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Abstract
The paper examines the case of three imaginative stories written in folktale language that aim at children
aged 5-10 years old. The stories aim to cultivate media literacy and particularly to uncover the advertising
burden

that

characterizes

part

of

television

programs.

Theoretically the work is based on the description of a. the mercantilism that characterizes discourses
broadcasted by modern media, and b. the influence of advertising factor in the field of broadcasting in
today's globalized environment. Selling journalistic products is based on the rules of economy and
facilitated through populist forms and elements. Despite the fact that media discourse is a democratic
asset, the retreat of its functions to market pressures and ideological manipulation, due to several business
groups and state powers, requires enrichment of media literacy even from early childhood. This target can
be served by writing stories about television, consumption and advertising.
Questions like "What is the job of journalists?", "Television: bad master or a good servant?", "Who and
why is pulling the strings?" but also "How can we react?" may through folktale language to formulate
conditions of media literacy entry and enrichment. This kind of enrichment in combination with visual
literacy is able to protect childhood from the advertising resourcefulness and duplicity. Besides, it can
help recipients to refuse the role of passive consumer of various public discourses and products. Finally,
we suggest ways of exploiting the issue in the teaching of Modern Greek language during preschool and
primary education.

Εισαγωγή

Η εργασία χωρίζεται σε πέντε µέρη. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζεται µία συνοπτική
βιβλιογραφική επισκόπηση αναφορικά µε τους ορισµούς της έννοιας του γραµµατισµού
των ΜΜΕ και κατατίθενται επίκαιρες σκέψεις για την ανάγκη ενσωµάτωσης του
πολυµεσικού γραµµατισµού στη γλωσσική διδασκαλία και τη διδακτική µεθοδολογία της
νέας ελληνικής γλώσσας.(Χατζησαββίδης, 2011) Ακολούθως, αναλύονται οι παράµετροι
που συγκροτούν και επηρεάζουν την εµπορευµατική λειτουργία των λόγων που
εκπέµπονται από τα σύγχρονα ΜΜΕ, για να ακολουθήσουν αµέσως µετά ορισµένα
στοιχεία για τα παραµύθια και τη γλώσσα που επιλέγεται σε αυτά, καθώς και την
επιλογή της χρήσης των µεταφορών και των αλληγοριών. Έπεται η παρουσίαση σε
γενικές γραµµές της φιλοσοφίας που διέπει τα τρία παρουσιαζόµενα βιβλία που δεν
είναι παρά αλυσιδωτές και αλληλοδιαπλεκόµενες ιστορίες οι οποίες ουσιαστικά
παρουσιάζουν µέσα από µια «γλώσσα του παραµυθιού» βασικές αρχές και έννοιες που
σχετίζονται µε την ιδεολογική και εµπορευµατική/διαφηµιστική επιβάρυνση την οποία
υφίστανται στο σύνολό τους σχεδόν οι µιντιακοί λόγοι και προϊόντα (ενηµερωτικά,
διαφηµιστικά, ενηµεροδιαφηµιστικά). Η εργασία ολοκληρώνεται µε επισηµάνσεις και
διαπιστώσεις για τη διαρκή ανάγκη εξοικείωσης µαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών
µε τις αρχές του γραµµατισµού των ΜΜΕ καθώς και την αξιοποίηση των θεµάτων
αυτών στη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στην προσχολική και πρωτοβάθµια
εκπαίδευση.

Γραµµατισµός των ΜΜΕ – Ενσωµάτωση του πολυµεσικού
γραµµατισµού στη γλωσσική διδασκαλία
Το πρόταγµα της εξοικείωσης παιδαγωγών και µαθητών µε πολλά είδη νέων
γραµµατισµών εµφανίζεται1 ως απόρροια των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων στον
τοµέα της επικοινωνίας Πέραν του αναδυόµενου γραµµατισµού (emerging literacy) που
σχετίζεται µε τις µικρές ηλικίες( Linebarger κ.ά., 2004: 297-308; Παπούλια – Τζελέπη,
2001), οι σύγχρονες προκλήσεις είναι τεράστιες και προκαλούν σε νέες και διαρκείς
αναζητήσεις ιδιαίτερα σε σχέση µε τη διδακτική πράξη (Ντίνας & Ξανθόπουλος, 2007).
Η έκθεση του µαθητικού και νεανικού πληθυσµού σε ό,τι παράγεται ή κυρίως
µεταδίδεται από τα ραγδαίως εξελισσόµενα ΜΜΕ απαιτεί ειδικό σχεδιασµό και
1

Βλ. και Christie, F.( επιµ.) 1990. Literacy for a changing world. Melbourne: ACER.

αναπροσαρµογή των προγραµµάτων σπουδών µε στόχο την καλλιέργεια της κριτικής
ανάγνωσης της πολυτροπικής γλώσσας των ΜΜΕ ((Livingstone, 2003; Νάκας, 2011:
17-18).
Μεταξύ

των

σηµαντικότερων

σύγχρονων

γραµµατισµών

συγκαταλέγεται

ο

γραµµατισµός των ΜΜΕ (media literacy) ο οποίος αφορά στην ικανότητα αξιολόγησης
των αναπαραστάσεων της εφηµερίδας και των ραδιοτηλεοπτικών µέσων µε στόχο τη
δυνατότητα κατασκευής από την πλευρά των αποδεκτών όσο το δυνατόν περισσότερο
αντικειµενικών νοηµάτων.2 Ο γραµµατισµός των ΜΜΕ συνιστά επιµέρους διάκριση
του πληροφορικού γραµµατισµού (information literacy) (Kress, 2010). Μια άλλη
συγγενής ως προς το αντικείµενο των ΜΜΕ διάκριση του πληροφορικού γραµµατισµού
είναι ο οπτικός γραµµατισµός (visual literacy) (Εlkins, 2009; Παπούλια – Τζελέπη,
2004). Ο όρος “media literacy” µπορεί να εναλλαχθεί µε τον όρο εκπαίδευση στα ΜΜΕ
(media education) (Buckingham, 2003). Εναλλακτικά, στην ελληνική βιβλιογραφία
αντί του όρου γραµµατισµός των µέσων µαζικής επικοινωνίας, απαντώνται και οι όροι
επικοινωνιακή εκπαίδευση, επικοινωνιακός αλφαβητισµός (Κούρτη, 2004) και
αλφαβητισµός στα ΜΜΕ, (Ντάβου, 2001).3
Αδροµερώς, η έγκαιρη και συστηµατική περιγραφή, ερµηνεία και αξιολόγηση των
περιεχοµένων των ΜΜΕ, όπως είναι λόγου χάρη η γραµµατική και το συντακτικό των
τηλεοπτικών εκποµπών, αλλά και η εκµάθηση των γραπτών, οπτικών, προφορικών και
επαγγελµατικών κωδίκων, θεωρείται ότι επιτρέπει στα παιδιά να ανακαλύπτουν τους
µηχανισµούς της τηλεοπτικής γλώσσας, της ηλεκτρονικής δηµοσιογραφίας, της
πολιτικής επικοινωνίας και της διαφήµισης (Ντίνας & Ξανθόπουλος, 2007).
Επιπροσθέτως, εξοπλίζονται µε κριτικές δεξιότητες τηλεθέασης. Ειδικά και σε ό,τι
αφορά την τηλεοπτική γλώσσα θεωρείται σκόπιµη η αποκάλυψη των γλωσσικών
2

Ζητήµατα αξιολόγησης των γλωσσικών χρήσεων στα ΜΜΕ τίθενται στο Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Ν.
2011. “Greek language and media descriptions of financial crisis”. Eισήγηση στο Ετήσιο Συνέδριο της
Ένωσης Ευρωπαίων Δηµοσιογράφων – Association of European Journalists µε θέµα: “Freedom and
responsibility in mass media”. Annual Congress Association of Independent Romanian Journalists – The
Romanian branch for AEJ, Βουκουρέστι, 10-13 Νοεµβρίου. Βλ. και της ίδιας, 2013. “Linguistic
representations of financial crisis in Greek media”. 51st International Congress/General Assembly of
Association of European Journalists. Brussels, 22-24/11.
3 Η τηλεόραση φαίνεται να συγκεντρώνει ο µεγαλύτερο ενδιαφέρον στις ποικίλες προσεγγίσεις που
σχετίζονται µε την εκπαιδευτική προβληµατική γύρω από το θέµα αυτό (Chris & Potter, 1998). Επιπλέον,
ο γραµµατισµός στα ΜΜΕ µπορεί να οριστεί και ως εκπαίδευση στα ΜΜΕ ή ως δεξιότητες κριτικής
παρακολούθησης και ανάπτυξη µηντιακών δυνατοτήτων (Lemish, 2009: 222).

ρεπερτορίων (Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, 2006) που χρησιµοποιούνται στον τηλεοπτικώς
εκφερόµενο λόγο.

Η εµπορευµατική λειτουργία των µηντιακών προϊόντων
Η εντεινόµενη εµπορευµατοποίηση του ραδιοτηλεοπτικού και έντυπου λόγου και η
προσανατολισµένη προς την αγορά ενηµέρωση (Owen, 2003; Schultz, 2000:20) απαιτεί
µία συστηµατική εκπαίδευση στα µέσα, η οποία δεν συνίσταται µόνο στην εκµάθηση
της χρήσης και της αξιοποίησής τους για την παραγωγή συµβόλων, αλλά κυρίως στην
καλλιέργεια της κριτικής στάσης απέναντι στα «προϊόντα» τους, δεδοµένης µάλιστα
της έντονης εµπορευµατικής λειτουργίας που τα χαρακτηρίζει.4 Η έντονη επίδραση, την
οποία υφίσταται ο µηντιακός λόγος από το διαφηµιστικό παράγοντα στη σύγχρονη
τηλεοπτική αγορά οµολογείται σήµερα, τόσο τους ίδιους τους σχεδιαστές και
παραγωγούς του, όσο και στο πλαίσιο θεωρητικών προσεγγίσεων (Chomsky, 2006:
177-178; Fiske, 2000: 413; Schultz, 2000: 20; Chesney Μc, 2005).

Λόγω της έντασης,

µάλιστα, του φαινοµένου ανακύπτει η ανάγκη της αποκάλυψης των συνθηκών, κάτω
από τις οποίες εγκαθίσταται µία «νέα λειτουργία» στα είδη εκείνα του λόγου τα οποία
ελέγχονται από την αγορά. Λόγω της εναρµόνισης της εµπορευµατικής λειτουργίας5 µε
τις επιταγές της παγκοσµιοποίησης και των επιχειρηµατικών µονοπωλίων, απαιτείται
αφενός η

ενίσχυση των πρακτικών ελέγχου της διόγκωσής της, και αφετέρου η

περαιτέρω ανάπτυξη του γραµµατισµού των ΜΜΕ, στο επίπεδο των καταναλωτών της
µηντιακής εξουσίας ήδη από το στάδιο της προσχολικής ηλικίας, δεδοµένου ότι η
διακίνηση του µηντιακού προϊόντος γίνεται µε βάση τους κανόνες της υλικής
οικονοµίας

και

διευκολύνεται

µέσω

λαϊκίστικων

µορφικών

στοιχείων

και

προσεγγίσεων.

4

Για την εµπορευµατοποίηση του τηλεοπτικού λόγου βλ. και Tsitsanoudis – Mallidis, N. (2011). “The
transformation of television journalistic discourse into an object of commercial dealing. The Greek case”.
International Journal of Instructional Media, 38 (2), 133 - 146.
5
Ως εµπορευµατική λειτουργία του δηµοσιογραφικού λόγου ορίζεται η σχέση, που προκύπτει µεταξύ του
‘επικοινωνητή’ ή ‘ποµπού’ ενός µέσου ενηµέρωσης (‘communicator’) και των πολλών ‘ληπτών’ ή
τηλεθεατών (‘recipients’, ‘communicants’), όπως διαµορφώνεται από τη σταδιακή µεταβολή του
δηµοσιογραφικού λόγου από κοινωνικό και πολιτισµικό αγαθό σε ένα προς πώληση προϊόν.

Ιστορικά6, η εµπορευµατική λειτουργία του τηλεοπτικού δηµοσιογραφικού λόγου
εντός των ελληνικών συνόρων προσδιορίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν
και εισβάλλει στη χώρα µας η ιδιωτική τηλεόραση (Ν.1866/ 1989). Η ανάµιξη του
συντακτικού µέρους του λόγου µε τις διαφηµίσεις έχει προφανείς επιπτώσεις στην
ενηµέρωση του κοινού και την αξιοπιστία του τύπου (Σελέκος, 1997: 26 -27).
Στο σύγχρονο διεθνοποιηµένο περιβάλλον της κυριαρχίας των ολιγοπωλίων ή και
µονοπωλίων, παρουσιάζει ενδιαφέρον ο συσχετισµός της εµπορευµατικής λειτουργίας
µε τις θεσµικές, οικονοµικές και άλλες αλλαγές, που συντελούνται στο χώρο των
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας γνωστών ως media. Η δηµιουργία ολιγοπωλιακών
καθεστώτων στον τοµέα της ενηµέρωσης αναπόδραστα οδηγεί στην ιδεολογική
επιβάρυνση των ΜΜΕ, ως απόρροια της πρόσδεσής τους σε συγκεκριµένους
επιχειρηµατικούς οµίλους ή και πολιτικούς παράγοντες (Κύρτσος, 2003: 242).7
Εξάλλου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ σε αρκετά κράτη του δυτικού κόσµου
τείνει να γίνει ολιγοπωλιακό ή και µονοπωλιακό (Kress & Van Leeuwen, 2001;
Chesney Mc, 2005: 23- 40; Ευθυµίου, 2007).
Στην παρούσα ενότητα επιχειρήθηκε µία συνοπτική παρουσίαση της εµπορευµατικής
λειτουργίας των µηντιακών λόγων και προϊόντων ευρύτερα. Η συγκεκριµένη
λειτουργία

επιτείνεται

στο

αχανές

πεδίο

της

παγκοσµιοποίησης

και

της

υπερσυγκέντρωσης των ΜΜΕ γύρω από κλειστά επιχειρηµατικά ολιγοπώλια. Στη
συνέχεια προσδιορίστηκε ιστορικά η έναρξη της εµπορευµατικής λειτουργίας και η
εξελικτική διασύνδεσή της µε την παραγωγή και διαµεσολάβηση του δηµοσιογραφικού
λόγου και των άλλων µηντιακών προϊόντων στην κοινωνία.

Η γλώσσα των παραµυθιών
Το παραµύθι διαθέτει ιστορία χιλιάδων ετών πίσω του και απεικονίζει µια φανταστική
κοινωνία, που ωστόσο αντανακλά και την πραγµατική. Οι θεωρίες παραµυθιού
6

Η εµπορευµατική αυτή λειτουργία καταγράφεται ως τάση της βιοµηχανίας των µέσων ενηµέρωσης στις
ΗΠΑ (Blumler & Kavanagh, 1999). O Chomsky (2006: 177-178) συνδέει την ένταση της
εµπορευµατικής λειτουργίας του τηλεοπτικού λόγου µε τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς.
7
Στη Γαλλία, για παράδειγµα, η υπερσυγκέντρωση των µέσων στα χέρια ολίγων, που τους καθιστά
«γίγαντες επικοινωνίας», οι οποίοι «καταπίνουν» τα κανάλια και τους φορείς διανοµής της
ειδησεογραφίας, τον ένα µετά τον άλλον, πυροδότησε κατά καιρούς σοβαρό προβληµατισµό µεταξύ των
διανοουµένων σε σχέση µε την ελευθερία έκφρασης.

αποδεικνύονται βαθύτερα πολύπλοκες σε σχέση µε απλή ψυχαγωγική τους χρήση έτσι
όπως έχει παγιωθεί στον σύγχρονο κόσµο. Επιστήµονες οι οποίοι µελετούν το παραµύθι
από διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα επηρεάζουν τόσο τη γλωσσική όσο και τη
διδακτική του διάσταση µέσα από τη βιολογία (biopoetics, Cooke & Turner, 1999), τη
γλωσσολογία και τη φιλολογία (Iser,1993), την κοινωνιολογία -πολιτισµολογία του
αφηγηµατικού αυτού είδους (Ζipes,2002), την ανθρωπολογία (Claude Levi Strauss,
2005), την ψυχολογία (Downing, 1975) και άλλες επιστήµες. Στην Ελλάδα, εξετάστηκε
και διαδόθηκε µέσα από τη λαογραφία (Μέγας, 1927; Μερακλής, 2012) και από την
παιδική λογοτεχνία (Αναγνωστόπουλος, 2011). Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει η νέα τάση
για την προφορικότητα - αφήγηση του παραµυθιού στη σύγχρονη ελληνική
πραγµατικότητα και οι εστίες που δηµιουργούνται γύρω από την εξάπλωση-διάδοσή
του.8 H διάδοση του παραµυθιού την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα σχετίζεται µε τη
σύνδεση του παραµυθιού και κινηµατογραφικών υπερπαραγωγών των παραµυθιών
κυρίως του δυτικού κόσµου και την οικονοµική προώθηση εταιρειών σε παραµύθια
κλασικά (σύγχρονες παραγωγές της Κοκκινοσκουφίτσας π.χ. σε κινούµενα σχεδία ή µε
πρωταγωνιστές-ηθοποιούς και γενικότερα ταινίες φανταστικού περιεχοµένου που
σχετίζονται µε παραδόσεις και θρύλους κυρίως αγγλοσαξονικής προέλευσης, όπως
στην περίπτωση του Τόλκιν κ.ά.)
Πρακτικές αυτού του είδους µέσω της διαφήµισης και των µηντιακών γλωσσικών
κωδίκων επηρεάζουν τόσο την ανάγνωση παραµυθιών από παιδιά όσο και την
διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε συγκεκριµένα είδη. Τα διαχρονικά, αλλά και τα
σύγχρονα παραµύθια δεν ψυχαγωγούν µόνο, αλλά προσφέρουν διαπολιτισµικούς και
πανανθρώπινους συµβολισµούς οι οποίοι τα καθιστούν διδακτικά από τη φύση τους
χωρίς καν ο εκπαιδευτικός να προσπαθεί να προβαίνει σε δραστηριότητες είτε
διαθεµατικής αξιοποίησης (Bolak, Bialach & Dunphy, 2005; Αργυροπούλου, χ.χ.;
Wood, 1997). είτε σε αξιοποίηση µε τη µέθοδο project (Knoll, 2012 και της ιδίας, 1997;
Kilpatrick, 1918). Στην περίπτωσή µας εξετάζουµε το παραµύθι µε την ευρύτερη
έννοια, δηλαδή ως µια σύντοµη ιστορία, µια επινόηση, µια µυθιστοριογραφία, µια
φαντασιακή αφήγηση που αξιοποιεί σε πολύ µεγάλο βαθµό τις µεταφορές και τις
αλληγορίες, είτε θεωρείται κλασικό είτε σύγχρονο.
8
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Η επικοινωνιακή-ποιητική γλώσσα του παραµυθιού διδάσκει χωρίς αναλύσεις και
ασκήσεις καθώς έχει, συνήθως, επικοινωνιακό χαρακτήρα στη σύγχρονη ελληνική
εκπαίδευση και δευτερευόντως αισθητικό, καθώς ο λαός µυείται στην άµβλυνση
γλωσσικών προκαταλήψεων

και τυπολατρικών ιδεών υπερβαίνοντας συνειδητά ή

ασυνείδητα τους γλωσσικούς κανόνες προς όφελος ενός κοινωνικού κειµενικού και
αφηγηµατικού είδους (social discourse and narrative discourse). H θέση αυτή
ενισχύθηκε στη διάρκεια επιστηµονικής µελέτης των παραµυθιών από την ποιητική του
Τodorov (1989), τις δηµοσιεύσεις του Peter Brooks (1973) για µία σηµαίνουσα πλοκή,
του Walter Benjamin(1936) για την ιδιαίτερη προσοχή που δίνουµε στον αφηγητή/
παραµυθά/δάσκαλο (the storyteller). Είναι γεγονός ότι η ποιητική δοµή του παραµυθιού
επιτρέπει µετασχηµατισµούς των αφηγηµατικών πλοκών σε επίπεδο κατασκευής
διαφηµιστικών ή άλλων ευρηµατικών παραδειγµάτων έκφρασης από τους µαθητές.
Εξάλλου, η γλώσσα του παραµυθιού λειτουργεί ως όχηµα πολιτιστικών στοιχείων ενός
τόπου γεγονός που διευκολύνει τη διαλεκτολογική ποικιλία εκµάθησης ιδιωµάτων,
δεύτερων γλωσσών σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα πολυγλωσσίας τα οποία αποτελούν
γεγονός στα δηµόσια σχολεία της Ελλάδας. Επίσης, το παραµύθι εξαιτίας της
µορφολογικής-στρουκτουραλιστικής του καταγωγής προσωποποιεί και εξατοµικεύει
διαφορετικά στοιχεία πέρα από τη λογική του χώρου και του χρόνου και επεκτείνεται
αδιάκριτα από τον οργανικό στον ανόργανο κόσµο µέσα από τον αόριστο χωροχρόνο
και την αφανή ταυτότητα των ηρώων, τουλάχιστον σε ότι αφορά τις κλασικές
αφηγήσεις ή τις σύγχρονες που ακολουθούν το µοτίβο των κλασικών παραµυθιών.
Λέµε για παράδειγµα, ήταν «µία φορά κι έναν καιρό» και λέµε επίσης «ήταν ένας
ψαράς, σε µία θάλασσα» κτλ. (Propp, Levi Strauss, Leach). Σε επίπεδο ταύτισης ήρωα
και µαθητή/αναγνώστη-ακροατή είναι πιθανότερη η προσέλκυση του ενδιαφέροντος
στη γλωσσική επικοινωνιακή διάσταση της διδακτικής πράξης. Το γεγονός αυτό δοµεί
ένα νέο επίπεδο εκσυγχρονιστικής αξιοποίησης του παραµυθιού ως µεθοδολογικό
εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού σε σχέση µε το µιντιακό γίγνεσθαι.. Σε αυτή
ακριβώς τη φύση του ανθρώπου για την παραγωγή µικρών ιστοριών ως µια παλιά και
βασική ανάγκη του ανθρώπου για την επιβίωσή του στηρίζεται και η χρήση µικρών
καθηµερινών ιστοριών απλών ανθρώπων, στην περίπτωσή µας, βέβαια, αξιοποιούµενοι
για τις συνθήκες ενός µηντιακού γραµµατισµού και διδακτικού µοντέλου για τη

διδασκαλία

της

γλώσσας

(

Georgakopoulou,

2007;

Papadopoulou,

2009a;

Papadopoulou, 2009b).

Η φιλοσοφία της συγγραφής των βιβλίων
Τα τρία βιβλία µε τους τίτλους: Διαφήµιση – Η µεγάλη ξεµυαλίστρα, Τηλεόραση – Η
γυάλινη πολιτεία και Κατανάλωση – Χτυποκάρδια στις βιτρίνες της κ. Άννας
Χατζηµανώλη, που κυκλοφόρησαν τα τελευταία χρόνια από τις εκδόσεις Κίρκη,9 θα
µπορούσαν

να

παραµυθιακές

χαρακτηριστούν
ιστορίες.

Όλα

ως

τους

αλυσιδωτές
εντάσσονται

και
σε

αλληλοδιαπλεκόµενες
µία

προσπάθεια

για

αποκωδικοποίηση και κατανόηση πρωτίστως των µηχανισµών που συνέχουν τα τρία
αυτά θέµατα. Σε µία δεύτερη φάση, επιδιώκεται η οδήγηση των παιδιών στην
κατάκτηση της κριτικής σκέψης και στην κατασκευή µιας άµυνας που θα τα
προστατεύει κατά το δυνατόν καλύτερα από την πολυδιάσπαση της προσοχής και τον
βοµβαρδισµό της διαφηµιστικής και τηλεοπτικής αγοράς. Στα βιβλία αυτά η γλώσσα
χαρακτηρίζεται για το λεπτό χιούµορ, ενώ απεικονίζει διάθεση για λογοπαίγνιο. Αυτή
η αποτύπωση υπηρετείται γλωσσικά µέσα από τη συνειδητή παραβίαση των
αυστηρών γλωσσικών κανόνων, αλλά και την ορατή προτίµηση στη γλωσσοπλασία
και στους νεολογισµούς. Η λεξιπλασία αυτής της µορφής νεολογισµού µοιάζει να
αποδίδει καλύτερα την αµφισβήτηση και την «αντιεξουσιαστική» διάθεση που
στοχεύει να διασπείρει στο µαθητικό της κοινό η συγγραφέας. Η επιφωνηµατική
λειτουργία του λόγου είναι, επίσης, πολύ έντονη. Ο τηλεοπτικός και διαφηµιστικός
κόσµος αναπλάθεται µέσω ενός δραµατοποιηµένου και λαϊκότροπου λόγου που
εστιάζει στην ανάδειξη αρνητικών χαρακτηριστικών τους και τελικά στο στιγµατισµό
τους:
-Φίλες και φίλοι τηλεθεατές. Το κανάλι µας δεν µασάει τα λόγια του και πιάνει
λαβράκια. Άσε που πιστεύει στην πολυφωνία. Γι’ αυτό καλέσαµε το Σύλλογο φίλων της
επίπεδης Γης και το Σύλλογο φίλων της τετράγωνης Γης ν’ αναπτύξουν τις απόψεις
τους. Μαζί µας οι περιζήτητοι Καυγατζής, Παρλαπίπας, Ξερόλας και Αετονύχης…
Και αµέσως µετά:

9 Η Άννα Χατζηµανώλη ασχολείται επαγγελµατικά µε την επιµέλεια εκδόσεων και τη συγγραφή βιβλίων
για την προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία.

-Εύκολο να γεµίσεις ένα δελτίο ειδήσεων, σταύρωσε τα χέρια ο θείος. Δοκιµάστε τη
συνταγή: Σκάνδαλα, Επεισόδια, Δυστυχήµατα, Τηλε-δίκες, Τηλε-χειρουργεία, Συντάξεις,
Το καλάθι της νοικοκυράς, Ουρές στις Τράπεζες…Τα βγάζετε από την κατάψυξη,
τ’ανακατώνετε και τα φουρνίζετε για µία ώρα. Τα ξεφουρνίζετε. Σερβίρονται καυτά. Τα
ίδια πράγµατα µύριες φορές. Με διαφορετική όµως σάλτσα.
Με τέτοια γλωσσικά ( διδακτικά-διαπαιδαγωγικά ) υλικά τα παιδιά - αναγνώστες
παρακινούνται σε ενός είδους απεγκλωβισµό τους από το ρόλο του παθητικού και
ηθικού αποδέκτη. Έµµεσα και χωρίς κανονιστική πρόθεση ενθαρρύνονται στη
µετάβαση από το στάδιο του καλού και αγαθού αναγνώστη σε αυτό του κριτικού
παραλήπτη και του παίκτη της επικοινωνίας (Κωνσταντινίδου, 2006: 18-40) καθώς
και του έξυπνου διαχειριστή των ΜΜΕ.
-Κι εµείς θαρρείς τόσο ευκολόπιστοι είµαστε;
Μετά από την έκθεση των πραγµάτων ή για την ακρίβεια των κακώς κείµενων στον
πολύχρωµο τηλεοπτικό και διαφηµιστικό κόσµο και στον κόσµο της κατανάλωσης, οι
ερωτήσεις ακολουθούν καταιγιστικές, σηµάδι της πρόθεσης για αφύπνιση και
κινητοποίηση αντανακλαστικών από την παιδική κιόλας ηλικία, η οποία ούτως ή
άλλως αποτελεί το µεγάλο – και εύκολο – στόχο της διαφηµιστικής ευρηµατικότητας,
ενίοτε και δολιότητας:
-Τώρα που γίναµε ξεφτέρια και ξέρουµε τι συµβαίνει, πείτε µου, πώς θα καταφέρουµε
να βρούµε άκρη µέσα σε αυτόν τον λαβύρινθο; Πώς θα βρούµε έναν αποτελεσµατικό
τρόπο να διαλέγουµε αυτά που πραγµατικά µας χρειάζονται; Πώς δεν θα
παρασυρόµαστε; Πώς θα καταναλώνουµε σωστά;
H επιστήµη της χειραγώγησης των µαζών, µεθοδική, γρήγορη και ευκίνητη, επιδρά –
κυρίως µέσω της τηλεόρασης – µαζικά πάνω στον παγκόσµιο πληθυσµό και, εκτός
από το οφθαλµοφανές αποτέλεσµα της ταυτόχρονης κατανάλωσης οµοειδών
προϊόντων -που συντηρεί τη µηχανή του καπιταλιστικού συστήµατος- παρέχει
πρόσθετα οφέλη στους κινούντες τα νήµατα: Οµογενοποιεί τις επιθυµίες και τη
σκέψη εκατοµµυρίων ανθρώπων σχεδόν ταυτόχρονα. Τα ΜΜΕ δεν ευνοούν πάντοτε

Και οι τρεις εκδόσεις διαθέτουν γλωσσάρι, αναλυτική βιβλιογραφία, περιεχόµενα,
γεγονός που παραπέµπει σε επιστηµονικό εκπαιδευτικό υλικό. Το γλωσσάρι τους µάς
παραπέµπει και στα γλωσσάρια των βιβλίων µε λαϊκά παραµύθια που δηµιουργούνται
για την πλήρη κατανόηση των όσων λέγονται από τον λαϊκό αφηγητή
(Αναγνωστόπουλος, 1998: 19).

Προτεινόµενες διδακτικές εφαρµογές
Στη συνέχεια προτείνονται ενδεικτικά παραδείγµατα διδακτικής εφαρµογής µε άξονα
το παραµύθι και την αλληγορία.
-Α’ Φάση (Εισαγωγή): Στους διαλόγους των ηρώων ζητάµε από τους µαθητές να
υπογραµµίζουν µε κόκκινο την αλληγορία στο κείµενο και να γράψουν σε ένα χαρτί
την πραγµατική σηµασία µιας φράσης του παραµυθιού που αποτέλεσε ερέθισµα για τη
διδακτική πράξη.
-Β’ Φάση (Επιλογή – καλλιέργεια ενδιαφέροντος για τη διδακτική διαδικασία): Κάθε
παιδί διαλέγει µια από τις αλληγορικές φράσεις που του άρεσε περισσότερο, διπλώνει
στο χαρτί τη σηµασία της και το ρίχνει µέσα σε ένα καπέλο που έχουµε φέρει στην
τάξη για τη δηµιουργία της συγκεκριµένης δράσης.
-Γ’ Φάση (Δηµιουργικός Κριτικός Γραµµατισµός): Ανακατεύουµε τα χαρτιά στο καπέλο,
τα βγάζουµε και τα ρίχνουµε σε µία κατσαρόλα που ονοµάζουµε συµβολικά «Το καζάνι
της άλλης αλήθειας». Προσθέτουµε µουσική υπόκρουση και ζητάµε από τους µαθητές
να περπατούν µπροστά από το καζάνι κάνοντας κυκλική στροφή προς άλλη
κατεύθυνση («λαβύρινθος των φράσεων») σε µία σειρά. Δίνουµε το παράγγελµα να
σταµατήσουν να κινούνται και να «παγώσουν» στην ίδια θέση µόλις σταµατήσει να
ακούγεται η µουσική. Σε όποιο παιδί τύχει να σταµατήσει η µουσική την ώρα που
βρίσκεται µπροστά στο καζάνι, αυτό αναλαµβάνει «ρόλο», επιλέγοντας τρία χαρτάκια
και τρεις συµµαθητές του που θα αναπαραστήσουν τη διαφηµιστική γλώσσα
χρησιµοποιώντας τις φράσεις αυτές για ένα διαφηµιζόµενο

προϊόν. Τα παιδιά

ετοιµάζουν τους διαλόγους ή τα κείµενά τους, ενώ τα υπόλοιπα πλην των τριών,
συνεχίζουν το παιχνίδι. Οµοιοτρόπως, όποιο παιδί τύχει µπροστά στο καζάνι των
λέξεων, αποδοµεί τις αλληγορίες µαρτυρώντας την αλήθεια µέσα από τη δική του
δηµιουργική διαφήµιση-αποκάλυψη. Ο οµιλητής κάθε φορά σε κάθε οµάδα φορά το

καπέλο για να µιλήσει. (Το καπέλο το ονοµάζουµε «το µαγικό καπέλο των
σκέψεων»).10
-Δ’ Φάση (Αξιολόγηση): Οι υπόλοιποι µαθητές στο τέλος µε κριτήρια που θα έχουν
τεθεί από την αρχή στην τάξη αποφασίζουν ποιοι ήταν οι πιο πειστικοί στον λόγο τους,
αυτοί που χρησιµοποίησαν τον αλληγορικό ή αυτοί που χρησιµοποίησαν τον
κυριολεκτικό λόγο. Ο χρόνος οµιλίας και προετοιµασίας για παρουσίαση στην οµάδα
είναι ο ίδιος και για τις δυο τριάδες (κυριολεκτικού και αλληγορικού λόγου).
Δηµιουργείται ένα πάνελ κριτικής συζήτησης για τον λόγο των οµιλητών στην τάξη και
το παιχνίδι µπορεί να ξαναπαιχτεί µε άλλο υλικό στα καζάνια (όπου µπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε άλλα σχήµατα λόγου, όπως λ.χ. παροµοιώσεις, µετωνυµίες,
εγκιβωτισµένες ιστορίες µέσα σε µια διήγηση και άλλα).11 Βέβαια, ο δάσκαλος για να
υπηρετήσει και να υποστηρίξει ολοκληρωµένα την παρουσίαση και την κριτική
αξιολόγηση του αυθεντικού υλικού και να οδηγήσει τους µαθητές σε µία συστηµατική
άσκηση και εκµετάλλευση των δυνατοτήτων του γλωσσικού κώδικα, καλείται σε
διηνεκή κατάρτιση και εξοικείωση µε τις βασικές αρχές της επικοινωνιακής
εκπαίδευσης.12

Αντί συµπεράσµατος
Η εργασία αφιερώθηκε στην µελέτη περίπτωσης τριών ευρηµατικών ιστοριών µε
παραµυθιακή γλώσσα οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 7 έως 10 ετών. Οι
ιστορίες επιχειρούν µε έναν εναλλακτικό τρόπο να προλάβουν φαινόµενα εξάρτησης,
ευπιστίας και απλοϊκής ή και άκριτης υιοθέτησης των εκπεµπόµενων λόγων και
εικόνων από τα ΜΜΕ, ειδικά στη σηµερινή εποχή του πληθωρισµού των «ειδήσεων»
και της «πληροφόρησης». Όπως καταδεικνύεται, στο πλαίσιο της προσπάθειας για
την αναγνώριση των ποικίλων πτυχών της εµπορευµατοποίησης και του ιδεολογικού
εµποτισµού µπορούν να χρησιµοποιηθούν και διαφορετικοί λόγοι ή πρακτικές από
αυτούς που µέχρι σήµερα έχουµε συνηθίσει. Ο οπτικός γραµµατισµός και ο
γραµµατισµός των ΜΜΕ είναι δυνατόν να διαδοθεί και µέσω σύντοµων ιστοριών που
10

Η δραστηριότητα στο σηµείο αυτό παραπέµπει στα έξι καπέλα σκέψης για τη δηµιουργική-ευρηµατική
σκέψη , βλ. Edward De Bono, The six thinking hats, σε τεχνικές που εφαρµόζονται τόσο στο χώρο των
επιχειρήσεων µε ενήλικες συµµετέχοντες όσο και σε εκπαιδευτικά παιχνίδια µε παιδιά.
11
Για περισσότερες δραστηριότητες σε σχέση µε το λεξιλόγιο, βλ. και Papadopoulou, 2011.
12
Η βιβλιογραφία εµπλουτίζεται σηµαντικά µε πολύ πρόσφατα εγχειρίδια, βλ. Κατσούδα & Νάκας,
2013.

παραπέµπουν σε παραµύθια, ενώ η ανατροφοδότηση επιβάλλεται να καλλιεργείται
ακόµη και µέσω µιας «διδακτικής της αµφισβήτησης» των επιφανειακά αγαθών
δοµών του συστήµατος, όπως είναι για παράδειγµα η διδασκαλία σύνταξης µιας
επιστολής διαµαρτυρίας ή παρέµβασης µε συντάκτες τα ίδια τα παιδιά.
Συµπερασµατική πρότασή µας για τη διαχείριση του θέµατος στο µέλλον είναι από
τη µία πλευρά,

οι επινοητές και σχεδιαστές των θεωρητικών ενοτήτων και των

δράσεων για την καλλιέργεια του γραµµατισµού των ΜΜΕ και του οπτικού
γραµµατισµού να συνεργάζονται µε γονείς, εκπαιδευτικούς και συγγραφείς παιδικών
βιβλίων ως πολύτιµους συντελεστές της όποιας εκπαιδευτικής διαδικασίας στο έργο
τους.
Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο

µίας κριτικής

διαφοροποίησης απέναντι σε

οµογενοποιητικές «ιδεολογίες» και στάσεις, πολύ δε περισσότερο στο σύγχρονο
παγκοσµιοποιηµένο σκηνικό της ελεύθερης διακίνησης του κερδοσκοπικού κεφαλαίου
και της υπερσυγκέντρωσης των εξουσιών σε περιορισµένα για τη µάζα κέντρα λήψης
αποφάσεων, πρωτοβουλίες όπως αυτή µε την οποία ασχοληθήκαµε στη µελέτη µας,
οδηγεί σε περαιτέρω ευφάνταστη και δηµιουργική αναζήτηση τρόπων ή πρακτικών που
θα καταφέρνουν να συγκινούν τα σηµερινά παιδιά και τους αυριανούς ενήλικες. Στο
πλαίσιο αυτό κατατέθηκε και η διδακτική µας πρόταση για παιγνιώδη δραστηριότητα
στο γλωσσικό µάθηµα και για τη θεµατική ενότητα «Σχήµατα Λόγου». Καθώς, ο όγκος
των ακριβοπληρωµένων διαφηµιστικών «πακέτων» τα οποία σχεδιάζονται και
απευθύνονται στις µικρές ηλικίες αυξάνεται ολοένα και περισσότερο (Mc Chesney,
2005),

η στροφή της διδακτικής της γλώσσας σε τέτοια µοντέλα ευφάνταστων

πρακτικών θεωρείται χρήσιµη και αναγκαία.

Εκείνο που οπωσδήποτε απαιτείται να

µελετηθεί περαιτέρω και να ερευνηθεί µε επιστηµονικά κριτήρια είναι κατά πόσο και
µε ποιους ακριβώς τρόπους

τα παιδιά ανάλογα µε την ηλικία τους και τις

περιβαλλοντικές επιρροές στο γλωσσικό τους περιβάλλον (language in context) είναι
ώριµα για την ανάληψη του ρόλου του καταναλωτή (consumer) και του σκεπτόµενου
πολίτη που χειρίζεται ενεργητικά ως οµιλητής τον λόγο και ειδικότερα ό,τι αφορά στον
λόγο των διαφηµιστικών προϊόντων. Μία τέτοια εξέλιξη της ερευνητικής µας πρότασης
θα µπορούσε να οδηγήσει στην παραγωγή και σύνθεση κατάλληλου ενδεικτικού
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