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1. Η έννοια του γραμματισμού 

Ο  όρος  «γραμματισμός»  χρησιμοποιήθηκε  στην  ελληνική

επιστημονική  βιβλιογραφία  σχετικά  πρόσφατα,  σε  σχέση  με  τη

γλώσσα στην επικοινωνία ή μάλλον με τον λόγο, όπως αυτός νοείται

στις  πολιτισμικές  σπουδές  (Χατζησαβίδης,  2007).  Ειδικότερα,  για

πολλούς  αιώνες  ο  «γλωσσικός  γραμματισμός»  συνδέθηκε

εννοιολογικά με τον όρο «αλφαβητισμός», ο οποίος παραπέμπει στην

εκμάθηση  της  γραφής  και  της  ανάγνωσης,  χωρίς  σύνδεση  με

κοινωνικές  πρακτικές  και  χωρίς  καμία  κοινωνική  προέκταση.  Με

αυτήν  τη  στατική  έννοια,  εκτός  κοινωνικών  και  επικοινωνιακών

συμφραζομένων,  επικρατεί  εν  μέρει  και  σήμερα  σε  πολλά

εκπαιδευτικά συστήματα και συνδέεται κυρίως με την εκμάθηση της

πρώτης  γραφής  και  ανάγνωσης  σε  μικρά  παιδιά  αλλά  και  σε

ενήλικους (ό.π).

Από τη δεκαετία του 1960 μέχρι και τα τέλη του 20ου αι. η έννοια

του  γραμματισμού  διευρύνθηκε  και  συνδέθηκε  περισσότερο  με

κοινωνικές παραμέτρους και  κοινωνικές πρακτικές.  Θεωρήθηκε ως

«ένα  σύνολο  δεξιοτήτων  για  τον  άνθρωπο,  απαραίτητων  για  την

προετοιμασία του αλλά και για τη διαχείριση της ίδιας του της ζωής,



που  ξεπερνά  μια  στοιχειώδη  εκπαίδευση  στην  ανάγνωση  και  στη

γραφή» (Χατζησαβίδης, 2007). Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 το

κίνημα  «A  Right  to  Read»  καθορίζει  στο  μανιφέστο  του  ως

«γραμματισμένο»  το  άτομο  που  διαθέτει  δεξιότητες  ανάγνωσης,

ώστε  να  λειτουργεί  αποτελεσματικά,  κυρίως  στο  εργασιακό

περιβάλλον αλλά και στο ευρύτερo κοινωνικό. Ο Traves (1992, στο

Χατζησαβίδης, 2007:3),  συνοπτικά ορίζει ότι «γραμματισμός είναι η

ικανότητα ελέγχου της ζωής και του περιβάλλοντος μέσω του λόγου,

με τρόπο ορθολογικό».

Τα  τελευταία  χρόνια,  αντί  της  λειτουργικής  διάστασης  του

γραμματισμού  προέχει  η  κριτική  διάσταση  (Κοντοβούρκη,

2013).  Στο  πλαίσιο  αυτό  κινείται  η  θεωρία  των

πολυγραμματισμών,  σύμφωνα  με  την  οποία  ο  γραμματισμός

νοείται ως μια κοινωνική πρακτική (Barton & Hamilton 2000:7, στο:

Χατζησαβίδης, 2007:3), μέσω της οποίας αναπτύσσεται ή θα πρέπει

να αναπτύσσεται η κριτική σκέψη.

Σύμφωνα με τη νεότερη θεώρηση, ο  γλωσσικός γραμματισμός

αποτελεί  δεξιότητα  στην  οποία  περιέχονται  ορισμένες  ικανότητες

(Χατζησαββίδης 2002:140-141, στο Χατζησαβίδης, 2007:3-4):  

1. Η ικανότητα κατανόησης του νοήματος των λέξεων 

2. Η ικανότητα κατανόησης του νοήματος των κειμένων 

3. Η ικανότητα κατανόησης των νοημάτων που βρίσκονται

δίπλα και πέρα από τις λέξεις των κειμένων 

4. Η γνώση της κοινωνικής πρακτικής που αντιπροσωπεύει

κάθε κείμενο 

5. Η ικανότητα διαισθητικής (ή συνειδητής) αναγνώρισης του

είδους λόγου, στο οποίο ανήκει ένα κείμενο 

6.  Η  ικανότητα  διαισθητικής  (ή  συνειδητής)  ένταξης  του

κειμένου στο κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο παράγεται 



7. Η ικανότητα αντίδρασης στα νοήματα του κειμένου 

8. Η ικανότητα παραγωγής κειμένων που χρειάζονται για τη

διεκπεραίωση  καθημερινών  (επαγγελματικών  και  μη)

αναγκών. 

Εννοείται  ότι  επαρκούν  ορισμένες  από  τις  παραπάνω

δεξιότητες ή και χρειάζονται όλες, ανάλογα με τη ηλικία του ατόμου

και τις απαιτήσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο ζει το

άτομο. 

Το σύνολο των σχετικών με τον γραμματισμό εννοιών (όρων,

θεσμών  και  πρακτικών  που  χρησιμοποιούνταν  στο  σχολείο)  που

επανασημασιοδοτήθηκαν δημιούργησε ένα νέο παιδαγωγικό πλαίσιο,

που  είναι  γνωστό  ως  παιδαγωγική  του  γραμματισμού

(Χατζησαβίδης, 2007).  

Η  παιδαγωγική  του  γραμματισμού  έχει  βασικό  στόχο  τη

σύνδεση της μάθησης με την κοινωνία, ώστε οι μαθητές να

γίνουν αυτόνομοι και κριτικοί πολίτες.  (Χατζησαβίδης, 2007:4).

Συνακόλουθα,  θεωρείται  σημαντικό  οι  μαθητές  να  συμμετέχουν

ενεργά στη μάθηση, προκειμένου αυτή να είναι πιο αποτελεσματική.

Τα  κείμενα  διδασκαλίας  δεν  νοηματοδοτούνται  σύμφωνα  με  την

άποψη του διδάσκοντα ούτε σύμφωνα με την κυρίαρχη κοινωνικά

άποψη,  αλλά  σύμφωνα με  αυτά  που πιστεύει  ο  κάθε  αποδέκτης-

μαθητής.  Έτσι  οι  πολιτικές,  πολιτισμικές  και  ιδεολογικές

διαφοροποιήσεις αποτελούν εναύσματα για παραγωγή «δια-λόγου»,

που προωθεί την πρόσβαση στο κοινωνικό γίγνεσθαι (λειτουργώντας

κατά των ποικίλων στερεοτύπων και ρατσιστικών αποκλεισμών) .

2. Ο γλωσσικός γραμματισμός στα σύγχρονα Προγράμματα

Σπουδών και στις Οδηγίες των μαθημάτων Δ/θμιας Εκπ/

σης



Το πνεύμα της παιδαγωγικής του γραμματισμού που συνοπτικά

αποδόθηκε  παραπάνω,  μπορεί  να  διακριθεί  και  στα  πρόσφατα

Αναλυτικά Προγράμματα1. 

Ως προς τη Δ/θμια Εκπ/ση,   για παράδειγμα, ήδη στην αρχή του

νέου  Προγράμματος  Σπουδών  του  αναμορφωμένου  μαθήματος

«Νεοελληνική  Γλώσσα  και  Λογοτεχνία»  της  Γ΄  τάξης  Γενικού

Λυκείου (Υ.Α. Αριθμ. 203549/Δ2, στο ΦΕΚ 4911 Β΄/31-12-2019),

δηλώνεται: 

 «Οι δύο κλάδοι  του μαθήματος,  Νεοελληνική Γλώσσα και

Λογοτεχνία, συνεργούν, ώστε οι μαθήτριες και οι μαθητές να

ανταποκρίνονται σε κάθε γεγονός γραμματισμού, είτε αυτό

συμβαίνει στον δημόσιο είτε στον σχολικό ή ιδιωτικό χώρο,

τόσο  στο  επίπεδο  κατανόησης  όσο  και  στο  επίπεδο

παραγωγής λόγου.»

(ΦΕΚ, ό.π., Ι. Εισαγωγή)

Χαρακτηριστικά, παρατίθενται τα ακόλουθα από τις «Οδηγίες»

του  ΥΠΑΙΘ  (2018  [Αρ.  Πρ.  142758/Δ2/4-9-2018])  «για  τη

διδασκαλία  των  φιλολογικών  μαθημάτων  στις  Α΄  και  Β΄  τάξεις

Ημερήσιου ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2018 – 2019», και ειδικότερα για

τη Νέα Ελληνική Γλώσσα Α΄ και Β΄ Ημερήσιου Γενικού Λυκείου:

«1. Εισαγωγικά 

Σύμφωνα  με  το  ισχύον  ΠΣ  για  το  μάθημα  της

Νεοελληνικής  Γλώσσας,  «σκοπός  της  διδασκαλίας  του

μαθήματος  είναι  η  ενδυνάμωση  του  γλωσσικού

γραμματισμού που έχει αποκτηθεί από τους μαθητές και τις

μαθήτριες  τα  προηγούμενα  χρόνια  σε  μια  κατεύθυνση

περισσότερο  κοινωνιοκεντρική  και  λιγότερο

γλωσσοκεντρική».

(σ. 24) 

1 Για τη σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών της Πρωτοβάθμιας (Δημοτικών και Νηπιαγωγείων) με 
την οπτική της παιδαγωγικής του γραμματισμού, βλ. Χατζησαβίδης, 2007:6-7. 
 



Ο παραπάνω προσανατολισμός  του  μαθήματος  στηρίζεται

στην εξής πρώτη βασική παραδοχή:

«Ο  γλωσσικός  γραμματισμός  είναι  κοινωνικά  δομημένο

φαινόμενο,  που  δεν  εκλαμβάνεται  ως  σύνολο  ουδέτερων

και αποσπασματικών ικανοτήτων γραφής και ανάγνωσης και

κειμενικής  οργάνωσης,  αλλά συνδέεται  με  το  ενδιαφέρον

για  κοινωνική  συμμετοχή,  με  στόχο  τη  διαμόρφωση

σχέσεων  ανάμεσα στα  άτομα  και  το  κοινωνικό,  πολιτικό,

φυσικό και τεχνολογικό περιβάλλον τους, εντός του οποίου

αισθάνονται, σκέπτονται, δρουν και αλληλεπιδρούν. Έτσι, ο

γραμματισμός αποτελεί μια ικανότητα νοηματοδότησης της

κοινωνικής  πραγματικότητας  και  αποκτά  κριτική/

αναστοχαστική διάσταση, συνεπώς οδηγεί στη χειραφέτηση

μέσω του  κριτικού  στοχασμού  και  την  ενεργητική  στάση

ζωής  σχετίζεται  με τις  κοινωνικές γνώσεις,  τις  αξίες  της

δημοκρατίας, την ιδιότητα του ενεργού πολίτη.» 

(σ. 24)

Κι η τελευταία (η πέμπτη) παραδοχή στην οποία στηρίζεται  ο

προαναφερόμενος  σκοπός  της  ενδυνάμωσης  του  γλωσσικού

γραμματισμού είναι:

«Οι  εκπαιδευτικοί  χρειάζεται  να  αντιλαμβάνονται  τη

διδασκαλία του μαθήματος ως ένα σύνολο στόχων για την

ενίσχυση της γλωσσικής και επικοινωνιακής ικανότητας των

μαθητών/τριών και την ανάπτυξη της κριτικής τους στάσης

απέναντι  στις  κυρίαρχες  μορφές  λόγου.  Είναι  ανάγκη  οι

εκπαιδευτικοί  να  ενθαρρύνουν  τους  μαθητές  και  τις

μαθήτριες  στην  απόκτηση  ενεργητικής  στάσης  κατά  τη

διαδικασία  κατανόησης  των  κειμένων  και  να  τους/τις

παρακινούν  σε  κριτική  ανάγνωση  μέσα  από  διαλογικές

διαδικασίες.»



(σ. 24) 

Στις ίδιες Οδηγίες (ΥΠΑΙΘ, 2018), σχετικά με τον Σκοπό και τους

στόχους του μαθήματος της Νεοελληνικής γλώσσας (Α΄ και Β΄

τάξεων ΓΕ.Λ.) δηλώνεται:

«α.  Ο σκοπός του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας

είναι να καταστήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες ικανούς/

ές  να ανταποκρίνονται  αποτελεσματικά σε  όλο το  φάσμα

των  επικοινωνιακών  και  κοινωνικών  περιστάσεων,

ενεργοποιώντας  γνώσεις  και  ικανότητες  που  αφορούν

ποικίλα  σημειωτικά  συστήματα,  ανάμεσα  στα  οποία

κυρίαρχη είναι η γλώσσα. 

Ο παραπάνω γενικός σκοπός,  συνδέεται  προφανώς με τη

διαθεματικότητα, με την έννοια ότι η γλώσσα διατρέχει όλα

τα  γνωστικά  αντικείμενα  παρ’  όλες  τις  διαφοροποιήσεις

τους. Η μάθηση συγκροτείται βάσει της γλώσσας (language-

based learning), άρα η γλώσσα δεν είναι μόνο μέσον και

αντικείμενο  μάθησης,  αλλά  και  πόρος  που  συγκροτεί  τη

μάθηση.»  

(σ. 24-25)

Η ρητή σύνδεση του γλωσσικού γραμματισμού με την έννοια

της διαθεματικότητας στις Οδηγίες διδασκαλίας του ΥΠΑΙΘ (2018)

σχετικά  με  πρόγραμμα  σπουδών  της  Νεοελληνικής  Γλώσσας,

αναδεικνύει  και  τη  σύνδεσή του με το  Πρόγραμμα Σπουδών του

Γυμνασίου  (Διαθεματικό  Ενιαίο  Πλαίσιο  Προγράμματος  Σπουδών

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το Γυμνάσιο). 

Από όλα τα παραπάνω διακρίνονται δυο βασικά στοιχεία που

αφορούν στον γλωσσικό γραμματισμό:

α.  Η  έννοια  του  γλωσσικού  γραμματισμού  αποτελεί  βασική

έννοια της σύγχρονης εκπαίδευσης και του ελληνικού εκπαιδευτικού

συστήματος  (σε  επίπεδο  θεωρητικών  παραδοχών,  προγραμμάτων



σπουδών,  διδακτικών  κατευθύνσεων  κ.ά.),  σε  μια  κατεύθυνση

καλλιέργειας  κριτικής  σκέψης  και  αμφισβήτησης  των

κυρίαρχων  λόγων  (της  εξουσίας  και  των  ιδεολογιών  που

επικρατούν).

β.  Σύμφωνα με  την παραδοχή του Προγράμματος Σπουδών

της  Νέας  Ελληνικής  Γλώσσας  Α΄  και  Β΄  ΓΕ.Λ.  (ΥΠΑΙΘ,  2018),

εφόσον  η  μάθηση  συγκροτείται  βάσει  της  γλώσσας,  η  γλώσσα

διατρέχει όλα τα γνωστικά αντικείμενα, αποτελώντας και πόρο που

συγκροτεί τη μάθηση. 

Συνακόλουθα, 

 η πρότασή μου για «Πρόγραμμα Υποστήριξης Γλωσσικού

Γραμματισμού»  ανταποκρίνεται  στις  σύγχρονες

παιδαγωγικές  αντιλήψεις  (παιδαγωγική  του

γραμματισμού),  σχετικά  με  την  καλλιέργεια

γλωσσικών  δεξιοτήτων  και  συνάμα  κριτικού

γραμματισμού  (Κοντοβούρκη,  2013,  Κόκκος,  2017,

Κόκκος κ. συν., 2011).

 η  προτεινόμενη  στο  Πρόγραμμα  συνεργασία  μεταξύ
των  εκπαιδευτικών  διαφορετικών  ειδικοτήτων
θεμελιώνεται  θεωρητικά  και στη  διαθεματικότητα
με  την  οποία  συνδέεται  ο  γλωσσικός  γραμματισμός,
εφόσον η γλώσσα διατρέχει όλα τα γνωστικά αντικείμενα
παρ’  όλες  τις  διαφοροποιήσεις  τους  αποτελώντας  όχι
μόνο μέσον και αντικείμενο μάθησης αλλά και πόρο για
τη  συγκρότηση  της  μάθησης  (ΥΠΑΙΘ,  2018:25).  Με
άλλα  λόγια,  η  έννοια  της  διαθεματικότητας  που
συνδέεται με τη γλώσσα συναντάται με τη θεώρηση που
εκφράζεται  στο  Πρόγραμμα,  ότι  «η  γλώσσα  είναι
υπόθεση  όλων  μας» (εν  προκειμένω,  όλων  των
ειδικοτήτων)…

Ειδικότερα, στο Πρόγραμμα που παρουσιάζεται στη συνέχεια, ο

γλωσσικός  γραμματισμός νοείται  ως ανάπτυξη και  βελτίωση των

γλωσσικών δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού



και  γραπτού  λόγου και  ως  καλλιέργεια  της  κριτικής  και

δημιουργικής  σκέψης,  με  γνώμονα  την  προαγωγή  ενός

δημοκρατικού και ανθρωπιστικού πολιτισμού.
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