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• Η εικονογράφηση των πρωταγωνιστών 

  

 - Γιατί δεν έμαθαν γράμματα 

 Οι αντιλήψεις και τα πιστεύω των αναλφάβητων ως προς τις αιτίες που δεν 

έμαθαν γράμματα σχετίζονται με τη δύναμη του πεπρωμένου, τη μοίρα, την 

“κατάσταση”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι άντρες και οι γυναίκες της 

έρευνάς μας. 

 Μετά από σιωπή. “Δεν έμαθα. Έτσι ήθελε ο Θεός.”  “Ήταν η κατάσταση 

τέτοια”1 και η άλλη... “δε βαριέσαι, όπου φτωχός κι η μοίρα του”2.  

 Η σύμπτωση του αναλφαβητισμού με τη φτώχια και τη στέρηση δεν είναι 

τυχαία. Όλα τα αναλφάβητα άτομα προέρχονται από πολύ χαμηλά οικονομικά 

στρώματα. 

“Έτυχε να έχω φτωχούς γονείς. Ο πατέρας μου εργάτης στη Γερμανία, η μάνα μου 

δούλα στα χωράφια και τα ζώα του παππού. Δε μ’ έστειλαν για γράμματα. Με 

πάντρεψαν στα δεκάξι μου... Όλα είναι της μοίρας γραμμένα...”. 

 Ένα άλλο στοιχείο είναι η συμπεριφορά της γυναίκας της εποχής εκείνης 

που υπακούει στα παραδοσιακά στερεότυπα για το γυναικείο φύλο. 

“Ούτε στην πόρτα δεν πάτησα. Ήμουν κοπέλα και ήμουν και η πρώτη. Είχαμε 

δουλιές στο σπίτι στα χωράφια και είχαμε και ζώα. Είχαν μεγαλύτερη αξία τα ζώα 

γιατί μ’ αυτά ζούσαμε... και επίσης: 

“...Τότε που έπρεπε να μάθω ο πατέρας μου δε με έστειλε. Δεν έστελναν τις 

κοπέλες για γράμματα, τις έστελναν με τα γίδια και τις κρατούσαν από το σχολείο... 

μόνο τα “παιδιά” έστελναν για γράμματα...”. Μια άλλη: 
                                                           
1Από συνέντευξη μιας γυναίκας. “Παντρεύτηκα. Έκαμα ένα παιδί και μια κοπέλα. Στη ζωή μου 

γνώρισα χαρές και λύπες. Δούλεψα στα χωράφια. Γράμματα δεν έμαθα. Ήταν η κατάσταση τέτοια”.  

2Βλ. F. Fanon, 1982, σελ. 29. Με τη μοιρολατρία, κάθε πρωτοβουλία αφαιρείται καθώς η αιτία του 

κακού, της αθλιότητας, της μοίρας προέρχεται από το Θεό. Το άτομο υποτάσσεται στο πεπρωμένο 

του, και μένα είδος επανεύρεσης της εσωτερικής ισορροπίας φτάνει σε μια αταραξία σαν της 

πέτρας. 
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“Ο πατέρας μου τα γράμματα τα έβλεπε λάθος. -Αλλάζουν τα μυαλά με τα 

γράμματα, έλεγε. Δεν παντρεύονται όποιες μαθαίνουν γράμματα. Όχι μόνο ο 

πατέρας αλλά και οι παπούδες...ήμουν δυστυχώς το πρώτο κορίτσι. Έλεγε ο 

πατέρας μου. -Δεν μπορούσε νάταν αγόρι. Θα το μάθαινα και γράμματα...” 

 Και η Άννα, είκοσι οκτώ χρονών: 

“Όταν ξεκίνησα να πάω σχολείο πήγαινα μισή-μισή χρονιά ώσπου σταμάτησα στην 

... (παύση) δε θυμάμαι, μάλλον τρίτη... γιατί η μάνα μου έπασχε από τα νεύρα. Δεν 

μπορούσε ούτε να μαγειρέψει ούτε να πλύνει και έτσι αναγκαζόμουν να μην 

πηγαίνω στο σχολειό και να κάνω όλα αυτά, με λίγα λόγια όλα τα βάρη του σπιτιού 

είχαν πέσει πάνω μου”. 

 Έτσι, οι αναπόδραστες δυνάμεις του πεπρωμένου, της μοίρας ή της τύχης 

καθορίζουν τη μοιρολατρική στάση των ατόμων. Κάποιες από αυτούς/ές 

αισθάνονται ανίκανοι για όποια αλλαγή της κατάστασης. “Τώρα τα πράγματα είναι 

όπως είναι”. “ Τι να μπορέσω να κάνω τώρα”. “Δεν μου περνάει από το μυαλό ότι 

θα μάθω γράμματα τώρα”. “Δεν μπορώ να μάθω να διαβάζω και να γράφω”. 

“Φοβάμαι να πιάσω το μολύβι γιατί ξέρω ότι θα κάνω λάθος”. 

 Γι αυτούς είναι δύσκολο να αποδεχτούν ότι είναι δυνατό να μάθουν γιατί 

σχεδόν ποτέ δεν αναγνωρίζουν ως γνώση αυτά που ήδη έχουν μάθει από την 

επαφή τους με τον κόσμο και τους ανθρώπους. Τόσο συχνά άλλωστε άκουγαν ότι 

δεν ήταν ικανοί για τίποτα, που στο τέλος πείσθηκαν για την ανικανότητά τους3. 

 Κάποιοι άλλοι αγωνίζονται ακόμα και μέσα από αντιφάσεις  γιατί 

αναγνωρίζουν ότι επειδή είναι αναλφάβητοι έχουν προβλήματα: 

“Έχω μεγάλη αγωνία αν θα τα καταφέρω... Δε μ’ αφήνουν τα χωράφια, το 

νοικοκυριό, τα παιδιά...” 

                                                           
3 Όμως πριν έρθουν στο τμήμα ήταν ικανοί να διαβάζουν πολλούς διαθέσιμους τύπους 

πληροφοριών στο περιβάλλον τους. Ήξεραν πώς να διακρίνουν τα ονόματα προιόντων από 

περιγραφές πάνω στα κουτιά, είχαν βρει τρόπους να μετακινούνται, είχαν μεγαλώσει τα παιδιά 

τους...  
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“Ίσως τα περιθώρια που έχω να είναι μικρά... Δεν είμαι και κοριτσάκι για να έχω 

περιθώρια...Τότε που έπρεπε δεν έμαθα... αλλά ας είναι και τώρα. Χρειάζονται τα 

γράμματα, τά ’χουμε ανάγκη”. 

 Οι γυναίκες που κατοικούν στην πόλη, ηλικίας 40 ετών και μεγαλύτερες, 

δήλωσαν ότι όταν ζούσαν στα χωριά τους δεν είχαν τρόπο να χρησιμοποιήσουν τα 

γράμματα. Μετακινήθηκαν στην πόλη σε κάποιες περιπτώσεις εξαιτίας της 

εργασίας του συζύγου τους αλλά κυρίως για τα παιδιά τους, επειδή τα σχολεία 

έκλειναν αλλά και επειδή τα γράμματα τους είναι απαραίτητα για τις καθημερινές 

τους ανάγκες. Αλλά και γι’ αυτές που έμειναν στα χωριά σήμερα η ζωή έχει αλλάξει 

και τα γράμματα τούς είναι εξίσου απαραίτητα. 

 Έτσι οι επιλογές τους κατ’ ανάγκην σχετίζονται με τον τρόπο που 

αντιλαμβάνονται την κατάσταση και αναλόγως συμμετέχουν ή όχι. 

 

 - Πώς αισθάνονται επειδή δεν ξέρουν 

 Οι ίδιοι/ες χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους σαν ζώα. “Τι να σου πω ζήσαμε 

όπως τα ζώα στους αγρούς...” “Άμα δεν ξέρεις γράμματα είσαι μισός άνθρωπος...”. 

 Χαμένοι, φοβισμένοι, με έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό τους, τόσο σε 

ατομικό όσο και κοινωνικό επίπεδο. 

“Πώς νομίζεις ότι νιώθω, όπως θα ένιωθες και συ αν δεν ήξερες γράμματα, σαν 

χαμένη”. “Δεν σε υπολογίζει κανένας”. 

 Και οι άντρες: “ήμουν κάθε μέρα φοβισμένος...Παίρνω εφημερίδα στο 

καφενείο και προσπαθώ να την κρατήσω όρθια, κοιτάω τις εικόνες για να μη με 

καταλάβουν ότι δεν ξέρω να διαβάζω. Ευτυχώς τώρα είναι και η τηλεόραση και 

ακούμε τι γίνεται στον κόσμο...και μπορώ να λέω κάτι...”. 

”Όταν βρίσκομαι σε χώρο με γραμματιζούμενους δεν μπορώ να πάρω το λόγο γιατί 

φοβάμαι ότι θα με κοροϊδέψουν”.  

Ή: “Ο φόβος μόνο... που νοιώθω στις δημόσιες υπηρεσίες, νομίζω ότι δεν 

καταλαβαίνω τι θα μου πουν... εκεί βλέπω τη διαφορά μου. Μου μιλούν με το “εσύ” 

ενώ στο διπλανό με το “εσείς”. Και μια γυναίκα: “Φοβάμαι κάθε φορά που πάω το 
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παιδί μου στο γιατρό ότι δε θα καταλάβω αυτά που μου λέει και θέλω να είναι και ο 

άντρας μου μαζί μου” 

“Αν ήξερα γράμματα... 

 Στις δύο συνεντεύξεις που ακολουθούν, οι γυναίκες θεωρούν τον 

αλφαβητισμό σημαντικό βήμα για την ανεξαρτησία τους και παράγοντα που 

συμβάλλει θετικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους και στην οικονομική 

τους χειραφέτηση. 

“Αν ήξερα γράμματα δε θα φοβόμουνα τη ζωή.. Δε θα με πάντρευαν στα 

δεκαπέντε. Θα γινόμουν νοσοκόμα και θα είχα δικό μου μισθό”. 

 Και η άλλη: “Τι μου λες τώρα, αν ήξερα γράμματα, θα μπορούσα να 

εργαστώ για να σηκώσω το κεφάλι ψηλά και όταν έχω δίκιο να μιλάω... να μπορώ 

να έχω γνώμη”.    

 

 - Εμπόδια και δισταγμοί 

 Από την ανάλυση του υλικού προκύπτει ότι συχνά οι γυναίκες της έρευνας 

αναφέρουν ως πρώτο εμπόδιο τον άντρα τους, με τον οποίο έρχονται 

αντιμέτωπες... 

 Ο πατέρας αρχικά (για το ότι δεν πήγαν στο σχολείο) και στη συνέχεια ο 

άντρας (για τη συμμετοχή τους σε τμήμα αλφαβητισμού)  αποφασίζει γι’ αυτές. Και 

ενώ ο πατέρας τα κατάφερνε, ο άντρας φαίνεται να μην τα καταφέρνει πάντα... 

 Εντάσεις στην οικογένεια και κίνδυνος να “καταθέσουν τα όπλα”... 

“Με το πρώτο προσπάθησε να με αποτρέψει ο άντρας μου. Γι’ αυτόν είναι ντροπή. 

-Σ’ έχω σαν βασίλισσα μου είπε. Τι σου λείπει; Γιατί τα ψάχνεις τα πράγματα...άστα 

όπως είναι...αλλάζει τίποτα; - Εγώ του λέω τα χρόνια δεν είναι ίδια... και πήγα στο 

τμήμα και η αντίδρασή του. Ό,τι και να κάνεις θα με φοβάσαι μια ζωή μου είπε ”. 

Του είπα πως το βλέπεις αυτό; και από μέσα μου, είπα, -από δω και πέρα δεν 

ξέρω αν μπορείς να μου το λες”.  

 Και η άλλη:  
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“Έγινε φασαρία στο σπίτι. Ο άντρας μου δεν ήθελε να έρθω αλλά του είπα -εγώ θα 

πάω. Φοβάται μήπως βγαίνοντας από το σπίτι μιλάω με άλλους ανθρώπους και 

μπορεί να μου βάλουν ιδέες στο μυαλό”.  

 Και η επόμενη: 

 ”Μου είπε ο άντρας μου. Μη νομίζεις ότι θα τα καταφέρεις.” Αλλά εκείνη: “είδες 

που λένε ότι ο άνθρωπος με τη θέλησή του μετακινεί και βουνά...”  

 Έτσι παρ’ όλο που ο σύζυγος εκδηλώνει προθέσεις ελέγχου και 

καταστολής, αποδεικνύεται ότι όταν η επιθυμία τους είναι δυνατή να μάθουν 

γράμματα δεν υποχωρούν.  

 Η επόμενη επειδή δεν μπορεί να επαναστατήσει, έρχεται κρυφά: 

“Δεν το ενέκρινε ο άντρας μου...έρχομαι κρυφά, με άγχος μη με καταλάβει... Δεν 

ξέρω πώς θα το πάρει. Λέω θα πάω για καφέ στην Αγγέλω. Αργότερα θα δω... Δεν 

ξέρω παρακάτω... μπορεί να το κόψω...”.  

 Εδώ η επιλογή αναδεικνύει και τα περιθώρια δράσης που της απομένουν. 

Ο έλεγχος μπορεί να αποβεί μοιραίος και η προσπάθεια να σταματήσει. Σιωπή, 

παραίτηση και υποταγή αποτελούν τις πιο πιθανές εναλλακτικές... 
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-Οι λόγοι συμμετοχής στα τμήματα 

 Ο ίδιος ο λόγος των αναλφάβητων επιβεβαιώνει τα ισχυρά κίνητρα, τόσο 

προσωπικά όσο και κοινωνικά-οικονομικά, που τους ωθούν να εντάσσονται σε 

προγράμματα αλφαβητισμού. 

“Είχα μεράκι, είχα καημό...“ήταν ένα όνειρο...ώς τα 45 μιλούσα με τα χώματα στα 

χωράφια”. “ήθελα πολύ να μάθω να διαβάζω. Αν δεν ξέρεις να διαβάζεις δεν ξέρεις 

τίποτα. Υποφέρω που δεν ξέρω”. “Κάτι να αλλάξει...ήμουνα δούλα στα χωράφια 

μέχρι χτες”. 

 Και οι γυναίκες και οι άντρες της έρευνας, έχουν συνείδηση των συνεπειών 

του αναλφαβητισμού στη καθημερινή τους ζωή και περιγράφουν τις προσδοκίες  

από την προσπάθειά τους αυτή. 

 Οι άντρες: 

“Θέλω να ξεπεράσω την κατωτερότητα που νοιώθω... θέλω να είμαι όπως όλος ο 

κόσμος...” “Να μην εξαρτώμαι από άλλους ανθρώπους”. 

“Να καταφέρω να γράφω γράμμα σε φίλους και συγγενείς που μένουν μακριά. 

Είναι και τα τηλέφωνα τώρα, αλλά πόσα να πείς από το τηλέφωνο...”   

“Να γράψω τα προσωπικά μου προβλήματα στον αδερφό μου στην Αμερική...” 

“Να διαβάζω εφημερίδα, ιατρικές συνταγές, οδηγίες για τα φυτοφάρμακα...” 

“Να διαβάζω το περιεχόμενο της συζήτησης στο εργατικό κέντρο για να έχω 

εμπιστοσύνη και να πάρω απόφαση ...” “Να μπορώ να συμμετέχω σε μια 

συζήτηση...” 

 “Να γράψω την ιστορία για το άλογό μου... έστω και τη μισή...” 
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 Οι γυναίκες:  

 Οι γυναίκες συχνά συνδέουν την επιθυμία τους να μάθουν γράμματα με τις 

προσδοκίες4 που έχουν για τη μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη των παιδιών 

τους. 

“Να παρακολουθώ τη σχολική τους εργασία και να τα βοηθάω.” 

“Να κρατάω το βιβλίο και να μου λέν το μάθημα απέξω και να μπορώ να ελέγχω αν 

το λένε σωστά.” 

“Να δώσω στα παιδιά μου αυτά που δεν μου έδωσαν οι γονείς μου.” 

“Δε θέλω να μείνουν τα παιδιά μου κούτσουρα όπως εγώ”. 

“Θέλω να τα βοηθήσω να μάθουν γράμματα για να ζήσουν σαν άνθρωποι...” 

 Τα γράμματα παίζουν λειτουργικό ρόλο για τις μεγαλύτερες σε ηλικία 

γυναίκες στις άμεσες καθημερινές ανάγκες. 

“Εργάζομαι καθαρίστρια...πάντρεψα την κόρη μου...μούστελνε γράμμα, πήγαινα 

στη γειτονιά να μου το διαβάσουν...πότε ήθελαν πότε δεν ήθελαν. Τώρα θα μάθω 

να το διαβάζω μόνη μου και δεν θα υποχρεώνομε”. 

“Θα μάθω γράμματα για να πάω μια φορά στο γιο μου, μόνη μου και να μη 

φοβάμαι ότι θα χαθώ”. 

“Πολλές φορές χάνομαι  στο δρόμο και αισθάνομαι ντροπή όταν πρέπει να ζητήσω 

από τους άλλους ανθρώπους να μου δείξουν το δρόμο πού θέλω να πάω”. 

“Δε μπορώ να δω πού πάει το λεωφορείο, και όταν ρωτώ μου λένε ξεστραβώσου 

διάβασε. Εγώ ντρέπομαι να πω δεν ξέρω γράμματα και στεναχωριέμαι”. 

“Δε θα κοιτάω σα χαζή τις εικόνες στην τηλεόραση και δε θα ρωτάω τη γειτόνισα 

για τη συνέχεια στο έργο. Θα μάθω να διαβάζω κιόλας”. 

“...θα μάθω για να αποδείξω στον άντρα μου ότι αξίζω και εγώ...έστω και αργά να 

κάμω κάτι σημαντικό στη ζωή μου. Να μη μείνω σ’ όλη μου τη ζωή μέσα σε μια 

κουζίνα...” 

                                                           
4 Βλ. Μ. Λάσκου-Νασιάκου, 1977, σελ 143. 

 
9



 

 Και η άλλη: ”Για να βγαίνω έξω. Να φεύγω από το σπίτι και να τα ξεχνάω 

όλα. Ήθελα να έχω μια προσωπική ώρα”5. 

 Ο  λόγος της επόμενης γυναίκας εικονογραφεί επίσης την ανάγκη της να 

δραπετεύσει από την κηδεμονία του άντρα... 

”μια ζωή μαγειρεύω και πλένω πιάτα και τραπεζώνω τους φίλους του άνδρα μου. 

Θα κάνω και εγώ δικές μου φίλες εδώ...” 

 Γενικά ο χώρος όπου άντρες και γυναίκες μαθαίνουν, γίνεται χώρος με 

πολλαπλές δυνατότητες, χώρος άμεσων διαπροσωπικών σχέσεων και ευκαιριών 

για κοινωνικές δραστηριότητες. 

 Άλλο στοιχείο αποτελεί η ανάγκη για επαγγελματική απασχόληση: 

“Θέλω να μάθω να λογαριάζω...μπερδεύω τα χρήματα κάποιες φορές...” “Θέλω να 

μάθω γράμματα για να μπορέσω να εργαστώ. Αν δεν μπορείς να διαβάζεις και να 

γράφεις δεν μπορείς να εργαστείς ούτε σαν καθαρίστρια σε ένα σούπερ μάρκετ”. 

 Τα γράμματα επίσης αποκτούν μαγική δύναμη: 

“‘Ηθελα να πω και γω τη γνώμη μου. Μόλις μίλαγα, μού ’λεγαν, είσαι αγράμματη, τι 

ξέρεις εσύ”. Και η άλλη “θα μάθω, για να ξέρω ποιον ψηφίζω... να μη με 

απατούν...”. “Θα γράφω το όνομά μου. Δε θέλω να μου λένε...δεν ξέρεις να 

σημειώσεις το όνομά σου;” 

 Ο αλφαβητισμός αποτελεί ποιοτική αλλαγή στη ζωή τους και γίνεται 

βασικός άξονας προσωπικής ανεξαρτησίας. Αλλά και η ψυχολογική διαφορά 

γίνεται ειδοποιός  όταν οι άνθρωποι μπορούν να γράψουν το όνομά τους αντί να 

προτείνουν τους αντίχειρές τους για δακτυλικά αποτυπώματα. 

 Ωστόσο είναι καταπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο η αρχική 

αυτοϋποτίμηση αλλάζει, από τις πρώτες κιόλας μέρες... 

                                                           
5 Παρατηρήθηκε ότι οι μεγαλύτερες στην ηλικία γυναίκες, αυτές που έχουν τελειώσει τις 

υποχρεώσεις με τα παιδιά τους θέλουν να κάμουν και κάτι για τον εαυτό τους παρόλο που κάποιες 

από αυτές αφήνουν το τετράδιο στο τμήμα γιατί ντρέπονται να μην το μάθει η γειτόνισσα. 
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“Δεν μου πέρναγε από το μυαλό ότι θα μάθαινα γράμματα τώρα...” “Με τον άντρα 

μου δεν τα μιλάω, γιατί θεωρεί χαζά αυτά που λέω. Αλλά εγώ νιώθω ωραία”. 

”Τώρα θα είμαστε σεβαστοί σαν άνθρωποι...”   

 Ο αναλφάβητος/η ανακαλύπτει τον εαυτό του/της, η διάθεσή του/της 

αλλάζει και όπως το αλφαβητισμένο άτομο, νοιώθει να διαθέτει μια δημιουργική 

δύναμη μέσα του/της. 

  

 Το δικαίωμα όμως των ίδιων να αποφασίζουν για την τύχη τους πρέπει να 

αντιμετωπιστεί  από τη δική μας πλευρά ως στάση ζωής ανθρώπων που συχνά, 

περιθωριοποιημένοι αμύνονται και κλείνονται στον εαυτό τους κι άλλοτε πάλι 

αντλούν δυνάμεις και επιβιώνουν κοινωνικά6. Χρειάζεται πρό πάντων σεβασμός 

στον αναλφαβητισμό τους.  

 

 

                                                           
6Από συνέντευξη γυναίκας. “Σημασία έχει ότι υπάρχω και σαν αναλφάβητη... Έζησα. Και τα παιδιά 

μου έμαθαν γράμματα, ο ένας δάσκαλος και ο άλλος μηχανικός παρ‘ όλο που και εγώ και ο 

πατέρας τους δεν ξέραμε. Πήγαμε ώς τη δευτέρα δημοτικού κι αυτό κουτσά-στραβα”. 
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• Η ευαισθητοποίηση - Το προσωπικό βίωμα 

 Δεν ασχολήθηκα τυχαία με τον αναλφαβητισμό ενηλίκων. Ήταν ένας οικείος 

χώρος για μένα, ήταν ο χώρος που μεγάλωσα. Τα παιδικά μου χρόνια, καλύτερα 

από πολλών άλλων παιδιών ήταν πάντως πολύ δυσκολότερα από τα παιδικά 

χρόνια των παιδιών από ευνοημένο οικογενειακό περιβάλλον. 

 Οι γονείς μου, με λίγες τάξεις του δημοτικού, οι άνθρωποι της γειτονιάς μου, 

φτωχοί και ταλαιπωρημένοι, αναλφάβητοι εξαιτίας του πολέμου. Άνθρωποι με τη 

δική τους ιστορία και τη δική τους κουλτούρα, με χαμόγελο για τη ζωή και δέος 

απέναντι στους μορφωμένους. 

 Το παλιό μου σπίτι, τα αγαπημένα μου πρόσωπα, τα χωράφια,  τα ζώα, οι 

γάτες και ο σκύλος μας ήταν ο κόσμος της πρώτης μου ανάγνωσης. Τότε δε 

διάβαζα με λέξεις. Θυμάμαι όμως τη γλώσσα των ηλικιωμένων ανθρώπων, τη 

συμπεριφορά τους, τους φόβους τους και τις αξίες τους που συνδέθηκαν με το 

δικό μου  κόσμο, τόσο που ίσως ακόμα να μη μπορώ να υποπτευθώ. Όταν ήμουν 

έξι χρονών, η θεία μου μού χάρισε ένα παραμύθι από την Αθήνα. Ήταν το 

μοναδικό παραμύθι των παιδικών μου χρόνων, αλλά δε μ’ ένιαζε. Δεν ήξερα τότε 

πόσα παραμύθια διάβαζαν τα παιδιά της ηλικίας μου,  κι άλλωστε η γιαγιά, μου 

είχε διηγηθεί πολλά παραμύθια για νεράϊδες και ξωτικά. Τότε ήταν που ο πατέρας 

μου, για πρώτη φορά μέσα από αυτό το παραμύθι, προσπάθησε να μου μάθει τα 

πρώτα γράμματα, χαράζοντάς τα στη στάχτη του τζακιού μας. 

 Ήταν μια θεμελιακή στιγμή της παιδική μου εμπειρίας& φτάνοντας στο 

σχολείο ήξερα κάποια γράμματα. Εκεί, με τη βοήθεια του δάσκαλου, έμαθα να 

ερευνώ και να εξετάζω προσεκτικά τις σελίδες του αναγνωστικού και να  

συλλαβίζω μηχανικά και μονότονα: στιγμές ανάγνωσης με την εντελώς 

παραδοσιακή έννοια.  Χρειάστηκε να περάσουν πολλά  χρόνια για να 

αντιμετωπίζω ένα κείμενο κριτικά. Ο δάσκαλός μου όμως, με προώθησε στο 

γυμνάσιο - κάτι πολύ σημαντικό για την παραπέρα πορεία μου - και για πάντα η 

αγάπη του με σημάδεψε. 

 Αυτούς τους ανθρώπους που μου έμαθαν τόσα πολλά ήθελα να τους 

αποζημιώσω και περίμενα την αφορμή. 
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  Δασκάλα πια στη μέση εκπαίδευση στα 1985. Α΄ γυμνασίου7, στην 

προσπάθεια γνωριμίας μου με την τάξη, μέσα από το  γραπτό λόγο, ανακάλυψα 

ότι εφτά στους είκοσι-πέντε μαθητές είχαν γράψει μόνο το όνομά τους και κάποιοι 

ανορθόγραφα. Όταν απόρησα, η τάξη μού απάντησε: “Δεν ξέρουν, Κυρία, να 

γράφουν και να διαβάζουν”. Πρέπει να διευκρινίσω ότι ήταν απολύτως 

φυσιολογικά παιδιά. Τότε ρώτησα τι επάγγελμα, σκοπεύουν να κάνουν όταν θα 

μεγαλώσουν. Τα αγόρια, μου απάντησαν “μαραγκοί” και τα κορίτσια ότι θα 

“παντρευτούν”. Πίστευαν ότι γι’ αυτά δε χρειάζονταν γράμματα, θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιούν σημάδια, άλλωστε τώρα πια τους φαινόταν πολύ δύσκολο, σχεδόν 

ακατόρθωτο να μάθουν. Τότε λοιπόν όλοι μαζί, η τάξη και εγώ, αποφασίσαμε να 

δοκιμάσουμε να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν, αφιερώνοντας λίγη ώρα 

κάθε μέρα από το “κανονικό” τους μάθημα. Τα αποτελέσματα ήταν αίσια. 

 Το πράγμα όμως δεν τελείωσε εκεί. Και την επόμενη χρονιά, οι τρεις στους 

είκοσι και τη μεθεπόμενη οι πέντε στους δεκαοχτώ, και όχι στο ίδιο σχολείο, ήρθαν 

στην πρώτη τάξη του γυμνασίου, χωρίς να ξέρουν να γράφουν και να διαβάζουν 

καλά. Μετά από δύο, τρία, κάποιες φορές και τέσσερα χρόνια, θα πήγαιναν στη 

δεύτερη τάξη -αν στο μεταξύ δεν είχαν διακόψει παρ’ όλο που η εκπαίδευση είναι 

υποχρεωτική, και κανένας δε θα μπορούσε να εγγυηθεί ότι θα μάθαιναν να 

γράφουν και να διαβάζουν επαρκώς. 

 Σ’ αυτή την ιστορία δεν ψάχνω ενόχους. Ανησυχώ, γιατί έχω μπροστά μου 

τους αναλφάβητους ενήλικους του  2010. 

 Έτσι, θέλοντας να προχωρήσω πέρα απ’ την απλή ανησυχία, αποφάσισα ν’ 

ασχοληθώ μ’ αυτό το θέμα. 

                                                           
7Γυμνάσιο Πεδινής. Δέκα χιλιόμετρα από την πόλη των Ιωαννίνων. 
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 Εισαγωγή 

 Είναι γεγονός ότι η ικανότητα ενός ενηλίκου ατόμου να ελέγχει και να 

απολαμβάνει τη συμμετοχή του στην κοινωνία που ζει σχετίζεται με τις δεξιότητες 

αλφαβητισμού του. Η ικανότητα να διαβάζει και να γράφει δίνει στο άτομο μια 

καινούρια προοπτική για τη ζωή και τον κόσμο γύρω του/της. 

 Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 αίτια οικονομικά και κοινωνικά 

στρέφουν το ενδιαφέρον των ειδικών και των Κυβερνήσεων -τόσο στον Τρίτο 

Κόσμο όσο και στη Δύση-, προς την εκπαίδευση ενηλίκων και ειδικότερα στον 

αλφαβητισμό ενηλίκων.  

 Στη χώρα μας το θέμα αυτό έρχεται δειλά δειλά στην επιφάνεια ως τυπική 

απάντηση της πολιτείας σε μερικές ευκαιριακές επισημάνσεις, με αποτέλεσμα την 

απουσία σχετικών εμπειρικών ερευνών και μελετών.8

 Η απουσία τέτοιων μελετών και ειδικότερα μελετών σχετικών με τη 

διδακτική πράξη ως διαδικασίας μάθησης σε ενηλίκους αναλφάβητους -

δραστηριότητα η οποία δεν συνδέεται με το εκπαιδευτικό σύστημα- με ώθησε στην 

ανάληψη έρευνας με θέμα την “εκμάθηση της πρώτης ανάγνωσης και γραφής σε 

ενηλίκους, οργανικά και λειτουργικά αναλφάβητους”. 

 Προσπάθησα δηλαδή να μελετήσω το φαινόμενο του αναλφαβητισμού και 

τις προσπάθειες  αντιμετώπισής του στην Ελλάδα και διεθνώς μέσα από μια 

ιστορική διαδρομή εξετάζοντας τον αλφαβητισμό από κοινωνική άποψη και 

κοινωνική πρακτική ως δικαίωμα και αξία. Διαπραγματεύθηκα τα κοινωνικά 

υποκείμενα του αλφαβητισμού ενηλίκων, δηλαδή τους ενηλίκους αναλφάβητους 

και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και το ρόλο των δασκάλων επιμορφωτών τους  

μέσα σε τμήματα αλφαβητισμού ενηλίκων που δημιούργησα κατά την περίοδο 

                                                           
8Η μελέτη της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας και η επισκόπηση τής ώς τώρα προβληματικής 

μού έδειξε ότι η προοπτική αντιμετώπισης του αλφαβητισμού ενηλίκων, μολονότι αποτελεί νέα και 

πρόσφορη περιοχή έρευνας (ενόψει του λειτουργικού αναλφαβητισμού που αναπαράγεται από το 

ίδιο το σχολικό σύστημα), εξακολουθεί ωστόσο να στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε θεωρητικά 

δεδομένα. Η έλλειψη εμπειρικών ερευνών φαίνεται να προσκρούει  στις ιδιαίτερες κοινωνικές 

συνθήκες και δυσκολίες διερεύνησης ενός τέτοιου ζητήματος. 
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1988-1989 στην περιοχή Ιωαννίνων, και επιχείρησα την προσέγγιση (σύσταση) 

ενός διδακτικού μοντέλου βασισμένου στην φιλοσοφία της παιδαγωγικής σκέψης 

του Φρέιρε9 που να υπόσχεται και να εξασφαλίζει αλφαβητισμό σε όλες τις ηλικίες, 

εφόσον οι αναλφάβητοι ενήλικοι επιθυμούν ή είναι απαραίτητο να αλφαβητισθούν.  

 Οι λόγοι που με ώθησαν στην επιλογή της συγκεκριμένης ιστορικής 

περιόδου για τη δημιουργία τμημάτων αλφαβητισμού ενηλίκων και την εφαρμογή 

του συγκεκριμένου διδακτικού μοντέλου είναι οι εξής: 

 1) Κατά την περίοδο 1981-1990 ιστορικές - πολιτικές προυποθέσεις 

συνέβαλαν ώστε να έρθει στην επιφάνεια το θέμα του αναλφαβητισμού ενηλίκων. 

Η περίοδος αυτή συμπίπτει με τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής του 

ΠΑΣΟΚ.  Κοινωνικές συνθήκες και πολιτική βούληση ευνοούν τη λειτουργία 

τμημάτων αλφαβητισμού ενηλίκων. 

 2) Στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1981-85 εξαγγέλθηκαν παρεμβάσεις στην 

εκπαίδευση με απώτερο στόχο την εναρμόνιση του εκπαιδευτικού θεσμού με τα 

κοινωνικά αιτήματα της εποχής, με αλλαγή περιεχομένου των αναγνωστικών, 

βελτίωση των αναλυτικών προγραμμάτων, αναβάθμιση του διδακτικού 

προσωπικού κ.λ.π. Παρ’ όλα αυτά, είχα άμεση εμπειρία10 αναπαραγωγής 

λειτουργικά αναλφάβητων ατόμων, τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο. 

 3) Η περίοδος αυτή εξακολουθεί να επηρεάζει σημαντικά και τη σημερινή 

εκπαιδευτική πραγματικότητα: όχι μόνο  αναπαράγονται ακόμη λειτουργικά 

αναλφάβητοι αλλά παρατηρείται και σχετική αύξηση. 

 

                                                           
9Βλ. παρακάτω, Κεφ.4. Ο Φρέιρε ασχολήθηκε με το θέμα του αλφαβητισμού ενηλίκων στον Τρίτο 

κόσμο με μια συγκεκριμένη παιδαγωγική πρακτική και προσέφερε ένα από τα πιο πρακτικά 

μοντέλα αλφαβητισμού ενηλίκων στο πλαίσιο μιας απελευθερωτικής παιδαγωγικής. 

10Την ίδια χρονικά περίοδο υπηρετούσα στη Β/θμια δημόσια εκπαίδευση. Τότε έκανα την παράξενη 

διαπίστωση ότι κάποιοι μαθητές που είχαν αποφοιτήσει από το Δημοτικό σχολείο δεν κατείχαν 

επαρκώς τους μηχανισμούς ανάγνωσης και γραφής αποτελώντας  χρόνια τους ενηλίκους 

αναλφάβητους. 
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 Η μελέτη διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος, το θεωρητικό, το 

οποίο περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια, παρακολουθεί το φαινόμενο του 

αναλφαβητισμού και τις προσπάθειες καταπολέμησής του (αντιμετώπισής του) 

διεθνώς και στην Ελλάδα μέσα από μια ιστορική διαδρομή και εξετάζει την 

κοινωνική οπτική του αλφαβητισμού ως δικαίωμα και αξία. Πιο αναλυτικά: 

 Στο πρώτο κεφάλαιο προσδιορίζεται ο αναλφαβητισμός στο Διεθνή χώρο 

και στην Ελλάδα και επιχειρείται η ιστορική διαδρομή του αλφαβητισμού ενηλίκων 

στην Ελληνική κοινωνία από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έρευνα και τις πρακτικές αντιμετώπισης του 

αναλφαβητισμού διεθνώς (Δυτικός κόσμος, Σοσιαλιστικές χώρες- Τρίτος κόσμος). 

Στο τρίτο κεφάλαιο, μέσα από μια επισκόπηση της σχετικής με το θέμα 

βιβλιογραφίας, περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο στην εκπαίδευση ενηλίκων και 

τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων μαθητών/τριών ως υποκειμένων μάθησης. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον Φρέιρε και το παιδαγωγικό του 

πρόγραμμα και στο πέμπτο διατυπώνονται οι υποθέσεις της έρευνας και 

παρουσιάζεται η μεθοδολογία. 

 Το δεύτερο μέρος αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και γίνεται ανάλυση 

του αλφαβητισμού από εκπαιδευτική οπτική γωνία. Το πρώτο κεφάλαιο είναι 

αφιερωμένο στον κύριο πρωταγωνιστή που είναι ο εκπαιδευτικός-επιμορφωτής, 

ως άτομο υποκείμενο σε σχέση με την εργασία του και τις πρακτικές που 

χρησιμοποιεί και σε σχέση με τα άλλα υποκείμενα, τους αναλφάβητους μαθητές. 

Το δεύτερο κεφάλαιο διαπραγματεύεται τον τρόπο δημιουργίας τμημάτων 

αλφαβητισμού. Στο τρίτο κεφάλαιο, χωρίς να αγνοείται η πολιτιστική και 

γλωσσολογική πραγματικότητα των επιμορφωνόμενων, παρουσιάζεται η φύση και 

η οργάνωση της εκπαιδευτικής πορείας, η μέθοδος και τα περιεχόμενα που 

χρησιμοποιούνται για διδασκαλία και στο τέταρτο παρατίθεται η εφαρμογή 

διδακτικού μοντέλου για πρώτη ανάγνωση και γραφή. 

 Το τρίτο μέρος της εργασίας αποτελείται από δύο κεφάλαια. Το πρώτο 

κεφάλαιο αναφέρεται στον λειτουργικό αναλφαβητισμό και στο δεύτερο επιχειρείται 

συνοπτική παρουσίαση των συμπερασμάτων της έρευνας και διατυπώνονται 

σχετικές προτάσεις. 
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 Στα παραρτήματα παρουσιάζονται: α) οι νομοθετικές ρυθμίσεις στην 

Εκπαίδευση και τον αλφαβητισμό ενηλίκων στην Ελλάδα από το 1834 μέχρι 

σήμερα μέσα από μια ιστορική αναδρομή (Παράρτημα Ι) και β) οι Εθνικές 

εκστρατείες αλφαβητισμού (Παράρτημα ΙΙ). 

 

 Η εκπόνηση της διατριβής αυτής υπήρξε χρονοβόρα και επίπονη. 

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω και από εδώ όσους μου 

συμπαραστάθηκαν. 

 Επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς το Ι.Κ.Υ. γιατί με την 

υποτροφία που μου χορήγησε κατά τα τρία πρώτα χρόνια της έρευνας, με 

απάλλαξε από τα διδακτικά μου καθήκοντα και μου επέτρεψε να ασχοληθώ με την 

οργάνωση της εργασίας μου. 

 Ιδιαίτερα ευχαριστώ την Καθηγήτρια κ. Άννα Φραγκουδάκη για την 

πολύτιμη καθοδήγηση που μου προσέφερε αλλά και για το ενδιαφέρον με το 

οποίο παρακολούθησε τη μελέτη μου, από τον σχεδιασμό μέχρι τη συγγραφή της. 

Η αδιάκοπη ενθάρρυνση, η ηθική της συμπαράσταση και η υποστήριξη σε 

προσωπικό επίπεδο στάθηκαν πολύτιμοι βοηθοί για την αποπεράτωση της 

εργασίας αυτής. 

 Ευχαριστώ τον Καθηγητή κ. Αθανάσιο Γκότοβο για την παροχή κάθε 

δυνατής βοήθειας κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μαζί μου. 

 Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την Επίκουρη καθηγήτρια κ. Μαίρη 

Αποστόλου για το χρόνο που μου διέθεσε γεναιόδωρα στις ανασφάλειές μου, για 

τις εποικοδομητικές συζητήσεις που είχα μαζί της και τις καίριες υποδείξεις της στα 

χειρόγραφα της εργασίας μου. 

 Πολύτιμη υπήρξε για μένα η εμπειρία από την παρακολούθηση του 

“Σεμιναρίου Κλινικής Κοινωνικής Έρευνας” που οργανώθηκε από τον Καθηγητή κ. 

Κλήμη Ναυρίδη για έξι συνεχή χρόνια στην Αθήνα (1992 έως 1998), με αντικείμενο 

κρίσιμα μεθοδολογικά ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή των ποιοτικών μεθόδων 

στην έρευνα. 
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 Από τη θέση αυτή θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην 

Μαρία Καραντζένη, την Αλεξάνδρα Παλιοπάνου, την Χαρά Κοτσώνη, το Χρήστο 

Τζιόμπο, επιμορφωτές στα τμήματα αλφαβητισμού, και προς όλους τους 

δασκάλους με τους οποίους ήρθα σε επαφή κατά τη διάρκεια της έρευνας, 

ιδιαίτερα όμως προς τον κ. Μάκη Μυλωνίδη για τον ενθουσιασμό και την προθυμία 

με την οποία ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της. 

 Ευχαριστώ επίσης τους υπεύθυνους του Γραφείου Αλφαβητισμού στην 

Αθήνα και ιδιαίτερα τον Μάκη Τσιώκο, εκπαιδευτικό, υπεύθυνο για θέματα 

αλφαβητισμού και την Χριστίνα  Κούρκουλα, κοινωνιολόγο, που ήταν πάντοτε 

διαθέσιμοι να συζητήσουν και να με βοηθήσουν παρέχοντάς μου πληροφορίες και 

στατιστικά στοιχεία. Επίσης την Έφη Κουτσούκου, Σύμβουλο της Λαϊκής 

Επιμόρφωσης εκείνη την περίοδο  (1987-1989) στο Νομό Ιωαννίνων που με 

ενθάρρυνε για τη δημιουργία τμημάτων αλφαβητισμού και εισηγήθηκε την 

πρόσληψή μου ως επιμορφώτριας. 

 Ιδιαίτερα ευχαριστώ τη Χριστίνα Σπυροπούλου για τις πολύτιμες γλωσσικές 

παρατηρήσεις της και την Ελένη Γκαλίτσιου για τη βοήθειά της στην τελική 

εκτύπωση του κειμένου. 

 Τέλος ευχαριστώ όλους τους αναλφάβητους που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Μου εμπιστεύθηκαν τα προσωπικά τους βιώματα και έγιναν οι μεγαλύτεροι 

δάσκαλοί μου. 
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 1. Ο αλφαβητισμός από κοινωνική οπτική γωνία 

 

 1.1. Ο αναλφαβητισμός ως κοινωνικό πρόβλημα 

 O αναλφαβητισμός -που δεν είναι βέβαια σημερινό φαινόμενο και δεν 

αφορά μόνο στην Ελλάδα- εξακολουθεί να συνιστά ιδιαίτερο κοινωνικό, πολιτικό, 

οικονομικό και πολιτισμικό πρόβλημα με απρόβλεπτες διαστάσεις και τεράστιες 

επιπτώσεις. 

 Ο αναλφαβητισμός αποτελεί  κοινωνικό πρόβλημα ιδιαίτερα σύνθετο, που 

οφείλεται σε κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές ανισότητες, οι οποίες παράγουν 

τις εκπαιδευτικές ανισότητες και αυτές με τη σειρά τους αναπαράγουν τις 

προηγούμενες. Πρώτο βήμα θα πεί η Μαρία η Ηλιού είναι η αυτογνωσία μας11. O 

αναλφαβητισμός σχετίζεται με την παιδεία, την  κοινωνική πολιτική, την προστασία 

της εργασίας, την αύξηση του εθνικού εισοδήματος, αλλά και με την κατανομή του, 

τη θέση των γυναικών στην κοινωνία, την ένταξη και την αναγνώριση της 

ιδιαιτερότητας των πολιτισμικών ομάδων και ως εκ τούτου δεν είναι μόνο θέμα 

εκπαιδευτικό12. O αναλφαβητισμός είναι φαινόμενο ιδιαίτερα αρνητικό για την 

κοινωνία για λόγους οικονομικούς και ένταξης των αναλφαβήτων στον ενεργό 

πληθυσμό. O αναλφάβητος δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει τα σύγχρονα 

επιτεύγματα της επιστήμης ούτε της τεχνολογίας. Έχει πρόβλημα προσαρμογής  

στην τεχνολογική αλλαγή τόσο ως καταναλωτής όσο και ως παραγωγός και 

παραμένει  θεατής των εξελίξεων χωρίς να μπορεί να τις ερμηνεύσει και να τις 

αντιμετωπίσει. Υποαπασχολείται σε θέσεις μερικής απασχόλησης, περιορίζεται σε 

επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης και  έχει περιορισμένα περιθώρια 

επαγγελματικής εξέλιξης. 

 Tο πρόβλημα της ένταξης των αναλφάβητων είναι ιδαίτερα οξύ στην εποχή 

μας, όπου κάθε τέχνη και επάγγελμα χρειάζεται ειδικές γνώσεις για την οργάνωση 

                                                           
11Βλ. Μ. Ηλιού, 1985, σελ. 30. 

12Βλ. C. S. Hunter, D. Harman, 1979, σελ. 378-390. Στους αναλφάβητους περιλαμβάνονται οι 

φτωχοί, οι άνεργοι, φυλετικές μειονότητες, εθνικές μειονότητες, φυλακισμένοι, νέοι και γέροι.  
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και συστηματοποίηση αλλά και μελετημένες μεθόδους εργασίας. Σε όλα τούτα δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί ο αναλφάβητος, γιατί δεν έχει την ικανότητα να 

χρησιμοποιεί τα εργαλεία της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας. H αδυναμία 

του αναλφάβητου να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της τεχνολογίας και να μάθει 

νέες μεθόδους εργασίας έχει πολλές επιπτώσεις. Eκτός από το γεγονός ότι 

μειώνονται οι πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας και δυσκολεύεται να ενταχθεί στην 

παραγωγική διαδικασία, ακόμα και όταν εντάσσεται, γίνεται εύκολα αντικείμενο 

εκμετάλλευσης (έως και εξαπάτησης), εφόσον δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα 

δικαιώματά του ως εργαζόμενου, συχνά δεν τα γνωρίζει καν. 

 H αίσθηση ανασφάλειας απέναντι στην εργασία και τον εργοδότη 

συνοδεύεται και από μια αίσθηση γενικότερης οικονομικής ανασφάλειας. Oι 

αναλφάβητοι είναι συνήθως εργάτες, καταδικασμένοι στην έλλειψη εξειδίκευσης, γι’ 

αυτό και οι πρώτοι που συνήθως απολύονται. H ανεργία, που πλήττει κυρίως τους 

εργαζόμενους χωρίς ειδίκευση, γίνεται έτσι για τους αναλφαβήτους πολύ πιο 

απειλητική απ' ό,τι για τους υπόλοιπους εργαζομένους.   

 Αλλά και στον αγροτικό χώρο, όπου μάλιστα σημειώνονται και τα 

υψηλότερα ποσοστά λειτουργικά αναλφάβητων13 ο αναλφαβητισμός αποτελεί 

μεγάλο πρόβλημα. Η αύξηση της παραγωγικότητας δυσχεραίνετα, η εφαρμογή της 

νέας τεχνολογίας, η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και γενικά η βελτίωση των 

συνθηκών της ζωής του αγροτικού πληθυσμού. Ο γεωργός, χρόνια 

προσκολλημένος στην παράδοση και την εμπειρία, δέχεται με δυσκολία και 

δυσφορία κάθε νεωτεριστική μεταρύθμιση που του προσφέρουν η πολιτεία και η 

τεχνολογία. Δυσκολεύεται στον εκσυγχρονισμό των καλλιεργειών γιατί δεν είναι σε 

θέση, με τα περιορισμένα ή εντελώς ανύπαρκτα πνευματικά του εφόδια, να 
                                                           
13Βλ. Στατιστική της εκπαίδευσης 1977-78 ΕΣΥΕ, Αθήνα, 1981. Οι λειτουργικά αναλφάβητοι 

αποτελούν το 21,5% και οι οργανικά το 14,4% του συνόλου δηλαδή το 365 του πληθυσμού ηλικίας 

10 ετών και πάνω στις αγροτικές περιοχές. Αν υπολογίσουμε ότι το 49,5% του πληθυσμού στις 

αγροτικές περιοχές έχει βγάλει απλώς το δημοτικό σχολείο διαπιστώνουμε ότι το 85,4% στη 

καλύτερη περίπτωση έχει τελειώσει μόνο το δημοτικό. Θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι στις 

αγροτικές περιοχές το ποσοστό των μαθητών του δημοτικού που φοιτούν σε μονοθέσια ή διθέσια 

σχολεία ξεπερνάει το 48%, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται ο λειτουργικός αναλφαβητισμός εξαιτίας 

των περιορισμένων εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των σχολείων αυτών. 
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ξεχωρίσει και να εκτιμήσει τα πλεονεκτήματα ενός νέου συστήματος από τα 

μειονεκτήματα του παλιού, να χρησιμοποιήσει εντελώς ξαφνικά νέα συστήματα και 

μεθόδους, ξένα στη  δική του νοοτροπία14.  Mελετητές του φαινομένου θεωρούν 

(όπως λ.χ. ο C.I. Wharton, 1965) την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και τη 

γνώση γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής βασικές προϋποθέσεις για τη 

δυνατότητα των γεωργών να συμβάλουν στον εκμοντερνισμό των μεθόδων 

αγροτικής εργασίας και την εξέλιξη της αγροτικής οικονομίας15. 

 Oι σημερινές ανάγκες και η ένταξη της χώρας μας στην Eυρωπαϊκή 

'Eνωση, κάνουν απαραίτητη για την εξέλιξη της οικονομίας της χώρας την 

καταπολέμηση του αναλφαβητισμού (και του λειτουργικού αναλφαβητισμού). Χάρη 

στην τεχνολογία η μηχανική καλλιέργεια επεκτάθηκε, οι παραγωγικές δυνάμεις 

αναπτύχτηκαν και σε πολλές περιοχές υιοθετήθηκαν αναδιαρθρωτικές λύσεις, 

όπως συλλογικές μονοκαλλιέργειες, αναδασμοί και συνεταιριστικές οργανώσεις. Γι' 

αυτόν το λόγο, ο αλφαβητισμός αποτελεί απαραίτητο όρο για την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών16. Το πρόβλημα του 

αναλφαβητισμού οξύνεται από την ολοένα αυξανόμενη χρήση της σύγχρονης 

τεχνολογίας, που εισάγει στοιχεία αυτοματισμού στην καθημερινή ζωή17. H 

καθημερινή ζωή έχει στην εποχή μας αυξημένες απαιτήσεις γραπτού λόγου& από 

την αλληλογραφία μέχρι την αναγκαία αυτοεξυπηρέτηση στα καταστήματα ή στη 

μετακίνηση με τη συγκοινωνία, ο πολίτης πρέπει να μπορεί να διαβάζει και να 

γράφει. 'Oλες οι καθημερινές δραστηριότητες, συναλλαγές στην τράπεζα και τις 
                                                           
14Βλ. Στ. Κωλέττα, 1980, σελ. 116. 

15Βλ. Στ. Πεσμαζόγλου, 1987, σελ. 358. Ο C.I.Wharton θεωρεί την καταπολέμηση του 

αναλφαβητισμού βασική προϋπόθεση για τη μετάδοση στο γεωργό προχωρημένων τεχνικών και 

οικονομικών γνώσεων. Η ανάγνωση, η γραφή και η αριθμητική διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις 

για την ορθολογικότερη επιλογή των προσφορότερων οικονομικά καλλιεργειών και των 

αποτελεσματικότερων τεχνικών όπως αρδεύσεις, χρήσεις μηχανών κλπ. 

16Βλ. Στ. Κολοβός, 1985, σελ. 70. Η ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ είναι μια πραγματικότητα που 

άλλαξε πάρα πολλά πράγματα στον αγροτικό τομέα και που έκανε περισσότερο ορατή την 

υπάρχουσα εξάρτηση και την ανάγκη εκσυγχρονισμού της αγροτικής οικονομίας ως συνέπειας που 

προκύπτει από την καθολική επέκταση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. 

17Βλ. Δ. Βεργίδης, 1985, σελ. 34. 
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δημόσιες υπηρεσίες, κατανόηση των ανακοινώσεων του συνεταιρισμού, του 

συλλόγου ή του σωματείου, απαιτούν την ικανότητα ελέγχου του γραπτού κώδικα. 

Ο αναλφάβητος αντιμετωπίζει δυσκολίες σε όλα τα παραπάνω. Ακόμα δεν 

καταφέρνει να διαβάσει το λογαριασμό των κοινοχρήστων ή να υπογράψει 

συμβόλαιο για να νοικιάσει ένα σπίτι, δεν καταφέρνει να προσανατολιστεί από τα 

ονόματα των δρόμων κ.ο.κ.  

 O αναλφάβητος, συνεπώς, έχει μειωμένες ικανότητες εργασίας, αυξημένες 

πιθανότητες ανεργίας και μεγάλες δυσκολίες στη σημερινή κοινωνία. Eπιπλέον 

έχει ελάχιστη και ενδεχομένως εσφαλμένη πληροφόρηση. Δε διαβάζει εφημερίδες, 

περιοδικά, βιβλία, ανακοινώσεις και έτσι αποκλείεται από ένα μεγάλο ποσοστό 

γνώσεων, ιδεών, εμπειριών και προβληματισμού που είναι προσιτό στα υπόλοιπα 

μέλη της κοινωνίας. 

 

 O αναλφαβητισμός αφορά στην Eλλάδα σημαντικό ποσοστό πολιτών. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της απογραφής του πληθυσμού, το 

1981 σε σύνολο 9.740.417 ατόμων ηλικίας 10 ετών και άνω, 1.706.721 δεν έχουν 

πάει καθόλου  σχολείο και 1.281.839 άτομα δεν έχουν τελειώσει τη στοιχειώδη 

εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να θεωρούνται λειτουργικά αναλφάβητοι.  

 O αναλφαβητισμός των γυναικών είναι για την Eλλάδα σημαντικό κοινωνικό 

πρόβλημα, καθώς το 80% των αναλφάβητων είναι γυναίκες και η Ελλάδα κατέχει 

το παγκόσμιο ρεκόρ του γυναικείου αναλφαβητισμού: το ποσοστό αναλφάβητων 

γυναικών σε σχέση με τους αντίστοιχους άντρες είναι υψηλότερο όχι μόνο σε 

σχέση με τις ανεπτυγμένες αλλά και με τις χώρες του Τρίτου κόσμου, Ασιατικές, 

Λατινοαμερικανικές και Αραβικές18. Ο αναλφαβητισμός των γυναικών αποτελεί 

σοβαρότατο πρόβλημα για την κοινωνική και οικονομική χειραφέτηση. Οι 

αναλφάβητες γυναίκες αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες στη διεκδίκηση 

ισότιμου καταμερισμού δικαιωμάτων και ευθυνών μέσα στην οικογένεια, στο 

νοικοκυριό, στην ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών και στην ισότιμη 

συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. 

                                                           
18Βλ. Μ. Ηλιού, 1985, σελ.  23. 
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 O αναλφαβητισμός στερεί από τις γυναίκες τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

κάποιου είδους επαγγελματική ή κοινωνική κατάρτιση και συνεπώς και σε 

οποιοδήποτε επάγγελμα που απαιτεί κάποια εξειδίκευση19 ή σε κάθε είδους 

συλλογική δραστηριότητα σε πολιτισμικό επίπεδο. H ανεργία πλήττει τις 

αναλφάβητες γυναίκες περισσότερο απ’ όσο τον υπόλοιπο πληθυσμό, μια και οι 

περισσότερες έχουν ελλιπή ή δε διαθέτουν καθόλου επαγγελματική κατάρτιση, 

αλλά και γι' αυτές που είναι εργαζόμενες, συντελεί στο να αποτελούν βασικά οι 

γυναίκες τον εφεδρικό στρατό στην αγορά εργασίας.  

 O αναλφαβητισμός των γυναικών έχει σοβαρές επιπτώσεις στα παιδιά. Η 

αναλφάβητη μητέρα αδυνατεί να  βοηθήσει το παιδί της ακόμα και στα πρώτα του 

μαθήματα με αποτέλεσμα η εκπαιδευτική ανισότητα να αναπαράγεται και να 

ανακυκλώνεται μέσα από την οικογένεια, και ο αναλφαβητισμός να αναπαράγεται 

από γενιά σε γενιά. 

 O αναλφαβητισμός έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στους πολίτες 

προχωρημένης ηλικίας. Oι ηλικιωμένοι, αν και δε συμμετέχουν σε οικονομικές 

δραστηριότητες, αποτελούν ωστόσο σημαντικό στοιχείο κοινωνικής ισορροπίας20. 

Ο αναλφαβητισμός συντείνει στην κοινωνική τους περιθωριοποίηση ενώ αντίθετα 

ο αλφαβητισμός θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτή την κοινωνική ομάδα των 

ηλικιωμένων που διαθέτει περισσότερο ελεύθερο χρόνο κάνοντάς την ενεργό 

στοιχείο της κοινωνίας μας. 

 Άλλος χώρος στον οποίο ο αναλφαβητισμός αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα 

είναι οι εθνοτικές και πολιτισμικές μειονότητες και οι αλλόγλωσσες ομάδες, όπως 

οι τσιγγάνοι ή οι τουρκόφωνοι 'Eλληνες. Το πρόβλημα είναι ακόμα οξύτερο σήμερα 

αν συνυπολογιστεί ότι η Ελλάδα έχει γίνει χώρα υποδοχής πολιτικών και 

οικονομικών προσφύγων από την πρώην ΕΣΣΔ, την Αλβανία, το Ιράν, το 

Πακιστάν, την Πολωνία, τη Ρουμανία, που προστίθενται στη στρατιά όλων των 

προηγούμενων. H συνεκτικότητα του εθνικού μας χώρου, σύμφωνα με τη Μ. 

                                                           
19Βλ. Εκτιμήσεις και προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα, του ΚΕΜΕ και ΟΑΕΔ, εκδ. του ΟΕΔΒ, 

Αθήνα 1983, σελ. 101. 

20Βλ. Μ. Ηλιού, 1985, σελ. 29.  
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Ηλιού,21επιβάλλει να ενδιαφερθούμε για τον αλφαβητισμό τους, αφού στην εποχή 

μας οι εθνικές και γλωσσικές μειονότητες διεκδικούν παγκοσμίως το δικαίωμα 

διατήρησης της πολιτισμικής τους ταυτότητας. 

 Tέλος, (και αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα), ο αναλφαβητισμός πλήττει 

τις ομάδες νέων ηλικιών, ως αποτέλεσμα άνισης κοινωνικοοικονομικής κατανομής 

και εκπαιδευτικών ευκαιριών. Αναλφάβητους νέους συναντούμε στα χαμηλότερα 

οικονομικά στρώματα, εκεί που η οικονομική ανέχεια συνεπάγεται και χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο στο στενό οικογενειακό αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον. Έτσι, παιδιά με αναλφάβητους γονείς χαμηλών οικονομικών 

δυνατοτήτων και κοινωνικά περιθωριοποιημένα γίνονται οι «κακοί μαθητές του 

τελευταίου θρανίου» με περισσότερες πιθανότητες να μείνουν αναλφάβητα.  

 Παράγοντα αναλφαβητισμού αποτελεί και ο τρόπος οργάνωσης του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Από σχετικές έρευνες αποδεικνύεται ότι τα μονοθέσια 

και διθέσια δημοτικά σχολεία, στα οποία φοιτά το 17,7% των μαθητών της 

στοιχειώδους εκπαίδευσης, συχνά αποτελούν φυτώρια λειτουργικών 

αναλφάβητων. Λειτουργικός αναλφαβητισμός παρατηρείται όχι μόνο ανάμεσα σε 

όσους δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό αλλά και ανάμεσα στους αποφοίτους του, 

παρόλο που οι τελευταίοι δεν περιλαμβάνονται στις στατιστικές22. O λειτουργικός 

αναλφαβητισμός ιδιαιτέρως στις νέες ηλικίες αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, η 

καταπολέμηση του οποίου αποτελεί υψηλή προτεραιότητα διεθνών οργανισμών 

όπως η Oυνέσκο.  

 O αναλφαβητισμός θεωρείται ακόμα μεγάλο πολιτισμικό πρόβλημα23, και 

τέλος αποκτά για την κοινωνία διαστάσεις πολιτικές: Eμποδίζει τα άτομα  να 

συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που τα αφορούν καθώς και στη ζωή της 

κοινότητας τους. Οι αναλφάβητοι παρουσιάζουν έκδηλες αδυναμίες που τους 
                                                           
21Βλ. Στο ίδιο, σελ. 29. 

22Βλ. Δ.Βεργίδη-Π.Παπακωστόπουλου, 1984, σελ. 21. 

23Βλ. Μ. Ηλιού, 1988β, σελ. 115, όπου αναφέρει τις πολιτιστικές διαστάσεις του αναλφαβητισμού. 

Ο αναλφάβητος δεν είναι εκτός πολιτισμού, αδυνατεί όμως να συμμετάσχει στη διαμόρφωση 

πολιτιστικών αγαθών που εμπεριέχουν γραπτό λόγο και έχει περιορισμένες δυνατότητες να γευτεί 

τα προϊόντα του πολιτισμού που δημιουργούν οι άλλοι. 
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εμποδίζουν να κατανοήσουν ο,τιδήποτε νεωτεριστικό συμβαίνει γύρω τους. 

Αναδιπλώνονται στον εαυτό τους και νοιώθουν δυσπιστία και καχυποψία. Ζουν 

έτσι περιθωριοποιημένοι, δεν καταφέρνουν να ενταχθούν στον ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο, δε συμμετέχουν σε συλλογικές διαδικασίες  ενώ όταν βρίσκονται μέσα 

σ’ αυτές δεν ασκούν κριτική, επειδή δεν μπορούν να διαμορφώσουν δική τους 

γνώμη. 

 O αναλφαβητισμός είναι φαινόμενο αρνητικό όχι μόνο για τους 

αναλφάβητους αλλά για ολόκληρη την κοινωνία. H ανάπτυξη της οικονομίας και 

γενικότερα η εθνική πρόοδος επηρεάζεται αρνητικά, γιατί ανάπτυξη σημαίνει 

πνευματικά, πολιτιστικά και κοινωνικά καλλιεργημένους ανθρώπους. O 

αναλφαβητισμός έχει ως αποτέλεσμα η εξέλιξη να βαδίζει με βραδύτερο ρυθμό, η 

επιστημονική σκέψη να βρίσκεται στα χέρια των λίγων, η βιομηχανική εξέλιξη να 

επιβραδύνεται, και η πολιτική ωριμότητα να περιορίζεται. Συνεπώς, ο 

αλφαβητισμός γίνεται στοιχειώδης και βασική ανάγκη που η σύγχρονη 

πραγματικότητα επιβάλλει μέσα από τις πολύμορφες απαιτήσεις της. Χωρικοί, 

αγρότες, εργάτες, νοικοκυρές είναι αναγκαίο να πληροφορηθούν, να επηρεαστούν, 

να διδαχτούν νέες δεξιότητες, να ξανακοινωνικοποιηθούν ώστε να καταστούν 

ικανοί να συμμετέχουν στην πορεία ανάπτυξης. Είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα 

που θα βοηθήσουν τα άτομα αυτά να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, να 

βελτιώσουν τη θέση που έχουν αποκτήσει ώς τώρα, συμμετέχοντας στη 

διαδικασία παραγωγής έστω και με τα λειψά τους εφόδια. 

 'Aλλοτε, όταν η ζωή ήταν απλούστερη, η μία γενιά περνούσε στην επόμενη 

και ό,τι ήταν αναγκαίο να γνωρίζει, το αποκτούσε χωρίς θεσμοποιημένη 

εκπαίδευση. Το αύριο ήταν απλώς επανάληψη του χτές. Τώρα ο κόσμος αλλάζει 

ταχύτερα από το μέσο όρο ζωής, και τα άτομα ζουν σε αρκετά διαφορετικούς 

κόσμους κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους. Η Margaret Mead σημείωσε ότι 

ο κόσμος στον οποίο γεννηθήκαμε δεν είναι ο κόσμος στον οποίο θα ζήσουμε, 

ούτε ο κόσμος στον οποίο θα πεθάνουμε24.  Έτσι όταν οι αλλαγές είναι τόσο 

μεγάλες  στο χώρο της εκπαίδευσης, στην αλλαγή του ρόλου των γυναικών, στα 

δικαιώματα των πολιτών,  στην αλλαγή του τρόπου ζωής των ανθρώπων, ο 
                                                           
24Αναφέρεται στο K. P. Cross, 1988, σελ.8. 
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αλφαβητισμός, είτε για ανάγκη πρόκειται είτε για επιθυμία, πρέπει να γίνει 

πραγματικότητα για κάθε άνθρωπο. Ο αγώνας κατά του αναλφαβητισμού δεν 

μπορεί να γίνει χωρίς την συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα εκείνων που άμεσα 

αφορά, των ίδιων των αναλφάβητων. Γι αυτό η καταπολέμησή του εντάσσεται στις 

εκπαιδευτικές προτεραιότητες που σχετίζονται με τη διαμόρφωση των 

προϋποθέσεων άμβλυνσης οξύτατων εκπαιδευτικών και πολιτισμικών 

διαφορών25. 

                                                           
25Βλ. Στ. Πεσμαζόγλου, 1987, σελ. 233. 
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1.2. Ο αλφαβητισμός ως κοινωνικός στόχος και πρακτική 

 Την απάντηση στο ερώτημα γιατί είναι απαραίτητος ο αλφαβητισμός, δίνουν 

οι στόχοι που θέτουν οι οργανωτές προγραμμάτων και μαζικής εκστρατείας 

αλφαβητισμού διεθνώς. Oι στόχοι αυτοί είναι τόσο ιδεολογικοί, με κοινωνικές, 

πολιτικές και μορφωτικές διαστάσεις, όσο και οικονομικοί. 

 Παρ’ όλο που τα τελευταία χρόνια φαίνεται να γίνεται συζήτηση για τον 

αλφαβητισμό και τη χρησιμότητά του με όρους ιδίως οικονομικούς, και μολονότι τα 

προγράμματα αλφαβητισμού προέρχονται τυπικά από τους υπολογισμούς 

σχεδιαστών ανάπτυξης των οποίων η προσέγγιση εστιάζεται σε ορισμένες 

επαγγελματικές ομάδες ή τμήματα της οικονομίας και της βιομηχανίας, 

αλφαβητισμός σημαίνει πριν απ' όλα κοινωνικοποίηση, με στόχο το άτομο να 

συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων και να χρησιμοποιεί τα νέα εργαλεία 

παραγωγής. O αλφαβητισμός είναι απαραίτητος για να έχουν όλοι οι πολίτες τη 

δυνατότητα και την ικανότητα ν' απαιτούν καλύτερες αμοιβές, καλύτερο εισόδημα, 

βελτίωση στην παραγωγή, ποιότητα στην οικογενειακή ζωή, κι ακόμα είναι 

απαραίτητος για να μπορούν να έχουν αυξημένη αυτοεκτίμηση. Πολλά συνεπώς 

από τα σημαντικά πλεονεκτήματα του αλφαβητισμού δεν μπορούν να εκφραστούν 

με οικονομικούς όρους. 

 Mε άλλα λόγια, αλφαβητισμός δεν σημαίνει μόνο οικονομική απόδοση& 

σχετίζεται στενά με την ατομική ταυτότητα και τη μορφωτική ταυτότητα. Ο 

αλφαβητισμός οδηγεί αναπόφευκτα στην κοινωνική και πολιτική προαγωγή του 

αλφαβητισμένου. Οι αναλφάβητοι άντρες ή γυναίκες, όταν θα γίνουν 

αλφαβητισμένοι, θα βελτιώσουν την κοινωνική και οικονομική τους θέση, άρα θα 

βοηθήσουν οικονομικά τον εαυτό τους, αλλά και θα κυριαρχήσουν τεχνολογικά και 

θα συνεισφέρουν στην γεωργική και βιομηχανική παραγωγή, άρα θα βοηθήσουν 

το εθνικό σύνολο. Eπίσης θα συμβάλουν στη σταδιακή, μεταρρυθμιστική βελτίωση 

της κοινωνίας, γιατί θα αποκτήσουν πολιτική άποψη, θα εξασκήσουν πίεση στις 

κοινωνικές και πολιτικές δομές και θα απαιτήσουν να τις αλλάξουν για να 

υπηρετήσουν τις ανάγκες τους.   
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 O αλφαβητισμός και η γενίκευση του στοιχειώδους μορφωτικού επιπέδου 

δεν είναι πρόβλημα τεχνικό, αλλά εξαρτάται από πολιτικές παραμέτρους. 

Σύμφωνα με τον Βhola, θεμελιώδης προϋπόθεση του αλφαβητισμού είναι η 

ύπαρξη πολιτικής θέλησης, η οποία συνοδεύεται και από κοινωνική δράση. Η 

έκφραση της πολιτικής θέλησης είναι σχεδόν πάντοτε ριζωμένη στις ιδεολογικές 

αξίες. Αποδείχτηκε ότι η πολιτική θέληση αποκρυσταλλώνεται πιο εύκολα μέσα σε 

κινητοποιημένες κοινωνίες. Oι κοινωνίες που βρέθηκαν σε επαναστατικές 

διαδικασίες και έκαναν μεγάλες δομικές αλλαγές έχουν γίνει ικανές να 

δημιουργήσουν και υποστηρίξουν επιτυχημένα τον αλφαβητισμό. Πετυχημένες 

ήταν λ.χ. οι εκστρατείες αλφαβητισμού στη Μπούρμα, την Αιθιοπία, τη 

Νικαράγουα, τη Σομαλία και την Κούβα26. 

 Παρά την πειστικότητα της άποψης του Βhola, θεωρώ ότι όλες οι κοινωνίες, 

ακόμα και οι πιο παραδοσιακές, αναγνωρίζουν την ανάγκη του αλφαβητισμού και 

συνεπώς είναι σε θέση να προτάξουν τα μορφωτικά δικαιώματα όλων των 

πολιτών τους και να  σχεδιάσουν τον αλφαβητισμό. Mπορούν επίσης να 

προσφέρουν κίνητρα δράσης στους ανθρώπους, να κινητοποιήσουν ομάδες γύρω 

από ένα ζητήμα εθνικής προτεραιότητας, όπως είναι ο αλφαβητισμός που δεν 

αποτελεί αποκλειστική δικαιοδοσία μιας ιδιαίτερης ιδεολογίας ούτε ενός προτύπου 

αλλαγής της κοινωνίας.  

 O αλφαβητισμός, για να επιτευχθεί, πρέπει να διαθέτει σαφείς κοινωνικούς 

στόχους. O αλφαβητισμός γίνεται αντιληπτός με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, 

πράγμα που έχει επιπτώσεις στα αποτελέσματά του, τα οποία άλλοτε είναι τυπικά 

και άλλοτε ουσιαστικά.  

 Oυσιαστικός στόχος του αλφαβητισμού δεν είναι μόνο να μάθει ο ενήλικος 

το μηχανισμό ανάγνωσης και γραφής ώστε να είναι ικανός από τη μια να κατανοεί 

τη σκέψη των άλλων, όπως αυτή εκφράζεται γραπτά, και από την άλλη να 

διατυπώνει τις δικές του σκέψεις χρησιμοποιώντας τη γραφή, με σαφήνεια και 

ακρίβεια. Oυσιαστική κοινωνική επιδίωξη είναι ο κριτικός αλφαβητισμός, όχι 

δηλαδή η απόχτηση τεχνικών γνώσεων αλλά η δυνατότητα να καταστεί το άτομο 

                                                           
26Βλ. H. S. Bhola, 1984, σελ. 183. 
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ικανό ν' αποκτά γνώσεις και να ενισχύει την κριτική του σκέψη. Στόχος δεν είναι να 

μπορεί ο άνθρωπος να διαβάζει τις λέξεις αλλά ν' αποκρυπτογραφεί «τον κόσμο» 

που βρίσκεται πίσω από τις λέξεις. Έτσι θα ολοκληρωθεί μέσα στην κοινωνική 

πραγματικότητα που ζει, θα προαγάγει την προσωπική του αξιοπρέπεια, θα 

προχωρήσει σε νέες πηγές γνώσης που ο ίδιος θα θεωρήσει απαραίτητες και σε 

τεχνικές που ο ίδιος χρειάζεται με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού του επιπέδου. 

  Mε εξαίρεση τον Πάουλο Φρέιρε, είναι δύσκολο να εντοπίσουμε απόπειρες 

που εμπίπτουν στην παράδοση του κριτικού αλφαβητισμού. Ο κριτικός 

αλφαβητισμός έχει προδρόμους του  ριζοσπαστικούς θεωρητικούς όπως τον 

Antonio Gramsci και τον Mikhail Bakhtin. 'Oπως επισημαίνει ο Henry A. Giroux, ο 

Γκράμσι είδε τον αλφαβητισμό ως έννοια αλλά και ως κοινωνική πρακτική, που 

ήταν ανάγκη να συνδεθεί ιστορικά με διαμορφωμένες αντιλήψεις για τη γνώση και 

την εξουσία και με τον πολιτικό και πολιτισμικό αγώνα για τη γλώσσα και την 

εμπειρία. O αλφαβητισμός έχει για τον Γκράμσι στόχους «την ατομική και 

κοινωνική εξουσιοδότηση, την απόδοση ισχύος». Θεωρεί τον κριτικό αλφαβητισμό 

ιδεολογική δομή και κοινωνικό κίνημα, το οποίο πρέπει να βασίζεται σε ένα σχέδιο 

προέκτασης και αξιοποίησης των  δυνατοτήτων για καλύτερη ανθρώπινη ζωή και 

ελευθερία. O  αλφαβητισμός με αυτή τη σημασία θεωρείται προϋπόθεση για 

κοινωνική και πολιτισμική απελευθέρωση μέσα από ένα πνεύμα κριτικής και ένα 

σχέδιο δυνατοτήτων που να καθιστά ικανούς τους ανθρώπους να συμμετέχουν 

στην κατανόηση αλλά και τη μεταμόρφωση της κοινωνίας τους. Κατά τον Γκράμσι 

ο αλφαβητισμός είναι συνώνυμος με ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να 

εκφέρουν άποψη στη διαμόρφωση και τη διακυβέρνηση της κοινωνίας τους27. 

 Για να επιτευχθούν οι κοινωνικοί στόχοι του αλφαβητισμού χρειάζεται να 

αντιμετωπίζεται ως κοινωνική πρακτική που παίρνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 

ατόμων, όπως ηλικία, φύλο,  κοινωνικό ρόλο, αλλά και την κοινωνικο-οικονομική 

τάξη και την επαγγελματική απασχόληση (εάν λ.χ. είναι γεωργοί, μηχανικοί 

αυτοκινήτων ή μικροεπιχειρηματίες). Xρειάζεται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, 

στην περίπτωση όσων έχουν κάποια σχολική παιδεία το επίπεδο στο οποίο 

εγατέλειψαν το σχολείο.  
                                                           
27Βλ. P. Freire & D. Macedo, 1987, σελ. 2-6. 
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 Προϋπόθεση για την επίτευξη των κοινωνικών στόχων του αλφαβητισμού 

είναι επίσης η οργάνωση της αλφαβητικής δράσης. Τα περιεχόμενα διδασκαλίας 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα συστήματα αξιών του αλφαβητιζόμενου 

(Carrell,1979) καθώς και την κουλτούρα του, έτσι ώστε ο νέος αναγνώστης να 

μπορεί να αναγνωρίζει μέσα στο τυπωμένο κείμενο το μορφωτικό του κεφάλαιο. H 

γλώσσα των κειμένων με τα οποία γίνεται αλφαβητισμός πρέπει επίσης να είναι 

οικεία στον αλφαβητιζόμενο και να σχετίζεται με τις συνήθειες και τις αξίες, τις 

ιδιαιτερότητες και τις συμπεριφορές της κοινωνικής ομάδας στην οποία αυτός 

ανήκει28, έτσι ώστε η διαδικασία μάθησης να ακολουθεί μια πορεία που θα αρχίζει 

από όσα ήδη γνωρίζουν τα άτομα και θα προχωράει προς τη νέα γνώση. 

(Nyikos,1989).  

 O κριτικός αλφαβητισμός στηρίζεται στη θεμελιώδη προϋπόθεση 

δημιουργίας κινήτρων στα αναλφάβητα άτομα μέσα από τις κοινωνικές πρακτικές. 

H σημαντικότερη βιβλιογραφική πηγή για το θέμα των κινήτρων είναι οι ιδέες του 

Πάουλο Φρέιρε (1974). Ο αλφαβητισμός για να πετύχει απαιτείται να μεταδώσει 

στους περιθωριακούς (εξαιτίας του αναλφαβητισμού) ανθρώπους την πεποίθηση 

ότι θα τους προσφέρει κάτι άμεσα χρήσιμο και αξιοποιήσιμο και πως θα κάνει τη 

ζωή τους διαφορετική. H κατανόηση της άμεσης χρησιμότητας και των θετικών 

επιπτώσεων που θα έχει ο αλφαβητισμός θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για τον 

ενήλικο μαθητή και θα παίξει το ρόλο στόχων που ο ίδιος θα θέσει στον εαυτό του 

και θα τους επιτύχει μέσω του αλφαβητισμού του. 

 O αλφαβητισμός είναι εκπαιδευτική πρακτική πολύ διαφορετική από τη 

συνήθη σχολική. Oι ενήλικοι αναλφάβητοι δεν είναι σαν τα παιδιά, που απλώς δεν 

γνωρίζουν ακόμα ανάγνωση και γραφή, καθώς έχουν επιβιώσει χρόνια ολόκληρα 

χωρίς να διαβάζουν και να γράφουν, η πρόοδός τους στο πρόγραμμα 

αλφαβητισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εάν θα πιστέψουν ότι είναι 

ικανοί να μάθουν το γραπτό κώδικα. Συνεπώς οι υπεύθυνοι του σχεδιασμού 

προγραμμάτων αλφαβητισμού θα πρέπει να προσέξουν ώστε να μην υπάρξει μια 

ασυνείδητη οπισθοδρόμηση προς το σχολικό πρότυπο, σύμφωνα με το οποίο οι 

                                                           
28Βλ. S. B. Heath, 1980, 1983. 

 
30



 

διδασκόμενοι ταξινομούνται σε ομοιογενείς τάξεις ενόψει ενός τυποποιημένου 

παιδαγωγικού χειρισμού.  

 Σύμφωνα με τον 'Eβανς (D.Evans,1981) στις τάξεις αλφαβητισμού η 

ετερογενής ομαδοποίηση των ανθρώπων, αποτελεί πλεονέκτημα ώστε να 

σχηματίζονται ομάδες που σπάνε τους διαχωρισμούς ηλικίας, φύλου, 

επαγγέλματος και προηγούμενης σχολικής παιδείας. Οι ετερογενείς ομάδες 

προσφέρουν πλούσιες δυνατότητες για εναλλακτικές μαθησιακές στρατηγικές κατά 

τις οποίες κάποια μέλη της ομάδας χρησιμοποιούνται ως μαθησιακές πηγές για 

κάποια άλλα. Έτσι παιδιά μπορούν να διδάσκουν σε ενηλίκους, γεωργοί να 

μαθαίνουν από καταστηματάρχες, άντρες να μαθαίνουν από τις γυναίκες τους 

κ.ο.κ.ε.29. Για να διαμορφωθούν συνεπώς, οι ομάδες αλφαβητισμού και να 

οργανωθούν οι κύκλοι μάθησης, είναι απαραίτητο να διερευνώνται τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά30 των αλφαβητιζόμενων όπως επίσης να αναπροσαρμόζονται τα 

προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες που αισθάνονται ότι έχουν τα ίδια τα άτομα, 

συχνά διαφορετικές ανάλογα με το αν πρόκειται για ηλικιωμένους ή νέους ή 

περιθωριακούς. 

 Oι παραπάνω αυτές προϋποθέσεις επιτρέπουν στους νέους αναγνώστες 

να καθίστανται ικανοί να ερμηνεύουν και να χρησιμοποιούν για δική τους ωφέλεια 

τα μηνύματα της σύγχρονης ζωής, να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην πρόοδο, 

την ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, να συμμετέχουν στην πολιτιστική 

ανάπτυξη, να κάνουν δημιουργική χρήση του ελεύθερου χρόνου τους αλλά κυρίως 

να μάθουν πώς να μαθαίνουν. 

  

 H κατανόηση του αλφαβητισμού ως κοινωνικής πρακτικής και η εξέλιξη της 

κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπισή του περιέχεται στην εξέλιξη και αλλαγή 

που εμφανίζουν οι όροι αναλφαβητισμός και αλφαβητισμός στη διεθνή 

βιβλιογραφία.  

                                                           
29Για εκτενέστερη περιγραφή του ζητήματος βλ. παρακάτω, σελ. 211. 

30Βλ. F. E. Kazemek, 1988, σελ. 23-24. 
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 Από τα στοιχεία που προκύπτουν από τις απογραφές που έχουν γίνει στη 

χώρα μας μέχρι σήμερα παρατηρούμε ότι στην ερώτηση αν γνωρίζουν γράμματα 

ή όχι, οι αναλφάβητοι σημειώνουν χ ενω οι αλφαβητισμένοι συμπληρώνουν το 

όνομά τους. Από το 1940 και μετά, η ερώτηση συμπεριέλαβε και τη βασική 

εκπαίδευση, όχι μόνο αν γνωρίζουν να γράφουν και να διαβάζουν αλλά και αν 

έχουν (και πόσα χρόνια) φοιτήσει στο σχολείο. Το 1947 χρησιμοποιείται για πρώτη 

φορά ο όρος λειτουργικός αναλφαβητισμός. 

 Οι μελέτες που σήμερα διερευνούν το πρόβλημα του αναλφαβητισμού 

διαχωρίζουν τους  αναλφάβητους σε οργανικά και λειτουργικά αναλφάβητους. 

Στους οργανικά αναλφάβητους ανήκουν αυτοί που ποτέ τους δεν έμαθαν 

γράμματα και στους λειτουργικά αυτοί που κάποια στιγμή ίσως έμαθαν λίγα 

γράμματα αλλά γρήγορα τα ξέχασαν και δεν κατέχουν πια το εργαλείο της 

γραπτής επικοινωνίας -που θα τους επέτρεπε καλύτερη και λειτουργικότερη 

ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου, ουσιαστικότερη συμμετοχή 

στις συλλογικές διαδικασίες. 

 Ο αλφαβητισμός διαφοροποιείται από εποχή σε εποχή και από χώρα σε 

χώρα. Είναι μια έννοια δυναμική και διαμορφώνεται ανάλογα με την εξέλιξη και τις 

ανάγκες κάθε κοινωνίας. H λογική των ορισμών μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο κάθε 

φορά διαμορφώνονται και αποκαλύπτουν την εξέλιξη της σκέψης στις διάφορες 

κοινωνίες σχετικά με την ανισότητα και τα δικαιώματα των κοινωνικών ομάδων31. 

 Αναλφάβητος σύμφωνα με την ετυμολογία της λέξης είναι εκείνος που δε 

γνωρίζει το αλφάβητο. Aυτή την ερμηνεία δίνει στον όρο και η Εθνική Στατιστική 

Yπηρεσία, για την οποία αναλφάβητος ή αγράμματος είναι αυτός που δε γνωρίζει 

γραφή και ανάγνωση. Σύμφωνα με τον ορισμό που διατύπωσε η Ουνέσκο το 

1952, «Αναλφάβητος είναι ο μη ικανός να διαβάσει και να γράψει, δηλ. εκείνος που 

δε μπορεί να κατανοήσει μια απλή και σύντομη έκθεση γεγονότων σε σχέση με 

                                                           
31Το μεγαλύτερο μέρος των σελίδων που ακολουθούν στηρίζεται στην πραγματεία του Pivot 

γραμμένη στα 1976 “Αλφαβητισμός στις ΗΠΑ: Ορισμοί και στατιστικές” καθώς και σε μελέτες 

άλλων συγγραφέων (Costa, 1988, Risuick,1988, Cook, 1977, τέλος από την πρόσφατη εργασία 

του 1990 “Για έναν ορισμό του αλφαβητισμού” των R. L. Venezky, D. A. Wagner και B. S. Ciliberti. 
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την καθημερινή του ζωή»32.  Δέκα χρόνια αργότερα, η Ουνέσκο ορίζει τον 

αλφαβητισμό ως “την κατοχή από ένα άτομο των στοιχειωδών γνώσεων και 

δεξιοτήτων οι οποίες το καθιστούν ικανό να εμπλέκεται σε όλες τις δραστηριότητες 

που απαιτούνται για αποτελεσματική λειτουργικότητα στην ομάδα του ή στην 

κοινότητα και τον/την καθιστούν ικανό/ή να χρησιμοποιεί τις δεξιότητες αυτές πρός 

όφελος δικό του/της και για την ανάπτυξη της κοινωνίας». 'Ετσι, το 1962 δίνεται 

έμφαση όχι στο τεχνικό μέρος αλλά στην αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα 

της γνώσης ανάγνωσης και γραφής στην καθημερινή ζωή. Μετά το 1978, αν και η 

έμφαση παραμένει σε πρακτικά και λειτουργικά θέματα, ο ορισμός εξελίσσεται και 

αρχίζει να εμπεριέχει την ενημέρωση των ατόμων για την «προσωπική τους 

ανάπτυξη και την ανάπτυξη της κοινωνίας». Το 1988  η Ουνέσκο ορίζει ως 

«λειτουργικά αναλφάβητο» το άτομο εκείνο το οποίο είναι ανίκανο να χρησιμοποιεί 

με ευκολία την ανάγνωση και τη γραφή στην καθημερινή του ζωή. H εξέλιξη του 

όρου έχει πολλές σημασίες, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες υποστηρίζεται ότι η 

ύπαρξη αλφαβητισμού αποτελεί παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Mε 

βάση αυτή την οπτική, ο αλφαβητισμός ορίζεται ως μετάδοση μιας ολικής 

ικανότητας «να μαθαίνεις, να γνωρίζεις και να επικοινωνείς»33 και συνεπώς 

αλφαβητισμένο είναι «το άτομο που έχει αποκτήσει τις αναγκαίες γνώσεις και 

ικανότητες για την άσκηση όλων των δραστηριοτήτων για τις οποίες ο 

αλφαβητισμός είναι απαραίτητος, προκειμένου να παίζει με αποτελεσματικότητα 

ένα ρόλο μέσα στην ομάδα και στην κοινότητά του, και του οποίου οι γνώσεις στην 

ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική είναι τέτοιου επιπέδου, ώστε να του 

επιτρέπουν να συνεχίζει να χρησιμοποιεί τις ικανότητές του, τόσο για την 

προσωπική του ανάπτυξη όσο και για την ανάπτυξη της κοινότητάς του, και να 

συμμετέχει ενεργά στη ζωή της χώρας του»34.   

  Kατά τον Henry A. Giroux, η κυρίαρχη σήμερα αντίληψη είναι πως ο 

αναλφαβητισμός δεν είναι απλώς η ανικανότητα ανάγνωσης και γραφής αλλά ένας 
                                                           
32Βλ. Μ. Ηλιού, 1985, σελ. 18. Επίσης Α. Αλμπέρτο, 1986, σελ. 24-26.  

33Βλ. A. P. Newman, C. Beverstock, 1990, σελ. 35. 

34Βλ. Στο A. P. Newman & C. Beverstock, 1990, σελ. 35 σχετικά με τον ορισμό αλφαβητισμού της 

Ουνέσκο στα 1978. Επίσης Δ. Βεργίδης, 1985, σελ. 34. 
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πολιτιστικός δείκτης που προσδιορίζει τους τύπους των διαφορών στη λογική της 

πολιτισμικής αποστέρησης35 (cultural deprivation), δηλαδή ό,τι αξιολογείται 

αντίθετα προς το  κυρίαρχο ιδεολογικό στάνταρντ του πολιτισμού το οποίο αφορά 

στη γλώσσα, την ιστορία, την εμπειρία. 

 O όρος αλφαβητισμός εξελίσσεται αντίστοιχα και σταδιακά χάνει την 

εργαλειακή του σημασία ως ικανότητα ανάγνωσης και γραφής: γίνεται αντιληπτός 

ως «ανάγνωση του κόσμου»36 μέσα από την ανάγνωση των λέξεων και 

συμπεριλάβει στον ορισμό του τους σκοπούς και τις μεθόδους37. Στην εξέλιξη 

αυτή του όρου αλφαβητισμός συνέβαλε το κοινωνικό κίνημα του 1960 για τα 

δικαιώματα των πολιτών και την ανθρώπινη ελευθερία σε πολλές δυτικές χώρες. 

Συνέβαλε επίσης η Oυνέσκο που προέβαλε τον αλφαβητισμό ως παγκόσμια αξία. 

Έτσι το κίνημα αλφαβητισμού στα 1970 αρχίζει να περικλείει μια δυναμική που 

οδηγεί στην ευρύτερη αποδοχή των στόχων του κριτικού αλφαβητισμού. 

 Στο διεθνές συμπόσιο για τον αλφαβητισμό στην Περσέπολη στα 1975, το 

περιεχόμενο του όρου αποτελούσε η αποτελεσματική συμμετοχή του κάθε πολίτη 

στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ζωής. O ορισμός αυτός 

άνοιξε άλλους ορίζοντες  υιοθετώντας την Φρεριανή στάση, σύμφωνα με την 

οποία ο αλφαβητισμός είναι μία στρατηγική απελευθέρωσης μέσα από την οποία 

οι άνθρωποι διδάσκονται όχι μόνο να διαβάζουν τις λέξεις αλλά επίσης τον 

κόσμο38. 

                                                           
35Βλ. P. Freire & D. Macedo, 1987, σελ. 3. 

36Βλ. L. Batailles, (ed) 1976. Επίσης P. Freire, 1970α. 

37Βλ. Ουνέσκο 1978, P. Freire, 1970α, W.T.Petty et al., 1977. 

38Στις προηγούμενες σχετικές διασκέψεις, ο ορισμός του αλφαβητισμού ήταν διαφορετικός. Στο 

Ελσινόρ το 1949 ο αλφαβητισμός ήταν απλώς τμήμα της εκπαίδευσης ενηλίκων και όχι αναγκαία 

προϋπόθεση της ανάπτυξης. Στο Μόντρεαλ το 1960 ορίστηκε ως απαραίτητος για την ανθρώπινη 

κοινωνία, στην Τεχεράνη το 1965, δόθηκε έμφαση στον λειτουργικό αλφαβητισμό και στις 

επιπτώσεις του στην οικονομία και την παραγωγικότητα, (Bhola,1984) και στο Τόκυο το 1972, 

δόθηκε προτεραιότητα σε ένα αναθεωρημένο ορισμό του λειτουργικού αλφαβητισμού που 

περιέλειε την προσωπική ολοκλήρωση των ατόμων, την κοινωνική πρόοδο και την οικονομική 

ανάπτυξη. 
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 Aντίστοιχη είναι η εξέλιξη του όρου αλφαβητισμός στις κοινωνικές 

επιστήμες, οι οποίες προχώρησαν από τον εργαλειακό σε έναν κοινωνικό, 

ανεκτικό και περισσότερο πολιτικό ορισμό. Ο αλφαβητισμός έτσι έγινε αντιληπτός 

ως μορφωτικό και κοινωνικό σχήμα, που παίρνει υπόψη όλες τις προοπτικές  κάθε 

κοινωνίας, κάθε κουλτούρας και υποκουλτούρας39. Στη διεύρυνση του ορισμού 

συνέβαλαν και οι άλλες από τις παιδαγωγικές κοινωνικές επιστήμες, όπως π.χ. 

ανθρωπολογία και κριτική θεωρία40 που βοήθησαν να γίνει ο αλφαβητισμός 

αντιληπτός ως διαδικασία της σκέψης και ερμηνεία των σημασιών πίσω από τις 

φυσικές πράξεις ανάγνωσης και γραφής και να τεθούν ως προϋποθέσεις οι 

κοινωνικές χρήσεις του αλφαβητισμού.  

 Μια τέτοια αντίληψη αναπτύσσεται από την S. Scribner στα 1984, η οποία 

βλέπει τον αλφαβητισμό αφενός ως ένα κοινωνικό επίτευγμα, μέσα από την 

ικανότητα ανταπόκρισης και προσαρμογής των ατόμων στις καθημερινές τους 

ανάγκες, στις οικονομικές τους σχέσεις αλλά και αφετέρου ως εξουσία και δύναμη 

με την έννοια που δίνουν ο Φρέιρε και ο Κοζόλ. Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια 

ακριβώς χρονιά προσδιορίζεται ο αλφαβητισμός από τον B. Daniel (1984) ως 

ανθρώπινη αξία όσον αφορά στην εργασία, την οικονομία και την πολιτική. 

 Tο περιεχόμενο της έννοιας της λειτουργικότητας αλλάζει επίσης με την 

επιρροή νέων αντιλήψεων. Π.χ. ο P.V. Delker (1986) εισηγείται έναν 

επαναπροσδιορισμό του ορισμού μέσα από μιά ευρύτερη διάσταση, δίνοντας 

έμφαση στην ανάγκη μέσα από τον αλφαβητισμό να μπορεί ο άνθρωπος να 

προχωρήσει πέρα από την απλή ανάγνωση και γραφή, να έχει κρίση, να είναι σε 

θέση να ρισκάρει και να είναι ικανός να παλέψει με τον σημερινό αβέβαιο κόσμο. H 

γλωσσική επάρκεια γίνεται αντιληπτή ως έλεγχος των κωδίκων της κάθε κοινωνίας 

και άρα διευρύνεται πέρα από την ικανότητα ανάγνωσης και γραφής41. Tο 

                                                           
39Βλ. F. E. Kazemek, 1983. 

40Βλ. H. Graff, 1987. 

41Βλ. W. T. Petty et al., 1977. 

 
35



 

μορφωτικό επίπεδο του αλφαβητισμένου ανθρώπου προσδιορίζεται πια από το 

εθνικό, διανοητικό και μορφωτικό κλίμα της περιοχής στην οποία κατοικεί42.  

 Oι ανάγκες των αναλφάβητων επίσης έγιναν με τον καιρό αντιληπτές 

διαφορετικά. 'Οπως εισηγούνται οι Hunter και Harman (1985) προσθέτοντας μια 

ανθρωπιστική διάσταση στον ορισμό, η προσοχή των προγραμμάτων 

αλφαβητισμού οφείλει να επικεντρώνεται στις ατομικές ανάγκες των ανθρώπων 

και να λαμβάνεται υπόψη εάν αυτές οι ανάγκες είναι εξωτερικές, -που μπορούν να 

οριστούν και να μετρηθούν με στατιστικές, ή εσωτερικές: ελπίδες, επιλογές και 

φιλοδοξίες που θέτουν οι ίδιοι οι άνθρωποι και τις αξιολογούν ως πρωτεύουσες. Η 

αναγνώριση αυτής της διάκρισης μας επιτρέπει να δούμε τις ανάγκες της 

εκπαίδευσης αλφαβητισμού ενηλίκων στο πλαίσιο ενός συνεχούς, του οποίου το 

σημείο εκκίνησης εξαρτάται από τις ατομικές απαιτήσεις. 'Eμφαση επίσης δίνεται 

στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο αλφαβητισμός με αυτή τη σημασία στην 

αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων εξουσίας σε όλους τους θεσμούς, ξεκινώντας 

από την οικογένεια. Σύμφωνα με τον Schuster43 που αναπτύσσει τη σκέψη του 

Mikhail Bakhtin, η θέση ενός ατόμου σε μια κοινωνική ομάδα μπορεί να αλλάξει 

δραστικά χάρη στον αλφαβητισμό, π.χ. ένας πατέρας που διατηρεί τον έλεγχο και 

ασκεί εξουσία μέσα στο σπίτι του, -όπου αυτός είναι το αφεντικό  είτε μπορεί να 

διαβάζει είτε όχι-, έχει μια περισσότερο αυτοπροστατευτική στάση στην τάξη του 

αλφαβητισμού ενηλίκων. Ένας ιδιοκτήτης γεωργικών εκτάσεων, κυρίαρχος των 

χωραφιών του και της συγκομιδής, υποχωρεί στον δεκατριάχρονο γιό του, που 

διαβάζει τις οδηγίες σε ένα πακέτο λίπασμα. 'Ενας μισοαλφαβητισμένος 

ανθοπώλης, ιδιοκτήτης και διευθυντής στο μαγαζί του, έμπειρος στο σχεδιασμό 

λουλουδιών και καλός στις δημόσιες σχέσεις, πρέπει να βασίζεται στην 

αλφαβητισμένη γυναίκα του που κρατάει τα χρήματα και τα βιβλία. 

                                                           
42Βλ. P. Rigg & F. E. Kazemek, 1985. 

43Βλ. C. I. Schuster, 1988. Για τους ανωτέρω ερευνητές στις υποσημειώσεις 36 έως 43, βλ. στο A. 

P. Newman, K. Beverstock, 1990, σελ. 40-45. 
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 1. 2. 1. Ο αλφαβητισμός ως δικαίωμα και αξία 

 Η ιδέα του αλφαβητισμού όλων των ανθρώπων ωριμάζει σταδιακά. Το 

κοινωνικό πλαίσιο μεταμορφώνεται και επιτρέπει κάθε φορά μια ποικιλία 

σημασιών, εκφράσεων και αξιών του αλφαβητισμού μέσα από τις ομοιότητες και 

τις διαφορές μεταξύ αυτών που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να γίνουν 

αλφαβητισμένοι και αυτών που ενώ κάποτε τους δόθηκε αυτή η ευκαιρία απέτυχαν 

να γίνουν επαρκώς αλφαβητισμένοι.  

 Ο αλφαβητισμός θεωρείται πια δικαίωμα, για να μην υπάρχουν κοινωνικές 

ομάδες τα μέλη των οποίων είναι άνθρωποι προσωπικά περιορισμένοι και 

ανελεύθεροι, άνθρωποι οι οποίοι μολονότι μπορεί να είναι έξυπνοι, σοφοί, συνετοί, 

παραμένουν υποδουλωμένοι στην άγνοια και αποκλεισμένοι από την πλήρη 

συμμετοχή στην κοινωνική και μορφωτική πορεία της κοινωνίας τους44. 

 Tο δικαίωμα αυτό η κοινωνία οφείλει να το παράσχει σε ομάδες των 

εργατικών στρωμάτων για να μπορούν να εξασκηθούν και να προσαρμοστούν 

στις τεχνολογικές εξελίξεις ή για ν' αποκτήσουν εργασία, σε ομάδες ηλικιωμένων 

για να κάνουν μια άξια επένδυση του χρόνου τους και να αισθανθούν την 

ευχαρίστηση μέσα από μια δημιουργικότητα και συντροφικότητα κι ακόμη σε 

όλους τους φτωχούς, τους στερούμενους προνομίων, τις μειονότητες και τους 

φυλακισμένους. Σύμφωνα με τον Μπόλα, ακόμη και τα ανεπτυγμένα κράτη έχουν 

καταλάβει ότι ούτε «ο εκμοντερνισμός ούτε ο εκδημοκρατισμός είναι δυνατοί χωρίς 

αλφαβητισμό» που θα επιτευχθεί στηριζόμενος στα ενδιαφέροντα και τις αξίες των 

αλφαβητιζόμενων, μέσα από τις εμπειρίες τους, ως «το μόνο διαβατήριο» για 

ανεξάρτητη μάθηση και γνώση της κοινωνίας 45. O αλφαβητισμός είναι η μόνη 

δυνατότητα των ατόμων να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και εργασίας τους, 

καθώς, σύμφωνα με την ενδιαφέρουσα ιδέα των Best και Stern (1976), το είδος 

της εργασίας που ασκεί κάποιος αποκαλύπτει τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που του 

έχουν δοθεί. Ανάγνωση και γραφή μέσα σε μια εγγράμματη κοινωνία αποτελούν 

σύμβολα κοινωνικής θέσης (status) και εργαλεία για οικονομικές, κοινωνικές και 
                                                           
44Βλ. στο ίδιο, σελ. 23. 

45Βλ. στο ίδιο, σελ. 103-105. 
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προσωπικές αλλαγές46. Ο αλφαβητισμός πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί τη 

βάση κοινωνικής ανόδου, είναι επιπλέον ένα μέτρο αυτοεκτίμησης και ένα 

εργαλείο αυτοπεποίθησης. Μέσα από τον αλφαβητισμό η κοινωνία βαδίζει προς 

την πρόοδο (Sticht,1988). 

 Mέσα στα τμήματα αλφαβητισμού αποδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο ότι 

ο αλφαβητισμός είναι κοινωνική αξία. Η λειτουργία των τμημάτων διαμορφώνει μια 

κοινωνική δυναμική μέσα στην οποία οι άνθρωποι φαντάζονται, γράφουν και 

μοιράζονται ιστορίες, απολαμβάνουν μια νέα δημιουργικότητα και αναπτύσσουν 

φιλικές σχέσεις.  

 Kατά τη λειτουργία των τμημάτων αποδεικνύεται και η ανομοιογένεια των 

ομάδων που έχουν ανάγκη αλφαβητισμού. Οι αξίες και οι προσδοκίες των νέων 

αλφαβητισμένων είναι διαφορετικές από τις αξίες των παλιότερων: ο 

αλφαβητισμός έχει άμεσες επιπτώσεις στην εργασία και στην ποιότητα της 

οικογενειακής ζωής των ατόμων και λειτουργεί ενισχυτικά. Ο αλφαβητισμός 

αποτελεί αξία για τους αναλφάβητους. Καθένας τους αποδίδει και άλλη 

χρησιμότητα, όπως να μπορέσουν να αποκτήσουν μια ευπρεπή και κόσμια 

δουλειά για να βγάζουν τα απαραίτητα χρήματα, να μπορούν να διαβάζουν τα 

παιδιά τους για το σχολείο, να μπορούν να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα μέσα 

τεχνολογίας στο σπίτι τους για τις καθημερινές τους ανάγκες. Συγχρόνως, γίνεται 

απτή πραγματικότητα η αλλαγή που επιφέρει ο αλφαβητισμός, όπως π.χ. η 

προαγωγή ενός εργάτη στη δουλειά του από τη στιγμή που έμαθε να διαβάζει, ή η 

νοικοκυρά που από τη στιγμή που έμαθε να διαβάζει ένιωθε ότι τη σέβονται 

περισσότερο και είχε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση έξω από το σπίτι της. Η απτή 

αυτή πραγματικότητα μετατρέπεται σε κίνητρο. Tο θέμα της αυτοεκτίμησης είναι 

πολύ σημαντικό, γιατί η αίσθηση ότι “αξίζουν κάτι” αποτελεί τη βάση για να 

μπορούν τα άτομα να έχουν την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να 

κατευθύνουν τη ζωή τους. O αλφαβητισμός συνδεδεμένος με οικονομικές και 

τεχνολογικές αξίες απελευθερώνει τα άτομα από την αίσθηση της προσωπικής 

                                                           
46Βλ. J. L. Robinson 1983, σελ. 243-253. Τα κοινωνικά επιτεύγματα του αλφαβητισμού εισηγούνται 

ισότητα και απελευθέρωση. 
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κατωτερότητας, από τη σχέση της εξάρτησης και της υποταγής και προσφέρει νέες 

δυνατότητες για μια πιο δημοκρατική κοινωνία.  

 Eίναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς πλήρως σε μια εγγράμματη κοινωνία 

την τεράστια σημασία που έχει ο αλφαβητισμός ως μορφωτική αξία και πολιτικό 

δικαίωμα, αν δεν συνειδητοποιήσει το φράγμα απέναντι στη συμμετοχή στην 

κοινωνία, την πολιτική και την εργασία που ορθώνει ο αναλφαβητισμός. 'Oπως 

δείχνουν τα αποτελέσματα προγραμμάτων αλφαβητισμού, οι άνθρωποι που 

έσπασαν το φράγμα και έγιναν αλφαβητισμένοι αισθάνονται ότι έχουν γίνει νέα 

πρόσωπα: άλλαξαν κοινωνική θέση σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από άλλες 

μορφές κοινωνικής κινητικότητας και απόκτησαν πρόσβαση στον απομακρυσμένο 

και «μαγικό κόσμο» των εγγραμμάτων47. 

                                                           
47Βλ. H. S. Bhola, 1979 σελ. 23. 
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1.2.2. Ο αλφαβητισμός στους χώρους εργασίας και το 

οικονομικό του όφελος 

 Μελέτες που αναλύουν τις σχέσεις εκπαίδευσης και οικονομίας θέτουν ως 

θεμελιώδη εκπαιδευτική προτεραιότητα την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, ο 

οποίος βρίσκεται σε υψηλά ποσοστά σύμφωνα με τις στατιστικές στον 

«πρωτογενή τομέα» της οικονομίας, που καλύπτει εναλλακτικά και χωρίς σαφή 

διάκριση τον γεωργικό ή αγροτικό χώρο48. O αλφαβητισμός θεωρείται επιπλέον ότι 

εξυπηρετεί και τα συμφέροντα των βιομηχανιών, οι οποίες έχουν απώτερο σκοπό 

την ανάπτυξη της παραγωγικότητας και συνεχώς, ειδικότερα τις τελευταίες 

δεκαετίες, εκφράζουν αιτήματα για εκπαιδευτικές διαδικασίες που θα 

διαμορφώσουν εξιδεικευμένο και εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, με σκοπό την 

εφαρμογή και αφομοίωση των νέων τεχνολογιών. 

 H πρώτη βιομηχανική επανάσταση, όπως επισημαίνει ο Στ. Πεσμαζόγλου, 

στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες στηρίχτηκε σε στρατιές αγραμμάτων, χωρίς 

να υπάρξει κανένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα. Άλλωστε, υπήρχαν και 

εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες για ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό και για το 

σκοπό αυτό προσφέρονται όσοι δεν γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή. Πολλές 

δουλειές στο εργοστάσιο ή στη βιοτεχνία γίνονται και μπορούν να γίνουν από 

αναλφαβήτους, ακόμα και ειδικευμένες εργασίες που προϋποθέτουν μηχανική 

απομίμηση και όχι ειδικές γνώσεις. Παρόλα αυτά έχει διατυπωθεί βάσιμα η 

υπόθεση ότι η στοιχειώδης γνώση της γραφής και της ανάγνωσης μπορεί να 

συμβάλει στην παραγωγική διαδικασία, έστω και οριακά49. 

 Συνεπώς ο αλφαβητισμός λειτουργεί και υπέρ της παραγωγικότητας, γι' 

αυτό και οι βιομήχανοι ή επιχειρηματίες είναι υπέρ του αλφαβητισμού όχι μόνο έξω 

αλλά και μέσα στους χώρους εργασίας των εργοστασίων. 'Oμως ο αλφαβητισμός 

ενηλίκων στους χώρους εργασίας χαρακτηρίζεται σήμερα από αντιθετικές τάσεις  

που ωθούν προς την «προσαρμογή και εκμετάλευση» του εργαζόμενου από τη 

μια πλευρά και προς την «απελευθέρωσή» του από την άλλη (Ιβάν Ίλλιτς). Στην 
                                                           
48Βλ. ΣΤ. Πεσμαζόγλου, 1987, σελ. 337. 

49Βλ. στο ανωτέρω, σελ. 234. 
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πρώτη περίπτωση τα κριτήρια κέρδους και αποδοτικότητας οδηγούν τους 

επιχειρηματίες στη σύλληψη της διαδικασίας αλφαβητισμού και εκπαίδευσης ως 

«παθητικής, συνεχούς προσαρμογής των εργαζομένων στις οικονομικοτεχνικές 

απαιτήσεις». Αυτού του τύπου η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει «παγίδα» για 

τους εργαζόμενους εάν συνδεθεί αποκλειστικά με την εκμάθηση 

τεχνικοεπαγγελματικών γνώσεων για την αύξηση της παραγωγικότητας, στο 

πλαίσιο της ενίσχυσης της «κοινωνικής τους υποταγής»50.  Σ’ αυτή τη μορφή 

επιμόρφωσης αποβλέπουν συχνά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι επειδή τη συνδέουν 

με την προοπτική της προαγωγής τους. Στη δεύτερη περίπτωση είναι απαραίτητο 

να καλλιεργηθεί το κριτικό στοιχείο για να δημιουργηθεί μιά «δυναμική η οποία 

τελικά θα ευνοεί τις δυνάμεις της κοινωνικής απελευθέρωσης» (Ιβάν Ίλλιτς) με το 

να μην αναπαράγεται  εκ νέου «η κοινωνία της εξουσίας των λίγων που διαθέτουν 

τις γενικές γνώσεις εις βάρος των άλλων, των πολλών, που κατέχουν τις χρήσιμες 

γνώσεις»51. 

 Με βάση τα ανωτέρω ο αλφαβητισμός στους χώρους εργασίας παραμένει 

ένας χώρος υποθέσεων που δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς.  Ο Mikulecky52 (1989) 

κάνει μια απόπειρα ανάλυσης αυτού του χώρου και εισηγείται τα προγράμματα 

αλφαβητισμού να ταξινομούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου 

χώρου, π. χ. να προσφέρονται προγράμματα για εργάτες με άκρως χαμηλό 

επίπεδο, άλλα για εργάτες νέους και έμπειρους οι οποίοι πιθανώς βρίσκονται σε 

ένα μέτριο επίπεδο κτλ. Τα επίπεδα αυτά απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις για 

να κατευθύνουν τις ανάγκες μάθησης των ανθρώπων, γιατί η διδασκαλία και η 

εκμάθηση κριτικής επίλυσης προβλημάτων και ειδικών δεξιοτήτων εργασίας 

απαιτεί αυξημένο αλφαβητισμό. O ίδιος συγγραφέας σε άλλη του μελέτη53 

προσπαθεί να ορίσει την έκταση στην οποία το σχολείο είναι κατάλληλο να 

προετοιμάζει για αλφαβητισμό και κατά πόσο ο αλφαβητισμός αυτού του είδους 

                                                           
50Βλ. στο ανωτέρω, σελ. 540. 

51Βλ. Πάλι στο ίδιο, σελ. 540. 

52Αναφέρεται στο A. P. Newman & C. Beverstock, σελ. 161. 

53Βλ. L. J. Mikulecky, 1982, σελ. 400-419. 
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είναι επαρκής για τις επαγγελματικές απαιτήσεις στους χώρους εργασίας, όπου οι 

εργάτες αντιμετωπίζουν ευρεία ποικιλία τυπωμένης ύλης για τη χρήση της οποίας 

χρειάζεται να χρησιμοποιούν καινούριες στρατηγικές για επίλυση των 

προβλημάτων τους και να συνδυάζουν τις καινούριες ιδέες με αυτά που ήδη 

γνωρίζουν. 

 Aναφέραμε ότι η αναγκαιότητα του αλφαβητισμού έχει δύο πλευρές: αφορά 

τόσο στα ατομικά οφέλη των εργαζόμενων όσο και στην αύξηση της εθνικής 

παραγωγικότητας και στο οικονομικό όφελος που προέρχεται από τον 

αλφαβητισμό σε συνάρτηση με τα δύο προηγούμενα. Oι εργοδότες χρειάζονται 

αλφαβητισμένους εργάτες για την αύξηση της παραγωγικότητας. Οι εργάτες  

ευαισθητοποιούνται σε προγράμματα αλφαβητισμού για να εκπληρώνουν τις 

απαιτήσεις των εργοδοτών αλλά και τους δικούς τους σκοπούς, ατομικής 

ανάπτυξης, προαγωγής και καριέρας, εφόσον σίγουρα θα αποκτήσουν μια 

καλύτερη τύχη αν γίνουν αλφαβητισμένοι54. Tο όφελος για τους εργάτες δεν είναι 

απλώς οικονομικό. Εκτός από το ότι αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες για τις 

απαιτήσεις της εργασίας τους κερδίζουν και μια αίσθηση βελτίωσης για τους 

εαυτούς τους (Stein 1989). Αλφαβητισμός σημαίνει οικονομική ασφάλεια για τον 

εργαζόμενο, καθώς όπως δείχνουν σχετικές μελέτες το εισόδημα αυξάνει ανάλογα 

με την εκπαίδευση (Bowen, 1977., Schwartz, 1988)55.  

 Στην Αμερική μεγάλα τμήματα βιομηχανιών και επιχειρήσεων στο χώρο της 

νέας τεχνολογίας εξαρτώνται από τον αλφαβητισμό της Αμερικάνικης εργατικής 

δύναμης. Οι εταιρείες επίσης απαιτούν το προσωπικό τους να είναι εγγράμματο, 

γιατί πρέπει οι εργαζόμενοι σε όλες τις βαθμίδες να είναι ικανοί να διαβάζουν 

διαφημίσεις, αγγελίες, εφημερίδες, συμβόλαια, αλληλογραφία, να ακολουθούν τις 

οδηγίες για συναρμολόγηση ενός προϊόντος και να κατανοούν τις οδηγίες και τις 

προφυλάξεις. Εάν παρανοήσουν κάτι  και το εξηγήσουν διαφορετικά, θα 

προκαλέσουν βλάβη ή θα κάνουν λάθος. Στις εμπορικές επιχειρήσεις που 

βασίζονται σε σύνθετη τεχνολογία που απαιτεί υψηλό βαθμό χρήσης 

                                                           
54Βλ. W. Diehl, L. Mikulecky, 1980, σελ. 221-228. 

55Αναφέρεται στο A. P. Newman & C. Beverstock, σελ. 17. 
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ηλεκτρονικών μέσων επιλέγονται κατάλληλα πρόσωπα και για το έργο αλλά και 

για την ταχύτητα αποπεράτωσής του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις 

και οι βιομηχανίες των χωρών αυτών να παίζουν ένα μεγάλο ρόλο στη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τον αλφαβητισμό και με το ποιος θα είναι ο 

αλφαβητισμένος. 

 Παρά τις διαφορετικές απόψεις για το θέμα, παρά την αμφισβήτηση της 

αυτόματης εξασφάλισης οικονομικών εγγυήσεων56 από τον αλφαβητισμό σήμερα 

πια φαίνεται αναπόφευκτη η επιλογή από τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις σε 

όλες τις χώρες του κόσμου, κατά την Ουνέσκο τόσο στις μη βιομηχανικές όσο και 

στις βιομηχανικές, -σύμφωνα με την παγκόσμια οικονομία και τη σφαιρική αγορά 

εργασίας- να προσφέρουν αλφαβητισμό και βασική εκπαίδευση, θεωρώντας τον 

αλφαβητισμό πυρήνα για το σχεδιασμό της οικονομίας και την ανάπτυξη. 

 Διαπιστώνεται συνεπώς σήμερα από όλους, -εργαζόμενους, εργοδότες και 

κράτος- ότι είναι απαραίτητο να αποκτήσουν όλοι οι εργαζόμενοι εκπαίδευση και 

επαγγελματική κατάρτιση, γιατί οι θέσεις εργασίας που προϋποθέτουν την ύπαρξη 

προσόντων αυξάνονται διαρκώς, ενώ αντίθετα οι θέσεις εργασίας που δεν 

απαιτούν προσόντα μειώνονται και τείνουν να εκλείψουν. Έτσι εμφανίζεται μια 

καινούρια μορφή ανεργίας που πλήττει κυρίως τους νέους που δεν έχουν ενταχθεί 

στην αγορά εργασίας και που μπορεί να αντιμετωπισθεί με εκπαίδευση 

ουσιαστική, κατάλληλα διαρθρωμένη και προσαρμοσμένη στις εξελισσόμενες 

συνθήκες. 

 Στη χώρα μας παρατηρείται υψηλό ποσοστό αναλφαβητισμού στο εργατικό 

δυναμικό. 'Οπως προκύπτει57 από την «'Ερευνα Εργατικού Δυναμικού 'Ετους 

1984» που προγραμμάτισε η ΕΣΥΕ, από το σύνολο του εργατικού δυναμικού της 

Eλλάδας 124,9 χιλιάδες άτομα ή το 3,3% δεν γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή,  

362,4% χιλιάδες άτομα ή το 9,5% δεν αποφοίτησαν από το Δημοτικό Σχολείο και 

1.937,7 χιλιάδες άτομα ή το 50,8% έχουν φοιτήσει μόνο στο Δημοτικό Σχολείο. 

                                                           
56Βλ. C. J. Karier 1975, σελ. 2. Αναφέρεται στο παραπάνω, σελ. 17. 

57Βλ. Έρευνα εργατικού δυναμικού, έτους 1984, ΕΣΥΕ 1985, Αθήνα. 
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Συνολικά δεν έχουν ολοκληρώσει τη βασική 9χρονη εκπαίδευση 2.425,0 χιλιάδες 

άτομα ή το 63,6% του ενεργού πληθυσμού.  

 Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι ειδικά στο Εργατικό Δυναμικό 

της χώρας μας το πρόβλημα παίρνει μεγάλες διαστάσεις, ενώ σε ορισμένες 

περιπτώσεις, οι οποίες σχετίζονται με την αναγκαία παραγωγική ανασυγκρότηση 

της οικονομίας και αποτελούν -ή πρέπει να αποτελούν- τα πιο δυναμικά στοιχεία 

της, έχει δραματικές διαστάσεις58. Η εκτίμηση αυτή ισχύει ιδιαίτερα για τους 

κλάδους βιομηχανία - βιοτεχνία (67,9%) και γεωργία- κτηνοτροφία- δάση- θήρα- 

αλιεία (94,2). Με αυτά τα δεδομένα δεν μπορούμε να μιλάμε για εκβιομηχάνιση, 

για ενδογενή ανάπτυξη της τεχνολογίας, ούτε για ανταγωνιστικότητα των 

προϊόντων της χώρας μας στη διεθνή αγορά. 

 Oι προσπάθειες αλφαβητισμού στην Eλλάδα είναι παλιές, αλλά 

περιορίζονταν στις νέες ηλικίες. 'Eτσι η πρώτη συνεργασία κράτους και εργατών 

για τον αλφαβητισμό γίνεται το 1986, με την συνεργασία της Λαϊκής Επιμόρφωσης 

με τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, με σκοπό τη δημιουργία 

προγραμμάτων αλφαβητισμού και βασικής εκπαίδευσης για εργαζομένους. Τότε 

γίνονται οι πρώτες απόπειρες ευαισθητοποίησης των εργαζομένων σχετικά με τις 

αιτίες που προκαλούν τον αναλφαβητισμό κυρίως αυτές που σχετίζονται με την 

κοινωνική και οικονομική προέλευση, θεωρώντας ότι η ευαισθητοποίηση θα 

εξασφάλιζε την ενεργή συμμετοχή τους. Παρόλες τις προσπάθειες και από τα δύο 

μέρη, δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί, -η δημιουργία και η λειτουργία 

μαζικού προγράμματος αλφαβητισμού και βασικής εκπαίδευσης σε εργαζόμενους 

στον βιομηχανικό χώρο. Kαι τούτο, μολονότι η ΓΣΕΕ συμετέχει ενεργά στην 

Εθνική Επιτροπή Αντιμετώπισης του Αναλφαβητισμού, η οποία συγκροτήθηκε στη 

χώρα μας το 1990, στο πλαίσιο του Διεθνούς έτους Αλφαβητισμού θεωρώντας ότι 

ο αλφαβητισμός αποτελεί προϋπόθεση και όρο για μια διευρυνόμενη 

επαγγελματική εκπαίδευση. 

 Mεγάλο μέρος από τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό έχει ανάγκη από ένα 

αποδοτικό σύστημα εκπαίδευσης ενηλίκων, στο οποίο ιδιαίτερη σημασία έχει η 

                                                           
58Βλ. Β. Τσάγγου, 1987, σελ. 17-18. 
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συμβολή των εργαζόμενων. Η συμβολή αυτή δεν έγκειται μόνο στην διεκδίκηση 

προγραμμάτων αλφαβητισμού, αλλά και στη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα, συμμετοχή δηλαδή στον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση τους. 

Η όλη προσπαθεια αλφαβητισμού των εργαζόμενων πρέπει να αναμορφωθεί και 

να λάβει υπόψη τα νέα δεδομένα, την εισβολή των νέων τεχνολογιών και την 

δημιουργούμενη ανάγκη κατάρτισης και επανακατάρτισης της Λαϊκής 

επιμόρφωσης. Τα προγράμματα πρέπει να συνδεθούν με την επαγγελματική 

κατάρτιση και να συντελέσουν στην ατομική και συλλογική ανάπτυξη των 

εργαζόμενων και στην αύξηση της παραγωγικότητας.  

 Υπάρχουν παραδείγματα ανάλογων δραστηριοτήτων σε άλλες χώρες, π.χ. 

Αγγλία, ΗΠΑ, απ’ όπου μπορούμε να αντλήσουμε ιδέες. Ο θεσμός της Λαϊκής 

επιμόρφωσης σε συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς, τα εργοστασιακά 

σωματεία, τις διδασκαλικές ομοσπονδίες και την τοπική αυτοδιοίκηση, ως 

αρμόδιος φορέας επιμόρφωσης ενηλίκων αποτελεί τον βασικό εκπαιδευτικό 

μηχανισμό για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, απόλυτου ή σχετικού, 

στους ενήλικους εργαζόμενους και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να βελτιώσει και 

να διευρύνει τα υπάρχοντα προγράμματα. Η ύπαρξη εξειδικευμένου εργατικού 

δυναμικού αποτελεί βασική προϋπόθεση προσαρμογής σε υψηλότερες ποιοτικά 

απαιτήσεις, στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. 

 Οι στόχοι που τέθηκαν το Διεθνές έτος αλφαβητισμού (1990) μπορούν να 

αποτελέσουν τη βάση για την αναμόρφωση των προγραμμάτων αλφαβητισμού 

στην Eλλάδα. Oι στόχοι αυτοί  περιλαμβάνουν τον αλφαβητισμό ενηλίκων και τη 

διά βίου μάθηση, δηλαδή τη σύνδεση εκπαίδευσης και εργασίας, που βοηθάει τους 

εργάτες να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούν οι νέες τεχνολογίες και οι νέες 

μέθοδοι εργασίας, με  τελικό στόχο το 2000  κάθε ενήλικος πολίτης να είναι 

αλφαβητισμένος και να κατέχει τις αναγκαίες δεξιότητες να είναι ανταγωνιστικός σε 

μια σφαιρική οικονομία και να εξασκεί τα δικαιώματα του πολίτη. Σύμφωνα με τους 

ειδικούς, οι προοπτικές δεν είναι τόσο μικροπρόθεσμα αισιόδοξες, «Εμείς δεν θα 

κατορθώσουμε παγκόσμιο αλφαβητισμό ενηλίκων μέχρι το έτος 2000», 
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προφητεύει ο Larry Mikulecky, αλλά συμπληρώνει ότι υπάρχουν καλές  

προϋποθέσεις και μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι»59.  
 

 

 

                                                           
59Βλ. L. Mikulecky, 1990, σελ. 304. 
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Κεφάλαιο πρώτο:  

Προσδιορισμός του αναλφαβητισμού 

  

1.1 Ο αναλφαβητισμός στο Διεθνή χώρο 

            Οδεύοντας στο τέλος του 20ου αιώνα, ο αναλφαβητισμός παραμένει ένα παγκόσμιο 
πρόβλημα με εκατομμύρια αναλφάβητους (οργανικά και λειτουργικά), ηλικίας 15 ετών και πάνω. 
Είναι πολύ δύσκολο να αναφερθούμε σε νούμερα για τον αριθμό των αναλφάβητων στην καθεμιά 
από τις χώρες διεθνώς, γιατί αφενός δεν υπάρχει συστηματική καταγραφή και αφετέρου, τα 
κριτήρια προσδιορισμού του αναλφαβητισμού αλλάζουν από χώρα σε χώρα. 

            Τα υψηλότερα ποσοστά των αναλφάβητων απαντούν στις πυκνοκατοικημένες περιοχές της 
υδρογείου, κυρίως στην Ασία, όπου αριθμούν περί τα 700 εκατομμύρια, (490 εκατομμύρια μόνο 
στην Κίνα και την Ινδία), και στην Αφρική όπου σύμφωνα με τα στοιχεία της Ουνέσκο, υπάρχουν 
γύρω στα 168 εκατομμύρια αναλφάβητοι ηλικίας 15 ετών και άνω το 1990, από τους οποίους 105 
εκατομμύρια είναι γυναίκες. 

             Το πρόβλημα του αναλφαβητισμού και της σχολικής αποτυχίας παραμένει επίσης μεγάλο 
στην  Λατινική Αμερική όπου η τελευταία δεκαετία του εικοστού αιώνα διανύεται μέσα σε ένα 
οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο πολύπλοκο και αβέβαιο. Παρά τις προσπάθειες που 
καταβλήθηκαν από τις κυβερνήσεις της, για τη μείωση του ποσοστού στο συνολικό αριθμό 
αναλφάβητων τα αποτελέσματα δεν είναι ευοίωνα. Με βάση τα σημερινά ποσοστά προβλέπονται 
38 κατομμύρια αναλφάβητοι το 2.000. Η πλήρης εξάλειψη του αναλφαβητισμού, αποδεικνύεται 
εξαιρετικά αργή. 

            Αλλά και οι ανεπτυγμένες χώρες, τόσο η Αμερική όσο και η Ευρώπη,  όπου η φοίτηση στο 
σχολείο είναι υποχρεωτική εδώ και πολλές γενιές, ανακαλύπτουν σήμερα έκπληκτες ότι πρέπει να 
αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που νόμιζαν ότι είχαν εξαλείψει και το οποίο εξαπλώνεται με 
ανησυχητικό βαθμό, με τη μορφή του λειτουργικού αναλφαβητισμού που δύσκολα μπορεί να 
εκτιμηθεί στατιστικά μόνο με απογραφές. Οι Αμερικανοί πράγματι είναι περισσότερο 

αλφαβητισμένοι σήμερα απ� ότι 100 χρόνια πριν, ωστόσο πολλά μέλη της κατώτερης οικονομικής 

τάξης, παραμένουν ανεπαρκώς αλφαβητισμένα και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις 
δριμύτατες αλλαγές. Οι στατιστικές μας διαβεβαιώνουν ότι ένας στους πέντε (20%) Αμερικανούς 
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ενηλίκους είναι λειτουργικά αναλφάβητος και δεν μπορεί να διαβάσει τα παιδιά του, να κατανοήσει 
τα σήματα στους δρόμους, να κάνει μια αίτηση για τη δουλειά του ή να διαβάσει τα φάρμακά του. 
Όσον αφορά στον λειτουργικό αναλφαβητισμό, πρόσφατη μελέτη του 1986 έδειξε ότι ένας στους 
οκτώ ενηλίκους στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορεί να διαβάσει, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο το 
13% δυσκολεύεται στην ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική. Εκτός από το 20% λειτουργικών 
αναλφάβητων, 34% Αμερικανών ενήλικων είναι ανεπαρκώς αλφαβητισμένο, (από αυτούς το 24% 
των ενηλίκων άνω των 18 ετών στον Καναδά, αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες στη γραφή και την 
ανάγνωση, το 13% των ατόμων άνω των 13 ετών στις ΗΠΑ) το 60% των Αμερικανών που είναι στις 
φυλακές είναι αγράμματοι και το 85% των νέων που έχουν διαπράξει παρανομίες έχουν 
προβλήματα ανάγνωσης.  

            Αλλά και στις βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης οι εκτιμήσεις για το μέγεθος του φαινομένου 
είναι απογοητευτικές. Έτσι το γενικό σύνολο αναλφάβητων ατόμων (άτομα που δεν έχουν φοιτήσει 
στο σχολείο και άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει τη στοιχειώδη και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) 
ηλικίας άνω των 10 ετών σύμφωνα με στοιχεία της Ουνέσκο είναι: 34,4% στην Ισπανία, 23% στην 
Ιταλία, 23,2% στην Ελλάδα, ένας στους πέντε ενηλίκους στη Γαλλία. Στη Γαλλία δεν έχουμε έρευνα 
σε Εθνικό επίπεδο εκτός από σφυγμομετρήσεις σε ομάδες. Έρευνα που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή 
επιτροπή αποκάλυψε ότι αναλφάβητοι υπήρχαν και σε ορισμένες αστικές περιοχές του Βελγίου και 
του Λουξεμβούργου. Αναφέρονται επίσης 300.000 και 500.000 μη εγγράμματοι στη Βαλονία και 
στις Βρυξέλλες το 1990 (Βέλγιο). Στη Δανία και την Σουηδία 10-20% είναι τελείως ή μερικώς 
αναλφάβητοι. Ο πληθυσμός ορισμένων Ευρωπαϊκών χωρών περιλαμβάνει σήμερα μεγάλο 
ποσοστό μεταναστών όπως στην περίπτωση της Ομοσπονδιακής Γερμανίας και της Γαλλίας, οι 
οποίοι αντιπροσωπεύουν το 7% και 8% του πληθυσμού αντιστοίχως. Αυτό σημαίνει ότι καλούνται 
να συνυπάρξουν στη χώρα υποδοχής πολλοί και διαφορετικοί πολιτισμοί. Σύμφωνα με τις 
στατιστικές, το 85% των μεταναστών ανήκουν στην εργατική τάξη και οι συνθήκες εργασίας τους 
είναι εξαιρετικά δύσκολες. Η μεγάλη πλειψηφία είναι αναλφάβητοι. 
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1.2 Ο αναλφαβητισμός στην Ελλάδα 

             Στη χώρα μας σήμερα, παρόλο που η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική εδώ και 
170 χρόνια, πολλά παιδιά είτε δεν φοιτούν καθόλου στο σχολείο είτε το εγκαταλείπουν πριν πάρουν 
το απολυτήριο του δημοτικού, με αποτέλεσμα την ύπαρξη σοβαρού αριθμού οργανικά και 
λειτουργικά αναλφάβητων ατόμων. Αλλά και το απολυτήριο του δημοτικού πολλές φορές  δεν 
εγγυάται την επαρκή γνώση ανάγνωσης και γραφής. Είναι φανερό ότι στατιστικά ο αριθμός των 
οργανικά αναλφάβητων είναι εύκολο να καταμετρηθεί γιατί πρόκειται για άτομα που δεν έχουν 
φοιτήσει καθόλου στο σχολείο. Αντίθετα, ο αριθμός των λειτουργικά αναλφάβητων είναι δύσκολο 
να προσδιοριστεί με βάση τον ορισμό του λειτουργικού αλφαβητισμού και τη δυναμική που 
εμπεριέχει, αλλά και τις  δυσκολίες που παρουσιάζει αναφορικά με τα κριτήρια που τίθενται κάθε 
φορά για την ανίχνευση του προβλήματος.  

            Στη χώρα μας δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ειδική έρευνα για τον 
αναλφαβητισμό που να αποκαλύπτει τα πραγματικά μεγέθη και να δίνει μια συνολική εικόνα της 
ποσότητας και της ποιότητας του προβλήματος. Τα μόνα στοιχεία που έχουμε είναι τα στατιστικά 
στοιχεία της απογραφής του 1981. Σύμφωνα με αυτά, τα άτομα που δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν 
καθόλου γραφή και ανάγνωση είναι το 9,4% του πληθυσμού, ηλικίας 15 ετών και πάνω, ενώ τα 
άτομα που δεν τελείωσαν το δημοτικό σχολείο είναι το 13,8%. Έτσι στη χώρα μας το 23,2% του 
πληθυσμιακού συνόλου από 15 ετών και πάνω χαρακτηρίζονται ως αναλφάβητοι. Επίσης το 66% 
του συνολικού ποσοστού είναι γυναίκες και το 34% άνδρες,  αποτέλεσμα το οποίο υπογραμμίζει 
μια ακόμα παράμετρο κοινωνικής ανισότητας. 

            Τα ποσοστά αυτά  διαφοροποιούνται κατά γεωγραφική περιοχή όπως παρατηρεί η Ηλιού 
ανάλογα με τον αστικό, ημιαστικό και αγροτικό πληθυσμό, τις κοινωνικές ομάδες, (τσιγγάνοι, 
μουσουλμάνοι, πολιτικοί πρόσφυγες)  και  το φύλο, αγρότες, εργάτες, γυναίκες. 

            Αλλά και το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης διαφοροποιεί τα αποτελέσματα στη χώρα μας, 
όπου τα δεδομένα ποικίλουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή και οι φτωχότερες περιοχές 
θίγονται περισσότερο. Ακραίο, χαρακτηρίζει το παράδειγμα ο ’λι Χαμαντάσε, ειδικός σε θέματα 
Παιδείας αναλφάβητων και συνεργάτης του τμήματος εκπαίδευσης αναλφάβητων ενηλίκων και 
αγροτικής ανάπτυξης της Ουνέσκο, ανάμεσα σε δύο περιοχές στην Ελλάδα με διαφορετικό επίπεδο 
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οικονομικής ανάπτυξης και παρατηρεί ότι η Αθήνα έχει ποσοστό αναλφαβητισμού 7,6% ενώ η 
Θράκη 27,4%. 

            Αναφορικά με τον αλφαβητισμό στο εργατικό δυναμικό της χώρας μας το πρόβλημα έχει 
τεράστιες διαστάσεις στις περιπτώσεις οι οποίες σχετίζονται με την αναγκαία παραγωγική 
ανασυγκρότηση της οικονομίας μας στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα όπως προκύπτει τόσο 

από την �Έρευνα του Εργατικού Δυναμικού έτους 1984� που προγραμμάτισε η ΕΣΥΕ, όσο και 

από τα στοιχεία του Ο.Α.Ε.Δ. απ� όπου το 64,5% των εγγραφέντων ανέργων το 1984 είναι 

απόφοιτοι το πολύ του δημοτικού, γεγονός που φανερώνει ότι η πλειοψηφία των ανέργων είναι 
υποεκπαιδευόμενοι ή στερούνται της βασικής εκπαίδευσης. 

            Αναμφίβολα καθοριστικές είναι οι αξίες που διαμορφώνουν  τα πρότυπα των δύο φύλων για 
τον υψηλότερο, ποσοστιαία, αναλφαβητισμό των γυναικών. Έτσι στη χώρα μας το 66% των 
αναλφάβητων είναι γυναίκες. Ο μεγάλος αριθμός φανερώνει τη σοβαρότερη και σημαντικότερη 
κοινωνικο-εκπαιδευτική διάκριση σε βάρος των γυναικών. Κυρίως πλήττονται οι γυναίκες από τις 
αγροτικές περιοχές της Ελλάδος, το ποσοστό  των οποίων είναι υπερδιπλάσιο εκείνων που ζουν 
στις αστικές περιοχές, ως αποτέλεσμα των ανισοτήτων στην κοινωνική διαπαιδαγώγηση των δύο 
φύλων και στην επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική αποκατάστασή τους. 

            Ιδιαίτερα απογοητευτικό είναι το μορφωτικό επίπεδο των γυναικών που εργάζονται τόσο  
στον πρωτογενή όσο και στον δευτερογενή τομέα.  Το 97% περίπου διαθέτει γνώσεις το πολύ 
δημοτικού σχολείου. Οι γυναίκες που απασχολούνται στον δευτερογενή τομέα και κυρίως στη 
βιομηχανία αποτελούν το 18% των εργαζόμενων γυναικών. Από αυτές, το 75% παρουσιάζει 
μορφωτικό επίπεδο ίδιο με αυτό των αγροτισσών. Εξάλλου οι εργαζόμενες στη βιομηχανία είναι 
αγρότισσες που έχουν μετακινηθεί σε αστικά κέντρα και εργάζονται ως εργάτριες στις βιομηχανίες. 
Η έλλειψη βασικών γνώσεων σε συνδυασμό με την απουσία επαγγελματικής κατάρτισης συντελεί 

στο να αποτελούν οι γυναίκες τον �εφεδρικό στρατό στην αγορά εργασίας�, να πλήττονται 

πρώτες από την ανεργία, να περιορίζονται σε επαγγέλματα χαμηλής εξιδείκευσης και να έχουν 
στενά περιθώρια επαγγελματικής εξέλιξης. 

             

            Για τους λειτουργικά αναλφάβητους... 
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            Στο σχολείο φαίνεται να αποδίδεται σήμερα ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης, χωρίς να είναι η 
μοναδική αιτία του προβλήματος, επειδή παρά την καθιέρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης, παρά την κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στο γυμνάσιο και την αυτόματη 
προαγωγή στο δημοτικό,  -μέτρα που χαρακτηρίστηκαν ως θετικά παρόλες τις επιφυλάξεις που 
μπορούν να διατυπωθούν για τον τρόπο μελέτης και εφαρμογής τους-, αναπαράγει νέους 
λειτουργικά αναλφάβητους. 

            Για πρώτη φορά επίσημα για πρώτη φορά ο Υπουργός Παιδείας, Αντώνης Τρίτσης, στο 

πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο που έγινε στην Αθήνα τον Σεπτέμβρη του �87 με θέμα �Η 

αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού στις χώρες-μέλη της ΕΟΚ σήμερα� παραδέχτηκε την 

αναπαραγωγή του λειτουργικού αναλφαβητισμού μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα στηριζόμενος 
σε στοιχεία που είχε από έρευνα του Υπουργείου Παιδείας, -μετά από την επεξεργασία των 
πληροφοριών που έδωσαν σχολικοί σύμβουλοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι 
εφάρμοσαν δοκιμαστικά προγράμματα φροντιστηριακής διδασκαλίας σε 50 Δημοτικά σχολεία που 
βρίσκονταν σε διάφορες, κοινωνικά και πολιτιστικά υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας. Έτσι 
προέκυψε ότι ένα ποσοστό 9% των μαθητών όλων των τάξεων του δημοτικού, δεν είχαν εμπεδώσει 
καλά τους μηχανισμούς ανάγνωσης, γραφής και βασικών μαθηματικών πράξεων, ενώ επίσης 
φαίνεται ενδεικτικά ότι ένα ποσοστό 3 έως 4% των μαθητών του δημοτικού σχολείου αποφοιτά 
χωρίς να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.  

            Η διαρροή επίσης από το εκπαιδευτικό σύστημα και η ελλιπής παρακολούθηση των 
μαθημάτων είναι παράμετροι που συμβάλλουν κάθε χρόνο στον αναλφαβητισμό. Έτσι, στο σύνολο 
των παιδιών που είναι λειτουργικά αναλφάβητα, -στα 1990 η ΟΛΜΕ ανεβάζει το ποσοστό αυτό στο 
36% στο  Γυμνάσιο- προστίθενται και τα παιδιά που δεν εγγράφονται καθόλου στο Γυμνάσιο και οι 
μαθητές που διακόπτουν ενδιάμεσα τη φοίτησή τους. Το αποτέλεσμα είναι να μην ολοκληρώνεται η 
εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και το ποσοστό του αναλφαβητισμού στους νέους να 
αυξάνεται σημαντικά. 

            Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα σήμερα έχει ένα σημαντικό ποσοστό 
αναλφαβητισμού που αναμφίβολα επηρεάζει αρνητικά τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές και 
αναπτυξιακές διαδικασίες.  
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1.3. Ιστορική αναδρομή. Η παρέμβαση της Λαϊκής Επιμόρφωσης 

          Τα ζητήματα της οργάνωσης της εκπαίδευσης και της καταπολέμησης του αναλφαβητισμού 

του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους απασχόλησαν μέσα από μια σειρά νόμων και νομοθετικών 
διαταγμάτων. 

            Στη Β� Εθνοσυνέλευση του ’στρους(1823) αποφασίζεται η ίδρυση σχολείων όπου 

διδάσκονταν τα στοιχειώδη γράμματα. Ο Καποδίστριας στη συνέχεια δίνει προτεραιότητα στην 
ανασυγκρότηση της Παιδείας και στα 1834 ο Όθωνας με νόμοκαθιερώνει την επτάχρονη 
υποχρεωτική φοίτηση στα σχολεία της στοιχειώδους εκπ/σης προβλέποντας μάλιστα και κυρώσεις 
για τους παραβάτες. Από τότε και για έναν περίπου αιώνα, μέχρι το 1943, παρακολουθούμε την 
έκδοση εγκυκλίων και Νομοθετικών διαταγμάτων και αναπροσαρμογές της νομοθεσίας με στόχο 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ο νόμος 4653/1930 �Περί διοικήσεως της Εκπ/σεως� κάνει 

λόγο για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. Οι αποφάσεις όμως του Ανωτάτου Εκπ/κού 
Συμβουλίου που συνήλθε στις 5-10-1931 υπό την προεδρία του Γ. Παπανδρέου, με πρώτο 
αντικείμενο συζήτησης το πρόβλημα της καταπολέμησης του αναλφαβητισμού δεν υλοποιήθηκαν 
ποτέ και το πρόβλημα του αναλφαβητισμού δεν αντιμετωπίστηκε ουσιαστικά. 

            Στη συνέχεια μέχρι το 1954, το πρόβλημα του αναλφαβητισμού αντιμετωπίζεται μέσα από τη 
στοιχειώδη Εκπ/ση και την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με τη μορφή τοπικών 
οργανώσεων και μορφωτικών και εκπολιτιστικών σωματείων που προσέφεραν σημαντικές 
εξωσχολικές υπηρεσίες παρέχοντας γνώσεις και ικανοποιώντας πολλές από τις ανάγκες των 
ενηλίκων. Η Δ/νση της Λαϊκής Επιμόρφωσης, ειδική υπηρεσία, που ιδρύεται από το Υπουργείο 
Παιδείας το 1943, και το 1951 ξαναπαρουσιάζεται ως Τμήμα Λαϊκής Επιμόρφωσης με σκοπό την 
καταπολέμηση του αναλφαβητισμού του Ελληνικού λαού και την ενημέρωση σε διάφορα ζητήματα, 
επίσης σχετίζεται άμεσα. 

            Μετά το 1954 και την ψήφιση και εφαρμογή του Ν.3094/1954 �Περί μέτρων προς 

καταπολέμησιν του αναλφαβητισμού� που ισχύει μέχρι σήμερα, εδραιώνεται επίσημα το Τμήμα 

της Λαϊκής Επιμόρφωσης. Σε πρώτη φάση συστήνεται η Κεντρική Επιτροπή Καταπολέμησης 
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αναλφαβητισμού (Κ.Ε.Κ.Α) ιδρύονται Νυκτερινά Δημοτικά Σχολεία υποχρεωτικής φοίτησης για 
αναλφάβητους και ημιαναλφάβητους ηλικίας 14 έως 20 χρονών και προαιρετικής φοίτησης για 
όσους είναι πάνω από 20 ετών. Οργανώνονται επίσης Κέντρα Διδασκαλίας για την Επιμόρφωση 
των Ενηλίκων που απευθύνονται σε όσους δεν επιθυμούν να φοιτήσουν στα νυκτενινά σχολεία. 

            Η λογική όμως του συγκεκριμένου νόμου, που εξανάγκαζε τους νέους, μέσω κυρώσεων, να 
φοιτούν στα νυχτερινά δημοτικά σχολεία και η έλλειψη σύνδεσης του  αλφαβητσμού  των ενηλίκων 
με τους φορείς της κάθε περιοχής είχε ως συνέπεια η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού  να μην 
είναι αποτελεσματική. 

            Στη δεκαετία του �60ο διεθνής προβληματισμός σε ζητήματα εκπ/σης ενηλίκων, δεν άφησε 

αδιάφορη τη χώρα μας. Η ερευνητική προσπάθεια της Μ. Ηλιού για μια πρώτη προσέγγιση του 
κοινωνικού προβλήματος του αναλφαβητισμού δεν έλαβε δημοσιότητα εξαιτίας της πολιτικής 
κατάστασης. Το 1965 με το 442/1965 βασιλικό διάταγμα η Κ.Ε.Κ.Α διατηρήθηκε αλλά 
μετονομάστηκε σε Κ.Ε.Λ.Ε, Κεντρική Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης. Η 32/5-9-1968 πράξη 

καθόρισε τις γενικές κατευθύνσεις και τον κανονισμό λειτουργίας των �Κέντρων 

Επιμορφώσεως� που αρχικά λειτουργούσαν με διαλέξεις και ομιλίες. 

            Αν και η πρωτοβάθμια εκπ/ση είναι κατά το Σύνταγμα υποχρεωτική, από το 1911, 60 χρόνια 
αργότερα, με βάση την απογραφή του 1971, διαπιστώνεται ότι το 9,3% του συνολικού πληθυσμού 
της ομάδας ηλικιών 20-24 ετών αντιπροσωπεύεται από άτομα που δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό 
σχολείο. 

            Από το 1974-75 το Τμήμα Λαϊκής Επιμόρφωσης του Υπουργείου Παιδείας καθιερώνει μια 
νέα μορφή Κέντρων Επιμόρφωσης στα οποία καταργούνται οι διαλέξεις και λειτουργούν 
αποκλειστικά τμήματα μάθησης. Η εκπ/κή μεταρρύθμιση, του 1976 στην ουσία αφήνει περιθώριο 
τους αναλφάβητους αγνοώντας τους. Με το Προεδρικό Διάταγμα, 147/1976 άρθρο 20, το Τμήμα 

Λαϊκής Επιμόρφωσης του ΥΠΕΠΘ, προάγεται σε �Δ/νση Επιμορφώσεως Ενηλίκων�, και 

αναδιοργανώνεται η σύνθεση της Κ.Ε.Λ.Ε η οποία ορίζει και τις γενικές γραμμές λειτουργίας των 
Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε) μέσα στο πνεύμα της Ουνέσκο. Τότε 
λειτουργούν και ορισμένα νυχτερινά δημοτικά σχολεία για ενηλίκους, χωρίς στην ουσία τμήματα 
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αναλφάβητων. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται τυπικά με το Ν. Δ. 79/1973 που δίνει στους ενήλικους 
τη δυνατότητα απόκτησης απολυτηρίου Δημοτικού με απευθείας εξετάσεις χωρίς καμία φοίτηση. 
Όσοι συμμετέχουν υποτίθεται ότι έχουν παρακολουθήσει τμήματα αλφαβητισμού, τις περισσότερες 
όμως φορές πρόκειται για άτομα που χρειάζονται το απολυτήριο του Δημοτικού για να 
προσληφθούν σε κάποια δημόσια υπηρεσία. Πρόκειται για γραφειοκρατικό τρόπο τεχνητής 
μείωσης του αριθμού των αναλφάβητων και συγκάλυψης του προβλήματος του αναλφαβητισμού.   

            Το 1979 οι αρμόδιοι δηλώνουν στη Βουλή ότι το πρόβλημα του αναλφαβητισμού ανήκει στο 
παρελθόν. Όμως η απογραφή του 1981 τους διαψεύδει αφού το φαινόμενο παρατηρείται όχι μόνο 
στους υπερήλικους αλλά και στις παραγωγικές τάξεις. 

            Ο κανονισμός που δημοσιεύτηκε το 1980 συμπυκνώνει τις αρχές και τη φιλοσοφία πάνω 
στις οποίες στηρίχτηκε η οργάνωση και η λειτουργία της Λαϊκής επιμόρφωσης μέχρι τότε. Αυτό 
όμως που κυρίως τον χαρακτηρίζει είναι ένα λεπτομερειακό σύστημα κινήτρων και ο 
προσδιορισμός των αμοιβών των Δ/ντών και διδασκόντων ανάλογα με τις διδακτικές ώρες που 
έχουν πραγματοποιηθεί. Έτσι το ενδιαφέρον μετατίθεται από το περιεχόμενο στον αριθμό των 
διδακτικών ωρών και η Λαϊκή Επιμόρφωση (1980-82), δεν κάνει τίποτε άλλο από το να αναπαράγει 
τις υπάρχουσες κοινωνικές στάσεις και αντιλήψεις.  

            Η πολιτική αλλαγή τον Οκτώβριο του 1981 και η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα αφήνουν αρκετά περιθώρια για αλλαγές και στον τομέα αυτό της Λαϊκής Επιμόρφωσης. 
Έτσι επαναπροσδιορίζονται η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Κ.Ε.Λ.Ε, αλλάζει το θεσμικό 
πλαίσιοπου προωθείται από το ΥΠΕΠΘ και συντάσσεται νέος κανονισμός ανοικτός σε 
πρωτοβουλίες. Αυτή τη φορά κρίνεται απαραίτητη η επιμόρφωση των στελεχών και των 
επιμορφωτών και για το λόγο αυτό διοργανώνονται συνδιασκέψεις-σεμινάρια, συζητήσεις και 
ενημέρωση με άρθρα στις εφημερίδες, φυλλάδια, τηλεόραση, ραδιόφωνο, κ.λ.π. Από το 1984 και 
για δύο χρόνια, σε πειραματικό στάδιο, γίνεται προσπάθεια για την αντιμετώπιση του 

αναλφαβητισμού με το �Πρόγραμμα αλφαβητισμού και βασικής παιδείας�. Τον γενικό 

σχεδιασμό αυτού του προγράμματος αναλαμβάνει η Γ.Γ.Λ.Ε αλλά την ευθύνη του σχεδιασμού στην 
περιφέρεια έχουν οι Ν.Ε.Λ.Ε με την βοήθεια των Σ.Λ.Ε, των Υπεύθυνων Κέντρων και των 
επιμορφωτών.  
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            Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους ηλικίας 15 ετών και πάνω, σε όσους δεν 
φοίτησαν καθόλου στο σχολείο, σε όσους έχουν φοιτήσει σε κάποιες τάξεις και όσους έχουν 
αποφοιτήσει από το Δημοτικό χωρίς όμως να αποκτήσουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις. Έγινε 
προσπάθεια, μέσα από τα μαθήματα να συνδυαστούν οι γενικές γνώσεις, τα ενδιαφέρονται και οι 
ανάγκες για επαγγελματική απασχόληση. Όσοι ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν απολυτήριο 
δημοτικού παραπέμπονταν για εξετάσεις στις επιτροπές του ΥΠΕΠΘ σε τακτές ημερομηνίες. Κατά 
τη διετία 1986-88 λειτούργησαν 600 περίπου τμήματα με διάφορες κοινωνικές κατηγορίες, όπως 
τσιγγάνοι, στρατιώτες, επαναπατρισμένοι πολιτικοί προσφύγες, αγρότες, κλπ. Το 1988, μετά το 
πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο και την επίσκεψη του Βραζιλιάνου παιδαγωγού Φρέϊρε, ξεκινά μια 

διαφημιστική εκστρατεία με τον τίτλο �ποτέ δεν είναι αργά� με βασικό στόχο να προσελκύσει το 

ενδιαφέρον των αναλφάβητων. Το 1990 ορίζεται ως διεθνές έτος αλφαβητισμού και δίνεται η 
ευκαιρία για αναθεώρηση μεθόδων και αντιλήψεων και χάραξη νέας πορείας μέσα στο γενικό 
πλαίσιο των προτάσεων του ΟΗΕ, της Ουνέσκο και άλλων διεθνών φορέων που ασχολούνται με το 
θέμα. Στο πλαίσιο αυτό η Γ.Γ.Λ.Ε, που πλέον ανήκει στο ΥΠ.ΠΟ, αναλαμβάνει δραστηριότητες με 
συγκεκριμένα  θέματακαι κύριους άξονες α)Αλφαβητισμός και γυναίκες, β)Αλφαβητισμός και 
εργαζόμενοι, γ)Αλφαβητισμός και γονείς. Επίσης η Γ.Γ.Λ.Ε συγκροτεί την Εθνική Επιτροπή 
Αντιμετώπισης του Αναλφαβητισμού με σκοπό να αξιολογήσει τα δεδομένα και να προχωρήσει σε 
συγκεκριμένες προτάσεις. Το 1990 όμως αποδείχθηκε έτος μόνο διακυρήξεων, δηλώσεων και 
συμβολικών εκδηλώσεων. Στην Ελλάδα δεν υπήρξαν σημαντικές πρωτοβουλίες για να στηρίξουν το 
εθνικό πρόγραμμα αντιμετώπισης του αναλφαβητισμού και να ξεπεράσουν τα προβλήματα 
στελέχωσης και υποδομής.  

            Μετά το 1990η Λαϊκή Επιμόρφωση δυστυχώς περιορίζεται στην παροχή απλών πρακτικών 
γνώσεων (κοπτική-ραπτική, κέντημα μηχανής) και ο αλφαβητισμός αφορά κυρίως τους Τσιγγάνους, 
τους αλλοδαπούς και τους πρόσφυγες. Η ιστορία της Λαϊκής Επιμόρφωσης μας δείχνει ότι οι κατά 
καιρούς εξαγγελίες της και τα προγράμματα για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού μετά από 
λίγο καιρό αδρανούν και στο τέλος είναι ανύπαρκτα. Οι προσπάθειές της αναπροσανατολίζονται 
κάθε φορά μέσα από πολιτικά συμφέροντα με αποτέλεσμα το θέμα των αναλφάβητων να γίνεται 
σιωπηρά αποδεκτό.         

Βλ. Σ. Λουριέ, 1990, σελ.13, και J, Ryan, 1990, σελ. 10-12. Γνωρίζουμε όμως ότι ο συνολικός τους αριθμός ανέρχεται 
σε εκατομμύρια ή πιθανόν σε δεκάδες εκατομμύρια.Τουλάχιστον 960 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο είναι  

�εντελώς� αναλφάβητοι. Επίσης ένας σημαντικός αριθμός  �λειτουργικών� αναλφάβητων, στις βιομηχανικές 

χώρες υπολογίζεται στο 10 με 20% του πληθυσμού. Το ποσοστό αυτό αν συνυπολογιστεί με τους εντελώς 
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αναλφάβητους, ο αναλφαβητισμός παγκοσμίως θα υπερβεί το ένα δισεκατομμύριο, η πλειοψηφία των οποίων είναι 
γυναίκες.  

Βλ. S. Jizawa, 1990, σ. 15. Είναι αλήθεια ότι το ποσοστό αλφαβητισμού στην περιοχή αυτή έχει ανέλθει  από 39,6% το 
1960 σε 60,4 το 1980 και ότι την ίδια περίοδο ο αριθμός των εγγραμμάτων ενηλίκων αυξήθηκε από 393 εκατομμύρια σε 
953 εκατομμύρια. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός για το 1990 είναι 1.377 εκατομμύρια και ότι μπορεί να ανέλθει σε 1.888 
εκατομμύρια ως το έτος 2000. Ο συνολικός αριθμός των αναλφάβητων ανήλθε από 600 εκατομμύρια το 1960 σε 628 το 
1980.  

Βλ. Α. Χαμαντάσε, 1984, σελ. 24. Οι εκτιμήσεις για το μέγεθος του φαινομένου του αναλφαβητισμού διαφέρουν στις 
ανεπτυγμένες  χώρες, και πολλές φορές είναι αντιφατικές. Αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσσει γιατί  υπάρχει μεγάλη 
ποικιλία ορισμών του αλφαβητισμού στις ανεπτυγμένες χώρες Τα στατιστικά στοιχεία της Ουνέσκο στηρίζονται σε 
δεδομένα επίσημων απογραφών που τις παρέχουν οι κυβερνήσεις, οι οποίες όμως υιοθετούν διαφορετικά κριτήρια. Ο 
αλφαβητισμός ορίζεται  σε σχέση με κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο κάθε φορά και εξαρτάται από τις μεταβολές των 

κοινωνικών και ατομικών αναγκών, γιατί στοιχειώδεις γνώσεις που θεωρούνται ικανοποιητικές σ� ένα περιβάλλον 

μπορεί να είναι εντελώς ανεπαρκείς σε κάποιο άλλο.  

Τα στοιχεία δίνονται από την Ουνέσκο για το Διεθνές έτος αλφαβητισμού 1990 στο International Literacy Year 12 
Οκτωμβρίου 1990. 

Βλ. Α. Χαμαντάσε, 1984, σελ. 25. Στη Γαλλία, από σφυγμομετρήσεις σε ομάδες, εκτιμάται  ότι υπάρχουν 2 έως 8 
εκατομμμύρια αναλφάβητοι. Στο διαμέρισμα Εσόν έξω από το Παρίσι μια μελέτη που έγινε από την περιφερειακή 
ένωση οικογενειακών συλλόγων και κάλυπτε 6.000 οικογένειες με τις οποίες οι αρχές βρίσκονταν σε τακτική επαφή 
έδειξε ότι το 47% από τους άνδρες και το 51% από τις γυναίκες ήταν είτε αναλφάβητοι ή μόλις μπορούσαν να γράψουν 
και να διαβάσουν. Επίσης βλ. Δ. Βεργίδης, 1995, 167. Το μέγεθος του αναλφαβητισμού στη Γαλλία υπολογίζεται από 
τις στατιστικές του στρατού. Σύμφωνα με το Υπουργείο ’μυνας, από τους 420.000 νέους που κατατάσσονται στο στρατό 
κάθε χρόνο, οι 30.000 -δηλ. το 7%- δυσκολεύονται σε τεράστιο βαθμό στην ανάγνωση και τη γραφή. 

Βλ. ’λι Χαμαντάσε, 1984, σελ. 25.  (5% Βέλγοι στη Λιέγη, 5% του πληθυσμού του Λουξεμβούργου, 20% μετανάστες και 
στις δύο πόλεις). 

Στοιχεία που μας δίνει ο Ζαν-Πιερ Βελίς, Γάλλος δημοσιογράφος που ασχολείται με θέματα εκπαίδευσης, πρώην 

βοηθός αρχισυντάκτη του περιοδικού Education στο άρθρο του �Συναγερμός� δημοσιευμένο στο  Courrier 

,Unesco,Ελληνική έκδοση , 1990 σελ 24. 

Βλ. ’λι Χαμαντάσε, 1984, σελ. 25.  
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Είναι γενικά αποδεκτό ότι το πρόβλημα του οργανικού αναλφαβητισμού εντοπίζεται κυρίως στις μεγάλες ηλικίες, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι έχει εξαλειφθεί τελείως στις νεότερες γενιές. Μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται στις κοινωνικές 
ομάδες με ιδιαίτερα προβλήματα, στις υποβαθμισμένες περιοχές και  ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. 

Βλ. Σ. Κοντράρου, 1990, σελ. 92. Ωστόσο ένα πλαίσιο γύρω από το οποίο κινείται ο λειτουργικός αναλφαβητισμός 
συνιστά ο χρόνος σχολικής φοίτησης αν και δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο οριοθέτησης του προβλήματος. Έτσι ο 
λειτουργικός αλφαβητισμός αναφέρεται στη χρονικά μετρήσιμη διάρκεια της σχολικής φοίτησης, η οποία δίνει στο 
άτομο τη δυνατότητα να είναι λειτουργικά αλφαβητισμένο. Μέχρι το 1976 που η υποχρεωτική εκπαίδευση στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα ήταν έξι χρόνια, η εξάχρονη εκπαίδευση αναγνωριζόταν έμμεσα ως όριο λειτουργικού 
αλφαβητισμού στους υπολογισμούς του μεγέθους των λειτουργικά αναλφάβητων. Σύμφωνα με το όριο αυτό λειτουργικά 
αναλφάβητοι είναι όσοι έχουν τελειώσει το Δημοτικό σχολείο. Η συμβατική αυτή παραδοχή δεν ανταποκρίνεται γενικά 
στην πραγματικότητα γιατί πολλοί απόφοιτοι του Δημοτικού δηλώνουν αδυναμία γραφής, ανάγνωσης και χρήσης των 
τεσσάρων πράξεων. Από το 1976 που η υποχρεωτική εκπαίδευση επεκτάθηκε στα εννέα χρόνια, θεωρείται 
συμπερασματικά, ότι τα όρια του λειτουργικού αλφαβητισμού μετατίθενται στο Γυμνάσιο  γιατί αρκετοί μαθητές 
βρίσκονται στη ίδια κατάσταση, αυξάνοντας κατά συνέπεια το μέγεθος των λειτουργικά αναλφάβητων. Φαίνεται όμως 
ότι το ποσοτικό κριτήριο του χρόνου της σχολικής φοίτησης συνιστά μόνο μια μηχανιστική οριοθέτηση, γιατί 
λαμβάνοντας ως μέτρο αναφοράς το σχολικό σύστημα δεν εξετάζεται εάν και κατά πόσο το ίδιο το σχολικό σύστημα 
συμβάλλει στη δημιουργία του λειτουργικού αναλφαβητισμού. 

ΕΣΥΕ, Στατιστική της Εκπαιδεύσεως 1980/81, Αθήνα, 1986. 

Βλ. Μ. Ηλιού, 1988β, σ. 91-92, 16-17. Ο αναλφαβητισμός είναι άνισα κατανεμημένος γεωγραφικά, αποτέλεσμα και μαζί 
παράγοντας των μεγάλων γεωγραφικών ανισοτήτων στον Ελληνικό χώρο. Έτσι Ξάνθη- Ροδόπη, Ευρυτανία, 
Αιτωλοακαρνανία, Καρδίτσα, Τρίκαλα, ’ρτα, Κέρκυρα, Λευκάδα παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλα ποσοστά 
αναλφαβητισμού. 

Αναφορικά με τον αναλφαβητισμό στον αγροτικό χώρο από την απογραφή του 81 διαπιστώνεται ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία του ενεργού πληθυσμού, κατατάσσεται στις κατηγορίες των αποφοίτων του δημοτικού ήτοι 49,5% ή 
κάποιας από τις τάξεις του ήτοι 36,5% και 14,4% είναι οργανικά αναλφάβητοι. Συμπερασματικά το μορφωτικό κεφάλαιο 
δηλ. του 85% του πληθυσμού της αγροτικής επαρχίας δεν ξεπερνά στην καλύτερη περίπτωση το στοιχειώδες επίπεδο 
μόρφωσης, γεγονός που έχει αρνητικές συνέπειες στην οικονομική ζωή του τόπου και στον εκσυγχρονισμό της 
παραγωγής. 

Βλ.� ’λι Χαμαντάσε, 1984, σελ. 25. 

Βλ. ΕΣΥΕ, Έρευνα εργατικού δυναμικού (1984), Αθήνα 1985. Από το σύνολο του Εργατικού Δυναμικού της χώρας μας 
δεν γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή το 3,3%, δεν αποφοίτησαν από το δημοτικό σχολείο το 9,5%, αποφοίτησαν μόνο 
από το Δημοτικό Σχολείο το 50,8% και δεν ολοκλήρωσαν τη βασική (9χρονη) εκπαίδευση το 63,6%. Από την κατηγορία 
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�τεχνίτες και εργάτες� (εκτός γεωργίας) της ΕΣΥΕ  (το 70% βρίσκεται σε αστικές περιοχές) το 85% δεν έχει συνεχίσει 

τις σπουδές του μετά το δημοτικό. 

Στοιχεία Ο.Α.Ε.Δ. Εκθέσεις δραστηριότητας 1985. 

Βλ. Μ. Ηλιού, 1988β, σ.100. Σημαντικό μέρος του γυναικείου πληθυσμού επίσης μένει  στο περιθώριο της επικοινωνίας 
και της πληροφόρησης. Η θέση των γυναικών, η μεταβλητή  του φύλου τους επιδεινώνει στην κάθε περίπτωση τις 
εκπαιδευτικές τους ευκαιρίες. 

Βλ. Σ. Κορομηλάς, 1987, σελ. 55. Τα στοιχεία που επεξεργάστηκε ομάδα εργασίας του ΥΠΕΠΘ το 1987 παρέχουν 
ασφαλείς ενδείξεις για την ύπαρξη διαρροής μαθητών από το Γυμνάσιο με  ποσοστό διαρροής για όλα τα γυμνάσια-
επαρχίας και μεγάλων αστικών κέντρων της τάξης του 5,4%. Την ομάδα αποτελούσαν οι Γ.Μαραγκουδάκης, 
Σ.Κορομηλάς, Α. Λεοντάρης, Μ. Κιντή, Ι. Μουσούρη οι οποίοι υπέβαλαν έκθεση στο ΥΠΕΠΘ τον Ιούνιο 1987 με την 
αξιολόγηση των εισηγήσεων των συντονιστικών γραφείων σχετικών με την τάση διαρροής μαθητών από το Γυμνάσιο.  

Βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 329. 

Βλ. στο ίδιο, σελ. 330. 

Βλ. στο ίδιο, σελ. 332. 

Βλ. στο ίδιο, σελ. 332-334. 

Βλ. στο ίδιο, σελ. 335-337. 

Βλ. στο ίδιο, σελ. 337-344. 

Βλ. Παράρτημα Ι, 344. 

Βλ. στο ίδιο, σελ. 345. 

Βλ. στο ίδιο, σελ. 349-351. 

Βλ. στο ίδιο, σελ. 352-354. 
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Κεφάλαιο δεύτερο:  

Η έρευνα και οι πρακτικές αντιμετώπισης του αναλφαβητισμού 

 

2.1 Η έρευνα στον αλφαβητισμό ενηλίκων διεθνώς 

Εισαγωγικά 

 Ο αλφαβητισμός ενηλίκων αποτελεί σχετικά νέο χώρο στην επιστημονική έρευνα. 
Ουσιαστική είναι η συνεισφορά των ερευνητών κυρίως στις ΗΠΑ και την Β. Αμερική. Οι λόγοι που 
υπαγόρευσαν την ανάγκη για ανάπτυξη της έρευνας με στόχο την καταπολέμηση του 
αναλφαβητισμού, είναι εξίσου οικονομικοί και κοινωνικοί. Στις ΗΠΑ ο αλφαβητισμός είναι 
συνδεδεμένος κυρίως με οικονομικά συμφέροντα, αναδεικνύεται δηλαδή ως ανάγκη να ασκηθούν 
περισσότερο οι εργάτες, αφού η επαγγελματική απασχόληση απαιτεί οπωσδήποτε λειτουργικές 
δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, ώστε να είναι αποδοτικότερη και να εξασφαλίζει τη δημόσια 
ευημερία. Έτσι ο αλφαβητισμός νομιμοποιείται σε αναφορά με την οικονομική  ανάπτυξη και γίνεται  
μορφωτικός στόχος. Συνδέεται επίσης με ιδεολογικές θέσεις που στοχεύουν στην ένταξη των 
μειονοτήτων, των φτωχών, και στερημένων από προνόμια και των μεταναστών στην κυρίαρχη 
μορφωτική παράδοση. 

 Με αφετηρία τις θέσεις αυτές στις αρχές του 20ου αι., συντεχνίες εργατών, βιομηχανίες και 
κοινοτικές οργανώσεις διευθύνουν απόπειρες αλφαβητισμού και εκπαίδευσης των μεταναστών. Ο 
J. Blodgett (1894) το 1894 δείχνει ενδιαφέρον για τους μετανάστες και τους θεωρεί  πηγή πόρων για 
το Έθνος, τόσο στην οικονομία όσο και στη βιομηχανία. Ο σύγχρονός του Alfred Fitzpatrick (1919) 
στα 1899 στον Καναδά  επιλέγει σπουδαστές να βοηθήσουν στους χώρους εργασίας τους εργάτες 
στην ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική . 

 Διαφορετική είναι η τεκμηρίωση και η αναγκαιότητα καταπολέμησης του αναλφαβητισμού 
στις χώρες του Τρίτου κόσμου. Σ’ αυτές ο αλφαβητισμός θεωρείται στρατηγική για απελευθέρωση 
μέσα από την “κριτική συνειδητοποίηση”1 των αντιθέσεων της κοινωνίας. Σύμφωνα με αυτή την 
προσέγγιση, ο αλφαβητισμός δημιουργεί τις προυποθέσεις για ενεργή συμμετοχή και δράση των 
ανθρώπων, με αντικείμενο την πλήρη ανάπτυξη του ανθρώπου και σκοπό την αλλαγή του κόσμου. 

                                                           
1 Βλ. Π. Φρέιρε, 1977α, σελ. 61-83. 
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Έτσι συμβάλλει στην πολιτική συνειδητοποίηση των ανθρώπων, τον ιδεολογικό προσανατολισμό, 
την κοινωνικο-οικονομική τους ανάπτυξη αλλά και την αναβίωση της παραδοσιακής τους 
κουλτούρας.    

 Στη διεθνή βιβλιογραφία για τον αλφαβητισμό συναντούμε  πολλά εγχειρίδια με υλικό και 
περιγραφές απλών προγραμμάτων αλλά λίγα δεδομένα έρευνας, αφού παρ’ όλο που η έρευνα για 
τον αλφαβητισμό ενηλίκων φαίνεται να παρουσιάζει περισσότερο ενδιαφέρον απ’ ό,τι η αντίστοιχη 
για την εκπαίδευση των νέων μαθητών, οι συνθήκες για την πρώτη (ομολογουμένως) είναι 
περισσότερο δύσκολες. 

 

2.1.2 Η έρευνα στις Η.Π.Α και τη Β. Αμερική. 

 Ο αλφαβητισμός των ενηλίκων έχει στις  ΗΠΑ μακρά παράδοση και η εργασία των 
πρωτοπόρων του αλφαβητισμού C.W.Stewart, (Stewart 1917), (Stewart 1922) W. S. Gray, (Gray 
1929), (Gray 1956) F.C.Laubach (Laubach 1981), και W.H.Fisher2 αποτελεί προσπάθεια 
αντιμετώπισης τόσο του πλήρους αναλφαβητισμού όσο και του λειτουργικού (όπως ονομάστηκε 
αργότερα). Πρωτοπόρος στο θέμα θεωρείται η εργασία της Cora Stewart, κατά την περίοδο του 
μεσοπολέμου που αποτελεί και την επίσημη αρχή της εκπαίδευσης αλφαβητισμού στις ΗΠΑ3. Η 
Stewart αντιμετωπίζει τον αναλφαβητισμό ως φαινόμενο διαχρονικό. Στα 1911 ιδρύει τα νυχτερινά 
σχολεία μετά την εργασία, με δασκάλους εθελοντές για ενηλίκους, οι οποίοι είναι επίσης υπεύθυνοι 
και για τη στρατολόγηση των σπουδαστών τους, καθένας στην περιφέρειά του. Η Stewart πιστεύει 
ότι τότε μόνο θα μάθει κάποιος γράμματα όταν ξυπνήσει μέσα του η ανάγκη. Αυτό μπορεί να συμβεί 
σε πολύ μικρή ηλικία αλλά και σε πολύ μεγάλη. Χαρακτηριστικά αναφέρει: “Πιστεύω ότι η ώρα της 
ευκαιρίας του ανθρώπου θα είναι η ώρα στην οποία αυτός θα αφυπνίσει τις ανάγκες του, είτε αυτό 
γίνει στην ηλικία των 6 ή των 106 ετών”4. Θεωρεί ότι ο αλφαβητισμός έχει σχέση με τον 
καταμερισμό εξουσιών στην κοινωνία, (οι αλφαβητισμένοι κατέχουν την εξουσία), ότι είναι 
αναγκαίος σε όλους τους ανθρώπους και αποτελεί προϋπόθεση για δημοκρατικές σχέσεις. 

 Για τη σχέση αλφαβητισμού και κοινωνικής εξουσίας έχει μιλήσει και ο W.S.Gray, ο οποίος 
στα 1929 μέσα από συνεντεύξεις του με ενηλίκους συμπέρανε ότι εκατομμύρια Αμερικανοί ενήλικοι 

                                                           
2 Βλ. A. P. Newman, C. Beverstock, 1990, σελ. 88-96. Επίσης για Fisher βλ. S. Swenson, 1988. 
3Βλ. W. D. Cook, 1977, σελ. 13. 
4Βλ. C. W. Stewart, 1917, σελ. 89. Αναφέρεται στο A. P. Newman & C.Beverstock 1990, σελ. 92. 
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ήταν αναλφάβητοι. Κάποιοι από αυτούς δεν είχαν μάθει ποτέ να διαβάζουν και να γράφουν ενώ 
κάποιοι άλλοι τα είχαν λησμονήσει γιατί δεν τα είχαν χρησιμοποιήσει από τότε. Ο Gray όρισε τον 
αλφαβητισμό επηρεασμένος από το συγκεκριμένο πλαίσιο,  λαμβάνοντας υπόψη του το βαθμό 
αναγκών για αλφαβητισμό των ενηλίκων ανθρώπων μέσα στη (δική τους) κοινωνία, με βάση την 
ερώτηση μιας απογραφής που έκανε: “Μπορείς να διαβάζεις ή να γράφεις ή και τα δυό” και από τα 
σχετικά στατιστικά δεδομένα που προέκυψαν. Προσδιόρισε έτσι ως λειτουργικά αλφαβητισμένο το 
άτομο εκείνο το οποίο έχει αποκτήσει τη γνώση και τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής και τον 
καθιστούν ικανό να συμμετέχει αποτελεσματικά σε όλες τις δραστηριότητες της κοινωνικής (του/της) 
ζωής. Ο Gray επηρεασμένος από τις κοινωνικές και μετασχηματιστικές ιδέες του 1930  θεωρεί ότι ο 
αλφαβητισμός μέσα από τα αποτελέσματά του στους αναλφάβητους αποτελεί πορεία 
μεταμόρφωσης του ατόμου και συνεισφέρει  στη βελτίωσή του και στη επίλυση των κοινωνικών 
προβλημάτων, παρέχοντας ευχαρίστηση, ικανοποίηση και συνείδηση των ικανοτήτων. Στο 
εγχειρίδιο που έγραψε  για δασκάλους αναλφάβητων ενηλίκων το 1930 εφιστά την προσοχή στους 
δασκάλους να εκπαιδεύουν τους ενηλίκους ως ενηλίκους.  

 Για την μετασχηματιστική διαδικασία που αποτελεί ο αλφαβητισμός, δηλαδή για τον 
αλφαβητισμό ως μέσο για την αλλαγή της κοινωνίας, μίλησε και ο  Laubach, παιδαγωγός και 
κοινωνιολόγος, ο οποίος επισήμανε  ότι καθένας έχει δικαίωμα να διαβάζει και να έχει πρόσβαση 
στην ανθρώπινη κουλτούρα μέσω του τυπωμένου λόγου. Ο Laubach πίστευε ότι οι αλφαβητισμένοι 
ενήλικοι έχουν υποχρέωση να βοηθήσουν τους αναλφάβητους να γίνουν αλφαβητισμένοι και 
εστίασε, όπως και ο Gray στις τοπικές συνθήκες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών. Ο 
Laubach, αφού έλαβε υπόψη τις ατομικές ανάγκες των μαθητών του ενταγμένες μέσα  στο ευρύτερο 
πλαίσιο της κοινωνίας, υιοθέτησε με αποτελεσματικό τρόπο συμμετοχικές διαδικασίες διδασκαλίας 
μέσα από περιεχόμενο που συμβάδιζε με τη ζωή τους και χρησιμοποιώντας θρησκευτικά βιβλία στη 
γλώσσα τους, προτιμώντας μικρά τμήματα μαθητών ώστε κάθε άτομο να έχει την προσοχή που 
πρέπει. Για τη διδασκαλία ανέπτυξε μια μέθοδο5 η οποία τον κατέστησε θεμελιωτή του Διεθνούς 
αλφαβητισμού, γνωστή παγκοσμίως ως  “ο καθένας διδάσκει  έναν” (Each One Teach One) και για 
                                                           
5Βλ. στο A. P. Newman & C. Beverstock 1990, σελ. 94. Πολλές Εθνικές Κυβερνήσεις έχουν 

υιοθετήσει τη μέθοδο Laubach για εκμάθηση ανάγνωσης. Το 1969 οργανώθηκε η ομάδα Δράση 

αλφαβητισμού Laubach (LLA) για να μεταφέρει τις μεθόδους του στις ΗΠΑ και τον Καναδά με βάση  

τις ανάγκες των προγραμμάτων αλφαβητισμού που βασίζονται  σε εθελοντές. Έτσι είκοσι χρόνια 

αργότερα, το 1989,  80.000 εθελοντές  και 100. 000 μαθητές χρησιμοποιούν τις μεθόδους Laubach 

σε 750 προγράμματα που συνδέονται με το LLA. 
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την εφαρμογή της χρησιμοποίησε εθελοντές δασκάλους. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη φωνητική 
και χρησιμοποιεί αυτό που ο ίδιος ονόμασε  “λέξεις κλειδιά” (Key words), για τους ήχους των 
συμφώνων και των φωνηέντων. Σήμερα είναι αναγνωρισμένη ως βασική προσέγγιση διδασκαλίας 
ανάγνωσης εξαιτίας της πρόσφατης έμφασης που δίνεται στην αποκωδικοποίηση και τη δομική 
ανάλυση. 

 Η Fisher6 όπως και ο Laubach θεωρεί ότι ο αλφαβητισμός, επειδή σχετίζεται  με την 
ατομική και μορφωτική ταυτότητα των ατόμων, οδηγεί αναπόφευκτα στην κοινωνική προαγωγή, 
κάνοντας τους ανθρώπους ανεξάρτητους, δραστήριους και ενεργητικούς στην κοινωνία που ζουν, 
με αποτέλεσμα να συμβάλλουν και στην βελτίωση της κοινωνίας τους. Για καλύτερα αποτελέσματα  
στον αλφαβητισμό η Fisher εργάστηκε με ντόπιους, (ομότιμους) (όμοιοι ηλικιακά ή επαγγελματικά) 
(peers) δάσκαλους τα δε κείμενα  για τη διδασκαλία της ανάγνωσης στο αλφαβητάριό της, όπως 
και για το Laubach7, ήταν βασισμένα στις ανάγκες των ενηλίκων και πιο συγκεκριμένα των 
ενηλίκων των  μη καταξιωμένων κοινωνικά λαών. 

 Λίγο αργότερα, στη δεκαετία ’50-’60, το ενδιαφέρον των ερευνητών προσανατολίστηκε8 στη 
μελέτη εξωτερικών παραγόντων και προϋποθέσεων για τον αλφαβητισμό ενηλίκων και ιδιαίτερα σε 
                                                           
6 Στο ίδιο, σελ. 95-96. Η Fisher  ήταν μια περιφερόμενη τραγουδίστρια όπερας, κοινωνικά 

δραστήρια, η οποία είχε παντρευτεί έναν ιεραπόστολο και εργάστηκε μαζί του στην Κίνα μέχρι που 

εκείνος πέθανε. Όταν ταξίδεψε στην Ινδία ενθουσιάστηκε από το λόγο του Laubach, αρχικά 

εργάστηκε  στις οργανώσεις του και αργότερα πήρε μέρος σε ομίλους που είχαν σκοπό τους την 

αλφαβητική εργασία. Σε ηλικία 73 ετών ίδρυσε το “σπίτι αλφαβητισμού” στο Lucknow, στην Ινδία, 

παρακινημένη από τον Mahatma Gandhi. Αυτό έγινε κέντρο έρευνας και ανάπτυξης του 

αλφαβητισμού, μετά από χρηματοδότηση της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης (οργάνωση αφιερωμένη 

στην καλυτέρευση , βελτίωση, των ανθρώπων στον κόσμο) και χιλιάδες δάσκαλοι διδάχτηκαν εκεί. 

Αν και η εργασία αλφαβητισμού της επικεντρώθηκε στην Ινδία η θεωρία της Fisher και η αποστολή 

της είχε διεθνή απήχηση. 

7 Στο ίδιο, σελ. 97. Τόσο η εργασία του Laubach όσο και της Fisher πραγματοποιήθηκαν σε 

διαφορετικές χώρες και οι θεωρίες τους εφαρμόστηκαν  σε κοινωνίες όπου ο προφορικός λόγος 

ήταν ευρέως διαδεδομένος (pervasine) απ’ ό,τι στις σε υψηλό βαθμό αλφαβητισμένες κοινωνίες της 

Β. Αμερικής. Η εργασία τους, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες αυτών που εργάστηκαν στις ΗΠΑ, 

προήγαγε το επίπεδο του αλφαβητισμού για αρκετές δεκαετίες.  

8 Βλ. Μ. Wallace, 1965, 7. Στα τέλη της δεκαετίας του  ’60  υπήρχαν λίγα βιβλία για το πώς να 

διδάξεις αναλφάβητους ενηλίκους κι αυτό γιατί όπως παρατηρεί και ο Robert Allen που δούλευε 

στον εκδοτικό οίκο Follett, ελάχιστο ενδιαφέρον είχε εκδηλωθεί στον τομέα  του αλφαβητισμού 
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θέματα σχεδιασμού διδασκαλίας, εξάσκησης δασκάλων και αξιολόγησης, μέσα από τις εργασίες 
της Sarah Gudschinsky, Mary C. Wallace, (1965) Myles Horton, (1975) Don Brown- Anabel Newman 
(1968).9

 Η Gudschinsky, η οποία εργάστηκε στην Β. Αμερική στα μέσα του 1950, στον 
αποκαλούμενο ανεπτυγμένο κόσμο, θεωρεί ότι το πιο σπουδαίο στοιχείο στη διδασκαλία 
αλφαβητισμού είναι η χρήση ύλης και περιεχομένων από την “πραγματική εμπειρία” των ανθρώπων 
που για να γίνει κατανοητή πρέπει να είναι γραμμένη σε γλώσσα απλή. Η Gudschinsky έγινε  
γνωστή για ένα σύνολο ασκήσεων που σχεδίασε προκειμένου να διδάξει τις αντιστοιχίες ήχων-
συμβόλων  με την εισαγωγή των γραμμάτων όχι απομονωμένων αλλά σε συλλαβές. 

 Η Wallace στα τέλη του 1960 εργάστηκε με μετανάστες εργάτες  στις φρουτοπαραγωγικές 
περιοχές της Ουάσιγκτον, μέσα από ένα πρόγραμμα διδασκαλίας σχεδιασμένο έτσι ώστε οι 
ενήλικοι αναλφάβητοι και οι μειονεκτούντες πολιτιστικά να μαθαίνουν από τα λάθη τους. Τα 
περιεχόμενα για διδασκαλία ήταν καθορισμένα10. Στο πρόγραμμα συμπεριελάμβανε όποιον 
μπορούσε  να βοηθήσει. Θεωρούσε πολύ απλό να προσκαλεί τους φίλους της  και μέσα από μια 
σύντομη εκπαίδευση να τους δίνει τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά. Απέδειξε μ’ 
αυτόν τον τρόπο ότι διάφοροι άνθρωποι και όχι μόνο δάσκαλοι είναι σε θέση να προσφέρουν 
πολύτιμη βοήθεια στα προγράμματα αλφαβητισμού. 

 Ο Horton11 μαζί με την Clark υποστήριξαν ότι τα προγράμματα αλφαβητισμού ενηλίκων σε 
αγροτικές κοινωνίες αποδίδουν και έχουν σημαντικά αποτελέσματα  όταν οι δάσκαλοι είναι 

                                                                                                                                                                                
ενηλίκων πριν από το 1950 και η έρευνα ήταν ανύπαρκη γιατί, τα στοιχεία ήταν ανύπαρκτα.  Η 

διδασκαλική “ αδελφότητα”, απασχολημένη με τα προβλήματα του σχολείου, δεν διέθετε χρόνο για 

τους  αναλφάβητους ενηλίκους, κι όπως ο υπόλοιπος κόσμος, ισχυριζόταν ότι δεν υπήρχαν. 

9Βλ. στο A. P. Newman & C. Beverstock 1990, σελ. 98-101. 
10Βλ. M. Wallace, 1965, 114. Αναφέρεται στο A.Newman & C.Beverstock 1990, σελ. 99. Η 

διδασκαλία αλφαβητισμού της Wallace ήταν έντονα προσανατολισμένη στο τι αυτή ήθελε “να 

κάνουν” και “να είναι” οι μαθητές της. Η Wallace δίδασκε με παραδείγματα. ”Η ευγένεια και η ανοχή 

είναι στοιχεία του καλού πολίτη, είναι αυτά που ο καλός δάσκαλος θα προσπαθεί συνέχεια να 

δείξει”. 

11 Βλ. στο A. Newman & C. Beverstock 1990, σελ. 100. Ο Myles Horton ήταν ένας ταλαντούχος 

διοργανωτής της κοινοτικής ζωής που πίστευε ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν μαζί θα μπορούσαν 

να λύσουν όλα τους τα προβλήματα. Μετά από τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο της Columbia 

όπου παρακολούθησε τους πιό προοδευτικούς διανοητές  της εποχής του- συμπεριλαμβανομένων 
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άνθρωποι της ίδιας κοινότητας, στοιχείο που διαπίστωσαν από ένα πρόγραμμα αλφαβητισμού που 
εφάρμοσαν για τις ανάγκες των κατοίκων (μαύρων αγροτών) ενός νησιού John έξω από την ακτή 
της Georgia στο οποίο χρησιμοποίησαν ντόπιους δάσκαλους  αφού πριν τους επιμόρφωσαν οι 
ίδιοι και τους υποστήριξαν στη διδασκαλία τους. 

 Στα μέσα του 1960 ο Brown και η  Newman επιχείρησαν μία έρευνα σε ενηλίκους 
λειτουργικά αναλφάβητους για τους παράγοντες που επηρέαζαν την επιτυχία στην  εκπαίδευσής 
τους. Οι ερευνητές έλαβαν υπόψη τους  το περιβάλλον προέλευσης των μαθητών, το επίπεδο 
εκπαίδευσης που είχαν αποκτήσει στο σχολείο και τα στερητικά αποτελέσματα αυτού του επιπέδου 
στο χώρο που ζούσαν, και εξέτασαν τι επιθυμούσαν να μάθουν οι μαθητές τους με βάση τα 
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες  τους. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αποτελούν μέχρι σήμερα 
εξαιρετικά σημαντικά και αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την αναζήτηση κινήτρων για συμμετοχή σε 
τμήματα διδασκαλίας  ενηλίκων, (λειτουργικά αναλφάβητων) την αναγκαία ενθάρρυνσή τους και την 
επιλογή διδασκαλίας γενικών και χρήσιμων γνώσεων σχετικών με την εργασία τους και τις 
καθημερινές τους ανάγκες.  Οι 207 ενήλικοι (από το Μπούφαλο, τους καταράκτες Νιαγάρα και τη 

                                                                                                                                                                                
των Reinhold Niebuhr, John Dewey ,Eduard Lindeman ] έκανε ένα ταξίδι  στη Δανία για να 

επισκεφθεί τα λαϊκά σχολεία στη πράξη (τα σχολεία της κοινότητας που είχαν δημιουργηθεί για τη 

διατήρηση της λαϊκής κουλτούρας και την επίλυση τοπικών προβλημάτων).  Όταν αποφάσισε ότι 

ήταν έτοιμος να ανοίξει το δικό του σχολείο, επέστρεψε στο Tennessee και ίδρυσε το Highlander, 

λαϊκό σχολείο με βασικό σκοπό να βοηθήσει τους ντόπιους εργάτες να δημιουργήσουν συνδικάτα 

και να απαιτήσουν υψηλότερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Στη δεκαετία του ’50 η 

Septima Clark,  μια μαύρη δασκάλα απέσπασε την προσοχή του Horton, όταν  επικρίθηκε και 

αποβλήθηκε από το σχολείο της για τις δραστηριότητές της της  κατά των φυλετικών διακρίσεων. Ο 

Horton την ενθάρρυνε να εκμεταλλευτεί με άλλο τρόπο τα εκπαιδευτικά της ταλέντα και την έκανε 

διευθύντρια σπουδών του Highlander.Η Clark  έδωσε προσοχή στις δυσκολίες των μαύρων 

αγροτών και εστίασε στο να διδάξει στους ενηλίκους ό,τι χρειαζόταν να ξέρουν ως μέλη της 

πολιτικής κοινότητας, πράγμα που δεν είχε καμία σχέση με τη διδακτέα ύλη για παιδιά. Στο 

μεγαλύτερο μέρος τους τα μαθήματα ήταν πολιτικά, πώς να διαβάζουν το σύνταγμα, τους 

εκλογικούς νόμους, τη διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και 

μαθήματα που έδιναν τη δυνατότητα να ανταπεξέρχεται κανείς στις καθημερινές του ανάγκες. Οι 

δάσκαλοι ήταν εθελοντές και οι επαγγελματίες εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούνταν ως υποστηρικτές. 

Τα σχολεία “διαμόρφωσης του πολίτη/ πολιτικής συνείδησης” (citizen schools) δίδαξαν περίπου 

100.000 μαύρους να διαβάζουν και να γράφουν έτσι ώστε να μπορούν να εγγράφονται για να 

ψηφίζουν, και αποτελούν μια από τις σημαντικότερες προσπάθειες αλφαβητισμού στη ιστορία των 

Ηνωμένων Πολιτειών. Τα σχολεία αυτά λειτούργησαν μέχρι το 1970. 
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Νέα Υόρκη με βαθμό εκπαίδευσης χαμηλότερο του τρίτου επιπέδου) που μελετήθηκαν, φαίνεται να 
επηρεάστηκαν για τη συμμετοχή τους από τις προηγούμενες θετικές σχολικές εμπειρίες τους και 
δήλωσαν ότι παρακινήθηκαν ευκολότερα για συμμετοχή όταν είχαν μέλη στην οικογένειά τους που 
αναλάμβαναν να τους βοηθήσουν  ή όταν το απαιτούσε η εργασία τους. Δήλωσαν επίσης ότι 
χρειάζονται  περισσότερη εκπαίδευση: για να εξυπηρετούνται στις καθημερινές τους ανάγκες, να 
διαβάζουν εφημερίδα, διευθύνσεις, χάρτες, να χρησιμοποιούν πιστωτική κάρτα, να γράφουν 
επιταγή, να χρησιμοποιούν τον τηλεφωνικό κατάλογο και να βρίσκουν δουλειά. Παρακολουθούσαν 
τα μαθήματα και έδιναν περισσότερη προσοχή όταν η ύλη, (τα περιεχόμενα των βιβλίων τους), ήταν 
χρήσιμη γι αυτούς και όταν είχαν την αίσθηση της επιτυχίας σε στόχους στους οποίους και 
μπορούσαν  να ανταποκριθούν. Είναι αξιοσημείωτο  ότι αναφέρουν, ότι δεν θα είχε ενδεχομένως 
επιτυχία η εκπαίδευσή τους αν υπήρχαν εξασφαλισμένες συνθήκες ευημερίας. Οι κυριότερες 
επισημάνσεις των ερευνητών ήταν η ανάγκη ικανών δασκάλων και ο σχεδιασμός της εργασίας σε 
μικρές ομάδες μαθητών. Στοιχεία επίσης σημαντικά ήταν ο βαθμός ευκολίας της διδακτέας ύλης 
ώστε να εξασφαλίζεται επιτυχία και η ουσιαστική σημασία της επανάληψης. 

  Ανακεφαλαιώνοντας: ο Gray αναφέρθηκε στην κοινωνική υπεροχή του αλφαβητισμού, ο 
Laubach πίστευε ότι οι άνθρωποι μεταμορφώνονται μέσα από τον αλφαβητισμό τους και η Stewart 
και οι  άλλοι ότι ο αλφαβητισμός καθιστά ισχυρή την κοινωνία. Είναι αναγκαίος για μια 
δημοκρατική κοινωνία και για το ατομικό συμφέρον του καθενός. Κάποιοι μίλησαν για παράγοντες 
απόκτησης αλφαβητισμού και άλλοι κατέγραψαν τα εμπόδια. Άλλοι επίσης δίνουν έμφαση στη 
σπουδαιότητα ντόπιων δασκάλων διαβεβαιώνοντας ότι αυτοί γνωρίζουν πώς να παρακινούν στη 
μάθηση τα μέλη της κοινότητάς τους. Η διδασκαλία συχνά γίνεται περισσότερο αποτελεσματική 
όταν οι ομάδες είναι μικρές και μπορεί να είναι είτε τυπική είτε άτυπη -όπως της Wallace. Πολλοί, 
συμπεριλαμβανομένου και του Laubach, διαπιστώνουν ότι είναι απαραίτητη η εστίαση στις τοπικές 
ανάγκες, ανάγκες που ενδέχεται να εκτείνονται πέραν των ορίων ενός στενού ορισμού 
αλφαβητισμού. Κοινή διαπίστωση που διατρέχει την εμπειρία όλων των ερευνητών αποτελεί το 
γεγονός ότι οι μαθητές σημειώνουν επιτυχίες όταν οι γνώσεις που τους παρέχονται έχουν σημασία 
γι αυτούς και είναι άμεσα χρήσιμες είτε στην καθημερινή τους ζωή είτε στην εργασία. Οι δάσκαλοι 
είναι επαγγελματίες ή εθελοντές. 
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 Στη δεκαετία του ’70 επιχειρήθηκαν αξιόλογες εθνογραφικές12 μελέτες με θέμα τον 
αλφαβητισμό ενηλίκων, όπως αυτή των Mezirow, Darkenwold και Knox13 μέσω του κέντρου  
εκπαίδευσης ενηλίκων στο Columbia Teachers College η οποία πρόσθεσε  στοιχεία14 και 

                                                           
12Βλ. A. Fingeret 1987, σελ. 1, 3. Η Fingeret επισημαίνει ότι η παραδοσιακή έρευνα με αποκλεισμό 

των εθνογραφικών μελετών έκανε φτωχό το πεδίο έρευνας στον αλφαβητισμό  τα τελευταία χρόνια 

γιατί οι ποσοτικές προσεγγίσεις δεν είναι κατάλληλες να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως, πώς 

βιώνουν τον αναλφαβητισμό και πως τον κατανοούν και τον αισθάνονται οι αγράμματοι. 

Συνηγορώντας στη χρήση της εθνογραφικής έρευνας στον αλφαβητισμό ενηλίκων, η Fingeret 

παρατηρεί: “πλεονέκτημα της εθνογραφικής έρευνας είναι ότι βοηθάει τους ερευνητές να 

διερευνήσουν πώς οι μαθητές ορίζουν και κατανοούν τις εσωτερικές τους ατομικές ανάγκες, 

σχετικά με τον αλφαβητισμό και τα αλφαβητικά προγράμματα”. Η πληροφόρηση μέσα απο την 

εθνογραφία μπορεί να είναι απειλητική για ερευνητές και επιστήμονες που έχουν διδαχθεί να είναι 

εμπειρικοί, είναι όμως σε θέση να φωτίσει τέτοιου είδους ζητήματα όπως τα παραπάνω καθώς και 

ζητήματα κοινωνικής τάξης, προέλευσης, φύλου χαρακτηριστικών της κουλτούρας της τάξης, 

αξιών, σταδίων ζωής σε σχέση με την ικανότητα ή ανικανότητα απόκτησης ανάγνωσης και γραφής, 

μορφωτικού επιπέδου των σπουδαστών στη τάξη όταν πρόκειται για λειτουργικά αναλφάβητους 

που στέκεται ή όχι εμπόδιο στη μάθηση αλλά και τη δύναμη της αλλαγής όταν γίνεται κάποιος 

λειτουργικός αναγνώστης. 

13 Βλ. J. Mezirow, G. C. Darkenwold & A.B.Knox, 1975. Αναφέρεται  στο A. Newman & C. 

Beverstock 1990, σελ. 127. 

14 Πιο συγκεκριμένα, οι ανωτέρω ερευνητές παρατήρησαν τμήματα ενηλίκων μαθητών σε έξι πόλεις 

το 1970, στα οποία εφαρμόστηκαν προγράμματα αλφαβητισμού των οποίων το περιεχόμενο της 

διδασκαλίας αφορούσε κυρίως στην απόκτηση δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής. 

Στην  εργασία τους, που ήταν μια εργασία περιγραφική, έλαβαν υπόψη τους στόχους των μαθητών 

και το χρόνο που απαιτείται για να τους πετύχουν. Διαπίστωσαν μέσα από την παρατήρησή τους 

1)ως προς τη συμμετοχή: (α) ότι στα τμήματα συμμετείχαν άνθρωποι με διαφορετικά επίπεδα 

αλφαβητισμού, (β) ότι τα 2/3 των μαθητών ήταν γυναίκες μέσης ηλικίας και πολλές είχαν 

παρακολουθήσει εννιά χρόνια σχολικής μάθησης χωρίς να έχουν γίνει επαρκώς αλφαβητισμένες 

(γ) ότι οι μαθητές που παρακολουθούσαν μαθήματα το απόγευμα ήταν πιό σοβαροί σε σχέση μ’ 

αυτούς που παρακολουθούσαν τα πρωινά. Οι  τελευταίοι ήταν συνήθως άνεργοι και αδιάφοροι για 

τα μαθήματα και (δ) για να μην εγκαταλείπουν οι μαθητές τα τμήματα, οι δάσκαλοι προσπαθούσαν 

με σταθερή αναπροσαρμογή των μαθημάτων να βοηθούν τους μαθητές στις δυσκολίες τους μέσα 

από  μια μη τυπική συμπεριφορά στην τάξη αλλά φιλική και ευχάριστη. 2)Ως προς τη διδασκαλία: 

διαπίστωσαν ότι έδιναν καλύτερα αποτελέσματα οι ατομικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και 

μάθησης. Αυτό όμως που ήταν σημαντικό ήταν ότι περιέγραψαν τις αλληλεπιδράσεις που 
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διευκρίνισε τις προϋποθέσεις που ευνοούν την επιτυχία του αλφαβητισμού καθώς και η σχετική 
μελέτη των Hunter & Harman15 το 1976 στις ΗΠΑ, σχετικά με τις απόψεις για τις αιτίες του 
αναλφαβητισμού, την κατηγοριοποίηση των προγραμμάτων και τα προβλήματα συμμετοχής των 
ενηλίκων. Οι Hunter- Harman προτείνουν τελικά αλλαγή στην Εθνική Εκπαιδευτική πολιτική και 

                                                                                                                                                                                
συντελούνταν  μέσα στα τμήματα και τις απόψεις  που είχαν οι ίδιοι οι μαθητές για τα προγράμματα 

σε σχέση με τα γενικά χαρακτηριστικά της εθνογραφικής μελέτης. 

15Βλ. C. S. Hunter & D. Harman, 1979. Αναφέρεται στο A. Newman & C. Beverstock 1990, σελ. 

129. Αξιόλογη εθνογραφική μελέτη επιχειρήθηκε από τους Hunter & Harman όταν το 1976 το Ford 

Foundation ζήτησε παγκόσμια εκπαίδευση  και έγιναν οι πρώτοι ερευνητές του. Πήραν 

συνεντεύξεις από το προσωπικό των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, εξέτασαν ντοκουμέντα από 

ποικίλα κυβερνητικά τμήματα και τα στοιχεία αυτά παρέθεσαν στον τόμο “Adult Illiteracy in the 

United States”. Στη συνέχεια κατηγοροποίησαν σε τέσσερις ομάδες τις απόψεις για τις αιτίες του 

αναλφαβητισμού ενηλίκων. Στην πρώτη ομάδα κυριάρχησε η αποτυχία του σχολικού συστήματος 

και προτάθηκε ανασύσταση του σχολείου. Μία δεύτερη άποψη ήταν ότι έπρεπε  να βελτιωθούν οι 

αλφαβητικές δυσκολίες για τους ενηλίκους. Στην τρίτη κάποιοι συνηγόρησαν για αλλαγές στο 

εσωτερικό του εκπαιδευτικού συστήματος ώστε να παρέχει δια βίου μάθηση σε όλους τους 

ανθρώπους και η τέταρτη άποψη  (την οποία έλαβαν υπόψη τους στα συμπεράσματα οι Hunter-

Harman) ήταν ότι αλλαγές ευρείας κλίμακας μπορούν να επιτευχθούν  μόνο με ριζική  αναθεώρηση 

και ανασύσταση των σκοπών και των προτύπων της εκπαίδευσης ως λειτουργίας ενός ευρύτερου 

κοινωνικού συστήματος. Κατηγοριοποίησαν επίσης τα προγράμματα αλφαβητισμού σε τρεις 

τύπους: (1) τους εθελοντικούς οργανισμούς και ΑΒΕ προγράμματα που εστιάστηκαν σε τυπικές 

δεξιότητες, αφορούσαν τη βασική εκπαίδευση και εξυπηρέτησαν μόνο το 2-4% του πληθυσμού (2) 

τα βασισμένα  στην επάρκεια (Competency) που έδωσαν έμφαση στις δεξιότητες και τις ικανότητες 

που χρειάζεται ο μαθητής για τη ζωή- είτε προσωπικές είτε σχετικές με την εργασία. (Σ’ αυτά 

υπάγονται διάφορες οργανώσεις, όπως ένοπλες δυνάμεις, συντεχνίες εργατών, μορφωτικές και 

εθνικές οργανώσεις) και (3) σε προγράμματα μέσα από εκπομπές  του ραδιοφώνου. Οι Hunter-

Harman ισχυρίστηκαν ότι οι προσπάθειες αλφαβητισμού μέσα από  τα προγράμματα ραδιοφώνου  

εξυπηρετούσαν έναν από τους τρεις παρακάτω σκοπούς ή και τους τρεις. Αποτελούσαν κίνητρο, 

εργαλείο για την  εκτίμηση των αναγκών ενηλίκων, μέσο παρουσίασης της ύλης. Σχετικά με τη 

συμμετοχή σε  προγράμματα αλφαβητισμού κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα: (1) Οι πιο 

αδύνατοι και ελάχιστα εκπαιδευμένοι ενήλικοι σπάνια συμμετέχουν σε παραδοσιακά προγράμματα 

εκπαίδευσης ενηλίκων γιατί έχουν ελάχιστες πιθανότητες να κινητοποιηθούν. (2) Το μεγαλύτερο 

πρόβλημα για τα άτομα που μειονεκτούν είναι ότι αγνοούν τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες και (3) το 

κόστος των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι υψηλότερο για τους 

αναλφάβητους και τους λιγότερο εκπαιδευμένους. 
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εγκαθίδρυση νέων πλουραλιστικών πρωτοβουλιών των οποίων οι σκοποί θα υπηρετούν τους 
μειονεκτικούς και τους φτωχούς16. 

 Στα προηγούμενα η Janet McGrail17, αντιπαραθέτει τα δικά της συμπεράσματα μέσα από 
μία εκτεταμένη εθνογραφική μελέτη, στα 1980. Αναφέρει ότι από τα υπάρχοντα δεδομένα δεν είναι 
δυνατόν να έχουμε πλήρη και ακριβή εικόνα των αναλφάβητων ενηλίκων και των προγραμμάτων 
αλφαβητισμού γιατί πολλές απαραίτητες πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες ενώ οι διαθέσιμες είναι 
συχνά ανακριβείς και αποσπασματικές. 

 Στα 1985 η Renee Lerche και οι συνεργάτες της επιχείρησαν μια μεγάλη εθνογραφική 
μελέτη18 για το  Adult Literacy Project, με σκοπό να ανακαλύψουν τις πρακτικές που υπόσχονται 
επιτυχία στις προσπάθειες διδασκαλίας αλφαβητισμού. Η μελέτη της Lerche  έδειξε ότι ποικίλλουν 
οι τρόποι να διδάξει κανείς ενηλίκους να διαβάζουν, να γράφουν και να μάθουν αριθμητική και πως 
ο απλούστερος δεν είναι πάντα και ο καταλληλότερος. 

 Στη δεκαετία του ’80 ως επί το πλείστον οι έρευνες για τον αλφαβητισμό ενηλίκων στις 
Η.Π.Α. (Newman 1980, Gardner’s 1983, Heath 1983, Fingeret 1984, Norman & Malicky 1986, 
Kazemek 1988, Nyikos 1989) μελετούν τις κοινωνικές προοπτικές του αλφαβητισμού  οι οποίες 
είναι αλληλένδετες με τη γλώσσα, το μορφωτικό υπόβαθρο των μαθητών και τις εμπειρίες και τις 
αξίες των μελών κάθε ομάδας, (λ.χ. μεταναστών, ή παράνομων αλλοδαπών αναγκαστικά 

                                                           
16Βλ. C. S. Hunter & D. Harman, 1979, σελ.105. 
17Βλ.  J. McGrail, 1984. Adult illiterates and adult literasy programs: A summary of descriptive data. 

San Francisco. Αναφέρεται στο  A. Newman & C. Beverstock 1990, σελ. 132. Η μελέτη της, μέρος 

ενός project του National Adult Literacy, στηρίχτηκε στις διαθέσιμες στατιστικές τις σχετικές με τα 

προγράμματα αλφαβητισμού και  την ανεπάρκεια αλφαβητισμού σε τρεις κατηγορίες ανθρώπων με 

υψηλά ποσοστά τους ηλικιωμένους, τους φτωχούς και τους άνεργους. 

18Βλ. R. S. Lerche 1985. Effective adult literasy programs: A practitioner’s guide. New York: 

Cambridge. Αναφέρεται στο ίδιο σελ. 133-135.  Από τα 335 υποδειγματικά προγράμματα 

προτάθηκε  να περιληφθούν  στη μελέτη, η ομάδα έρευνας Lerche παρακολούθησε τα 38,  (γιατί 

ήταν αδύνατον να τα επισκεφθεί όλα) ενώ  ο σχεδιασμός της μελέτης δεν ήταν κατάλληλος για όλα 

τα προγράμματα αφού η φιλοσοφία και οι σκοποί των προγραμμάτων επηρεάζονταν από τις 

ατομικές ανάγκες των μαθητών. Η μελέτη εξέτασε βασικά στοιχεία των προγραμμάτων 

αλφαβητισμού όπως τη στρατολόγηση μαθητών, τις αποφάσεις και τον προσανατολισμό, τα 

περιεχόμενα, τις μεθόδους διδασκαλίας, διαγνωστικά τέστ, εκτιμήσεις και αξιολόγηση του 

προγράμματος. 
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απομονωμένων άρα με λιγότερες πιθανότητες κινητοποίησης). Έτσι το ενδιαφέρον ξεκινάει από την 
παραδοχή ότι ο αλφαβητισμός επηρεάζει το βαθμό στον οποίο οι διαφορετικές κοινωνικές ομάδες 
συμμετέχουν στην πολιτιστική ζωή της χώρας τους, φαίνεται δηλαδή ότι η “κουλτούρα της σιωπής “ 
με κύριο εκπρόσωπό της τον Π. Φρέιρε, επηρεάζει αποφασιστικά τα πράγματα. 

 

2.1.3. Ο αλφαβητισμός στον Τρίτο κόσμο 

 Στο τέλος της δεκαετίας του ’60 ο αλφαβητισμός στον Τρίτο κόσμο συνδέεται με 
ιδεολογικούς στόχους για την πραγματοποίηση των οποίων δεν αρκούν οι δεξιότητες ανάγνωσης 
και γραφής αλλά απαιτείται η ικανότητα να μπορεί το άτομο να διαβάζει τις μορφωτικές, κοινωνικές, 
πολιτικές και οικονομικές πραγματικότητες “να διαβάζει τον κόσμο”. Κύριος εκπρόσωπος της 
άποψης αυτής είναι ο Π.Φρέιρε19 που εφάρμοσε με αποτελεσματικότητα προγράμματα 
αλφαβητισμού ενηλίκων ιδιαίτερα στις χώρες του τρίτου κόσμου. (Χιλή,  Τανζανία, Νικαράγουα 
αλλά και σε φτωχογειτονιές των Η.Π.Α). Μιλώντας από και για τον Τρίτο Κόσμο και κατά 
προέκταση για όλους τους αδικημένους λαούς, ο Π. Φρέιρε προτείνει τη δική του αντίληψη για τον 
αλφαβητισμό τον οποίο θεωρεί μέσο για την απελευθέρωση των ανθρώπων. Παρατηρεί ότι οι 
αναλφάβητοι είναι άνθρωποι καταπιεσμένοι και περιθωριακοί, ζουν σε μια “κουλτούρα της 
σιωπής”20 χωρίς οι ίδιοι να την έχουν επιλέξει, παραμερισμένοι και εξόριστοι από το ίδιο το 
κοινωνικό σύστημα. Μοναδικός  τρόπος να βγούν απ’ αυτή τη σιωπή είναι να τη μεταμορφώσουν, 
πράγμα που μπορεί να πετύχει ο δάσκαλος σε συνεργασία με τους ίδιους τους αναλφάβητους μέσα 
από “αληθινό διάλογο”21για τις πραγματικές συνθήκες της ζωής τους. Μέσα από το διάλογο θα 
συνειδητοποιήσουν οι αναλφάβητοι όσα συμβαίνουν γύρω τους και  κάνοντας οι ίδιοι επιλογές και 
ελέγχοντας τη μοίρα τους  θα μεταμορφώνουν την πραγματικότητα. Αυτό αποτελεί το τελικό 
ζητούμενο της παιδαγωγικής  πράξης κατά  τον Φρέιρε. 

 

2.1.4. Η ερευνητική προσφορά του Bhola 

                                                           
19 Η σκέψη του Φρέιρε τοποθετείται με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες που αντιμετωπίζει. Η 

θεωρητική αυτή προσέγγιση γεννήθηκε από την είσοδο των λαϊκών μαζών στην Εθνική πολιτική 

σκηνή στις υπανάπτυκτες χώρες. Πιο αναλυτικά Βλ. παρακάτω σελ. 139-158. 

20 Βλ. P. Freire, 1970, σελ. 402 και Π. Φρέιρε, 1977α, σελ. 71, 38. 
21 Βλ. P. Freire, 1970, σελ.404. Επίσης Π. Φρέιρε, 1977β, σελ. 81 και Π. Φρέιρε, 1976, σελ. 134. 
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 Αξιοσημείωτη στην έρευνα είναι η προσφορά του Bhola22 ο οποίος εργάστηκε μεταξύ 
Αμερικής και Τρίτου κόσμου και με την προσωπική του εμπειρία γεφύρωσε τον κόσμο του 
αλφαβητισμού  συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω. Μετά από εργασία αλφαβητισμού δώδεκα 
χρόνων στην Ινδία, έλαβε μέρος σε μια ομάδα εργασίας της Ουνέσκο ως σύμβουλος στο πιλοτικό 
πρόγραμμα αλφαβητισμού στην Τανζανία. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας επηρέασαν την 
πολιτική σχεδιασμού και ανάπτυξης προγραμμάτων αλφαβητισμού στα Ηνωμένα Έθνη, την 
Ουνέσκο, τις ΗΠΑ και τη Γερμανία. Ο Bhola όπως και ο Φρέιρε, πιστεύει ότι ο αλφαβητισμός 
απελευθερώνει23.  Δίνει έμφαση στην ανάπτυξη ατομικών  κινήτρων για αλφαβητισμό μέσα 
από ανάγκες που προκύπτουν για την βελτίωση της ποιότητας ζωής μιας κοινωνίας. Υποστηρίζει 
ότι είναι απαραίτητος ο ρόλος της πολιτείας στην υποστήριξη της δραστηριότητας αυτής, ειδικά για 
τον Τρίτο Κόσμο, όπου η πολιτεία συχνά αποτελεί μοναδικό παράγοντα κοινωνικής μεταμόρφωσης. 
Στα 1989 καλείται να αξιολογήσει το εθνικό πρόγραμμα αλφαβητισμού της Ζιμπάμπουε. Γνώστης 
της χώρας αυτής για 20 ολόκληρα χρόνια, πληγώθηκε από τις ανισότητες αλφαβητισμού της 
κοινωνίας και παρατήρησε τη σπουδαιότητα των αποτελεσμάτων του αλφαβητισμού  στην 
καθημερινή ζωή των ανθρώπων: λ.χ. όταν οι σύζυγοι γίνονται αλφαβητισμένοι αρχίζουν να 
αντιμετωπίζουν τη ζωή τους διαφορετικά, τη θεωρούν σημαντική ή όταν οι γυναίκες γίνονται 
αλφαβητισμένες μοιράζονται τις οικογενειακές αποφάσεις, δραστηριοποιούνται, και όταν πωλούν 
τα προϊόντα τους οργανώνουν την οικονομία  και την κοινωνία τους. Ο Bhola ανακάλυψε ότι σε 
όλες τις γλώσσες η μεταμόρφωση από τον αλφαβητισμό είναι “ελευθερία και φως”24. 

 

 Από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και μέχρι σήμερα η έρευνα για τον αναλφαβητισμό 
επικεντρώνεται στο σχολείο και την υποχρεωτική εκπαίδευση. Αιτία γι’ αυτό αποτελεί η 
προβληματική που δημιουργείται από την αναπαραγωγή λειτουργικά αναλφάβητων ατόμων μέσα 
από το ίδιο το σχολικό σύστημα. Η προβληματική για τον αναπαραγωγικό ρόλο της εκπαίδευσης 
και την ανισότητα στη μόρφωση απασχόλησε την κοινωνιολογική σκέψη πολύ νωρίτερα από τα 

                                                           
22 Ο H.S.Bhola μεγάλωσε στην Ινδία, σπούδασε στις Η.Π.Α και η προσφορά του στην έρευνα του 

αλφαβητισμού σημειώνεται στη δεκαετία του ’80. 

23 Βλ. H. S.  Bhola, 1988, σελ. 670. 
24 Βλ. στο A.Newman &C.Beverstock, 1990, σελ. 103. Πρόσφατα αλφαβητισμένοι άνθρωποι, λένε, 

ότι πρίν “ήταν στο σκοτάδι και τώρα είναι στο φως”. 
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μέσα του αιώνα. Μία σειρά από κοινωνιολογικές θεωρίες25για την εκπαίδευση αναφέρονται στον 
αναπαραγωγικό ρόλο της εκπαίδευσης και αποδίδουν τη διαφοροποίηση των σχολικών επιδόσεων 
των μαθητών στην κοινωνική προέλευση26. 

 Τα δεδομένα αυτά περιπλέκονται ακόμη περισσότερο σήμερα με την  επέκταση της χρήσης 
της τεχνολογίας που έχει μεταβάλει και αυξήσει τους τρόπους με τους οποίους τα μέλη κάθε 
κοινωνίας καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτούμενες πρακτικές αλφαβητισμού. Σ’ ολόκληρο 
τον κόσμο τα εκπαιδευτικά συστήματα προσπαθούν να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες 
αλλάζοντας τα αναλυτικά προγράμματα, τα βιβλία, τη διδακτική πρακτική, την εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών. Παρόλα αυτά κριτικοί ερευνητές των εκπαιδευτικών ζητημάτων εκφράζουν απόψεις 
σύμφωνα με τις οποίες ο αλφαβητισμός είναι χαμηλός και ότι ο αναλφαβητισμός αναπαράγεται  
μέσα από το ίδιο το σχολείο. 

 Έχουν επίσης επιχειρηθεί  ατομικές μελέτες ενηλίκων για τον αλφαβητισμό27 οι οποίες 
εξετάζουν καινούριες στρατηγικές σχετικά με την αποτελεσματική μάθηση ανάγνωσης και γραφής 
αλλά και τις συνέπειές της για τη ζωή του νέου αναγνώστη. 

 Σε γενικές γραμμές όλοι οι ερευνητές εκφράζουν ανησυχία σχετικά με τον αναλφαβητισμό, 
μιλούν για εθνική κρίση και θεωρούν απαραίτητη την προώθηση του αλφαβητισμού 
επισημαίνοντας ότι είναι ανάγκη να βρεθούν τρόποι που να επιτρέψουν στους απομονωμένους 
αναλφάβητους θα αποκτήσουν πραγματική ανάγνωση και γραφή. Η A.P. Newman28 δηλώνει ότι ο 
αλφαβητισμός ενηλίκων παρουσιάζεται ως πρόκληση, ως ένα πρόβλημα προς λύση.  Πιστεύει ότι η 
λύση είναι εφικτή, παρόλο που ο αναλφαβητισμός είναι συνδεμένος με πολλά άλλα διαπλεκόμενα 
προβλήματα στην κοινωνία (φτώχεια, φυλετικές και κοινωνικές διακρίσεις, κλπ.), τα οποία άλλωστε 
μπορούν να μεταβληθούν μέσα από την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. 

                                                           
25Βλ. Α. Φραγκουδάκη, 1985. 

26 Βλ. Α. Φραγκουδάκη 1985, 101. (Ολόκληρο το έργο του Πιέρ Μπουρντιέ), “το σχολείο δε 

σύμφωνα με τους φιλελεύθερους κοινωνιολόγους αναλαμβάνει να μεταθέσει την ευθύνη στους 

ίδιους τους μαθητές νομιμοποιώντας έτσι και δικαιώνοντας την ανισότητα, γεγονός το οποίο 

στοιχειοθετείται από πορίσματα εμπειρικών ερευνών. 

27 Βλ. P. Johnston, 1985, M. Sheikh, 1986. Αναφέρονται στο A. Newman & C. Beverstock 1990, 
σελ. 137. 
28 Βλ. A. P. Newman, 1980. 
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2.2. Η έρευνα στον αλφαβητισμό ενηλίκων στην Ελλάδα 

 Η  μελέτη η ανάλυση και η συζήτηση των προβλημάτων της εκπαίδευσης πρώτης 
ανάγνωσης και γραφής σε ενηλίκους στον Ελληνικό χώρο απουσιάζει και στη σχετική βιβλιογραφία 
είναι πολύ περιορισμένη. Στις γενικές Ιστορίες της Παιδείας29 κάποια κεφάλαια  αναφέρονται 
(εντελώς) επιγραμματικά στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

 Στη δεκαετία του ’60 κάνει την εμφάνισή της μια μελέτη  των Φουρρέ και Θεοδοσόπουλου30 
για την εκπαίδευση ενηλίκων  και την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και ημιαλφαβητισμού. 
Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη αυτή περιγράφεται η πείρα που είχαν αποκομίσει από την επιτυχή 
πειραματική προσπάθεια οργάνωσης και λειτουργίας Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην 
ύπαιθρο, ειδικότερα στην Ήπειρο. Οι παραδοσιακές όμως μέθοδοι διδασκαλίας και το 
αλφαβητάριο που χρησιμοποιήθηκε κρίθηκαν ανεπαρκείς αν και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε 
περισσότερες αξιώσεις, αφού ο αλφαβητισμός ενηλίκων την εποχή εκείνη αποτελούσε ένα πρακτικά 
δύσκολο και δυσεπίλυτο πρόβλημα.  

 Στις αρχές του 1980 το θέμα του αναλφαβητισμού προσεγγίστηκε μέσα από την εργασία 
του Στέφανου Κωλέττα31  με  τίτλο “Λαϊκή Επιμόρφωση και Αναλφαβητισμός στην Ελλάδα” πιο 
σφαιρικά, αλλά πάλι θεωρητικά. Η εργασία του διαπραγματεύτηκε την ιδέα και την πορεία της 
Λαϊκής Επιμόρφωσης από την μια και του αναλφαβητισμού από την άλλη. Η μελέτη είχε 
περισσότερο το χαρακτήρα μιας συνοπτικής ιστορικής εξέτασης του προβλήματος του 
αναλφαβητισμού  στην Ελλάδα και τα συμπεράσματα και οι διαπιστώσεις της αναφέρονταν στις 
πραγματικές διαστάσεις του φαινομένου καθώς και στα μέτρα που κατά καιρούς είχε λάβει η 
επίσημη πολιτεία για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και την ανάπτυξη της Λαικής 
Επιμόρφωσης.  

 Στα 1985 μία ενδιαφέρουσα εργασία του Στέφανου Κολοβού 32 και της Καπετάνου33στα 
1987 παρουσιάζονται πολυγραφημένες για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής 

                                                           
29 Βλ. Σ. Γ.Τζουμελέας- Π. Δ. Παναγόπουλος, 1933, σελ.14, 16, 18, 23, Χ. Λέφα, 1942, σελ. 49 και  

Ισηγόνης, 1958.  

30Βλ.  Π. Φουρρέ, Κ. Θεοδοσόπουλου, 1966, σελ. 23-31, 45-61.  
31Βλ.  Στ. Κωλέττα, 1980, σελ. 119-166, και 177-179, 183-191.  
32 Η εργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που ξεκίνησε η Λαική επιμόρφωση το 

1984 αφενός με τη διερεύνηση του προβλήματος και την ενημέρωση των φορέων και αφετέρου με 

 
27



 

Επιμόρφωσης. Ο Στ. Κολοβός στην εργασία του καταγράφει την εμπειρία του μέσα από τη πράξη 
σε τμήματα αλφαβητισμού στην Αθήνα που είχαν οργανωθεί από την Λαϊκή επιμόρφωση, 
(Τουρκοβούνια-Γαλάτσι) και παρουσιάζει τον τρόπο που οργανώθηκε το υλικό για αλφαβητισμό  με 
βάση την ανάλυση της κοινωνικής πραγματικότητας και την πολυμορφία των αναλφάβητων. Στον 
επίλογο34 της εργασίας του παρατηρεί ότι στόχος του δεν ήταν η παρουσίαση μιας μελέτης 
αυστηρά δομημένης και “επιστημονικά αρθρωμένης”, αλλά η καταγραφή των εμπειριών εκείνων 
κοντά στους αναλφάβητους οι οποίες ενδεχομένως έχουν σημασία για όσους συνεχίζουν 
εμπράκτως, την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

 Μια προσπάθεια κριτικής προσέγγισης του θέματος του αναλφαβητισμού επιχειρήθηκε 
από τους Βεργίδη- Παπακωστόπουλο35, Τσάγγο36 και από την Μαρία Ηλιού,37 με αντίστοιχες 
μελέτες στις οποίες αναλύονταν τα στοιχεία που δίνουν οι επίσημες  εκδόσεις της Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος. 
                                                                                                                                                                                
τη λειτουργία πειραματικών τμημάτων αλφαβητισμού και συμπλήρωσης βασικής παιδείας και την 

εκπόνηση διδακτικού υλικού για ενηλίκους έχοντας υπόψη της τη διεθνή εμπειρία και ιδιαίτερα το 

έργο του Πάουλο Φρέιρε. Είναι η εποχή που οι σοσιαλιστικές δυνάμεις στην Ελλάδα φαίνεται να 

κάνουν μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τον αναλφαβητισμό. 

33 Βλ. Χ. Καπετάνου, 1987. Έρευνα για τον αναλφαβητισμό η οποία πραματοποιήθηκε για 

λογαριασμό της Λαϊκής Επιμόρφωσης σε εργαζόμενους από τρεις περιοχές Λαύριο - Αθήνας, 

Μαντούδι Εύβοιας και Λευκάδα. 

34 Βλ. Στ. Κολοβός, 1985. Διδακτικό υλικό αλφαβητισμού (Τμήμα γυναικών). Ν.Ε.Λ.Ε Μαγνησίας, 

1985 (εργασία πολυγραφημένη). Γιατί ειναι αληθινά ακατόρθωτο να καταγραφούν όσα ένιωσα σε 

ένα τέτοιο χρονικό διάστημα. “Προσωπικά ήθελα να αρθρώσω την εναλλακτική μου πρόταση όπως 

αυτή σφυρηλατήθηκε στην πράξη. Μια πρόταση αλφαβητισμού στηριγμένη στην ανάλυση της 

συγκεκριμένης πραγματικότητας και διαμορφωμένης με βάση τις ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες 

που επικράτησαν στο χώρο της δράσης κατά το διάστημα που περιέγραψα”. 

35 Βλ. Δ. Βεργίδη-Π.Παπακωστόπουλου, 1984, σελ. 16-21. 
36Βλ.Β.Τσάγγου, 1987, σελ. 8-29. 
37 Βλ. Μ. Ηλιού, 1988β, σελ. 65-80, 87-91, 95-105, 204-207. Μια προσπάθεια κριτικής 

προσέγγισης του θέματος επιχειρεί μέσα από μια μελέτη η Μαρία Ηλιού για τον αναλφαβητισμό 

που αναπαράγεται χωρίς να έχει μεθοδευτεί η καταπολέμησή του μέχρι σήμερα. Αποδίδοντας τις 

αιτίες του στις κοινωνικο-οικονομικές δομές προσεγγίζει με σαφήνεια και διορατικότητα τις 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε σχέση με τις δομές αυτές, τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος, το 

κοινωνικό κεφάλαιο και τις προσδοκίες των ατόμων και ομάδων, την διαπλοκή όλων αυτών των 

στοιχείων και την εξέλιξή τους αλλά και τη γεωγραφική κατανομή των εκπαιδευτικών ευκαιριών. 
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 Η Μαρία Ηλιού με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 1971 όπου καταχωρίζονται κατά 
νομό οι απόλυτοι αριθμοί των αναλφάβητων (καταγράφονται όσοι δεν τελείωσαν το Δημοτικό) για 
τον πληθυσμό 10 ετών και πάνω  και με ορισμένες αναφορές στις προηγούμενες απογραφές, 
παρατηρεί ότι τα δεδομένα για τον αναλφαβητισμό διαφοροποιούνται σε σχέση με τη γεωγραφική 
κατανομή των εκπαιδευτικών ευκαιριών. Οι εκπαιδευτικοί χάρτες38 που συντάχτηκαν κατά νομό 
από τη Μαρία Ηλιού, δείχνουν τα ποσοστά συμμετοχής στην εκπαίδευση των κατοίκων των νομών 
με πιο ευνοημένους τους κατοίκους της Αττικής και λιγότερο απ’ όλους τους κατοίκους της Θράκης, 
δικαιώνουν δηλαδή την αρχική υπόθεση. 

 Τα ίδια αποτελέσματα αναφορικά με την γεωγραφική διάσταση του αναλφαβητισμού και τη 
γεωγραφική κατανομή των εκπαιδευτικών ευκαιριών επιβεβαιώθηκαν από την ανάλυση των 
στατιστικών στοιχείων της απογραφής του ’8139 από τους Βεργίδη - Παπακωστόπουλο οι οποίοι 
προσπάθησαν να σκιαγραφήσουν το φαινομένο του αναλφαβητισμού μέσα από μια μελέτη που 
αποτέλεσε πρόκληση για διεξοδικότερη ανάλυση ενός προβλήματος πολύ παλιού αλλά και εξίσου 
επίκαιρου στη χώρα μας. 

 Ο Τσάγγος, επιχειρώντας μια διαφορετική ανάλυση των πινάκων της απογραφής του ’81 
μέσα από την  ομαδοποίηση των ηλικιών40 (πληθυσμός ηλικίας 10 χρονών και πάνω που δεν 
ολοκλήρωσε τη βασική 9χρονη εκπαίδευση κατά ομάδες ηλικιών) και με επιπλέον στοιχεία της 
απογραφής διαπιστώνει ότι υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στα ποσοστά κατά περιοχές 
αστικές, ημιαστικές, αγροτικές. Δραματικές διαστάσεις παίρνει ο αναλφαβητισμός ατόμων ηλικίας 
15  έως 29 χρονών στις αγροτικές περιοχές (59,3%) απ’ όπου προκύπτει  ότι  το πρόβλημα του 

                                                           
38 Βλ. στο ίδιο, σελ. 26-27, πίνακας 4. 
39 Αναφορικά με την κατανομή των αναλφάβητων κατά νομό, από τα στοιχεία των πινάκων της 

απογραφής του 1981  παρατηρείται από τους ανωτέρω μελετητές ότι το μικρότερο ποσοστό 

οργανικών και λειτουργικών αναλφάβητων παρουσιάζεται στην περιφέρεια της πρωτεύουσας 

ποσοστό που κειμένεται κάτω  του εθνικού μέσου όρου (24,2%). Πιο συγκεκριμένα εδώ βρίσκονται 

οι νομοί: Περιφέρεια πρωτεύουσας 14,5%, Νομός Αχαΐας 22,8%, νομός Θεσσαλονίκης 19,7%, 

νομός Καβάλας 19%,νομός Κορινθίας 20,6% Νομός Χανίων 23,2%, Νομός Χίου 21,7%, Άγιο Όρος 

17,8%. Πολύ μεγαλύτερο (πάνω από 35%) ποσοστό αναλφάβητων (οργανικών και λειτουργικών) 

από τον εθνικό μέσο όρο παρουσιάζεται στους παρακάτω νομούς: Νομός Αιτωλοακαρνανίας 

35,2%, Άρτας 35,8%, Θεσπρωτίας 37%, Καρδίτσας 38,5%, Λευκάδας 40,6%, Ξάνθης 42,9%, 

Ροδόπης 46,3%, Σερρών 37%, Τρικάλων 38%.  

40 Βλ. Ε.Σ.Υ.Ε, Στατιστική της Εκπαιδεύσεως 1980/81, Αθήνα 1986. 
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αναλφαβητισμού είναι μεγάλο ακόμα και στις μικρές ηλικίες (15 ως 29 χρονών) τα δε ποσοστά κατά 
φύλο δεν διαφέρουν κατά πολύ, σε αντίθεση με τις παραγωγικές ηλικίες (15 ως 64 χρονών) όπου 
παρουσιάζεται σοβαρή διαφοροποίηση των ποσοστών κατά φύλο, ιδιαίτερα σε όσους δεν 
γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή και ακόμη πιο έντονη διαφοροποίηση κατά περιοχές ειδικά στις 
αγροτικές. 

 Γενικότερη κριτική ανάλυση της περιόδου 1982-1986 για την αντιμετώπιση του 
αναλφαβητισμού επιχειρείται από τον Δ. Βεργίδη41 με τη διερεύνηση της υποεκπαίδευσης στο 
τέλος του 20ού αιώνα και τον εμπλουτισμό της ελληνικής βιβλιογραφίας για τα προβλήματα όσων 
υφίστανται τις εκπαιδευτικές ανισότητες από τα πρώτα κιόλας χρόνια της φοίτησής τους στο 
σχολείο.  

 

2.2.1 Προγράμματα πρόληψης λειτουργικού αλφαβητισμού 

 Στο τέλος της δεκαετίας του ’80 μετά από τις διαπιστώσεις μιας σειράς ερευνών για τη 
σχολική αποτυχία (Μυλωνάς 198242, Παπακωνσταντίνου 198643, Φραγκουδάκη 198544, Γκότοβος 
198545, Ανθογαλίδου 198746, Ηλιού 198847 Μαυρογιώργος199248, Τζάνη 199349), οι μελέτες με 
                                                           
41 Βλ. Δ. Βεργίδης, 1995. 

42 Βλ. Θ. Μυλωνάς, 1982. Ο Μυλωνάς αναφέρει πως η πορεία του μαθητή στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση εξαρτάται από την απόσταση ανάμεσα σ΄αυτόν και στον τόπο κατοικίας και από την 

απόσταση που χωρίζει το σχολείο από την πόλη. Γεωγραφική διαίρεση της χώρας. 

43Βλ. Π. Παπακωνσταντίνου, 1986. Ο Π. Παπακωνσταντίνου υποστηρίζει πως η σχολική αποτυχία 

συνδέεται με την κοινωνική προέλευση του μαθητή και ότι το σχολείο είναι επιφορτισμένο να 

αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες. 

44Βλ. Α. Φραγκουδάκη, 1985: θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο. 

45Βλ. Α. Γκότοβος, 1985. Ο Α. Γκότοβος  στηριζόμενος θεωρητικά στις αλληλεπιδράσεις αγγίζει 

θέματα σχέσεων προσώπων, ταυτότητας, αλλά και σχέσεων σχολείου και κοινωνίας και εκφράζει 

την άποψη πως “αντί να επιζητούμε συνταγές, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μια σειρά από 

λύσεις δεν είναι δυνατόν να δοθούν, όταν ισχύει ένα οργανωτικό πλαίσιο, το οποίο τις αναιρεί”, για 

να τοποθετηθεί η Θ.Ανθογαλίδου και να επισημάνει αργότερα  πως οι δομές δεν είναι άκαμπτες 

(Θ.Ανθογαλίδου 1990). 

46Βλ. Θ. Ανθογαλίδου 1987, 34. Η Ανθογαλίδου τοποθετείται διαφορετικά μέσα στην ελληνική 

έρευνα για την αναπαραγωγή υποστηρίζοντας ότι η εκπαίδευση δεν αναπαράγει απλώς τις 
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βάση και τη διεθνή εμπειρία στρέφονται στην πρόληψη και αντιμετώπιση του λειτουργικού 
αναλφαβητισμού που αναπαράγεται μέσα από το σχολικό σύστημα.  

 Τότε επιχειρείται μια έρευνα από ομάδα50 ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα 
“Αλφαβητισμός και σχολείο51“. Η έρευνα διεξάγεται σε πανελλήνια κλίμακα, στα πλαίσια του 
διεθνούς έτους αλφαβητισμού 1990, αποτελεί μέρος της Διεθνούς έρευνας Reading Literacy που 
γίνεται από την International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) σε 40 
χώρες διαρκείας τεσσάρων ετών (1988-1992), και σκοπός της είναι να μελετηθεί η εξέλιξη της 
επίδοσης στους τομείς αλφαβητισμού. Ο αλφαβητισμός, στα πλαίσιο αυτής της έρευνας 
αντιμετωπίζεται με τη λειτουργική του διάσταση, οι βασικές δηλαδή δεξιότητες ανάγνωσης, σε 
σχέση με τις ανάγκες που προκύπτουν για την επιβίωση στις σύγχρονες κοινωνίες, όπου οι 
                                                                                                                                                                                
κοινωνικές σχέσεις μιας κοινωνίας στο σύνολό τους, αλλά αναπαράγει και τις αντιφάσεις που 

ενυπάρχουν εξισορροπημένες ή σε μια κατάσταση μεγεθυνόμενης όξυνσης μέσα σ’ αυτή την 

κοινωνία. 

47 Βλ. Μ. Ηλιού, 1988, σελ. 59. Η Μ. Ηλιού έκανε έρευνες για τη σχολική αποτυχία, το 1963-1965 

σε σχέση με την αποτυχία σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα και διαπίστωσε τις κοινωνικές 

ανισότητες που επιβεβαιώθηκαν από άλλη έρευνα που έγινε από την ίδια, το 1971. Οι ανισότητες 

διαφέρουν κατά περιοχές της χώρας και κυρίως ανάμεσα σε πόλεις και χωριά. Η Ηλιού 

υπογραμίζει την ανεπάρκεια να υποστηρίξει κανείς το ρόλο της εκπαίδευσης ως αυστηρού 

μηχανισμού της αναπαραγωγής απαιτώντας συγχρόνως ισότητα ευκαιριών. 

48 Βλ. Μ. Μαυρογιώργος, 1992, σελ. 50. Ο Γ.Μαυρογιώργος αναλύει τους υλικούς, ιδεολογικούς, 

κοινωνικούς και θεσμικούς όρους και περιορισμούς, κάτω από τους οποίους εργάζονται οι 

δάσκαλοι και οι μαθητές στην ενδιαφέρουσα μελέτη του για τους εκπαιδευτικούς και τη διδασκαλία 

και παραδέχεται πως η εκπαίδευση από μόνη της σε μια αίθουσα διδασκαλίας δεν μπορεί να 

συμβάλει ουσιαστικά στην υπόθεση της κοινωνικής αλλαγής, επισημαίνοντας τις πρακτικές της 

κοινωνικής διάκρισης και επιλογής κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας.  

49 Βλ. Μ. Τζάνη, 1993. Η έρευνα της Μ.Τζάνη συνδέεει τη σχολική αποτυχία του μαθητή με το 

κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο της οικογένειας αναγνωρίζοντας ως καθοριστικά στοιχεία το σχολείο 

και το περιβάλλον. Η επιτυχία του παιδιού στο σχολείο είναι υπόθεση της κοινωνικής του 

καταγωγής και της γενικότερης κουλτούρας των γονιών. 

 
50Την ομάδα αποτελούν οι Γ. Κοντογιανοπούλου-Πολυδωρίδη, Π. Παπούλια-Τζελέπη, Γ. 

Ανυφαντής, Σ. Γεωργακάκος, Α. Αδαμοπούλου από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών. 

51 Βλ. Π.Τζελέπη-Παπούλια, 1992, σελ. 19-34. 
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πολιτισμικές συνθήκες μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς και η σημασία της τεχνολογίας 
συνεχώς αναβαθμίζεται. 

 Τα δεδομένα περιλαμβάνουν: (1) κατάλληλες μετρήσεις αλφαβητισμού για τις διαφορετικές 
χώρες που συμμετέχουν στην έρευνα, (2) εκτιμήσεις για τα τμήματα του πληθυσμού που κατέχουν 
το βασικό επίπεδο αλφαβητισμού, το ενδιάμεσο ή το προχωρημένο επίπεδο αλφαβητισμού για τους 
μαθητές 9 έως 1452ετών, (3) αξιολόγηση των αντίστοιχων αναλυτικών προγραμμάτων. Οι στόχοι της 
έρευνας περιλαμβάνουν την επισήμανση των σχολικών, διδακτικών, και κοινωνικών δεδομένων 
(συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειακών παραγόντων) που επιδρούν στον αλφαβητισμό  και 
τη συγκέντρωση βασικών δεδομένων αλφαβητισμού για περίπου 40 χώρες με εκτιμήσεις για τα 
τμήματα του πληθυσμού που κατέχουν το βασικό επίπεδο αλφαβητισμού. Εκτός από την  
περιγραφή του επιπέδου αλφαβητισμού γίνονται και όσες συγκρίσεις είναι εφικτές, στο πλαίσιο της 
έρευνας -στην οποία συμμετέχουν πέντε Μεσογειακές χώρες  αλλά και οι χώρες της ΕΟΚ.  

 Κύριος στόχος της έρευνας είναι να εκτιμηθεί η ικανότητα ανάγνωσης με βάση τρεις 
διαφορετικές συνιστώσες την αποκωδικοποίηση, την επισήμανση της πληροφορίας και την 
κατανόηση. Η επιλογή του υλικού βασίζεται στα κριτήρια αυτά και υποστηρίχθηκε από ένα πλαίσιο 
θεωρητικού χαρακτήρα με αναφορές στο σπίτι, το σχολείο, τους χώρους εργασίας και τους χώρους 
κοινωνικής ζωής.  Η κατανομή των ερωτήσεων έγινε ανάλογα με την αντίστοιχη ομάδα ηλικίας και 
κριτήρια για την αποφυγή φυλετικών κοινωνικών και πολιτισμικών προκαταλήψεων. Εξετάστηκαν 
ως ανεξάρτητες μεταβλητές οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, το σχολείο και το εθνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα. Χρησιμοποιήθηκε η τμηματική δειγματοληψία που έλαβε υπόψη της τα 
κοινωνικοοικονομικά εκπαιδευτικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Στην Ελλάδα ερευνήθηκαν 180 
δημοτικά και 150 γυμνάσια. Η πρόδρομη έρευνα έγινε σε 33 χώρες και τα πρώτα ενδεικτικά 
αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά για την επιτυχία της οριστικής έρευνας. Η δειγματοληψία της 
πρόδρομης έρευνας έγινε τον Δεκέμβριο του 1989 στην τετάρτη τάξη του δημοτικού και την τρίτη του 
Γυμνασίου σε σχολεία της Αχαΐας αντιπροσωπευτικά του Ελληνικού χώρου. Συμετείχαν 26 
δημοτικά και 20 γυμνάσια και συγκεντρώθηκαν δεδομένα από 36 δάσκαλους και 760 μαθητές, 27 

                                                           
52 Η επιλογή των μαθητών  βασίζεται σε πορίσματα ερευνών που οδηγούν στην υπόθεση ότι η 

κρίσιμη περίοδος για την ανάπτυξη των ικανοτήτων της ανάγνωσης είναι πριν από τη ηλικία των 10 

ετών. Η επιλογή των μαθητών ηλικίας 14 ετών βασίζεται στο γεγονός ότι για πολλές χώρες η ηλικία 

αυτή βρίσκεται κοντά στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και πριν από την είσοδο στο χώρο 

τηςπαραγωγής. 
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φιλολόγους καθηγητές και 888 μαθητές. Παράλληλα οι διευθυντές των σχολείων συμπλήρωσαν 
ερωτηματολόγια δίνοντας πληροφορίες για το σχολείο και τη λειτουργία του. Οι ενδεικτικές τάσεις 
που ανιχνεύτηκαν στα αποτελέσματα γύρω από τις διαδικασίες του εκπαιδευτικού χώρου έδωσαν 
μια πρώτη γεύση για την τελική έρευνα (την ενταγμένη σε διεθνή πλαίσια) που βρισκόταν  σε 
εξέλιξη. 

 Οι διαπιστώσεις του 1ου Ευρωπαικού Συνεδρίου για την αντιμετώπιση του 
αναλφαβητισμού53, στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 1987 αναφορικά με  την έκταση  του 
λειτουργικού αναλφαβητισμού και την αύξησή του από χρόνο σε χρόνο,  προβλημάτισαν την 
επιτροπή των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, η οποία σε συνεργασία με τις χώρες μέλη της, σχεδίασε 
και άρχισε να εφαρμόζει από το Σεπτέμβριο του 1988 δεκαεπτά προγράμματα έρευνας δράσης για 
την πρόληψη του λειτουργικού αναλφαβητισμού στις χώρες- μέλη της Ε.Ο.Κ. Το θεωρητιό πλαίσιο 
έλαβε υπόψη ότι το πρόβλημα του αναλφαβητισμού θα εξακολουθήσει να υφίσταται, αν δεν γίνουν 
παρεμβάσεις πρόληψης στα σχολεία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αν δηλαδή δεν βελτιωθούν, 
τόσο οι οργανωτικές-διοικητικές δομές του σχολείου όσο και οι μεθοδολογικές-διδακτικές επιλογές 
της εκπαιδευτικής-μαθησιακής διαδικασίας. 

 Ανάλογο πρόγραμμα έρευνας-δράσης, αποτέλεσε και το πρόγραμμα πρόληψης του 
λειτουργικού αναλφαβητισμού διαρκείας ενός έτους που εφαρμόστηκε στο Δήμο Ελευσίνας υπό την 
εποπτεία του Εμμ. Κολιάδη54 από το φθινόπωρο του 1988 έως το φθινόπωρο του 1990 και που είχε 
ως γενικό στόχο την διερεύνηση, την ανάλυση και την πρόληψη του λειτουργικού αναλφαβητισμού 
σε πέντε  δημοτικά σχολεία της Άνω Ελευσίνας στην πρώτη και τη δεύτερη τάξη. Η επιλογή των 
παιδιών από τις πρώτες τάξεις βασίστηκε στην υπόθεση ότι οι μαθητές που πρόκειται να γίνουν 
λειτουργικά αναλφάβητοι μπορούν να εντοπιστούν εγκαίρως, από την αρχή της υποχρεωτικής τους 
φοίτησης στο σχολείο ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Η μελέτη των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και ιδιαίτερα το γεγονός ότι ένας σχετικά μικρός αριθμός μαθητών επανεντάχτηκε στην 
κανονική τάξη οδήγησε τον ερευνητή στα εξής συμπεράσματα: (1) τα προγράμματα ενισχυτικής 
διδασκαλίας είναι απαραίτητο να ακολουθούν στρατηγικές και τεχνικές προερχόμενες από τις 
σύγχρονες κατευθύνσεις των ψυχοκοινωνιολογικών και ψυχογλωσσικών  θεωριών (2) για να είναι 
                                                           
53 Στο 1ο Ευρωπαικό συνέδριο διερευνήθηκε το πρόβλημα του αναλφαβητισμού, οι αιτίες που το 

προκαλούν και οι συνέπειες που έχει στην προσπάθεια της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης 

των Ευρωπαικών κοινοτήτων. 

54 Βλ. Ε. Κολιάδη, 1992, σελ. 123-138. 
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αποτελεσματική ο χρόνος που αφιερώνεται στην ενισχυτική διδασκαλία πρέπει να είναι επαρκής 
(3) οι δάσκαλοι που θα αναλάβουν την υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων χρειάζεται να 
διαθέτουν ειδική εκπαίδευση και να έχουν ευαισθητοποιηθεί στο πρόβλημα του λειτουργικού 
αναλφαβητισμού, τόσο στη αρχική τους εκπαίδευση όσο και κατά την διάρκεια επιμόρφωσης. Η 
ποιοτική ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι ένα ποσοστο 36,4% μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 
είχε φοιτήσει στην πρώτη δημοτικού σε ηλικία 5 1/2 ετών. Η πλημμελής επίσης φοίτηση αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα για τη στασιμότητα ή τη μικρή βελτίωση των παιδιών του ενισχυτικού 
προγράμματος. Η γενική ανταπόκριση και στήριξη των γονέων στο πρόγραμμα είναι ουσιαστική. 
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας προτάθηκε η καθιέρωση στις περιοχές με χαμηλό 
κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο η λειτουργία ενός προγράμματος ενισχυτικής βοήθειας στους 
μαθητές με χαμηλές σχολικές επιδόσεις είτε κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη των μαθημάτων. 

 Την ίδια περίοδο μια άλλη Έρευνα-δράση πραγματοποιήθηκε σε δημοτικά σχολεία του 
Βύρωνα όπου ήταν ήδη σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα “ενισχυτικής διδασκαλίας” υπό την εποπτεία 
της Τζ.Βαρνάβα-Σκούρα55στο πλαίσιο των μαθημάτων της, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Στο πρόγραμμα συμμετείχε μια ομάδα 
ευαισθητοποιημένων φοιτητών και μετεκπαιδευόμενων δασκάλων της ΣΕΛΔΕ και της Μαρασλείου. 
Πρόθεση της ερευνήτριας ήταν η διερεύνηση μέσα από μικρά ερευνητικά προγράμματα των 
κοινωνικο-ψυχολογικών παραγόντων της σχολικής αποτυχίας και το προβλήματος του 
αναλφαβητισμού στο δημοτικό σχολείο. Με αφετηρία τις παρατηρήσεις που έκανε (1) σχετικά με 
τους μαθητές που παρακολουθούσαν τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας οι οποίοι στην 
πλειοψηφία τους ήταν  διστακτικοί και συγκρατημένοι επειδή αισθάνονταν στιγματισμένοι (2) 
σχετικά με το υλικό που χρησιμοποιήθηκε το οποίο ήταν όμοιο ή ανάλογο με το υλικό στο οποίο 
είχε σημειωθεί η αρχική τους αποτυχία και (3) σχετικά με  τους δασκάλους οι  οποίοι εργάζονταν 
χωρίς θεωρητικό πλαίσιο κατανόησης και ερμηνείας των μαθησιακών δυσκολιών, η έρευνα-δράση 
προσανατολίστηκε γύρω από δύο άξονες:  

 Ο πρώτος άξονας εστίασε στην  πρόληψη των δυσκολιών στο γραπτό λόγο για τα παιδιά 
της πρώτης δημοτικού ώστε αργότερα να μην περιθωριοποιηθούν. Έδινε την ευκαιρία στους 
μελλοντικούς δασκάλους να συνειδητοποιήσουν τις αντιλήψεις και τις ιδέες που φέρνουν τα παιδιά 
μαζί τους όταν πρωτοέρχονται στο σχολείο σχετικά με  τη γραφή.  Για το σκοπό αυτό 

                                                           
55 Βλ. Τ. Βαρνάβα-Σκούρα, 1992, σελ. 139-144. 
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χρησιμοποιήθηκαν οι δοκιμασίες της E. Ferreiro56 μεταφρασμένες στα Ελληνικά. Τα στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν από 120 μαθητές της πρώτης Δημοτικού σε τέσσερις χρονικές περιόδους κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους (Σεπτέμβριος, Δεκέμβριος, Μάρτιος και Μάιος) με την εφαρμογή των 
δοκιμασιών της Ferreiro αποκάλυψαν ότι η γλωσσική δεξιότητα και οι γνωστικές ικανότητες του 
παιδιού παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκμάθηση του γραπτού λόγου, γεγονός που κάνει προφανή 
την αναγκαιότητα εφαρμογής μιας διαφοροποιημένης παιδαγωγικής που δεν θα βασίζεται σε 
κανόνες και ρυθμούς προόδου προαποφασιζόμενους σε κεντρικό επίπεδο. 

 Ο δεύτερος άξονας είχε στόχο να δημιουργήσει δραστηριότητες- παρεμβάσεις με τη 
συμμετοχή εκείνων των μαθητών των τελευταίων τάξεων του δημοτικού που είχαν αισθανθεί 
περιθωριοποιημένοι στην τάξη τους για λόγους που κυρίως οφείλονταν στην κακή σχέση τους με το 
γραπτό λόγο από τα πρώτα κιόλας σχολικά τους βήματα. Οι δραστηριότητες αυτές σε εξωσχολικό 
περιβάλλον (λήψη φωτογραφιών από τους ίδιους τους μαθητές που αφορούσαν στη ζωή τους και 
τον κόσμο τους  κείμενα που συνόδευαν τις φωτογραφίες που θα παρουσιάζονταν στο παιδικό 
φεστιβάλ του δήμου με τη μορφή εφημερίδας τοίχου κλπ.) αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη σχέσεων 
με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και στη χρήση του γραπτού λόγου ως μέσου 
επαναπροσδιορισμού των σχέσεων των λεγόμενων “κακών” μαθητών με το δάσκαλο και τους 
συμμαθητές τους. Συνδέοντας τη γραφή με εξωδιδακτικές δραστηριότητες, το αποτέλεσμα ήταν να  
οδηγηθούν τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα στην παραγωγή γραπτών κειμένων με 
ενδιαφέρον και θετική σημασία γι αυτά επειδή διέβλεπαν ότι η δυνατότητα επιτυχίας τους θα 
μπορούσε να καταλήξει σε μια θετική αλλαγή της σχέσης τους με τη γραφή. 

 Με τις παραπάνω εργασίες φωτίζονται αρκετά σημεία της πορείας που ακολούθησε η 
προσπάθεια αλφαβητισμού Ενηλίκων στην χώρα μας και αρκετά από τα μέτρα που λαμβάνονται 
σήμερα για την πρόληψή του. Γίνεται ωστόσο φανερό ότι δεν έχει συστηματοποιηθεί η σχετική 
επιστημονική έρευνα.  

 

 

                                                           
56 Οι δοκιμασίες αυτές βασίζονται στην εξελικτική ψυχολογία. Έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο τη 

Πιαζετικής προσέγγισης και ως εκ τούτου δίνουν έμφαση στην ενεργητική συμμετοχή του παιδιού 

και αποκαλύπτουν τις ιδέες που φέρνουν τα παιδιά μαζί τους στο σχολείο όσον αφορά στη σχέση 

ανάμεσα στον προφορικό και τον γραπτό λόγο. 
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2.3. Εθνικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού 
διεθνώς 

 

2.3.1. Δυτικός κόσμος (Αμερική - Ευρωπαϊκή Ένωση) 

Εισαγωγικά: 

 Το κοινωνικό κίνημα της δεκαετίας του ’60, σε πολλές Δυτικές χώρες, για τα δικαιώματα 
των πολιτών και την ανθρώπινη ελευθερία αλλά και η οικονομική κρίση που άρχισε τα πρώτα 
χρόνια της δεκαετίας του ΄70 συνετέλεσαν κυρίως στην αποκάλυψη της έκτασης του φαινομένου 
του αναλφαβητισμού και στις ανεπτυγμένες χώρες. Με τη σταδιακή μείωση της παραδοσιακής και 
χαμηλής εξειδίκευσης προέκυψε η ανάγκη εκπαίδευσης μεγάλου αριθμού νέων για να καλυφθούν οι 
θέσεις απασχόλησης στις καινούριες βιομηχανίες. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν 
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, όπου διαπιστώθηκε ότι εξαιτίας  της έλλειψης 
στοιχειωδών γνώσεων γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής, το έργο γινόταν ιδιαίτερα δύσκολο. Με 
την αναδιάρθρωση της οικονομίας οι αναλφάβητοι που εργάζονταν ως μισθωτοί αναδεικνύονταν, 
σε σημαντικό πρόβλημα. Έτσι ο αλφαβητισμός στις ανεπτυγμένες χώρες συνδέθηκε με οικονομικά 
ενδιαφέροντα και με την ανάγκη να εξασκηθούν περισσότερο οι εργάτες σε επαγγελματικές 
εργασίες που απαιτούν λειτουργικές δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής.  

 

 Αμερική  

 Η Αμερικανική κοινωνία μετά τη δεκαετία του ’60 επηρεάστηκε από  δραστικές αλλαγές, 
μετανάστευση,57 λαϊκή συμμετοχή και νέες τεχνολογίες με αποτέλεσμα η διαφοροποίηση των 
σχέσεων ανάμεσα στους μορφωτικούς και κοινωνικούς παράγοντες  και οι ανάγκες αλφαβητισμού 

                                                           
57Βλ. A. Newman, C. Beverstock, 1990, σελ. 216. Παρατηρούνται αλλαγές, γράφει η A.Newman, οι 

οποίες φαίνεται να έχουν γίνει την προηγούμενη νύχτα. Μορφωτικά η σύνθεση και ο χαρακτήρας 

από τις γειτονιές  έχει αλλάξει. Κοσμοπολίτες άνθρωποι, Βιετναμέζοι, Αιθίοπες, Λιβανέζοι και 

Κροάτες ανταγωνίζονται το διαθέσιμο εισόδημα. Ενόψει της ενοποίησης της Ευρώπης πιθανά να 

είναι καλύτερα τα μεγάλα προβλήματα του κόσμου, φτώχεια, πείνα, περιβαλλοντική μόλυνση, 

εγκληματικότητα και αναλφαβητισμός να αντιμετωπίζονται συνολικά , ως ένα πακέτο και όχι ως 

ξεχωριστές ενότητες. 
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των ενηλίκων στους χώρους εργασίας να οδηγήσουν στην ανάπτυξη  προγραμμάτων 
αλφαβητισμού για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σπουδαίες οργανώσεις από τη δεκαετία του 
60 μέχρι σήμερα εθελοντικές και μη,  πρωταγωνιστούν από πολύ νωρίς με προγράμματα όπως η 
Literacy Volunteers of America58 Laubach Literasy Internatiolal59και μεγάλοι επίσης οργανισμοί που 
ασχολούνται με αλφαβητισμό και έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ όπως, International Reading 
Association, American Association of Adult and Continuing Educators, World Education, National 
Council of State Directors of Adult Education60. 

 Από το 1969, ο επίτροπος της εκπαίδευσης James Allen έθεσε ένα στόχο για την Αμερική 
και τους εκπαιδευτές της. Ο στόχος αυτός ήταν ότι από το τέλος του 1970 το δικαίωμα της 
ανάγνωσης  έπρεπε να αποτελεί  πραγματικότητα για όλους, ώστε  κανείς να μην αποφοιτά από το 
σχολείο  χωρίς να γνωρίζει ανάγνωση. Στα 1971 δημοσιεύτηκε ένα βιβλίο61που αναφερόταν στους 
στόχους του  Allen και παρουσίαζε τις απαντήσεις 25 επιφανών εκπαιδευτών ανάγνωσης, σχετικά 
με το πρόβλημα αν μπορούμε να εξαλείψουμε την αποτυχία ανάγνωσης ως το 1980. 60% 
απαντούσαν καταφατικά αλλά με προϋποθέσεις. Είναι σημαντικό να δούμε αυτά τα σχόλια. 
Κάποιες από τις πιο θετικές απαντήσεις ήταν. “Μπορούμε να το κάνουμε”, “είναι ένας κατορθωτός 
στόχος”,  “είναι ένας ρεαλιστικός στόχος”. Σχεδόν το 20% αποφεύγουν την ερώτηση ενώ κάποιοι 
δίνουν την απάντηση, ναι, αλλά... Στο  “αλλά” περιλαμβάνουν, “μόνο αν υπήρχε μια περισσότερο 
οργανωμένη προσπάθεια”, “μόνο αν η ορθογραφία εγκαταλειφθεί”, και “μόνο αν οι δάσκαλοι έχουν 

                                                           
58 Βλ. Στο International Literasy Year: the newsletter of the international task force on literasy, n. 

12, October 1990, σελ. 6. Η Literacy Volunteers οργανώθηκε το 1962 με σκοπό να προωθήσει το 

δικαίωμα κάθε πολίτη να διαβάζει, είχε 400 προγράμματα στις ΗΠΑ, των οποίων τo περιεχόμενo 

σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να συναντά τις προσωπικές ανάγκες των μαθητών,  τη βασική 

ανάγνωση.  

59 Βλ. στο ανωτερω. Η Laubach Literacy Internatiolal, μια άλλη οργάνωση η οποία εργάστηκε όχι 

μόνο στην Αμερική αλλά  και διεθνώς, ιδρύθηκε το 1955 από τον πρωτοπόρο  Frank C. Laubach 

και ο σκοπός της είναι να καταστήσει ικανούς τους αναλφάβητους ενηλίκους και τους μεγαλύτερους 

νέους στην απόκτηση δεξιοτήτων  ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής και απαραίτητων δεξιοτήτων 

στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής στη συμμετοχή τους στη μεταμόρφωση της 

κοινωνίας τους. Η οργάνωση αυτή, (ILL) διευθύνει ένα δίκτυο το οποίο προμηθεύει τεχνική βοήθεια 

και υποστήριξη σε 10 αναπτυσσόμενα Έθνη,  στη Λατινική Αμερική και Αφρική και την Ασία. 

60Βλ.Περισσότερα στοιχεία στο A. Newman, C. Beverstock, 1990, σελ. 184, 185. 
61Sandra M. Brown, ed., News Book in Reading Instruction: Series1 (New York: Multi Media 
Education, 1971).Αναφέρεται από τον L. Mikulecky, 1990, σελ. 304. 
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υπευθυνότητα για τα αποτελέσματα της διδασκαλίας τους”62. Οι σχετικά λίγες αρνητικές 
απαντήσεις στα σχόλια (περίπου 20%) ήταν όσων ήταν δύσπιστοι με τους  αληθινούς σκοπούς 
αυτών των στόχων. Όπως γνωρίζουμε στις ΗΠΑ δεν εξαλείφτηκε η αποτυχία ανάγνωσης ως το 
1980 αλλά η αρχή αποτέλεσε  μία επιτυχία και στη διάρκεια της δεκαετίας του ’70 ένα μέρος των 
εκπαιδευτικών στόχων εκπληρώθηκε. Οι ικανότητες ανάγνωσης των παιδιών με χαμηλές επιδόσεις 
στα αγροτικά και περιφερειακά σχολεία βελτιώθηκαν σημαντικά και οι περισσότεροι Αμερικανοί 
έγιναν αλφαβητισμένοι με την έννοια της ικανότητας να γράφουν το όνομά τους και να διαβάζουν. 

 Έρευνες στις ΗΠΑ και το Τέξας αποτέλεσαν την  αιτία να δοθεί η απαραίτητη  προσοχή στο 
θέμα του αναλφαβητισμού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον Αμερικανικό τύπο. 
Συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, το 1970, μια έρευνα που δημοσίευσε ο Λούις Χάρις Πολ και 
χρηματοδότησε το Εθνικό Αναγνωστικό Κέντρο έδειξε ότι 18,5 εκατομμύρια Αμερικανοί πάνω από 
δεκαέξι χρονών ήταν ουσιαστικά αναλφάβητοι, με κριτήρια αν μπορούσαν να διαβάσουν εφημερίδα 
και να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με το περιεχόμενό της, να χρησιμοποιήσουν τον 
τηλεφωνικό κατάλογο ή να συμπληρώσουν σωστά διάφορα έντυπα. Παρόμοια έρευνα που 
διενήργησε το πανεπιστήμιο του Τέξας από το 1971 έως το 1976 χρησιμοποιώντας ανάλογα 
κριτήρια και δίνοντας έμφαση στην καθημερινή ζωή, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο 
αναλφαβητισμός στους Αγγλόφωνους Αμερικανούς βρισκόταν στην κλίμακα του 15-20%. 
Χαρακτήρισε επίσης 23 εκατομμύρια άτομα ως λειτουργικά αναλφάβητα63. 

 Για τη δεκαετία του ’80 η οποία χαρακτηρίζεται από μία έκρηξη  πρωτοβουλιών σε 
Ομοσπονδιακό, Κρατικό και τοπικό επίπεδο ως προς τα προγράμματα αλφαβητισμού64 αποτελεί 
επίτευγμα η δημιουργία ενός Εθνικού συνασπισμού (1981) για τον αλφαβητισμό με τη συνεργασία 
ομάδων  από το δημόσιο, ιδιωτικό και επαγγελματικό τομέα. Το 1985 αν και ήταν δύσκολο να δοθεί 
μία απάντηση σχετικά με το πόσοι αναλφάβητοι υπήρχαν, γιατί οι στατιστικές και οι απογραφές 
δεν δίνουν ακριβείς απαντήσεις και τα αποτελέσματα των μελετών ποικίλουν, -αλφαβητισμός 
σημαίνει εξάλλου κάτι περισσότερο από την ικανότητα κάποιου  να διαβάζει και να γράφει- οι 
εκτιμήσεις εκτείνονταν από 13% μέχρι και πάνω από 50% των ενηλίκων που έχουν κάποιες 
δυσκολίες στη βασική ανάγνωση65. Στο θέμα δόθηκε μεγάλη έμφαση με μια ενημερωτική 

                                                           
62Βλ. L. Mikulecky, 1990, σελ. 304-309. 
63Βλ. Άλι Χαμαντάσε, 1984, σελ. 25. 
64Βλ. A. Neuman, C. Beverstock 1990, σελ. 182-191. 
65Βλ.στο ίδιο, σελ. 49. 
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εκστρατεία από τον Εθνικό Συνασπισμό  (National Coalition for Literasy) με τη βοήθεια του 
Αμερικανικού Συμβουλίου διαφήμισης. Άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά, δημόσιες αγγελίες στην 
τηλεόραση και το ραδιόφωνο, συνέβαλαν στο να γίνει ο αναλφαβητισμός αντιληπτός ως Εθνική 
κρίση. Η έλειψη επαρκούς αλφαβητισμού αποτελεί κρίση για τα άτομα, για την κυβέρνηση και τις 
επιχειρήσεις και οδηγεί σε τρομερό οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο. 

 Στο τέλος της δεκαετίας του ’80 φαίνεται να υπάρχουν περισσότερα μέσα που κατευθύνουν 
προς την εκπαίδευση απ’ ότι πριν, και ήδη έχει αρχίσει μια θεωρητική συζήτηση σε σχέση με τους 
σκοπούς και το σχεδιασμό καινούριων προγραμμάτων αλφαβητισμού, σχετικά με το ρόλο που 
παίζουν οι βιομηχανίες, σχετικά με το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση της έρευνας. Το 
Φεβρουάριο του 1990 ωστόσο, ο Πρόεδρος και οι κυβερνήσεις των Πολιτειών, ανανέωσαν τους 
στόχους για την εκπαίδευση και έδωσαν έμφαση στον αλφαβητισμό ενηλίκων, στην κάλυψη της 
υποεκπαίδευσης ενηλίκων και παιδιών και στη δια βίου εκπαίδευση. Οι στόχοι επί πλέον, 
περιελάμβαναν τη σύνδεση εκπαίδευσης και εργασίας στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε όλοι οι εργάτες 
να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούν οι νέες τεχνολογίες -η 
εξάσκηση των εργατών γίνεται μέσα στην επιχείρηση όπου εγγράφονται σε τμήματα με στόχο την 
αποδοτικότητα της επιχείρησης. Η Ανώτερη εκπαίδευση, τα Πανεπιστήμια66 αναλαμβάνουν  την 
ευθύνη  όπως και όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί παράγοντες αυτής της κοινωνίας, που φαίνεται να 
ενδιαφέρονται να γίνουν περισσότερο παραγωγικά συνεργαζόμενοι.  

 Σήμερα η Αμερική είναι όσο ποτέ πρίν ευαισθητοποιημένη στις ανάγκες αλφαβητισμού του 
Έθνους της,  και επειδή δεν αγνοεί πια ότι ο αλφαβητισμός αποτελεί αξία που συνδέεται με 
μορφωτικές, κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές πραγματικότητες, έχει θέσει ως τελικό στόχο  για 
το 2000 κάθε Αμερικανός ενήλικος να είναι αλφαβητισμένος για να είναι ανταγωνιστικός σε μια 
σφαιρική οικονομία και να μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά του ως πολίτης. 

 Όμως οι προκλήσεις όσον αφορά στη διδακτική δραστηριότητα παραμένουν. Δεν υπάρχει 
κάποιος “σωστός” τρόπος να διδάξεις αλφαβητισμό σε έναν ενήλικο αναγνώστη, ούτε κάποια 
προσέγγιση ή κάποιο πρόγραμμα είναι τόσο “κατάλληλο” ώστε όλες οι άλλες προσπάθειες να 
εγκαταλείπονται. Προγραμματιστές και δάσκαλοι αλφαβητισμού ανομοιογενών ομάδων ενηλίκων 
                                                           
66Βλ. επίσης στο ίδιο, σελ 188. Στα 1985  ιδρύθηκε το Ινστιτούτο για τη μελέτη του Αλφαβητισμού 

Ενηλίκων στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας, το κέντρο για τη μελέτη αλφαβητισμού ενηλίκων 

στο πανεπιστήμιο της Γεωργίας και κέντρο για την ανάπτυξη του αλφαβητισμού στην νότια 

Καρολίνα. 
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αλλά και οι ίδιες οι ανομοιογενείς ομάδες έχουν να αντιμετωπίσουν τη σκληρή πραγματικότητα των 
αναλφάβητων  και να απαντήσουν σε ζητήματα που προκύπτουν  από τη δική τους καινούρια 
εμπειρία, από την πρόκληση πώς να κατευθύνουν τη εργασία τους σε οργανωμένη 
παραγωγικότητα και πώς να οργανώσουν τις αρχές τους ώστε τα προγράμματα να σημειώνουν 
επιτυχία.  

 Ωστόσο γενικός τους στόχος είναι να διδάξουν τους αναλφάβητους μέσα από ένα τύπο 
διδασκαλίας ο οποίος εξασφαλίζει ευρύτερη κατανόηση των πρακτικών καθημερινών προβλημάτων 
για την προσωπική και την κοινωνική τους βελτίωση. 

  

  Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Αν και η επίσημη αναγνώριση του προβλήματος του αναλφαβητισμού συντελείται σε 
διαφορετικές χρονικές στιγμές για το κάθε Κράτος, η υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπισή του 
φαίνεται  να ακολουθεί την ίδια πορεία σε όλες σχεδόν τις χώρες. Από τη μία έχουμε τις χώρες της 
Νότιας Ευρώπης -Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα- που δεν θεώρησαν ποτέ το πρόβλημα 
λυμένο, έστω και αν μερικές φορές δεν το εκτίμησαν όσο έπρεπε (όπως π.χ. η Ελλάδα), έστρεψαν 
τις προσπάθειες στην υποχρεωτική εκπαίδευση των παιδιών με παράλληλες Εθνικές εκστρατείες 
αλφαβητισμού ενηλίκων μέσω της Ουνέσκο. (Λ.χ η Ουνέσκο εφάρμοσε πολλά προγράμματα στην 
Ιταλία και ειδικότερα στην νότια Ιταλία και όχι μόνο.)  Από την άλλη, οι χώρες της Βόρειας 
Ευρώπης67 (Μ. Βρετανία, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία), που πίστευαν πως είχαν εξαλείψει τον 
αναλφαβητισμό χάρη στην εξάπλωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ξανα-ανακάλυψαν κατά 
                                                           
67 Τα στοιχεία από P. Freynet, 1987, σελ.79-84. Ανάμεσα τους η Μ. Βρετανία, ήταν η πρώτη που 

αναγνώρισε επίσημα το πρόβλημα, το 1973. Το 1972 οι Βρετανοί πληροφορήθηκαν έκπληκτοι 

(χάρη στην πρωτοβουλία μιας μικρής φιλανθρωπικής οργάνωσης) ότι 7 με 10% των ενηλίκων άνω 

των 16 ετών τέλειωναν το σχολείο ξέροντας απλώς να συλλαβίζουν ένα κείμενο, και ότι στο 

Ηνωμένο Βασίλειο υπήρχαν περίπου δύο εκατομμύρια αναλφάβητοι, χωρίς τους μετανάστες. Η 

αποκάλυψη αυτή ήταν σημαντική: για πρώτη φορά διαπιστωνόταν η έκταση ενός φαινομένου που 

θεωρούνταν ώς τότε περιθωριακό. Τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια, πολλές ανεπτυγμένες χώρες 

έκαναν επίσημες ή ανεπίσημες εκτιμήσεις ανάλογης τάξης και αξίας. Η επίσημη συνειδητοποίηση 

του προβλήματος στις Κάτω χώρες έγινε το 1977, στην Ομοσπονδιακή Γερμανία το 1981, στο 

Βέλγιο 1983, και το 1984 στη Γαλλία. Η υποτιθέμενη ανωτερότητα στην εκπαίδευση των χωρών 

αυτών στον τομέα της πρακτικής άσκησης για τον αλφαβητισμό ενηλίκων, παρουσιάζει ουσιαστική 

καθυστέρηση. Επίσης πιο αναλυτικά, Βλ. Δ. Βεργίδης, 1995, σελ. 165-172. 
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κάποιον τρόπο το πρόβλημα και αντιλήφθηκαν ότι το σχολείο δεν ήταν από μόνο του ικανό να 
διασφαλίσει την εξάλειψη του αναλφαβητισμού. 

 Σε επίπεδο εθνικό, οι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού ενηλίκων 
είναι κυβερνητικές και συνήθως βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας, εκτός από 
τη Γαλλία που η εκπαίδευση ενηλίκων έχει ανατεθεί στο Υπουργείο Κοινωνικών υπηρεσιών και την 
Ελλάδα που τα τελευταία χρόνια έχει ανατεθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού. Παρουσιάζονται όμως 
και κάποιες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού ενηλίκων από συλλόγους, 
όπως λ.χ. στο Βέλγιο και την Ιρλανδία. 

 Κοινό σημείο όλων των κυβερνητικών προσπαθειών είναι το “εύθραυστο” του χαρακτήρα 
τους. Σε όλες τις χώρες τα προγράμματα αυτά εξαρτώνται από πολιτικές επιλογές της στιγμής και 
είναι από τα πρώτα που υφίστανται τις περικοπές λιτότητας από τον προϋπολογισμό του Κράτους. 

 Ενδεικτικά οι κυριότερες ενέργειες για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού στα κράτη-
μέλη ήταν οι εξής: Το 1982 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για την αντιμετώπιση του 
αναλφαβητισμού. Δύο χρόνια αργότερα, το 1984 στη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας το 
Συμβούλιο κια οι Υπουργοί Παιδείας των χωρών-μελών συμφώνησαν ότι ο αναλφαβητισμός 
αποτελεί σημαντικό πρόβλημα και συγκροτήθηκε ομάδα εθνικών υπευθύνων από ειδικούς στο θέμα 
της αντιμετώπισης του αναλφαβητισμού, που ορίσθηκαν από τα Υπουργεία Παιδείας των χωρών-
μελών με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό των κοινοτικών με τις εθνικές 
δράσεις. Το 1984 (6 έως 8 του Σεπτέμβρη) χρηματοδοτήθηκε συμπόσιο με θέμα, “ο αλφαβητισμός 
στις βιομηχανικές χώρες” από το Lire et Ecrire. Επίσης χρηματοδοτήθηκε έρευνα με θέμα τον 
αναλφαβητισμό η οποία πραγματοποιήθηκε από το Lire et Ecrire στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την 
Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Μ. Βρετανία με στόχο τον εντοπισμό των αιτίων του λειτουργικού 
αναλφαβητισμού. Στα 1987 χρηματοδοτήθηκε το πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την αντιμετώπιση 
του αναλφαβητισμού στις χώρες- μέλη της Ε.Ο.Κ που οργανώθηκε στην Αθήνα, με θέμα την 
πρόληψη του αναλφαβητισμού στη στοιχειώδη εκπαίδευση και την αντιμετώπιση του 
αναλφαβητισμού ενηλίκων. Το 1988 χρηματοδοτήθηκαν 17 πιλοτικά προγράμματα για την πρόληψη 
του αναλφαβητισμού στην υποχρεωτική εκπαίδευση συνολικής διάρκειας δύο ετών (από αυτά δύο 
στην Ελλάδα) τα συμπεράσματα των οποίων παρουσιάστηκαν σε συμπόσιο που οργανώθηκε στις 
Βρυξέλες το 1990, στα πλαίσια του διεθνούς έτους αλφαβητισμού. 

 Ηγετικό ρόλο στην εξάλειψη του αναλφαβητισμού έχει η Ουνέσκο. Το ενδιαφέρον της 
αρχίζει από το 1946.  Η Ουνέσκο  προτρέπει τα μέλη της Κοινότητας να επιχειρήσουν την 
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προώθηση αλφαβητισμού ενηλίκων μέσα από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει. Οι 
δραστηριότητες  της Ουνέσκο  αποβλέπουν: (1) στην ορθότερη κατανόηση του προβλήματος του 
αναλφαβητισμού με τον εντοπισμό των αναλφάβητων ατόμων και ομάδων, ώστε να αποκαλυφθούν 
τα πραγματικά αίτια του αναλφαβητισμού σε κάθε τοπικό πλαίσιο ξεχωριστά, οι επιπτώσεις του 
στον πληθυσμό, καθώς και η αναζήτηση μέτρων για την εξάλειψή του, (2) στην παροχή βοήθειας 
για την επεξεργασία εθνικών, τοπικών και διεθνών στρατηγικών προς την προώθηση και την 
πρόσβαση στη Στοιχειώδη εκπαίδευση όσο και την εξάλειψη του αναλφαβητισμού, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις αγροτικές περιοχές. Εντατικοποίηση της δράσης προς όφελος των μειονεκτικών 
ομάδων, ειδικότερα των νεαρών κοριτσιών και των γυναικών, και (3) την ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων μόρφωσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε να  καταστεί ικανό 
να διευθύνει προγράμματα διδασκαλίας, γραφής και ανάγνωσης ενηλίκων στον αγώνα ενάντια 
στην επιστροφή στον αναλφαβητισμό και με στόχο την προώθηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 
για όσους νέους εγκατέλειψαν το σχολείο ώστε να αναπτύξουν περισσότερο τις γνώσεις και τις 
ικανότητές τους, ή την εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης, και να αποκτήσουν τη δυνατότητα να 
βρούν απασχόληση, ιδιαίτερα στον αγροτικό ή τεχνικό τομέα. 

 

 2.3.2  Η συμβολή της Ουνέσκο   

 Η Ουνέσκο ένας “σφαιρικός αρχηγός αλφαβητισμού”68 από την ίδρυσή της (1946) μέχρι 
σήμερα έχει οργανώσει επτά Διεθνείς συνδιασκέψεις (Elsinore 1949, Montreal 1960, Teheran 1965, 
Tokyo 1972, Persepolis 1975, Paris 1985 και Bangkok 1990) για την αντιμετώπιση της 
Επιμόρφωσης Ενηλίκων και την ανάπτυξη ενός ευρέος κινήματος αλφαβητισμού για όλο τον κόσμο. 

  Στην πρώτη στο Elsinore της Δανίας (1949),  εκφράστηκε η ιδέα ότι οι άνθρωποι όλων των 
χωρών έχουν πάντοτε ανάγκη από εκπαίδευση, στη δεύτερη, στο Montreal του Καναδά (1960) η 
Επιμόρφωση των ενηλίκων θεωρήθηκε απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σ’ έναν 
κόσμο που συνεχώς αλλάζει και αναγνωρίστηκε η ανάγκη του αλφαβητισμού, ο οποίος θεωρήθηκε 
απαραίτητος για την ανθρώπινη κοινωνία και την ανάπτυξή της. Έγινε επίσης λόγος για την 
εξάλειψη του αναλφαβητισμού το συντομότερο δυνατό. Η τρίτη πραγματοποιήθηκε στην Τεχεράνη 
(1965) με την Παγκόσμια συνδιάσκεψη Υπουργών της Εκπαίδευσης για την εξάλειψη του 
αναλφαβητισμού. Μ΄αυτήν προεκτείνονται οι σκοποί του αλφαβητισμού καθώς αντικείμενο 

                                                           
68Βλ. A. Newman, C. Beverstock, 1990, σελ.20 
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ενδιαφέροντος αποτελεί πλέον ο λειτουργικός αλφαβητισμός, ο οποίος συνδέθηκε με οικονομικούς 
όρους και παραγωγικότητα69. Μεταξύ του 1967 και του 1973 έγιναν προσπάθειες για την επίτευξή 
του σε ένδεκα χώρες του Τρίτου κόσμου. Στο Τόκιο (1972) εκφράστηκαν δυσπιστίες ως προς ένα 
στενά εννοούμενο σχέδιο  λειτουργικού αλφαβητισμού: ο αλφαβητισμός και η επιμόρφωση των 
ενηλίκων οφείλει να αποβλέπει στην προώθηση και διάδοση γνώσεων, την  προετοιμασία των 
ανθρώπων για δημιουργική δραστηριότητα και συμμετοχή στην κοινότητα με σκοπό τη δημιουργία 
ενός γνήσιου πολιτισμού, βασισμένου στις ρίζες και τις παραδόσεις κάθε λαού. Η συνδιάσκεψη 
τονίζει τη σημασία του αλφαβητισμού και τον εντάσει στο γενικό πλαίσιο της εκπαίδευσης 
ενηλίκων. Στο  Τόκιο επίσης η εξάλειψη του αναλφαβητισμού αποτέλεσε πρώτη προτεραιότητα, 
μέσα από ευρείας κλίμακας εκστρατείες αλφαβητισμού βασισμένες σε ένα αναθεωρημένο ορισμό 
του λειτουργικού αλφαβητισμού που θα περικλείει ατομικές και κοινωνικές προοπτικές. 

  Στην Περσέπολη, στο διεθνές συμπόσιο για τον αλφαβητισμό το 1975, μεταβλήθηκε το 
περιεχόμενο της λειτουργικότητας του αλφαβητισμού. Η αποκλειστική εστίαση στις  οικονομικές 
δεξιότητες μεταμορφώθηκε μέσα από την υιοθετημένη Φρεϊρεανή στάση σύμφωνα με την οποία,  ο 
αλφαβητισμός αποτελεί  στρατηγική απελευθέρωσης μέσα από την οποία οι άνθρωποι διδάσκονται  
όχι μόνο να διαβάζουν τις λέξεις αλλά και τον κόσμο. Το μήνυμα αυτό άνοιξε καινούριους ορίζοντες 
προς μια ευρύτερη αντίληψη του ανθρώπου για τον εαυτό του και τον κόσμο. Η  19η Σύνοδος της  
Ουνέσκο  στο Ναϊρόμπι (26 Οκτωβρίου έως  30 Νοεμβρίου 1976)  εξέδωσε την περίφημη απόφαση 
“Για την ανάπτυξη της επιμόρφωσης των Ενηλίκων” ενταγμένη στα πλαίσια της δια βίου 
εκπαίδευσης η οποία κάλυπτε ολόκληρο το φάσμα της παιδείας, σχολικής και εξωσχολικής, η 
οποία οφείλει να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες καταστάσεις, που προκύπτουν από τις ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες των λιγότερο προνομιούχων στρωμάτων70. Στην 21η Σύνοδο, τον Οκτώβριο 

                                                           
69Βλ. H. S. Bhola, 1984. 
70 Βλ. Unesco, 1980, σ. 73. Η 19η συνεδρίαση κινήθηκε σε παρόμοιους άξονες με αυτούς της 

Τρίτης Διεθνούς συνδιάσκεψης όταν υιοθέτησε το μήνυμα στην ανάπτυξη εκπαίδευσης ενηλίκων 

στο οποίο διαβάζουμε: ”Σεβασμός σ΄αυτά τα πρόσωπα ή τις ομάδες που έχουν παραμείνει 

αναλφάβητα και τους είναι δύσκολο να συμμετέχουν ή έχουν περιορισμένη συμμετοχή στην 

κοινωνία εξαιτίας της περιορισμένης εκπαίδευσής τους. Απαιτείται να σχεδιαστούν δραστηριότητες 

στην εκπαίδευση ενηλίκων οι οποίες όχι μόνο θα καταστήσουν αυτούς ικανούς να διαβάζουν και να 

γράφουν αλλά θα τους δώσουν τα εφόδια για να συνδεθούν με την παραγωγική εργασία, να 

προαγάγουν την αυτοενημέρωσή τους σε προβλήματα υγείας, νοικοκυριού, υγιεινής και ανατροφής 

των παιδιών, να προωθήσουν την αυτονομία τους και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή. 
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του 1980, η Γενική Συνέλευση της Ουνέσκο αναγνώρισε ότι η εξάλειψη του αναλφαβητισμού 
αποτελεί ένα από τα πλέον επείγοντα προβλήματα που απαιτεί απόλυτη προτεραιότητα. Την ίδια 
εποχή, η συνέλευση τόνισε την ανάγκη ταυτόχρονης δραστηριοποίησης σε δύο μέτωπα: γενίκευση 
της στοιχειώδους παιδείας και προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων με ειδικότερο στόχο τη 
διδασκαλία γραφής και ανάγνωσης στους  αναλφάβητους. Η διπλή αυτή στρατηγική για την 
ανάπτυξη και την ανανέωση της στοιχειώδους εκπαίδευσης  και για την εξάλειψη του 
αναλφαβητισμού  είναι μία από τις προτεραιότητες της Ουνέσκο στην διάρκεια της δεκαετίας του 
’80 μέσα από το Μεσοπρόθεσμο Πενταετές σχέδιο (1984-1989)  που περιλαμβάνει ένα Κύριο 
Πρόγραμμα: “Εκπαίδευση για όλους”71 με  στόχο στο τέλος της περιόδου του μεσοπρόθεσμου 
σχεδίου η υπάρχουσα τάση αύξησης αναλφαβητισμού να έχει σταματήσει ή να αντιστραφεί. 

 Η συνδιάσκεψη της Ουνέσκο στο Παρίσι στα 1985, στρέφει ξανά την προσοχή της στην 
εκρίζωση του λειτουργικού αναλφαβητισμού έως το έτος 2000 και η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών στα 1987, ομόφωνα ονόμασε το 1990, έτος σφαιρικής κλήσης στο έργο του 
αλφαβητισμού για μια νέα δεκαετία. Ο ετήσιος εορτασμός άρχισε με την 4η Παγκόσμια συνέλευση 
στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, τον Ιανουάριο τo 1990 με θέμα: 
Αλφαβητισμός-Λαϊκή εκπαίδευση και Δημοκρατία. Ομόφωνα αποφασίστηκε όλοι να εργαστούν, με 
σκοπό  την εκπαίδευση για όλους, μέχρι το έτος 2000 με κατανομή των πηγών προς αυτό το σκοπό.  

 Η συμβολή της Ουνέσκο σήμερα, όπως και στο παρελθόν, απορρέει από το ενδιαφέρον να 
ενεργοποιήσει και να υλοποιήσει λύσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές πραγματικότητες και 
θα ανταποκρίνονται στα προβλήματα των χωρών αυτών. Έχουν  εγκαινιασθεί προγράμματα 
επιμόρφωσης εκπαιδευτικού προσωπικού σε εθνικό επίπεδο, έχουν προωθηθεί τοπικές και 
περιφερειακές διασκέψεις συνεργασίας στις διάφορες Ηπείρους, έχουν οργανωθεί σεμινάρια για 
την διευκόλυνση της διακίνησης και ανταλλαγής ιδεών, πληροφοριών και εμπειριών και έχει 
επιτευχθεί η έκδοση και διανομή έντυπου υλικού. Συγχρόνως, ενθαρρύνονται στρατηγικές και μέσα 
που θα επιτρέψουν στις αναπτυσσόμενες χώρες να καταβάλουν τις δικές τους προσπάθειες για την 
αποτελεσματικότερη εξάλειψη του αναλφαβητισμού στις λιγότερο προνομιούχες χώρες, και 
προωθείται άμεση συνεργασία σε χώρες με κοινά προβλήματα και ενδιαφέροντα. Η πολυδιάστατη 

                                                           
71Στόχος του προγράμματος είναι  να αναχαιτίσει τον αναλφαβητισμό από τη ρίζα του μειώνοντας 

σημαντικά το αριθμό των παιδιών που δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Έτσι θα συνεχίσει να αυξάνει το 

ποσοστό αυτών που γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, τόσο ανάμεσα στα παιδιά όσο και στους 

ενηλίκους. 
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και αμοιβαία αυτή βοήθεια  στον τομέα της εκπαίδευσης αρχίζει να αποδίδει καρπούς, μέσω μιας 
οριζόντιας συνεργασίας, όπως εκείνη που περιλαμβάνουν το πλαίσιο του Κύριου προγράμματος 
για την εκπαίδευση στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική και το Περιφερειακό πρόγραμμα για 
την εξάλειψη του αναλφαβητισμού στην Αφρική72. 

 Ευρείας κλίμακας προγράμματα αλφαβητισμού γυναικών με θετικά αποτελέσματα 
εφαρμόστηκαν από την Ουνέσκο στις Ινδίες, Νιγηρία, Περού, Τόγκο, Βραζιλία, Μοζαμβίκη, Βολιβία, 
κ.λ.π. 

  Στις Ινδίες (1985) το πρόγραμμα αλφαβητισμού εφαρμόστηκε σε τριακόσια κέντρα με νέες 
γυναίκες ηλικίας 18 έως 35 χρονών. Συνέβαλε στη μείωση αναλογικά του αναλφαβητισμού και 
συνετέλεσε στην ανάπτυξη πολιτικής ενημέρωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
συμμετεχουσών73. Στη Νιγηρία74το πρόγραμμα συντονίζεται από αγροτικούς οργανισμούς, 
απευθύνεται σε γυναίκες οι οποίες κατέχουν ένα σπουδαίο ρόλο στην αγροτική ανάπτυξη και την 
οικονομία της χώρας και τις παροτρύνει να συμμετέχουν για να βελτιώσουν τις συνθήκες τους ως 
γυναίκες και ως παραγωγοί, κρίνοντας απαραίτητη τη συνεργασία τους με τις τεχνικές υπηρεσίες 
τις υπεύθυνες για την υγεία, τη γεωργία, τη διατροφή, τον οικογενειακό και οικονομικό 
προγραμματισμό. Στο Περού75 βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να βελτιώσει τις μεθόδους 
                                                           
72Βλ. S. Jizawa, 1990, σελ. 15. Οι χώρες στις οποίες παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά 

αναλφάβητων, για την αντιμετώπιση του προβλήματος, εγκαινίασαν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 

για όλους σε Ασία- Ειρηνικό το 1987, συντονισμένο από την Ουνέσκο. Το πρόγραμμα έδωσε 

έμφαση στην εισαγωγή νέων διδακτικών μεθόδων οι οποίες ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες 

των περιθωριοποιημένων αγροτικών και αστικών πληθυσμών, των γυναικών, των μειονοτήτων και 

των μη προνομιούχων. 

 
73Βλ. K. Chlebowska, 1990, σελ. 101-102. Οι γυναίκες ενημερώθηκαν για τα δικαιώματά τους, 

εκφράζουν τη γνώμη τους δημόσια για θέματα που θεωρούν σημαντικά, άλλαξαν τις συνήθειες 

διατροφής τους, εμβολιάζουν τα παιδιά τους περισσότερο συστηματικά. 

74 Στο ανωτέρω σελ. 105-107.            
75 Στο ανωτέρω σελ. 107-109. Παρατηρήθηκε ότι τα σχολεία σ’ αυτή την περιοχή δεν 

προετοιμάζουν τα παιδιά για ένα αγροτικό μέλλον αλλά αντίθετα τα απομακρύνουν από αυτό. Η 

εφαρμογή αστικών μοντέλων φαίνεται να είναι ο κύριος λόγος για την αποτυχία τους αλλά και για 

τον αναλφαβητισμό τους. Βασισμένη σ’ αυτή την παρατήρηση, η Περουβιανή κυβέρνηση 

προσανατολίστηκε σε μια ταυτόχρονη εκστρατεία αλφαβητισμού ενηλίκων και διδασκαλίας σε 

παιδιά. Για την ανάδειξη των προβλημάτων και την επίλυσή τους χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές της 
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διδασκαλίας ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής, πράγμα ιδιαίτερα χρήσιμο για την τοπική 
αγροτική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη επίσης προσοχή δόθηκε στις γυναίκες του αγροτικού περιβάλοντος, ο 
αναλφαβητισμός των οποίων ανερχόταν σε ποσοστό 73% για ηλικίες 15 ετών και πάνω. Αλλά και 
στο Τόγκο76το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες και μάλιστα αγροτικών περιοχών με στόχο να 
τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ως γυναίκες και μάλιστα ως 
αγρότισσες γυναίκες. Στη Βραζιλία 77 το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες το δε περιεχόμενό 
του εστιάζεται σε εκπαίδευση συνδεδεμένη με τη υγεία. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι γυναίκες 
μέσα απο τον αλφαβητισμό τους, γνώση του σώματός τους, να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους 
και να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους. Στη Μοζαμβίκη78το πρόγραμμα εφαρμόστηκε όταν η 
Μοζαμβίκη βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση και σκοπός του ήταν να προσφέρει βασικές γνώσεις 
σε όσο το δυνατόν περισσότερους ενηλίκους για να αντιμετωπίσουν τη ζωή όταν επιστρέψουν στα 
χωριά τους και να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους μετά τον πόλεμο, μέσα από μια εκπαιδευτική 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση θεμάτων υγείας, υγιεινής, θανάτου αλλά και γεωργικής 
παραγωγής.  

 Ωστόσο οι Ομοσπονδιακές κυβερνήσεις, δεν έδειξαν την ανάλογη προθυμία να διαθέσουν 
κεφάλαια, με αποτέλεσμα να απομένει στους ιδιωτικούς φορείς η χρηματοδότηση του κινήματος.  
Άλλες μεγάλες συνδιασκέψεις, κατά τη διάρκεια του έτους 1990, ήταν η παγκόσμια συνδιάσκεψη με 
θέμα την εκπαίδευση για όλους, το Μάρτιο, επίσης στην Μπαγκόκ και η Διεθνής Συνδιάσκεψη για 
την εκπαίδευση, στη Γενεύη της Ελβετίας τον Σεπτέμβριο. 

 Μέσω της Ουνέσκο ο αλφαβητισμός έχει αναχθεί σε διεθνή αξία και καταβάλλεται 
προσπάθεια να εξαλειφθεί διεθνώς η μάστιγα αυτή που είναι πραγματικό στίγμα για τον πολιτισμό 
μας, στη δύση του 20ού αιώνα.  

                                                                                                                                                                                
παρατήρησης και των ατομικών και ομαδικών συνεντεύξεων αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι 

χρησιμοποιήθηκαν και οπτικο-ακουστικές τεχνικές, βίντεο κλπ. 

 
76Στο ίδιο σελ. 110. Κρίνεται αναγκαίο να αποκτήσουν οι γυναίκες άμεση και συγκεκριμένη γνώση 

(επαρκείς γνώσεις) ώστε να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη σχολική εργασία των παιδιών 

τους, να διαβάζουν και να καταλαβαίνουν ιατρικές συνταγές και ειδήσεις, τοπικές εφημερίδες, να 

κατανοούν καλύτερα τις αιτίες των προβλημάτων τους αλλά και να καταγράφουν λογαριασμούς, να 

μην πέφτουν θύματα απάτης όταν πωλούν τα προϊόντα τους κ.λ.π. 

77Στο ίδιο, σελ. 111-113. 
78Στο ανωτέρω, σελ.103-105. 
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 Από το 1967 έχει καθιερωθεί σε όλα τα Κράτη-μέλη ο εορτασμός της διεθνούς ημέρας 
καταπολέμησης αναλφαβητισμού στις 8 Σεπτεμβρίου. 

 

 2.3.3.  Σοσιαλιστικές χώρες - Τρίτος κόσμος 

 Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτες Εθνικές πρωτοβουλίες για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού 
σημειώθηκαν σε χώρες σοσιαλιστικές  και μάλιστα στα πρώτα χρόνια της σοσιαλιστικής εξουσίας 
σ’ αυτές  (ΕΣΣΔ 1919, Βιετνάμ 1945, Κίνα 1949, Κούβα 1960, Μπούρμα 1962, Βραζιλία 1967, 
Τανζανία 1971, Σομαλία 1969). Οι σοσιαλιστικές εξουσίες φαίνεται να κατανοούν από πολύ νωρίς 
(1920) ότι το έργο της αλλαγής του παραδοσιακού κοινωνικού και οικονομικού συστήματος σε μια 
μοντέρνα βιομηχανική “κουλτούρα” δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί χωρίς τη βοήθεια του 
αλφαβητισμού79. Ο αλφαβητισμός αντιμετωπίστηκε παντού από την εξουσία ως μέγιστη συλλογική 
υποχρέωση σχεδόν ισάξια με την οικονομική80, και τα μέτρα  που υιοθετήθηκαν φαίνεται να είναι τα 
ίδια σε όλες σχεδόν τις χώρες. Ενδιαφέρον  στις εκστρατείες για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού 
των χωρών αυτών οι οποίες χαρακτηρίζονται από μια ποικιλία γλωσσών σε διαφορετικές ιστορικές 
περιόδους, παρουσιάζει η οργάνωση, η κινητοποίηση για αλφαβητισμό, ο σχεδιασμός και η 
διαχείριση, η επιλογή της γλώσσας, οι παιδαγωγικές αρχές, η επιλογή και η επιμόρφωση 
δασκάλων καθώς και η παραγωγή περιεχομένων81. 

 Η πρώτη εθνική  εκστρατεία αλφαβητισμού πραγματοποιείται στη Σοβιετική Ένωση μετά 
την επανάσταση του 1917 και αποτελεί πρόγονο των σύγχρονων εκστρατειών μαζικού 
αλφαβητισμού. Σε μια χώρα με 75% αναλφάβητους ο Λένιν διαττάζει όλοι από 8 έως 50 ετών να 
μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν τη μητρική τους γλώσσα  ή τη Ρωσική ενώ θα έχουν 
κυρώσεις όσοι το αποφεύγουν. Η εκστρατεία αλφαβητισμού ήταν σύμφυτη με τη Μαρξιστική 
ιδεολογία και απέβλεπε σε πολιτικούς και οικονομικούς στόχους. Για να συμμετέχει ενεργά στην 
πολιτική ζωή της χώρας του, ο λαός έπρεπε να αποκτήσει νέα συνείδηση. Έτσι οι αναλφάβητοι που 
γίνονταν αλφαβητισμένοι έλυναν ένα μεγάλο αριθμό καθημερινών προβλημάτων ζωής, γίνονταν 
καλοί και αποδοτικοί εργάτες  και συμμετείχαν ενεργά στην πολιτική ζωή της χώρας. 

                                                           
79Βλ. H. S. Bhola,  1984, σελ.42. 

80Α.Φραγκουδάκη, 1985, σελ.71. 

81 Βλ. για την καθεμία αναλυτικά Παράρτημα ΙΙ, σελ. 355-372. 

 
47



 

 Αλλά και στο Βιετνάμ ο αλφαβητισμός συνδέεται με τις ανάγκες της επανάστασης, με 
οικονομικά, πολιτικά ζητήματα και με την άμεση επιβίωση, γιατί μια χώρα που μόλις έχει γίνει 
ανεξάρτητη χρειάζεται πολίτες αλφαβητισμένους για το εθνικό συμφέρον. Την ευθύνη της 
κινητοποίησης στον αλφαβητισμό αναλαμβάνει το κόμμα που  έχει στον έλεγχό του οργανώσεις 
γυναικών, συνεταιρισμούς αγροτών, συντεχνίες.  

 Με την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας στην Κίνα το 1949 ο αλφαβητισμός θεωρήθηκε ένας 
από τους κύριους στόχους της μετα-επαναστατικής  κοινωνίας. Οι αναλφάβητοι αποτελούσαν το 
95% του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές και το 85% του συνολικού. Πρόκειται για επιτυχές 
πείραμα μαζικής εκπαίδευσης στην ιστορία -η πολιτική επανάσταση  ενωμένη με μορφωτική 
επανάσταση- με απώτερο στόχο την πολιτική κοινωνικοποίηση, την κατάργηση των ταξικών δομών 
και την οικονομική ανάπτυξη. 

  Μία από τις πιο γνωστές επίσης εκστρατείες αλφαβητισμού στη δεκαετία του 1960 
εξαγγέλθηκε από τον Φιντέλ Κάστρο στην Κούβα με σκοπό την παγίωση της πολιτικής 
επανάστασης του 1959, τη δημιουργία νέας επαναστατικής συνείδησης και εκπαίδευσης των 
ανθρώπων και απώτερο στόχο την οικονομική παραγωγή. Για παρόμοιους λόγους εκριζώνεται ο 
αναλφαβητισμός με τρόπο μοναδικό  στην μετα-επαναστατική Μπούρμα (1962) κάτω από ένα 
πρόγραμμα του σοσιαλιστικού κινήματος. Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της εκστρατείας στη 
Μπούρμα αποτελεί το γεγονός ότι το κίνημα στηρίζεται κυρίως στην εθελοντική εργασία.  

 Έχει αποδειχθεί  ότι οι καμπάνιες αλφαβητισμού στις Σοσιαλιστικές χώρες είχαν σημαντική 
επιτυχία: διέθεταν πολιτική πρωτοβουλία και ορθό σχεδιασμό για την κινητοποίηση των ανθρώπων 
όσο και για την εκπαίδευσή τους, με αποτέλεσμα όχι μόνο τον ίδιο τον αλφαβητισμό αλλά και την 
προώθηση της μορφωτικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης των χωρών αυτών. 

  Κοινό γνώρισμα σε όλες τις προσπάθειες αλφαβητισμού στις σοσιαλιστικές χώρες μέχρι 
το 1960 είναι η διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής με καθαρά παραδοσιακές αντιλήψεις σε 
σύγκριση με τις πιο πρόσφατες ριζοσπαστικές ανθρωπιστικές απόψεις για τον αλφαβητισμό που 
φτάνουν από τον Τρίτο κόσμο οι οποίες επικρατούν στο τέλος της δεκαετίας του ’60 και τη δεκαετία 
του ’70 και εστιάζουν όχι απλώς στην ανάγνωση μιας λέξης αλλά στην ανάγνωση του ίδιου του 
κόσμου, με κύριο εκπρόσωπο τον Π. Φρέιρε82. 

                                                           
82 Βλ. παρακάτω, σελ. 155. 
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 Επαναστατικές διαδικασίες επίσης προώθησαν τον αλφαβητισμό στα κράτη του Τρίτου 
κόσμου στο τέλος της δεκαετίας του ’60 μέσα από  εθνικές πρωτοβουλίες με σημαντικά 
αποτελέσματα. Έτσι οι εθνικές εκστρατείες αλφαβητισμού στην Βραζιλία83, τη Σομαλία84, και την 
Τανζανία85 έχουν ως απώτερο σκοπό τόσο την κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση των 
χωρών τους αλλά και την προσωπική πρόοδο, την ατομική προαγωγή και εξέλιξη με σκοπό τη 
γενική δημόσια ευημερία86. 

 Επίσης στη Χιλή87, την εποχή της Δημοκρατικής διακυβέρνησης ο αλφαβητισμός 
προωθήθηκε όπως επίσης στις αναγεννώμενες χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου, από 
απομονωμένες προσπάθειες στο Sao Tome e Principe, στη Γουϊνέα Μπισάου88, στα νησιά του 
Πράσινου Ακρωτηρίου κ.α. Από αυτές τις χώρες διδασκόμαστε τη μέθοδο και το περιεχόμενο. Η 
μέθοδος παύει να είναι ανεξάρτητη διαδικασία, ταυτίζεται με την ύλη και οι δύο μαζί προχωρούν. 
                                                           
83Η επανάσταση του 1964 στην Βραζιλία και οι κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες του ’70 δικαιώνουν 

την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. Η εκπαίδευση αλφαβητισμού σε αγροτικές περιοχές είναι 

ένα ακόμη εργαλείο για τον αγώνα τους. 

84Η επαναστατική κυβέρνηση η οποία ανέλαβε την εξουσία το 1969 θεώρησε πρωταρχικό το 

πρόβλημα του αναλφαβητισμού. 

85Στην Τανζανία οι στόχοι τέθηκαν το 1971  στο πρόσφατα ανεξάρτητο κράτος να αποκτήσει ο 

λαός δεξιότητες που απαιτούνται για οικονομική παραγωγή και πολιτική συμμετοχή. 

86 Βλ. αναλυτικά  παράρτημα ΙΙ, σελ. 366-372. 

87Βλ. P.Freire, 1978, σελ.111. Στη Χιλή τα κίνητρα για αλφαβητισμό σχετίζονταν με την αγροτική 

μεταρρύθμιση που ήδη βρισκόταν σε εξέλιξη. Αυτό έδωσε ένα λειτουργικό ρόλο στην εκπαίδευση 

ενηλίκων. Πολύ συχνά οι Χιλιανοί χωρικοί καθώς συνομιλούσαν μεταξύ τους στους μορφωτικούς 

κύκλους, σημείωναν τους συγκεκριμένους λόγους που τους είχαν οδηγήσει να ζητήσουν 

εκπαίδευση, εστιάζοντας στο γεγονός ότι πριν δεν είχαν λόγους να μάθουν να διαβάζουν και να 

γράφουν διότι δεν είχαν τρόπο να χρησιμοποιούν τα γράμματα. 

 
88Βλ. στο ίδιο, σελ. 112. Η περίπτωση της Γουϊνέας είναι διαφορετική. Ο πόλεμος για την ελευθερία 

αποτελεί μορφωτικό γεγονός και παράγοντα κουλτούρας. Σε ένα μορφωτικό κύκλο κάποιος είπε: 

“Ο αγώνας σήμερα είναι το ίδιο όπως χτες, με κάποιες διαφορές. Χτες με όπλα στα χέρια 

ζητούσαμε να διώξουμε την κατακτητή. Σήμερα άγρυπνοι, με όπλα στα χέρια, επιδιώκουμε τον 

αγώνα της παραγωγής για την αναδόμηση της χώρας μας. Στην Γουϊνέα η αλφαβητική και μετα-

αλφαβητική εκπαίδευση για ενηλίκους είναι καθαρά πράξη πολιτική. 
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Αλλά και σε άλλες Λατινικές χώρες προωθήθηκε ο αλφαβητισμός από φωτισμένους ιερωμένους της 
Καθολικής εκκλησίας. Όλες αυτές οι προσπάθειες στηρίζονται στην ίδια περίπου θεωρητική βάση. 

 Σημαντικές επίσης πρωτοβουλίες στη δεκαετία του ’70 προωθούν τον αλφαβητισμό, στην 
Αιθιοπία89, στην Ινδία90 και τη Νικαράγουα91. 

 Το πιο σημαντικά αποτελέσματα των εκστρατειών μετά το ’60 αποτελούν η πολιτικοποίηση 
των μαζών και η εμφάνιση μιας νέας συνείδησης των ανθρώπων  ειδικά στις αγροτικές μάζες, η 
οποία αναβιώνει δυναμικά και δημιουργικά ποικίλες όψεις της καθημερινής  ζωής και της 

                                                           
89Βλ. στοιχεία στο Courrier της Ουνέσκο (Ελλην. έκδοση), 1984, (Απρίλιος), σελ.18. Στην Αιθιοπία 

η εκστρατεία κατά του αναλφαβητισμού άρχισε το 1976 με την υποστήριξη της Εθνικής 

Συντονιστικής επιτροπής και τη συμμετοχή αγροτικών οργανώσεων, οργανώσεων των κατοίκων 

των πόλεων, καθώς και 984.700 εθελοντών δασκάλων, σπουδαστών και άλλων με αποτέλεσμα να 

ανέλθει το ποσοστό των κατοίκων που γνωρίζει γραφή και ανάγνωση σε 90% για τις πόλεις και 

49% για τα χωριά. Η εκστρατεία έγινε στις 15 από τις 80 συνολικά γλώσσες της χώρας που 

μιλιούνται από το 90% του πληθυσμού. 

90 Βλ. στο ίδιο, σελ. 21. Στην Ινδία, από το 1961 ως το 1972, το Κίνημα γαι την Ανάπτυξη των 

χωριών Μαχαράστρα εξάλειψε εντελώς τον αναλφαβητισμό σε 36.693 χωριά και δίδαξε 10 

εκατομμύρια ενηλίκους να διαβάζουν και να γράφουν. Η εθνική Ένωση Ινδών Γυναικών ίδρυσε 

1.500 εκπαιδευτικά κέντρα σε φτωχές αστικές και αγροτικές περιοχές εννέα κρατών. Ο σύνδεσμος 

της Βεγγάλης έχει εκπαιδεύσει 8.7000 δάσκαλους από το 1961 μέχρι το 1974 και σε 320 μαθήματα 

έχουν διδαχθεί ανάγνωση και γραφή 105.000 Ινδοί. Το 1975, η Διεύθυνση Στοιχειώδους Παιδείας 

Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών εγκαινίασε το Πενταετές 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενηλίκων που καλύπτει 22 Κράτη και έχει στόχο να διδάξει ανάγνωση 

και γραφή σε 100 εκατομμύρια Ινδούς από 15 έως 35 χρονών, ιδιαίτερα στις γυναίκες των 

αγροτικών περιοχών, σε ορισμένες κοινωνικές τάξεις και φυλές καθώς και στις περισσότερο 

μειονεκτούσες τάξεις του αστικού και αγροτικού πληθυσμού. Επίσης βλ. στο K.Gough, 1968, σελ. 

44-56. 

91Βλ. στο ίδιο, σελ. 20. Η Νικαράγουα με μια Εθνική σταυροφορία κατά του αναλφαβητισμού, που 

άρχισε το 1979, μείωσε το ποσοστό των αναλφάβητων κατοίκων της χώρας από 50% σε 13%. 

Στην προσπάθεια αυτή βοήθησαν οι λαϊκές εκπαιδευτικές κολεκτίβες και οι κοινοτικές εκπαιδευτικές 

ομάδες. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στρατολογήθηκαν και εκπαιδεύτηκαν 120.000 εθελοντές 

δάσκαλοι, που σε διάστημα πέντε μηνών, δίδαξαν μισό εκατομμύριο Νικαραγουανούς. Επίσης οι 

μαθητές του γυμνασίου είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να συμμετέχουν ως δάσκαλοι σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων για ένα εξάμηνο. Επίσης για την εθνική εκστρατεία 

αλφαβητισμού στη Νικαράγουα βλ. στο R. F. Arnove, 1980, σελ. 410-417. 
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παραδοσιακής κουλτούρας μέσα από μια βαθιά μεταμόρφωση της προσωπικότητας των 
υποκειμένων. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι όταν υφίσταται η πολιτική πρωτοβουλία και σχεδιάζεται 
αποτελεσματικά τα προγράμματα αλφαβητισμού είναι αποτελεσματικά. 
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Κεφάλαιο τρίτο:  

Θεωρητικό πλαίσιο στην Εκπαίδευση ενηλίκων 

Εισαγωγικά 

 Η εκπαίδευση ιστορικά αποτελεί χαρακτηριστικό των κοινωνιών, αποδίδεται ως 
προορισμός των κοινωνιών σε όλες τις φάσεις εξέλιξης, αλλά και βιολογική ανάγκη του ανθρώπου 
στο διαρκή αγώνα του έναντι των συνθηκών του περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος οργανώθηκε ως 
άτομο, σιγά σιγά δημιούργησε την κοινωνία του, εξασφάλισε την επιβίωσή του  και την ανάπτυξή 
του. Προοδευτικά απέκτησε γνώση και εμπειρία, έμαθε πώς να γνωρίζει και να εκφράζει τις 
επιθυμίες και τις φιλοδοξίες του και έτσι όρισε και διαμόρφωσε τις διανοητικές του ικανότητες.  

 Στις πρώτες κοινωνίες η εκπαίδευση ήταν “σύνθετη και συνεχής”92. Σκόπευε στη 
διαμόρφωση του χαρακτήρα, των διαθέσεων και δεξιοτήτων και της ηθικής ποιότητας των ατόμων 
που εκπαιδεύονταν, περισσότερο μέσα απο μία πορεία συμβίωσης, παρά μέσα από συγκεκριμένη 
εκπαίδευση. Η ζωή στην οικογένεια ή τη φυλή,  η εργασία και το  παιγνίδι, οι τελετές και οι γιορτές, 
οι ιστορίες που έλεγαν οι μεγαλύτεροι και τα τραγούδια της φυλής, αποτελούσαν καθημερινές 
ευκαιρίες για μάθηση. Οι φυσικοί αυτοί και μη θεσμικοί τύποι μάθησης που δεν έχουν σχέση με το 
σχολείο υπάρχουν ακόμη και στις μέρες μας σε πολλές περιοχές του κόσμου και προμηθεύουν σε 
χιλιάδες ανθρώπους τον μοναδικό τύπο  εκπαίδευσης. 

 Αλλά και στις σύγχρονες κοινωνίες (με τα σχολεία), παιδιά και ενήλικοι συνειδητά ή 
ασυνείδητα παίρνουν ένα μεγάλο μέρος της εκπαίδευσής τους από το άμεσο περιβάλλον, την 
οικογένεια και την κοινωνία μέσα στην οποία ζουν και μέσα από τις εμπειρίες τους, από το 
περιεχόμενο αυτό της γνώσης, διαμορφώνουν συμπεριφορές και αντιλήψεις  για τη ζωή τους. 

3.1. Λίγα λόγια για την παιδαγωγική ενηλίκων ως θεωρία 

 Στην προσπάθειά τους να ορίσουν θεωρητικά, την παιδαγωγική ενηλίκων οι ερευνητές 
μελέτησαν τη διαφορά ανάμεσα στις ανάγκες μάθησης  ενηλίκων και παιδιών, μίλησαν για 
διχοτόμηση ή συνεχείς διαφορές93 και ερεύνησαν κατά πόσο πρόκειται για θεωρία μάθησης ή 
διδασκαλίας94. Ο Kidd95(1973) εισηγείται ότι η διαφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων δεν βρίσκεται 

                                                           
92Βλ. E. Feure, F. Herrena, and others 1972, σελ. 4. 
93Βλ. M. S. Knowles, 1970,  σελ. 39. Αναφέρεται στο K.P.Cross, 1981, σελ. 222. 
94Βλ. N. L. Gage, 1972, και J. R. Kidd, 1973. 
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στην ηλικία μεταξύ παιδιών και ενηλίκων αλλά στις θεωρίες, διδασκαλίας και μάθησης. Ο Gage 
στην περιγραφή του για τις θεωρίες διδασκαλίας και τις θεωρίες μάθησης96φαίνεται να κλείνει για 
το ζήτημα της παιδαγωγικής ενηλίκων σε μια θεωρία διδασκαλίας, παρά σε μια θεωρία μάθησης, 
αφού αρθρώνεται γύρω από εισηγήσεις σχετικά με το πώς να διδάσκουμε τους ενηλίκους και όχι 
στο μπορείς να τους βοηθήσεις να μάθουν ή και τα δύο και αν έχουμε ή μπορούμε να αναπτύξουμε 
ένα σχέδιο για να παράγουμε  μαθητές σε μια συνέχεια. (δια βίου μαθητές). Με βάση την εμπειρική 
απόδειξη αυτές οι υποθέσεις έχουν πολύ λίγο ή καθόλου υποστηριχτεί απο έρευνα97. 

 Ο Knowles ως πρώτος εκπρόσωπος στην Παιδαγωγική Ενηλίκων (andragogy) στις Η.Π.Α. 
έχει προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην επιστήμη, με την τοποθέτησή του στην παιδαγωγική 
ενηλίκων, η οποία μπαίνει σε κριτική γιατί παραμένει το ερώτημα αν η παιδαγωγική ενηλίκων είναι 
θεωρία μάθησης98 ή είναι μια φιλοσοφική τοποθέτηση99 ή μια πολιτική πραγματικότητα100 ή ένα 
σύνολο υποκειμενικών υποθέσεων για επιστημονική επιβεβαίωση, επεξήγηση (verification).101 O 
Knowles ορίζει την  Παιδαγωγική Ενηλίκων ως την τέχνη και την επιστήμη βοήθειας των ενηλίκων 
να μάθουν. Στηρίζεται σε υποθέσεις, σχετικά με τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων μαθητών και 
αντιπαραβάλλει αυτήν με την Παιδαγωγική που ενδιαφέρεται να βοηθήσει να μάθουν τα παιδιά και 
η οποία στηρίζεται σε διαφορετικές υποθέσεις για παιδιά μαθητές.  

 Σύμφωνα μ’ αυτόν ο ενήλικος ωριμάζει και κινείται από την εξαρτημένη προσωπικότητα 
προς μία προσωπικότητα αυτοοριζόμενη, συσσωρεύει αυξημένη εμπειρία, η οποία γίνεται πηγή 
μάθησης και φαίνεται να δείχνει ενδιαφέρον για μαθήματα που έχουν σχέση με τον κοινωνικό του 
ρόλο. Ακόμη και η  προοπτική του χρόνου102 για μάθηση αλλάζει, από την αναβαλόμενη εφαρμογή 
της γνώσης που ισχύει για τα παιδιά,  στην αμεσότητα της εφαρμογής της γνώσης από τον ενήλικο. 
Ο τελευταίος συμμετέχει σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα επειδή διαθέτει την εμπειρία μιας 
ανεπάρκειας στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων της ζωής του. Πιστεύω, γράφει, ότι 
η Παιδαγωγική Ενηλίκων σημαίνει κάτι περισσότερο από βοήθεια για μάθηση ενηλίκων. Σημαίνει 

                                                                                                                                                                                
95Βλ. J. R. Cidd, 1973, σελ. 23.  
96Βλ. N. L. Gage, 1972, σελ. 19. Αναφέρεται στο K. P. Cross, 1981, σελ.227. 
97Βλ. J. L. Elias, 1979, σελ. 255.  
98Βλ. M. S. Knowles, 1978b. 
99Βλ. L. Mckenzie, 1977, σελ. 225-229. 
100Βλ. R. A. Carlson, 1979, σελ. 55. 
101Βλ. J. L. Elias, 1979. 
102Βλ. M. S. Knowles, 1978, σελ. 58. 
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βοήθεια των ανθρώπινων υπάρξεων να μάθουν, και ως εκ τούτου μπορεί να έχει εφαρμογές στην 
εκπαίδευση παιδιών και νέων103. Ο Knowles δεν είναι ξεκάθαρο αν συνηγορεί σε δύο διαφορετικές 
προσεγγίσεις για διδασκαλία, μία για παιδιά και άλλη για ενηλίκους. “Έτσι δεν θα πω ότι η 
παιδαγωγική είναι για παιδιά και η andragogy για ενηλίκους, αφού κάποιες andragogical είναι 
πραγματικά για παιδιά σε κάποιες καταστάσεις. Και δεν θα πω ότι η παιδαγωγική είναι κακή και η 
andragogy καλή, γιατί η καθεμιά είναι δεδομένη για την ανάλογη περίσταση104. 

 Σ’ αυτούς που δεν βλέπουν διαφορές στην εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων ανήκει ο 
Carlson. Κατά τον Carlson, η διχοτόμηση είναι μεταξύ αναγκαστικής μάθησης (για τα παιδιά) και 
εθελοντικής (για τους ενηλίκους) και είναι πολιτικά προαποφασισμένη105. Κάποιος θεωρείται 
ενήλικος από την ηλικία των 18 έως την ηλικία των 25 και συνοδεύεται από τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις ενός ενηλίκου τα οποία είναι διαφορετικά από των παιδιών, αφού οι ενήλικοι έχουν 
την ικανότητα να αναλαμβάνουν περισσότερες υπευθυνότητες σχετικά με τη μόρφωσή τους από τα 
παιδιά.  

 Η παιδαγωγική των ενηλίκων στην προσπάθειά της να απαντήσει σε τέτοια ζητήματα 
προωθεί την έρευνα στην εκπαίδευση ενηλίκων.  

 

                                                           
103Βλ. M.S. Knowles, 1970, σελ. 38-39. Αναφέρεται στο K. P. Croos, 1981, σελ. 223.  
104 Βλ. M. S. Knowles, 1979, σελ. 53. 
105Βλ. K. P. Cross, 1988, σελ. 226. 
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 3.2. Η εκπαίδευση ενηλίκων 

 Η εκπαίδευση ενηλίκων106 δεν είναι καινούρια. Διαφοροποιείται από εποχή σε εποχή και 
από χώρα σε χώρα ανάλογα με την εξέλιξη και τις ανάγκες της κάθε κοινωνίας. Έχει πάρει όμως 
μεγάλη έκταση τα τελευταία χρόνια και εντάσσεται στις προτεραιότητες των προγραμμάτων των 
διεθνών οργανώσεων, στο πλαίσιο ενός συνολικού εκπαιδευτικού σχεδίου που αφορά στην 
αδιάκοπη εκπαίδευση και αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες αναζήτησης και 
μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στο χώρο της εκπαίδευσης. 

 Αυτό ξεκινάει αφενός από την ανάγκη προσαρμογής των ενηλίκων σε ένα κόσμο που 
βρίσκεται σε συνεχή μετασχηματισμό με ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη. Μεγάλος 
αριθμός ανθρώπων δεν είναι επαρκώς εφοδιασμένος να αντιμετωπίσει  τις κοινωνικές, οικονομικές 
και μορφωτικές ανάγκες της ζωής στο τέλος του 20ου αιώνα. Αφετέρου οι ανάγκες των κοινωνιών 
του 20ού αι. απαιτούν πολίτες όσο το δυνατόν καλύτερα εκπαιδευμένους. Κάποιοι θεωρητικοί 
αναζητώντας τις αρχές του φαινομένου φτάνουν μέχρι τον Πλάτωνα, μοιάζει ωστόσο ορθότερη η 
άποψη της  Μαρίας Ηλιού  η οποία αναζητά τις ρίζες του “στο συγκλονισμό που προκάλεσαν στις 
συνειδήσεις οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και στην κοινωνική διάσταση των Ευρωπαϊκών 
αντιστασιακών κινημάτων”107. 

 Μετά το Β΄Παγκόσμιο πόλεμο η παιδεία και τα πολιτισμικά αγαθά εντάσσονται στα 
δικαιώματα του ανθρώπου. Εμφανίζονται κινήσεις, που κοινό τους στοιχείο αποτελεί η 
“παράκαμψη” του σχολείου. Η Λαϊκή Επιμόρφωση κινητοποιεί σημαντικές πνευματικές δυνάμεις 
στην Ευρώπη μέσα από μια πλατιά μορφωτική κίνηση που προσπαθεί να φέρει την τέχνη κοντά 
στο λαό π.χ. (Λαός και πολιτισμός στη Γαλλία)  και μια κίνηση για την Επιμόρφωση των 
αγραμμάτων, που επικυρώνεται στη διεθνή διάσκεψη στο Ελσενέρ της Δανίας το 1949. 

                                                           
106Βλ. Μ. Ηλιού, 1988β, σελ. 169-172. Σήμερα διεθνώς γίνεται λόγος για Εκπαίδευση ενηλίκων, 

αδιάκοπη εκπαίδευση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, δια βίου εκπαίδευση, Λαϊκή Επιμόρφωση, 

Επαγγελματική Επιμόρφωση, Επανερχόμενη ή Περιοδική Εκπαίδευση. Οι όροι αυτοί αντιστοιχούν 

συνήθως σε αντίστοιχες ερμηνείες αλλά και στις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες επικράτησε η 

μία ή  η άλλη αντίληψη αν και όλοι αυτοί οι όροι με τις πολλαπλές τους σημασίες παρουσιάζουν τις 

δικές τους δυσκολίες. Κάποια άποψη από αυτές ενδέχεται να είναι σπουδαία σε κάποια  χώρα από 

κάποια άλλη. Όλες όμως έχουν το κύρος τους. Βλ. επίσης για τους ορισμούς Α. Αλμπέρτο, 1986, 

σελ. 102, 160.  
107Βλ. Μ. Ηλιού, 1979, “Αδιάκοπη εκπαίδευση”, Επιφυλλίδες του Βήματος, 17-11-1979. 
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 Στη δεκαετία του ’60, εποχή της απο-αποικιοποίησης, η Εκπαίδευση των Ενηλίκων αποκτά 
άλλες διαστάσεις. (1) Στον τρίτο κόσμο οι αναλφάβητοι λαοί  διεκδικούν μία θέση στην ιστορία και 
(2) ταυτόχρονα στις βιομηχανικές χώρες διαταρράσσσονται οι ισορροπίες εξαιτίας της οικονομικής 
ανάπτυξης. 

 Στη δεκαετία του ’70, η Εκπαίδευση Ενηλίκων ορίζεται ως μία Διά βίου μάθηση όταν η 
εκπαίδευση για τους ενηλίκους part time μαθητές κινεί το ενδιαφέρον. Πρόκειται για έναν καινούριο 
όρο που ωστόσο εφαρμοζόταν με μια σχετικά παλιά πρακτική -κάποιες σειρές μαθημάτων το 
απόγευμα. 

 Το 1973 γίνεται λόγος για “μη παραδοσιακή μελέτη”108 και πολλοί θεωρητικοί της 
εκπαίδευσης συμφωνούν ότι πρόκειται περισσότερο για στάση και διάθεση παρά για σύστημα. Η 
στάση αυτή βάζει σε προτεραιότητα τους μαθητές, παίρνει υπόψη της τις ανάγκες τους, -τι 
χρειάζεται να γνωρίζουν και τι μπορεί να γίνει-, ενθαρρύνει την ποικιλία των ατομικών ευκαιριών 
και όχι την ομοιομορφία, δίνει έμφαση στο χρόνο, στο χώρο και την σειρά των απαιτήσεων και 
ενδιαφέρεται για τον μαθητή κάθε ηλικίας  μέσα από περιοδικές, ευκαιριακές αλλά και σταθερές 
σειρές μαθημάτων. Αργότερα ορίζεται ως ιδέα “ κοινωνικής πρακτικής”109 η οποία εξαπλώνεται, 
αποτελεί ιστορική στιγμή, βρίσκει  πλατιά αποδοχή και καλύπτει ολόκληρες εκπαιδευτικές 
διαδικασίες από την άποψη των ατόμων και της κοινωνίας. 

  Το 1976 ο όρος “δια βίου εκπαίδευση και μάθηση” υιοθετείται από την Ουνέσκο, 
αναφέρεται σε ένα σχήμα που σκοπεύει (1) στην αναδόμηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού 
συστήματος με προτάσεις για επί πλέον στόχους μέσα από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα με 
στόχο την ανάπτυξη “δια βίου μαθητών” και για το συμφέρον της δια βίου μάθησης, και (2) στην 
ανάπτυξη εκπαιδευτικής δυναμικής έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα. Τονίζεται η σπουδαιότητα 
παροχής βοήθειας στους ανθρώπους ώστε να καταστούν αυτοδιαχειριζόμενοι μαθητές, άνδρες και 
γυναίκες, δραστήριοι εκπρόσωποι και παράγοντες  της προσωπικής τους εκπαίδευσης.  

 Με βάση τα παραπάνω η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να οριστεί: (1) ως στοιχειώδης 
εκπαίδευση σε κάποιο επίπεδο και (2) ως μορφωτική εκπαίδευση για τους αναλφάβητους. 
(Επικύρωση από τη Διεθνή διάσκεψη του Ελσενέρ). Στην πρώτη περίπτωση, ως στοιχειώδης 
εκπαίδευση, για ένα μεγάλο αριθμό ενηλίκων (σήμερα),  έρχεται (α) ως  αντικατάσταση ή 
συμπλήρωμα στη βασική εκπαίδευση την οποία έχουν στερηθεί ή έχουν αποτύχει  βοηθώντας τους 
                                                           
108Βλ. Κ. P. Cross, 1988, σελ. 9. 
109Βλ. M. S. Knowles, 1978, σελ. 8.  
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να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες που παρουσιάζονται, (β) στις εκβιομηχανισμένες 
καπιταλιστικές χώρες ως επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση, όπου η οικονομική ανάπτυξη 
επιταχύνεται και στοχεύει ανοιχτά, ή συγκαλυμμένα, στη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των 
ατόμων, και (γ) ως απώτερη εκπαίδευση για όσους διαθέτουν ήδη κάποια εκπαίδευση η οποία 
ορίζεται σε σχέση με κάποιο καθορισμένο περιεχόμενο που πρέπει να αφομοιώνεται, μέσα από το 
οποίο μπορούν να εκφράζονται, να επικοινωνούν με τον κόσμο και να εκπληρώνουν τους στόχους 
τους. Στη περίπτωση αυτή η εκπαίδευση ενηλίκων δίνει μια ολοκληρωμένη άποψη της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας γιατί έρχεται να καλύψει πολλαπλές όψεις της προσωπικότητας: 
διανοητικές, συγκινησιακές, κοινωνικές και πολιτικές, γίνεται συνεπώς το μέσο για την βελτίωση και 
την πρόοδο  των ατόμων.  

 Στη δεύτερη περίπτωση, ως διδασκαλία αλφαβητισμού περιορίζεται στη μορφωτική 
εκπαίδευση που αφορά σε κάποια μειοψηφία (όπως π.χ. στους αναλφάβητους) μέσα από 
κατάλληλη διδασκαλία ώστε να αποκτήσουν ικανότητα επάρκειας στο γραπτό λόγο. 

 Η διδασκαλία αλφαβητισμού, πρώτης ανάγνωσης και γραφής  είναι μόνο ένα “λεπτό”, 
“στιγμή” (moment) ένα στοιχείο (element) στην εκπαίδευση των ενηλίκων110. Για μεγάλο χρονικό 
διάστημα η διδασκαλία αλφαβητισμού ήταν διαχωρισμένη από την εκπαίδευση των ενηλίκων η 
οποία είχε θεωρηθεί αντίπαλος της πρωτοβάθμιας (primary) εκπαίδευσης -η απόκτηση δεξιοτήτων 
ανάγνωσης ερχόταν σε αντίθεση  με άλλα μέσα απόκτησης γνώσεων, διαθέσεων και δεξιοτήτων. 

 Συμπερασματικά, η εκπαίδευση μπορεί να συντελεσθεί και να είναι συνεχής σε όλες τις 
ηλικίες της ζωής των ατόμων και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες “υπερβαίνοντας τα όρια των 
σχολείων, των προγραμμάτων και των μεθόδων που επιβάλλονται στους αιώνες”111 άποψη που 
έχει ισχυρές ρίζες όχι μόνο στην οικονομία και την κοινωνιολογία, αφού και η ψυχολογική έρευνα  
αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος  μπορεί να ολοκληρωθεί ως προσωπικότητα μέσα από τη σταθερή 
μάθηση. Γι όλους αυτούς τους λόγους η εκπαίδευση ενηλίκων χρειάζεται να ενταχθεί στην κρατική 
εκπαιδευτική πολιτική και να συσχετισθεί με την εκπαίδευση των παιδιών μέσα σε ένα πλαίσιο 
σφαιρικής εκπαίδευσης και στην υπηρεσία κοινών εκπαιδευτικών σκοπών. Οι αρχές, οι μέθοδοι και 
τα περιεχόμενα της εκπαίδευσης των ενηλίκων μπορούν να αποκτήσουν  μια ιδιαίτερη 
σπουδαιότητα: ενδέχεται να είναι αποφασιστικής σημασίας για επιτυχημένες δραστηριότητες στο 

                                                           
110Βλ. E. Feure, F. Herrena, and others 1972, σελ. 207. 
111Βλ. στο παραπάνω, σελ. 143. 
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σχολείο για παιδιά (μη ενηλίκους) προωθώντας τα σε ποικίλους τύπους αυτονομίας και μάθησης, 
για να ζήσουν ως ενήλικοι όπως αξίζει. 

3.2.1. Προβληματισμοί σχετικά με τη διαδικασία μάθησης ενηλίκων 

 Ύστερα από προσπάθειες  δεκαετιών, ο Kidd112 αποφαίνεται για τη τη μάθηση ενηλίκων: 
“Δεν υπάρχει απάντηση στην ερώτηση τι είναι μάθηση. Μπορούμε μόνο να παρατηρούμε και να 
σημειώνουμε την πορεία και τον χαρακτήρα της” 

  Για τον Robinson (1979) και τον Fengnson (1980) η μάθηση συντελείται μέσα μας, είναι 
προσωπική, δεν μπορεί να μάθει κάποιος στη θέση κάποιου άλλου. Μαθαίνουμε μόνοι μας, η 
μάθηση αυτή συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας και περιλαμβάνει πληροφορίες, στάσεις, 
αντιλήψεις και αξίες ενώ συνοδεύεται από αλλαγές στη συμπεριφορά μας και αποτελεί τρόπο για 
να ζήσουμε και να υπάρχουμε στον κόσμο. 

 Ωστόσο υπάρχει γενική συμφωνία ότι η μάθηση συνδέεται με εξαιρετικά σύνθετες 
διεργασίες οι οποίες συντελούνται στο νου, και σε ολόκληρη την ύπαρξη. Η μάθηση περιγράφεται 
από το Smith113 ως μεταμόρφωση που συμβαίνει στο μυαλό, ως εσωτερική πορεία που οδηγεί στην 
αλλαγή διαθέσεων και συμπεριφορών, ανταλλαγή προσωπικών δραστηριοτήτων και βιωμένων 
εμπειριών και αλλαγή  επίγνωσης, απόψεων, προσδοκιών και προτύπων. Με τον Smith 
συμφωνούν και οι Mezirow και Teylor για τους οποίους η μάθηση συνεπάγεται αλλαγές μικρές ή 
μεγάλες, αναπροσανατολισμό στις αξίες και την αυτοαντίληψη, προοπτικές μεταμόρφωσης114 κάτι 
σαν “μορφωτικό ταξίδι”.  

 Οι ερευνητές συμφωνούν επίσης στα ζητήματα που αφορούν στην κατανόηση του ενήλικου 
μαθητή115 σχετικά με τις συνθήκες στις οποίες λαμβάνει χώρα η μάθηση των ενηλίκων η οποία 
επηρεάζεται από αυτές. Έχει αποδειχθεί ότι η μάθηση επηρεάζει και επηρεάζεται από τις βιολογικές 
και φυσικές αλλαγές στη ζωή116 καθώς και από τις εμπειρίες117. Οι εμπειρίες αποτελούν πλούσιο 

                                                           
112Βλ. I. R. Kidd, 1973, σελ. 23. 
113Βλ. W. A. Smith, l976, σελ. 34. 
114Βλ. J. Mezirow, 1978.  
115Βλ. αναλυτικά παρακάτω, σελ. 125-127. 
116Βλ. παρακάτω, σελ. 123. Συχνά η μάθηση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο αντιμετώπισης των 

κρίσεων και αλλαγών που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσης (Aslanial-Brickell, 1980). 
117Βλ. παρακάτω, σελ.125. Πιο συγκεκριμένα έχει αποδειχθεί ότι η μάθηση  στους ενηλίκους 

επηρεάζεται από τις εμπειρίες τους και ότι ο ρόλος των  εμπειριών τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός 
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και δυναμικό μέσον για μάθηση αφού η μάθηση αποτελεί κατά ένα μέρος αναδιοργάνωση και 
ανατροφοδότηση  προηγούμενων118 εμπειριών. 

 

 Από τις ανθρωπιστικές θεωρίες στο Φρέιρε 

 Η ανθρωπιστική θεωρία την οποία υποστηρίζει στην έρευνα του ο Allen Tought υποθέτει 
ότι υπάρχει μια φυσική τάση  στους ανθρώπους να μαθαίνουν και ότι η μάθηση ανθίζει όταν 
τροφοδοτείται  από “ενθαρρυνόμενα περιβάλλοντα”119. Αλλά και η αναφορά της Unesco, στο 
Learning to be120 το οποίο αποτελεί ένα ακόμη δείγμα δυνατής ανθρωπιστικής επιρροής στην 
εκπαίδευση ενηλίκων. Οι συγγραφείς θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες πρέπει να 
επικεντρώνονται στο μαθητή και την αποδοχή του, με στόχο να επιτρέψουν σ’ αυτόν όλο και 
μεγαλύτερη ελευθερία καθώς ωριμάζει, να αποφασίζει για τον εαυτό του, -τι  θέλει να μάθει,  πώς 
και πού  θέλει να το μάθει. 

 Η ανθρωπιστική θεωρία, τονίζοντας την αποδοχή και την ενθάρρυνση προτείνει  στους 
εκπαιδευτές τη διευκόλυνση στην πορεία μάθησης, μέσα από  πολλαπλές επιλογές στην ύλη και τα 
περιεχόμενα, και ασκεί  κριτική στην ποιότητα της μάθησης από την εμπειρία. Στόχος της αποτελεί 
η βοήθεια προς τους μαθητές να αποφασίσουν τι επιθυμούν να μάθουν και πώς  θέλουν να το 
μάθουν. Αντίθετα οι αναπτυξιακές εξελικτικές θεωρίες, δίνουν έμφαση στην πρόκληση και το 
ερέθισμα από το περιβάλλον. 

                                                                                                                                                                                
στην παιδαγωγική πράξη. Καθώς μαθαίνει κάποιος, αποκτά εμπειρίες αλλά και μαθαίνει μέσα από 

την εμπειρία. Οι ενήλικοι υφίστανται την εμπειρία μέσα από διαφορετικές καταστάσεις, ως γονείς, 

εργαζόμενοι, βρίσκοντας και χάνοντας δουλιά, παίρνοντας αποφάσεις και ως αποδέκτες των 

συνεπειών των αποφάσεών τους. 
118Βλ. Μ. Νασιάκου, 1982, σελ. 42-45. Επισημαίνει η Μ. Νασιάκου ωστόσο αναφορικά με τις 

προηγούμενες εμπειρίες ως μέσο μάθησης πρέπει  να λαμβάνεται υπόψη το  “είδος των εμπειριών 

που κάθε άτομο έχει αποκτήσει και βιώσει, γιατί αυτές μπορεί να αποβούν θετικές, όταν τον 

εξοπλίζουν με δυνατά κίνητρα, στο να υιοθετήσει καινούριες αξίες και στάσεις απέναντι στη ζωή, 

αλλά και αρνητικές, όταν μέσα από στερεότυπα και προκαταλήψεις που είναι ριζωμένα μέσα στο 

άτομο, ενδυναμώνουν τις αρνητικές και εσφαλμένες στάσεις του, απέναντι σε κάθε νέο τρόπο ζωής 

και τροφοδοτούν τις αντιστάσεις του ως προς την πνευματική του ενασχόληση”. 
119Βλ. Κ. P. Cross, 1988, σελ. 228.  
120Βλ. E. Faure and others, 1972, σελ. 220. 
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  Η έρευνα που στηρίζεται στην αντίστοιχη θεωρία  υποστηρίζει ότι οι περιβαλλοντικές 
προκλήσεις επηρεάζουν τους ενηλίκους προς μια καινούρια μάθηση και ότι στην περίπτωση που τα 
ερεθίσματα από το περιβάλλον εκλείπουν, το άτομο ενδέχεται να αδρανήσει. Έτσι, οι Aslanial - 
Brickell121 (1980) βρήκαν ότι το ερέθισμα και η πρόκληση από τις αναπόφευκτες μεταπτώσεις της 
ζωής (γάμος, αλλαγή δουλειάς, θάνατος αγαπημένου προσώπου,  κ.ο.κ) συμβάλλουν στη μάθηση. 
Τα ευρήματα της μελέτης αυτής  οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι ενήλικοι μαθαίνουν, όχι τόσο 
επειδή για τους ανθρώπους είναι φυσικό να μάθουν, (ανθρωπιστική θέση), αλλά επειδή οι αλλαγές 
και οι μεταπτώσεις αποτελούν αναπόφευκτο κομμάτι της ανθρώπινης ζωής δημιουργώντας 
προκλήσεις και ερεθίσματα που προάγουν τη μάθηση, δηλαδή την πρόοδο. 

 Και ενώ οι ερευνητές που αντιπροσωπεύουν τις παραπάνω θεωρίες ενδιαφέρονται να 
προσθέσουν γνώσεις που ήδη γνωρίζουν οι ενήλικοι, μία άποψη πιο προωθημένη σ’ αυτά 
αντιπροσωπεύεται από το σχέδιο Mezirow, “της προοπτικής της μεταμόρφωσης”122. Σύμφωνα με 
αυτήν η καινούρια μάθηση στους ενηλίκους δεν προστίθεται σε ό,τι ήδη  ξέρουν, αλλά κυρίως 
μετασχηματίζει την υπάρχουσα γνώση προσφέροντας μια σχετικά καινούρια προοπτική 
μετασχηματισμού της γνώσης για προσωπική εξέλιξη. Άνδρες και γυναίκες καλούνται να 
αντιληφθούν το ρόλο τους στην κοινωνία μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα, -πράγμα, που αν και 
σημαντικό, δεν συμβαίνει στη σχολική μάθηση. 

 Έτσι η μάθηση, από πρόσθετη γίνεται μετασχηματιστική και το ζήτημα αποκτά καινούριες 
προοπτικές από τον P. Freire. Οι προοπτικές αυτές οδηγούν στη δημιουργική σκέψη. Ο Freire123 
(1970) χρησιμοποιεί τον όρο conscientization (κριτική συνειδητοποίηση) για να περιγράψει το 
καινούριο επίπεδο ενημέρωσης, όταν χωρικοί στις αγροτικές περιοχές της Βραζιλίας και της Χιλής 
έμαθαν και συνειδητοποίησαν ότι είχαν δικαιώματα και ότι μπορούσαν να κάνουν επιλογές, για 
ζητήματα που άλλοτε τα θεωρούσαν πέρα από τον ελέγχό τους. Στην περίπτωση αυτή το άτομο δεν 
γνωρίζει μια καινούρια ιδέα αλλά βρίσκει καινούριους τρόπους που μετασχηματίζουν τις ιδέες του  
και τις κάνουν δημιουργικές. 

 Η παιδαγωγική προκειμένου να έχει θετικά αποτελέσματα στην επιμόρφωση και την 
εκπαίδευση των ενηλίκων έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά 
των ενηλίκων μαθητών.    

                                                           
121Βλ. K. P. Cross, 1988, σελ. 230. 
122Βλ. J. Mezirow 1978, σελ. 100. 
123Βλ. P. Freire, 1970, σελ. 403. 
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 3.3 Τα χαρακτηριστικά του ενήλικου μαθητή 

 Η έρευνα της εκπαίδευσης ενηλίκων, εκπαίδευσης εθελοντικής, παρέχει πληροφορίες για τη 
φύση και τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων μαθητών, οι οποίοι προσέρχονται με ειδικότερο 
προσανατολισμό στη μάθηση εξαιτίας του διαφορετικού προσανατολισμού τους στη ζωή και γι’ 
αυτό διαφέρουν από τα παιδιά 

 Οι παράγοντες που καθορίζουν τον ειδικό αυτό προσανατολισμό για μάθηση, είναι (1) η 
εμπειρία τους, (2) η άποψη για το χρόνο και (3) ο τρόπος που οι ίδιοι βλέπουν τον εαυτό τους ως 
μαθητών.  

 Οι ενήλικοι διαθέτουν συσσωρευμένη εμπειρία. Έχει αποδειχθεί ότι ένα ομοιόμορφο τμήμα 
ενηλίκων είναι πολύ περισσότερο ετερογενές από μία τάξη παιδιών. Παρά τις ομοιότητες των 
ρόλων, η συσσωρευμένη εμπειρία έχει ήδη καταστήσει κάθε άτομο μοναδικό. Η μοναδικότητα του 
ενηλίκου μαθητή  παραπέμπει σε διαφορετικούς τρόπους και μορφές μάθησης και η αποκτημένη  
εμπειρία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη διαπραγμάτευση του περιεχομένου μάθησης.  

 Ο Malcdm Knowles (1955) προτείνει στους ενηλίκους την εκμετάλλευση κάθε εμπειρίας  για 
μάθηση, η Virginia Griffin (1979) αναγνωρίζει ως νόμιμη γνώση την εμπειρία και τονίζει τις 
δυνατότητες της προσωπικής εμπειρίας στη μάθηση  αλλά και οι Brandage και Mackeracher (1980), 
όπως αναφέρει ο Smith124 θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική κάθε άμεση αναφορά στην προηγούμενη 
εμπειρία. ”Το να απευθύνεσαι στην προηγούμενη εμπειρία κατ’ ευθείαν είναι ιδιαίτερα σπουδαίο 
για  μάθηση των ενηλίκων”. Αλλά και ο Φρέιρε125 επισημαίνει ότι η προηγούμενη εμπειρία των 
ενηλίκων μαθητών αποτελεί τη βάση για τον αλφαβητισμό τους. Σύμφωνα μ’ αυτόν, οι αναλφάβητοι 
εστιάζοντας στην προσωπική τους εμπειρία, μέσα από τη λειτουργία της αυτοέκφρασης θα 
αποκτήσουν  θετική  εικόνα για τον εαυτό τους και μέσα από τη γραφή και την ανάγνωση, 
εξετάζοντας τις δυνατότητές τους, τις αξίες και τις στάσεις τους θα προχωρήσουν σε καινούρια 
επίγνωση των εαυτών τους ως μαθητών, με βάση την καινούρια μάθηση.   

 Δεύτερος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη μάθηση στους ενηλίκους είναι η 
διαφορετική αντίληψη που έχουν για το χρόνο. Τις περισσότερες φορές ο χρόνος μοιάζει πολύ 
λίγος και γι αυτό δεν πρέπει να σπαταλιέται. Η αντίληψη (εικόνα) της ζωής τους θεωρείται συνήθως 
μέσα από την προοπτική του  παρελθόντος, αυτό που έχει περάσει. Το μέλλον είναι λιγότερο και το 

                                                           
124Βλ. R. M. Smith, 1982, σελ. 35. 
125Βλ. Π. Φρέιρε, 1984. 
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παρόν τους πιέζει. Η αντίληψη αυτή  ενδέχεται να τους οδηγήσει ή να τους απομακρύνει από την 
εκπαίδευση. ”Είμαι πολύ γέρος”, “αν ήμουνα είκοσι χρόνια νεότερος”: να κάποιοι τρόποι με τους 
οποίους ένας  ενήλικος περιγράφει όχι μόνο  την ηλικία του αλλά και τις ικανότητές του126. Ο 
χρόνος επίσης που  διαθέτουν για να μάθουν αισθάνονται ότι είναι πολύτιμος. Έχει αποδειχθεί ότι 
υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να συμμετάσχουν σε τμήματα μάθησης με θετικά 
αποτελέσματα όταν πιστέψουν  ότι η μάθηση αποτελεί κομμάτι της ζωής τους, του ρόλου τους στην 
οικογένεια και της επαγγελματικής τους απασχόλησης.  

  Σημαντικό ρόλο στη μάθηση των ενηλίκων παίζει  η εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. 
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα άτομα που χαρακτηρίζονται από έλλειψη εμπιστοσύνης 
αποφεύγουν να θέτουν τους εαυτούς τους σε μια τέτοια δοκιμασία127. Το επίπεδο αυτοσεβασμού 
και η αίσθηση ότι είναι αδύναμοι τους στερούν  την πίστη ότι μπορούν να μορφωθούν128. Η έλλειψη 
αυτοεκτίμησης τους στερεί τα περιθώρια να προσδοκούν  επιτυχίες129και η αρνητική 
αυτοαξιολόγηση έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες πιθανότητες συμμετοχής σε τμήματα μάθησης130. 

 Οι αναλφάβητοι ενήλικοι, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη αποδείξει ότι επιβιώνουν χωρίς να 
ξέρουν γράμματα, ανησυχούν ιδιαιτέρως  και αμφιβάλλουν για τις ικανότητές τους να μάθουν. “Οι 
χειρότεροι φόβοι για τον εαυτό τους είναι ότι δεν μπορούν να μάθουν”. Όμως όταν πατούν το πόδι 
τους στο τμήμα μάθησης και κάθονται στο θρανίο έχουν ήδη κάνει ένα τεράστιο βήμα με την 
“αγραμματοσύνη” τους. Η αναγνώριση αυτού του δεδομένου θα βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση των 
ανησυχιών τους και στην επιτυχία της μάθησης.  

 
                                                           
126Βλ. J. R. Kidd, 1973, σελ. 48. 
127Βλ.K. P. Cross, 1988, σελ. 125. 
128Βλ. W. A. Smith, 1976, σελ.49-53. 
129 Βλ. k. Rubenson, 1977. Αναφέρεται στο K. P. Cross, 1988, σελ. 115-119. Ο Rubenson έχει 

αναπτύξει το ρόλο που παίζει η προσδοκία ως σπουδαίος παράγοντας κινήτρων στη μάθηση 

ενηλίκων. Η προσδοκία της επιτυχίας με θετικές συνέπειες στο άτομο. Αυτό το μοντέλο 

προσδοκίας ξεκινάει από τις ψυχολογικές θεωρίες των κινήτρων στις εργασίες των θεωρητικών 

Lewin και Atkinson που εξηγείται η ανθρώπινη συμπεριφορά με όρους αλληλεπίδρασης ατόμου 

περιβάλλοντος. 
130Βλ. R. Boshier, 1976. Τόσο ο Boshier  όσο και ο Rubenson είναι σαφέστατοι στις υποθέσεις τους 

ότι οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται από χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι δύσκολο να προσελκυστούν 

στην εκπαίδευση. Η δύναμη των κινήτρων αποφασίζεται από το συνδυασμό θετικών και αρνητικών 

δυνάμεων που υφίστανται τα άτομα μέσα στο περιβάλλον τους. 
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 3.3.1. Τα κίνητρα για μάθηση 

 Η έρευνα για τα κίνητρα στη μάθηση ενηλίκων εστιάζει σε κίνητρα  

ατομικών και κοινωνικών στόχων. 

 Στα 1961, ο Although Houle στη μελέτη του για τα κίνητρα131 στη μάθηση, αναφέρει τρεις 
κατηγορίες κινήτρων, όπως προέκυψαν από τις συνεντεύξεις σε βάθος που χρησιμοποίησε: (1) 
μάθηση για ειδικούς και συγκεκριμένους σκοπούς, εργασία, οικογένεια (2) απόδραση από τη 
μοναξιά, από την οικογενειακή εστία  ή το σύζυγο (3) επιδίωξη της μάθησης για τη μάθηση. Ο ίδιος 
ο Houle δεν θεωρεί  ότι η τυπολογία του είναι ολοκληρωμένη, αλλά ότι προσφέρει ένα χρήσιμο 
σκελετό στη σκέψη για τα κίνητρα. 

 Κατά τον Allen Tough (1979) οι ενήλικοι μαθητές παρακινούνται στη μάθηση για 
περισσότερους από έναν λόγους και τα κίνητρα για μάθηση σχετίζονται με συνειδητοποιημένα 
προβλεπόμενα οφέλη132 όπως, ευχαρίστηση, διάφορες ασχολίες με εφαρμογή της γνώσης και 
συνολικότερα κοινωνικά οφέλη, υλικές αμοιβές, προαγωγή κ.ά. 

 Οι στατιστικές έρευνες από το 1970 μέχρι το 1980  με  αναλύσεις της κλίμακας 
εκπαιδευτικής συμμετοχής (EPS) από τους Morstain και Smart (1974) αλλά και ερωτηματολόγια 
που χρησιμοποιήθηκαν για τα κίνητρα αναφέρουν τους ίδιους παράγοντες και αποδίδουν πολλές 
αιτίες συμμετοχής για μάθηση, στους τύπους των συμπερασμάτων που εξάγονται. Συνοψίζοντας, 
παρατηρούνται κίνητρα με στόχο την  εκπλήρωση προσωπικών αναγκών και απαιτήσεων ή 
εκπλήρωση κοινωνικών αναγκών. Στην πρώτη περίπτωση ως τέτοιες αναφέρονται οι φιλικές 
σχέσεις, η απόκτηση καινούριων φίλων, η γνωριμία με καινούριους ανθρώπους133 και άτομα του 
αντίθετου φύλου και επίσης η ανάγκη για διάλειμμα από τη ρουτίνα του σπιτιού, η επιθυμία να 
γίνουν καλύτεροι γονείς, καλύτεροι σύζυγοι, να αποκτήσουν καινούρια δουλειά ή να αποκτήσουν 
πλεονεκτήματα στην παρούσα. Στην δεύτερη περίπτωση ο στόχος είναι να γίνουν καλύτεροι 

                                                           
131 Βλ. K. P. Cross, 1988, σελ. 81. 
132Βλ. στο ανωτέρω, σελ. 83. 
133 Βλ. στο J. L. Hefferlin, R. E. Peterson and P. J. Roelfs, 1975. Στην Καλιφόρνια σε έρευνες που 

έγιναν για τα κίνητρα για μάθηση σε ηλικιωμένους ανθρώπους  διαπιστώθηκε ότι τα αρχικά κίνητρα  

ήταν να συναντούν καινούριους ανθρώπους. Αυτό ενισχύει την άποψη ότι είναι πιθανή η αύξηση 

της συμμετοχής ηλικιωμένων ανθρώπων όταν εμφανιστούν καινούριες ευκαιρίες και όσο οι 

ηλικιωμένοι μέσω της συμμετοχής τους, νομιμοποιούν τη μάθηση ως κατάλληλη δραστηριότητα για 

την ηλικία τους. Αναφέρεται στο K. P. Cross, 1988, σελ. 58.  
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πολίτες, να κατανοούν τα προβλήματα της κοινότητάς τους, να συμμετέχουν σε κοινωνικές 
δραστηριότητες και να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα  στη λύση των προβλημάτων τους.  

 Η Patricia Cross134 αναφερόμενη στα κίνητρα για μάθηση συμφωνεί με τον Harry L. 
Miller135(1967). Ο τελευταίος διαπίστωσε ότι τα κίνητρα συμμετοχής  ενηλίκων σε τμήματα μάθησης 
σχετίζονται με την επίλυση πρακτικών προβλημάτων, αναγκών επιβίωσης, οικογενειακών αναγκών 
και αφορούν ως  επί το πλείστον στην εργασία και στην ανάγκη για επαγγελματική επάρκεια. Κοινό 
εύρημα σε όλες τις μελέτες αποτελεί το στοιχείο ότι οι ενήλικοι παρακινούνται και από πραγματική 
επιθυμία να μάθουν και η  ικανοποίηση  που αντλούν αποτελεί ιδιαίτερα σπουδαίο κριτήριο για τη 
συνέχιση της διαδικασίας. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι τα κίνητρα ελαττώνονται και η πιθανότητα 
συμμετοχής στα τμήματα μάθησης είναι αμφίβολη όταν οι στόχοι δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικοί και  
η υποκειμενική κρίση των ενηλίκων ως προς την προσδοκία136 επιτυχίας είναι μειωμένη. 

 Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε (από την έρευνα)137σε εκείνα τα κίνητρα συμμετοχής που 
προέρχονται από ειδικά γεγονότα και μεγάλες αλλαγές στη ζωή των ενηλίκων ή ιδιαίτερες στιγμές 
ευαισθησίας για μάθηση. Στην πρώτη περίπτωση στοιχεία όπως η απώλεια εργασίας, το διαζύγιο, 
ο θάνατος συζύγου, δρούν ως θετικές δυνάμεις και ενδέχεται να θέσουν σε ενέργεια λανθάνουσες 
επιθυμίες για εκπαίδευση που σχετίζονται με την επανεκτίμηση των προσωπικών στόχων των 
μαθητών, την αυτοεπιβεβαίωση ως πολύτιμων  μελών της κοινωνίας και τον επαναπροσδιορισμό 
των προσωπικών αξιών, σύμφωνα με την καινούρια πραγματικότητα. Στη δεύτερη περίπτωση η 
θεωρία για τα κίνητρα ενηλίκων του R.J.Havighurst (1968) υποστηρίζει ότι υπάρχουν στιγμές 

                                                           
134 Βλ. K. P. Cross 1988, σελ. 112, 124. 
135 Βλ. L. H. Miller, 1967. Ο Miller εξηγεί τη συμμετοχή ενηλίκων σε τμήματα μάθησης με βάση το 

κοινωνικο-οικονομικό στάτους. Τη θεωρία του στηρίζει στις ιεραρχημένες ανάγκες του Maslow 

(1954) και τα δυνατά πεδία ανάλυσης του (Levin). Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ενδιαφερθούν για 

αναγνώριση και αυτοπραγμάτωση μέσα από τη μάθηση αν δεν έχουν καλύψει βασικές ανάγκες 

ασφάλειας και εγγύησης. Τα μέλη των χαμηλών κοινωνικών τάξεων ενδιαφέρονται ιεραρχικά για 

την εκπαίδευση για να καλύψουν ανάγκες επιβίωσης και ως επί το πλείστον για την εργασία τους. 

Οι θεωρίες αυτές ξεκινούν με την πεποίθηση ότι η συμμετοχή γίνεται κατανοητή μέσω μιας 

ανάλυσης αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον. 
136 Βλ. στο K. P. Cross, 1988, σελ. 126. Η προσδοκία, στις εργασίες  των Tolman,  Lewin και  

πρόσφατα του  Rubenson, είναι αλληλένδητη με την εμπιστοσύνη που έχουν τα άτομα στον εαυτό 

τους. Άτομα με χαμηλή  εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και αυτοπεποίθηση αμφιβάλλουν για 

πιθανές επιτυχίες, π.χ. οι αναλφάβητοι. βλ. παραπάνω, σελ. 126, υποσ. 216. 
137Βλ. R. M.Smith, 1976, σελ. 40-47.  
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ιδιαίτερης ευαισθησίας για μάθηση συγκεκριμένων γνώσεων οι οποίες συνδέονται με τον κύκλο της 
ζωής, την ηλικία, με κοινωνικές προσδοκίες που αφορούν στα προσωπικά χαρακτηριστικά 
καθενός, -λ.χ. η αναμονή ενός τοκετού. (θέλουν να μάθουν πώς θα το αναθρέψουν), όταν τα παιδιά 
τους φοιτούν στο σχολείο, (θέλουν να τα βοηθήσουν στο διάβασμά τους) κ. λ.π. 

  Εξίσου σπουδαίους παράγοντες αποτελούν το περιεχόμενο της διδασκαλίας, η σχέση του 
με στις προσωπικές επιθυμίες138 των ενηλίκων και η ικανότητα του δασκάλου139 στον καθημερινό 
σχεδιασμό αποφάσεων σχετικών με το περιεχόμενο της μάθησης. Η συμμετοχή δε, σχετίζεται 
άμεσα με την εκπλήρωση των τελικών στόχων του μαθητή140. 

 

 3.3.2. Οι φραγμοί μάθησης  

 Τα συμπεράσματα των ερευνών141 σχετικά με τους φραγμούς στη μάθηση των ενηλίκων με 
τις ίδιες μεθόδους (συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, υποθέσεις και αποδείξεις των υποθέσεων) 
αναφέρονται επίσης σε εσωτερικούς  και εξωτερικούς παράγοντες. 

 Οι εσωτερικοί παράγοντες σχετίζονται με τις διαθέσεις και τις στάσεις των ενηλίκων 
απέναντι στον εαυτό τους και την εκπαίδευση, με εσωτερικές δηλαδή ψυχολογικές μεταβλητές που 
επηρεάζουν την αυτοεκτίμησή τους και τη στάση τους προς την εκπαίδευση142. Έχει αποδειχθεί 
επίσης ότι κάποια σταθερά προσωπικά χαρακτηριστικά λ.χ. το επίπεδο  αυτοεκτίμησης, η έλλειψη 
εμπιστοσύνης εξαιτίας προηγούμενων αποτυχιών143 γίνονται  αιτία ώστε να αποφεύγουν να θέτουν 

                                                           
138Βλ. C. McCatty, 1973. 
139Βλ. Α.Tough, 1971. 
140Βλ. Κ. P. Cross, 1988, σελ. 141. 
141Βλ. στο ίδιο, σελ. 97, 145.  
142Βλ. Επίσης στο ίδιο, σελ. 112-124.  Η Patricia Cross μέσα από το COR μοντέλο της (Chain of 

responce) απαιτεί από τους εκπαιδευτές ενηλίκων να δώσουν πιo μεγάλη προσοχή γιατί κάποιοι 

ενήλικοι αποτυγχάνουν στη συμμετοχή ευκαιριών μάθησης και να κατανοήσουν ότι αυτό συμβαίνει 

εξαιτίας εσωτερικών ψυχολογικών μεταβλητών αυτοεκτίμησης και χαμηλού αυτοσεβασμού που 

επηρεάζουν τις διαθέσεις τους για εκπαίδευση. 
143 Εάν συμφωνήσουμε με τον Bloom (1976), Glaser  (1977), Holt (1970) και άλλους ότι η πρώιμη 

και σταθερή αποτυχία στο σχολείο οδηγεί στον πιο χαμηλό αυτοσεβασμό, τότε όσοι έχουν χαμηλές 

προσλαμβάνουσες επιτευγμάτων στο σχολείο  είναι απίθανο να ζητήσουν εκπαίδευση ως ενήλικοι 

αφού η εκπαίδευση γι’ αυτούς σημαίνει απειλή για περαιτέρω αποτυχία. Η υπόθεση αυτή έχει 

επανειλημμένα επαληθευτεί. Οι ενήλικοι που μίσησαν το σχολείο όταν ήταν παιδιά είναι απίθανο να 
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τους εαυτούς τους σε  τέτοια δοκιμασία ενώ η μάθηση μοιάζει με φόβο και απειλή αποτυχίας. Η 
αντίληψη που έχουν για την ηλικία τους (ή η εκτίμηση) δηλαδή ότι είναι “μεγάλοι” για να μάθουν,  -
αίσθηση που  αυξάνει σταθερά όσο μεγαλύτεροι είναι-, ορίζει την έλλειψη ενδιαφέροντος (στις 
αναφορές ερευνών) ως ισχυρό φραγμό στη μάθηση ενηλίκων. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν την 
ευρεία αντίληψη ότι η μάθηση αφορά μόνο στους νέους. Σε όλες επίσης τις καταμετρήσεις, το 
ενδιαφέρον και η συμμετοχή στην εκπαίδευση αρχίζουν να παρακμάζουν γύρω στα 30, και 
μειώνεται αισθητά από την ηλικία των 55. Σύμφωνα με τους Anderson & Darkenwald (1979)  η 
ηλικία φαίνεται να λειτουργεί σχετικά ανεξάρτητα από μεταβλητές όπως εισόδημα, απασχόληση, 
εργασία. 

 Σε πρόσφατες μελέτες διατυπώνεται η άποψη ότι βασικός φραγμός των ενηλίκων που δεν 
ξέρουν γράμματα ή γνωρίζουν λίγα αποτελεί η έλλειψη ενδιαφέροντος.  Είναι άλλωστε  ευκολότερο 
να δηλώσει  κάποιος  απασχολημένος από το να παραδεχθεί ότι δεν ενδιαφέρεται, είναι 
ηλικιωμένος, ή δεν τα καταφέρει. Είναι πιθανό να διαθέταμε πιο σταθερά αποτελέσματα αν η 
έρευνα στόχευε στην αιτία έλλειψης ενδιαφέροντος, στους φραγμούς συμμετοχής, στα 
προγράμματα μάθησης-αλφαβητισμού. 

  Άλλος σοβαρός παράγοντας που επισημαίνεται144 ως φραγμός μάθησης  είναι η σχετική 
ανικανότητα, παθητικότητα που οι ενήλικοι ενσωματώνουν, με αποτέλεσμα να αποδίδουν τις 
δυσκολίες τους σε παράγοντες έξω  από τον έλεγχό τους όπως λ.χ  ότι είναι “χαζοί”. (H βλακεία 
είναι κάτι που δεν μπορούν να αλλάξουν και οδηγεί σε παθητικότητα). 

 Η έρευνα επίσης εξετάζει το στοιχείο της απειλής όπως οι σπουδαστές το βιώνουν μέσα 
από την άμεση ή έμμεση αξιολόγηση των δασκάλων τους, και το αξιολογεί ως σημαντικό εμπόδιο 
στη μάθηση. (Όταν οι δάσκαλοι έχουν μειωμένες προσδοκίες από κάποιους μαθητές, οι μαθητές 
αυτοί όσο ισχυρά κίνητρα και αν έχουν τελικά εγκαταλείπουν το πρόγραμμα μάθησης. 
Επαληθεύεται δηλαδή η αυτοεκπληρούμενη προφητεία). 

                                                                                                                                                                                
στραφούν με τη θέλησή τους σε τμήματα μάθησης. Αυτοί που προχώρησαν λίγο στο σχολείο (εδώ 

για τους λειτουργικά αναλφάβητους)  έχουν λιγότερο αρνητικά αισθήματα σχετικά με τις τάξεις απ’ 

ότι αυτοί που εκδιώχθηκαν από την αρχή. Κάποια υποστήριξη γι αυτή την υπόθεση υπάρχει στα 

δεδομένα του Penland’s (1977,74). 
144 Βλ. μελέτη του P. Johnston (1985). Αναφέρεται στο A. P. Newman & C. Beverstock 1990, σελ. 

137-139. 
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 Συχνά πάντως οι εξωτερικοί παράγοντες  είναι επίσης ισχυροί, πολλές φορές αξεπέραστοι 
και εμποδίζουν τη συμμετοχή των ενηλίκων σε τμήματα μάθησης. Τέτοιοι είναι: (1) η έλλειψη 
χρόνου των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως 45 χρονών εξαιτίας της εργασίας τους, ή όταν πρόκειται 
για γυναίκες, της απασχόλησης στο σπίτι. (2) Η φροντίδα των παιδιών για όσους έχουν ηλικία από 
18 έως 35. (3) Ο ακατάλληλος χρόνος διεξαγωγής μαθημάτων. Ακόμη και τα ελκυστικότερα 
προγράμματα, δεν θα κατορθώσουν να προσελκύσουν εργαζόμενους ανθρώπους αν  είναι 
σχεδιασμένα λ.χ. για τις δύο το απόγευμα. Πολύ λίγοι επίσης ενήλικοι είναι διατεθειμένοι να 
αφιερώσουν τα Σαββατοκύριακα σε μαθήματα. (4) Η μεταφορά των απομονωμένων ατόμων στους 
χώρους διεξαγωγής των προγραμμάτων. (5)  Περιφερειακές διαφορές. (Τα δεδομένα από τις 
καταμετρήσεις του 1975-μεταβλητές λαϊκής πυκνότητας). Σε περιοχές με αραιό πληθυσμό 
αποδείχθηκε (Boaz 1978) ότι η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ήταν μικρότερη από 
ό,τι σε περιοχές πυκνοκατοικημένες και (6) Η έλλειψη πληροφόρησης που αποτελεί σημαντικό 
εμπόδιο στην ανακάλυψη των ευκαιριών μάθησης.  

 Συμπερασματικά οι παραπάνω παράγοντες, τόσο οι εσωτερικοί, -εμπόδια αυτοαντίληψης, 
έλλειψη εμπιστοσύνης στις ικανότητές τους, έλλειψη ενδιαφερόντων, εμπόδια χρόνου, πρώιμες 
δυσάρεστες σχολικές εμπειρίες, όσο και οι εξωτερικοί, -έλλειψη χρόνου εξ αιτίας των ευθυνών του 
σπιτιού, της εργασίας και των παιδιών, προβλήματα μετακίνησης για τους γεωγραφικά 
απομονωμένους, έλλειψη πληροφόρησης-, αποτελούν εμπόδια στη συμμετοχή ενηλίκων 
αναλφάβητων σε τμήματα μάθησης -κατά συνέπεια και στα τμήματα αλφαβητισμού-, εμπόδια που 
όμως μετριάζονται όταν οι ενήλικοι μαθητές διαθέτουν ισχυρά κίνητρα και έντονη επιθυμία. 

 

 3.3.3. Τρόποι κινητοποίησης των ενηλίκων μαθητών 

 Σχετικά με το πολύ σοβαρό θέμα της κινητοποίησης των ενηλίκων διαπιστώθηκε  ότι  
παράγοντες που παρακινούν τους ενηλίκους στη συμμετοχή είναι η κατάλληλη πληροφόρηση, οι 
διαθέσεις και οι εμπειρίες φίλων και άλλων σημαντικών προσώπων145, η ενίσχυση της 
αυτοπεποίθησης146 και η εκτίμηση από μέρους των δασκάλων147, η ευκαμψία του 

                                                           
145Βλ. K. P. Cross, 1988, σελ. 139. 
146Βλ. στο παραπάνω, σελ.161. 
147Βλ. στο ίδιο, σελ.168. 
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προγράμματος148, χωρίς φυσικά να αγνοούνται και τα προσωπικά χαρακτηριστικά149 των ενηλίκων  
που παίζουν σπουδαίο ρόλο στα κίνητρα για μάθηση. 

 Συγκεκριμένα, (1) η υποστήριξη των προγραμμάτων με πληροφόρηση από τα ΜΜΕ και 
ανακοινώσεις (αφίσες) στους χώρους εργασίας, τα λεωφορεία, τα ΚΑΠΗ, σε ανεγειρόμενες 
οικοδομές κ.λ.π. είναι αποτελεσματικότεροι τρόποι από ό,τι οι αγγελίες στις εφημερίδες. (2) Η 
παρότρυνση από την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες που πιστεύουν ότι η συμμετοχή 
σε δραστηριότητες μάθησης αποτελεί θετικό γεγονός έχει ως αποτέλεσμα την ουσιαστική 
συμμετοχή των ενηλίκων (3) η εκτίμηση από την πλευρά των δασκάλων και η ενίσχυση της 
αυτοπεποίθησης είναι αναγκαία για να μειώσει τις αμφιβολίες σε όσους αισθάνονται έλλειψη 
εμπιστοσύνης στις ικανότητές τους ή νιώθουν να απειλούνται στην ιδέα μιας καινούριας 
κατάστασης μάθησης επειδή έχουν εγκαταλείψει νωρίς το σχολείο με αρνητικές εμπειρίες. Για τους 
ανθρώπους που φοβούνται να εκθέσουν τους εαυτούς τους, να συζητήσουν με άλλους το πρόβλημά 
τους, όπως στην περίπτωση που δεν ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν, χρειάζεται να 
δημιουργηθούν εκπαιδευτικές ευκαιρίες με χαμηλά επίπεδα κινδύνου και απειλής και με αντικείμενα 
μάθησης που θα διασφαλίζουν ουσιαστικά οφέλη. (4) Η ευκαμψία του προγράμματος αποτελεί 
πρώτο πόλο  έλξης των μαθητών. Βραδινές ώρες για όσους εργάζονται και πρωινές για τους 
άνεργους. Οι περισσότεροι ενήλικοι δεν επιθυμούν δραστηριότητες μάθησης τα Σαββατοκύριακα ή 
τις διακοπές.  

 Γίνεται λοιπόν φανερό ότι οι ενήλικοι είναι απαραίτητο να μπορούν να αναγνωρίζουν ή να 
βοηθιούνται να αναγνωρίζουν ό,τι χρειάζεται να μάθουν και ότι η μάθηση αποτελεί θετική εμπειρία. 

 

 

                                                           
148Βλ. στο ίδιο, σελ. 169. 
149Βλ.στο ίδιο, σελ.159. 
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 3.4. Αλφαβητισμός ενηλίκων 

  Θεωρητικές προσεγγίσεις πρώτης ανάγνωσης 

 Αναφέραμε150 ότι η εκπαίδευση ενηλίκων ορίζεται ως στοιχειώδης εκπαίδευση σε κάποιο 
επίπεδο και ως μορφωτική εκπαίδευση για τους αναλφάβητους, ως δηλαδή αρχική εκπαίδευση 
πρώτης ανάγνωσης και γραφής. 

 Στο σημείο αυτό επιχειρήθηκε μια σύντομη παρουσίαση των μεθόδων ανάγνωσης. 

 Η ακαδημαϊκή προσέγγιση ανάγνωσης αποβλέπει στην απόκτηση προκαθορισμένου 
τύπου γνώσης, οργανώνεται γύρω  από τη μελέτη των κλασικών γραμμάτων, δίνει έμφαση στην 
αναγνώριση λέξεων, την ανάπτυξη λεξιλογίου και ασκήσεις κατανόησης, ενώ πρακτικά αγνοεί την 
εμπειρία ζωής, την ιστορία και τη γλώσσα των μαθητών. 

 Η ωφελιμιστική προσέγγιση αντιμετώπισε τον αλφαβητισμό ως απόκτηση βασικών 
αναγκών ανάγνωσης σε μια βιομηχανική κοινωνία, με την προοπτική να κάνει τους ενηλίκους 
περισσότερο παραγωγικούς εργάτες και πολίτες. Τα προγράμματα αλφαβητισμού  περιλαμβάνουν 
λύσεις στις δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές μέσα από την εμπειρία της καθημερινής ζωής, -
όπως ανάγνωση αιτήσεων για εργασία, διαφημίσεις, καταλόγους πωλήσεων, επιγραφές κ.ά. Από 
τις διακηρύξεις της Ουνέσκο ξεκάθαρα ορίζεται ότι τα προγράμματα αλφαβητισμού οφείλουν να 
συνδέονται με οικονομικές προτεραιότητες151. 

 Η άποψη αυτή δεν αποτελεί μόνο χαρακτηριστικό των βιομηχανικών χωρών της Δύσης 
αλλά και του Τρίτου κόσμου. Ο αλφαβητισμός αποτελεί σημαντικό εφόδιο για οικονομική 
καλλιτέρευση, επιτυχία στην εργασία και αύξηση του παραγωγικού επιπέδου. Συμπερασματικά η 
ωφελιμιστική προσέγγιση είχε σκοπό το λειτουργικό αλφαβητισμό, ώστε το άτομο να αποκτήσει τα 
εφόδια να ανταποκριθεί σε  μια περισσότερο σύνθετη τεχνολογικά κοινωνία. Όμως και μέσα από 
αυτή την προσέγγιση όπως και μέσα από την Ακαδημαϊκή, δίνεται έμφαση στις μηχανικές 
δεξιότητες της ανάγνωσης ενώ απουσιάζει η ανάλυση της κοινωνικής και πολιτικής 
πραγματικότητας η οποία τελικά δημιουργεί την ανάγκη ανάγνωσης.  

                                                           
150Βλ. παραπάνω, σελ. 120. 
151Βλ. E. Feure, F. Herrena and others, 1972, σελ. 207. Παρατηρήθηκε  όμως ότι οι εκπαιδευτικές 

επιρροές των πρώτων προγραμμάτων αλφαβητισμού ήταν βραχυπρόθεσμες, γιατί οι σύνδεσμοι 

μεταξύ προγραμμάτων και αντικειμένων ανάπτυξης ήταν πολύ χαλαροί, ενώ ο αλφαβητισμός δεν 

είχε ενσωματωθεί στο άμεσο περιβάλλον.  
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 Το μοντέλο της γνωστικής ανάπτυξης που είναι επηρεασμένο από την πρόσφατη  εργασία 
του Devey και  έχει διαμορφωθεί με όρους εξέλιξης (αυτό που ο Πιαζέ ονόμασε γνωστικές δομές), η 
ανάγνωση είναι μια πορεία  από τα απλά στα σύνθετα, αποτελεί μια διαδικασία “η οποία 
επιτυγχάνεται μέσω μιας σειράς σταθερών, ελεύθερων αξιών και παγκόσμιων σταδίων εξέλιξης”. Το 
μοντέλο αυτό δίνει έμφαση στην δημιουργία εννοιών μέσω των οποίων οι αναγνώστες εμπλέκονται 
σε μια διαλεκτική αλληλεπίδραση του εαυτού τους με τον αντικειμενικό κόσμο και η οποία τους 
επιτρέπει  να αναλύσουν και να κρίνουν ζητήματα που προκύπτουν από το κείμενο με μια αυξημένη 
πολυπλοκότητα152. Παρόλα αυτά αγνοείται το μορφωτικό κεφάλαιο των σπουδαστών, η εμπειρία 
ζωής τους, η ιστορία τους και η γλώσσα τους, αφού σπάνια μπορούν να εμπλακούν σε κριτικούς 
συλλογισμούς για να αποκτήσουν αντίληψη σχετικά με τη σημασία γεγονότων ενώ το μοντέλο 
παραλείπει να κρίνει το περιεχόμενο της γνώσης. 

 Η  Ρομαντική  προσέγγιση  της ανάγνωσης αντιμετωπίζοντας την ανάγνωση  ως 
αυτοεκπλήρωση και  ενδιαφέρουσα εμπειρία δίνει έμφαση στον συγκινησιακό παράγοντα και 
εστιάζεται στην δομή και την κατανόηση των εννοιών. Την σημασία όμως των εννοιών παράγει ο 
αναγνώστης, χωρίς την αλληλεπίδραση αναγνώστη-συγγραφέα με μέσο το κείμενο.  

 Εν τούτοις, η φαινομενικά φιλελεύθερη αυτή προσέγγιση αποτυγχάνει να λάβει υπόψη τις 
φυλετικές και κοινωνικές ανισότητες και το μορφωτικό κεφάλαιο των κατώτερων ομάδων. 
Αποδέχεται θεωρητικά ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια πρόσβαση στην ανάγνωση, 
αναπαράγοντας έτσι το μορφωτικό κεφάλαιο των κυρίαρχων τάξεων με τις οποίες η ανάγνωση είναι 
στενά δεμένη. 

 Όλες οι προσεγγίσεις που αναφέραμε, παρόλο που διαφέρουν στις βασικές υποθέσεις για 
την ανάγνωση, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Όλες αγνοούν το ρόλο της γλώσσας ως της 
κύριας, “της σπουδαιότερης δύναμης στη δημιουργία των ανθρώπινων  υποκειμενικών 
αντιλήψεων”153. Αγνοούν τον τρόπο, που η γλώσσα ενδέχεται είτε να επιβεβαιώνει είτε να αρνείται 
τις ιστορίες ζωής και τις εμπειρίες των ανθρώπων που τη χρησιμοποιούν. 

 Εκείνος που επιχειρεί μια διαφορετική ανάγνωση μέσω της γλώσσας είναι ο Φρέιρε. 
Αναγνωρίζει τη διδασκαλία της ανάγνωσης σαν την πιο πολιτική πράξη της εκπαιδευτικής 

                                                           
152Βλ. P. Freire & D. Macedo,1987, σελ. 148. 
153Βλ. στο παραπάνω,  σελ. 149.  

 
71



 

διαδικασίας. Η γλώσσα γι’ αυτόν είναι το όργανο που χρησιμοποιεί το άτομο για να συνδεθεί με 
τον κόσμο του154.  

 Η μέθοδος διδασκαλίας ανάγνωσης του Φρέιρε ξεκινά από τη συστηματική μελέτη της 
καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Μια ομάδα παιδαγωγών έφτιαχνε θεματικές αναπαραστάσεις 
από τις διαδικασίες της ζωής των κατοίκων. Ύστερα τις παρουσίαζε στους χωρικούς με τη μορφή 
φωτογραφιών και μαγνητοταινιών.  

 Οι θεματικές αναπαραστάσεις περιείχαν συγκεκριμένα προβλήματα και αντιφάσεις από την 
κουλτούρα των ντόπιων, που χρησίμευαν ως αφορμή για συζήτηση. Οι συζητήσεις που 
προέκυπταν, από τις θεματικές αυτές αναπαραστάσεις, αποτελούσαν την πηγή των λέξεων που 
ήταν η βάση της εκστρατείας για αλφαβητισμό. 

 Η γλώσσα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη ζωή του μαθητή. Καθώς τα άτομα προοδεύουν 
στη γραφή και την ανάγνωση, χρησιμοποιώντας λέξεις που τα βοηθούν να κατανοήσουν τον κόσμο 
τους, αποκτούν στοιχειώδη παιδεία και αναπτύσσουν σταθερά την αυτοσυνείδησή τους.  

 Σ’ αυτή τη μέθοδο η ανάγνωση του κειμένου γίνεται μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο 
αναφέρεται και η σύνδεση της γλώσσας και της μάθησης με τις διαδικασίες της ζωής στοχεύει να 
ξεπεράσει το διαχωρισμό σκέψης και δράσης. 

 

  

 

 
Κεφάλαιο τέταρτο:  
Ο Φρέιρε και το παιδαγωγικό του πρόγραμμα 
 
4.1.  Εισαγωγή. Οι θεωρητικές απόψεις 

 Ο Πάουλο Φρέιρε, γεννημένος στο κέντρο μιας από τις πιο φτωχές και υπανάπτυκτες 
περιοχές του Τρίτου κόσμου, στο Recife της Βραζιλίας στα 1921, αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του  
στην εκπαίδευση των αναλφάβητων λαών του Τρίτου κόσμου. Ριζοσπαστικός κοινωνικός 
μεταμορφωτής, συνέλαβε την αλλαγή αυτής της κοινωνίας μέσα από μια νέα αξιολόγηση της 

                                                           
154Βλ. στο ίδιο, σελ. 150-156. 
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σημασίας και των μεθόδων της εκπαίδευσης και εξέθεσε για πρώτη φορά τις παιδαγωγικές του 
μεθόδους στη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο  του Ρεσίφε στα 1959155. 
  
Η έννοια της “κουλτούρας της σιωπής”. 
 
 Στη θεωρητική σκέψη του Φρέιρε κυριαρχεί η εμπειρία και η αντίληψη αυτού που ονομάζει 
“κουλτούρα της σιωπής” μέσα στην οποία θεωρεί ότι έχουν καταδικαστεί να ζουν οι λαοί του Τρίτου 
Κόσμου. Κύριος στόχος του είναι η ανατροπή της. “Η εξαρτημένη κοινωνία του Τρίτου κόσμου είναι 
εξ ορισμού μια κοινωνία σιωπηλή, της οποίας η φωνή δεν είναι αυθεντική αλλά απλώς αντήχηση 
της φωνής της μητρόπολης. Με όποιον τρόπο κι αν μιλάει η μητρόπολη, η εξαρτημένη κοινωνία 
ακούει”156. Διακριτικό γνώρισμα αυτής της κοινωνίας, όπως εύστοχα παρατηρεί ο Joao da Veiga 
Coutinho στο πρόλογο για την Ελληνική έκδοση του βιβλίου του Φρέιρε  Πολιτιστική δράση για την 

κατάκτηση της ελευθερίας, είναι ο κατευθυντήριος χαρακτήρας  μέσα από προσταγές, ανακοινώσεις 
και πληροφορίες εκ των προτέρων επεξεργασμένες που προέρχονται από τον “Πρώτο” κόσμο με 
απώτερο στόχο τον “κατευνασμό της”. Η ιστορία του Τρίτου κόσμου όχι μόνο δημιουργήθηκε από 

                                                           
155Εργάστηκε ως καθηγητής της ιστορίας και Φιλοσοφίας της Παιδείας, στο ίδιο Πανεπιστήμιο και οι 

διδακτικές του μέθοδοι την ίδια περίοδο εφαρμόστηκαν πλατιά στο βορειοανατολικό τμήμα της 

Βραζιλίας με σπουδαία αποτελέσματα. Στα 1964 η στρατιωτική-δικτατορική κυβέρνηση τον 

φυλάκισε για τις ιδέες του και τις παιδαγωγικές του δραστηριότητες. Μετά από διεθνή κινητοποίηση 

αποφυλακίστηκε και εξορίστηκε στη Χιλή, όπου πέρασε τα επόμενα πέντε χρόνια διδάσκοντας στο 

πανεπιστήμιο στο Σαντιάγο, έγινε σύμβουλος της Ουνέσκο στο ινστιτούτο Ερευνών και 

εκπαίδευσης για τις αγροτικές μεταρρυθμίσεις της Χιλής, και οργάνωσε και πάλι  μια μεγάλη 

εκστρατεία κατά του αναλφαβητισμού με εκπληκτικά αποτελέσματα  μέχρι το πραξικόπημα του 

1969 που εξορίστηκε ξανά. Αργότερα διατέλεσε σύμβουλος στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Οι 

διαλέξεις του στο Κέντρο του Ιβάν Ίλλιτς (Κέντρο Διαπολιτισμικής Τεκμηρίωσης) στο Μεξικό, το 

1970 και 1971, προσέλκυσαν σπουδαστές από όλη τη Νότια Αμερική. Στο Μεξικό και σε άλλες 

χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι τεχνικές του εφαρμόστηκαν τόσο στην  ύπαιθρο όσο και στις 

πόλεις. Η μέθοδός του επίσης εφαρμόστηκε στις Αφρικανικές χώρες, που απελευθερώθηκαν από 

τον Πορτογαλικό αποικισμό, στην Τανζανία, σε φτωχογειτονιές των Ηνωμένων  Πολιτειών,  καθώς 

και στη Νικαράγουα όπου πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη εκστρατεία κατά του αναλφαβητισμού, 

στηριγμένη στα αποτελέσματα όλων των προηγούμενων προσπαθειών. Η εργασία του ασκεί 

σημαντικό ρόλο και στην ανάπτυξη μεμονωμένων προγράμματων στην Ευρώπη, τη Βόρεια 

Αμερική και την Αυστραλία. 
156Βλ. Π.Φρέιρε, 1977α, σελ.71. 
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άλλους, αλλά έτσι προσδιορίστηκε και η σημασία της. Στην πραγματικότητα ο Τρίτος κόσμος 
μπορεί ορθά να περιγραφεί ως ο κατεξοχήν κόσμος  αντικείμενο: είναι ο κόσμος που 
ανακαλύφθηκε, κατακτήθηκε, υποδουλώθηκε, κυβερνήθηκε και κατόπιν εκπαιδεύθηκε, 
προσηλυτίσθηκε και βοηθήθηκε από έναν “άλλο”157. Σκοπός αυτού του συστηματικού 
ενδιαφέροντος και τρόπου ενέργειας ήταν ο “κατευνασμός” του, γιατί  “στην κουλτούρα της σιωπής 
οι μάζες είναι βουβές. Απαγορεύεται να παίρνουν δημιουργικό μέρος στην μεταμόρφωση της 
κοινωνίας τους και έτσι τους απαγορεύεται να υπάρχουν”158. Ο Φρέιρε αναφέρεται σε άτομα 
περιθωριακά που όμως δεν έχουν επιλέξει να είναι περιθωριακά αλλά εκδιώχθηκαν από το 
κοινωνικό σύστημα, διαμορφώθηκαν από συγκεκριμένες κοινωνικές δομές. Μοναδικός τρόπος να 
πάψουν να είναι περιθωριακά είναι να τις μεταμορφώσουν και όχι να παραμείνουν σ’ αυτές159. 
Χρησιμοποίησε τη διδασκαλία αλφαβητισμού ως  οδηγό για τη βοήθεια των αναλφάβητων, “αυτών 
που δεν ακούγεται η φωνή τους”, ώστε μακροπρόθεσμα να επιδιώξουν και να πετύχουν την 
ανάλυση των  κοινωνικο-πολιτικών και οικονομικών καταστάσεων, να καταλαβαίνουν δηλαδή πώς 
το σύστημα τους εξαπατά. Με τη διδασκαλία του αλφαβητισμού προσπάθησε να τους προσφέρει 
μέσα από δημοκρατικές πράξεις τις κατάλληλες προυποθέσεις συνεργασίας για να μπορέσουν να 
μεταβάλουν τις συνθήκες. 
 
 Η έννοια του εξανθρωπισμού 
 
 Σκοπός της κοινωνικής ζωής των αναλφάβητων όταν αλφαβητιστούν, υποστηρίζει ο Φρέιρε 
είναι ο εξανθρωπισμός του κόσμου160. Η έννοια αυτή του εξανθρωπισμού, κατά τον Φρέιρε, 
ταυτίζεται με την έννοια της ανάπτυξης της ατομικής συνείδησης όπως την όρισε ο Μάρξ ενώ 
ταυτόχρονα  εμπεριέχει και το νόημα που δίνει ο Στίρνερ στο αυτεξούσιο161. Ως εξανθρωπισμός 
νοείται η διαδικασία μέσα από την οποία κάθε άτομο αποκτά συνείδηση των κοινωνικών δυνάμεων 
που επενεργούν πάνω του, προβληματίζεται γι’ αυτές και γίνεται ικανό να μετασχηματίζει τον 
                                                           
157Βλ. στο ίδιο σελ. 13. 
158Βλ. στο ίδιο, σελ. 38. 
159Βλ. Π. Φρέιρε, 1977β, σελ. 81. 
160Βλ. στο ίδιο, σελ. 82, 96. Επίσης P. Freire, 1976, σελ.142. 
161Βλ. Μ. Στίρνερ 1978, σελ. 18. “Αφού και εφόσον ο άνθρωπος θεωρήσει ζήτημα τιμής το να 

στηρίζεται στον εαυτό του, να γνωρίζει δηλαδή την αυτοτέλεια, την αυτογνωσία, την ελευθερία, 

αυτομάτως τείνει και στην καταπολέμηση της άγνοιας η οποία καθιστά το ξένο αντικείμενο που η 

συνείδηση δεν έχει διαπεράσει, απροσπέλαστο και εμπόδιο στη γνώση του εαυτού του”. 
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κόσμο, να κάνει επιλογές και να ελέγχει το ίδιο τη μοίρα του, καθίσταται δηλαδή ελεύθερο να 
γνωρίζει ποιο είναι και πώς έχει διαμορφωθεί από τον κοινωνικό κόσμο που το περιβάλλει. 
Αποκτώντας συνείδηση, οι άνθρωποι γίνονται ικανοί να συμμετέχουν ενεργά μέσα στην πορεία της 
ιστορίας τους και όχι απλώς να την “υφίστανται”. 
 Συνεπώς η διαδικασία του εξανθρωπισμού ταυτίζεται με τη δυνατότητα του ανθρώπου να 
κατανοεί, να συνειδητοποιεί και στη συνέχεια να μεταμορφώνει την πραγματικότητα αφού πρώτα 
αποκτήσει αντίληψη αυτής. Αποκτώντας αντίληψη της πραγματικότητας μέσα από τη φύση των 
σχέσεών του με την κοινωνία αποκτά αντίληψη και για τον εαυτό του μέσα από σχέσεις 
αλληλεπίδρασης. 
 Η έννοια της “κριτικής συνείδησης” 
 Για τον Φρέιρε, το να γνωρίζεις τον εξωτερικό κόσμο σημαίνει να αρχίζεις να γνωρίζεις τον 
εαυτό σου. Ανάπτυξη της αυτοσυνείδησης162 σημαίνει ακόμη, ότι μαθαίνεις να αντιμετωπίζεις με 
κριτική διάθεση τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, με πρόθεση να μεταβάλεις τους 
θεσμούς, για να συντελεστεί πλήρως ο ανθρώπινος εξανθρωπισμός. Η κριτική διάθεση οδηγεί σε 
κριτική συνειδητοποίηση163, μία άλλη συνιστώσα της παιδαγωγικής του Φρέιρε. Η τελευταία μπορεί 
να επιτευχθεί μέσα από την παιδεία. “Κριτική συνειδητοποίηση” είναι η κοινωνική διαδικασία μέσα 
από την οποία οι άνθρωποι, όχι ως απλοί αποδέκτες, αλλά και ως υποκείμενα ενσυνείδητα, 
κατορθώνουν με την αφύπνισή τους να αναλύσουν την πραγματικότητα γύρω τους, να 
απελευθερωθούν και να δώσουν νόημα στη ζωή τους μέσα από το μετασχηματισμό164 της 
πραγματικότητας. 
 Η εκπαίδευση ως άσκηση ελευθερίας 
 Η εκπαίδευση στη σκέψη του Φρέιρε είναι “άσκηση ελευθερίας”165, σε αντίθεση προς την 
παιδεία ως άσκηση καταπίεσης166. Θεωρώντας την εκπαίδευση ως άσκηση ελευθερίας “αρνείται 

                                                           
162Βλ. J. Spring, 1985, σελ. 45-65. 
163Βλ. αναλυτικά για την έννοια της κριτικής συνειδητοποίησης στο P. Freire, 1985, σελ. 94-103 και 

P. Freire & . A.Faundez, 1989, σελ. 87-96. Επίσης W. A. Smith, 1976, σελ. 3. 
164Βλ. Π. Φρέιρε, 1984, σελ.49. 
165Βλ. Π. Φρέιρε, 1977β, σελ. 91, 114. 
166Βλ. Π. Φρέιρε, 1984, σελ. 48-52. Επίσης Π. Φρέιρε, 1977β, σελ. 77-97. Για τις έννοιες της 

“τραπεζικής” και “προβληματίζουσας” παιδείας. Σύμφωνα με την τραπεζική αντίληψη της 

εκπαίδευσης οι μαθητές περιορίζονται στο να δέχονται, να καταχωρούν και να αποταμιεύουν τις 

καταθέσεις του δασκάλου (σελ. 78), εκμηδενίζοντας τη δημιουργική δύναμη των μαθητών (σελ. 80), 
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ότι ο άνθρωπος είναι κάτι το αφηρημένο, απομονωμένο, ανεξάρτητο και αποσπασμένο από τον 
κόσμο. Αρνείται επίσης ότι ο κόσμος υπάρχει ως πραγματικότητα έξω από τους ανθρώπους. Για το 
Φρέιρε ο αλφαβητισμός έχει νόημα μόνο όταν γίνεται κίνημα απελευθέρωσης167 των 
καταπιεσμένων, που αποτελούν τα υποκείμενα168 της εκπαίδευσης, -στερημένα (και) από το λόγο, 
πλήθη αναλφάβητων που έχουν μπεί στο περιθώριο της ιστορίας. Απελευθέρωση σημαίνει 
μεταμόρφωση ενός σύνθετου συστήματος αλληλοσχετιζόμενων πραγματικοτήτων και δημιουργία 
νέου τύπου πολιτικής και πορείας. 
 Η διδασκαλία της ανάγνωσης πολιτική πράξη 
 Ο Φρέιρε θεωρεί επίσης τη διδασκαλία της ανάγνωσης την πιο πολιτική πράξη της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και υποθέτει ότι οι άνθρωποι μέσα από την ανάγνωση θα μπορέσουν να 
αποκτήσουν αυτοεπίγνωση με συνέπεια να ενεργούν  με λογικό τρόπο και σύμφωνα με τα δικά 
τους συμφέροντα. 
 Ξεκινώντας από τον διαχωρισμό πολιτικής και εκπαίδευσης, ο Φρέιρε αντιμετώπισε την 
εκπαίδευση ως  όψη της πολιτικής για να επιβεβαιώσει ότι “η εκπαίδευση είναι πολιτική”169. 
Θεμελιακή θέση του Φρέιρε είναι ότι δεν υπάρχει ουδέτερη170 εκπαίδευση. Καμμία εκπαιδευτική 
πρακτική δεν είναι ουδέτερη, αλλά καθεμια προϋποθέτει και εμπεριέχει συγκεκριμένες αντιλήψεις 
για τον άνθρωπο και την κοινωνία. 
 Συμπερασματικά στόχος της παιδαγωγικής του είναι να αποκτήσουν οι καταπιεζόμενοι τη 
χαμένη τους φωνή και να διεκδικήσουν ό,τι τους ανήκει.  Ο αλφαβητισμός στη σκέψη του Φρέιρε 
αποτελεί ένα όπλο για κοινωνική αλλαγή, ένα μέσο που μ’ αυτό οι άνθρωποι μπορούν να 
αντιλαμβάνονται, να ερμηνεύουν, να κρίνουν και να μεταμορφώνουν τον κόσμο τους ώστε να 
συμμετέχουν ενεργά στις ιστορικές εξελίξεις. 

                                                                                                                                                                                
σε αντίθεση με την προβληματίζουσα η οποία απαιτεί πρώτα απ’ όλα την άρση της αντίφασης 

δασκάλου-μαθητή με το διάλογο (σελ. 88). 
167 Στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους ανθρώπους να διεκδικήσουν την απελευθέρωσή τους 

με τα δικά τους μέσα φαίνεται να επηρεάστηκε από διαφορετικές φιλοσοφικές θέσεις- θεωρίες 

όπως των Jean- Paul Sartre, Emmanuel Mounier, Erich Fromm, Louis Althusser,Mao,Martin Luther 

King, Che Guebara,Marcuse, Martin Buber,κ.ά. 
168Βλ. J. Spring, 1975, σελ. 63. Ο Spring στοχαζόμενος πάνω στη διαλογική που πλάθει 

υποκείμενα γράφει: “είμαι ελεύθερος σημαίνει ότι γνωρίζω ποιος είμαι και πώς έχω διαμορφωθεί 

από τον κοινωνικό κόσμο που με περιβάλλει”. 
169Βλ. Π. Φρέιρε, 1984, σελ. 52 και P. Freire & D. Macedo, 1987, σελ.115, 131. 
170Βλ. P. Freire, 1976, σελ. 147. 
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 “Όσο και αν επιμένουν ο Βορράς και η Δύση171 να διεκδικούν το δικαίωμα να ορίζουν την 
αλήθεια της Ανατολής και του Νότου”172, ο Φρέιρε πιστεύει ότι υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν μια 
καινούρια γλώσσα για τον επαναπροσδιορισμό της πραγματικότητας που ζούμε, και σ’ αυτούς 
απευθύνεται. Με το έργο του προσκαλεί τους καταπιεσμένους τόσο του Τρίτου  όσο και του Πρώτου 
κόσμου, να συνεργαστούν για να ανακαλύψουν εκ νέου την ιστορία τους. 
 

                                                           
171 Βλ. Β. Πανταζής 1989, σελ. 16-19. Μία ενδιαφέρουσα ανάλυση βρίσκουμε στη μελέτη του 

Βαγγέλη Πανταζή,“Χάρτες και ιδεολογία” για τις έννοιες του Βορρά και του Νότου, της Δύσης και 

της Ανατολής, μέσα από τους χάρτες, οι οποίοι, κατά την άποψή του αποτελούν κάτι περισσότερο 

από απεικονίσεις της γήινης επιφάνειας: “Είναι πεδία συμβόλων που αξιολογούνται σύμφωνα με 

τους ιδεολογικά υπερφορτισμένους άξονες προσανατολισμού: Βορράς-Νότος, Ανατολή -Δύση” και 

έχουν τη δύναμη να επηρεάζουν το ηθικό, τη στάση και τη δράση των λαών, παρατηρεί. Ο τρόπος 

που κρεμάμε τους χάρτες επηρεάζει τις τύχες των λαών. Ο Βορράς έρχεται πάντα σταθερά επάνω 

και ο Νότος κάτω. Αυτό δεν είναι μια συνήθεια είναι μια παγκόσμια σύμβαση. Από τους τοίχους 

των σχολείων, τα γραφεία των δημόσιων υπηρεσιών, τα γραφεία ταξιδίων, τα τηλεοπτικά δελτία 

ειδήσεων και καιρού, από τις εφημερίδες από παντού, οι χάρτες μας γνέφουν με σιωπηλά 

νούμερα, πως ο Βορράς είναι πάνω και Νότος κάτω. Οι έννοιες του “πάνω” και του “κάτω” δεν είναι  

μόνο υψομετρικοί όροι αλλά και αξιολογικοί. Σε όλες τις γλώσσες και για όλους τους λαούς όλων 

των εποχών το πάνω είναι ταυτόσημο με το κυρίαρχο και το καλό, το κάτω με το υποτελές και το 

κακό. Οι όροι Βορράς και Νότος είναι συνώνυμοι με τους όρους “πλούτος και φτώχια” “ανάπτυξη 

και υπανάπτυξη” (oικονομική κυριαρχία των χωρών του Βορρά πάνω στις χώρες του Νότου). Οι 

λαοί του Νότου βρίσκονται σε μια χαμηλότερη, άρα εξ ορισμού κατώτερη συμβολικά θέση.  
172Βλ. Π. Φρέιρε, 1977α, σελ. 14. 
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 4.2. Το παιδαγωγικό  πρόγραμμα του Φρέιρε 
 
 Στις αρχές της δεκαετίας του ’50 ο Φρέιρε, σε συνέντευξή του173 στον Μάριο Ροδρίγες 
ομολογεί ότι αισθάνεται ταυτισμένος με τις ιδέες του παιδαγωγού Πιαζέ όσον αφορά στις 
παιδαγωγικές του αντιλήψεις. Ο Γκράμσι174 επίσης φαίνεται ότι δεν τον άφησε ανεπηρέαστο στο 
επίπεδο των ιδεολογικών θέσεων για τον κριτικό αλφαβητισμό. Η σύνδεση κοινωνικής 
πραγματικότητας και συνείδησης των αναλφάβητων αποτελεί κεντρικό στοιχείο των παιδαγωγικών 
μεθόδων του Φρέιρε. Ο αλφαβητισμός οφείλει να αξιοποιεί και να εξυψώνει τις δυνατότητες των 
ανθρώπων. Μέσα από ένα πνεύμα κριτικής των διαδικασιών της ζωής τους, πρέπει να γίνεται 
προϋπόθεση για κοινωνική και μορφωτική απελευθέρωση με απώτερο στόχο τη συμμετοχή  στη 
μεταμόρφωση της κοινωνίας. Αυτό θα επιτευχθεί και θα φέρει θετικά αποτελέσματα μόνο αν 
βασίζεται σε ένα Εθνικό και πολιτικό σχέδιο και έτσι προτείνει μια μέθοδο διδασκαλίας που 
διακρίνει στα παιδαγωγικά δρώμενα. 
 
 Η μέθοδος διδασκαλίας 
 
 Η μέθοδος διδασκαλίας του βασίζεται στη συστηματική μελέτη της καθημερινής ζωής των 
αναλφάβητων μέσα από τους όρους “κωδικοποίηση” και “αποκωδικοποίηση” που συχνά 
χρησιμοποιεί. Πρόκειται για ό,τι  ο Τσόμσκυ ονομάζει “επιφανειακή δομή” και “δομή βάθους”. Η  
“επιφανειακή δομή” της κωδικοποίησης  παρουσιάζει μία σημαντική πλευρά της συγκεκριμένης 
πραγματικότητας, (π.χ μια φτωχογειτονιά) μια κατάσταση που οι αναλφάβητοι βιώνουν αλλά που 
δεν γνωρίζουν σε όλο της το βάθος.  Η συγκέντρωση της προσοχής στην επιφανειακή δομή 
ακολουθείται από τον προβληματισμό για την κωδικοποιημένη κατάσταση, πράγμα που οδηγεί τον 
μαθητευόμενο στο στάδιο της αποκωδικοποίησης, την κατανόηση δηλαδή της “δομής βάθους”. Με 
                                                           
173 Βλ. Π. Φρέιρε, 1984, σελ. 51. Συνέντευξη που δόθηκε στον Μάριο Ροδρίγες και δημοσιεύτηκε 

στο περιοδικό “PAZ Y JUSTICIA”. Στα Ελληνικά μεταφράστηκε από τη Μ. Χριστοπούλου για το 

περιοδικό Λατινική Αμερική, τευχ. 7. 
174Βλ. P. Freire & D. Macedo, 1987, σελ. 1. Ο Ιταλός κοινωνικός θεωρητικός Αντόνιο Γκράμσι είδε 

τον αλφαβητισμό κάτω από δύο οπτικές γωνίες. Ως πολιτική έννοια μέσα από την νομιμότητα 

καταπίεσης και εκμετάλλευσης των κοινωνικών σχέσεων και ως κοινωνική πρακτική  η οποία έχει 

να κάνει με το έργο διδασκαλίας των ανθρώπων να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν μέσα 

από ένα πολιτικό και μορφωτικό αγώνα για τη γλώσσα τους από τη μια πλευρά και την εμπειρία 

τους από την άλλη. Βλ. επίσης, Δ. Δημητράκου, 1984, σελ. 24-30, 57-63, 65-67. 
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την κατανόηση της “δομής βάθους”, ο μαθητής κατανοεί τη διαλεκτική που υπάρχει μεταξύ των 
κατηγοριών που παρουσιάζει η “επιφανειακή δομή” αλλά και την ενότητα “επιφανειακής” δομής και 
δομής “βάθους”175. Πιο συγκεκριμένα: η κωδικοποίηση αναφέρεται σε μια υπάρχουσα κατάσταση 
που μπορεί να παρασταθεί με μια φωτογραφία ή ένα ιχνογράφημα (σκίτσο). Το αντικείμενο που 
παριστάνει η φωτογραφία ή το ιχνογράφημα είναι ένα οπτικό σημείο αναφοράς από το οποίο 
ξεκινά η διαδικασία της μάθησης.176 Το οπτικό αυτό σημείο αναφοράς γίνεται το αντικείμενο  
διαλόγου177 δασκάλου- μαθητή, αλλά και το πλαίσιο για την εισαγωγή της παραγωγικής λέξης ή του 
παραγωγικού θέματος178. 
  Οι παραγωγικές λέξεις αρχικά αναφέρονται σε άμεσες περιγραφές και στη συνέχεια  
αντικαθίστανται από άλλες, λιγότερο άμεσες και περισσότερο θεωρητικές179, όπως  “εξουσία”, 
“παραγωγή” κ.λ.π. 

                                                           
175Βλ. Π. Φρέιρε, 1977α, σελ. 42. 
176 Για τη διαδικασία της μάθησης πιο συγκεκριμένα, μία ομάδα παιδαγωγών έφτιαχνε θεματικές 

αναπαραστάσεις από τις διαδικασίες της καθημερινής ζωής των κατοίκων και επέλεγε τις λέξεις 

κλειδιά  μαζί τους αναλφάβητους ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Σε μια οθόνη προβάλλονταν 

στους χωρικούς η απεικόνιση της κατάστασης που εκφράζει η λέξη, με τη μορφή φωτογραφιών, 

μαγνητοταινιών. Πρόκειται για μια “κατάσταση-πρόκληση” όπως τη χαρακτηρίζει ο Φρέιρε. Εκεί 

επισημαίνονταν συγκεκριμένα προβλήματα και θέματα  που χρησίμευαν ως αφορμή για συζήτηση 

και από τη συζήτηση προέκυπταν και επιλέγονταν οι λέξεις-κλειδιά. Ακολουθούσε προβολή της 

λέξης, ανάλυσή της σε συλλαβές και αναζήτηση όλων των δυνατών συνδυασμών για τη σύνθεση 

συλλαβών με βάση τα σύμφωνα της συγκεκριμένης λέξης και τα φωνήεντα της Πορτογαλικής 

γλώσσας και στη συνέχεια νέων λέξεων. Με αυτό τον τρόπο χιλιάδες  ενήλικοι αναλφάβητοι στη 

Βραζιλία  σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε ενάμιση μήνα, κατά μέσο όρο,  έμαθαν να διαβάζουν 

και να γράφουν. 
177Βλ. για την έννοια του διαλόγου, P. Freire & A. Faundez, 1989, σελ. 34-54 και   I. Shor & P. 

Freire 1987,  Επίσης Π. Φρέιρε, 1977β, σελ. 77-79 και 101-107. 
178 Βλ. Π. Φρέιρε, 1977β, σελ.121, υποσημείωση 19. Έχω ονομάσει τα θέματα αυτά “παραγωγικά” 

(δημιουργικά) γιατί (όπως και αν γίνουν αντιληπτά και όποια δραστηριότητα κι αν προκαλέσουν) 

περιέχουν τη δυνατότητα να ξετυλιχτούν ξανά σε πολλά θέματα που με τη σειρά τους απαιτούν την 

εκπλήρωση των νέων καθηκόντων. 
179Ενδεικτικά, αναφέρω μερικές από τις λέξεις και τα θέματα συζήτησης, που προτάθηκαν στα 

μαθήματα αλφαβητισμού της περιοχής του Ρίο ντέ Τζανέιρο της Βραζιλίας. Έτσι από τη λέξη 

“favela”, “Παραγκογειτονιά”, φτωχογειτονιά, προέκυψαν θέματα για συζήτηση όπως, κατοικία, 

τροφή, υγεία, εκπαίδευση στην παραγκογειτονιά. Από τη λέξη “άροτρο”, συζητήθηκε η αξία της 

ανθρώπινης εργασίας, ο άνθρωπος και η τεχνική, διαδικασία μετατροπής της φύσης, η εργασία και 
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 Η αποκωδικοποίηση είναι μια πράξη γνώσης που επιτρέπει τη διείσδυση των 
αναλφάβητων στην πραγματικότητα. Σε πρώτη φάση προτείνεται  ανάλυση  σε ένα πλαίσιο 
διαφορετικό από αυτό που τη βιώνουν, μέσα από την περιγραφή στοιχείων (λέξεων, εικόνων) και 
στη συνέχεια ακολουθεί  ανάλυση από τη θεμελίωση της σχέσης του υποκειμένου με το αντικείμενο 
που εξετάζεται. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές αντί να πληροφορούνται για το τάδε ή το δείνα 
αναλύουν πλευρές της προσωπικής τους υπαρξιακής180 εμπειρίας που αναπαριστώνται με την 
κωδικοποίηση. Μέσα από  κριτική αντίληψη, το υποκείμενο πετυχαίνει την κριτική ανάλυση της 
κωδικοποιημένης κατάστασης και αυτό τον οδηγεί στην κριτική συνειδητοποίηση. “Από την άποψη 
μιας θεωρίας της γνώσης, η δυναμική που υπάρχει ανάμεσα στην κωδικοποίηση των υπαρξιακών 
καταστάσεων και την αποκωδικοποίηση ωθεί τους μαθητές σε μια συνεχή ανακατασκευή της 
πρότερής τους πράξης θαυμασμού181 της πραγματικότητας” όπως επισημαίνει ο ίδιος ο Φρέιρε.   
 Έτσι σκοπός της γνώσης είναι η δράση. Γνωρίζουμε για να πράξουμε. Συλλογιζόμαστε για 
να μετασχηματίσουμε. Ο Φρέιρε απορρίπτει ρητά την ιδέα πως η γνώση υπάρχει για δικό της 
λογαριασμό. Η εκπαίδευση πρέπει να φωτίζει τη δύναμη των σχέσεων σε μια κοινωνία και να 
διδάσκει τους μαθητές πως να συμμετέχουν στην αλλαγή αυτών των δυνάμεων δομής. 
 Θεματική  
 Η θεματική που χρησιμοποίησε για την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση της 
καθημερινής ζωής των αναλφάβητων βασιζόταν στην αποτύπωση αναπαραστάσεων με θέματα 
που ενδιέφεραν τους ενηλίκους και στηριζόταν σε λέξεις που  “έπρεπε να είναι φορτωμένες με τη 
σημασία της υπάρχουσας εμπειρίας των ανθρώπων”182που συμπύκνωναν υπαρξιακές καταστάσεις 
των αναλφάβητων, πίστεις και αξίες αναμεμειγμένες στις προσωπικές τους εμπειρίες μέσα από τη 

                                                                                                                                                                                
το κεφάλαιο, αγροτική μεταρύθμιση. Με τη λέξη “τούβλο”, συζήτησαν  πολεοδομικά προβλήματα. Η 

λέξη “επάγγελμα”, έδωσε τη ευκαιρία να συζητήσουν για τον  κοινωνικό χώρο, τις επιχειρήσεις, τις 

κοινωνικές τάξεις, την κοινωνική  κινητικότητα, τον συνδικαλισμό και την απεργία. 
180Βλ. P. Freire, 1976, σελ. 159, 160. 
181 Βλ. Π. Φρέιρε, 1977α, σελ. 43. Δεν χρησιμοποιεί την έννοια “πράξη θαυμασμού” με το ηθικό ή 

αισθητικό της νόημα αλλά με μια ειδική φιλοσοφική απόχρωση. Θαυμάζω σημαίνει 

αντικειμενικοποιώ το “όχι εγώ”. Είναι μια διαλεκτική λειτουργία που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ως 

άνθρωπο κάνοντας διάκριση ανάμεσα σ’ αυτόν και το ζώο. Συνδέται με τη δημιουργική διάσταση 

της γλώσσας του. “Θαυμάζω” συνεπάγεται ότι ο άνθρωπος στέκεται πάνω από το “όχι εγώ” του με 

σκοπό να το καταλάβει.  
182Βλ. P. Freire & D. Macedo,1987, σελ. 35. Επίσης P. Freire, 1983, σελ. 10 και A.S. Alschuler, 

1986, σελ. 492. 
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γλώσσα. Στην προκειμένη περίπτωση συνδέεται άμεσα με τη ζωή του μαθητή. Αυτήν χρησιμοποιεί 
για να συνδεθεί με τον κόσμο του.  
 Καθώς τα άτομα προοδεύουν στη γραφή και την ανάγνωση, χρησιμοποιώντας λέξεις- 
θέματα που τα βοηθούν να καταλάβουν τον κόσμο τους, αναπτύσσουν σταθερά την αυτοσυνείδησή 
τους. “Στην πραγματικότητα, τα θέματα υπάρχουν μέσα στους ανθρώπους, μέσα στις σχέσεις τους 
με τον κόσμο, σε αναφορά με τα συγκεκριμένα γεγονότα”183. Αυτός ο τύπος περιεχομένων που 
προκύπτει από τα παραγωγικά θέματα δεν αποτελεί τεχνική υπόθεση αλλά εμπλέκει στη μάθηση 
μια δημιουργική πράξη. Γι αυτό ο Φρέιρε απέρριψε την ιδέα χρήσης αλφαβηταρίων184 για 
διδασκαλία αλφαβητισμού, θεωρώντας ότι ενισχύουν μια παθητική  διάθεση που έρχεται σε 
αντίθεση με την δημιουργική πράξη της γνώσης, αφού πρόκειται για κείμενα άλλων. -που δεν 
προέρχονται από τους ίδιους τους μαθητές. Τα αλφαβητάρια κατά τον Φρέιρε δεν αφήνουν 
περιθώρια στην πρωτοβουλία των μαθητών, ειδικά στο επίπεδο της δημιουργίας λέξεων, αφού αυτό 
ήδη προγραμματιστεί  από τους συγγραφείς τους και ως εκ τούτου η μάθηση βασίζεται στις 
συμβουλές των ειδικών185. 
                                                           
183Βλ. Π. Φρέιρε, 1977β, σελ. 127. 
184Βλ. P. Freire, 1978, σελ. 11, 168-173 και M, Matthews, 1980, σελ. 40. Ο Φρέιρε πιστεύει ότι η 

μάθηση θα έχει αποτελέσματα εφόσον υπάρχουν κίνητρα για μάθηση και εφόσον στηρίζεται σε 

προβλήματα που αφορούν την άμεση κατάσταση των αναλφάβητων. Γι’ αυτό καυτηριάζει τη 

χρησιμοποίηση αναγνωστικών όπου συναντούμε φράσεις του τύπου: “η μαμά και το παιδάκι 

ανεβαίνουν το λοφάκι”. Καθόλου περίεργο που απέτυχαν προγράμματα τέτοιου τύπου. Επίσης βλ. 

Κ. Ψαλίδα, 1979, σελ. 32-39, σχολιασμός του άρθρου του Φρενέ “όχι πια σχολικά εγχειρίδια”. Στο 

σχολείο Φρενέ δεν υπάρχουν εγχειρίδια, υπάρχει βοηθητικό υλικό, ντοκουμέντα, καταγραφή 

ζωντανών διηγήσεων, θεωρητικό υλικό το οποίο γίνεται αντικείμενο συλλογικής επεξεργασίας μέσα 

στη τάξη όπου ο δάσκαλος συντονίζει και καθοδηγεί την όλη πορεία της εργασίας. Ο Φρενέ εφιστά 

την προσοχή στην καταστροφική επίδραση της από τα πάνω επιβεβλημένης σκέψης του ενήλικα 

στο παιδί. Ακόμη παρατηρεί και αν τα εγχειρίδια ήταν καλά θα είχαμε κάθε συμφέρον να μειώσουμε 

την χρήση τους όσο το δυνατόν περισσότερο. Το καλύτερο εγχειρίδιο που θα μπορούσε να 

γνωρίσει ο μαθητής είναι αυτό που θα φτιάξει μόνος του. 
185 Βλ. στο P. Freire, 1970, σελ. 452-475 και  Π. Φρέιρε, 1977α, σελ. 94. Κάτι ανάλογο συμβαίνει 

και στις μαζικές κοινωνίες όπου οι άνθρωποι σκέφτονται και ενεργούν σύμφωνα με τις συνταγές με 

τις οποίες τους βομβαρδίζουν καθημερινά τα μέσα επικοινωνίας μάλλον, παρά ανταποκρινόμενοι 

στις διαλεκτικές τους σχέσεις με τον κόσμο. Τα πάντα προκατασκευάζονται και η συμπεριφορά 

τους είναι αυτοματοποιημένη. Υπάρχει πάντοτε ένας οδηγός που τους λέει τι να κάνουν στη μια ή 

στην άλλη κατάσταση. Δεν χρειάζεται να σκεφτούν το παραμικρό. “Σπάνια χρειάζεται να σταθούν 

στη γωνία ενός δρόμου για να σκεφτούν ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν. Πάντα υπάρχει 
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 Για τη μελέτη των θεματικών αναπαραστάσεων ο Φρέιρε έδωσε μεγάλη σημασία στο 
διάλογο. Επειδή, κατ’ αυτόν πρόκειται για συνάντηση ανθρώπων που ονομάζουν την 
πραγματικότητα, η οποία αναιρείται όταν κάποιοι ονομάζουν την πραγματικότητα για λογαριασμό  
άλλων186. Αποτελεί λοιπόν “πράξη δημιουργίας”187 για τους αναλφάβητους η οποία οδηγεί σε 
προβληματισμό188. Ο προβληματισμός δεν έρχεται από μόνος του και δεν προκύπτει στους 
σιωπηλούς και παθητικά δεκτικούς ανθρώπους. Συντελείται στο επίπεδο της επικοινωνίας189 
επιμορφωτών και επιμορφωνόμενων και έρχεται ως διατύπωση αμφιβολιών και ως στάση 
αμφισβήτησης της πραγματικότητας με απώτερο στόχο την αποκάλυψη, τη μεταμόρφωση και 
ταυτόχρονα την απόκτηση γνώσης μιας νέας πραγματικότητας. 
 Ο δάσκαλος-επιμορφωτής και ο ρόλος του 
 Υπεύθυνος για την εισαγωγή του διαλόγου, όπως επισημαίνει ο Φρέιρε, είναι ο δάσκαλος-
επιμορφωτής. Για να γίνει πράξη η απόκτηση γνώσεων -πράξη δηλαδή που αναιρεί τον 
αναλφαβητισμό ενηλίκων- απαιτείται  σχέση αληθινού διαλόγου ανάμεσα στους δασκάλους και 
τους μαθητές, σε αντίθεση με την πρακτική που στηρίζεται στο μονόλογο, την κατακόρυφη και 
ιεραρχημένη σχέση διδασκόντων διδασκομένων και η οποία  εμπεριέχει την αντίληψη ότι ο μαθητής 
δεν αποτελεί, με τη σκέψη και τη δράση του, δημιουργό και συν-διαμορφωτή της πραγματικότητας.  
 Η πρακτική του μονολόγου θεωρεί τον άνθρωπο αντικείμενο των συνθηκών της 
πραγματικότητας στις οποίες κάθε φορά προσαρμόζεται. Θεωρεί ότι δεν μπορεί  να κατανοήσει 
τίποτα μόνος του χωρίς την καταλυτική παρέμβαση της αυθεντίας του δάσκαλου. Ο δάσκαλος 
καλείται να γεμίσει τις “κενές συνειδήσεις”190 με αλλεπάλληλες καταθέσεις γνώσεων και αμέτρητες 
λέξεις και φράσεις. Κατά τον Φρέιρε, παρόμοιες αντιλήψεις και οι παιδαγωγικές τους εφαρμογές, 
αναπαράγουν την παθητική στάση του ατόμου σε όλα τα επίπεδα, οδηγούν σε μοιρολατρική 

                                                                                                                                                                                
κάποιο βέλος που αποπροβληματίζει την κατάσταση. Μολονότι αυτές καθ’ εαυτές οι πινακίδες 

στους δρόμους δεν είναι κακές και είναι απαραίτητες στις κοσμοπολίτικες πόλεις συγκαταλέγονται 

στις χιλιάδες των κατευθυντήριων σημάτων μιας τεχνολογικής κοινωνίας, τα οποία, όταν 

ενδοπροβάλλονται από τους ανθρώπους, παρεμποδίζοντας την ικανότητά τους για κριτική σκέψη”. 
186Βλ. αναλυτικά για το διάλογο Π. Φρέιρε, 1977β, σελ. 101-107 και Θ. Γέρου, 1985, σελ. 24. 
187Βλ. Π. Φρέιρε, 1977β, σελ. 103. 
188Βλ. P. Freire, 1976, σελ. 151. Ο προβληματισμός είναι διαλεκτική μέθοδος και είναι αδύνατος 

χωρίς την εμπλοκή σ’ αυτόν. Στην πράξη του να προβληματίσεις τους επιμορφωνόμενους, ο 

επιμορφωτής προβληματίζεται επίσης, μέσω του προβληματισμού των επιμορφωνόμενων.  
189Βλ. στο ίδιο, σελ. 134. 
190Βλ.Π. Φρέιρε, 1977α, σελ.37. Επίσης, P. Freire & D. Macedo, 1987, σελ. 34. 
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υποταγή του στην εξουσία και στην αποδοχή της όποιας κατάστασης τού έχει επιβληθεί χωρίς τη 
δική του συμμετοχή. Μ’ αυτό τον τρόπο κάθε δυναμική πρωτοβουλία του ανθρώπου ανακόπτεται, 
δεν μαθαίνει καν αυτά που καλείται να απομνημονεύσει -αφού η αποστέρηση της πρωτοβουλίας 
του και ο έλεγχος της σκέψης και δράσης του καταστρέφουν τη δυνατότητά του για δημιουργικό 
στοχασμό. 
 Ρόλος του δασκάλου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν κριτικά την 
πραγματικότητα. Ο Φρέιρε παρατηρεί:  “αν η εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής πρόκειται 
να αποτελέσει πράξη απόκτησης γνώσης, οι μαθητευόμενοι πρέπει να αναλάβουν από την αρχή,  
ρόλο δημιουργικών υποκειμένων191 με κριτική σκέψη πάνω στην ίδια τη διαδικασία της ανάγνωσης 
και της γραφής και στη βαθιά σημασία της γλώσσας”192.  
 Ο πιο σημαντικός παράγοντας στη σχέση (σύνδεση) εκπαιδευτή και μαθητή είναι η 
ανάπτυξη της κριτικής στάσης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται αρχικά η έκθεση του 
προβλήματος και κατόπι η ανάλυση των σημασιών του από  εκπαιδευτή και μαθητή. Έτσι η ίδια η 
πληροφορία καθίσταται σημαντική στιγμή της πράξης (της διαδικασίας) της γνώσης, οδηγώντας 
στη συνειδητοποίηση, με σκοπό την απελευθέρωση του μαθητή και την πλήρη του ανάπτυξη. Η 
συνειδητοποίηση κατά τον Φρέιρε, όπως ήδη αναφέρθηκε193, δεν είναι η μεταβίβαση πληροφοριών 
ούτε η άσκηση δεξιοτήτων, αλλά συντελείται όταν ο άνθρωπος βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με 
την πραγματικότητα και την κοινωνία στην οποία ζει, μέσα από τη διαλογική εκείνη πορεία που 
φέρνει τα άτομα κοντά στα κοινά προβλήματα ύπαρξης. Πρόκειται για προβλήματα σχετικά με τις 
κοινωνικο-πολιτικές καταστάσεις των ατόμων που εμπλέκονται στις εκπαιδευτικές διαδικασίες194. Η 
προσπάθεια που κάνει ο δάσκαλος αποτελεί κοινωνική πράξη μέσα από την οποία οι 
συγκεκριμένοι άνθρωποι (άνδρες και γυναίκες) υπερβαίνουν τον εαυτό τους φτάνοντας στην κριτική 
συνειδητοποίηση. Η κριτική συνειδητοποίηση δεν είναι απλώς ένας κάποιος σκοπός. Αποτελεί τον 
κύριο στόχο της Παιδαγωγικής των καταπιεσμένων. Πρέπει να δοθεί απάντηση στο ποιο είναι το 
πρόβλημα, ποιες είναι οι αιτίες του και τι μπορούμε να κάνουμε γι αυτό. Στην προκειμένη 
περίπτωση, οι αναλφάβητοι γνωρίζουν ότι είναι αναλφάβητοι, δεν συνειδητοποιούν όμως τις αιτίες 
του αναλφαβητισμού τους. Στόχος της κριτικής συνειδητοποίησης είναι η κατανόηση των αιτίων 
αυτών. Οδηγούνται έτσι από την “κουλτούρα της σιωπής” στην κατανόηση του εαυτού τους και 

                                                           
191Βλ. P. Freire & D. Macedo, 1987, σελ. 34. Επίσης  P. Freire, 1983, σελ. 5-11. 
192Βλ. Π. Φρέιρε, 1977α, σελ. 38. 
193Βλ. για την έννοια της κριτικής συνειδητοποίησης παραπάνω, σελ. 142. 
194Βλ. W. A. Smith, 1976, σελ. 3-5. 
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αρχίζουν να αντιμετωπίζουν την ίδια τους τη ζωή ως αυθεντική, να μην την απορρίπτουν με βάση 
τις αξίες της κυρίαρχης τάξης. 
 Ο δάσκαλος-επιμορφωτής/τρια δεν πρέπει να αποφεύγει την ανάλυση της πραγματικότητας 
ούτε να φοβάται την δημιουργική συζήτηση. Χρειάζεται να έχει εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και 
να τους πείθει ότι όχι μόνο μπορούν, αλλά και οφείλουν να συζητούν τα προβλήματα που τους 
απασχολούν, αφού  προβλήματα που σχετίζονται με την εργασία τους, την οικογένειά τους και τη 
χώρα τους δεν αποτελούν τεχνητές επινοήσεις  αλλά σημαντικά κομμάτια της πραγματικότητας. Ο 
δάσκαλος-επιμορφωτής/τρια οφείλει σταθερά να ανακαλύπτει και να ξανα-ανακαλύπτει εκείνα τα 
μονοπάτια που οδηγούν ευκολότερα το μαθητή  να συλλάβει το πρόβλημα. Και  δεν εννοεί ο Φρέιρε 
να προσφέρει ο δάσκαλος πατρικά στο μαθητή αυτά τα μονοπάτια, γιατί έτσι αρνείται σ’ αυτόν, την 
προσπάθεια της συν-έρευνας, τόσο απαραίτητη για την πράξη της γνώσης195. 
 Ο Φρέιρε προτείνει μια σχέση βαθιά δημοκρατική ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τον 
εκπαιδευόμενο και θεωρεί  καθήκον του πρώτου να προσφέρει την καλύτερη δυνατή βοήθεια ώστε 
ο μαθητής να καταστεί ο ίδιος υποκείμενο στη διαδικασία μάθησης κατά την πορεία του 
αλφαβητισμού και να αποκτήσει τα εργαλεία με τα οποία θα κατορθώσει να διδάξει ο ίδιος τον 
εαυτό του να διαβάζει και να γράφει. 
 Η πράξη λοιπόν της μάθησης ανάγνωσης και γραφής γίνεται μια πράξη δημιουργική196, η 
οποία προϋποθέτει την κριτική κατανόηση του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο αναφέρεται και δεν 
αποτελεί στείρα μεταβίβαση επεξεργασμένης από τα πριν γνώσης, ούτε αποστήθιση 
αποξενωμένων λέξεων. Είναι αντίθετα μια “δύσκολη μαθητεία στην ονομάτιση του κόσμου”. 
  Για τον Φρέιρε η φράση “ονομάζω τον κόσμο”197, έχει δημιουργική και μετασχηματιστική 
σημασία. Ονομάζω τον κόσμο σημαίνει τον μετασχηματίζω. Ο Φρέιρε έχει την πεποίθηση ότι οι 
μαθητές όλων των ηλικιών μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κριτική τους νοημοσύνη για να 
απομυθοποιήσουν και να αποκρυπτογραφήσουν τους τρόπους με τους οποίους βλέπουν τους 
εαυτούς τους και τον περίγυρό τους. Πιστεύει στην ικανότητα των μαθητών να μετασχηματίζουν την 
πραγματικότητα, με την προϋπόθεση ότι οι εκπαιδευτές συμμετέχουν ως ίσοι με τους ενηλίκους 
μαθητές, οι οποίοι, μέσα από τον “αληθινό διάλογο” επαναπροσδιορίζονται στην τοποθέτηση των 
προβλημάτων.  

                                                           
195Βλ. P. Freire & D. Macedo, 1987, σελ. 140. “Ούτε πρέπει να είναι η σκιά των μαθητών, ούτε να 

μεταμορφώνει τους μαθητές κάτω από τη δκή του σκιά”. Βλ. επίσης, Θ.Γέρου, 1985, σελ. 32. 
196Βλ. P. Freire & D. Macedo, 1987, σελ. 34. Επίσης στο P. Freire, 1976, σελ. 149. 
197Βλ P. Freire & D. Macedo, 1987, σελ. 29, 35, 42, 49. 
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 Η διαδικασία διδασκαλίας δεν είναι δυνατό να συντελείται από την κορυφή προς τα κάτω 
αλλά με τον αναλφάβητο τον ίδιο και με την συνεργασία του δάσκαλου. Η ευθύνη του παιδαγωγού 
στην συγκεκριμένη διαδικασία είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των παιδαγωγών οι οποίοι 
θεωρούν καθήκον τους να μεταβιβάζουν πληροφορίες τις οποίες οι μαθητές θα αποστηθίσουν. Ο 
παιδαγωγός για τον Φρέιρε  είναι ένα υποκείμενο που γνωρίζει, και έρχεται αντιμέτωπο με άλλα 
υποκείμενα, που επίσης, γνωρίζουν198. Η νέα γνώση, προχωρώντας πέρα από τα όρια της πρώιμης 
γνώσης, αποκαλύπτει πίσω από τα γεγονότα τους λόγους ύπαρξής τους, απομυθοποιώντας τις 
ψευδείς ερμηνείες των ίδιων αυτών των γεγονότων. Έτσι περιορίζεται ο διαχωρισμός σκέψης 
γλώσσας και αντικειμενικής πραγματικότητας. 
 Όλα τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός (σημεία αναφοράς, εποπτικά μέσα 
κλπ.) θα πρέπει να είναι απλώς και μόνο βοηθητικά και να λειτουργούν στην “υπηρεσία της 
απελευθέρωσης”. Η παιδεία κατά τον Φρέιρε, όπως ήδη έχουμε αναφέρει”199 είναι “άσκηση 
ελευθερίας”, που λυτρώνει  μαθητή και δάσκαλο από την σιωπή και το μονόλογο. Και οι δυο 
απελευθερώνονται καθώς αρχίζουν να μαθαίνουν. Ο αναλφάβητος δίνει αξία στον εαυτό του, γιατί 
διώχνει από πάνω του το στίγμα της αγραμματοσύνης, και ο δάσκαλος αντίστοιχα δίνει αξία στον 
εαυτό του επειδή αποκτά την ικανότητα να συνδιαλέγεται με τον μαθητή. Ο αλφαβητισμός επίσης 
αποτελεί πορεία εξουσιοδότησης200 αλλά δεν είναι όμως η εξουσιοδότηση αυτή καθεαυτή: ο Φρέιρε 
πιστεύει ότι υπάρχουν οικονομικές και πολιτικές πραγματικότητες που έρχονται αντιμέτωπες. 
Επικεντρώνει έτσι στις καταπιεστικές καταστάσεις που δυσκολεύουν τους ανθρώπους να 
αναπτύξουν υπευθυνότητα και τους εμποδίζουν να εκφράσουν τις ικανότητες τους (λ.χ η έλλειψη 
επαρκούς εκπαίδευσης, η ανισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση, πολιτικές επιλογές που δεν 
ενθαρρύνουν τους δασκάλους να συμμετέχουν στη λύση προβλημάτων στα σχολεία τους κλπ.). 
Πιστεύει όμως στην ικανότητα των ανθρώπων, μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες, να αναλύουν 
τις αιτίες των γεγονότων και να ενεργούν με τέτοιους τρόπους ώστε να αλλάζουν το περιβάλλον. 
 Συμπερασματικά: ο Φρέιρε υποστηρίζει μια παιδαγωγική που δεν θεωρεί τίποτα εξ 
υπαρχής δεδομένο και κανένα ως μοναδικό φορέα της γνώσης. Γράφει λοιπόν στον υπουργό 
παιδείας της Γουινέας Μπισάου, Μάριο Γκαμπράλ201, από τη Γενεύη: “δεν μπορούμε να διδάξουμε 

                                                           
198Βλ. P. Freire, 1976, σελ. 148, 154. Επίσης στο P. Freire & D. Macedo, 1987, σελ. 34, 41. 
199Βλ. παραπάνω, σελ. 142-143. 
200Βλ. D. Mwanza, 1990, σελ. 5. 
201 Υπουργός Παιδείας της Γουϊνέας Μπισάου. Ο Φρέιρε είχε μαζί του αλληλογραφία που κράτησε 

ένα χρόνο όταν ο Φρέιρε βρισκόταν στη Γενεύη στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των εκκλησιών. Ο Μ. 
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τίποτα στους εκπαιδευόμενους, αν δεν θελήσουμε να μάθουμε και εμείς από αυτούς. Αν μέσα μας 
δεν κλονιστεί η πίστη, πως όλα τα ξέρουμε...”202. Βασική αρχή της παιδαγωγικής του είναι η 
κατάργηση της διχοτόμησης μεταξύ διδασκαλίας και μάθησης203. Θεωρεί ότι η διχοτόμηση αυτή 
στηρίζει την κυρίαρχη ιδεολογία αφού ο διδάσκων αρνείται να μάθει από το διδασκόμενο. Διεκδικεί 
και επιμένει στον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει ο εκπαιδευόμενος, φορέας γνώσης204 και αυτός, 
και  υποστηρίζει τη ριζοσπαστική πρόταση ότι υποκείμενο της εκπαίδευσης και της γνώσης δεν 
είναι ο δάσκαλος ή ο μαθητής αλλά ο δάσκαλος και ο μαθητής όταν από κοινού (στο χώρο της 
μάθησης) εφαρμόζουν εκπαιδευτικές πρακτικές, προβληματίζονται γύρω από αυτές για να τις 
ανανεώνουν και η σχέση τους με την πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από την προσπάθειά τους να 
την επαναπροσδιορίσουν και να τη μεταβάλουν με “κριτική  επέμβαση”. Έτσι η πράξη της μάθησης 
(να διαβάζεις και να γράφεις) για τον Φρέιρε γίνεται μια δημιουργική πράξη όπου δάσκαλος και 
μαθητές, μέσα από προβληματισμό και διάλογο, επιχειρούν να συνδεθούν με την πραγματικότητα 
που τους περιβάλλει, με απώτερο στόχο την αποκάλυψη και τη μεταμόρφωσή της μέσα από κριτική 
συνειδητοποίηση. Η πρότασή του για την εκπαιδευτική πράξη διαπνέεται από κριτική αντίληψη και 
θεωρεί την εκπαίδευση  πράξη, κατά πρώτο λόγο πολιτική205 και κατά δεύτερο γνωστική. 
 Ο Φρέιρε πιστεύει επίσης ότι οι εκπαιδευτικές πρακτικές εμπεριέχουν αντιλήψεις που δεν 
είναι ουδέτερες για τον άνθρωπο και την κοινωνία, και έρχεται σε αντίθεση με τις παραδοσιακές 
πρακτικές διδασκαλίας που θεωρούν ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι προσπάθεια διαμόρφωσης 
του “εγώ”, ξεχωριστά από τον  “κόσμο”. Θεωρεί τη θέση αυτή λαθεμένη έστω και αν υποστηρίζεται 
κάποιες φορές ακούσια, και πιστεύει ότι “δεν πρέπει να διαχωρίζουμε την υποκειμενικότητα από 
την αντικειμενικότητα αλλά να εντάσσουμε κάθε μετασχηματιστική πρακτική μέσα στη δυναμική και 
αμφίδρομη σχέση των δύο αυτών πόλων”206. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι μια μέθοδος 

                                                                                                                                                                                
Γκαμπράλ (M. Cabral) είχε καλέσει τον Φρέιρε να οργανώσει την εκπαίδευση των ενηλίκων στη 

μικρή του χώρα που μόλις είχε αποτινάξει τον αποικιακό ζυγό. Τα γράμματα του Φρέιρε προς τον 

Γκαμπράλ δημοσιεύονται στο βιβλίο του  “Pedagogy in process”, 1978, σελ. 71-146. 
202 Βλ. P. Freire, 1978, σελ. 73. 
203Βλ. Θ. Γέρου, 1985, σελ. 31. 
204Ο Φρέιρε θεωρεί αδιαχώριστη τη σκέψη από την πράξη-δράση, τις γνώσεις που κατέχει κάποιος 

από αυτές που θα αποκτήσει και εμπιστεύεται τις δημιουργικές του ικανότητες. 
205 Βλ. P. Freire, 1976, σελ. 126. Ο Φρέιρε πιστεύει  ότι δεν μπορεί να εξεταστεί η εκπαίδευση 

ξεχωριστά από την εξουσία μιας χώρας. Ο αλφαβητισμός δεν είναι τεχνική υπόθεση. Περικλείει 

πολιτικές αποφάσεις και αυτές με τη σειρά τους  προωθούν  προτάσεις που δεν είναι ουδέτερες. 
206Βλ. Π. Φρέιρε, 1984, σελ.49. 

 
86



 

που είναι βασισμένη σε μια τέτοια φιλοσοφία γίνεται αποδεκτή με επιφύλαξη, άν όχι με ανησυχία, 
από αυτούς που κατέχουν πολιτική ή ακαδημαική δύναμη. Τολμώ να θέσω το ερώτημα, κατά πόσο 
οι “μορφωμένοι”  θέλουν να μάθουν οι αγράμματοι γράμματα; 
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4.3. Ο Φρέιρε και οι επιρροές του στη μη τυπική εκπαίδευση 
 

  Οι ιδέες, η μεθοδολογία και οι τεχνικές του είχαν έντονη επίδραση στη μη τυπική 
εκπαίδευση και ιδιαίτερα σε προγράμματα αλφαβητισμού για την εκπαίδευση των αναλφάβητων, 
ενώ ο ίδιος κάνει άμεσες αναφορές στην τυπική εκπαίδευση. 
 Σχετικά με τις ιδέες του 
  Η έλλειψη  ευκαιριών των ατόμων και η μακροχρόνια ψυχολογική τους εξάρτηση η οποία τα 
δυσκολεύει να απελευθερωθούν, προβληματισμός επηρεασμένος από τον Φρέιρε οδήγησε στη 
διαμόρφωση  προγραμμάτων207 με στόχο την παροχή δεξιοτήτων και γνώσεων που θα 
αναπληρώνουν το έλειμμα και θα επιδιώκουν  να δημιουργήσουν ένα νέο τύπο ατόμου μέσα από 
την  εκπαίδευση, με επαναπροσδιορισμό των προσωπικών  αξιών, προώθηση της γενικής 
ανάπτυξης των δεξιοτήτων του  με στόχο τη βαθμιαία απελευθέρωσή του από την ψυχολογική 
εξάρτηση που στηρίζει τη διαιώνιση της υπάρχουσας δομής. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο 
αλλάζοντας αντιλήψεις  και αποκτώντας τις απαραίτητες γνώσεις είναι σε θέση να προωθήσει 
ενεργά μια ανοδική πορεία στην προσωπική του ζωή αλλά και στη ζωή της κοινότητας. 
 

                                                           
207 Έτσι διαμορφώθηκαν προγράμματα άμεσου ενδιαφέροντος πάνω σε ποικίλα θέματα που 

προωθούν τη βαθμιαία βελτίωση των επιμορφωνόμενων, βασική εγγραμματοσύνη και αρίθμηση, 

απλές επαγγελματικές δεξιότητες, οικογενειακά θέματα με  χρήσιμες πρακτικές γνώσεις, βασική 

υγειονομική πληροφόρηση, προγράμματα στους χώρους εργασίας για τη γεφύρωση της 

απόστασης ανάμεσα στη μάθηση και την παραγωγική απασχόληση, προγράμματα γύρω από την 

γεωργική ανάπτυξη, κοινοτική ενεργοποίηση κλπ. Βλ. W. A. Smith, 1976, σελ. 152. Επίσης 

εκπαιδευτικά προγράμματα όπως εκπαίδευση σχετικά με τα ναρκωτικά, κοινωνική εργασία, 

αλφαβητισμός ενηλίκων, κοινοτική ανάπτυξη καθώς και ανοιχτά προγράμματα συνειδητοποίησης 

φαίνεται να είναι περιοχές στις οποίες οι ιδέες του Π. Φρέίρε ενδέχεται να είναι άμεσα εφαρμόσιμες.  
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 Ως προς τη μεθοδολογία 
 
 Αλλά και ως προς τη μεθοδολογία τα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης επηρεάστηκαν 
απο τον Φρέιρε σε ζητήματα κινητοποίησης και συμμετοχής των επιμορφωνόμενων στο 
περιεχόμενο της εκπαίδευσης.208 Το τελευταίο επεκτείνεται ώστε να συμπεριλάβει τις αξίες και τις 
συμπεριφορές των πολιτών και την καθημερινή τους εμπειρία στη εργασία, στο σπίτι κλπ. μέσα 
από μια διαδικασία όπου η ομάδα των επιμορφωνόμενων με τα χαρακτηριστικά της αποκτά την 
ικανότητα να καθορίζει τις ανάγκες της και να αναζητεί τρόπους για την ικανοποίησή τους. Μέσα  
από τη διαλογική προσέγγιση που στηρίζεται στην κοινή πεποίθηση ότι η μόρφωση προϋποθέτει 
αυτοπαρατήρηση και κριτική σκέψη από μέρους των μορφωνόμενων, οι άνθρωποι βαθμιαία 
μεταμορφώνονται από αντικείμενα της πραγματικότητας σε υποκείμενα -συμμετέχουν αλλά και  
κατευθύνουν. 
 Οι τεχνικές του Φρέιρε σχετικά με τη συλλαβική209 οικογένεια για τη διδασκαλία της 
ανάγνωσης και της γραφής εφαρμόστηκαν με επιτυχία σε προγράμματα αλφαβητισμού  ενηλίκων.  
 Τα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης ως εναλλακτική δυνατότητα στην παροχή 
βασικής εκπαίδευσης τόσο στους ενηλίκους όσο και στα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας (εφόσον δεν 
υπάρχει καμία ελπίδα για παροχή πλήρους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά), 
μολονότι δεν έχουν την κοινωνική εξουσιοδότηση να ασκούν επικυρωτικές λειτουργίες210 όπως 
παρατηρεί ο Έβανς, προσφέρουν μια ευκαιρία211 και ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζονται ως ενιαίος 
φορέας από κοινού με την τυπική εκπαίδευση όπως συμβαίνει στις κοινωνίες στις οποίες 
συντελούνται επαναστατικές διαδικασίες. 
 Αλλά και σε κοινωνίες άλλου τύπου είναι δυνατό να εφαρμοστούν τέτοια προγράμματα, αν 
η συνολική κοινωνική και πολιτική δομή κάθε χώρας, σε συνδυασμό με τους αναπτυξιακούς της 

                                                           
208Βλ. D. Evans, 1986, σελ. 35, 40-41. 
209βλ. παρακάτω, σελ. 222-224. 
210 Βλ. D. Evans, 1986, σελ. 54. Οι μη τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν είναι συνήθως 

διαδικασίες απόκτησης επικυρωτικών τίτλων, και επομένως οι απόφοιτοι δεν μπορούν να 

ανταγωνιστούν αποτελεσματικά τους απόφοιτους της τυπικής εκπαίδευσης όσον αφορά την 

κατάληψη θέσεων εργασίας. Μόνο τα τυπικά σχολεία είναι εξουσιοδοτημένα να εκπληρώσουν αυτό 

το ρόλο. 
211Βλ. στο ανωτέρω, σελ. 57. Η μη τυπική εκπαίδευση προσφέρει μια ευκαιρία, αλλά οπωσδήποτε 

μια ευκαιρία δευτέρας διαλογής, αν κρίνουμε από την πιθανότητα πρόσβασης των συμμετεχόντων 

στο σύγχρονο τομέα. 
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στόχους, ορίσει το βασικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Οι δυνατότητες επιλογής εξαρτώνται σε πολύ 
μεγάλο βαθμό από το πλαίσιο αυτό, που αποτελεί ταυτόχρονα και αιτία των αδυναμιών, 
υπονομεύοντας τις προσπάθειες για δημιουργία ενός είδους μη τυπικής εκπαίδευσης, που θα 
συνέβαλε αποτελεσματικά στην ανάπτυξη. 
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4.4. Αναφορικά με την εφαρμογή της μεθόδου του στην Ελλάδα 
 

 Στη χώρα μας η εκπαίδευση σε γενικές γραμμές είναι παραδοσιακή. Βασίζεται στην 
“αποταμιευτική”212 μέθοδο εκπαίδευσης, στην ιδέα ότι ο μαθητής είναι ένα αντικείμενο στο οποίο 
ενσωματώνεται γνώση και όχι υποκείμενο της διαδικασίας της μάθησης. Οι μαθητές δεν καλούνται 
να γνωρίσουν αλλά να αποστηθίσουν όσα αναπτύσσει ο δάσκαλος. Στο σχολείο όπως είναι 
σήμερα, και στην Ελληνική πραγματικότητα συντελείται μια καθαρά εμπορευματική συναλλαγή 
γνώσης. Ο “ειδικός”, ο δάσκαλος, “πουλάει”, διαμοιράζει  “πακεταρισμένη γνώση”. Ο μαθητής , “ο 
πελάτης”, “αγοράζει και καταναλώνει”213 αυτή τη γνώση.  
 Οι προτάσεις για την εκπαίδευση έρχονται συνήθως απ’ έξω, γι αυτό και δεν μπορούν να 
εφαρμοστούν στην κοινωνία μας με επιτυχή αποτελέσματα, αφού δεν ξεκινούν από τις ανάγκες της 
αλλά αποτελούν επινοήσεις των εκβιομηχανισμένων και αναπτυγμένων κοινωνιών με τις οποίες 
λίγα κοινά έχει η χώρα μας. Συνήθως μετά την εφαρμογή τους,  οι ειδικοί   μιλούν  για μεγάλους 
δείκτες αποχής των μαθητών από τη βασική και μέση εκπαίδευση, απαριθμούν επίσης μεγάλους 
δείκτες αποτυχίας των σχολικών προγραμμάτων και οι στατιστικές τους τελειώνουν με το ίδιο  
συμπέρασμα: υπάρχει εκπαιδευτική κρίση.  
 Είναι ευνόητο ότι οι παιδαγωγικές προτάσεις που προκύπτουν από το έργο του Φρέιρε δεν 
μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα (και ερωτήματα) που απορρέουν από τις 
ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας. Επειδή ο Φρέιρε  δεν περιορίζεται στην περιγραφή 
των μεθόδων του αλλά αναλύει τη  φιλοσοφία από την οποία αυτές προκύπτουν, η αφομοίωσή τους 
προϋποθέτει την κατανόηση του φιλοσοφικού τους υπόβαθρου, και είναι δύσκολη, αν δεν 
προσαρμόζεται κάθε φορά στην αντίστοιχη πραγματικότητα. 
 Ο στοχασμός όμως και η πρακτική του αποτελούν πολύτιμα εργαλεία γνώσης για όσους 
είναι διατεθεμένοι να ασχοληθούν με τον αλφαβητισμό ενηλίκων μέσα από μορφές μη τυπικής 
εκπαίδευσης (προγράμματα αλφαβητισμού ενηλίκων στη βιομηχανία, σε στρατιωτικές υπηρεσίες 
κλπ.) αλλά και για εκείνους που διδάσκουν στα σχολεία.  
                                                           
212Βλ. Π. Φρέιρε, 1977β, σελ. 78,90. Η εκπαίδευση είναι μια πράξη αποταμίευσης, όπου οι μαθητές 

είναι τα ταμιευτήρια και ο δάσκαλος ο καταθέτης. Εκδίδει ανακοινώσεις και κάνει καταθέσεις που οι 

μαθητές τις δέχονται, τις αποτυπώνουν στη μνήμη τους και τις επαναλαμβάνουν υπομονετικά. 

Αυτή η τραπεζική αντίληψη περιορίζεται στο να δέχονται να καταχωρούν οι μαθητές και να 

αποταμιεύουν τις καταθέσεις του δάσκαλου σε αντίθεση με την μέθοδο του Φρέιρε που 

προϋποθέτει  κριτική επέμβαση στην πραγματικότητα για μια συνεχή αποκάλυψή της. 
213Οι όροι είναι δανεισμένοι από τον Φρέιρε Βλ. P. Freire, 1978, σελ. 12.  
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Κεφάλαιο πέμπτο:  

Υποθέσεις της έρευνας και μεθοδολογία 

 

 Από όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα προκύπτει ότι: Οι ενήλικοι αναλφάβητοι μπορούν να 
μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες κατά τη 
διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας (χώρος, χρόνος και διδακτική πράξη). 

 Όπως συνάγεται από θεωρητικές απόψεις και ερευνητικές ενδείξεις και ιδιαίτερα από το 
μοντέλο του Φρέιρε, στη μαθησιακή διαδικασία συμβάλλουν αποτελεσματικά τα χαρακτηριστικά 
των ενηλίκων αναλφάβητων, του δασκάλου-επιμορφωτή και η σχέση τους κατά τη διάρκεια της 
διδακτικής πράξης. 

 Με βάση τα δεδομένα αυτά κρίναμε αναγκαίο να εξετάσουμε τη λειτουργικότητα της 
εφαρμογής του μοντέλου Φρέιρε στην ελληνική πραγματικότητα. Για το σκοπό αυτό οργανώσαμε 
πέντε τμήματα αλφαβητισμού ενηλίκων στην περιοχή Ιωαννίνων στα οποία εφαρμόσαμε τις 
παιδαγωγικές του απόψεις. 

 Για την προσαρμογή του μοντέλου Φρέιρε και των διδακτικών προτάσεων βασιστήκαμε σε 
στοιχεία υποθέσεις και πορίσματα επιστημονικών θεωρητικών μελετών και εμπειρικών ερευνών 
από τη σχετική με το θέμα διεθνή βιβλιογραφία214 και σε πορίσματα  συνεδρίων και σεμιναρίων 
                                                           
214Οι υποθέσεις βασίζονται στα πορίσματα εμπειρικών ερευνών και θεωρητικών μελετών που 

έχουν δημοσιευθεί τις τελευταίες δεκαετίες  στην Ευρώπη και την Αμερική και διερευνούν τους 

λόγους συμμετοχής ενηλίκων σε τμήματα μάθησης καθώς και τους τρόπους που μαθαίνουν 

καλύτερα, το θέμα λειτουργίας των εκπαιδευτών-επιμορφωτών ενηλίκων το οποίο παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι  οι δάσκαλοι-επιμορφωτές οφείλουν να 

είναι ευαισθητοποιημένοι, κατάλληλα καταρτισμένοι για διδασκαλία σε ενηλίκους και να παίρνουν 

υπόψη τους στη μέθοδο και το περιεχόμενο που θα διδάξουν, ως βάση, την προηγούμενη εμπειρία 

των ενηλίκων μαθητών τους. Οι υποθέσεις επίσης βασίζονται στα πορίσματα εμπειρικών μελετών 

τόσο στην Λατινική Αμερική, Αφρική (Τρίτος κόσμος) τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή του 

διδακτικού μοντέλου του Φρέιρε σε διαφορετικές παραδόσεις και κουλτούρες και ιδιαιτερότητες 

διαφορετικών ιστορικών στιγμών μέσα από μια διαφορετική τεκμηρίωση του θέματος η οποία 

σημαίνει απελευθέρωση. Το διδακτικό αυτό μοντέλο δεν περιορίζεται στην απλή μετάδοση 

αδιάφορων γνώσεων αλλά συνδέεται άμεσα α) με χρήσιμες πρακτικές γνώσεις που διασφαλίζουν 
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που πραγματοποιήθηκαν από τη Λαϊκή Επιμόρφωση την περίοδο 1985-1990 στη χώρα μας, με 
θέμα την οργάνωση και αξιολόγηση της εμπειρίας επιμορφωτών σε τμήματα αλφαβητισμού 
ενηλίκων. 

 

 

                                                                                                                                                                                
τη λειτουργική ένταξη των αναλφάβητων στην κοινωνία που ζουν και β) με την μεταμόρφωση και 

τον μετασχηματισμό της ήδη υπάρχουσας γνώσης. 
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 5.1. Υποθέσεις της έρευνας 

 Βασική υπόθεση της παρούσας έρευνας είναι ότι οι ενήλικοι αναλφάβητοι μπορούν να 
μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν αποτελεσματικά με τη μέθοδο Φρέιρε. 

 Με βάση αυτή την παραδοχή εξετάζουμε τη δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου σε πέντε 
ομάδες ενηλίκων,  αντιπροσωπευτικές ως προς τη σύνθεση215 (αγρότες, γυναίκες, εργαζόμενοι 
στην πόλη) από οκτώ έως δέκα άτομα η καθεμια, οι οποίες αποτέλεσαν και το δείγμα της έρευνας.  

 Πιο συγκεκριμένα, μας απασχόλησαν ζητήματα όπως: 

 1. Χαρακτηριστικά ενηλίκων αναλφάβητων ατομικά, κοινωνικά εκπαιδευτικά όπως: ποιοι 
συμμετέχουν, γιατί συμμετέχουν, πώς βιώνουν τον αναλφαβητισμό τους, τι θέλουν να μάθουν και 
γιατί, τι τους εμποδίζει να μάθουν.  

 2. Χαρακτηριστικά: ο ρόλος του δασκάλου επιμορφωτή και η εκπαίδευσή του, αντιλήψεις 
και προσδοκίες του για το συγκεκριμένο μαθητικό κοινό.  

 3. Πώς λειτουργεί η όλη διαδικασία μάθησης στην οποία συμμετέχουν ως υποκείμενα οι 
αναλφάβητοι ενήλικοι και οι δάσκαλοι -επιμορφωτές τους. 

 4. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα το διδακτικό μοντέλο του 
Φρέιρε που στηρίζεται σε συγκεκριμένη μεθοδολογία. 

 Τα ζητήματα αυτά, που συνοψίζουν τη βασική υπόθεση της έρευνας αναλύθηκαν επί 
μέρους σε υποθέσεις  οι οποίες έπρεπε να απαντηθούν από τα εμπειρικά δεδομένα.  

 

 Συγκεκριμένα επικρατεί η αντίληψη ότι:  

 1. Οι ενήλικοι αναλφάβητοι θεωρούν φυσικό (από τις συνεντεύξεις) το γεγονός ότι δεν 
ξέρουν γράμματα και το αποδίδουν σε ιδιαίτερες συνθήκες τις οποίες επίσης θεωρούν φυσιολογές, 
όπως, μη φοίτηση στο σχολείο  -ήταν κορίτσι και είχαν τα αγόρια την προτεραιότητα στο θέμα 
αυτό-, ή  φυσική ανικανότητα - δηλώνουν ότι “ήμουν βλάκας”-.  

                                                           
215Η επιλογή μας να μελετήσουμε διαφορετικές ομάδες ως προς τη σύνθεση οριοθετήθηκε από το 

γεγονός ότι σύμφωνα με σχετικές μελέτες και έρευνες η σύνθεση της ομάδας καθορίζει και το 

περιεχόμενο της διδακτικής πράξης.  
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 2. Οι ενήλικοι αναλφάβητοι  θεωρούν φυσικό το γεγονός ότι δεν μπορούν να μάθουν 
γράμματα  και το αποδίδουν στην ηλικία και τις ικανότητές τους. -σ’ αυτή την ηλικία..., έχω μικρά 
παιδιά..., δουλεύω όλη μέρα κλπ.  

 3. Αποδέχονται άμεσα ή έμμεσα την κοινωνική τους κατωτερότητα εξαιτίας του 
αναλφαβητισμού τους, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν και οι ίδιοι στην περιθωριοποίησή τους. 

 Η κυρίαρχη αυτή αντίληψη αμφισβητείται από τον Φρέιρε. Σύμφωνα με τις απόψεις του οι 
δάσκαλοι-επιμορφωτές αναμένεται να συμβάλουν στην ανατροπή των ανωτέρω αντιλήψεων των 
αναλφάβητων: α) με τη παρότρυνση για συμμετοχή τους σε τμήματα αλφαβητισμού προβάλλοντας 
ισχυρά κίνητρα και β) με την εφαρμογή  διδακτικού μοντέλου από το οποίο αναμένεται να 
μαθαίνουν αποτελεσματικά να διαβάζουν και να γράφουν όταν χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη 
μέθοδος, (περιεχόμενα και γλώσσα για ενηλίκους αναλφάβητους, στην  προκειμένη περίπτωση το 
μοντέλο του Φρέιρε).   

 Επί μέρους υποθέσεις που αναλύθηκαν σε σχέση με το διδακτικό μοντέλο αφορούσαν στη 
μέθοδο, το περιεχόμενο και τη γλώσσα. 

 1. Οι ενήλικοι αναλφάβητοι αναμένεται να μαθαίνουν με τη συμμετοχή τους, στη μαθησιακή 
διαδικασία, μέσα από το διάλογο. 

  2. Οι ενήλικοι αναλφάβητοι αναμένεται να μαθαίνουν μέσα από κείμενα που έχουν σχέση 
με την εμπειρία τους και μέσα από κείμενα που έχουν συναισθηματική αξία γι’ αυτούς και 

 3. Με βάση τη γενική υπόθεση ότι οι άνθρωποι μιλούν για τον κόσμο τους μέσα από τη 
μητρική τους γλώσσα και νιώθουν ασφάλεια μέσα στη γλώσσα τους όταν αναγνωρίζουν τις δικές 
τους λέξεις και τη δική τους εμπειρία, αναμένεται ότι η χρήση της μητρικής γλώσσας, τουλάχιστον 
στο πρώτο στάδιο αλφαβητισμού θα είναι αποτελεσματική. (στο να μάθουν να γράφουν και να 
διαβάζουν).  

 
95



 

 5.2. Μεθοδολογία 

 Η διατύπωση του προβλήματος και ο στόχος της έρευνας, που ήδη περιγράψαμε 
παραπάνω, σε συνδυασμό με τα δεδομένα που προσφέρει η σχετική βιβλιογραφία στη θεωρία και 
την έρευνα οριοθετεί και τα μεθοδολογικά πλαίσια για την υλοποίησή της. Χρησιμοποιήθηκαν 
συνεντεύξεις και ημερολόγιο δράσης. 

 Οι πρώτες δυσκολίες - Η προσέγγιση των αναλφάβητων. 

 Η κινητοποίηση των αναλφάβητων για τη συμμετοχή τους σε τμήματα αλφαβητισμού ήταν 
ήδη ένα πρώτο πρόβλημα. Την περίοδο αυτή στο νομό Ιωαννίνων δεν είχαν δημιουργηθεί τμήματα 
αλφαβητισμού ενηλίκων με ντόπιο πληθυσμό από τη Λαϊκή Επιμόρφωση. Λειτουργούσαν τμήματα 
με παλιννοστούντες και τσιγγάνους που όμως δεν ενδιέφεραν στη συγκεκριμένη έρευνα. Έπρεπε 
λοιπόν να τα δημιουργήσω. Με την ιδιότητα της επιμορφώτριας την οποία απόκτησα μετά από 
αίτησή μου στη Λαϊκή Επιμόρφωση και με τη συγκατάθεση των υπευθύνων κάθε επιμορφωτικού 
κέντρου, το οποίο περιλάμβανε μια περιφέρεια, προχ[ωρησα στη δημιουργία τμημάτων με τη 
μέθοδο της παρέμβασης, (ο γνωστός έφερνε το γνωστό). Στην προσπάθεια αυτή, πολύτιμη υπήρξε 
η βοήθεια ενός επιμορφωτή, αδιόριστου δασκάλου, που είχε επιλεγεί για αλφαβητισμό ενηλίκων και 
τον οποίο διέκρινε ιδιαίτερος ενθουσιασμός. 

 Καταφέραμε, μετά από προσπάθεια δύο μηνών περίπου και με τακτικές επισκέψεις στα 
χωριά, να συγκροτήσουμε πέντε τμήματα εκ των οποίων τα τέσσερα αποτελούνταν από  οργανικά 
αναλφάβητους, συνολικά 28 άτομα από τα οποία οι 19 ήταν γυναίκες και οι 9 άνδρες. Το πέμπτο 
τμήμα αποτέλεσαν δέκα λειτουργικά αναλφάβητα άτομα, ηλικίας 19 έως 25 χρόνων, όλοι άνδρες. 

 Στο δείγμα των τμημάτων της πρώτης κατηγορίας, από τις γυναίκες, οι επτά ήταν 
εργαζόμενες σε δημόσιες υπηρεσίες (καθαρίστρια στο σχολείο, στο ταμιευτήριο, στο σταθμό της 
χωροφυλακής, εργαζόμενη στο κυλικείο του σχολείου κλπ.) και οι άλλες δώδεκα ήταν νοικοκυρές 
που εργάζονταν παράλληλα στα χωράφια τους. Οι άνδρες ήταν όλοι αγρότες. 

 Στο δείγμα του τμήματος της δεύτερης κατηγορίας,  όλοι εργάζονταν σε συνεργεία 
αυτοκινήτων, (φανοποιός, μηχανικός αυτοκινήτου, ηλεκρολόγος αυτοκινήτου, κλπ.) 

 Τα τμήματα δημιουργήθηκαν στη Χρυσοβίτσα, στα Πράμαντα, στους Κουκλιούς και στη 
πόλη των Ιωαννίνων216. Στη Χρυσοβίτσα και στα Πράμαντα το δείγμα  αποτελούσαν γυναίκες. 
                                                           
216Η προέλευσή τους ήταν από τα περίχωρα των Ιωαννίνων. 
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Στους Κουκλιούς και στο ένα τμήμα της πόλης των Ιωαννίνων το δείγμα ήταν μεικτό.  Στο άλλο 
τμήμα της πόλης των Ιωαννίνων, που το αποτελούσαν λειτουργικά αναλφάβητοι, ήταν όλοι άνδρες.  

 Οι επιμορφωτές που ανέλαβαν να διδάξουν στα τμήματα αυτά προέρχονταν τρεις από την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, (δύο δασκάλες και ένας δάσκαλος, όλοι αδιόριστοι), και από τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δύο γυναίκες φιλόλογοι. 

 Το δείγμα (πλαίσιο) αυτό που χρησιμοποιήθηκε για να κατανοηθεί και εφαρμοστεί η 
θεωρία και το διδακτικό μοντέλο του Φρέιρε μας επέτρεψε να προχωρήσουμε, μετά από ανάλυση 
και ερμηνεία του, σε κάποιες γενικεύσεις, παρόλο που με τη λογική της μεθοδολογίας της ποσοτικής 
έρευνας δεν ήταν ίσως το αντιπροσωπευτικότερο δυνατό. 

 

 5.2.1. Οι συνεντεύξεις 

 Ο αναλφάβητος είναι ένα συγκεκριμένο άτομο που βιώνει και νοηματοδοτεί με μοναδικό και 
ιδιαίτερο τρόπο την πραγματικότητα του αναλφαβητισμού του. Το βίωμά του τοποθετείται μέσα 
στην κοινωνική πραγματικότητα των αλφαβητισμένων ατόμων. 

 Αν υποθέσουμε 1) ότι ο αναλφάβητος κινητοποιείται προς την κατεύθυνση της υπέρβασης 
της κατάστασής του και 2) ότι η επιλογή του αυτή είναι αποτέλεσμα εσωτερικών και εξωτερικών 
παραγόντων217, είναι απαραίτητο να διερευνήσουμε πώς βιώνει αυτή την κίνηση-δράση του και 
ποιο νόημα δίνει ο ίδιος στην πράξη αυτή. Για τη διερεύνηση αυτή υιοθετήσαμε την ειδική 
μεθοδολογία της “βιογραφικής προσέγγισης218” στο πλαίσιο των “αφηγήσεων ζωής219” επειδή οι 

                                                           
217”Βλ. Π. Πανταζής, 1991. Διδακτ. διατριβή, σελ. 100. Οι υποκειμενικοί παράγοντες στο 

σχηματισμό της λήψης αποφάσεων του αναλφάβητου αναδύονται στο σημείο όπου “οι 

αντικειμενικές συνθήκες μέσα στις οποίες οι ίδιοι κατοικούν τέμνονται με τις υποκειμενικές τους 
ανάγκες. 

218Βλ. Μ. Θανοπούλου, Μ. Πετρονώτη, 1987, σελ. 20-42 και Ι. Λαμπίρη Δημάκη, 1989, σελ. 117-

124, N. Denzin, 1970, D. Bertaux, 1980, σελ. 200, F. Ferrarotti, Ρώμη 1981, Corradi 1988, De 

Gaulejac, 1993, Χ. Ιγγλέση, 1990, Κ. Ναυρίδης, 1994, Μ. Παπαδόπουλος, 1997, σελ. 154-161. Με 

τη χρήση της βιογραφικής προσέγγισης, δόθηκε ο λόγος σ’ αυτούς που για χρόνια ήταν 

καταδικασμένοι σε αφωνία και ακόμη περισσότερο αναδείχθηκαν σε πραγματικούς πρωταγωνιστές 

της ερμηνείας του προβλήματος του αναλφαβητισμού. Βλ. επίσης Ε. Βαρίκα, 1988, σελ. 64-71. Η 

βιογραφία συνδέεται με την πρόθεση αποκατάστασης του ατόμου ως ιστορικού υποκειμένου, με 
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ποσοτικές προσεγγίσεις κρίθηκαν ακατάλληλες220 να απαντήσουν στα θεωρητικά προβλήματα και 
τα υποκειμενικά βιώματα των αναλφάβητων, όπως λ.χ. ποιοι συμμετέχουν, γιατί συμμετέχουν, πώς 
κατανοούν και βιώνουν τον αναλφαβητισμό τους, τι θέλουν να μάθουν, πώς αισθάνονται όταν 
μαθαίνουν, ποια αξία έχει ο αλφαβητισμός για τη ζωή τους, τι τους εμποδίζει να μάθουν.  

 Η “αφήγηση ζωής” είναι καταλληλότερη από άλλες μεθόδους όταν θέλουμε να ερευνήσουμε 
πώς τα άτομα κατανοούν ερμηνεύουν και καθορίζουν τον κόσμο που τα περιβάλλει και πώς 
καθορίζουν τη σχέση τους με αυτόν. 

 Η ποσοτική προσέγγιση δεν ήταν δυνατό να εφαρμοσθεί γιατί δεν ήταν σε θέση να 
επιλύσει τεχνικά τα προβλήματα όπως λ.χ. αυτό της στατιστικής221 αντιπροσωπευτικότητας. Στη 
συγκεκριμένη μελέτη ήταν τεχνικά αδύνατο να οριστεί ένας χώρος τόσο ρευστός όπως αυτός του 
αναλφάβητου πληθυσμού με βάση τους ορισμούς222για το πότε ένα άτομο θεωρείται 
αλφαβητισμένο και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατή η πλήρης καταγραφή των μελών ή ο αριθμητικός 
τους προσδιορισμός. 

                                                                                                                                                                                
μια προσπάθεια επανατοποθέτησης στο κέντρο της ιστορίας όχι των “επιφανών ανδρών” και των 

κατορθωμάτων τους αλλά των ανώνυμων, των νικημένων και αποκλεισμένων από την ιστορία. 

219Για τη διάκριση και διαφοροποίηση μεταξύ αφηγήσεων ζωής και ιστοριών ζωής, βλ.Κ. Ναυρίδης, 

1994, 86-87 και στο ίδιο σελ.86-94 όπου παρουσιάζει την ιστορία και τη θεωρητική οπτική των 

αφηγήσεων ζωής. Επίσης D. Bertaux 1981, 5-15. Ο Bertaux 1980, σελ. 200 αναφέρει ότι ο 

αμερικανός κοινωνιολόγος Norman Denzin με τον όρο “αφήγηση ζωής“ (life story) ορίζει την 

ιστορία μιας ζωής όπως τη διηγείται το ίδιο το άτομο που την έζησε. Τον όρο “ιστορία ζωής” ( life 

history) χρησιμοποιεί, αντίθετα, όταν στο υλικό της αφήγησης προστίθενται και δεδομένα από 

άλλες πηγές. 

220Βλ. Θ. Γκότοβος, 1983, σελ. 210. Η αδυναμία της ποσοτικής έρευνας μπορεί να εξισορροπηθεί 

με την χρήση ποιοτικών μεθόδων και τεχνικών, οι οποίες ανταποκρίνονται πληρέστερα στη δομή 

της υπο έρευνα περιοχής. 

221Βλ. C. Vilgard, 1989 “ Σύμφωνα με τον Vilgard, η στατιστική ως μεθοδολογικό εργαλείο είναι 

ακατάλληλη για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται να κατανοήσουμε σε βάθος ό,τι απωθείται ή 

αποσιωπάται κοινωνικά”. Στην περίπτωση του οργανικού αναλφαβητισμού ο λόγος των 

αναλφάβητων απωθείται από την κοινωνία, ενώ ακόμη και αυτή η ίδια η ύπαρξή τους 

αποσιωπάται. Αναφέρεται στο Μ. Παπαδόπουλος, 1997, σελ. 136. 

222βλ. παραπάνω στην εισαγωγή, σελ. 33. 
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 Τα ερωτηματολόγια, εκτός από το γεγονός ότι δεν ήταν χρηστικά για αναλφάβητους δεν 
ικανοποιούσαν επίσης τις ανάγκες της έρευνας αφού η προβληματική, που αφορούσε στα βιώματα 
των αναλφάβητων γυνακών και ανδρών απαιτούσε μια προσέγγιση κατάλληλη να παρακολουθήσει 
μακροχρόνιες διαδικασίες και μια τεχνική που κατά κύριο λόγο να ανταποκρίνεται στην αποκάλυψη 
διαστάσεων της υποκειμενικότητας που απωθούνται και αποσιωπούνται και γι’ αυτό συχνά δεν 
είναι έκδηλες στην “αντικειμενική διερεύνηση”. 

 Η προσέγγιση μέσα από αφηγήσεις ζωής κατορθώνει να παρακάμψει την επιβολή της 
οπτικής του ερευνητή αλλά και τις προκατασκευασμένες ερωτήσεις και τις δομές που οι απόψεις 
αυτές επιβάλλουν, τόσο στα ερωτηματολόγια όσο και στις συνεντεύξεις. Πρόκειται για προσέγγιση 
ελαστική που δίνει το προβάδισμα στα υποκείμενα της έρευνας να μιλήσουν και να εκφράσουν τις 
εσωτερικές τους ανάγκες, τα βιώματά τους εξαιτίας του αναλφαβητισμού τους με “δυνατότητα 
προσπέλασης στη συνολική223 τους ζωή”, χωρίς κανένα περιορισμό ώστε να προσφέρουν ένα όσο 
το δυνατόν αντικειμενικότερο και πλουσιότερο για ποιοτική ανάλυση υλικό. 

 Η ελαστικότητα που χαρακτηρίζει τη βιογραφική συνέντευξη αποτελεί πλεονέκτημα που 
προκύπτει από το γεγονός ότι πρόκειται για ανοιχτή σε βάθος συνέντευξη. Ο τύπος αυτός 
στηρίζεται σε ένα βασικό σκελετό. Καθώς όμως η δομή του είναι ευέλικτη, πολύ συχνά καθιστά 
δυνατή την ανάδειξη νέων και απρόσμενων στοιχείων από τις εμπειρίες των αφηγητών τα οποία δεν 
απορρίπτονται αλλά ενσωματώνονται στην ερευνητική διαδικασία και αποτελούν νέες υποθέσεις. Η 
κλειστή συνέντευξη περιορίζει τα θέματα και επιτρέπει στα υποκείμενα να μιλούν για πτυχές της 
ζωής τους που συνδέονται με αυτά. Μια τέτοια διαδικασία δεν ενδιαφέρεται για τη βιωμένη εμπειρία 
του ατόμου. 

 Από την άλλη, η επιλογή της βιογραφικής μεθόδου επέτρεπε στην αξιοποίηση της δικής μου 
γνώσης από τη διαδικασία μάθησης αλφαβητισμού ενηλίκων. Επηρεασμένη από τη φιλοσοφία του 
Φρέιρε, θέλησα οι ίδιοι οι αναλφάβητοι να γίνουν υποκείμενα, επιτρέποντας τη συγκέντρωση ενός 
πλούσιου υλικού που οργανώνεται από τα ίδια αυτά τα υποκείμενα, με αποτέλεσμα συσχετίσεις  να 
γίνονται από τον ερευνητή όπως ακριβώς κατά την πορεία της διδασκαλίας: οι αναλφάβητοι 
γίνονται οι ίδιοι υποκείμενα στον αλφαβητισμό τους. 

                                                           
223Βλ. Π. Πανταζής 1991, σελ. 124. Η βιογραφία αποδεικνύεται μοναδική στην αποκάλυψη του 

συνολικού πλαισίου της ζωής του ατόμου. 
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 Οι συνεντεύξεις που συνελέγησαν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν “θεματικές”, με την 
έννοια ότι η αφήγηση προσανατολιζόταν στις βιωμένες εμπειρίες του αφηγητή οι οποίες 
σχετίζονταν με το θέμα “αναλφαβητισμός”. Ωστόσο ο προσανατολισμός δεν είχε πάντα καθαρή 
κατεύθυνση αφού ο αφηγητής δεν καθοδηγούνταν συστηματικά να εμμείνει αποκλειστικά στο θέμα. 
Έτσι τυχόν “παρεκβάσεις” έξω από την  επικεντρωμένη στον αλφαβητισμό θεματική ήταν αρκετά 
συχνές. Τις περισσότερες φορές φαινόταν άσχετες με τα βασικά ζητήματα που μας απασχολούσαν, 
στην ουσία όμως, διαφώτιζαν αυτά. 

 Το μεγαλύτερο μέρος της ερμηνευτικής αναδόμησης του βιογραφικού υλικού και το πλαίσιο 
ανάλυσής του αναπτύσσεται ως αντικείμενο επεξεργασίας άλλης μελέτης224που αφορά τις 
διαδικασίες σύγκρουσης και αλλαγής των αναλφάβητων που εκδηλώνονται τόσο σε ατομικό 
επίπεδο όσο και κοινωνικό. Το βασικότερο είναι τι αφήνουν πίσω τους οι αναλφάβητοι. Το 
πέρασμα από τον αναλφαβητισμό στον αλφαβητισμό. Στη συγκεκριμένη έρευνα από τις αφηγήσεις 
ζωής περιέλαβα ό,τι εξυπηρετούσε τις ανάγκες της έρευνας. 

 

 Λίγα λόγια για τη βιογραφική προσέγγιση 

 Πρόκειται για μέθοδο που δεν χειρίζεται τον άνθρωπο ως αντικείμενο παρατήρησης και 
μέτρησης, αλλά ως πληροφοριοδότη και, εξ ορισμού, ως πληροφοριοδότη καλύτερα 
πληροφορημένο από τον ειδικό που τον ρωτά. Σύμφωνα με τον Schutze η σημασία που έχει για τα 
ίδια τα άτομα μια πληροφορία μπορεί να εκφραστεί μόνο με τα λόγια των υποκειμένων της έρευνας 
και μόνο αν τους δοθεί η ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις τους μέσα στο γενικό πλαίσιο μιας 
δεδομένης εμπειρίας225. 

 Από ιστορική άποψη η βιογραφία δεν είναι νέο εργαλείο226. Από το 19ο αιώνα κιόλας, οι 
αφηγήσεις και οι ιστορίες ζωής για τους ανθρωπολόγους αποτελούν πρότυπα εργαλεία έρευνας. 
Στη διάρκεια των δεκαετιών ’20 και ’30 η μέθοδος ακμάζει με τη Σχολή του Σικάγου. “Στη σημερινή 
της έκφανση, η βιογραφική προσέγγιση με την αξίωση της επιστημονικής θεμελίωσης, δεν αποτελεί  
μέθοδο με ενιαία και παγιωμένη τεχνική, ούτε άλλωστε φαίνεται ότι επιζητείται τέτοιου είδους 

                                                           
224Βλ. Χ. Μάνθου, άρθρο για δημοσίευση με το θέμα αυτό. 

225Βλ. F. Schutze, (1976, 1984) όπως αναφέρεται από την J.K.Helling, 1984, σελ. 15. 

226Βλ. D. Bertaux, 1981, Ε. Βαρίκα, 1988. 

 
100



 

ομοιομορφία. Αντίθετα, οι βιογραφικές έρευνες των τελευταίων εξήντα χρόνων συνθέτουν ένα 
μωσαϊκό, αποτελούμενο από το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο εμπίπτει η κάθε μελέτη και το 
εκάστοτε υπό μελέτην αντικείμενο”227. 

 Με τη συγκεκριμένη μέθοδο οι συνθήκες παραγωγής του βιογραφικού υλικού οργανώνονται 
μέσα από μια επικοινωνιακή σχέση ανάμεσα στον “ακροατή” και τον “αφηγητή”, όπου ενώ εκ 
πρώτης όψεως οι ρόλοι μοιάζουν ξεκάθαροι είναι περισσότερο πολύπλοκοι. Πιο συγκεκριμένα, ο 
ερευνητής και ο ερευνώμενος που συναντώνται στην ερευνητική περίσταση εμπλέκονται και οι δύο 
στο υπό διερεύνηση αντικείμενο, καθένας από τη δική του σκοπιά. Ταυτόχρονα, ο ένας για τον 
άλλον αποτελούν υποκείμενο και αντικείμενο. Καθίστανται έτσι “συμπαραγωγοί”, ακόμα και 
“συνερευνητές” του βιογραφικού υλικού, κατασκευάζοντας το “χώρο διήγησης”. “Η γνώση δεν 
αντιμετωπίζει τον “άλλο” ως αντικείμενό της αλλά την αμοιβαία αλληλεπίδραση μεταξύ παρατηρητή 
και παρατηρούμενου228. Η αλληλεπίδραση αυτή μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, χωρίς όμως 
ποτέ να γίνεται συμμετρική και ισότιμη αφού η σχέση ερευνητή-ερευνώμενου και η δημιουργία του 
πλαισίου229 στο οποίο εκτυλίσσεται η αφήγηση στηρίζονται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις230.   

 Καθορίζεται επίσης από κάποια στοιχεία που φορτίζουν τη διαπροσωπική σχέση με τη 
σημασία της κοινωνικής σχέσης γιατί πρώτα απ’ όλα (και κυριώτερα) ο ερευνητής συναντιέται με 

                                                           
227Βλ. Π. Πανταζής, 1991, σελ. 114. 

228Βλ. F. Ferarotti, 1981, σελ. 20. 

229Βλ. Κ. Ναυρίδης, 1997, σελ. 342.  Το ζήτημα για τον ειδικό είναι να επινοήσει το κατάλληλο για 

την κάθε περίπτωση πλαίσιο. Ένα πλαίσιο σταθερό και ανθεκτικό, αλλά ταυτόχρονα “ευρύχωρο” 

και εύκαμπτο, ικανό να αποικηθεί και να κατανοηθεί συναισθηματικά από όλους τους ανθρώπινους 

συντελεστές του, δηλαδή από τον ίδιο όσο και από τους άλλους, ώστε να καταστεί δυνατή η 

μεταβιβαστική σχέση, η επικοινωνία και η αλλαγή. 

230Βλ. Χ. Ιγγλέση, 1990, σελ. 69-70. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της διήγησης 

είναι 1) η απόφαση του υποκειμένου να μιλήσει και γι’ αυτό πρέπει να δημιουργηθούν 

προϋποθέσεις και 2) ο απόλυτος σεβασμός του ερευνητή για το υποκείμενο, -προέχει ο σεβασμός 

της τυχόν δυσκολίας του υποκειμένου να μιλήσει-. Όροι της επιτυχίας της είναι η δημιουργία 

κλίματος εμπιστοσύνης μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται η συνάντηση και όπου το υποκείμενο 

αυτενεργεί και δεν καθοδηγείται βάσει ενός προκαθορισμένου ερευνητικού σχεδίου, γιατί η διήγηση 

μετά από ένα σημείο αποκτά τη δική της δυναμική και αυτονομία που υπερβαίνει κάποτε το 

συνειδητό έλεγχο του ατόμου που μιλά και μπορεί να οδηγήσει σε περιοχές επώδυνες και 

απειλητικές πέρα από την αρχική πρόθεση του υποκειμένου. 
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τον ερευνώμενο με ένα ”αίτημα”231. Ο ερευνητής θέτει το θεματικό πλαίσιο στην αρχή της 
συνάντησης και εφεξής μεταβάλλεται σε προσεκτικό ακροατή. Η συνύπαρξη δύο ατόμων κατά τη 
διαδικασία της συνέντευξης καθορίζει και το πλαίσιο επικοινωνίας, που στη περίπτωσή μας 
αποτελεί τη συγκεκριμένη ερευνητική περίσταση. Η πράξη της διήγησης αποτελεί σχέση διαλεκτική 
μεταξύ των δύο, η οποία εγγράφεται στο παρόν. Είναι αυτονόητο ότι η παρουσία ενός άλλου 
ερευνητή θα προκαλούσε διαφορετική διήγηση. Επομένως και στη διαδικασία ανάλυσης του 
υλικού, η κοινωνική αυτή σχέση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.  

 Στο πλαίσιο αυτής της συμμετοχικής διαδικασίας αξιολογείται και η ερμηνευτική 
προσπάθεια του ερευνητή. Η δομή της διήγησης εν τω γίγνεσθαι ελέγχει και την αυθεντικότητα του 
λόγου ενώ η τελική αντιπαράθεση των μαρτυριών στο σύνολό τους προσδίδει μια νέα διάσταση 
αυθεντικότητας. 

  

 Παραγωγή του υλικού 

 Οι συναντήσεις έγιναν στα σπίτια των ατόμων που πήραν μέρος στη έρευνα, εκτός από 
κάποιες που έλαβαν χώρα στο χώρο της διδασκαλίας μετά το μάθημα. Έγιναν τουλάχιστον δύο 
συναντήσεις με κάθε άτομο και με την έγκρισή τους μαγνητοφωνούνταν το περιεχόμενό τους. Τις 
περισσότερες φορές όμως κρατούσα σημειώσεις γιατί τις/τους τρόμαζε το μαγνητόφωνο. Κάποιες 
φορές ξεκινούσα με το μαγνητόφωνο αλλά στη συνέχεια μου έλεγαν να το “σταματήσω”. “Να μην 
ακουστεί αυτό στο μαγνητόφωνο”. 

 Στην πρώτη συνάντηση εξηγούσα με λίγα λόγια τους λόγους που με ενδιέφερε να μάθω 
από αυτούς/ές για τη σχέση που είχαν στα παιδικά τους χρόνια με το σχολείο και γιατί τώρα 
επιθυμούν να μάθουν γράμματα, εξηγώντας ότι αυτό θα αποτελούσε μέρος έρευνάς μου για τον 
αλφαβητισμό ενηλίκων. Στη συνέχεια τους παρακαλούσα να μου διηγηθούν κάτι γι’ αυτό, με όποιον 
τρόπο ήθελαν. Το ερέθισμα αυτό πίστευα ότι ήταν αρκετό για να ξεκινήσει η ιστορία και να 
παραχθεί ένα πρώτο υλικό οργάνωσης της διήγησης. Η εμπειρία κάθε συνάντησης ήταν μοναδική 
και ανεπανάλειπτη. Μέσα από ένα κλίμα καχυποψίας αλλά και δειλίας το υλικό που απέδωσαν 
αυτές οι συναντήσεις ήταν σύντομο σε λόγια αλλά πολύ πλούσιο σε περιεχόμενο. Το ζητούμενο 
ήταν πώς νοηματοδοτούν τα συγκεκριμένα άτομα την ιστορία τους ως αναλφάβητων, πώς εκτίθενται 

                                                           
231Βλ. Κ. Ναυρίδης, 1989. 
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μέσα στη πορεία αυτής της ιστορίας και πώως νοηματοδοτούν τις προσδοκίες τους από την 
προσπάθεια αλφαβητισμού τους. 

 

 Για μια συστηματική επεξεργασία 

 Η μετουσίωση της συγκεκριμένης εμπειρίας των συνεντεύξεων σε υλικό προς διερεύνηση 
άρχισε με την απομάκρυνσή μου από τους αναλφάβητους, μολονότι μια στοιχειώδης ανάλυση του 
υλικού232 ενεργοποιήθηκε από τα αρχικά στάδια της ερευνητικής διαδικασίας. 

 Με την απομαγνητοφώνηση και την καταγραφή των συνομιλιών βρέθηκα αντιμέτωπη με 
ένα υλικό που παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες οργάνωσης. Επαναλαμβάνοντας την ανάγνωση 
των διηγήσεων  καθεμιας ξεχωριστά και στη συνέχεια όλων μαζί, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συγκέντρωσης του υλικού παρατήρησα ότι το υλικό διέθετε τη δική του δομή και το δικό του 
περιεχόμενο. Αλλά και η κάθε διήγηση, σε αντιπαράθεση με τις υπόλοιπες, αναδείκνυε κάποια 
σταθερά σχήματα. Ομαδοποίησα τις απαντήσεις των υποκειμένων σε ξεχωριστές κατηγορίες για 
την ανάλυση των δεδομένων με βάση τη συσχέτιση των πληροφοριών και τις ενδεχόμενες σχέσεις 
μεταξύ τους, π.χ γιατί δεν έμαθαν γράμματα, πώς νιώθουν που δεν ξέρουν, εμπόδια και δισταγμοί 
στη συμμετοχή τους, οι λόγοι για τους οποίους τελικά παρακολουθούν τμήματα αλφαβητισμού κλπ., 
διαμορφώνοντας ένα σύστημα συσχετίσεων και κατηγοροποιήσεων. Η κατηγοροποίηση αυτή 
οδηγεί σε συμπεράσματα όπως μειωμένη αυτοαντίληψη, ανικανότητα, φόβο, παθητικότητα αλλά και 
προσδοκίες από την προσπάθεια ένταξης σε τμήματα αλφαβητισμού και αλλαγή της αυτοαντίληψής 
τους, με ιδιαίτερη σημασία για τις υποθέσεις της έρευνας. Η ανάλυση των δεδομένων επισημαίνει 
την ποιοτική τους αξία.  

 Όταν το σύστημα αυτό άρχισε να επαναλαμβάνεται στις διηγήσεις, έτσι ώστε κάθε 
καινούρια αφήγηση ζωής να μην προσθέτει καινούρια στοιχεία, θεώρησα ότι το υλικό είχε φτάσει 

                                                           
232Βλ. N. Gagnon, 1981. Το βιογραφικό υλικό συγκροτείται κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων της 

έρευνας, από τον αρχικό σχεδιασμό ώς το καθεαυτό στάδιο συλλογής και ώς την ανάλυση του 

υλικού μέσα από μια διαρκή αλληλεπίδραση της πραγματικότητας του αντικειμένου της έρευνας, 

δηλαδή τα υποκείμενα και τις αφηγήσεις τους. Έτσι αποφεύγεται από τη μια ο μεθοδολογικός 

ατομισμός του ερευνητή ο οποίος συναθροίζει τις αντιδράσεις των υποκειμένων και από την άλλη 

μια καταγραφή χωρίς ανάλυση που θα μπορούσε να είναι έγκυρη αλλά σε δημοσιογραφικό μόνο 

επίπεδο. 
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στο σημείο του “πληροφοριακού κορεσμού233”. Το φαινόμενο του “πληροφοριακού κορεσμού” που 
επιτρέπει τη γενίκευση λειτουργεί στην εθνοκοινωνιολογική έρευνα όπως ακριβώς το τυχαίο δείγμα 
στη δειγματοληπτική234. Εδώ τοποθέτησα σχηματικά το τέλος αυτής της ερευνητικής φάσης -στο 
πλαίσιο της κλασικής ερευνητικής αντίληψης, θα ονομαζόταν συλλογή δεδομένων- αφού θεώρησα 
ότι το επιπλέον υλικό δεν έδινε καινούριες πληροφορίες και οι αρχικές μου αναζητήσεις είχαν 
απαντηθεί. 

 Η επεξεργασία του υλικού έδωσε τη δυνατότητα γενικεύσεων, που δεν βασίζονται βέβαια 
στη στατιστική αντιπροσωπευτικότητα, αλλά αντλούν την εγκυρότητά τους από την ανάδειξη του 
βιώματος και της νοηματοδότησής του από τα αναλφάβητα υποκείμενα. Οι ομοιότητες στον τρόπο 
που τα αναλφάβητα άτομα αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν τη ζωή τους, η δυνατότητα 
επισήμανσης των επαναλαμβανόμενων σχημάτων και εσωτερικών διασυνδέσεων μέσα από το 
λόγο τους, οι αναμενόμενες προσδοκίες τους από την προσπάθεια αλφαβητισμού τους αποτελούν 
τα στοιχεία εκείνα που σηματοδοτούν τη συνάρθρωση του κοινωνικού με το προσωπικό και 
επιτρέπουν την ερμηνεία τους235. 

 Όσο για το πρόβλημα της εγκυρότητας των ερμηνειών που προσφέρονται από το υλικό, 
αυτό αποτελεί εγγενές στοιχείο της ποιοτικής έρευνας236 και δεν αφορά μόνο στη βιογραφική 
προσέγγιση. 

 

 5.2.2. Διδακτικό μοντέλο 

                                                           
233Βλ. D. Bertaux, 1981, σελ. 37. Σ αυτού του τύπου την έρευνα έχει σημασία να επιτευχθεί ο 

πληροφοριακός κορεσμός ο οποίος επέρχεται όταν πλέον οι αφηγήσεις αρχίζουν να μην 

προσφέρουν αξιοσημείωτα νέα στοιχεία στο ήδη συλλεγέν υλικό αλλά απλώς επιβεβαιώνουν τα 

πρότυπα και τα σταθερά σχήματα που έχουν ήδη γίνει γνωστά. 

234Βλ. D. Bertaux-M. Kohli, 1984, σελ. 226. 

235Το κοινωνικό μας σύστημα εμπεριέχεται σε καθεμία από τις πράξεις μας, τα όνειρά μας, τις 

φαντασιώσεις, τα επιτεύγματα και τη συμπεριφορά, η δε ιστορία αυτού του συστήματος 

εμπεριέχεται ολοκληρωτικά στην ατομική μας ιστορία. Βλ.F.Ferrarotti, 1983, σελ. 66. Βλ. επίσης J. 

Poirier et al., 1983, σελ. 48. 

236Βλ. Χ. Ιγγλέση, 1990. 
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 Οι συγκεκριμένοι λόγοι, τα κίνητρα που οδήγησαν τους αναλφάβητους σε τμήματα 
αλφαβητισμού όπως προκύπτουν από τις συνεντεύξεις, μας παρέπεμπαν σε ένα λειτουργικό ρόλο 
στην εκπαίδευσή τους. 

 Για να ανταποκριθούμε σ’ αυτή τη λειτουργικότητα της εκπαίδευσής τους έπρεπε να 
χρησιμοποιήσουμε σημεία αναφοράς που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Επιλέξαμε λοιπόν 
το διδακτικό μοντέλο το βασισμένο στην φιλοσοφία και παιδαγωγική σκέψη του Φρέιρε και 
προσπαθήσαμε να το προσαρμόσουμε στην ελληνική πραγματικότητα. 

 Ως πεδίο μελέτης και εφαρμογής του διδακτικού μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν τα τέσσερα 
τμήματα οργανικά αναλφάβητων του Νομού Ιωαννίνων των οποίων η σύνθεση κάλυπτε τρεις 
περιοχές: αγροτικό χώρο, πόλη και γυναίκες. 

 Το αρχικό ενδιαφέρον για τους αναλφάβητους/ες προσανατολίστηκε στη διερεύνηση των 
υποκειμενικών λόγων που τους ώθησαν να τολμήσουν για πρώτη φορά τη συμμετοχή τους σε 
τμήματα αλφαβητισμού αλλά και στη νοηματοδότηση των προσδοκιών τους από αυτή την 
προσπάθεια.  

 Η απόφαση συμμετοχής σε τμήμα αλφαβητισμού δεν είναι απόφαση μιας στιγμής. Στην 
πραγματικότητα πρόκειται για διαδικασία, τέτοια που μας επιτρέπει να συζητάμε για μια φάση, 
πριν από τη λήψη της απόφασης παροχής κινήτρων στην οποία οι επιμορφωτές προσπαθούν να 
ανασύρουν τους λόγους για τους οποίους φαίνεται να είναι απαραίτητο να μάθουν να διαβάζουν 
και να γράφουν. Χρειάζεται κόπος σε συνδυασμό με κατάλληλες τεχνικές ώστε να πεισθούν ότι τα 
γράμματα τους είναι απαραίτητα. Το πλαίσιο ζωής και απασχόλησης στον αγροτικό χώρο 
(γεωργικές καλλιέργειες, κλπ.) το πλαίσιο ζωής αναλφάβητων εργαζόμενων στην πόλη, οι ανάγκες 
των γυναικών τόσο σε ατομικό όσο και κοινωνικό επίπεδο αναδεικνύουν και την όψη του 
περιοριστικού ορίζοντα εντός του οποίου κινούνται τα άτομα. Εκτός από τα κίνητρα, σπουδαία 
θέση κατέχει η τεχνική προσέγγισης, η μέθοδος που ακολουθήσαμε για την οργάνωση της 
εκπαιδευτικής πορείας. 
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 Η  οργάνωση της εκπαιδευτικής πορείας και διδακτικής πράξης οργανώθηκε με βάση τη 
γενική θεωρία του Φρέιρε237 χωρίς όμως να αγνοείται η γλωσσική και πολιτιστική ελληνική 
πραγματικότητα. 

 Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική λειτουργικότητα αυτού του διδακτικού 
μοντέλου κρίθηκαν: 1)η εθελοντική συμμετοχή των αναλφάβητων ατόμων, 2)η ευαισθητοποίηση και 
η θεωρητική κατάρτιση των δασκάλων για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών μάθησης και 3)η 
παραγωγή περιεχομένων κατάλληλα προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντα των ενηλίκων 
αναλφάβητων κατά περιοχή με βάση τις εμπειρίες τους και τις μνήμες τους, κειμένων δηλαδή με 
συναισθηματική αξία γι αυτούς. 

 Η μεθοδολογία της διδακτικής πράξης κατά τον Φρέιρε όπως ήδη έχει αναφερθεί238 απαιτεί 
συμμετοχή δασκάλων και αναλφάβητων ενηλίκων ως γνωστικών υποκειμένων στην αναζήτηση της 
γνώσης. Ο ενήλικος μαθητής στην πράξη της μάθησης είναι ένα από τα υποκείμενα. Ο δάσκαλος 
έχει υποχρέωση να τον βοηθήσει με τον καλύτερο τρόπο να ασκήσει το ρόλο του ως υποκειμένου 
σε σχέση με τη μάθηση. Ο μαθητής καλείται να σκεφθεί. Το πρόβλημα προσδιορίζεται, οριοθετείται 
και η πραγματικότητα αναλύεται με ταυτόχρονη ανάπτυξη κριτικής σκέψης ώστε οι μαθητές να 
γνωρίσουν την πραγματικότητα. Αλλά και ο δάσκαλος διδάσκοντας ξαναμαθαίνει με το να ακούει 
και να συζητάει μαζί τους χωρίς να υποτιμάει τη γνώμη τους και τις αντιλήψεις τους, αποφεύγοντας 
έτσι μηχανικές εξηγήσεις και επαναλήψεις κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας που δεν αφήνουν 
περιθώρια ανάπτυξης της δημιουργικότητας των αναλφάβητων. 

 Στην περίπτωσή μας αυτό επιτεύχθηκε με την παραγωγή περιεχομένων από κοινού με τους 
αναλφάβητους, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τη δική τους πραγματικότητα ως 
βάση της διδασκαλίας για τον αλφαβητισμό τους. 

  

  

 

                                                           
237Στη σκέψη του Φρέιρε ο αλφαβητισμός, τοποθετημένος μέσα σε συγκεκριμένες καταστάσεις, 

είναι ένα όπλο για κοινωνική αλλαγή. Γίνεται το μέσον που μ’ αυτό οι άνθρωποι μπορούν να 

αντιλαμβάνονται, να ερμηνεύουν, να κρίνουν και τελικά να μεταμορφώνουν τον κόσμο. 

238 Βλ. παραπάνω, σελ. 155. 
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 Διδακτική πράξη 

 Η διδασκαλία περιεχομένων εμπεριέχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 
ενότητες με παραγωγικές λέξεις και το δεύτερο από ενότητες με  γραπτά κείμενα. 

 

 Πρώτο μέρος 

 Γίνεται συζήτηση γύρω από θέματα γενικού ενδιαφέροντος με στόχο να συνειδητοποιήσουν 
οι αναλφάβητοι/ες ότι και αυτοί είναι δημιουργοί πολιτισμού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο 
επιμορφωτής/τρια σημειώνει λέξεις που έχουν πολύ μεγάλη σχέση και σημασία για τη ζωή της 
ομάδας. 

 Οι λέξεις αυτές, που ο Φρέιρε ονόμασε “παραγωγικές239” π.χ. “μάνα” “πατάτα” 
“μεροκάματο” “μεσοχώρι”κλπ. κωδικοποιούνται από τους επιμορφωτές σε φωτογραφίες. Οι 
φωτογραφίες έχουν την πρόθεση να προκαλέσουν τους ανθρώπους να πάρουν μέρος στη 
διαδικασία της αποκωδικοποίησης240 που αποτελεί μια δημιουργική διαδικασία των 
επιμορφωνόμενων με την βοήθεια του δάσκαλου-επιμορφωτή (τι φαίνεται στη φωτογραφία). 

 

 

Η αποκωδικοποίηση περιλαμβάνει δύο στάδια: 

1) το στάδιο της εδραίωσης της σημασιολογκής σχέσης ανάμεσα στην παραγωγική λέξη και σε 
αυτό που η λέξη σημαίνει και γίνεται κατανοητή στις συγκεκριμένες περιστάσεις και  
                                                           
239 Για την έννοια παραγωγική λέξη, βλ. παραπάνω, σελ. 148, υποσ. 265. Η παραγωγική λέξη 

εισάγεται πρώτα σημασιολογικά. Θα εξαρτηθεί από το συγκεκριμένο πλαίσιο αν θα λειτουργήσει. 

Αντιπροσωπεύεται από μια κωδικοποίηση που πρέπει να λειτουργεί ως κατανοήσιμο αντικείμενο, 

παρεμβαλλόμενο μεταξύ των υποκειμένων που αποκτούν γνώση, -δασκάλου και μαθητών-, μέσα 

από το διάλογο. Στο θεωρητικό πλαίσιο, δάσκαλοι και μαθητές μέσα από το διάλογο, υποβάλλουν 

τα γεγονότα του συγκεκριμένου πλαισίου σε κριτική ανάλυση και μέσα από την αποκωδικοποίηση 

προσπαθούν να αποκτήσουν γνώση.  

240Η αποκωδικοποίηση αποτελεί διαδικασία που συντελείται από κοινού με τους δασκάλους και 

τους μαθητές, πρόκειται για ερμηνεία: αποκωδικοποίηση της σημασίας της κωδικοποίησης στην 

οποία η παραγωγική λέξη αναφέρεται και κριτική ανάλυση της κωδικοποιημένης κατάστασης.  
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2) ως εμφάνιση μόνο της λέξης. 

 Στη συνέχεια η λέξη χωρίζεται στις συλλαβές της. Παρουσιάζεται η οικογένεια της πρώτης 
συλλαβής μετά η οικογένεια της δεύτερης συλλαβής ή της τρίτης αν υπάρχει αντίστοιχα και έτσι 
σχηματίζονται οι συλλαβικές οικογένειες της λέξης. Έχει προηγηθεί η παρουσίαση των γραμμάτων 
α, ε, ο, ι και των γραμμμάτων ς και ν. Για τα τελευταία διευκρινίζουμε ότι στη γλώσσα μας 
χρησιμοποιούνται στο τέλος των λέξεων. 

 Ακολουθεί οριζόντια και κάθετη ανάγνωση του πίνακα ανακάλυψης -όπως αποκαλείται 
από τον Φρέιρε241 η οποία ενισχύει την κατανόηση των ήχων των φωνηέντων α, ε, ι, ο, π.χ. για τη 
λέξη  μά-να  πίνακας ανακάλυψης είναι:  

μα, με, μι, μο 

να, νε, νι, νο  

 Από αυτού του τύπου την ανάγνωση ανακαλύπτουν τη συλλαβική σύνδεση των λέξεων της 
γλώσσας τους και στη συνέχεια συναρμολογούν τις συλλαβές σε συνδυασμούς δημιουργώντας 
νέες λέξεις. 

 Για την εμπέδωση των λέξεων από τον επιμορφωνόμενο ο επιμορφωτής/τρια χωρίς να 
καταφεύγει σε μεμονωμένους φθόγγους προχωρεί σε μια άσκηση όπου η λέξη προσφέρεται για 
αναγνώριση πρώτα ανάμεσα σε εντελώς ανόμοιες λέξεις και μετά ανάμεσα σε παρόμοιες. Σε κάθε 
επόμενο μάθημα προστίθεται ο προηγούμενος συλλαβικός πίνακας. Με αυτό τον τρόπο γίνεται 
επανάληψη και αξιολόγηση της ομάδας. 

 Με τη δεύτερη παραγωγική λέξη, οι μαθητές συνδυάζουν τις συλλαβές όχι μόνο μεταξύ τους 
αλλά και με εκείνες της πρώτης λέξης. Μετά από 5-6 παραγωγικές λέξεις οι μαθητές μπορούν να 
αρχίζουν να γράφουν σύντομα σχόλια. 

 

 Δεύτερο μέρος 

 Ενώ στο πρώτο μέρος η ανάγνωση της πραγματικότητας γίνεται μέσα από την 
αποκωδικοποίηση φωτογραφιών, μετά από 8-10 φωτογραφίες οι μαθητές έχοντας την εμπειρία της 
“ανάγνωσης” της πραγματικότητας προσκαλούνται να κάνουν το ίδιο μέσα από το γραπτό κείμενο. 

                                                           
241Βλ. παρακάτω, σελ. 225, υποσ. 381. 
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 Με αφορμή το πρώτο κείμενο, το οποίο είναι σύντομο, παρακινούνται να γράψουν λέξεις 
αλλά και κάποιο κείμενο. Το δεύτερο κείμενο είναι λίγο μεγαλύτερο και λίγο πιο δύσκολο από το 
πρώτο και οι μαθητές παρακινούνται να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο. 

 Η ύλη που παράγεται στη φάση αυτή είναι πολύ πλούσια και αποκαλύπτει την ικανότητα 
αυτών ανθρώπων για κατανόηση και γραφική έκφραση. Κάποιες από τις εργασίες αυτές μπορούν 
να αποτελέσουν το πρώτο βιβλίο μιας συλλογής κειμένων των ίδιων των αναλφάβητων για χρήση 
διδασκαλίας σε άλλο τμήμα αλφαβητισμού. Μέσα απο τη χρήση του πρώτου μπορεί να 
προετοιμαστεί και ένα επόμενο βιβλίο για μια μετα- αλφαβητική φάση που θα ξεκινά από τις 
ανάγκες τους.  

 Μετά από 12-14 λέξεις και έχοντας εμπειρία ανάγνωσης κειμένων, οι μαθητές 
παρακινούνται σε δημιουργικές ασκήσεις (π.χ. αντιγράφουν, προσθέτουν,κ.λ.π.) οι οποίες 
επινοούνται με βάση τις ανάγκες του τμήματος, σε ασκήσεις που βοηθούν στην αναγνώριση της 
λέξης και άλλες που βοηθούν να ξεπεραστούν δυσκολίες στη μάθηση.  

 Έτσι η πρόοδος ολοκληρώνεται στην “ανάγνωση” της πραγματικότητας -ανάγνωση στην 
καθημερινή ζωή που κάθε στιγμή τους/τις υποχρεώνει να διαβάζουν πίνακες, πινακίδες, αφίσες, 
διαφημιστικά μηνύματα, τηλεόραση, κλπ- (1) μέσω της αποκωδικοποίησης της φωτογραφίας και 
των σχεδίων, (2) με την ανάγνωση των κειμένων των σχετικών με το πλαίσιο, και (3) με την 
ολοκλήρωση των δύο αυτών “αναγνώσεων”, με την πρακτική της γραφής. 

 Η γραφή συνδέεται και με την ορθογραφία. Στη μαθησιακή πορεία οι μαθητές συνθέτουν 
λόγο ορθογραφημένο και η ορθογραφία δικαιώνεται από τις ανάγκες που τα άτομα αντιμετωπίζουν 
στις κοινωνικές τους συναλλαγές, για χρηστικούς λόγους. Δεν είναι απαραίτητο να είναι 
ορθογραφημένα η διεύθυνσή τους, οι συνταγές μαγειρικής, οι λίστες για τα ψώνια τους κλπ.  

 Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι τεχνικές που απέκτησε ο ενήλικος πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ώστε ο αλφαβητισμός να είναι αποτελεσματικός και να έχει μόνιμα 
αποτελέσματα. 
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Μέρος δεύτερο 
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 Κεφάλαιο πρώτο:  

 Εκπαίδευση και εκπαιδευτές 

  

 1.1. Ο δάσκαλος επιμορφωτής 

 Η θεωρία καθώς και η πρακτική της εκπαίδευσης ενηλίκων φαίνεται να 

επικεντρώνεται στο μαθητή περισσότερο παρά στο δάσκαλο και στο πώς οι 

μαθητές μαθαίνουν παρά στο πώς οι δάσκαλοι διδάσκουν. Αυτός που δίνει 

ιδιαίτερη προσοχή στο δάσκαλο-επιμορφωτή είναι ο Φρέιρε. 

 Αναφέρθηκε ήδη329 ότι για τον Φρέιρε ο δάσκαλος ενηλίκων  διδάσκει αλλά 

και ο ίδιος διδάσκεται στο διάλογο με τους μαθητές του330, με απώτερο στόχο,  

“ως υποκείμενο με άλλα υποκείμενα”331, τη μεταμόρφωση της πραγματικότητας, 

(στην προκειμένη περίπτωση τον αλφαβητισμό των αναλφάβητων ενηλίκων μαζί 

με τους αναλφάβητους), αναγνωρίζοντας ότι το γεγονός ότι δεν ξέρουν να 

διαβάζουν και να γράφουν δεν οφείλεται σε φυσική ανικανότητα αλλά σε μια σειρά 

από παράγοντες για τους οποίους δεν είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι. 

 Ειδικότερα, ο δάσκαλος-επιμορφωτής για να έχει αποτελεσματικότητα στη 

διδασκαλία του σε ενηλίκους αναλφάβητους: 

 1. Οφείλει να αναγνωρίζει ότι το τμήμα των επιμορφωνόμενων δεν είναι μια 

τάξη με την παραδοσιακή έννοια όπου χωρίς να ακούει μιλά μόνο και εκφράζει τις 

σκέψεις του, δίνοντας τελικές απαντήσεις. Η τάξη είναι τόπος συνάντησης 

υποκειμένων (μαθητών και δασκάλων) όπου η γνώση αναζητείται και δεν 

                                                           
329Βλ. παραπάνω, σελ. 152, 156. 

330Βλ. P. Freire, 1977, σελ. 79 και Π. Φρέιρε, 1977β, σελ. 89. Επίσης, R. Connoly, 1985, σελ. 21. Σ’ 

αυτή τη συμπληρωματική διαλεκτική σχέση οι μαθητές διδάσκονται και συγχρόνως διδάσκουν το 

δάσκαλο. 

331Βλ. P. Freire, 1976, σελ. 134 και P. Freire, 1978, σελ. 81. 
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μεταβιβάζεται ως κάτι δεδομένο332, ο δάσκαλος δηλαδή δεν είναι αυτός που 

αποκλειστικά κατέχει τη γνώση και τη μεταδίδει σε κάποιους που δεν την έχουν. 

 2. Οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

ενηλίκων μαθητών, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μαθαίνουν καλύτερα333, και 

να εξοικειώνεται με τις ανάγκες και τα ειδικά χαρακτηριστικά του τμήματός του. 

Οφείλει δηλαδή να παίρνει υπόψη του την αυξημένη παθητικότητα και 

εσωστρέφεια, τον εσωτερικό κόσμο των ηλικιωμένων μαθητών, τη δεδομένη 

ατομικότητα στην αντίληψη και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν τη μάθηση. Οφείλει να σέβεται τις ατομικές διαφορές, τις προτιμήσεις, 

τις ανάγκες τους, τα ενδιαφέροντά τους334 και το χρόνο τους -οι ενήλικοι μαθητές 

δε διαθέτουν χρόνο για γνώσεις που δεν έχουν πρωταρχική σημασία γι’ αυτούς.  

 3. Κυρίως  οφείλει να σέβεται την αποκτημένη εμπειρία335 των ενηλίκων ως 

γονέων, συζύγων, εργαζόμενων, άνεργων, κλπ. και να γίνεται ο οργανωτής της 

εμπειρίας τους, στη επιλογή μεθόδων και υλικού για τη διδασκαλία, καθιστώντας 

και τους ίδιους, συνεργάτες στη διαδικασία της μάθησης. Οφείλει δηλαδή να 

δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και να προσφέρει βοήθεια. Οι συμμετέχοντες 

ενήλικοι πρέπει να ενθαρρυνθούν, να συλλογιστούν ξανά πάνω στις εμπειρίες 

τους από τον αλφαβητισμό και να διαμορφώσουν άποψη για το τι τους αρέσει ή τι 

ανακάλυψαν χρήσιμο να διαπραγματευτούν κατά τη διαδικασία της μάθησης και 

τέλος 

 4. Ο δάσκαλος επιμορφωτής οφείλει επίσης να  λάβει υπόψη του τις δικές 

του προσδοκίες336  να εξετάσει τα προσωπικά κίνητρα337 και να διευκρινίσει τις 

αντιλήψεις του σχετικά με το ρόλο του ως δασκάλου αλφαβητισμού ενηλίκων. 

                                                           
332Βλ. P. Freire & Macedo, 1987, σελ. 41. Επίσης P. Freire, 1976, σελ. 149. 

333Βλ. R. M. Smith, 1982, σελ. 32 

334Βλ. Π. Φρεϊρε, 1977β, σελ. 131-133. 

335Βλ. P. Freire & A. Faundez, 1989, σελ. 132-133 και P. Freire, 1978, σελ. 115. 

336Βλ. R. M. Smith, 1982, σελ. 60. Έχει αποδειχτεί  ότι και η θετική διάθεση για το επιθυμητό 

αποτέλεσμα, η προσδοκία επιτυχίας από το δάσκαλο,  αποτελεί σπουδαίο παράγοντα στη μάθηση 

ενηλίκων. 
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 Ως προς τη μάθηση: 

 1) Ο δάσκαλος ενηλίκων οφείλει να σχεδιάζει πώς πού και τι θα διδάξει, να 

αποσκοπεί στη διέγερση του ενδιαφέροντος, να ενθαρρύνει την ενεργητική 

συμμετοχή, να ορίζει ανάγκες και ενδιαφέροντα, να αναγνωρίζει μέσα μάθησης, 

πορείες και στρατηγικές που δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη της ομάδας των 

αναλφάβητων να κατανοήσουν το ρόλο τους και την ευθύνη τους, να τοποθετεί και 

να διευκρινίζει τους τελικούς στόχους προσαρμόζοντας τα υπάρχοντα δεδομένα, 

συνεκτιμώντας τις καινούριες ιδέες των αναλφάβητων (μέσα από τη συμφωνία 

τους ή τη διαφωνία τους μαζί του), να κατευθύνει και να αξιολογεί το πρόγραμμα 

παράγοντας νέες ανάγκες. Οφείλει να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που 

διευκολύνουν την επικοινωνία προσπαθώντας να δώσει στον καθένα την αίσθηση 

της συμμετοχής και της μόρφωσης, για να γίνει το διάβασμα και το γράψιμο μέσο 

επικοινωνίας των ανθρώπων στην κατανόηση κοινών προβλημάτων. 2) Ο 

δάσκαλος ενηλίκων οφείλει να ανακαλύπτει το αφανές338 δυναμικό τους και να 

εργάζεται “προαισθηματικά”339, να είναι έτοιμος να προβλέπει να αρθρώνει και να 

αναλύει τα στοιχεία εκείνα που οδηγούν σε αποτελεσματικότερες πρακτικές 

μάθησης. 3) Να δημιουργεί κίνητρα για μάθηση μέσα από συναισθηματικές 

ταυτίσεις και προβληματισμούς, με ταυτόχρονη ανάπτυξη της δημιουργικής 

ικανότητας, εξετάζοντας τις προσφερόμενες υποθέσεις, επαναπροσδιορίζοντας 

και ανασχηματίζοντάς τις, με σκοπό υψηλότερα επίπεδα επιτυχίας. 4) Να 

λειτουργεί ως “πρόκληση”340 για πιο προχωρημένα στάδια προσωπικής 

ανάπτυξης των μαθητών του. 5) Να εκμεταλλεύεται τις περιστάσεις και τις 

ευκαιρίες στις οποίες η μάθηση μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα. 6) Να έχει 

υψηλή αυτοπεποίθηση ως προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς (π.χ. όλοι έχουν 

την ικανότητα να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν). 7) Να δημιουργεί 

ευχάριστο και όχι απειλητικό περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι να αισθάνονται 

                                                                                                                                                                                
337Βλ. NALA, 1987, σελ. 11-14.  

338Βλ. L. Borghi, 1991, σελ. 25. 

339Βλ. K. P. Cross, 1981, σελ. 249. 

340Βλ στο ίδιο, σελ. 250. 
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ελεύθεροι να αναλύουν τις εμπειρίες τους και να δοκιμάζουν καινούριους τρόπους 

μάθησης, μέσα από συνεχή ανανέωση και βελτίωση των αντιλήψεών τους και με 

βάση τις ατομικές ανάγκες “ανάγκη για αναγνώριση, αποδοχή και αίσθηση για 

χρησιμότητα”341. Έχει αποδειχθεί ότι περισσότερο πετυχημένες δραστηριότητες 

στον αλφαβητισμό ενηλίκων είναι εκείνες που λαμβάνουν χώρα κάτω από 

συνθήκες  ευχάριστες και απολαυστικές. 

 Αλλά και η συμπεριφορά του δασκάλου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 

αναδεικνύεται “ειλικρινής φίλος”342, επιδιώκοντας τη δημιουργία και την ανάπτυξη 

κλίματος εμπιστοσύνης, αποδοχής, συντροφικότητας και σταθερής επικοινωνίας. 

 Ο δάσκαλος οφείλει επίσης να εργασθεί ως ολότητα, όχι μόνο με τις 

γνώσεις του, αλλά και με την προσωπικότητά του, ακόμη και με τη φυσική του 

παρουσία. Αποδείχθηκε δραστική η παρουσία ενός δασκάλου που χαρακτηρίζεται 

από στοιχεία “χαρισματικού ηγέτη”, πνευματική διαύγεια, μεθοδικότητα, 

μετριοφροσύνη, περιέργεια, κατανόηση , υπομονή, “στην ανυπομονησία του να 

είναι υπομονετικός”343. Αλλά και οι προσωπικές πράξεις, οι σωματικές κινήσεις, οι 

εκφράσεις του προσώπου, ο τόνος της φωνής κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 

αποτελούν στοιχεία ενός καλού εκπαιδευτή. Δεν είναι μόνο τι λέει κάποιος  αλλά 

και πώς το λέει. Η εμπειρία344 απέδειξε ότι το να παραμένει κάποιος σε τμήμα 

αλφαβητισμού, ακόμη και στην περίπτωση που έχει έλθει από περιέργεια, 

εξαρτάται κυρίως από την προσωπικότητα του επιμορφωτή. 

                                                           
341Βλ. R. M. Smith, 1982, σελ. 109. 

342Βλ. στο ίδιο, σελ. 31. 

343 Βλ. S. Ashton-Warner, 1986, σελ. 12. Ο δάσκαλος πρέπει να έχει την υπομονή και την επιθυμία 

να ακούει, να παρατηρεί και να περιμένει μέχρι που η σκέψη τους να γίνεται φανερή. Τα στοιχεία 

αυτά τονίστηκαν ιδιαίτερα από τον Π. Φρέιρε στην ομιλία του στην Αθήνα με θέμα τον αλφαβητισμό 

ενόψη της παγκόσμιας ημέρας αλφαβητισμού, στις 8 Σεπτεμβρίου 1987. 

344Τα στοιχεία από σεμινάριο επιμορφωτών στη Λευκάδα στα 1987. Μαρτυρία επιμορφωτή. Ο 

δάσκαλος ήταν σημαντικός παράγοντας για να μάθει να γράφει η αναλφάβητη Σοφία στα σαράντα 

εφτά  της χρόνια, δηλώνοντάς του “το γράφω για σένα” και παρατηρεί ο επιμορφωτής. Φαίνεται να 

είναι σημαντικός παράγοντας ο δάσκαλος για τον οποίο γράφουν αλλά και η σπουδαιότητα και 

σημασία που αποδίδει ο δάσκαλος σ’ αυτά που γράφουν. 
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 Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ρόλος του δασκάλου - επιμορφωτή 

στον αλφαβητισμό ενηλίκων ταυτίζεται περισσότερο με αυτόν του ατόμου που 

διευκολύνει  καταστάσεις, μετριάζει αμφιβολίες, οργανώνει και δρα ως 

συμβουλευτικό όργανο ανανεώνοντας τα μειωμένα κίνητρα με ποικίλα μέσα και 

αναθέτοντας στα άτομα να αποφασίζουν αυτά για την πορεία της διαδικασίας με 

το να βιώνουν συνειδητά την παρουσία τους στην παιδαγωγική και ιστορική 

πορεία. Ένας τέτοιος δάσκαλος συχνά κερδίζει την αποδοχή και την κατανόηση 

από τους αναλφάβητους,  παράγοντα αναγκαίο για την αποτελεσματικότητά του. 

 

1.1.1. Θεωρητικός προσανατολισμός και κατάρτιση των 

δασκάλων-επιμορφωτών/τριών ενηλίκων 

   Από όλα αυτά προκύπτει ότι είναι απαραίτητος ο θεωρητικός 

προσανατολισμός των δασκάλων  στα ειδικά χαρακτηριστικά  των ενηλίκων 

μαθητών και τις συνθήκες που λαμβάνει χώρα η μάθησή τους. Η εκπαίδευσή τους 

απαιτεί μια σειρά από άλλες δεξιότητες, όσον αφορά στη διδασκαλία 

περιεχομένων και τη χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών επειδή η διδασκαλία των 

ενηλίκων  διαφέρει από των παιδιών. 

 Στη χώρα μας, ο αλφαβητισμός και η επιμόρφωση ενηλίκων έχουν ήδη 

ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής 

εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων Αθηνών, Κρήτης και Θεσσαλίας. Θα ήθελα να 

εκφράσω τις επιφυλάξεις μου για τους αυριανούς δασκάλους και πιθανούς 

επιμορφωτές αλφαβητισμού ενηλίκων ως προς το πόσο εξασκούνται ουσιαστικά 

για να γίνουν εκπαιδευτές ή  να μεταβιβάζουν προκατασκευασμένη γνώση, αφού  

το παρόν εκπαιδευτικό σύστημα και οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες δεν έχουν άποψη 

πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα. 

 Επιβάλλεται μια θεμελιακή αλλαγή στην εκπαίδευση δασκάλων η οποία θα 

οδηγήσει στην αλλαγή του έργου τους, που  θα συνίσταται στην εκπαίδευση της 

προσωπικότητας των ανθρώπων στη συγκεκριμένη κοινωνία που ζουν,  μέσα από 

την  εισαγωγή και οργάνωση ευρείας σειράς δραστηριοτήτων ανάπτυξης, οι 

οποίες θα ανταποκρίνονται και στις ανάγκες των αναλφάβητων και ημι-
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αναλφάβητων που παράγονται από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, και θα 

προσαρμόζονται κάθε φορά στις συγκεκριμένες περιστάσεις κάτω από τις οποίες 

οι ίδιοι πρόκειται να εργαστούν. 

 Για το λόγο αυτό, η εκπαίδευση των δασκάλων κρίνεται απαραίτητο να 

ακολουθήσει δύο κατευθύνσεις, εξειδίκευσης και επιμόρφωσης. Η εξειδίκευση 

χρειάζεται να δρομολογηθεί από κοινού στη διδασκαλία παιδιών και ενηλίκων 

ώστε θεωρητικά να είναι ικανοί να ασκήσουν την επιστήμη τους και με παιδιά και 

με ενηλίκους, σε σχολεία και έξω από σχολεία345. Ο επαναπροσδιορισμός του 

ρόλου των παλαιών δασκάλων είναι επίσης μέσα από κύκλους επιμόρφωσης γιατί 

αυτοί είναι ευκολότερο να υπονομεύσουν  ακόμη και ασυνείδητα τις καινούριες 

πρακτικές. Κρίνεται επίσης απαραίτητο να εφοδιαστούν οι δάσκαλοι με 

πρόσθετα εκπαιδευτικά προσόντα και να διαγραφούν ξεκάθαρες “ενδείξεις” για τον 

τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν την εργασία τους και θα διδάξουν ένα 

ενήλικο ώστε να έχουν θετικά αποτελέσματα, -αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να 

επιστρέψουν στην κιμωλία και να κατευθύνουν το μάθημα όπως και στα σχολεία 

τους346. Η συνεχής επιμόρφωση των ατόμων αυτών θα μπορούσε να λύσει το 

πρόβλημα. Δυστυχώς παρατηρούμε ότι συχνά  παραμένει μόνο συμβολική. 

Εξασφαλίζεται κατά τρόπο διαφορετικό, από χώρα σε χώρα, και εξαρτάται από τον 

οργανισμό που την παρέχει, τη διάρκεια που έχει, καθώς και από το χαρακτηρισμό 

που της αποδίδεται. Στη Μ. Βρετανία λ.χ, μόλις τελευταία παρέχεται στους 

εθελοντές- επιμορφωτές στοιχειώδης επιμόρφωση δώδεκα ωρών, ενώ αλλού δεν 

προβλέπεται καθόλου. Η παρουσία και η συμβολή των Πανεπιστημίων στον τομέα 

αυτόν είναι σχεδόν ανύπαρκτη εκτός ίσως από την Ιταλία347. 

 Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν να επιμορφώσουν τους δασκάλους 

ενηλίκων είναι απαραίτητο να έχουν ήδη αποκτήσει και οι ίδιοι  εμπειρία στην 

εκπαίδευση ενηλίκων και να αποβλέπουν στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας 

                                                           
345Βλ. E. Faure, F. Herrena, 1972, σελ. 216-218. 

346Βλ. E. K. Townsend Coles, 1977, σελ.95-96. 

347Βλ. P. Freynet, 1987, σελ.82. Επίσης σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτών, βλ.W.Kreft, 

1987, σελ.132-137. 
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των μελών τους, παροτρύνοντάς τα να συμμετέχουν εξίσου στην επιμορφωτική 

διαδικασία (με τη συνεχή ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα σε νέους και παλιότερους 

συναδέλφους) και αποφεύγοντας στη διδασκαλία κάθε τύπο ισοδυναμίας ανάμεσα 

στο περιεχομένο του προγράμματος αλφαβητισμού και εκείνο των τάξεων του 

παραδοσιακού σχολείου. Οι υπεύθυνοι για την επιμόρφωση οφείλουν να τους 

προσανατολίσουν στην εμπειρία των ανθρώπων που θα διδάξουν και  να δώσουν 

έμφαση στην προφορική επικοινωνία, στις κοινωνικές συνήθειες, στον τρόπο ζωής 

των ανθρώπων. 

 Όσον αφορά στο πρόγραμμα Επιμόρφωσης, θα μπορούσε να χωρίζεται σε 

δύο κύκλους. 1) Προπαρασκευαστική επιμόρφωση των νέων δασκάλων, με 

εισαγωγικό πρόγραμμα  διδασκαλίας για την εφαρμογή της κατά την πορεία των 

μαθημάτων, (γλωσσικές πλευρές της συγκεκριμένης μάθησης, μέθοδοι ομαδικής 

διδασκαλίας, συμβουλευτική, εργασία με μαθητές τελείως αναλφάβητους ή 

λειτουργικά αναλφάβητους), και πρακτική εργασία για την προπαρασκευή και την 

επιλογή του υλικού έχοντας συναίσθηση των ιδιαιτεροτήτων των ενηλίκων και 2) 

Οργάνωση σεμιναρίων με ειδικά θέματα για τους ήδη  πεπειραμένους δασκάλους. 

Η αυξημένη πείρα ενός εκπαιδευτικού δεν αναιρεί την αναγκαιότητα της 

επιμόρφωσης. Είναι χρήσιμο να οργανώνονται σεμινάρια γύρω από σημαντικά  

ζητήματα (μέθοδοι, υλικό) και συζητήσεις γύρω από τις προσωπικές απόψεις, τους 

προβληματισμούς και τις εμπειρίες του ίδιου του δασκάλου σχετικά με τη δουλειά 

του, την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και ενηλίκων εκπαιδευόμενων στη 

διάρκεια των μαθημάτων, το συμβουλευτικό ρόλο και τη σχέση του με το 

εκπαιδευτικό έργο που καλείται να επιτελέσει. 

 Τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα που είναι επιφορτισμένα με την εκπαίδευση 

ενηλίκων μπορούν επίσης να συμβάλουν στην ανταλλαγή πείρας και 

συμπερασμάτων σε εθνικό επίπεδο. Το Πανεπιστήμιο έχει υποχρέωση να 

προετοιμάζει ευαίσθητους εκπαιδευτές ικανούς να εκτιμήσουν σταθερά τις αλλαγές 

που συμβαίνουν γύρω τους. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων οφείλουν να διατυπώνουν 

καινούριες ερωτήσεις και να σκέφτονται με νέους τρόπους για το μέλλον του  

αλφαβητισμού. 
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1.1.2 Ο δάσκαλος επιμορφωτής/τρια ενηλίκων στην Ελληνική 

πραγματικότητα σήμερα 

 Η Ελλάδα δεν διαθέτει επαγγελματίες348 εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία 

αλφαβητισμού ενηλίκων. Αναθέτει το έργο αυτό σε α) αδιόριστους δασκάλους ή 

καθηγητές και β) σε δασκάλους εν ενεργεία ή καθηγητές, και στις δύο περιπτώσεις 

χωρίς επιμόρφωση ή με λίγες ώρες επιμόρφωση, από τους οποίους κάποιοι 

εργάζονται για πρώτη φορά και κάποιοι έχουν εμπειρία δύο χρόνων. Οι επιλογές 

γίνονται από τη Λαϊκή Επιμόρφωση με κοινωνικά κριτήρια.  

 Ως προς την πρώτη κατηγορία τα κίνητρα φαίνεται να είναι οικονομικά: 

διαπιστώνεται έντονο ενδιαφέρον για τους ενηλίκους μαθητές ακόμη και από 

αυτούς που δεν έχουν καμία σχετική επιμόρφωση. Σχετικά με τη δεύτερη 

κατηγορία οι λόγοι φαίνεται να είναι διαφορετικοί για τον καθένα και για τους 

περισσότερους& στόχος μοιάζει να είναι η αύξηση των οικονομικών  αποδοχών 

και η απόκτηση βεβαίωσης επί πλέον τυπικών προσόντων. Έχει επίσης 

διαπιστωθεί349 ότι οι περισσότεροι δάσκαλοι της κατηγορίας αυτής δεν λαμβάνουν 

υπόψη τις διαφορές ανάμεσα στους ενηλίκους μαθητές και στα παιδιά και 

εξομοιώνουν το έργο τους στο τμήμα αλφαβητισμού ενηλίκων με το σχολικό τους 

έργο παρόλο που στους δύο χώρους υπάρχουν σοβαρές διαφορές -ως προς τη 

φοίτηση (προαιρετική), την ύλη, τη διδασκαλία. Οι περισσότεροι (αυτής της 

κατηγορίας)  ορίζουν το περιεχόμενο του θέματος, προσδιορίζουν το κείμενο, 

μιλούν για το “κύρος” της ύλης που θα διδάξουν και βασίζουν τη διδασκαλία τους 

σε μοντέλα ασυμβίβαστα με τις ανάγκες της μάθησης των ενηλίκων. Πέφτουν έτσι 

στο σφάλμα της παραδοσιακής εκπαίδευσης, η οποία έχει αποτύχει να εστιάσει 

στη “σύνεση και την εμπειρία ζωής” και δίνουν την εντύπωση στον ενήλικο μαθητή 

ότι αντιμετωπίζεται ως μαθητής σχολείου. Οι δάσκαλοι αυτής της κατηγορίας 
                                                           
348 Βλ. P. Freynet, 1987, σελ.82. Σπάνια βρίσκονται επαγγελματίες εκπαιδευτικοί για ενηλίκους 

αναλφάβητους. Βρίσκονται εθελοντές, (Μεγ. Βρετανία) και δάσκαλοι ειδικευμένοι στην εκπαίδευση 

παιδιών, με μόνη εξαίρεση τις Κάτω Χώρες, όπου πρόσφατα κατοχυρώθηκε η έννοια- θέση και 

επάγγελμα- του βασικού εκπαιδευτή ενηλίκων.  

349Οι διαπιστώσεις είναι από σεμινάρια για επιμορφωτές που πραγματοποιήθηκαν στην Λευκάδα, 

τα Ιωάννινα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, κατά την περίοδο 1987-1989. 
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εκφράζουν ανυπομονησία: δημιουργούν τις λέξεις μόνοι τους αντί να προκαλούν 

τους μαθητές να τις δημιουργήσουν, κάποιες φορές επαναλαμβάνουν τις 

συλλαβές “εν χορώ” ενώ συχνά απουσιάζει η εκφραστικότητα όταν συμμετέχουν 

σε συζητήσεις για θέματα που σχετίζονται με τις παραγωγικές λέξεις. Άλλο 

στοιχείο που συχνά τους χαρακτηρίζει είναι η αδιαφορία και η μοιρολατρία: συχνά 

θεωρούν ότι “τίποτε δεν μπορεί  να γίνει μ’ αυτούς τους ανθρώπους, όπως τίποτε 

δεν μπορούσε να γίνει και τότε που ήταν παιδιά. “Και αν τους τα μάθουμε σήμερα 

θα τα ξεχάσουν αύριο”. “Αν ήταν θα τα είχαν μάθει όταν έπρεπε”. Η απουσία 

τέτοιων στοιχείων θα ήταν φυσικά έκπληξη  αφού οι δάσκαλοι δεν έχουν 

επιμορφωθεί ή αν κάτι τέτοιο έχει γίνει, ο χρόνος που διατέθηκε ήταν λίγος. 

Πιστεύω ότι οι  δάσκαλοι που έμαθαν με την παραδοσιακή μέθοδο δύσκολα 

υιοθετούν τη μέθοδο Φρέιρε ενώ συνήθως η διδασκαλία τους δεν έχει 

αποτελέσματα. 

 Σχετικά με την πρώτη κατηγορία διαπιστώθηκε επίσης ότι οι επιμορφωτές-

άνεργοι πτυχιούχοι ήταν πολύ περισσότερο ανοιχτοί στην παιδαγωγική με 

ενηλίκους: επρόκειτο για νέους με ενθουσιασμό, προθυμία, διάθεση και 

δημιουργική φαντασία που προσαρμόζονταν ευκολότερα στη διδασκαλία και τη 

μάθηση περιεχομένων για ενηλίκους. Προσπαθούσαν να ενημερώνονται σε 

θέματα εκπαίδευσης και ψυχολογίας ενηλίκων. Από τους πρώτους μήνες της 

εργασίας τους επιχειρούσαν με δική τους πρωτοβουλία,  άτυπες επαφές με 

περισσότερο έμπειρους παιδαγωγούς για συμβουλές και οδηγίες. Ενημερώνονταν 

για τις δραστηριότητες παλαιότερων συναδέλφων τους από άλλα τμήματα και 

χρησιμοποιούσαν τις ιδέες τους, όταν έκριναν ότι θα τους είναι χρήσιμες για την 

παραπέρα πορεία τους. Έδιναν σημασία στις περιβαλλοντικές παραμέτρους και 

προσπαθούσαν να συνειδητοποιούν τις ανάγκες των αναλφάβητων και να 

συμβάλουν σ΄αυτές, μέσα από μια διαφορετική διδακτική αντιμετώπιση, που 

προσφερόταν και ως καινούρια ανθρωπιστική προσέγγιση.  

 Η πρώτη κατηγορία δασκάλων μπορεί ενδεχομένως να συνεισφέρει 

αποτελεσματικότερα στον αλφαβητισμό ενηλίκων γιατί φαίνεται πράγματι να 

παίρνει το “ρίσκο”350 και να κατορθώνει συχνά να αποδεικνύεται εφευρετική. Αυτό 
                                                           
350Βλ. P. Freire & D. Macedo,1987, σελ. 129. 
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που διαπιστώθηκε στα τμήματα αλφαβητισμού ήταν ότι, παρά τις όποιες 

δυσκολίες και τα σφάλματα που σημειώθηκαν, μαθητές και δάσκαλοι 

συναντήθηκαν σε μια προσπάθεια που επί της ουσίας ήταν δημιουργική, πράγμα 

που πέρα από την εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής αποτελούσε 

σημαντική κατάκτηση. 
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 Κεφάλαιο δεύτερο:  

 Τμήματα αλφαβητισμού  

 

 Εισαγωγικά:  

 Μέχρι το 1980, το πρόβλημα του αναλφαβητισμού  δεν απασχόλησε 

σοβαρά τη χώρα μας. Μεμονωμένες και αποσπασματικές προσπάθειες που 

έγιναν κατά καιρούς για την αντιμετώπιση του προβλήματος, δεν είχαν συνέχεια, 

γιατί ποτέ δεν διέθεταν υποδομή και οργάνωση. Η επίσημη θέση του Υπουργείου 

Παιδείας ήταν ότι υπάρχει μόνο οργανικός αναλφαβητισμός και μόνο στους 

υπερήλικους ο οποίος θα εξαλειφόταν με τη βιολογική αποχώρησή τους. Στα 1981 

όμως τα ποσοστά της Εθνικής στατιστικής υπηρεσίας εμφανίζουν το συνολικό 

ποσοστό των αναλφάβητων, σε 9,4% για τους 15 ετών και άνω που δεν 

γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή και σε 13,8% που δεν τελείωσαν το δημοτικό351. 

Στα 1987 έρχεται επίσημα στην επιφάνεια το  πρόβλημα του λειτουργικού 

αναλφαβητισμού352, μετά από επεξεργασία στοιχείων από ομάδα εργασίας του 

ΥΠΕΠΘ. Τα στοιχεία έχουν προκύψει από δοκιμαστικά προγράμματα 

φροντιστηριακής διδασκαλίας σε 50 Δημοτικά σχολεία  διάφορων κοινωνικά και 

πολιτιστικά υποβαθμισμένων περιοχών της χώρας που έχουν δοθεί από 

σχολικούς Συμβούλους και των δύο βαθμίδων της Εκπαίδευσης.  Από την 

επεξεργασία  προέκυψε ότι το 9% των μαθητών όλων των τάξεων  δεν είχαν 

εμπεδώσει καλά τους μηχανισμούς ανάγνωσης και γραφής. Τα ίδια στοιχεία  

παρείχαν ασφαλείς ενδείξεις για την τάσης διαρροής μαθητών από το γυμνάσιο  

της τάξης του 5,4% σε όλα τα γυμνάσια της επαρχίας και των μεγάλων αστικών 

κέντρων, επίσης σημαντικό στοιχείο που ενισχύει την ύπαρξη λειτουργικού 

αναλφαβητισμού.  

                                                           
351 Βλ. παραπάνω, στο κεφάλαιο. πρώτο, σελ. 54. 

352 Βλ. πάλι στο κεφάλαιο πρώτο, σελ. 57, υποσ. 77. 
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 Για πρώτη φορά353 ο Αντώνης Τρίτσης, με την ιδιότητα του Υπουργού 

Παιδείας και ο τότε Υφυπουργός Πολιτισμού, Φίλιππος Πετσάλνικος λαμβάνοντας 

υπόψη τα παραπάνω στοιχεία και τα ποσοστά της Εθνικής στατιστικής υπηρεσίας  

σχετικά με το συνολικό ποσοστό των αναλφάβητων, παραδέχονται  ότι ο 

αναλφαβητισμός, και ιδιαίτερα ο λειτουργικός αναλφαβητισμός αποτελούν έντονο 

πρόβλημα στην Ελλάδα. Επισημαίνουν ότι ο  λειτουργικός αναλφαβητισμός δεν 

αποτελεί μόνο πρόβλημα  εκπαιδευτικό, αλλά και κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό 

και πολιτιστικό και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί με 

“αστυνομικά” μέτρα αλλά χρειάζεται εκπαιδευτικά και κοινωνικά. “Θεσμικές 

ρυθμίσεις δεν είναι αρκετές, απαιτείται ποιοτική βελτίωση της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης. Η ευθύνη είναι συλλογική. Καθοριστικό ρόλο παίζουν η 

προσωπικότητα και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών”354. 

 Η περίοδος 1981-1985 χαρακτηρίστηκε από μεταρρυθμιστικές 

προσπάθειες στα εκπαιδευτικά δεδομένα, στην Ελλάδα, (επιδίωξη βελτίωσης της 

υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 

διορθωτικές παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα και αλλαγή του 

περιεχομένου των αναγνωστικών), με σκοπό την ανταπόκριση του εκπαιδευτικού 

θεσμού στα κοινωνικά αιτήματα της εποχής. Όμως για μία ακόμη φορά ο σχολικός 

θεσμός δεν αποδέχθηκε την ισοτιμία των μορφωτικών κεφαλαίων των μαθητών -

τα κεφάλαια αυτά δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα-, ενώ ο νόμος 1566/85 

αναθέτει στο δάσκαλο  τον κύριο ρόλο για τον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού 

                                                           
353Η συζήτηση γίνεται το Σεπτέμβριο του 1987 στο 1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο που οργανώθηκε στο 

Ζάππειο, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης, του Υπουργείου 

Πολιτισμού, του Υπουργείου Παιδείας και της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με θέμα “Η 

αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού στις χώρες-μέλη της ΕΟΚ σήμερα”. Οι αντιπροσωπείες που 

έλαβαν μέρος αξιολόγησαν τη δράση τους σε επίπεδο  εκπαίδευσης με ειδικό ενδιαφέρον στην 

εκπαίδευση αλφαβητισμού ενηλίκων δίνοντας την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία 

ανάμεσα στις διάφορες ομάδες παρά τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας.  

354Βλ. Ομιλία του Αντώνη Τρίτση με θέμα“Για την εξάλειψη του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην 

Ελλάδα” που εκφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, 

που πραγματοποιήθηκε στο Ζάπειο 16 έως 18 Σεπτεμβρίου 1987”. Περιλαμβάνεται στα πρακτικά 

του συνεδρίου, σελ. 18-24. 
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σχολείου, χωρίς όμως να του παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να μπορεί να 

παρεμβαίνει κριτικά στη λειτουργία της εκπαίδευσης -οι δάσκαλοι δεν ήταν 

επαρκώς καταρτισμένοι και ευαισθητοποιημένοι αλλά και δεν υπήρξε η 

δυνατότητα στήριξής τους από ειδικούς-. Δέκα πέντε χρόνια αργότερα, η  

περιθωριοποίηση πολλών μαθητών από το σχολικό σύστημα, η σχολική αποτυχία 

και σε μεγάλα ποσοστά η αναπαραγωγή του λειτουργικού αναλφαβητισμού 

εξακολουθούν να υπάρχουν.  

 Παράλληλα ο τομέας της (άτυπης) εκπαίδευσης αλφαβητισμού και της 

βασικής παιδείας για ενηλίκους ήταν και είναι ανύπαρκτος355, εκτός από   κάποιες 

προσπάθειες της Λαϊκής Επιμόρφωσης που είναι ο μόνος φορέας που 

επωμίστηκε το μεγάλο και δύσκολο αυτό έργο. 

  

 Η πρώτη  επαφή με την ΓΓΛΕ 

 Στις αρχές του 1988, έκανα τις πρώτες μου επαφές με την ΓΓΛΕ  και 

συγκεκριμένα με το γραφείο αλφαβητισμού που είχε συγκροτηθεί  στην Αθήνα, 

ενώ παράλληλα είχα  επαφές με οργανώσεις και επιτροπές που είχαν ασχοληθεί 

με αλφαβητισμό (ΧΕΝ, Υφυπουργείο Νέας Γενιάς). Ενδιαφερόμουν για τη 

πιθανότητα επί πλέον πληροφοριών σχετικά με την εκπαίδευση αλφαβητισμού 

ενηλίκων. Για να αποκτήσω όμως ουσιαστική εμπειρία ήταν απαραίτητη η 

έμπρακτη συμμετοχή μου. Αποφάσισα λοιπόν να ενταχτώ στη Λαϊκή 

Επιμόρφωση, ως επιμορφώτρια, παράλληλα με τα διδακτικά μου καθήκοντα στο 

σχολείο, με ανάθεση έργου διδασκαλίας αλφαβητισμού στο τμήμα (μάθησης) 

Λαϊκής Επιμόρφωσης Ιωαννίνων. Οι ώρες διδασκαλίας ήταν 144 συνολικά, 

προγραμματισμένες για το διάστημα από 27-1-1988 μέχρι 30-6-1988, σύμφωνα με 

το πρόγραμμα της ΝΕΛΕ και ανάλογα με τις ανάγκες των επιμορφωνόμενων. Σε 
                                                           
355Στην Ελλάδα η εκπαίδευση αλφαβητισμού και η βασική παιδεία των ενηλίκων δεν 

αντιμετωπίζεται ως ενιαίος χώρος με την εκπαίδευση παιδιών. Για τον Φρέιρε η πραγματικότητα 

ήταν διαφορετική. Στην περίπτωση της Γουινέας Μπισάου, λ.χ., σημαντικό στοιχείο αποτελεί η 

αρμονία ανάμεσα στους στόχους αυτού του κανονικού συστήματος της εκπαίδευσης και αυτών 

που  επιδιώκει  η εκπαίδευση ενηλίκων, και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης βρίσκεται σε διαρκή 

διαλεκτική σχέση με τις ανάγκες της χώρας. Βλ. P. Freire 1978, σελ. 41-52. 
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πρώτη φάση, είχα μία γενική ενημέρωση από την υπεύθυνη Σύμβουλο του 

Κέντρου Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΣΛΕ) η οποία είχε παρακολουθήσει σεμινάρια στο 

κέντρο Αυτομόρφωσης που λειτουργούσε τότε στην Αθήνα (σεμινάρια που είχα 

υπόψη μου αν και δεν συμμετείχα ουσιαστικά, παρακολουθώντας τις 

δραστηριότητες του κέντρου μέσα από το περιοδικό  “Αυτομόρφωση”).  

 Το πρόβλημα όμως που αμέσως ανέκυψε ήταν ότι τμήματα αλφαβητισμού 

στο Νομό Ιωαννίνων δεν είχαν δημιουργηθεί από τους υπεύθυνους δημιουργίας 

τμημάτων της Λαϊκής επιμόρφωσης, γιατί στην προσπάθειά τους αυτή είχαν 

συναντήσει δυσκολίες που δεν είχαν ξεπεραστεί. Τότε με δική μου πρωτοβουλία 

και με τη βοήθεια του Μάκη, ενός αδιόριστου δασκάλου με πολύ ενθουσιασμό που 

είχε την επιθυμία να εργαστεί στο χώρο ως επιμορφωτής, ανέλαβα και την 

δημιουργία τμημάτων. 
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 2.1. Συγκρότηση τμημάτων 

 Ανιχνεύοντας το έδαφος... 

 Το αρχικό στάδιο του πρώτου προσανατολισμού στο χώρο  κράτησε 

περίπου ένα μήνα. Ξεκινήσαμε με τον πρόχειρο εντοπισμό  στην περιοχή γύρω 

από τα Ιωάννινα αναλφάβητων ατόμων όχι γιατί η πόλη των Ιωαννίνων δεν έχει 

αναλφάβητους αλλά επειδή θεωρήσαμε ότι θα ήταν ευκολότερος ο εντοπισμός 

τους πράγμα στο οποίο κατόπι διαψευσθήκαμε. Ξεκινήσαμε από  τα πιο κοντινά 

χωριά του Νομού, το Δροσοχώρι, τους Λογγάδες, το Κουτσελιό, το Ελληνικό (15-

20 χιλιόμετρα από την πόλη) καθώς και από χωριά όπου υπήρχε γυμνάσιο στο 

οποίο δίδασκαν ντόπιοι καθηγητές, λ.χ. τα Πράμαντα, (75 χιλιόμετρα από την 

πόλη) την Κόνιτσα και τη Χρυσοβίτσα με το σκεπτικό να διδάξουν κάποιοι από 

αυτούς στα καινούργια τμήματα.  

 Εκ πρώτης όψεως  ο χώρος δεν έμοιαζε και τόσο άγνωστος (ο χώρος των 

χωριών, ο χώρος των αναλφάβητων) πράγμα που σχετιζόταν και με τη δική μας 

προέλευση. Η πρόσβαση στο χωριό γινόταν μέσα από  το καφενείο -πρώτος 

σταθμός του επισκέπτη, χώρος κατεξοχήν ανδροκρατούμενος.  Εκεί  αναζητήσαμε 

τον πρόεδρο του χωριού και τον γραμματέα, τα πρώτα άτομα με τα οποία 

θεωρήσαμε ότι έπρεπε να έρθουμε  σε επαφή. Ο πρόεδρος του χωριού με 

πραγματικά διερευνητική διάθεση  και καχυποψία απέναντί μας, επιθυμούσε να 

γνωρίζει ποιοι είμαστε και από πού, θέλοντας να αποκωδικοποιήσει τις προθέσεις 

μας. Έτσι, σε μια πρώτη φάση και με κίνδυνο να κριθεί η παρουσία μας μη 

αποδεκτή, έχοντας συνείδηση των μεταξύ μας διαφορών, εξηγήσαμε την ιδιότητά 

μας και ανακοινώσαμε ότι σκοπεύουμε, πιστεύοντας ότι και εκείνος θα μας 

βοηθήσει, να δημιουργήσουμε στο χωριό τμήμα με αναλφάβητους που θα μάθουν 

να διαβάζουν και να γράφουν, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν. Δεν δώσαμε 

πληροφορίες για το ότι αποσκοπούμε σε κάποια έρευνα για να διευκολυνθούμε για 

την πρόσβαση. Όμως εκεί που  περιμέναμε  τις ερωτήσεις του, προέκυψαν 

απαντήσεις. Πήραμε την απάντηση ότι στο δικό του χωριό δεν υπάρχουν 

αναλφάβητοι αλλά ότι σίγουρα θα βρούμε, στο διπλανό χωριό. Επρόκειτο για 

κοινωνικό στίγμα σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια! Αλλά και στο διπλανό,  ακούσαμε 

τα ίδια για το προηγούμενο χωριό. Ο πρόεδρος του χωριού, ως απόλυτη εξουσία, 
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αναλάμβανε ολοκληρωτικά την ευθύνη της απόκρυψης σαν το πρόβλημα να ήταν 

προσωπικό του ή σαν να ήταν αυτός η αιτία για τους αναλφάβητους 

συγχωριανούς του.  

 Από μια πρόχειρη όμως κουβέντα στο καφενείο με τους θαμώνες, τα 

πράγματα έδειχναν εντελώς διαφορετικά. Και αναλφάβητοι  υπήρχαν στα χωριά 

και πολλοί απ’ αυτούς θα ήθελαν να μάθουν γράμματα. Εκεί διαπιστώσαμε ότι 

κάποιοι άνθρωποι είχαν ακούσει ανακοινώσεις από το τοπικό ραδιόφωνο για την 

ίδρυση τμημάτων, γιατί ήδη η Λαϊκή Επιμόρφωση, με τη χρήση ανακοινώσεων 

από το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες είχε αρχίσει να κάνει γνωστή αυτή την 

προσπάθεια θέλοντας να ωθήσει τους ανθρώπους σε δραστικότερη συμμετοχή. 

Είχαν δει το σποτ στην τηλεόραση “μπορείς και εσύ να μάθεις” και ό,τι λέγαμε δεν 

ήταν ξένο. Σε κάποιους όμως, όλα αυτά φαινόταν απίστευτα και αδύνατα. 

Αποφασίσαμε ότι έπρεπε να αλλάξουμε τακτική, να βρούμε μόνοι μας τους 

ανθρώπους, που ενδιαφέρονταν να μάθουν γράμματα, χτυπώντας ίσως την πόρτα 

τους. Δεν μπορώ να παραλείψω σ’ αυτό το σημείο την βοήθεια που μας 

πρόσφεραν οι πολιτιστικοί356 σύλλογοι των χωριών στον εντοπισμό αναλφάβητων 

ατόμων. 

 Με τις γυναίκες τα πράγματα ήταν ακόμη πιο δύσκολα. Οι γυναίκες 

αποδεικνύονται λιγότερο προσιτές από τους άνδρες καθώς χώροι συγκέντρωσης 

που θα διευκόλυναν τη γνωριμία και κάποια συζήτηση απουσίαζαν εντελώς. 

Υπήρχε όμως κάτι θετικό. Λειτουργούσαν ήδη από την Λαϊκή επιμόρφωση, 

τμήματα κεντήματος και κοπτικής-ραπτικής στα χωριά αλλά και στην πόλη των 

Ιωαννίνων. Εκεί τις βρήκαμε συγκεντρωμένες και τους μιλήσαμε για τα σχέδια και 

τις προθέσεις μας. Βρίσκονταν όμως σε δύσκολη θέση. Για να μιλήσουν, για να 

έρθουν στο τμήμα χρειάζονταν και  άδεια από τους άνδρες τους. Οι αναλφάβητες 

γυναίκες στην πλειοψηφία τους έχουν υιοθετήσει το πρότυπο της συζύγου-

νοικοκυράς και δε φαίνεται  να χρειάζονται γράμματα. Θεωρούν την κατάσταση 

                                                           
356Στο Ανήλιο Μετσόβου, για παράδειγμα, ο επιμορφωτής σε συνεργασία με τον πολιτιστικό 

σύλλογο διοργάνωσε τμήμα χορού και μετά τις εκδηλώσεις στο πανηγύρι του χωριού, με την 

προτροπή και τη βοήθεια του Προέδρου δημιουργήθηκαν δύο τμήματα αλφαβητισμού για ένα 

εξάμηνο με καλή συμμετοχή και πολύ θετικά αποτελέσματα.  
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αυτή φυσική. Τις δυσκολίες που συναντούν τις αναπληρώνουν χρησιμοποιώντας 

τον προφορικό λόγο, αυξημένη παρατηρητικότητα και μνήμη. Μόνον όταν 

πρόκειται να βοηθήσουν τα παιδιά τους στο σχολείο ή το σύζυγο στην δουλειά του 

αναγνωρίζουν ότι τους είναι απαραίτητα. 

  

 2.1.1. Σύσταση τμημάτων  

 Μια σκιαγράφηση 

 Μετά από αρκετές δυσκολίες, έγινε ένα ξεκίνημα. Συγκροτήθηκαν πέντε 

τμήματα, δύο στην πόλη από δέκα άτομα το καθένα και τρία στην περιφέρεια από 

πέντε έως επτά άτομα αντίστοιχα. Η συγκρότησή τους έγινε με διαφορετικό τρόπο. 

Αλλά και ως προς την σύνθεσή τους ήταν διαφορετικά, πράγμα που εξυπηρέτησε 

τις απαιτήσεις της έρευνας. 

 Από αυτά, τα δύο ήταν μεικτά, (γενικά περισσότερες ήταν γυναίκες)357και 

ανομοιόμορφα ως προς την ηλικία, με άτομα από 35 μέχρι 55 χρονών, σε 

παραγωγική δηλαδή ηλικία. Το γεγονός αυτό μας βοήθησε να δούμε τα 

αποτελέσματα σε σχέση με την ομοιομορφία ή ανομοιομορφία του τμήματος. Το 

ένα, ήταν στα Γιάννενα και το  ένα στους Κουκλιούς, ένα χωριό 40 χιλιόμετρα από 

την πόλη στην περιοχή Παρακαλάμου. Σ’ αυτά συμμετείχαν κτίστες, μανάβηδες 

στη λαϊκή αγορά και γυναίκες αγρότισσες. Το τμήμα της πόλης ανέλαβε ένας 

αδιόριστος δάσκαλος από το Αγρίνιο, και το τμήμα στους Κουκλιούς μια αδιόριστη 

δασκάλα από τον Πύργο Ηλείας. Στα τμήματα ήρθαν άτομα που δεν ήξεραν 

καθόλου γράμματα αλλά και άνθρωποι που είχαν φοιτήσει σε μία-δύο τάξεις στο 

σχολείο αλλά με το πέρασμα του χρόνου τα είχαν ξεχάσει. 

  Συγχρόνως λειτούργησαν δύο τμήματα γυναικών, το ένα στη Χρυσοβίτσα 

και το άλλο στα Πράμαντα, χωριά σε απόσταση 70 χιλιομέτρων από την πόλη 

στην περιοχή του Μετσόβου και των Τζουμέρκων αντίστοιχα, στα οποία 
                                                           
357Οι άνδρες δύσκολα παραδέχονται ότι είναι αγράμματοι. Δηλώνουν συχνά ότι τα κατάφεραν 

χωρίς γράμματα, μεγάλωσαν τα παιδιά τους, βγάζουν αρκετά λεφτά απ’ τη δουλειά τους “εγώ που 

μεγάλωσα παιδιά να... μες στα γράμματα που ξέρεις δάσκαλε...”(ένας άνδρας που δεν πείσθηκε 

τελικά). 
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συμμετείχαν γυναίκες οργανικά αναλφάβητες, που πέρα από τις καθημερινές 

εργασίες τους στο σπίτι, στη μεν Χρυσοβίτσα απασχολούνταν με την καλλιέργεια 

της πατάτας και στα Πράμαντα ήταν αναγκασμένες να εργάζονται (η κυρά Κούλα, 

η καθαρίστρια του σχολείου, η κυρά Χαρίκλεια που ο άντρας της είχε το  κυλικείο 

στο σχολείο, κλπ.), γυναίκες δηλαδή  που ήταν απαραίτητο να ξέρουν γράμματα. 

Στην Χρυσοβίτσα το τμήμα ανέλαβε μια αδιόριστη δασκάλα από το ίδιο χωριό και 

στα Πράμαντα μια καθηγήτρια  φιλόλογος, επίσης  από το ίδιο χωριό διορισμένη 

στο εκεί γυμνάσιο, στοιχείο που αποδείχτηκε καθοριστικής σημασίας στα 

αποτελέσματα της έρευνας. Και οι δυο επιμορφώτριες χτύπησαν πόρτες κατ’ 

ευθείαν και τα τμήματα  λειτούργησαν πολύ καλά επειδή ήταν ντόπιες358 και 

γυναίκες. Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο, “εσύ σαν γυναίκα, Μαρία ή Λαμπρινή, 

καταλαβαίνεις...”, λειτούργησε ως παράγων διευκόλυνσης ως προς τη σύσταση 

των τμημάτων  αλλά και από την άποψη της συμμετοχής  και  προόδου κατά τη 

διάρκεια της διδακτικής πράξης. 

 

 2.1.2. Η δική μου εμπειρία. Μία σύντομη περιγραφή 

 Το πέμπτο τμήμα που ανέλαβα εγώ χαρακτηριζόταν από ομοιομορφία, ως 

προς την ηλικία, το επάγγελμα αλλά και τις γραμματικές γνώσεις. Όλοι οι 

συμμετέχοντες, δέκα συνολικά, είχαν τελειώσει το Δημοτικό σχολείο αλλά ήταν 

λειτουργικά αναλφάβητοι.  Και ενώ τα άτομα για τα υπόλοιπα τμήματα βρέθηκαν 

“χτυπώντας  πόρτες”, ο γνωστός του γνωστού, στο συγκεκριμένο τμήμα οι 

συμμετέχοντες προέκυψαν από τις καταστάσεις εγγραφής τους στο νυχτερινό 

Γυμνάσιο, που κάποτε είχαν κάνει, επειδή όμως δεν τα είχαν καταφέρει και εκεί, 

είχαν διακόψει πολύ νωρίς. Το τμήμα χαρακτηρίστηκε λειτουργικά αναλφάβητο 

αλλά στην ουσία είχε πάρα πολλές ελλείψεις. Οι μαθητές ήταν ηλικίας 18 έως 24 

ετών, από τα περίχωρα των Ιωαννίνων, απόφοιτοι αγροτικών ή συνοικιακών 

Δημοτικών σχολείων και απορριφθέντες στην πρώτη τάξη κάποιου επαρχιακού 
                                                           
358Βλ. Θ. Ανθογαλίδου, 1990, σελ.59-61. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που προέρχονται από το 

ίδιο μέρος, οι ντόπιοι, συνδέονται στενότερα με το ντόπιο πληθυσμό και αποκτούν πιο 

συγκεκριμένη συναίσθηση του κοινωνικού τους ρόλου ότι “διαχειρίζονται την κοινωνική μοίρα” 

αυτού του πληθυσμού. 

 
204



 

Γυμνασίου. Είχε ακολουθήσει μετεγγραφή στο νυχτερινό γυμνάσιο της πόλης και 

ταυτόχρονη εγκατάλειψη, εξαιτίας των αδυναμιών μάθησης που αισθάνονται, αλλά 

και της εργασίας τους που δεν τους επέτρεπε να φοιτούν κανονικά. Τα 

επαγγέλματα που εξασκούν έχουν σχέση με τα αυτοκίνητα (λαμαρινάς, 

φαναρτζής, βαφέας αυτοκινήτων, βοηθός σε συνεργείο, βοηθός σε συνεργείο 

φορτωτών) και τις οικοδομές. (οικοδόμος, σοβατζής, ελαιοχρωματιστής). 

 Το πρόβλημα από κοινωνικοοικονομικό μοιάζει να μετατοπίζεται& οι 

ευθύνες πέφτουν στους μαθητές και οι ίδιοι οι μαθητές ρίχνουν τις ευθύνες στον 

εαυτό τους. Πιστεύουν ότι είναι αποτυχημένοι εξαιτίας της προσωπικής τους 

ανικανότητας. Σε σχετικές με το θέμα ερωτήσεις απαντούν “ήμουν βλάκας”, “δεν 

πρόσεχα στο σχολείο”,  “ήμουν αδιάφορος”, “δεν έπαιρνα τα γράμματα”. Σκοπός 

μου ήταν να τους πείσω ότι μέσα από αυτό το τμήμα θα αποκτήσουν την 

ικανότητα να φοιτήσουν στο Νυχτερινό γυμνάσιο και να πάρουν  το απολυτήριο 

που είναι απαραίτητο για να ανοίξουν  δική τους δουλειά. Το στοιχείο αυτό 

αποτέλεσε σοβαρό κίνητρο και έτσι δεν σημειώθηκαν διαρροές στο τμήμα. Τα 

αποτελέσματα ήταν πολύ ικανοποιητικά, παρόλο το μικρό χρονικό διάστημα 

(Δούλεψα μαζί τους τέσσερους μήνες δηλαδή 84 ώρες). 
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 2.2. Διαπιστώσεις: 

 

 2.2.1. Αναφορικά με τον εντοπισμό των αναλφάβητων 

 Από την εμπειρία μας διαπιστώθηκε ότι τα πιο κατάλληλα πρόσωπα για τον 

εντοπισμό των αναλφάβητων είναι οι επιμορφωτές και μάλιστα οι ντόπιοι 

επιμορφωτές σε συνεργασία πάντα και με τον υπεύθυνο του κέντρου της Λαϊκής 

επιμόρφωσης. 

 Οι επιμορφωτές μπορούν να κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις: α) αφού 

καθορίσουν την περιοχή να βρούν τους/τις αναλφάβητους/ες μεμονωμένα, είτε με 

την βοήθεια κάποιων ατόμων ή αναζητώντας τους μόνοι τους (χτυπώντας πόρτες) 

και β) να τους αναζητήσουν σε οργανωμένους χώρους ευρύτερων περιοχών.  

 Στην πρώτη περίπτωση, μετά την επιλογή της περιοχής359 πρώτο βήμα 

είναι η επίσκεψη, για μια προκαταρκτική γνωριμία με την περιοχή. Για τη γνωριμία 

αυτή απαραίτητη είναι η συγκατάθεση του προέδρου, του γραμματέα, των 

πολιτιστικών συλλόγων και όποιου άλλου μπορεί εθελοντικά να βοηθήσει σε 

επίπεδο πληροφοριακών συναντήσεων, (λ.χ. συγγενείς, γείτονες, φίλοι των 

αναλφάβητων) ώστε ο επιμορφωτής να μπορέσει να αναλύσει το σκοπό αυτής της 

προσπάθειας και να βοηθηθεί στον εντοπισμό των αναλφάβητων. Αλλά και οι 

δάσκαλοι, οι παπάδες, οι νοσοκόμες, οι αγροτικοί γιατροί μπορούν επίσης να 

συμμετάσχουν  στην προσπάθεια εντοπισμού των αναλφάβητων. Σημαντικές 

επίσης αποδείχθηκαν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις με συζητήσεις στα σπίτια των 

αναλφάβητων, στην προσπάθειά μας να τους δούμε και να ακούσουμε τι λένε οι 

ίδιοι. Σημειώναμε και τις μικρότερες λεπτομέρειες, που είχαν σχέση με την εργασία 

τους και τη διαβίωσή τους. 

                                                           
359Η επιλογή της περιοχής μπορεί να γίνει με κριτήριο την κύρια απασχόληση των κατοίκων της ή 

την καλλιέργεια της γης, όπως στην περίπτωσή μας, η Χρυσοβίτσα. Στη Χρυσοβίτσα το 

συγκεκριμένο πλαίσιο παραγωγικής εργασίας της καλλιέργειας της πατάτας προμήθευσε το 

θεωρητικό πλαίσιο στον αλφαβητισμό των γυναικών, για την πρακτική της παραγωγής. 
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  Από την εμπειρία μας διαπιστώσαμε ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να 

γίνεται μόνο σε περιοχές όπου οι περιστάσεις είναι ήδη ευνοϊκές για τέτοιες 

δραστηριότητες και ότι είναι προτιμότερο να αρχίσει αργότερα αλλά με εγγυημένη 

τη συνέχεια παρά όταν δεν υπάρχουν ευνοϊκές καταστάσεις όπου η προσπάθεια 

είναι εκ των προτέρων καταδικασμένη. Οι επιμορφωτές πρέπει να κινηθούν αφού 

πρώτα αξιολογήσουν τις δυνατότητές τους και όχι να αποπειραθούν για πράγματα 

τα οποία δεν είναι έτοιμοι. Χρειάζεται πολλή υπομονή. Κάθε αρχή περικλείει 

κινδύνους και δυσκολίες οι οποίες δεν είναι ορατές εκ πρώτης όψεως, χωρίς 

βεβαίως να λείπουν και οι ευτυχείς συγκυρίες. 

 Στη δεύτερη περίπτωση οι επιμορφωτές μπορούν να επισκεφθούν 

οργανωμένους χώρους και αρχικά να απευθυνθούν στον αντίστοιχο φορέα για 

ενημέρωση, όπως λ.χ., εργοστάσια, για τον αλφαβητισμό των ανειδίκευτων 

εργατών, λατομεία όπου τα ποσοστά αναλφάβητων εργατών είναι υψηλά, 

βιοτεχνίες κοπτικής-ραπτικής όπου πολλές γυναίκες δεν ξέρουν γράμματα, τις 

ένοπλες δυνάμεις, φυλακές, κλπ. Μπορούν επίσης να έρθουν σε επαφή και να 

συναντήσουν τους διαχειριστές μεγάλων πολυκατοικιών και τα σωματεία και να 

κάνουν ενημέρωση για το θέμα όπως λ.χ. το σωματείο των καθαριστριών, το 

σωματείο των οδοκαθαριστών του δήμου κλπ. Μπορούν επίσης να επιχειρήσουν 

σε διάφορους εργασιακούς χώρους (λ.χ. εστιατόρια) σύσταση τμήματος 

αναλφάβητων εργατών, συζητώντας για την εργασία τους και την οικονομική 

αμοιβή, τα προβλήματα που προκύπτουν στους χώρους εργασίας τους, την 

ασφάλιση, τις σχέσεις με τους εργοδότες κλπ. Στους οργανωμένους χώρους 

εργασίας θα ήταν πολύ σημαντικό αν ο αλφαβητισμός μπορούσε να 

αντιμετωπισθεί ως υποχρεωτική παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της κοινωνικο-

εκπαιδευτικής πολιτικής του κράτους. 

 Η πολλαπλότητα των περιπτώσεων αλφαβητισμού σε κάθε κατηγορία, 

κάνει δύσκολη τη δημιουργία ενός σχεδίου μέσα στο οποίο θα μπορούσαν όλες να 

συνταχθούν. 
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2.2.2. Προσέλκυση  των αναλφάβητων στο τμήμα  

 Διαπιστώσαμε  ότι η προσέλκυση στο τμήμα ήταν η πιο δύσκολη φάση& 

είναι η φάση της κινητοποίησης των προσωπικών αντιστάσεων. Από τη φύση της 

η ατομική αποδοχή του αλφαβητισμού ενηλίκων είναι προβληματική. Η έρευνα μας 

πείθει ότι ο ενήλικος είναι δύσπιστος& θέλει να δει, να εξετάσει, να ελέγξει... 

 Είναι απαραίτητο ένα προπαρασκευαστικό στάδιο προσέγγισης των 

ατόμων με σχετική μάλιστα διάρκεια. Χρειάζεται επίσης σεβασμός στα 

προβλήματά τους, σεβασμός στα βιώματα και τις εμπειρίες τους και προσπάθεια 

να πεισθούν ότι τα γράμματα τους είναι απαραίτητα. Από τις πρώτες επαφές μαζί 

τους πρέπει να αναζητηθούν τα ενδιαφέροντά τους και να τονιστεί ότι ο 

αλφαβητισμός θα συνεισφέρει στην ατομική τους πρόοδο. Για να  ενεργοποιηθούν 

ο αλφαβητισμός πρέπει να συνδεθεί με κάποια συγκεκριμένη ατομική 

χρησιμότητα, όπως π.χ. ότι θα τους είναι πιο εύκολο να ζητήσουν δουλειά, να 

διαβάσουν το παιδί τους, να διαβάσουν εφημερίδα. Μπορεί επίσης διακριτικά να 

τους επισημανθεί ότι θα μάθουν να γράφουν γράμματα, να παίρνουν τηλέφωνο και 

να τους υποδειχθεί ποια συγκεκριμένα προβλήματα και ποιες συγκεκριμένες 

ανάγκες -πάντα συγκεκριμένες και όχι γενικές και αόριστες- θα επιλύσει ο 

αλφαβητισμός. Σε σχετικές έρευνες360 με το θέμα, τα κίνητρα διαφοροποιούνται  

ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το κοινωνικό περιβάλλον. Διαπιστώνεται επίσης 

ότι από τα ισχυρότερα κίνητρα που τους παρακινούν για αλφαβητισμό είναι η 

επιθυμία επαγγελματικής αποκατάστασης ή η επίτευξη καλύτερων αποδοχών 

στην εργασία τους και κοινωνική προαγωγή. 

 

 2.2.3. Εμπόδια για τον επιμορφωτή 

 Διαπιστώθηκε επίσης ότι για τον επιμορφωτή εμπόδια αποτελούν:  

                                                           
360Βλ. παραπάνω, σελ. 128-129. 
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 1) η εσωστρέφεια, ο κόσμος της προσωπικής δυσφορίας του αναλφάβητου 

που αρνείται να πει ότι έχει πρόβλημα στην ανάγνωση και τη γραφή και ενοχλείται 

να ομολογήσει και γνωστοποιήσει τη δυσκολία του. Για να την ομολογήσει πρέπει 

να ξεπεράσει την αυτοϋποτίμηση που αισθάνεται εξαιτίας της περιθωριοποίησης 

και του αποκλεισμού του και  την ντροπή που νιώθει επειδή δεν ξέρει να διαβάζει. 

Ο αναλφάβητος νομίζει ότι αυτό που του συμβαίνει δεν μπορεί να το αλλάξει.  

 2) Η προκατάληψη των αναλφάβητων  απέναντι στον αλφαβητισμό και τις 

ικανότητες που απαιτεί. Οι δικαιολογίες τους είναι του τύπου: “αφού δεν έμαθα 

μέχρι τώρα, τι τα θέλω τώρα τα γράμματα”, “δεν είναι αυτά για μας”. Κάποιοι 

αναλφάβητοι επικαλούνται ως δικαιολογία της άρνησής τους το γεγονός ότι είναι 

πολύ μεγάλοι, ότι είναι πολύ αργά και δεν μπορούν να μάθουν.  

 3) Ο αναλφάβητος πολλές φορές επικαλείται το γεγονός ότι τα έχει 

καταφέρει μια χαρά ώς τώρα στη ζωή, χωρίς να γνωρίζει να διαβάζει και να γράφει 

και τέλος, 

  4) Οι λειτουργικά αναλφάβητοι ενήλικοι με κακές αναμνήσεις από το 

σχολείο των παιδικών τους χρόνων επιχειρηματολογούν λέγοντας ότι “δεν 

ξαναπατάνε το πόδι τους στο σχολείο “. 

 Ως απάντηση στα παραπάνω, ο επιμορφωτής πρέπει να βοηθήσει τον 

αναλφάβητο να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι μόνος του, ότι δεν φταίει αυτός που 

δεν ξέρει να διαβάζει, ότι δεν είναι ένοχος, και ότι και πολλοί άλλοι έχουν το ίδιο 

πρόβλημα. Χρειάζεται να τονίσει ότι “ποτέ δεν είναι αργά” και ότι “καθένας μπορεί,  

να μαθαίνει και σε μεγάλη ηλικία”. Να υπογραμίσει  πόσο χρήσιμο  και σημαντικό 

είναι να ξέρει κανείς  να διαβάζει και να γράφει, πόσο αποτελεί αναγκαιότητα στη 

ζωή  που γεννά καινούριες προσδοκίες και να επισημάνει ότι δεν υπάρχει πιο 

δύσκολη κατάσταση από εκείνη, όπου ενώ είναι απόλυτη ανάγκη να διαβάσει σε 

κάποια συγκεκριμένη στιγμή εκείνος αδυνατεί. Χρειάζεται να τον διαβεβαιώσει ότι 

μπορεί να το κάνει. Πρέπει επίσης να τον διαβεβαιώσει ότι το τμήμα των ενηλίκων 

δεν μοιάζει με το σχολείο των βιωμάτων του και να του δώσει πληροφορίες 

σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόμενο των μαθημάτων.  
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 Συχνά η πρώτη συνάντηση του επιμορφωτή με τον αναλφάβητο δεν αρκεί 

για να καμφθούν οι ψυχολογικές αντιστάσεις του ενηλίκου. Χρειάζεται να 

επαναληφθούν οι συναντήσεις ή και να χρησιμοποιηθούν άλλα πρόσωπα, του 

περιβάλλοντος ή της οικογένειάς του. Σημαντικό ρόλο παίζουν πρόσωπα που 

ήταν πριν αναλφάβητα και τώρα έχουν αλφαβητιστεί, για να μιλήσουν μαζί του, να 

τον στηρίξουν, να τον ενθαρρύνουν σ’ αυτό που σκέφτεται να ξεκινήσει. 

  Η απόφαση πάντως του αλφαβητισμού ανήκει στον ίδιο, ο οποίος πρέπει 

να βιώσει τον αλφαβητισμό ως προσωπική του υπόθεση και τον θεωρήσει ως κάτι 

σημαντικό στη ζωή του. Αλλά και η πρώτη  μέρα στο τμήμα είναι αποφασιστικής 

σημασίας για τη μετέπειτα πορεία, τη συνέχιση και την επιτυχία της επιμορφωτικής 

προσπάθειας. Ο επιμορφωτής θα πρέπει να ξέρει πώς θα δεχτεί  και θα 

αντιμετωπίσει την ομάδα αυτή που είναι τόσο ευάλωτη, ώστε να έχει θετικά 

αποτελέσματα. 

 

2.2.4 Η εντοπιοτητα του επιμορφωτή ασφαλές κριτήριο για τη 

δημιουργία τμήματος 

 Η εμπειρία μας έδειξε ότι είναι πιο εύκολο να δημιουργηθεί και να 

διατηρηθεί το τμήμα όταν ο επιμορφωτής κατάγεται από την ίδια την περιοχή. Οι 

“ξένοι” φαίνεται να μην έχουν τα ίδια αποτελέσματα γιατί δεν προσεγγίζουν με τον 

ίδιο τρόπο τους αναλφάβητους αφού δεν έχουν βιώσει τον τρόπο ζωής και τις 

καθημερινές τους εμπειρίες και δεν έχουν σχέση με τις καθημερινές τους 

δραστηριότητες (καλλιέργειες, αγροτική παραγωγή κ.ά.) “Ξένοι” σ’ αυτό το 

κοινωνικό πλαίσιο δεν γίνονται αποδεκτοί από τους αναλφάβητους οι οποίοι με 

εύσχημο τρόπο αμύνονται, “δεν μας χρειάζονται τα γράμματα, ζήσαμε και χωρίς 

αυτά” και αρνούνται να συμμετέχουν σε τμήματα μάθησης. 
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2.2.5. Αναφορικά με την ομοιομορφία ή την ανομοιομορφία των 

τμημάτων  

 Διαπιστώσαμε ότι μπορούμε να εργαστούμε εξίσου με ομοιόμορφα τμήματα 

και ανομοιόμορφα.  

 1) Στα ανομοιόμορφα τμήματα αντιπροσωπεύεται καλύτερα η 

πραγματικότητα της καθημερινής ζωής. Αποτελεί πλεονέκτημα για την εκπαίδευση 

των ενηλίκων η δυνατότητα ετερογενούς ομαδοποίησης των ανθρώπων, ως προς 

την ηλικία , το φύλο, το επάγγελμα, την οικονομική κατάσταση. Οι ετερογενείς 

ομάδες προσφέρουν ποικίλες δυνατότητες για εναλλακτικές μαθησιακές 

στρατηγικές, όπου ορισμένα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούνται ως μαθησιακές 

πηγές για άλλα. Οι μεν μαθαίνουν από τους δε. Καθένας ωφελείται και μαθαίνει 

από τη διαφορετική προσωπικότητα του άλλου. Σε γενικές γραμμές, το 

συμπέρασμα από τέτοιου είδους τμήματα είναι ότι ωφελούνται τα άτομα με 

χαμηλότερο επίπεδο ενώ επίσης δεν παρατηρούνται ανταγωνιστικές σχέσεις. Στη 

θέση τους υπάρχει μια, οπωσδήποτε δειλή αλλά ωστόσο πραγματική, αρχή για τη 

δημιουργία σχέσεων συνεργασίας. Τα άτομα δεν εργάζονται για το βαθμό αλλά για 

τον εαυτό τους τον ίδιο, και αυτό αλλάζει σημαντικά τις σχέσεις μεταξύ τους. Σε 

συνθήκες όπου το άτομο δεν συγκρίνει το επίπεδο των ικανοτήτων του με το 

επίπεδο των άλλων του τμήματος, δεν αναπτύσσονται αισθήματα κατωτερότητας  

ή ανωτερότητας γιατί οι άλλοι εκλαμβάνονται ως ίσοι και όχι ως ανταγωνιστές.  

  Σημαντικός αποδείχθηκε επίσης ο τρόπος της συγκρότησης ομοιογενών 

τμημάτων όταν η ανίχνευση αυτών πραγματοποιείται μέσα στο πλαίσιο 

επαγγελματικών τάξεων, ομάδων και κατηγοριών. Το τμήμα μπορεί να είναι 

ομοιόμορφο όσον αφορά στην ηλικία, το επάγγελμα, το οικονομικό εισόδημα, την 

κοινωνική τάξη από την οποία προέρχονται οι επιμορφωνόμενοι, χωρίς αυτό 

φυσικά να αποτελεί τυποποιημένο παιδαγωγικό χειρισμό -όπως συμβαίνει, 

σύμφωνα με το σχολικό πρότυπο-, πράγμα που θα ήταν οπισθοδρόμηση.   

 Για τους λειτουργικά αναλφάβητους ως προς  την ομοιομορφία ή την 

ανομοιομορφία του τμήματος κρίναμε σκόπιμο τα τμήματα να είναι ομοιόμορφα 

τουλάχιστον ως προς τις γραμματικές γνώσεις των επιμορφωνόμενων. 
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 Κεφάλαιο τρίτο:  

 Η διδακτική πράξη 

  

3.1 Οργάνωση της διδακτικής πράξης - Θεωρητική τεκμηρίωση 

 Ολοκληρώνοντας τη σύσταση των τμημάτων αλφαβητισμού, οι 

επιμορφωτές ασχολήθηκαν με την οργάνωση της διδακτικής πράξης. 

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που έλαβαν υπόψη τους είναι: τα ουσιώδη 

χαρακτηριστικά361 των ενηλίκων μαθητών και οι ατομικές διαφορές όπως έχουν 

αναγνωριστεί από την έρευνα362, η ψυχολογία της μάθησης ενηλίκων και οι 

θεωρίες της αναπτυξιακής ψυχολογίας από τις οποίες  προκύπτουν απαντήσεις 

σχετικά με τους τρόπους που οι ενήλικοι μαθαίνουν στα διαφορετικά στάδια της 

ζωής τους. Ο Ebbinghays από το 1885 με τις μελέτες του πάνω στη μνήμη και οι 

William James, John Dewey, Edward Thorndike, Thomas Watson και Kurt Lewin 

αλλά και σύγχρονοι θεωρητικοί και ερευνητές με διαφορετικές κατευθύνσεις, όπως 

οι B. F. Skinner, Robert Gagne, Jerqme Bruner και Jean  Piaget αναφέρονται  στη 

μάθηση ενηλίκων και τεκμηριώνουν τις απόψεις τους σε σχετικές μελέτες, παρόλο 

που οι περισσότεροι επικεντρώνουν στην πρώιμη σχολική μάθηση ως 

αποτέλεσμα της άποψης ότι η μάθηση προορίζεται για τους  νέους. Ωστόσο 

αποδεικνύεται ότι η ηλικία δεν αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο μέχρι και αρκετά 

αργά στη ζωή του ανθρώπου363. Όσοι υποστηρίζουν την αντίθετη άποψη, 

στηρίζονται στο γεγονός ότι η ηλικία παρεμβαίνει στη μάθηση επειδή με την 

πάροδο του χρόνου οι σωματικές λειτουργίες της ακοής και της όρασης 

επιβαρύνονται και μειώνεται η διανοητική- αντιληπτική ικανότητα, η μνήμη κ.ά. Ως 
                                                           
361Βλ. παραπάνω, σελ. 125-127. 

362Βλ. R. M. Smith, 1982, σελ. 23-32. 

363 Ο A. B. Knox ( Knox, 1977,422 ) συμπεραίνει ότι οι περισσότεροι ενήλικοι ηλικίας  40 έως 50 

διαθέτουν περίπου παρόμοιες  ικανότητες μάθησης με αυτές στην ηλικία των 20 και 30. Οι Schaie 

και  Parr, αντίθετα (1981) προωθούν τη άποψη ότι οι ικανότητες μάθησης είναι διαφορετικές στα 

διαφορετικά στάδια του κύκλου της ζωής και ότι υπάρχουν ουσιαστικές ατομικές διαφορές 

ειδικότερα σχετικά με ό,τι κάποιος θέλει να μάθει. Αναφέρεται στο K.P. Croos, 1988, σελ. 155, 162. 
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προς τη μνήμη, οι περισσότεροι άνθρωποι απομνημονεύουν καλύτερα κατά τη 

νεότητά τους. Ωστόσο, ενδιαφέρουσες είναι οι σχετικές απόψεις του Moenster364 

και της Cross365. Κατά τον Moenster, η μνήμη παραμένει σταθερή, ενώ οι 

άνθρωποι ενηλικιώνονται όταν η ύλη που διδάσκονται σχετίζεται με την πρότερη 

γνώση και εμπειρία. Στην αντίθετη περίπτωση δεν κατορθώνουν να τη συνδέσουν 

και να την οργανώσουν και γι’ αυτό την ξεχνούν. Η Cross  η οποία συμφωνεί μαζί 

του σχετικά με τη σταθερότητα της μνήμης  παρατηρεί επί πλέον ότι το μεγαλύτερο 

πρόβλημα με τους μεγάλους ανθρώπους δημιουργείται όταν η μάθηση είναι χωρίς 

αντικείμενο (άνευ σημασίας). Έχει αποδειχτεί ότι οι ενήλικοι  μαθαίνουν πολύ 

γρήγορα πράγματα που θέλουν πραγματικά να μάθουν ενώ  ό,τι δεν έχει σημασία 

γι’ αυτούς ή δεν έχουν κίνητρα για να το μάθουν, δεν το θυμούνται. Για την Cross 

σημαντικό ρόλο επίσης φαίνεται να παίζει η προσωπικότητα των ατόμων366: 

αναγνωρίζει ότι υπάρχει μια γενική αργοπορία στη λήψη αποφάσεων όσο οι 

άνθρωποι μεγαλώνουν, -άνθρωποι που υπήρξαν δραστήριοι και ενεργητικοί  κατά 

τη νεότητά τους παραμένουν δραστήριοι και σε μεγάλη ηλικία. Διαπιστώθηκε 

επίσης ότι στα τμήματα αλφαβητισμού συμμετέχουν άνθρωποι που είχαν 

αυτοπεποίθηση και αυτονομία όταν ήταν νέοι, κάποιες όμως φυσικές αλλαγές και 

διάφοροι παράγοντες που δεν μπόρεσαν να ελέγξουν, σε συνδυασμό με τον 

κοινωνικό τους ρόλο στη διάρκεια της ζωής τους, τους έκαναν να αμφιβάλλουν για 

τις ικανότητές τους. 

 Βασικό στοιχείο στα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

έρευνα αποτελεί ο χρόνος που απαιτείται για να μάθει κάποιος καινούρια 

πράγματα& ο χρόνος αυτός είναι ευθέως ανάλογος της ηλικίας. Φαίνεται να 

αποτελεί γενικό ατομικό χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, κατά μέσο όρο, οι ενήλικοι 

μαθητές αντιλαμβάνονται, σκέφτονται και πράττουν  πιο αργά  απ’ ότι οι νεότεροι 

άνθρωποι. Η Cross, αντιπαραθέτοντας τη δική της άποψη παρατηρεί: “καθώς οι 

άνθρωποι ενηλικιώνονται συσσωρεύουν τη γνώση, χρησιμοποιώντας την εμπειρία 

στη χρήση και την εφαρμογή της. Ναι μεν χάνουν την ταχύτητα στη μάθηση αλλά 
                                                           
364Βλ. P. A.Moenster 1972, σελ. 361-363. 

365Βλ. K. P. Cross 1988, σελ. 152,163. 

366Βλ. στο ίδιο, σελ. 165. 
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την αντικαθιστούν με την εμπειρία, τη σοφία, τη σύνεση και με αυξανόμενη 

προσοχή, μέσα από ένα ήρεμο τρόπο κυριαρχίας στο περιβάλλον τους  

ισοφαρίζοντας έτσι την έλλειψη ταχύτητας”367. 

  Με βάση τα παραπάνω, η ομάδα των επιμορφωτών αποδέχτηκε: 1) τις 

ερευνητικές υποθέσεις ότι οι ενήλικοι μαθητές διαφέρουν από τα παιδιά ως προς 

τη γνώση, την πείρα, την προσοχή και τις δεξιότητες και ότι οι ατομικές τους 

διαφορές γίνονται περισσότερο φανερές επειδή οι άνθρωποι συσσωρεύουν 

διαφορετικές εμπειρίες ζωής, με αποτέλεσμα να παρατηρείται διαφοροποίηση των 

προτιμήσεων στο  περιεχόμενο της μάθησης. Με βάση αυτό η ομάδα έκρινε ότι το 

πρόγραμμα διδασκαλίας πρέπει α) να είναι ευέλικτο και επιδεκτικό αλλαγών ώστε 

να καλύπτει τις προσδοκίες των ενηλίκων μαθητών και β) να αποσκοπεί σε μια 

εκπαίδευση συγκεκριμένη, πρακτική, χρήσιμη, αποδοτική και η οποία παράλληλα 

να προβληματίζει το κάθε άτομο και 2) η ομάδα των επιμορφωτών αποδέχτηκε τα 

πορίσματα της έρευνας σχετικά με την ικανότητα μάθησης, η οποία δεν 

παρακμάζει με την ηλικία και μάλιστα συχνά είναι αυξημένη. 

 Δύο επίσης σημαντικά θέματα που η ομάδα έκρινε ότι όφειλε να λάβει 

υπόψη της στην οργάνωση της διδακτικής πράξης, ήταν ο χώρος και ο χρόνος 

που γίνεται η διδασκαλία. Η αίθουσα, η θερμοκρασία, ο φωτισμός αλλά και οι 

θόρυβοι ακόμη και οι καρέκλες και τα θρανία μπορούν να μετατραπούν σε 

αρνητικούς παράγοντες και να καταστείλουν τη δημιουργικότητα των μαθητών. 

Ενδιαφέρουσα ήταν η ιδέα να γίνεται η διδασκαλία και στα  σπίτια των 

αναλφάβητων όταν και οι ίδιοι το επιθυμούν. Η εμπειρία έδειξε ότι οι αναλφάβητοι 

άνθρωποι μια αίθουσα διδασκαλίας τυπική και απρόσωπη. Επιθυμούν μια φιλική 

και ζεστή ατμόσφαιρα, ώστε να μπορέσουν να εκφράσουν τους φόβους και τα 

συναισθήματά τους. Οι ίδιοι επίσης μιλούν και για τις διευκολύνσεις που μπορούν 

να τους προσφέρουν τμήματα αλφαβητισμού στους χώρους εργασίας τους, όταν 

δουλεύουν σε επιχειρήσεις. Φαίνεται ακόμη να προτιμώνται από κάποιους 

ενηλίκους και τα παραδοσιακά σχολικά κτίρια που έχουν απομείνει στα χωριά που 

δεν υπάρχουν μαθητές, επειδή προσδίδουν αξιοπιστία στο εγχείρημα. Η τελική 

                                                           
367Βλ. πάλι στο ίδιο, σελ. 162. 
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εκλογή χώρου πρέπει να γίνεται από κοινού με επιμορφωτές και 

επιμορφωνόμενους. 

 Για να διευκολυνθούν οι ανάγκες των ενηλίκων μαθητών χρειαζόταν οι 

δραστηριότητες αλφαβητισμού να γίνονται σε χρόνο κατά τον οποίο οι ενήλικοι 

μαθητές θα ήταν ελεύθεροι να συμμετέχουν. Τμήματα που λειτουργούν 

Σαββατοκύριακα ή μέσα στο καλοκαίρι, δεν ήταν λειτουργικά. Προτιμώνται επίσης 

οι βραδινές ώρες. Οι περισσότεροι ενήλικοι δεν επιθυμούν μαθήματα που 

επεμβαίνουν στο χρόνο άλλων δραστηριοτήτων. Τα προγράμματα στα οποία 

αποφασίζουν οι ίδιοι για το χρόνο λειτουργίας φαίνεται να  έχουν καλύτερα 

αποτελέσματα, επειδή προσαρμόζονται στις ανάγκες τους.  

 Αυτό όμως που κυρίως η ομάδα έλαβε υπόψη της ήταν ο  τρόπος 

οργάνωσης της διδακτικής πράξης, υιοθετώντας τα κύρια σημεία των απόψεων 

του Φρέιρε. Προσπάθησε επίσης να κατανοήσει, ως μέρος της διδακτικής πράξης, 

τον τρόπο που οι ενήλικοι αναλφάβητοι βλέπουν τους εαυτούς τους σε σχέση με 

τους αλφαβητισμένους: πώς “δέχονται το ρόλο τους στον κόσμο και την 

ιστορία”368, και τι προσδοκούν απο τον αλφαβητισμό -(μέσα από προσωπικές 

συνεντεύξεις μαζί τους). 

 Με βάση τα παραπάνω η οργάνωση της διδακτικής πράξης ακολούθησε 

δύο κύρια στάδια. 1) Ανάλυση αναγκών και πορεία μάθησης και 2) διδασκαλία 

(μέθοδος-περιεχόμενα-διδακτικό μοντέλο). 

                                                           
368Βλ. P. Freire, A. Faundez, 1989, σελ. 4  
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 3.2. Ανάλυση αναγκών και πορεία μάθησης 

 Η καταγραφή και ανάλυση των αναγκών αποτέλεσε το πρώτο στάδιο στην 

οργάνωση της διδακτικής πράξης στον αλφαβητισμό ενηλίκων. Επιτεύχθηκε σε 

ένα πρώτο επίπεδο μέσα από συνεντεύξεις369 με τους ίδιους τους αναλφάβητους 

σχετικά με τη συμμετοχή τους σε τμήματα αλφαβητισμού, και σε ένα δεύτερο με 

την καταγραφή και ανάλυση των αναγκών τους σε επίπεδο τμήματος.  

 Σε επίπεδο τμήματος, στις πρώτες δίωρες συναντήσεις ο επιμορφωτής 

συζήτησε με τους μαθητές τη σημαντική αυτή απόφασή τους και προσπάθησε να 

καταγράψει μια σειρά από στοιχεία της ζωής τους. Κράτησε σημειώσεις για τον 

τρόπο που μιλούν, τις εκφράσεις τους, το λόγο που συγκροτεί τη σκέψη τους. Με 

βάση τα χαρακτηριστικά τους, ηλικία, φύλο, κοινωνικό ρόλο, τακτική απασχόληση 

αλλά και γλωσσικές ανάγκες, ο επιμορφωτής συνέταξε ένα είδος έκθεσης 

εκτιμώντας σε ένα πρώτο στάδιο τις  ανάγκες του τμήματος. Στη συνέχεια οι 

εκθέσεις παρουσιάσθηκαν στην ομάδα, στην πρώτη συνάντηση των 

επιμορφωτών, η οποία πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά  τις πρώτες δύο 

συναντήσεις τους  με τους επιμορφωνόμενους. Η ομάδα προέβη σε εκτιμήσεις και 

ανάλυση των αναγκών όλων των τμημάτων. 

 Ιδιαιτέρως σημαντική κρίθηκε η ενδεχόμενη δυνατότητα παρατήρησης των 

μαθητών στις πραγματικές συνθήκες, στη δουλειά τους στα χωράφια, σε κάποια 

συνέλευση του σωματείου τους, η δυνατότητα λ.χ. κάποιου είδους αυτοψίας με 

συζητήσεις στα σπίτια τους, με στόχο να αναδειχτούν στοιχεία όπως ο ρόλος των 

γυναικών, τα ενδιαφέροντα των νέων, η γλώσσα που χρησιμοποιούν στις σχέσεις 

τους κ.ά. Κάτι τέτοιο όμως τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. 

 Η καταγραφή των αναγκών έδωσε αρκετές δυνατότητες επιλογής ώστε να 

καταρτισθεί σε συνεργασία με τους επιμορφωνόμενους, το θεματολόγιο, το 

περιεχόμενο δηλαδή διδασκαλίας και να προσδιορισθούν οι πιθανές μαθησιακές 

δυσκολίες, οι πιο εφικτές εκπαιδευτικές μέθοδοι και οι ενδεχόμενοι περιορισμοί στο 

χρονοδιάγραμμα  εκπαίδευσης. 

                                                           
369Βλ. παραπάνω, σελ. 3-11. 
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 Συμπερασματικά: οι ανάγκες που καλείται να ικανοποιήσει ο αλφαβητισμός 

στους ενηλίκους δεν είναι δυνατό να καθοριστούν μέσα από νομοθετήματα. Μία 

πρώτη αιτία είναι η ανισότητα στην έκφραση των αναγκών τους για αλφαβητισμό. 

Έχει διαπιστωθεί ότι τα άτομα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για αλφαβητισμό 

είναι εκείνα που διατυπώνουν το αίτημα για αλφαβητισμό σπανιότερα. Συχνά 

επίσης οι ατομικές ανάγκες ή οι ανάγκες ενός τμήματος, δεν συμπίπτουν με τις 

ανάγκες κάποιου άλλου, δεν είναι δηλαδή εφικτό να επιβληθούν υποχρεωτικά σε 

κάποιο άλλο τμήμα, που δεν μπορεί ή δεν θέλει να τις αναγνωρίσει ως δικές του. 

Οι διαπιστώσεις αυτές έκριναν απαραίτητη την ανίχνευση και καταγραφή των 

αναγκών αλφαβητισμού κάθε τμήματος. Οι επιμορφωτές χρειαζόταν να διδάξουν 

όχι αυτά που ήδη ήξεραν αλλά να συνδέσουν τον αλφαβητισμό με συγκεκριμένες 

ανάγκες και να προτείνουν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα. 

 Έτσι, στις πρώτες συναντήσεις, καθένας στο τμήμα του ζήτησε τη βοήθεια 

των επιμορφωνόμενων μέσα από το διάλογο  πάντοτε σε εθελοντική βάση, με 

σκοπό να συγκεντρώσει κάποια αναγκαία στοιχεία από τη ζωή των μαθητών, να 

συγκεντρώσει πληροφορίες  για τις ανάγκες του τμήματος και να προσδιορίσει σε 

συνεργασία με τους μαθητές όσο αυτό ήταν δυνατό, τους στόχους αυτής της 

προσπάθειας. Κατά το διάλογο προέκυψαν πρακτικές δυσκολίες εξ αιτίας του 

γεγονότος ότι ανάμεσα στους αναλφάβητους και τους επιμορφωτές υπήρχε 

απόσταση που δυσκόλευε την επαφή& οι αναλφάβητοι έχουν περιορισμένη 

πληροφόρηση, έχουν περιορισμένες δυνατότητες κοινωνικής ένταξης και 

δυσκολεύονται να  νιώσουν ελεύθεροι να εκφράσουν τις ανάγκες τους. Με στόχο 

την καλύτερη προσέγγιση των αναλφάβητων και την προώθηση της ερευνητικής 

διαδικασίας, η ομάδα  σ’ αυτό το στάδιο, προσπάθησε να βρει τρόπους να μειώσει 

την απόσταση, δημιουργώντας προοδευτικά τις συνθήκες εκείνες που θα 

επέτρεπαν στους επιμορφωτές να ακούν αντί να μιλούν και να καταγράφουν αντί 

να ερμηνεύουν. Η έκφραση των αναγκών των αναλφάβητων ατόμων εξαρτάται ώς 

ένα βαθμό και από τα ίδια τα άτομα αλλά και από το πόσο ο δάσκαλος-

επιμορφωτής μπορεί να ανιχνεύει τις ανάγκες και να επιτρέπει  την έκφρασή τους. 

 Διαπιστώθηκε επίσης ότι συχνά οι αναλφάβητοι δεν έχουν επίγνωση  των 

αναγκών τους αλλά και ότι οι πραγματικές τους ανάγκες είναι άλλες από αυτές που 
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οι επιμορφωτές υποθέτουν. Για το λόγο αυτό κάθε ενέργεια όφειλε να τους 

λαμβάνει σοβαρά υπόψη, να δίνει ευκαιρίες να συνειδητοποιούν τις πραγματικές 

τους ανάγκες  να τις εκφράζουν  και να μην έχει αφετηρία τις επιθυμίες των 

επιμορφωτών όσο κι αν αυτές ήταν καλοπροαίρετες. Ένα πρόγραμμα του οποίου 

το περιεχόμενο σπουδών είχε προαποφασισθεί από τους επιμορφωτές χωρίς να 

παίρνει υπόψη του τις ανάγκες των ενηλίκων μαθητών αναπόφευκτα θα 

αποτύγχανε. Διαπιστώθηκε επίσης ότι καλύτερα αποτελέσματα σχετικά με τη 

συμμετοχή, την παραμονή στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την 

αποδοτικότητα, παρατηρούνται όταν οι ενήλικοι αναλφάβητοι γνωρίζουν τις 

ανάγκες τους,  τις εκφράζουν και αποφασίζουν μόνοι τους και όχι όταν 

παροτρύνονται να αποφασίσουν.  

 Η ομάδα κατέληξε  ότι έπρεπε να ενσωματώσει την αναζήτηση και ανάλυση 

αναγκών, μέσα στη ίδια τη διαδικασία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής στους 

ενηλίκους αναλφάβητους, επειδή η ανάλυση αναγκών, είχε στόχο τον καθορισμό 

των συνολικών παιδαγωγικών στόχων που είχαν τεθεί, και τη διατήρηση της 

ισορροπίας ανάμεσα στις ανάγκες και τη δομή του προγράμματος. 
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 3.3 Η Μέθοδος 

 

 3.3.1. Θεωρητική τεκμηρίωση 

 Στα προγράμματα αλφαβητισμού κρίνεται αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη 

στην επιλογή και το σχεδιασμό της μεθόδου: (1) η προηγούμενη εμπειρία των 

ενηλίκων μαθητών, (2) οι ατομικές διαφορές, (3) οι μαθησιακοί στόχοι και οι 

σκοποί που αυτοί ελπίζουν να εκπληρώσουν, και (4) ο χρόνος και οι 

δραστηριότητες του προγράμματος αλφαβητισμού. Ο σχεδιασμός επίσης της  

μεθόδου εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των επιμορφωνόμενων  και απότο  

βαθμό της ενεργητικής370 συμμετοχής τους στην όλη διαδικασία.  

 Η μέθοδος και το περιεχόμενο της παραδοσιακής-σχολικής μάθησης είναι 

ακατάλληλα για τους ενηλίκους μαθητές. Το κύριο χαρακτηριστικό των μεθόδων, 

της σχολικής εκπαίδευσης, είναι η κατευθυνόμενη από το δάσκαλο μεταβίβαση 

γνώσεων προς ένα παθητικό μαθητή. Στα προγράμματα εκπαίδευσης 

αλφαβητισμού ενηλίκων είναι αναγκαίες οι πρακτικές εκείνες που ενθαρρύνουν 

τους επιμορφωνόμενους να μεγιστοποιούν τις ευκαιρίες συμβολής τους στη 

διαδιδακασία της εκπαιδευτικής πράξης ενώ συγχρόνως τους παρέχουν τη 

δυνατότητα να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη στη μαθησιακή διαδικασία. 

                                                           
370Βλ. Π. Φρέιρε, 1977β, σελ. 90. Στο σημείο αυτό μπορούμε να αντιπαραθέσουμε το περίφημο 

διδακτικό πείραμα με έναν αγεωμέτρητο δούλο του Μένωνα, μια εφαρμογή της Σωκρατικής 

στρατηγικής διδασκαλίας-μάθησης στην κατανόηση και τη λύση προβλημάτων. Βλ. Ι. Ν. Κανάκης, 

1990, σελ. 34-42. Ο Σωκράτης αφύπνισε στον αγεωμέτρητο δούλο με εύστοχα διατυπωμένες 

ερωτήσεις “γνώσεις που βρίσκονται μέσα του”, θέλοντας να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό ήταν 

αγεωμέτρητος και ποιες γνώσεις του έλειπαν, ρωτώντας τον διαρκώς και εξαναγκάζοντάς τον να 

συμμετέχει και να παίρνει θέση στην αναζήτηση και ανακάλυψη της λύσης του προβλήματος. 

Υπάρχει όμως και μια άλλη διαφορά. Για τον Φρέιρε η εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής είναι μια 

πράξη γνώσης ενώ για τον Πλάτωνα μια πράξη υπενθύμισης όλων όσων έχουν ξεχαστεί. Επίσης η 

δεύτερη συνδιάσκεψη της Ουνέσκο, στην αναφορά της στην εκπαίδευση ενηλίκων περιέχει μια 

παράγραφο η στην οποία επεξηγείται ότι  κύριος σκοπός είναι η διδασκαλία του ενήλικου με την 

ενεργητική συμμετοχή του. 
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 Οι ενήλικοι, σε αντίθεση με τα παιδιά, είναι ανεξάρτητες προσωπικότητες, 

διαθέτουν μεγαλύτερη πείρα και ωριμότητα, έχουν συσσωρεύσει μεγάλα ποσά 

πληροφοριών και γι’ αυτό είναι ανάγκη να εξετάζεται  προσεκτικά ήδη η 

αποθηκευμένη πληροφορία με στόχο την ανάκληση. Η νέα πληροφορία χρειάζεται 

να συνδέεται επαρκώς με την αποθηκευμένη πληροφορία μέσα από τις 

διαδικασίες της έμφασης στην ερμηνεία και εφαρμογή της ήδη υπάρχουσας 

γνώσης και εμπειρίας και της ολοκλήρωσης371  ανάλογα με τις ανάγκες των 

ενηλίκων. 

 Οι επιμορφωτές372, υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό της μεθόδου, οφείλουν να 

επινοούν στρατηγικές που να μη ρέπουν προς το μοντέλο της διδασκαλικής 

διάλεξης -μοντέλο που μπορεί να προκαλέσει ανία και να οδηγήσει σε έλλειψη 

ενδιαφέροντος και σε ματαίωση της προσπάθειας. Είναι ανάγκη να παίρνουν 

υπόψη τους στην επιλογή μεθόδων και υλικού, όπως ο Smith (1982) αναφέρει 

χαρακτηριστικά, την προηγούμενη εμπειρία των μαθητών και να βοηθούν τους 

μαθητές να τροποποιούν και να μετασχηματίζουν τις εξαγόμενες από την 

προηγούμενη εμπειρία τους373 έννοιες και τις δεξιότητες. Χρειάζεται δηλαδή να 

παρέχουν στον καθένα τις ευκαιρίες να μαθαίνει σύμφωνα με τις ικανότητες και την 

πείρα του. Από τον ίδιο τον Smith επισημαίνεται η ανάγκη ευελιξίας374 της 

μεθόδου& η καθιέρωση μίας και μοναδικής μεθόδου για τον αλφαβητισμό 

ενηλίκων δεν είναι ούτε εφικτή ούτε επαρκής375. Ο επιμορφωτής, σε κάθε 

                                                           
371Βλ. Για μια απελευθερωτική αγωγή, 1985, σελ. 67-72. “Αγωγή για τη συνειδητότητα”. Μια 

συζήτηση του Ρεξ Ντέιβις με τον Πάουλο Φρέιρε. “Το άτομο ως συνειδητό ον μπορεί όχι μόνο να 

γνωρίσει την υπάρχουσα γνώση, αλλά και να γνωρίσει καινούρια γνώση ή να δημιουργήσει 

καινούρια γνώση. Η γνώση είναι διαδικασία. 

372Στα προγράμματα αλφαβητισμού η επιλογή  της μαθησιακής μεθοδολογίας έχει άμεση σχέση με 

την κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού που απαιτείται, επειδή έχει διαπιστωθεί ότι οι 

επιμορφωτές συναντούν σοβαρές δυσκολίες προσπαθώντας να αντιπεξέλθουν στο νέο είδος του 

εκπαιδευτικού τους ρόλου και στην εσωτερική δομή του μαθησιακού περιβάλλοντος. 

373Βλ. R. M. Smith, 1982, σελ. 47. Επίσης P. Cunningham, 1985, σελ. 159-179. 

374Βλ. R. M. Smith,  1982, σελ. 111-113. 

375Βλ. Στ.Κωλλέτα, 1980, σελ. 164. 
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περίπτωση και για κάθε ζήτημα οφείλει να ανακαλύπτει και να χρησιμοποιεί την 

καταλληλότερη και πιο πρόσφορη μέθοδο και σε συνεργασία με τους ενηλίκους να 

την τροποποιεί όποτε είναι ανάγκη. 

 Η μέθοδος οφείλει να προστατεύει την αυτονομία των επιμορφωνόμενων, 

την ατομική τους πρωτοβουλία, να τους ενθαρρύνει ώστε να προσδιορίζουν οι ίδιοι 

τις επιδιώξεις και τα ενδιαφέροντά τους και να τους παρέχει το δικαίωμα να 

μαθαίνουν αυτό που τους αρέσει. Περισσότερο απ’ όσο  στα παιδιά, χρειάζεται να 

ευνοείται η συζήτηση, η αλληλομόρφωση, (η αλληλεπίδραση στη μόρφωση) με 

αφετηρία τις παραστάσεις και τις εικόνες της καθημερινής εμπειρίας. Το ημερήσιο 

πρόγραμμα διδασκαλίας χρειάζεται να αντικατασταθεί από μια εξελικτική πορεία 

όπως αυτή προσδιορίζεται από την ομάδα σε συνάρτηση με το δικό της ρυθμό 

εκμάθησης. Στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, η οποία αποτελεί παιδαγωγική 

πράξη πρωτεύουσας σημασίας, είναι ανάγκη να διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο η 

ομάδα των επιμορφωνόμενων. 

 Μια  μέθοδος που συγκεντρώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και 

συγχρόνως προσθέτει την κριτική ανάγνωση του κειμένου, είναι  η μέθοδος που 

εφάρμοσε ο Π. Φρέιρε για τον αλφαβητισμό ενηλίκων στις χώρες της Λατινικής 

Αμερικής και ειδικότερα στη Βραζιλία. 

 

 3.3.2 Τα βασικά σημεία της μεθόδου Φρέιρε 

 Η μέθοδος συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων δυνατοτήτων, 

δοκιμασμένων σε ποικίλες μαθησιακές καταστάσεις, και προσφέρει πολλές 

εναλλακτικές λύσεις για την κατάρτιση προγραμμάτων αλφαβητισμού. 

 Η μέθοδος, σύμφωνα με το Φρέιρε, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί 

μηχανιστικά έξω από το χρόνο, αλλά απαιτεί τη συμμετοχή  του ανθρώπινου 

δυναμικού376 των δασκάλων επιμορφωτών και των αναλφάβητων, ως γνωστικών 

υποκειμένων στην αναζήτηση της γνώσης. Η συμμετοχή των υποκειμένων στη 

διαδικασία της μάθησης συνεπάγεται ενεργητικά υποκείμενα που επικοινωνούν 

                                                           
376Βλ. P. Freire, 1976, σελ. 126, 147. 

 
222



 

μεταξύ τους μέσα από ένα σύστημα γλωσσικών σημείων στο οποίο η προφορική 

έκφραση του δάσκαλου, (του ενός των υποκειμένων) γίνεται αντιληπτή με άξονα 

αναφοράς τοποθετημένο στην πραγματικότητα του άλλου υποκειμένου, του 

μαθητή. 

  Ο Φρέιρε θεωρεί αναγκαίο να κατανοούν οι διδάσκοντες τη δυναμική και τη 

δημιουργικότητα του ενηλίκου πληθυσμού και προτείνει την οργάνωση και τη 

μελέτη της εμπειρίας και της κουλτούρας των αναλφάβητων μαθητών ώστε και οι 

ίδιοι να γίνονται συνεργάτες στη διαδικασία της μάθησης. Ο δάσκαλος δεν είναι 

φορέας της γνώσης την οποία μεταδίδει απλώς μέσα από “επιδέξιο” έλεγχο, αλλά 

συνερευνητής με τους επιμορφωνόμενους στην κατανόηση των κρυμμένων 

νοημάτων σε άμεση σχέση με την πράξη της εκπαίδευσης, τη μέθοδο και την  

πορεία της. Εμπλεκόμενος προχωρεί και αυτός στην πορεία της μεταμόρφωσης 

ως “υποκείμενο που αλληλεπιδρά με άλλα υποκείμενα377. 

 H μέθοδος του Φρέιρε για τη διδασκαλία αγράμματων στη Βραζιλία και τη 

Χιλή στηρίζεται σε λέξεις που συμπυκνώνουν “υπαρξιακές” καταστάσεις των 

αναλφάβητων  και οι οποίες ονομάζονται παραγωγικές378 γιατί από αυτές 

μπορούν να προκύπτουν καινούριες λέξεις. Για τις παραγωγικές λέξεις ο 

επιμορφωτής οφείλει να λάβει υπόψη του α) το συλλαβικό πλούτο της λέξης β) τον 

υψηλό βαθμό συχνότητας της λέξης  στο καθημερινό λεξιλόγιο των 

επιμορφωνόμενων και γ) τη συναισθηματική αξία που έχει η λέξη γι αυτούς. 

 Ακολουθεί η κωδικοποίηση των λέξεων σε ορατές εικόνες που  προκαλεί 

τους ανθρώπους, που μέχρι τώρα ήταν βυθισμένοι στην “κουλτούρα της σιωπής”, 

να πάρουν μέρος στη διαδικασία ως συνειδητοί δημιουργοί της δικής τους 

κουλτούρας με σκοπό την αποκωδικοποίηση ή αποκρυπτογράφηση. Η 

αποκρυπτογράφηση  γίνεται από την ομάδα των αναλφάβητων με την βοήθεια του 

δασκάλου, ο οποίος έχει το ρόλο του συντονιστή μέσα στην ομάδα. Αυτός 

επιχειρεί, μέσα από το διάλογο με τους αναλφάβητους, την αποκρυπτογράφηση 

της παραγωγικής λέξης από την οποία προκύπτει νέα δημιουργική 

                                                           
377Βλ. παραπάνω, σελ. 155, 187. 

378Βλ. πάλι παραπάνω, σελ. 148, υποσ. 265. 
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κωδικοποίηση379. Έτσι, οι τυπικά αγράμματοι αρχίζουν δειλά-δειλά να 

απορρίπτουν το ρόλο των απλών “αντικειμένων” (στην κοινωνική τους ιστορία) και 

επιχειρούν να γίνουν “υποκείμενα” της δικής τους μοίρας. Για τον Φρέιρε, 

σημαντική πράξη  δεν είναι μόνο το διάβασμα και το γράψιμο, αλλά επίσης η 

κριτική ανάγνωση των κειμένων και η αναγνώριση του κοινωνικού τους 

περιεχομένου. Ο μαθητής καλείται να σκεφτεί. Η πράξη της ανάγνωσης και της 

γραφής γίνεται δημιουργική όταν περιέχει την κατανόηση της πραγματικότητας: 

αυτό είναι το βασικό μήνυμα του Φρέιρε. Καθένας οφείλει να προβληματίζεται για 

τη συγκεκριμένη μορφωτική και ιστορική πραγματικότητα μέσα στην οποία ζει, και 

ανάλογα με τις ανάγκες, μέσα από μια σειρά προκλήσεις, να την ανασχηματίζει. Η 

μέθοδος του Φρέιρε φαίνεται να ανταποκρίνεται σ’ αυτό το μήνυμα. 

 

 3.3.3.  Σχεδιάζοντας τη μέθοδο 

 Κατά τη διαπραγμάτευση της μεθόδου η ομάδα, έλαβε  υπόψη της: 1) το 

θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου του Φρέιρε, διατηρώντας ωστόσο κάποια 

κριτική απόσταση με δεδομένες τις ποικίλες  εμπειρίες εκπαίδευσης αλφαβητισμού 

ενηλίκων, στις χώρες που ήδη έχει εφαρμοστεί,  2) τη δεδομένη πραγματικότητα, 

και 3) τα εγχειρίδια της Λαϊκής Επιμόρφωσης και τον τρόπο που αυτά  

πραγματεύονται κάποιες παραγωγικές λέξεις. Στη συνέχεια, κάθε επιμορφωτής 

διαφοροποιήθηκε, ανάλογα  με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των 

αναλφάβητων.  

 Στη βάση της ανάλυσης380 της μεθόδου, η ομάδα παρουσίασε στους 

επιμορφωνόμενους κωδικοποιήσεις συγκεκριμένων καταστάσεων με ένα αριθμό 

στοιχείων, οι οποίες στη συνέχεια αποκρυπτογραφήθηκαν από τους 

συμμετέχοντες με τη βοήθεια των επιμορφωτών. Ειδικότερα, μετά από γλωσσική 

εξερεύνηση του συγκεκριμένου χώρου όπου πραγματοποιήθηκε ο αλφαβητισμός 

ενηλίκων, επιλέχτηκαν θέματα από το λεξιλόγιο των αναλφάβητων και σε 

συνεργασία με αυτούς, τα οποία συμπύκνωναν συγκεκριμένες, ήδη γνωστές 
                                                           
379Βλ. πιο αναλυτικά Π. Φρέιρε, 1977α, σελ.103-106 και Π. Φρέιρε, 1977β, σελ. 136-137, 145-149. 

380 Λεπτομερής ανάλυση της μεθόδου παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο, σελ. 268-277. 
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καταστάσεις και είχαν άμεση σχέση με την  καθημερινή τους ζωή. Στη συνέχεια 

έγινε παρουσίαση των  θεμάτων μέσα από κωδικοποιήσεις, με την παραγωγική 

λέξη και οι επιμορφωτές ανέλαβαν να συντονίσουν την συζήτηση προχωρώντας 

στην ανάλυση του πραγματικού περιεχομένου των όρων και στη μελέτη της 

σύνδεσης των σημασιών τους. Έγινε ανάλυση της συλλαβικής οικογένειας της 

παραγωγικής λέξης και, μέσα από τους συνδυασμούς των συλλαβών του “πίνακα 

ανακάλυψης”381, σύνθεση νέων λέξεων και προτάσεων. 

 Ο  ρόλος των επιμορφωτών κρίθηκε θεμελιακός στην εγκαθίδρυση 

διαλόγου με τους αναλφάβητους δίνοντας σε όλους κάθε δυνατή ελευθερία για 

έκφραση, και βοηθώντας με διακριτικότητα όσους εκφράζονταν δύσκολα. Οι 

επιμορφωτές παρότρυναν όσους σιωπούσαν και ενθάρρυναν τους πιο δειλούς. 

Εκδήλωναν σεβασμό στην αξία των παρατηρήσεών τους, δίνοντας έτσι νέα 

ώθηση στη συζήτηση και προσκομίζοντας νέα στοιχεία για καινούρια περιεχόμενα.  

Η πρακτική αυτή απέδειξε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι σημαντικοί. Αξίζει να 

σημειωθούν, ο ενθουσιασμός με τον οποίο κάποιες φορές αυτοί οι αγράμματοι 

συμμετείχαν στις συζητήσεις και οι απαντήσεις τους στις ερωτήσεις όταν το 

περιεχόμενο των κωδικοποιήσεων ανταποκρινόταν στην εμπειρία τους. 

Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η προσπάθειά τους στη δημιουργία νέων λέξεων από 

τους συνδυασμούς των συλλαβών. 

 Διαπιστώσεις: με την κριτική και διαλογική μέθοδο και τις τεχνικές της 

κωδικοποίησης και της ανάλυσης αξιοποιήθηκε η πείρα των  ενηλίκων 

αναλφάβητων από την οποία και οι επιμορφωτές ωφελήθηκαν αλλά και οι 

επιμορφωνόμενοι διδάχτηκαν να διαβάζουν και να γράφουν, αποφεύγοντας τον 

σχολικό διδακτικό χαρακτήρα. Έγινε επίσης δυνατό να αποκτήσουν οι 

αναλφάβητοι κριτική αντίληψη της πραγματικότητας και να αντικαταστήσουν  

αφελείς αντιλήψεις που πολλές φορές είχαν. Παρατηρήθηκε επίσης ότι ήταν 

δυνατό μέσα από τη μέθοδο να καθοριστεί το περιεχόμενο και η πορεία της 

μάθησης. 

                                                           
381Βλ. Π. Φρέιρε, 1977α, σελ.105. Η φράση επινοήθηκε από τον καθηγητή Aurenice Cardoso, 

βοηθό του Φρέιρε όταν διηύθυνε το Εθνικό Πρόγραμμα Αναλφαβητισμού στη Βραζιλία. 
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 Για να είναι αποτελεσματική η διαδικασία της μάθησης σημαντικός ήταν ο 

ρόλος των επιμορφωτών ώστε οι επιμορφωνόμενοι να αποκτήσουν 

αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να καταφέρουν να μάθουν να διαβάζουν και να 

γράφουν αυτά  που ήδη  ξέρουν, όχι μόνο απομνημονεύοντας προτάσεις, λέξεις ή 

συλλαβές αλλά κυριαρχώντας συνειδητά στις τεχνικές ανάγνωσης και γραφής, 

κατανοώντας δηλαδή αυτό που διαβάζουν και αυτό που γράφουν. Χρειάζονταν 

επίσης βοήθεια για να κατανοήσουν τον τρόπο που είναι τυπωμένες οι λέξεις και 

να μπορούν να ανταποκρίνονται στο δημιουργικό παιγνίδι των συνδυασμών που 

προκύπτουν από τη συλλαβική ανάλυση της παραγωγικής λέξης. Έτσι οι 

επιμορφωνόμενοι ανακάλυπαν, όπως και τα αλφαβητισμένα πρόσωπα, ότι 

κατέχουν μια δημιουργική δύναμη.  

 Για να έχει θετικά αποτελέσματα η μέθοδος έπρεπε να συνυπολογισθεί και  

η καλή λειτουργία του τμήματος και ιδιαίτερα δύο παραμέτροι: 1) η αταξία που 

εκδηλώνεται κατά τη διεξαγωγή της συζήτησης όταν οι άνθρωποι μιλούν 

ταυτόχρονα και αλληλοδιακόπτονται, συζητούν ανά δύο ή συχνά δεν 

παρακολουθούν τον ομιλητή, ή όταν ακόμη το ίδιο πρόσωπο επιθυμεί να μιλά 

συνεχώς, καταδικάζοντας τους υπόλοιπους σε σιωπή και μετατοπίζοντας τη 

συζήτηση στα προσωπικά του ενδιαφέροντα και 2) η σχεδόν πλήρης απραξία, μια 

δυσκολία, αντίθετη προς με υπερβολικό ζήλο. 

 Συμπερασματικά: η συγκεκριμένη επιμορφωτική μέθοδος στην εκπαίδευση 

αλφαβητισμού ενηλίκων δεν αποτελεί απλώς πράξη μετάδοσης γνώσης αλλά 

“γνωσιολογική κατάσταση”382 κατά την οποία οι άνθρωποι αρχίζουν να σκέφτονται 

και μέσα από τη διαλογική επικοινωνιακή συζήτηση υπερβαίνουν τις καταστάσεις 

όπως τις αντιλαμβανόταν έως εκείνη τη στιγμή και προχωρούν στην μεταμόρφωση 

της δομής αποκτώντας κριτική αντίληψη συγκεκριμένων γεγονότων. 

  

3.3.4. Τα οπτικοακουστικά μέσα και ο ρόλος τους στη μέθοδο 

διδασκαλίας 

                                                           
382Βλ. P. Freire & D. Macedo, 1987, σελ. 147, 151, 152, 155, 157.  
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 Στις πρώτες συναντήσεις η ομάδα συζήτησε επίσης το θέμα των 

οπτικοακουστικών μέσων. 

 Φαίνεται ότι και στη συγκεκριμένη μέθοδο διδασκαλίας τα οπτικοακουστικά 

μέσα παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην παροχή πληροφοριών όσο και στην 

δραστηριοποίηση των αναλφάβητων. Η χρήση σλάιντς, οπτικών μέσων, 

φωτογραφιών, αφίσας, μαγνητοφώνου, κινηματογραφικών ταινιών συμπληρώνουν 

την ομιλία και κάνουν την διδασκαλία πιο συγκεκριμένη.  

 Πιο αναλυτικά, η φωτογραφία παρουσιάζεται σαν ένα αυθεντικό στοιχείο 

αναπαριστάνοντας την πραγματικότητα. Ένα ολόκληρο θέμα μπορεί να αναλυθεί 

μέσα από την ταξινόμηση φωτογραφιών με περιγραφική σειρά ή χρονολογική 

διάταξη, σε αντιθέσεις ή ομοιότητες ιστορικές ή γεωγραφικές και συσχετισμό 

θεμάτων. Οι φωτογραφίες καλό είναι να έχουν υπότιτλους και  να σχολιάζονται. 

 Η χρήση της αφίσας μπορεί να επισημάνει θέματα για συζήτηση που 

σχετίζονται, λ.χ, με την πρόληψη ατυχημάτων, την καταπολέμηση του 

αλκοολισμού, την τήρηση κανόνων υγιεινής κλπ. Μια αφίσα είναι συχνά ελκυστική 

εξαιτίας της πρωτοτυπίας του σχεδίου της και των χρωμάτων της. Το θέμα της 

είναι διατυπωμένο απλά, το κείμενο είναι σύντομο, διαβάζεται με ευκολία από 

μακριά και προσφέρει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε κάποια παραγωγική 

λέξη. Μπορεί να αντικατασταθεί με άλλη με το ίδιο περιεχόμενο και έχει μεγάλη 

απήχηση όταν καλύπτει τα ενδιαφέροντα των επιμορφωνόμενων. Η επίδραση της 

αφίσας, στηρίζεται κυρίως στην επανάληψη -δεχόμαστε το ίδιο ερέθισμα όσες 

φορές το βλέπουμε. 

 Λήψη φωτογραφιών με κάμερα: μπορούμε να πάρουμε φωτογραφίες με 

κάμερα μέσα από μια διδακτική ώρα και να τις προβάλουμε αργότερα στην ομάδα. 

Από την πείρα μας γνωρίζουμε την επιτυχία που έχουν αυτές οι φωτογραφίες και 

τα σχόλια που προκαλούν μεταξύ των θεατών, όταν αναγνωρίζουν τον εαυτό τους 

ή τους φίλους τους στην οθόνη. Εκπαιδευτικές επίσης ταινίες με κατάλληλα θέματα 

μπορούν να προβληθούν383. 

                                                           
383 Η Λαϊκή Επιμόρφωση, διέθετε  ταινίες που μπορούσαμε να δανειστούμε. 
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 Με το μαγνητόφωνο μπορούμε να κάνουμε ηχογραφήσεις των ίδιων των 

ενηλίκων μαθητών μας από κάποιο μάθημα ή  από το χώρο εργασίας τους ή της 

αγοράς. Όταν οι μαθητές ακούνε αυτές τις ηχογραφήσεις, αισθάνονται ευχάριστα& 

γίνονται επίσης σοβαρά σχόλια, που μερικές φορές είναι χρήσιμα για την πορεία 

του μαθήματος. 

 Η χρήση οπτικοακουστικών μέσων  έγκειται στην ευσυνειδησία του 

επιμορφωτή και σχετίζεται με το χρόνο που μπορεί να διαθέσει. Βασικός επίσης 

παράγοντας είναι η υποστήριξη που μπορεί να έχει από τον φορέα που 

αναλαμβάνει κάθε φορά την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων.   
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 3.4. Το μαθησιακό περιεχόμενο 

 

 3.4.1. Θεωρητική τεκμηρίωση 

 Οι Alvin Toffler (1971), Bergevin, Mckinley, and Smith (1964), Mckoy, 

(1980), Idries Shan (1978) Edgar Dale (1978) και άλλοι ερευνητές έχουν 

επιστήσει την προσοχή στο περιεχόμενο των θεμάτων και στη μέθοδο που 

χρησιμοποιείται για ενηλίκους μαθητές -το περιεχόμενο επηρεάζει το μαθητή και 

τις διαθέσεις του. Συνδέουν άμεσα το περιεχόμενο με  την αξιοποίηση της 

εμπειρίας των μαθητών και παρατηρούν ότι η μάθηση προάγεται όταν τα θέματα 

και η οργάνωση της ύλης διαμορφώνονται από κοινού με τους μαθητές384. Η 

δυνατότητα εκμετάλλευσης της εμπειρίας για μάθηση προτείνεται επίσης από τον  

Malcolm Knowles (1980), τον Marilyn Fergnson (1980,)385 την  Virginia Griffin 

(1979)386 η οποία αποδίδει υψηλή δύναμη στην προσωπική εμπειρία, καθώς και 

από τον  Paulo  Freire387 ο οποίος αντιμετωπίζει τον αλφαβητισμό ως 

δημιουργική δραστηριότητα όταν οι μαθητές ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται 

στα προβλήματα της προσωπικής τους εμπειρίας.  Ο ίδιος, στην επαφή του με 

Βραζιλιάνους χωρικούς και αγρότες που πίστευαν ότι η ανάγνωση και η γραφή 

ταιριάζουν σε ανθρώπους σπουδαίους, παρατήρησε ότι η έλλειψη σεβασμού των 

χωρικών για την ίδια την πείρα από τη ζωή, τους ανάγκαζε να καταλήξουν στην 

αρνητική αυτοεικόνα τους. Ήταν λοιπόν ανάγκη να τους βοηθήσει να αλλάξουν 

                                                           
384Βλ. R. M. Smith, 1982, σελ. 54-59, 105-109. 

385Βλ. στο ίδιο, σελ.55. 

386Βλ. στο ίδιο, σελ. 127. Επίσης οι ποιητές και οι διηγηματογράφοι έχουν δώσει προσοχή στις 

δυνατότητες της μάθησης από την εμπειρία ζωής. Μια από τις μεγαλύτερες αυτοβιογραφίες “Η 

εκπαίδευση του Henry Adams” αποκαλύπτει τους σκοπούς του Adams στο σχεδιασμό της 

εκπαίδευσης από την εμπειρία ζωής. 

387Βλ. P. Freire, 1976, σελ.159 και P. Freire,1985, σελ. 31 και P. Freire, 1978, σελ. 57 καθώς και P. 

Freire, 1987, σελ. 35. 
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και να εστιάσουν στην εμπειρία τους και τον κόσμο τους, πριν οδηγηθούν να 

μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν388. 

 Ο Malcolm Knowles (1980b) και άλλοι ερευνητές389 επισημαίνουν ότι τα 

περιεχόμενα της ύλης πρέπει να διατυπώνονται με βάση τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα του καθε μαθητή πράγμα που  υποστηρίζει και ο Πιαζέ δίνοντας 

έμφαση στην ανάγκη θεμελίωσης της διδακτικής προσπάθειας πάνω στα 

αυθόρμητα διαφέροντα, τις ανάγκες και τις τάσεις του ανθρώπου. Ο Francis 

Kazemek (1985), κάνοντας κριτική στη γενική προσέγγιση της διδασκαλίας της 

ύλης αλφαβητισμού390, επισημαίνει ότι οι δάσκαλοι χρειάζεται να κατανοούν τον 

ενήλικο μαθητή και ότι ο αλφαβητισμός πρέπει να ιδωθεί μέσα από  μια 

διαδικασία αμοιβαίας συνεργασίας (δασκάλων και μαθητών). Η  προσωπική 

έκφραση των αναλφάβητων μέσα από το μαθησιακό περιεχόμενο και η κριτική 

σκέψη πάνω σ’ αυτό, τους βοηθάει να αποκτήσουν καλύτερη αντίληψη391 για τον 

εαυτό τους και  βελτιώνει τις επιδόσεις τους. 

 

 3.4.2. Παραγωγή περιεχομένων 

 Εισαγωγικά  

 Οι επίσημες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις δεν μας βοηθούν στην 

παραγωγή περιεχομένου για την εκπαίδευση ενηλίκων και ειδικότερα στον 

αλφαβητισμό -οι καινοτομίες που αφορούν στο περιεχόμενο είναι εξαιρετικά 

περιορισμένες-. Καταμετρήσεις σχετικές με τις προτιμήσεις των ενηλίκων μαθητών 

σε ζητήματα που αφορούν στην ύλη δεν αναφέρονται. Μοναδικά διαθέσιμα 

δεδομένα (σχετικά με τα περιεχόμενα και τις γενικές αρχές που τα καθορίζουν) 
                                                           
388Βλ. P.Freire & D. Macedo, 1987, σελ. 128. Οι  παρατηρήσεις ανακοινώθηκαν επίσης από τον Π. 

Φρέιρε σε ομιλία του στην Αθήνα αφιερωμένη στην παγκόμια ημέρα αλφαβητισμού (8-9-1987). Οι 

Βραζιλιάνοι χωρικοί πίστευαν ότι η γραφή και η ανάγνωση δεν ήταν κατάλληλη γι’ αυτούς και ότι 

ταίριαζε σε ανθρώπους με υψηλή κουλτούρα.  

389βλ. NALA, 1987, σελ. 19-20 και NALA, 1985, σελ.41.  

390Βλ. F. Kazemek 1985-88α-88β. Αναφέρεται στο A. P. Newman & C. Beverstock, 1990, σελ. 5. 

391Βλ. La V. Rosow, 1990, σελ. 258-262. 
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αποτελούν κάποιες απογραφές όπου παρουσιάζουν συνοπτικά τα σχετικά 

ζητήματα392. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα δεδομένα αυτά αφορούν 

περιοχές ενδιαφερόντων οι οποίες συναντιώνται με τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

αναλφάβητων για πρακτική γνώση με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής τους 

ζωής, την αναζήτηση καλύτερης εργασίας και τη βασική ανάγκη για ασφάλεια και 

αναγνώριση. Υψηλά είναι τα ποσοστά στους νέους ανθρώπους ηλικίας 40-50 ετών 

που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για θέματα που έχουν σχέση με επαγγελματικά 

ζητήματα. Μετά τα 50 παρατηρείται βαθμιαία  απόκλιση και τα ενδιαφέροντα 

μετατοπίζονται σε γενικότερα ζητήματα: πρωταρχική προτεραιότητα αποτελεί η 

εκπαίδευση ως απόλαυση. Παρατηρούνται επίσης άλλα εσωτερικά κίνητρα όπως 

το γεγονός ότι ως αποσυρμένοι άνθρωποι δεν είναι πια στην αγορά εργασίας ούτε 

το επιθυμούν, ή ότι κάποιοι στη ζωή τους τα έχουν καταφέρει πολύ καλά393. 

 Ως προς τις γυναίκες είναι εντυπωσιακό ότι στις περισσότερες 

καταμετρήσεις τα δεδομένα δείχνουν ότι οι γυναίκες ενδιαφέρονται λιγότερο για 

εκπαίδευση σχετική με το επάγγελμα. Έτσι τα παραδοσιακά στερεότυπα των 

γυναικείων ενδιαφερόντων και η φροντίδα των παιδιών διατηρούνται και σ’ αυτή 

την περίπτωση ερμηνεύοντας τα δεδομένα. Η Μ. Ηλιού394 σε μια  έρευνα με θέμα 

την πρόσβαση των γυναικών στον αλφαβητισμό για λογαριασμό της Ουνέσκο, 

παρατηρεί, ότι το ίδιο το περιεχόμενο των προγραμμάτων προσανατολίζει τις 

γυναίκες περισσότερο προς τον παραδοσιακό ρόλο που έχουν στην οικογένεια και 

στην πραγματικότητα φαίνεται ότι εκείνο που επικρατεί στην επιλογή των 

μαθημάτων που απευθύνονται ειδικά στις αναλφάβητες γυναίκες είναι  “μια 

ορισμένη αντίληψη του ρόλου της γυναίκας”  και “των στερεοτύπων περί 

γυναικείας αποστολής” παρόλο που οι γυναίκες απαντώντας δηλώνουν συνήθως 

ότι θέλουν κατά κύριο λόγο να παρακολουθήσουν τα μαθήματα με την ελπίδα να 

πετύχουν και κάποια επαγγελματική κατάρτιση, βελτίωση του μεροκάματου ή 

καλύτερες προϋποθέσεις για εξεύρεση εργασίας. 

                                                           
392Βλ. K. P. Cross, 1988, σελ. 200- 207. 

393Εδώ θα ήταν ίσως ενδιαφέρον να δούμε την εισαγωγή αλφαβητισμού στα  ΚΑΠΗ. 

394Βλ. Μ. Ηλιού, 1988 β, 205-206. 
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 Εκείνος που αμφισβητεί όλα τα στερεότυπα είναι ο Φρέιρε, ο οποίος 

μοιράζεται πολύ διαφορετικές εμπειρίες με τους αναλφάβητους ενηλίκους, μέσα 

από την παραγωγή περιεχομένων για την εκπαίδευσή τους. 

 Η μεθοδολογία παραγωγής περιεχομένων απαιτεί ενεργητική στάση στην 

εξερεύνηση της θεματολογίας και από τους δασκάλους και από τους μαθητές, οι 

οποίοι δρούν ως συνερευνητές. Στην πραγματικότητα τα ίδια τα υποκείμενα 

καλούνται να εκφράσουν μια σημαντική θεματολογία αφού τα θέματα 

προϋπάρχουν στους ανθρώπους, στις σχέσεις τους με τον κόσμο αλλά και σε 

συγκεκριμένα γεγονότα της ζωής τους395. 

 

 3.4.3.  Περιοχές περιεχομένων 

 Δεν είναι εύκολο να αποφασίσει κανείς το περιεχόμενο στα προγράμματα 

αλφαβητισμού για ενηλίκους, αφού αυτό φαίνεται να καθορίζεται από τους 

τοπικούς παράγοντες, τη γεωγραφική περιοχή, τα χαρακτηριστικά των 

επιμορφωνόμενων (κοινωνική κατηγορία, ηλικία, φύλο) αλλά και τα ιδιαίτερα 

ατομικά ενδιαφέροντά τους, τις αξίες, τις ανάγκες και τις συγκεκριμένες γλωσσικές 

αδυναμίες τους. Διαφορετικά θέματα ενδιαφέρουν στον αγροτικό χώρο από τα 

αστικά προάστια, τις γυναίκες, από τους εργαζόμενους στους οργανωμένους 

χώρους εργασίας και τα οργανωμένα πλαίσια, όπως στρατός, φυλακή, κ.λ.π. 

 

 3.4.3.1. Θέματα που αφορούν: 

  Αγροτικό χώρο 

 Οι αγρότες έχουν συγκεκριμένη ζωή. Η ύλη μπορεί να διαμορφωθεί μέσα 

από τον καθημερινό τους λόγο αυθεντικά και όχι κατασκευασμένα, με τη βοήθεια 
                                                           
395Βλ. P. Freire, 1976, σελ. 157, P. Freire, 1978, σελ. 24-31. Επίσης A.Pates, M. Evans, (1990), 

σελ. 244-248. Τόσο στην ανάγνωση όσο και στη γραφή οι εμπειρίες των ανθρώπων καθορίζουν 

την ύλη των θεμάτων καθιστώντας τους ταυτόχρονα συγγραφείς. Από τους ανωτέρω γίνεται μία 

ανάλυση του φαινομένου των writing workshops τα οποία αναπτύχθηκαν στα 1970 για την 

εκστρατεία αλφαβητισμού ενηλίκων στην Βρετανία. 
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των επιμορφωτών, από ερεθίσματα και προβληματισμούς που σχετίζονται με τη 

ζωή στο χωριό, τις παραδόσεις (γάμοι, θάνατοι, γιορτές, κοινά τραγούδια), το ρόλο 

της  πίστης ή των προκαταλήψεων, τις ανθρώπινες σχέσεις και τους τρόπους που 

αυτές έχουν εξελιχτεί σε κάθε τόπο, το ρόλο της γυναίκας σήμερα και τη θέση που 

κατέχει στο χωριό, τη μορφή και τη φύση της εργασίας, αίτια και επιπτώσεις 

οικονομικών μεταβολών, τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και 

ερμηνεύουν, τα διάφορα κοινωνικά φαινόμενα, τη σημερινή κοινωνική 

πραγματικότητα του χωριού. Πιθανές ομάδες θεμάτων μπορούν να σχετίζονται με 

την κύρια παραγωγή της περιοχής. 

 Μπορεί επίσης να γίνει σύντομη επισκόπηση της ιστορίας της περιοχής 

μέσα από μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις, στις οποίες οι μεγαλύτεροι στην ηλικία 

κάτοικοι μιλούν για σημαντικές εθνικές ημερομηνίες και χρονολογίες, ή και 

συμβάντα από την στρατιωτική τους εμπειρία στους εθνικο-απελευθερωτικούς 

πολέμους που αποτελούν θεμελιώδεις στιγμές της κοινής τους ιστορίας. Με αυτό 

τον τρόπο συλλέγουμε μεγάλη ποσότητα θεμάτων που αποτελούν  ζωντανό μέρος 

της ιστορίας της περιοχής (τοπική ιστορία). Μέσα από αυτήν οι επιμορφωνόμενοι 

θυμούνται και ανακαλύπτουν διάφορα γεγονότα και υποβοηθούνται να ασκήσουν 

κριτική  σ΄αυτά που τώρα  αρχίζουν πια να“υποψιάζονται” ότι είχαν τότε συμβεί, 

μέσα από τις ίδιες τους τις αφηγήσεις. Έτσι οδηγούνται και σε ένα τύπο κριτικού 

αλφαβητισμού με τη χρήση της τοπικής ιστορίας. 

 Ως θέματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λαϊκοί μύθοι και οι διηγήσεις 

από την προφορική παράδοση. Από την εμπειρία μας σε κάποιο χωριό, οι ίδιοι οι 

αναλφάβητοι πρότειναν να μάθουν να γράφουν τα ονόματα από τις βρύσες του 

χωριού τους και την ιστορία τους, (Νεραϊδόβρυσα, Αλωνάκι,...κλπ.). Σε άλλο 

επίσης τις επιγραφές στα νεκροταφεία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή γνώριζαν τους 

τάφους απο τις φωτογραφίες, επιθυμούσαν όμως να μπορούν να διαβάζουν τις 

επιγραφές396.  

 Επίσης οι αυτοβιογραφίες, εξαιρετικά συναρπαστικές για τις συνθήκες ζωής 

παλαιότερα, μπορούν να αποτελέσουν σπουδαία κείμενα που σέβονται την 

                                                           
396Από μαρτυρία επιμορφωτή. 
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ιδιόλεκτο, τη γραμματική και τη χρήση των ρημάτων και μεταφέρουν την  ποιότητα 

της γλώσσας. Οι  συνεντεύξεις επίσης με τους μικρο-επαγγελματίες397 και τους 

καλλιτέχνες της περιοχής προσφέρουν θέματα εξαιτίας της  κοινωνικής τους 

σπουδαιότητας με αποτέλεσμα οι εμπειρίες των ανθρώπων να αποτελούν την ύλη 

των θεμάτων ώστε η ύλη να σχετίζεται άμεσα με τις αιτίες για τις οποίες επιθυμούν 

να διαβάζουν και να γράφουν. 

 Αστικό προάστιο 

 Ως θέματα επιλέγονται καθημερινά κοινωνικά ζητήματα που μπορεί να 

ενδιαφέρουν τον μέσο άνθρωπο όπως η ανεργία, η φτώχεια, η μόλυνση, ή τα 

οικογενειακά προβλήματα. Ένας πρώτος διάλογος μπορεί να ξεκινήσει με αφορμή 

κάποια είδηση, ένα κοινωνικό προβληματισμό, ένα επίκαιρο θέμα (π.χ. 

σχολιασμός του σημαντικότερου γεγονότος της εβδομάδας από έντυπα 

καθημερινής κυκλοφορίας), και να προσφέρει τις λέξεις που θα αποτελέσουν τα 

πρώτα κείμενα. Ακολουθεί συζήτηση για την κατανόηση των λεπτομερειών της 

καθημερινής ζωής και γίνεται  προσπάθεια να βρεθεί κάποια λύση στα 

προβλήματα που τους απασχολούν. Η ύλη δομείται μέσα από τον προφορικό 

διάλογο τη δεδομένη εκείνη στιγμή με βάση τις εκφρασμένες ανάγκες των ατόμων 

για τον πρακτικό προσανατολισμό στις καθημερινές δραστηριότητές τους. 

Επιλέγονται επίσης θέματα σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες, τη συμπλήρωση 

εντύπων, οδηγίες για φάρμακα, κ.ά. Ο επιμορφωτής οφείλει να διαπιστώνει αν τα 

θέματα ενδιαφέρουν πράγματι τους συγκεκριμένους επιμορφωνόμενους. 

 Γυναίκες 

 Τα κείμενα που θα χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα αλφαβητισμού για 

γυναίκες  είναι απαραίτητο να σχετίζονται μ’ αυτές και τη συμπεριφορά τους, να 

έχουν ως αφετηρία τα κίνητρα που τις ωθούν στον αλφαβητισμό, και να απέχουν 

από απόψεις που ενισχύουν τα στερεότυπα των ρόλων. Θα ήταν ενδιαφέρον να 

προβληθεί στο πρώτο μάθημα μία ταινία όπως π.χ. η ταινία “Νίνα” της Άννας 

Μπαλαμπάνη, ως πρόκληση, σε μια προσέγγιση της “μιζέριας” της γυναικείας 

καθημερινότητας που εξαντλείται στο ιερό τρίπτυχο σύζυγος-μητέρα-νοικοκυρά. 

                                                           
397Από μαρτυρία επιμορφωτή. Η ζωή μιας υφάντρας, η ζωή ενός σιδηρουργού, ενός γανωτή, κλπ. 
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Να αναλυθεί κατόπιν η πραγματικότητα μέσα από το κείμενο με τη βοήθεια της 

έκφρασης των συναισθημάτων και της αντίληψης που οι ίδιες έχουν για τον εαυτό 

τους και τους άλλους, προς το στόχο της επανακατάκτησης  της πραγματικότητας 

μέσα από καινούριες ιδέες. 

 Τα περιεχόμενα  είναι ανάγκη να διαμορφώνονται από θέματα που 

αφορούν στις ίδιες και τις κύριες πλευρές της ζωής τους, θέματα που έχουν σχέση 

με την οικογένεια, το σπίτι και την εργασία τους, ή αποτελούν έκφραση 

προσωπικών βιωμάτων και εμπειριών. Μέσα από τις διαφορετικές απόψεις που 

εκφράζονται μπορούν να προκύψουν νέοι προβληματισμοί σχετικά με ζητήματα  

όπως γυναίκα και οικογένεια, σχέσεις με τα παιδιά, επιπτώσεις του 

αναλφαβητισμού στην προετοιμασία των παιδιών για το σχολείο. Άλλα θέματα 

που επίσης ενδιαφέρουν: γυναίκες αγρότισσες, γυναίκες χωρίς κοινωνική 

δραστηριότητα και συμμετοχή (εκτός από δεδομένες κοινωνικές εκδηλώσεις -

γάμος, κηδείες, κ.ά.) γυναίκες και διαφήμιση, γυναίκες και εργασιακός χώρος, οι 

γυναίκες ως “αισθητική παράμετρος” στην εργασία κλπ.  

 Οργανωμένοι χώροι εργασίας 

 Για  τους εργαζόμενους σε μεγάλες εταιρείες οι οποίοι διαθέτουν εμπειρική 

γνώση αλλά στερούνται θεωρητικής και επιστημονικής κατάρτισης, το πρόγραμμα 

περιεχομένων σχεδιάζεται με βάση τις προσδοκίες και τις ανησυχίες τους για την 

ποιότητα ζωής  στο μέλλον. Τα θέματα έχουν σχέση με την εξεύρεση εργασίας, τις 

συνθήκες εργασίας, τα κριτήρια πρόσληψης, τις εργασιακές σχέσεις, το μισθό. 

Ενδιαφέροντα επίσης θέματα αποτελούν οι μαγνητοφωνημένες συζητήσεις από τις 

τοπικές οργανώσεις και τα εργατικά  σωματεία, τις τοπικές επιτροπές 

αυτοδιοίκησης αλλά και θέματα σχετικά με την ιστορία του συνδικαλιστικού 

κινήματος, την εργατική νομοθεσία, ή τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.  

 Στρατός 

 Ένας αναλφάβητος δεν μπορεί να οδηγήσει τάνκς. Αυτός είναι ο λόγος που 

οι στρατιώτες ασκούνται  στον αλφαβητισμό: πρέπει να μάθουν να διαβάζουν τι 

είναι και πώς πρέπει να το χρησιμοποιούν, εναντίον ποιων, και υπέρ τίνων. Έτσι 

το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για τον αλφαβητισμό τους γίνεται “αξιόμαχο”.  
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Μέσα από τα διάφορα περιεχόμενα τονίζεται η αναγκαιότητα της μάθησης για 

στρατευμένους ώστε να μπορούν να σκέφτονται, να διδάσκονται από τα 

κατορθώματα και τα σφάλματα να λειτουργούν κριτικά. 

 Φυλακή 

 Η φυλακή είναι ένα κλειστό σύστημα και γι’αυτό πρέπει να είμαστε 

προσεκτικοί. Στη φυλακή ο επιμορφωτής διαταράσσει το πλαίσιο& διατρέχει έτσι 

τον κίνδυνο να εκδιωχθεί ή να ενσωματωθεί. Πρέπει λοιπόν να μπορέσει να 

οριοθετήσει με σαφήνεια τους στόχους του, και σε επίπεδο ομάδας και σε ατομικό 

επίπεδο, και ο ίδιος να λειτουργήσει με όρια ελέγχοντας  τον εαυτό του (αφού ο 

ίδιος είναι φορέας της προσωπικής του ιστορίας και των προκαταλήψεών του). 

Οφείλει ταυτόχρονα να επινοεί κίνητρα, επειδή συχνά εκφράζεται η άποψη, “τι τα 

θέλουμε τα γράμματα αφού θα πεθάνουμε”, ειδικά από βαρυποινίτες, ενώ βεβαίως 

δεν λείπουν και εκείνοι που επιθυμούν να μάθουν να αλληλογραφούν, να γράφουν 

ή να διαβάζουν και να μην “υποχρεώνονται” σε άλλους. 

 Αναφορικά με το περιεχόμενο του αλφαβητισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

φωτοτυπημένο υλικό (φωτογραφίες ή αφίσες) με θέματα άμεσου ενδιαφέροντος 

που θα καλύπτουν τις ανάγκες των φυλακισμένων. Επειδή στη φυλακή 

λειτουργούν συνήθως διάφορα προγράμματα (αγγειοπλαστικής, ζωγραφικής, 

μουσικής), είναι ενδιαφέρον να συνδυάζονται με τον αλφαβητισμό με στόχο οι 

επιμορφωνόμενοι να παρακινούνται να γράφουν γι’ αυτά που ακούν, που 

ζωγραφίζουν και που δημιουργούν. Στα Τρίκαλα ο επιμορφωτής δούλεψε μέσα 

από  ζωγραφιές και μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις που ο ίδιος πήρε, με θέμα 

πώς οι φυλακισμένοι φαντάζονται τον εαυτό τους  στο “μέλλον”. Είναι απαραίτητο 

να δημιουργείται θετικό κλίμα και να δίνονται μηνύματα του τύπου “ίσως το μέλλον 

να είναι καλύτερο”. 

 Διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν σκόπιμο να διαβάζονται και να συζητιούνται 

κείμενα από καθημερινές εφημερίδες, με θέματα που είχαν σχέση με τα 

προσωπικά τους βιώματα, (βιασμοί, κλοπές, εγκλήματα, ναρκωτικά) σχετικά με το 

πώς βιώνονται από τον “έξω κόσμο”, ή να παράγονται λέξεις όπως “κελί” “χάπι” 

“σίδερα” με ανάλυση της συλλαβικής τους οικογένειας για την εκμάθηση της 

γραφής& σε τέτοια θέματα οι φυλακισμένοι αντιδρούσαν και δεν ήθελαν να τα 

 
236



 

θυμούνται. Οικογενειακά επίσης θέματα πρέπει να αποφεύγονται γιατί τους 

τραυματίζουν398. Οι περισσότεροι  δηλώνουν ότι επιθυμούν να συζητούν για τη 

ζωή  στη φυλακή399 και για θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Όλοι όμως ήθελαν, να 

αλληλογραφούν, γιατί η αλληλογραφία αποτελεί το πρώτο επίπεδο πληροφόρησης  

με τον έξω κόσμο. 

 Στη φυλακή είναι απαραίτητο να σχεδιάζεται αναλυτικά η πορεία του 

προγράμματος και το αποτέλεσμα να αξιολογείται σε τακτά διαστήματα. Η 

εμπειρία επιμορφωτών που εργάστηκαν σε φυλακές (Γιάννενα, Τρίκαλα, 

Κορυδαλλός, Κασάνδρα, Τίρυνθα)400 έδειξε  ότι κάποιο έτοιμο  υλικό  είναι 

απαραίτητο, επειδή οριοθετεί το ρόλο του επιμορφωτή και τις αφετηρίες δράσης. Ο 

επιμορφωτής μπαίνει για να μάθει κάτι σ’ αυτούς και να επικοινωνήσει μαζί τους. 

Σε όσα τμήματα είχε αποφασιστεί να συζητηθεί οτιδήποτε προέκυπτε, το 

πρόγραμμα τελικά δεν προχώρησε. Σε καμία πάντως περίπτωση το παράδειγμα 

της Κασαβέτειας, φυλακής στο Βόλο, όπου ο διευθυντής διάλεξε ο ίδιος τα άτομα 

που θα συμμετείχαν στο τμήμα αλφαβητισμού, είχε παραχωρηθεί  οργανική θέση 

από το Υπουργείο Παιδείας και ο δάσκαλος δούλευε με τα βιβλία του δημοτικού 

δεν είναι προς μίμησιν. 

 Τα παραπάνω περιεχόμενα αλφαβητισμού ισχύουν τόσο για την πρώτη 

φάση του αλφαβητισμού, όσο και για το μετα- αλφαβητικό στάδιο. 

 

3.4.3.2. Περιεχόμενα για μετα-αλφαβητισμό και διδασκαλία σε 

λειτουργικά αναλφάβητους 

 Στις περιπτώσεις μετα-αλφαβητισμού ή διδασκαλίας σε λειτουργικά 

αναλφάβητους ανθρώπους, η ύλη σχεδιάζεται μέσα από κείμενα περισσότερο 
                                                           
398Εμπειρία επιμορφωτή Τίρυνθας. 

399Εμπειρίες επιμορφωτών από τις φυλακές Κασάνδρας-Τίρυνθας. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε 

την εμπειρία επιμορφωτή από τη φυλακή Τρικάλων όπου πρώτο θέμα για συζήτηση ήταν το 

γνωστό τραγούδι των Μ. Χατζιδάκι-Ν. Γκάτσου “Ο Γιάννης ο φονιάς παιδί μιας Πατρινιάς”, που είχε 

μεγάλη απήχηση στους επιμορφωνόμενους. 

400Τα στοιχεία από σεμινάριο αλφαβητισμού για επιμορφωτές φυλακών, Αθήνα 15-16 Μαίου, 1989. 
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επεξεργασμένα και αντιπροσωπευτικά για το τμήμα που προορίζονται. Μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν περιεχόμενα εκλαϊκευμένα από το πρόγραμμα “νιάτα - υγεία” 

του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς  όπως, οικογενειακός προγραμματισμός, πρόληψη 

ατυχημάτων, προστασία του περιβάλλοντος και υγεία, σχέσεις των δύο φύλων, 

ψυχοσωματική υγεία των νέων, ατομική υγιεινή, διατροφή και υγεία, ναρκωτικά και 

υγεία. Πρόκειται για φυλλάδια που μπορούν να αποτελέσουν παιδαγωγικό υλικό 

για αναλφάβητους στο στάδιο που θα έχουν τη δυνατότητα να τα διαβάσουν. Το 

Υπουργείο Γεωργίας επίσης μπορεί να προσφέρει εκλαϊκευμένα κείμενα  που  

αφορούν σε καλλιέργειες, τρόπους προφύλαξης από τα φυτοφάρμακα κλπ.  

 Στην μετα-αλφαβητική φάση αποδείχτηκε επίσης εξαιρετικά πρόσφορη η 

ιδέα χρήσης κειμένων των ίδιων των αναλφάβητων και οι απομαγνητοφωνήσεις 

συζητήσεων από το τμήμα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, πάντα σε γλώσσα 

κοντινή για τους μαθητές. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να παίξουν 

ένα σπουδαίο ρόλο στην οργάνωση της ύλης. Τα κείμενα αυτά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και σε άλλα τμήματα και να τύχουν καλύτερης αποδοχής από 

μαθητές, αφού  πρόκειται για γραπτά κείμενα  κάποιων σαν κι εκείνους και όχι 

κάποιου μακρινού συγγραφέα. Έτσι τα επόμενα τμήματα θα διαθέτουν κάποια 

πλεονεκτήματα, αφού θα μπορούν να παρατηρήσουν και να συλλογιστούν πάνω 

στην εμπειρία του πρώτου τμήματος. Επί πλέον, θα αποτελέσουν  ισχυρό κίνητρο 

για όσους μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν αλλά και για τους πιο 

προχωρημένους μαθητές που θα ξέρουν ότι διαβάζουν και συζητούν πάνω στη 

δουλειά συμμαθητών τους. Αντιλήψεις όπως  ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να 

γράψουν τα δικά τους κείμενα, ή ότι κάποια συνομιλία τους  ή κάποια 

μαγνητοφωνημένη συζήτηση είναι χωρίς αξία και στερείται σημασίας, είναι 

απλοϊκές και αβάσιμες. Η χρήση επίσης του διαλόγου φαίνεται να δημιουργεί 

ενδιαφέρον στην ύλη. 

 Συμπερασματικά η ύλη αλφαβητισμού πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τη 

γλώσσα, τον αναγνώστη και το μαθησιακό περιεχόμενο. Μπορούν επίσης να 

υιοθετηθούν κάποιες αρχές για κάθε κοινωνικό πλαίσιο, έτσι ώστε τα κείμενα να 

ανταποκρίνονται στις  απαιτήσεις του συγκεκριμένου κοινωνικού πλαισίου αλλά 

και να μετασχηματίζονται όταν οι περιστάσεις το απαιτούν. 
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  Δάσκαλοι και μαθητές προχωρούν από κοινού στον σχεδιασμό της ύλης. Οι 

δάσκαλοι, μέσα από τη συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και την επιλογή του 

περιεχομένου, εμπλέκονται οι ίδιοι σε μια πορεία που  τους προετοιμάζει για την  

επόμενη φάση της εργασίας τους, τη διδασκαλία. 

 3.4.4. Σχεδιασμός περιεχομένων 

 Παρατηρήθηκε ότι  οι επιμορφωτές ή αυτοί που πρόκειται να ασχοληθούν 

με τον σχεδιασμό της ύλης αλφαβητισμού πρέπει να ανακαλύψουν ποιές είναι οι 

δυνατές περιοχές περιεχομένων για τα ενδιαφέροντα των αναγνωστών τους αλλά 

και να προσπαθήσουν να εισηγηθούν καινούριες. Για το σχεδιασμό της ύλης 

πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ότι κάθε ύλη αλφαβητισμού είναι ανάγκη να 

“περιέχει” τέτοιο περιεχόμενο και ύφος  γλώσσας από το οποίο να σημασιοδοτείται 

η ζωή των αναγνωστών, κάποιο δηλαδή σημασιολογικό περιεχόμενο που κάθε 

φορά θα προσφέρει θετικές εμπλοκές στα τμήματα αναλφάβητων αναγνωστών. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι τα κείμενα πρέπει να είναι φορτισμένα συγκινησιακά για 

να μπορούν να προσλαμβάνονται αποτελεσματικά και να έχουν σχέση με ό,τι οι 

αναγνώστες θέλουν να διαβάσουν και όχι ό,τι οι επιμορφωτές θεωρούν καλό γι’ 

αυτούς. 

 Η εκλογή πάντως του περιεχομένου κάθε φορά μοιάζει να είναι μια δύσκολη 

υπόθεση. Αυτό που φαίνεται πράγματι να βοηθά είναι οι παραγωγικές λέξεις ή 

λέξεις κλειδιά. Πρόκειται για ό,τι αποκαλεί η  Sylvia Ashton-Warner “Key 

Vocabulary”, λέξεις  “που ξεκλειδώνουν το μυαλό και απελευθερώνουν τη 

γλώσσα”401 και που για κάθε μαθητή φορτίζονται ανάλογα με τις προσωπικές  

εμπειρίες και τις συγκεκριμένες περιστάσεις. 

 Πιο συγκεκριμένα ο σχεδιασμός της ύλης του αλφαβητισμού ξεκινά από 

αυτό που έχουμε αποκαλέσει λέξεις κλειδιά ή παραγωγικές λέξεις. Με τις λέξεις 
                                                           
401 Βλ. S. Ashton-Warner, 1963, σελ. 41. Η  Sylvia Ashton (1963), αν και αναφέρεται σε 

πεντάχρονα παιδιά γράφει στο βιβλίο της Teacher, σελ. 32, στο οποίο συχνά αναφέρεται ο Φρέιρε, 

“Συνηθίζεται να εισάγεται λεξιλόγιο ανάγνωσης σε πεντάχρονα παιδια επιλεγμένο από ενηλίκους 

εκπαιδευτικούς. Εγώ χρησιμοποιώ εικόνες για να εισαγάγω το λεξιλόγιο ανάγνωσης, αλλά αυτές 

είναι εικόνες της εσωτερικής όρασης και οι επικεφαλίδες (το επεξηγηματικό κείμενο) της εικόνας 

επιλέγονται από τα ίδια τα παιδιά. Αυτό εγώ το αποκαλώ  “Key Vocabulary”. 
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κλειδιά παρουσιάζονται σημαντικές διαστάσεις της πραγματικότητας που ζει το 

άτομο. Παρατηρήθηκε402 ότι οι λέξεις κλειδιά πρέπει να μελετηθούν κάτω από δύο 

προοπτικές. α) από γλωσσική άποψη (δισύλλαβη λέξη, τρισύλλαβη, κ.ο.κ.) και β) 

από σημασιολογική& η ύλη αλφαβητισμού που θα σχεδιαστεί πρέπει να 

ενδιαφέρει πραγματικά τους ανθρώπους και να διδάσκει ουσιαστικά τις μηχανικές 

δεξιότητες του διαβάσματος.  

 Πρέπει να διέπονται επίσης από τρεις γενικές αρχές. (1) να μπορούν 

εύκολα να αντιπροσωπεύονται από εικόνες (2) να είναι καλά γνωστές στο 

λεξιλόγιο των αναλφάβητων και (3) φωνητικά να είναι διαιρεμένες σε συλλαβές ή 

φωνήματα με τρόπο που να επιτρέπει εύκολη διδασκαλία του διαβάσματος403. 

   Οι λέξεις πρέπει αρχικά να αντιμετωπιστούν από σημασιολογική άποψη. 

Μέσα από τη σημασιολογική προοπτική, οι λέξεις κλειδιά θα αναφέρονται στα 

ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των ανθρώπων& “το σημασιολογικό περιεχόμενο μιας 

λέξης μπορεί να αποφασίσει καλύτερα”404και περιοχές υψηλών συγκινησιακών405 

συγκρούσεων. Έτσι, οι πρώτες παραγωγικές λέξεις πρέπει να σημαίνουν κάτι για 

τους αναλφάβητους, να έχουν έντονη σημασία και να είναι μέρος της ύπαρξής 

τους. Σημασιολογικές περιοχές  υψηλών συγκινησιακών συγκρούσεων δεν 

παρουσιάζουν λ.χ. τα κοινά λεξιλογικά μορφήματα ούτε οι γενικές έννοιες όπως 

π.χ. “άνθρωπος”, “κάνω”, γι’ αυτό και δεν ενδείκνυνται. Φαίνεται ότι οι ειδικές 

λέξεις δημιουργούν συνήθως μεγαλύτερο ενδιαφέρον απ’ ότι οι γενικές γιατί 

                                                           
402Βλ. Π. Φρέιρε, 1977α, σελ. 48. Για τη σημασιολογική άποψη βλ. επίσης M.K.Bauco, 1978, σελ. 

40-41, 55, 61. Η σημασιολογική σύνθεση της γλώσσας είναι εξαιρετικά σπουδαία στην παραγωγή 

υλικού για αλφαβητισμό. Η συγκινησιακή ανατπόκριση, όταν συνοδεύεται από κατάλληλες λέξεις, 

είναι πολύ σπουδαίο ζήτημα. π.χ. η λέξη “οικοδομή” μπορεί να μην έχει συγκινησιακή 

ανατπόκριση, αλλά η έννοια “παλιόσπιτο”, “καλύβα” μπορεί ενδεχομένως να έχει. 

403Βλ. M. K. Bauco, 1978, σελ. 87. 

404Βλ. S. Ashton- Warner, 1963, σελ. 42. “Οι λέξεις με έντονη σημασία είναι το μυστικό της 

ανάγνωσης. Όταν δεν εμφορούνται από τέτοια σημασία απλώς επιβάλλονται και κάνουν  ζημια. 

Όταν οι λέξεις σημαίνουν κάτι, η ανάγνωση είναι επιθυμητή” παρατηρεί  η Sylvia Ashton στο 

σπουδαίο της βιβλίο. 

405Βλ. Δ. Κατή, 1989, σελ. 70. 
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πρόκειται για λέξεις βαθιά ατομικές, που μπορούν να εκφράζουν στοιχεία από τα 

προσωπικά  βιώματα. 

 Αλλά και η συχνότητα χρήσης των λέξεων αποτελεί περιοχή προσοχής. 

Λέξεις που χρησιμοποιούνται συχνά, φαίνεται ότι δεν μπορούν να  γίνουν λέξεις 

κλειδιά, γιατί τέτοιες είναι οι γενικές λέξεις οι οποίες αποτελούν γραμματικά 

μορφήματα. Μπορεί ωστόσο να βοηθήσει ένας κατάλογος συχνότητας λέξεων ο 

οποίος ωστόσο για να καταρτιστεί χρειάζεται δουλειά. Λ.χ. ακούμε τις συνομιλίες, 

συζητούμε γενικά και αναπτύσσουμε κάποια αρχική υπόθεση σχετικά με το ποιές 

λέξεις κλειδιά θα χρησιμοποιήσουμε. Ορισμένοι ίσως τις απορρίψουν και κάποιοι 

άλλοι ίσως τις θεωρήσουν  σπουδαιότερες απ’ ότι περιμένουμε. Χρειάζεται επίσης 

να προσέξουμε τη συγκινησιακή ανταπόκριση που προκαλούν. 

 Επί μέρους ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: είναι φυσικά 

αδύνατο να μην επηρεάσουν οι επιμορφωτές. Έτσι, πολλές φορές οδηγούν τους 

ανθρώπους να συζητούν ζητήματα που  αυτοί  κρίνουν σπουδαία με αποτέλεσμα 

να επιλέγουν λέξεις-κλειδιά που εκείνοι νομίζουν ότι είναι σημαντικές. Εδώ έγκειται 

η δυσκολία στο να καθοριστούν οι λέξεις κλειδιά. Δεν είναι τόσο απλό όσο 

φαίνεται. Χρειάζεται πολλή δουλειά, γιατί η συνομιλία και η συζήτηση με τους 

επιμορφωνόμενους χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να μην 

προκαταλαμβάνονται οι μαθητές στην επιλογή των λέξεων. Οι λέξεις-κλειδιά 

επίσης διαφοροποιούνται ανάλογα με τα τμήματα. Κάποιες είναι πιο σπουδαίες για 

κάποια ομάδα απ’ ότι για κάποια άλλη. Ζήτημα αποτελεί επίσης η ποσότητα των 

λέξεων που θα χρησιμοποιηθούν. 
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 3.4.4.1. Κωδικοποιήσεις-Παραγωγικά θέματα 

 Οι παραγωγικές λέξεις που αναφέραμε παραπάνω (1) είναι συνδεδεμένες 

με αντίστοιχες  κωδικοποιήσεις και (2) μας εισάγουν στα παραγωγικά θέματα. Οι 

κωδικοποιήσεις είναι (απ)όψεις της πραγματικότητας και εκφράζουν θέματα από 

το συγκεκριμένο πλαίσιο των αναλφάβητων. Μπορούν να είναι φωτογραφίες, 

εικονογραφήσεις, σχέδια ή τυπωμένες γραπτές λέξεις. Οι μαθητές τις παρατηρούν 

και τις αναγνωρίζουν με στόχο τις αποκωδικοποιήσουν. Όλοι οι κώδικες έχουν μια 

επιφανειακή και μια “σε βάθος” δομή σύμφωνα με τον Τσόμσκυ. Η επιφανειακή 

δομή σχετίζεται με τα στοιχεία που είναι άμεσα αντιληπτά και η “σε βάθος” έρχεται 

στην επιφάνεια όταν ο δάσκαλος προκαλεί τον μαθητή και κινητοποιεί την 

ερμηνεία του κωδικοποιημένου γεγονότος (π.χ. Ποιοι είναι αυτοί; γιατί εργάζονται; 

τι ξέρεις γι αυτό, πώς το ξέρεις;).  Οι ερωτήσεις έχουν σχέση με τους σκοπούς, τα 

μέσα, τις μεθόδους και τα περιεχόμενα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και οι 

απαντήσεις βοηθούν ώστε η εκπαίδευση να γίνει μια πράξη γνώσης. Έτσι 

καθορίζεται το γνωστό και με βάση αυτό οργανώνεται το αναγκαίο. 

 Τον ορισμό του παραγωγικού θέματος δίνει ο ίδιος ο Φρέιρε406. “Η έννοια 

παραγωγικό θέμα δεν είναι ούτε αυθαίρετη επινόηση, ούτε υπόθεση εργασίας που 

πρέπει να αποδειχτεί”& “έχω ονομάσει τα θέματα αυτά παραγωγικά (δημιουργικά) 

γιατί (όπως κι αν γίνουν αντιληπτά και όποια δραστηριότητα και αν προκαλέσουν) 

περιέχουν τη δυνατότητα να ξετυλιχτούν γύρω από καινούρια θέματα που με τη 

σειρά τους απαιτούν την εκπλήρωση νέων καθηκόντων407”. Επίσης “τα 

παραγωγικά θέματα μπορούν να τοποθετηθούν σε ομόκεντρους κύκλους από το 

γενικό προς το μερικό”408.  

 Μια τέτοια ανάλυση προϋποθέτει ταξινόμηση μιας σειράς από σημαντικά 

στοιχεία. Οι άνθρωποι βρίσκονται μέσα σε χωροχρονικές συνθήκες που τους 

σημαδεύουν αλλά και οι ίδιοι επίσης τις σημαδεύουν. Η ανάλυση μιας 

συγκεκριμένης κωδικοποιημένης κατάστασης δίνει τη δυνατότητα να 
                                                           
406 Βλ. Π. Φρέιρε, 1977α, σελ. 114. 

407Βλ. στο ίδιο, σελ. 121. 

408Βλ. στο ίδιο, σελ. 122. 
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εξωτερικεύουν την κοσμοαντίληψή τους, τη σχέση που έχουν με τον κόσμο, τον 

τρόπο που σκέφτονται και αντικρίζουν τον κόσμο. Από κεί και πέρα, εναπόκειται 

στον ερευνητή - δάσκαλο να τους οδηγήσει μέσα από τη συζήτηση, σε μια κριτική 

αντίληψη της σημασίας της συγκεκριμένης περίστασης ενόσω μαθαίνουν να 

διαβάζουν και να γράφουν. Αυτού του τύπου η ανάγνωση δεν είναι καινούρια. Τα 

Αιγυπτιακά ιερογλυφικά αποτελούνταν από λέξεις-προτάσεις. Ο Τολστόι επίσης 

είχε υιοθετήσει αυτόν τον τρόπο ανάγνωσης στο σχολείο για χωρικούς και 

αγρότες. Η ανάγνωση αυτή, που η Sylvia Ashton-Warner ονομάζει “οργανική”, 

αποτελεί τον πιο κατάλληλο τρόπο εισαγωγής αναγνωστικών δεξιοτήτων στους 

αναλφάβητους, όπως αναγνωρίζεται και από την Ουνέσκο. 

 

 3.4.4.2. Η ομάδα  και η παραγωγή περιεχομένων 

 Πριν από τα μαθήματα...  Προετοιμασία της ύλης... 

 Από τα κύρια θέματα που απασχόλησαν την ομάδα των επιμορφωτών ήταν 

το θέμα της ύλης και των περιεχομένων που θα διδαχθεί στους αναλφάβητους. Οι 

θεωρητικές απόψεις του Φρέιρε και η εμπειρία του δεν αποτέλεσαν δόγμα. Η 

ομάδα των επιμορφωτών έπρεπε να επαναδημιουργήσει μέσα στο συγκεκριμένο 

χώρο και χρόνο  αλφαβητισμού ενηλίκων, να σκεφτεί και να ξανασκεφτεί έναν 

ολόκληρο κόσμο πραγμάτων. Ήταν αναγκαίο να νιώσει και να κατανοήσει την 

κουλτούρα αυτών των ανθρώπων, ξεκινώντας από την θετική ή αρνητική γνώση 

τους, μέσα από την αποδοχή ότι γνωρίζουν πολλά πράγματα από την πρακτική 

τους εμπειρία και να απαντήσει μαζί τους στις ανάγκες τους. Έπρεπε να συμβάλει 

ώστε να ανασύρουν τις εμπειρίες τους να τις εξετάσει και να τις αναλύσει, αφού οι 

ενήλικοι φαίνεται να ενδιαφέρονται για τα περασμένα και με βάση αυτά εξηγούν τη 

ζωή τους. Επίσης δεν μπορεί να αρνηθεί την ανάγκη των συμμετεχόντων στα 

τμήματα αλφαβητισμού να καταφέρουν να διαβάζουν και να γράφουν. 

 Για όλους τους παραπάνω λόγους η ομάδα υπέθεσε ότι κάποια 

προετοιμασία σχετικά με τον καθορισμό του περιεχομένου θα ήταν διευκολυντική. 

Χρειάζεται να δοκιμαστεί στις πραγματικές συνθήκες κάθε τμήματος και αν δεν 

είναι εύχρηστο να διαφοροποιηθεί& άλλωστε η έρευνα γενικά προσανατολίζεται 
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προς ένα ενιαίο υλικό, το οποίο στη συνέχεια διαφοροποιείται ανάλογα με την 

κοινωνική κατηγορία, τη γεωγραφική περιοχή, την ηλικία, το φύλο και σύμφωνα με 

τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες που προκύπτουν. Η προετοιμασία αυτή 

απαιτούσε κάποιον χρόνο. Γι’ αυτό η ομάδα εκμεταλλεύτηκε το διάστημα αφότου 

προσλήφθηκε για διδασκαλία αλφαβητισμού από τη ΝΕΛΕ μέχρι να αρχίσουν τα 

μαθήματα, εξαιτίας της καθυστέρησης των κονδυλίων (από τον Νοέμβριο δηλαδή 

μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 1988). 

  Με σημείο αναφοράς την κατανόηση της συγκεκριμένης πραγματικότητας 

των επιμορφωνόμενων και την εμπειρία τους μέσα σ’ αυτή την πραγματικότητα, 

και λαμβάνοντας υπόψη της τις γενικές αρχές που καθορίστηκαν για το σχεδιασμό 

περιεχομένων (η ύλη διδασκαλίας να προέρχεται από την κουλτούρα των 

συγκεκριμένων ανθρώπων, να είναι βασισμένη σε συγκεκριμένα προβλήματα που 

σχετίζονται με το χώρο που ζουν και να ικανοποιεί την ανάγκη των ανθρώπων στη 

βάση της εμπειρικής τους γνώσης), τα κείμενα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα 

επέκτασης και συμπλήρωσης της εμπειρικής γνώσης των επιμορφωνόμενων 

πάνω σε θέματα υγείας, διατροφής, παραγωγικότητας. Κάθε επιμορφωτής έκανε 

προτάσεις για το τμήμα του και προσδιόρισε κατά κάποιο τρόπο, το υλικό που 

χρειάζεται να παραχθεί πάντοτε με μεταβλητές προϋποθέσεις. Προσανατολίστηκε 

στη συλλογή παραγωγικών λέξεων, έχοντας υπόψη του τη φωνητική δομή και την 

κοινωνική τους πρακτική, με σκοπό την αποκρυπτογράφησή τους στην πορεία της 

εκπαιδευτικής πράξης. Προσπάθησε επίσης οι παραγωγικές λέξεις να επιτρέπουν 

ανάλυση που να εκτείνεται από τοπικό σε γενικό επίπεδο και να γίνονται 

αντικείμενο κριτικής συζήτησης με τη δική του ενθάρρυνση. Η ομάδα έλαβε επίσης 

υπόψη την αποφυγή της απλοϊκότητας στις παραγωγικές λέξεις γνωρίζοντας το 

Αναγνωστικό του 1960 “Μαθαίνω να διαβάζω” για αλφαβητισμό ενηλίκων, που 

υποτιμούσε τους αναλφάβητους μαθητές, με κείμενα όπως  “ο σκύλος γαυγίζει”, 

“Φωνάζει ο γκιώνης”, “στη Μαρία αρέσουν τα  ζώα”. Ας μην ξεχνούμε ότι οι 

άνθρωποι αυτοί  μπορεί να μην ξέρουν να γράφουν και να διαβάζουν, ξέρουν 

όμως να σκέφτονται. 

 Η ομάδα υπέθεσε επίσης ότι η συμμετοχή των επιμορφωνόμενων στον 

προσδιορισμό των περιεχομένων έχει αδιαμφισβήτητη σημασία. Επίσης είναι 
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δικαίωμα των επιμορφωνόμενων ως ενεργών συμμετόχων να έχουν λόγο στον 

προσδιορισμό των πραγμάτων που χρειάζεται να γνωρίσουν409. Προσπάθησε 

επίσης να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους με βάση τα ενδιαφέροντά τους και να λάβει 

υπόψη τις συνθήκες της περιοχής. Το υλικό να είναι συνεχώς υπό βελτίωση και 

διαμόρφωση εξ αιτίας της ιδιαιτερότητας των επιμορφωνόμενων. Η εργασία να 

οργανώνεται από το απλό από αυτό που μπορούν να καταφέρουν και σιγά σιγά 

να κλιμακώνεται ώστε με τη βοήθεια του επιμορφωτή να εκφράζουν την 

προσωπική τους γνώμη. (Όχι “το είπε ο παππάς”, “ο πρόεδρος του χωριού” , “η 

τηλεόραση” γιατί είναι “μορφωμένος” και εγώ “αμόρφωτος”). Έκρινε επίσης  ότι δεν 

έπρεπε να θίξει τα πολιτικά, τα ηθικά και τα θρησκευτικά τους πιστεύω. 

 Θεώρησε απαραίτητο κάθε επιμορφωτής να διαθέτει προβολέα και 

μαγνητόφωνο δημοσιογράφου για τις συζητήσεις  έτσι ώστε η ομάδα να μπορεί 

στη συνέχεια να αναλύει τις απομαγνητοφωνημένες συζητήσεις οι οποίες θα 

μπορούσαν ίσως να οργανωθούν και σε σπίτια των αναλφάβητων, στους δρόμους 

τους και στις γειτονιές τους, πιστεύοντας ότι αυτό θα αποτελούσε ιδιαίτερη 

συνεισφορά. (Εκείνη τη χρονιά κάτι τέτοιο δεν οργανώθηκε συστηματικά, καθένας 

όμως έκανε από καιρού εις καιρόν κάποιες τέτοιες απόπειρες). 

 Όταν άρχισαν τα μαθήματα... 

 Όταν άρχισαν τα μαθήματα, κάθε  επιμορφωτής είχε αποφασίσει “να μη 

βγάλει λόγο” αλλά να μιλήσει μαζί τους, να συζητήσει τις ανάγκες τους, 

ενθαρρύνοντάς τους να συζητήσουν θέματα σχετικά με τις εμπειρίες τους 

οφείλοντας να σεβαστεί την εικόνα που έχουν για τον κόσμο, τις βασικές 

παραστάσεις του χώρου και του χρόνου τους, την επιλογή και την ερμηνεία των 

ερεθισμάτων τους από τη μνήμη και τη φαντασία τους και βεβαίως τη διαφορετική 

τους γλώσσα, μια γλώσσα με περισσότερη ελευθερία λαϊκή συγκίνηση και 

περισσότερο αισθηματική. Η “επίσημη” γλώσσα δεν είναι μέρος της καθημερινής 

τους ζωής. Στις οικογενειακές συνομιλίες, στις συναντήσεις στη γειτονιά, στην 

εργασία, στα ψώνια στα μαγαζιά,  αυτή η γλώσσα δεν τους είναι αναγκαία. 
                                                           
409Βλ. E. Faure & F. Herena and others, 1972, σελ. 220. “Ο ενήλικος μαθητής  πρέπει να 

καθίσταται ικανός να εισέρχεται στο εκπαιδευτικό σύστημα στο επίπεδο που του αρμόζει  να 

επιλέγει ο ίδιος τα θέματα που τον ενδιαφέρουν”. 
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 Όφειλε επίσης να είναι προσεκτικός στον τρόπο που θα έδινε τα ερεθίσματα 

και τις πληροφορίες. Η “κατάθεση πληροφοριών” χωρίς λόγο δεν εξασφαλίζει 

γνώση αλλά ούτε ενημέρωση. Τέτοιες πληροφορίες παίρνουν άλλωστε από τις 

διαφημίσεις, από την τηλεόραση, από φωτογραφίες, αφίσες, εικόνες χωρίς νόημα 

και σημασία γι αυτούς, οι οποίες τους κάνουν ανίκανους να αναγνωρίσουν 

φαινόμενα και καταστάσεις που τους αφορούν. Μόνο οι εικόνες μέσα από τις 

οποίες αναπλάθονται οι ρόλοι τους και τα σενάρια που ξετυλίγονται γύρω από την 

αληθινή τους ζωή, προσφέρουν υλικό για επικοινωνία. 

 Έτσι ο επιμορφωτής μπήκε στο τμήμα, χωρίς προκαθορισμένη ύλη και 

έδωσε ερεθίσματα από κάποια θέματα που είχαν συζητηθεί από πριν στην ομάδα. 

Το πρώτο ζήτημα που έθεσε ήταν ότι η ύλη επρόκειτο να διαμορφωθεί από 

κοινού, στοιχείο που προκάλεσε ενδιαφέρον. Όλοι οι επιμορφωτές της ομάδας  

ξεκίνησαν με αφορμή κάποιο κείμενο, ή κάποια φωτογραφία410, επιλέγοντας τη 

λέξη με την οποία θα δούλευαν. Παρακίνησαν τους επιμορφωνόμενους να 

αναλύσουν τις πραγματικότητες που αυτή εκφράζει, να ανασύρουν τις εμπειρίες 

τους μέσα από αυτή, και να δουν τις διαφορετικές σημασίες που μπορεί να παίρνει 

κατά περίσταση. Τους βοήθησαν να συνειδητοποιήσουν ότι οι λέξεις είναι ο 

τρόπος που εκφράζουμε τη σκέψη μας και οργανώνουμε την πραγματικότητα. Τα 

θέματα κάθε μαθησιακής ενότητας που αποτελούσαν αντικείμενο συζήτησης 

εμπλουτίζονταν  με αποχρώσεις που ήταν αδύνατο να φανταστούμε. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο οι επιμορφωνόμενοι πρόσφεραν προσωπική συμβολή στην οργάνωση του 

προγραμματικού περιεχομένου της ίδιας τους της αγωγής. 

 Έτσι ο συνδυασμός της θεωρίας με την πρακτική δουλειά στα τμήματα 

μάθησης, αποτέλεσε κατά τη γνώμη μας τη σωστή μεθοδολογία παραγωγής 

διδακτικού υλικού για τις διάφορες κατηγορίες αναλφάβητων. 

  

 3.4.4.3. Το υλικό κατά τμήμα ειδικότερα 

                                                           
410 Φωτογραφίες σε λευκώματα όπως π.χ. της Μ. Κλιάφα “γυναίκες της γης” παρουσιάζουν πολύ 

ενδιαφέρον για τους επιμορφωνόμενους. 
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 Στο τμήμα της Χρυσοβίτσας που το αποτελούσαν γυναίκες αγρότισες, η 

επιμορφώτρια έλαβε υπόψη της την πορεία διδασκαλίας του Στέφανου 

Κολοβού411, βοηθήθηκε από  το υλικό της Βίκης Ποιμενίδου412 και 

διαπραγματεύτηκε κείμενα που προήλθαν από συζητήσεις μέσα στο τμήμα. 

Κάποιες φορές μετέφερε το δικόν προφορικό λόγο των γυναικών σε γραπτό και 

κάποιες άλλες χρησιμοποίησε κείμενα από άρθρα, εφημερίδες και περιοδικά, αλλά 

και κείμενα λογοτεχνικά, μορφές δηλαδή γραπτού λόγου που προκαλούν το 

ενδιαφέρον για συζήτηση και δίνουν πληροφορίες σχετικές με τα ενδιαφέροντα της 

ομάδας. Έγινε προσπάθεια ώστε τα κείμενα να εμπεριέχουν  και την παραγωγική  

λέξη που απασχολούσε κάθε φορά το τμήμα. 

 Αρχικά ξεκίνησε με την ανάλυση της παραγωγικής λέξης “πατάτα” που 

συνδέεται με την αγροτική παραγωγή της περιοχής. Με την αφορμή αυτή 

συζήτησαν για την εργασία, για τις συνθήκες της εργασίας στην οποία 

συμμετέχουν αυτές οι γυναίκες για την παραγωγή της  πατάτας, την προετοιμασία 

του εδάφους, τις γεωργικές τεχνικές, παραδοσιακές και σύγχρονες, τη συγκομιδή, 

ενώ επίσης έγινε συγκριτική ανάλυση της καλλιέργειας της πατάτας με άλλες 

καλλιέργειες της περιοχής. Συζητήθηκε η ιστορία της πατάτας, η σχέση της με την 

διατροφή και  την υγεία, ο ρόλος της παραγωγής στη οικονομία της χώρας και το 

ζήτημα των αγροτικών συνεταιρισμών. Στην αρχή παρουσιάστηκε η πορεία της 

παραγωγής και κατόπι σχολιάστηκε η εισαγωγή νέων τεχνικών, -οι οποίες 

απαιτούν νέα εργαλεία-, με αναφορά στις παραδοσιακές. Έγινε επίσης 

καταμέτρηση των εργαλείων που χρησιμοποιούνταν γι’ αυτές, καθώς και των 

δραστηριοτήτων που είχαν κεντρική σπουδαιότητα στη ζωή τους.  

 Κάθε λέξη δεν αποτελούσε για την επιμορφώτρια ερέθισμα για την 

επεξεργασία ενός ακόμη θέματος, αλλά παρέπεμπε στο ίδιο θέμα το οποίο 

μεταφερόταν από συνάντηση σε συνάντηση, αναδεικνύοντας διάφορες πτυχές. 

Έτσι, μέσα από αυτό το θέμα αξιοποίησε αρκετές λέξεις: χωράφι, φυτεύω, πατάτα, 

ψεκάζω, συγκομιδή, αλλά και παραπέμψε σε άλλα θέματα π.χ. η λέξη ψεκάζω 

                                                           
411Βλ. Στ. Κολοβός, 1985, Διδακτικό Υλικό Αλφαβητισμού Ενηλίκων (Φωτοαντίγραφα). 

412Βλ. Β. Ποιμενίδου, 1987. 
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παρέπεμψε  στα θέματα υγεία, φυτοφάρμακα, περιβάλλον, και η τελευταία με τη 

σειρά της στη μόλυνση του περιβάλλοντος. Στο σημείο αυτό εκφράστηκαν 

συναισθήματα από τις επιμορφωνόμενες όπως φόβος, λύπη που όλες 

μοιράστηκαν. Το να μπορεί μια λέξη να παίζει και αυτόν τον ρόλο είναι ένα 

επιπλέον κριτήριο για την επιλογή της.  

 Μια άλλη λέξη που αναδείχθηκε από την ομάδα με πολύ ενδιαφέρον για 

ανάλυση ήταν η λέξη “μεσοχώρι” που παρέπεμπε στη σημασία που είχε και έχει το 

“μεσοχώρι” για τις γυναίκες της Χρυσοβίτσας. Ήταν κάπως αμφιθεατρικό, 

συγκεντρώνονταν εκεί οι γυναίκες και διακωμωδούσαν τις καταστάσεις του 

χωριού, κάτι σαν παντομίμα. Δινόταν επίσης λαϊκές παραστάσεις. Ακόμη από το 

μεσοχώρι περνούσαν και οι άντρες για να πάνε στα καφενεία που είναι αρκετά 

μακριά. Η πλατεία αυτή ήταν το σημείο επαφής των γυναικών. 

 Παρατηρήθηκε ότι στο συγκεκριμένο τμήμα δεν ενδιέφερε η κάλυψη όλων 

των ζητημάτων που απασχολούν ένα σύγχρονο άνθρωπο, αλλά περισσότερο η σε 

βάθος ανάλυση κάποιου θέματος και κυρίως ο προβληματισμός που οδηγούσε σε 

καινούριες πληροφορίες. Γι αυτό η επιμορφώτρια παρέμεινε στο ίδιο θέμα για όσο 

διαρκούσε το ενδιαφέρον του τμήματός της. Στη πορεία της μάθησης, όταν οι ίδιες 

αισθάνθηκαν ικανές, έγραψαν κάποιες προτάσεις για τον εαυτό τους και τη ζωή 

τους, κάποιες δύο, κάποιες τρεις και κάποιες μισή σελίδα.Τα κείμενά τους ήταν 

γραμμένα στη δική τους γλώσσα, με τη δική τους γραμματική και γεμάτα 

συγκίνηση. 

 Στο τμήμα των Πραμάντων, το οποίο αποτελούσαν γυναίκες εργαζόμενες ( 

στο κυλικείο του σχολείου, καθαρίστρια στο σχολείο, καθαρίστρια στο ταμιευτήριο 

κλπ.) η επιμορφώτρια αφού έλαβε υπόψη της το υλικό της Δανάης Βαϊκούση413 

αλλά και Βίκης  Ποιμενίδου  δούλεψε με θέματα-ενότητες και με αντίστοιχες 

ομάδες λέξεων, όπως (1) Η ζωή μας στο χωριό, (κλήθηκαν να μιλήσουν για τις 

εμπειρίες τους και τη ζωή τους στο χωριό) (2) Η ζωή στο σπίτι, (γυναίκα, κουζίνα, 

διατροφή, κλπ.) (3) Η δουλειά μας (γυναίκα και εργασία) (4) Η κοινωνία που ζούμε 

και πως μας αντιμετωπίζει ως εργαζόμενες. Αλλά και αποσπάσματα από 

                                                           
413Βλ. Δ. Βαϊκούση, 1987. 
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διηγήσεις με τοπικά θέματα, άρθρα από τοπικές εφημερίδες και 

απομαγνητοφωνήσεις συνομιλιών με μεγάλες γυναίκες στην ηλικία, για τη ζωή 

τους στο χωριό βρήκαν τη θέση τους και έδωσαν ενδιαφέρον υλικό, για περαιτέρω 

επεξεργασία. 

 Η επεξεργασία των θεμάτων ξεκίνησε μέσα από δομημένες συζητήσεις  ή 

συνομιλίες που  παρότρυναν τις  ερωτώμενες να μιλήσουν για τη ζωή τους στο 

χωριό, για τη ζωή τους πριν από 20 χρόνια, για τη γειτονιά τους, για τη δουλειά 

τους, για τις επιδράσεις της δουλειάς της στις οικογενειακές σχέσεις για τον 

ελεύθερο χρόνο τους, για τα παιδιά τους. Οι γυναίκες αυτές εκδήλωσαν 

συγκεκριμένες ανησυχίες οι οποίες αφορούσαν στην εκπαίδευση των παιδιών 

τους και στο μέλλον τους, αλλά και ανησυχίες για την οικονομική κρίση, την 

παρακμή  και την υποβάθμιση της περιοχής τους που αντανακλά και στην 

προσωπική και οικογενειακή τους ζωή και για την ανυπαρξία εργασιακών 

δραστηριοτήτων για τους νέους. Η συνεισφορά της επιμορφώτριας σ’ αυτές τις 

γυναίκες εκτός από το ότι τις έμαθε να γράφουν και να διαβάζουν ήταν ότι τις 

ώθησε προς μια διαδικασία προβληματισμού για την καθημερινή τους ζωή. Η ίδια 

παρατηρεί: “Με συγκίνηση ανακάλυπτα πόσο ερέθιζαν και προκαλούσαν τη 

συζήτηση, κείμενα που ήταν βασισμένα στην προσωπική τους εμπειρία. 

Παρατηρούσα τις συναισθηματικές ταυτίσεις που έκαναν, τους προβληματισμούς 

τους γύρω από κάποια προβλήματα ανθρώπινων σχέσεων από την καθημερινή 

ζωή τους και την ταυτόχρονη ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας να μπορούν 

να επισημαίνουν πολλές και εναλλακτικές λύσεις και να επιλέγουν αυτή που τους 

ταιριάζει περισσότερο. Μέσα από τα κείμενα μίλησαν για τον εαυτό τους και 

προβληματίστηκαν πάνω σε κάποια καινούρια θέματα. 

 Στο τρίτο τμήμα, στην πόλη των Ιωαννίνων, μεικτό ως προς την σύνθεση, ο 

επιμορφωτής επέλεξε κείμενα από το ήδη διαμορφωμένο υλικό της Λαϊκής 

επιμόρφωσης και αυτοσχεδίασε με ένα μοναδικό τρόπο φτιάχνοντας κείμενα, μαζί 

με τους μαθητές. Ως επί το πλείστον ανέλυσε μαζί τους θέματα που είχαν σχέση 

με την εργασία τους. Επιδή κάποιοι εργάζονταν στην λαϊκή αγορά, ανέπτυξε 

θέματα σχετικά με τους μεσάζοντες, την εκμετάλευση και τα εργασιακά 

δικαιώματα. Ένα θέμα που κυρίως απασχόλησε την ομάδα ήταν το θέμα των 
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υπαρχόντων συνεταιρισμών και των ιδιοτύπων414 κατά χωριό. Ο επιμορφωτής 

έπρεπε να αποφύγει προτάσεις του τύπου “πρέπει να συνεταιριστείτε” και να είναι 

ανοιχτός στην διαφορετική αντίληψη, προσπαθώντας να συνθέσει τις απόψεις 

τους χωρίς να διαρρήξει το συνεκτικό ιστό του τμήματος.  

 Στο τέταρτο τμήμα, στους Κουκλιούς, η επιμορφώτρια επέλεξε μαζί με τους 

επιμορφωνόμενους μια θεματολογία που είχε περισσότερη σχέση με τις λαϊκές 

παραδόσεις (πίστεις, προκαταλήψεις, φαντάσματα, κλπ. π.χ. γάμος, νύφη, τύχη, 

τυχερό: ο γάμος είναι θέμα τύχης. Η γέννηση του μωρού, ο θάνατος. Παραδόσεις 

στα ποτά και τα αφεψήματα, κρασί κλπ.). Το γεγονός ότι οι Κουκλιοί βρίσκονται 

δίπλα στον Παρακάλαμο, χωριό που κατοικούν τσιγγάνοι, δεν τους άφησε 

ανεπηρέαστους ως προς την επιλογή θεμάτων.  

 Στο άλλο τμήμα, το οποίο είχα αναλάβει η ίδια (υπενθυμίζω ότι ήταν τμήμα 

με λειτουργικά αναλφάβητους νέους ανθρώπους σε παραγωγική ηλικία), 

εργάστηκα ως επί το πλείστον με κείμενα415 που είχα κατάλληλα επιλέξει για το 

συγκεκριμένο τμήμα. Με ελεύθερη συζήτηση πάνω στα κείμενα έγινε ανταλλαγή 

απόψεων και πληροφοριών. Οι ίδιοι ανέφεραν παραδείγματα από τη ζωή τους 

σχετικά με τα κείμενα. Αναλύθηκαν οι σχέσεις με συναδέλφους τους στην εργασία, 

οι σχέσεις με τον εργοδότη τους, οι αντιδράσεις τους όταν ο εργοδότης τούς κάνει 

παρατηρήσεις, ο καημός τους να γίνουν οι ίδιοι εργοδότες κλπ.  Έγραψαν τις 

σκέψεις τους, τις ξαναδιάβασαν και προβληματίστηκαν πάνω σ’ αυτές. Στόχος των 

κειμένων ήταν η επικοινωνία. Όταν δίδασκα γραμματική χρησιμοποιούσα τα 

εξαρτήματα αυτοκινήτων και τις αντίστοιχες αναπαραστάσεις τους, π.χ. ο ουρανός 

(του αυτοκινήτου) για την ομάδα των αρσενικών ουσιαστικών κλπ. ή ανέθετα να 

καταγράψουν τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου και να τα κατηγοροποιήσουν σε 

αρσενικά, θηλυκά και ουδέτερα. 

                                                           
414Μαρτυρία επιμορφωτή. Η άποψή τους για τους συνεταιρισμούς ήταν ότι και οι συνεταιρισμοί 

εμπορεύονται τα προϊόντα. Έτσι η πρότασή τους ήταν “να συνεταιριστούμε κατά ομάδες 

παραγωγών. Να αγοράσουμε ένα φορτηγό και να πουλάμε μόνοι μας, με λογιστή ιδιώτη”. 

415Τα κείμενα επιλέχθηκαν από έργα Γιαννιωτών συγγραφέων κυρίως από τα βιβλία του Ν. 

Χουλιαρά επειδή η γλώσσα αλλά και οι χώροι ήταν οικεία (Μώλος, Αρχιμαντρειό, Κάστρο και άλλες 

τοποθεσίες στην πόλη των Ιωαννίνων). 
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 Διαπιστώθηκε ότι οι τύποι κειμένων που φαίνεται να έχουν θετικά 

αποτελέσματα στην εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής είναι: (1) κείμενα που 

παράγονται από τους ίδιους με μικρή βοήθεια από τους επιμορφωτές (2) κείμενα 

από επιμορφωτές που προέρχονται από τον ίδια περιοχή (τόπο) με τους 

επιμορφωνόμενους και έχουν τα παρόμοια βιώματα με τους αναλφάβητους (3) 

κείμενα από αναλφάβητους και επιμορφωτές σε στενή συνεργασία και (4) κείμενα 

κάποιου συγγραφέα που έχουν ενδιαφέρον. Τα κείμενα της τέταρτης κατηγορίας 

πρέπει να επιλέγονται με προσοχή, είτε πρόκειται για ποιήματα είτε για πεζά ή 

θεατρικά, ώστε να επιδρούν λειτουργικά στον αναγνώστη416. Ο H. S. Bhola 

παρατηρεί  ότι άτομα που παρακινούνται από ισχυρά κίνητρα μπορούν να μάθουν 

να διαβάζουν ακόμα και από αδιάφορη ύλη ανάγνωσης417 χωρίς αυτό να σημαίνει 

ότι δεν βοηθάει περισσότερο το προσεκτικά επιλεγμένο υλικό. 

 Συμπερασματικά, το κείμενο έπρεπε να πληροφορεί τον αναγνώστη, να 

κατανοείται εύκολα, να προκαλεί τον αναγνώστη να μιλήσει για αυτό. Στα κείμενα 

παίζουν ρόλο τα ονόματα που χρησιμοποιούνται, οι συγκεκριμένοι χώροι, οι 

συγκεκριμένες περιστάσεις418 κλπ. Οι αναλφάβητοι, αν και δε διαθέτουν τις ίδιες 

εμπειρίες, όταν αναγνωρίζουν όμως τον εαυτό τους μέσα στα κείμενα  μαθαίνουν 

τις δικές τους λέξεις με μια ματιά και αυτό πράγματι είναι συγκινητικό. 

  Απώτερος σκοπός της ομάδας ήταν μέσα από την επιλογή των θεμάτων, οι 

άνθρωποι όχι  απλώς να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν αλλά να 

κατακτήσουν κάποιες θεμελιώδεις γνώσεις σε όλα τα επίπεδα της ζωής, ώστε  να 

μπορούν προοδευτικά να είναι σε θέση να απαντούν σε βασικές ερωτήσεις της 

καθημερινής τους ζωής. 

 Από τα γενικά θέματα που προέκυψαν από τις συνομιλίες στα τμήματα 

ξεχωρίσαμε δύο περιοχές τις οποίες προτείνουμε για περαιτέρω ανάλυση: (1) Τα 

                                                           
416Βλ. G.Mounin, 1988 

417Βλ. H. S. Bhola 1984, σελ. 190. 

418Κάποιος από τους επιμορφωτές χρησιμοποίησε κείμενα για μηχανόβιους  και  μοντέλα μηχανών, 

π.χ. από το βιβλίο του Γ. Ιωάννου, 1971, “Η σαρκοφάγος” σελ.89-90, το “μοτοσυκλέτας εγκώμιο”, 

πράγμα εξαιρετικά ενδιαφέρον. 
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όνειρα ως θέματα ανάγνωσης ή κάποια ιδιαίτερα όνειρα και (2) προφορική 

παράδοση. 

 Στην πρώτη περίπτωση μπορούμε να αρχίσουμε το μάθημα συζητώντας τα 

όνειρα της προηγούμενης νύχτας, μια προσωπική εμπειρία που καθένας 

μοιράζεται με τους άλλους. Αν και θέματα που δεν είναι σχεδιασμένα για μάθηση, 

νομίζω ότι μπορούμε να τολμήσουμε την παρουσίασή τους. Έτσι κάποιοι 

άνθρωποι που δίνουν σημασία στα όνειρα θα μπορούν να τα καταγράφουν στο 

ημερολόγιό τους για να τα θυμούνται. Στη τη δεύτερη περίπτωση η σπουδαιότητα 

της προφορικής παράδοσης αποτελεί μέσον με το οποίο η κουλτούρα αυτών των 

ανθρώπων γίνεται δημιουργική.  Γίνεται “μια ανατύπωση της μνήμης των 

ανθρώπων”419, μέσα από ιστορίες και ιστορικές αναμνήσεις αλλά και μέσα από 

μύθους και λαϊκές ιστορίες καταγράφονται οι μαρτυρίες ηλικιωμένων ανθρώπων, 

δραστηριότητα που  θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια σπουδαία ανθολογία 

κειμένων. Κάτι αντίστοιχο  πραγματοποιήθηκε  στην Τανζανία και τη Γουινέα 

Μπισάου με πολύ θετικά αποτελέσματα. 

                                                           
419Βλ. P. Freire & A. Faundez, 1989, σελ. 131. 
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 3.5. Οι επιμορφωτές ως ομάδα 

 Στοιχείο της μεθόδου εργασίας ήταν και οι συναντήσεις των επιμορφωτών 

οι οποίοι λειτούργησαν ως ομάδα πριν αρχίσουν τα μαθήματα αλλά και καθ’ όλη 

τη διαδικασία της διδακτικής πράξης. 

 Πριν από τα μαθήματα 

 Σε μια πρώτη συνάντηση σε συνεργασία με τη Λαϊκή επιμόρφωση 

συντονιστής της ομάδας ορίστηκε αυτός που διέθετε μεγαλύτερη θεωρητική 

κατάρτιση στο θέμα. Καθορίστηκε επίσης ο χρόνος των επόμενων συναντήσεων 

(τρεις τον αριθμό) για να συζητηθούν θέματα όπως η μέθοδος για τη διδασκαλία, 

τα περιεχόμενα και τα κριτήρια επιλογής τους, η γλώσσα των περιεχομένων και η 

αξιολόγηση των τμημάτων. Κρίθηκε απαραίτητο, με την έναρξη των μαθημάτων, οι 

συναντήσεις των επιμορφωτών να γίνονται στο τέλος κάθε  βδομάδας και 

αργότερα στο τέλος κάθε δεύτερης βδομάδας λόγω της απόστασης των 

τμημάτων, για να συζητιούνται τυχόν προβλήματα. 

 Όταν άρχισαν τα μαθήματα 

 Στην πρώτη συνάντηση οι επιμορφωτές άκουσαν ο ένας τον άλλον, 

μίλησαν για τις επιθυμίες τους, συζήτησαν τις δυσκολίες που συνάντησαν στην 

πρώτη τους επαφή με τους αναλφάβητους και έκαναν τις παρατηρήσεις τους ως 

προς τον τρόπο που λειτούργησαν οι συμμετέχοντες και αυτοί σε ένα πρώτο 

στάδιο. Ένα ζήτημα που προέκυψε από τη μικρή αυτή εμπειρία με τους 

επιμορφωνόμενους στο οποίο έπρεπε να εστιάσουν την προσοχή τους ήταν οι 

τρόποι που θα μπορούσαν να προκαλέσουν και να δημιουργήσουν προοδευτικά 

τη δυνατότητα ερωτήσεων στους επιμορφωνόμενους αλλά και συζητήσεις πάνω 

στις ερωτήσεις, με ευαισθησία στις ατομικές καταστάσεις και τα προσωπικά τους 

χαρακτηριστικά. 

 Στη δεύτερη συνάντηση οι επιμορφωτές απασχολήθηκαν την ταξινόμηση 

του υλικού που προέκυψε από τη συνεργασία τους με τους επιμορφωνόμενους. 

Το υλικό παρουσίαζε μεγάλη ποικιλία. Η ομάδα ταξινόμησε τα θέματα όπως αυτά 

είχαν εκφραστεί σε κάθε τμήμα και πρόσθεσε κάποια ακόμη που έκρινε βασικά. 

Στη συνέχεια συζήτησε και ανέλυσε το διδακτικό υλικό το οποίο περιείχε 
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φωτογραφίες, σχέδια, αφίσες, μικρές αγγελίες, κείμενα για ανάγνωση, κείμενα για 

συζήτηση από άρθρα, περιοδικά και εφημερίδες. 

 Στις επόμενες συναντήσεις απασχολήθηκε με θέματα που προέκυπταν 

κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης μέσα από την ανάλυση της εργασίας των 

επιμορφωτών. Κάθε επιμορφωτής κατέθετε την εμπειρία του, τις δυσκολίες που 

είχε συναντήσει και τον τρόπο με τον οποίο είχε επιχειρήσει να τις αντιμετωπίσει. 

Με τον τρόπο αυτό οι επιμορφωτές αντάλλασαν ιδέες, έδιναν λύσεις σε 

συγκεκριμένα προβλήματα κάθε τμήματος και αξιολογούσαν από κοινού τη 

δουλειά τους. Συζητήθηκαν και αναλύθηκαν επίσης ζητήματα σχετικά με την 

ομοιομορφία και την ανομοιομορφία των τμημάτων, τα θετικά ή αρνητικά 

αποτελέσματα της αρχικής προσπάθειας, θέματα συμμετοχής ή διαρροής των 

ενηλίκων μαθητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, η εύρυθμη λειτουργία των 

τμημάτων, κ.ά. 

 Στις συναντήσεις συζητήθηκε επίσης η ενδεχόμενη συμπληρωματική 

διδασκαλία μέσα από συναντήσεις με άλλα άτομα που θα μπορούσαν να 

συνδράμουν προσφέροντας ειδικές επαγγελματικές ή γενικότερες πληροφορίες 

(π.χ. μικροεπαγγελματίες για να διδάξουν μια ενότητα σχετική με την εργασία 

τους) ειδικευμένοι επαγγελματίες όπως γεωπόνοι, οδοντογιατροί, νοσηλευτές, 

κλπ. για να αναλύσουν σχετικά ζητήματα. 

 

 3.5.1. Αλφαβητάρια 

 Η ομάδα των επιμορφωτών αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει τα 

αλφαβητάρια που διέθετε η Λαϊκή Επιμόρφωση τη συγκεκριμμένη χρονική 

περίοδο (1987-89) επειδή: 1) προσπάθησε να εφαρμόσει κάποιες μεθοδολογικές 

αρχές συνεπείς με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω: να μην κάνει το σφάλμα να 

αποδώσει στους ενηλίκους μαθητές το ρόλο των αντικειμένων στη μάθηση -μέσα 

από έτοιμα περιεχόμενα καθορισμένα από άλλους-420 αλλά να δώσει έμφαση στο 

ρόλο τους ως υποκειμένων μέσα από την πρόκληση να ανακαλύψουν την 
                                                           
420Από την ίδια του  τη δομή, το έντυπο βιβλίο αποτελεί μέσο που λειτουργεί σαν μονόλογος, 

χωρίζοντας τον παραγωγό από τον αναγνώστη. 
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πραγματικότητα από τα δικά τους κείμενα και με τη δική τους γλώσσα και 2) 

θεώρησε ότι δεν ήταν αντικειμενικά εφικτό να υιοθετηθούν τα περιεχόμενα αυτών 

των εγχειριδίων σε όλες τις περιπτώσεις των τμημάτων (όταν αυτά δημιουργούνται 

σε αστικά και μη αστικά κέντρα, σε εργατικά κέντρα, αγροτικούς και παραγωγικούς 

χώρους κλπ.).  Η ομάδα των επιμορφωτών  χρησιμοποίησε αυτά τα εγχειρίδια  

μόνο ως βοηθήματα στην παραγωγή του δικού της υλικού και ως τέτοια συχνά 

αυτά απέβησαν πολύτιμα. Αποφάσισε επίσης να μοιράζει φωτοτυπίες στους 

επιμορφωνόμενους για κάθε ενότητα οι οποίες θα περιελάμβαναν τις αντίστοιχες 

κωδικοποιήσεις, ένα σύντομο επεξηγηματικό κείμενο, κάποιες παρατηρήσεις που 

θα προέκυπταν από τις συζητήσεις και δύο λευκές σελίδες στο τέλος για να 

μπορούν οι επιμορφωνόμενοι να αυτενεργούν παράγοντας το δικό τους λόγο και 

προτείνοντας για ανάλυση λέξεις και προτάσεις μέσα από την ιδιόλεκτό τους. 

  Η ομάδα έκρινε επίσης ότι έπρεπε να αξιοποιηθεί η εμπειρία του καθενός, 

όχι μέσα από μια συντεχνιακή λογική αλλά από κείμενα μέσα από προσέγγιση 

βιωματική. Παρατηρήθηκε ότι οι πιο χαρακτηριστικές λέξεις που επιθυμούσαν να 

γράψουν οι επιμορφωνόμενοι συνδέονταν με τους πόθους τους, τις ελπίδες, τις 

απογοητεύσεις, τις εμπειρίες και τις μνήμες τους, στοιχείο που επιδρούσε θετικά 

στην πορεία της διδακτικής πράξης. 

 

 3.5.2. Πρόταση για ένα βιβλίο 

 Έχει γίνει ήδη αναφορά421 για τη χρήση του εγχειριδίου στον αλφαβητισμό 

ενηλίκων. Πολλές χώρες χρησιμοποίησαν ένα απλό βιβλίο όπως η Κούβα, η 

Βραζιλία, η Μπούρμα και η Σομαλία. Στη Σοβιετική Ένωση χρησιμοποιήθηκαν 

περισσότερα από ένα. Στην Τανζανία, το μοναδικό ίσως παράδειγμα, 

χρησιμοποιήθηκαν πολλά διαφορετικά βιβλία, όλα σε μία γλώσσα, το καθένα 

όμως διαφοροποιημένο ως προς τις  απαιτήσεις κάθε τμήματος.  

 Για τον Φρέιρε, η εκπαίδευση αλφαβητισμού ενηλίκων δεν μπορεί να γίνει 

μέσα από  παραδοσιακά αλφαβητάρια. Αντί αυτών προετοιμάστηκε ένα  

                                                           
421Βλ. παραπάνω, σελ. 107 και αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙ, σελ. 363, 366, 368. 
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εγχειρίδιο422 το οποίο συμμορφώνεται με τις πραγματικότητες της ζωής στη 

Γουινέα, το οποίο κατά τη γνώμη μου  θα μπορούσε και στην δική μας 

πραγματικότητα να έχει θετικά αποτελέσματα. 

 Το εγχειρίδιο αυτό αποτελείται από δύο τεύχη. Το πρώτο τεύχος χωρίζεται 

σε δύο μέρη. 

 Στο πρώτο μέρος  οι μαθητές αρχίζουν την ανάγνωση και τη γραφή 

γλωσσικών συμβόλων συνδεδεμένων με την ανάγνωση της πραγματικότητας  η 

οποία  αντιπροσωπεύεται στις κωδικοποιήσεις. 

 Ως εκ τούτου περιέχει όλες τις παραγωγικές λέξεις - στη Γουινέα αυτό 

σημαίνει 20 λέξεις- (σε μας, όσες είναι απαραίτητες για να καλυφθεί η γλώσσα 

μας) συνδεδεμένες με τις αντίστοιχες κωδικοποιήσεις.  

 Μετά τις πρώτες 10 λέξεις  οι οποίες δεν είναι τίποτε άλλο από την 

κωδικοποίηση της λέξης η οποία μετά χωρίζεται σε συλλαβές  τοποθετείται ένα 

πρώτο απλό κείμενο, από τους συνδυασμούς των πρώτων 10 παραγωγικών 

λέξεων. Στο σημείο αυτό οι μαθητές καλούνται να κάνουν ανάγνωση της 

πραγματικότητας μέσα από ένα γραπτό κείμενο, όπως ακριβώς είχαν 

προηγουμένως κάνει μέσα από την αποκωδικοποίηση των φωτογραφιών και των 

σχεδίων. 

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι υπόλοιπες παραγωγικές λέξεις και 

ενδιάμεσα από αυτές ένα δεύτερο κείμενο λίγο μεγαλύτερο και δυσκολότερο από 

το πρώτο, ενώ ακολουθούν, μια σειρά από δημιουργικές ασκήσεις που 

επινοούνται σε σχέση πάντοτε με τις ανάγκες του τμήματος. Ο Φρέιρε επισημαίνει 

ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στον τρόπο που οι μαθητές ερμηνεύουν τα κείμενα 

μέσα από τον προφορικό τους λόγο. 

 Το δεύτερο μέρος του πρώτου τεύχους  περιέχει 8 κωδικοποιήσεις με 

φωτογραφίες χωρίς παραγωγικές λέξεις (αφού αυτή η φάση έχει συμπληρωθεί). 

Τα κείμενα προκύπτουν από αποκωδικοποίηση των φωτογραφιών με τη βοήθεια 

του δάσκαλου. Αυτό γίνεται στην αρχή προφορικά και έπειτα γραπτά. Η ύλη που 

                                                           
422Βλ. P. Freire, 1978, σελ. 168-173. 
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παράγεται σ’ αυτή τη φάση είναι πολύ πλούσια και αποκαλύπτει την ικανότητα 

έκφρασης των μαθητών.  

 Το δεύτερο τεύχος του βιβλίου χρησιμοποιείται για την μετα- αλφαβητική 

φάση και περιέχει κείμενα τα οποία έχουν σχέση με τα ενδιαφέροντα και τις 

ανάγκες τους. 

 Στην Ελληνική πραγματικότητα το 1987, έγινε μια προσπάθεια σύνταξης  

περιεχομένων από μεμονωμένα άτομα για λογαριασμό της Λαϊκής Επιμόρφωσης 

με συγκεκριμένους στόχους. Από τότε κανέναν δεν απασχόλησε αυτό το θέμα. 

 Κατά την προσωπική μου άποψη  η χρήση ενός μόνο βιβλίου το οποίο 

παράγεται κεντρικά και έχει ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό, φαίνεται να μην 

εξυπηρετεί ούτε το δάσκαλο ούτε τους επιμορφωνόμενους. Από την εμπειρία μας, 

κρίναμε απαραίτητη την ύπαρξη ενός βιβλίου ή βιβλίων για τον επιμορφωτή, για τη 

διδασκαλία του σε ενηλίκους αναλφάβητους με γενικές κατευθύνσεις ως προς τη 

χρήση του. Το βιβλίο αυτό δε θα έπρεπε να χρησιμοποιείται αποκλειστικά, αλλά να 

προσφέρει εναλλακτικές λύσεις  ανάλογα με την πραγματικότητα και τις απαιτήσεις 

του τμήματος. 

 Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και σε μας κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκανε ο 

Φρέιρε, από μια επιτροπή από επιμορφωτές με εμπειρία στη διδασκαλία 

αλφαβητισμού ενηλίκων, Πανεπιστημιακούς και ειδικούς κατά τομείς επιστήμονες 

(γλωσσολόγοι, συντάκτες, γραφίστες, σχεδιαστές για την εικονογράφηση, κ.α.) οι 

οποίοι θα λάβουν υπόψη τους πετυχημένες σειρές μαθημάτων αλφαβητισμού που 

έχουν παραχθεί σε άλλες χώρες. 

 Προτείνω από την εμπειρία μου, στο πρώτο τεύχος να χρησιμοποιηθεί η 

μητρική  γλώσσα, γιατί έχει καλύτερα αποτελέσματα στη διδασκαλία ανάγνωσης 

και γραφής και στο δεύτερο τεύχος που θα χρησιμοποιηθεί για το μετα- 

αλφαβητικό στάδιο, να χρησιμοποιηθεί η επίσημη γλώσσα.  Κατά τη γνώμη μου 

πρέπει να αποφευχθεί ο τύπος ανάγνωσης κειμένου που από τη μία πλευρά 

παρουσιάζεται η μητρική γλώσσα και  από την άλλη η επίσημη γλώσσα. Αυτό 

παίρνει τη μορφή δίγλωσσου διαβάσματος και μπορεί να δημιουργήσει 

προβλήματα.  
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 Θεωρώ επίσης χρήσιμη την έκδοση φυλλαδίων με συνεντεύξεις από τους 

ίδιους τους αναλφάβητους ανθρώπους: οι αγρότες λ.χ, έχουν μια αξιόλογη 

εμπειρική γνώση γύρω από τις βασικές αγροτικές τεχνικές. Αυτή η γνώση μπορεί 

να δημοσιευτεί μέσα από κείμενα των ίδιων των αναλφάβητων (γραμμένα σε μια 

απλή και ελεύθερη γλώσσα, συντακτικά και σημασιολογικά), και να 

χρησιμοποιηθεί και σε άλλα τμήματα. 

 Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν φυλλάδια με καταγραμμένες ιστορίες 

και μνήμες μεγάλων ανθρώπων αλλά και ποικίλα θέματα συνδεδεμένα με 

ιστορικές στιγμές. Όλα τα φυλλάδια χρειάζονται να είναι εικονογραφημένα και να 

διαθέτουν ειδικά κείμενα για προβληματισμό. 

 Επιπροσθέτως, χρειάζεται να υπάρχει ένα βιβλίο ασκήσεων για το δάσκαλο 

το οποίο θα περιέχει θέματα για συζήτηση με στόχο την αύξηση του λεξιλογίου, τη 

μελέτη γραμματικών τύπων και την ανάλυση των λέξεων από γλωσσική σκοπιά, 

ειδικότερα για τη μετα-αλφαβητική φάση. 

 Το εγχειρίδιο διδασκαλίας να μην μοιράζεται στους  επιμορφωνόμενους 

αλλά να δίνονται φωτοτυπίες κάθε ενότητας, με δύο λευκές σελίδες στο τέλος, 

ώστε να σημειώνουν τις δικές τους παρατηρήσεις. 

 Υποθέτω ότι αυτός ο τύπος βιβλίου θα βοηθήσει τους επιμορφωτές στο 

παιδαγωγικό τους έργο και θα αποτελέσει ερέθισμα για μια δημιουργικότητα, 

προσφέροντας στους επιμορφωνόμενους ένα είδος ασφάλειας αλλά και 

υποστήριξη κατά τη διάρκεια της μάθησής τους. Η διδακτέα ύλη έτσι δεν θα 

επιβάλλεται και δεν θα αποτελείται από αποσπασματικές πληροφορίες που θα 

κατατίθενται από τον επιμορφωτή στους επιμορφωνόμενους θα οργανώνεται και 

θα συστηματοποιείται πάνω στην εμπειρία των ανθρώπων και σε πράγματα που 

θέλουν να μάθουν περισσότερο. Η διαβεβαίωση του Μάο Τσε Τούνγκ423σε κάποια 

συζήτησή του με τον Μαλρώ ότι “θα πρέπει να διδάξουμε τις μάζες  με σαφήνεια 

ό,τι εμείς πήραμε από αυτές συγκεχυμένα” μας παραπέμπει επίσης σε μια 

ολόκληρη θεωρία, για το πώς πρέπει να καταρτιστεί το πραγματικό περιεχόμενο 

της εκπαίδευσης ενηλίκων.  

                                                           
423Βλ. A. Malraux, Antimemoirs, New York, 1968. Αναφέρεται στο Π. Φρέιρε, 1977β, σελ. 109. 
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 3.5.3. Αξιολόγηση 

 Ένα ακόμη ζήτημα που προβλημάτισε την ομάδα ήταν το θέμα της 

αξιολόγησης. Η ομάδα αποφάσισε  ότι για τους ενηλίκους θα ήταν πρόσφορος 

ένας τρόπος αυτοαξιολόγησης μετά το πρώτο δίμηνο: η αξιολόγηση να γίνεται 

δηλαδή από τους ίδιους τους επιμορφωνόμενους μέσα στο τμήμα με την βοήθεια 

των επιμορφωτών ως συντονιστών. Να μπορούν να εκφράζονται και να έχουν 

άποψη για το τι συμβαίνει εκεί, να βαθμολογούν τον εαυτό της στο τέλος κάθε 

ενότητας μαθημάτων αλλά και να εκφράζουν την άποψή τους για τους συμμαθητές 

τους. Η ανοιχτή έκφραση της γνώμης καθενός για τον εαυτό του αλλά και η άποψη 

που είχαν σχηματίσει οι υπόλοιποι γι’ αυτόν,  έφερνε ολοένα  καινούριες και 

χρήσιμες προτάσεις. Στη συνέχεια η ομάδα αποφάσισε να αξιολογεί τις 

δραστηριότητες όλων των τμημάτων της περιοχής με βάση τις αναφορές που 

προέκυπταν από τα τμήματα. Συνοπτικά, υιοθετήθηκαν δύο στάδια: το πρώτο 

αφορούσε στην ανάλυση της διαδικασίας μέσα σε κάθε τμήμα και στην άποψη των 

επιμορφωνόμενων, και το δεύτερο στη σύνθεση που γινόταν από τους 

επιμορφωτές, κάθε δύο εβδομάδες, και ήταν αφιερωμένο στην αξιολόγηση των 

παιδαγωγικών δυσκολιών που παρατηρήθηκαν. Η αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων εξυπηρέτησε τόσο τους επιστημονικούς όσο και τους 

παιδαγωγικούς στόχους της έρευνας. Από επιστημονική άποψη, αποτέλεσε την 

απαραίτητη αντικειμενική βάση για περαιτέρω επεξεργασία και από  παιδαγωγική 

βοήθησε στη ρύθμιση της λειτουργίας της ομάδας. 

  Σε σχέση με την αξιολόγηση,  κρίθηκε σημαντική από την ομάδα,  η 

παρουσία  ψυχολόγου, ο, η οποίος/α έστω μία φορά το μήνα θα αξιολογούσε την 

αντίληψη που έχουν οι ενήλικοι για τους εαυτούς τους καθώς και την εκτίμηση που 

δείχνει ο δάσκαλος προς αυτούς. 

 

3.5.4. Μαθητές και δάσκαλοι υποκείμενα στη διαδικασία της 

γνώσης 
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  Οι ενήλικοι αναλφάβητοι και οι δάσκαλοι-επιμορφωτές τους  αποτελούν 

εξίσου υποκείμενα στην πορεία αλφαβητισμού. Οι αναλφάβητοι δεν βρίσκονται 

έξω απο την ιστορία& παραδέχονται τον αναλφαβητισμό τους και μέσα από τη 

συγκεκριμένη διαδικασία μάθησης γίνονται υποκείμενα στην πορεία μάθησης, η 

οποία τους “εκθέτει σε καινούριες καταστάσεις”.  

 Αλλά και ο δάσκαλος-επιμορφωτής στη διαδικασία του αλφαβητισμού 

ακολουθεί μια πορεία, η οποία ξεκινάει από τους ίδιους τους ανθρώπους μέσα 

από την κατανόηση της καθημερινής τους ζωής. Έτσι, οι μεθοδολογικές αρχές που 

διέπουν τη διαδικασία επικοινωνίας διδάσκοντος-διδασκομένων κατά την πορεία 

της μάθησης πρέπει να στηρίζονται: (1) στη θεώρηση ότι η μάθηση στον 

αλφαβητισμό ενηλίκων συντελείται κυρίως με τη διέγερση των ενδιαφερόντων, το 

διάλογο και την αυτενέργεια (2) στον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνεργασία μεταξύ 

διδασκόντων και επιμορφωτή, (3) στα κίνητρα, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα, τις 

εμπειρίες, τις ικανότητες και  τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των μορφωνόμενων 

(4) στην ανάπτυξη πνεύματος συλλογικής εργασίας και στην αποτροπή του 

ανταγωνιστικού κλίματος, και (5) στην πιο πρόσφορη διδακτική μέθοδο που ο 

επιμορφωτής οφείλει σε κάθε γνωστική περίσταση να συνθέτει και να εφαρμόζει 

ελεύθερα. 

 Η ενθάρρυνση αναγκαία και απαραίτητη 

 Ένας κόσμος ενθάρρυνσης σημαίνει πολλά για έναν ενήλικο που 

αισθάνεται ότι, πραγματικά ή όχι, μειονεκτεί.  Πρέπει να εγκαθιδρυθεί ένα κλίμα 

ελευθερίας και αμοιβαίων υποστηρίξεων, ένα κλίμα μέσα στο οποίο οι άνθρωποι 

θα αισθάνονται αρκετή ασφάλεια και θα αισθάνονται ότι γύρω τους υπάρχουν 

πρόσωπα με τα οποία μπορούν να νιώθουν εμπιστοσύνη να μοιράζονται τις 

αντιλήψεις τους, να αποκαλύπτουν κάποια από τα αισθήματά τους, και να ζητούν 

βοήθεια όταν τους είναι απαραίτητη.  

  Ο επιμορφωτής, κατευθύνοντας τη πορεία μάθησης οφείλει να οικοδομήσει 

ένα κλίμα αποδοχής των ενηλίκων μαθητών και να  τους προσφέρει βοήθεια να 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Είναι σημαντικό να αποφεύγει πιθανές  

παρατηρήσεις, που μπορούν να προσβάλουν το μαθητή,  είτε ιδιωτικά είτε 

δημόσια. Ο ενήλικος μαθητής είναι πιθανό να αποφύγει να πάρει μέρος σε μια 
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συζήτηση από φόβο μήπως οι άλλοι γελάσουν μαζί του. Αν όμως ο επιμορφωτής 

κατορθώσει να υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης και να διαπραγματεύεται με σεβασμό 

όλες τις απόψεις, τέτοιου είδους αναστολές θα διαλυθούν. Στις συνθήκες αυτές 

παρατηρήθηκε ότι οι ενήλικοι μαθητές ενθαρρύνονται, διατυπώνουν ελεύθερα τις 

απόψεις τους, διαφωνούν, ζητούν βοήθεια, ακούν ο ένας τον άλλον, 

χρησιμοποιούν ο ένας τα μέσα του άλλου στη μάθηση, δοκιμάζουν νέες ιδέες και 

συμπεριφορές και έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν και να εκτιμήσουν την 

πρόοδό τους. Η ελευθερία έκφρασης είναι μια αναγκαία κατάσταση για τη 

συμμετοχή τους στη μέθοδο για την επίτευξη του τελικού στόχου.  

 Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις παρατηρήθηκε ότι οι ενήλικοι 

αναλαμβάνουν την ευθύνη τους ως μαθητές αλλά και την ευθύνη του τι θα μάθουν 

και πώς θα το μάθουν. Η στάση του επιμορφωτή πρέπει να  περιστρέφεται γύρω 

από την άποψη ότι όλοι μαθαίνουν τόσο όσο μπορούν, ώστε η κάθε μέρα να είναι 

γεμάτη όταν επιστρέφουν στο σπίτι. 

 Η αίσθηση εκπλήρωσης 

 Αλλά και η αίσθηση της ικανοποίησης, έχει σχέση με την ίδια την πορεία της 

μάθησης& μάθηση άλλωστε  είναι μια συγκινητική και ριψοκίνδυνη δραστηριότητα 

σ΄αυτές τις ηλικίες. Γι αυτό η πορεία πρέπει να είναι απολαυστική, μέσα σε 

ευχάριστη ατμόσφαιρα, να μην  χαρακτηρίζεται από πλήξη και ανία, και όλα αυτά 

μπορούν να επιτευχθούν  όταν το περιεχόμενο των μαθησιακών δραστηριοτήτων 

των επιμορφωτών συναντιέται με τα ενδιαφέροντα των ενηλίκων μαθητών. 

 Από τη στιγμή που οι σκοποί είναι ξεκάθαρα καθορισμένοι και πρακτικά 

εφικτοί οι μαθητές στο τέλος των μαθημάτων, πρέπει να έχουν την αίσθηση της 

εκπλήρωσης ότι έχουν ανακαλύψει και έχουν μάθει καινούργιες γνώσεις. 

 

 3.5.5. Προς ένα μετα-αλφαβητικό στάδιο 

 Ένα σημαντικό ζήτημα που τίθεται είναι η μετα-αλφαβητική φάση  (αφού η 

ικανότητα να ξεχνούν είναι ένας κίνδυνος πάντοτε παρών) η οποία ωστόσο δεν 

ερευνήθηκε εξαιτίας αντικειμενικών λόγων (Οι επιμορφωτές την άλλη χρονιά 
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έφυγαν επειδή διορίστηκαν, επιμόρφωση δεν έγινε για καινούργια άτομα, η 

επιχορήγηση προγραμμάτων στη Λαϊκή Επιμόρφωση καθυστέρησε κλπ.).  

 Παρατηρήθηκε ότι οι καινούργιοι αλφαβητισμένοι εύκολα ξεχνούν τις 

δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής και επισημάνθηκε ότι είναι αναγκαία η σταθερή 

χρήση αυτών των δεξιοτήτων μετά τη διδασκαλία αλφαβητισμού. Γι’ αυτό τα 

προγράμματα είναι απαραίτητο να έχουν στοιχεία μετα-αλφαβητικού διαβάσματος. 

Αλφαβητισμός και μετα-αλφαβητισμός δεν είναι δύο ξεχωριστές πορείες& 

αποτελούν κομμάτια της ίδιας πορείας, συνυφασμένα μεταξύ τους. Η έμφαση 

πρέπει να δοθεί στα περιεχόμενα και η διαδικασία εμπέδωσής τους να γίνεται στη 

φάση της μετα-αλφαβητικής αγωγής. Στο μετα-αλφαβητικό αυτό στάδιο, με τις ίδιες 

μεθοδολογικές αρχές, οι επιμορφωτές μπορούν να προχωρήσουν με περιλήψεις 

των θεμάτων που εξετάστηκαν στην πρώτη φάση και με επί πλέον μελέτη της 

ιστορίας ή γεωγραφίας κλπ. Μπορούν να είναι σχεδιασμένα σε απλά μαθήματα 

που θα περιέχονται σε ένα βασικό βιβλίο, γραμμένα στην επίσημη γλώσσα, 

προσιτή στην πλειοψηφία των μαθητών που έχουν συμπληρώσει την πρώτη φάση 

της μάθησής τους. Χρειάζεται επίσης να υπάρχουν  κριτήρια για το πέρασμα των 

μαθητών από το ένα επίπεδο στο άλλο και να εξασφαλίζεται η προοπτική, για 

όσους το επιθυμούν, να αποκτήσουν απολυτήριο Δημοτικού. Αυτό είναι πιθανό να 

αποτελέσει ένα σοβαρό κίνητρο για τη συμμετοχή τους  στα τμήματα 

αλφαβητισμού. 
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 Κεφάλαιο τέταρτο:  

 Απόπειρα διδακτικού μοντέλου  

4.1. Η ύλη αλφαβητισμού από γλωσσική άποψη 

 Αναφέρθηκε ήδη424 ότι η ύλη αλφαβητισμού πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε 

(1) να ενδιαφέρει τους ανθρώπους σημασιολογικά όταν τη διαβάζουν και (2) να 

διδάσκει σ’ αυτούς τις μηχανικές δεξιότητες της ανάγνωσης και της γραφής. 

 Για πολλά χρόνια οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ο βασικός παράγοντας 

για να μάθει ένα πρόσωπο να διαβάζει τη γλώσσα που ήδη μιλάει, είναι να μάθει 

να συσχετίζει τα γραπτά σύμβολα ή γράμματα με τους ήχους των συμβόλων της 

ομιλούμενης γλώσσας. Η διαδικασία αυτή κατά την άποψή μας δεν ενδείκνυται για 

ενηλίκους. 

  Ο ενήλικος αναλφάβητος είναι εύκολο να μάθει να διαβάζει και να γράφει 

την Ελληνική γλώσσα μέσα από τη συλλαβική425 προσέγγιση. Δηλαδή με τα 17 

σύμφωνα και τα 4 φωνήεντα (α, ι, ο, ε) αρχικά, και με τους 64 συνδυασμούς (17 

επί 4) συλλαβών που προκύπτουν. Οι συλλαβές αυτές, πάνω στον πίνακα, 

μπορούν να γίνουν λέξεις, προτάσεις και στη συνέχεια να δημιουργήσουν ιστορίες 

δίνοντας έτσι απλές  μορφές περιεχομένων αλφαβητισμού. 

 Η γραπτή γλώσσα (1) χρησιμοποιεί λέξεις που δεν είναι ευρέως χρηστικές 

στον προφορικό λόγο, άρα συχνά άγνωστες και (2) οι γραμματικές δομές της δεν 

χρησιμοποιούνται στον προφορικό λόγο. 

 Για το υλικό αλφαβητισμού λοιπόν, προκειμένου να είναι εύκολα κατανοητό 

από τους επιμορφωνόμενους (1) είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται (από 

τον επιμορφωτή) παραγωγικές λέξεις βασισμένες στην γλώσσα την οποία 

βιώνουν και καταλαβαίνουν οι αναλφάβητοι και (2) να διδάσκονται απλά στοιχεία 

γραμματικών κανόνων και δομών στην αρχή των μαθημάτων. 

                                                           
424Βλ. παραπάνω, σελ. 241. 

425Μια προσέγγιση ανάγνωσης είναι η συλλαβική όπου η μονάδα του ήχου δεν είναι ένα απλό 

φώνημα αλλά αποτελεί σύνδεση φωνημάτων σε ένα ειδικό πρότυπο, τη συλλαβή. 
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 Ο επιμορφωτής οφείλει να λάβει υπόψη του (α) τον παράγοντα της 

συχνότητας των φωνημάτων (στη γλώσσα μας κάποια φωνήματα είναι 

περισσότερο συχνά από άλλα)  και να διδάξει λέξεις με τα φωνήματα αυτά και (β) 

τον παράγοντα φωνητικών δυσκολιών, όπως  είναι τα συμφωνικά συμπλέγματα 

γκ, γγ, ντ, μπ, τσ, τζ, βρ, χρ, πρ, κρ, φρ, τρ, θρ, ρφ, ρτ, ρκ, ρν, χν, πν, βλ. κλ, τα 

δίψηφα φωνήεντα (οι, αι, ει, ου,) αλλά και τους συνδυασμούς ευ-εβ, ευ-εφ, αυ-αφ, 

αυ-αβ και να τα παρουσιάσει σταδιακά ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους και 

(γ) να αποφύγει τον συνδυασμό συλλαβών στην ίδια λέξη με  τα γράμματα δ-θ, θ-

φ, ειδικά στην αρχή των μαθημάτων για να μην προκαλέσει σύγχυση στους 

επιμορφωνόμενους. 

 Χρειάζεται επίσης να χρησιμοποιεί μικρές λέξεις και προτάσεις. Οι 

πολυσύλλαβες λέξεις διαβάζονται δυσκολότερα από τις δισύλλαβες. Οι μεγάλες 

επίσης προτάσεις είναι δυσκολότερες στην ανάγνωση και την κατανόηση. Ακόμη 

οι δευτερεύουσες προτάσεις ανεβάζουν το βαθμό δυσκολίας του κειμένου. 

 Άλλο στοιχείο που πρέπει να λάβει υπόψη του ο επιμορφωτής είναι η 

επανάληψη όσων διδάσκει. Η επανάληψη της πληροφορίας έχει αποδειχθεί 

ιδιαίτερα σημαντική στους ενηλίκους που μαθαίνουν να διαβάζουν και να 

γράφουν, γι’ αυτό πρέπει να γίνεται επανάληψη  σε κάθε διδακτική ενότητα, σε 

όσα έχουν ήδη  διδαχθεί, τουλάχιστον στα πρώτα πέντε μαθήματα, και στη 

συνέχεια να γίνεται επαναληπτικό μάθημα για κάθε πέντε ενότητες, πάντοτε 

φυσικά ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος. 
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4.1.1. Εφαρμογή της συλλαβικής οικογένειας στην Ελληνική 

γλώσσα 

 Περιγραφική ανάλυση της διδακτικής  πορείας 

 Αφού η ομάδα ολοκλήρωσε το σχεδιασμό της ύλης, το πρόγραμμα 

διδασκαλίας διαμορφώθηκε ως εξής: 

 Στην αρχή, κάθε επιμορφωνόμενος πήρε μια φωτοτυπία με μια 

κωδικοποιημένη κατάσταση, στην προκειμένη περίπτωση μια φωτογραφία ή ένα 

σχέδιο. 

 Η κωδικοποίηση αυτή, αντιπροσωπεύεται και γραφικά  από την 

παραγωγική λέξη, η οποία εκφράζει την προφορική έκφραση της σχεδιασμένης 

κατάστασης. Μέσα από ένα θεωρητικό πλαίσιο  ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες, 

να φανταστούν και να μιλήσουν πάνω σ’ αυτή την κατάσταση. Στόχος είναι να 

προχωρήσουν πέρα από την απλή γνώση της απλής περιγραφής, σε μια πιο 

βαθιά και κριτική γνώση αυτής της κατάστασης, με τη βοήθεια του επιμορφωτή. 

 Μετά την επισήμανση της σημασιολογικής σχέσης ανάμεσα στη λέξη και τη 

κωδικοποίηση, ο επιμορφωτής γράφει ολόκληρη τη λέξη στον πίνακα.  (Θα ήταν 

ενδιαφέρον να παρουσιάζεται  όλη αυτή  η διαδικασία με σλάιντς ή διαφάνειες).  

 Στη συνέχεια ο επιμορφωτής χωρίζει τη λέξη σε συλλαβές που ο 

αναλφάβητος συνήθως αναγνωρίζει ως κομμάτια και προχωρεί για κάθε μία 

συλλαβή στην αναγνώριση της φωνηματικής της οικογένειας. Κατόπιν ακολουθεί η 

“κάρτα ανακάλυψης”426 όπου παρουσιάζονται οι φωνηματικές οικογένειες της 

λέξης με ταυτόχρονη αναγνώριση των φωνηέντων (α, ο, ι, ε). Τότε οδηγούνται οι 

μαθητές να ανακαλύψουν τον μηχανισμό σχηματισμού της λέξης μέσα από 

φωνητικούς συνδυασμούς.  

 Μέσα από τον εξαιρετικά κατάλληλο αυτό μηχανισμό μπορούν να αρχίσουν 

με εκπληκτική ευκολία να δημιουργούν λέξεις με φωνηματικούς συνδυασμούς, οι 

οποίοι προκύπτουν από την ανάλυση μιας δισύλλαβης ή τρισύλλαβης λέξης.  

                                                           
426Βλ. Π. Φρέιρε, 1977α, σελ. 105. Επίσης, παραπάνω, σελ. 225, υποσ. 381.  
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 Ακολουθεί ενδεικτικά η ανάλυση μιας λέξης 

 Ο επιμορφωτής παίρνει για παράδειγμα τη λέξη “μάνα” ως πρώτη 

αναλυμένη παραγωγική λέξη. Η λέξη αποτελεί πάντοτε θέμα συγκεκριμένου 

πλαισίου, στοιχείο σημαντικό που προσδιορίζει και τη δισύλλαβη λέξη και τη  

σύνθετη ώστε να μπορεί να λειτουργήσει όπως έχουμε πει (Δεν σημαίνει όμως ότι 

η λέξη μάνα είναι για όλα τα τμήματα το πρώτο μάθημα).  

 Στη συνέχεια αναλύει τη φωτογραφία και τη συνδέει427 με τη λέξη μάνα& 

μέσα από την εμπειρία των επιμορφωνόμενων το θέμα παίρνει διάφορες όψεις. 

Γράφει στον πίνακα μόνο τη λέξη μάνα. Αμέσως μετά παρουσιάζει τα κομμάτια της 

λέξης και εισάγει έτσι την αναγνώριση της φωνηματικής οικογένειας. Τότε γράφει  

μά-να. 

 Ξεκινώντας με την πρώτη συλλαβή μα-,  παρακινεί τα άτομα να μάθουν όλη 

τη φωνηματική οικογένεια από τον συνδυασμό του αρχικού συμφώνου με όλα τα 

φωνήεντα. Σ’ αυτό το σημείο γράφει στον πίνακα τα α, ε, ι, ο για να ενισχύσει την 

κατανόηση των μαθητών σχετικά με τους ήχους των φωνηέντων (τα φωνήεντα 

δίνουν τον ήχο) και ενώνει με το ίδιο σύμφωνο όλα τα φωνήεντα. π.χ. μα, με, μι, 

μο. 

 Αντιμέτωποι με την συλλαβική αυτή οικογένεια οι μαθητές καλούνται να 

αναγνωρίσουν μόνο τη συλλαβή μα- την οποία είδαν στη λέξη μάνα. Αυτό σημαίνει 

ότι πρέπει να τη συγκρίνουν με τις άλλες συλλαβές. 

 Τότε ο επιμορφωτής θέτει δύο ερωτήματα. 1) -Αυτά  τα κομμάτια έχουν 

κάποια ομοιότητα μεταξύ τους ή διαφέρουν; Σε τι διαφέρουν; Η απάντηση που 

πρέπει  να δοθεί  από τους επιμορφωνόμενους  είναι ότι όλα αρχίζουν όμοια, με το 

μ και τελειώνουν διαφορετικά. Τότε θέτει το δεύτερο ερώτημα. 2) Τους ρωτάει -αν 

όλες οι συλλαβές που αρχίζουν με τον ίδιο γράμμα και τελειώνουν διαφορετικά, 

μπορούν να ονομάζονται μα-; Οι επιμορφωνόμενοι απαντούν όχι. Όταν 

                                                           
427Η αναλυση και η σύνδεση γίνεται ως εξης. “βλέποντάς την και ακούγοντάς την τι θυμόσαστε από 

τη ζωή σας”; 
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διαπιστώσουν, ότι εξαιτίας του διαφορετικού φωνήεντος υπάρχει διαφορά στην 

προφορά, προχωρεί στην επόμενη οικογένεια της δεύτερης συλλαβής.  

 Επαναλαμβάνει τη ίδια διαδικασία για τη συλλαβή -να, μαθαίνοντάς τους τη 

δεύτερη οικογένεια φωνητικών συνδυασμών, δηλαδή να, νε, νι, νο. 

 Μετά τη φωνηματική οικογένεια το τμήμα κάνει πρακτική εξάσκηση 

διαβάζοντας τις καινούργιες συλλαβές.  

 Η πιο σπουδαία στιγμή γι αυτούς είναι όταν οι δύο οικογένειες 

παρουσιάζονται μαζί, σ’ αυτό που ο  Φρέιρε ονομάζει “κάρτα ανακάλυψης”428: 

μα - με - μι - μο        α - ε - ι - ο         

να - νε - νι - νο. 

 Ο επιμορφωτής γράφει τον πίνακα των συλλαβών και διαβάζει τις συλλαβές 

μόνες τους. Στο σημείο αυτό διευκρινίζει ότι το σύστημα της νέας ελληνικής 

γλώσσας επιβάλλει το -ς στο τέλος πολλών λέξεων και το γράφει στον πίνακα. 

Αναφέρει επίσης ότι τα φωνήεντα μπορούν να αποτελέσουν συλλαβές από μόνα 

τους.  

 Στη συνέχεια προτείνει μια οριζόντια και μια κάθετη ανάγνωση του πίνακα 

συλλαβών και ρωτά τους επιμορφωνόμενους. Νομίζετε ότι μπορείτε να 

δημιουργήσετε κάτι μ’ αυτά τα κομμάτια;  

 Αυτή είναι η αποφασιστική στιγμή. Μετά από μια σιωπή, που μερικές φορές 

μπορεί να τον φέρει σε αμηχανία, ιδιαίτερα όταν είναι άπειρος, όλοι προσπαθούν 

να φτιάξουν προφορικά λέξεις με τους συνδυασμούς.  Από τη στιγμή που θα 

κάνουν τον πρώτο συνδυασμό, έχουν ανακαλύψει τη συλλαβική δομή των λέξεων 

στην ελληνική γλώσσα. Συγκεντρώνουν τότε την προσοχή τους στο μηχανισμό 

των συλλαβικών συνδυασμών και ανακαλύπτουν τις δυνατότητές του. 

 Έτσι, συνδυάζοντας τις συλλαβές της συγκεκριμένης λέξης με διάφορους 

τρόπους προέκυψαν οι λέξεις: 

μάνα - μίμος - μαμά - μόνος - μόνα 

                                                           
428Βλ. P. Freire, 1970, σελ. 398-404. 
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νονός - μόνες - μάνες - μόνο - νόμος 

νομός - μονά - μονός - νονά - μίνι 

έμενα - μένα - έμενε - μένανε  

Κάποιος επίσης πρόφερε αμάν, ενώ μια αγράμματη γυναίκα πρόφερε μία 

ολόκληρη πρόταση429 από το πρώτο μάθημα: “μάνες μένανε μόνες” πρόταση που 

αποτέλεσε εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα συζήτησης. 

 Ο επιμορφωτής διαβάζει τις λέξεις και τις γράφει  στον πίνακα. 

 Στη συνέχεια διαβάζουν όλοι μαζί δυνατά και αργά, κατόπιν μόνοι τους 

σιωπηλά και μετά μεγαλοφώνως ο ένας μετά τον άλλο. Η εξάσκηση είναι πάντοτε 

απαραίτητη. 

 Στο σημείο αυτό  ο επιμορφωτής μπορεί να ξεχωρίσει το -ο-, να διευκρινίσει 

ότι αποτελεί από μόνο του λέξη, (το άρθρο), να ρωτήσει ποιες από τις λέξεις που 

σχηματίσαμε παίρνουν μπροστά τη λέξη ο και να τις γράψει. 

 Κατόπι προκαλεί τους συμμετέχοντες να γράψουν ό,τι μπορεί ο καθένας, 

στην λευκή σελίδα που συνοδεύει τη φωτοτυπία τους. Η ανάγνωση και η γραφή 

είναι αξεχώριστες φάσεις της ίδιας πορείας και αντιπροσωπεύουν την κατανόηση 

και την κυριαρχία στη γλώσσα. 

 Το γράψιμο πρέπει να γίνει από το πρώτο μάθημα και να αφιερωθεί γι’ αυτό 

ο απαιτούμενος χρόνος, ο οποίος πρέπει να είναι περισσότερος απ’ ότι για το 

διάβασμα. Έχει παρατηρηθεί, ότι  οι ενήλικες μαθαίνουν ευκολώτερα430 να 

διαβάζουν μέσα από τις δεξιότητες αναγνώρισης συλλαβών απ’ ότι να γράφουν, 

επειδή το γράψιμο απαιτεί τη χρήση δεξιοτήτων ανάκλησης (συλλαβών, 

γραμμάτων, λέξεων). “Είναι αλήθεια ότι κάποιος μπορεί να διαβάσει κάτι, όταν 

μπορεί να το γράψει αλλά δεν είναι αλήθεια ότι  μπορεί να γράψει κάτι όταν μπορεί 

να το διαβάσει”. 

                                                           
429Από τη συλλαβική οικογένεια της λέξης μεσοχώρι π.χ. προέκυψε η πρόταση “χίρα έσυρε χορό 

μέρα μεσιμέρι” όπου αναπτύχθηκε η έννοια της προκατάληψης για τη χήρα γυναίκα. 

430Βλ. M. K. L, Bauco, 1978, σελ. 109-110, 127. Επίσης Μ. Τόφης, 1985, σελ. 118. 
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 Οι αναλφάβητοι πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και απέναντι στο μη 

προφορικό λόγο και να αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν σύμβολα. 

Βλέποντας δηλαδή γραπτά σύμβολα, να μπορούν να τα επαναλαμβάνουν 

προφορικά και να τα μεταφέρουν με γραπτά σύμβολα. Η γραφή είναι δύσκολη και 

είναι σπουδαίο για τους ενηλίκους να βλέπουν τους επιμορφωτές τους να 

αγωνίζονται δίπλα τους& είναι σημαντικό να αισθάνονται οι ενήλικοι ότι δεν τους 

ελέγχουν αλλά τους καθοδηγούν. 

 Ενδιαφέρον είναι επίσης το γεγονός ότι γράφουν ευανάγνωστα και δεν τους 

διακρίνει αναποφασιστικότητα, αντίθετα απ’ ότι θα περιμέναμε. Δεν έχει σημασία, 

ειδικά στα πρώτα μαθήματα, το γεγονός ότι κάνουν συνδυασμούς που δεν δίνουν 

πραγματικές λέξεις. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι το γεγονός ότι έχουν ανακαλύψει 

το μηχανισμό των φωνητικών συνδυασμών.  

 Όσον αφορά στα κεφαλαία γράμματα, ο επιμορφωτής θεώρησε ότι δεν είναι 

απαραίτητο να τα γράψει από το πρώτο μάθημα αλλά μόλις χρειαστούν. Πρέπει 

όμως να τους μάθει ότι τα κύρια ονόματα γράφονται με κεφαλαία, πράγμα που 

διδάσκει χρησιμοποιώντας τη συλλαβική οικογένεια των δικών τους ονομάτων 

(Κατερίνα, Μαρίνα κλπ.). 

 Κάποιοι από τους επιμορφωτές δίδαξαν από το πρώτο κιόλας μάθημα μαζί 

με τα φωνήεντα ε, ι, ο, α και το ου για λόγους τεχνικής ευκολίας. 

 Άλλο στοιχείο που επισημάνθηκε ήταν ότι  οι παραγωγικές λέξεις που 

τοποθετούνται για συλλαβική ανάλυση στις κωδικοποιήσεις η μία μετά την άλλη,  

έπρεπε να ακολουθούν  βαθμιαία  την κλίμακα της αυξανόμενης φωνητικής 

δυσκολίας έτσι  ώστε να συνδυάζονται οι διδακτικοί στόχοι.  

 Επίσης η διδασκαλία κάποιων μαθημάτων προέκυψε μετά από  συλλογική 

δουλειά των επιμορφωτών. 

 Μετά τα πρώτα πέντε μαθήματα όταν πια έχουν εμπεδώσει τους 

μηχανισμούς των φωνητικών συνδυασμών, ο επιμορφωτής τους παρότρυνε να 

επιχειρήσουν να γράψουν με τον τρόπο που μιλάνε, ένα δικό τους  κείμενο με 

λίγες προτάσεις. 
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 Ήταν πολύ σημαντικό ότι πρίν από λίγες μέρες ήταν αγράμματοι και τώρα 

μπορούσαν να γράψουν λέξεις και προτάσεις από τη δική τους εμπειρία. 

 Αυτό που παρατηρείται στην πορεία μάθησης αναφορικά με την ανάγνωση 

και τη γραφή είναι ότι από την πρώτη μέρα διαφαίνονται έντονα οι προσδοκίες των 

ενηλίκων που βιάζονται να έχουν ορατά αποτελέσματα. Όταν μπαίνουν στη 

διαδικασία και ξεπερνούν κατά κάποιον τρόπο το φόβο τους, φαίνεται ότι 

πειθαρχούν. Είναι σπουδαίο για τον επιμορφωτή να διατηρήσει τον αρχικό 

ενθουσιασμό εξηγώντας παράλληλα στους σπουδαστές ότι τα γρήγορα 

αποτελέσματα είναι απίθανα431και ότι δεν είναι δυνατό να τα μάθουν όλα σε μια 

μέρα. Αυτό φυσικά ποικίλλει από άτομο σε άτομο και για κάποιους τα 

αποτελέσματα θα φανούν μόνο μετά από κάποιο συγκεκριμένο χρόνο εργασίας. 

 

 Ασκήσεις  

 Ασκήσεις αναγνώρισης: 

 Στις ασκήσεις οι επιλογές έγιναν από εμπειρίες των επιμορφωτών. Ο 

επιμορφωτής ξεκινά με ασκήσεις αναγνώρισης με στόχο (1) τη συγκεκριμένη λέξη, 

στην προκειμένη περίπτωση, τη λέξη “μάνα” και (2) τις συγκεκριμένες συλλαβές 

της λέξης αυτής.  

 Πρώτα αναγνωρίζει τη λέξη μάνα μέσα στο αρχικό κείμενο το οποίο 

διαβάζει στην ομάδα και στη συνέχεια μέσα από ομάδες λέξεων. 

 Για να είναι η άσκηση αποτελεσματική και να βοηθήσει τους 

επιμορφωνόμενους στην εμπέδωση, ο επιμορφωτής τοποθετεί τη λέξη πρώτα σε 

εντελώς ανόμοιες λέξεις και μετά σε παρόμοιες432. 

Παράδειγμα: 

1. Να αναγνωρίσουν τη λέξη “μάνα” ανάμεσα στις παρακάτω ομάδες λέξεων 

(φωτογραφική αποτύπωση της λέξης): 

                                                           
431Βλ. E. K. Townsend Coles, 1977, σελ. 91. 

432Βλ. G. Mounin, 1988, σελ. 104 (Ετερογενείς ομάδες και ομοιογενείς ομάδες). 
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Α.  μόνιμα,  χαρά,  μανούλα, μένουμε,  μέλι,  νήματα,  μάνα  

Β.  μεγάλα,  μαλακά,  μάνα,  μελανά,   μάλωνα,  μήνυσα  

Γ.  μέρη, μέλι,  μένα,   μόνα,  μάνα, μάτι, μήνα,  μανία  

Το ίδιο ισχύει και για μια πολυσύλλαβη λέξη, π.χ. “μεροκάματο” 

Να αναγνωριστεί η λέξη  “μεροκάματο” μέσα στις ομάδες λέξεων 

Α. πάλι, λάθος, μεροκάματο, χάνω, ψάρι (μέγεθος- συλλαβές των λέξεων). 

Β. μακαρόνι, μεσημέρι, μαραγκός, μεροκάματο, μεροδούλι (λέξεις που μοιάζουν 

κάπως).  

Γ. μερόνυχτο, μεροκάματο, μεροκάματα. (λέξεις που αρχίζουν με την ίδια συλλαβή  

και τελειώνουν με την ίδια). 

2. Το ίδιο ακριβώς κάνει και για τις συλλαβές της λέξης “μάνα”. 

 Η αναγνώριση γίνεται αρχικά μέσα σε ομάδες λέξεων σε οριζόντια σειρά και 

στη συνέχεια στις προτάσεις του κειμένου που έχει δοθεί. (π.χ.) 

Α. σινεμά - μανιτάρι - μοναχός - νοσοκόμα 

Β. μαντέμι, μαντάρω, νάρθηκας, ναρκομανής 

Για τις συλλαβές της λέξης “μεροκάματο”  στις λέξεις, 

Α. καμαρώνω, μέρος, τόπος, λιτότητα, ακόμα 

Β. τοποθεσία, ροδοκόκκινος, μακροζωία, μεγαλόσωμος 

3. Ο επιμορφωτής δίνει λέξεις για να συμπληρώσουν τη συλλαβική οικογένεια της 

λέξης “μάνα”. 

(Μά)να, (με)θυσμένος, (μο)ναχογιός, (μι)ζέρια 

Μά(να), βάσα(νο),(νε)ρό, (νί)κη 

Έτσι μαθαίνουν να βρίσκουν τις συλλαβές χωρίς να ξέρουν να διαβάζουν. 

 Σ’ αυτές τις ασκήσεις ο επιμορφωτής έκρινε σκόπιμο να δίνει με 

συνεχόμενη σειρά τις λέξεις από τις οποίες οι επιμορφωνόμενοι θα διαλέξουν τη 

σωστή και όχι σε κάθετες στήλες, με το σκεπτικό ότι μια τέτοια διάταξη των λέξεων 
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βοηθάει το μάτι να συνηθίσει να ακολουθεί τη γραμμή με τα γράμματα από τα 

αριστερά προς τα δεξιά, αποτελώντας ταυτόχρονα μια πρώτη πράξη 

ανάγνωσης433 αφού οι επιμορφωνόμενοι δεν είναι ακόμα σε θέση να διαβάζουν 

κείμενα. 

 Για την καλύτερη εμπέδωση κάνει επανάληψη στις συλλαβές που τους 

δυσκολεύουν και αυτοί μετά τις αναγνωρίζουν και τις γράφουν. 

 Συνδυάζοντας τους βαθμούς δυσκολίας προσπαθεί να δώσει ερεθίσματα 

ώστε να βρούν ένα τρόπο έκφρασης και αποτύπωσης της λέξης με κάποια 

διαβάθμιση στις ασκήσεις. 

 Επίσης ο ρόλος των προφορικών ασκήσεων είναι ουσιαστικός: π.χ. “πείτε 

λέξεις που να αρχίζουν από μα- και να-, δεν είναι όμως απαραίτητο να γίνεται από 

το πρώτο μάθημα. 

 Τονίζεται η ανάγκη της επανάληψης  και στην ανάγνωση και στη γραφή ως 

καθημερινό στοιχείο διδασκαλίας, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν  εξασκήσει τη 

μνήμη τους στα γράμματα. Δεν έχουν ευκινησία γιατί δεν είναι ασκημένοι να 

γράφουν. Είναι αναγκαίο να ενθαρρύνονται να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις 

δεξιότητές τους και να γράφουν χωρίς να ανησυχούν ή να στενοχωριούνται, αφού 

όλοι μοιράζονται την ίδια εμπειρία μέσα στο τμήμα. 

 Για το λόγο αυτό, σε κάθε επόμενο μάθημα ο επιμορφωτής προσθέτει τον 

προηγούμενο συλλαβικό πίνακα, κάνοντας ταυτόχρονη επανάληψη. Επίσης κατά 

τη διδασκαλία της δεύτερης παραγωγικής λέξης παρακινεί τους  μαθητές να 

συνδυάζουν τις συλλαβές όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με εκείνες της πρώτης 

λέξης. Μέσα από την άσκηση αυτή γίνεται και η αξιολόγηση του τμήματος.  

 Κρίνεται επίσης σκόπιμο να δημιουργεί ο επιμορφωτής φυσικούς τρόπους 

παραγωγής γραπτού λόγου, όπως γράμματα, καταλόγους για ψώνια, κάτι για την 

οικογένειά τους, ένα ποίημα, συνταγές μαγειρικής, κλπ. Αυτό που είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμο είναι να τους βοηθήσει να μιλήσουν για τα κείμενά τους. 
                                                           
433Η επισήμανση αυτή αναφέρεται από την Α. Μίσιου στην εργασία της”Η μέθοδος Φρέιρε: 

συλλαβική οικογένεια και η ανάγνωση της εμπειρίας στα ντοσιέ της Γ.Γ.Λ.Ε.” που έγινε για 

λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης Αθήνας. 
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 Στην πορεία των μαθημάτων  δίνει να αντιγράψουν ένα γραπτό τους με 

μουντζούρες, μια διεύθυνση, ένα απόσπασμα από το γραπτό κάποιου, τις ώρες 

των δρομολογίων ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα λεωφορεία, τηλέφωνα 

από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Κάνουν αντιγραφή για συγκεκριμένους λόγους και 

όχι αντιγραφή για την αντιγραφή, πράγμα που διαφέρει ριζικά από αυτό που 

γίνεται στο σχολείο, και ως προς τα κίνητρα και ως προς τον τρόπο. 

 Με τέτοιου είδους ασκήσεις που συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση των 

λογικών διαδικασιών στην πορεία μάθησης η διδασκαλία της ανάγνωσης και της 

γραφής αναδεικνύει το μαθητή σε υποκείμενο της μαθησιακής διαδικασίας.  

Συμπερασματικά: Από την εμπειρία μας διαπιστώθηκε ότι μια ενότητα χρειάζεται 

για να διδαχθεί τέσσερις έως δώδεκα διδακτικές ώρες, ενώ για να αποκτηθεί 

βασική γνώση απαιτούνται 200 έως 240 ώρες. 

  Πιστεύουμε ότι οι επιμορφωνόμενοι πρέπει από την πρώτη στιγμή  α) να 

ασκούνται να διαβάζουν, με άνεση και σχετική ταχύτητα, φωναχτά και σιωπηρά, 

μεμονωμένες λέξεις, μικρά λεκτικά σύνολα και προτάσεις και να καταλαβαίνουν 

αυτά που διαβάζουν και β) να ασκούνται στην ευανάγνωστη γραφή, στη σωστή 

θέση του τόνου κάθε λέξης και στην τήρηση κανονικής απόστασης ανάμεσα στα 

γράμματα μιας λέξης ή ανάμεσα στις λέξεις ενός λεκτικού συνόλου. 

 Τολμούμε να πούμε  ότι η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να χτιστεί γύρω 

από μια λέξη και μια εικόνα, με συγγραφείς τους ίδιους τους ενηλίκους οι οποίοι 

αποσυνθέτουν τη λέξη, ξανασυνδυάζουν τις συλλαβές, σχηματίζουν νέες λέξεις, 

αναπτύσσουν οι ίδιοι τις φράσεις.  Ο δικός μας ρόλος είναι να θέτουμε ερωτήσεις. 

Πού, πώς, γιατί, γιατί πρέπει, ώστε να μη μείνει η εκπαίδευση ενηλίκων μια απλή 

τεχνική διαβάσματος αλλά να γίνει γνωσιολογική πράξη434κατανόησης της 

πραγματικότητας, βασισμένη στις λέξεις των ίδιων των αναλφάβητων μαθητών. 

 

                                                           
434Βλ. P. Freire, 1978, σελ. 39, 57, 89. Πάντα διαβάζουμε για κάποιο σκοπό. Δεν διαβάζουμε για να 

διαβάζουμε, μέσα από τις λέξεις προσπαθούμε να διαπραγματευθούμε με τα πράγματα. Με τα 

πράγματα που πέρασαν, με τα παρόντα, μ’ εκείνα που θάρθουν στο μέλλον. Διαβάζουμε με σκοπό 

να κατανοήσουμε τη σημασία των λέξεων και μέσα από τις λέξεις την πραγματικότητα. 
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 4.1.2. Το πρόβλημα της ιστορικής ορθογραφίας 

 Η ορθογραφία προσδιορίζει την φωνολογική ταυτότητα και την έννοια των 

λέξεων και συνδέεται με τη διδασκαλία της γραμματικής. 

 Η φωνητική γραφή (πλήρης αντιστοιχία προφορικής ομιλίας και γραπτών 

συμβόλων) διευκολύνει αρχικά τους ενηλίκους αναλφάβητους να γράφουν, δεν 

τους επιτρέπει όμως να κατανοούν την ιστορική ορθογραφία των κειμένων χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι κάποιος που δεν γράφει ορθογραφημένα είναι ανίκανος να 

σκέφτεται. (Ο αναλφάβητος έχει γνώση και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. 

Δεν είναι απαραίτητο να ξέρει ότι το χωράφι είναι ουδέτερο). Όμως εγγράμματος 

είναι αυτός που γράφει ορθογραφημένα. 

 Σ’ αυτό το σημείο κρίναμε απαραίτητο να τους αποενοχοποιήσουμε από 

την κοινωνική κατωτερότητα που αισθάνονται εξαιτίας της ανορθογραφίας τους και 

αναφερθήκαμε στον Μακρυγιάννη ο οποίος έμαθε γράμματα σε προχωρημένη 

ηλικία, όχι για την ορθογραφική τους αξία αλλά από ανάγκη να γράψει, να 

μεταδώσει τα βιώματά του, την ιστορία του, τα γεγονότα του καιρού του. Ο 

Μακρυγιάννης γράφει όπως ακριβώς μιλάει και η έλλειψη γνώσης της ιστορικής 

ορθογραφίας δεν τον εμποδίζει να διατυπώνει κρίσεις και να εκφράζεται για 

πολύπλοκα εθνικά θέματα. Τονίσαμε επίσης ότι σήμερα ο πηγαίος γραπτός λόγος 

του Μακρυγιάννη αποτελεί μνημείο της Νεοελληνικής ιστοριογραφίας και θεωρείται 

ανεκτίμητης εθνικής και φιλολογικής σημασίας. Κάποια στιγμή αργότερα 

παρουσιάσαμε κείμενά του, στα οποία οι λέξεις αποδίδονται φωνητικά όπως 

“λαλούνταν”435. 

 Έτσι αποφασίσαμε να τους μαθαίνουμε ορθογραφία όταν αισθάνονται την 

ανάγκη να μην κάνουν ορθογραφικά λάθη, και πάντως όχι κατά τους πρώτους 

τρεις μήνες. 

                                                           
435Βλ. Ν. Ι. Κυριαζίδη, 1983, σελ. 9, 48. Ο Γ. Βλαχογιάννης όταν πρωτοδημοσίευσε τα 

Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη (1904) παρατήρησε ότι ο  Μακρυγιάννης υπήρξε πιστός, 

φωνητικός καταγραφέας της γλώσσας μας και “έγραψεν ως ελάλησεν”. Τέλεια φωνητική 

αποτύπωση της “λαλιάς” των Ελλήνων, στο τέλος της Τουρκοκρατίας και στις απαρχές του 

Νεοελληνικού κράτους, όπως ίσως θα την έκανε ένα μαγνητόφωνο. 
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 Σ’ αυτή την περίπτωση η ορθογραφία δεν γίνεται καθ’ υπαγόρευσιν ή με 

αναπαραγωγή της απομνημόνευσης μιας φράσης όπως στο σχολείο, αλλά 

συνδέεται με την παραγωγή γραπτού λόγου.  

 Δεν τους λέμε τον κανόνα στην γραμματική αλλά τους βοηθάμε να τον 

διαπιστώσουν μόνοι τους. 

 Χρησιμοποιούμε δημιουργικές ασκήσεις, -είναι αυτές που υπηρετούν 

κάποιο νόημα έξω από τη γραμματική, έχουν ενδιαφέρον και γενικότερα 

συνδέονται με καθημερινές ανάγκες και απαιτούν κάποια επινόηση436. 

 Προσπαθούμε (1) να διαπιστώσουν μόνοι τους ότι οι λέξεις (άρθρα), ο, η, 

το, οι και οι τύποι τους, προαναγγέλλουν τη γραπτή μορφή των αμέσως επόμενων 

λέξεων. Κάτι τέτοιο μπορεί να αποτελέσει άσκηση επαγωγικού συλλογισμού που 

ως συμπέρασμα θα έχει τη γενίκευση λ.χ. ότι η κατάληξη των θηλυκών γράφεται 

με  η. Επίσης όσα ουσιαστικά παίρνουν το άρθρο το, γράφονται με -ι. 

 Επισημαίνουμε επίσης και εξηγούμε μέσα στα κείμενα τα ορθογραφικά  

ζευγάρια τις-της, τε-ται, μαι-με, -οντας-ώντας. 

 Μετά από κάποιες ασκήσεις τους μαθαίνουμε το ρήμα  χωρίς τον ορισμό 

του και κάποια θεωρητική θεώρηση χρόνων και εγκλίσεων. Η γραμματική είναι 

παρούσα και αποφασιστική στις συναλλαγές τους συνεχώς. -”Δεν είπα τελείωσα, 

αλλά τελείωσαν”. Αντιπαρατίθενται δύο ρηματικοί τύποι που διαφέρουν στο 

γραμματικό μόρφημα το οποίο πληροφορεί τον ακροατή ποιός ή ποιοί τελείωσαν. 

Οι χρόνοι και οι φωνές, του ρήματος καθορίζονται όχι από τη γραμματική αλλά 

από το νόημα. Αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές σημασίες των φράσεων “κάηκε το 

φαγητό” και “έκαψες το φαγητό”. 

 Τους επισημαίνουμε ότι όταν απευθύνονται σε πολλούς θα γράφουν τη 

λέξη στο τέλος με ένα γράμμα (ε) και όταν απευθύνονται σε ένα με δύο γράμματα  

(αι) π.χ. Μην καπνίζετε, Ζητείται υπάλληλος. Οι αναλφάβητοι έχουν μυθοποιήσει 

τη γλώσσα. Πιστεύουν ότι αν βάλουν -αι  ξέρουν πολλά. 

                                                           
436Βλ. για την ιστορική ορθογραφία προτάσεις απλοποίησης, Γ. Μ., Ιγνατιάδη, 1991, σελ. 37. 
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 Εξηγούμε επίσης τη χρήση του υποκειμένου, του αντικειμένου, χωρίς να 

κάνουμε αναφορά στην ορολογία του συντακτικού. 

 Η διδασκαλία της γραμματικής στους ενηλίκους δεν πρέπει να αποτελεί 

τελικό σκοπό ή αυτοσκοπό αλλά μέσο για την εκμάθηση και άλλων γλωσικών 

μορφών της γλώσσας437. Άλλωστε η γραμματική είναι ένας μόνο από τους 

πολλούς παράγοντες που δίνει νόημα στο λόγο, και από μόνη της δεν αρκεί438. 

 Έτσι, πρέπει να τους  μάθουμε γραμματική χωρίς να αισθάνονται ότι 

κάνουν κάτι ξεχωριστό και να αποκαλύπτουμε κάθε φορά ιδιαίτερους τρόπους 

μέσα από τους οποίους  θα συνδέουμε, αυτό που διδάσκουμε με το κοινωνικό 

περιβάλλον ώστε η μάθηση να δικαιώνεται από τις ανάγκες που τα άτομα 

αντιμετωπίζουν στις κοινωνικές τους συναλλαγές. Δεν τους διδάσκουμε να 

αποστηθίζουν γραμματικούς κανόνες αλλά τους βοηθάμε στην ορθή γραφή και 

ομιλία της μητρικής τους γλώσσας. 

 Για τις τέσσερες πράξεις αριθμητικής αρκεί στην αρχή ένας λογαριασμός 

εστιατορίου μιας συντροφιάς. Βασικό θέμα είναι η προπαίδεια. Αργότερα οι τιμές 

αγοράς και πώλησης των προϊόντων δίνουν τα θέματα των προβλημάτων, όπως 

και οι μηνιαίες ή ετήσιες αποδοχές των εργατών. 

 Όσον αφορά στην αξιολόγηση, προκύπτει η ανάγκη μετά από πολλά 

μαθήματα, ο ενήλικος αναλφάβητος να αποκτήσει συνείδηση  του τι ξέρει και του τι 

δεν ήξερε και έμαθε. Έτσι μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και 

γραφής κάθε δύο μήνες είναι χρήσιμο να βλέπουμε γενικά πώς προχωρεί η 

εργασία μας. 

  Τότε τους ζητούμε να γράψουν σημειώματα από την καθημερινή τους ζωή. 

“Έστω ότι πήγες στον ηλεκτρολόγο και δεν τον βρήκες. Τι θα γράψεις”; “Έφυγες 

βιαστικά από το σπίτι και πρέπει να αφήσεις σημείωμα στον άντρα σου. Τι θα 

γράψεις”. Κάτι τέτοιο βοηθάει και δασκάλους και μαθητές. 

                                                           
437Βλ. Χρ. Φράγκου, 1986στ, σελ. 343-358 (εισήγηση για τις μεθόδους διδασκαλίας της 

νεοελληνικής γραμματικής). Επίσης Χ. Τσολάκης, 1991, σελ. 135-154. 

438Βλ. Α. Φραγκουδάκη, 1985-86, σελ. 14. 
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 Συμπερασματικά η ομάδα δεν αντιμετώπισε προβλήματα όσον αφορά στην 

καθαρά τεχνική άποψη της πορείας διδασκαλίας. Το σημείο που παρουσίασε 

κάποιες δυσκολίες ήταν η δημιουργία διαλόγου από την πλευρά των δασκάλων 

γιατί και εμείς από την δική μας εκπαίδευση δεν είχαμε συνηθίσει σ΄αυτόν. 

Προσπαθήσαμε ο καθένας όσο μπορούσε. 

 Το πρόβλημα όμως που προκύπτει είναι πώς μπορεί να διδάσκεται μόνος 

του ένας ενήλικος μετά από έναν κύκλο μαθημάτων. 

  

 Όσον αφορά στο τμήμα των λειτουργικά αναλφάβητων, το γλωσσικό υλικό 

διαμορφώθηκε με κύριο σκοπό τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και τη σωστή 

εκφορά της γλώσσας. Το λεξιλόγιο των ατόμων αυτών είναι περιορισμένο και 

υποβαθμισμένο ποιοτικά και ποσοτικά, γεγονός που τους εμποδίζει να 

εκφραστούν με πληρότητα, σαφήνεια, πυκνότητα και ποικιλία. Η κατανόηση ακόμη 

και μιας απλής έκθεσης γεγονότων προσκρούει σε πλήθος άγνωστες λέξεις. 

 Βασική μας επιδίωξη ήταν να γίνεται η κατανόηση και η εμπέδωση των 

λέξεων και των γραμματικών κατηγοριών τους μέσα από ασκήσεις, από τη χρήση 

των λέξεων στην πρόταση, στο κείμενο, από τη συγκεκριμένη δηλαδή 

πραγμάτωση και εφαρμογή τους στο γλωσσικό περιβάλλον, και όχι μέσα από την 

απομνημόνευση των λέξεων, που τις απομονώνει από το λειτουργικό ρόλο που 

παίζουν μέσα στην πρόταση. Άλλωστε οι λέξεις αποκτούν διαφορετική κάθε φορά 

νοηματική φόρτιση από τα συμφραζόμενα του γλωσσικού περιβάλλοντος μέσα 

στο οποίο βρίσκονται. 

 Έτσι, οι γλωσσικές ασκήσεις που χρησιμοποιήθηκαν είχαν γραμματικό 

χαρακτήρα (έγινε ιεράρχηση με βάση την σπουδαιότητά τους, ουσιαστικό, επίθετο, 

ρήμα)  ή ήταν δημιουργικές ασκήσεις με ευρύτερη γλωσσική σημασία (π.χ 

σκόρπιες ανακατωμένες λέξεις για να σχηματιστεί πρόταση, λέξεις που 

παράγονται από άλλες, σημασιολογικά αντίθετες, συνώνυμα, που προσέφεραν τη 

δυνατότητα να πλουτίζουν τον γλωσσικό τους κώδικα. Άγνωστες επίσης λέξεις 

μέσα στα κείμενα ή στις ασκήσεις, για τις οποίες έπρεπε να κάνουν προσπάθεια 

να τις κατανοήσουν από τα συμφραζόμενα). 
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 Οι λειτουργικά αναλφάβητοι δεν παρουσιάζουν ομοιογένεια ως προς το 

γνωστικό τους επίπεδο. Ήταν λοιπόν απαραίτητο να ιεραρχούμε τις ασκήσεις και 

να τις παρουσιάζουμε με διαφορετικούς βαθμούς δυσκολίας. Οι ασκήσεις δίνονταν 

φωτοτυπημένες στους επιμορφωνόμενους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους 

και λύνονταν εκεί.  

 Το ντοσιέ της Λαϊκής επιμόρφωσης “Συμπλήρωση Βασικής Παιδείας 

Ενηλίκων” των Τσιώκου Γεράσιμου και Κοντράρου Σταυρούλας (Αθήνα 1987), το 

εγχειρίδιο “Ελληνικά για ξένους” του ΑΠΘ αλλά και το βιβλίο “Νεοελληνική 

γλώσσα” (τεύχος Α), μας προσέφεραν μεγάλη ποικιλία από ασκήσεις ενώ 

παράλληλα δημιουργήσαμε και άλλες, προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα υλικό 

κατάλληλο για τις ανάγκες του τμήματος.  
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4.2. Ο ρόλος της γλώσσας στον αλφαβητισμό ενηλίκων  

“Ρώτα τη μάνα στο σπίτι, τα παιδιά στους δρόμους, τον απλοϊκό 

άνθρωπο στο παζάρι. Κοίταξέ τους στο στόμα πώς μιλούνε και 

έτσι γράφε”439. (Λούθηρος) 

 

 Το θέμα της γλώσσας είναι θεμελιακό στα κείμενα του Φρέιρε. Ο Φρέιρε, 

όπως και ο Βιγκότσκι, θέτοντας προτεραιότητα στην ερώτηση η σκέψη ή η 

γλώσσα, θεμελιώνει την παιδαγωγική του στην φιλοσοφική αντίληψη των εγγενών 

δυνάμεων της γλώσσας. Οι αναλφάβητοι, όπως ακριβώς και εμείς οι 

αλφαβητισμένοι440, σκέφτονται και μιλάνε ταυτόχρονα και σε συσχέτιση. 

Χρησιμοποιούν τη γλώσσα ως μέσον επικοινωνίας. 

 Για τον Φρέιρε η διαδικασία της κατάκτησης της ανάγνωσης και της γραφής 

πρέπει να αρχίζει από μια πολύ περιεκτική αντίληψη της (πράξης) ανάγνωσης του 

κόσμου, κάτι που οι ανθρώπινες υπάρξεις κάνουν πριν ακόμα διαβάσουν τις 

λέξεις. Η προκριτική σκέψη σε καμια περίπτωση δεν πρέπει να απορριφθεί αλλά 

να μεταμορφωθεί. Κεντρικό ζήτημα για την πορεία αλφαβητισμού ενηλίκων στον 

Φρέιρε είναι να προνοηθούν τα μέσα για μια τέτοια μεταμόρφωση. Σε μας 

απομένει να τους βοηθήσουμε να ανακαλύψουν το συσχετισμό γλώσσας-σκέψης. 

 Έτσι, η γλώσσα όπως ορίζεται από τον Φρέιρε, παίζει σπουδαίο ρόλο στη 

δόμηση της εμπειρίας441και στην οργάνωση και νομιμοποίηση των κοινωνικών 

πρακτικών των ομάδων της κοινωνίας442 -στην προκειμένη περίπτωση των 

αναλφάβητων. 

                                                           
439Αναφέρεται από τον Ν. Κυριαζίδη στο: Ν. Ι. Κυριαζίδη, 1983, σελ. 22. 

440Κι εμείς  όταν μιλάμε, η δύναμη της ομιλίας της γλώσσας, η τάση προς σύνταξη φέρεται κατά 

μήκος της σκέψης μας. Δεν σκεφτόμαστε τις σκέψεις μας και ύστερα τις τοποθετούμε  στις λέξεις.  

Λέμε και σκεφτόμαστε (εννοούμε) ταυτόχρονα. 

441Αυτή την οπτική για τη γλώσσα υιοθετεί και ο Γκράμσι, ως τεχνική διερμήνευσης της ανθρώπινης 

εμπειρίας μέσα από λέξεις για τον εαυτό μας και τους άλλους. 

442Βλ. P. Freire & D. Macedo, 1987, σελ. 141. 
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 Με βάση τα παραπάνω, σημαντικό ρόλο στον αλφαβητισμό ενηλίκων  

κατέχει η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί για διδασκαλία. Πρέπει να 

διαμορφώσουμε  μια παράδοση διδασκαλίας  της ζωντανής τους γλώσσας που να 

γίνεται το μέσο για μια κριτική οικειοποίηση της κουλτούρας τους και της ιστορίας 

τους. 

 Με αυτή την έννοια μέσα από τον αλφαβητισμό πρέπει να βοηθηθούν οι 

αναλφάβητοι να επανεμφανίσουν τις καθημερινές βιωμένες εμπειρίες τους και να 

δώσουν απόλυτη προτεραιότητα στη μελέτη των δικών τους ιστοριών που είναι 

υποτιμημένες στην καθημερινή ζωή, ώστε να γίνουν κατανοητές και να 

αποκτήσουν κύρος443 ( να νομιμοποιηθούν) από την κυρίαρχη κουλτούρα. 

 Για να γίνει αυτό, στα προγράμματα αλφαβητισμού, απαιτούνται μορφές 

εκμάθησης που δεν πρέπει να αγνοούν την σπουδαία σχέση μεταξύ γλώσσας και 

μορφωτικού κεφαλαίου444 των ανθρώπων προς τους οποίους απευθύνονται. 

 Θα  πρέπει να λάβουν υπόψη την προφορική445 χρήση της γλώσσας των 

αναλφάβητων αφού μέχρι τώρα μάθαιναν από αυτά που άκουγαν και όχι από 

αυτά που έβλεπαν. Ο διδακτικός προγραμματισμός του περιεχομένου πρέπει να 

λειτουργεί μέσα στο χώρο της ζωντανής τους γλώσσας. Οι τεχνικές446 που θα 

υιοθετηθούν πρέπει να παρακολουθούν τις περιστάσεις επικοινωνίας στον 

κοινωνικό χώρο όπου τα άτομα κινούνται, υποχρεώνονται ή επιθυμούν να 

αντιμετωπίσουν την κοινωνική τους ζωή. 

 Οι εκπαιδευτές-επιμορφωτές πρέπει να αναπτύξουν παιδαγωγικές δομές 

ώστε να προμηθεύσουν στους σπουδαστές την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν 

                                                           
443Βλ. P. Freire & Macedo 1987, σελ. 149-156. 

444Ενα πρόγραμμα αλφαβητισμού πρέπει να βασίζεται στο μορφωτικό κεφάλαιο αυτών των 

ανθρώπων και να έχει σημείο αναφοράς τη μητρική τους γλώσσα. Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία 

στους αναλφάβητους να χρησιμοποιήσουν την πραγματικότητά τους  ως βάση για τον 

αλφαβητισμό. Αυτό περιλαμβάνει τη γλώσσα την οποία φέρνουν. 

445Για τη διάσταση του προφορικού αλφαβητισμού βλ. P. Freire & D. Macedo, 1987, σελ. 43, 50. 

446Βλ. στο ίδιο, σελ. 113. Είναι αδύνατο να διευθύνεις προγράμματα αλφαβητισμού σε μια γλώσσα 

που δεν είναι μέρος της κοινωνικής πρακτικής των ανθρώπων. 

 
280



 

την πραγματικότητά τους ως  βάση για αλφαβητισμό. Όταν πρόκειται να επιλέξουν 

κείμενα για τους αναλφάβητους θεμελιώδες κριτήριο αποτελεί η επικοινωνιακή 

χρησιμότητα σ’ αυτούς. Γιατί, όπως ο Εμίλ Μπενβενίστ έγραφε σχετικά, ο λόγος 

είναι “η κοινή πηγή της σκέψης, της γλώσσας και της κοινωνίας”447. “Ο λόγος είναι 

η ικανότητα που πηγάζει από την κοινωνική ζωή που επιδρά και διαμορφώνει την 

κοινωνική ζωή. Ο λόγος αναπαράγει την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα 

παράγεται εκ νέου μέσα από το λόγο”.    

 Αλλά και οι γραμματικές μορφές και οι δομές448 που θα μελετηθούν (π.χ. 

στη διδασκαλία της μεθοδολογίας της γραμματικής) πρέπει να ξεκινούν από τον 

προφορικό τους γλωσσικό κώδικα που τον χαρακτηρίζουν μικρές φράσεις, λίγα 

επίθετα, επιρρήματα, λίγες αφηρημένες έννοιες αλλά μεγάλη ζωντάνια και 

συναισθηματισμός. 

 Δεν πρέπει να τους εμπλέξουμε σε μια διαδικασία αλλαγής του γλωσσικού 

τους κώδικα γιατί τότε παραγνωρίζουμε ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά 

της γλώσσας, τη λειτουργική πολυμορφία της449. Ο Αμερικανός Λαμπόφ 

ισχυρίζεται ότι η λαϊκή γλώσσα δεν είναι λιγότερο σύνθετη ούτε λιγότερο πλούσια 

από αυτήν της άρχουσας τάξης& είναι απλώς λιγότερο μορφοποιημένη και 

τυποποιημένη. 

 Αν όμως θελήσουν, μπορούμε να τους διδάξουμε και τον καλλιεργημένο 

γλωσσικό κώδικα που μεταδίδει  ανθρώπινες γνώσεις και πολιτιστικές αξίες, μέσα 

από τυπικές λογικές δομές και γλωσσικά σχήματα για τις ποικίλες ανάγκες που 

δημιουργεί ο νέος τρόπος επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους. 

 Το  γλωσσικό όργανο των  αναλφάβητων μπορεί να επαρκεί για τις ανάγκες 

του οικείου τους κοινωνικού χώρου, σίγουρα όμως δεν φτάνει για τις ανάγκες τους 

στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο.  Οι ενήλικοι αναλφάβητοι δεν έχουν την 

                                                           
447Αναφέρεται από την Α. Φραγκουδάκη στις σημειώσεις της για το μάθημα “εκπαίδευση και 

γλώσσα”, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1985-1986, σελ. 3. 

448Από άποψη γλωσσολογίας τα γραμματικά πλαίσια (κόνσεπτ) είναι διαφορετικά από την 

παραδοσιακή γραμματική. Αυτό πρέπει να κατανοηθεί από τους δασκάλους αλφαβητισμού. 

449Βλ. Μ. Σετάτος, 1974, σελ. 16-23. 
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δυνατότητα παρέμβασης στο κοινωνικό σύνολο, αντιμετωπίζουν προβλήματα στις 

δημόσιες υπηρεσίες, στα νοσοκομεία, στην εργασία τους, στο σχολείο των 

παιδιών τους και γενικά στις σχέσεις τους με οποιαδήποτε μορφή εξουσίας, αφού 

παρά τις σύγχρονες αναλύσεις η γλώσσα τους συνεχίζει να είναι στιγματισμένη και 

κατώτερη.  

 Το ζήτημα της γλώσσας αλφαβητισμού ενηλίκων θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί έντιμα. Επιδίωξη των προγραμμάτων, κατά την άποψή μας, για να 

επιτευχθούν οι στόχοι δεν πρέπει να είναι απλώς η ανάπτυξη δεξιοτήτων που 

βοηθούν στην απόκτηση της επίσημης γλώσσας από τους αναλφάβητους, γιατί 

κάτι τέτοιο μόνο του, αρνείται συστηματικά τις μορφωτικές εμπειρίες των 

αναλφάβητων που αναφαίνονται μέσα από τις καθημερινές βιωμένες εμπειρίες 

τους και σημασιοδοτούν τις μορφωτικές εμπειρίες της ανώτερης τάξης450. “Αν 

θέλουν  να οικοδομήσουν  αλληλεγγύη που να έχει περιεχόμενο πιο συγκεκριμένο 

από προπαγανδιστικούς λόγους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσοχή στον 

άλλο όταν μιλά τη δική του γλώσσα. Η ακρόαση αυτή δεν αποτελεί μόνο δείγμα 

φυσικής μέριμνας απέναντι στην ετερότητα. Κάποια μέρα μπορεί να αποβεί 

σωτήρια σε έναν κόσμο όπου οι εξορισμένοι από την ευημερία, οι κουρασμένοι 

από τις ανισότητες, πολύ περισσότεροι και γερά οπλισμένοι, θα μπορούσαν να 

δώσουν βίαιη μορφή σε έναν πόθο τους, που έχει μείνει ανεκπλήρωτος για μεγάλο 

διάστημα, στον πόθο τους να γίνουν επιτέλους ακουστοί”451. 

 Για τον Φρέιρε η γλώσσα  εξασφαλίζει τη δύναμη του οράματος452. Μέσα 

από αυτήν μπορούμε να ονομάσουμε τον κόσμο, να τον κατανοήσουμε και να 

φανταστούμε την αλλαγή του. Η γλώσσα αποτελεί το μέσο για κριτική 

συνειδητοποίηση, και στη συνέχεια το μέσο σύλληψης της αλλαγής και των 

επιλογών εκείνων που μπορούν να επιφέρουν αλλαγές.  

                                                           
450Βλ. P. Freire & D. Macedo, 1987, σελ. 14. 

451Βλ. C. Hagege, 1993α, σελ. 306. 

452Βλ. P. Freire & D. Macedo, 1987, σελ. 15-16. Το όραμα όχι ουτοπικό όνειρο, αλλά τα όνειρα 

διατυπωμένα με μια κριτική και εφευρετική φαντασία, πρακτικοποιημένη σε διάλογο στην 

ονομάτιση και ξανα-ονομάτιση του κόσμου. 
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 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο καθένας μπορεί να αλλάζει τα πράγματα αλλά 

και τον εαυτό του ακούγοντας, διαβάζοντας, γράφοντας και μιλώντας453. 

 Συμπερασματικά στα προγράμματα αλφαβητισμού όσον αφορά στη 

γλώσσα, πρέπει να αποφασίζουν για τις πραγματικές ανάγκες, όχι μόνο η 

μειοψηφία των ειδικών αλλά και οι ίδιοι οι επιμορφωνόμενοι, να καλούνται δηλαδή 

να διαβάσουν το δικό τους λόγο που είναι δυνατός, αυθεντικός,αληθινός, και 

διαφορετικός από τον κυρίαρχο.  
 

                                                           
453Βλ. A. Φραγκουδάκη, 1985-86, σελ. 11. 
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 Κεφάλαιο πρώτο:  

 Λειτουργικός αναλφαβητισμός 

 

 1.1. Εισαγωγικά - Οριοθέτηση 

 Ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά-μορφωτικά προβλήματα με 

παγκόσμια διάσταση454 και ανησυχητική έκταση στη χώρα μας είναι το φαινόμενο 

του λειτουργικού αναλφαβητισμού με πολύ σοβαρές συνέπειες455 στη ζωή των 

ατόμων και τη λειτουργία των κοινωνιών. 

                                                           
454 Βλ. Σ. Κοντράρου, 1990, σ. 95. Ο λειτουργικός αναλφαβητισμός είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν 

αποτελεί πρόβλημα μόνο στις υπανάπτυκτες χώρες του Τρίτου Κόσμου αλλά και στις 

ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, στις οποίες λόγω της υποχρεωτικής εκπαίδευσης έχει 

περιοριστεί το πρόβλημα του οργανικού αναλφαβητισμού, παραμένει πρόβλημα ο λειτουργικός 

αναλφαβητισμός του οποίου τα ποσοστά ανέρχονται για την Αγγλία και Ιρλανδία σε 13,5%, τη 

Γαλλία και το Βέλγιο σε 16%, την Ιταλία 19%, Ισπανία και Πορτογαλία 20%. Στις Η.Π.Α έρευνα του 

1979 που χρηματοδότησε το εθνικό Αναγνωστικό κέντρο έδειξε ότι 23 εκατομμύρια άνθρωποι 16 

ετών και πάνω είναι λειτουργικά αναλφάβητοι, με κριτήρια το κατά πόσο μπορούσαν να διαβάσουν 

μια εφημερίδα και να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με το περιεχόμενό της, να 

χρησιμοποιήσουν τον τηλεφωνικό κατάλογο, να συμπληρώσουν σωστά διάφορα έντυπα κ.λ.π., και 

ο αριθμός αυτός αυξάνεται κατά 2,3 εκατομμύρια το χρόνο. Τόσο στις χώρες της Ευρώπης όσο και 

της Αμερικής ο αναλφαβητισμός πλήττει τις εργατικές συνοικίες των μεγάλων βιομηχανικών 

πόλεων (Τέταρτος κόσμος), τους μετανάστες εργάτες και τις μειονότητες, τους ανέργους και τις 

οικογένειές τους. Η ΕΟΚ υπολογίζει ότι γύρω στα 15.000.000 άτομα στις χώρες μέλη της έχουν 

μειωμένες δυνατότητες συμμετοχής στην κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή και αυξημένες 

πιθανότητες να μείνουν άνεργοι, ανειδίκευτοι εργάτες ή είναι οι πρώτοι που πλήττονται από την 

ανεργία επειδή είναι λειτουργικά αναλφάβητοι. 

455Βλ. Μ. Παπαδόπουλος, 1997, σελ. 40-50, 51-63, 65-69: Συνέπειες πολιτικές, οικονομικές, 

κοινωνικές, συνέπειες στο ψυχοκοινωνικό επίπεδο (κοινωνικός αποκλεισμός και 

περιθωριοποίηση), δυσμενείς επιπτώσεις στην αυτοεικόνα και την ψυχοκοινωνική υγεία καθώς και 

στη δημιουργία της νεανικής παραβατικότητας, συνέπειες στην υγεία των ατόμων και των 

οικογενειών. 
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 Προσπάθεια οριοθέτησης του φαινομένου γίνεται μέσα από τους ορισμούς 

που διατύπωσε η Ουνέσκο το 1978456 και η Αγγλική προσπάθεια αλφαβητισμού 

το 1974457. 

 Το πνεύμα των ορισμών περιγράφει και ερμηνεύει τον αλφαβητισμό ως 

εργαλείο επικοινωνίας του ατόμου τόσο στο επίπεδο της ορθής γραφής όσο και 

της κατανόησης κειμένων ή προφορικών μηνυμάτων που σχετίζονται με ανάγκες 

του κοινωνικού και εργασιακού χώρου και δραστηριότητες της καθημερινής  ζωής 

που επιτρέπουν  καλύτερη και λειτουργικότερη ένταξη και πληρέστερη συμμετοχή 

στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου: ανάγνωση και κατανόηση των 

άρθρων μιας εφημερίδας, γραφή ενός απλού κειμένου ή μιας επιστολής, 

συμπλήρωση αίτησης ή εντύπων δημόσιου οργανισμού, υπολογισμός καυσίμων, 

χρήση τηλεφωνικού καταλόγου, κατανόηση  ειδήσεων, κατανόηση νέων μεθόδων 

στην παραγωγή κλπ. 

 Απλά κείμενα γραμμένα από μαθητές Α τάξης Γυμνασίου του 1982 

αποκαλύπτουν τη διαδικασία αποκλεισμού τους και περιθωριοποίησης από το 

σχολείο όπως αυτά τη βιώνουν -μέσα από αντιφάσεις- εξαιτίας του λειτουργικού 

αναλφαβητισμού τους. 

                                                           
456 Βλ. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σχέδιο έκθεσης για τον αγώνα ενάντια στον 

αναλφαβητισμό. SEC (27) 24712, 20-2-1987. Λειτουργικά αλφαβητισμένο είναι το άτομο που έχει 

αποκτήσει τις γνώσεις και τις ικανότητες σε ανάγνωση και γραφή οι οποίες του επιτρέπουν να 

συμμετέχει επιτυχώς σε όλες τις δραστηριότητες της κοινωνίας που ανήκει. 

457 Η Αγγλική προσπάθεια αλφαβητισμού με τον τίτλο “Δικαίωμα στο διάβασμα” (Διεθνής 

Σύνδεσμος για το διάβασμα) βασίστηκε στη διατύπωση του παρακάτω ορισμού: Λειτουργικά 

αλφαβητισμένο είναι ένα άτομο, όταν κατέχει την ικανότητα να διαβάζει, ίκανότητα που του 

επιτρέπει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις καθημερινές δραστηριότητες του στη δουλειά ή να 

κινείται φυσιολογικά μέσα στην κοινωνία, κατανοώντας τις συνηθισμένες γραπτές έντυπες 

εκφράσεις και τα μηνύματα που συναντά. 
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 Σήμερα ο Γιώργος, η Τασία, ο Νίκος, ο Δημήτρης, η Γιώτα και τόσοι άλλοι 

είναι 30 ετών, ενήλικοι αναλφάβητοι με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

  

 Στατιστικά είναι δύσκολο να προσεγγίσουμε τον αριθμό των λειτουργικά 

αναλφάβητων  με βάση τους ανωτέρω ορισμούς και τη δυναμική που 

εμπεριέχουν, αλλά και εξαιτίας της δυσκολίας που παρουσιάζει ο προσδιορισμός 

των κριτηρίων με τα οποία το πρόβλημα θα ανιχνευθεί και θα διαχωριστεί από τον 

αλφαβητισμό. 

 Η υποχρεωτική εκπαίδευση ορίζει έμμεσα το όριο του λειτουργικού 

αλφαβητισμού. Σύμφωνα με το όριο αυτό λειτουργικά αναλφάβητοι είναι όσοι δεν 

τελείωσαν το δημοτικό σχολείο μέχρι το 1976 και από τότε μέχρι σήμερα όσοι δεν 

τελειώνουν την υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση πράγμα που έχει ως 

συνέπεια τα όρια του λειτουργικού αναλφαβητισμού να μετατίθενται στο γυμνάσιο. 

Το κριτήριο αυτό του χρόνου της σχολικής φοίτησης, συνιστά το πλαίσιο, μέσα στο 

οποίο κινείται ο λειτουργικός αναλφαβητισμός, χωρίς ωστόσο να αποτελεί 

απόλυτο κριτήριο οριοθέτησης, αφού και το ίδιο το σχολικό σύστημα συμβάλλει 

στη δημιουργία λειτουργικού αναλφαβητισμού με ανησυχητικές μάλιστα 

διαστάσεις. 

Κατηγοριοποιώντας τους λειτουργικά αναλφάβητους διακρίνουμε:   

 1. α) Αυτούς που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο, παρ’ όλο που η 

σχολική εκπαίδευση (Δημοτικό και Γυμνάσιο)  είναι υποχρεωτική. Ένας αριθμός 

παιδιών και εφήβων διαφεύγει από την υποχρέωση κανονικής σχολικής φοίτησης, 

παρ’ όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις και  παρακολουθεί μόνο κάποιες τάξεις του 

σχολείου. Οι λόγοι είναι οικονομικοί, ανάγκη εργασίας, αδιαφορία γονέων, 

απόσταση από το σχολείο, γάμος των κοριτσιών κ.λ.π.), και β) αυτούς που 

παραμένουν στάσιμοι και διακόπτουν τη φοίτησή τους. 

 2. Μια άλλη κατηγορία λειτουργικά αναλφάβητων, που στις μέρες μας 

μεγαλώνει, είναι αυτή που παράγεται μέσα από το ίδιο το σχολικό σύστημα: 

υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών δεν έχει 

αφομοιώσει τους μηχανισμούς ανάγνωσης και γραφής αποφοιτώντας από το 
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σχολείο. Στην περίπτωση αυτή ο λειτουργικός αναλφαβητισμός ορίζεται ως 

αντίφαση μέσα στο ίδιο το σχολικό σύστημα  (του οποίου ο ρόλος είναι να παρέχει 

τη δυνατότητα σε όλους να μάθουν ανάγνωση και γραφή). Οι αιτίες αυτού του 

φαινομένου οφείλονται στις μαθησιακές δυσκολίες και αυτές με τη σειρά τους στην 

αλληλεξάρτηση κοινωνικο-οικονομικής458 και πολιτισμικής459 προέλευσης των 

μαθητών αλλά και των γλωσσολογικών στοιχείων που συνδέονται μ’ αυτές. Οι 

οικονομικές, κοινωνικές και  μορφωτικές ανισότητες στο σχολείο συσσωρεύονται, 

διασταυρώνονται και αλληλοενισχύονται όπως πολύ επιτυχημένα παρατηρεί η 

Μαρία Ηλιού460, με αποτέλεσμα το σχολείο  και ο δάσκαλος να μην μπορούν να 

ανατρέψουν την ήδη διαμορφωμένη κατάσταση για να εξασφαλίσουν σχολική 

επιτυχία για όλους τους μαθητές. 

 

 1.1.1. Το σχολείο υπεύθυνο για τον αναλφαβητισμό;  

 Ένα από τα βασικά συμπεράσματα των κοινωνιολογικών και παιδαγωγικών 

ερευνών των περασμένων δύο δεκαετιών είναι ότι τα παιδιά των διαφόρων 

κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων έρχονται στο σχολείο με διαφορετικό 

μορφωτικό κεφάλαιο461. 

                                                           
458 Ολόκληροι πληθυσμοί παιδιών και εφήβων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, τόσο 

οικονομικά όσο και μορφωτικά, καλούνται να αναμετρηθούν κατά την διάρκεια του σχολικού τους 

βίου με συμμαθητές πολύ πιο τυχερούς απ’ αυτούς και μάλιστα σ’ ένα πεδίο που δεν είναι οικείο με 

αποτέλεσμα μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και γραφή και σχολική αποτυχία. 

459 Βλ. Δ. Βεργίδης, 1992, σελ. 179. Οι μαθησιακές δυσκολίες οφείλονται και στις πολιτιστικές 

διαφοροποιήσεις οι οποίες οριοθετούν κοινωνικές ομάδες οι οποίες κυρίως εντοπίζονται στις 

σύγχρονες κοινωνίες όσον αφορά στο σχολείο, λ.χ. μετανάστευση, παλιννόστηση, γλωσσικές 

μειονότητες. 

460 Βλ. Μ. Ηλιού, 1987, σελ. 30. 

461 Βλ. Bernstein, B., 1989. Ο Bernstein υποστηρίζει ότι ο γλωσσικός κώδικας των κατώτερων 

κοινωνικών στρωμάτων είναι “ελλειμματικός” σε σύγκριση με τον επεξεργασμένο  των μεσαίων και 

ανώτερων στρωμάτων που είναι και ο κώδικας του σχολείου. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι τα 

κοινωνικοπολιτισμικά και γλωσσικά στοιχεία που φέρνουν οι μαθητές των κατώτερων κοινωνικών 

στρωμάτων  δεν είναι ελλειμματικά, αλλά διαφορετικά, τα οποία θα μπορούσαν  να διατηρηθούν 
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 Το σχολείο δεν αποδέχεται την ισοτιμία των μορφωτικών κεφαλαίων των 

μαθητών και ως εκ τούτου δεν τα αξιοποιεί. Χρησιμοποιεί ένα ενιαίο γλωσσικό 

υλικό για όλους τους μαθητές μέσα από το ίδιο βιβλίο νομιμοποιώντας 

παιδαγωγικά και κοινωνικο-πολιτικά τις ανισότητες των μαθητών, αγνοώντας τις 

πολιτιστικές προϋποθέσεις και το διαφορετικό ποσοτικά και ποιοτικά κεφάλαιο που 

φέρνουν οι μαθητές από το περιβάλλον προέλευσής τους462. 

 Το σχολείο έχει διαμορφώσει μια σχολική νόρμα η οποία ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος,  καταδικάζοντας άλλες ευρύτατα 

χρησιμοποιούμενες γλωσσικές μορφές που εξυπηρετούν ουσιαστικές 

επικοινωνιακές ανάγκες, εμπλέκοντας τα παιδιά των λαϊκών τάξεων, σύμφωνα με 

τον Άγγλο κοινωνιολόγο Μπερνστάιν, σε μια διαδικασία αλλαγής του γλωσσικού 

τους κώδικα. 

 Η στάση αυτή του σχολείου φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα, όπως 

επισημαίνει ο Α. Χαραλαμπόπουλος463, γιατί (1) παραγνωρίζει την γλωσσική 

προϊστορία των μαθητών προσφέροντας τη σχολική γλωσσική νόρμα με τον ίδιο 

τρόπο γιά όλους τους μαθητές, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι οι μαθητές δεν είναι 

εξοικειωμένοι μ’ αυτήν αλλά εμφανίζουν διαβάθμιση η οποία είναι συνάρτηση των 

οικογενειακών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών, γεωγραφικών συνθηκών 

στις οποίες έζησαν ή εξακολουθούν να ζούν (Μπουρντιέ και η σχολή του). Και (2) 

παίρνει αρνητική στάση απέναντι στην μητρική τους γλώσσα την οποία θεωρεί 

ατελή. Έτσι υποτιμώντας τη γλώσσα τους σε σχέση με την σχολική γλωσσική 

νόρμα  δημιουργεί στον κάθε μαθητή δυσκολίες ανάλογα με τον βαθμό απόκλισής 

του απ’ αυτήν. Το σχολείο στη συνέχεια αξιολογεί τους μαθητές θετικά ή αρνητικά 

(τελικά σύμφωνα με το αν οι μαθητές είχαν ή όχι την ευκαιρία να ακούσουν και να 

                                                                                                                                                                                
και να καλλιεργηθούν στα πλαίσια ενός πλουραλιστικού σχολικού συστήματος χωρίς να είναι 

αναγκαίο  να εξομοιωθούν μεταξύ τους. Όμως κάτι τέτοιο δεν γίνεται. 

462Βλ.  Θ. Ανθογαλίδου, 1984, σελ. 48. Το κυριώτερο θέμα για το οποίο ευθύνεται το σχολείο είναι 

το θέμα της γλώσσας, αν και η γλωσσική διαφοροποίηση δε δημιουργείται μέσα στο σχολείο, αλλά 

υπάρχει πριν από αυτό και αυτή ακριβώς καθορίζει το περιεχόμενο και τη μορφή της γλωσσικής 

αγωγής. 

463 Βλ. Α. Χαραλαμπόπουλος, 1992, σελ. 49. 
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χρησιμοποιήσουν παρόμοια γλωσσική μορφή μ’ εκείνη του σχολείου στο 

οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον), και ενισχύει τους μαθητές που 

μιλούν την σχολική γλώσσα. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι μαθητές των κατώτερων 

τάξεων παρουσιάζουν γλωσσική ανεπάρκεια ακόμη και μετά το δημοτικό και το 

γυμνάσιο και αναπαράγουν το γλωσσικό κώδικα των τάξεων από τις οποίες 

προέρχονται: το σχολείο δεν πετυχαίνει τους στόχους του. 

 Επιπλέον, αναπαράγει συνειδητά την αντιπαράθεση γραπτού και 

προφορικού λόγου εκτοπίζοντας τον προφορικό με τον οποίο επικοινωνούν οι 

μαθητές πριν έρθουν στο σχολείο και εισάγει τον γραπτό λόγο ως “αντικείμενο 

παρατήρησης” με έμφαση στην περιγραφή των μορφοσυντακτικών δομών και την 

εκμάθηση των κανόνων χρήσης τους 464, μεταδίδοντας στο μαθητή 

συσσωρευμένες γνώσεις χωρίς να είναι αναγκαστικά χρήσιμες, μεταφέροντας και 

επιβάλλοντας τους κανόνες αυτούς στον προφορικό λόγο. 

 Οι στόχοι του σχολείου παραμορφώνονται και από κοινωνικόί γίνονται 

στενά σχολικοί: ανάγνωση για την ανάγνωση, έκθεση για την έκθεση, ορθογραφία 

για την ορθογραφία, γραμματική για τη γραμματική. 

 Η διάσταση των σχολικών ζητουμένων όπως αυτά προσδιορίζονται από τις 

προβλεπόμενες διατάξεις για τις εξετάσεις από τις απαιτήσεις του κοινωνικού 

χώρου ως προς τη γλωσσική παραγωγή, είναι ίσως ο κυριότερος λόγος 

γλωσσικής αδεξιότητας ή ανεπάρκειας που παρουσιάζουν οι απόφοιτοι του 

σχολείου... Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποκαλύπτουν τη σοβαρότητα του 

προβλήματος. 

  

 1.1.2. Τι κάνουν οι δάσκαλοι 

                                                           
464Στο σημείο αυτό εντοπίζεται το φαινόμενο του αναλφαβητισμού, όπως επισημαίνει η Ελένη 

Σκούρτου. Ο προφορικός λόγος επιτρέπει άμεσες διορθώσεις σχετικά με το περιεχόμενο της 

επικοινωνίας και όσον αφορά στο περιεχόμενο της γνώσης το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι 

πρόκειται μόνο για συγκεκριμένη και χρήσιμη γνώση. Βλ. Ε. Σκούρτου, 1992, σελ. 59-64. 
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 Σύμφωνα με όσα είπαμε ανατίθεται στους δασκάλους465 να εξασφαλίσουν 

ισοδύναμη βασική υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς να έχει εξασφαλιστεί κοινή ή 

ισοδύναμη αφετηρία για τους μαθητές και χωρίς τις προϋποθέσεις επιμόρφωσής 

τους σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών: 

έτσι οι δάσκαλοι συχνά δεν καταφέρνουν να αποκωδικοποιήσουν τα μηνύματα 

των μαθητών τους. Το αποτέλεσμα είναι λειτουργικός αναλφαβητισμός, αλλά και 

στην περίπτωση ισχυτικής διδασκαλίας διαπιστώνουμε απλώς άμβλυνση του 

προβλήματος. 

 Προσωπικές μαρτυρίες μαθητών του Γυμνασίου μέσα από γραπτά κείμενα 

με θέμα “άσχημες εμπειρίες από το Δημοτικό σχολείο” μας τροφοδοτεί με 

σημαντικά και σημαίνοντα στοιχεία για τη σχέση των μαθητών με τη γνώση, στο 

βαθμό που αυτή δομείται και καθορίζεται από την κοινωνική τους καταγωγή, αλλά 

και από την παιδαγωγική σχέση και τις πρακτικές του σχολείου. 

                                                           
465Βλ. Α. Φρειδερίκου, Φ. Φολερού- Τσερούλη, 1991. Η ενδιαφέρουσα αυτή μελέτη εξετάζει τη 

ρεαλιστικότητα των εξαγγελιών σχετικά με τον αναβαθμισμένο και λειτουργικό ρόλο του δάσκαλου 

στις μεταρυθμίστικές επεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν στα εκπαιδευτικά πράγματα στην Ελλάδα την 

περίοδο 1981-85 με απώτερο σκοπό την ανταπόκριση του εκπαιδευτικού θεσμού στα κοινωνικά 

αιτήματα της εποχής και στο αν οι δάσκαλοι ανταποκρίνονται με εμπιστοσύνη ή δυσπιστία στο 

ρόλο που τους επιφυλάσσεται. Οι ανωτέρω ερευνήτριες εκφράζουν επιφυλακτικότητα για το 

αποτέλεσμα της μεταρύθμισης. 
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 Την ανάδειξη των προσωπικών βιωμάτων που φέρνουν οι μαθητές από το 

Δημοτικό, φαίνεται ότι η βαθμίδα του Γυμνασίου δεν είναι σε θέση να 

πραγματοποιήσει, Δεν καταφέρνει, συνεπώς, να προσαρμόσει και να 

εξατομικεύσει τους διδακτικούς στόχους. Συμβάλλει έτσι στον κοινωνικό 

αποκλεισμό του οποίου θύματα είναι οι λειτουργικά αναλφάβητοι: δεν καταφέρνει 

να αναγνώσει τη γλώσσα, τις ιδιαιτερότητες, τις αξίες και τις ανάγκες των μαθητών. 

 Φαίνεται να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η αποκατάσταση της 

σχέσης της σχολικής πρακτικής με την κοινωνική πρακτική ώστε να επιτυγχάνεται 

ο ειδικός επικοινωνιακός στόχος του σχολείου. Έχει αποδειχθεί ότι η στείρα 

απομνημόνευση αποκομμένων από το επικοινωνιακό περιβάλλον γραμματικών 

τύπων, λέξεων κλπ δε βοηθάει καθόλου στην ανακάλυψη και την κατανόηση της 

σχέσης της γλώσσας με την πραγματικότητα. Το σχολείο χρειάζεται να απαλλαγεί 

από τις προκαταλήψεις που απαγορεύουν την είσοδο γλωσσικής παραγωγής από 

τον κοινωνικό χώρο466. Χρειάζεται να αποτολμήσει την εισαγωγή γλωσσικού 

υλικού από τον κοινωνικό χώρο, μέσα από τεχνικές που θα βοηθούν τον μαθητή 

να ανακαλύπτει αυτό ό,τι του χρειάζεται. Μόνο έτσι θα έχουμε αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων όλων των μαθητών μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα της γλωσσικής 

παραγωγής του κοινωνικού περίγυρου. 

 Το σχολείο πρέπει να παρέμβει συντονισμένα με ένα πρόγραμμα 

γλωσσικής διδασκαλίας που θα σχεδιαστεί έτσι ώστε, αφενός, να αποτελεί 

συνέχεια της επικοινωνίας που συντελείται εκτός σχολείου σε σχέση με τη 

διαδικασία κατάκτησης της γλώσσας  και αφετέρου να εξοικειώνει τους μαθητές και 

με χρήσεις/μορφές της γλώσσας, όπως αυτές που αναφέραμε προηγουμένως, 

πράγμα που μόνος του καθένας δε θα είχε ποτέ την ευκαιρία ή δυνατότητα να 

κάνει. 

 Είναι ανάγκη πια να διαγνώσει τη δυναμική του προφορικού λόγου και να 

στραφεί προς τους τρόπους εκείνους οργάνωσης και μετάδοσης της γνώσης που 

είναι χαρακτηριστικοί  στον προφορικό λόγο, αναπροσαρμόζοντας και 

                                                           
466 Βλ. Τ. Βαρνάβα-Σκούρα, 1992, σελ. 139-144. Ό,τι παράγεται για λόγους κάθε άλλο παρά 

σχολικούς είναι τα αυθεντικά ντοκουμέντα της μορφής και της κοινωνικής λειτουργίας του λόγου. 
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διαφοροποιώντας τις μεθόδους πρόσβασης και επιλογής στη γνώση και θέτοντας 

το θέμα του χρήσιμου στη γνώση, συνυπολογίζοντας ότι κάθε τι πρέπει να έχει 

αντίκρισμα στην πράξη.  

 Το σχολείο χρειάζεται να αλλάξει φυσιογνωμία467. Χρειάζεται να παρέμβει 

ριζικά στο επίπεδο της προσφερόμενης γλωσσικής εκπαίδευσης και να αποτελέσει 

τόπο τελειοποίηση όλων των ικανοτήτων χρήσης της γλώσσας. Οι σχολικοί θεσμοί 

πρέπει να πάψουν να έχουν ως νόμιμους αποδέκτες αυτούς, που έτσι και αλλιώς 

κατέχουν τη γλώσσα μέσα από το κοινωνικοπολιτιστικό-οικογενειακό τους 

περιβάλλον. Πρέπει να αξιοποιήσει την μητρική γλώσσα των μαθητών. Μέσα στο 

σχολείο πρέπει να αντιμετωπίζονται όλες οι πτυχές που συνθέτουν την γλωσσική 

πραγματικότητα. Οι μαθητές  πρέπει όχι μόνο να γράφουν, αλλά και να μιλούν, όχι 

μόνο να διαβάζουν αλλά και να ακούν. Ο εκπαιδευτικός αντί να είναι διορθωτής 

παρεκκλίσεων πρέπει να γίνει ειδικός στις διαδικασίες κατανόησης και παραγωγής 

όλων των ποικιλιών του λόγου. Απαιτείται συνεπώς, οργάνωση και 

εφευρετικότητα468. 

 

 Όμως το σχολείο είναι χώρος νοηματοδοτημένος. Η γνώση παρουσιάζεται 

από το δάσκαλο, ο οποίος κατέχει την υψηλότερη βαθμίδα στην ιεραρχία της 

ομάδας και αποτελεί αυθεντία για τους μαθητές ενώ ο ίδιος τείνει να ταυτίσει τον 

ρόλο του με αυτόν  του ειδικού. 

 Είναι πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί κάθε είδους ανανέωση στο χώρο της 

αλληλεπίδρασης στην τάξη, ενώ είναι σχετικά εύκολη, με δεδομένη την πολιτική 

βούληση, κάποια ανανέωση στο επίπεδο των αναλυτικών προγραμμάτων ή των 
                                                           
467Βλ. Γ. Μαυρογιώργου, 1986, σελ. 41-60. Ο Γ. Μαυρογιώργος επισημαίνει στα 1986 ότι 

παρατηρείται ένα γενικό κλίμα παραίτησης, παθητικότητας και απογοήτευσης για προοπτικές 

αλλαγής, βελτίωσης, ματασχηματισμού του εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο σχετίζεται και με τα 

“τεχνογραφειοκρατικά πλαίσια του σχολείου”. Η αναπαραγωγή λειτουργικού αναλφαβητισμού 

πρέπει να θεωρηθεί ως κίνητρο για αλλαγή και ριζοσπαστική μεταμόρφωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Αυτό βέβαια απαιτεί πολιτική απόφαση η οποία μπορεί να βασιστεί στα ανωτέρω, 

αλλά και οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να μένουν αδιάφοροι στη βελτίωση των θεσμών. 

468 Βλ. Α. Φραγκουδάκη, 1985-86, σελ.15. 
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νομοθετημάτων του Υπουργείου Παιδείας469. Σύμφωνα με όλα αυτά η 

μεταρρύθμιση όχι μόνο των Παιδαγωγικών Ιδρυμάτων για προετοιμασία των 

δασκάλων αλλά και η αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων και των διδακτικών 

βιβλίων αποτελούν στοιχεία εκ των “ων ουκ άνευ”. 

 Σχετικά με το πρώτο τα Πανεπιστήμια οφείλουν να εκπαιδεύσουν 

δασκάλους που θα είναι σε θέση να κρίνουν την κυρίαρχη ιδεολογία 

αναδεικνύοντας το μορφωτικό περιεχόμενο των μαθητών από χαμηλότερα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα470. Είναι απαραίτητο οι δάσκαλοι να αναγνωρίζουν 

την κουλτούρα των μαθητών τους πράγμα που απαιτεί σεβασμό και νομιμοποίηση 

της γλώσσας των μαθητών τους, της ομιλίας τους. Οι γλωσσικοί κώδικες των 

μαθητών είναι διαφορετικοί αλλά όχι κατώτεροι. Αλλά και ο μετασχηματισμός του 

ήδη υπάρχοντος διδασκαλικού σώματος είναι ένα βασικό πρόβλημα.  

 Οι δάσκαλοι πρέπει να προβληματιστούν στο τι λένε, σχετικά με τον τρόπο 

που απευθύνονται στους μαθητές. Χρειάζεται να παίρνουν πρωτοβουλία να 

ελευθερώνουν και να αποδέχονται τη δημιουργική471 ικανότητα των μαθητών τους, 

να τους ενεργοποιούν να βλέπουν με νέο μάτι την κοινωνική πραγματικότητα και 

να τους κάνουν ικανούς να αντιλαμβάνονται και να αντέχουν τις προκλήσεις των 

καιρών. 

 Για να γίνει κάτι τέτοιο οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κρίνουν καθημερινά τις 

γνώσεις που προσφέρουν στους μαθητές τους και να απομυθοποιούν εκείνες που 

δεν ανταποκρίνονται στην κοινωνική πραγματικότητα. Υπάρχει προφανώς 

πραγματική δυσκολία472 να υιοθετήσουν οι εκπαιδευτικοί  μορφές της θεωρητικής 
                                                           
469 Βλ. Α. Γκότοβος, 1994, σελ. 73. 

470 Βλ. Χ.Νούτσου, 1986, σελ. 122. Χρειάζεται να ξέρουν οι δάσκαλοι με βεβαιότητα πόσο 

δύσκολες είναι οι σημερινές σχολικές γνώσεις τόσο από την άποψη του περιεχομένου όσο και από 

την άποψη των οργανωτικών μορφών τους στους μαθητές με διαφορετική κοινωνική προέλευση 

και πόσο τους αγγίζουν. 

471Βλ. M. L. I. Abercrombie, 1986, σελ. 32. 

472Βλ. Α. Φρειδερίκου, Φ. Φολερού-Τσερούλη, 1991, σελ. 28. Τι γίνεται  όταν δεν παρέχονται στο 

δάσκαλο τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορεί να παρεμβαίνει κριτικά στη λειτουργία της 

εκπαίδευσης. Όταν από το 1907 καθιερώθηκε με νόμο και συνεχίζει να υπάρχει το ένα και 
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και πρακτικής αντιμετώπισης των σχολικών γνώσεων. Τα εμπόδια δεν είναι μόνο 

θεσμικά αλλά και ιδεολογικά.473

 Η εκπαίδευση (πιστεύουμε) ότι είναι εξ ορισμού αλληλένδετη με την 

δημιουργική σκέψη. Είναι όμως γνωστό ότι δεν λειτουργεί έτσι. Όταν ωστόσο ο 

δάσκαλος εργάζεται δημιουργικά, οι μαθητές που μαθαίνουν  μας δίνουν 

πραγματικά ελπίδες. Μεγάλη σημασία έχει πόσο ακούει474 και πόσο ξέρει να 

ακούει ο δάσκαλος αλλά και πόσο μπορεί να δεχτεί το δεν καταλαβαίνω του 

μαθητή, αυτό που είναι τόσο απειλητικό για το δάσκαλο. Ο δάσκαλος θυμώνει και 

δεν ρωτάει τον μαθητή τι δεν καταλαβαίνει. 

 Το σημερινό σχολείο χαρακτηρίζεται από έλλειψη επικοινωνίας& οι 

δάσκαλοι δεν ακούνε τα παιδιά, νομίζουν ότι τα παιδιά τους ακούνε, δε δίνουν την 

ευκαιρία στα παιδιά να μιλήσουν και γι αυτό τα παιδιά δεν μαθαίνουν. Στην 

πλειοψηφία τους είναι αδιάφοροι για την αδέξια σιωπή των “αδύνατων” μαθητών 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν μόνο οι ίδιοι ευθύνη γι αυτό. 

                                                                                                                                                                                
μοναδικό βιβλίο και το οποίο συνεχίζει να αντικατοπτρίζει με συνέχεια την επίσημη κρατική 

βούληση για την εκπαίδευση των μαθητών όπως αυτή εκφράζεται από τις διαδοχικές κυβερνήσεις 

και αγνοούνται οι πολιτισμικές προϋποθέσεις που φέρνουν οι μαθητές από τα κατώτερα κοινωνικά 

στρώματα. Πόσο ο δάσκαλος μπορεί να υπερβεί τα υποχρεωτικά του όρια και πόσο οι ευρύτερες 

συνθήκες του κράτους και της πολιτείας διαπραγματεύονται και μεταμορφώνουν αυτά τα όρια ώστε 

να καθιστούν ικανούς ή ανίκανους τους δασκάλους για μια κριτική και μεταμορφωτική δράση. 

473 Βλ. στο ίδιο, σελ. 124. 

474 Βλ. Μ. Αποστόλου, 1980-81, σελ. 65-66. Ο δάσκαλος πρέπει να ακούει τι έχει να πει το κάθε 

παιδί, να μαθαίνειι από το ίδιο το παιδί. Μόνο έτσι θα κατορθώσει να αντιληφθεί τον τρόπο που το 

παιδί σκέφτεται σε κάθε δεδομένη στιγμή και έτσι να προσαρμόσει την εκπαιδευτική εμπειρία στις 

ανάγκες του κάθε μαθητή. Η πρόταση του Πιαζέ  ότι ο δάσκαλος πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο που 

το κάθε παιδί σκέφτεται σε μια δεδομένη στιγμή λαμβάνοντας υπόψη του τις ατομικές διαφορές σε 

όλες σχεδόν τις περιοχές της νοητικής ανάπτυξης.  
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 Κεφάλαιο δεύτερο:  

 Συμπεράσματα - Προτάσεις 

 

 2.1. Συμπεράσματα 

 Βασικός στόχος της εργασίας ήταν να μελετήσει, αν οι ενήλικοι  

αναλφάβητοι μαθαίνουν αποτελεσματικά με τη μέθοδο του Πάουλο Φρέιρε. Πιο 

συγκεκριμένα οι στόχοι ήταν: 

 1. η αντιμετώπιση των ενηλίκων αναλφάβητων ως υποκειμένων στη 

διαδικασία αλφαβητισμού. 

 2. η αντιμετώπιση των δασκάλων-επιμορφωτών επίσης ως υποκειμένων 

στη μαθησιακή διαδικασία. 

 3. η διερεύνηση των σχέσεων των ενηλίκων αναλφάβητων με τους 

δασκάλους-επιμορφωτές στη μαθησιακή διαδικασία μέσα από την προσαρμογή 

της μεθόδου Φρέιρε475στην ελλληνική πραγματικότητα. 

 Τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της έρευνας αφορούν  σε πέντε 

τμήματα αλφαβητισμού στο Νομό Ιωαννίνων. Εαν  θεωρήσουμε ότι τα πέντε 

τμήματα του νομού Ιωαννίνων αποτελούν τυπικό δείγμα της Ελληνικής 

πραγματικότητας για λόγους που σχετίζονται με τον τρόπο δημιουργίας, 

υποδομής, οργάνωσης, και με την εκπαίδευση διδακτικού προσωπικού (έλλειψη 

επιμόρφωσης) μπορούμε να επεκτείνουμε τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής 

και να τα εφαρμόσουμε και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. 

 Διαπραγματευθήκαμε εκτενώς τα χαρακτηριστικά των αναλφάβητων, τα 

χαρακτηριστικά των δασκάλων  επιμορφωτών/τριών και την εφαρμογή του 
                                                           
475Αυτό σημαίνει όχι απλή πρόσληψη γνώσεων αλλά δημιουργική δραστηριότητα που ξεκινάει από 

την ήδη υπάρχουσα γνώση και εμπειρία των ενηλίκων αναλφάβητων με απώτερο στόχο την 

αξιοποίησή της και τη μεταμόρφωσή της μέσα από γραφή και ανάγνωση. Οι αναλφάβητοι έχουν 

μια πλούσια και δημιουργική εμπειρία στον αγώνα τους για επιβίωση η οποία μπορεί να 

αξιοποιηθεί για τον αλφαβητισμό τους για να μπορέσουν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά 

μέσα στο περιβάλλον τους. 
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διδακτικού μοντέλου του Φρέιρε στα τμήματα της ομάδας μας που αποτέλεσαν το 

δείγμα της έρευνας.  

 Με βάση τα συμπεράσματα αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων, 

τη συμμετοχή τους στα τμήματα αλφαβητισμού και τα κίνητρά τους, το ρόλο των 

δασκάλων επιμορφωτών, τη λειτουργικότητα της μεθόδου Φρέιρε, μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι επαληθεύονται476 η βασική και οι επι μέρους υποθέσεις της 

έρευνας. 

 Πιο συγκεκριμένα: Οι ενήλικοι μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν 

αποτελεσματικά με τη μέθοδο Φρέιρε.  

 Αναλυτικότερα και σε σχέση με τις επι μέρους υποθέσεις της έρευνας 

καταλήξαμε στις ακόλουθες διαπιστώσεις: 

 1. Όσον αφορά στον εντοπισμό αναλφάβητων ατόμων διαπιστώσαμε ότι 

για να έχουμε θετικά αποτελέσματα, είναι απαραίτητη ή άμεση πρόσβαση στην 

περιοχή και η βοήθεια των τοπικών παραγόντων. Αποδείχθηκε ότι σημαντικό ρόλο 

στον εντοπισμό των αναλφάβητων παίζουν η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Πρόεδρος 

του χωριού, ο γραμματέας, ο δάσκαλος, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, ο 

αγροτικός γιατρός, ο πολιτιστικός σύλλογος, η γειτονιά, ο εργοδότης όταν 

πρόκειται για οργανωμένο χώρο εργασίας, αλλά και οι μαθητές477 του γυμνασίου 

και του Λυκείου όταν υπάρχει στην περιοχή. 

 2. Είναι αναγκαίο η προσέγγιση αυτή να γίνεται κατά άτομο, πράγμα που 

απαιτεί χρόνο και κάποιες συναντήσεις στα σπίτια, στο καφενείο ή στους χώρους 

των αναλφάβητων. Είναι ένα δύσκολο στάδιο: απευθυνόμαστε σε άτομα που 

στερούνται πληροφόρησης, που δεν ξεπερνούν εύκολα τις αναστολές τους, 

                                                           
476Από συνεντεύξεις που πήραμε απο τους αναλφάβητους συμμετέχοντες στα τμήματα 

αλφαβητισμού, από ατυπες συζητήσεις με τους δασκάλους της ομάδας μας αλλά και από 

συζητήσεις με τους δασκάλους επιμορφωτές που συμετείχαν στα σεμινάρια επιμόρφωσης 

επιμορφωτών και από τη διδακτική πράξη όπως εφαρμόστηκε σε τμήματα αλφαβητισμού ενηλίκων 

στο Νομό Ιωαννίνων 

477 Στην ερώτησή μας αν γνωρίζουν οι γονείς τους γράμματα, οι μαθητές πολλές φορές δίνουν 

στοιχεία και για τους συγγενείς τους. 
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υποτιμούν τον εαυτό τους, ντρέπονται για την κατάστασή τους, κρύβονται, 

αμύνονται και αρνούνται να αλφαβητισθούν. 

 3. Οι στρατηγικές κινητοποίησης για τη συμμετοχή των ατόμων σε τμήματα 

αλφαβητισμού είναι ανάγκη να συνδυάζουν μηνύματα με κοινωνικά και οικονομικά 

οφέλη (λ.χ.καλύτερες απολαβές στον επαγγελματικό χώρο, δυνατότητα εύρεσης 

καινούργιας δουλειάς, βοήθεια των παιδιών τους στο σχολείο κλπ.) 

 4. Από τις συνεντεύξεις προέκυψε ότι οι αναλφάβητοι ξεπερνούν τις 

δυσκολίες και τα εμπόδια όταν έχουν πραγματική ανάγκη να διαβάζουν και να 

γράφουν και όταν ελπίζουν ότι θα έχουν σημαντικά οφέλη. Όταν, λ.χ., απαιτείται 

να πάρουν αποφάσεις ή να δώσουν λύσεις σε συγκεκριμένο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν, όταν αναγκάζονται να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα, 

εξαιτίας λ.χ. της αλλαγής των συνθηκών παραγωγής, στις μέρες μας αλλά και οι 

μεταβολές στον τρόπο ζωής εξαιτίας μετακινήσεων (από το χωριό στη πόλη όταν 

π.χ. τα παιδιά αρχίζουν το σχολείο) αποτελούν άμεσες ανάγκες για τον 

αλφαβητισμό τους. Ειδικότερα επισημάνθηκε 1) η επιθυμία των γονιών να 

μπορούν να παρακολουθούν τη σχολική εργασία των παιδιών τους και να τα 

βοηθούν. 2) Η επιθυμία των ενηλίκων να αλληλογραφούν με τους φίλους και 

συγγενείς τους. 3) Η επιθυμία να ενημερώνονται διαβάζοντας τον καθημερινό 

τύπο. 4) Η επιθυμία να τα καταφέρνουν μόνοι τους στις δημόσιες υπηρεσίες αλλά 

και 5) η επιθυμία να καλύπτουν τον ελεύθερο χρόνο τους διαβάζοντας. Όλα αυτά 

προσφέρουν ερεθίσματα αλφαβητισμού. 

 5. Παρατηρήσαμε ότι τα νεότερα άτομα αισθάνονται περισσότερο την 

ανάγκη να παρακολουθήσουν τμήματα αλφαβητισμού. Στις μεγαλύτερες ηλικίες η 

ανάγκη αυτή υποχωρεί κάτω από την πίεση της συνήθειας του αναλφαβητισμού 

και των μειομένων δυνατοτήτων λόγω ηλικίας. 

 6. Διαπιστώθηκε ότι η συνεργασία των μαθητών για την επιλογή του χώρου 

λειτουργίας του τμήματος ήταν απαραίτητη και καθοριστική. Παρατηρήθηκαν 

ωστόσο αντιφάσεις: για κάποιους ο χώρος του σχολείου είχε κύρος, ενώ κάποιοι 

άλλοι ντρέπονταν να καθίσουν στο θρανίο. Φαίνεται τελικά ότι προτιμούν να 

λειτουργεί το τμήμα τους σε κάποιο σπίτι γιατί είναι ένας τρόπος να κρυφτούν, 

τουλάχιστον τον πρώτο καιρό. 
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 7. Η ομοιογένεια στη συγκρότηση των τμημάτων ως προς τα ενδιαφέροντα 

και τις άμεσες ανάγκες των επιμορφωνόμενων (και λιγότερο ως προς την ηλικία) 

αξιολογήθηκε ως σημαντικός παράγοντας. Δεν αποκλείονται ωστόσο θετικά 

αποτελέσματα σε τμήματα ετερογενή, αρκεί να εφαρμόζονται οι κατάλληλες 

στρατηγικές για τον εντοπισμό και την ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών. 

 

Σχετικά με τους δασκάλους-επιμορφωτές αλφαβητισμού ενηλίκων 

 Παρόλο που η ευαισθητοποίηση των δασκάλων σχετικά με τον 

αλφαβητισμό ενηλίκων δεν αποτελούσε στόχο της έρευνας, από άτυπες 

συζητήσεις που είχαμε με αρκετούς (όταν τους συναντήσαμε στα σεμινάρια για 

επιμορφωτές), διαπιστώσαμε ότι οι δάσκαλοι ήταν πολύ επιφυλακτικοί για τα 

αποτελέσματα της προσπάθειάς τους. Πιο συγκεκριμένα, εξέφραζαν τις 

επιφυλάξεις τους σχετικά με τη συμμετοχή αναλφάβητων στα τμήματα, -και δεν 

είχαν άδικο-, αλλά και σχετικά με τη δική τους διδακτική προσφορά και 

ανταπόκριση. Οι επιφυλάξεις αυτές δεν είναι εντελώς αβάσιμες: στις παιδαγωγικές 

ακαδημίες δεν έχουν διδαχτεί μαθήματα σχετικά με την παιδαγωγική ενηλίκων, 

ενώ από την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την είσοδό τους στο επάγγελμα 

και μετά δεν έχουν παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων και 

ευαισθητοποίησης στον αλφαβητισμό ενηλίκων. Ακόμη η δομή, η οργάνωση και τα 

περιεχόμενα των σχολικών βιβλίων, ενισχύει να ακολουθήσουν το ίδιο πρόγραμμα 

και για ενηλίκους. Η ευαισθησία τους προκύπτει, τις περισσότερες φορές από το 

γεγονός ότι οι ίδιοι προέρχονται από χαμηλά στρώματα και έχουν αναλφάβητους 

γονείς. Παρόλα αυτά διαπιστώσαμε ότι οι δάσκαλοι κάνουν ότι μπορούν. 

 Ωστόσο κάποιες πρώτες διαπιστώσεις των θετικών αποτελεσμάτων από τη 

διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής σε ενηλίκους, κατά την  πορεία της έρευνας, 

μάς επέτρεψε να διαπιστώσουμε ότι είναι χρήσιμο και αποτελεσματικό ο δάσκαλος 

να εργάζεται προαισθηματικά. Συγκεκριμένα χρειάζεται να είναι έτοιμος να 

προβλέπει και να λειτουργεί ως πρόκληση για κάθε άτομο ξεχωριστά λαμβάνοντας 

υπόψη του την εσωστρέφεια και την αυξημένη παθητικότητα των ενηλίκων 

μαθητών, προκαλώντας ερωτήσεις με ευαισθησία απέναντι στην ατομικότητα 

καθενός αλλά και με κατανόηση και εμπιστοσύνη. 
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 Διαπιστώσαμε ότι είναι σημαντικό οι δάσκαλοι-επιμορφωτές να 

συνειδητοποιούν τις δικές τους προσδοκίες και ιδέες και αποτελεσματικό να έχουν 

υψηλή αυτοπεποίθηση σχετικά με τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Οι δάσκαλοι 

ενηλίκων που είναι προκατειλημμένοι απέναντι στο εγχείρημα είναι δύσκολο να 

ξεπεράσουν τις προκαταλήψεις και να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. 

 Διαπιστώσαμε ότι είναι χρήσιμο να αναγνωρίζουν ότι ως επιμορφωτές 

αποτελούν και αυτοί υποκείμενα στη γνωστική διαδικασία. Το τμήμα δεν είναι μια 

τάξη με την παραδοσιακή έννοια αλλά “μέρος συνάντησης όπου η γνώση είναι 

ανακάλυψη και δεν μεταβιβάζεται ως κάτι δεδομένο από αυτόν που την 

κατέχει”478. Η πρόκληση είναι να δημιουργήσουν ένα σύνδεσμο ανάμεσα σε όσα οι 

σπουδαστές γνωρίζουν και σε όσα χρειάζεται να μάθουν, με καθημερινή 

αυτοκριτική της αποτελεσματικότητας της δράσης τους, ώστε κάθε μέρα να 

ανατροφοδοτούν τη διδακτική πρακτική. 

 Διαπιστώσαμε επίσης ότι ο δάσκαλος οφείλει να αναγνωρίζει τους μαθητές 

του ως μορφωτικές υπάρξεις από τις οποίες και ο ίδιος θα διδαχθεί μέσα από το 

διάλογο. Ο δάσκαλος οφείλει να γίνει δάσκαλος-ερευνητής. Η υπευθυνότητα του 

δασκάλου αλφαβητισμού οφείλει να προχωρά πέρα από την καθεαυτή πορεία του 

αλφαβητισμού. Η αλφαβητική εργασία πρέπει να αντιμετωπισθεί ως κατανόηση 

και κριτική ενημέρωση& μόνο έτσιθα έχει αξία ο αλφαβητισμός. 

 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η θεωρητική κατάρτιση και εκπαίδευση του 

διδακτικού προσωπικού έχει καθοριστική σημασία.  

 Αλλά και η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας των δασκάλων αλφαβητισμού 

ενηλίκων φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 Διαπιστώσαμε ότι ο δάσκαλος-επιμορφωτής/τρια είναι αποδεκτός/ή και 

περισσότερο αποτελεσματικός/ή όταν δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και 

αποδοχής, όταν ενθαρρύνει και αναγνωρίζει τις προσπάθειες των ενηλίκων, 

καταφέρνει να οργανώνει τις εμπειρίες τους μέσα από την κατάλληλη επιλογή 

μεθόδων και υλικού, καθιστώντας τους συνεργάτες στην διαδικασία 

αλφαβητισμού. Διαπιστώσαμε επίσης ότι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 
                                                           
478 Βλ. P. Freire, D. Macedo, 1987, σελ. 41. 
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επικοινωνία του επιμορφωτή με τους ενηλίκους μαθητές είναι τα προσωπικά του 

όρια, τα συναισθήματά του, οι προκαταλήψεις του, η αντιμετώπιση του ρόλου του, 

οι επιδιώξεις του και οι προσδοκίες που έχει από τους μαθητές του. 

 Είναι απαραίτητο ο δάσκαλος να διαθέτει ενθουσιασμό και περιέργεια, 

κατανόηση και υπομονή, μεθοδικότητα, καλοσύνη, αισιοδοξία. Όλα αυτά 

χρειάζεται όμως να συνδέονται με τους εκπαιδευτικούς στόχους σε επίπεδο 

συμβουλευτικής και συνεργασίας καθώς και ψυχολογικής υποστήριξης. 

 

 Διδακτική πράξη 

 Το γεγονός ότι οι δάσκαλοι της έρευνας χρησιμοποιούν ένα διδακτικό 

μοντέλο βασισμένο στη φιλοσοφία του Φρέιρε με επιτυχία, μας επιτρέπει να 

ισχυριστούμε ότι για να έχουμε θετικά αποτελέσματα στον αλφαβητισμό ενηλίκων 

είναι απαραίτητη μια διαδικασία σύνδεσης μεθόδου, περιεχομένων και διδακτικής 

πράξης. 

 Η μέθοδος αλφαβητισμού για ενηλίκους πρέπει πρώτα απ’ όλα να είναι 

διάλογος& ο διάλογος καθιστά τον επιμορφωνόμενο αναλφάβητο συμμέτοχο στη 

γνωστική διαδικασία. 

 Διαπιστώθηκε ότι ουσιαστικό ρόλο παίζουν οι παραγωγικές λέξεις, μέσα 

από τις οποίες παρουσιάζονται σημαντικές διαστάσεις της πραγματικότητας που 

τα άτομα βιώνουν. Οι λέξεις αυτές πρέπει να ιδωθούν κάτω από δύο προοπτικές: 

από σημασιολογική άποψη πρέπει να ενδιαφέρουν τους ανθρώπους και από 

γλωσσική χρειάζεται να εκπληρώνουν τη διδασκαλία των μηχανικών δεξιοτήτων 

ανάγνωσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί όταν οι παραγωγικές λέξεις μπορούν να 

διαιρεθούν φωνητικά σε συλλαβές ή φωνήματα που επιτρέπουν εύκολη 

διδασκαλία της ανάγνωσης. Χρειάζεται να είναι καλά γνωστές στους 

αναλφάβητους και να μπορούν εύκολα να αναπαρασταθούν με εικόνες. 

 Η έρευνα σχετικά με το μαθησιακό περιεχόμενο αποκάλυψε ότι η εισαγωγή 

ενός έτοιμου σχεδίου-περιεχομένου διδασκαλίας στον αλφαβητισμό ενηλίκων δεν 

εγγυάται επιτυχία.   
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 Διαπιστώσαμε ότι οι εξαιρετικές εμπειρίες και τα βιώματα των ανθρώπων 

που αποφασίζουν να μάθουν γράμματα αποτελούν τη βασική πηγή από την οποία 

ανασύρονται τα περιεχόμενα αλφαβητισμού τους. 

 Διαπιστώσαμε επίσης ότι επειδή οι ανάγκες τους δεν είναι ομοιόμορφες, οι 

ιδιαιτερότητες των ομάδων των ενηλίκων προσανατολίζουν και το περιεχόμενο 

των προγραμμάτων. Διαφορετικά θέματα πρέπει να διδαχθούν όταν πρόκειται για 

αγροτικό χώρο, διαφορετικά στο αστικό προάστιο, στις γυναίκες, στους 

εγαζόμενους, στους οργανωμένους χώρους εργασίας και σε οργανωμένα πλαίσια 

όπως στο στρατό ή στη φυλακή.  

 Γενικά η ποικιλομορφία και η ετερογένεια που χαρακτηρίζει τις καταστάσεις 

των αναλφάβητων πρέπει να εντοπίζεται στα περιεχόμενα του προγράμματος, 

στις μεθόδους και τις τεχνικές αλφαβητισμού. 

 Από την εμπειρία μας διαπιστώθηκε ότι για την παραγωγή ύλης 

αλφαβητισμού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η γλώσσα. Όπως είπαμε, η ύλη 

χρειάζεται να οργανωθεί μέσα από ερεθίσματα και προβληματισμούς που έχουν 

σχέση με τη ζωή των ενηλίκων αναλφάβητων. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται 

μέσα από τον καθημερινό λόγο των επιμορφωνόμενων, ο οποίος είναι αυθεντικός 

και όχι προκατασκευασμένος. Κρίθηκε απαραίτητος ο προφορικός λόγος των 

επιμορφωνόμενων στο υλικό αλφαβητισμού ενηλίκων. Έτσι η γλώσσα που θα 

χρησιμοποιηθεί στην ύλη αλφαβητισμού αρχικά πρέπει να είναι η μητρική  γλώσσα 

γιατί αυτήν τη γλώσσα μιλούν και μέσα απ’ αυτήν ονομάζουν τον κόσμο τους. 

Μόνο στο μετα-αλφαβητικό στάδιο διδάσκεται η επίσημη γλώσσα. 

 Αλλά και κάτι ακόμη που πρέπει να επισημανθεί: επειδή η εκπαίδευση 

ενηλίκων δεν αποτελεί προετοιμασία για επόμενο στάδιο εκπαίδευσης  η αρχική 

εκπαίδευση πρέπει να είναι πλήρης. 

 

 Έκδοση εγχειριδίου 

 Η εμπειρία μας προσανατολίζει προς ένα ενιαίο υλικό στην αρχή. Το υλικό 

αυτό θα αποτελεί το εγχειρίδιο του επιμορφωτή, θα δίνει γενικές κατευθύνσεις και 

θα επιδέχεται εναλλακτικές λύσεις ανάλογα με τη πραγματικότητα και τις 
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απαιτήσεις του τμήματος. Είναι απαραίτητο να εξετάζεται το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο οι ενήλικοι αναλφάβητοι διαβάζουν και γράφουν. Το πλαίσιο αυτό επιτρέπει 

τη διαφοροποίηση ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή, την κοινωνική κατηγορία, 

τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των επιμορφωνόμενων. 

 Ως ενίσχυση σε αυτό κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση φυλλαδίων λίγων 

σελίδων με ανθολογία κειμένων καθώς και ενός βιβλίου ασκήσεων για τον 

επιμορφωτή, για τη μετα-αλφαβητική φάση. 

 Είναι αυτονόητο ότι τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής 

όπως και οι ενδείξεις σχετικά με το ποιοί συμμετέχουν σε τμήματα αλφαβητισμού ή 

με την έλλειψη ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών συνδέονται άμεσα με το 

χαρακτήρα και τις επιλογές της εκπαιδευτικής πολιτικής  (Θεσμικά μέτρα 

επιμόρφωσης και αλφαβητισμού ενηλίκων δεν έχουν ενσωματωθεί στην επίσημη 

εκπαιδευτική πολιτική). 

  Ο αλφαβητισμός πρώτα απ’ όλα είναι πολιτική στάση. Συνδέεται άμεσα με 

τις αντιλήψεις μας σχετικά με τη θέση των αναλφάβητων στην κοινωνία. Οι 

προκαταλήψεις δεν παύουν να ελλοχεύουν και σε πολιτικοποιημένα και υπεύθυνα 

άτομα. Όσο και να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την κατάσταση των 

αναλφάβητων πάντοτε ως ένα βαθμό θα είμαστε έξω από την κατάσταση. Η 

πολιτική στάση απέναντι στους αναλφάβητους διακρίνεται από 

αναποφασιστικότητα. Πρέπει να δοθεί το δικαίωμα στους αναλφάβητους να 

αποφασίζουν μόνοι τους για την τύχη τους και να προσδιορίζουν, στο 

συγκεκριμένο κάθε φορά κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο, τη μορφή και το αντικείμενο 

των διεκδικήσεών τους. Το αίτημα για αλφαβητισμό πρέπει να έρχεται από τους 

ίδιους, γι’ αυτό όμως είναι απαραίτητο να φροντίσουμε εμείς οι ”αλφαβητισμένοι”. 
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 2.2. Γενικές προτάσεις 

 Η κινητοποίηση των ενηλίκων αναλφάβητων και η συγκρότηση τμημάτων 

αλφαβητισμού, τόσο για οργανικά όσο και για λειτουργικά αναλφάβητους, θα 

πρέπει να γίνει κάτω από καλά οργανωμένες προσπάθειες φορέων ή 

προγραμμάτων, με απογραφή αναγκών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Χρειάζεται ένα πρόγραμμα κοινοτήτων με πολιτική βούληση και πίστη στη 

δυνατότητα επιτυχίας. 

 Συντονισμένες επίσης προσπάθειες κινητοποίησης για αλφαβητισμό 

μπορούν να γίνουν μέσω των επιχειρήσεων στους χώρους εργασίας των 

αναλφάβητων. Οι εργοδότες, τα σωματεία, οι αρχές πρέπει να συνειδητοποιήσουν 

ότι οφείλουν να προωθήσουν συντονισμένα τον αλφαβητισμό ενηλίκων στη 

βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών. 

 Η ευαισθητοποίηση των ατόμων μπορεί να γίνει με αφίσες σε δημόσιους 

χώρους, ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, διανομή έντυπου υλικού, όπου θα 

επισημαίνεται μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα και αναφορές στην 

καθημερινή ζωή, η ανάγκη αλφαβητισμού.   

  

 Η ευαισθητοποίηση των ενεργών εκπαιδευτικών, οι οποίοι αναλαμβάνουν 

τον αλφαβητισμό ενηλίκων, επιβάλλεται να γίνει άμεσα με σεμινάρια ή 

επιμορφωτικά προγράμματα, με αντίστοιχα μαθήματα Παιδαγωγικής Ενηλίκων. Οι 

υπεύθυνοι που θα αναλάβουν την επιμόρφωση των δασκάλων για ενηλίκους, είναι 

ανάγκη να έχουν και οι ίδιοι πρακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων. Πρέπει 

να αποβλέπουν στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, στην ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών και δημιουργικότητας και να αποφεύγουν κάθε πιθανή ισοδυναμία 

μεταξύ του περιεχομένου του προγράμματος αλφαβητισμού και των τάξεων του 

παραδοσιακού σχολείου. Είναι επίσης απαραίτητο να εφοδιάσουν τους δασκάλους 

με πρόσθετα εκπαιδευτικά προσόντα για την αποτελεσματικότερη συνεργασία με 

τους ενηλίκους μαθητές. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων πρέπει να διατυπώσουν 

καινούριες προτάσεις και να αντιμετωπίσουν με νέους τρόπους το μέλλον της 

μάθησης των ενηλίκων και ειδικότερα τον αλφαβητισμο ενηλίκων. 
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 Στην ίδια προοπτική, τα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημιακών 

τμημάτων παραγωγής εκπαιδευτικού προσωπικού χρειάζεται να εμπλουτιστούν με 

μαθήματα και πρακτικές ευαισθητοποίησης για ενηλίκους αναλφάβητους. Τα 

Εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν υποχρέωση να προετοιμάσουν προσεκτικούς 

εκπαιδευτές, ικανούς να κρίνουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

 Επίσης απαραίτητη είναι η διοργάνωση σεμιναρίων για επιμορφωτές 

τουλάχιστον μετά από ένα χρόνο εργασίας τους με αναλφάβητους, βασισμένα 

κατά κύριο λόγο στην αξιολόγηση των εμπειριών τους. 

       

 Σύμφωνα με τις θεωρητικές απόψεις και τις ερευνητικές ενδείξεις το 

διδακτικό μοντέλο του Φρέιρε μπορεί να εφαρμοσθεί όχι με δογματισμό αλλά με 

μικρές τροποποιήσεις (οι οποίες έχουν σχέση με τη γλώσσα) στον αλφαβητισμό 

ενηλίκων. 

 Αν η άποψη αυτή γίνει αποδεκτή, προκύπτει η ανάγκη παραγωγής 

προγραμμάτων αλφαβητισμού και παραγωγής εγχειριδίων με ύλη αλφαβητισμού 

σύμφωνα με αυτό το πρότυπο. Προκύπτει δηλαδή η ανάγκη κριτικής ανάγνωσης 

των κειμένων. Ο τρόπος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρόμοιες μελέτες 

όσον αφορά στο περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων, όπως και η εισαγωγή της 

μεθόδου Φρέιρε στα σχολεία  μπορεί να ανοίξει νέες προπτικές. 

 Η παραγωγή περιεχομένων άμεσης εμπειρίας και άμεσης χρήσης στη 

μητρική γλώσσα (αν και απαιτεί περισσότερο χρόνο απ’ ότι η επίσημη γλώσσα)  

αποτελεί επίσης ανάγκη επιτακτική  για να ζήσουν οι επόμενες γενιές σε μια 

κοινωνία λιγότερο αντιφατική και άνιση. 

  

 Η σύντακη του εγχειριδίου για τον επιμορφωτή πρέπει να ανατεθεί σε 

διεπιστημονική επιτροπή (από επιμορφωτές με εμπειρία στον αλφαβητισμό 

ενηλίκων, Πανεπιστημιακούς συναφών ειδικοτήτων αλλά και γραφίστες κλπ.).  

 Απαραίτητη κρίνεται επίσης η έκδοση φυλλαδίων με συγκεκριμένα θέματα 

για τις συγκεκριμένες περιοχές αλφαβητισμού  και η έκδοση φυλλαδίων με 

αναμνήσεις των ίδιων των αναλφάβητων από την ιστορία της περιοχής τους, από 
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την προφορική τους παράδοση. Ένα εγχειρίδιο ασκήσεων για τον επιμορφωτή θα 

χρειαστεί επίσης για τη μετα-αλφαβητική φάση. 

 

 Είναι ανάγκη να γίνει κάτι μεταρρυθμιστικό. Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε 

τον αλφαβητισμό  και τον μετα-αλφαβητισμό μέσα από το εκπαιδευτικό μας 

σύστημα, αποφεύγοντας κάθε τύπο ισοδυναμίας μεταξύ περιεχομένου του 

προγράμματος αλφαβητισμού, και μετα-αλφαβητισμού και του παραδοσιακού 

σχολείου. 

 Οι υπεύθυνοι της εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κατανοήσουν 

ότι η αναπαραγωγή αναλφάβητων ατόμων μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα 

έχει όχι μόνο μακροπρόθεσμες οικονομικές συνέπειες αλλά και κοινωνικές-

ψυχολογικές, με αποτέλεσμα μια μεγάλη ομάδα ατόμων να βιώνει 

βραχυπρόθεσμα απογοήτευση, αυτοϋποτίμηση, να περιθωριοποιείται όταν οι  

δυνατότητες των ατόμων δεν επιτρέπουν να συμμορφωθούν πιστά στα πρότυπα 

που προτείνονται ως κοινωνικά αποδεκτά ως προς τη βασική εκπαίδευση. Αλλά 

και μακροπρόθεσμα, η ομάδα αυτή θα βιώνει αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες, 

όταν οι ενήλικοι άνδρες και γυναίκες θα νιώσουν το άγχος και τη ματαίωση, τη 

σύγκρουση με τον εαυτό τους αδυνατώντας να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στην 

πολύπλοκη πραγματικότητα. 

 Τελειώνουμε με την ελπίδα ότι οι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση θα 

αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα και τη σημασία της εκπαίδευσης στο σύγχρονο 

κόσμο και θα εκτιμήσουν εκ νέου τις ευθύνες τους απέναντι στις καινούριες γενεές. 
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2.3. Πρόταση για αλφαβητισμό μιας περιοχής με οργανικά 
αναλφάβητους 

 Μετά την επιμόρφωση των δασκάλων-επιμορφωτών, προχωρούμε στην 

κατάρτιση προγράμματος αλφαβητισμού μιας περιοχής479. 

 Κατάρτιση προγράμματος 

 1. Καθορίζεται η περιοχή μέσα από ενδείξεις ότι οι συγκεκριμένοι 

αναλφάβητοι επιθυμούν να αλφαβητισθούν. Στην αντίθετη περίπτωση το 

εγχείρημα αποτυχαίνει. 

 2. Κινητοποιούμε τα πρόσωπα που θα βοηθήσουν στο πρόγραμμα: οι 

Πρόεδροι των κοινοτήτων, οι γραμματείς, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι δάσκαλοι των 

σχολείων της περιοχής αλλά και οι μαθητές εθελοντικά, η γειτονιά, η οικογένεια, οι 

γνωστοί. Η βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν σε μια πρώτη φάση σχετίζεται 

με τον εντοπισμό των αναλφάβητων προσώπων και με την προσέγγισή τους. Η 

προσέγγιση είναι μια δύσκολη υπόθεση εξαιτίας της αυτοϋποτίμησης που 

αισθάνονται οι αναλφάβητοι, των προκαταλήψεων απέναντι στη μόρφωση και τις 

ικανότητες που απαιτεί, της άρνησής τους να μάθουν, (“αφού δεν έμαθα μέχρι 

τώρα, τι τα θέλω τα γράμματα τώρα”, ή “δεν είναι αυτά για μας”), της ντροπής που 

μαζί με μια ανημπόρια συνοδεύει την κατάστασή τους και τους αναγκάζει να 

κρύβονται αλλά και εξαιτίας του αμυντικού μηχανισμού που αντιπαραθέτουν,“καλά 

περάσαμε και χωρίς γράμματα”. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν σεβαστά. Η 

προσέγγιση πρέπει να γίνει κατά άτομο, απαιτεί χρόνο και κάποιες συναντήσεις, 

διαφορετικά δεν φαίνεται να έχει αποτελέσματα.  

 3. Καταγράφονται, άλλοτε κατευθείαν και άλλοτε μέσα από ενημερωτικές 

συνομιλίες, πλευρές της ζωής αυτής της περιοχής, ακόμα και θέματα φαινομενικά 

ασήμαντα, ο τρόπος που οι άνθρωποι μιλούν, η ζωή τους, η δουλειά τους, 
                                                           
479Η συγκρότηση τμημάτων αλφαβητισμού  θα μπορούσε να γίνει κάτω από οργανωμένη 

προσπάθεια φορέων ή προγραμμάτων με απογραφή αναγκών μέσα από ένα πρόγραμμα 

κοινοτήτων με πολιτική βούληση και το απαραίτητο κύρος της προσπάθειας για αλφαβητισμό, 

υποστηριζόμενο με εθελοντικές προσπάθειες δασκάλων που θέλουν να συνεργαστούν για την 

επίλυση του προβλήματος. 
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εκφράσεις από το λεξιλόγιό τους, και η σύνταξη του προφορικού τους λόγου. 

Γίνεται εκτίμηση των πρώτων διαπιστώσεων και ο αλφαβητισμός επικεντρώνεται 

στη θεματική που προκύπτει από την συγκεκριμένη πραγματικότητα. Πρέπει να 

δοθεί η αίσθηση στον ντόπιο πληθυσμό ότι το πρόγραμμα είναι δικό τους και ότι 

έχουν λόγο στην διαχείρισή του. Ο χρόνος που θα αφιερώνουν, θα καθορίζεται σε 

συνεργασία με τους ίδιους και θα γίνεται μέρος της καθημερινής τους 

απασχόλησης ως κάτι εξίσου σημαντικό και αναγκαίο. Είναι επίσης σημαντικό να 

ερμηνευτούν προσεκτικά οι σκοποί του προγράμματος. 

 4. Δημιουργία τμημάτων ανάλογα με τις ανάγκες των ατόμων. 

 5. Η εμπειρία μάς έδειξε ότι είναι πολύ σημαντικό να αναλάβουν τη 

διδασκαλία των τμημάτων δάσκαλοι και καθηγητές της περιοχής (ντόπιοι). Οι 

δάσκαλοι πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι ώστε να μπορέσουν να 

εργαστούν συστηματικά χωρίς να γίνουν γραφειοκράτες. Είναι  επίσης απαραίτητο 

να συνεργάζονται μεταξύ τους και να καθορίζουν τακτικές συναντήσεις. 

 6. Η εκπαίδευση αλφαβητισμού για ενηλίκους πρέπει να συμπεριλαμβάνει 

στοιχεία  μετα- αλφαβητισμού. 

 7. Τέλος πρέπει να βρίσκουμε το θάρρος να αναβάλλουμε το πρόγραμμα 

μέχρις ότου οι συνθήκες να γίνουν ευνοϊκότερες. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι 

έτοιμοι να μάθουν. Πάνω απ’ όλα μετράει η προθυμία τους και η συναίνεσή τους. 
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2.4. Προτάσεις αναφορικά με τον λειτουργικό 
αναλφαβητισμό 

 Οι προτάσεις που αφορούν στον λειτουργικό αναλφαβητισμό  εστιάζονται: 

1. στην πρόληψη του λειτουργικού αναλφαβητισμού μέσα  στο σχολικό σύστημα 

και 

2. στην αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού στους ενηλίκους. 

 Σχετικά με το πρώτο ζήτημα η πολιτεία οφείλει μέσα από την 

θεσμοθετημένη υποχρεωτική εκπαίδευση να δημιουργεί τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την εκμάθηση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων  οι οποίες 

είναι απαραίτητες στη σύγχρονη κοινωνία. Οφείλει επίσης να εξασφαλίζει 

ισοδύναμη βασική υποχρεωτική εκπαίδευση δηλαδή ισοδύναμη αφετηρία για 

όλους τους μαθητές. 

 Η αντιμετώπιση της περιθωριοποίησης ενός ποσοστού μαθητών στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση θα πρέπει να επιτευχθεί με έμφαση στην επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών στην πρόληψη και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών: 

πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας πρώτης ανάγνωσης, γραφής και 

αριθμητικής  στη πρώτη τάξη του δημοτικού  ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε 

μαθητή,  και επιπλέον ενισχυτική διδασκαλία480 από ειδικό επιμορφωνόμενο 

εκπαιδευτικό  προσωπικό. 

 Φαίνεται να είναι αναγκαία η υιοθέτηση σχολικών προγραμμάτων 

βασισμένων σε παιδαγωγικές πρακτκές έτσι ώστε οι δάσκαλοι να 

ευαισθητοποιηθούν μέσα από μια ταξινόμηση κειμένων και ύλης, στις ιστορικές, 

κοινωνικές και μορφωτικές καταστάσεις οι οποίες αποδίδουν τη γνώση που 

φέρνουν οι μαθητές στο σχολείο, να τις υποστηρίζουν, να τις αναπαράγουν και να 

τις νομοθετούν για να ενθαρρύνουν και να επιβεβαιώνουν τους μαθητές τους στο 

δικό τους γλωσσικό κεφάλαιο. 

                                                           
480 Η ενισχυτική διδασκαλία προωθείται για την άμβλυνση της κατάστασης, ηδη όμως η έμφαση 

στις χώρες της ΕΟΚ μεταφέρεται από τη θεραπεία στην πρόληψη του λειτουργικού 

αναλφαβητισμού. 
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 Τα σχολικά προγράμματα οφείλουν να αξιοποιήσουν τον πλούτο που 

παρουσιάζουν τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μειονοτήτων και των  

διαφοροποιημένων γεωγραφικών περιοχών της χώρας481. 

 Χρειάζεται επίσης ειδική μέριμνα για τις περιοχές που είναι υποβαθμισμένες 

και απομακρυσμένες και παρουσιάζουν έντονα εκπαιδευτικά προβλήματα. 

Χρειάζεται να δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς για τη στελέχωση και 

σταθερότερη θητεία στα σχολεία αυτών των περιοχών. Για τα ανωτέρω κρίνεται 

απαραίτητη η συνεργασία με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για υποστήριξη   

διεξαγωγής ερευνών για την προσέγγιση του προβλήματος. 

 Σχετικά με το δεύτερο ζήτημα όσο η πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα συνεχίζει 

να λειτουργεί αποκρύπτοντας και αγνοώντας ουσιαστικά το πρόβλημα του 

λειτουργικού αναλφαβητισμού που η ίδια αναπαράγει, έχει υποχρέωση η πολιτεία 

να το αντιμετωπίσει στη Μέση Εκπαίδευση. Ίσως είναι απαραίτητο να μπουν 

προγράμματα αλφαβητισμού στο γυμνάσιο για την πρόληψη της μελλοντικής 

κοινωνικής περιθωριοποίησης των ατόμων που δεν έχουν αφομοιώσει βασικές 

γνώσεις και δεξιότητες από το σχολείο.  

 Όσο για τους ενηλίκους λειτουργικά αναλφάβητους, η πολιτεία έχει 

υποχρέωση να θεσμοθετήσει μέτρα μέσα από προαιρετικά τμήματα μάθησης 

βασικής παιδείας σε εθνικό επίπεδο. 

                                                           
481Βλ. Μ. Ηλιού, 1988β, σελ. 95. Ο σεβασμός των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν τα άτομα και 

τις ομάδες αποτελεί καίριο αίτημα της εποχής μας που σε άλλες χώρες συνειδητοποιείται όλο και 

περισσότερο. 
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 Αντί επιλόγου 

 Οι εκπαιδευτικές ρυθμίσεις από τις αρχές του αιώνα μας και η υποχρεωτική 

εκπαίδευση, με τη φαινομενική τυπική κάλυψη της ισότητας ευκαιριών, δεν 

κατάφεραν να λύσουν το πρόβλημα του αναλφαβητισμού. Έτσι, τα ποσοστά στο 

τέλος του 20ού αιώνα παραμένουν υψηλά και οι αναλφάβητοι περιθωριοποιούνται 

πιο συγκαλυμμένα ωστόσο και πιο δυσδιάκριτα, σ’ έναν κόσμο που ευαγγελίζεται 

οικουμενικότητα μέσα από τους επιταχυνόμενους ρυθμούς της επικοινωνίας και 

της τεχνολογικής ανάπτυξης. 

 Πόσο αισιόδοξοι μπορούμε άραγε να είμαστε όταν ξέρουμε ότι οι 

παιδαγωγικές αποφάσεις είναι απόρροια πολιτικών αποφάσεων; Η πολιτεία 

ενθαρρύνει τον αναλφάβητο με ψήφο, με ίσα δικαιώματα από την άλλη όμως τον 

περιορίζει στον αναλφαβητισμό του& έτσι ο αναλφάβητος γίνεται μέρος μιας 

δομημένης πρακτικής μέσα σε ειδικές σχέσεις εξουσίας. Μέσα σ’ αυτή την 

προοπτική, ο αλφαβητισμός δεν πρέπει να προσεγγίζεται ως απλή απόκτηση 

τεχνικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου 

σχεδίου δυνατοτήτων και εξουσιοδοτήσεων. 

 Η πολιτεία σήμερα εμπιστεύεται στα σχολεία την προετοιμασία των παιδιών 

για την ενηλικίωση. Κατανοώντας την πολιτική φύση των ορίων και των 

δυνατοτήτων της ευρύτερης κοινωνίας, το θέμα είναι πώς οι κοινωνικές δομές θα 

δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά να εκφράσουν τις ανάγκες τους και να ονομάσουν 

τις εμπειρίες τους και πώς οι δάσκαλοι θα κατανοήσουν, θα οργανώσουν και θα 

εκτιμήσουν την κοινωνικά δομημένη φύση της υποκειμενικότητας και της εμπειρίας 

των μαθητών τους μέσα στις ειδικές κοινωνικές και μορφωτικές συνθήκες.  

 Είναι ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα στους δασκάλους να υποστηρίζουν και 

να διαπραγματεύονται τους τύπους γνώσης που φέρνουν οι μαθητές στο σχολείο, 

επηρεάζοντας τα περιεχόμενα της εκπαιδευτικής πράξης με μια προσέγγιση 

βιωματική για κάθε μαθητή. Αυτό σημαίνει ότι και οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά 

τους έχουν υποχρέωση να αποσαφηνίσουν τις επιλογές τους& για ποιούς 

σκοπούς είναι δάσκαλοι και τι είδους κοινωνία θα ήθελαν με τη βοήθειά τους να 

διαμορφωθεί. 
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 Στα 1987 είχα την τύχη να ακούσω τον μεγάλο Βραζιλιάνο παιδαγωγό 

Πάουλο Φρέιρε σε μια διάλεξή του στην Αθήνα, προσκεκλημένο της Λαϊκής 

επιμόρφωσης. Ο Φρέιρε μίλησε για το έργο του, για την εκπαίδευση και τους 

εκπαιδευτικούς και δήλωσε ότι δεν υπάρχει εκπαίδευση χωρίς αγάπη. “Πώς είναι 

δυνατόν ένας δάσκαλος να διδάσκει όταν δεν μπορεί να συγκινηθεί από τα 

πρόσωπα των μαθητών, από το φόβο τους και την περιέργειά τους, όταν είναι 

αδιάφορος για τη μοίρα και τα όνειρά τους”. Τότε με έκανε να πιστέψω ότι πολλά 

μπορούμε να κάνουμε και για τους αναλφάβητους, αρκεί να τους αγαπήσουμε, να 

πιστέψουμε σ’ αυτούς και να “πάρουμε ρίσκα”. Έτσι σχεδιαγράφησα κάποιες ιδέες 

του και προσπάθησα να τις εφαρμόσω. 

 Γράφοντας λοιπόν αυτή την εργασία προκαλούσα τον εαυτό μου. Ελπίζω κι 

εσένα, αναγνώστη, καθώς τη διαβάζεις, διακρίνοντας αδυναμίες αλλά και 

αναγνωρίζοντας δυνατότητες, για να συλλογιστούμε μαζί πάνω στα συγκεκριμένα 

προβλήματα του χώρου αυτού. Σε προσκαλώ σε ένα κριτικό δημιουργικό 

προβληματισμό που θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες πρακτικές στον αλφαβητισμό 

ενηλίκων. 

 

  

 Γιατί η αλήθεια είναι ετούτη που λέγεται ψιθυριστά, όπως λες. Ετούτος ο 

τόπος έχει πολλούς αναλφάβητους, γεωργούς, βοσκούς, ανειδίκευτους εργάτες, 

νοικοκυρές, δεκατετράχρονα αγόρια και κορίτσια, ανθρώπους που αισθάνονται και 

έχουν βαθιά γνώση της δικής τους πραγματικότητας. Μιλούν για τον εαυτό τους, 

για το χρόνο τους, για τον κόσμο τους μέσα από την εμπειρική γνώση και 

εκφράζονται με τη γλώσσα τους στη μουσική, την πολιτική, τις προσωπικές τους 

σχέσεις, τις συνήθειες, την καθημερινή ζωή. Μόνο που εκφράζουν την αλήθεια 

τους ψιθυριστά και σταματούν, όπως λες, άμα εμφανιστεί η εξουσία και σε βολεύει 

έτσι... 

 Έχεις αποδεχθεί τον αναλφάβητο ως περιθωριακό άτομο και ισχυρίζεσαι ότι 

δεν είναι και τόσο απαραίτητο να προβληματίζεσαι για ζητήματα ασήμαντα όπως 

είναι ο αναλφαβητισμός και η διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής στους ενηλίκους. 
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 Κάποιες φορές παρασύρεσαι και τον αντιλαμβάνεσαι σαν ένα είδος 

“αρρώστου”, κι αναλαμβάνεις την επιμόρφωσή του σαν “γιατρικό” που θα τον κάνει 

καλά, που θα τον κάνει ικανό να ενταχθεί στην “υγιή” κοινωνία, προσφέροντάς του 

την ευτυχία με το να τον μάθεις να γράφει με λέξεις το λόγο του.  

 Αυτό όμως δεν σε βοηθάει να αμφισβητήσεις ποτέ την πραγματικότητα, μια 

πραγματικότητα που στερεί από τον αναλφάβητο -αντικείμενο σε μια σχέση 

εξάρτησης- το δικαίωμα να υψώσει τη φωνή του, γιατί θέλεις να αγνοείς τη γνώση 

του, να απομακρύνεσαι και να δημιουργείς τη δική σου πραγματικότητα, 

ανεξάρτητη από τη σφαιρική πραγματικότητα στην οποία και οι αναλφάβητοι 

παίζουν σπουδαίο ρόλο. 

 Αν θέλεις να είσαι “διανοούμενος”, πρέπει να αφομοιώσεις τη γνώση του και 

για να την αφομοιώσεις πρέπει να ξεκινήσεις από την πραγματικότητα της 

καθημερινής του ζωής, που έχει διαφορετική μορφή από αυτή που φαντάζεσαι. 

Πρέπει να μάθεις από τους προβληματισμούς του. Μόνο έτσι θα γίνει η γνώση 

σου πλουσιότερη, θα χρησιμοποιήσεις σχέδια και ιδέες, μεθόδους και τεχνικές που 

θα δώσουν συγκεκριμένη μορφή στις πράξεις σου για τη μεταμόρφωση της ζωής 

και της κοινωνίας. 

 Αλλιώτικα θα επιβεβαιώσεις την ογδοντάχρονη γιαγιά, που κοιτάζοντάς με 

στα μάτια, με χαμηλό τόνο στη φωνή της μέσα από κομμάτια της ιστορίας της  μου 

είπε τη δική της άποψη: 

“Τι να τα κάμω τα γράμματα. Καλά πέρασα. Έχω και θυμάμαι. Ζούσαμε τότε. Ζωή 

να δουν τα μάτια σου... κουβέντες ν’ ακούσουν τ’ αυτιά σου... Τώρα δε λαλούν γρι. 

Κάθονται σαν παραξηγημένοι. Τι τα θέλουν κι αν τα ξέρουν τα γράμματα”;  

 Γιατί, βλέπεις, εκεί η ζωή και ο πολιτισμός μορφοποιήθηκε και αναπτύχθηκε 

μέσα από διαφορετικά μονοπάτια... 
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 Παράρτημα Ι 

Ιστορική αναδρομή: Νομοθετικές ρυθμίσεις στην 
εκπαίδευση και τον αλφαβητισμό ενηλίκων από το 1834 
μέχρι σήμερα. 

  Περίοδος 1834 -1943 

 Α. Καθιέρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

 Το προσωρινό πολίτευμα του 1822 δεν είχε προβλέψει ειδική οργάνωση για 

την εκπαίδευση. Αυτό αποφασίστηκε τον επόμενο χρόνο, με την Β΄ 

Εθνοσυνέλευση του Άστρους. Στα σχολεία που ιδρύθηκαν διδάσκονταν κυρίως τα 

στοιχειώδη γράμματα. Τον Ιούλιο του 1824, η βουλή με ψήφισμά της, κατάρτισε  

πενταμελή επιτροπή, με πρόεδρο τον Άνθιμο Γαζή η οποία προχώρησε στη 

σύνταξη  προγράμματος για την οργάνωση της “κοινής παιδείας του Έθνους”482. Η 

ανάληψη της εξουσίας από τον Ι. Καποδίστρια στην Ελλάδα έδωσε προτεραιότητα 

στην ανασυγκρότηση της Παιδείας483 αλλά η οργάνωση και ο προσανατολισμός 

                                                           
482Βλ. Στ. Κωλέττα, 1980, σ. 97. Υπήρχαν τρεις κύκλοι σπουδών: προκαταρκτική παιδεία, όπου ο 

μαθητής θα μάθαινε να διαβάζει, να γράφει και να λογαριάζει, Λύκεια, ένα σε κάθε επαρχία στα 

οποία διδάσκονταν στοιχειώδεις γνώσεις θετικών επιστημών και φιλοσοφίας και ένα τουλάχιστο 

Πανεπιστήμιο Θεολογίας, Φιλοσοφίας, νομικών και ιατρικής. Η ίδια επιτροπή γνωρίζοντας ότι το 

σχέδιο αυτό ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί αμέσως, πρότεινε να τεθούν σε λειτουργία τα σχολεία της 

προκαταρκτικής εκπαίδευσης και φρόντισε να ιδρυθεί  ένα πρότυπο Διδασκαλείο στο Άργος για την 

εκπαίδευση των δασκάλων. Χρήματα βέβαια δεν υπήρχαν και τα πάντα γίνονταν από τις 

αυθόρμητες προσφορές των κατοίκων και των μοναστηριών. Από τη συνοπτική έκθεση του 

Εφόρου Παιδείας Γρ. Κωνσταντά που συντάχθηκε στα 1825, σχηματίζουμε μια γενική εικόνα για 

την κατάσταση της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της επανάστασης. 

483Βλ. στο ίδιο, σελ. 98. Το 1828 έγιναν οι προκαταρκτικές εργασίες για την κατάρτιση ενός γενικού 

εκπαιδευτικού προγράμματος  και το 1929 συστήθηκε η “επί των εκκλησιαστικών πραγμάτων και 

δημοσίας εκπαιδεύσεως Γραμματεία”, με σκοπό την εξύψωση και την προαγωγή της παιδείας, τη 

μετεκπαίδευση των δασκάλων, την παραγωγή σχολικών εγχειριδίων  και την εφαρμογή 

ομοιόμορφης και συστηματικής διδασκαλίας σε όλα τα σχολεία του κράτους. Γνωρίζουμε επίσης 

από έκθεση  που υποβλήθηκε στον Καποδίστρια στις αρχές του 1931, ότι λειτουργούσαν 121 

επίσημα σχολεία με 9.246 μαθητές. 
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του σχολείου στηρίχθηκε στις σύγχρονες ιδέες της εποχής, στον κλασικισμό και 

στους νόμους που θεσμοθέτησαν οι πιο ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. 

 Στα 1834 ο Όθωνας με το άρθρο 6 του Νόμου της 6ης Φεβρουαρίου 

καθιέρωσε την υποχρεωτική επτάχρονη φοίτηση στα σχολεία της στοιχειώδους 

εκπαίδευσης, προβλέποντας κυρώσεις για τους παραβάτες. Η υποχρέωση όμως 

αυτή δεν ήταν γενική και αφορούσε μόνο στα παιδιά εκείνα που κατοικούσαν σε 

μέρος όπου υπήρχε σχολείο. Έτσι, περισσότερα από τα 2/3 του πληθυσμού, ήταν 

εκτός, χωρίς τη δυνατότητα εκπαίδευσης ενώ και εκεί που υπήρχαν σχολεία η 

κατάσταση δεν ήταν καλύτερη484. 

 Είκοσι χρόνια αργότερα, το Υπουργείο Παιδείας με  εγκύκλιο485 υπενθύμιζε 

τις διατάξεις του Νόμου του 1834 για την υποχρεωτική φοίτηση -που ποτέ δεν 

εφαρμόστηκε για να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα στην “καθολική μάστιγα 

του αναλφαβητισμού και της αμορφωσιάς του λαού μας”486.  

 Οι εκθέσεις των επιθεωρητών δίνουν σαφή εικόνα της εποχής αυτής. Ο 

Χαρίσιος Παπαμάρκος αναφέρει σε έκθεσή του, το έτος 1883 προς το Υπουργείο 

Παιδείας, σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών στα σχολεία “το θήλυ φύλον 

ουδαμώς φοιτά εις τα σχολεία. Είναι σύμπαν εντελώς απαίδευτον και αγράμματον. 

Του άρρενος φύλου μόνον το δέκατον φοιτά εις τα σχολεία και τούτο όλως 

                                                           
484Βλ. Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας αριθ. 3186/20-11-1835. Το Υπουργείο Παιδείας με την 

εγκύκλιο 3186/20-11-1835 απευθύνονταν στους Νομάρχες: “Μ’ όλα ταύτα η κυβέρνησις βλέπει 

παρ’ ελπίδα και με άκραν δυσαρέσκειαν, ότι πολλοί εκ των Δημοτών διαφόρων χωρίων και πόλεων 

δείχνουσι παντελή αδιαφορίαν διά την εκπαίδευσιν των τέκνων των. Οι μεν δεν πέμπουσιν τα 

παιδία των εις το σχολείο, άλλοι δε στέλλουσιν αυτά εκ διαλειμμάτων και ατάκτως... 

485Βλ. Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας αριθμ. 7331/8-12-1856. “Η διάταξις αύτη του Νόμου ουκ 

οίδαμεν ότου χάριν παρημελήθη και εκ της παραμελήσεως αυτής προήλθε δυστυχώς καθώς ήτο 

επόμενον, ου μικρά τη καθ’ ημας κοινωνία ζημία, διότι εάν ετύγχανε της δεούσης ενεργείας προ 22 

ήδη ετών, αφ΄ης ο νομος εξεδόθη, ουδείς των εν ηλικία γεγονότων έκτοτε Ελλήνων ήν αν 

αγράμματος πάντη άμοιρος και η κοινωνία ημών διέκειτο αν βέλτιον... 

486Βλ. Στ. Κωλέττα, 1980, σελ. 100. 
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ατάκτως και ελλειπέστατα...”487.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 

1879, το ποσοστό του αναλφαβητισμού για τους άνδρες ήταν 69%, για τις γυναίκες 

93%. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σε 17 δήμους της χώρας δεν υπήρχε “ουδεμία 

γυνή εγγράμματος”488. Αργότερα στα 1913 θεσπίσθηκαν ποινές για τους 

παραβάτες μέσα από νομοσχέδια για την υποχρεωτική φοίτηση και την 

καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, που ωστόσο δεν ψηφίστηκαν ποτέ. Έτσι 

εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 1834, χωρίς αξιοσημείωτα 

αποτελέσματα. 

 Στα 1926489 εκδόθηκε το από 5/7 Μαίου Νομοθετικό Διάταγμα με πολύ 

αυστηρά μέτρα για τους παραβάτες της υποχρεωτικής φοίτησης στη στοιχειώδη 

εκπαίδευση. Παρόλα αυτά η φοίτηση δεν σημείωσε αύξηση. Η νομοθεσία 

αναπροσαρμόσθηκε και στα 1929 ψηφίστηκε ο νόμος 4397/1929 που καθιέρωσε 

άλλο σύστημα, με στόχο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα490. Προέβλεπε 

υποχρεωτική εκπαίδευση και για τα δύο φύλα, ίδρυση νυχτερινών σχολών, για την 

καταπολέμηση του αυξημένου αναλφαβητισμού με τη διδασκαλία ανάγνωσης  

γραφής και αριθμητικής,  και  ίδρυση σχολείων που θα λειτουργούσαν τις Κυριακές 

και τις αργίες και στα οποία θα διδάσκονταν με απλές διαλέξεις, θέματα ανάλογα 

με τις ανάγκες κάθε περιοχής. Στα σχολεία αυτά είχε προβλεφθεί να φοιτούν 

άνδρες και γυναίκες ανεξαρτήτως  ηλικίας. “Το πρόβλημα του αναλφαβητισμού 

                                                           
487Βλ. Σ. Γ. Τζουμελέα-Π. Δ. Παναγοπούλου, 1933, σ. 18. Επίσης βλ. Σ. Ζιώγου- Καραστεργίου, 

1986, σελ. 231. 

488Στατιστική της Ελλάδος, Πληθυσμός 1879, σελ. 34. 

489Βλ. Δ. Βεργίδης, 1995, σ. 37. Την ίδια χρονική περίοδο ο Δημήτρης Γληνός μέλος του 

εκπαιδευτικού ομίλου δημοσίευσε πρόταση εκπαιδευτικού προγράμματος στο οποίο 

συμπεριλαμβανόταν και το αίτημα “να οργανωθεί από το κράτος και την κοινωνία λαϊκή 

μετεκπαίδευση από τη διδασκαλία των αναλφάβητων σε Νυχτερινά και Κυριακά σχολεία στο 

στρατώνα ως την ίδρυση των Πανεπιστημίων για να ανυψωθεί το μορφωτικό επίπεδο ολόκληρου 

του Ελληνικού λαού, που βρίσκεται τόσο χαμηλά. Το αίτημα της αντιμετώπισης της 

“υποεκπαίδευσης” αυτή την περίοδο προβλήθηκε απότ ις εργατικές οργανώσεις και τους 

προοδευτικούς διανοούμενους ως στόχος κοινωνικός και πολιτικός. 

490Βλ. Ν. 4397/1929, αρθ. 6, παρ.1, αρθ,12. παρ.1, άρθ.17.παρ.1 και βλ. Α. Δημαράς, 1974, σελ. 

171-173. 
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πάντως δεν αντιμετωπίστηκε ουσιαστικά. Και ήταν, όπως επισημαίνει η Α. 

Φραγκουδάκη, πρόβλημα καίριο”491. Ο μισός πληθυσμός της χώρας δεν γνωρίζει 

“ανάγνωση και γραφή”, όσο για τις γυναίκες, αυτό αφορά στη μεγάλη τους 

πλειοψηφία. Κατά την απογραφή του 1928, ο μέσος όρος αναλφάβητων από 8 

ετών και πάνω είναι 40,72% του πληθυσμού δηλαδή 23,47% για τους άντρες και 

57,97% για τις γυναίκες. 

 Το Φεβρουάριο του 1929, ο Αλέξανδρος Δελμούζος, στο πρώτο μάθημά 

του στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης,  επισημαίνει ότι,  από τα παιδιά που 

γράφονται στην Πρώτη Δημοτικού, δεν φτάνουν στην Τέταρτη τάξη ούτε τα μισά 

και πολύ περισσότερα από 200.000 δεν εγγράφονται καθόλου στο σχολείο. 

Ύστερα από αυτό “δεν παραξενευόμαστε, αν σήμερα το 47% από τον πληθυσμό 

μας είναι αγράμματοι”492. Πίστευε δε ότι δεν θα χρειαζόταν πολύς χρόνος  για να 

διορθωθεί σε πολλά, η σκοτεινή εικόνα της Παιδείας μας, αρκεί να το ήθελαν όπως 

έλεγε “αληθινά φωτισμένα άτομα και ομάδες οργανωμένες, που με επιμονή και 

δουλειά,  αγάπη και  διαφωτισμό και προπάντων με την ιδέα του χρέους που 

πρέπει να έχουν όλοι απέναντι στην κοινωνία, θα μπορέσουν να κινήσουν με 

γρηγορότερο ρυθμό το κράτος καθώς και την ιδιωτική και κοινοτική ενέργεια και 

πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση”. 

 Ένα χρόνο αργότερα στις 18-2-1930 υποβλήθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο 

“Περί διοικήσεως της εκπαιδεύσεως” που ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε ως νόμος 

4653/1930. Το νομοσχέδιο αυτό μαζί με τα άλλα  που περιελάμβανε για την 

αναμόρφωση της Παιδείας έκανε λόγο για την καταπολέμηση του 

αναλφαβητισμού. Στις 5-10-1931 συνήλθε το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, 

υπό την Προεδρία του Γ. Παπανδρέου, προκειμένου να συζητήσει το νέο νόμο και 

να καταλήξει σε πορίσματα για την ορθή αντιμετώπιση του όλου ζητήματος. 

Πρώτο θέμα διαπραγμάτευσης στη συνεδρίαση ήταν το πρόβλημα της 

καταπολέμησης του αναλφαβητισμού. Με την διαπίστωση της επίσημης 

απογραφής του 1928 ότι το ποσοστό των αναλφάβητων ανερχόταν σε 40,72% του 

                                                           
491Βλ. Α. Φραγκουδάκη, 1982, σελ. 62. 

492Βλ. Α. Π. Δελμούζου, 1986 β, σελ. 11-17. 
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συνολικού πληθυσμού από ηλικίας 8 ετών και πάνω, δηλαδή ποσοστό 23,47% για 

τους άνδρες και 57,97% για τις γυναίκες, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, η 

οργάνωση σχολείων της Γενικής Λαϊκής Επιμόρφωσης, η ενθάρρυνση της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, ο 

πολλαπλασιασμός των νυχτερινών κρατικών σχολείων και η ενίσχυση όσων 

ιδρύονταν από διάφορα ιδιωτικά σωματεία καθώς και η υποχρεωτική διδασκαλία 

των αναλφάβητων στρατιωτών κατά το χρόνο της θητείας τους, παράλληλα με τα 

στρατιωτικά τους καθήκοντα493. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Συμβουλίου δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Πρόσφεραν όμως μια εκτενή μελέτη των 

εκπαιδευτικών πραγμάτων494. 

 

 Περίοδος 1943-1954 

 Α. Ίδρυση Διεύθυνσης Επιμόρφωσης στο Υπουργείο Παιδείας  

 Στα 1943 ιδρύθηκε για πρώτη φορά στο Υπουργείο Παιδείας ειδική 

υπηρεσία, η Διεύθυνση  Λαϊκής Επιμόρφωσης για την οργάνωση μορφωτικών και 

πολιτιστικών διαλέξεων και τη συγγραφή και έκδοση εκλαϊκευμένων βιβλίων και 

περιοδικών. Οι κοινωνικές οικονομικές και πολιτικές συνθήκες της εποχής όμως 

κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικές είναι για να επιτύχει τους στόχους της. 

 Β. Προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος 

 (Από τη στοιχειώδη εκπαίδευση, τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες και τη  Λαϊκή 

επιμόρφωση). 

 Παράλληλα με τις στοιχειώδεις προσπάθειες της πολιτείας για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος του αναλφαβητισμού, δεν μπορούμε να 

παραβλέψουμε την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με τη μορφή τοπικών 

οργανώσεων, μορφωτικών και εκπολιτιστικών σωματείων, που πρόσφεραν 

σημαντικές εξωσχολικές υπηρεσίες παρέχοντας γνώσεις και ικανοποιώντας 

πολλές από τις ανάγκες των ενηλίκων -η  πολιτεία θεωρώντας ότι θα μπορούσε να 

                                                           
493Βλ. Στ. Κωλέττα, 1980, σελ. 103. 

494Βλ. Α. Φραγουδάκη, 1982, σελ. 63. 
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αξιοποιήσει και να βελτιώσει ακόμα περισσότερο το μορφωτικό τους έργο, τις 

έθεσε υπό την προστασία της, και ζήτησε για τη διετία 1950-52 τα πεπραγμένα 

τους, με σκοπό να διενεργήσει στατιστική έρευνα ώστε να αξιολογήσει 

ουσιαστικότερα την προσφορά τους. Ο τότε υπουργός Παιδείας Κ. Καλλίας έστειλε 

την 26809/17-3-1953 εγκύκλιο  σε όλους τους σχετικούς συλλόγους και αφού 

αποτίμησε την πολύτιμη προσφορά τους κατά τη διετία 50-52 χάραξε 

κατευθυντήριες γραμμές για τη συνέχιση του έργου τους, αναγνωρίζοντάς το ως 

μέρος της Λαϊκής Εκπαίδευσης. Στην ίδια εγκύκλιο αναγνωρίζεται η σοβαρότητα 

του έργου της Λαϊκής Επιμόρφωσης, η οποία το 1951 ξαναπαρουσιάζεται στο 

προσκήνιο  όχι ως Διεύθυνση αλλά ως Τμήμα Λαϊκής Επιμόρφωσης με σκοπό την 

καταπολέμηση του αναλφαβητισμού του Ελληνικού λαού και την ενημέρωση σε 

διάφορα ζητήματα. Τονίζεται επίσης η συνεργασία με κάθε όργανο που επιδιώκει 

την ανάπτυξη εξωσχολικής μορφωτικής δραστηριότητας και συνιστάται η 

συνένωση  οργανώσεων και συλλόγων που λειτουργούν στην ίδια πόλη -ώστε να 

υπάρχει συντονισμός ενεργειών- και η δημιουργία μορφωτικών Λαικών Κέντρων, 

με σκοπό την ικανοποίηση των επαγγελματικών και πνευματικών αναζητήσεων 

των ενηλίκων. Τότε μεταξύ  άλλων, το Υπουργείο προτείνει και νυχτερινές σχολές 

για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. 

 Στις 16-5-1953 ο Καλλίας με καινούρια εγκύκλιο (39762/53) προτρέπει τους 

συλλόγους και τις οργανώσεις ιδιωτικής πρωτοβουλίας να αναπτύξουν 

δραστηριότητες και σε γειτονικές κοινότητες όπου δεν υπάρχουν τέτοιες 

μορφωτικές εστίες. Παράλληλα απευθύνει έκκληση σε όλους τους Νομάρχες της 

χώρας, τους Γενικούς Επιθεωρητές και τους Επιθεωρητές εκπαίδευσης να 

βοηθήσουν ώστε το έργο αυτό να εκπληρώσει κατά το δυνατόν το σκοπό του. Τον 

ίδιο χρόνο (30-5-1953), με άλλη εγκύκλιο του ίδιου υπουργού, παρέχονται οδηγίες 

στους επιθεωρητές της στοιχειώδους εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση του 

αναλφαβητισμού επειδή  σε πολλές περιοχές της χώρας δεν λειτουργεί νυχτερινή 

σχολή. Προτείνεται επίσης, όπου δεν είναι δυνατό να ιδρύονται νυχτερινές σχολές 

από αδυναμία του κρατικού προυπολογισμού, να ιδρύονται διάφορες μορφωτικές 
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σχολές από τοπικούς παράγοντες και ιδιώτες, ύστερα από σχετική άδεια, υπό την 

εποπτεία του Τμήματος Λαϊκής Επιμόρφωσης του Υπουργείου Παιδείας495. 

 Στις 14-10-1953 με την 96126/127 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, που 

απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της στοιχειώδους εκπαίδευσης με την ευκαιρία 

της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 1953-54, γίνεται έκκληση να 

αντιμετωπιστεί με εντατικότερες προσπάθειες το πρόβλημα του αναλφαβητισμού,  

αποκλειστικά σχεδόν από αυτούς τους ίδιους. Οι φιλότιμες προσπάθειες των 

δασκάλων και των σωματείων, οι συντονισμένες προσπάθειες του Υπουργείου 

Παιδείας με το αρμόδιο τμήμα της Λαϊκής Επιμόρφωσης, δεν κατάφεραν όμως να 

αντιμετωπίσουν δραστικά το οξύτατο πρόβλημα του αναλφαβητισμού και της 

επιμόρφωσης των ενηλίκων. Πράγματι η χώρα μας εξακολουθούσε να βρίσκεται, 

από στατιστική άποψη, στην κατηγορία των χωρών του κόσμου με το μεγαλύτερο 

ποσοστό αναλφάβητων.  

 Περίοδος 1954 - 1960 

 Α. Νομοθετικό διάταγμα 3094/1954 - Λαϊκή Επιμόρφωση 

 (Σύσταση Κεντρικής επιτροπής και κατά τόπους επιτροπών για την 

 καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. Ίδρυση και οργάνωση  Δημοτικών 

σχολείων σε όλη την Ελλάδα). 

 Με όλα τα παραπάνω είχε γίνει η αρχή για μελλοντικές εξελίξεις496 και είχε 

ανοίξει ο δρόμος για τη σύνταξη, την ψήφιση και την εφαρμογή του Νομοθετικού 

Διατάγματος 3094/1954 “Περί μέτρων προς καταπολέμησιν του αναλφαβητισμού” 

που ισχύει μέχρι σήμερα με το οποίο καθορίστηκε το οργανωτικό πλαίσιο της 

Λαϊκής επιμόρφωσης και το πεδίο δραστηριοποίησής της και ο πληθυσμός στόχος 

της. Τότε εδραιώθηκε επίσημα το τμήμα της Λαϊκής Επιμόρφωσης, που 

ασχολήθηκε σε πρώτη φάση με τη σύσταση Κεντρικής Επιτροπής497 για την 
                                                           
495Βλ. Στ. Κωλέττα, 1980, σελ. 105. 

496Στο ίδιο, σελ. 106. 

497Βλ. Δ. Βεργίδης, 1995, σελ. 65. Η Κεντρική Επιτροπή θεσμοθετείται ως συντονιστικό όργανο και 

ορίζεται επίτιμος πρόεδρός της ο Αρχιεπίσκοπος και Πρόεδρος ο Υπουργός Παιδείας και μέλη της, 

ένας μητροπολίτης, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ένας αντιπρόσωπος της 
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καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και με την ίδρυση και οργάνωση των 

Νυκτερινών Δημοτικών Σχολείων σε όλη την Ελλάδα. 

 Παράλληλα προβλέφθηκε η σύσταση και συγκρότηση ειδικών κατά τόπους 

επιτροπών, των Νομαρχιακών Επιτροπών Καταπολέμησης Αναλφαβητισμού 

(Ν.Ε.Κ.Α) που τις αποτελούσαν οι κυριότεροι παράγοντες κάθε νομού498. Έργο 

αυτών των επιτροπών ήταν η ίδρυση και οργάνωση Νυχτερινών Δημοτικών 

σχολείων υποχρεωτικής φοίτησης των αναλφάβητων και ημι-αναλφάβητων ηλικίας 

14 έως 20 χρονών και προαιρετικής για τους ηλικίας πάνω από 20 χρονών καθώς 

και η οργάνωση Κέντρων Διδασκαλίας για την επιμόρφωση των Ενηλίκων  στα 

οποία μπορούσαν να φοιτήσουν, όσοι είχαν ηλικία 20 χρονών και πάνω, αν δεν 

ήθελαν να φοιτήσουν στα νυχτερινά σχολεία. Τα κέντρα αυτά  λειτούργησαν από 

το 1958 και ύστερα ως  σχολές επιμόρφωσης και  αργότερα πήραν τη σημερινή 

μορφή, με τα οργανωμένα τμήματα μάθησης. Με το νόμο 3094/54 προβλέπονταν 

επίσης διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για όσους γονείς και κηδεμόνες δεν 

έστελναν τα παιδιά τους στα ημερήσια ή τα νυχτερινά σχολεία, και καθοριζόταν ότι, 

μετά από μία μεταβατική περίοδο οκτώ χρόνων, το απολυτήριο δημοτικού 

σχολείου, θα αποτελούσε αναγκαίο τυπικό προσόν για την πρόσληψη νέων, κάτω 

των τριάντα χρονών, σε οποιαδήποτε εργασία στις δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης 

τυπικό προσόν θα αποτελούσε και για τη χορήγηση άδειας  για οποιαδήποτε 

επιχείρηση, βιοτεχνία και για την πρόσληψη μαθητευόμενων ή ειδικευμένων 

εργατών.  

                                                                                                                                                                                
Ακαδημίας Αθηνών, ένας εκπαιδευτικός σύμβουλος και ένας επιθεωρητής στοιχειώδους 

εκπαίδευσης, αντιπρόσωπος των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Εσωτερκών, οικονομικών, Γεωργίας, 

Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, αντιπρόσωποι της Ενωσης Συντακτών ημερήσιων 

εφημερίδων, ο Διευθυντής της Δ/νσης Στοιχειώδους Εκπ/σης, ο τμηματάρχης του τμήματος Λαϊκής 

Επιμόρφωσης. 

498Βλ. Στ. Κωλέττα, 1980, σελ. 129. Επίτιμος Πρόεδρος ο Μητροπολίτης, Πρόεδρος ο Νομάρχης, 

και μέλη, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, εκπρόσωπος του Δήμου της πρωτεύουσας του Νομού, ο 

Διοικητής της Χωροφυλακής, ο Επιθεωρητής Εργασίας, ο Διοικητής Αγροτικής Ασφάλειας, ο 

Διευθυντής της Νομαρχίας, οι Επιθεωρητές Στοιχειώδους Εκπαίδευσης, ο Οικονομικός Έφορος, ο 

Προϊστάμενος του Κέντρου Πρόνοιας και ένας αντιπρόσωπος από τον Τοπικό Τύπο. 
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 Η ίδια όμως η σύνθεση των ΝΕΚΑ αλλά και η λογική του  συγκεκριμένου 

νόμου, που μέσω κυρώσεων εξανάγκαζε τους αναλφάβητους ηλικίας 14-20 

χρονών, να φοιτούν στα νυχτερινά δημοτικά σχολεία, χωρίς καμία αναφορά στα 

κοινωνικά, ιδεολογικά και οικονομικά αίτια του αναλφαβητισμού499, είχε ως 

συνέπεια η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού να μην είναι αποτελεσματική. Η 

λογική των κυρώσεων και της επιβολής που χαρακτηρίζει το οργανωτικό πλαίσιο 

οδήγησε στην καταπιεστική λειτουργία του θεσμού.500  

 Έτσι οι νέοι αποκτούσαν μεν  απολυτήριο  Δημοτικού, αναγκαίο τυπικό 

προσόν για την πρόσληψη στις δημόσιες υπηρεσίες, ουσιαστικά όμως ένα 

σημαντικό μέρος αποφοίτων των νυχτερινών Δημοτικών δεν ήταν σε θέση να 

διαβάσει και να γράψει ένα απλό κείμενο. Οι τελευταίοι δεν καταγράφονται από τη 

στατιστική υπηρεσία αφού διαθέτουν  απολυτήριο Δημοτικού, και με τον τρόπο 

αυτό μειώνεται τεχνητά το ποσοστό αναλφαβητισμού.  

 Ως προς τη λειτουργία των νυχτερινών Δημοτικών Σχολείων, αυτά δε 

διέφεραν σε τίποτα από τα ημερήσια Δημοτικά. Τα μαθήματα ήταν ίδια  εκτός από 

το αλφαβητάριο501 που εκδόθηκε το 1960, για την πρώτη τάξη, που  όχι μόνο  δε 

λάμβανε υπόψη την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών αλλά και 

τους υποβίβαζε νοητικά, αφού έμοιαζε να προορίζεται για παιδιά έξι ετών. Στις 

υπόλοιπες τάξεις γινόταν χρήση των αναγνωστικών των ημερήσιων Δημοτικών. 

  Ο αλφαβητισμός  ενηλίκων στα νυχτερινά Δημοτικά δεν είχε συνδυαστεί  με 

την παροχή κάποιας κοινωνικής ή επαγγελματικής κατάρτισης και δεν είχε γίνει   

κάποια προσπάθεια να συνδεθεί με τις εργατικές οργανώσεις, τους αγροτικούς 

συνεταιρισμούς και γενικά τους φορείς κάθε περιοχής. Ο λόγος είναι  ότι τότε το 

τμήμα Λαϊκής Επιμόρφωσης υπαγόταν στη Διεύθυνση Στοιχειώδους Εκπαίδευσης 

και ως εκ τούτου την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και την επιμόρφωση 

ενηλίκων την είχαν αναλάβει αποκλειστικά δάσκαλοι -παράλληλα με τα κύρια 

καθήκοντά τους. 

                                                           
499 Βλ. Δ. Βεργίδης, στο Συνδιάσκεψη για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού 1985, σελ. 43. 

500Βλ. Δ. Βεργίδης, 1995, σελ. 66. 

501”Μαθαίνω να Διαβάζω”, εκδ. του ΥΠΕΠΘ, Τμήμα Λαϊκής Επιμόρφωσης, Αθήνα, 1960. 

 
336



 

 Περίοδος 1960 - 1981 

 Α. Ο Διεθνής προβληματισμός δεν άφησε αδιάφορη τη χώρα μας 

 Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60, το θέμα της παιδείας, παρατηρεί η 

Μ. Ηλιού, αποτελεί “τον κύριο άξονα των λαϊκών αγώνων και τον επίλεκτο στόχο 

των λυσσαλέων αντιδράσεων των συντηρητικών δυνάμεων”502. Ο διεθνής 

προβληματισμός σε ζητήματα εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως σημειώνεται από την 

ίδια, η Διεθνής διάσκεψη για την εκπαίδευση των ενηλίκων στο Μόντρεαλ το 1960, 

η Διάσκεψη του ΟΟΣΑ το 1961 στην Ουάσιγκτον με θέμα “Πολιτική οικονομικής 

ανάπτυξης και επενδύσεων στην εκπαίδευση”, η ανακήρυξη της Κούβας την ίδια 

εποχή σε “χώρα απελευθερωμένη από τον αναλφαβητισμό” στις  22 Δεκεμβρίου 

του 1961, η ίδρυση το 1963 από την Ουνέσκο του Διεθνούς Ινστιτούτου 

Προγραμματισμού της Εκπαίδευσης, το Παγκόσμιο Συνέδριο για την εξάλειψη του 

αναλφαβητισμού στην Τεχεράνη το 1965  και οι εργασίες του Περιφερειακού 

Μεσογειακού Σχεδίου από το 1961 έως το 1966 με σκοπό τον εκπαιδευτικό 

προγραμματισμό σε έξι μεσογειακές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, - 

που διεξήχθησαν υπό την αιγίδα και με την βοήθεια του ΟΟΣΑ από επιστημονικές 

ομάδες της κάθε χώρας-, δεν άφησαν αδιάφορη τη χώρα μας. 

 Στα 1965-1967 τοποθετείται η ερευνητική προσπάθεια της Μ. Ηλιού 

συγκέντρωσης και ανάλυσης στοιχείων για τη διαρροή των μαθητών από τα 

Δημοτικά και τα Γυμνάσια και μια πρώτη προσέγγιση του κοινωνικού 

προβλήματος του αναλφαβητισμού, σε συνεργασία με την Φ. Κουρτέση και τον Κ. 

Ψυχοπαίδη, στο πλαίσιο του τότε Κέντρου Κοινωνικών Επιστημών, με τη 

συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Η 

πολιτική κατάσταση στη χώρα μας δεν επέτρεψε να δημοσιευθούν τα 

αποτελέσματα αυτής της έρευνας, τα στοιχεία όμως που διασώθηκαν προσφέρουν 

πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος 

                                                           
502Βλ. Μ. Ηλιού, 1988, σελ. 66. 
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που “σε τίποτα δεν άλλαξε  μέχρι τη μεταρρύθμιση του 1976 και που έχει 

διαμορφώσει την σημερινή εκπαιδευτική  πραγματικότητα”503. 

 Το 1965 με βασιλικό διάταγμα 442/1965 η Κεντρική Επιτροπή 

καταπολεμήσεως αναλφαβητισμού (Κ.Ε.Κ.Α) διατηρήθηκε με τις ίδιες 

αρμοδιότητες, αλλά μετονομάστηκε  σε “Κεντρική Επιτροπή Λαϊκής 

Επιμόρφωσεως”504(Κ.Ε.Λ.Ε). Οι αρμοδιότητες που παρέχονταν, σε συνδυασμό με 

εκείνες που είχε από πριν, ήταν να χαράζει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές 

επιμόρφωσης ενηλίκων, λαμβάνοντας υπόψη  και τις αντίστοιχες εξελίξεις του 

θεσμού στις άλλες χώρες. Το 1968 η Κεντρική Επιτροπή “Καταπολέμησεως του 

Αναλφαβητισμού” (Κ.Ε. Κ. Α) με την 32/5-9-1968 πράξη της, ψήφισε τον 

κανονισμό λειτουργίας των “Κέντρων Επιμορφώσεως”, και καθόρισε τις γενικές 

κατευθύνσεις σχετικά με την λειτουργία τους, τα προγράμματα διδασκαλίας, το 

διδακτικό προσωπικό κλπ. που αρχικά λειτουργούσαν με διαλέξεις και ομιλίες. 

 Β. Η απογραφή του 1971 

 Με βάση την απογραφή του 1971, οι αναλφάβητοι κυμαίνονται από 7,6% 

στην περιφέρεια της πρωτεύουσας έως 33,9%  στο νομό Ξάνθης ενώ το 32,3% 

του πληθυσμού δεν έχει τελειώσει το Δημοτικό σχολείο505. Η έκταση του 

αναλφαβητισμού εικονογραφεί το βαθμό αποτυχίας του Ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος ως προς την πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, επισημαίνει 

ξανά η Μαρία Ηλιού506. Αν και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι υποχρεωτική κατά 

το Σύνταγμα, από το 1911, 60 χρόνια αργότερα διαπιστώνουμε στην απογραφή 

του 1971  ότι το 9,3% του συνολικού πληθυσμού της ομάδας ηλικιών 20-24 ετών 

αντιπροσωπεύεται από  άτομα που δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό σχολείο507. 

Μολονότι το ποσοστό του αναλφαβητισμού μειώνεται από απογραφή σε 

                                                           
503Βλ. Μ. Ηλιού, 1988, σελ. 67.  

504Βλ. Βασιλικό διάταγμα 442/65, ΦΕΚ 98/31-5-65, τευχ. Α. 

505Εθνική Στατιστική υπηρεσία της Ελλάδος, Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού- κατοικιών 

της 14ης μαρτίου 1971 (δειγματοληπτική επεξεργασία) τόμος Ι και ΙΙ, Αθήνα 1973. 

506Βλ. Μ. Ηλιού, 1988β, σελ. 16. 

507Βλ. στο ίδιο, σελ. 45. 
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απογραφή, - ανερχόταν σε 24% το 1951,508 σε 18% το 1961,509 και σε 14,2%  το 

1971, αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο συνολικό πληθυσμό των απογραφών, 

- η μείωση αυτή φαίνεται να  οφείλεται κατά κύριο λόγο, στην αναπόφευκτη 

θνησιμότητα των μεγάλων ηλικιών και ελάχιστα στην κρατική φροντίδα. 

 Γ. Η εκπαιδευτική μεταρύθμιση του 1976 

 Από το έτος 1974-75 με τη μεταπολίτευση, το τμήμα Λαϊκής Επιμόρφωσης 

του Υπουργείου Παιδείας αποφασίζει να καθιερώσει μια νέα μορφή Κέντρων 

Επιμόρφωσης στα οποία θα καταργηθούν οι διαλέξεις και θα λειτουργήσουν 

αποκλειστικά τμήματα μάθησης.510 Εκφράζοντας την επιφύλαξή μου για το 

αποτέλεσμα, η προσπάθεια αυτή στα δύο χρόνια που εφαρμόστηκε φαίνεται να 

έφερε κάποια αποτελέσματα όχι όμως τα αναμενόμενα.  

 Παράλληλα, στο χώρο της γενικής παιδείας, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 

του 1976 έρχεται, να επικυρώσει και να συνεχίσει  τη μεταρύθμιση του 64. Η 

κοινωνική διάσταση που θα θεμελίωνε μια γενναία μεταρυθμιστική προσπάθεια 

είναι απούσα511. Η κατάργηση της διγλωσσίας και η θεσμοθέτηση της 9ετούς 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποτέλεσαν σημαντικά βήματα για τον εκσυγχρονισμό 

του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Πάλι όμως οι “εκπαιδευτικά αδικημένες” 

κατηγορίες του πληθυσμού οι αναλφάβητοι, οι σχεδόν αγράμματοι κάτοικοι της 

υπαίθρου και των απομακρυσμένων χωριών, οι μειονότητες, ένα μεγάλο μέρος 

του γυναικείου πληθυσμού, έμειναν στο περιθώριο αφού το ίδιο το εκπαιδευτικό 

σύστημα τις αγνοεί. Γι’ αυτές τις κατηγορίες, στα πλαίσια των μεταρυθμιστικών 

προσπαθειών, φαίνεται να μην έχουν ληφθεί μέχρι τώρα τα  κατάλληλα μέτρα. 

 Δ. Προαγωγή του τμήματος της Λαϊκής Επιμόρφωσης 

                                                           
508Εθνική Στατιστική υπηρεσία της Ελλάδος, Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού της 7 

Απριλίου 1951, τόμοι Ι και ΙΙ, Αθήνα, 1958. 

509Εθνική στατιστική Υπηρεσία της Ελλαδος, Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού-κατοικιών 

της 19ης Μαρτίου 1961, τόμοι ΙΙ και ΙΙΙ, Αθήνα, 1963. 

510Βλ. Κανονισμός λειτουργίας Κέντρων Επιμορφώσεως, ΦΕΚ 1335/10-11-1973, τευχ.Β, άρθρο 2 

παραγρ. 1. 

511Βλ. Μ. Ηλιού, 1988β, σελ. 101. 
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 Στα 1976 με το Προεδρικό Διάταγμα 147/1976 (άρθρο 20) το τμήμα της 

Λαϊκής Επιμόρφωσης του Υπουργείου Παιδείας προάγεται σε “Διεύθυνση 

Επιμορφώσεως Ενηλίκων”: η σύνθεση της Κ.Ε.Λ.Ε αναδιοργανώνεται και αποκτά 

ευρύτερες αρμοδιότητες. Χαράζει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές της 

επιμόρφωσης Ενηλίκων512 και ορίζει με απόφασή της (37/5-5-1977) τις γενικές 

γραμμές  λειτουργίας των Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης 

(Ν.Ε.Λ.Ε), λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες εξελίξεις του θεσμού στις άλλες 

χώρες (μέσα στο πνεύμα της Ουνέσκο). Θεσμοθετείται κάποια  αλλαγή της 

επίσημης πολιτικής απέναντι στους αγράμματους και τον αναλφαβητισμό μια και οι 

ΝΕΛΕ διαδέχονται τις Νομαρχιακές Επιτροπές “Καταπολεμήσεως 

Αναλφαβητισμού”. Η απόφαση αυτή βελτιώθηκε με την πράξη 39/8-11-79 και 

εκδόθηκε με την υπουργική απόφαση Φ. 390.2/93/7960/11-12-79513. Τότε 

λειτουργούν και ορισμένα νυχτερινά δημοτικά σχολεία για ενηλίκους, χωρίς στην 

ουσία τμήματα αναλφάβητων. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται τυπικά με το Ν. Δ 

79/1973, που καθιερώνει τη δυνατότητα απόκτησης απολυτηρίου Δημοτικού με 

απευθείας εξετάσεις  χωρίς καμία φοίτηση για τους ενηλίκους, νομοσχέδιο που  

φαίνεται να αποτελεί απλώς προέκταση της λογικής του νόμου 3094/54. Οι 

εξετάσεις διενεργούνται τρεις φορές το χρόνο και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι, ανεξάρτητα από το άν έχουν φοιτήσει ή όχι σε Νυχτερινό 

Δημοτικό σχολείο. Υποτίθεται ότι όσοι συμμετέχουν στις εξετάσεις αυτές έχουν 

παρακολουθήσει τμήματα αλφαβητισμού,  τις περισσότερες ωστόσο φορές 

πρόκειται για άτομα που χρειάζονται το απολυτήριο του δημοτικού για να 

προσληφθούν σε κάποια δημόσια υπηρεσία.  

 Το Ν.Δ.79/1973 προσφέρει λοιπόν άλλη μία δυνατότητα  μείωσης του 

αναλφαβητισμού που είναι όμως τεχνητή και χωρίς ιδιαίτερα σημαντικά 
                                                           
512 Το σκεπτικό αυτής της απόφασης είναι η αναγνώριση του ανθρώπου ως φορέα της ανάπτυξής 

του. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του, οι προσωπικές του 

εμπειρίες, και να δίνεται προτεραιότητα σε όσους δεν μπόρεσαν να εφοδιαστούν με τυπικά 

προσόντα στα προηγούμενα στάδια της ζωής τους ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του περιβάλλοντός τους. Η εμπειρία κάθε ατόμου το καθιστά ικανό να συμμετέχει στην 

επιμόρφωση και ως δάσκαλος και ως μαθητής, να διδάσκει και να διδάσκεται. 

513 Τα στοιχεία από το: Στ. Κωλέττα, 1980, σελ. 125-127. 
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αποτελέσματα.  Έτσι από  το 1973-74 μέχρι το 1981-82, από τα 17.308 άτομα που 

πήραν μέρος στις εξετάσεις αυτές απέκτησαν το απολυτήριο του δημοτικού 

16.670514, δηλαδή το ποσοστό επιτυχίας είναι 96,3%. Και μόνο αυτό το ποσοστό, 

αρκεί για να αποδείξει  τον τυπικό χαρακτήρα των εξετάσεων. Πρόκειται για  

γραφειοκρατικό τρόπο τεχνητής μείωσης του αριθμού των αναλφάβητων και για 

μέθοδο συγκάλυψης του προβλήματος του αναλφαβητισμού, με αποτέλεσμα να 

αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι για όσους αναφέρονται στις απογραφές ως 

αγράμματοι, δεν  ενδιαφέρεται πραγματικά κανένας.  

 Ε. Ο κανονισμός του 1980 - Η απογραφή του 1981 

 Το 1979, σε επερώτηση515 που είχε κατατεθεί από ομάδα βουλευτών του  

ΠΑΣΟΚ στη Βουλή - με αφετηρία τα στοιχεία της απογραφής του 1971- για το 

πρόβλημα του αναλφαβητισμού, ο τότε αρμόδιος σε θέματα Παιδείας Υπουργός 

της Νέας Δημοκρατίας, ισχυρίστηκε ότι στην Πατρίδα μας ουσιαστικά δεν υπάρχει 

αναλφαβητισμός και ότι περιορίζεται μόνο στους υπερήλικους. Η εκπαίδευση -

τουλάχιστο στο Δημοτικό και τώρα στο Γυμνάσιο- είναι υποχρεωτική και ως εκ 

τούτου σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Τα ίδια επανέλαβε ο 

Υφυπουργός Παιδείας το 1980 με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας 

Καταπολέμησης του Αναλφαβητισμού, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει “κανένας 

λόγος ανησυχίας. Το πρόβλημα αυτό ανήκει στο παρελθόν”.516

                                                           
514Εκθέσεις πεπραγμένων της Δ/νσης Επιμόρφωσης Ενηλίκων του ΥΠΕΠΘ των ετών 1973-74, 

1974-75, 1975-76, 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-1980, 1980-81. 

515Βλ. Δ. Βεργίδης, 1995, σελ. 120. Η επερώτηση που κατατέθηκε τόνιζε ότι “Παρά τις 

προγραμματικές εξαγγελίες της Κυβερνήσεως για την Παιδεία, δεν σχεδιάζεται μια εμπνευσμένη 

πολιτική διαρκούς και ταχύρυθμης εκπαίδευσης του αναλφαβήτου και ημιαναλφαβήτου πληθυσμού 

της χώρας” (8-5-1979). 

516Βλ. στο ίδιο, σελ. 121. 
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 Η απογραφή του 1981 ωστόσο, απέδειξε το αντίθετο, ότι δηλαδή ο 

αναλφαβητισμός δεν είναι μόνο  πρόβλημα των υπερηλίκων, αλλά και των 

παραγωγικών τάξεων517. 

 Την ίδια περίοδο ο κανονισμός που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 131-6/31-12-

1980 τεύχος β, συμπυκνώνει τη φιλοσοφία και τις αρχές πάνω στις οποίες 

στηρίχτηκε η οργάνωση και η λειτουργία της Λαϊκής Επιμόρφωσης μέχρι τις 13-10-

82, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η ισχύς του νέου κανονισμού. Αυτό που 

κυρίως χαρακτηρίζει τον κανονισμό του 1980 είναι ένα λεπτομερειακό σύστημα 

κινήτρων που καθορίζεται στο άρθρο 32 και το οποίο προσδιορίζει τις αμοιβές των 

Διευθυντών των Κέντρων Επιμόρφωσης και των αναπληρωτών τους ανάλογα με 

τις διδακτικές ώρες που έχει πραγματοποιήσει το κέντρο τους και σύμφωνα με το 

χαρακτηρισμό του ως αστικού, ημιαστικού ή αγροτικού. Έτσι για τους διευθυντές, 

αυτό που ενδιέφερε ήταν ο αριθμός των διδακτικών ωρών. Ήταν δευτερεύουσας 

σημασίας αν αυτές είχαν διατεθεί για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, γυμναστική, κοπτική, 

ραπτική ή οτιδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα  να μην γίνεται ανίχνευση των αναγκών 

ούτε να ενδιαφέρονται για τη δημιουργία τμημάτων μάθησης σε στρώματα 

πληθυσμού που είχαν μεγαλύτερες ανάγκες επιμόρφωσης, (αναλφάβητοι και 

ημιαναλφάβητοι, εργαζόμενοι, κοινωνικές μειονότητες κλπ), πράγματα που  

απαιτούσαν κόπο αλλά και χρόνο.  

 Έτσι η Λαϊκή Επιμόρφωση, και αυτή την περίοδο (1980-1982), δεν έκανε 

τίποτε άλλο από το να αναπαράγει τις υπάρχουσες κοινωνικές στάσεις και 

αντιλήψεις. Οι γυναίκες  αφοσιωμένες στην  κοπτική-ραπτική, οι άνδρες σχεδόν 

απόντες από τα τμήματα και οι νέοι ποδόσφαιρο. Αλλά και ο συγκεντρωτισμός στη 

                                                           
517Βλ. ΕΣΥΕ, Στατιστική της Εκπαιδεύσεως 1980/81, Αθήνα, 1986. Τα στοιχεία της απογραφής 

φανερώνουν την έκταση και τη σοβαρότητα του προβλήματος. Μεταξύ των ηλικιών 15-64 ετών 

υπάρχουν 6,7% οργανικά αναλφάβητοι και στις ίδιες ηλικίες χαρακτηρίζεται ως λειτουργικά 

αναλφάβητο το 13% του συνόλου των ηλικιών αυτών. Το ποσοστό των αναλφάβητων γυναικών 

στις ίδιες ηλικίες ανέρχεται στο 45%. Επίσης Βλ. Θ. Φωτιάδη, 1984, σελ. 35. Η απογραφή του 1981 

αποκαλύπτει το απαράδεκτο μορφωτικό μας επίπεδο. Δεν μπορεί να προχωρήσει καμιά εθνική, 

καμιά οικονομική, καμιά πολιτιστική πολιτική με  τους αριθμούς αυτούς των αγραμμάτων και των 

μισογραμματισμένων. 
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διοίκηση518 έκανε τα πράγματα ακόμη χειρότερα γιατί η επιτροπή στη οποία 

συμετείχαν και εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμών, εργοδοτικών 

και εργατικών οργανώσεων καθώς και εκπαιδευτικών  δεν κατάφερε ποτέ να 

λειτουργήσει όπως θα έπρεπε. 

 

 Περίοδος 1981 - 1990 

 Α. Απαναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Επιτροπής  της 

Λαϊκής Επιμόρφωσης. Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. 

 Η πολιτική αλλαγή του Οκτωβρίου 1981 άνοιξε μια καινούργια περίοδο που 

χαρακτηριζόταν από προθέσεις αποκέντρωσης, όπως αυτές εκφράστηκαν από τη 

νέα Κυβέρνηση. Η ίδια η πολιτική αλλαγή αλλά και η ένταξη της Ελλάδας στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα άφησε περιθώρια για εκδημοκρατισμό και κινητοποιήσεις 

και για Λαϊκή συμμετοχή, ανεξάρτητα από το πολιτικό χρώμα της κυβέρνησης. Η 

σύνθεση και οιαρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης 

απαναπροσδιορίστηκαν και έγιναν αντιπροσωπευτικότερες και 

δημοκρατικότερες519. Σημειώθηκαν επίσης αλλαγές του θεσμικού πλαισίου, που  

αντιστοιχούσε στους στόχους και στην αντίληψη520 για την Λαϊκή Επιμόρφωση, 
                                                           
518 Στη σύνθεση της ΝΕΛΕ ανήκουν ο Μητροπολίτης της πρωτεύουσας κάθε νομού, ο οποίος είναι 

Επίτιμος Πρόεδρος, ο αρχαιότερος Επιθεωρητής Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης -συνήθως 

ξένοι  που έχουν έρθει με μετάθεση και δεν έχουν σχέση με τα προβλήματα του συγκεκριμένου 

τόπου-, ένας εκπρόσωπος του Δήμου, ο μόνος που πιθανόν, να μπορούσε να ευαισθητοποιήσει 

την ΝΕΛΕ, στα τοπικά προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες του νομού και να επιχειρήσει να συνδέσει 

τη Λαϊκή Επιμόρφωση με τις τοπικές ανάγκες, -ο διευθυντής της Διεύθυνσης Γεωργίας, ο 

Προιστάμενος της Κοινωνικής πρόνοιας της έδρας του Νομού και φυσικά ο Νομάρχης- ο μόνος 

που ασχολιότανε σε καθημερινή βάση με όλα τα θέματα που αφορούσαν τη Λαϊκή Επιμόρφωση 

στο νομό. 

519Βλ. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 2136 (26 Απριλίου 1982) και 435β (27 Ιουνίου 1982). 

520Στο Διεθνές Σεμινάριο της Λαϊκής επιμόρφωσης το Μάιο του 1982 με θέμα: “Διεθνείς εμπειρίες 

και Ελληνικές προοπτικές”, ο βουλευτής τότε Γ. Παπανδρέου εξέφρασε την αντίληψή του για τη 

Λαϊκή επιμόρφωση στην πατρίδα μας θεωρώντας ότι μέχρι τότε ήταν προσαρμοσμένη στις 

επιλογές των προηγούμενων κυβερνήσεων για μια οικονομική ανάπτυξη στα καπιταλιστικά 

πρότυπα η οποία αποξένωσε και αποπροσανατόλισε τον Ελληνικό λαό από τις πραγματικές του 
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που προωθούσε η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, μετά τις εκλογές 

του 1981. Ο νέος κανονισμός521της Λαϊκής Επιμόρφωσης ο οποίος διαπνέεται και 

αυτός από κλίμα κριτικής και δημιουργικής σκέψης ανοικτής σε πρωτοβουλίες, 

αποτέλεσε ένα ακόμα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. 

 Για την πραγματοποίηση των νέων στόχων της Λαϊκής Επιμόρφωσης 

κρίθηκε απαραίτητη η επιμόρφωση των στελεχών και των επιμορφωτών. 

Διοργανώθηκαν περιφερειακές συνδιασκέψεις όπου πήραν μέρος οι ΝΕΛΕ, 

καθορίστηκε δεκαπενθήμερο σεμινάριο για τα νεοδιορισμένα ΣΛΕ  ώστε να  

αναλάβουν την επιμόρφωση των στελεχών των Κέντρων Επιμόρφωσης και των 

επιμορφωτών, με απώτερο στόχο να καταλήξουν σε προτεραιότητες που αφορούν 

σε κάθε νομό ξεχωριστά και που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν. Παράλληλα 

άρχισε και μια προσπάθεια ενημέρωσης με άρθρα στις εφημερίδες, φυλλάδια, 
                                                                                                                                                                                
ανάγκες, και συμπλήρωσε: “...Ήδη στην πατρίδα μας διαμορφώνεται μια καινούρια κατάσταση και 

ανοίγονται νέες προοπτικές... Οι επιλογές πλέον τοποθετούν το Λαό στο επίκεντρο της ιστορίας- 

ανιχνευτή των αναγκών του- κοινωνικών, πνευματικών, πολιτιστικών κλπ...”. Η γνώση δεν 

αποκτιέται μόνο στο σχολείο, αλλά και από τις συνεχείς δραστηριότητές μας μέσα στο κοινωνικό 

περιβάλλον και όλους τους τομείς της ζωής. Η απόκτηση της γνώσης μέσα από όλες τις κοινωνικές 

διαδικασίες μάθησης είναι πράγματι πολιτική επιλογή για τη δημιουργία μιας κοινωνίας 

απελευθερωμένης και αυτοδιαχειριζόμενης. 

521Βλ. εφημερίδα της κυβερνήσεως α. 8266 (22 Οκτωβρίου 1982). Για την σύνταξη του νέου 

κανονισμού συγκροτήθηκε το Δεκέμβρη του 1981 επιτροπή με απόφαση του Υφυπουργού Πέτρου 

Μώραλη, στην οποία συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών και του Τεχνικού και 

Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Μετά από αρκετούς μήνες συζητήσεων, ανταλλαγής απόψεων και 

αντιπαραθέσεων, επικράτησε ενιαία αντίληψη στα μέλη της επιτροπής και καταγράφηκε ο Νέος 

Κανονισμός ο οποίος προβλέπει: ριζική αναδιάρθρωση της ΝΕΛΕ με ουσιαστικές αρμοδιότητες, 

Λαϊκή συμμετοχή και δημιουργικό διάλογο, ενεργοποίηση των τοπικών παραγόντων με σκοπό τον 

περιορισμό της γραφειοκρατίας και συγκρότηση ολιγομελών (3 έως5 μέλη) ομάδων εργασίας, 

(άρθρο 8 παρ. 2 του κανονισμού) αμειβόμενες ή σε εθελοντική βάση για την έρευνα και  ανίχνευση 

των επιμορφωτικών αναγκών της περιοχής, την εύρεση και  επιμόρφωση των επιμορφωτών, τη 

διεξαγωγή επιμορφωτικών εκδηλώσεων κοινωνικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα, τη συνεισφορά στο  

συντονισμό  δραστηριοτήτων των ομάδων σε πανελλήνια κλίμακα, για την εξασφάλιση ανταλλαγής 

και αξιοποίησης των εμπειριών. Επί πλέον ο νέος κανονισμός θεσμοθετεί τη διαφάνεια της Λαϊκής 

επιμόρφωσης και καθιερώνει τον ετήσιο απολογισμό των ΝΕΛΕ και των Κέντρων Επιμόρφωσης 

(αριθ. 24. παρ.3, 4, 5). 
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τηλεόραση, ραδιόφωνο κ.λ.π. Από το 1984522 και για δύο χρόνια σε πειραματικό 

στάδιο, η Γ.Γ.Λ.Ε. προσπάθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του 

αναλφαβητισμού το οποίο έθεσε σε προτεραιότητα με το “Πρόγραμμα 

αλφαβητισμού και συμπλήρωσης βασικής παιδείας.” Ο γενικός σχεδιασμός έγινε 

από την ΓΓΛΕ αλλά την ευθύνη  σχεδιασμού στην περιφέρεια είχαν οι 

Νομαρχιακές επιτροπές Λαϊκής επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) με την βοήθεια των 

Συμβουλίων Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΣΛΕ) των Υπεύθυνων Κέντρων (Υ.Κ.) και 

φυσικά των επιμορφωτών αλφαβητισμού. Μετά από διερεύνηση του 

προβλήματος523, μελέτη της διεθνούς εμπειρίας, ενημέρωση φορέων και 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών, επιμόρφωση επιμορφωτών, εκπόνηση ειδικού 

διδακτικού υλικού για ενηλίκους524, τέθηκαν σε λειτουργία πειραματικά τμήματα 

αλφαβητισμού και συμπλήρωσης βασικής παιδείας. Το πρόγραμμα απευθυνόταν 

σε ανθρώπους ηλικίας 15 ετών και πάνω: α) που δεν φοίτησαν καθόλου στο 

                                                           
522Στις αρχές του 1984 από την ΕΣΥΕ ανακοινώθηκαν τα στοιχεία της απογραφής του 1981 για το 

επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού. Την ίδια περίοδο, στη Γενική Γραμμματεία Λαϊκής 

Επιμόρφωσης συγκροτήθηκε νέα ομάδα εργασίας η οποία τον Μάϊο του 1984 υπέβαλε πρόταση 

για την εκπόνηση προγράμματος καταπολέμησης του αναλφαβητισμού. 

523Βλ. Συνδιάσκεψη για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, 1-4 Οκτωβρίου 1984, (πρακτικά), 

ΥΠ.Ε.Π.Θ-Γενική Γραμματεία Λαϊκής επιμόρφωσης, 1985. Στις 1-4 οκτωβρίου 1984 οργανώθηκε 

από τη Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης συνδιάσκεψη για την αντιμετώπιση του 

αναλφαβητισμού με τη συμμετοχή νομαρχιακών στελεχών της Λαϊκής επιμόρφωσης και 

εκπροσώπων δημοσίων υπηρεσιών και μαζικών φορέων. Οι κυριότερες διαπιστώσεις και τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν η 1) πολυμορφία του προβλήματος και η αδυναμία της 

στατιστικής υπηρεσίας να εντοπίσει διαστάσεις και συνιστώσες του αναλφαβητισμού. 2) Η 

αναπαραγωγή λειτουργικά αναλφάβητων ατόμων από το εκπαιδευτικό σύστημα. Επισημάνθηκε 

επίσης η ανάγκη διαμόρφωσης διδακτικού υλικού που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των επιμορφωνόμενων και η παραγωγή παιδαγωγικού υλικού για επιμορφωτές. 

524Στις αρχές του 1987 εκδόθηκαν τέσσερα ντοσιέ με τίτλους: Βαικούση Δανάη: “Μαθήματα 

αλφαβητισμού ενηλίκων”, ΓΓΛΕ, 1987, Βαικούση Δανάη: “Αριθμητική”, ΓΓΛΕ, 1987. Λεκάτη 

Κυριακή: “Μαθήματα βασικής παιδείας ενηλίκων”, ΓΓΛΕ, 1987. Ποιμενίδου Βίκη: “Μαθήματα 

παιδείας ενηλίκων”, ΓΓΛΕ, 1987 για οργανικά αναλφάβητους, Τσιώκος Γερ.-Κοντράρου Στ: 

“Συμπλήρωση βασικής παιδείας ενηλίκων”, ΓΓΛΕ, 1987, για λειτουργικά αναλφάβητους, και 

συμπλήρωση βασικής παιδείας. Επίσης Υλικό για επαναπατρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες σε 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και Υλικό για αλφαβητισμό τσιγγάνων. 
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σχολείο, β) φοίτησαν σε κάποιες τάξεις ή τελείωσαν το δημοτικό χωρίς να 

αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες στη γραφή, την ανάγνωση  και την 

αριθμητική και ήθελαν να συμπληρώσουν τις βασικές τους γνώσεις. 

 Τα μαθήματα γίνονταν συνήθως στα Κέντρα της Λαϊκής Επιμόρφωσης (350 

σε όλη την Ελλάδα) σε ομάδες 3 έως 10 ατόμων με τη μεγαλύτερη δυνατή 

ομοιογένεια  ως προς τις γενικές γνώσεις τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και την 

επαγγελματική απασχόληση, τις απογευματινές ώρες,  δύο με τρεις φορές την 

εβδομάδα. Η μαθησιακή διαδικασία κυλούσε αποφεύγοντας κανόνες, ορισμούς, 

ορολογίες επιδιώκοντας να αναδείξει τις ανάγκες μάθησης των αναλφάβητων και 

να  υποδείξει πώς να μαθαίνουν μέσα από μιά θεματολογία που είχε βασιστεί κατά 

κάποιον τρόπο στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, στις ανάγκες και τις εμπειρίες των 

επιμορφωνόμενων και με στόχο την ανάπτυξη κριτικής σκέψης απέναντι στα 

γεγονότα. Όσοι ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν απολυτήριο δημοτικού 

παραπέμπονταν στις επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας στις τακτές ημερομηνίες 

τρεις φορές το χρόνο,  Φεβρουάριο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Στα 1986  

λειτούργησαν 600 περίπου τμήματα αλφαβητισμού, το 1987525 αυξήθηκαν σε 630 

και στα ίδια επίπεδα περίπου κινήθηκε και η χρονιά 1988-1989.526 Τα τμήματα 

λειτούργησαν  με διάφορες κοινωνικές κατηγορίες, όπως τσιγγάνων, στρατιωτών, 

επαναπατρισμένων πολιτικών προσφύγων, αγροτών κλπ. Κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης των προγραμμάτων αλφαβητισμού έγιναν τοπικά  σεμινάρια 

επιμόρφωσης για τους επιμορφωτές αλφαβητισμού σε συνεργασία με την Γ.Γ.Λ.Ε, 

που στόχο είχαν την βελτίωση της παιδαγωγικής και διδακτικής δουλειάς  και τον 

εμπλουτισμό του υλικού. Στην Αθήνα τον Ιούνιο του 1986 έγινε πανελλαδικό 

σεμινάριο επιμόρφωσης επιμορφωτών και οργανωτών των τμημάτων 

αλφαβητισμού σε τέσσερις πενθήμερους κύκλους. Ακολούθησε και γνωστοποίηση 

                                                           
525Βλ. Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης, αριθ. 4. 184/3-9-1986 με θέμα 

”Πρόγραμμα αλφαβητισμού για το 1987”. “Δεδομένης της σοβαρότητας του προβλήματος του 

οργανικού και λειτουργικού αναλφαβητισμού στη χώρα μας, η Γενική Γραμματεία Λαϊκής 

Επιμόρφωσης θέτει την αντιμετώπισή του ως πρώτη προτεραιότητά της για το 1987”. 

526Τα στοιχεία από πολυγραφημένο έντυπο της ΓΓΛΕ. Δ/νση Προγραμμάτων ΓΓΛΕ, υπευθ. Γ. 

Τσιώκος. 
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του προγράμματος της Γ.Γ.Λ.Ε., με μηνύματα τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και με 

αρθρογραφία στον τύπο, με διακίνηση αφίσας και ενημερωτικού φυλλαδίου για την 

ενημέρωση της κοινής γνώμης και των φορέων και επισημάνθηκε η ανάγκη 

συνεργασίας, με ΑΕΙ και μαζικούς και κοινωνικούς φορείς. 

 Στα 1988, -έχει προηγηθεί το πρώτο Ευρωπαικό Συνέδριο για τον 

αναλφαβητισμό (1987) και η επίσκεψη του Βραζιλιάνου παιδαγωγού Π.Φρέιρε στα 

πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού- 

ξεκίνησε μια διαφημιστική εκστρατεία με τον αισιόδοξο τίτλο “ποτέ δεν είναι αργά”, 

η οποία περιελάμβανε: διακίνηση αφίσας πανελλαδικά, τηλεοπτικό και 

ραδιοφωνικό μήνυμα, παραγωγή δύο ταινιών και δέκα εκπαιδευτικών εκπομπών 

στη ζώνη της εκπαιδευτικής τηλεόρασης με βασικό στόχο να ελκύσει το 

ενδιαφέρον των αναλφάβητων. Από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο δόθηκε 

επίσης ένας αριθμός τηλεφώνου για πληροφορίες που εξασφάλιζε την ανωνυμία 

του ενδιαφερόμενου στην πρώτη επαφή.  Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Αττική 

μέσα σε ένα μήνα δοκιμαστικής προβολής του μηνύματος, (Απρίλιος του 1988) το 

γραφείο αλφαβητισμού στην ΓΓΛΕ δέχτηκε 700 περίπου συγκινητικά 

τηλεφωνήματα από τα οποία  500  από γυναίκες και τελικά το 80% όσων ζήτησαν 

πληροφορίες, εντάχθηκαν σε τμήματα αλφαβητισμού527.  

 Μετά από συνεργασία με το Υ.Ε.Θ.Α και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης 

αποφασίστηκε η παρέμβαση της Λαϊκής Επιμόρφωσης στο στρατό και τις 

φυλακές. Συγκεκριμένα με την συνεργασία  εκπροσώπων του ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ 

τέθηκαν σε λειτουργία πειραματικά τμήματα για λειτουργικά αναλφάβητους στο 

στρατόπεδο “Παλάσκα” και τη  Χ Μεραρχία (Σέρρες) σε κληρωτούς που δεν είχαν 

φοιτήσει στο γυμνάσιο αφού εξετάστηκαν με τέστ που είχε εκπονήσει η Γ.Γ.Λ.Ε. 

Την ίδια περίοδο έγινε παρέμβαση στους τσιγγάνους για την  αντιμετώπιση των 

εκπαιδευτικών τους προβλημάτων και λειτούργησε πρόγραμμα εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας σε επαναπατρισθέντες πολιτικούς πρόσφυγες. 

                                                           
527Βλ. Έντυπο πολυγραφημένο. “Αλφαβητισμός Ενηλίκων. Ποτέ δεν είναι αργά”. Υπουργείο 

Πολιτισμού -Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, Αθήνα, Ιούνιος 1988. 
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 Το 1990 ορίστηκε ως διεθνές έτος αλφαβητισμού και δόθηκε η ευκαιρία για 

αναθεώρηση μεθόδων και αντιλήψεων, τόνωση και στήριξη προσπαθειών, 

επαναξιολόγηση προγραμμάτων, αλλαγή συνθηκών, χάραξη νέας πορείας και 

υλοποίηση. Ορίστηκε σαφώς ως το πρώτο έτος της επόμενης δεκαετίας για δράση 

κυβερνητικών και κοινωνικών φορέων, ώστε να θεσμοθετηθούν  δομές που θα 

αντιμετωπίσουν δραστικά τον αναλφαβητισμό μέχρι το τέλος του αιώνα στο γενικό 

πλαίσιο των προτάσεων  των Ηνωμένων Εθνών, της Ουνέσκο και άλλων διεθνών 

φορέων που ασχολούνται με το θέμα και οι οποίοι συγκλίνουν στους παρακάτω 

κοινούς άξονες: αφύπνιση της κοινής γνώμης, ερέθισμα για αλφαβητισμό και 

συμμετοχή, αύξηση της δράσης των κυβερνήσεων των κρατών- μελών που 

αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ώστε να ελαττωθεί  ειδικότερα μέσα από την 

πρόληψη  στην εκπαίδευση και δημιουργία και στήριξη προγραμμάτων 

αλφαβητισμού από κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, προτάσεις για 

έρευνα και αξιολόγηση. 

 Στο πλαίσιο αυτό η ΓΓΛΕ -του ΥΠ.ΠΟ πια-528, σε συνεργασία με τα 

περιφερειακά της στελέχη ενέτεινε τις προσπάθειες αλφαβητισμού ενηλίκων με μια 

σειρά δραστηριότητες εναρμονισμένες στο πνεύμα και το νόημα του Διεθνούς 

έτους αλφαβητισμού  με κύριους άξονες:  

 1. Αλφαβητισμός και γυναίκες για την περίοδο από 24 Φεβρουαρίου- μέχρι 

8 Μαρτίου με την ευκαιρία της Διεθνούς ημέρας της Γυναίκας. Το θέμα εστιάστηκε 

στην ανησυχητική διάσταση του γυναικείου αναλφαβητισμού στη χώρα μας,  

ενημέρωσε για τις άνισες  ευκαιρίες στην εκπαίδευση σε σχέση με τους άνδρες, 

τονίσε την αναγκαιότητα της αλφαβητισμένης γυναίκας και πρότεινε  προτάσεις για 

την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού της.  

 2. Αλφαβητισμός και εργαζόμενοι για την περίοδο 1-15 Μαίου 1990 με τη 

συνεργασία Γ.Σ.Ε.Ε- ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. και ΠΑ.ΣΕ.ΓΕΣ και με την ευκαιρία της εργατικής 

πρωτομαγιάς. Διαπραγματεύτηκε την σπουδαιότητα του αλφαβητισμού στους 

χώρους εργασίας καθώς και την αναγκαιότητα ύπαρξης αλφαβητισμένης 

παραγωγικής δύναμης και προχώρησε σε προτάσεις αντιμετώπισης. Ήδη από το 

                                                           
528Από το Υπουργείο Παιδείας έχει περιέλθει στο Υπουργείο Πολιτισμού μέχρι σήμερα. 
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1986 είχε αρχίσει μια συνεργασία με το ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ για την αντιμετώπιση του 

αναλφαβητισμού στο χώρο των εργαζομένων και έγιναν πολλές συναντήσεις με 

σωματεία εργαζομένων, διοικήσεις επιχειρήσεων για ενημέρωση και εφαρμογή του 

προγράμματος μέσα στους χώρους εργασίας. 

 3. “Αλφαβητισμός και γονείς” για την περίοδο 8 έως 20 Σεπτεμβρίου. Με την 

συνεργασία του ΥΠ.Ε.ΠΘ και της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. και με την ευκαιρία της Διεθνούς 

Ημέρας Αλφαβητισμού το θέμα εστιάστηκε στη σχέση που υπάρχει μεταξύ  

μορφωτικού επιπέδου γονιών και οικογενειακής κατάστασης με τις πιθανότητες 

αναλφαβητισμού των παιδιών, προσεγγίζοντας τη διάσταση της πρόληψης στο 

βαθμό που οι γονείς ενθαρρύνουν τα παιδιά τους για μάθηση και για τακτική 

παρακολούθηση στο σχολείο ώστε να αποφευχθεί το πρόβλημα της διαρροής. Οι 

σχέσεις επίσης γονέων-σχολείου εντάσσονταν σ’ αυτή την προβληματική529. 

 Επίσης η ΓΓΛΕ προχώρησε στη συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής 

Αντιμετώπισης του Αναλφαβητισμού530, με σκοπό να αξιολογήσει τα δεδομένα και 

να προχωρήσει σε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες να κατατεθούν για 

υλοποίηση στους αρμόδιους φορείς (ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ, μαζικούς και κοινωνικούς 

φορείς), τόσο για την πρόληψη του φαινομένου όσο και για την αντιμετώπισή του. 

 Όμως το 1990 αποδείχθηκε έτος μόνο διακηρύξεων, δηλώσεων και 

συμβολικών εκδηλώσεων. Το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του 

αναλφαβητισμού ήταν περισσότερο ένα θεωρητικό πλαίσιο δουλειάς παρά 
                                                           
529Έντυπο πολυγραφημένο, Δ/ νση προγραμμάτων ΓΓΛΕ, υπέυθ. Γ. Τσιώκος. 

530Βλ. Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου “Αλφαβητισμός και διδασκαλία της μητρικής 

γλώσσας”, (23-24-25 Νοεμβρίου 1990), Αθήνα 1992, σελ. 15. Τα μέλη που συγκρότησαν την 

εθνική επιτροπή αντιμετώπισης αναλφαβητισμού 1990, με την Υπουργική απόφαση 4392/28.7.89 

ήταν ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας, (Επίτιμος Πρόεδρος) ο Υπουργός Πολιτισμού, (Πρόεδρος), 

Παιδαγωγοί, Καθηγητές Πανεπιστημίου, Διευθυντές Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, Υπεύθυνος προγράμματος αλφαβητισμού ΓΓΛΕ, Σύμβουλοι 

Λαϊκής Επιμόρφωσης, Εκπρόσωπος της διδασκαλικής ομοσπονδίας, Εκπρόσωπος της Ανωτάτης 

Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδος, Εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας Ισότητας, 

επιστημονικός Συνεργάτης ΓΣΕΕ-ΚΕΜΕΤΕ και Εκπρόσωπος ΠΑΣΕΓΕΣ. Η Εθνική επιτροπή 

λειτούργησε υπό την αιγίδα της Αναπληρωτού-Υπουργού Πολιτισμού κας Άννας Ψαρούδα-

Μπενάκη και του Γενικού Γραμματέα Λαϊκής Επιμόρφωσης κ. Μιχάλη Σακκά. 
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προγραμματισμός της δράσης για τον αλφαβητισμό των ενηλίκων, όπως 

παρατηρεί ο Δ. Βεργίδης531. Κατέγραφε την πολιτική βούληση της ηγεσίας του 

Υπουργείου Παιδείας παραβλέποντας την έλλειψη ειδικών, υποδομής μορφωτικών 

κινημάτων. Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το εθνικό 

πρόγραμμα αλφαβητισμού απλώς συντόνιζε, ενίσχυε και πολλαπλασίαζε τις ήδη 

υπάρχουσες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας το έργο που ήδη είχε γίνει. Στην 

Ελλάδα δεν υπήρχαν σημαντικές πρωτοβουλίες για να στηρίξουν το εθνικό 

πρόγραμμα αντιμετώπισης του αναλφαβητισμού. Η κεντρική υπηρεσία της Λαϊκής 

Επιμόρφωσης ανέλαβε να δημιουργήσει ένα κίνημα αλφαβητισμού δίνοντας 

κατευθυντήριες οδηγίες που η εφαρμογή τους ξεπερνούσε τις αρμοδιότητες και τις 

δυνατότητές της σε στελεχιακό δυναμικό και υποδομή.532

 

 Μετά το 1990... 

 Στη συνέχεια η Λαϊκή Επιμόρφωση σημειώνει ένα ακόμη “πισωγύρισμα” 

δίνοντας προτεραιότητα στην παροχή απλών πρακτικών γνώσεων στην “κοπτική-

ραπτική” και το “κέντημα μηχανής”. Όσον αφορά στα τμήματα αλφαβητισμού, ο 

πληθυσμός-στόχος περιορίστηκε στους τσιγγάνους, στους αλλοδαπούς που έχουν 

εγκατασταθεί στην Ελλάδα και στους πρόσφυγες.533

 Η Λαϊκή Επιμόρφωση λειτουργεί στην Ελλάδα εδώ και 55 χρόνια. Ο στόχος 

της σε ένα πρώτο στάδιο ήταν η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού ενηλίκων και 

η οργάνωση διαλέξεων για την αντιμετώπιση διαφόρων άμεσων προβλημάτων, 

κυρίως στην  ύπαιθρο. Σταδιακά ο αναλφαβητισμός των ενηλίκων πέρασε σε 

δεύτερη μοίρα και τελικά αγνοήθηκε. Η ιστορία της μας δείχνει ότι κατά καιρούς 

                                                           
531Βλ. Δ. Βεργίδης, 1995, σελ. 175 

532Βλ. στο ίδιο σελ. 176. 

533Βλ. Δ. Βεργίδης, 1995, σελ. 185. Το πρόβλημα της κοινωνικής ένταξης των πολιτικών 

προσφύγων από την πρώην Σοβιετική Ένωση αλλά και προσφύγων κυρίως από την Αλβανία, 

έστρεψε τις δραστηριότητες της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής επιμόρφωσης προς την διοργάνωση 

επιδοτούμενων  κατά 65% από το ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγραμμάτων Επιμόρφωσης για 

πρόσφυγες. 
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φέρνει στην επιφάνεια διάφορες εξαγγελίες για την καταπολέμηση του 

αναλφαβητισμού οι οποίες μετά από λίγο χρονικό διάστημα αδρανούν ενώ στο 

τέλος είναι ανύπαρκτες. Οι προσπάθειές της  αναπροσανατολίζονται κάθε φορά 

μέσα από πολιτικά συμφέροντα και στρατηγικές  ατόμων ή ομάδων με 

αποτέλεσμα το θέμα των αναλφάβητων να γίνεται σιωπηρά αποδεκτό.  Από το 

1954 με τον περίφημο νόμο Ν. Δ. 3094/1954 “Περί μέτρων προς καταπολέμησιν 

του αναλφαβητισμού” μέχρι σήμερα, οι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν. Τα νυχτερινά 

δημοτικά σχολεία, οι εξεταστικές επιτροπές του άρθρου 5 του ΝΔ 79/73, τα 

νυχτερινά γυμνάσια αλλά και κάποιες ρυθμίσεις που προβλέπονται από το 

προσχέδιο534 του Νόμου -Πλαίσιου για την “Δομή και λειτουργία της Λαϊκής 

Επιμόρφωσης και άλλες διατάξεις”, δεν αντιμετώπισαν το πρόβλημα. Στην 

πραγματικότητα με τις ρυθμίσεις αυτές έγινε προσπάθεια “να στηθεί ένας 

μηχανισμός παραγωγής τίτλων σπουδών”535με σκοπό να μειωθεί το ποσοστό του 

αναλφαβητισμού τυπικά στους διεθνείς στατιστικούς πίνακες και “όχι να μάθουν 

γράμματα οι αγράμματοι”536. Έτσι οι απόπειρες αντιμετώπισης αυτού  του 

φαινομένου όχι μόνο απέτυχαν, αλλά δημιούργησαν μιά αρνητική εμπειρία και  μια 

δικαιολογημένη δυσπιστία όσον αφορά στους στόχους των μεθόδων  που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

 Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να απαναπροσδιοριστούν οι στόχοι της Λαϊκής 

Επιμόρφωσης μέσα από μια  συνολική στρατηγική που απαιτεί τολμηρές 

καινοτομίες γύρω από κάποιον κεντρικό άξονα σε εθνικό επίπεδο για να μην 

υποβαθμίζεται το θέμα παρόλη την αναμφισβήτητη έκταση που έχει. Για την 

προώθηση της προσπάθειας αλφαβητισμού ενηλίκων πρέπει να προηγηθεί ειδική 

απογραφή των αναλφάβητων για να διαμορφωθεί πρόγραμμα συγκεκριμμένων 

                                                           
534 Σύμφωνα με αυτό το προσχέδιο προβλέπεται να παρακολουθούν οι αναλφάβητοι τμήματα 

αλφαβητισμού στα οποία η φοίτηση διαρθρώνεται σε τριμηνιαίους κύκλους μαθημάτων και 

διαρκούν μέχρι και τρία χρόνια, αντιστοιχούν δε σε στάδια διδασκαλίας της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης και χορηγούνται  βεβαιώσεις παρακολούθησης, οι οποίες θεωρημένες από τον 

επιμορφωτικό σύμβουλο, ισοδυναμούν με ενδεικτικό παρακολούθησης του δημοτικού σχολείου. 

535Βλ. Β. Τσάγγος, 1987, σελ. 27. 

536Βλ. Μ. Ηλιού, 1988β, σελ. 89. 
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ενεργειών για την αντιμετώπιση του προβλήματος μέσα από διαδικασίες που 

οδηγούν σε ατομική και κοινωνική αλλαγή ώστε να μη σημειώνεται κάθε φορά 

αδυναμία εξακρίβωσης των μεγεθών και των παραμέτρων. 

 Η απουσία μορφωτικών κινημάτων η έλλειψη σημαντικών πρωτοβουλιών 

καθώς και η εθελοντική προσφορά επιμορφωτών που συναντήσαμε σε όλες 

σχεδόν τις οργανωμένες προσπάθειες καταπολέμησης του αναλφαβητισμού σε 

άλλες χώρες, στην Ελλάδα απουσιάζουν. Πρόκειται για ζητήματα που πρέπει να 

μας απασχολήσουν σοβαρά. 

 

 Παράρτημα ΙΙ 

 Εθνικές εκστρατείες αλφαβητισμού 

 

 Σοσιαλιστικές χώρες 

 Σπουδαίες εθνικές εκστρατείες αλφαβητισμού πραγματοποιήθηκαν τον 20ο 

αιώνα στη Σοβιετική Ένωση, την Κίνα, το Βιετνάμ, τη Μπούρμα, την Τανζανία και 

τη Σομαλία. Θα αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα και  στις 

κοινωνικές, οικονομικές, ιστορικές, πολιτικές και μορφωτικές συνθήκες μέσα στις 

οποίες πραγματοποιήθηκαν. 

 

 Η εκστρατεία αλφαβητισμού στην Σοβιετική Ένωση ((USSR). 

 Η πρώτη Εθνική εκστρατεία αλφαβητισμού πραγματοποιείται στη Σοβιετική 

Ένωση537, αμέσως μετά την επανάσταση του ’17 (1919-1939).  Η Σοβιετική 

Ένωση ήταν μια χώρα με πολλές γλωσσικές διαφορές, (χρησιμοποιούνται 122 

γλώσσες), αλλά και αντιθέσεις σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, εκπαίδευσης, 

κοινωνικών δομών, θρησκείας ακόμη πολιτικών και μορφωτικών παραδόσεων, 

αξιών και  προτύπων  ζωής. Η εκστρατεία αλφαβητισμού στη Σοβιετική Ένωση 

συνδέεται με τον  Λένιν ο οποίος σχεδίασε τα περίφημα διατάγματα για την 
                                                           
537Βλ. H. S. Bhola, 1984, σελ. 40-55. 
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εξάλειψη του αναλφαβητισμού στο συγκεκριμένο ιστορικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο 

70% αναλφάβητων. Διακήρυξε και θεσμοθέτησε την υποχρέωση όλων των 

ανθρώπων ηλικίας από 8 μέχρι 50 ετών να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν 

τη μητρική τους γλώσσα, ή τη Ρωσική, ενώ καθόρισε συγκεκριμένες νομικές 

κυρώσεις για όσους θα απέφευγαν τις υποχρεώσεις ή θα εμπόδιζαν τους 

αναλφάβητους να προσέλθουν στα ειδικά τμήματα. Ο Λένιν αντιλήφθηκε και 

εκτίμησε την άμεση σχέση αλφαβητισμού και πολιτικής. “Ένα αναλφάβητο 

πρόσωπο, έλεγε, είναι έξω από την πολιτική και πρέπει να διδαχθεί A B C. Χωρίς 

αυτό δεν μπορεί να κάνει πολιτική” (Lenin, 1950). Υπεύθυνη στο ειδικό τμήμα για 

εξωσχολική εκπαίδευση ήταν η N. K Krupskaya. Η εκστρατεία αλφαβητισμού ήταν 

βαθιά ριζωμένη στη Μαρξιστική-Λενινιστική ιδεολογία. Έπρεπε να δοθεί 

καινούργια συνείδηση στο λαό και ευκαιρίες να συμμετέχει στις πολιτικές 

διαδικασίες. 

 Για την κινητοποίηση των ανθρώπων χρησιμοποιήθηκε το σύνθημα “ας 

διδάξουν  οι αλφαβητισμένοι τους αναλφάβητους”, με όλα τα μέσα: εφημερίδες, 

πόστερς, ραδιόφωνο, σινεμά, θέατρο. Στα 1926-27, ειδικό θεατρικό έργο 

δημοσιεύτηκε και μοιράστηκε, με τίτλο “πόσο άσχημο να είσαι αναλφάβητος”, που 

κινητοποίησε τους αναλφάβητους. Δραστήριοι εργάτες και χωρικοί στρατολόγησαν 

εργάτες και χωρικούς στις τάξεις αλφαβητισμού ενώ και ο ίδιος ο κόκκινος στρατός 

έλαβε μέρος στην εκστρατεία (Η εκπαίδευση αλφαβητισμού ήταν αναγκαστική για 

τους στρατιώτες). 

  Κάποιοι πρώην αναλφάβητοι μίλησαν σε μικρές ομάδες που 

συγκεντρώθηκαν γι’ αυτόν το σκοπό, εξηγώντας τον τρόπο που αυτοί έμαθαν, τις 

συνθήκες, και τα οφέλη από τον αλφαβητισμό. 

 Υπήρχαν φυσικά απρόθυμοι και διστακτικοί, όπως σημειώνει η Krupskaya, 

αλλά και κάποιοι που  αρνούνταν να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν εξαιτίας 

της ηλικίας τους ή επειδή οι γονείς τους και οι παπούδες τους, αν και αναλφάβητοι 

τα είχαν καταφέρει.  

 Σύμφωνα με τις επίσημες εκθέσεις, αντιμετώπισαν επίσης οργανωμένη 

αντίσταση η οποία προήλθε  από τους αστούς και τους πρώην Ρώσους κτηματίες, 

αφού  ο αλφαβητισμός έβαζε σε κίνδυνο το  status quo, και το μέλλον με τους 
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Μπολσεβίκους στην εξουσία έμοιαζε επικίνδυνο. Επιπλέον οι Μουσουλμάνοι 

έφεραν κάποιες αντιστάσεις θεωρώντας την εκστρατεία  απειλή προς τη 

θρησκευτική τους πίστη. 

 Για τη διδασκαλία αλφαβητισμού χρησιμοποιήθηκαν λαϊκά κέντρα, 

εκκλησίες, ιδιωτικά σπίτια, ενώ δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις στα 

εργοστάσια, στους χώρους εργασίας  κ.ο.κ.ε. Στα 1922  μνημονεύονται τα Likbez 

σχολεία σε όλους τους χώρους, σε εργοστάσια, φάρμες ακόμη και σε σκηνές 

νομάδων. Δάσκαλοι ήταν αλφαβητισμένοι πολίτες που είχαν στρατολογηθεί  ή 

εργάζονταν τον ελεύθερο χρόνο τους, στις κοινότητες. 

 Οι μαθητές στρατολογήθηκαν σε σχολεία για αναλφάβητους και ημι-

αναλφάβητους. Οι αναλφάβητοι ήταν χωρισμένοι σε όσους δεν γνώριζαν να 

διαβάζουν και να γράφουν σε εκείνους που διάβαζαν αλλά δεν ήξεραν να 

γράφουν. 

 Ημι-αναλφάβητοι  ήταν εκείνοι που διάβαζαν και έγραφαν πολύ λίγο, δεν 

γνώριζαν τη βασική αριθμητική και είχαν τελειώσει  σχολείο για αναλφάβητους. 

 Οι σκοποί των μεθόδων διδασκαλίας ήταν σαφείς και άμεσοι: να διδάσκεται 

ανάγνωση και γραφή, -να μάθουν οι ενήλικοι να χρησιμοποιούν τα βιβλία ως 

εργαλεία για απώτερη γνώση στο συντομότερο δυνατό χρονικά διάστημα- και η 

διδασκαλία να είναι συγκεκριμένη και χρήσιμη μέσα από ασκήσεις με πρακτικό 

αντίκρυσμα όπως ανάγνωση κειμένων για την δουλειά τους  και απόκτηση της 

ικανότητας να λογαριάζουν για να πληρώνουν και να αυτοεξυπηρετούνται. Ως 

αλφαβητάρια χρησιμοποιούσαν και επέλεγαν “συγκινησιακά”, ευαίσθητα θέματα 

γραμμένα στις τοπικές γλώσσες, που φέρνουν στο νου την επιλογή παραγωγικών 

θεμάτων του Φρέιρε μισόν αιώνα αργότερα. Νωρίς, από το 1919 κιόλας, 

εργάστηκαν για την ανάπτυξη γλωσσών και τη προσαρμογή των γραπτών 

κειμένων σ’ αυτές, με τη βοήθεια τοπικών δασκάλων στη δημιουργία 

αλφαβηταρίων για ενηλίκους538. Ως περιεχόμενο διδασκαλίας χρησιμοποιούσαν 

                                                           
538Βλ. H. S. Bhola, σελ. 49 (1919-1922). Το πρόγραμμα αλφαβητισμού διαρκούσε μόνο 3 μήνες και 

κάλυπτε δύο χρόνια αρχικής εκπαίδευσης σχολείου. Η εμπειρία έδειξε ότι αυτό ήταν πολύ μικρή 

περίοδος να διδαχτούν λειτουργικό αλφαβητισμό. Στις αγροτικές περιοχές, το πρόγραμμα 
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επίσης εφημερίδες, φυλλάδια  και ιστορίες των ίδιων των σπουδαστών που 

ανταποκρίνονταν στα ενδιαφέροντά τους, βίντεο και σλάιντς, όχι όμως ιστορίες για 

παιδιά. Η ιδέα, να έρχεται η εφημερίδα μέσα στην τάξη και να συζητούνται θέματα 

καθημερινά αποτέλεσε καινοτομία μεγάλης σπουδαιότητας στη χρήση ύλης 

αλφαβητισμού, αφήνοντας λίγα για τους άλλους να ανακαλύψουν. Αργότερα, 

έδωσαν προσοχή  στην δημιουργία (προετοιμασία) διαφοροποιημένης ύλης που 

θα κάλυπτε  τα ανομοιογενή ενδιαφέροντα των ομάδων. 

 Με σκοπό τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της εκστρατείας γινόταν 

επιμόρφωση των δασκάλων, ενώ παράλληλα προσφέρονταν κίνητρα και στους 

μαθητές: Οι εργάτες έπαιρναν άδεια από τη δουλειά τους δύο ώρες, χωρίς 

περικοπή του μισθού τους. Εισιτήρια, βιβλία, επιχορηγήσεις, μέριμνα για την 

φροντίδα των μικρών παιδιών, ώστε να μπορούν οι γυναίκες να προσέρχονται στα 

τμήματα, αλλά και εξετάσεις για να παρέχονται βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

 Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών γινόταν από επιτροπή, μέσα από 

ένα σύντομο κείμενο ανάγνωσης που έπρεπε να εξηγήσουν το περιεχόμενο, να 

απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις, να κατανοήσουν κοινούς όρους, να μπορούν 

να κάνουν χρήση  στοιχειωδών κανόνων συλλαβισμού και να γράφουν σύντομες 

προτάσεις χωρίς βοήθεια. 

  Στη  Σοβιετική Ένωση η εκστρατεία αλφαβητισμού, με τις πρωτοβουλίες 

της, τις επιλογές της και τις πρακτικές αποσκοπούσε σε οικονομικούς και 

πολιτικούς στόχους. Οι απόφοιτοι των σχολείων αλφαβητισμού αισθάνονταν 

διαφορετικά, γίνονταν καλοί εργάτες και συμμετείχαν ενεργά στην πολιτική ζωή. 

Μαθαίνοντας να διαβάζουν και να γράφουν οι άνθρωποι γίνονταν ικανοί να 

αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο αριθμό καθημερινών προβλημάτων και να 

απολαμβάνουν την εκπαίδευση και την κουλτούρα μέσα από τα βιβλία και τα μέσα 

                                                                                                                                                                                
εκτεινόταν σε 7 μήνες με 4 ώρες την ημέρα, 12 ημέρες το μήνα, συνολικά 336 ώρες. Στις αστικές 

περιοχές, οι τάξεις εκτείνονταν σε 10 μήνες με 3 ώρες την ημέρα, 11 ημερες το μήνα, σύνολο 330 

ώρες. Το πρόγραμμα για αναλφάβητους κάλυπτε τα πρώτα 2 χρόνια του αρχικού σχολείου. 

Αργότερα τα δύο αυτά χρόνια ήταν συνδεδεμένα σε ένα πρόγραμμα να καλύπτει 3 χρόνια της 

βασικής εκπαίδευσης. 
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μαζικής ενημέρωσης, τις εφημερίδες, τα περιοδικά, το ραδιόφωνο και την 

τηλεόραση.  

 

 Η εκστρατεία αλφαβητισμού στο Βιετνάμ (1945-1977) 

 Ο αλφαβητισμός στο Βιετνάμ539 ξεκίνησε στα 1945. Συντονισμένες 

προσπάθειες τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε περιφερειακό,  από την 

κεντρική επιτροπή  αλφαβητισμού την οποία αποτελούσαν άνθρωποι από την 

εκπαίδευση, την υγεία, παράγοντες από τη γεωργία, αντιπροσωπείες μαζικών 

οργανώσεων κλπ., είχαν ως αποτέλεσμα, μέσα σε διάστημα 2 ετών να 

αλφαβητιστούν 2.500.000 άνθρωποι. 

  Ο αλφαβητισμός διδάχτηκε στις γλώσσες που μιλούνταν από το λαό. Η 

ανάγνωση της λέξης  ήταν πάντοτε συνδεδεμένη με την ανάγνωση του κόσμου. Ο 

αλφαβητισμός άλλοτε ήταν συνδεδεμένος με οικονομικά και πολιτικά ενδιαφέροντα 

και άλλοτε με θέματα άμεσης επιβίωσης. Το κόμμα έπαιξε σπουδαίο ρόλο γιατί 

είχε στον έλεγχό του οργανώσεις γυναικών, συνεταιρισμούς αγροτών, συντεχνίες 

και ήταν υπεύθυνο και για τη διαδικασία κινητοποίησης για αλφαβητισμό. 

Επινοήθηκαν διάφοροι τρόποι540για να αντιληφθούν  οι άνθρωποι τα προβλήματα 

που θα αντιμετώπιζαν παραμένοντας αναλφάβητοι και τα οφέλη που θα 

αποκόμιζαν, μαθαίνοντας να διαβάζουν και να γράφουν.  

 Η αλφαβητική εκστρατεία ήταν συνδεδεμένη με τις ανάγκες της 

επανάστασης και της αντίστασης. Δάσκαλοι  κινητοποιούνται  από σχολεία γενικής 

εκπαίδευσης αλλά και στρατιώτες και προοδευτικοί άνθρωποι είναι εθελοντές. Τα 

Βιετναμέζικα δεν είναι δύσκολα. Μελετώντας μία ώρα την ημέρα, μπορείς να 

μάθεις να διαβάζεις και να γράφεις μέσα σε 3 ή 4 μήνες. Ως μέθοδος διδασκαλίας 

ανάγνωσης χρησιμοποιήθηκε η παραδοσιακή συνθετική. Πρώτα γράμματα και 

                                                           
539Βλ. H. S. Bhola, 1984, σελ. 58-72. 

540Βλ. στο ίδιο, σελ. 62. Η συγκένρωση μεγάλου αριθμού από αγαπημένα λαϊκά άσματα, που 

κοροϊδεύουν  τους νέους ανθρώπους εκείνους που διστάζουν να μάθουν να διαβάζουν και να 

γράφουν, με προτάσεις όπως: “αν παντρευτείς ένα μορφωμένο άντρα, είναι μεγάλο προσόν αλλά 

αν παντρευτείς έναν αμόρφωτο, είναι σαν να παντρεύεσαι ένα γάιδαρο. 
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φθόγγοι, μετά συνδυασμοί σε συλλαβές, κατόπιν συλλαβές σε λέξεις και λέξεις σε 

φράσεις και προτάσεις. 

 Τα άτομα όφειλαν να αναγνωρίζουν ότι μια πρόσφατα ανεξάρτητη χώρα 

όπως το Βιετνάμ χρειάζονταν πολίτες με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ότι η 

ανικανότητα να διαβάζουν και να γράφουν θα όριζε τις επιλογές και τις 

δυνατότητές τους στη ζωή.  Η εκπαίδευση αποτελούσε δικαίωμα  και έπρεπε να 

πεισθούν ότι  μπορούν να γίνουν αλφαβητισμένοι στο όνομα του Εθνικού 

συμφέροντος. Ο αλφαβητισμός  είχε σπουδαίες συνέπειες στους όρους 

παραγωγής και υγείας καθώς και στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην 

εργασία και τις δημόσιες υποθέσεις. 

 

 Η εκστρατεία αλφαβητισμού στη Κίνα ( 1950-1980) 

 Με την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας  στην Κίνα541 το 1949, οι 

αναλφάβητοι ήταν 85% στον συνολικό πληθυσμό και 95% στις αγροτικές 

περιοχές. Έτσι, στην προσπάθεια αναδόμησης της κοινωνίας, ο αλφαβητισμός 

θεωρήθηκε ένας από τους κύριους σκοπούς. Η αλφαβητική προσπάθεια στην Κίνα 

είναι το μεγαλύτερο πείραμα μαζικής εκπαίδευσης στην ιστορία. Ένα έθνος με 970 

εκατομμύρια γίνεται μέσα σε 30 χρόνια αλφαβητισμένη κοινωνία. Η πολιτική 

επανάσταση έπρεπε να συνδέεται με τη μορφωτική542. Άλλωστε η μορφωτική 

επανάσταση, με μαρξιστικούς όρους, είναι κυρίως εκπαιδευτική επανάσταση.  

  Στο πλαίσιο αυτής της εκπαιδευτικής πολιτικής και στην ανάγκη να 

απαντηθούν οι τοπικές ανάγκες, σημειώνονται μαζικές προσπάθειες για 

εκπαίδευση. “Πρέπει οι μάζες να είναι υπεύθυνες για τη δική τους εκπαίδευση”. Οι 

Κινέζοι είχαν σχεδιάσει ένα διπλό σύστημα εκπαίδευσης, ένα για παιδιά και ένα για 

ενηλίκους. Η εκπαίδευση των ενηλίκων οργανώθηκε σύμφωνα με τις τοπικές 

ανάγκες και συνθήκες. Περιελάμβανε ποικιλία θεμάτων (υγεία, νόμοι, ζητήματα 

                                                           
541Βλ. H. S. Bhola, 1984, σελ. 73-88. 

542Βλ. R. F. Price, 1970, σελ. 127. “Τα μαθήματα στην Κίνα γίνονταν με τη μορφή τραγουδιών του 

λαού και της δουλειάς. Η πολιτική εκπαίδευση προηγείται για να εξηγήσει, γιατί η παιδεία είναι τόσο 

σπουδαίο πράγμα. Η παιδεία χρειάζεται για να οργανωθεί η κομμούνα”. 
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πρακτικής φύσης, τέχνη, μορφωτικά θέματα) με πολλές καινοτομίες (αφίσες, 

εφημερίδες) όπως και την ιδέα των νεαρών δασκάλων, με ένα είδος διδασκαλιών 

που επινόησαν για την προετοιμασία τους, ως απάντηση στην τρομερή έλλειψη 

εξασκημένων δασκάλων. 

 Από παιδαγωγικής απόψεως οι κομμουνιστές εκπαιδευτές διακρίνουν τη 

μέθοδο από τις τεχνικές. Στην πρώτη εντάσσουν τις σχέσεις θεσμών και μαθητών 

και στη δεύτερη τη σχέση δασκάλων και μαθητών. Η μέθοδος αποτελεί τρόπο 

οργάνωσης της ομάδας μελέτης, ενώ η τεχνική είναι η τέχνη διδασκαλίας των 

περιεχομένων μέσα στην τάξη. Σωστή χρήση της τεχνικής σημαίνει ότι 

λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων μαθητών και 

διδάσκονται δραστηριότητες σχετικές με τις εμπειρίες τους. Ο δάσκαλος 

χρησιμοποιεί τους ενηλίκους μαθητές στη διδασκαλία και ζητά από αυτούς να 

κρίνουν τις μεθόδους του. Εξαιτίας των πολλών διαλέκτων543 οι Κινέζοι, για να 

βοηθήσουν την προσπάθεια αλφαβητισμού, έφτιαξαν ένα κοινό λόγο όπου αυτό 

ήταν δυνατόν και απλοποίησαν τους χαρακτήρες, αναπτύσσοντας ένα φωνητικό 

αλφάβητο, με στόχο όχι  να αντικαταστήσουν τους Κινεζικούς χαρακτήρες αλλά  να 

βοηθήσουν στη διδασκαλία αυτών των χαρακτήρων, σχολιάζοντάς τους φωνητικά, 

αφού οι ενήλικοι αναλφάβητοι επιθυμούσαν να γίνουν αλφαβητισμένοι πρώτα στην 

Εθνική τους γλώσσα. Η Κινεζική εμπειρία αποτελεί μια συλλογική εμπειρία 

επαναστατικού χαρακτήρα που μέσα από την  κινητοποίηση των μαζών για 

αλφαβητισμό,  πολιτική κοινωνικοποίηση, κατάργηση των ταξικών δομών και 

οικονομική ανάπτυξη, στέφθηκε από επιτυχία. 

 

 Αλφαβητισμός στην Κούβα 

 Μία από τις πιο γνωστές εκστρατείες αλφαβητισμού, που συνεχίζει να 

εμπνέει και να προκαλεί πολιτικούς αρχηγούς και εκπαιδευτές σε όλα τα μέρη του 

                                                           
543Βλ. H. S. Bhola, 1984, σελ. 85. Στην Κίνα υφίστανται 54 διαφορετικές Εθνότητες και οκτώ 

διάλεκτοι. Η γραφή ήταν η ίδια για όλες τις διαλέκτους, υπήρχε όμως διαφοροποίηση στον 

προφορικό λόγο.Έτσι, όλοι κατανοούσαν τα γραπτά μηνύματα χωρίς όμως ο ένας να καταλαβαίνει 

το  λόγο του άλλου, επειδή η Κινέζικη γραφή δεν είναι φωνητική αλλά ιδεογραφική.  
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κόσμου, αναγγέλθηκε από τον Φιντέλ Κάστρο, το 1960 στην Κούβα544. Η μάχη 

εναντίον του αναλφαβητισμού στην Κούβα ήταν μια μεγάλη μάχη του ευρύτερου 

αγώνα για τη θεμελίωση της πολιτικής επανάστασης του 1959. Η επανάσταση για 

να επιβιώσει έπρεπε να δημιουργήσει νέα πολιτική κουλτούρα πράγμα που 

σήμαινε κινητοποίηση των μαζών, δημιουργία νέας επαναστατικής συνείδησης και 

εκπαίδευση των ανθρώπων, με απώτερο στόχο την οικονομική παραγωγή. Η 

Κούβα είχε το πλεονέκτημα να διαθέτει το μικρότερο ποσοστό αναλφάβητου 

πληθυσμού. (23,6%, ηλικίας 10 ετών και πάνω). 

 Το 1961 πραγματοποιήθηκε μαζική εκστρατεία εναντίον του 

αναλφαβητισμού. Ο Φιντέλ Κάστρο έκλεισε όλα τα σχολεία για 9 μήνες και έστειλε 

όλους τους μαθητές από 13 χρονών και πάνω, καθώς και τους δασκάλους τους να 

διδάξουν τους χωρικούς. Οι στρατιώτες επίσης διέμεναν στα σπίτια των 

αναλφάβητων διδάσκοντας μικρές ομάδες δύο-τριών ενηλίκων. Το γεγονός αυτό 

είχε μακροπρόθεσμα εκπαιδευτικά και κοινωνικά αποτελέσματα. Οι μαθητές 

απέκτησαν νέα ταξική συνείδηση αλλά και οι γυναίκες και οι αναλφάβητοι άνδρες 

έκαναν τα πρώτα βήματα για την  απελευθέρωσή τους.  

 Στην Κούβα οι αρχηγοί εμπιστεύονταν τους ανθρώπους. Όλοι μπορούσαν 

να βοηθήσουν  με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Παιδιά με κάποιο επίπεδο 

εκπαίδευσης μπορούσαν να διδάξουν τους αναλφάβητους, οι χωρικοί και οι 

νοικοκυρές, που καταλάβαιναν ότι είναι καθήκον τους να είναι εγγράμματοι, 

μπορούσαν να βοηθήσουν στη στρατολόγηση αναλφάβητων συντρόφων. 

 Όλα τα μέσα πληροφόρησης, ραδιόφωνο, τηλεόραση, αφίσες545, 

εφημερίδες, τέθηκαν στην υπηρεσία της εκστρατείας. Γλώσσα του αλφαβητισμού 

ήταν η Ισπανική. Χρησιμοποιήθηκε ένα μόνο αλφαβητάριο546 το οποίο 

                                                           
544Βλ. H. S. Bhola, 1984, σελ. 91-105. 

545Βλ. στο ανωτέρω, σελ. 95. Ενδεικτικά αναφέρουμε το περιεχόμενο τέτοιων αφισών: “ Εάν εσύ 

μπορείς να διδάξεις, δίδασκε. Eάν εσύ δεν μπορείς να διδάξεις, μάθε“. “Νέε εργάτη και γυναίκα γίνε 

εργάτης αλφαβητισμού. Το σπίτι μιας οικογένειας σε περιμένει”.  

546Βλ. στο ανωτέρω, σελ. 100. Το αλφαβητάριο περιελάμβανε 15 μαθήματα. Καθένα αναφερόταν σε 

ένα θέμα συνδεμένο με τις οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που συνέβαιναν διεθνώς. 
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προσπάθησε να ανταποκριθεί σε τρεις πραγματικότητες, τη χώρα, τον 

αναλφάβητο αναγνώστη, και τον εθελοντή δάσκαλο. Υπήρχε βοήθημα για το 

δάσκαλο, για τον προσανατολισμό της εργασίας και του έργου του. Η διδασκαλία 

γινόταν σε μικρές ομάδες των δύο ή τριών ενηλίκων, στα σπίτια τους. Οι μαθητές 

των σχολείων που ανέλαβαν να διδάξουν   υποστηρίζονταν από έμπειρους 

δασκάλους και συμβούλους. Η διδασκαλία τυπικά ολοκληρωνόταν σε 2 ή 3 μήνες 

και απαιτούσε ο αλφαβητισμένος να κατέχει το επίπεδο ανάγνωσης, που 

αποκτούν τα παιδιά στο τέλος της πρώτης τάξης του δημοτικού σχολείου. 

 Όσον αφορά στη μεθοδολογία, το αλφαβητάριο συνδύαζε την αναλυτική και 

τη συνθετική προσέγγιση. Κάθε μάθημα άρχιζε με μια φωτογραφία και μία 

πρόταση που περιέγραφε το περιστατικό ή το υποκείμενο της φωτογραφίας. H 

πρόταση ήταν διαιρεμένη σε λέξεις, οι λέξεις σε συλλαβές οι οποίες στη συνέχεια 

συνδυάζονταν ώστε να σχηματίζουν νέες λέξεις και προτάσεις αλλά και να 

βοηθούν στην αναγνώριση και γραφή των γραμμάτων. 

 Μέσα από τα στάδια547 διδασκαλίας των μαθημάτων οι άνθρωποι αρχικά 

εξέφραζαν τους εαυτούς τους και την κουλτούρα τους. Στη συνέχεια γινόταν λόγος 

για τις προθέσεις της επανάστασης σε σχέση με την εκστρατεία του αλφαβητισμού 

με ενημέρωση εργατών και χωρικών για την ανάπτυξη της χώρας, πλήρη 

κατανόηση του σοσιαλισμού αλλά και σεβασμό στη ζωή και τις συνήθειες τους με 

απώτερο σκοπό να γίνουν καλύτεροι μαθητές και περισσότερο 

συνειδητοποιημένοι επαναστάτες. 

 Οι μάζες απέκτησαν κοινωνική εμπειρία μέσα από μαζικές οργανώσεις. Σε 

συνεργασία με άλλες οργανώσεις προσπάθησαν να βρουν δημιουργικές λύσεις 

                                                                                                                                                                                
Κάποιοι από τους τίτλους των μαθημάτων ήταν: “Η επανάσταση”, “Φιντέλ είσαι ο αρχηγός μας”, “Η 

γη είναι δική μας”, κ.ο.κ.ε.  

547Βλ., στο ίδιο, σελ. 101. Συζήτηση του δασκάλου με την ομάδα των σπουδαστών πάνω στη  

φωτογραφία του κειμένου. Ο μαθητής λέει τι γνωρίζει σχετικά με το υποκείμενο της φωτογραφίας, 

προκαλείται έτσι προφορική συζήτηση, διευκρινίζονται ιδέες, γίνεται ανάγνωση του κειμένου που 

βρίσκεται κάτω από τη φωτογραφία από το δάσκαλο αργά και καθαρά, από το δάσκαλο και το 

μαθητή ταυτόχρονα, ύστερα από το μαθητή μόνο και ακολουθούν ασκήσεις όπως, αναγνώριση της 

φράσης ή της πρότασης που έχει επιλεγεί  και εξέταση  κάθε συλλαβής μέσα σε μια άσκηση. 
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στα προβλήματά τους. Οι δάσκαλοι γνώρισαν την αθλιότητα αυτής της χώρας, 

πράγμα που τους  βοήθησε να ταυτιστούν με τους χωρικούς και να ενδιαφερθούν 

για την επίλυση των προβλημάτων τους. Ο αλφαβητισμός δεν αποτέλεσε βεβαίως 

τη λύση για όλα τα προβλήματα της ανάπτυξης του Έθνους, αλλά ήταν κάτι 

περισσότερο από το πρώτο βήμα. Η εκστρατεία απέδειξε ότι πολλά πράγματα 

μπορούν να γίνουν μέσα από την κινητοποίηση των ανθρώπων όταν η πολιτική 

βούληση εμπνέεται από τέτοιους στόχους. Ως προς τα αποτελέσματα έχουμε να 

παρατηρήσουμε όχι μόνο τον αλφαβητισμό αλλά και τη συμβολή του στην 

μορφωτική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

 

 Ο αλφαβητισμός στην Μπούρμα  (1960 έως το 1980) 

 Η Μπούρμα548 ήταν μία υψηλά αλφαβητισμένη κοινωνία, πρίν από την 

άφιξη των Βρετανών τον 19ο αι. Η εργασία όμως στα Βουδιστικά549  μοναστικά 

σχολεία είχε δημιουργήσει ένα είδος ετοιμότητας για τον αλφαβητισμό ενηλίκων 

στην μετεπαναστατική σοσιαλιστική Μπούρμα. Κινητήρια δύναμη για το κίνημα του 

αλφαβητισμού ήταν η επανάσταση του 1962. Σοσιαλισμός και αλφαβητισμός 

συνδέονταν άμεσα. Έτσι, αργά αλλά συστηματικά, η χώρα κάτω από πρόγραμμα 

του σοσιαλιστικού κινήματος ξεριζώνει τον αναλφαβητισμό με τρόπο μοναδικό. Η 

αλφαβητική δραστηριότητα κατευθύνεται με βάση τις ανάγκες, τη συμμετοχή και 

την προθυμία δήμων και κοινοτήτων και εστιάζεται σε ομάδες ηλικίας 15 έως 59 

ετών. Άλλο σπουδαίο χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι πρόκειται για κίνημα 

που στηρίζεται κυρίως σε εθελοντική εργασία. 

  Το κίνημα του αλφαβητισμού έχει στόχο να βοηθήσει τους αναλφάβητους 

να γίνουν αλφαβητισμένοι, να ενθαρρύνει τη δραστική συμμετοχή  των ατόμων για 

μια  προοδευτική κοινωνία, και μέσα από τη βελτίωση του επιπέδου της 

εκπαίδευσης  να βοηθήσει στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας. 

                                                           
548Βλ. H. S. Bhola, 1984, σελ. 106-119. 

549Σχολεία των  Βουδιστικών μοναστηριών τα οποία  υπήρχαν σε κάθε χωριό όπου όλα τα νέα 

αγόρια προσέρχονταν για 2 ή 3 χρόνια, να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν και να αποκτούν 

πνευματική και κοσμική γνώση. Τα κορίτσια παρακολουθούσαν κοινά σχολεία μέσα στα χωριά. 
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Μέσα σε 15 χρόνια περισσότερα από 2 εκατομμύρια ενήλικοι έμαθαν γράμματα, 

με τη βοήθεια 300.000 εθελοντών δασκάλων, ελαττώνοντας τον εθνικό 

αναλφαβητισμό από 30% σε 10%. Εξακολουθούν ωστόσο να υπάρχουν 

εκατομμύρια  αναλφάβητοι με την ελπίδα κάποια μέρα  θα έρθει το οριστικό τέλος 

του αναλφαβητισμού. 

  Σε σύγκριση με τις πιο πρόσφατες ριζοσπαστικές- ανθρωπιστικές απόψεις 

του αλφαβητισμού, που κύριο άξονά τους αποτελεί η αντίληψη της “ανάγνωσης 

του κόσμου” και όχι απλώς η ανάγνωση των λέξεων,  η αντίληψη αλφαβητισμού 

στο κίνημα της Μπούρμας είναι παραδοσιακή. Στόχος της εκστρατείας είναι κατ’ 

αρχήν η διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής. Αλφαβητισμένος σύμφωνα με το 

(Μπουρμέζικο) πρόγραμμα είναι ο ικανός να διαβάζει μια καθημερινή εφημερίδα, 

να γράφει απλά μηνύματα και να κάνει στοιχειώδεις λογαριασμούς στην 

καθημερινή του ζωή ή αυτός που έχει ανταποκριθεί επιτυχώς στις εξετάσεις 

αλφαβητισμού που αναλαμβάνουν ειδικές επιτροπές. 

 Ως προς τη μεθοδολογία, χρησιμοποιήθηκε ενιαίο αλφαβητάριο αφού 

επρόκειτο για λαό με κοινή κουλτούρα, θρησκεία, γραπτή γλώσσα και σύστημα 

αξιών, κοινές ανάγκες και ενδιαφέροντα. Τα κείμενα βασίστηκαν στην παρατήρηση 

και την εμπειρία, σε συνεντεύξεις και συζητήσεις και ανταποκρίνονταν στην 

πραγματικότητα, τις τοπικές συνθήκες της Μπούρμα. 

  Εθνική  γλώσσα ήταν η Μπουρμέζικη, γλώσσα αλφαβητική. Οι 33 

χαρακτήρες της δεν διδάσκονταν όλοι από την αρχή. Οι επιμορφούμενοι 

ξεκινούσαν μαθαίνοντας 5-6 από τους απλούστερους και συχνότερους 

χαρακτήρες και προχωρούσαν έπειτα σε συνδυασμούς, πράγμα εύκολο και για 

εντελώς αναλφάβητους.  Αυτός θεωρείται ένας πολύ γρήγορος τρόπος να 

διδάσκεις αλφαβητισμό και οι ενήλικοι μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν 

μέσα σε 60 έως 100 ώρες. Φαίνεται επίσης ότι η ιδεολογική και πολιτική σύμπραξη 

των αρχηγών καθώς και η μαζικότητα του κινήματος αποτελούν παράγοντες που 

συνετέλεσαν στην επιτυχία της εκστρατείας. 

 

 Τρίτος Κόσμος 
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 Το κίνημα αλφαβητισμού στη Βραζιλία 

 Η επανάσταση του 1964 αλλά και οι κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες του 

1970 δικαιολογούν την επιλογή εξάλειψης του αναλφαβητισμού στη 

Βραζιλία550(από το 1967-1980) με απώτερο σκοπό την κοινωνική και οικονομική 

ανασυγκρότηση της χώρας, τη βελτίωση ευκαιριών στην αγορά εργασίας, την 

ανάπτυξη του βιομηχανικού παράγοντα, αλλά και την προσωπική ανάπτυξη των 

ατόμων, την εκπαίδευση των παιδιών, την περίθαλψη, την ανάπτυξη της 

κοινότητας μέσω του διαλόγου και της κριτικής ενημέρωσης, και την διατήρηση της 

λαϊκής κουλτούρας 

 Ο αλφαβητισμός στη Βραζιλία ξεκινά σε εθελοντική βάση, από το 1915 με 

το κίνημα του αντι-αλφαβητισμού  και  με σποραδικό ενδιαφέρον το 1932 και το 

1947, συνεχίζεται το 1952 με την εθνική εκστρατεία αγροτικής εκπαίδευσης, το 

1958 με την εθνική εκστρατεία για εξάλειψη του αναλφαβητισμού, το 1961 με το  

κίνημα βασικής εκπαίδευσης  και το 1963 με το Εθνικό σχέδιο εκπαίδευσης. 

 Στα 1967 διακηρύσσεται, με πρόθεση του κράτους το MOBRAL (Brazilian 

Literacy Movement), το κίνημα αλφαβητισμού στη Βραζιλία, ένα πρόγραμμα 

δράσης που χρησιμοποίησε την ήδη υπάρχουσα σχετική  εμπειρία και 

εφαρμόστηκε σε 1414 εκπαιδευτικά κέντρα σε ολόκληρη τη Βραζιλία551. Στόχος 

του είναι όχι μόνο ο αλφαβητισμός ενηλίκων και ο λειτουργικός αλφαβητισμός 

αλλά και η διά βίου εκπαίδευση νέων και ενηλίκων. Παρατηρείται γενικότερη 

κινητοποίηση των μαζών μέσα από κατάλληλες στρατηγικές πληροφόρησης 

(αφίσες, εφημερίδες, συνδιασκέψεις, ραδιόφωνο, τηλεόραση). Άξια προσοχής είναι 

και η  κινητοποίηση μέσα στα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στη Βραζιλία 

επικρατούσε η Πορτογαλική. Η διδασκαλία της ανάγνωσης βασιζόταν σε  

“παραγωγικές αφίσες” σχετικές με τις βασικές ανάγκες και την εμπειρία ζωής των 

ατόμων που κάλυπταν θέματα όπως υγεία,  νοικοκυριό, εργασία κλπ. 

Ακολουθούσε η μελέτη των παραγωγικών λέξεων που εξάγονταν από τις αφίσες  

π.χ. σχολείο, εμβόλιο, κουζίνα, τούβλο, ράδιο, ποδόσφαιρο, μηχανή, νοσοκομείο, 

                                                           
550Βλ. H. S. Bhola, 1984, σελ. 120-137. 

551Βλ. Courrier της Ουνέσκο, Ελληνική έκδοση, 1984, σελ. 19. 
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παπούτσι, πίστη, αγάπη. Στη συνέχεια ακολουθούσε η συλλαβική κατάτμηση και η 

ανάλυση της παραγωγικής λέξης, καθώς και η διατύπωση  και μελέτη νέων 

φράσεων και κειμένων. Πρόκειται για την τεχνική δομή της μεθοδολογίας που 

συνδέεται με τον Φρέιρε. 

 Χρησιμοποιούνταν ενιαίο πρόγραμμα, ενιαίος τύπος βιβλίου, ελαστικό στις 

ποικίλες ανάγκες  των κοινοτήτων της χώρας. Ο δάσκαλος αλφαβητισμού έπραττε 

ποικιλοτρόπως. Στην επιλογή των θεμάτων προσπαθούσε να συμπεριλάβει 

τοπικά ενδιαφέροντα και τοπικά ιδιώματα και συσχέτιζε τα ποικίλα και μοναδικά 

ενδιαφέροντα των διαφορετικών κοινοτήτων. Είχε πλήρη αυτονομία να αποφασίζει 

εάν ή όχι ο σπουδαστής είναι αλφαβητισμένος, αξιολογώντας τον κατά την 

διάρκεια της διδασκαλίας: αν αναγνωρίζει το περιεχόμενο των κειμένων και των 

προτάσεων που διαβάζει, αν γράφει προτάσεις και φράσεις με νόημα και αν 

μπορεί να λύνει προβλήματα μήκους και να υπολογίζει περίμετρο, ύψος και χρόνο 

χρησιμοποιώντας όλους τους ακέραιους αριθμούς και τα κλάσματα. Η γενική 

προσέγγιση αλφαβητισμού  βασίζεται τόσο στην προσωπική ανάπτυξη των 

ατόμων όσο και στην ανάπτυξη της κοινωνίας, με σκοπό τη δημόσια ευημερία. 

  

 Η Αλφαβητική εκστρατεία στην Τανζανία 

Όταν ο Julius K. Nyerere, το 1971, εμφανίστηκε ως αρχηγός του κράτους 

της Τανζανίας552που είχε πρόσφατα ανεξαρτητοποιηθεί,  έθεσε ως στόχο ο λαός 

να αποκτήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να συμμετέχει στην οικονομία 

και την πολιτική. Έδωσε προτεραιότητα στην εκπαίδευση των ενηλίκων μέσα από 

τον αλφαβητισμό, με κριτήριο ότι τα παιδιά τα προσεχή  πέντε  δέκα ή  είκοσι 

χρόνια, δεν θα είχαν άμεση σχέση με την οικονομική ανάπτυξη. Οι ενήλικοι μέσα 

από τον αλφαβητισμό τους θα αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη, θα 

μπορούν να παίρνουν μόνοι τους αποφάσεις για τη ζωή τους, θα αυξήσουν τις 

γνώσεις τους και τις ικανότητές τους, κατορθώνοντας να συμμετέχουν ουσιαστικά 

στη ζωή της κοινότητας, μαθαίνοντας πώς να παράγουν περισσότερο, με 

απώτερο σκοπό την κατανόηση της Εθνικής πολιτικής του Σοσιαλισμού. 

                                                           
552Βλ. H. S. Bhola, 1984, σελ. 138-156. 
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 Σημαντικό στάδιο σ’αυτή την πορεία αποτέλεσε η ένταξη της εκπαίδευσης 

ενηλίκων στις υπάρχουσες δομές της τυπικής εκπαίδευσης. Έτσι, την ευθύνη για 

την εκπαίδευση ενηλίκων ανέλαβε το Υπουργείο Παιδείας. Σε κάθε σχολείο 

δημιουργήθηκε ένα κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων και στο ρόλο του δασκάλου 

προστέθηκε και η διδασκαλία των ενηλίκων. 

 Το κόμμα ανέλαβε την κινητοποίηση των ενηλίκων και την εξασφάλιση  

εθελοντών δασκάλων. Μία ποικιλία μέσων, επίσης, συνέβαλε ουσιαστικά στην 

κινητοποίηση, (εφημερίδες, ραδιόφωνο, τραγούδια, τα σχολεία και ο στρατός). 

Κυκλοφόρησαν υφάσματα και υφαντά με τυπωμένα θέματα αλφαβητισμού καθώς 

και ειδικά γραμματόσημα και ημερολόγια. Χρησιμοποιήθηκε ενιαία γλώσσα 

αλφαβητισμού αλλά όχι ενιαίο αλφαβητάριο. Είχαν διατεθεί αλφαβητάρια από την 

Ουνέσκο από τα οποία αξιολογήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν δώδεκα 

διαφορετικά, που το καθένα συνοδευόταν από βοήθημα για το δάσκαλο. Τα 

αλφαβητάρια για τη διδασκαλία της γλώσσας ξεκινούσαν με μια απλή πρόταση με 

λειτουργική σημασία553στην αρχή. Διδάσκονταν πρώτα οι προτάσεις, έπειτα οι 

λέξεις, και κατόπιν οι συλλαβές, αφού και εδώ πρόκειται για  γλώσσα συλλαβική. 

Στη συνέχεια οι συλλαβές χρησίμευαν για την παραγωγή νέων λέξεων στο 

λεξιλόγιο των ενηλίκων μαθητών. Η εκστρατεία κατόρθωσε τη μείωση του 

αναλφαβητισμού σε 21% το 1981 από 27% το 1977. Όμως τα πιο  σημαντικά 

αποτελέσματα της εκστρατείας πιστώνονται σε κοινωνικό και ατομικό επίπεδο.  

Αποδείχθηκε ότι τα άτομα  βγήκαν από την περιθωριοποίηση και την αποξένωση 

και απέκτησαν αυτοπεποίθηση. Με την ευρεία έννοια, το πιο σπουδαίο 

αποτέλεσμα ήταν η πολιτικοποίηση των μαζών, μια πραγματική αλλαγή στην 

πολιτική κουλτούρα της Τανζανίας554. 

 Η Τανζανία ήταν μία από τις έντεκα χώρες που συνεργάστηκαν με την 

Ουνέσκο και σε ένα πρόγραμμα λειτουργικού αλφαβητισμού, με καινοτομίες στις 

μεθόδους, τις στρατηγικές και τις δομές του αλφαβητισμού και παραγωγή 

αλφαβηταρίων στους χώρους διδασκαλία: Περιεχόμενα ανάγνωσης από αγροτικές 
                                                           
553π.χ.στο αλφαβητάριο η πρόταση για το βαμβάκι ήταν: ”το βαμβάκι είναι υγεία”. Η πρόταση για το 

σπίτι ήταν: “μητέρα και παιδί” κάτω από την εικόνα μιας μητέρας που κρατούσε ένα παιδί. 

554Βλ. P. Mushi, 1988, σελ. 363-368. 
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εφημερίδες, επιμόρφωση ομάδας δασκάλων αλφαβητισμού σε περιφερειακό 

επίπεδο, υποστηρικτικά προγράμματα για να βοηθήσουν στον αλφαβητισμό και να 

προαγάγουν τη μάθηση. 

 

 Η εμπειρία του αλφαβητισμού στη Σομαλία 

 Η επαναστατική κυβέρνηση στη Σομαλία555 ανέλαβε την εξουσία το 1969. Ο 

αλφαβητισμός ήταν μια από τις πρώτες προτεραιότητες. Η γλώσσα της Σομαλίας 

είχε μακρά και πλούσια προφορική κληρονομια. Μιλιόταν, χωρίς όμως να 

γράφεται. Για αιώνες, τα Αραβικά είχαν χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση και την 

θρησκεία και κατά την διάρκεια της αποικιακής περιόδου τα Αγγλικά και τα Ιταλικά. 

Η Σομαλή (ή Σομαλική) γλώσσα παρέμεινε όμως η γλώσσα της καθημερινής 

επικοινωνίας.  

 Για να αποκτήσει η επανάσταση ουσιαστικά ερείσματα στη ζωή των 

ανθρώπων, να δημιουργηθεί νέα πολιτική κουλτούρα, να αναπτυχθεί εθνική 

οικονομία, έπρεπε να υπάρξει διάλογος κυβέρνησης  και μαζών. Αυτός ο διάλογος 

έπρεπε να γίνει στη γλώσσα του λαού, τη Σομαλή, πράγμα που σήμαινε ότι η 

γλώσσα έπρεπε να γίνει γραπτή και οι άνθρωποι να αλφαβητιστούν. Η διαδικασία 

άρχισε στα 1973, με επιμόρφωση δασκάλων και διδασκαλία αλφαβητισμού στις 

αγροτικές μάζες. Αυτό θεωρήθηκε προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη και είχε 

σκοπό να καταστήσει τις μάζες ενήμερες των αναγκών και των προβλημάτων 

τους, με προσανατολισμό προς την εθνική πρόοδο& όχι μόνο αλφαβητισμός αλλά 

και πολιτική συνειδητοποίηση, ιδεολογικός προσανατολισμός, κοινωνικο-

οικονομική ανάπτυξη, αναβίωση της παραδοσιακής κουλτούρας και από  μέρους 

της κεντρικής κυβέρνησης, μεγαλύτερη ευαισθησία για τις ανάγκες των ανθρώπων 

και καλύτερη απόδοση στην επέκταση των υπηρεσιών. Ελλείψει συστηματικών 

δεδομένων έρευνας, έγινε σεμινάριο με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για την 

πορεία που επρόκειτο να ακολουθηθεί.  Η  ύλη διδασκαλίας προερχόταν από τους 

ίδιους τους ανθρώπους  και οι δάσκαλοι ήταν εθελοντές. Τα προγράμματα 

διδασκαλίας πραγματοποιούνταν από το πρωί ώς το βράδι. Τα πρωινά ήταν 

                                                           
555Βλ. H. S, Bhola, 1984, σελ. 157-173. 
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σχεδιασμένα για νοικοκυρές και τα απογευματινά για εργάτες. Συχνά στα τμήματα 

μάθησης συμμετείχαν μητέρες με μωρά, έγκυες γυναίκες, παππούδες και 

γιαγιάδες που αγωνίζονταν να αποκτήσουν τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής 

ξεπερνώντας τις προσωπικές δυσκολίες. Επιτροπές σε τοπικό επίπεδο 

αξιολογούσαν την πρόοδο σε κάθε τμήμα. Η εκστρατεία αλφαβητισμού, οδήγησε 

στη θεμελίωση γραπτής κουλτούρας στη Σομαλία και ως εκ τούτου στη μορφωτική 

επανάσταση. Την ίδια εποχή, έφερε δυναμικά αποτελέσματα στην οικονομική και 

κοινωνική ζωή των ανθρώπων. 

 Όσον αφορά στην αγροτική εκστρατεία αλφαβητισμού στη Σομαλία, συνέβη 

κάτι πολύ σημαντικό. Επειδή το εκπαιδευτικό και ψυχολογικό υπόβαθρο των 

δασκάλων εδραζόταν στο αποικιακό σύστημα εκπαίδευσης και κουλτούρας, 

θεωρήθηκε ακατάλληλο για τον τύπο εργασίας που ζητήθηκε από αυτούς να 

μεταφέρουν στις αγροτικές περιοχές. Για να έχουν αποτελέσματα, αποφάσισαν να 

ζήσουν με τις οικογένειες των νομάδων και να τους  διδάσκουν  ό,τι οι τελευταίοι 

επιθυμούσαν να μάθουν (Πολλές φορές τους βοηθούσαν στην υγεία των ζώων αν 

τύχαινε να είναι νοσοκόμοι). Τους έμαθαν την λειτουργία της κυβέρνησης, τρόπους 

συνεργασίας μ’ αυτήν και πάνω απ’ όλα, τι σημαίνει να κινητοποιείς τους 

ανθρώπους για ουσιαστική συμμετοχή στην ίδια την εργασία τους. Αν και υπήρχαν 

σοβαρές ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής, τα αποτελέσματα ήταν σημαντικά για 

τις κατοικημένες γεωργικές περιοχές όπου τα μαθήματα γίνονταν κάτω από τα 

δέντρα, σε  τάξεις έξω, αφού ήταν άβολο να βρίσκονται 30-40 μαθητές σε μικρές 

καλύβες με την πολλή ζέστη. Οι νομάδες σταματούσαν όπου υπήρχε νερό, κι όταν 

αυτό τελείωνε προχωρούσαν. Έτσι και οι δάσκαλοι μετακινούνταν μαζί τους, 

δημιουργώντας σιγά-σιγά την κινητή σχολική μονάδα ενώ αργότερα προέβλεψαν 

το μοντέλο του νομαδικού κέντρου εκπαίδευσης. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι 

περισσότεροι δάσκαλοι ήταν ανειδίκευτοι και ήταν ελεύθεροι να αναπτύξουν τις 

δικές τους μεθόδους διδασκαλίας& εύκολα λοιπόν στράφηκαν προς τη μέθοδο με 

την οποία οι ίδιοι είχαν αλφαβητιστεί (την αλφαβητική). Ο αγροτικός πληθυσμός 

κατέκτησε τις προϋποθέσεις ώστε να κατανοήσει τι σημαίνει ανάπτυξη και πώς ο 

ίδιος μπορεί να συμβάλει σ’ αυτήν με σκοπό την ατομική προαγωγή και εξέλιξη. 
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