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Abstract 
The present symposium is trying to search answers to the following questions:  Does the Critical 

Literacy and its teaching methods –and to what extend– have a place to the kindergarten, or 

should we postpone it to a later point, when the children “mature”? Are the children in the 

position to attend and get involved to a project that will attempt to initiate them to its principles 

and its methods? Can kindergarten teachers –without having special training– to “cope” with 

such an ambitious plan? Nineteen kindergartens of the Imathia Prefecture and twenty two 

kindergarten teachers, that were on duty during the school year 2012-2013, participated in the 

project, which was conducted over a period of eight months. The subject of the project was a 

poster of “Arktouros” with the title: The wolf, from a different aspect, which was processed 

under the prism of four philosophical axles that the pedagogic of Critical Literacy recommend: 

a. The text and the frame of its communication, b. The text as the lingual structure, c. The text 

as a social process, and d. The text as a subject of evaluation. In the symposium is presented in 

whole the problematic that was developed in the kindergarten classes and indicative answers of 

the children are gathered. 

1. Εισαγωγή 

Στο άρθρο αυτό συνοψίζονται οι πέντε παρουσιάσεις του πρώτου από τα δύο συµπόσια 

του συνεδρίου, το οποίο ήταν αφιερωµένο στην παρουσίαση του σχεδίου εργασίας «Ο 

λύκος αλλιώς: πώς να 'ναι, πώς; Ψάξε και θα βρεις, κριτικά αν το σκεφτείς». Με αυτό 

επιχειρήσαµε να αναζητήσουµε απαντήσεις στα εξής ερωτήµατα: Έχει θέση ο Κριτικός 

Γραµµατισµός και οι διδακτικές του πρακτικές ―και σε ποια έκταση― στο 

Νηπιαγωγείο ή πρέπει να τον αφήσουµε για αργότερα, όταν τα παιδιά «ωριµάσουν»; 
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• δ. το κείµενο ως αντικείµενο αξιολόγησης, ως προς την επίτευξη του τελικού του 

στόχου, δηλαδή την αλλαγή της στάσης και συµπεριφοράς των παιδιών 

απέναντι στα στερεότυπα σχετικά µε τον λύκο. 

Παρουσιάζουµε στη συνέχεια πολύ συνοπτικά την προβληµατική που αναπτύχθηκε στις 

22 τάξεις των 19 νηπιαγωγείων και σταχυολογούµε ενδεικτικές απαντήσεις των 

παιδιών, τα οποία σηµειωτέον συµµετείχαν µε µεγάλη προθυµία και ζωηρό ενδιαφέρον 

σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του προγράµµατος. 

 

2α. Προσέγγιση του κειµένου και του πλαισίου επικοινωνίας του 

α. Εντοπισµός του συγκειµένου: µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος η 

φιλοζωική οργάνωση Αρκτούρος διοργάνωσε µια γιορτή µε σκοπό να µάς ενηµερώσει 

για τον «λύκο, τον παρεξηγηµένο κυνηγό των δασών». 

β. Πεδίο, τι συµβαίνει (το θέµα): αφίσα µε θέµα την ενηµέρωση των ανθρώπων ότι ο 

λύκος είναι ένα παρεξηγηµένο ζώο, οπτική που υιοθετείται συνήθως από τα παραµύθια.  

Αντιπαραθέτει τον µύθο, ότι ο λύκος είναι ένα ζώο κακό, µε την πραγµατικότητα. 

γ. Τόνος, ποιοι παίρνουν µέρος και ποια η σχέση τους (σχέση κειµένου-αναγνώστη): η 

σχέση ποµπού - δέκτη είναι ισότιµη, αφού ο δηµιουργός της αφίσας περιλαµβάνει και 

τον εαυτό του στην οµάδα των αναγνωστών µέσω του α’ προσώπου πληθυντικού 

αριθµού. 

δ. Τρόπος, πώς: πολυτροπικό κείµενο που συνδυάζει εικόνα, φωτογραφία και σύντοµες 

προτάσεις. Έχει τη µορφή αφίσας, χρησιµοποιεί διαφορετικού µεγέθους γραµµατοσειρά 

και διαφορετικά χρώµατα.  

ε.  Αποδέκτης: απευθύνεται στο ευρύ κοινό.  

στ. Σκοπός: η αφίσα µάς παροτρύνει να δούµε τον λύκο διαφορετικά στοχεύοντας στην 

αποδόµηση του στερεότυπου που τον θέλει  κακό. 

 

2β. Πρακτική Εφαρµογή του κειµένου και του πλαισίου επικοινωνίας 

(Δραστηριότητες) 

Η αφίσα τοποθετείται σε σηµείο όπου τη βλέπουν όλα τα παιδιά. Παρατηρούν και 

περιγράφουν το είδος αυτού του έντυπου λόγου. Βρίσκουν ότι έχει γράµµατα και 

εικόνες. Αναλύουν την εικόνα µε τη βοήθεια ερωτήσεων, µέρος των οποίων 
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παρατίθενται στη συνέχεια µαζί µε ενδεικτικές απαντήσεις των νηπίων ―µερικές από 

αυτές πολύ ευρηµατικές. 

Τι βλέπετε στην αφίσα; 

! Είναι ο λύκος και η Κοκκινοσκουφίτσα. 

! Μαύρα δέντρα και µια γάτα. 

! Μια Κοκκινοσκουφίτσα, δέντρα, λύκο κι ένα λυκόσκυλο. 

! Είναι ένας λύκος που δείχνει τα δόντια του και θέλει να φάει! 

! Σκυλί και αρκούδα!  

Τι χρώµατα έχει;  

! Μαύρο, καφέ, πράσινο και κόκκινο… και πορτοκαλί και ροζ γλώσσα!... είναι του 

λύκου! 

!  Έχει και κίτρινο! 

Ξέρετε ποιο ζώο είναι αυτό;  

!  Λύκος! 

! Σκύλος! 

Από ποιο παραµύθι είναι αυτή η εικόνα;  

! Από την Κοκκινοσκουφίτσα! 

Το κοριτσάκι τι κάνει;  

! Φοβάται µην τη φάει ο λύκος. 

Πώς το καταλάβατε;  

! Έχει µεγάλα, γουρλωτά µάτια. Κρύβεται.  

! Θέλει να τη φάει, γι’ αυτό την κοιτάζει από µακριά. Τα φρύδια του είναι µαζί. 

(ενωµένα).  

! Είναι σαν παιχνίδι (φαίνεται στην εικόνα πολύ µικρή σχετικά µε το λύκο).  

! Έχει µεγάλα µάτια (γουρλωτά) και ανοιχτό το στόµα. Φωνάζει. 

! Φοβάται κι έχει πάει πίσω από το δέντρο. 

! Είναι κοντά στο δέντρο, φοβάται και του λέει «φύγε» 

! Του λέει «stop» µε το χέρι κι έχει κολλήσει στο δέντρο. 

 

Η συγκεκριµένη αφίσα συνδυάζει σκίτσο και φωτογραφία· το σκίτσο είναι από το 

παραµύθι της Κοκκινοσκουφίτσας και η φωτογραφία δείχνει έναν αληθινό λύκο.  

Τι µπορεί να θέλει να κάνει ο λύκος στην εικόνα;  
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! Θέλει να την φάει! Δείχνει τα δόντια του! 

! Ο λύκος µιλάει µε την Κοκκινοσκουφίτσα. 

! Ο λύκος είναι νευριασµένος και άγριος και η ουρά του είναι σε τροµακτική στάση! 

! Είναι µαύρος, θυµωµένος... µε το στόµα κλειστό! 

! Είναι άγριος, ρωτάει την Κοκκινοσκουφίτσα πού θα πάει και του λέει «στη 

γιαγιά». 

! Θυµωµένος, γιατί δεν µπορεί να πιάσει την Κοκκινοσκουφίτσα.   

Πώς νιώθει ο λύκος στη φωτογραφία ; 

! Λυπηµένος... γιατί δεν έχει να φάει και να πιει! 

! Στενοχωρηµένος! Μπορεί να κλαίει! 

! Είναι λυπηµένος, γιατί δεν έχει  τους  γονείς του ή το παιδί του! 

! Μπορεί να σκότωσαν το παιδί του! 

! Έχει παραπονεµένα µάτια, γιατί µπορεί να θέλει φαγητό, παρέα, νερό, χάιδεµα, 

προσοχή! Να τον αγαπάµε! 

! Ο λύκος είναι γλυκός και στεναχωρηµένος! 

! Είναι λυπηµένος, γιατί θέλει να τον πάµε σπίτι του, επειδή χάθηκε! 

! Δεν έχει φίλους! 

Γιατί δεν έχει;  

! Τους τρώει όλους!  

Πού ζει ο λύκος;  

! Στο δάσος  µε  τα µεγάλα δέντρα! 

! Στις σπηλιές! 

Ποια εικόνα σας αρέσει πιο πολύ και γιατί; 

! Ο λυπηµένος, γιατί λυπάται το παιδάκι του που θα το φάει ο λύκος. 

! Ο λυπηµένος, γιατί δεν ορµάει! 

! Η δεύτερη φωτογραφία, γιατί… µ’ αρέσουν οι αληθινοί λύκοι! 

Γιατί η αφίσα µάς δείχνει έναν λύκο κι όχι κάποιο άλλο ζώο; 

! Επειδή η Κοκκινοσκουφίτσα, ενώ είδε κι άλλα ζώα, δεν πρόλαβε να τα µιλήσει, 

γιατί την αγρίεψε ο λύκος! 

! Γιατί ήταν το παραµύθι της Κοκκινοσκουφίτσας! 

Τελειώνοντας τη συζήτηση ρωτάµε τα παιδιά αν στην αφίσα βλέπουν µόνο εικόνες και 

ζητάµε να µαντέψουν το γραπτό κείµενο.  
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! Την έφτιαξαν, για να µας κάνουν πιο έξυπνους! 

Τι θέλει να µας πει η αφίσα; 

! Ότι ο λύκος είναι στεναχωρηµένος, επειδή δε βρήκε το δρόµο για το σπίτι του! 

! Δεν βρήκε το µονοπάτι, για να βρει την Κοκκινοσκουφίτσα και να τη φάει! 

! Μαθαίνουµε για τους λύκους! 

! Την αλήθεια! Ότι είναι έτσι κι όχι παιδικά παραµύθια! 

! Ότι ο λύκος δεν είναι πάντα µόνο κακός! 

! Είναι και καλός και τρώει µόνο ζώα! 

Τι σκοπό έχει η αφίσα; 

! Να µας δείξει πώς είναι οι λύκοι στο παραµύθι και πώς πραγµατικά! 

! Να µας ενηµερώσει ότι κάποια ζώα εξαφανίζονται από τη γη! Ότι είναι ζώο προς 

εξαφάνιση. 

 

3α. Προσέγγιση του Κειµένου ως Γλωσσική και Νοηµατική Δοµή  
α. Γλωσσική δοµή, γραµµατικές επιλογές, συνοχή-συνεκτικότητα  

Η αφίσα είναι πολυτροπικό κείµενο στο οποίο οι εικόνες επεξηγούνται, 

συµπληρώνονται και ενισχύονται από το κείµενο. Το κείµενο της αφίσας χρησιµοποιεί 

α’ πληθυντικό πρόσωπο, το οποίο δηλώνει συµµετοχικότητα, καθώς και ουσιαστικά 

(µύθος, λύκος, αλήθεια) και ρήµατα (κοίµισε, ξυπνάει). Το λεξιλόγιο είναι απλό και 

σαφές. Οι δύο γραµµατοσειρές µε το διαφορετικό χρώµα και το µέγεθος και η χρήση 

αποσιωπητικών δηλώνουν τη συνοχή και τη συνεκτικότητα του κειµένου και «δένουν» 

το κείµενο µε τις εικόνες. Τέλος, δίνονται συνοπτικές µεν αλλά ακριβείς πληροφορίες. 

Αναλυτικότερα:  

α. δίνεται έµφαση στη λέξη αλλιώς, η οποία είναι γραµµένη µε διαφορετικής 

κατεύθυνσης και χρώµατος λάµδα. Το κόκκινο λάµδα συνδέεται µε αυτό της 

Κοκκινοσκουφίτσας (και είναι το «λάθος» γραµµένο γράµµα), το δε πράσινο (λ) 

συνδέεται µε το πράσινο χρώµα της λέξης λύκος. 

β. η λέξη λύκος είναι γραµµένη µε γράµµατα του ίδιου µεγέθους µε τη λέξη 

αλλιώς, δίνοντας έµφαση στο εν λόγω ζώο, κεντρικό θέµα της αφίσας. 

γ. το κείµενο και οι εικόνες στηρίζονται σε αντιθέσεις (υπάρχει στενή σχέση 

των αντιθέσεων µε τη λέξη αλλιώς), π.χ.: κοίµισε - ξυπνάει (νοηµατική αντίθεση και 
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αντίθεση χρόνων των ρηµάτων αόριστου-ενεστώτα), µύθος - αλήθεια, σκίτσο-

πραγµατική φωτογραφία, ο λύκος µακριά - κοντά. 

Μέσα από αυτές τις αντιθέσεις υπονοείται η αντίθεση του παρελθόντος (που 

χαρακτηρίζεται από τη διαστρέβλωση της πραγµατικότητας) µε το παρόν (που είναι 

αληθινό, πραγµατικό). 

 

β. Νοηµατική Δοµή 

Η λέξη αλλιώς, η οποία θεωρήθηκε ότι είναι ο πυρήνας της φιλοσοφίας του µηνύµατος 

που εκπέµπεται, δίνει έµφαση στην αντίθεση, στη διαφορετική οπτική που οφείλουµε 

να υιοθετήσουµε για τον λύκο. Το παραµύθι (µύθος) στο παρελθόν (κοίµισε), µε 

κεντρικό πρόσωπο την απροστάτευτη Κοκκινοσκουφίτσα (µε την πλάτη στο δέντρο), η 

οποία κινδυνεύει από τον άγριο λύκο (εντυπωσιάζουν τα τεράστια δόντια του, όπως 

επίσης και το εξίσου µεγάλο µέγεθος του σώµατός του, σε σύγκριση µε το δικό της 

µέγεθος) µας οδήγησε στην αποδοχή του στερεότυπου του λύκου ως ζώου βίαιου και 

επικίνδυνου. 

Ο Αρκτούρος χρησιµοποιώντας όλες αυτές τις αντιθέσεις επιδιώκει την 

ανατροπή του στερεότυπου. Η αλήθεια και η πραγµατικότητα δε βρίσκονται στον µύθο 

και γι’ αυτό οφείλουµε να αφυπνιστούµε και να αντιµετωπίσουµε τον λύκο στο πλαίσιο 

της αναγκαιότητας της ύπαρξής του µέσα στη φύση. 

 

3β. Πρακτική Εφαρµογή (Δραστηριότητες) 

Η αφίσα ως γλωσσική και νοηµατική δοµή 

Όπως και στον σχολιασµό του κειµένου και του επικοινωνιακού του πλαισίου, τα 

θέµατα που επεξεργάζεται κάθε οµάδα δεν έχουν στεγανά µεταξύ τους και, εποµένως, 

οι δραστηριότητες έχουν µεικτό χαρακτήρα. Δόθηκε µεγάλη έµφαση κατά τις 

δραστηριότητες στη λειτουργική γραµµατική και στη γραµµατική της εικόνας 

(συστατικά στοιχεία του κριτικού γραµµατισµού) 

 Επειδή διαπιστώσαµε ότι κάποια παιδιά φάνηκε ότι δε γνώριζαν το παραµύθι 

της «Κοκκινοσκουφίτσας», τους το διαβάσαµε/ αφηγηθήκαµε και τους ζητήσαµε να 

ζωγραφίσουν σχετικά. Μετά ακολούθησε συζήτηση, όπως φαίνεται πιο κάτω: 

Τι βλέπετε σε αυτήν την εικόνα; 
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• Την Κοκκινοσκουφίτσα. Έχει ένα κόκκινο σκουφί. Κρατάει καλάθι. Έχει το χέρι 

της ψηλά. Μιλάει στο λύκο.  

Τι να του λέει άραγε; 

• Φύγε, φύγε. Μη, µη µε φας.  

Ο λύκος πώς είναι;  

• Μαύρος… άγριος… τρέχουν τα σάλια του, γιατί πεινάει… τα δόντια του είναι 

κοφτερά. Είναι κακός, γιατί έφαγε την Κοκκινοσκουφίτσα και τη γιαγιά.  

Πώς νιώθει η Κοκκινοσκουφίτσα;  

• Λυπηµένη, τροµαγµένη, γιατί είναι ο λύκος τροµερός. Φοβισµένη. Παραξενεµένη, 

γιατί δεν τον περιµένει να τον δει. Φοβάται και πάει πίσω, πίσω να µην τη φάει. 

Πώς νιώθει ο λύκος;  

• Είναι θυµωµένος. Βλέπεις, τα δόντια του τα κάνει έτσι (δείχνει). Είναι 

αγριεµένος. Τα δόντια του είναι σφιχτά, µεγάλα. 

 

Δραµατοποίηση 

Τα παιδιά άρχισαν να κάνουν µορφασµούς και προέκυψε δραµατοποίηση, στην οποία 

τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο οµάδες. Η µία έπαιζε την Κοκκινοσκουφίτσα, η οποία 

χαρούµενη, ανέµελη χαιρετούσε τη µαµά της και µάζευε λουλούδια στο δάσος, για να 

τα πάει στη γιαγιά της. Όταν βλέπει τον λύκο τροµάζει, φοβάται και οπισθοχωρεί. 

Υψώνει το χέρι της για να τον σταµατήσει. Η άλλη οµάδα έπαιζε τον «κακό» τον λύκο, 

που παραµόνευε. Ήταν άγριος, επιθετικός, πονηρός. 

 

Συµπεράσµατα 

Στη συνέχεια παραθέτουµε δείγµατα δραστηριοτήτων, οι οποίες µας οδήγησαν στην 

εξαγωγή συµπερασµάτων για τον λύκο. 
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Καταλαβαίνω ότι σάς δυσκολεύει αυτό, να το διαβάσουµε έτσι (χιαστί). Γιατί;  

• Πάντα από εκεί αρχίζουµε. Ναι και όταν τελειώνουµε πάµε εκεί (δείχνουν). 

Σωστά. Όµως είπατε ότι δεν το καταλαβαίνετε έτσι (σηκώνεται ένα παιδάκι). 

• Να, έτσι (χιαστί). Έχει και αυτά (δείχνει τα αποσιωπητικά). Έχει και µ,α,ς και 

µ,α,ς. Και τα  γράµµατα εδώ είναι ίδια γράµµατα. Πράσινα και µεγάλα.  

Είναι εντυπωσιακό το πόσο τα παιδιά έχουν ενστερνιστεί τη συµβατική φορά της 

ανάγνωσης και πόσο δυσκολεύτηκαν να αλλάξουν τους τύπους και τις νόρµες της. 

Επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον ότι εντόπισαν στοιχεία συνοχής και συνεκτικότητας του 

κειµένου, τα οποία τελικώς τους βοήθησαν να υιοθετήσουν άλλον τρόπο ανάγνωσης, 

µη συµβατικό µεν αλλά λειτουργικό και αποτελεσµατικό. 

 

• Εδώ έχει δύο λ και ένα λ. Γιατί κυρία δύο πράσινα και ένα κόκκινο; 

Εσείς τι λέτε;  

(σηκώνεται ένα παιδάκι και φέρνει την κάρτα µε το όνοµα Μαρκέλλα). 

• Να, εδώ έχει δύο λ. Όχι ανάποδα. Ναι, αυτά κοιτούν µαζί, το άλλο από την άλλη. 

Ναι. Γιατί λέτε να συµβαίνει αυτό; 

• Μπερδεύτηκαν και το κάνανε κόκκινο και το κάνανε από την άλλη. 

•  Όχι, δε µπερδεύτηκαν. Το έκαναν κόκκινο, γιατί αυτό που είπαµε µας λέει. Ότι 

αυτός µένει… να σηµαίνει ότι είναι µια απάντηση που είναι λάθος.  

• Το έβαλε αυτός που έφτιαξε την αφίσα, για να ξεχωρίζει. Ήθελε να ξεχωρίζει το 

λάθος. Επίτηδες το έκανε.  

Και εγώ νοµίζω πως επίτηδες έγινε αυτό το λάθος και δε µπερδεύτηκαν αυτοί που το  

έφτιαξαν. Αυτό το χρώµα το βλέπετε αλλού στην αφίσα; 

• Ναι, στην Κοκκινοσκουφίτσα. 

Γιατί λέτε να συµβαίνει αυτό; 

• Είναι το λάθος το λ, το ίδιο χρώµα. Το κόκκινο λ είναι από το παραµύθι µε την 

Κοκκινοσκουφίτσα και το πράσινο λ είναι από την αλήθεια. Κυρία, πώς δεν τον 

έφαγε το φωτογράφο ο λύκος που πήγε τόσο κοντά; 

Εσείς τι λέτε; Τρώνε οι λύκοι ανθρώπους;  

• Ναι, µου το είπε ο µπαµπάς µου. 

•  Όχι, φοβούνται. 

Πώς το ξέρετε αυτό; 
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11. Να ’µαι ξανά (Geoffroy de Pennart εκδ. Παπαδόπουλος) 

12. Το γεύµα των λύκων (Geoffroy de Pennart εκδ. Παπαδόπουλος) 

13. Ο καλόκαρδος λύκος (Geoffroy de Pennart εκδ. Παπαδόπουλος) 

 

Συµπεράσµατα 

Κλείνοντας την παρουσίαση του σχεδίου εργασίας «Ο λύκος αλλιώς» θα θέλαµε να 

τονίσουµε µε έµφαση ότι όλες οι υποθέσεις εργασίας που θέσαµε στην αρχή της 

παρουσίασης αλλά και του σχεδίου εργασίας επαληθεύθηκαν πλήρως: ο Κριτικός 

Γραµµατισµός και οι διδακτικές του πρακτικές ασφαλώς και µπορούν να ενταχθούν στο 

νηπιαγωγείο· τα νήπια όχι µόνο παρακολούθησαν επαρκέστατα την κάθε φάση της 

διαδικασίας αλλά και ενεπλάκησαν ενθουσιωδώς εκπλήσσοντάς µας πολλές φορές µε 

τη διεισδυτικότητα της σκέψης τους και την ευρηµατικότητά τους· οι νηπιαγωγοί 

απέδειξαν ότι µε την εθελοντική συστηµατική παρακολούθηση των βασικών 

θεωρητικών µαθηµάτων, µε την τακτική καθοδήγησή τους από την αρµόδια σχολική 

τους σύµβουλο, αλλά κυρίως µε τη δική τους συγκινητική συνεργασία και αφιέρωση 

αρκετού και από τον ελεύθερο χρόνο τους µπορούν να ανταποκριθούν σε δύσκολα 

εγχειρήµατα σαν αυτό που επιχειρήσαµε. 

Εν κατακλείδι, µέσα από την όλη διαδικασία αποδείχτηκε ότι µε την 

αποτελεσµατική συνεργασία Πανεπιστηµίου, εκπαιδευτικής καθοδήγησης και 

εκπαιδευτικών µπορούν να γίνουν στην εκπαίδευση σπουδαία πράγµατα, που στην 

αρχή µπορεί να φαίνονται δύσκολα, τελικώς όµως αποδεικνύονται ενδιαφέροντα, 

εφικτά και προκλητικά. Μέσα από τη συνεργασία αυτή αναδείχθηκε, τελικώς, µια 

κοινότητα κριτικού γραµµατισµού, µια κοινότητα µάθησης, στην οποία όλοι µάθαιναν  

από όλους. Για όσους πήραµε µέρος σ’ αυτό το σχέδιο εργασίας η εµπειρία υπήρξε 

µοναδική, µε τακτικές και εξαντλητικές συζητήσεις οι οποίες αναδείκνυαν τις 

δυσκολίες και τα προβλήµατα, τα οποία όµως ξεπερνιούνταν µέσα από µια διαδικασία 

ουσιαστικής αλληλεπίδρασης και αλληλοϋποστήριξης. 

 


