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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

1Β. ΤΠΕ και γραμματισμός 
Δ. Κουτσογιάννης 

 

1.1. Γραμματισμός: ορισμός και θεωρητικοί προβληματισμοί 
 

Βασική έννοια στα κεφάλαια που ακολουθεί είναι αυτή του γραμματισμού 

(literacy). Στη θέση του χρησιμοποιείται συχνά και ο όρος εγγραμματισμός. Οι όροι 

αυτοί αποδίδουν στα ελληνικά τον αγγλικό όρο literacy. Στα αγγλικά ο όρος 

χρησιμοποιείται με ένα διπλό περιεχόμενο: με αυτό που αποκαλούμε στα ελληνικά 

αλφαβητισμός και με το περιεχόμενο που αποδίδουμε στον όρο γραμματισμός. Ο αλ-

φαβητισμός είναι όρος που χρησιμοποιήθηκε κυρίως στο παρελθόν και έδινε 

βαρύτητα στην καλλιέργεια της ικανότητας για ανάγνωση και γραφή. Ο όρος 

γραμματισμός περιλαμβάνει την έννοια του αλφαβητισμού αλλά είναι πιο δυναμικός. 

Η έννοια αυτή (του γραμματισμού) σχετίζεται με τη δυνατότητα του εγγράμματου 

ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορες καθημερινές κοινωνικές 

πρακτικές που συμπεριλαμβάνουν ανάγνωση και γραφή (και όχι μόνο) στις ποικίλες 

εκδοχές της.  Σήμερα όμως έχουμε ποικίλα νέα δεδομένα: το γεγονός ότι οι κοινωνικές πρα-

κτικές απαιτούν συχνά τη χρήση ποικίλων τεχνολογιών επικοινωνίας από τις πιο πα-

ραδοσιακές (μολύβι, χαρτί, έντυπο) μέχρι τις πιο σύγχρονες (ψηφιακά μέσα)· το γεγο-

νός ότι η κάθε μία από αυτές τις τεχνολογίες συνδυάζεται με την παραγωγή και κατα-

νόηση διαφόρων κειμένων και κειμενικών ειδών που σχετίζονται άμεσα με τα ποικίλα 

καθημερινά κοινωνικά συμβάντα (π.χ. η ανάληψη χρημάτων από την τράπεζα, η εύ-

ρεση και αξιολόγηση μια πληροφορίας από το διαδίκτυο, η διαμόρφωση μιας σχολι-

κής ιστοσελίδας, η γραφή μιας παρουσίασης στο Power Point) που απαιτούν συγκε-

κριμένου τύπου γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Θα 

μπορούσαμε εν κατακλείδι να πούμε ότι ο σημερινός εγγράμματος άνθρωπος θα πρέ-

πει να είναι σε θέση να παράγει, να κατανοεί και να επεξεργάζεται με κριτικό τρόπο 

κείμενα γραπτού, προφορικού και ηλεκτρονικού λόγου, καθώς επίσης και πολυτροπι-

κά κείμενα (κείμενα που δεν είναι μόνο γλωσσικά, αλλά διαμορφώνονται με την αξι-

οποίηση και άλλων σημειωτικών συστημάτων, όπως: εικόνας, ήχου, γραφημάτων 

κλπ.).3 

                                                 
3 Για την έννοια της πολυτροπικότητας βλ. Ενότητα ΙΙ, κεφ. 2.5) καθώς και τα: -Βασιλική Μητσικο-
πούλου, «Γραμματισμός», στον τόμο Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e1/index.html. 
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Είναι προφανές, επομένως, ότι το περιεχόμενο του όρου γραμματισμός δεν εί-

ναι σταθερό, αλλά συναρτάται με ευρύτερες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 

μεταβολές, μεταβολές που απαιτούν και την πιθανή χρήση νέων τεχνολογιών και την 

καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων – γνώσεων, ώστε να είναι ικανός κανείς να ανταπεξέλ-

θει στη δεδομένη κοινωνία. Από τον ορισμό αυτό είναι προφανές, επίσης, ότι οι ΤΠΕ 

θεωρούνται οργανικό μέρος της ‘νέας επικοινωνιακής τάξης πραγμάτων’, η οποία με 

τη σειρά της δεν μπορεί να γίνει κατανοητή εκτός του ευρύτερου οικονομικού, 

κοινωνικού και πολιτισμικού σημερινού γίγνεσθαι. Πρόκειται για οπτική που 

μεταβάλλει σημαντικά το τοπίο στο χώρο της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημά-

των, όχι μόνο ως προς το πώς θα αξιοποιήσουμε καλύτερα τις ΤΠΕ σε μια δεδομένη 

διδασκαλία, αλλά και πώς θα προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της διδασκαλίας, 

προκειμένου να ανταποκρίνεται στις λειτουργικές αλλά και κριτικές διαστάσεις του 

νέου γραμματισμού (που συμπεριλαμβάνει τις ΤΠΕ). 

Αν όμως έτσι έχουν τα πράγματα, τότε η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

των φιλολογικών μαθημάτων δεν μπορεί να είναι σε εθελοντική βάση ούτε να 

στηρίζεται στην καλή προαίρεση των διδασκόντων. Είναι απαραίτητο να αποτελεί 

οργανικό μέρος της διδασκαλίας, όπως αποτελούν και οργανικό μέρος των 

καθημερινών επικοινωνιακών πρακτικών. Οι τρεις ενότητες που ακολουθούν 

επιχειρούν να εμβαθύνουν περαιτέρω στην έννοια του γραμματισμού, εξετάζοντας 

κάποιες πτυχές του, και να τον συνδέσουν άμεσα με την ελληνική εκπαίδευση.  

 

                                                                                                                                            
- Χοντολίδου, Ε. (1999). Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας. Γλωσσικός Υπολογιστής 1(1): 

114-118. 
- Kalantzis, M. & Cope, B. (1999). “Πολυγραμματισμοί: επανεξέταση του τι εννοούμε γραμματισμό 
και τι διδάσκουμε ως γραμματισμό στα πλαίσια της παγκόσμιας πολιτισμικής πολυμορφίας και των 
νέων τεχνολογιών επικοινωνίας”. Στο "Ισχυρές” και “ασθενείς” γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ό-
ψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού, Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ.), 680-695. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας. 
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α) Η ιστορικότητα των τεχνολογιών πρακτικής γραμματισμού4 

 

  Η αναζήτηση κάποιας σχέσης ανάμεσα στη γλώσσα και την τεχνολογία, 

πρόσφατη ή παλιότερη, μοιάζει παραδοξολόγημα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι από 

το χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών, ιδιαίτερα, υπάρχει μια παραδοσιακή 

επιφύλαξη προς την τεχνολογία, ιδιαίτερα προς τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Έτσι, οι ΤΠΕ εμφανίζονται συνήθως ως κάτι νέο και 

εντυπωσιακό, η κυριότερη δε συνεισφορά, αν όχι η αποκλειστική, προς τη μελέτη 

τους θεωρείται ότι μπορεί να προέλθει από το χώρο των θετικών επιστημών και 

ιδιαίτερα της πληροφορικής.  

Με δεδομένο όμως το γεγονός ότι οι ΤΠΕ αποτελούν στις μέρες μας πια ένα 

μέσο πρακτικής γραμματισμού (μέσο για διάβασμα, γράψιμο και επικοινωνία) μεγάλη 

μπορεί να είναι και η συνεισφορά που προέρχεται από τις επιστήμες που ασχολούνται 

με την τεχνολογικά διαμεσολαβημένη επικοινωνία, τους διάφορους κλάδους της 

γλωσσολογίας, δηλαδή, και αυτούς που ασχολούνται με το γραμματισμό (literacy). 

Ανάμεσα στην πρώτη, από άποψη χρονολογική, τεχνολογικά διαμεσολαβημένη 

επικοινωνία (τη γραφή) και την ύστερη (τις ΤΠΕ) μπορούν να βρεθούν πολλές 

αναλογίες. Πολλά, επίσης, από τα ζητήματα που συζητούνται στις μέρες μας έχουν 

ήδη σε σημαντικό βαθμό συζητηθεί στο πλαίσιο δύο άλλων τεχνολογιών της 

επικοινωνίας: της γραφής και της τυπογραφίας.  

Ως αρχαιότερο παράδειγμα που θίγει τις επιπτώσεις που έχει η διάδοση της 

γραφής, και του γραμματισμού κατά προέκταση, αναφέρεται συνήθως (Eco, 2003· 

Gee, 1996:26-31· Murray, 2000:44-45) ένα απόσπασμα του διαλόγου μεταξύ Σωκρά-

τη και Φαίδρου, στον Φαίδρο του Πλάτωνα (385-368 π.Χ.). Παρότι στη βιβλιογραφία 

ο διάλογος αυτός αναφέρεται συνήθως ως κλασική περίπτωση του φόβου ή των επι-

φυλάξεων που δημιουργεί κάθε νέα τεχνολογία πρακτικής γραμματισμού (γραφή, βι-

βλίο, υπολογιστής), υποστηρίζω στη συνέχεια ότι στο απόσπασμα αυτό εκφράζονται 

οι κυριότερες απόψεις για τις θέσεις που έχουν διατυπωθεί ως σήμερα για τη γραφή 

και το γραμματισμό, κατά προέκταση και για το νέο γραμματισμό των ΤΠΕ.  

                                                 
4 Πρακτική γραμματισμού: κοινωνική πρακτική, όπου χρησιμοποιείται η γλώσσα και η γραφή (έντυ-
πος, ηλεκτρονικός λόγος).  
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Στο απόσπασμα αυτό ο Σωκράτης αφηγείται την ιστορία του Αιγύπτιου θεού 

Θευθ, ο οποίος μεταξύ των άλλων που ανακάλυψε πρώτος (λογαριασμούς, γεωμετρία, 

αστρονομία κλπ.) ήταν και η γραφή. Ο Θευθ έφθασε στον Θαμούς, βασιλιά της Άνω 

Αιγύπτου (Θήβες), προκειμένου να δείξει την τέχνη του και να υποστηρίξει τη διάδο-

σή της στους υπόλοιπους Αιγυπτίους. Εκεί ο Θευθ υποστήριξε με επιχειρήματα τα 

θετικά της κάθε εφεύρεσής του και όταν έφτασε και στα γράμματα (γραφή), είπε5:  

(1) “Τούτο  δα το μάθημα βασιλιά μου θα κάμει τους Αιγύπτιους πιο σοφούς, και το 

μνημονικό τους πιο καλό, γιατί  για τη μνήμη και για τη σοφία βρέθηκε το φάρμακο” 

(274e).   

Αξίζει όμως να δούμε και την απάντηση του Θαμούς, ουσιαστικά την άποψη 

του Πλάτωνα:  

(2) “Πολύτεχνε Θευθ, άλλος έχει τη δύναμη να γεννάει τις τέχνες, κι άλλος πάλι 

να κρίνει πόσο θε να βλάψουν και θε να ωφελήσουν εκείνους πού μέλλουν να τις 

μεταχειρισθούν. Και συ τώρα, σαν πατέρας των γραμμάτων, από εύνοια είπες το 

αντίθετο απ’ εκείνο πού  αυτά μπορούν. Γιατί τα γράμματα στις ψυχές εκείνων πού 

θα τα μάθουν, θα φέρουν λησμονιά, μια και αυτοί θα παραμελήσουν τη μνήμη τους, 

γιατί από εμπιστοσύνη στη γραφή θα φέρνουν τα πράγματα στη μνήμη τους απ' έξω με 

ξένα σημάδια, όχι από μέσα από τον εαυτό τους τον ίδιο. Ώστε δεν ευρήκες το φάρμα-

κο για τη μνήμη την ίδια, άλλα για το να ξαναφέρνεις κάτι στη θύμηση. Κι από τη σοφία 

δίνεις στους  μαθητές σου μια δόκηση, κι όχι την αλήθεια· γιατί έχοντας πολλά ακούσει 

χωρίς να τα διδαχθούνε θάχουν τη γνώμη πως ξέρουνε πολλά, ενώ είναι ανίδεοι στα 

πιο πολλά και φορτικοί στη συντροφιά τους, και θα έχουν γίνει αντίς σοφοί δοκησίσο-

φοι” (274e-275b). 

 

Στα αποσπάσματα αυτά παρατίθενται πολύ επιγραμματικά τα επιχειρήματα 

δύο από τις κυριότερες απόψεις που έχουν διατυπωθεί γύρω από τις επιπτώσεις του 

γραμματισμού. Με το πρώτο διατυπώνεται η άποψη ότι η γραφή και η ευρεία 

κοινωνική διάδοσή της (γραμματισμός) αποτελούν καταλύτες αλλαγών. Πρόκειται για 

την πρώτη μορφή ενός από τα κυριότερα επιχειρήματα που συνδέει τη διάδοση του 

γραμματισμού με θετικές επιπτώσεις στη γνώση και τη μόρφωση, στην ανάπτυξη και 

την πρόοδο, κατά προέκταση.  

                                                 
5 Μετάφραση από το Θεοδωρακόπουλος (2000).   
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Η αναζήτηση αναλογιών με τις απόψεις που διατυπώνονται για τις θετικές συ-

νέπειες που έχει η διάδοση των ΤΠΕ στην κοινωνία και την εκπαίδευση δεν είναι δύ-

σκολη. Η ρητορεία, πολιτική και πολύ συχνά επιστημονική, ως προς τις θετικές συνέ-

πειες των ΤΠΕ στην κοινωνία και την εκπαίδευση –του αποκαλούμενου συχνά και 

πληροφορικού γραμματισμού- είναι γνωστή και δεν διαφέρει ως προς την ουσία της 

από την πρώτη αυτή διατύπωση. Αρκεί να αναφέρουμε ένα ενδεικτικό παράδειγμα6 

της λογικής αυτής, προερχόμενο αυτή τη φορά από τον κόσμο των ΤΠΕ: «Το μόνο 

που χρειάζεται πια ο κόσμος μας είναι να δώσουμε σε κάθε παιδί ένα φορητό 

υπολογιστή, κατεβάζοντας το κόστος του στα 100 δολάρια μέσα στα επόμενα πέντε 

χρόνια».  

Το δεύτερο απόσπασμα έχει θεωρηθεί ως κλασική περίπτωση προσπάθειας για 

αμφισβήτηση της νέας ακόμη, παρότι είχαν περάσει ήδη κάποιοι αιώνες από την 

ανακάλυψή της, τεχνολογία της γραφής. Υποστηρίζεται ότι μέσω της γραφής οι άν-

θρωποι θα παραμελούν τη μνήμη, αφού «θα φέρνουν τα πράγματα στη μνήμη τους απ' 

έξω με ξένα σημάδια, όχι από μέσα από τον εαυτό τους τον ίδιο». Παράλληλα στο 

ίδιο απόσπασμα (2) ο Πλάτωνας φαίνεται να επιτίθεται στη γραφή μέσω της γραφής 

και να υποστηρίζει την ανωτερότητα τής απευθείας διδασκαλίας έναντι της 

υπενθύμισης που προσέφερε η νέα τότε τεχνολογία. Το απόσπασμα αυτό χρησιμο-

ποιείται κατά κόρον ως ενδεικτικό της επιφυλακτικότητας, του φόβου που έχουν οι 

άνθρωποι σε κάθε νέα τεχνολογία πρακτικής γραμματισμού, ως η πρώτη ουσιαστικά 

και σημαντικότερη επίθεση εναντίον της πρώτης τεχνολογικά διαμεσολαβημένης 

επικοινωνίας (Eco, 2003· Murray, 2000).  

Και εδώ δεν είναι δύσκολο να αναζητηθούν αναλογίες με τις απόψεις που συ-

χνά διατυπώνονται ως προς τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει η διάδοση των 

ΤΠΕ. Ας θυμηθούμε, ενδεικτικά, την ανακοίνωση της Ακαδημίας Αθηνών για τον 

κίνδυνο που διατρέχει το ελληνικό αλφάβητο από τη χρήση των Greeklish στους 

υπολογιστές (Koutsogiannis & Mitsikopoulou, 2003).  

Η αποσπασματική ωστόσο αυτή προσέγγιση αδικεί την οπτική του Πλάτωνα, 

αλλά και τον όλο προβληματισμό που αναπτύχθηκε στην αρχαιότητα γύρω από τις 

συνέπειες που μπορεί να έχει η διάδοση της γραφής. Θα δούμε στη συνέχεια κάποια 

                                                 
6 Νίκολας Νεγκρεπόντε, ΤΟ ΒΗΜΑ, 2/5/2004 
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επιπλέον αποσπάσματα, προκειμένου να αποτιμήσουμε καλύτερα την άποψη που εκ-

φράζεται. Παρακάτω πάλι ο Σωκράτης:  

(3) “Όποιος λοιπόν νομίζει πώς μέσα στα γραμμένα αφήνει για τους κατοπινούς κα-

μιά τέχνη, και όποιος πάλι παραδέχεται, πώς από τα γραμμένα θα βγει τίποτε καθα-

ρό και βέβαιο, θα είναι πολύ απλοϊκός … αφού νομίζει πώς οι γραμμένοι λόγοι εί-

ναι κάτι πιο πολύ από το να ξαναθυμίζουν τα πράγματα πού λένε τα γραφτά σ’ 

εκείνον πού τα ξέρει” (275c).  

 (4) “Γιατί αυτό δα το κακό, Φαίδρε, έχει το γράψιμο και μοιάζει, μα την 

αλήθεια, με τη ζωγραφική. Κι αυτής δα τα έργα στέκονται μπροστά σου σαν να 

είναι ζωντανά, αν όμως τα ρωτήσεις σιωπούνε με πολλή σοβαροφάνεια”. (275d) 

 (5) “Το ίδιο λοιπόν κάνουν και οι γραμμένοι λόγοι: πας δηλαδή να πιστέψεις πώς 

αυτοί έχουνε νόηση και μιλάνε, αν όμως τους ρωτήσεις κάτι για κείνα πού λένε, γιατί 

θέλεις να το καταλάβεις, δηλώνουν ένα μονάχα πράγμα, το ίδιο πάντοτε. Και όταν 

μια φορά γραφτεί, κυλιέται παντού ο κάθε λόγος, όμοια και σε κείνους πού τον 

νοιώθουν, όπως και σε κείνους πάλι πού καθόλου δεν τους ταιριάζει, και δεν ξέρει ο 

ίδιος να λέγει για ποιους είναι και για ποιους δεν είναι. Και όταν τον κακομεταχειρίζο-

νται και τον κακολογούν άδικα, πάντα έχει ανάγκη από τον πατέρα του για βοηθό· γιατί 

ο ίδιος δεν μπορεί ούτε ν' αμυνθεί ούτε να βοηθήσει τον εαυτό του” (275e).      

 

Για την καλύτερη ανάγνωση της ενότητας στο σύνολό της είναι απαραίτητο να 

έχουμε υπόψη μας δύο σημαντικά δεδομένα:  

1. Οι απόψεις αυτές του Πλάτωνα μπορούν να διαβαστούν καλύτερα στο πλαίσιο 

της αντίθεσης που φαίνεται πως υπήρχε στην αρχαιότητα ως προς τη σπουδαιότητα ή 

όχι της γραφής (Dihle, 1992). Στο απόσπασμα φαίνεται να παρατίθενται γνωστά επι-

χειρήματα της μιας και της άλλης άποψης, ενώ είναι προφανές ότι ο Πλάτων ανήκε 

στην παράδοση που ήταν αντίθετη με την υπερεκτίμηση της γραφής. Αυτό όμως δε 

σημαίνει ότι πολεμούσε τη γραφή μέσω της γραφής.  

2. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, επίσης, τον προβληματισμό αυτόν εκτός της δι-

αλεκτικής, της βασικής αντίληψης του Πλάτωνα για τη φιλοσοφία και την αποτελε-

σματική διδασκαλία. Στο πλαίσιο αυτό ‘η διαλεκτική διαδικασία της αληθινής φιλο-

σοφίας προκύπτει από το αξίωμά της για το ατελεύτητο’ (Dihle, 1992). Ο δρόμος μέ-

νει πάντα ανοιχτός προς το άγνωστο, ενώ η οριστική γραπτή διατύπωση ενός συμπε-

ράσματος ανατρέπει τη διαλεκτική αυτή διαδικασία. Το ίδιο ισχύει και για την πραγ-
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ματική διδασκαλία: υπάρχει στο πλαίσιο του ενδεδειγμένου διαλόγου, όπου ο μαθη-

τής μπορεί να ελέγξει το δάσκαλο και ο δάσκαλος να υποστηρίξει τις απόψεις του. 

Αντίθετα, το γραπτό κείμενο δεν μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα, μένει σταθερό 

και ‘ανυπεράσπιστο’ (Row, 1986:10-11).  

Για τον Πλάτωνα ‘η σωκρατική μέθοδος’ είναι αυτή που οδηγεί τον ομιλητή 

να σκεφτεί σε μεγαλύτερο βάθος και κριτικά τις ιδέες του. Η συνεισφορά του 

συνομιλητή οδηγεί σε μεγαλύτερο βάθος και πιθανώς στην επανεξέταση της θέσης, 

στην προσέγγιση του θέματος από μια άλλη οπτική γωνία. Δεν πρόκειται επομένως 

για άρνηση, αφού ο ίδιος ο Πλάτων σε άλλα κείμενά του (π.χ. Νόμοι) επισημαίνει και 

τη χρησιμότητα του γραπτού λόγου (Dihle, 1992). Πρόκειται για επίθεση προς αυτό 

που αποκλήθηκε αιώνες αργότερα θέση του γραμματισμού (literacy thesis). Με όρους 

της πληροφορικής θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Πλάτων κάνει από πολύ νωρίς τη 

διάκριση μεταξύ πληροφορίας και γνώσης, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στη δεύτερη. 

Με αυτή τη λογική, ο Πλάτων εκφράζει απόψεις παράλληλες με αυτές που σήμερα 

επικρίνουν την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι η διάδοση της γραφής και ο 

γραμματισμός έχουν πάντα θετικά αποτελέσματα, επικρίνει δηλαδή το μύθο περί 

γραμματισμού της εποχής του. Από την άποψη αυτή θυμίζει πολύ το σύγχρονο 

προβληματισμό γύρω από το θέμα, όπως θα δούμε στη συνέχεια.  

 

β) Το αυτόνομο και το ιδεολογικό μοντέλο 

 

Στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών, και ιδιαίτερα αυτών που ασχολού-

νται με ζητήματα γλώσσας και γραμματισμού, έχει αναπτυχθεί πλούσιος προβληματι-

σμός, η γνώση του οποίου συνεισφέρει σημαντικά στην καλύτερη προσέγγιση ζητη-

μάτων που σχετίζονται με τον τεχνολογικό γραμματισμό ή την εισαγωγή και αξιοποί-

ηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Τίποτα σχεδόν δεν είναι νέο από τα σημαντικά ζητή-

ματα που σήμερα συζητούνται σε σχέση με την κοινωνική ή την εκπαιδευτική διά-

σταση των ΤΠΕ. Οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν συνήθως σε κάποια από τις 

αντιλήψεις που για αιώνες πριν από εμάς απασχόλησαν και προβλημάτισαν. Η γνώση 

των συζητήσεων αυτών και των επιχειρημάτων τους συνεισφέρει σημαντικά, ώστε οι 

επιλογές μας να είναι πιο συνειδητές, που σημαίνει πιο ξεκάθαρες πολιτικά. Και αυ-

τήν την πολιτική καθαρότητα νομίζω πως έχουμε σήμερα ανάγκη περισσότερο από 

κάθε άλλη φορά, ιδιαίτερα στο χώρο της πληροφορικής σε σχέση με την εκπαίδευση.    
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 Υπάρχουν δύο κατευθύνσεις στην πρόσφατη έρευνα ως προς το πώς 

αντιμετωπίζεται η διάδοση του γραμματισμού και ιδιαίτερα η κυριότερη έκφανσή 

του, η διάδοση της γραφής. Η πρώτη αναζητά τις γενικές επιπτώσεις (ψυχολογικές, 

πολιτιστικές, πολιτικές, οικονομικές) και υποστηρίζει ότι η διάδοση της ανάγνωσης 

και της γραφής, της τυπογραφίας στη συνέχεια και των ΤΠΕ πρόσφατα αποτελούν 

σημαντικούς παράγοντες αλλαγών. Η τεχνολογία του γραμματισμού, εν ολίγοις, 

αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητη μεταβλητή, οι επιπτώσεις της οποίας μπορούν να 

απομονωθούν και να μελετηθούν.  

 

Η προσέγγιση αυτή αποκαλείται ‘αυτόνομο μοντέλο γραμματισμού’ επειδή οι υποστηριχτές της 

αφενός υποβιβάζουν το θέμα του περιεχομένου σε τεχνικής φύσεως θέματα (π.χ. στα εγχειρίδι-

α, στα προγράμματα, στις εξετάσεις πιστοποίησης κλπ.), αφετέρου υποτιμούν το κοινωνικοπο-

λιτισμικό πλαίσιο στο οποίο η ανάγνωση και η γραφή εισάγεται (Street 1984, 1993, 

1995:161). 

 

Στον αντίποδα της προηγούμενης άποψης είναι αυτή που υποστηρίζει ότι δεν 

μπορεί να γίνεται λόγος για γενικές επιπτώσεις του γραμματισμού. Μία από τις πιο 

γνωστές εκδοχές της προέρχεται από το χώρο της εθνογραφίας του γραμματισμού. Η 

άποψη αυτή δεν παραγνωρίζει τον κεφαλαιώδη χαρακτήρα του γραπτού λόγου στο 

σύγχρονο κόσμο. Δε θεωρεί όμως αυτονόητο το περιεχόμενο του γραμματισμού και 

αμφισβητεί την άποψη ότι η διάδοση της ανάγνωσης και της γραφής αφ’ εαυτών 

μπορούν να καταστούν οι κύριοι παράγοντες μετασχηματισμού των κοινωνιών, κάνει 

δε λόγο για “το μύθο του γραμματισμού” (The literacy myth) (Graff, 1979). Πρόκειται 

για μύθο, γιατί ο γραμματισμός που αντιμετωπίζεται αφηρημένα, ανεξάρτητα από 

ιστορικά δεδομένα και κοινωνικές πρακτικές, δεν μπορεί να έχει προβλέψιμες 

επιπτώσεις. Ο γραμματισμός (συμβατικός ή ψηφιακός) μπορεί να έχει συνέπειες μόνο 

εάν συλλειτουργεί με μια σειρά από άλλες κοινωνικές παραμέτρους, μεταξύ  των 

οποίων πολιτικές και οικονομικές προϋποθέσεις, κοινωνικές δομές και επιτόπιες 

ιδεολογίες.   

Η δεύτερη αυτή προσέγγιση αποκαλείται ‘ιδεολογικό μοντέλο γραμματισμού’ και υπο-

στηρίζει ότι η εισαγωγή του γραμματισμού δεν επηρεάζει μόνο, αλλά και επηρεάζεται 

από την κοινωνία στην οποία εισάγεται. (Street 1984, 1993). 
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Η οπτική αυτή αντιμετωπίζει τις πρακτικές γραμματισμού ως αναπόσπαστα 

συνδεδεμένες με πολιτισμικές δομές αλλά και δομές εξουσίας μιας κοινωνίας. Δεν 

υποτιμά την τεχνική διάσταση ή τις νοητικές διαστάσεις του διαβάσματος και γραψί-

ματος, αλλά τις κατανοεί όπως ενσωματώνονται σε κοινωνικοπολιτισμικές ολότητες 

και όχι αποσπασματικά (Gee, 1996· Street, 1995).  

 

γ) Γραμματισμός και τεχνολογικός γραμματισμός 

 

Είναι περιττό νομίζω να πούμε ότι σήμερα κυρίαρχη είναι η λογική του 

«αυτόνομου μοντέλου» σε ό,τι έχει σχέση με το νέο γραμματισμό και την εισαγωγή 

των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (σε παγκόσμιο σχεδόν επίπεδο). Οι αντιλήψεις αυτές 

αντανακλώνται στις μαζικές προσπάθειες εξοπλισμού των σχολείων με εργαστήρια 

υπολογιστών, στους ποσοτικούς δείκτες της Ε.Ε. που αποτιμούν το βαθμό προόδου 

των εκπαιδευτικών συστημάτων με βάση την αναλογία μαθητών ανά υπολογιστή και 

το βαθμό πρόσβασης στο διαδίκτυο, στα προγράμματα και στις διακηρύξεις των 

κομμάτων που υπόσχονται ‘περισσότερους υπολογιστές στα σχολεία για ένα 

καλύτερο μέλλον’ και όλα τα σχετικά (Κουτσογιάννης, 2005).  

 

Βασικό χαρακτηριστικό της λογικής αυτής είναι ότι η παιδαγωγική αξιοποίηση των 

ΤΠΕ αντιμετωπίζεται ως μια ανεξάρτητη από το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό 

και παιδαγωγικό περικείμενο, στο οποίο εισάγονται, μεταβλητή, με προβλεπόμενα θετι-

κά αποτελέσματα σε πολλούς τομείς, π.χ. παιδαγωγικό, επαγγελματικής προοπτικής, 

κοινωνικής και οικονομικής προόδου κλπ.  

 

 Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από αυτονόη-

τες οικουμενικές «αλήθειες» και μια έντονη τεχνοκεντρική ρητορεία, που υιοθετού-

νται αυτομάτως από κάθε εκπαιδευτικό σύστημα μαζί με την πολιτική εισαγωγής των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες από τις «αλήθειες» αυτές, 

που προβάλλονται ιδιαίτερα για τη διδασκαλία των γλωσσών, και όχι μόνον: οι σχέ-

σεις δασκάλου – μαθητή γίνονται πιο δημοκρατικές· ο δάσκαλος εγκαταλείπει τον 

παραδοσιακό του ρόλο και μετατρέπεται σε βοηθό και συμπαραστάτη των μαθητών· 

υλοποιείται πιο εύκολα η ομαδοκεντρική διδασκαλία· οι ΤΠΕ βοηθούν στον πειραμα-

τισμό κατά το γράψιμο· η επικοινωνιακή τεχνολογία ρίχνει τα τείχη που χώριζαν τα 
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σχολεία από τον έξω κόσμο, επιτρέποντας τη δημιουργία αυθεντικών περιστάσεων 

επικοινωνίας, δυνατότητα ιδιαίτερα σημαντική στη γλωσσική διδασκαλία (Χαραλα-

μόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997).  

Τα βήματα που είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν για την υλοποίηση της 

λογικής αυτής φαίνονται σαφή και συγκεκριμένα: αγορά – εγκατάσταση σύγχρονου 

εξοπλισμού, ανάπτυξη «πολυμεσικού και δικτυακού λογισμικού», εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών στη χρήση του λογισμικού αυτού και ανάπτυξη κατάλληλων σεναρίων 

διδασκαλίας, για να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς ως «παραδείγματα 

ενδεδειγμένης διδακτικής πρακτικής». Όμως σημαντικοί και καθοριστικοί στην 

επιτυχία κάθε τέτοιου εγχειρήματος είναι και άλλοι παράγοντες, όπως: η δομή και 

λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, η φιλοσοφία των Προγραμμάτων 

Σπουδών, ο τρόπος και ο βαθμός διάχυσης της φιλοσοφίας αυτής στα διδακτικά 

εγχειρίδια, το διοικητικό πλαίσιο της εκπαίδευσής μας κλπ. 

Όπως στην περίπτωση του γραμματισμού, έτσι και στην περίπτωση της 

αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία του γραμματισμού, έχουμε ανάγκη από τη 

διαμόρφωση ενός ιδεολογικού μοντέλου. Αυτό στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει 

πως δεν μπορούμε να μελετάμε τις επιπτώσεις από τη χρήση της τεχνολογίας 

ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της, αλλά και “από έναν ευρύ αριθμό άλλων 

κοινωνικών παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και οικονομικών 

προϋποθέσεων, της δομής του εκπαιδευτικού συστήματος, τις τοπικές ιδεολογίες” 

(Gee, 1996:58) και την ποικιλία των ισχυουσών παιδαγωγικών πρακτικών.  
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1.2 Η σχέση των ΤΠΕ με τη διδασκαλία των ανθρωπιστικών μαθημάτων 
 

Η διεθνής και η ελληνική εμπειρία δείχνει ότι, δυστυχώς, αντί οι ΤΠΕ να γί-

νουν η αφετηρία και η αφορμή για εισαγωγή αλλαγών στην εκπαίδευση, έγινε 

ακριβώς το αντίθετο: η εισαγωγή τους έγινε πρόχειρα, βιαστικά και χωρίς σοβαρό 

πολιτικό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να αφομοιωθούν σε πολύ σημαντικό βαθμό από 

το ισχύον πλαίσιο. Έτσι, ενώ διατηρήθηκε το ισχύον ‘τι’, ‘πώς’ και ‘πότε’ της 

διδασκαλίας, εισήχθησαν οι ΤΠΕ προκειμένου να επιτευχθεί αυτό καλύτερα!!! 

Χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή, σε μεγάλη έκταση η Νέα Τεχνολογία στην υπηρεσία του 

παλιού σχολείου. Στο πλαίσιο της λογικής αυτής έχει αναπτυχθεί, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, μια εργαλειακή προσέγγιση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, με κύριες 

εκφάνσεις τη συρρίκνωση του θέματος ‘διδασκαλία των (φιλολογικών) μαθημάτων 

και ΝΤ’ στην πολιτική ανάπτυξης και διάδοσης εκπαιδευτικού λογισμικού στα 

σχολεία, στην ταχύρρυθμη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και, βέβαια, στην ύπαρξη 

του κατάλληλου εξοπλισμού (βλ. και κεφ. 1Α της παρούσας ενότητας).  

Στα νέα Π.Σ. και σχολικά εγχειρίδια ενυπάρχει, άλλοτε σε μικρότερη και 

άλλοτε σε μεγαλύτερη έκταση, η λογική αξιοποίησης των ΤΠΕ στο πλαίσιο της 

προσπάθειας για αναμόρφωση του ελληνικού σχολείου και κατά προέκταση για τη 

βελτίωση της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων, μια λογική που υπερβαίνει 

την εργαλειακή αντιμετώπιση που θα σήμαινε απλή αξιοποίηση κάποιων λογισμικών 

στη διδασκαλία. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε και την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλο 

το εύρος των σχολικών δραστηριοτήτων και φυσικά την καθημερινή διδακτική 

πρακτική, προκειμένου να κατακτηθεί λειτουργικά ο νέος – τεχνολογικός 

γραμματισμός (new literacy – technological literacy). Αν οι εκπαιδευτικοί δεν 

αντιληφθούν τη σημασία της καθημερινής αξιοποίησης των ΤΠΕ σε όλο σχεδόν το 

εύρος της μαθησιακής διαδικασίας (σύνταξη και βελτίωση κειμένων, αναζήτηση και 

αξιολόγηση πληροφοριών, επικοινωνία – συνεργασία με άλλους για τη μάθηση, 

αξιοποίηση για το σχολικό μάθημα κλπ.), η αξιοποίηση των υπολογιστών στα σχολεία 

θα είναι ευκαιριακή και με ελάχιστα αποτελέσματα.    

Για να γίνει αυτό απαιτούνται νέες προσεγγίσεις στα ζητήματα της διδακτικής 

των φιλολογικών μαθημάτων. Παρότι γίνεται πολύ συζήτηση τελευταία για διαθεμα-

τικές προσεγγίσεις, διεπιστημονικού χαρακτήρα δραστηριότητες κλπ. δεν υπάρχει κά-

ποιο θεωρητικό κείμενο που να προσεγγίζει το ζήτημα αυτό από την οπτική των φι-
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λολογικών μαθημάτων και ιδιαίτερα της γλώσσας. Το επόμενο κεφάλαιο επιχειρεί να 

καλύψει το κενό αυτό, τοποθετώντας την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε ένα ευρύτερο από 

το μάθημα πλαίσιο και παρέχοντας ένα θεωρητικό υπόβαθρο για κάθε διαθεματικού 

χαρακτήρα πρωτοβουλία. 
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1.3 Σχολικός γραμματισμός και φιλολογικές πρακτικές: Θεωρητικό πλαίσιο για 
την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη ζώνη των φιλολογικών μαθημάτων.  
 

Τα δεδομένα 

Κάθε απόπειρα που αποβλέπει στην ανανέωση της διδακτικής πρακτικής, 

όπως συμβαίνει με την περίπτωση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία, είναι 

απαραίτητο να αντιμετωπίσει συνειδητά το ζήτημα της πληθώρας των διδακτικών α-

ντικειμένων που καλούνται οι φιλόλογοι να διδάξουν. Το γεγονός της διδασκαλίας 

πολλών διδακτικών αντικειμένων από έναν εκπαιδευτικό θεωρήθηκε συχνά στο 

παρελθόν ως μειονέκτημα, όταν το βάρος δινόταν στην αποκλειστική μετάδοση 

γνώσεων για κάθε διδακτικό αντικείμενο. Στις μέρες μας, που ενδιαφέρει παράλληλα 

με τις γνώσεις και η καλλιέργεια δεξιοτήτων, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως 

πλεονέκτημα, αν αξιοποιηθεί κατάλληλα. Ας δούμε στη συνέχεια πώς μπορεί να γίνει 

αυτό. Τα αντικείμενα που διδάσκουν οι φιλόλογοι  στην ελληνική Β/θμια εκπαίδευση θα 

μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες:  

 

 Γλωσσικά μαθήματα ή μαθήματα γραμματισμού (Νέα ελληνική γλώσσα και 

λογοτεχνία). Σε πολλές χώρες αποτελεί ενιαίο μάθημα και συνιστά τον 

πυρήνα αυτού που στον αγγλοσαξονικό κόσμο αποκαλείται τα τελευταία 

χρόνια literacy, literacy education και english education. Στην Ελλάδα η ν.ε.. 

γλώσσα και η λογοτεχνία αποτελούν διαφορετικά μαθήματα και προσεγγί-

ζονται συνήθως ξεχωριστά και από επιστημονική – διδακτική άποψη. Οι 

ώρες διδασκαλίας κυμαίνονται ανάμεσα σε 4-5 εβδομαδιαία, συνολικά. Τα 

περιθώρια αξιοποίησης των ΤΠΕ στα μαθήματα αυτά είναι πάρα πολλά στο 

Γυμνάσιο, πρωτίστως, αλλά και στο Λύκειο. Στη διεθνή βιβλιογραφία, 

άλλωστε, έχει αναπτυχθεί πλούσιος προβληματισμός ως προς την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στα μαθήματα αυτά. 

 Αρχαίες γλώσσες (αρχαία ελληνικά και λατινικά). Τα Αρχαία Ελληνικά κα-

τέχουν κυρίαρχη θέση στο πρόγραμμα σπουδών της Β/θμιας εκπαίδευσης, η 

δε θέση τους ενισχύθηκε κατά τα τελευταία χρόνια. Τα λατινικά διδάσκο-

νται μόνο στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου και μόνο στη θεωρητική 

κατεύθυνση, συνδέονται δε αποκλειστικά με τις εισαγωγικές εξετάσεις στα 

ΑΕΙ και επομένως τα περιθώρια δημιουργικής αξιοποίησης των ΤΠΕ είναι 
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σχεδόν ανύπαρκτα. Αντίθετα, τα περιθώρια αξιοποίησης των ΤΠΕ στη δι-

δασκαλία του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών είναι αρκετά.  

 Ιστορία. Αποτελεί επίσης μάθημα με σημαντική θέση το σχολικό 

πρόγραμμα σπουδών και για το οποίο η αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι εύκολα 

πραγματοποιήσιμη. 

 Συχνή είναι η διδασκαλία και άλλων μαθημάτων από τους εκπαιδευτικούς 

ΠΕ02, όπως είναι η ‘Κοινωνική και πολιτική αγωγή’. Και στην προκειμένη 

περίπτωση οι δυνατότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ είναι πολλές, κυρίως σε 

συνδυασμό με άλλα διδακτικά αντικείμενα (π.χ. γλώσσα ή ιστορία). 

 Τέλος, οι φιλόλογοι εμπλέκονται στις περισσότερες από τις άτυπες και 

ημιτυπικές μορφές σχολικών πρακτικών γραμματισμού, όπως η οργάνωση 

σχολικών γιορτών, εκπαιδευτικών εκδρομών κλπ.  

 

Το ερώτημα που είναι απαραίτητο να απαντηθεί είναι σε ποιες δραστηριότητες 

και σε ποια από τα ανωτέρω μαθήματα θα αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ στο ελληνικό 

σχολείο και επομένως πού θα δοθεί η δέουσα προτεραιότητα. Στο ερώτημα αυτό 

μπορούν να δοθούν δύο απαντήσεις:  

 

Απάντηση πρώτη: σε όλα ή στα κυριότερα μαθήματα.  

Πρόκειται για οπτική που θεωρείται σχεδόν αυτονόητη και απαιτεί: έμφαση στη 

διδακτική του κάθε διδακτικού αντικειμένου, επιλογή λογισμικού που προσφέρεται 

για κάτι τέτοιο και ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων προς αυτή την κατεύθυνση. Η 

λύση αυτή είναι προβληματική για πολλούς λόγους, αναφέρονται οι κυριότεροι:  

 

 Τα συνήθη λογισμικά που προσφέρονται για μια τέτοιου είδους προσέγγιση 

είναι εξαιρετικά στατικά, με αποτέλεσμα να ενισχύουν μια παραδοσιακού 

τύπου διδακτική πρακτική, την οποία η εισαγωγή των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση υποτίθεται ότι θέλει να υποσκάψει.  

 Ο σχολικός χώρος και χρόνος επιτρέπει την ευκαιριακή και μόνο αξιοποίη-

ση των ΤΠΕ στο πλαίσιο της λογικής αυτής. Τα ερωτήματα που μπορούν να 

τεθούν είναι απλά αλλά καίρια για την τύχη της εισαγωγής των ΤΠΕ στο 

σχολείο, με βάση τη λογική αυτή: Πόσες ώρες θα βρεθεί διαθέσιμο εργα-

στήριο στη διάρκεια της χρονιάς για το κάθε μάθημα; Πόσος πραγματικός 
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χρόνος απομένει από μια μετακίνηση στο εργαστήριο των υπολογιστών; Η 

ως τώρα εμπειρία στη χώρα μας δείχνει ότι η έλλειψη διαθέσιμου εργαστη-

ρίου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που λειτουργεί 

ανασταλτικά στην ευρεία χρήση των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση. Ο 

χρόνος επίσης των 45 λεπτών της κάθε διδακτικής ώρας σπαταλάται στη δι-

αδικασία (άφιξη και αναχώρηση στο εργαστήριο, εκκίνηση των υπολογι-

στών και κλείσιμο) και απομένει ελάχιστος χρόνος για την ουσία.  

 Η οπτική αυτή δεν προσεγγίζει από μια δημιουργική αλλά από μια στατική 

οπτική τη διδασκαλία, από τη στιγμή που αξιοποιεί τις ΤΠΕ για να 

απομονώσει περαιτέρω τα διδακτικά αντικείμενα. Αντίθετα, σήμερα έχουμε 

ανάγκη από μια δημιουργική και όχι στατική προσέγγιση του σχολικού 

χρόνου, χώρου και των περιεχομένων της διδασκαλίας από τη στιγμή που 

μία από τις βασικές σύγχρονες επιδιώξεις είναι η καλλιέργεια της 

πρωτοβουλίας των μαθητών. 

 

Απάντηση δεύτερη: συνολικότερη προσέγγιση των διδακτικών πρακτικών στις οποίες 

εμπλέκονται οι φιλόλογοι και δημιουργική ανάγνωσή τους.  

 

Στην προκειμένη περίπτωση επιχειρείται μια συνολική προσέγγιση των διδακτικών 

πρακτικών στις οποίες παίρνουν μέρος οι διδάσκοντες τα φιλολογικά μαθήματα. 

Κρίνεται επομένως απαραίτητη μια συνολική ανάγνωση των εκπαιδευτικών πρα-

κτικών στις οποίες οι εκπαιδευτικοί-φιλόλογοι εμπλέκονται και των περιθωρίων που 

δημιουργούν για διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.  Θα επιχειρήσουμε κάτι τέτοιο στη 

συνέχεια. 

 

Σχολικές πρακτικές γραμματισμού και αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη μια ευρύτερη ανάγνωση του σχολικού χρό-

νου, χώρου, αλλά και των περιεχομένων της διδασκαλίας –που θα επιτρέψει τη δημι-

ουργικότερη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία– θεωρούμε το σχολείο ως ένα χώ-

ρο επαναλαμβανόμενων διδακτικών πρακτικών σχολικού γραμματισμού, στις οποίες 

σημαντικός είναι ο ρόλος της γλώσσας (γραπτής, προφορικής, πολυτροπικής). Η θεώ-

ρηση αυτή επιτρέπει την ευκολότερη σύγκριση του παρεχόμενου σχολικού γραμματι-

σμού, τόσο με τον πρωτογενή γραμματισμό των παιδιών, όσο και με τους απαιτούμε-
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νους κοινωνικούς πολυγραμματισμούς των ημερών μας. Εδώ θα συζητηθεί ιδιαίτερα 

η δεύτερη περίπτωση και θα συνδεθεί με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.  

Η ολιστική αυτή αντιμετώπιση επιτρέπει, επίσης, και την αποφυσικοποίηση 

των ισχυόντων, την έξοδο δηλαδή από το φαύλο κύκλο του αυτονόητου και των 

εμβαλωματικών προσεγγίσεων που συνήθως επιχειρούνται. Δίνει τη δυνατότητα, 

τέλος, ο όποιος σχεδιασμός να μην ξεκινήσει από τα επιμέρους αλλά από το σχολείο 

ως όλο, αναζητώντας τις δυνατότητες που παρέχει η ισχύουσα κατάσταση και πρακτι-

κή. Για την καλύτερη προσέγγιση του θέματος, θα μπορούσαμε να εξειδικεύσουμε 

τον παρεχόμενο σχολικό γραμματισμό σε τρεις επιμέρους κατηγορίες με μεταβλητή 

το βαθμό ‘ταξινόμησης’7 των σχολικών πρακτικών: τυπικός, ημιτυπικός και άτυπος 

σχολικός γραμματισμός. 

 

α) Τυπικός σχολικός γραμματισμός 

Στην πρώτη κατηγορία, θα τον αποκαλέσουμε εδώ τυπικό σχολικό γραμματι-

σμό, ανήκουν οι σχολικές πρακτικές που διακρίνονται για την ‘ισχυρή τους 

ταξινόμηση’. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, 

βιβλία, οδηγίες, βιβλία ύλης και όλα όσα συνεπάγεται η διδασκαλία ενός μαθήματος 

στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα 

μαθήματα του σχολικού προγράμματος, επομένως και οι κατηγορίες μαθημάτων που 

διδάσκουν οι φιλόλογοι και αναφέρθηκαν παραπάνω.  

Βασικό χαρακτηριστικό του τυπικού σχολικού γραμματισμού, το οποίο παίζει 

σημαντικό ρόλο στο πώς θα αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ, είναι η βιβλιοκεντρική εστίαση. Σε 

όλα τα διδασκόμενα φιλολογικά μαθήματα, ακόμη και αυτό της λογοτεχνίας, ο βασι-

κός άξονας της διδακτικής πρακτικής είναι το βιβλίο και η διδακτέα ύλη. Κάθε 

απόπειρα αξιοποίησης των ΤΠΕ προσκρούει στη λογική αυτή. Οι λύσεις που θα 

μπορούσαν να δοθούν είναι οι εξής:  

 

I. Προσκόλληση στη διδασκαλία της ύλης 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία κάποιου μέρους της ύλης, προκειμένου 

αυτή να γίνει καλύτερα κατανοητή. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν να αξιοποι-

                                                 
7 Χρησιμοποιείται ο όρος, με τη λογική που τον χρησιμοποιεί ο Bernstein (1989). H ταξινόμηση ‘ανα-
φέρεται στο βαθμό διαφύλαξης των συνόρων μεταξύ περιεχομένων’ (67-68). Έχουμε ισχυρή ταξινό-
μηση, όταν τα σύνορα μεταξύ διαφόρων περιεχομένων διαγράφονται με σαφήνεια.   
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ηθεί το λογισμικό που κυκλοφορεί στη χώρα μας (π.χ. Λογομάθεια για τη διδασκαλία 

κάποιας συγκεκριμένης ύλης στη γραμματική, Ηρόδοτος για τη διδασκαλία του Ηρο-

δότου κλπ.), Προγράμματα Επεξεργασίας Κειμένου για τη διδασκαλία και επεξεργα-

σία του γραπτού λόγου κλπ. Τα προβλήματα στην περίπτωση αυτή είναι προφανή: 

δύσκολη η ύπαρξη λογισμικού που θα καλύπτει επακριβώς τη διδακτέα ύλη, υπερβο-

λική απώλεια χρόνου στη διαδικασία με ελάχιστο επί της ουσίας όφελος, δύσκολος ο 

χρονισμός ανάμεσα στην ύλη που πρέπει να διδαχθεί, την εύρεση αντίστοιχου λογι-

σμικού και τη διάθεση του εργαστηρίου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το μεγαλύ-

τερο πρόβλημα όμως είναι ότι δεν επιχειρείται μια ανατροπή ή βελτίωση της ισχύου-

σας κατάστασης, τη στιγμή που οι ΤΠΕ υποτάσσονται απολύτως στη λογική του βι-

βλίου και ο εκπαιδευτικός παραμένει απλός διεκπεραιωτής της διδακτικής πρακτικής.  

Η εμπειρία και η έρευνα στη χώρα μας έχει δείξει ότι μια στενή προσέγγιση με βάση 

τα ισχύοντα είναι θνησιγενής και αναποτελεσματική. 

 

II. Εργασία στην τάξη με βάση στρατηγικές 

Ένα μέρος του εκπαιδευτικού χρόνου μπορεί να διατεθεί όντως και προς την κα-

τεύθυνση της κάλυψης της διδακτέας ύλης, αυτό όμως είναι απαραίτητο να γίνει κατά 

τρόπο δημιουργικό και όχι γραμμικό. Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός κινείται 

βάσει στρατηγικής και η τεχνολογία αποτελεί μέρος της τακτικής του για την καλύτε-

ρη επίτευξη της στρατηγικής αυτής: έχοντας κατά νου τους συνολικούς στόχους, 

μπορεί να κρίνει ποια τεχνολογία θα αξιοποιήσει και για ποιο/ποιους στόχους, να 

οργανώσει το χρόνο του καλύτερα (π.χ. συνεχόμενα δίωρα, προκειμένου να έχει 

χρονική άνεση στο εργαστήριο), να εκτιμήσει για ποιο μέρος των στόχων του θα 

αξιοποιήσει το εργαστήριο για όλη την τάξη ή θα αναθέσει κάποιες εργασίες σε 

ομάδες ή παιδιά, τα οποία θα αξιοποιήσουν τις σχολικές υποδομές (π.χ. βιβλιοθήκη, 

εργαστήριο) για την ολοκλήρωσή τους κλπ., να εκτιμήσει επίσης τι είδους λογισμικού 

ή παραδειγμάτων θα αξιοποιήσει ο ίδιος για την καλύτερη διδασκαλία ενώπιον όλης 

της τάξης.  Τα νέα Π.Σ. και σχολικά εγχειρίδια προσφέρονται για μια τέτοιου είδους προ-

σέγγιση. Ας πάρουμε για παράδειγμα τα βιβλία που αφορούν τη διδασκαλία της ελλη-

νικής γλώσσας στο Γυμνάσιο. Οι διαθεματικές εργασίες στο τέλος του κάθε κεφαλαί-

ου προσφέρονται θαυμάσια ως αφετηρία που θα ενσωματώσουν όλη την ύλη του κε-

φαλαίου, ενώ επιτρέπουν και την ευρεία χρήση των ΤΠΕ. Η διδασκαλία των δομών 
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της γλώσσας μπορεί να γίνει επίσης συγκεντρωτικά με την αξιοποίηση της κατάλλη-

λης τεχνολογίας. 

Οι στρατηγικές, ωστόσο, που μπορεί να αναπτύξουν οι διδάσκοντες δεν είναι 

απαραίτητο να είναι προσανατολισμένες μόνο στην αξιοποίηση συγκεκριμένων 

λογισμικών ή του σχολικού εργαστηρίου. Γνωρίζουμε ήδη από έρευνες στη χώρα μας 

ότι όλοι οι μαθητές μας είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των ΤΠΕ, ανεξάρτητα από 

το αν έχουν ή όχι υπολογιστή στο σπίτι. Θα βοηθούσε πολύ αν οι φιλόλογοι αξιο-

ποιούσαν αυτή τη γνώση των μαθητών και την επέκτειναν περαιτέρω με την ανάθεση 

εργασιών που θα εμπλέκουν την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Προς αυτή την κατεύθυνση θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί και η σχολική βιβλιοθήκη με τις υποδομές της, αλλά και το 

σχολικό εργαστήριο πληροφορικής με μια κατάλληλη ρύθμιση. 

 

III. Αξιοποίηση όλου του εύρους της φιλολογικής ζώνης 

Η εστίαση στην ύλη και η βιβλιοκεντρική οπτική, γενικότερα, αποτελεί 

σημαντικό μειονέκτημα της ελληνικής εκπαίδευσης, το οποίο μπορεί εν μέρει να 

καλυφθεί στην προκειμένη περίπτωση με προσεγγίσεις σαν και αυτές που θίχτηκαν 

στην αμέσως προηγούμενη ενότητα. Η ελληνική εκπαίδευση διαθέτει παράλληλα και 

δύο σημαντικά πλεονεκτήματα σε κάθε βαθμίδα της, που μπορούν να παίξουν πολύ 

σημαντικό ρόλο στη δημιουργική διάχυση των ΤΠΕ στο σχολείο. Θα μπορούσαμε να 

θεωρήσουμε τα πλεονεκτήματα αυτά ως ‘εν δυνάμει σημεία ανοιχτότητας’ (Bernstein 

1989:107) του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.  

Ως πρώτο πλεονέκτημα θεωρούμε το γεγονός ότι ένας εκπαιδευτικός 

(φιλόλογος στη Β/θμια) και ένας δάσκαλος στο δημοτικό διδάσκουν πολλές ώρες στο 

ίδιο τμήμα τη βδομάδα. Αυτό έχει αξιοποιηθεί σπάνια ως τώρα. Οι ΤΠΕ αποτελούν 

θαυμάσια ευκαιρία, προκειμένου να γεφυρωθεί η απόσταση μεταξύ των φιλολογικών 

(και όχι μόνο) διδακτικών αντικειμένων και να επιτευχθούν πολλοί από τους στόχους 

των ισχυόντων Π.Σ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, αν υπάρξει μια συνδυαστική 

ανάγνωση, με ευρύτερο πνεύμα και λογική, των διδακτικών αντικειμένων που 

διδάσκει σε κάθε τάξη ο φιλόλογος. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο ο ίδιος διδάσκων 

να διδάσκει στο ίδιο τμήμα αρχαία, νέα ελληνικά και ιστορία ή συνδυασμού των δύο 

από αυτά. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δύσκολη η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την 

συνδυαστική και αποτελεσματικότερη διδασκαλία.  
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Ως δεύτερο πλεονέκτημα μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι το ελληνικό σχο-

λείο αναπτύσσει πολλές πρωτοβουλίες σε δραστηριότητες εκτός της σχολικής τάξης 

(π.χ. γιορτές, εκπαιδευτικές εκδρομές κλπ.). Αυτές οι δραστηριότητες σχετίζονται σε 

σημαντικό βαθμό με περιεχόμενα που εξετάζονται στη φιλολογική ζώνη μαθημάτων 

και μπορούν να αξιοποιηθούν θαυμάσια, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά 

τρόπο λειτουργικό και δημιουργικό οι ΤΠΕ. Αυτή η δυνατότητα θα αναπτυχθεί στις 

υποενότητες που αφορούν τον ημιτυπικό και άτυπο σχολικό γραμματισμό.  

 

β) Ημιτυπικές μορφές σχολικού γραμματισμού και ΤΠΕ 

Ο δεύτερος τύπος σχολικού γραμματισμού είναι ο ημιτυπικός. Πρόκειται για 

πρόσφατο μάλλον φαινόμενο και αποτελεί  αντανάκλαση των ευρύτερων αλλαγών 

που συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Θα μπορούσαν να θεωρηθούν μικρές ρωγμές που 

αρχίζουν να παρατηρούνται στον παρεχόμενο τυπικό γραμματισμό προς τη 

κατεύθυνση της χαλαρότερης ταξινόμησης. Ενδεικτικές τέτοιες περιπτώσεις είναι η 

‘ευέλικτη ζώνη’, η διαθεματικότητα στην προσέγγιση, το 25% του χρόνου που 

παρέχεται στο δημοτικό σχολείο στους δασκάλους για κατά βούληση αξιοποίηση του 

χρόνου που διατίθεται για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας κλπ. 

 Οι μορφές αυτές σχολικού γραμματισμού προσφέρονται να αξιοποιηθούν 

θαυμάσια στη γόνιμη αξιοποίηση των ΤΠΕ, επειδή παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό 

ευελιξίας σε σχέση με τον προηγούμενο τύπο. Στις μορφές αυτές δεν υπάρχει ο 

περιορισμός της ύλης, δεν υπάρχει αυστηρός χρονικός και χωρικός περιορισμός και 

για όλους αυτούς τους λόγους είναι δυνατές οι διδακτικές προσεγγίσεις τύπου μικρών 

εργασιών (πρότζεκτ), όπου ο ρόλος των μαθητών είναι πιο ενεργός και πιο εύκολη η 

κατάκτηση μορφών του νέου γραμματισμού. 

 Τα παραδείγματα μπορεί να είναι πάρα πολλά. Κάθε πρόγραμμα περιβαλλο-

ντικής αγωγής μπορεί, για παράδειγμα, να συνδυαστεί με την παραγωγή 

συγκεκριμένου τύπου κειμένων και να αξιοποιηθεί και για τη γλωσσική διδασκαλία.  

  

γ) Άτυπες μορφές σχολικού γραμματισμού 

Ο άτυπος σχολικός γραμματισμός έχει σχέση με την ευρύτερη σχολική, κυρίως 

εξωδιδακτική, ζωή. Δεν είναι αυστηρά θεσμοθετημένος ως προς το περιεχόμενό του 

και είναι δυνατό να ποικίλλει από σχολείο σε σχολείο θεαματικά. Από έρευνες που 
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έχουν γίνει γνωρίζουμε ότι στα περισσότερα δημόσια σχολεία οι ευκαιρίες που έχουν 

οι μαθητές για συμμετοχή σε πρακτικές άτυπου σχολικού γραμματισμού είναι πολύ 

λίγες και σχετίζονται συνήθως με τελετουργικού χαρακτήρα εκδηλώσεις (π.χ. σχολι-

κές γιορτές, μαθητικές κοινότητες κλπ.) (Ξωχέλλης, Π. & Hopf , D., 2003). Η κατη-

γορία αυτή σχολικών πρακτικών έχει αναζωογονηθεί κατά την τελευταία πενταετία, 

λόγω της ενίσχυσης που παρέχεται από τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα στα ο-

ποία συμμετέχουν πολλά ελληνικά σχολεία (π.χ. το πρόγραμμα eTwinning). Δε γνω-

ρίζουμε όμως με βεβαιότητα το είδος των πρακτικών στις οποίες καλούνται τα παιδιά 

να συμμετέχουν, τον αριθμό των μαθητών που λαμβάνει μέρος και κυρίως αν και ποι-

ους γραμματισμούς τα παιδιά κατακτούν συμμετέχοντας στα προγράμματα αυτά. Αυ-

τό που είναι γνωστό είναι ότι προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης των άτυπων μορ-

φών σχολικού γραμματισμού κινούνται ήδη πολλά (ιδιωτικά, κυρίως) σχολεία με τις 

επιπλέον δραστηριότητες που θεσμοθετούν και προσφέρουν ως επιλογές στα παιδιά 

(π.χ. ομάδες έκδοσης εφημερίδας, ομάδες θεάτρου κλπ.). Σε κάθε περίπτωση όμως ο 

τύπος αυτός σχολικού γραμματισμού προσφέρεται πάρα πολύ για την αξιοποίηση των 

ΤΠΕ για λόγους ευνόητους. 

Αρχίζει να διαφαίνεται ήδη ότι οι διαφορές μεταξύ των σχολείων αλλά και η 

προσαρμογή των σχολείων στα νέα δεδομένα θα προσδιορίζεται από εδώ και ύστερα 

στη χώρα μας, με δεδομένο τον αυστηρά συγκεντρωτικό ρόλο του εκπαιδευτικού μας 

συστήματος, όχι τόσο στο επίπεδο του τυπικού αλλά του ημιτυπικού και άτυπου σχο-

λικού γραμματισμού. Είναι τα μόνα πεδία, όπου το χαλαρό θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει 

ουσιώδεις παρεμβάσεις εκ μέρους της διεύθυνσης των σχολείων και των εκπαιδευτι-

κών. Πρόκειται επίσης για πεδία στα οποία μπορεί να ενσωματωθεί η καλλιέργεια 

πολλών από τους γραμματισμούς που απαιτεί η εποχή μας και όπου οι ΤΠΕ μπορούν 

να αξιοποιηθούν γόνιμα και δημιουργικά.  

Οι τομείς που θίχτηκαν παραπάνω μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά 

και δημιουργικά για την καλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ στα φιλολογικά μαθήματα με 

μία ευρύτερη λογική.  

Μια συνειδητή και καλά σχεδιασμένη αξιοποίηση της φιλολογικής ζώνης, 

του ημιτυπικού και του άτυπου σχολικού γραμματισμού μπορεί να αποτελέσει αφε-

νός τον άξονα γόνιμης αξιοποίησης των ΤΠΕ, αφετέρου την αφετηρία για αποτελε-

σματική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο σχολείο.  
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Η μαγιά υπάρχει ήδη: πρόκειται για τις δραστηριότητες που οργανώνει το 

κάθε σχολείο σε ετήσια βάση και έχουν προσλάβει έναν τελείως διαδικαστικό – 

τελετουργικό χαρακτήρα: σχολικές εκδρομές, γιορτές, πολιτιστικές ή  

περιβαλλοντικές δραστηριότητες, αλλά και σημαντικούς θεσμούς που 

υπολειτουργούν, όπως οι μαθητικές κοινότητες. Αλλά και άλλες θεσμικά ή όχι 

κατοχυρωμένες δραστηριότητες μπορούν να αποτελέσουν τον άξονα για μία νέα 

οπτική (ευέλικτη ζώνη, διαθεματική προσέγγιση κλπ.).   

Αυτό που χρειάζεται είναι η αναζωογόνηση των θεσμών που υπάρχουν αλλά 

υπολειτουργούν και η δημιουργία νέων. Κυρίως όμως χρειάζεται η οργάνωση των 

σχολικών αυτών δραστηριοτήτων προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των ΤΠΕ 

στο πλαίσιο των νέων γραμματισμών ή πολυγραμματισμών, τη δημιουργική εμπλοκή 

των μαθητών στο πλαίσιο της εποικοδομητικής (κονστρουκτιβισμός) λογικής στη 

μάθηση και τη διδασκαλία των φιλολογικών – ανθρωπιστικών μαθημάτων με μία 

ευρύτερη λογική. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο να σχεδιάζονται λεπτομερώς οι 

στόχοι των εκάστοτε δραστηριοτήτων, η οργάνωση και η πορεία υλοποίησής τους, το 

είδος της τεχνολογίας που θα αξιοποιείται κλπ. Απώτερος στόχος θα είναι η 

συνεισφορά προς την κατεύθυνση της δημιουργίας νέου τύπου μαθητών, που θα είναι 

πιο κοντά στη νέα εξωσχολική πραγματικότητα και στις νέες απαιτήσεις της 

κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας. 

 

Στην Ενότητα V, κεφ. 2. Ανάπτυξη διαθεματικών διδακτικών δραστηριοτήτων στο 

σχολικό περιβάλλον. Παραδείγματα ένταξης της χρήσης των ΤΠΕ στο ΑΠΣ 

παρατίθενται συνοπτικά ενδεικτικές προτάσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ στα πλαίσια 

αξιοποίησης της φιλολογικής ζώνης, του ημιτυπικού και του άτυπου σχολικού 

γραμματισμού.  
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