Η ιδεολογική ταυτότητα των εγχειριδίων γλωσσικής αγωγής:
η περίπτωση της Γ΄ ∆ηµοτικού1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αξιολόγηση συνιστά αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθορίζοντας
ποιος και τι πληρεί τα κριτήρια της εκπαιδευτικής στοχοθεσίας, είτε πρόκειται για την επίτευξη
των γνωστικών στόχων του κάθε διδακτικού αντικειµένου είτε για την πλήρωση των ευρύτερων
µορφωτικών σκοπών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει ερευνητικά
αποτελέσµατα µιας πτυχής της διαδικασίας της αξιολόγησης, αυτής που αφορά στην ιδεολογία
των εγχειριδίων γλωσσικής αγωγής της Γ΄ ∆ηµοτικού, «Τα απίθανα µολύβια», και να εξετάσει
κατά πόσο η προωθούµενη ιδεολογία αναφορικά µε την κοινωνία, την πατρίδα και την
θρησκεία είναι σύµφωνη µε τους σκοπούς της Ελληνικής εκπαίδευσης και τις επίσηµες
προδιαγραφές διαµόρφωσης του εκπαιδευτικού υλικού.

ABSTRACT
The purpose of this article is to present the findings of research aimed at discerning the ideology in
language and literacy textbooks. The specification of the textbook ideology identification is one of the
many aspects of educational assessment, which in general plays an extremely important role, since it
determines the way almost all educational aims are fulfilled. Social, national and religious ideology is
the ideological aspects traced in the language textbooks for the third Grade of the Greek Primary
School - «Ta apithana molivia». “The Incredible Pencils”.

Εισαγωγή
Η αξιολόγηση είναι µία έννοια στενά συνδεδεµένη µε το σύνολο της
εκπαιδευτικής

διαδικασίας:

από

την

επιλογή

των

εκπαιδευτικών

και

των

εκπαιδευτικών υλικών έως και τον έλεγχο επίτευξης των γνωστικών στόχων και των
εκπαιδευτικών σκοπών, η αξιολόγηση συνιστά το σηµαντικότερο καταλύτη στη
διαµόρφωση των Αναλυτικών Προγραµµάτων και της διδασκαλίας (Stern, et al.,
2002), καθορίζοντας το «ποιος», το «πώς» και το «τι» πληρεί τα κριτήρια της
εκπαιδευτικής στοχοθεσίας.
Ο καταλυτικός ρόλος της αξιολόγησης φαίνεται δικαιολογηµένος, εφόσον
θεωρητικά σκοπός της είναι να επιτύχει όχι τόσο τον έλεγχο, όσο την
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ανατροφοδότηση των µηχανισµών εκείνων που εξασφαλίζουν την προσαρµογή των
εκπαιδευτικών µέσων στις εκάστοτε συνθήκες και την εν γένει βελτίωσή τους.
Από το σύνολο των εκπαιδευτικών µέσων, τα σχολικά βιβλία φαίνεται να είναι
το συνηθέστερο αντικείµενο αξιολόγησης και µάλιστα, σύµφωνα µε τον Johnsen
(1993) «τα σχολικά εγχειρίδια προώθησαν σηµαντικά στα τελευταία χρόνια την
ανάπτυξη της έρευνας στη ∆υτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αµερική». Αυτή η τάση
καθίσταται εύκολα ερµηνεύσιµη δεδοµένης της εξέχουσας σηµασίας και του
κανονιστικού ρόλου των βιβλίων στην πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δράσεων.
Πολυάριθµες έρευνες (Elliot et al., 1985, Hummel, 1988, Tyson & Woodword, 1989,
Stein et al., 2001) έχουν καταλήξει στο ότι το ποσοστό των δραστηριοτήτων που
στηρίζονται στο σχολικό βιβλίο κυµαίνεται από 75% έως 90 ή και 95%, ενώ τα βιβλία
είναι αυτά που καθορίζουν το εύρος και την πορεία διδασκαλίας, τα θέµατα και τις
ιδέες που διδάσκονται στην τάξη (Association of Supervision and Curriculum
Development, 1997, Tyson, 1997) και ειδικά για το ∆ηµοτικό σχολείο χρησιµεύουν ως
πορεία πλεύσης από την οποία ελάχιστοι εκπαιδευτικοί αποκλίνουν (Tyson &
Woodword, 1989).
Το ερευνητικό µας ενδιαφέρον κινητοποιήθηκε από το ότι τα σχολικά
εγχειρίδια δεν αποτελούν απλώς ένα παιδαγωγικό εργαλείο για την προσέγγιση της
γνώσης ούτε υπηρετούν απλά «αγνές» παιδαγωγικές πρακτικές (Purves, 1993).
Αντίθετα, λειτουργούν ως µέσο κοινωνικοποίησης και στοχεύουν, µέσω των εµφανών
και λανθανόντων ιδεολογικών µηνυµάτων που είναι εγγεγραµµένα σε κάθε κείµενο, ως απόρροια των στοιχείων της ταυτότητας και του αξιακού συστήµατος των
δηµιουργών τους (Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999)-

να κινητοποιήσουν

αναλόγως τους αποδέκτες (Apple, 1986). Η αποτελεσµατικότητα αυτών των
µηνυµάτων κρίνεται εξαιρετικά υψηλή, δεδοµένου του ότι καλλιεργούνται στο
σχολείο, σε ένα χώρο που παραδοσιακά θεωρείται ιδεολογικά ουδέτερος (Apple,
1993:41), αποτυπώνοντας στα παιδιά όλων των κοινωνικών τάξεων αρχές και
τρόπους συµπεριφοράς ντυµένους µε την κυρίαρχη ιδεολογία (Αλτουσέρ, 1983: 85).
Άλλωστε, τόσο τα επίσηµα αναλυτικά προγράµµατα όσο και τα σχολικά
εγχειρίδια έχουν χρησιµοποιηθεί και χρησιµοποιούνται ακόµη και σήµερα ως µέσο
εξυπηρέτησης κάθε είδους ιδεολογίας και πρωτίστως της κρατικής, µε στόχο την
προώθηση µιας οµοιογενούς κουλτούρας (Ya–Chen, 2007), τη διαµόρφωση
νοµιµοποιηµένων ιδεολογιών και αντιλήψεων (Crawford, 2003), την µορφοποίηση
πολιτών που θα υπακούν, θα υπηρετούν και θα αναπαράγουν το σύστηµα και την
ιδεολογία του (Ackerman, 1997). Η επιλογή συγκεκριµένου περιεχοµένου και τρόπων
προσέγγισης του πολιτισµικού κεφαλαίου στα σχολεία συνιστά µια πολιτισµικά
προσδιορισµένη πράξη ταυτόχρονης προβολής και αποσιώπησης (Hamada, 2003)
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και σχετίζεται µε τις υπάρχουσες σχέσεις κυριαρχίας – εφόσον η κοινωνική ιεραρχία
αποτυπώνεται στη γλώσσα (Φραγκουδάκη, 1987)- αλλά και µε τους αγώνες για την
αλλαγή αυτών των σχέσεων (Αϊδίνης, Γρόλλιος, 2007).
Σε αυτό το ρευστό πλαίσιο σχέσεων κυριαρχίας, το γλωσσικό µάθηµα
διαδραµατίζει - σε σύγκριση µε άλλα διδακτικά αντικείµενα, όπως αυτά της ιστορίας,
της βιολογίας ή των θρησκευτικών - τον πιο απρόσµενο ρόλο. Ενώ τυπικά δεν
υπηρετεί κάποιον συγκεκριµένο ιδεολογικό σκοπό, αποτελεί το κατεξοχήν µάθηµα
που κατορθώνει «παρασκηνιακά» να περάσει στους µαθητές αναπαραστάσεις του
εθνικού και θρησκευτικού µας «εαυτού» σε αντιδιαστολή µε τις αναπαραστάσεις των
εθνικών και θρησκευτικών «άλλων» (Φραγκουδάκη, 1997). Γι’ αυτό το λόγο,
άλλωστε, έχει χαρακτηριστεί «φρονηµατιστικό» (Μπονίδης, 2004). Επιπλέον, το
γλωσσικό µάθηµα έχει και πρακτικά το πλεονέκτηµα να επιτύχει και ιδεολογικούς
στόχους, εφόσον καλύπτει στο ωρολόγιο πρόγραµµα το µεγαλύτερο ποσοστό ωρών
διδασκαλίας.
Η παρούσα έρευνα αφορά στην αξιολόγηση των εγχειριδίων γλωσσικής
αγωγής της Γ΄ ∆ηµοτικού και συγκεκριµένα στον προσδιορισµό της ιδεολογικής
ταυτότητας και του βαθµού συµφωνίας της µε τις επίσηµες αρχές διαµόρφωσης του
εκπαιδευτικού υλικού. Η ερευνητική µεθοδολογία που υιοθετήθηκε στην παρούσα
έρευνα -συνδυασµός της Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχοµένου και της Κριτικής
Ανάλυσης Λόγου, που λόγω της παράλληλης χρήσης ποσοτικών και ποιοτικών
εργαλείων δύνανται να συµβάλλουν στην πληρέστερη διερεύνηση και διεξοδικότερη
ανάλυση της ιδεολογίας των σχολικών εγχειριδίων- και τα αποτελέσµατα που
παρουσιάζονται ακολούθως αφορούν στα βιβλία γλωσσικής αγωγής της Γ΄
∆ηµοτικού, «Τα απίθανα µολύβια». Σε αυτό το σηµείο κρίνεται σκόπιµο να
επισηµανθεί πως η επιλογή των συγκεκριµένων σχολικών εγχειριδίων για ανάλυση
και ιδεολογική διερεύνηση στηρίχθηκε καθαρά σε κριτήρια πρακτικά (τα βιβλία
κυκλοφόρησαν σε έντυπη µορφή πριν από αυτά άλλων τάξεων, πχ. της ∆΄ τάξης) και
ερευνητικά, υπό την έννοια του ότι στην Γ΄ τάξη τα παιδιά πλέον αρχίζουν να
κατανοούν όχι απλά τι λέει το κείµενο, αλλά τι τους λέει. ∆εν υπήρξε, συνεπώς,
κάποια άλλου είδους σκοπιµότητα που οδήγησε στην επιλογή τους.
Στις υποθέσεις της έρευνάς µας υπαγόταν η παραδοχή πως και τα βιβλία της
Γ΄ ∆ηµοτικού είναι αρµονικά ενταγµένα και ιδεολογικά σύµφωνα µε τους γενικούς
στόχους της Ελληνικής εκπαίδευσης1 και τις κατευθυντήριες γραµµές διαµόρφωσης
των νέων εγχειριδίων, όπως αυτές ορίστηκαν στο Εισαγωγικό Σηµείωµα οδηγιών2,
στο Γενικό Μέρος οδηγιών προς τους συγγραφείς3 και το Γενικό Μέρος Οδηγιών
∆ΕΠΠΣ 20034.
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Ερευνητική µεθοδολογία
Η ιδιαιτερότητα των εγχειριδίων γλωσσικής αγωγής του ∆ηµοτικού, που
οφείλεται στη σύνθεσή τους από κείµενα µικρά σχετικά σε έκταση, εκπαιδευτικής
φύσης, κείµενα αυθεντικά, αλλά και λογοτεχνικά, καθιστά επιβεβληµένη τη
χρησιµοποίηση µιας ερευνητικής µεθόδου που συνδυάζει τα οφέλη των ποσοτικών
και των ποιοτικών ερευνών. Αυτή η αναγκαιότητα φαίνεται επιτακτική δεδοµένου του
ότι, ενώ οι συνθήκες διαµόρφωσης και το ιδεολογικό πλαίσιο των εγχειριδίων
φαίνεται να είναι απόλυτα σαφές και εκ των προτέρων καθορισµένο από τον κρατικό
µηχανισµό, συχνά αποδεικνύεται πως υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ θεωρητικών
προθέσεων και πρακτικής εφαρµογής. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί απλά να εντοπιστεί
µία αναφορά ή µια ιδέα, αλλά πρέπει να κριθεί αν αυτή ανάγεται στην επίσηµα
προκαθορισµένη στοχοθεσία ή αν και κατά πόσο αποκλίνει και φυσικά, στην
περίπτωση αυτή, σε ποια κατεύθυνση οδηγεί.
Συνεπώς, δεν αρκεί µία ποσοτική µέθοδος, αλλά απαιτείται και µία καθαρά
ποιοτική µέθοδος, η οποία δύναται µέσω των κειµένων να αναχθεί στην πρώτη αρχή
των ιδεών ακολουθώντας τα ίχνη που αποτυπώνονται σε κάθε γλωσσική
επικοινωνία, καθώς κάθε επικοινωνιακή πρακτική, κάθε κείµενο, δε συνιστά απλά
λέξεις σε χαρτί, αλλά συγκεκριµένες τοποθετήσεις (ιδεολογικές) εντός κοινωνικών
πλαισίων (Huckin, 1997) και περιλαµβάνει τρόπους ύπαρξης στον κόσµο που
σηµατοδοτούν συγκεκριµένες και αναγνωρίσιµες κοινωνικές ταυτότητες (Gee, 1990).
Από τις διαθέσιµες µεθοδολογικές επιλογές, αφενός η Ανάλυση Περιεχοµένου
είναι (στην ποσοτική της εκδοχή) η περισσότερο χρησιµοποιηµένη στην έρευνα του
σχολικού βιβλίου, αφετέρου η Κριτική Ανάλυση Λόγου είναι η κατεξοχήν µέθοδος για
την ανίχνευση της ιδεολογίας. Για την αποτελεσµατικότερη κάλυψη των ερευνητικών
αναγκών, δεδοµένης της φύσης του υπό ανάλυση υλικού, αλλά και της ιδιαιτερότητας
των ζητουµένων, προχωρήσαµε στη συνδυαστική αξιοποίηση της Ποιοτικής
Ανάλυσης Περιεχοµένου (στο εξής ΠΑΠ) και της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου (στο εξής
ΚΑΛ).
Η ΠΑΠ, συγκριτικά µε την προηγηθείσα ποσοτική της εκδοχή, που δέχτηκε
πληθώρα αρνητικών κριτικών (Kracauer, 1952, Bryman, 1992, Neuman, 1997,
Kohlbacher, 2006) αναφορικά µε την επιφανειακή ανάλυση των δεδοµένων, δίνει
µεγαλύτερη βαρύτητα στην εις βάθος διερεύνηση του υλικού και έχοντας
ανεπτυγµένο ένα σύνολο τεχνικών για συστηµατική ανάλυση των κειµένων
(Μπονίδης, 2004: 100), προχωρά στην περαιτέρω ποιοτική – ερµηνευτική
αξιοποίησή τους (Mayring, 2000a). Πρακτικά, αφετηρία αποτελεί το ίδιο το υλικό - για
το οποίο αρχικά συλλέγονται όλες οι διαθέσιµες πληροφορίες-, σύµφωνα µε το οποίο
δηµιουργείται ένα σύστηµα κατηγοριών που προέρχονται από το κείµενο και στη
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συνέχεια αυτό ερµηνεύεται σύµφωνα µε τα ερευνητικά ερωτήµατα. Πρόκειται για «µία
εµπειρική προσέγγιση, µεθοδολογικά ελεγχόµενη ανάλυση κειµένων µέσα στα
επικοινωνιακά τους συµφραζόµενα, σύµφωνα µε κανόνες και βήµατα, χωρίς
απόλυτη ποσοτικοποίηση» (Mayring, 2000b).
Η ΚΑΛ από τη µεριά της εξετάζει τη γλώσσα ως κοινωνικό σηµειωτικό
σύστηµα (Halliday, 1978), ως ένα µέσο κοινωνικής πρακτικής (Fairclough, 1989: 20)
που χρησιµοποιείται για αναπαράσταση και σηµασιοδότηση (Kress, 1990). Υπό αυτή
την έννοια στόχος της είναι να ξεδιπλώσει τα ιδεολογικά στηρίγµατα της οµιλίας, τα
οποία έχουν γίνει τόσο φυσικά µε το πέρασµα του χρόνου, ώστε αρχίζουν να
θεωρούνται κοινά, αποδεκτά και φυσικά χαρακτηριστικά της (Teo, 2000: 11). Στόχος
της δηλαδή είναι η «αποφυσικοποίηση» των ιδεολογιών µε την υιοθέτηση κριτικών
στόχων. Η ΚΑΛ ορίζεται ως ανάλυση της λειτουργίας των κειµένων εντός κοινωνικών
– πολιτισµικών συµφραζοµένων (Fairclough, 1995) και ως µελέτη της οργάνωσης
της γλώσσας πάνω και πέρα από την πρόταση (Stubbs, 1983), εξετάζοντας τις
ιδεολογίες και την πραγµατικότητα που αναπτύσσονται και διαιωνίζονται µέσα από
κάθε συγκεκριµένη γλωσσική χρήση. Σε ό,τι αφορά τη µέθοδο, µπορεί να περιγραφεί
γενικότερα

ως

«υπεργλωσσική»

ή

«µεταγλωσσική»,

αφού

έµφαση

δίνεται

περισσότερο στα συµφραζόµενα του λόγου ή τη σηµασία που κρύβεται πίσω από τη
γραµµατική και συντακτική δοµή. Αυτού του είδους η ανάλυση απαιτεί προσοχή στη
µορφή και την οργάνωση του κειµένου σε όλα τα επίπεδα: φωνολογικό, γραµµατικό,
λεξιλογικό και σε υψηλότερα επίπεδα κειµενικής οργάνωσης, όπως είναι η δοµή.
Έτσι, επειδή η ΚΑΛ δεν περιορίζεται στη µελέτη µικρότερων µορφηµάτων της
γλώσσας, όπως τα φωνήµατα, τα µορφήµατα, οι λέξεις και η σύνταξή τους, έχει τη
δύναµη να ανιχνεύει το µήνυµα πίσω από το κείµενο, επειδή ακριβώς µελετά µέρη
της γλώσσας, όπως αυτά ρέουν µαζί (Tannen, 2008).
Ο συνδυασµός της ΠΑΠ και της ΚΑΛ αποτέλεσε την πιο συµφέρουσα επιλογή
για την ανίχνευση της ιδεολογικής ταυτότητας των βιβλίων, καθώς πρόκειται για
µεθόδους ευέλικτες που µπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά - συµπληρωµατικά
σε άλλα είδη ανάλυσης. Η χρήση της ΠΑΠ οδηγεί σε συγκρίσιµα και αξιοποιήσιµα
δεδοµένα εξασφαλίζοντας ένα στατικό, εξαντλητικό περιγραφικό φάσµα θεµάτων που
διευκολύνει εις βάθος αναλύσεις συγκεκριµένων κειµένων. Με αυτό τον τρόπο
δηµιουργεί ένα υλικό που µπορεί να εξυπηρετεί την κριτική ή την ενίσχυση της
ιδεολογίας σε κοινωνικό και υποκειµενικό επίπεδο. Παράλληλα, η ΚΑΛ µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για να ενισχύσει τα είδη της ΠΑΠ (Wilbraham, 1995). Άλλωστε, όπως
αναφέρει και ο σηµαντικότερος εισηγητής της ΚΑΛ, ο Norman Fairclough (1995: 18),
«η ΚΑΛ δεν µπορεί από µόνη της να κρίνει την αλήθεια µιας πρότασης, αλλά είναι
απλώς µια µέθοδος που χρησιµοποιείται σε ευρύτερα κριτικά πρότζεκτ». Αυτό που
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χρειάζεται στην ΠΑΠ είναι µία οξεία, κριτική επιχειρηµατολογία και η σύνδεση των
ευρηµάτων µε το κοινωνικό πλαίσιο που τα παρήγαγε. Η ΠΑΠ µπορεί να ενισχυθεί
µε κριτική σύγκριση από την ΚΑΛ (Wilbraham, 1995).
Σε πρακτικό επίπεδο, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας το βασικό θεωρητικό
πλαίσιο και τα διαδικαστικά βήµατα εξασφαλίζονται από την ΠΑΠ, ενώ η ΚΑΛ
ενεργοποιείται στις περιπτώσεις που το µήνυµα «κρύβεται» πίσω από λέξεις ή
φράσεις χωρίς ιδιαίτερο ιδεολογικό χρωµατισµό, σε περιπτώσεις αποσιώπησης,
γλωσσικής εκλεκτικότητας ή παραποίησης. Η αρχή, δηλαδή γίνεται µε την ανάλυση
της ίδιας της γλώσσας και τη διαµόρφωση ενός συστήµατος θεµατικών κατηγοριών
σύµφωνα µε το περιεχόµενο των κειµένων, και στη συνέχεια ακολουθεί η ανίχνευση
της λανθάνουσας ιδεολογίας και η σύνδεση των ιδεολογικών µηνυµάτων µε τους
κοινωνικούς παράγοντες που τα διαµόρφωσαν.
Ως µονάδα καταγραφής ορίζεται το «θέµα», η έκταση του οποίου µπορεί να
κυµαίνεται από µία λέξη έως και αρκετές περιόδους. Αυτή η διακύµανση οφείλεται
στο γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις για την ανάλυση και ένταξη ενός «λόγου» σε
µία θεµατική κατηγορία χρειάζεται µεγαλύτερο µέρος κειµένου, ώστε να γίνει εµφανές
το ιδεολογικό του µήνυµα.

Στο ίδιο πλαίσιο, µεταξύ των πλεονεκτηµάτων που

εξασφαλίζει η ΚΑΛ στην ΠΑΠ, υπάγεται και η δυνατότητα ένταξης ενός θέµατος σε
περισσότερες

της

µίας

θεµατικές

κατηγορίες,

επιτρέποντας

το

σχολιασµό

διαφορετικού µέρους ή διαφορετικής πτυχής του θέµατος ενέργεια που θα ήταν
πρακτικά αδύνατη και µεθοδολογικά λανθασµένη αν χρησιµοποιούνταν αποκλειστικά
η ΠΑΠ. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σχολιασµού όλων των ιδεολογικών
παραµέτρων που ανακύπτουν χωρίς να υπάρχει το πρακτικό πρόβληµα της
επιλογής µίας αποκλειστικά θεµατικής κατηγορίας στην οποία πρέπει να ενταχτεί το
«θέµα».
Ακολούθως παρουσιάζονται τα ευρήµατα από την ανάλυση των βιβλίων
γλωσσικής αγωγής της Γ΄ ∆ηµοτικού, όπως αυτά προέκυψαν από την επεξεργασία
του υλικού σύµφωνα µε τις αρχές της ερευνητικής µεθόδου, όπως αυτή ορίστηκε
παραπάνω.
Αποτελέσµατα - Συζήτηση
Προτού γίνει η αναλυτική παρουσίαση των ευρηµάτων της έρευνας, θα
πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα εγχειρίδια της γλώσσας αξιολογήθηκαν εξίσου σε
επίπεδο γλωσσικής και εικονιστικής πληροφορίας. Εφόσον η αξιοποίηση του λόγου
και της εικόνας στα βιβλία είναι παράλληλη, δε θα µπορούσε να αγνοηθεί στην
ανάλυση ο ένας από τους δύο σηµειωτικούς τρόπους. Ωστόσο, στην παρούσα
δηµοσίευση

–

για

λόγους

καθαρά

πρακτικούς-

παρουσιάζονται

µόνο

τα
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αποτελέσµατα από την ανάλυση του λόγου. Περιοριζόµαστε στο να αναφέρουµε ότι η
συµφωνία ιδεολογικών µηνυµάτων λόγου και εικόνας αγγίζει το 96% (Παγκουρέλια,
2006) και ευελπιστούµε σύντοµα να παρουσιαστούν διεξοδικά και τα αποτελέσµατα
από την ανάλυση της εικονογράφησης.
Η ιδεολογική ανάλυση των εγχειριδίων αφορά σε τρεις ιδεολογικές περιοχές:
α) την κοινωνία, στην οποία εντάχθηκαν αναφορές που σχετίζονται µε την οικογένεια
και το ρόλο των δύο φύλων εντός και εκτός οικογένειας, καθώς και τα άτοµα µε ιδιαι(ε)τερότητες β) την πατρίδα και γ) την θρησκεία.
Σε κοινωνικό επίπεδο, και συγκεκριµένα στον τοµέα της οικογένειας, το 78%
των αναφορών στα κείµενα του εγχειριδίου σχετίζονται µε διγονεϊκές οικογένειες
(«Στο µεγαλύτερο από τα τρία σπίτια έµεναν οι ιδιοκτήτες. Ο κύριος Σταµάτης µε τη
γυναίκα του, την κυρία Ειρήνη, και το γιο τους, τον Παρασκευά», Α40)5, ενώ µόλις το
22% µε µονογονεϊκές, που µάλιστα απέκτησαν αυτή τη µορφή λόγω ανωτέρας βίας,
π.χ. εξαιτίας συνθηκών πολέµου, αναγκαστικής µετανάστευσης («Φύγαµε µε τη
µητέρα µου νύχτα από το χωριό, γιατί η ζωή µας κινδύνευε», Γ55). Στο πλαίσιο της
οικογένειας η γυναίκα – µητέρα παρουσιάζεται αποκλειστικά να ασχολείται µε θέµατα
όπως είναι η διαχείριση του οίκου, η επίβλεψη, η φροντίδα και γενικότερα η
ανατροφή των παιδιών («∆ε λέω, το να αρρωσταίνεις έχει και τα καλά του. Πάνε κι
έρχονται στο κρεβάτι σου. Να τα διπλά µαξιλάρια. Να και οι πορτοκαλάδες […]
Σήµερα ούτε πονοκέφαλος, ούτε πυρετός. Η µαµά ανακουφίστηκε», Γ56), ενώ δεν
απαντάται καθόλου η εικόνα της εργαζόµενης µητέρας, η οποία είναι αναγκασµένη
να απουσιάζει αρκετές ώρες από το σπίτι. Αντίστοιχα, ο ρόλος ενός σύγχρονου
άντρα - πατέρα περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε δραστηριότητες εκτός σπιτιού
(«Στη µέση του δέσποζε µε τη θεόρατη κορµοστασιά του το µεγαλύτερο πεύκο που
έχετε δει. Τέσσερις φορές ψηλότερο από τη στέγη του σπιτιού, µ΄απλωµένα τα χοντρά
κλαδιά του σαν οµπρέλα. Ήταν το καµάρι της γειτονιάς. Αµέσως, στο µεγάλο πρώτο
κλαδί του, κρέµασε µε γερές αλυσίδες ο πατέρας µου την κούνια», Α40), που µάλιστα
συνοδεύονται από κοινωνική αναγνώριση («Ο πατέρας έγραψε σηµείωµα για να
καθίσω µέσα στα διαλείµµατα αύριο». Β46). Το τελευταίο παράθεµα µπορεί να
αναδείξει ενδεικτικά τα οφέλη του συνδυασµού ΠΑΠ και ΚΑΛ, καθώς δεν παρέχει
απλώς την πληροφορία του πατρικού ρόλου, αλλά υποδηλώνει ότι γράφει ο πατέρας
το σηµείωµα και όχι η µητέρα, επειδή ενδεχοµένως ο λόγος του έχει µεγαλύτερη ισχύ
και αναγνώριση. Επιπλέον, στα νέα βιβλία ο σύζυγος και πατέρας εµφανίζεται να
βοηθάει µόνο µια φορά στις οικιακές εργασίες, και αυτό για χάρη των γενεθλίων της
κόρης του, ενώ δε συµµετέχει καθόλου στην ανατροφή και επίβλεψη των παιδιών.
Οι αναφορές που γίνονται στα παιδιά, αφορούν στην απόλυτη πλειοψηφία τους
παιδιά υπάκουα («Μας φωνάζει η µαµά! Ερχόµαστε», Β20), οµαλότατα ενταγµένα
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στο οικογενειακό περιβάλλον, που οι προθέσεις και οι επιδιώξεις τους δεν διαφέρουν
από αυτές των γονέων τους.
Γίνεται, λοιπόν, ιδιαίτερα σαφές πως µε την συντριπτική παρουσίαση
διγονεϊκών οικογενειών (περίπου 80% των αναφορών) υποτιµάται η σύγχρονη
πραγµατικότητα µε την τεράστια αύξηση του αριθµού διαζυγίων. Αντίθετα,
προβάλλεται ως φυσιολογική και επικρατέστερη η εικόνα της παραδοσιακής
οικογένειας, µε τους δύο γονείς και την αρµονική οικογενειακή συµβίωση, από την
οποία απουσιάζουν κάθε είδους προβλήµατα, διαφωνίες και προστριβές. Βέβαια, το
πρότυπο της διγονεϊκής οικογένειας δεν είναι αρνητικό (αντίθετα θα µπορούσε να
θεωρηθεί ως επιθυµητό - ιδανικό), ωστόσο και µια περισσότερο αισθητή παρουσία
ενός διαφορετικού τύπου οικογένειας, όπως της µονογονεϊκής, αδιαµφισβήτητα θα
έκανε τα παιδιά αυτών των οικογενειών να µην αισθάνονται µειονεκτικά.
Παράλληλα, ο ρόλος της µητέρας και του πατέρα δε φαίνεται να ξεφεύγει από
τα ήδη διαµορφωµένα παραδοσιακά πρότυπα. Η µητέρα, υποτάσσεται σε µια
κουλτούρα που έχει τις ρίζες της σε παµπάλαιες δοµές εξουσίας, στα προνόµια του
ανδρικού φύλου στη δηµόσια σφαίρα, στον «pater familias» ή αλλιώς στην «κεφαλή
του οίκου» (Κραβαρίτου, 1996). Και πραγµατικά αναρωτιέται κανείς, πού είναι η
εικόνα της σύγχρονης εργαζόµενης µητέρας που απουσιάζει αρκετές ώρες από το
σπίτι, που γυρίζει από τη δουλειά ή που αναλαµβάνει δράση και εκτός οικίας.
Επίσης, πού είναι η εικόνα του σύγχρονου πατέρα, ο οποίος είναι εκ των πραγµάτων
αναγκασµένος να βοηθήσει στις οικιακές υποχρεώσεις, εφόσον και η σύζυγος
εργάζεται.
Αντίστοιχα, ο τρόπος παρουσίασης της συµπεριφοράς των παιδιών στο
πλαίσιο της οικογένειας, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα συγκεκαλυµµένου
διδακτισµού, καθώς εµµέσως πλην σαφώς προβάλλονται συγκεκριµένα πρότυπα
συµπεριφοράς. Και σε αυτή την περίπτωση αναρωτιέται κανείς για το πώς
«εξαφανίστηκαν» οι περιπτώσεις της ανυπάκουης και αντιδραστικής συµπεριφοράς
των παιδιών, που µαλώνουν ή διαφωνούν µεταξύ τους, που έρχονται σε σύγκρουση
µε τους γονείς τους, που αντιδρούν µε τον κόσµο γύρω τους. Η υγιής ψυχολογική
ανάπτυξη ενός παιδιού δεν γίνεται χωρίς συγκρούσεις και η υιοθέτηση του
«σωστού», του ορθού, µπορεί να γίνει και µέσα από την αποφυγή ενός αρνητικού
προτύπου, όχι αναγκαστικά µε την υιοθέτηση ενός θετικού.
Σε ό,τι αφορά την ισότητα των δύο φύλων, διαπιστώνουµε ότι οι αναφορές για
τους άντρες σε παραδοσιακά γυναικείους ρόλους είναι 7, ενώ σε στερεότυπους
ρόλους είναι 23, δηλαδή υπερτριπλάσιες. Στους άντρες αποδίδεται σοβαρότητα,
δύναµη (« Η Αργυρώ στα χέρια του µπαµπά πετάει», Α32), σοφία (3 αναφορές),
γνώση («Εµάς ήρθε ο γιατρός Καρακώτσος να µας σώσει», Α79). Αντίθετα, οι

8

γυναίκες παρουσιάζονται σε σύγχρονους – µη στερεότυπους ρόλους µόνο 2 φορές,
ενώ επταπλάσιες είναι οι αναφορές σε στερεότυπους ρόλους, δηλαδή αυτούς της
µαγειρικής, της καθαριότητας, του ζυµώµατος (Μας µένει µόνο µια εβδοµάδα!, λέει
στη µητέρα της που ετοιµάζει για βραδινό µια λαχανόσουπα, Β34 «Η Μελίνα θα
ξεσκονίσει τα έπιπλα. Η µητέρα θα σκουπίσει και θα σφουγγαρίσει το σπίτι», Β38),
της ενασχόλησης µε τη ζωγραφική, το χορό («Μου αρέσει να τραγουδάω και να
χορεύω», Γ50/51) και την εξωτερική εµφάνιση. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον, επίσης, είναι το
γεγονός πως οι γυναίκες εµφανίζονται να αξιώνουν επαγγελµατικά το πολύ να γίνουν
δασκάλες. Στις γυναίκες αποδίδεται πονηριά, παρορµητικότητα («Την ιδέα την είχε η
Σόνια

και

όλοι

ενθουσιαστήκαµε»,

Α64),

εκδηλωτικότητα

στην

έκφραση

συναισθηµάτων (Η µαµά έκλαιγε», Α79), αλλά και ευγένεια, διάθεση περιποίησης και
φροντίδας, ενώ η ιδιότητα της σοφίας αποδίδεται σε αυτές µόνο µία φορά.
Σχετικά µε το σεξισµό στη γλώσσα, διαπιστώνουµε ότι οι περιπτώσεις που
δηλώνονται ισότιµα τα δύο γένη είναι οι µισές από αυτές που ο λόγος
χρησιµοποιείται σεξιστικά. Επιπλέον, η εικόνα αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι,
ενώ στον πρώτο τόµο επιλέγονται κείµενα συγγραφέων και των δυο φύλων σε ίση
αναλογία και η χρήση του λόγου είναι µη σεξιστική, καθώς λαµβάνονται υπόψη και τα
δυο γένη, στους υπόλοιπους δύο τόµους η εικόνα αυτή ανατρέπεται τελείως µε την
κατακόρυφη αύξηση του αριθµού των κειµένων των ανδρών συγγραφέων σε βάρος
των γυναικών και τη χρήση µόνο του αρσενικού γένους των ονοµάτων.
Ο σεξισµός δε λείπει ούτε από τη δράση των παιδιών. Οι περιπτώσεις
σεξιστικής συµπεριφοράς είναι διπλάσιες από τις περιπτώσεις συνεργασίας των δύο
φύλων. Τα αγόρια στερεότυπα παίζουν οµαδικά έξω από το σπίτι («Από το
ηµερολόγιο του Αριστείδη. […] Σήµερα βρέχει και δεν µπορώ να βγω να παίξω µε
τους φίλους µου», Α28), παίζουν µπάλα ή µε στρατιωτάκια. Τα κορίτσια ασχολούνται
µε πιο ήρεµες µορφές παιχνιδιού (π.χ.

ζωγραφική) («Άµα µεγαλώσω, θα γίνω

ζωγράφος, έλεγε πάντα η Καιτούλα. Κι όλο έφτιαχνε στο τετράδιό της διάφορα σχέδια
και γέµιζε τα φύλλα µε χρώµατα», Α72) και παρουσιάζονται µόνο µια φορά να
παίζουν εκτός σπιτιού. Οφείλουµε, ωστόσο, να σηµειώσουµε πως στις κοινές
δραστηριότητες είναι τα κορίτσια εκείνα που δίνουν τις ιδέες και αναλαµβάνουν την
πρωτοβουλία.
Σχετικά, λοιπόν, µε τον ρόλο των ανδρών και των γυναικών γενικά, τα
πρότυπα που παρουσιάζονται απέχουν πολύ από τη σύγχρονη πραγµατικότητα. Το
είδος των ενασχολήσεων, ενδιαφερόντων και χαρακτηριστικών που αποδίδονται σε
άνδρες και γυναίκες, εκτός του ότι αντανακλούν κοινωνικές συνθήκες προηγούµενων
εποχών, συµβάλλουν στην υποσυνείδητη καλλιέργεια - και συνεπώς ασυνείδητη
αποδοχή εκ µέρους των παιδιών - κοινωνικά πάγιων προτύπων συµπεριφοράς,
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ελάχιστα προσαρµοσµένων στις σύγχρονες συνθήκες ζωής και ελάχιστα ευέλικτων
σε

καινούριες

περιστάσεις.

Το

γεγονός,

επίσης,

πως

αυτά

τα

πρότυπα

καλλιεργούνται από το σχολείο, που µέχρι µια σχετικά µεγάλη ηλικία θεωρείται από
τα παιδιά αδιαµφισβήτητο ως προς την αλήθεια των παρεχόµενων γνώσεων, µπορεί
να κάνει κατανοητή την «γνωστική σύγκρουση» - από κοινωνικής άποψης- που
ενδεχοµένως βιώνουν τα παιδιά στις περιπτώσεις που η σύγχρονη εµπειρία τους
διαφοροποιείται από τα διδάγµατα του σχολείου. Παρόµοια αίσθηση δηµιουργούν οι
επιλογές των συντακτών σχετικά µε την επιλογή κειµένων από συγγραφείς και των
δύο φύλων, καθώς και µε τη δήλωση και των δύο γραµµατικών γενών.
Στη δεύτερη ενότητα της κατηγορίας «κοινωνία» που αφορά τα άτοµα µε
ιδιαιτερότητες και συγκεκριµένα τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, υπάρχουν µόνο δύο
σχετικά κείµενα, από τα οποία απουσιάζουν αναφορές για τις δυσκολίες που πιθανόν
αντιµετωπίζουν, ενώ υπερτονίζονται αποκλειστικά οι δυνατότητές τους («[…] Η
Αργυρώ κάνει κούνια […]. Η Αργυρώ χορεύει, η Αργυρώ ιππεύει. Η Αργυρώ στη
θάλασσα κοίτα πώς κολυµπάει», Α32). Παράλληλα, στο δεύτερο τεύχος, υπάρχει ένα
και µοναδικό κείµενο για την ετερότητα («Το χαρούµενο λιβάδι», Β49/50), το οποίο
είναι κείµενο λογοτεχνικό και οι αναφορές στο ζήτηµα γίνονται σε µεταφορικό –
συµβολικό επίπεδο (δήλωση της ετερότητας µε διαφορετικό είδος λουλουδιών:
µαργαρίτες και παπαρούνα), κάτι που είναι αναµενόµενο, βέβαια, για τη
συγκεκριµένη σχολική βαθµίδα.
Τα δύο κείµενα που είναι αφιερωµένα στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, θα ήταν
σαφώς πιο αποτελεσµατικά, αν γινόταν έστω µια µικρή αναφορά στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν και την υποστήριξη που σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζονται. Η
αποδοχή τους και η αποτελεσµατική συµµετοχή τους στις δράσεις του σχολείου δεν
απαιτεί απλώς «καλή διάθεση» από τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά καταρχάς γνώση και
κατανόηση των αναγκών, καθώς και σωστή υποστήριξη, κάτι που δεν υπονοείται καν
µε την αποσιώπηση των δυσκολιών που αντικειµενικά υπάρχουν σε τέτοιες
περιπτώσεις. Ανάλογα, το ένα και µοναδικό κείµενο που θίγει το θέµα της ετερότητας
και που, επειδή βρίσκεται στο δεύτερο τεύχος, αναµένεται να διδαχθεί στο µέσο
περίπου της σχολικής χρονιάς, δεν είναι αρκετό, ώστε να εξασφαλίσει «πνεύµα
συνεργασίας και συλλογικότητας, µακριά από θρησκευτικές και πολιτιστικές
προκαταλήψεις» µέσα σε µια κοινωνία που είναι πολυπολιτισµική, όπως η ελληνική,
και που κατακλύζεται όλο και περισσότερο από κύµατα µεταναστών.
Στο πλαίσιο της διαµόρφωσης της ταυτότητας του εθνικού µας «εαυτού», τα
νέα βιβλία παρουσιάζουν την εικόνα του Έλληνα: τονίζεται η έννοια της παλικαριάς,
της τόλµης, της ανδρείας («Στη στροφή του αυτοκινήτου ένα ελληνόπουλο
αναρριχάται στο αµάξι και πετά στον πεινασµένο κόσµο κουραµάνες. Βέβαια, το
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παλικάρι έχει και την παρέα του», Α80), της ευρηµατικότητας και της εξυπνάδας, της
αντοχής και της επιβίωσης. Ένα σηµείο, πάντως που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση και
σίγουρα πολλά ερωτηµατικά είναι εκείνο που σχετίζεται µε τις εθνικές επετείους.
Ξεκάθαρα ως εθνική επέτειος παρουσιάζεται µόνο ο εορτασµός του Πολυτεχνείου,
ενώ οι εθνικές γιορτές της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου δεν αναφέρονται
ρητά. Υπάρχουν µόνο δύο κείµενα, το ένα από τα οποία αναφέρεται έµµεσα στο
τέλος της Γερµανικής Κατοχής και το άλλο στον ηρωικό αγώνα των Ψαριανών
εναντίον του Σουλτάνου.
Η εικόνα των εθνικών «άλλων» που συνδιαµορφώνει την εικόνα του εθνικού
«εαυτού» αποτελείται αποκλειστικά από αρνητικές εικόνες των Ιταλών, των
Γερµανών («Είχε κηρυχθεί ο Ελληνοϊταλικός πόλεµος.[…] στο µαγαζί του πατέρα µου
γίνηκαν πολλές καταστροφές», «Η Γερµανία κήρυξε πόλεµο στην Ελλάδα.[…] ∆εν
πέρασε πολύς καιρός και άρχισε να θερίζει την Ελλάδα µια φοβερή πείνα», Α79) και
των Τούρκων (« Το ολοκαύτωµα των Ψαρών συγκλονίζει τον ελληνισµό», Β78). Όλοι
τους παρουσιάζονται να προκαλούν καταστροφές και δυστυχία στους Έλληνες, ενώ
κάποιοι διαφορετικοί εθνικοί µας «άλλοι» είναι

τα παιδιά από διάφορες

υπανάπτυκτες και µακρινές γεωγραφικά χώρες.
Σχετικά µε τη διαµόρφωση της εικόνας του εθνικού εαυτού µας, µπορεί να
ειπωθεί ότι πρόκειται για µία εικόνα µερικά προσδιορισµένη και µάλλον θολή, αφού
απουσιάζει κάθε πρότυπο παράλληλης διαµόρφωσης της ευρωπαϊκή πτυχής της
ταυτότητας µας, ενώ σε ό,τι αφορά τους γειτονικούς µας άλλους, καλλιεργείται µια
στάση καθαρά εχθρική, εφόσον το σύνολο των αναφορών προς αυτούς είναι
αρνητικό. Παράλληλα, θα ήταν περισσότερο αποτελεσµατικό, από διδακτικής
άποψης, οι αναφορές στις εθνικές επετείους να είναι πιο ξεκάθαρες, εφόσον µάλιστα
πρόκειται για παιδιά µικρής ηλικίας, αλλά και επειδή ένα µεγάλο ποσοστό των
Ελλήνων µαθητών αγνοεί ή «µπερδεύει» τι γιορτάζουµε σε κάθε εθνική µας επέτειο.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τη θρησκεία, οι περισσότερες αναφορές γίνονται γύρω
από τη χριστιανική θρησκεία, ίσως γιατί αυτό είναι, τυπικά τουλάχιστον, το
θρήσκευµα των περισσότερων Ελλήνων. Ωστόσο, δεν γίνεται καµία µνεία στο θέµα
της ανεξιθρησκίας και του σεβασµού της, ενώ γίνεται έµµεσα µια αναφορά σε µια
παγκόσµια, κοινή, πανανθρώπινη θρησκεία χωρίς τελετουργίες και συγκεκριµένες
δογµατικές αρχές.
Λογικά, στα κείµενα που συνδέονται µε τη θρησκεία, θα έπρεπε να έχουν
συµπεριληφθεί έστω κάποιες αναφορές στο ζήτηµα της ανεξιθρησκίας. Είναι
ιδιαίτερα προκλητικό στις σηµερινές πολυεθνικές και πολυπολιτισµικές κοινωνίες να
αγνοείται η ανάγκη του αµοιβαίου σεβασµού των θρησκευτικών και κάθε είδους
πεποιθήσεων των συνανθρώπων µας.
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3. Συµπεράσµατα
Σε ό,τι αφορά την παρουσίαση των ευρηµάτων της ανάλυσης, είναι σαφής ο
χαµηλός βαθµός συνάφειας που υπάρχει µε την επίσηµη εκπαιδευτική στοχοθεσία
και τις προδιαγραφές διαµόρφωσης του νέου εκπαιδευτικού υλικού, όπως αυτά
παρουσιάστηκαν στις υποθέσεις της έρευνάς µας. Ασφαλώς, σε καµία περίπτωση
δεν παραγνωρίζονται οι δυσκολίες που υπάρχουν σε κάθε απόπειρα διαµόρφωσης
εκπαιδευτικού υλικού. Η αναγκαιότητα κάλυψης ποικίλων γνωστικών και ευρύτερα
µορφωτικών στόχων σε συνδυασµό µε την πληθώρα και την ποικιλία των κειµένων
που εισάγονται για την πληρέστερη επίτευξη αυτού του σκοπού, καθιστούν
εξαιρετικά δυσχερή την αποκάλυψη του ιδεολογικού φορτίου του συνόλου του υλικού
κατά τη διαδικασία της δόµησής του. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο µιας
προγραµµατικής αξιολόγησης, η ύπαρξη σαφών και ξεκάθαρων κριτηρίων ιδεολογίας
και η αξιοποίησής τους ως άξονα για την επιλογή κειµένων και δραστηριοτήτων παράλληλα µε τα παιδαγωγικά και γνωσιοκεντρικά κριτήρια που λαµβάνονται
κατεξοχήν υπόψη στην παραγωγή υλικού -

θα µπορούσε να προλάβει τυχόν

ιδεολογικές παρεκκλίσεις και να οδηγήσει σε καλύτερα ελέγξιµους ιδεολογικούς
στόχους. Άλλωστε, καλό είναι να θυµόµαστε πως σκοπός του σχολείου δεν είναι
απλώς να µεταδώσει γνώσεις, αλλά να εξελίξει τα σηµερινά παιδιά σε ελεύθερους,
σκεπτόµενους και ενεργούς πολίτες του αύριο.
Σηµειώσεις:
1. «Ολόπλευρη, αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και
ψυχοσωµατικών δυνάµεων των µαθητών, ώστε ανεξάρτητα από φύλο και
καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες
προσωπικότητες και να ζήσουν δηµιουργικά» (Ν1566/85, άρθρο 1&1).
2. ∆ιατήρηση της εθνικής ταυτότητας και της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς,
παράλληλη καλλιέργεια της ταυτότητας του Ευρωπαίου πολίτη, διασφάλιση της
ισότητας ευκαιριών για τα δύο φύλα, για τα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και ικανότητες (ΑΜΕΑ), για οµάδες µε ιδιαίτερα πολιτισµικά και γλωσσικά
χαρακτηριστικά.
3. Ελαχιστοποίηση του ενδεχόµενου επιβολής ενός µονοδιάστατου πολιτισµικού
µοντέλου, άµβλυνση φαινοµένων ξενοφοβίας και ρατσισµού, ανάπτυξη
πνεύµατος συνεργασίας και συλλογικότητας χωρίς θρησκευτικές και πολιτιστικές
προκαταλήψεις.
4. Απουσία «µεροληπτικών ή µη τεκµηριωµένων απόψεων, για γεγονότα και
καταστάσεις που αφορούν στις διάφορες κοινωνικές και πολιτισµικές οµάδες»,
καθώς και την απουσία «επιλεκτικής ή άνισης παρουσίασης πληροφοριακών
στοιχείων».
5. Το κεφαλαίο γράµµα των παραποµπών αντιστοιχεί σε τεύχος και ο αριθµός σε
σελίδα.
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