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Περίληψη 
Ο σύγχρονος κόσµος σηµατοδοτείται από τη ραγδαία εξέλιξη των επικοινωνιών. Τα 
Μ.Μ.Ε. και οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη 
ζωή των ατόµων, των οµάδων και των κοινωνιών. Μέσω της αδιάλειπτης ροής 
εικόνων, παραστάσεων και πληροφοριών επαναδιαµορφώνεται το χωροχρονικό και 
κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο, καθώς έχει επέλθει η κατάργηση των αποστάσεων, 
επαναπλάθεται η εικόνα του πραγµατικού κόσµου, αλλά και ανακατασκευάζεται η 
εικονική πραγµατικότητα. Ειδικότερα, τις τελευταίες δεκαετίες, που η χώρα µας 
άρχισε να µετατρέπεται σε χώρα υποδοχής παλιννοστούντων και αλλοδαπών και 
κατά συνέπεια παιδιών µε διαφορετικά εθνικά ή/και γλωσσικά χαρακτηριστικά, το 
εκπαιδευτικό σύστηµα κλήθηκε να προσαρµοστεί στη νέα πολυπολιτισµική 
κοινωνική πραγµατικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από γλωσσικό πλουραλισµό και 
πλουραλισµό πολιτισµικών κεφαλαίων. Αυτή την πολυπολιτισµικότητα του 
µαθητικού πληθυσµού καλείται η διαπολιτισµική εκπαίδευση να διαχειριστεί. Και 
ακριβώς στο σηµείο αυτό αναδεικνύεται η σπουδαιότητα του ρόλου της 
οπτικοακουστικής αγωγής. Καθώς καλείται µέσα από τα εκπαιδευτικά της 
προγράµµατα να συµβάλει στη συµβίωση, συνεργασία, αποδοχή του «άλλου» που 
µπορεί να έχει διαφορετικό θρήσκευµα, χρώµα, πολιτισµό, φύλο, διαφορετική 
εθνικότητα, γλώσσα αλλά και ατοµικές διαφορές. 
 
1. Οπτικοακουστικά µέσα επικοινωνίας, παιδική ηλικία και δικαιώµατα παιδιών 
 
Η εντεινόµενη διεθνοποίηση στους τοµείς της επιστήµης, της τεχνολογίας, της 
οικονοµίας, η έκρηξη  των οπτικοακουστικών µέσων επικοινωνίας, η µετάγγιση νέων 
στοιχείων σε διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα, σε παγκόσµια κλίµακα, 
οδήγησαν στη διαµόρφωση του πολυπολιτισµικού χαρακτήρα των σύγχρονων 
κοινωνιών, του πλουραλισµού των µορφών διαβίωσης και της διεθνοποίησης των 
συνθηκών ζωής. 
 
Οι τεχνολογικές εξελίξεις οδηγούν στη σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών, των 
υπολογιστών και των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Η χρήση της ψηφιακής 
τηλεόρασης και του ηλεκτρονικού υπολογιστή, έτσι όπως εκδηλώνεται αυτή τη 
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στιγµή µε την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας 1, επιδρά καθοριστικά στις ατοµικές 
και οικογενειακές επιλογές για επικοινωνία και ψυχαγωγία. Ωστόσο, ως αρνητική 
επίπτωση παρατηρείται από τη µια περιορισµός στη διατήρηση προσωπικών επαφών 
και στη δηµιουργία κωδικών επικοινωνίας µεταξύ των µελών µιας οικογένειας,  
προερχόµενων και από διαφορετικές γενιές και κατά επέκταση αδυναµία σύσφιξης 
διαπροσωπικών σχέσεων και συναισθηµατικής ισορροπίας. Από την άλλη 
αυξάνονται οι κίνδυνοι για τη διάπραξη ηλεκτρονικού εγκλήµατος, όπως για 
παράδειγµα: η διακίνηση πορνογραφίας και δράση δικτύων παιδεραστίας µέσω του 
διαδικτύου, εξαιτίας της απρόσκοπτης διακίνησης πληροφοριών, ιδεών · αλλά και 
ταυτόχρονης αδυναµίας ελέγχου τους από τα κράτη, όµως και από τα ίδια τα άτοµα 
και σε πολλές περιπτώσεις από τους γονείς των παιδιών (Καγιάφας, 2000: 205-209 ; 
∆ιαµαντάκη, 2002: 305-320).  
 
Εντούτοις, ο σύγχρονος κόσµος σηµατοδοτείται από τη ραγδαία εξέλιξη των 
επικοινωνιών. Τα Μ.Μ.Ε. και οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας διαδραµατίζουν 
καθοριστικό ρόλο στη ζωή των ατόµων, των οµάδων και των κοινωνιών. Μέσω της 
αδιάλειπτης ροής εικόνων, παραστάσεων και πληροφοριών επαναδιαµορφώνεται το 
χωροχρονικό και κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο, καθώς έχει επέλθει η κατάργηση 
των αποστάσεων, επαναπλάθεται η εικόνα του πραγµατικού κόσµου, αλλά και 
ανακατασκευάζεται η εικονική πραγµατικότητα (Βρύζας, 1997: 5-7). 
 
Και δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες δεκαετίες, όλο και συχνότερα διατυπώνεται η 
άποψη ότι τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας 
αυτοπροσδιορίζονται ως οι βασικοί πρωταγωνιστές για τη διαµόρφωση της παιδικής 
κουλτούρας, καθώς εκµεταλλεύονται την κρίση των αποκαλούµενων 
«παραδοσιακών» φορέων κοινωνικοποίησης, όπως: της οικογένειας, του σχολείου, 
της εκκλησίας (Καµαριανός, 2005: 21).   
 
Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι η αναφορά στην ηλικία - στις βιοµηχανικά 
αναπτυγµένες κοινωνίες - υπονοεί και τη µετάβαση από τη µια βιολογική φάση της 
ζωής ενός ατόµου στην επόµενη. Συγχρόνως, όµως, οριοθετείται το περιεχόµενο, η 
µορφή των διαπροσωπικών σχέσεων καθώς και η ξεχωριστή θέση που κατέχει το ίδιο 
το άτοµο αλλά και άτοµα διαφορετικής ηλικίας στην κοινωνία. Και καθώς 
παράγοντες, όπως: η ηλικία, το φύλο, η «φυλή», η κοινωνική τάξη, η εθνική 
καταγωγή, η πολιτισµική ταυτότητα, η οικογενειακή κατάσταση αποτελούν αιχµές 
για τη συντήρηση προτύπων κοινωνικής ανισότητας, η διερεύνηση της συγκρότησης 
και του προσδιορισµού της έννοιας της παιδικής ηλικίας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
(Brannen & O, Brien, 1996: 1-12). 
 
Εφόσον, δηλαδή, η παιδική ηλικία προσεγγίζεται ως το µεταβατικό στάδιο του 
νεαρού ατόµου από την ανωριµότητα προς την ωριµότητα και την ταυτόχρονη ένταξή 
του στον κόσµο των ενηλίκων, κατά συνέπεια και ο αποκλεισµός των παιδιών από 
την κοινωνική, οικονοµική και δηµόσια ζωή φαίνεται πως είναι «φυσιολογικός». Κι 
αυτό συµβαίνει όταν η προσέγγιση της παιδικής ηλικίας -ως βιολογικής περιόδου- 

                                                 
1 Με τον όρο «ευρυζωνικότητα» νοείται η υποδοµή σε δίκτυα ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την 
ταχύτατη µεταφορά δεδοµένων, πληροφορίας και γνώσης µε πολύ χαµηλό κόστος. Ακόµη, πρόκειται 
για την παροχή πολύ γρήγορων συνδέσεων στο διαδίκτυο σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο ποσοστό του 
πληθυσµού µε ανταγωνιστικές τιµές µε τη µορφή καταναλωτικού αγαθού. Αναλυτικά, στην 
ιστοσελίδα: http://www.infosa.gr/infosa/el-GR/specialreports/broadband_plan. 
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συνοδεύεται από ένα πλήθος αρνητικών χαρακτηριστικών, όπως: ότι τα παιδιά είναι 
ευάλωτα, ανώριµα, ευκολόπιστα, αθώα, ανίκανα να διακρίνουν τις θετικές από τις 
αρνητικές καταστάσεις κ.ά. Εποµένως, ακόµη κι όταν οι ενήλικοι µιλούν για 
προστασία των παιδιών και της παιδικής ηλικίας εννοούν εκείνη την παρέµβαση της 
ενήλικης κοινότητας και των θεσµών, η οποία θα είναι ικανή να διασφαλίσει τη 
µετατροπή της προστασίας των ανηλίκων από απλή διάθεση σε παιδαγωγική 
πρακτική (Νόβα-Καλτσούνη, 1996: 87-148). ∆ηλαδή, στο επίπεδο που το υπάρχον 
νοµικό πλαίσιο, οι φορείς κοινωνικοποίησης, τα µέτρα κοινωνικής πολιτικής που 
αφορούν στην παιδική ηλικία επιτελούν και παιδαγωγική λειτουργία (Μακρυνιώτη, 
1991: 744-745).  
 
Υπό το πρίσµα αυτό, όµως, η παιδική ηλικία παρουσιάζεται ως µια ανιστορική και 
στατιστική πληθυσµιακή οµάδα, η οποία χαρακτηρίζεται από παθητικότητα, ενώ 
συγχρόνως  εµφανίζεται εντελώς αποµονωµένη από τις κοινωνικές συνθήκες που 
χαρακτηρίζουν το κοινωνικό περιβάλλον τη δεδοµένη ιστορική στιγµή (James & 
Prout, 1990: 7-34 ; Μακρυνιώτη, 1991: 746). Ωστόσο, όταν η παιδική ηλικία 
προσεγγίζεται ως µία ενιαία, οµοιογενή, καθολική, εύκολα αναγνωρίσιµη αλλά και 
εύκολα ελεγχόµενη κοινωνική κατηγορία κι όχι ως µία πολιτισµική, οικονοµική και 
κοινωνική κατασκευή, αφού η παιδική ηλικία δεν προϋπάρχει ως φυσική, α-
χωροχρονική κατηγορία, τότε και τα παιδιά προσεγγίζονται ως µη-υποκείµενα και όχι  
ως δρώντα κοινωνικά υποκείµενα, τα οποία αποκτούν έναν διαρκώς αυξανόµενο 
ρόλο στη διαµόρφωση καταστάσεων που τα αφορούν. 
 
Για το λόγο αυτό εξαπλουστευµένες γενικεύσεις, όπως: η επίδραση της τηλεόρασης 
στα παιδιά ή η σχέση του παιδιού µε το διαδίκτυο, ενισχύουν απόψεις που 
αναφέρονται στο «µέσο παιδί» κατά αντιστοιχία µε τον «µέσο τηλεθεατή» και δεν 
βοηθούν στην προώθηση της έρευνας στο συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο.  ∆εν 
βοηθούν όµως και στην προώθηση της ιδέας της καλλιέργειας κριτικής σκέψης στα 
παιδιά απέναντι στα οπτικοακουστικά µέσα επικοινωνίας. 
 
Η έκρηξη των Μ.Μ.Ε. και των νέων τεχνολογιών στο σύνολο των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων είναι αδιαµφισβήτητη. Κι ακόµη, καθώς εντοπίζεται µια τάση 
ενοποίησης των µέχρι πρόσφατα τριών διακριτών τεχνολογικών κλάδων - της 
επικοινωνίας, της πληροφορίας και των οπτικοακουστικών µέσων- η εκπαίδευση και 
συγκεκριµένα η εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες αλλά και γενικότερα η 
οπτικοακουστική αγωγή ή η παιδεία για τα µέσα καλείται να διαδραµατίσει 
καθοριστικό ρόλο, ώστε να αποφευχθούν νέες µορφές ανισοτήτων και κοινωνικού 
αποκλεισµού, µε πρωτεύουσα αυτή της ένταξης στην αγορά εργασίας (Ντάβου, 2005: 
11-18).  
 
Η πρόσβαση στην εκπαίδευση θεωρείται ως ένα από τα βασικότερα κοινωνικά 
δικαιώµατα του ανθρώπου. Και µάλιστα η έννοια της εκπαίδευσης, στις δυτικές 
κοινωνίες των δύο περίπου τελευταίων αιώνων, είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη 
µετάβαση όλων των ανθρώπων σε κατάσταση που ταυτίζεται µε την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και αρµόζει στο ανθρώπινο είδος, αλλά και µε την απόκτηση γνώσεων 
από όλους τους ανθρώπους, µε στόχο την επίτευξη ενεργούς συµµετοχής τους στο 
οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Κατά τον τρόπο αυτό, δύνανται ικανοί 
να διασφαλίσουν την προστασία τους από τη διολίσθησή τους στην ανέχεια, την 
περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισµό (Τσιάκαλος, 1999: 60-62). 
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Κι ως απόρροια των παραπάνω, προκύπτει η αντίληψη ότι όλα τα παιδιά θα πρέπει 
στο πλαίσιο της γενικής τους εκπαίδευσης να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες στη 
χρήση των τεχνολογιών, να διευκολύνονται σε ενεργητικούς τρόπους µάθησης, 
κυρίως όµως να αναπτύσουν κριτικές και κοινωνικές δεξιότητες για την κατανόηση 
των όσων συµβαίνουν γύρω τους, επιτυγχάνοντας τη διαχείριση της πληθώρας των 
πληροφοριών από όποιο οπτικοακουστικό επικοινωνιακό µέσο και αν προέρχονται. 
Με άλλα λόγια να κατακτήσουν τον αποκαλούµενο ηλεκτρονικό αλφαβητισµό 
(Buckingham, 1998: 33-43).  
 
Έτσι, υπογραµµίζεται ότι τα παιδιά προσλαµβάνονται ως δρώντα κοινωνικά 
υποκείµενα, τα οποία αναγνωρίζονται ως άτοµα µε δικαιώµατα, απόψεις, εµπειρίες, 
ανάγκες, αισθήµατα, έχοντας µια ενεργητική διάθεση στη ζωή. Πρόκειται άλλωστε 
για µια εξέλιξη η οποία συµβαδίζει µε την εποχή που η προστασία της παιδικής 
ηλικίας επιχειρείται να επιτευχθεί µέσα από τη σύνταξη της πρώτης σύµβασης 
προάσπισης των δικαιωµάτων των παιδιών. Η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού υιοθετήθηκε στις 20 Νοεµβρίου 1989 στη Γενεύη από τον Οργανισµό 
Ηνωµένων Εθνών 2. Μετά την οµόφωνη υιοθέτησή της έχει επικυρωθεί από όλες τις 
κυβερνήσεις του κόσµου εκτός της Σοµαλίας και των Ηνωµένων Πολιτειών της 
Αµερικής. Ιστορικά, είναι η ευρύτερα επικυρωµένη συνθήκη ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, ενώ στη χώρα µας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού 
ελληνικού δικαίου, ως νόµος αυξηµένης τυπικής ισχύος Ν. 2101/1992 (Ρούκουνας, 
1995: 280-283). Πρόκειται για έναν µακροσκελή κατάλογο κατοχυρωµένων 
δικαιωµάτων, όπως: το δικαίωµα της προστασίας της ζωής, της οικογένειας, της 
εκπαίδευσης, της υγείας, της ειρήνης, αλλά κυρίως η προάσπιση των παιδιών από την 
κακοποίηση, την κακοµεταχείριση, την παιδική εργασία και εκµετάλλευση. Τα µέτρα 
προστασίας κρίνονται πάντα µε βάση «το συµφέρον του παιδιού» (Ruxton, 1996: 
478-479).  
 
Συγκεκριµένα, όσον αφορά το δικαίωµα στη γνώση η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού (1989) δεν το προβλέπει αυτούσιο. Περιλαµβάνει όµως τουλάχιστον δύο 
άρθρα που το κατοχυρώνουν, δηλαδή το άρθρο 17 που προβλέπει την πρόσβαση σε 
ενηµέρωση και υλικό –αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του έργου των µέσων 
µαζικής ενηµέρωσης ως πηγής πληροφόρησης και διάδοσης. Κι ακόµη, το άρθρο 28 
µε το οποίο προβλέπεται το δικαίωµα στην εκπαίδευση. Παρατηρείται, δηλαδή, ότι 
δίπλα στις δύο βασικές µορφές γνώσης τη βιωµατική, η οποία προσεγγίζεται µέσα 
από τις καθηµερινές εµπειρίες ζωής και τις άµεσες διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και 

                                                 
2 Συµπληρωµατικά, αναφέρεται ότι εκτός από τη Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού (1989), 
βασικά κείµενα του διεθνούς συµβατικού δικαίου και του ευρωπαϊκού συστήµατος περιφερειακής 
προστασίας, τα οποία προσανατολίζονται στην εξάλειψη κάθε µορφής διακρίσεων µεταξύ των παιδιών 
είναι: η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (1948) στα άρθρα 1, 2 και 25 στην 
παράγραφο 2, η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των 
Θεµελιωδών Ελευθεριών (1950) στο άρθρο 14, η ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού (1959), ο 
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του Συµβουλίου της Ευρώπης (1961) στα άρθρα 16-17. Ακόµη, το 
∆ιεθνές Σύµφωνο των Ηνωµένων Εθνών για τη διασφάλιση της προστασίας των Ατοµικών και 
Πολιτικών ∆ικαιωµάτων (1966) στα άρθρα 17 στην παράγραφο 1, 23, 24, το ∆ιεθνές Σύµφωνο των 
Η.Ε. για τη διασφάλιση της προστασίας των Οικονοµικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών 
∆ικαιωµάτων (1966) στα άρθρα 7,10,11, η Απόφαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την κοινωνική 
προστασία των ανύπανδρων γυναικών και των τέκνων τους (1970). Αλλά και η Ευρωπαϊκή Σύµβαση 
για το νοµικό καθεστώς των τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάµο των γονέων τους, η οποία 
υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών (1975), η Σύµβαση για την Εξάλειψη όλων των µορφών 
∆ιάκρισης κατά των Γυναικών των Ηνωµένων Εθνών (1979) στο άρθρο 16, στην παράγραφο 1, 
περίοδο δ (Πλιόγκου, 2002: 294-297).   
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τη θεωρητική -που προέρχεται από τους επισήµως θεσµοθετηµένους φορείς- όπως για 
παράδειγµα: το σχολείο ή η εκκλησία, προστίθενται και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 
και επικοινωνίας ως ανεπίσηµος φορέας γνώσης. Τις τελευταίες δεκαετίες µάλιστα 
έχουν ονοµαστεί «παράλληλο σχολείο», έχοντας απασχολήσει έντονα την 
επιστηµονική κοινότητα ερωτήµατα σχετικά µε το κατά πόσο οι διαµεσολαβηµένες 
σχέσεις που δηµιουργούνται µεταξύ των οπτικοακουστικών µέσων επικοινωνίας και 
του κοινού αποτελούν εικονικά «βιώµατα», αν είναι γνώση αυτό που αποκτά σήµερα 
ένα παιδί από τη χρήση τους, κατά πόσο συµβάλλει στην ανάπτυξη της σκέψης και τη 
συγκρότηση της γνώσης του κ.ά. (Ντάβου, 2006: 47-52).     
 
Ενδεικτικά, θα αναφερθεί το παράδειγµα του υπολογιστή και θα διερευνηθεί η 
προσέγγισή του ως εργαλείου γνώσης µέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα.  
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας επέβαλλε την αξιοποίηση του υπολογιστή και των 
µέσων που τον συνοδεύουν ως διεπιστηµονικού εργαλείου προσέγγισης της γνώσης, 
ενώ η εκπαίδευση στην Πληροφορική και τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας ως εργαλείο για την απόκτηση πολιτισµικής και επιστηµονικής γνώσης, 
για την εξασφάλιση της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, για τη βελτίωση της 
παρεχόµενης εκπαίδευσης στα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κι ακόµη για 
την παραγωγή εξατοµικευµένης εκπαίδευσης. 
 
Υπό το πρίσµα αυτό, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα στην προσπάθειά του να 
αντεπεξέλθει στις τρέχουσες κοινωνικές εξελίξεις, υιοθέτησε το ∆εκέµβριο του 1997 
το  ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορικής, βάσει του 
οποίου η πληροφορική προσεγγίζεται: 

� ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο το οποίο µπορεί να διδαχθεί σε διάφορες 
βαθµίδες (τεχνοκεντρική προσέγγιση), 

� ως µέσο γνώσης, έρευνας και µάθησης που διαπερνά όλα τα γνωστικά 
αντικείµενα (ολοκληρωµένη προσέγγιση), 

� και ως στοιχείο της γενικής κουλτούρας, δηλαδή ο συνδυασµός των δύο 
προηγούµενων τρόπων (πραγµατολογική προσέγγιση). 

 
Οι πρoσεγγίσεις αυτές όχι µόνο δεν αλληλoσυγκρούονται, αλλά 
αλληλoσυµπληρώνoνται και αλληλoεξαρτώνται.   
 
Ως βασικοί επιδιωκόµενοι παιδαγωγικοί στόχοι στο πλαίσιο της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θεωρούνται:  

� η ανακαλυπτική µάθηση και ο πειραµατισµός µέσα από την ενεργοποίηση του 
ενδιαφέροντος των µαθητών και µαθητριών, 

� η συνεργατική µάθηση,  
� η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων µεθοδολογικού χαρακτήρα,  
� η καλλιέργεια ελεύθερης σκέψης κι έκφρασης,  
� η αλλαγή του ρόλου του/της εκπαιδευτικού σε συνεργάτη και σύµβουλο στην 

πορεία ανακάλυψης της γνώσης, σε οργανωτή της διδασκαλίας και της 
διαδικασίας µάθησης αντί ενός απλού «αναµεταδότη γνώσεων».  

 
Η υποστήριξη της διδασκαλίας πραγµατοποιείται µέσα από έντυπο διδακτικό υλικό, 
από εκπαιδευτικό λογισµικό, από εκπαιδευτικό υλικό διαφόρων µορφών, όπως: 
διαφάνειες σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, slides, video-µαθήµατα κ.ά. Και 
ασφαλώς παράλληλα µε την πρακτική άσκηση στο σχολικό εργαστήριο 
πληροφορικής. 
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Έτσι, κατά την τελευταία δεκαετία, αποτελεί κοινό τόπο µεταξύ των µελών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας ότι έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα προς την κατεύθυνση 
της εκπαίδευσης στην Πληροφορική και τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας. Καθώς, η χρηµατοδότηση προγραµµάτων που αφορούν στον 
εξοπλισµό των σχολείων, στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, στη δικτύωση των 
σχολικών µονάδων, στην ανάπτυξη λογισµικού αποτελούν µέτρα συναφούς 
εκπαιδευτικής πολιτικής.     
 
Ωστόσο, η ένταξη  και αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στα σχολεία θα µπορούσε 
να επιτευχθεί αποτελεσµατικότερα εάν συνηγορούσαν και άλλοι παράγοντες, όπως: 

� ο ακριβής καθορισµός νέων στόχων για την εκπαίδευση και ο 
επαναπροσδιορισµός του ρόλου των σχολείων, 

� η προώθηση της εκπαιδευτικής έρευνας και η συνεχής αναζήτηση νέων 
µεθόδων διδασκαλίας µε στόχο την εφαρµογή των πλέον κατάλληλων, 

� η τροποποίηση των διαδικασιών χρηµατοδότησης των σχολικών µονάδων 
ώστε να αποφεύγονται οι χρονοβόρες διαδικασίες και ο αποσπασµατικός τους 
χαρακτήρας, προκειµένου να επιτυγχάνεται άµεσα η διαµόρφωση του χώρου 
για την υποδοχή εργαστηρίων πληροφορικής ή ηλεκτρονικών υπολογιστών 
στις σχολικές τάξεις, 

� η µη αποσπασµατική, συνεχής, µε αυξηµένα κίνητρα και σε βάθος 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες, ώστε να γίνει 
αντιληπτό από τους/τις εκπαιδευτικούς ότι ο ρόλος τους γίνεται πιο 
απαιτητικός και σύνθετος,    

� η εναρµόνιση της εφαρµογής του µοντέλου της ολιστικής προσέγγισης 
(διαθεµατικής) στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση –σύµφωνα µε το Ενιαίο 
Πρόγραµµα Σπουδών Νέων Τεχνολογιών- µε την πρόσληψη εκπαιδευτικών µε 
παιδαγωγική εµπειρία και γνώση όλων των γνωστικών αντικειµένων του 
∆ηµοτικού σχολείου,  

� η βελτίωση των τεχνικών υπηρεσιών ως προς τη δικτύωση των σχολικών 
µονάδων, η χρήση γρήγορων γραµµών τύπου DSL αλλά και η συντήρηση των 
υπαρχουσών σχολικών εργαστηρίων, 

� η ενίσχυση προγραµµάτων παραγωγής εκπαιδευτικού λογισµικού, αλλά 
κυρίως η έγκαιρη προώθηση και εφαρµογή τους στις σχολικές τάξεις. 

 
2. Οπτικοακουστική αγωγή και διαπολιτισµική εκπαίδευση 
 
Ειδικότερα, τις τελευταίες δεκαετίες, που η χώρα µας άρχισε να µετατρέπεται σε 
χώρα υποδοχής παλιννοστούντων και αλλοδαπών και κατά συνέπεια παιδιών µε 
διαφορετικά εθνικά ή/και γλωσσικά χαρακτηριστικά (Πλιόγκου, 2005: 428), το 
εκπαιδευτικό σύστηµα κλήθηκε να προσαρµοστεί στη νέα πολυπολιτισµική 
κοινωνική πραγµατικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από γλωσσικό πλουραλισµό και 
πλουραλισµό πολιτισµικών κεφαλαίων (Gillborn, 1995:  1-13).  
 
Κι εφόσον η έννοια της «πολυπολιτισµικότητας» αναφέρεται σε µια κοινωνική 
κατάσταση στην οποία επιτυγχάνεται η συµβίωση ατόµων µε διαφορετική εθνική και 
πολιτισµική προέλευση κι επιπλέον η συνύπαρξη διαφόρων πολιτισµών, δύναται να 
δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της διαπολιτισµικής ιδέας (Coehlo, 
2007: 11-25). Η έννοια της πολυπολιτισµικότητας εκφράζεται µέσα από την 
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ανεκτικότητα και τη συνύπαρξη µε άλλους και µέσω της «διαπολιτισµικότητας» 
αποδίδεται η συγκεκριµένη πολυπολιτισµική κατάσταση (Καρακατσάνη, 2003: 179). 
 
Αυτή την πολυπολιτισµικότητα του µαθητικού πληθυσµού καλείται η διαπολιτισµική 
εκπαίδευση να διαχειριστεί 3. Και ακριβώς στο σηµείο αυτό αναδεικνύεται η 
σπουδαιότητα του ρόλου της οπτικοακουστικής αγωγής. Η πρόκληση είναι µεγάλη 
καθώς µέσα από τα εκπαιδευτικά της προγράµµατα, τα οποία θα µπορούσαν να 
εκπονηθούν είτε στο πλαίσιο ενός µαθήµατος αγωγής στα Μ.Μ.Ε. είτε διαθεµατικά 
µε άλλα γνωστικά αντικείµενα µε στόχο την αποκωδικοποίηση των εικόνων και 
πληροφοριών, η οπτικοακουστική αγωγή καλείται να συµβάλει στη συµβίωση, 
συνεργασία, αποδοχή του «άλλου» που µπορεί να έχει διαφορετικό θρήσκευµα, 
χρώµα, πολιτισµό, φύλο, διαφορετική εθνικότητα, γλώσσα αλλά και κάθε µορφής 
ατοµικών διαφορών.  
 
Και µε την έννοια αυτή δεν πρόκειται για «νέο» στόχο της διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης αλλά για την επιδίωξη των στόχων της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 
µέσω και της οπτικοακουστικής αγωγής. Σε µια τέτοια κατεύθυνση, όµως, 
επιδιώκεται το πέρασµα από ένα µονοπολιτισµικό µοντέλο εκπαίδευσης σε ένα 
πολυπολιτισµικό, σε µια εκπαίδευση δηλαδή που θα αξιοποιεί θετικά τα στοιχεία 
εκείνα που συνθέτουν τη σχολική ανοµοιογένεια ως κίνητρο µάθησης · αλλά κι 
ακόµη οτιδήποτε µπορεί να προσλαµβάνεται ως «διαφορετικό» (Πλιόγκου, 2009: 4). 
Για το λόγο αυτό, επιβάλλεται: 

• η χρήση των σχολικών εγχειριδίων σε συνδυασµό µε κατάλληλο για 
συγκεκριµένες θεµατικές οπτικοακουστικό, ηλεκτρονικό και έντυπο 
εκπαιδευτικό υλικό,  

• η αξιοποίηση και άλλου τύπου µέσων διδασκαλίας, όπως: επισκέψεις σε 
µουσεία, σε οργανισµούς, σε χώρους παραγωγής καταναλωτικών αγαθών κ.ά. 
µε στόχο την προώθηση της κριτικής διερεύνησης και εµβάθυνσης της 
σκέψης του µαθητικού πληθυσµού. 

 
Προς την κατεύθυνση αυτή το Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών Α.Π.Θ. συνεχίζει τις 
προσπάθειές του µε στόχο τη δηµιουργία αδιάλειπτων δεσµών συνεργασίας µε 
εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς και κυρίως µε αυτούς που βρίσκονται 
µακριά από τα αστικά κέντρα, χρησιµοποιώντας µεταξύ άλλων και ψηφιακές 
εκπαιδευτικές εφαρµογές. Όπως: το «Enigmart», ένα παιχνίδι περιπέτειας που 
απευθύνεται πρωτίστως σε µαθητές και µαθήτριες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή 
η δηµιουργία ενός ψηφιακού πολιτιστικού αποθέµατος νεοελληνικής τέχνης 
(Πλουµπή, 2009: 30-34).  
 
Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται, όχι µόνο η διάχυση της γνώσης σε αντικείµενα 
ποικίλης θεµατολογίας, ενδυναµώνοντας το θεσµό της εξ’ αποστάσεως και δια βίου 
εκπαίδευσης, κυρίως όµως επιδιώκεται η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
µέσα από την εφαρµογή τους στις σχολικές τάξεις της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Γιατί µε την υιοθέτηση µεθόδων ενεργητικής 
παρέµβασης οι εκπαιδευτικοί θα µπορούν να αντεπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις της 
κοινωνικής πραγµατικότητας, µε στόχο την επίτευξη µιας ποιοτικής εκπαίδευσης. 
                                                 
3 Η χώρα µας έχει υιοθετήσει τον όρο «διαπολιτισµική εκπαίδευση» για να περιγράψει τον τρόπο µε 
τον οποίο το εκπαιδευτικό σύστηµα προσεγγίζει την πολυπολιτισµικότητα στις σχολικές τάξεις (Νόµος 
2413/1996, Φ.Ε.Κ. 124, τ. Α΄/17.6.1996 και Φ10/20/Γ1/708/7.9.1999 όπου και προκύπτει η «ίδρυση 
και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τµηµάτων». 
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Όπου η ποιοτική εκπαίδευση και προστασία για όλα τα παιδιά προϋποθέτει 
«πολιτισµικά ευαίσθητους και ευαίσθητες εκπαιδευτικούς» ικανούς και ικανές να 
διαµορφώνουν στάσεις αισιοδοξίας και αξιοπρέπειας απέναντι στη ζωή, σε µια 
κοινωνία που βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη.   
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