν από δασκάλους και μαθητές να 
αναθεωρήσουν αντιλήψεις για την ανάγνωση και το γράψιμο, τα βιβλία και τη γνώση, τη 
διδασκαλία και τη μάθηση (Semali, 2001). 

Πολλοί τοποθετούν τους μετατυπογραφικούς γραμματισμούς κάτω από την ομπρέλα 
του «πληροφοριακού γραμματισμού» (information literacy). Αυτός θεωρείται ως ένας από 
τους πλέον κρίσιμους και σημαντικούς γραμματισμούς του 21ου αιώνα και συνδέεται με 
καλύτερη διδασκαλία και μάθηση, συνδέεται με αυτόνομη και δια βίου μάθηση, και 
διαμεσολαβείται σε όλα τα γνωστικά πεδία.  

Ο πληροφοριακά γραμματισμένος  έχει την ικανότητα να αναζητά, να βρίσκει, να 
αξιολογεί και να χρησιμοποιεί την πληροφορία στους διάφορους τύπους που αυτή 
εμφανίζεται και να επιλέγει το κατάλληλο μέσο για να τη μεταδώσει. Ταυτόχρονα έχει τις 
κατάλληλες γνώσεις και στάσεις για κοινωνικά και ηθικά θέματα που περιβάλλουν την 
πληροφορία και την τεχνολογία της πληροφορίας. 

Κάποιοι άλλοι ερευνητές θεωρούν ότι ο πληροφοριακά γραμματισμένος έχει: 
• Μια στάση εκτίμησης της αξίας και της δύναμης της πληροφορίας 
• Μια επίγνωση της ποικιλίας των ειδών και των μορφών της 
• Μια κατανόηση ότι η πληροφορία δεν είναι γνώση, αν δεν αναλυθεί, αν δεν γίνει 

αντικείμενο κριτικής και αν δεν ενσωματωθεί σε ευρύτερο σύνολο  
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• Μια διαδικασία πρόσβασης και αποτελεσματικής κριτικής αξιολόγησης (McHenry, 
Stewart & Wu, 1992).  
To Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (State University of New York) 

αναγνωρίζει εννέα δεξιότητες που ορίζουν τον πληροφοριακά γραμματισμένο: 
 Να αναγνωρίζει την ανάγκη για πληροφορία 
 Να αποκτά την πληροφορία από κατάλληλες πηγές 
 Να αναπτύσσει δεξιότητες χρήσης της τεχνολογίας της πληροφορίας  
 Να αναλύει και να αξιολογεί την πληροφορία κριτικά  
 Να οργανώνει και να επεξεργάζεται την πληροφορία 
 Να τη χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και δημιουργία στη λήψη αποφάσεων 
 Να δημιουργεί και να μεταδίδει αποτελεσματικά πληροφορία και γνώση  
 Να κατανοεί και να σέβεται τις ηθικές, νομικές και κοινωνικοπολιτικές παραμέτρους 

της πληροφορίας και των τεχνολογιών της 
 Να αποκτά στάσεις και διαθέσεις θετικές στη δια βίου μάθηση.  

Ο πληροφοριακός γραμματισμός διακρίνεται σε οπτικό γραμματισμό (visual literacy), 
γραμματισμό των μαζικών μέσων επικοινωνίας (media literacy), υπολογιστικό γραμματισμό 
(computer literacy) και δικτυακό γραμματισμό (network literacy).  

 Ο οπτικός  γραμματισμός έχει στόχο να βοηθήσει τον νέο άνθρωπο να κατανοήσει 
την εικόνα και τα οπτικά μέσα (τον κινηματογράφο, τη ζωγραφική, την ΤV κλπ.) και τον 
τρόπο που λειτουργούν. Να αντιληφθεί ότι η εικόνα δεν είναι αυτό που φαίνεται, δεν είναι η 
πραγματικότητα, να αντιληφθεί τις δυνατότητες χειραγώγησης, εξαπάτησης και 
προπαγάνδας των οπτικών μέσων. 

Ο γραμματισμός των ΜΜΕ αναφέρεται στην ικανότητα να αναζητά, να βρίσκει, να 
αξιολογεί και να παράγει προϊόντα ΜΜΕ. Τα ΜΜΕ πολλές φορές θεωρούνται ότι 
αναπαριστάνουν τα γεγονότα, αλλά αυτές οι αναπαραστάσεις είναι υποκειμενικές και 
ατελείς. Οι δημοσιογράφοι και οι παραγωγοί των εκπομπών επιλέγουν τι θα 
δημοσιοποιήσουν, πού θα δώσουν έμφαση, τι γλώσσα θα χρησιμοποιήσουν. Ο γραμματισμός 
των ΜΜΕ είναι αναγκαίος για τον χρήστη τους ο οποίος θα περνά από ‘‘κριτικό κόσκινο’’ 
την ποικιλία των αναπαραστάσεων της ΤV, της εφημερίδας, του ραδιοφώνου, των 
δικτυακών τόπων κλπ., προκειμένου να κατασκευάσει ένα όσο γίνεται αντικειμενικό νόημα. 

Ο υπολογιστικός γραμματισμός αναφέρεται στις ικανότητες που απαιτούνται για τη 
διεκπεραίωση εργασιών με τη βοήθεια του υπολογιστή. Ο γραμματισμός αυτός δεν περιέχει 
αναγκαστικά και την ικανότητα του προγραμματισμού. Ο γραμματισμός στον προσωπικό 
υπολογιστή αναφέρεται στην ικανότητα δημιουργίας και διαχείρισης κειμένων και 
δεδομένων μέσω της επεξεργασίας κειμένου, των φύλλων εργασίας, των βάσεων 
δεδομένων και άλλων εργαλείων λογισμικού. Ο υπολογιστής είναι ένα σπουδαίο εργαλείο 
που διευκολύνει και επεκτείνει τις δυνατότητές μας να μαθαίνουμε και να επεξεργαζόμαστε 
την πληροφορία. Γι΄ αυτό σήμερα θεωρείται ως απαραίτητο στοιχείο της εκπαίδευσης και 
πολύ σημαντικό εφόδιο για την επιτυχία. 

Ο δικτυακός γραμματισμός  αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου που έχει 
επίγνωση του εύρους και των χρήσεων των πηγών και των υπηρεσιών του παγκόσμιου 
δικτύου, αντιλαμβάνεται το σύστημα με το οποίο αυτό το δίκτυο δημιουργείται, γίνεται 
αντικείμενο διαχείρισης και προσφέρεται προς χρήση. Γνωρίζει πώς να το χρησιμοποιήσει,  
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πώς να το συνδυάσει με άλλες πηγές και, γενικά γνωρίζει πώς να το χρησιμοποιήσει 
για να βελτιώσει την προσωπική και την επαγγελματική του ζωή.     

Στο κατώφλι του νέου αιώνα οι αναδυόμενες τεχνολογίες, η παγκοσμιοποιημένη 
οικονομία και το internet αλλάζουν το νόημα του γραμματισμού. Η ψηφιακή εποχή αλλάζει 
την ποιότητα, το εύρος και την ταχύτητα της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη ζωή 
μας.  

Ταυτόχρονα οι νέες τεχνολογίες παρέχουν νέες ευκαιρίες στους νέους αλλά και στους 
παλαιότερους για δημιουργία, για μάθηση, για επικοινωνία, για συνεργασία.     

Στο πλαίσιο της εποικοδομηστικής επιστημολογίας ο κύριος λόγος της μάθησης του 
γραμματισμού είναι η κατασκευή νοήματος. Η μάθηση αναδύεται από την αλληλεπίδραση 
αυτού που μαθαίνει με τον κόσμο που ζει, μέσα από σκεπτικές διαδικασίες ανάλυσης και 
κρίσης. Οι βασικοί άξονες του περιβάλλοντος που οδηγούν στη μάθηση είναι: το συγκείμενο, 
η εποικοδόμηση/κατασκευή, η συνεργασία και ο διάλογος (Jonassen, Davidson, Cambell & 
Bannam-Haag, 1995).  

Μέσα από δυναμικές σχέσεις λοιπόν και συνεργατικές αλληλεπιδράσεις, αυτός που 
μαθαίνει εμπλέκεται ενεργητικά σε μια κοινωνική διαδικασία διαλόγου, καθώς κατασκευάζει 
προσωπικά τη γνώση που τον ενδιαφέρει. Οι νέοι γραμματισμοί αλλά και ο παραδοσιακός 
γραμματισμός αναζητούν από εμάς δυναμικές μεθόδους διδασκαλίας, ενεργητικές, 
αλληλεπιδραστικές, όπου ο μαθητής μας προσωπικά και ενεργητικά να κατασκευάζει γνώση 
με νόημα και σημασία για τον ίδιο.  

Η εποχή μας επιβάλλει για όλους υψηλά επίπεδα γραμματισμού, αν θέλουμε όλοι 
να λαμβάνουμε μέρος ως ισότιμοι πολίτες στο κοινωνικό γίγνεσθαι.      
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