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Γραµµατισµός στα ΜΜΕ και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του
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Abstract
This paper refers to the exploration of the theoretical and practical framework of implementing critical
media literacy in education. The objective is to present why and how- qualifying the two key questions
in the study of media –it is worth incorporating the media in education as a subject of study. The
conditions of the digital era and the convergence of technologies, the Internet and the New Media
impose the use of new literacies that will develop students' ability to perceive the world. What is
suggested is the use of multiliteracies as a systemic extension of perception and understanding of
messages that mainly come from new multimedia technologies to achieve learner autonomy so that
they become informed citizens, able to acquire and assess aesthetic expression, be socially active, feel
self-esteem and become conscious consumers. The strategies that cultivate skills in the analysis of the
codes and conventions of media and skills in criticizing stereotypes, dominant values, ideologies and in
interpreting multiple meanings and messages that the media produce are analyzed. Another point
argued is that media education helps the student acquire the ability to distinguish and evaluate media
content, investigate its effects, use it wittily and manufacture alternative means –all this being
consistent with the most contemporary pedagogical principles and methods, those of constructivism,
experiential and creative learning, collaborative learning, interdisciplinarity, multiculturalism, the use
of new technologies, materials and authentic texts and the development of critical , analytical and
metacognitive skills.

1. Εισαγωγή
Η αδιαµφισβήτητη κυριαρχία των ΜΜΕ σε όλες τις εκφάνσεις της σύγχρονης
ανθρώπινης δραστηριότητας και η πολυεπίπεδη επιρροή που αυτά ασκούν στη
διαµόρφωση όλων των διαστάσεων που διέπουν την ύπαρξη και λειτουργία µας σε
ατοµικό, διαπροσωπικό, µικρο- και µακροσκοπικό κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό
και

πολιτιστικό

πεδίο

έχουν

υπάρξει

αντικείµενα

µελέτης
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αντιπαραθέσεων σε ό,τι αφορά τους ρόλους και τη σηµαντικότητα που τους
αποδίδεται. Η ελεύθερη µετάδοση και πρόσβασή µας σε αυτά δεν εγγυώνται από
µόνες τους τη γνώση και την κατανόησή τους. Η κατανόηση του λόγου τους είναι
εξίσου ―αν όχι περισσότερο― σπουδαία. Τα ΜΜΕ αξίζουν της προσοχής µας ως
διαµορφωτές συλλογικής σκέψης και δράσης µε αποτέλεσµα να µπορούµε να
αντεπεξέλθουµε στην «κατάρα» της µαζικότητάς τους, αν τα πλησιάσουµε και τα
µελετήσουµε µε τη δέουσα προσοχή.
Σήµερα δεν νοείται η έκθεσή µας στον κατακλυσµό της πληροφορίας που
προσφέρουν τα ΜΜΕ, το «παράθυρο στον κόσµο» της διαµεσολαβηµένης
πραγµατικότητάς τους, χωρίς τη µελέτη και οργάνωση των πληροφοριών που µας
παρέχουν µέσα από τις συµβάσεις τους, ώστε να οξύνουµε τα αντανακλαστικά µας
στην πολυπλοκότητα των µηνυµάτων που δεχόµαστε πανταχόθεν. Τα ΜΜΕ δεν είναι
αναγκαίο κακό, αλλά αναγκαίο καλό στην εξάσκηση των δεξιοτήτων που απαιτείται
να έχει ένας αφυπνισµένος πολίτης µιας δηµοκρατικής κοινωνίας, µε κυριότερη αυτή
του να θέτει ερωτήµατα στον εαυτό του και στους άλλους. Για τον λόγο αυτό η
απουσία της µελέτης των ΜΜΕ από τη βασική εκπαίδευση στην Ελλάδα, αλλά και
από χώρες θεωρητικά πρωτοπόρες στο εκπαιδευτικό τους σύστηµα, δηµιουργεί
ερωτηµατικά.
Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει το γιατί και το πώς –τα
οποία τυγχάνουν και δύο βασικά ερωτήµατα στη µελέτη των ΜΜΕ– αξίζει να
ενταχθούν τα ΜΜΕ στην εκπαίδευση ως αντικείµενο µελέτης.

1.1 Διερεύνηση του όρου Γραµµατισµός στα ΜΜΕ
Η ψηφιακή εποχή και η σύγκλιση των τεχνολογιών, το Διαδίκτυο και τα Νέα
Μέσα, η συνεχώς µεταβαλλόµενη, ποσοτικά και ποιοτικά, ροή µηνυµάτων και οι
πολλαπλοί τρόποι διάχυσης της γνώσης στον κόσµο που µας περιβάλλει απαιτούν και
την προσαρµογή µας σε ένα νέο τρόπο διαχείρισής τους. Οι δεξιότητες της γραφής
και της ανάγνωσης του γραπτού λόγου, o γλωσσικός γραµµατισµός ή αλφαβητισµός,
τα πρώτα εφόδια µε τα οποία φροντίζει να µας εξοπλίζει το σχολείο, δεν αρκούν από
µόνα να µας οδηγήσουν στην κατανόηση της πολλαπλότητας των µηνυµάτων και τη
δυνατότητα να µετέχουµε ενεργά και να αντιδρούµε µε κάποια µορφή απόκρισης στα
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ερεθίσµατά τους. Κατά τον Roger Silverstone, τα ΜΜΕ είναι σήµερα «στον πυρήνα
της εµπειρίας, στη βάση της ικανότητάς µας να κατανοήσουµε τον κόσµο µέσα στον
οποίο ζούµε» (Silverstone, 1999 στο Buckingham, 2008: 41). Βέβαια, όπως
διαπιστώνει και η Κ. Tyner (2000), δεν σηµαίνει ότι λόγω του κυρίαρχου ρόλου των
νέων τεχνολογιών στη ζωή µας πρέπει να ξεχάσουµε τους παλιούς µας
γραµµατισµούς και να µάθουµε νέους. Αντίθετα, όπως σηµειώνει η ίδια, παλιοί και
νέοι γραµµατισµοί αλληλεπιδρούν, καθώς τα ΜΜΕ χρησιµοποιούν πολλούς από τους
γραµµατισµούς που είναι οικείοι στο κοινό, για να περάσουν ευκολότερα τα
µηνύµατά τους, ενώ ταυτόχρονα το κοινό ανανεώνει τις συµβάσεις των
γραµµατισµών που ήδη κατέχει µε τη χρήση των ΜΜΕ. Παρόλα αυτά,
δηµιουργήθηκε η ανάγκη ορισµού επιµέρους γραµµατισµών ή πολυαλφαβητισµών
(multiliteracies)

(Tyner,

2000),

όπως

ο

γραµµατισµός

των

ηλεκτρονικών

υπολογιστών, ο οπτικός γραµµατισµός, ο πληροφορικός γραµµατισµός και ο
γραµµατισµός των ΜΜΕ, ο οποίος στη βιβλιογραφία αναφέρεται και ως διάκριση του
πληροφορικού (Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, 2011).
Στην ουσία οι πολυαλφαβητισµοί είναι µια συστηµική προέκταση του πεδίου
πρόσληψης και κατανόησης µηνυµάτων που προέρχονται κυρίως από τις νέες
πολυµεσικές τεχνολογίες αλλά και από τις παραδοσιακές µορφές τηλεοπτικών,
ραδιοφωνικών, µουσικών, διαφηµιστικών µηνυµάτων έντυπου ή/και οπτιακουστικού
περιεχοµένου. Η γλώσσα των ΜΜΕ είναι πολυδιάστατη και η αφήγησή της περιέχει
αναπαραστάσεις,

διακειµενικότητα,

πολιτισµικές

συµβάσεις,

ιδεολογία,

δεν

πρόκειται, δηλαδή, για κάποιου είδους γλώσσα που τη µαθαίνει κάποιος και
πορεύεται µε αυτή, είναι µια «µεταγλώσσα» (Buckingham, 2003/2007: 89). Πρόκειται
για κώδικες στους οποίους κάθε µας καταγεγραµµένη εµπειρία προσθαφαιρεί και
εξελίσσει νοητικά σχήµατα και δεξιότητες. Η απόκτηση δεξιοτήτων ανάλυσης,
σύγκρισης, ερµηνείας αιτιακών σχέσεων και χρονικής ακολουθίας, εντοπισµού των
ουσιωδών χαρακτηριστικών ενός συλλογισµού είναι απαραίτητες προϋποθέσεις της
γνώσης και της ερµηνείας των ΜΜΕ. Ο Buckingham αυτό το ονοµάζει «εγγενή
κοινωνική φύση του αλφαβητισµού», µια και οι ικανότητες κατανόησης των ΜΜΕ
συνδέονται µε κοινωνικούς παράγοντες, γι αυτό και τα νοήµατα που παράγονται
αποτελούν µια κοινωνική θεωρία και εξυπηρετούν κάποιους κοινωνικούς θεσµούς,
δοµές, συµφέροντα και δράσεις και «η κοινωνική δράση σχετίζεται αναπόφευκτα µε
την άσκηση εξουσίας… ο αλφαβητισµός σηµαίνει την παραγωγή συµβολικών
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νοηµάτων τα οποία… εκφράζουν και εκπροσωπούν συγκεκριµένες σχέσεις εξουσίας»
(Buckingham, 2008: 91) .
Κατά τον Potter (1998), ο γραµµατισµός στα ΜΜΕ είναι η άποψη µέσα από την
οποία εκθέτουµε τον εαυτό µας σε αυτά και ερµηνεύουµε τα µηνύµατά τους µε
εργαλεία τις δεξιότητες που διαθέτουµε. Η ικανότητα ενσωµάτωσης του µηνύµατος
µέσα σε µία γνωστική δοµή, η ερµηνεία του µέσω απόδοσης νοήµατος σε πολλαπλά
επίπεδα και η επιλογή του στοιχείου που νοηµατοδοτεί είναι µια διαδικασία που
χρειάζεται

υψηλή

ικανότητα

ανάγνωσης

της

γνωστικής,

αισθητικής,

συναισθηµατικής, ηθικής πλευράς του µηνύµατος. Αν δεν συµβαίνει αυτό, τότε η
ερµηνεία είναι επιφανειακή και οι δέκτες πολύ περισσότερο επιρρεπείς στον έλεγχο
και την πρόθεση του ποµπού να επιβάλει τις δικές του πεποιθήσεις και αξίες. Ο Potter
αντιλαµβάνεται τον γραµµατισµό στα ΜΜΕ ως ένα διαβαθµισµένο συνεχές όπου
κανείς µπορεί να ανεβαίνει κλίµακα όσο εξελίσσει την ικανότητα ανάγνωσης
µηνυµάτων, είτε µέσα από µια διαδικασία ωρίµανσης είτε µέσα από συνειδητή
κινητοποίηση. Αν κάποιος δεν αναζητά µια ποικιλία πηγών πληροφόρησης και δεν
ανανεώνει τις γνωστικές δοµές του, δε θα αναπτυχθεί περαιτέρω στο συνεχές και οι
όποιες ικανότητες ανάγνωσης µηνυµάτων θα ατονήσουν.
Ο πλέον διαδεδοµένος και αποδεκτός ορισµός του Γραµµατισµού στα ΜΜΕ
αλλά και ο πιο ολοκληρωµένος, ώστε να περιέχει όχι µόνο το γνωστικό και
παιδαγωγικό αλλά και το πλαίσιο της ενδυνάµωσης να βρίσκονται σε δυναµική και
όχι γραµµική σχέση µεταξύ τους, ανήκει στην Aufderheide

«η ικανότητα του

ατόµου να αποκωδικοποιεί, να αξιολογεί, να αναλύει και να παράγει ηλεκτρονικά και
έντυπα ΜΜΕ. Ο βασικός στόχος του είναι η κριτική αυτονοµία σε σχέση µε όλα τα
ΜΜΕ. Η εκπαίδευση είναι ευρείας κλίµακας από το να καθίσταται ο πολίτης
πληροφορηµένος, να αποκτά και να εκτιµά την αισθητική έκφραση, να γίνεται
κοινωνικά ενεργός, να αισθάνεται αυτοεκτίµηση και να γίνεται συνειδητός
καταναλωτής» (1992:79).
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1.1.1. Κριτικός γραµµατισµός των ΜΜΕ
Τα ΜΜΕ δεν είναι ένα παράθυρο στην πραγµατικότητα αλλά ένα παράθυρο
στην

αναπαράσταση

της

πραγµατικότητας,

διαµεσολαβηµένη

µάλιστα

αναπαράσταση, γιατί, όπως είναι φυσικό, ούτε η πραγµατικότητα ούτε η
αναπαράστασή της φαίνονται ολόκληρες µέσα από ένα παράθυρο! Γι αυτό η
διαµεσολαβηµένη οπτική των ΜΜΕ πρέπει µε κάποιο τρόπο να επιλέξει τη γωνία
λήψης των αναπαραστάσεων που µεταδίδει. Μέσα σε ένα πραγµατικό κατακλυσµό
πληροφοριών και αναπαραστάσεων προερχόµενων τόσο από τα παραδοσιακά όσο και
από τα Νέα Μέσα και τους πολυµεσικούς διαύλους τους, οι πολίτες καλούνται να
αναπτύξουν αισθητήρια αντίστοιχα του επιπέδου των µηνυµάτων, για να µπορούν να
είναι ενεργοί παίκτες στη νέα κοινωνική πραγµατικότητα και µέτοχοι σε µια
δηµοκρατική κοινωνία, όπου ο πολίτης µπορεί να θέτει όλα τα ζητήµατα υπό
διερεύνηση και όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Η ικανότητα αποκωδικοποίησης
σύνθετων νοηµάτων παίζει τον µέγιστο ρόλο στην επίτευξη της διάπλασης του
ενεργού πολίτη και ο κριτικός γραµµατισµός των ΜΜΕ επιζητά να πάει τον
γραµµατισµό ένα βήµα παραπέρα, «…περιλαµβάνει διαφορετικές µορφές µαζικής
επικοινωνίας, διευρύνει τη δυνατότητα της εκπαίδευσης στην κριτική ανάλυση των
σχέσεων µεταξύ Μέσου και κοινού, της πληροφορίας και της εξουσίας. Περιλαµβάνει
την καλλιέργεια δεξιοτήτων στην ανάλυση των κωδίκων και συµβάσεων των ΜΜΕ και
ικανοτήτων άσκησης κριτικής σε στερεότυπα, κυρίαρχες αξίες, ιδεολογίες και ερµηνείας
πολλαπλών νοηµάτων και µηνυµάτων που παράγουν τα ΜΜΕ… βοηθά στην ικανότητα
να διακρίνει και να αξιολογεί κανείς το περιεχόµενο των Μέσων, να τα διχοτοµεί
κριτικά, να διερευνά τις επιδράσεις τους, να τα χρησιµοποιεί έξυπνα και να
κατασκευάζει εναλλακτικά Μέσα» (Kellner & Share, 2007: 4).
H ανάλυση µέσω διερευνητικών ερωτήσεων και η παραγωγή εναλλακτικών
ΜΜΕ είναι τα κατεξοχήν αιτήµατα των µελετητών για την ένταξη του κριτικού
γραµµµατισµού των ΜΜΕ στο αναλυτικό πρόγραµµα της τυπικής εκπαίδευσης. Αυτό
δεν είναι παρατήρηση µόνο της ακαδηµαϊκής κοινότητας αλλά και των άµεσα
εµπλεκοµένων στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση – εκπαιδευτικών,
γονέων, διοικητικών στελεχών, που εύλογα παρατηρούν το κενό µεταξύ των
προσλήψεων των παιδιών στο σχολείο µέσω των µαθηµάτων τους και αυτών που
δέχονται από το κοινωνικό τους περιβάλλον, το οποίο βρίθει από καταιγιστικά και
πολύµορφα µηνύµατα που τα παιδιά δεν εκπαιδεύονται να διαχειριστούν. Το
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ζητούµενο, λοιπόν, είναι τα παιδιά να αντιλαµβάνονται την κουλτούρα στην οποία
συµµετέχουν µε ένα πιο αναστοχαστικό πλαίσιο διδασκαλίας, να συνειδητοποιήσουν
τον ρόλο τους ως καταναλωτές και δηµιουργοί ΜΜΕ µέσα στο ευρύτερο κοινωνικό
και οικονοµικό γίγνεσθαι. Ο Buckingham (2008:52) αυτό το ονοµάζει «τρόπο
προετοιµασίας», ο µαθητής να κατανοεί και να συµµετέχει σε αυτά ως έκφανση της
δηµοκρατικής ιδιότητας του πολίτη µέσα από την κριτική ανάλυση και τη
δηµιουργικότητα.

1.2 Ιστορική εξέλιξη της εκπαίδευσης στα ΜΜΕ - Οι σύγχρονες τάσεις
Οι µελετητές συγκλίνουν σε τρεις φάσεις στην ιστορία της εκπαίδευσης στα
ΜΜΕ, οι οποίες έχουν να κάνουν µε την επικράτηση πολιτιστικών ρευµάτων αλλά
και την έλευση των νέων ΜΜΕ στην κάθε εποχή και τις κοινωνιολογικές αλλαγές
που αυτά επέφεραν.
Όπως αναφέρεται στον Buckingham (2008), η Μ. Βρετανία φαίνεται να είναι η
αφετηρία το 1933 µε το βιβλίο των Leavis & Thomson “Culture and Environment:
The Training of Critical Awareness”, όπου έγιναν προτάσεις για την ένταξη της
διδασκαλίας στα ΜΜΕ µέσω αποσπασµάτων εφηµερίδων, διαφηµίσεων και λαϊκών
µυθιστορηµάτων. Το κίνητρο όµως ήταν να µπορούν οι µαθητές να αναγνωρίζουν και
κατ’ επέκταση να διαχωρίζουν τη λαϊκή από την υψηλή κουλτούρα, ώστε να είναι
ικανοί να αντισταθούν στο λαϊκό και να διαφυλάξουν την υψηλή πολιτιστική τους
κληρονοµιά και γλώσσα. Στόχος, λοιπόν, ήταν η προστασία των µαθητών διά της
αποκάλυψης του στοιχείου που ευτελίζει την κουλτούρα. Η αναγνώριση της αξίας της
λαϊκής κουλτούρας σε όλες τις µορφές τέχνης στις αρχές τις δεκαετίας του ’60
πέρασε και την εκπαίδευση στα ΜΜΕ στην επόµενη φάση, καθώς οι εκπαιδευτικοί
αναγνώριζαν τη σηµαντικότητα που έχουν για τη µάθηση τα καθηµερινά βιώµατα
των µαθητών τους. Η τηλεόραση εξακολουθούσε να θεωρείται απαράδεκτη προς
διδασκαλία έως τη δεκαετία του ’70, όταν αναπτύχθηκε η «θεωρία της οθόνης», µε
σηµαντικότερο εκπρόσωπό της τον Len Masterman. Ο τελευταίος θέλησε µε τα
βιβλία του να επικοινωνήσει ότι τα ΜΜΕ είναι κατασκευές και ότι οι
αναπαραστάσεις τους ενισχύουν τις ιδεολογίες των κυρίαρχων κοινωνικών οµάδων
µέσω και της µελέτης της οικονοµικής διάστασης των βιοµηχανιών των ΜΜΕ.
Στόχος του οι µαθητές να αναλύσουν και να αποκαλύψουν τις κρυµµένες ιδεολογίες
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των ΜΜΕ, να επιτύχουν την πολιτική και ιδεολογική αποµυθοποίηση. Η άποψη του
Buckingham (ό.π.) είναι ότι και οι τρεις προσεγγίσεις διακρίνονται από πολιτισµική
αµυντικότητα και την τάση να ενδυναµώσουν «εµβολιάζοντας» τους µαθητές µε
αντισώµατα ΜΜΕ, ώστε να τους προστατεύσουν από την επιρροή τους,
παρουσιάζοντάς τα ως πανίσχυρους διαµορφωτές ιδεολογιών.
Πολιτική αµυντικότητα ονοµάζει ο Buckingham (ό.π.) την προσπάθεια µέσω της
ανάλυσης των ΜΜΕ να απαλλαγούν οι µαθητές από ψευδείς ιδεολογίες, τάση η
οποία επικράτησε µετά τη δεκαετία του ’70, όπου αναπτύχθηκαν οι «πολιτικές
ταυτότητας», ειδικά του κοινωνικού φύλου και της εθνικής ταυτότητας, ενώ ως ηθική
αµυντικότητα προσδιορίζει την προληπτική µελέτη των ΜΜΕ στο σχολείο, ώστε τα
παιδιά να αντιληφθούν ότι τα προβλήµατά τους δε λύνονται µε τη βία και τον
καταναλωτισµό. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια λιγότερο αµυντική
προσέγγιση και µάλλον ανατρεπτική σε όλες τις τάσεις προστατευτισµού, που ήθελαν
το παιδί παθητικό δέκτη των µηνυµάτων. «Η σύγχρονη έρευνα υποστηρίζει ότι τα
παιδιά αποτελούν ένα πολύ πιο αυτόνοµο και κριτικό κοινό από όσο συνήθως
πιστεύεται ότι είναι, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται πλέον όλο και περισσότερο από τις
βιοµηχανίες των ΜΜΕ» (Buckingham, 2008: 51). Κι αυτό είναι το στοιχείο που
δηµιουργεί τη νέα προσέγγιση, η οποία δεν θεωρεί τους νέους tabula rasa, όταν
πρόκειται για µια γενιά που έχει µεγαλώσει µε τα ΜΜΕ. Τα παιδιά φυσικά και θα
αντιστέκονταν σε οποιαδήποτε προσπάθεια αποτροπής τους από τα ΜΜΕ
επιχειρούσαν οι εκπαιδευτικοί τους.
Πολύ σηµαντική είναι και η συµβολή της Unesco στη διάδοση των αρχών της
διδασκαλίας των ΜΜΕ στα σχολεία ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 (Piette
& Giroux,1997:94). Η σύσταση δύο οργανισµών στις ΗΠΑ βοήθησαν στο να φέρουν
κοντά την ακαδηµαϊκή κοινότητα που την πρεσβεύει µε τους µάχιµους
εκπαιδευτικούς, οργανώνοντας συνέδρια και εκδίδοντας υλικό για τις τάξεις όλων
των επιπέδων. Πρόκειται για τους CML (Center for Media Literacy) και AMLA
(Alliance for a Media Literate America). Κατά τις Thoman & Jolls (2005), ο πρώτος
υιοθέτησε τη φιλοσοφία της ενδυνάµωσης βασισµένη στην κριτική παιδαγωγική του
Freire, την οποία στήριξε στην διερεύνηση των ΜΜΕ µέσα από ένα µοντέλο µε
τέσσερα στάδια: Συνειδητοποίηση, Ανάλυση, Αναστοχασµό, Δράση. Όντας η
φιλοσοφία του οργανισµού «η ενδυνάµωση µέσω της εκπαίδευσης», διαδίδει τις εξής
αρχές: (1) Η εκπαίδευση στα ΜΜΕ είναι διά βίου µάθηση στον κόσµο των ΜΜΕ
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παγκοσµίως, (2) η καρδιά της εκπαίδευσης στα ΜΜΕ είναι η τεκµηριωµένη
διερεύνηση, και (3) η εκπαίδευση στα ΜΜΕ είναι εναλλακτικό µέτρο στη
λογοκρισία, το µποϋκοτάζ και την απόδοση ευθυνών στα ΜΜΕ. Προτάσσοντας τη
µέθοδο της τεκµηριωµένης διερεύνησης, πρότειναν τη χρήση πέντε βασικών
ερωτηµάτων που πρέπει να συνοδεύουν τις πέντε βασικές αρχές της διαδασκαλίας
στα ΜΜΕ µέσα από τα πακέτα διδασκαλίας CML MediaLit Kit, τα οποία
δηµιουργήθηκαν, ώστε να δώσουν ένα ενιαίο πεδίο αναφοράς στη διδασκαλία στα
ΜΜΕ, για να οικοδοµηθούν αναλυτικά προγράµµατα, διδακτικό υλικό και
επιµόρφωση καθηγητών. Παρά τις προσπάθειες για την καθιέρωση της εκπαίδευσης
στα ΜΜΕ, το κοινό τους σηµείο είναι η απουσία κεντρικού συντονισµού από την
κατ’ εξοχήν θεσµοθετηµένη αρχή για τη διοίκηση της εκπαίδευσης της κάθε χώρας,
µε αποτέλεσµα να είναι αποσπασµατικές. Όπως λέει χαρακτηριστικά και η Hobbs
(1998), «… η εκπαίδευση στα ΜΜΕ είναι όρος ‘οµπρέλλα’ που αναφέρεται σε ένα
πολύ ευρύ φάσµα διαφορετικών εκπαιδευτικών φιλοσοφιών, θεωριών, πλαισίων,
πρακτικών, περιβαλλόντων, µεθόδων, στόχων και αποτελεσµάτων… η αδυναµία να
υπάρξει συναίνεση οδηγεί εκπαιδευτικούς, ακτιβιστές και ακαδηµαϊκούς σε θέση
αµυντικού και ελεύθερου σκοπευτή, µακριά από προσπάθειες να εργαστούν µαζί» (27).

2.1 Παιδαγωγικό πλαίσιο
Η διδασκαλία στα ΜΜΕ στην εκπαίδευση µπορεί να υποστηριχθεί όχι µόνο
µε κοινωνιολογικά αλλά και µε παιδαγωγικά κριτήρια, καθώς συνάδει µε τις πλέον
σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και µεθόδους –του κονστρουκτιβισµού, της
βιωµατικής

και

δηµιουργικής

µάθησης,

της

συνεργατικής

µάθησης,

της

διαθεµατικότητας, της διεπιστηµονικότητας, της πολυπολιτισµικότητας, της χρήσης
των νέων τεχνολογιών και αυθεντικών υλικών και κειµένων, της ανάπτυξης κριτικών,
αναλυτικών και µεταγνωστικών δεξιοτήτων. «… η µάθηση είναι πρακτική και
εµπειρική, δηµοκρατική (ο εκπαιδευτικός είναι και διευκολυντής και ερευνητής), είναι
πρόγραµµα διαδικασίας. Δίνοντας έµφαση στην κριτική σκέψη είναι διερευνητική.
Εξετάζοντας το συνονθύλευµα των θεµάτων και εµπειριών της καθηµερινότητας είναι
διεπιστηµονική και διαθεµατική» (Aufderheide, 1997: 80).
Υπάρχουν ερευνητές που υποστηρίζουν ότι η εκµάθηση της γλώσσας των
ΜΜΕ πρέπει να ακολουθεί τα ηλικιακά στάδια ανάπτυξης των παιδιών (Hawkins,
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1977, Messaris, 1986). Ήδη τα παιδιά των δύο ετών είναι σε θέση να διαχωρίσουν
την πραγµατικότητα από την τηλεοπτική αναπαράστασή της. Τα παιδιά είναι σε θέση
να αντιλαµβάνονται τις ιδεολογικές παραµέτρους των Μέσων µετά την ηλικία των
έντεκα ετών. Στο σηµείο αυτό δηµιουργούνται διάφοροι προβληµατισµοί (Karmen,
1994) περί αναγωγής της δηµιουργικής διαδικασίας µάθησης της γλώσσας των ΜΜΕ
σε στείρα και ορθολογική ακολουθία «ηλικιών και σταδίων» που οδηγεί σε µια
παρωχηµένη και προεπιλεγµένη ωριµότητα στον ενήλικο κόσµο, όπου το σωστό και
το λάθος είναι προδιαγεγραµµένα. Τα παιδιά στη σχολική τους ηλικία έχουν ήδη
διαµορφώσει άποψη για την πραγµατικότητα στην οποία λειτουργούν, έχουν εκτεθεί
σε ένα µεγάλο εύρος ΜΜΕ, τέτοιο που πολλές φορές ξεπερνά και αυτό των
ενηλίκων, συγκεκριµένα των εκπαιδευτικών που έχουν αναλάβει τον ρόλο να τους
καθοδηγήσουν στη µάθηση της γλώσσας των ΜΜΕ. Οι εκπαιδευτικοί έχοντας τον
ρόλο της αυθεντίας στην τάξη µπορεί να επιχειρήσουν να επιβάλουν τη δική τους
πραγµατικότητα στην ερµηνεία της γλώσσας αυτής, µε κίνδυνο είτε να καταλήξουµε
σε µάθηση αναποτελεσµατική, είτε να µετατραπεί η τάξη σε εµπόλεµη ζώνη µε
αντιπαρατιθέµενα στρατόπεδα την πραγµατικότητα του εκπαιδευτικού και αυτή των
µαθητών. Είναι πολύ δύσκολος ο ρόλος του εκπαιδευτικού στις τάξεις του κριτικού
γραµµατισµού, όπως αυτός της εκπαίδευσης στα ΜΜΕ, που δεν µπορεί να ενταχθεί
σε ένα κανονιστικό αναλυτικό πρόγραµµα. Όπως υποστηρίχθηκε παραπάνω, ο
γραµµατισµός στα ΜΜΕ είναι µια κοινωνική διαδικασία και σαν τέτοια χρειάζεται
µια κοινωνική θεωρία και αντίληψη για τη µάθηση, ώστε να αναπτυχθεί. Η αντίληψη
αυτή συνάδει και µε τη θεωρία του Dewey για τον ρόλο της εκπαίδευσης στην
κοινωνία (Kellner & Share, 2007: 4).
Οι σηµερινοί µαθητές είναι καταναλωτές των µέσων από πολύ µικρή ηλικία.
Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που µπορούν να αποκτήσουν µέσω της διδασκαλίας στα
ΜΜΕ είναι πολύτιµες στο να τους µετατρέψουν σε συνειδητούς και ενεργούς
µετόχους του κόσµου που τους περιβάλλει, ικανούς να αναλύσουν, να ερµηνεύσουν
και να προβούν σε εµπεριστατωµένες κρίσεις. Η δε εµπλοκή τους στην παραγωγή
εναλλακτικών ΜΜΕ τους καθιστά κριτικούς και δηµιουργικούς συντελεστές στην
εκπαιδευτική διαδικασία, ενδυναµώνει την αυτοεκτίµησή τους και τους προτρέπει να
ενεργοποιηθούν στο σχολικό περιβάλλον γενικότερα.
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2.2 Η µάθηση µε τη βοήθεια των ΜΜΕ και η εκπαίδευση στα ΜΜΕ
Πολλές φορές κάποιοι εκπαιδευτικοί συνήθως παρανοούν ή συγχέουν το
γεγονός ότι χρησιµοποιούν διάφορους τύπους ΜΜΕ, συνήθως το Διαδίκτυο, βίντεο ή
µουσική, ως εποπτικά µέσα για να διδάξουν το γνωστικό τους αντικείµενο µε την
εκπαίδευση στα ΜΜΕ. Πρέπει να ειπωθεί ότι οι υποστηρικτές της ένταξης του
Γραµµατισµού στα ΜΜΕ προτείνουν τη διδασκαλία στα ΜΜΕ ως ξεχωριστό
γνωστικό αντικείµενο στο αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου.
Υπάρχουν

βέβαια

προτάσεις

και

έχουν

εφαρµοστεί

προγράµµατα

συγκερασµού των δύο, όπου η διδασκαλία στα ΜΜΕ ενσωµατώνεται σε ένα άλλο
µάθηµα, όπως αυτό της Γλώσσας, των Αγγλικών, της Ιστορίας, της Γεωγραφίας, της
Αισθητικής Αγωγής. Η Hobbs (1998), παρότι συµφωνεί ότι µε τον τρόπο αυτό δίνεται
η ευκαιρία στους µαθητές να εκτεθούν στην ανάλυση των ΜΜΕ και σε
δραστηριότητες παραγωγής τους, υπεισέρχεται ο κίνδυνος να ευτελιστεί η ανάλυση
και η παραγωγή των ΜΜΕ, αν οι διδάσκοντες δεν έχουν τα προσόντα που χρειάζεται
αυτού του είδους η διδασκαλία. Η Τσιτσανούδη-Μαλλίδη (2011) αναφέρει το
µάθηµα της Γλώσσας ως ενδεικτικό να διδαχθεί ο Γραµµατισµός των ΜΜΕ µέσα από
σύνταξη κειµένου αφίσας, δραµατοποίηση, αποκωδικοποίηση συµβόλων, ανάπτυξη
και παρουσίαση επικαιρότητας, τη σύνταξη και έκδοση σχολικής εφηµερίδας, τις
συσχετίσεις τίτλων και άρθρων κειµένου από τον Τύπο, την αποµαγνητοφώνηση
δελτίου ειδήσεων, τη µετατροπή του προφορικού λόγου σε γραπτό.
2.3 Περιεχόµενα, µεθοδολογία και στρατηγικές διδασκαλίας
Τα ΜΜΕ έχουν τις δικές τους συµβάσεις επικοινωνίας του µηνύµατος και η
γνώση των συµβάσεων αυτών αποτελεί βασικό εργαλείο της αποκρυπτογράφησης
του νοήµατος. Θεωρείται, λοιπόν, δεδοµένη η οικειοποίηση των µαθητών µε τις
συµβάσεις αυτές, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα µε το Μέσο και το είδος, π.χ.
διαφορετικές συµβάσεις πρέπει να µελετηθούν σε µια τηλεοπτική συνέντευξη και σε
µια έντυπη διαφήµιση. Όµως ο Buckingham (2008:112-121) προτείνει τέσσερις
βασικές έννοιες σύµφωνα µε τις οποίες ενδείκνυται να διδάσκεται ο λόγος των ΜΜΕ,
ανεξάρτητα από το Μέσο και το είδος: η παραγωγή, η γλώσσα, η αναπαράσταση και
το κοινό. Στην παραγωγή εξετάζονται οι τεχνολογίες, οι επαγγελµατικές πρακτικές, η
βιοµηχανία, οι διασυνδέσεις µεταξύ των ΜΜΕ, το ρυθµιστικό πλαίσιο, η κυκλοφορία
και διανοµή, η πρόσβαση και η συµµετοχή. Στη γλώσσα µελετούνται τα νοήµατα, οι

10	
  
	
  

	
  

συµβάσεις, οι κώδικες, τα είδη, οι επιλογές, οι συνδυασµοί, οι τεχνολογίες. Στην
αναπαράσταση κεντρικό ρόλο έχουν ο ρεαλισµός, η αποκάλυψη της αλήθειας, οι
παρουσίες και οι απουσίες, η µεροληψία και η αντικειµενικότητα, η δηµιουργία
στερεοτύπων, οι ερµηνείες και η δύναµη της επιρροής. Στις κατηγορίες κοινού
εξετάζονται η στόχευση, ο τρόπος προσέγγισης, η κυκλοφορία, οι τρόποι χρήσης, η
συναγωγή νοηµάτων, οι απολαύσεις, οι κοινωνικές διαφορές.
Το µοντέλο της «Σπειροειδούς Ενδυνάµωσης» προτείνουν οι Thoman και Jolls,
(2005), βασισµένο στη φιλοσοφία του Paolo Freire, ως ένα τρόπο οργάνωσης της
εκπαίδευσης στα ΜΜΕ και εργαλείο διερεύνησης που οδηγεί στην κατανόηση και τη
συναγωγή τεκµηριωµένων απόψεων. Στην ουσία το µοντέλο βοηθά στην απλοποίηση
σύνθετων νοηµάτων χρησιµοποιώντας και εξελίσσοντας τα γνωστικά σχήµατα που
έχουµε αποκοµίσει από προηγούµενές µας εµπειρίες. Περιλαµβάνει τέσσερα βήµατα
•

Συνειδητοποίηση

µέσω

της

παρατήρησης,

όπως

π.χ

η

τήρηση

ηµερολογίου για µια µέρα από τους µαθητές, για να καταγράψουν µε πόσα
διαφορετικά ΜΜΕ είχαν εµπειρία σε µια µέρα
•

Ανάλυση µε στόχο την αποκάλυψη της πολυπλοκότητας µε τις ερωτήσεις
τι και πώς, π.χ. τι συµβαίνει µεταξύ ενός παραγωγού ΜΜΕ και του κοινού

•

Αναστοχασµό µε στόχο τη συζήτηση για το δίκαιο και το άδικο,
εναλλακτικές δράσεις, ανάπτυξη δηµοκρατικών αρχών

•

Δράση µέσω βιωµατικής µάθησης και ακτιβισµού, π.χ. τη συγγραφή
άρθρων του συντάγµατος για τα δικαιώµατα µιας οµάδας πληθυσµού τα
δικαιώµατα της οποίας υπονοµεύονται από τα ΜΜΕ.

2.3.1 Οι αρχές και τα ερωτήµατα που τίθενται
Παρά τις διαφοροποιήσεις των ορισµών και προσεγγίσεων σε ό,τι αφορά στην
εκπαίδευση στον Γραµµατισµό των ΜΜΕ καθώς και στα αναµενόµενα αποτελέσµατά
της από τους µελετητές, οι αρχές πάνω στις οποίες αυτή βασίζεται φαίνεται να
συγκλίνει στις εξής πέντε (Aufderheide, 1997)
•

Τα ΜΜΕ είναι κατασκευές και η πραγµατικότητα που παρουσιάζουν
κατασκευασµένη

•

Τα ΜΜΕ έχουν οικονοµικές διαστάσεις

•

Τα ΜΜΕ έχουν ιδεολογική και πολιτική φόρτιση
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•

Η µορφή και το περιεχόµενο κάθε µέσου έχουν άµεση σύνδεση και το
κάθε ένα έχει τη δική του µοναδική αισθητική, κώδικες και συµβάσεις.

•

Το νόηµά τους είναι διαπραγµατεύσιµο από τους δέκτες τους

Οι Thoman και Jolls (2005), προτείνοντας την τεκµηριωµένη έρευνα ως το εργαλείο
µεθοδολογίας της διδασκαλίας στα ΜΜΕ, συνοδεύουν την κάθε µία από τις
παραπάνω κύριες αρχές µε ένα κεντρικό ερώτηµα, γύρω από το οποίο περιστρέφεται
η περαιτέρω αναζήτηση που οδηγεί στην ανακάλυψη των νοηµάτων των ΜΜΕ. Στην
παραδοχή ότι τα µηνύµατα είναι κατασκευασµένα το ερώτηµα είναι ποιος είναι ο
δηµιουργός του µηνύµατος, οπότε µελετώνται ποιοι είναι αυτοί που µετέχουν στη
δόµησή του. Αυτό οδηγεί στην επόµενη κεντρική ερώτηση: Ποιες είναι οι
δηµιουργικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται για να τραβήξουν την προσοχή µου; Η
µελέτη της γλώσσας της εκόνας και του ήχου είναι απαραίτητη πέρα από τη
συναισθηµατική και αισθητική ικανοποίηση που µας χαρίζουν, τα χρώµατα, τα
σχήµατα, η θέση της κάµερας, ο διάλογος, η σιωπή, αυτό που λέγεται, αυτό που
παραλείπεται, τα σύµβολα, οι µεταφορές, οι µηχανισµοί πειθούς είναι κάποιες µόνο
από τις βασικές παραµέτρους που χρειάζεται να διερευνηθούν σε σχέση µε το
ερώτηµα αυτό. Το τρίτο ερώτηµα εξειδικεύει ακόµη περισσότερο το προηγούµενο:
Με ποιο διαφορετικό τρόπο µπορούν να κατανοήσουν οι άλλοι το µήνυµα; Επειδή ο
κάθε δέκτης του µηνύµατος έχει διαφορετικά βιώµατα σε σχέση µε αυτό, το
ερµηνεύει και µε διαφορετικό τρόπο, κι αυτό φυσικά από µόνο του ανατρέπει τη
θεωρία του παθητικού δέκτη. Η συνάφεια του µηνύµατος µε την πραγµατικότητα του
δέκτη και των γύρω του τον οδηγεί σε µεγαλύτερη συνειδητοποίηση και του γεννά
περαιτέρω ερωτήµατα. Ποιοι είναι οι τρόποι ζωής, οι αξίες και οι απόψεις που
παρουσιάζονται ή αποκρύπτονται από το µήνυµα; Η εξέταση της δοµής των ΜΜΕ
δηµιουργεί τα επόµενα ερωτήµατα. Γιατί στάλθηκε το µήνυµα; Τι είδους οικονοµικά
συµφέροντα διακυβεύονται και πώς συνδέονται µε τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ; Πόσα
διαφορετικά ΜΜΕ έχει ο συγκεκριµένος ιδιοκτήτης και γιατί; Πώς συνδέεται το
κοινό µε τη διαφήµιση; Οι διαφηµιστές αγοράζουν χρόνο ή κοινό; Είναι προφανές ότι
στόχος του τελευταίου ερωτήµατος είναι η εξέταση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος
των ΜΜΕ, τα οποία έχουν καταλήξει να είναι ολιγοπωλιακό καθεστώς στα χέρια
λίγων και συγκεκριµένων επιχειρηµατιών και των κολοσσαίων επιχειρήσεών τους.
Είναι µάλλον αυτονόητο ότι όλη αυτή η υπερσυγκέντρωση των ΜΜΕ στα χέρια των
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ολίγων δεν µπορεί να είναι τυχαία ούτε χωρίς επιπτώσεις στη λειτουργία της
δηµοκρατίας.
Τα πιο σηµαντικά στοιχεία της τεκµηριωµένης διερεύνησης είναι η ανάλυση και
η παραγωγή των ΜΜΕ. Η ανάλυση, µε βασικά της εργαλεία την αποδόµηση και τη
σύγκριση ενδυναµώνει τις ικανότητες παρατήρησης, κατανόησης του υπονοούµενου,
αντίληψης της υποκειµενικότητας «… δίνει άποψη και νόηµα στους δηµιουργούς των
ΜΜΕ και διαφωτίζει την κοινωνία για τις συνέπειες και τις επιπτώσεις του µηνύµατος»
(Thoman & Jolls, 2005: 189).
Επιλογικά
Η ιδιότητα του πολίτη στη µεταµοντέρνα µεταβιοµηχανική Κοινωνία των
Πολιτών είναι ένας πολύπλοκος ρόλος που αµφισβητεί και αµφισβητείται. Σε αυτό το
πλαίσιο εµπίπτει και η αµφισβήτηση της γνώσης και του γιγνώσκοντος, της αυθεντίας
που ορίζει το σωστό από το λάθος. Οι εκπαιδευτικοί δεν µπορούν πλέον να
επιβάλλουν τις αξίες και τους κανόνες της επίσηµης κουλτούρας, είναι όµως εφικτό,
όπως επισηµαίνει ο Buckingham, να γίνουν «διερµηνείς» και «να προσφέρουν στους
µαθητές πολλαπλές πραγµατικότητες και ποικίλες µορφές αντίληψης και γνώσης»
(2007: 57). Στο επιχείρηµα ότι δεν υπάρχει χώρος και χρόνος στα αναλυτικά
προγράµµατα για τη µελέτη ενός νέου αντικειµένου, οι Thoman και Jolls (2005)
απαντούν ότι η εκπαίδευση στα ΜΜΕ είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων εξάσκησης της
διαδικασίας που οδηγεί στην κριτική σκέψη και όχι ένας όγκος ύλης που κανείς
πρέπει να αποστηθίσει. Και είναι αυτές ακριβώς οι δεξιότητες που πρέπει να
αποκτήσουν οι µαθητές για να ενσωµατωθούν ως συνειδητοποιηµένοι πολίτες σε µια
δηµοκρατική κοινωνία και στην παγκόσµια οικονοµία. Το να µάθει κανείς να θέτει
προβλήµατα, να αναγνωρίζει κυρίαρχα νοήµατα, να δηµιουργεί συσχετίσεις µεταξύ
πολλαπλών ιδεών, να θέτει ερωτήµατα, να αναγνωρίζει εσφαλµένες αντιλήψεις και
να διατυπώνει απαντήσεις είναι δεξιότητες που µπορούν και πρέπει να ενταχθούν στη
µαθησιακή διαδικασία.
Δεν πρέπει να µας διαφεύγει το ζητούµενο κι αυτό σε καµία περίπτωση δεν
είναι να κλείσουµε τους ορίζοντες των µαθητών επιβάλλοντάς τους άλλο ένα
καθεστώς προστατευτισµού, υποκριτικό, πατερναλιστικό, συντηρητικό, πουριτανικό
και στην ουσία του κοµφορµιστικό, αλλά πώς θα µπορέσουµε ως εκπαιδευτικοί να
ανταποκριθούµε στη µάθηση που έχει προκλήσεις για εµάς και τους µαθητές µας και
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ανταποκρίνεται άµεσα στην καθηµερινότητα, τα ερεθίσµατα και τα ενδιαφέροντά
τους. Η ίδια µας η καθηµερινότητα παρουσιάζει ανατροπές, δεν µπορούµε να τη
διαχειριστούµε κανονιστικά και η εκπαίδευση στην ικανότητα της συνεχούς
διερεύνησης νέων δεδοµένων είναι καλό να ενσωµατωθεί µε την ανάλογη
µεθοδολογία στα σχολικά µας προγράµµατα. Το σχολείο δεν πρέπει να µείνει πίσω
στις εξελίξεις και η πολιτεία πρέπει να φροντίσει να µειωθεί το χάσµα µεταξύ του
κόσµου έξω από το σχολείο και της µάθησης µέσα στο σχολείο. Τα οπισθοδροµικά
εκπαιδευτικά συστήµατα, τα οποία δε λαµβάνουν υπόψη τις σύγχρονες συνθήκες
ζωής, έχουν ως αποτέλεσµα οι µαθητές να περιθωριοποιούν και να απαξιώνουν και
το σχολείο και τη µάθηση.
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