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Περίληψη: Η ανακοίνωση εξετάζει το ζήτηµα του ψηφιακού αλφαβητισµού των µαθητών µας όπως
και τη φύση της εµπειρίας, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που πρέπει να αναπτυχθούν για την
κοινωνία της πληροφορίας.
Γίνεται η περιγραφή µιας πειραµατικής διδασκαλίας µαθήµατος γλώσσας σε σχολείο της
Οδύσσειας.
Ακολουθεί µία εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας του κειµένου. Η ευρεία χρήση της
εικόνας από τα ΜΜΕ έχει αµφισβητήσει την κυριαρχία του γραπτού λόγου. Η νοηµατοδότηση του
κειµένου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την πολυτροπικότητά καθώς οι παραδοσιακοί κανόνες
προσέγγισης ενός κειµένου δεν µας καλύπτουν για την ανάλυση ενός υπερκειµένου.
Στη συνέχεια γίνεται η περιγραφή του µαθήµατος όπως και µία συνοπτική ανάλυση των
προτερηµάτων και αδυναµιών του εργαστηριακού µαθήµατος .
Summary: This paper examines the issue of digital literacy of Greek students as well as the nature
of experience, knowledge and skills that can be developed in the information society. It is the
description of a lesson plan on teaching language in a computer lab. An introduction to the
meaning of polytropy follows. The extensive use of image by the media has disputed the
domination of written language. Understanding the text depends to a great degree on polytropy as
the traditional approaches of texts cannot cover hypertext entirely. Next comes the description of
the lesson and a brief analysis of advantages and drawbacks of a lesson in a computer lab.
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Εισαγωγή
Η ελληνική κοινωνία έχει γίνει κατά την τελευταία κυρίως δεκαετία αποδέκτης πιέσεων
προς την κατεύθυνση της εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαίδευση. Κάτι
τέτοιο έγινε περισσότερο φανερό µε τις αποφάσεις της συνόδου κορυφής της Λισσαβόνας
23-24/3/2000 και την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας e-learning µε αντικείµενο την
εκπαίδευση τόσο των µαθητών όσο και των δασκάλων στην ψηφιακή τεχνολογία.
Τι περιλαµβάνει όµως ο όρος ψηφιακός αλφαβητισµός; Αρκεί άραγε η εκµάθηση του office
από τους καθηγητές ώστε να προχωρήσουµε πλησίστιοι στην ψηφιακή εποχή; Αρχίζει να
διαφαίνεται ένας κίνδυνος καθώς βιαζόµαστε να αγκαλιάσουµε τις νέες τεχνολογίες
κάνοντας σαφείς παραδοχές για την ικανότητά τους να προάγουν τη µάθηση. ∆εν είναι
όµως το εργαλείο που θα µεταµορφώσει το σχολείο αλλά η χρήση του. Και εκεί πρέπει να
είµαστε προσεκτικοί. Το ζήτηµα είναι αρκετά περίπλοκο καθώς επαναπροσδιορίζει το ρόλο
του καθηγητή µέσα στην αναδυόµενη κοινωνία της πληροφορίας.
Υπάρχουν πλευρές του ζητήµατος που δεν θα έπρεπε να παραγνωρίσουµε: οι ανάγκες
των µαθητών και της κοινωνίας, τα αποτελέσµατα πιλοτικών εφαρµογών, οι περιορισµοί
που υπάρχουν από την ιδιαιτερότητα κάθε σχολικής µονάδας, οι πολιτικές αποφάσεις από
την άλλη.
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1999-2000 είχα την ευκαιρία να συµβάλω στην
αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση από τη θέση
της επιµορφώτριας των νέων τεχνολογιών σε φιλολογικά µαθήµατα του προγράµµατος
Οδυσσέας.
Ακολουθεί η περιγραφή µιας πειραµατικής διδασκαλίας και των πρώτων διαπιστώσεων
που προέκυψαν ως ελάχιστη συµβολή στην έρευνα της εµπειρίας που προκύπτει από τις
πιλοτικές εφαρµογές της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην ελληνική εκπαίδευση.
Θεωρητικό πλαίσιο
Αντικείµενο της µελέτης µας ήταν οι αντιδράσεις καθηγητών και µαθητών σε µία δειγµατική
διδασκαλία µε θέµα τα τεχνάσµατα των διαφηµίσεων. Η επιλογή του θέµατος δεν ήταν
τυχαία καθώς οι διαφηµίσεις είναι κατ’ εξοχήν πολυτροπικά κείµενα.
Η πολυτροπικότητα των κειµένων είναι ένας τοµέας που διερευνάται στην εποχή µας από
ειδικούς στους τοµείς της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας.1 Η πλατιά χρήση της εικόνας
1

Kress, Gunther, Leeuwen Van Leo 1995 Reading Images : The Grammar of Visual Design .Routledge
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όχι µόνο στη διαφήµιση αλλά γενικότερα στις νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας προβάλει
ένα αίτηµα για εκπαίδευση των µαθητών στην ανάγνωση αυτών των νέων πολύσηµων
κειµένων .
Η ανάλυση των κειµένων θα πρέπει να περιλαµβάνει όχι µόνο τα γλωσσικά
στοιχεία του αλλά και τα µη γλωσσικά (το είδος των φωτογραφιών καθώς και τη θέση και
την έκταση που αυτές καταλαµβάνουν, το είδος της γραµµατοσειράς, τα χρώµατα που
χρησιµοποιούνται).Το κείµενο µετεξελίσσεται στην εποχή µας λόγω και των ραγδαίων
εξελίξεων

της

τεχνολογίας

ενσωµατώνοντας

οπτικο-ακουστικά

ερεθίσµατα.

Η

πολυτροπικότητα αναδεικνύεται σε θεµελιώδη παράµετρο κάθε κειµένου και οφείλουµε ως
εκπαιδευτικοί να παρέχουµε τα εφόδια στους µαθητές µας ώστε να είναι σε θέση να
αποκωδικοποιήσουν τα µηνύµατα που τους περιβάλλουν. Η σύγκλιση των τεχνολογιών
τηλεφώνου – τηλεόρασης – υπολογιστών επιτρέπει τη µετεξέλιξη της γλώσσας και θέτει
υπό αµφισβήτηση τις θεµελιώδεις παραδοχές µας για το ρόλο της γραπτής έκφρασης στη
διδασκαλία. Η πολυτροπικότητα αναδεικνύεται σε θεµελιώδη παράµετρο νοηµατοδότησης
κάθε κειµένου και ο αλφαβητισµός διαφοροποιείται δραµατικά εξαιτίας της επίδρασης της
ηλεκτρονικής εποχής. Η κυριαρχία του υπερκειµένου µέσα από τη διάδοση του διαδικτύου
µας οδηγεί σε ένα κόσµο όπου η λέξη είναι ένας δεσµός σε άλλο κείµενο, σε εικόνα, σε
ήχο. Τα κριτήρια που εφαρµόζαµε στην κειµενική ανάλυση δεν µας καλύπτουν πλέον. Οι
οδηγοί που συµπεριλαµβάνονται στα προγράµµατα συγγραφής ιστοσελίδων δίνουν τις
νέες κατευθύνσεις. Μας καθοδηγούν να κατασκευάσουµε τους υπερδεσµούς µας µε τέτοιο
τρόπο ώστε αφενός να είναι ευδιάκριτοι αφ’ ετέρου να διευκολύνουν τη µη γραµµική
ανάγνωση αλλά την ελεύθερη πλοήγηση µέσα στο κείµενο. Οι παραδοσιακοί κανόνες
σύνταξης της παραγράφου δεν µας βοηθούν πια. Πώς µπορούµε να αναλύσουµε ένα
ψηφιακό κείµενο καθώς τα όρια του δεν είναι πλέον διακριτά αλλά ρευστά; Σε ένα κείµενο
για τον Παρθενώνα που περιλαµβάνεται και η φωτογραφία του γιατί να µην υπάρχει η
δυνατότητα πλοήγησης σε όλους τους σύγχρονους ναούς του Ελλαδικού χώρου, αλλά και
η σύγκριση µε ναούς της Ελλάδας µέσα στη διάρκεια των αιώνων; Το ερώτηµα που
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τίθεται είναι αυτό της επάρκειας της σηµειωτικής. Θα µπορέσει να µας καθοδηγήσει στην
προσέγγιση αυτών των νέων πολυτροπικών κειµένων; Υπάρχουν ερευνητές2 που
υποστηρίζουν ότι καθώς η εικόνα τείνει να κυριαρχήσει αµβλύνονται τα προβλήµατα της
οικουµενικής γλώσσας που προϋποθέτει η παγκοσµιοποίηση µε την ουδετεροποίηση της
επικοινωνίας. Από την άλλη πλευρά όµως η αντίληψη µιας εικόνας είναι το αποτέλεσµα
των αξιών του πολιτισµού µας.
Η κυριαρχία του γραπτού λόγου αµφισβητείται όλο και περισσότερο και η ευρεία χρήση
της εικόνας στα µέσα µαζικής επικοινωνίας και στη διαφήµιση έχει σίγουρα παίξει το ρόλο
της σε αυτή τη µετατόπιση. Ειδικότερα στη διαφήµιση που υπεισέρχονται και
προπαγανδιστικές τεχνικές η ανάγκη να παρέµβουµε είναι επιτακτικότερη αν θέλουµε να
προετοιµάσουµε πολίτες που θα είναι συνειδητοί στις επιλογές τους.
Μεθοδολογία, µέθοδοι, χώρος και πρόσωπα µελέτης : Η µεθοδολογία προσέγγισης είναι
ποιοτική3 και εστιάζει κυρίως στη βαθύτερη κατανόηση και ερµηνεία καταστάσεων και
απόψεων δίνοντας έµφαση στη στενή συνεργασία του ερευνητή µε τους ερευνούµενους.
Τα κύρια εργαλεία για συλλογή στοιχείων ήταν η παρατήρηση διεξαγωγής µαθηµάτων και
οι συνεντεύξεις µε τους εκπαιδευτικούς. Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν µετά το
πέρας των δειγµατικών διδασκαλιών, ήταν ηµιδοµηµένες και ανοικτές. Κινηθήκαµε από το
γενικό ( εντυπώσεις από την ανταπόκριση των µαθητών) στο ειδικό (ιδιαίτερες
λεπτοµέρειες εστιασµένες στα ερωτήµατα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι µαθητές).
Για λόγους εχεµύθειας τα ονόµατα των σχολείων και των καθηγητών θα παραµείνουν
ανώνυµα.
Περιγραφή του µαθήµατος.
Το µάθηµα απευθύνεται σε µαθητές της Β΄ τάξης Γυµνασίου στο µάθηµα της γλώσσας.
Συγκεκριµένα στην ενότητα 22 του διδακτικού εγχειριδίου επιχειρείται µία προσέγγιση της
διαχρονικής εξέλιξης της διαφήµισης στην Ελλάδα.
•

Υπάρχουν 3 παλαιότερες διαφηµίσεις ελληνικών προϊόντων οµολογουµένως
δυσδιάκριτες και ζητείται από τους µαθητές να τις συγκρίνουν µε τις
σύγχρονες.

2

Dyer, Gillian Advertising as communication,1990 Routledge, London
Burgess, R. 1985. Strategies of educational research: qualitive methods. London & Philadelphia: The
Falmer press
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•

Ένα κείµενο σχετικά µε την προσφορά της διαφήµισης και ζητείται από τους
µαθητές να τοποθετηθούν.

•

Ένα απόσπασµα νόµου για τη διαφήµιση όπου ζητείται να τοποθετηθούν για
την αναγκαιότητα επιβολής περιορισµών.

Ακολουθεί

σειρά

εργασιών

που

περιλαµβάνει

συζήτηση

σχετικά

µε

την

αποτελεσµατικότητα της διαφήµισης, περιγραφή µιας διαφήµισης που τους έκανε
εντύπωση ή τους εκνεύρισε και τέλος ζητείται από τους µαθητές να διαφηµίσουν οι ίδιοι
ένα προϊόν.
Στη διδακτική µας πρόταση (β.λ. παράρτηµα σχέδιο µαθήµατος) ξεκινήσαµε µε µία
παρουσίαση (powerpoint)4 των τεχνασµάτων των διαφηµιστών. Οι µαθητές χωρίστηκαν
σε οµάδες µε δική τους επιλογή και είχαν τη δυνατότητα να δουν την παρουσίαση και να τη
συζητήσουν µε την οµάδα τους. Οι διδάσκοντες µπορούσαν να παρακολουθούν τους
διάλογους των µαθητών τους . Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής οι µαθητές
χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες. Οι δύο εργάστηκαν µε περιοδικά και είχαν αντικείµενο
έρευνας να αποµονώσουν διαφηµίσεις καλλυντικών , ποτών και τσιγάρων. Κατέγραφαν σε
ένα αρχείο excel αριθµό διαφηµίσεων ανά περιοδικό, είδος (π.χ. καλλυντικά),θέση και
έκταση στη σελίδα. Στόχος τους να αναγνωρίσουν τα τεχνάσµατα των διαφηµιστών , να
εντοπίσουν τεχνικές πρόκλησης εντυπωσιασµού του κοινού στο οποίο απευθύνονται.
Εξετάσθηκαν ειδικότερα η χρήση της εικόνας, η τοποθέτησή της , τα χρώµατα , το κείµενο.
Τους ζητήθηκε να προσπαθήσουν να εξάγουν συµπεράσµατα σχετικά µε τις τεχνικές
προώθησης ανά κατηγορία προϊόντος. Τέλος κλήθηκαν να επιλέξουν την πλέον
επιτυχηµένη σε κάθε υποκατηγορία και να ετοιµαστούν να την παρουσιάσουν στην τάξη.
Η τρίτη οµάδα εργάστηκε στο διαδίκτυο όπου και επισκέφθηκαν επιλεγµένους δικτυακούς
τόπους παρουσίασης διαφηµίσεων 5. Οι µαθητές έπρεπε να αναγνωρίσουν τα τεχνάσµατα
των διαφηµιστών που είχαν αναφερθεί στην εισαγωγή όπως και να επιλέξουν την πλέον
επιτυχηµένη παρουσίαση και να την παρουσιάσουν στην ολοµέλεια της τάξης τους.

4
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Μετά την παρουσίαση των επιλεγµένων από τους µαθητές διαφηµίσεων τους ζητήθηκε να
προχωρήσουν σε µία σύγκριση διαφηµίσεων της ίδιας κατηγορίας (συγκεκριµένα ποτών –
τσιγάρων ) του περασµένου αιώνα µε σύγχρονες. Οι διαφηµίσεις του περασµένου αιώνα
είχαν εντοπισθεί στο διαδίκτυο στη σελίδα του Ε.Λ.Ι.Α.
Πρώτες διαπιστώσεις
1) Αναγκαία κρίνεται η διασαφήνιση των κανόνων βάσης συνεργασίας των µαθητών
(ground rules) αλλιώς ο ίδιος ο χωρισµός σε οµάδες δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι
αναπτύσσεται συνεργατική µάθηση µεταξύ τους.6
2) ∆εν µπορεί να επιτευχθεί συνεργασία αν δεν έχει εγκαθιδρυθεί µια κοινά αποδεκτή
κατανόηση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται. Αναφέρεται ο όρος διυποκειµενικότητας (intersubjectivity)7 Ο καθηγητής µε οδηγίες και παροτρύνσεις
στοχεύει στη δηµιουργία κατανόησης των κινήτρων και των στόχων της
διαδικασίας.
3) Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται στην ποιότητα του διαλόγου που αναπτύσσεται
µεταξύ των µαθητών και στη δυνατότητα παρέµβασης του καθηγητή. Ο Mercer8
υποστηρίζει ότι σε σχέση µε την ανταγωνιστική (disputational) και συγκεντρωτική
(accumulative) συνοµιλία πρόοδος στη συνεργατική µάθηση επιτυγχάνεται κατά τη
διερευνητική

(exploratory)

συνοµιλία

Για

να

επιτύχουµε

όµως

αυτήν

τη

συγκεκριµένη ποιότητα διαλόγου θα πρέπει να είµαστε έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε
τη δυναµική των ανθρώπινων σχέσεων που αναπτύσσονται µες την οµάδα. Αυτό
προϋποθέτει από την πλευρά του καθηγητή διάθεση να ασχοληθεί µε τις σχέσεις
των µαθητών τους διερευνώντας δυνατότητες παρέµβασης. Υπήρξε περίσταση που
στο εργαστήριο συνωστίζονταν τρεις και τέσσερις µαθητές σε ένα σταθµό εργασίας
και έµεναν σταθµοί µε έναν µαθητή που αποδείχθηκε ότι ήταν αλλοδαπός.
∆ιαπιστώθηκαν ακόµα περιπτώσεις όπου οι µαθητές βρίσκονταν σε µορφή οµάδας
αλλά δούλευαν µόνοι τους – εδώ παίζει ρόλο και η ποιότητα των δραστηριοτήτων
που θα πρέπει να έχει σαν στόχο ένα κοινό κείµενο. Παρατηρήθηκε κάποιοι
6

Bernett, N. 1991, Cooperative learning in classrooms: Processes and outcomes. Journal of child
Psychology and Psychiatry. Vol.32,No.4,pp 581-594
7
Wertch, J. 1985.Voices of the mind: a socio-cultural approach to mediated action. Harvester Wheatsheaf,
London
8
Mercer, N. 1996. The quality of talk in children’s collaborative activity in the classroom. Learning and
Instruction. Vol.6, No.4 pp 359-377
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µαθητές να βασίζονται στους ικανότερους για την ολοκλήρωση της εργασίας. Σε
αυτήν την περίπτωση κρίθηκε αναγκαία η παρέµβαση του διδάσκοντα. Η ανεύρεση
στρατηγικών παρέµβασης στις οµάδες εργασίας προϋποθέτει τη γνώση των
διαπροσωπικών σχέσεων της οµάδας.
4) Εξαιρετικά θετικό για τη γλωσσική διδασκαλία ήταν η πρόσβασή µας σε αυθεντικό
υλικό στο διαδίκτυο. Λειτούργησε ενισχυτικά καθώς παρατηρήθηκε ότι οι µαθητές
που

εργάζονταν

στο

διαδίκτυο

εργάστηκαν

µε

ενθουσιασµό

και

συχνά

συγκέντρωναν βλέµµατα ζήλιας από τους συµµαθητές τους που εργάζονταν µε
περιοδικά. Πέρα από αυτό είχαν τη δυνατότητα να µυηθούν στις τεχνικές κριτικής
αναζήτησης και ανεύρεσης πληροφοριών.
5) Χρειάστηκε να ανατρέψουµε τους χρονικούς περιορισµούς του ισχύοντος
προγράµµατος καθώς η διδασκαλία δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί σε µία
διδακτική ώρα . Οι µαθητές δεν δυσανασχέτησαν µε το γεγονός ότι καταχραστήκαµε
το διάλειµµα τους και εργάστηκαν συνεχώς και στη δεύτερη διδακτική ώρα. Μία
πρόβλεψη στο αναλυτικό πρόγραµµα για τα µαθήµατα που γίνονται σε εργαστήριο
υπολογιστών κρίνεται επιβεβληµένη.
6) Μαθητές και καθηγητές δήλωσαν ενθουσιασµένοι µε τη νέα µέθοδο. Η ικανοποίηση
των µαθητών ήταν έκδηλη και κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Συµµετείχαν µε
χιουµοριστικές και αρκετά εύστοχες παρατηρήσεις. Ειδικότερα οι µαθητές
δυσανασχέτησαν όταν την επόµενη ώρα επέστρεψαν στην αίθουσά τους και σε
παραδοσιακή µετωπική διδασκαλία.
∆ιαπιστώσεις των εκπαιδευτικών
1) Οι συνάδελφοι συµφώνησαν ότι η δειγµατική διδασκαλία προσέφερε στους µαθητές
κίνητρα µάθησης και λόγω της χρήσης υπολογιστών και λόγω της πολυµεσικής
παρουσίασης. Ειδικότερα είχαν την πεποίθηση ότι η χρήση παρουσίασης στην
αρχή της διδακτικής ενότητας διευκόλυνε τους µαθητές στην κατανόηση του υλικού
καθώς δεν ήταν ένα απλό κείµενο αλλά συνδύαζε εικόνες και παραδείγµατα –ήταν
ένα πολυτροπικό κείµενο. Αν είχαν προσπαθήσει να κάνουν µία λεκτική εισαγωγή
θα αντιµετώπιζαν προβλήµατα κατανόησης από τους µαθητές. Το γεγονός ότι
παρείχαµε κίνητρα µάθησης είχε κατά τη γνώµη των διδασκόντων επιπτώσεις στο
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βαθµό κατανόησης των µαθητών.

Επιπρόσθετα η παρουσίαση παρείχε ένα

πλαίσιο έρευνας για τους µαθητές και τους διευκόλυνε στην εµβάθυνση.
2) Αν υπήρχε η δυνατότητα από το αναλυτικό πρόγραµµα να επεκταθεί ο χρόνος που
αφιερώνεται στο µάθηµα θα µπορούσαµε να επεκταθούµε σε πιο ενεργητικές
δραστηριότητες π.χ. σχεδιασµού µιας διαφήµισης σύµφωνα µε τους κανόνες
δεοντολογίας είτε µιας κοινωνικής διαφήµισης.
3) Οι

διδάσκοντες

παραδέχθηκαν

ότι

ένιωσαν

έκπληξη

από

τις

εύστοχες

παρατηρήσεις µαθητών που αρέσκονται να µένουν στο παρασκήνιο της τάξης. Στο
συγκεκριµένο µάθηµα έδειξαν τις κριτικές τους ικανότητες στην ανάλυση και
σύγκριση των τεχνικών προσέγγισης του κοινού προφανώς γιατί όλοι είχαν
προσλαµβάνουσες παραστάσεις και είχαν κάτι να συνεισφέρουν στο µάθηµα. Οι
µαθητές επιπλέον είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητες περιγραφής ενός
προϊόντος όπως και της συνοπτικής παρουσίασης των ευρηµάτων τους .
Συµπεράσµατα
Η διεξαγωγή του µαθήµατος σε εργαστήριο πέρα από την κινητοποίηση της τάξης
προσέφερε στους µαθητές την πρόσβαση σε αυθεντικό υλικό, άσκησε την κριτική τους
ικανότητα όπως και τις επικοινωνιακές τους ικανότητες. ∆ιδάχθηκαν για τις µεθόδους
πειθούς και τις έθεσαν σε εφαρµογή στις οµάδες τους όταν έπρεπε να επιλέξουν την
καλύτερη διαφήµιση. Προσέγγισαν πολυτροπικά κείµενα και αποκρυπτογράφησαν τα
µηνύµατά τους.
Το ότι θυσίασαν αδιαµαρτύρητα το διάλειµµα τους και τα χαµόγελά τους στο τέλος του
µαθήµατος µας δίνουν κουράγιο να συνεχίσουµε προς την κατεύθυνση της
παιδαγωγικής αξιοποίησης των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.
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