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Η ανάδυση της ηλεκτρονικής δηµοσιογραφίας
Οι κοιλάδες έπαιξαν πάντα το ρόλο τους στην ιστορία των µέσων.
Όπως π.χ. η κοιλάδα του Ρήνου επηρέασε την τυπογραφία, έτσι και στην
εποχή µας η κοιλάδα της σιλικόνης (silicon valley) φέρνει τον άνεµο της
ανανέωσης στον τοµέα της δηµοσιογραφίας. Οι λεωφόροι της επικοινωνίας
είναι στη σηµερινή εποχή αυτό που υπήρξαν οι σιδηρόδροµοι στη βιοµηχανική
εποχή: δραστικοί παράγοντες προώθησης των ανταλλαγών.
Εδώ και µερικά χρόνια παράλληλα µε την έντυπη δηµοσιογραφία έχει
κάνει την εµφάνισή του ο ηλεκτρονικός τύπος. Πολλά έντυπα έχουν
δηµιουργήσει στο διαδίκτυο ηλεκτρονικές σελίδες, όπου παρουσιάζουν την
ύλη του εντύπου τους άλλοτε εν µέρει κι άλλοτε στο σύνολό της. Υπάρχουν
από την άλλη δικτυακοί τόποι, οι λεγόµενες πύλες (portals), οι οποίες
δηµιουργήθηκαν για το νέο µέσο χωρίς να στηρίζονται σε κάποιο έντυπο
µέσο. Καθώς όµως δεν έχουν κατορθώσει να λύσουν το θέµα των εσόδων
(κυρίως στηρίζονται στη διαφήµιση), αντιµετωπίζουν πλέον οικονοµικά
προβλήµατα. Στο δίκτυο κυριαρχεί η λογική της δωρεάν προσφερόµενης
γνώσης, η οικονοµία του είναι αυτή της προσφοράς. ∆εν έχουν ωριµάσει
ακόµα οι συνθήκες για τη δηµιουργία συνδροµητικών υπηρεσιών
πληροφορίας. Ζούµε την νηπιακή εποχή της ηλεκτρονικής δηµοσιογραφίας.
Μέσα στην τελευταία πενταετία είδαµε την άνθηση αλλά και την παρακµή
πολλών φιλόδοξων προσπαθειών για εκτεταµένη εµπορική εκµετάλλευση του
διαδικτύου. Είναι προφανές πως το καταναλωτικό κοινό δεν ανταποκρίθηκε
στις προσδοκίες εκείνων που περίµεναν να πλουτίσουν από τη µια µέρα στην
άλλη - ίσως γιατί παραγνωρίστηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
Η ηλεκτρονική δηµοσιογραφία ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου όσον
αφορά τον παραδοσιακό ρόλο του δηµοσιογράφου που επιλέγει και φιλτράρει
τη ροή των ειδήσεων. Το µοντέλο της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, των
εκδόσεων στηρίζεται στη σύµβαση «ένας µιλάει, πολλοί ακούν». Ένας ποµπός
εκπέµπει συγχρόνως σε πολλαπλούς δέκτες, οι οποίοι δεν έχουν τη
δυνατότητα απάντησης. Με αυτόν τον τρόπο, η τηλεόραση για παράδειγµα
λειτουργεί ως τεχνολογία καταπίεσης. Το άτοµο είναι παθητικός θεατής /
καταναλωτής του τηλεοπτικού προϊόντος. Το χαµηλό κοινωνικό ήθος της
τηλεόρασης σχετίζεται άµεσα µε τη µαζικότητα του µέσου. Πολύ µελάνι έχει
χυθεί για την έλλειψη δεοντολογίας που οφείλεται στο κυνήγι της
ακροαµατικότητας. Το διαδίκτυο όµως έχει τη δυνατότητα να περιορίσει το
µονοπώλιο της διακίνησης της πληροφορίας1. Στο δικτυακό αναγνώστη
παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση στις πηγές των ειδήσεων –
1
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κάτι που είδαµε να συµβαίνει όταν ξέσπασε το σκάνδαλο Κλίντον-Λεβίνσκι – ή
ακόµη να συγκρίνει την προσέγγιση δηµοσιογράφων από διαφορετικούς
δικτυακούς τόπους στο κόστος ενός κλικ του ποντικιού του.
Η πολιτική της ελεύθερης διακίνησης ειδήσεων αποτελεί µια πραγµατική
απειλή για τα ΜΜΕ και τον κόσµο των επικοινωνιών. Πώς µπορεί να έχουν
κέρδος, όταν ο καθένας γίνεται παραγωγός ειδήσεων χωρίς περιορισµούς ή
λογοκρισία ή όταν υπάρχει ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών;
Το νέο µέσο παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες σε σχέση µε το
παραδοσιακό φύλλο της εφηµερίδας. Παρέχει τη δυνατότητα στο συντάκτη να
ανανεώνει το περιεχόµενό του φύλλου όσο συχνά το επιθυµεί. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα να χάνει το κείµενο την οριστικότητα του και να κερδίζει σε
δυναµικότητα και αµεσότητα. Οι ιστοσελίδες των µεγάλων δηµοσιογραφικών
οργανισµών ενηµερώνονται κάθε λεπτό χάρη στις ευκολίες δηµοσίευσης που
παρέχει το διαδίκτυο. Ενώ η εφηµερίδα, από τη στιγµή που θα τυπωθεί δεν
µπορεί να γίνει περισσότερο επίκαιρη λαµβάνοντας υπ’ όψιν της τις
πρόσφατες εξελίξεις, µία ιστοσελίδα µπορεί να προσαρµόζεται στην
επικαιρότητα εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο.
Μερικές ιστοσελίδες εντύπων παρέχουν τη δυνατότητα στους
αναγνώστες τους να συµµετέχουν σε συζητήσεις. Ο δόκιµος ηλεκτρονικός
όρος είναι forums (αντί του λατινικώς ορθού fora). Το µέσο στην ηλεκτρονική
του µορφή είναι σαφώς πιο συµµετοχικό. Νοµιµοποιούµαστε να µιλήσουµε για
αµφίδροµη επικοινωνία; Ο αναγνώστης βλέπει άµεσα στην οθόνη του µαζί µε
τους επισκέπτες της ιστοσελίδας το κείµενο που απέστειλε στην εφηµερίδα.
Συµµετέχει µε το κλικ του ποντικιού του σε διαδικτυακά
δηµοψηφίσµατα. Οι προφήτες της διαδικτυακής τεχνοφιλίας οραµατίζονται ότι
αυτά σταδιακά θα υποκαταστήσουν την κοινοβουλευτική δραστηριότητα
φέρνοντας µας πιο κοντά στην άµεση δηµοκρατία της αρχαιοελληνικής πόλης.
Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι δεν είµαστε πλέον απλοί καταναλωτές
πληροφορίας. Έχουµε να κάνουµε ουσιαστικά µε την τρίτη επικοινωνιακή
επανάσταση στην παγκόσµια ιστορία των ΜΜΕ (τυπογραφία, ηλεκτρονικά
µέσα, διαδίκτυο). Καθώς ενσωµατώνεται στην µορφή της επικοινωνίας το
στοιχείο της επικοινωνιακής επανατροφοδότησης,
η τεχνολογία µας
απελευθερώνει από τους περιορισµούς των παραδοσιακών ΜΜΕ.
Το ηλεκτρονικό µέσο επιτρέπει να συµπεριληφθεί στην δικτυακή
εκδοχή της εφηµερίδας πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, πληθώρα
φωτογραφιών, βίντεο, ηχητικών ντοκουµέντων. Ο τρόπος που οργανώνεται η
παρουσίαση της είδησης διαφέρει σε µεγάλο βαθµό λόγω ακριβώς της
ενσωµάτωσης των διαφορετικών µέσων. Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών
εφηµερίδων είναι θεµιτό να µιλήσουµε για πληθώρα δηµοσιογραφικού υλικού
και εποµένως, κρίνεται αναγκαίο ο αναγνώστης να αναπτύξει δεξιότητες
διαχείρισης και επεξεργασίας των νέων ηλεκτρονικών δεδοµένων. Οι
δυνατότητες των ψηφιακών κειµένων να διακινηθούν σε δευτερόλεπτα σε
όλον τον κόσµο, να τροποποιηθούν και να δηµοσιευτούν, να συµπεριλάβουν
οπτικό και ηχητικό υλικό αποτελούν πρόκληση για τους δηµοσιογράφους:
πρόκληση να αναδιαµορφώσουν τις µεθόδους γραφής και τους τρόπους
επικοινωνίας µε το κοινό τους.
Μία δηµοσιογραφική ηλεκτρονική έκδοση µπορεί να προσεγγίσει το
κοινό της κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας του, όπου «παραδοσιακά»
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δε συνηθίζεται η πρόσβαση σε τηλεόραση ή η ανάγνωση εφηµερίδας. Ο
εργαζόµενος µπροστά στην οθόνη του υπολογιστή του εύκολα µπορεί να
ξεκλέψει µερικά κλικ για να ενηµερωθεί για τη ροή των ειδήσεων, ειδικά εάν
ένα γεγονός παρουσιάζει αυξηµένο ενδιαφέρον για τον ίδιο.
Η υπερκειµενική σύνθεση των δηµοσιογραφικών ιστοσελίδων εµπλέκει
δυναµικά τους αναγνώστες τους σε µία εξερεύνηση του περιεχοµένων τους. Η
διαµόρφωση της δοµής του κειµένου µέσα από την επιλογή της µιας ή της
άλλης αναγνωστικής διαδροµής επηρεάζει την ίδια την έννοια του κειµένου, το
οποίο βρίσκεται υπό συνεχή διαµόρφωση. Η εµπειρία της ανάγνωσης µε αυτόν
τον τρόπο διευρύνεται. Επιπρόσθετα πολλές ιστοσελίδες ειδησεογραφικών
πρακτορείων επιτρέπουν την παραµετροποίηση της σελίδας τους σύµφωνα µε
τα ενδιαφέροντα του αναγνώστη. ∆ηλαδή, ο επισκέπτης µιας ιστοσελίδας
µπορεί να αποθηκεύσει µία σύνθεση των ειδήσεων που τον ενδιαφέρουν και,
κάθε φορά που επιστρέφει στο συγκεκριµένο δικτυακό τόπο, να του
παρουσιάζεται η αποδελτίωση των τοµέων της επιλογής του. Στην περίπτωση
των δηµοσιογραφικών δικτυακών τόπων, µε τον όρο αλληλεπίδραση
δηλώνεται ότι η επικοινωνία προσαρµόζεται στο χρήστη. Πρόκειται για µια
σηµαντική αλλαγή, µε την οποία δεν έχουµε ουσιαστικά εξοικειωθεί. Σηµαίνει
ότι αυτό που παρουσιάζουµε κατά «µεταφορικό» τρόπο ζωντανεύει και
αποκτά νοηµοσύνη. Αν τα παραδοσιακά µέσα, όπως η τηλεόραση, ο
κινηµατογράφος, το θέατρο ή το βιβλίο, «διαβάζονται», τότε τα
αλληλεπιδραστικά µέσα τείνουν να δηµιουργήσουν µια σχέση µεταξύ της
είδησης και του κοινού, η οποία κατασκευάζεται µε βάση το διάλογο του
ανθρώπου και της µηχανής. Ο χρήστης του διαδικτύου έχει εξελιχθεί,
αναγκαστικά, σε δύσπιστο αναγνώστη. Αισθάνεται άβολα, αν δεν βλέπει και
αντίθετες από την κυρίαρχη γνώµες, εάν δεν επαληθεύει την πληροφορία. Οι
δικτυακοί τόποι µεγάλων οργανισµών αντιµετωπίζουν συχνά εισβολή από
hackers που προσπαθούν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο τους. Στις 13
Ιουνίου 2001 η ιστοσελίδα του BBC µετέδιδε την ψευδή είδηση του θανάτου
της τραγουδίστριας Britney Spears µετά από µία διαδικτυακή εισβολή. Οι
αποκλειστικές ειδήσεις αντιµετωπίζονται µε δυσπιστία. Στο διαδίκτυο ακόµη
και η πιο περιθωριακή θέση είναι µερικά µόνο κλικ µακριά2. Πολλοί ήταν αυτοί
που αναζήτησαν το αντίπαλο δέος του CNN.com µετά τα γεγονότα της 11ης
Σεπτεµβρίου. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι η ιστοσελίδα του
δικτύου Aljazeera πολύ σύντοµα απέκτησε και την αγγλόφωνη έκδοσή της
προκειµένου να ανταποκριθεί στην αυξηµένη επισκεψιµότητα χρηστών του
∆υτικού κόσµου.
Το διαδίκτυο µας χαρίζει µία ευρεία οπτική γωνία. Θεωρητικά µας
παρέχεται η δυνατότητα να διαβάσουµε όλες τις εφηµερίδες του πλανήτη, όλα
τα κανάλια, να παρακολουθήσουµε συζητήσεις και διαλέξεις πολύ εύκολα και
οικονοµικότατα. Ο πλοηγούµενος σχηµατίζει µόνος του την εικόνα της δικής
του πληροφόρησης σαν ψηφιδωτό από σελίδες και τόπους, απόψεις και
εκδοχές.

Chroust Ρ. , Neo-Nazis and Taliban on-Line: Anti-Modern Political Movements and Modern Media,
στο συλλογικό έργο Ρ. Ferdinand (ed.) The Internet, Democracy and Democratization, 2000, Frank
Kass, London: σ.47

2

Εισήγηση στο Η΄ Πανελλήνιο συνέδριο Παγγλωσία οργάνωση: Τοµέας Γλώσσας και Πολιτισµού του
Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ 4-5/4/2003
3

Η θέαση των γεγονότων καθίσταται αντικειµενικότερη στο διαδίκτυο
επειδή ακριβώς ο κάθε αναγνώστης δηµιουργεί ένα δικό του ψηφιδωτό
ενηµέρωσης. ∆εν πρέπει να παραγνωρίζουµε τη δυνατότητα παραµονής και
αναστοχασµού επί µακρόν της ίδιας είδησης που µας παρέχει το µέσο. ∆ίχως
άλλο, αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα για την καλύτερη δυνατή αφοµοίωση
των γεγονότων. Ο άπλετος χρόνος επεξεργασίας της είδησης, διαφοροποιεί το
διαδίκτυο σε σχέση µε τα άλλα ΜΜΕ. Η δυνατότητα εξατοµίκευσης του
χρόνου πρόσληψης λείπει από τα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης και του
ραδιοφώνου, τα οποία είδαµε να εξελίσσονται µε το χρόνο σε παραγωγούς
ειδήσεων. Το διακύβευµα αυτό, στην πραγµατικότητα θεραπεύεται στο
διαδίκτυο.
Πολύ σηµαντικό για τους ερευνητές θεωρείται το γεγονός ότι τους
παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης στα αρχεία των εφηµερίδων περασµένων
ετών. Η εφηµερίδα «Τα Νέα» παρέχει στο κοινό την ηλεκτρονική µορφή των
αρχείων της από τον Απρίλιο του 1997 , « Το Βήµα» από τον Ιούλιο του 1996
και η Ελευθεροτυπία από τον Αύγουστο του 1995. Ο επισκέπτης ορίζει λέξειςκλειδιά και η µηχανή αναζήτησης της εφηµερίδας αναλαµβάνει να του
επιστρέψει όλα τα άρθρα των τελευταίων ετών που περιλαµβάνουν τους
συγκεκριµένους όρους.
Οι αλλαγές των σηµειωτικών τρόπων µε τους οποίους διακινείται η
είδηση καταγράφονται από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και η θεωρία της
επικοινωνίας αναλαµβάνει να ερµηνεύσει το νέο επικοινωνιακό τοπίο που
διαµορφώνεται3. Η οπτικοποίηση της αφήγησης δεν µπορεί να θεωρηθεί απλή
µετάφραση ενός σηµειωτικού τρόπου σε άλλον. Χρειάζεται να κατανοήσουµε
τα σηµειωτικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών τρόπων, όταν αυτά
συνδυάζονται σε πολυτροπικές συνθέσεις 4.
Ξηµερώνει η 11η Σεπτεµβρίου
Κατά τη διάρκεια της τροµοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεµβρίου οι
περισσότεροι κάτοικοι του πλανήτη είχαν καθηλωθεί µπροστά στις οθόνες της
τηλεόρασής τους. Όταν όµως, ξεπερνώντας το αρχικό σοκ, αναζήτησαν τα
βαθύτερα αίτια αυτού του γεγονότος όπως και την επικοινωνία µε τους
οικείους τους, πολλοί στράφηκαν στο διαδίκτυο, λόγω και της υπερφόρτωσης
των τηλεπικοινωνιακών γραµµών. Τα συναισθήµατα ήταν πολύ έντονα εκείνη
την ηµέρα για να µείνει κάποιος καθηλωµένος στην τηλεόραση έτσι σύντοµα
πολλοί ήταν εκείνοι που κατέφυγαν στο διαδίκτυο αναζητώντας την
ανθρώπινη επικοινωνία. Η ασύγχρονη επικοινωνία των δικτύων αποδείχθηκε
σε αυτή την περίπτωση αρκετά αποτελεσµατική. Ας µην ξεχνάµε άλλωστε, ότι
ο σχεδιασµός του διαδικτύου έχει προβλέψει την περίπτωση µιας
καταστροφής των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Μετά τις πρώτες ώρες η
τηλεόραση βρέθηκε να επαναλαµβάνει σε µεγάλο ποσοστό τις ίδιες µονότονες
εικόνες. Τότε πήραν τη σκυτάλη αρκετοί µικροί δικτυακοί τόποι, οι οποίοι,
αφού συνέλεξαν πληροφορίες από αυτόπτες, συνδέθηκαν µε οτιδήποτε
3
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χρήσιµο είχε αναρτηθεί στο δίκτυο. Οι µεγάλοι ειδησεογραφικοί δικτυακοί
τόποι µπήκαν στο χορό µόλις συνήλθαν από την αιφνίδια ζήτηση. Ήταν
επόµενο να δηµιουργηθεί ένας συνωστισµός σε συγκεκριµένες ιστοσελίδες µε
αποτέλεσµα οι εξυπηρετητές να µην µπορούν να ανταποκριθούν. Σύντοµα
όµως τα τεχνικά ζητήµατα αντιµετωπίστηκαν και ο διαδικτυακός αναγνώστης
είχε στη διάθεσή του διαγράµµατα, χάρτες, αναλύσεις, ιστορικά στοιχεία για
να κρίνει και να συγκρίνει. Τις επόµενες ηµέρες οι ίδιοι δικτυακοί τόποι
βοηθούν τη συλλογή πληροφοριών για αγνοούµενους δηµιουργώντας
ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων.
Όπως ο πόλεµος του κόλπου συνδέθηκε µε την τηλεόραση έτσι και το
διαδίκτυο την 11η Σεπτεµβρίου υπήρξε για τους ανθρώπους που πάσχιζαν να
επικοινωνήσουν µε τους δικούς τους ένα εναλλακτικό µέσο επικοινωνίας.
∆ιαγράµµατα, χάρτες, αναλύσεις, ιστορικά στοιχεία, αµφίδροµη παρουσίαση
γρήγορα ήταν διαθέσιµα στους επισκέπτες και βοήθησαν να ξεκαθαρίσει το
τοπίο.
Τις επόµενες ηµέρες ο ρόλος του διαδικτύου έγινε πολύ περισσότερο
αισθητός. Ο Μπλερ δηµοσίευσε πρώτα εκεί το σύνολο των ενοχοποιητικών
στοιχείων σχετικά µε τον Μπιν Λάντεν και ο Μπους ανέφερε κατά κύριο λόγο
δικτυακές διευθύνσεις όταν έκανε έκκληση για προσφορά βοήθειας από τους
πολίτες.
Η διαδραστικότητα του µέσου έδωσε διέξοδο στη συναισθηµατική
ένταση της κοινότητας. Αυτή η κοινότητα φυσικά δεν εντοπιζόταν µόνο στις
ΗΠΑ και δεν περιοριζόταν από κανενός είδους σύνορα. ∆ικτυακά βιβλία
συλλυπητήριων ανοίχτηκαν αµέσως σε αρκετές χώρες ενώ σε αρκετές σελίδες
δόθηκε η δυνατότητα στους επισκέπτες τους να ανάψουν ένα κερί στη µνήµη
των θυµάτων.
Το εύρος των συναισθηµάτων που εκφράστηκε εκείνη την ηµέρα εκτάθηκε
από τη θλίψη και το φόβο έως το θυµό και το µίσος.Αν θελήσουµε να
κατατάξουµε σε κατηγορίες τα συναισθήµατα που εκφράστηκαν στους
δικτυακούς τόπους διακρίνουµε:
1) σοκ και δυσπιστία
2) θλίψη και συλλυπητήρια
3) θρησκευτικό συναίσθηµα
4) θυµό, φόβο και µίσος
5) νηφαλιότητα, κριτική προσέγγιση των αιτίων
6) αιτήµατα εκδίκησης µε χρήση στρατιωτικών µέσων
7) ειρηνιστική προσέγγιση
Κυριάρχησαν οι σελίδες που εκφράζουν θλίψη 75% σε σύνολο 84
ιστοσελίδων και ακολουθούν αυτές που στρέφονται προς το θεό για βοήθεια
(60%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι σελίδες που ζητούσαν
επίµονα τις πρώτες ηµέρες εκδίκηση µειώθηκαν στο πέρασµα του χρόνου. Την
έκφραση της θλίψης συναντάµε ακόµα και σε κυβερνητικούς δικτυακούς
τόπους που συνήθως δεν υπάρχουν περιθώρια για τέτοιες εκδηλώσεις.
Πολλές σελίδες συγκέντρωσαν φωτογραφικό υλικό σχετικό µε τις
επιθέσεις. Ακόµα και σήµερα το πλήθος και η ποικιλία του υλικού είναι
αξιοπρόσεκτα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός της καλλιτεχνικής
έκφρασης που αναδύεται µε αφορµή τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου καθώς
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πολλοί δηµοσιεύουν τα έργα τους στις προσωπικές τους σελίδες είτε σε ειδικές
εκθέσεις
∆ιδακτική πρόταση
Ζούµε σε µια περίοδο έντονων αλλαγών, όπου οι ραγδαίες εξελίξεις
διαµορφώνουν νέες πραγµατικότητες και διαταράσσουν γνωστές ισορροπίες.
Το καινούργιο φέρνει αναστάτωση, καθώς απαιτεί πάντα µια τεράστια δαπάνη,
σε ατοµικό ή συλλογικό επίπεδο, για την αποδοχή του και κυρίως για την
απώλεια των όσων έχουν κατακτηθεί.
Στη σηµερινή συγκυρία, όπου η δύναµη των µέσων επικοινωνίας
διευρύνεται συνεχώς και η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία το ερώτηµα είναι
πόσο η αλλαγή και η διεύρυνση των µέσων µεταβάλλουν το µήνυµα. Ως
εκπαιδευτικοί οφείλουµε να ανταποκριθούµε προσεγγίζοντας τα νέα µέσα και
εξετάζοντας τις διαφοροποιήσεις των µεθόδων ανάγνωσής τους.
Η διδακτική πρόταση που σας παρουσιάζεται κινείται προς την
κατεύθυνση της ανάπτυξης αυτών ακριβώς των δεξιοτήτων που απαιτούνται
από έναν πολίτη της κοινωνίας της πληροφορίας. Αποσκοπεί στο να
εκπαιδεύσει το δέκτη της πληροφορίας ως ενεργητικό αναγνώστη των
νοηµάτων που παράγονται από τη συνάντηση εικόνας – κειµένου στα νέα
ηλεκτρονικά περιβάλλοντα επικοινωνίας. Εκκινεί από την απλή διαπίστωση ότι
τα ηλεκτρονικά κείµενα, επειδή είναι πολυτροπικά και πολυεπίπεδα, απαιτούν
αυξηµένες δεξιότητες από τον αναγνώστη προκειµένου να τα προσεγγίσει
αποτελεσµατικά.
Η διδακτική µας πρόταση παρακολουθεί την ανάπτυξη των ιστοσελίδων
εκείνης της ηµέρας και ζητά από τους µαθητές να αναγνωρίσουν τα στοιχεία
που προδίδουν την άποψη του δηµοσιογράφου (µία δραστηριότητα που
ζητείται από τους µαθητές της Β΄Λυκείου στο κεφάλαιο «διαπλοκή του
γεγονότος µε το σχόλιο στην είδηση»5 – «η οπτική γωνία του δηµοσιογράφου
στην είδηση»6), να αναλύσουν την επίδραση των ειδήσεων στη
συναισθηµατική κατάσταση του κοινού και στη διαµόρφωση των στάσεών του
και, το κυριότερο, τους ζητείται να χειριστούν τη γλώσσα αλλά και τους
διάφορους σηµειωτικούς τρόπους που παρέχει το νέο µέσο, ώστε να
εκφράσουν τις απόψεις τους για ένα µεγάλο γεγονός.
Η πολυτροπικότητα των κειµένων είναι ένας τοµέας που ερευνάται
στην εποχή µας από ειδικούς επιστήµονες στους τοµείς της εκπαίδευσης και
της επικοινωνίας7. Σε ένα πολυτροπικό κείµενο η επικοινωνία συντελείται µε

Τσολάκης Χ. κ.α. Έκφραση- Έκθεση για το Ενιαίο Λύκειο, τεύχος Β΄ 2002, ΟΕ∆Β, Αθήνα, σ.σ.21-2
Τσολάκης Χ. κ.α. Έκφραση- Έκθεση για το Ενιαίο Λύκειο, τεύχος Β΄ 2002, ΟΕ∆Β,Αθήνα, σ.σ.48-51
7
Kress, G., Leeuwen Van L. Reading Images : The Grammar of Visual Design 1995, Routledge,
London
Shapiro M., Words, Script, and Pictures : Semiotics of Visual Language. 1996, Braziller.
Snyder I. (editor) Joyce M. (editor) Page to Screen : Taking Literacy into the Electronic Era., 1998,
Routledge, London.
Berger A., Seeing Is Believing : An Introduction to Visual Communication, 1998, Mayfield, Publ.
Ann M., Visual Intelligence : Perception, Image, and Manipulation in Visual Communication, 1997,
State University of NY Press.NY
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πολλούς σηµειωτικούς τρόπους (modes), ο καθένας από τους οποίους επιτελεί
έναν ειδικό και σηµαντικό ρόλο8.
Στις µέρες µας, η κυριαρχία του γραπτού λόγου αµφισβητείται όλο και
περισσότερο. Η ευρεία χρήση της εικόνας στα ηλεκτρονικά µέσα έχει
συµβάλει σε αυτήν την αµφισβήτηση. Τα σηµεία δεν είναι αθώα. Η ανάγνωση
ενός πολυτροπικού κειµένου περιλαµβάνει όχι µόνο τα γλωσσικά στοιχεία του
αλλά και τα µη γλωσσικά (το είδος των φωτογραφιών που το συνοδεύουν, τη
θέση και την έκταση που αυτές καταλαµβάνουν, το είδος της γραµµατοσειράς
που επιλέγεται, τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται). Για το λόγο αυτό, η
ανάγκη να επιλέξουµε ή να διαµορφώσουµε κριτήρια αποκωδικοποίησης των
διαφορετικών
σηµειωτικών
τρόπων
που
χρησιµοποιούνται
είναι
επιτακτικότερη, αν θέλουµε να προετοιµάσουµε πολίτες που θα είναι
συνειδητοί στις επιλογές τους9.
Στην εποχή µας, η µορφή του κειµένου άλλαξε. Ο γραπτός λόγος
άρχισε να ενσωµατώνει οπτικο-ακουστικά ερεθίσµατα. Αυτό οφείλεται,
ανάµεσα στα άλλα, και στις ραγδαίες εξελίξεις που σηµειώνονται στο χώρο της
τεχνολογίας. Τα κριτήρια που εφαρµόζαµε µέχρι σήµερα κατά την ανάγνωση
των κειµένων δεν επαρκούν. Πώς µπορούµε να «διαβάσουµε» ένα ψηφιακό
κείµενο, όταν τα όρια του δεν είναι πλέον διακριτά αλλά ρευστά; Άραγε αρκεί
η σηµειωτική; Θα µπορέσει να µας καθοδηγήσει στην προσέγγιση των νέων
πολυτροπικών κειµένων;
Αν τώρα προσθέσουµε στον εκρηκτικό αυτό συνδυασµό και µία νέα
δοµή κειµένου; Εννοούµε φυσικά το υπερκείµενο. Η διακειµενικότητα στο
δίκτυο είναι συγκεκριµένη και πραγµατική. Αυτό σηµαίνει ότι τα ντοκουµέντααποσπάσµατα συναντιούνται πραγµατικά. Μια σύνδεση (link) οδηγεί
πραγµατικά σε περισσότερους τόπους παραποµπής στο ίδιο ή σε άλλα
κείµενα.
Μία σελίδα είναι στατική, τυπωµένη µαύρο πάνω σε άσπρο ― το
ανοιχτό σε κάθε επαναδιοργάνωση υπερκείµενο είναι µια δυναµική µήτρα ,
από την οποία ο αναγνώστης συνθέτει το δικό του κείµενο.
Οπτική επικοινωνία
Ορισµένοι ερευνητές10 υποστηρίζουν ότι, καθώς η εικόνα τείνει να
κυριαρχήσει, βαδίζουµε στη δηµιουργία µιας «οικουµενικής γλώσσας». Η
πολυσυζητηµένη παγκοσµιοποίηση προϋποθέτει µια τέτοια γλώσσα. Τείνει
στην ουδετεροποίηση της επικοινωνίας. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να
ξεχνάµε ότι ο τρόπος µε τον οποίο «διαβάζουµε» µια εικόνα σχετίζεται άµεσα
µε τις πολιτισµικές µας προσλαµβάνουσες. Η επικοινωνία δια µέσου των
εικόνων δεν µπορεί παρά να βασίζεται σε µια γενικευµένη θεώρηση της
Αισθητικής, εφόσον προσληφθεί όµως σαν επικοινωνιακό µέσο µέσα από τους
συνειρµούς και τις αναλύσεις της σηµειολογίας της εικόνας. Η πλήρης
Χοντολίδου Ε., Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας, Γλωσσικός υπολογιστής τχ. 1
www.komvos.edu.gr/periodiko/thematikes/3/index.htm
9
Γιακουµάτου Τ. Μία δειγµατική διδασκαλία σχετικά µε την πολυτροπικότητα των κειµένων, Συνέδριο
ΣΕΠ∆ΕΘ "Πληροφορική και εκπαίδευση", Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2000.
Καράκιζα, Τ. Το εικονοποιηµένο υπολογιστικό και δικτυακό περιβάλλον και ο οπτικός αλφαβητισµός
των µαθητών -Μία άρρηκτη σχέση, 2ο Συνέδριο Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας
στην εκπαίδευση, Πάτρα 13-15/10/2000
10
Dyer G. Advertising as communication,1990 Routledge, London
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κατανόηση π.χ. µιας φωτογραφίας εµπεριέχει στοιχεία «ανάγνωσης» της
γλώσσας της. Οργανώνουµε δηλαδή την ανάγνωσή µας κάτω από ορισµένους
κανόνες, οι οποίοι µας ωθούν να έχουµε γρήγορα και αποτελεσµατικά
συγκινησιακές επιθυµίες και φορτίσεις.
Αν θέλουµε να γίνουµε υποψιασµένοι θεατές των εικόνων οφείλουµε
να δουλέψουµε πάνω στα φίλτρα πρόσληψής τους. Όλα θα πρέπει να µας
απασχολούν, από το περιβάλλον που έχει τραβηχτεί η φωτογραφία και τη
σύνθεσή της µέχρι την θέση της µέσα στο κείµενο, την τεχνική και τα σηµεία
που υποδηλώνουν τη σχέση της εικόνας µε την πραγµατικότητα και το
χωροχρόνο της.
Η σηµειολογία της εικόνας γεννήθηκε από την ανάγκη που έχει ο
δηµιουργός
-αλλά και ο θεατής- να καταλάβει, να εισχωρήσει στην
αντικειµενική και υποκειµενική αλήθεια της ανάγνωσης των οπτικών σηµείων
και να τοποθετηθεί απέναντι στον κόσµο προσανατολίζοντας ο ίδιος τη σχέση
του µαζί του.
Η σηµειολογία της δηµοσιογραφικής φωτογραφίας ενδιαφέρεται να
δηµιουργήσει στο θεατή δηµιουργική συνείδηση (αξία), κάνοντάς τον
ταυτόχρονα ικανό να µπορεί να πεισθεί πάνω σε συγκεκριµένα γεγονότα ή σε
συγκεκριµένες πράξεις. Όµως η ψηφιακή τεχνολογία ευνοεί τις παραποιήσεις
φωτογραφιών και ο µέσος θεατής εύκολα µπορεί να εξαπατηθεί. ∆υστυχώς
δεν υπάρχει ένας εύκολος τρόπος για να επαληθεύσουµε τη γνησιότητα µιας
φωτογραφίας.
Ο Saussure υποστηρίζει ότι το σηµείο είναι η "η ολότητα που
προκύπτει από τη σύνδεση ενός σηµαίνοντος (στην περίπτωσή µας η
φωτογραφική εικόνα) και ενός σηµαινόµενου (έννοια)". Στον σχηµατισµό του
σηµαίνοντος δεν υπάρχει κανόνας. Ο σχηµατισµός είναι αυθαίρετος. Η
επακόλουθη όµως σύζευξη των εννοιών σηµαίνοντος - σηµαινόµενου είναι
απόρροια συνειρµών. Σε µια ανάγνωση φωτογραφικής εικόνας λοιπόν
βρίσκουµε αυτές τις µορφές (σηµαίνοντα) που θα µας παραπέµψουν στις
αντίστοιχες έννοιες (σηµαινόµενα).
Μια φωτογραφία µπορεί να µεταδώσει γνώση και συγκινησιακή
φόρτιση. Η ψυχολογική επίδραση της ανάλυσης µιας φωτογραφίας στον
άνθρωπο ή σε µια µερίδα ανθρώπων µπορεί να είναι καθοριστική για τη λήψη
αποφάσεων.
Στις περισσότερες περιπτώσεις ο άνθρωπος µέσω των φωτογραφιών
αντικρίζει την πραγµατικότητα. Η φωτογραφική εικόνα µπορεί να καταγράψει
µε το δικό της µοναδικό τρόπο κοινωνικά προβλήµατα, πολέµους, όνειρα και
προσδοκίες για ένα καλύτερο αύριο, το περιβάλλον µέσα στο οποίο ζούµε, να
γίνει πληροφόρηση στα µέσα µαζικής επικοινωνίας αλλά ταυτόχρονα να
υποστηρίζει θέσεις και αντιθέσεις. Η εµπειρία που αποκτά κανείς
«διαβάζοντας» φωτογραφίες µε κριτήριο την κοινωνική ή µε την ιστορική ή
ακόµη µε την ψυχολογική τους διάσταση, είναι σηµαντική.
Ο ανθρώπινος πολιτισµός εξελίχθηκε και έφτασε στο σηµείο που είναι
σήµερα, χρησιµοποιώντας διαφορετικές πληροφορίες προερχόµενες από
οπτικά, ηχητικά και άλλου είδους σηµεία.
Γλώσσα δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα ιεραρχηµένο σύστηµα
επικοινωνίας που χρησιµοποιείται για να µεταδώσει µια πληροφορία. Επειδή
αποτελείται από σηµεία είναι ένα σηµειωτικό σύστηµα επικοινωνίας. Τα σηµεία
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στην ανάγνωση µιας γλώσσας δεν είναι µεµονωµένα ούτε στερούνται δοµής
αλλά αποτελούν οργανωµένα
συστήµατα επικοινωνίας. Μια γλώσσα
χρειάζεται εκµάθηση και η κατάκτησή της είναι αποτέλεσµα σκληρής δουλειάς.
Όπως η µητρική µας γλώσσα έχει ένα δεδοµένο τρόπο σύνταξης, έχει κανόνες
γραµµατικής και χρειάζεται µελέτη για να κατανοήσουµε το λειτουργικό της
και να εκφράσουµε µέσα απ' αυτήν, έτσι και µια οπτική γλώσσα, στη
συγκεκριµένη περίπτωση η γλώσσα των ηλεκτρονικών σελίδων, έχει τα δικά
της στοιχεία, που πρέπει να κατανοήσουµε πλήρως, για να µπορέσουµε να
εκφραστούµε µέσα απ' αυτήν.
Οργάνωση της διδασκαλίας
Οι µαθητές αρχικά επισκέπτονται σειρά διευθύνσεων και καταγράφουν
τον τρόπο απόδοσης των γεγονότων. Συζητούν µεταξύ τους για τις µεθόδους
παρουσίασης των ειδήσεων, την προσαρµογή του περιεχοµένου στην πολιτική
του δηµοσιογραφικού οργανισµού και στις ανάγκες των αναγνωστικών
οµάδων. Στη συνέχεια συζητούν στην οµάδα τους και σχεδιάζουν µία
ιστοσελίδα, στην οποία θα εκφράσουν τις απόψεις τους. Εκµεταλλευτήκαµε το
χωρισµό σε οµάδες έτσι, ώστε άλλοι µαθητές να ασχοληθούν µε τη συγγραφή
κυρίων άρθρων, άλλοι σχολίων και επισκοπήσεων. Οι τίτλοι, οι επιφυλλίδες, τα
γραφικά, τα χρώµατα καθώς και η τεχνική σελιδοποίησης έγιναν αντικείµενα
µελέτης και σχολιασµού.
Το ίδιο το διαδίκτυο υποστήριξε τους µαθητές σε αυτή τη φάση της
εργασίας τους, καθώς η συλλογή του υλικού έγινε σε ηλεκτρονική µορφή µε
την αποδελτίωση που έκαναν οι µαθητές στα ηλεκτρονικά αρχεία
δηµοσιογραφικών οργανισµών.
Τα σηµεία στα οποία επικεντρώθηκε η προσοχή µας ήταν τα είδη
εποπτικού υλικού που χρησιµοποιούνται (φωτογραφίες –βίντεο – µαρτυρίες),
η περιεκτικότητα τους σε πληροφορίες, η ελκυστικότητα της εµφάνισης, η
εξυπηρέτηση "ανώτερων" γνωστικών διαδικασιών ( δίνεται η δυνατότητα
συµµετοχής στον αναγνώστη; µπορεί να εκφράσει τη γνώµη του π.χ. σε έναν
πίνακα ανακοινώσεων;), η ευκολία χρήσης.
Το εικονικό µήνυµα απευθύνεται σε έναν δέκτη εντελώς ανυποψίαστο
κι εποµένως ευάλωτο. Συχνά έχουµε συναντήσει δηµοσιεύµατα που
κατηγορούν τους µαθητές για "έλλειψη κριτικού πνεύµατος", η ερώτηση όµως
γυρίζει σε εµάς «τι έχουµε κάνει για την οπτική εκπαίδευση των µαθητών
µας;» Η εκπαίδευση δεν είναι δυνατόν να κατευθύνει τα οπτικά µηνύµατα,
αλλά µπορεί να δουλέψει πάνω στα φίλτρα της πρόσληψής τους. ∆εν
επιθυµούµε να ασχοληθούµε σε βάθος µε τη σηµειολογία των νέων µέσων
όσο να καταστήσουµε τους µαθητές µας λίγο πιο υποψιασµένους.
Σε ότι αφορά τον τρόπο οργάνωσης της διδακτικής/ µαθησιακής
διαδικασίας καταβάλαµε προσπάθεια ώστε:
1) Οι διδακτικοί µας στόχοι να είναι καθορισµένοι µε σαφήνεια και να
στοχεύουν σε συγκεκριµένες επιδιώξεις και αποτελέσµατα. Η εργασία µε
οµάδες επιτρέπει την ευελιξία εφαρµογής διαφόρων µεθόδων διδασκαλίας
ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες µάθησης και τις γνωστικές απαιτήσεις
των µαθητών.
2) Οι σπουδαστές να εµπλέκονται ενεργά στις δραστηριότητες της
µάθησης
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3) Το περιβάλλον της διδασκαλίας να επιτρέπει τη χρησιµοποίηση
ποικιλίας τεχνολογικών µέσων. Πέρα από τον κιµωλιοπίνακα, ο
επεξεργαστής κειµένου είναι ένα ακόµα εργαλείο που επιτρέπει να
πειραµατιστούµε µε τα κείµενα και να επιφέρουµε άπειρες διορθώσεις
χωρίς κόστος σε χρόνο.
4) Το διδακτικό πλαίσιο να περιλαµβάνει εκτός από τη µετάδοση
γνώσεων (knowledge-Based) και δραστηριότητες λύσης προβληµάτων
(Problem-Solving) Οι σπουδαστές αναπτύσσουν ικανότητες ανάλυσης,
γενίκευσης και σύνθεσης της γνώσης και εφαρµογή της σε διαφορετικούς
τοµείς. Τους ενθαρρύνουµε να σκέπτονται κριτικά.
5) Στο πλαίσιο της διδακτικής-µαθησιακής διαδικασίας να ενισχύεται η
αλληλεπίδραση µεταξύ διδάσκοντα-σπουδαστών και των σπουδαστών
µεταξύ τους. ∆ίνουµε για αυτό το λόγο πολλές δραστηριότητες που
προϋποθέτουν τη δυναµική εµπλοκή των µαθητών στη διδακτική
διαδικασία. Μας ενδιαφέρει να αναλαµβάνουν και να ολοκληρώνουν
εργασίες µέσα σε δεδοµένα χρονικά περιθώρια.
Η συγκεκριµένη διδασκαλία πραγµατοποιήθηκε σε 12 περίπου τµήµατα
Β΄Λυκείου στο πλαίσιο της εφαρµογής του προγράµµατος του ΥΠΕΠΘ
«Ενδοσχολική επιµόρφωση στις ΤΠΕ». Απέσπασε τα επαινετικά σχόλια των
καθηγητών που συνεργάστηκαν στην πραγµατοποίηση της διδασκαλίας αλλά
και άλλων φιλολόγων που παραβρέθηκαν ως παρατηρητές. Το κύριο
πρόβληµα που αντιµετωπίσαµε ήταν η πίεση του χρόνου καθώς οι οµάδες
χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για τη σύνθεση των απόψεων τους. ∆εν
έλειψαν και τα τεχνικά προβλήµατα, κυρίως θέµατα καθυστερήσεων στην
αναζήτηση ιστοσελίδων.
Ως δραστηριότητα προετοιµασίας ζητήθηκε από τους µαθητές µία
σύγκριση των πρωτοσέλιδων των εφηµερίδων µε τις ιστοσελίδες. Ειδικότερα
ζητήθηκε να σχολιαστεί α) η ποιότητα του σχολιασµού β) ο πλούτος των
πηγών γ) ο πλουραλισµός της επικοινωνίας δ) ο σχεδιασµός τους. Εδώ
επιµείναµε στις λύσεις που προκρίνουν οι σχεδιαστές για να αποδώσουν την
έµφαση. Π.χ. υπάρχουν εφέ στις ιστοσελίδες; Τεράστιοι τίτλοι; (Οι σχεδιαστές
ιστοσελίδων γνωρίζουν ότι η προσθήκη αυτών των χαρακτηριστικών έχει
επιπτώσεις στην ταχύτητα εµφάνισης στην οθόνη µας. Είναι αναγκασµένοι εκ
των πραγµάτων να τα αποφύγουν). Αυτό έχει άµεσο αποτέλεσµα ο χρήστης
του διαδικτύου να µην φοβάται ούτε να πανικοβάλλεται. Ο πλοηγούµενος
σχηµατίζει µόνος του την εικόνα της δικής του πληροφόρησης σαν ψηφιδωτό
από σελίδες και τόπους, απόψεις και εκδοχές.
Οι καθηγητές που συµµετείχαν στη συγκεκριµένη διδασκαλία
παρακολουθούσαν τις επιµέρους οµάδες και τις τροφοδοτούσαν µε
ερωτήµατα που παρατίθενται στο φύλλο εργασίας.
Συµπεράσµατα
Το υλικό που έχει συγκεντρωθεί έως τώρα βέβαια δεν µας επιτρέπει να
εξάγουµε ασφαλή συµπεράσµατα για την αποτελεσµατικότητα της
προσέγγισης µας. Όµως, µια πρώτη ανάλυση των µέχρι τώρα δεδοµένων
δείχνει ότι οι µαθητές εµφανίζονται στην πλειοψηφία τους ικανοποιηµένοι από
τη διεξαγωγή της διδασκαλίας στο εργαστήριο των υπολογιστών. Οι µαθητές
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διατύπωσαν θετική άποψη για τον τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής των
διδακτικών δραστηριοτήτων, το επίπεδο επικοινωνίας/ αλληλεπίδρασης µε τον
διδάσκοντα και τα χαρακτηριστικά του χρησιµοποιούµενου εποπτικού υλικού,
την παρουσία του καθηγητή, το ρόλο του
ως συντονιστή των
δραστηριοτήτων. Τεχνικές που τους βοήθησαν κατά την παρακολούθηση ήταν
η χρήση ευέλικτων διδακτικών σχηµάτων και τεχνικών όπως οι συχνές
ερωτήσεις του διδάσκοντα για παροχή ανατροφοδότησης και ελέγχου της
µαθησιακής διαδικασίας, η συνεχής παρώθηση των µαθητών για συµµετοχή
και για υποβολή ερωτήσεων ή τοποθετήσεων, η αµεσότητα στο διάλογο
καθώς και η χρήση ποικιλίας οπτικο-ακουστικών ερεθισµάτων και εποπτικού
υλικού.
Σε γενικές γραµµές µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η διαµεσολάβηση
των ψηφιακών µέσων κατά τη διδακτική διαδικασία δηµιουργεί ιδιαιτερότητες
και απαιτεί τη χρησιµοποίηση ευέλικτων διδακτικών σχηµάτων και τεχνικών
όπως είναι οι συχνές ερωτήσεις του διδάσκοντα για παροχή ανατροφοδότησης
και ελέγχου της µαθησιακής διαδικασίας, η συνεχής παρώθηση των µαθητών
για συµµετοχή, η υποβολή ερωτήσεων ή τοποθετήσεων, η αµεσότητα στο
διάλογο και σύντοµες τοποθετήσεις από τους οµιλούντες και η χρήση ποικιλίας
οπτικο-ακουστικών ερεθισµάτων και ποικιλίας εποπτικού υλικού. Οι τεχνικές
αυτές συµβάλλουν στην αύξηση της προσοχής των διδασκοµένων κατά τη
διάρκεια της διδασκαλίας και ενισχύουν την ενεργό εµπλοκή τους στην
µαθησιακή διαδικασία ώστε να διατηρείται ζωντανό τον ενδιαφέρον των
µαθητών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.
Οργάνωση της τάξης - Βήµατα
Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των τριών.
Στάδιο Α: (∆ίνεται το φύλλο εργασίας 1 - διάρκεια: 2 ώρες) Ασχολούνται µε την εµφάνιση &
το περιεχόµενο των ιστοσελίδων. Προχωρούν σε µία καταγραφή των επιµέρους σηµείων που
ορίζονται στο φύλλο εργασίας. Επαναλαµβάνουν το ίδιο για τα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων.
Είναι στην κρίση του διδάσκοντα να κατανείµει τις εφηµερίδες και τις ιστοσελίδες στους
µαθητές. Προτείνεται να ασχοληθούν µε 2-3. Στο φύλλο εργασίας τα παραδείγµατα είναι
ενδεικτικά.
Συζητούν στην οµάδα τους τα ειδικά θέµατα για συζήτηση και ετοιµάζουν µία προφορική
παρουσίαση στην ολοµέλεια της τάξης των ιστοσελίδων ή των πρωτοσέλιδων που ανήκουν.
Στάδιο Β: (∆ίνεται το φύλλο εργασίας 2 - διάρκεια: 2 ώρες) Ασχολούνται µε τις λειτουργίες
και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα διαφορετικά µέσα.
Συζητούν στην οµάδα τους τα ειδικά θέµατα για συζήτηση και ετοιµάζουν µία προφορική
παρουσίαση στην ολοµέλεια των συµπερασµάτων της έρευνας τους. Στη συνέχεια
δηµιουργούν µε τη βοήθεια είτε του επεξεργαστή είτε του λογισµικού παρουσιάσεων ένα
πρωτοσέλιδο το οποίο θα προσεγγίζει το ζήτηµα σύµφωνα µε τη δεοντολογία.
Μετά την παρουσίαση, οι µαθητές θα πρέπει να παραδώσουν µία εργασία για τη σύγκριση της
έντυπης µε την ηλεκτρονική δηµοσιογραφία.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Φύλλο εργασίας 1 – Η εµφάνιση & το περιεχόµενο του πρωτοσέλιδου/ιστοσελίδας
Για τις ιστοσελίδες προτείνεται ο δεσµός:
http://www.interactivepublishing.net/september/browse.php?country_code=us
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Αρχείο των ελληνικών πρωτοσέλιδων στη διεύθυνση www.netschoolbook.gr ακολουθώντας
τη διαδροµή: Από τη θεωρία στην πράξη > Ξηµερώνει η 11 Σεπτεµβρίου > Τα πρωτοσέλιδα
•

Παρατηρήστε τον τίτλο (σχολιάστε το µέγεθος, το χρώµα, την ύπαρξη επιθέτων, αν
υπάρχει κυρίαρχη λέξη΄ είναι ευµνηµόνευτος; ∆ελεάζει τον υποψήφιο αναγνώστη;)
Κάθε τίτλος εξετάζεται ως προς:
α) το είδος στο οποίο ανήκει (ονοµατικός, ρηµατικός),
β) το συντακτικό σχήµα που παρουσιάζει (σειρά των όρων της πρότασης),
γ) τα λεκτικά στοιχεία που ελλείπουν,
δ) τα ρητορικά σχήµατα που παρουσιάζει και
στ) τα λεκτικά στοιχεία που είναι δυνατό να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη γλωσσική
ανάλυση (νεολογισµοί, λέξεις και εκφράσεις του καθηµερινού λόγου κτλ.).
Μπορείτε να συµβουλευτείτε το αρχείο: titloi.xls
• Αν υποθέσουµε ότι είστε ο ιστορικός του µέλλοντος, σας δίνονται πληροφορίες για το
γεγονός;
• Παρατηρήστε τις εικόνες; (είναι µία ή πολλές; Κρίνετε επιτυχηµένη την επιλογή; γιατί;
Πιστεύετε ότι οι δηµοσιογράφοι στοχεύουν στην πρόκληση συναισθηµάτων; Με ποιον
τρόπο το επιτυγχάνουν αυτό;)
• Ποια είναι η αναλογία κειµένου –εικόνας;
• Υπάρχουν διαφηµίσεις;
• Υπάρχει κύριο άρθρο;
• Εντοπίστε στοιχεία :
α) που αποκαλύπτουν την άποψη των δηµοσιογράφων
β) που είναι δυνατόν να επιδράσουν στη συναισθηµατική κατάσταση του αναγνώστη
γ) που διαµορφώνουν στάσεις
• Υπάρχουν στοιχεία που αποσιωπούνται;
Στις σελίδες / εφηµερίδες που παρατηρήσατε διαπιστώσατε έκφραση συναισθηµάτων (άµεση
–έµµεση)
Συναίσθηµα
Εφηµερίδα / ∆ικτυακός
Μέσο έκφρασης (λόγοςτόπος
εικόνα)
Αρχικές αντιδράσεις
(Σοκ, δυσπιστία, µούδιασµα)
Θλίψη
(αίσθηµα απώλειας,
συλλυπητήρια)
Θρησκευτικό συναίσθηµα
Άλλο, σηµειώστε τι

Οι φωτογραφίες που περιλαµβάνουν σε ποια κατηγορία κατατάσσονται
Οι φωτογραφίες είναι
Αριθµός φωτογραφιών
Εφηµερίδα / ∆ικτυακός
τόπος
Ενηµερωτικές
Αναµνηστικές
∆ιηγούνται µία ιστορία
Έντονα συναισθηµατικές
Άλλο, σηµειώστε τι

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Αν τροποποιήσετε τα γραφικά, το κεντρικό θέµα ή µόνο τους τίτλους, πόσο διαφοροποιείται
το µήνυµα;
Χρησιµοποιούν οι συγκεκριµένες ιστοσελίδες την εικόνα και το χρώµα για να «περάσουν»
µηνύµατα;
Πώς αντιλαµβάνεστε τη φράση «το µέσο είναι το µήνυµα;»
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Φύλλο εργασίας 2 – Οι λειτουργίες της ιστοσελίδας/ πρωτοσέλιδου
Υπάρχει δυνατότητα αυτενέργειας του αναγνώστη; Του προσφέρεται η δυνατότητα
συµµετοχής; σχολιασµού; µε ποιον τρόπο;
Εκείνη την ηµέρα πολλοί χρειάστηκαν συναισθηµατική στήριξη. Ποιο µέσο πιστεύετε ότι
υποστηρίζει καλύτερα αυτή τη λειτουργία; Γιατί;
Πόσο εύκολα µπορεί να διαβάσει µία γνώµη που έρχεται σε αντίθεση µε την κυρίαρχη;
Με ποιον τρόπο µπορεί ο αναγνώστης να ερευνήσει την αξιοπιστία µιας πηγής;
ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατασκευάστε το δικό σας πρωτοσέλιδο. (Προτείνεται η αξιοποίηση του επεξεργαστή
κειµένου ή του λογισµικού παρουσιάσεων)
Κατά την παρουσίαση στην ολοµέλεια, θα θέλαµε να αναφερθείτε στα προβλήµατα που
συναντήσατε. Ποια εικόνα επιλέγετε ως κεντρική;
Ποιος είναι ο κεντρικός σας τίτλος; Πού δίνεται έµφαση στην σελίδα που σχεδιάσατε;
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (στο σπίτι)
Ποια είναι η ειδοποιός διαφορά µεταξύ της ενηµέρωσης που προσφέρει το διαδίκτυο από τη
µία και οι εφηµερίδες από την άλλη, όσον αφορά τον τρόπο πρόσληψης των συµβάντων και
των συνεπειών τους;
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