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Περίληψη 
Αντικείµενο της παρούσας ανακοίνωσης είναι η µελέτη των εξωσχολικών πρακτι-
κών γραµµατισµού (συµβατικού και ψηφιακού), στις οποίες συµµετέχουν παιδιά 
Ροµά που ζουν σε ένα συνοικισµό ενός µεγάλου αστικού κέντρου της Β. Ελλάδος, 
και έχει ως στόχο τη διερεύνηση των χρήσεων και των λειτουργιών που παίρνει 
ο γραµµατισµός στο πλαίσιο της συγκεκριµένης κοινότητας. Τα αποτελέσµατα 
της έρευνας έδειξαν την αγκίστρωση του γραµµατισµού στα κοινωνικοπολιτισµι-
κά συµφραζόµενα στα οποία καλείται να λειτουργήσει, καθώς ευθυγραµµίζεται σε 
κάθε περίπτωση µε τα ενδιαφέροντα των παιδιών και έρχεται να εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες τους. Αυτό σηµαίνει ότι ο γραµµατισµός δεν µπορεί να συνοδεύεται από 
άκριτο θετικό πρόσηµο ανεξάρτητα από το συγκειµενικό πλαίσιο εισαγωγής και 
χρήσης του.

Λέξεις Κλειδιά
τεχνολογικές πρακτικές γραµµατισµού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η δυναµική είσοδος της νέας τεχνολογίας (µιας τεχνολογίας της σηµείωσης) 
σε όλους τους χώρους της καθηµερινής ζωής και της επιστήµης (∆ενδρινού, 
2000:10) έχει επηρεάσει σηµαντικά τόσο σε επίπεδο θεωρητικών αναζητήσεων, 
όσο και σε επίπεδο διδακτικής πράξης και το χώρο της εκπαίδευσης. Η εισα-
γωγή και η ευρεία διάδοση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινω-
νίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση συνοδεύτηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
χρόνων και από έντονο προβληµατισµό σχετικά µε την παιδαγωγική αξιοποί-
ησή τους. Σε δύο κύριες κατευθύνσεις κινήθηκε στη βιβλιογραφία η συζήτηση 
σχετικά µε τη χρήση των υπολογιστών ως µέσων πρακτικής γραµµατισµού (ως 
µέσων δηλαδή για ανάγνωση, γραφή και επικοινωνία) στο σχολείο.

Σύµφωνα µε την πρώτη οπτική, η τεχνολογία του γραµµατισµού αντιµε-
τωπίζεται ως µια ανεξάρτητη από το κοινωνικό, πολιτισµικό και παιδαγωγικό 
συγκείµενο µεταβλητή που έχει αυτόνοµες συνέπειες σε σχέση µε τη βελτίωση 
των µορφωτικών συνθηκών των µαθητών, ενώ οδηγεί αυτόµατα σε κοινωνική 
ανάπτυξη και σε επαγγελµατική πρόοδο (Koutsogiannis, 2001). Η άποψη αυτή 
κινείται στο γνωστό από τη γλωσσολογική παράδοση αυτόνοµο µοντέλο του 
γραµµατισµού (Street, 1995). Στο πλαίσιο του µοντέλου αυτού, η έλλειψη του 
γραµµατισµού ισοδυναµεί µε υστέρηση σε σηµαντικές γνωστικές δεξιότητες 
και κρίνεται ως δείγµα σκοταδισµού και οπισθοδρόµησης. Σε αντιδιαστολή, η 
κατάκτηση της γραφής θεωρείται ότι παίζει αποφασιστικό ρόλο στο µετασχη-
µατισµό των γνωστικών και κοινωνικών διαδικασιών (Gee, 1996:51). 

Στον αντίποδα αυτής της προσέγγισης, το ιδεολογικό µοντέλο του γραµ-
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µατισµού υπογράµµισε ότι η απόκτηση και η χρήση του συντελείται στο πλαί-
σιο τοποθετηµένων- σε συγκεκριµένα συµφραζόµενα- διεπιδράσεων, επη-
ρεάζεται από τους κοινωνικούς στόχους, τις ανάγκες και τις διαδικασίες στο 
περιβάλλον των οποίων κατασκευάζεται (Baynham, 2002) και συµβάλλει στη 
διαµόρφωση συγκεκριµένου τύπου υποκειµένων. Σε σχέση µε τις ΤΠΕ, επιση-
µαίνεται ότι η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών δεν συντελείται εν κενώ αλλά 
στο πλαίσιο µιας επικοινωνιακής πρακτικής στην οποία οι δρώσες µονάδες 
φέρουν τις αντιλήψεις τους και τις στάσεις τους (Κουτσογιάννης, 2000). 

Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι η µελέτη των πρακτικών γραµµατισµού είναι 
απαραίτητο να διεξάγεται σε ένα πλαίσιο όπου θα γίνεται αποδεκτή η τοποθε-
τηµένη φύση τους. Η επικέντρωση του µεγαλύτερου µέρους της συζήτησης σε 
ποσοτικά δεδοµένα οδηγεί σε επικίνδυνο περιορισµό του οπτικού µας πεδίου 
και δεν επιτρέπει να θέσουµε το θέµα της αξιοποίησης των υπολογιστών σε 
ένα πιο ευρύ πλαίσιο. 

Η παρούσα ανακοίνωση φιλοδοξεί να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση 
της διερεύνησης της τοποθετηµένης φύσης του γραµµατισµού στα κοινωνικο-
πολιτισµικά συµφραζόµενά του. Με αιχµή τη µελέτη των εξωσχολικών πρα-
κτικών γραµµατισµού, στις οποίες συµµετέχουν παιδιά Ροµά που ζουν σε µια 
κοινότητα ενός µεγάλου αστικού κέντρου της Β. Ελλάδος θα επιχειρηθεί η 
εξέταση των χρήσεων και των λειτουργιών που παίρνει ο γραµµατισµός στο 
πλαίσιο της συγκεκριµένης κοινότητας. Τα δεδοµένα που θα χρησιµοποιηθούν 
προέρχονται από µια επιτόπια εθνογραφική µελέτη αντικείµενο της οποίας 
ήταν η διερεύνηση των πρακτικών γραµµατισµού στις οποίες κοινωνικοποι-
ούνται παιδιά Ροµά ενός τσιγγάνικου πληθυσµού της Β. Ελλάδας (Μαγκλάρα, 
υπό δηµοσίευση). Η οπτική γωνία που υιοθετείται στηρίζεται στις θεωρητικές 
προσεγγίσεις και µεθοδολογικές αρχές της εθνογραφίας του γραµµατισµού. 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Για τη συγκέντρωση του υλικού αναπτύχθηκε επιτόπια ερευνητική δραστη-
ριότητα που καλύπτει ένα χρονικό διάστηµα ενός έτους (Φεβρ. 2005- Φεβρ. 
2006), ενώ αξιοποιούνται µεθοδολογικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί 
στο πλαίσιο της ανθρωπολογικής, ποιοτικής παράδοσης (παρατήρηση, συµ-
µετοχή στη ζωή της κοινότητας, µαγνητοφώνηση άτυπων συζητήσεων, συγκέ-
ντρωση κειµενικών τεκµηρίων). Στη συγκεκριµένη ανακοίνωση θα χρησιµο-
ποιηθούν δεδοµένα από τρεις οικογένειες που διαµένουν στον οικισµό. Πρό-
κειται για εφτά παιδιά Ροµά που καλύπτουν µια ηλικιακή βεντάλια εννέα χρό-
νων (9-18) και αντιπροσωπεύουν και τα δύο φύλα (4 κορίτσια και 3 αγόρια). 
Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η συνέχιση της σχολικής τους φοίτησης.

ΑΝΑΛΥΣΗ
Ευρεία είναι η ποικιλία των πρακτικών γραµµατισµού που συµµετέχουν καθη-
µερινά τα παιδιά στα πεδία του σπιτιού και της κοινότητας. Σε αντίθεση µε τη 
διαδεδοµένη αντίληψη, που θέλει τα παιδιά Ροµά στο σύνολό τους αναλφάβη-
τα ή στην καλύτερη περίπτωση µε βασικές δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής 
και επιπλέον παρόλο το γεγονός ότι διαµένουν σε µια κοινότητα που βιώνει σε 
σηµαντικό βαθµό τον κοινωνικό αποκλεισµό, τα δεδοµένα της µελέτης απο-
δεικνύουν την καθηµερινή συµµετοχή των παιδιών σε µια ποικιλία συµβάντων 
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γραµµατισµού, που συµπλέκονται µεταξύ τους µε έναν πολύ ενδιαφέροντα 
τρόπο. Συγκεκριµένα, οι σηµαντικότερες όψεις που παίρνει ο γραµµατισµός 
µε βάση τις παρατηρούµενες συµπεριφορές των υποκειµένων της έρευνας 
σχετίζονται µε δύο περιοχές: τη θρησκεία και την ποπ κουλτούρα. 

Θρησκεία 
Το σηµαντικότερο είδος γραµµατισµού στον οποίο κοινωνικοποιούνται τα 
τρία παιδιά της µιας οικογένειας συνδέεται µε τη θρησκεία. Μεγαλώνοντας 
σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου η µελέτη της Α. Γραφής και των άλ-
λων θρησκευτικών βιβλίων συνιστούσε σηµαντικό µέρος της καθηµερινότη-
τας τους, έχουν πρόσβαση από µικρά σε διάφορες πύλες µάθησης και έχουν 
εµπλακεί σε πολλές πρακτικές γραµµατισµού. 

Καταρχάς, όσον αφορά τη συµµετοχή τους σε πρακτικές συµβατικού γραµ-
µατισµού, µε την έναρξη της σχολικής τους φοίτησης άρχισαν να παρακολου-
θούν εβδοµαδιαίο µάθηµα κατήχησης, που διεξάγεται µε τη βοήθεια του πα-
τέρα, µε σκοπό τη συστηµατική εµβάπτιση στη δογµατική ταυτότητα της ορ-
γάνωσης. Είναι ενδιαφέρον ότι ο τρόπος διεξαγωγής της µελέτης αυτής ελάχι-
στα διαφέρει από τον τρόπο διδασκαλίας των σχολικών µαθηµάτων, καθώς σε 
µεγάλο βαθµό ακολουθείται το σχήµα διεπίδρασης I(nitiation)- R(esponse)- 
F(eedback). Επιπλέον, είναι απαραίτητο να έχουν και την ανάλογη συµπερι-
φορά, καθώς πρέπει να παρακολουθούν µε επιµέλεια και να απαντούν, όταν 
τους ρωτούν κάτι. 

Μεγαλώνοντας, άρχισαν να συµµετέχουν µε πιο ενεργητικό τρόπο στις 
πρακτικές της θρησκευτικής κοινότητας. Η προετοιµασία για τις συνελεύ-
σεις µέσα από προσωπική µελέτη και η δηµόσια ανάγνωση χωρίων από την 
Α. Γραφή γίνεται σε αυτή τη φάση µε πιο συστηµατικό τρόπο. Επιπλέον, ανα-
λαµβάνουν να συντάξουν και να παρουσιάσουν δηµόσια µικρές οµιλίες τύπου 
εργασιών, για την ολοκλήρωση των οποίων είναι απαραίτητη η συγκέντρωση 
πληροφοριών από τα ποικίλα βοηθητικά κείµενα της οργάνωσης, ενώ απαι-
τείται ο συνδυασµός τους µε τα αντίστοιχα χωρία της Βίβλου. 

 Πέρα από τις τυπικές θρησκευτικές πρακτικές, στον ελεύθερο τους χρόνο 
ξεφυλλίζουν τις περιοδικές εκδόσεις της οργάνωσης. Από τις σχολικές εκθέ-
σεις, που συνέλλεξα, διαπίστωσα ότι τα παιδιά αντλούν πληροφορίες από τις 
σελίδες του περιοδικού σχετικά µε την αντιµετώπιση των σηµαντικών προ-
βληµάτων που απασχολούν το σηµερινό άνθρωπο, ενώ διαµορφώνουν στάση 
για µια ποικιλία ζητηµάτων, η οποία περνά σε σηµαντικό βαθµό µέσα από το 
ιδεολογικό κανάλι της συγκεκριµένης χριστιανικής κοινότητας. Οι γονείς πε-
ριβάλλουν µε µεγάλη εκτίµηση τις εκδόσεις αυτές και ωθούν τα παιδιά τους 
στην ανάγνωσή τους. Και άλλοι αναγνώστες των περιοδικών αυτών εκδόσεων 
µού επεσήµαναν µε έµφαση ότι µέσω των περιοδικών τους ανοίγεται παράθυ-
ρο στον κόσµο, καθώς έρχονται σε επαφή µε πτυχές της ευρύτερης διεθνούς 
σύγχρονης πραγµατικότητας. 

Οι ψηφιακές πρακτικές γραµµατισµού στις οποίες εµπλέκονται καθηµε-
ρινά τα παιδιά στο περιβάλλον του υπολογιστή ευθυγραµµίζονται σε µεγά-
λο βαθµό µε το θρησκευτικό τους προσανατολισµό, καθώς κύριο µέρος της 
δραστηριότητας τους συνδέεται µε την προετοιµασία τους για τη συµµετο-
χή στις πρακτικές της οργάνωσης. Για παράδειγµα, συχνή είναι η χρήση του 
προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου από την πλευρά του 18χρονου αγοριού 
για τη σύνταξη της µηνιαίας οµιλίας του πάνω σε ένα θεολογικό θέµα. Μεγά-
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λη έµφαση, επίσης, δίδεται στη χρησιµότητα ενός αγγλόφωνου συστήµατος 
πλοήγησης µε δυνατότητα γρήγορης εύρεσης πληροφοριών από την Α. Γρα-
φή και από το σύνολο των περιοδικών που εκδίδει η οργάνωση. Ο πατέρας 
περιγράφει µε ενθουσιασµό τη δυνατότητα που τους δίνεται για άµεση και 
γρήγορη πρόσβαση σε µια ποικιλία θεµατικών περιοχών. Τα κορίτσια, αν και 
είναι µικρά ακόµη, για να αναλάβουν την εκτενή πραγµάτευση θεµάτων, χει-
ρίζονται µε επιδεξιότητα το πρόγραµµα και δεν δυσκολεύονται στην εύρεση 
πληροφοριών µέσω της µηχανής αναζήτησης. 

Πρέπει να επισηµανθεί ότι οι γονείς αποδίδουν µεγάλη έµφαση στην εξοι-
κείωση των παιδιών τους µε το δόγµα της οργάνωσης. Κρίνουν ότι η θρησκευ-
τική τους πίστη τους εξοπλίζει µε πολύτιµους αµυντικούς µηχανισµούς, ώστε 
να αντιµετωπίσουν την προβληµατική κοινωνική πραγµατικότητα που βιώ-
νουν στο υποβαθµισµένο περιβάλλον της συγκεκριµένης κοινότητας. Είναι 
αξιοσηµείωτο ότι, ακόµα και το σχολείο, εµφανίζεται ως υποστηρικτικός θε-
σµός όπου λαµβάνουν χώρα πρακτικές τις οποίες θα µπορέσει να χρησιµοποι-
ήσει το παιδί, προκειµένου να ενισχύσει την χριστιανική του ιδιότητα. Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει ο πατέρας «… από το σχολείο τώρα µας ενδιαφέρει 
να µάθουν τη µεθοδικότητα, να µάθουν πώς να σκέφτονται, όχι οι γνώσεις 
αυτές καθαυτές». Είναι γεγονός ότι όλα τα παιδιά που συµµετέχουν στις πρα-
κτικές της οργάνωσης σηµειώνουν µια καλή σχολική πορεία, καθώς από µικρή 
ηλικία συµµετέχουν σε πρακτικές συµβατού και ψηφιακού γραµµατισµού που 
µοιάζουν σε µεγάλο βαθµό ως προς το ‘πώς’ µε τις αντίστοιχες πρακτικές που 
λαµβάνουν χώρα στο σχολείο.

Ποπ κουλτούρα
Μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η καθηµερινή εµπλοκή των παι-
διών σε πρακτικές γραµµατισµού που σχετίζονται µε διαφορετικές εκφάνσεις 
της ποπ κουλτούρας. Όσον αφορά τον έντυπο γραµµατισµό, σηµαντικό κατα-
γράφεται το ενδιαφέρον τους για τα περιοδικά ποικίλης ύλης. Σε εβδοµαδιαία 
σχεδόν βάση τα έφηβα κορίτσια προµηθεύονται από το µοναδικό ψιλικατζίδι-
κο του συνοικισµού τα αγαπηµένα τους αναγνώσµατα “Κατερίνα” και “Super 
Κατερίνα”, προκειµένου να ενηµερωθούν για τους αγαπηµένους τους καλλι-
τέχνες. Σύµφωνα µε ένα 17χρονο κορίτσι, τα συγκεκριµένα αναγνώσµατα τα 
διαβάζει µε µεγάλη ευχαρίστηση καθώς το λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται της 
είναι πολύ οικείο και µοιάζει σε µεγάλο βαθµό µε το λόγο που ακούγεται στις 
ελαφρές lifestyle εκποµπές της τηλεόρασης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η δρα-
στηριότητα της αυτή επηρεάζει και τις πρακτικές που λαµβάνουν χώρα στο 
πλαίσιο του σχολικού γραµµατισµού· τα περισσότερα κειµενικά τεκµήρια που 
συνέλλεξα αντλούν θεµατικά από τα συγκεκριµένα περιοδικά. Μια αξιόλογη 
διαφοροποίηση παρατηρείται σε σχέση µε τα κορίτσια των οποίων οι γονείς 
χαρακτηρίζονται από έναν έντονο θρησκευτικό προσανατολισµό. Η αγορά 
τους γίνεται µε µικρότερη συχνότητα και η ανάγνωση τους δεν γίνεται µε τόσο 
‘φανατισµό’.

Σε ανάλογο πλαίσιο κινούνται και οι πρακτικές γραµµατισµού των αγο-
ριών. Τα περιοδικά για αυτοκίνητα και οι αθλητικές εφηµερίδες είναι τα ανα-
γνώσµατα που τραβούν περισσότερο το ενδιαφέρον τους. Το ξεφύλλισµα 
αθλητικών εφηµερίδων και η παρακολούθηση των CD µε αθλητικού περιε-
χοµένου εκδηλώσεις, που διανέµονται δωρεάν µε τις εφηµερίδες, καταλαµ-
βάνουν σηµαντικό µέρος των εξωσχολικών τους πρακτικών γραµµατισµού. 
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Αισθητά µικρότερο είναι το ενδιαφέρον προς τα προϊόντα της ποπ κουλτού-
ρας του αγοριού που συµµετέχει ενεργά στις πρακτικές της χριστιανικής ορ-
γάνωσης. Η ιδεολογική του συγκρότηση που επηρεάζεται κατά πολύ από το 
αυστηρό κανάλι της θρησκείας, τον προσανατολίζει σε µεγάλο βαθµό προς 
την υιοθέτηση µιας πιο ‘σοβαρής’ και πειθαρχηµένης συµπεριφοράς και κο-
σµοαντίληψης, αποµακρύνοντας τον από το πιο ‘χαλαρό’ ιδεολογικό µοντέλο 
της µαζικής κουλτούρας. 

Το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν τα παιδιά προς τα προϊόντα της ποπ 
κουλτούρας διαπερνά σε µεγάλο βαθµό και τις τεχνολογικές πρακτικές γραµ-
µατισµού. Όσα έχουν αποκτήσει µια εξοικείωση µε τον υπολογιστή µέσω του 
σχολείου, ασχολούνται συχνά µε την αντιγραφή των ψηφιακών δίσκων των 
αγαπηµένων τους τραγουδιστών. Ακόµα, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
ενός 14χρονου κοριτσιού που η ερασιτεχνική ενασχόλησή της µε τη µουσική 
βρίσκει κύρια έκφραση στη συγγραφή στίχων µέσω του προγράµµατος επε-
ξεργασίας κειµένου στον υπολογιστή. Επίσης, πολλά αγόρια έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον και για τα δηµοφιλή ηλεκτρονικά παιχνίδια µε µια ιδιαίτερη προ-
τίµηση στα παιχνίδια δράσης. 

Η πλοήγηση στο διαδίκτυο σε internet café παρακείµενου δήµου εντάσσε-
ται στο ίδιο πλαίσιο. Για παράδειγµα, συχνή καταγράφεται η αναζήτηση πλη-
ροφοριών µέσω της µηχανής αναζήτησης google για τους αγαπηµένους τους 
τραγουδιστές και για την παρακολούθηση των εξελίξεων σε σχέση µε τα µου-
σικά τηλεριάλιτι τα οποία παρακολουθούν συστηµατικά. Επιπλέον, συχνά κα-
τεβάζουν τα αγαπηµένα τους µουσικά κοµµάτια. Προς αυτήν την κατεύθυνση 
έχει αναπτύξει σηµαντική δραστηριότητα ένα 17χρονο αγόρι που επαίρεται 
ότι απολαµβάνει σηµαντικής αναγνώρισης από τους φίλους του γιατί χειρίζε-
ται µε επιδεξιότητα το διαδίκτυο για αυτό το σκοπό. 

Συµπερασµατικά, ευρεία καταγράφεται για πολλά παιδιά η ενασχόληση 
µε τα µουσικά προϊόντα της µαζικής κουλτούρας. Σύµφωνα µε ένα 17χρονο 
κορίτσι, η εµπλοκή στις πρακτικές της ποπ µουσικής της δίνει τη δυνατότητα 
να ξεφεύγει «από την οπισθοδροµική τσιγγάνικη κοινωνία», που της ασκεί 
µεγάλη πίεση. Αξίζει να επισηµανθεί ότι η έρευνα κατέγραψε την επιθυµία 
πολλών νέων για αποµάκρυνση από την παραδοσιακή τσιγγάνικη κοινότητα. 
Έχω την αίσθηση ότι τα ‘χαλαρά’ ιδεολογικά σχήµατα, µεταξύ των οποίων το 
µοντέλο της µαζικής κουλτούρας, αποτελούν πεδία τα οποία προσφέρουν για 
τους νέους µια διέξοδο εξωστρέφειας από τα στενά τοπικά όρια.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
Με την παρούσα µελέτη επιχειρήθηκε η διερεύνηση των πρακτικών συµβατι-
κού και ψηφιακού γραµµατισµού στις οποίες εµπλέκονται παιδιά τσιγγάνικης 
καταγωγής στην καθηµερινή τους ζωή. Με την ερευνητική δραστηριότητα, 
προσπαθήσαµε να αποκρούσουµε την κυρίαρχη ρητορεία που αντιµετωπίζει 
την τεχνολογία του γραµµατισµού µέσα από µια οπτική θαυµασµού των τε-
χνικών µέσων θεωρώντας ότι έχουν αυτονόητα θετικές συνέπειες ανεξάρτητα 
από το συγκειµενικό πλαίσιο στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν. Επιχει-
ρήθηκε µε αυτόν τον τρόπο να αναδειχτεί η πολυπλοκότητα του ζητήµατος 
που συνδέεται µε την παιδαγωγική αξιοποίηση των υπολογιστών. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας ενισχύουν την υπόθεση σχετικά µε την ανά-
γκη για τοποθέτηση του γραµµατισµού στο κοινωνικοπολιτισµικό του συγκεί-
µενο. Είναι σαφές ότι η χρήση της τεχνολογίας (έντυπης και ψηφιακής) δεν γί-
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νεται στο κενό και µε τρόπο αυτόνοµο και αυτόµατο αλλά ευθυγραµµίζεται σε 
κάθε περίπτωση µε τα ενδιαφέροντα των παιδιών και έρχεται να εξυπηρετήσει 
τις ανάγκες τους (Livingstone & Bovill, 2001). ́ Ετσι, τα παιδιά που έχουν έντο-
νο θρησκευτικό προσανατολισµό χρησιµοποιούν την τεχνολογία του γραµ-
µατισµού, για να προετοιµαστούν καλύτερα για τις πρακτικές της οργάνωσης 
και για να γίνουν καλύτεροι χριστιανοί. Από την άλλη πλευρά, πολλά παιδιά 
εµπλέκονται σε πρακτικές γραµµατισµού προκειµένου να προσεγγίσουν τα 
προϊόντα της µαζικής κουλτούρας, τα οποία τους δίνουν τη δυνατότητα για 
εξωστρέφεια από τα στενά τοπικά όρια της τσιγγάνικης κοινωνίας. 

Αυτό που θα µπορούσε να προκύψει ως συµπέρασµα από τη συγκεκριµένη 
ανακοίνωση είναι η ανάγκη για διεύρυνση του οπτικού µας πεδίου στη συζή-
τησή για την αξιοποίηση της τεχνολογίας του γραµµατισµού, που θα λαµβάνει 
υπόψη ότι ο γραµµατισµός δεν µπορεί να νοηθεί έξω από τα κοινωνικοπολιτι-
σµικά του συµφραζόµενα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Baynham, M. (2002) (µτφρ. Μ. Αραποπούλου). Πρακτικές Γραµµατισµού. Αθήνα: 

Μεταίχµιο 
Gee, J.P. (1996). Social Linguistics and Literacies: Ideology in Discourse. London: Fah-

ner
Koutsogiannis, D. (2001). Computer Literacy in its Cultural Context. Paper presented 

in The Eighth International Literacy & Education Research Network Conference on 
Learning, Spetses, 4-8 July 2001

Livingstone, S. & Bovill, M. (2001). Families and the Internet: An Οbservational Study 
of Children and young people‘s Use. Final Report to BT.

Street, B. (1995). Social Literacies: Critical Approaches to Literacy in development, Eth-
nography and Education. London: Longman

∆ενδρινού, Β. (2001). ∆ιγλωσσία. Στο: Α.-Φ. Χρηστίδης (επιµ.) Εγκυκλοπαιδικός Οδη-
γός για την Ελληνική Γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 89-94

Κουτσογιάννης, ∆. (2000). Γλωσσική Αγωγή και ∆ιαδίκτυο: ∆υνατότητες και περιορι-
σµοί. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Θεσσαλονίκη. 234-244

Μαγκλάρα, Μ. (υπό δηµοσίευση). Ο γραµµατισµός ως τοποθετηµένη κοινωνική πρα-
κτική: Περιπτώσεις παιδιών Ροµά. Μεταπτυχιακή εργασία στον Τοµέα Γλωσσολο-
γίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης




