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Περίληψη
Το κλείσιµο του εικοστού αιώνα σφραγίστηκε από την κυριαρχία της εικόνας στις 
επικοινωνιακές οδούς. Τα εικονοποιηµένα ηλεκτρονικά µέσα (υπολογιστές-πολυµέσα και 
διαδίκτυο), εισβάλλουν στις σχολικές αίθουσες, ανατρέπουν την µονοκρατορία του λόγου, 
καταλύουν την παραδοσιακή, γραµµική εκπαιδευτική διαδικασία, ανοίγουν παράθυρα προς 
τον «έξω» κόσµο και προκαλούν αισθήµατα ευχαρίστησης αλλά και αµηχανίας. Οπτικός 
αλφαβητισµός είναι η διαδικασία για την απόκτηση δεξιοτήτων, που επιτρέπουν την 
«ανάγνωση» της εικόνας, την κατανόηση δηλαδή των κωδίκων που χρησιµοποιούνται και των
µηνυµάτων που παράγονται από αυτήν. Για τους µαθητές, γνήσια παιδιά του πολιτισµού της 
εικόνας, υπάρχει η κοινωνική αναγκαιότητα να αποκτήσει η σχέση τους µε το γραφικό
υπολογιστικό περιβάλλον, µια νέα εκπαιδευτική, µορφωτική διάσταση: αυτήν της κατανόησης 
της πολιτισµικής συνέχειας στην εξέλιξη και τον µετασχηµατισµό των µέσων στην ανθρώπινη 
επικοινωνία, και ταυτόχρονα, της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της αµφισβήτησης 
απέναντι στην αισθητική, την ιδεολογία, την παρουσίαση και το µήνυµα του διακινούµενου 
«εικονοποιηµένου» υλικού.
Abstract
The ending of the twentieth century was imprinted by the domination of the picture on communication. 
The electronic media (computers, multimedia, internet), based on the power of picture, penetrate the 
classroom, overthrow the monocracy of speech, abolish the traditional, linear, educational process. 
They open a window to the outer world and eventually, they generate not only feelings of happiness, 
but also of embarrassment. Visual literacy is the process of gaining skills that help the .reading. of a 
picture, in other words, the understanding of the codes used and the messages derived from. The 
relationship of today.s students . who are true-born children of the picture . with the graphic
computerized environment is socially needed to gain a new educational dimension: the one related to 
the understanding of the cultural continuity, concerning the development and the transformation of the 
media in human communication. A dimension which also helps the development of critical thoughts 
and the dispute in aesthetics, ideology and in the message of the moving, pictured material.
Η κυριαρχία της εικόνας
Η έλευση του εικοστού αιώνα έφερε µαζί της τη δυνατότητα της 
αναπαραγωγής της εικόνας, επαναστατική κατά τη γνώµη µας αλλαγή στον 
ανθρώπινο πολιτισµό. Η εικόνα έπαψε να είναι µόνο πολιτιστικό προϊόν. 
Ακριβώς λόγω της τεχνικής της αναπαραγωγής της, έγινε και µέσο µαζικής 
µετάδοσης µηνυµάτων. Κι όταν αµέσως µετά έγινε κινούµενη, τότε 
χρησιµοποιήθηκε και για την οπτικοποίηση της αφήγησης. Εδραίωσε τον 
χαρακτήρα της ως µέσον. Η αντίστροφη µέτρηση για τη µονοκρατορία του 
λόγου είχε αρχίσει. Το κλείσιµο του αιώνα συνέπεσε µε την . σε µεγάλο βαθµό 
- αυτοδιάψευση, την κατάλυση, την αυτοαναίρεση ενός µεγάλου µέρους του 
λόγου που άνθισε στη διάρκειά του. Τα σκήπτρα δόθηκαν σε µέσα λιγότερο 
ρητά, λιγότερο δεσµευτικά και απόλυτα, µε µικρότερους κινδύνους ανατροπής
µέσα στην πολυσηµία τους. Σήµερα, η διαπίστωση πως η εποχή µας 
σφραγίζεται από την κυριαρχία της εικόνας στις επικοινωνιακές οδούς, είναι 
πια κοινός τόπος. Η επικράτηση των εικονικών (ή εικονοποιηµένων) µέσων 
(TV, video, υπολογιστής-πολυµέσο, διαδίκτυο), είναι ένα γεγονός



ενσωµατωµένο στην καθηµερινότητά µας. Η χρήση εικόνων κάθε είδους, 
γνήσιων, επαυξηµένων ή συνθετικών1 είναι απαραίτητη επένδυση του 
επικοινωνιακού λόγου, ο οποίος πολλές φορές είναι ισχνότερος ως προς την 
αναλογία της συµµετοχής. Έτσι, «ζούµε σ. έναν κόσµο αναπαραστάσεων. Η 
ηλεκτρονική µετάδοση ήχων και εικόνων έχει κυριολεκτικά τυλίξει τον πλανήτη 
σ. ένα φάκελο παραστάσεων.[.] Έχουµε γίνει όλοι µας διερµηνείς 
παραστάσεων», αναφέρει ο B. Davis, (1991). Βέβαια, το γεγονός ότι το 50% 
των νευρώνων του εγκεφάλου συνδέονται µε την όραση, είναι ίσως µια κατ. 
αρχήν εξήγηση για το ότι η εικόνα κέρδισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο 
επικοινωνιακό περιβάλλον. Επιπλέον η οπτική αφήγηση, τόσο σαν τεχνική, 
όσο και σαν τεχνολογική έµπνευση, µας δίνουν τον πιο εύπλαστο τρόπο 
κατανόησης, αφού σύµφωνα µε τους Kosslyn και Chabris (1990), η αναγνώριση 
µιας παρατηρούµενης εικόνας συνεπάγεται το «ταίριασµά» της µε 
αποθηκευµένες παραστάσεις εικονογραφηµένων αντικειµένων ή σκηνών, 
πράγµα που αποτελεί αποκλειστικά οπτική διαδικασία.
Ενώ αντίθετα η αναγνώριση ενός αντικειµένου προϋποθέτει πρόσβαση στο 
σύνολο των πληροφοριών που συνδέονται µ. αυτό (ήχους κλπ.), πράγµα πιο 
σύνθετο και χρονοβόρο.Παρ. όλα αυτά νοµίζουµε ότι η κυριαρχία της εικόνας, 
δεν έχει απλά βιολογική ή ψυχογνωστική βάση. Κατά τη δική µας γνώµη, η 
παρεµβολή της τεχνολογίας όχι µόνο στη διάδοση της εικόνας, αλλά ακριβώς 
στη φάση της παραγωγής και της επεξεργασίας της, δεν είναι απλά µέσο 
ενίσχυσης των εργαλείων και των εκφραστικών µας µέσων. Η ψηφιοποίηση 
της εικόνας, που συνεπάγεται καλύτερη ανάλυση και µεγαλύτερη ταχύτητα 
µετάδοσης λόγω της συµπίεσης, δίνει µια νέα διάσταση, επηρεάζει την ίδια τη 
φύση των εικονικών µέσων. Η εικόνα δεν είναι απλά πολιτιστικό προϊόν, 
αλλά γίνεται αντικείµενο χειρισµού. Γίνεται µέσον αλλά και µήνυµα. Το 
ερώτηµα για το αν αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν καθοριστικά και προς το 
καλύτερο τη ζωή των ανθρώπων, δεν έχει απαντηθεί ακόµα. Το σίγουρο είναι 
ότι οι µυριάδες αστραπιαία µεταδιδόµενες εικόνες αποτελούν έτσι κι αλλιώς 
µια «επανάσταση».
Εικόνα και εκπαίδευση
Η «επανάσταση» αυτή δεν θα µπορούσε παρά να εισβάλει και στην 
εκπαίδευση. Η εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών-πολυµέσων και 
µάλιστα σε δικτυακή και δια-δικτυακή επικοινωνία, µέσα στις σχολικές 
αίθουσες, άνοιξε έναν παράθυρο στον έξω κόσµο. Το µέχρι τώρα «καθεστώς» 
της κυριαρχίας του λόγου, ως µέσου µετάδοσης της γνώσης αλλά και ως 
επικοινωνιακού µέσου, ανατράπηκε. Πολύ περισσότερο που επρόκειτο για 
έναν λόγο τυποποιηµένο, συνήθως µονοσήµαντο µέσω του ενός και 
µοναδικού βιβλίου, σχεδόν «θεσµοθετηµένο», πολλές φορές αποστεωµένο και 
κενό, ο οποίος έπρεπε κυριολεκτικά να αναπαραχθεί κατά τη διαδικασία της
εξέτασης του µαθητή, και µάλιστα µε πιστότητα τέτοια, που να εξασφαλίζει 
θετικά αποτελέσµατα.
Επί πλέον, η µέχρι σήµερα διαδικασία της σχολικής πράξης (εξέταση . 
αξιολόγηση . παράδοση), αλλά και ο τρόπος σκέψης και δράσης που αυτή 
υποστήριζε, χαρακτηρίζονταν από µια παγιωµένη, σχεδόν παραδοσιακή 
γραµµικότητα. Η ευκαιριακή εισαγωγή των εποπτικών µέσων διατάρασσε
ευχάριστα τη ρουτίνα των µαθητών, που όµως ήξεραν ότι το διάλειµµα ήταν 
στιγµιαίο.
1 Επαυξηµένες είναι οι εικόνες που έχουν υποστεί ηλεκτρονική επεξεργασία και εποµένως 
αλλοίωση, γνήσιες οι µη



αλλοιωµένες και συνθετικές οι εξ ολοκλήρου κατασκευασµένες στον υπολογιστή. Ο όρος 
επαυξηµένη εικόνα ή επαυξηµένη πραγµατικότητα αναφέρεται από τον Μ. Δερτούζο στο 
Δερτούζος, Μ., «Τι µέλλει γενέσθαι», Αθήνα, Εκδ. Λιβάνης, 1998.
Η εισβολή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση προκάλεσε και 
εξακολουθεί να προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις, κυρίως µέσα στο ίδιο το 
εκπαιδευτικό σύνολο. Δεν θα σταθούµε εδώ στις αντιδράσεις των 
εκπαιδευτικών, αλλά µόνο στο πώς οι µαθητές «υποδέχτηκαν__________» τα 
νέα µέσα, και µάλιστα κυρίως στο αν και πώς οι µαθητές «κατανοούν» τα νέα, 
εικονοποιηµένα µέσα. Δεν θα κάνουµε επίσης ηλικιακό διαχωρισµό των 
µαθητών, παρά µόνον όπου θα απαιτηθεί, γιατί η βασική µας διαπίστωση 
ισχύει για όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και µάλιστα όλο και περισσότερο 
για τις χαµηλότερες: Τα νέα µέσα δεν είναι νέα για τους µαθητές. Είναι 
απλώς µια αναδιάταξη, µια προσαρµογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε 
οικονοµικά και πολιτισµικά δεδοµένα, τα οποία προϋπάρχουν στην κοινωνία 
µέσα στην οποία τα παιδιά αυτά γεννήθηκαν και µεγάλωσαν. Και βέβαια όσο 
νεαρότερες οι ηλικίες, τόσο µεγαλύτερο το πλήθος των αναπαραστάσεων ενός 
εικονοποιηµένου περιβάλλοντος, έξω από το σχολείο. Είναι τα παιδιά της
οθόνης όπως λέει και ο Rushkoff (1998).
Εικόνα και µαθητές
Η αφίσα, η διαφήµιση, η τηλεόραση, τα video και τα computer games είναι 
δοµικά στοιχεία του σηµερινού πολιτισµού, του πολιτισµού της εικόνας, µε τον 
οποίο οι σηµερινοί µαθητές παρουσιάζουν απόλυτη εξοικείωση. Μια 
εξοικείωση που µάλιστα πολλές φορές «αιφνιδιάζει» γονείς και 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παραβλέπουν το γεγονός ότι τα παιδιά βρέθηκαν εξ 
αρχής εδώ, σ. αυτό το σήµερα κι όχι σ. εκείνο της δικτατορίας ή της 
µεταπολίτευσης. Πόσες φορές πολλοί από µας, ανίκανοι να συγκρατήσουµε 
έστω και τα στιγµιότυπα µιας διαφήµισης που καταιγιστικά περνούν από τα 
µάτια µας, µένουµε άλαλοι µπροστά στο αφοπλιστικό, απορηµένο ή µισο-
ειρωνικό σχόλιο του µικρού µας απόγονου: «Καλά, δεν κατάλαβες τι έδειξε;». 
Ή πόσες άλλες δυσανασχετούµε αφόρητα, µη µπορώντας να αντιληφθούµε τι 
είναι αυτό που προκαλεί τόση ευχαρίστηση στον µικρό και επιδέξιο (σχεδόν 
µάγο) παίκτη των computer games;Τα παιδιά αυτά µεγαλώνοντας γνώρισαν την 
πραγµατικότητα της εποχής τους, που δεν είναι αναντίρρητα καλύτερη ή 
αφοριστικά χειρότερη από τη δική µας, αλλά απλώς διαφορετική. Είναι η
εποχή όπου οι άνθρωποι διαµορφώνουν αναπαραστάσεις και εποµένως 
απόψεις και στάσεις, όχι µόνο και όχι κυρίως από την άµεση, προσωπική τους 
εµπειρία, αλλά από µια εµπειρία έµµεση, η οποία αποκτάται µε τη βοήθεια των 
ηλεκτρονικών µέσων (κυρίως της τηλεόρασης). Ακόµα και στη νηπιακή ηλικία, 
πόσες ώρες από το παιχνίδι και τη συναναστροφή στην αυλή και τη γειτονιά, 
υποκαταστάθηκαν από τα «παιδικά» της τηλεόρασης και τα video/computer 
games; Ζούµε την εποχή των µέσων. Ο χώρος και ο χρόνος συρρικνώνονται 
και ταυτόχρονα µεταλλάσσονται µέσα σε ένα τεράστιο «θέατρο γεγονότων» 
που παίζεται µπροστά από τον καθένα µας, µέσω της τηλεόρασης και του 
διαδικτύου. Η πραγµατικότητα εικονοποιήθηκε. Αλλά η εικόνα είναι στιγµιαία, 
είναι εφήµερη, είναι «η συµµετοχή στο παρόν του κόσµου», όπως
παραστατικά λέει ο Morin (1991). Μπορεί να παγώσει, να ακινητοποιηθεί, ενώ 
η εµπειρία «τρέχει», είναι αναλογική, σαν το χρόνο, δεν γυρνάει πίσω. Η εικόνα 
είναι προβλέψιµη, αφού µπορεί να κατασκευαστεί κι εποµένως µπορεί να 
προκαλέσει συναισθήµατα «κατά παραγγελία», ενώ η εµπειρία εµπεριέχει το 
τυχαίο, το απρόβλεπτο, είναι µη ελέγξιµη, προκαλεί εντάσεις, προκαλεί πόνο 



και πάθη, υποκρύπτει ρίσκο, και µέσα απ. όλ. αυτά εµπεριέχει τελικά, εν 
δυνάµει, την αναζητούµενη ευτυχία.Η εικόνα είναι επεξεργάσιµη και 
διαχειρίσιµη, είναι άθροισµα κουκίδων, µπορεί να αναλυθεί. Αυτή
είναι η αυταπάτη αλλά ίσως ταυτόχρονα και η ηδονή που προσφέρουν τα 
computer games: Το γεγονός ότι χειρίζοµαι τα αντικείµενά µου, τον κόσµο µου, 
την εικονική µου πραγµατικότητα. Την καλώ, την τροποποιώ, την πετάω όποτε 
θέλω, την έχω όποτε και όπως θέλω. Η τεχνική αλλάζει τη σχέση των 
ανθρώπων µε τον κόσµο, τους µεταφέρει σε «εικονικά περιβάλλοντα», 
συλλαµβάνει το στιγµιαίο, που µετατρέπεται σε προσωρινά µόνιµο, η στιγµή 
γίνεται κυρίαρχη, αποσπάται από το όλο. Το άτοµο ζει την ψευδαίσθηση των 
πολλαπλών επιλογών, αλλάζει τη σχέση του µε το χώρο και το χρόνο, 
απολαµβάνει τη µικροαστική ικανοποίηση της χειραγώγησης των άλλων, των 
ηρώων, εκτονώνει πραγµατικά αισθήµατα σε µη πραγµατικούς χώρους. Κι 
όταν στην αληθινή ζωή τα πράγµατα και οι ιδέες κινούνται στο ίδιο έδαφος µε 
τα «ψευτοπραγµατικά» υποκατάστατά τους, όταν δηλαδή οι άνθρωποι και οι 
τύχες τους γίνονται αντικείµενα µικρών ή µεγάλων παιχνιδιών, που µάλιστα 
ελάχιστα γνωρίζουν τους όρους τους, γιατί να µην είναι ελκυστική για τους 
νέους µια τέτοια εκδοχή σε µικρογραφία έστω, αλλά τουλάχιστον ελεγχόµενη;
Μια νέα διάσταση στον οπτικό αλφαβητισµό
Αν λοιπόν αλφαβητισµός στα µέσα (media literacy) είναι η διαδικασία για την 
απόκτηση των δεξιοτήτων που επιτρέπουν, όπως λέει ο Rubin (1998) την 
κατανόηση των πηγών και των τεχνολογιών της επικοινωνίας, των κωδίκων 
που χρησιµοποιούνται, των µηνυµάτων που παράγονται και της επιλογής, 
ερµηνείας και επίδρασης αυτών των µηνυµάτων, τότε οπτικός αλφαβητισµός
(visual literacy) είναι η διαδικασία για την απόκτηση δεξιοτήτων που 
επιτρέπουν την «ανάγνωση» της εικόνας, την κατανόηση δηλαδή των κωδίκων 
που χρησιµοποιούνται και των µηνυµάτων που παράγονται από αυτήν. Αλλά 
αυτό είδαµε ότι αποτελεί µια, σε µεγάλο βαθµό, αφοµοιωµένη εµπειρία από 
τους µαθητές, η οποία τους οδηγεί σε ταχεία και αποδοτική προσαρµογή στη 
χρήση των υπολογιστών. Ειδικά το σύγχρονο γραφικό υπολογιστικό και 
δικτυακό περιβάλλον, µε τα έντονα κινούµενα γραφικά, τη µη γραµµική 
παράθεση, την καλλιέργεια µιας «παιγνιώδους» και περιπετειώδους
αναζήτησης και επιλογής στο διαδίκτυο, την παντελή σχεδόν έλλειψη ανάγκης 
πληκτρολόγησης, τη χρήση των λεγόµενων συµβολογραµµάτων, στη θέση 
µικρών, πολυ-χρησιµοποιούµενων φράσεων, προκαλεί αισθήµατα 
ευχαρίστησης στους µαθητές (Καράκιζα, 1999), αφού τους θυµίζει το οικείο,
εκτός σχολείου, περιβάλλον και αισθήµατα αµηχανίας (αλλά και φόβου και 
άρνησης) στους εκπαιδευτικούς (Ντάβου, Μ., Αγγελετοπούλου, Ξ., 
Διαµαντάκη, Κ., Μπελλογιάννη, Μ., Σόρογκας, Β., Πανούσης, Γ., 1999), οι 
οποίοι φαίνονται σαν απειλούµενοι από το νέο διεκδικητή του ενδιαφέροντος 
των παιδιών.
Ποιο είναι κατά τη γνώµη µας το ζητούµενο;
Το ζητούµενο θα ήταν µια διαδικασία, µέσα στην εκπαίδευση, η οποία θα 
επέτρεπε την κατανόηση της πολιτισµικής συνέχειας στην εξέλιξη και 
τον µετασχηµατισµό των µέσων στην ανθρώπινη επικοινωνία, και 
ταυτόχρονα, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της αµφισβήτησης 
απέναντι στην αισθητική, την ιδεολογία, την παρουσίαση και το µήνυµα 
του διακινούµενου «εικονοποιηµένου» υλικού. Αυτό βέβαια προϋποθέτει 
την εκπαίδευση των ίδιων των δασκάλων αλλά και µια ευρύτερη κοινωνική 
παιδεία, τέτοια που να µην ακυρώνει έξω από το σχολείο ό,τι θετικό 



οικοδοµείται µέσα σ. αυτό. Το επιχείρηµα ότι η χρήση των εικονοποιηµένων, 
ηλεκτρονικών µέσων και ιδίως των υπολογιστών και του διαδικτύου, µειώνει 
τη χρήση του λόγου και εποµένως φτωχαίνει το λεξιλόγιο των παιδιών µε τις 
γνωστές πολιτισµικές συνέπειες, οδηγεί πολλές φορές σε µια µηδενιστική 
αντίληψη, σ. έναν αφορισµό της τεχνολογίας. Ωστόσο, όσο κι αν η άποψη ότι 
«το αυτοκίνητο δεν ακύρωσε το περπάτηµα» φαίνεται απλοϊκή, εν τούτοις 
εκφράζει το αναπότρεπτο της εξέλιξης. Η εκπαίδευση θα πρέπει να παίξει το 
ρόλο της, όχι αποδυναµώνοντας το εκπαιδευτικό περιβάλλον, όχι 
φτωχαίνοντάς το, κρατώντας το πεισµατικά µακριά από τα επιτεύγµατα της 
κοινωνίας, αλλά αναπτύσσοντας τον Λόγο και ιδιαίτερες πλευρές αυτού, µέσα 
σε ένα σύγχρονο κλίµα. Γιατί για παράδειγµα µετά από µια εικονική ξενάγηση 
σε ένα µουσείο του διαδικτύου να µην ακολουθήσει συλλογική συζήτηση στην 
τάξη, καθώς και ένα προσωπικό κείµενο από τον κάθε µαθητή για το: «Τι και 
πώς το είδα» ή για «Σκέψεις και συναισθήµατα µπροστά σε έναν πίνακα».
Επιµέρους, όπως συνήθως, προσπάθειες γίνονται (6ο Ενιαίο Λύκειο Αιγάλεω, 
Εκπαιδευτήρια Παναγιωτόπουλου). Αυτές δίνουν αφορµή για κάποια πρώτα 
ερωτήµατα και προβληµατισµούς που θα προσπαθήσουµε παρακάτω να 
απαντήσουµε.
1.Η αλήθεια της εικόνας: Τίθεται να λοιπόν από τους εκπαιδευτικούς, τους 
υπεύθυνους δηλαδή για τον οπτικό αλφαβητισµό των παιδιών µέσα στο 
σχολείο, και µάλιστα των µικρότερων σε ηλικία, το ερώτηµα: Η εικόνα είναι η 
πραγµατικότητα; Στην απάντηση «όχι» στηρίχτηκαν πολλές θέσεις και 
χαράχθηκαν σχέδια µαθηµάτων για το πώς ο µικρός µαθητής µετά την 
εκµάθηση µεθόδων αποκάλυψης του εικονιζόµενου ψεύδους, θα γίνει ένας, εν 
δυνάµει, κριτικός θεατής .καταναλωτής.
Στο ερώτηµα που τέθηκε εµείς λέµε: η εικόνα είναι η πραγµατικότητα της 
εποχής µας. Αλλωστε αυτό µάλλον συνέβαινε πάντα. Αν η εικόνα είναι 
πλαστή τότε και η ίδια η πραγµατικότητα είναι τέτοια, κι αυτό δηµιουργεί µια 
νέα πραγµατικότητα. Η ανάδειξη του «φαίνεσθαι» είναι το «είναι» των ηµερών 
µας. Γι. αυτό, κατά τη γνώµη µας, το ίδιο το ερώτηµα έτσι όπως τίθεται είναι 
επίπλαστο. Είναι, πιστεύου__________µε, χωρίς νόηµα, να επικεντρώνουµε 
την προσοχή των παιδιών και να προσανατολίζουµε τη σκέψη τους στο αν η 
εικόνα «λέει αλήθεια ή ψέµατα». Η ίδια η χρήση του όρου «λέει» παραπέµπει 
στον λόγο. Η εικόνα δεν λέει αλήθεια ή ψέµατα. Η εικόνα αλλάζει τον τρόπο 
της σκέψης µας, δηµιουργεί άλλες προτεραιότητες, σε άλλες οδούς, καταργεί 
την γραµµικότητα, µας οδηγεί να σκεφθούµε και να αισθανθούµε και άλλα, 
καινούργια πράγµατα, στα οποία ίσως δεν θα καταλήγαµε µετά από ένα 
λεκτικό ερέθισµα. Οι επισηµάνσεις αυτές δεν αναιρούν την αναµφισβήτητα 
τεράστια, ιστορική, επικοινωνιακή αξία του λόγου. Γίνονται µόνο για να 
τονίσουν ότι λόγος και εικόνα έχουν το καθένα τη δική του δυναµική, το 
δικό του οπλοστάσιο, τα δικά του µυστικά. Η υπονόηση, η ειρωνεία, η 
υπεκφυγή, η απόκρυψη, η εξοµολόγηση, ο αισθησιασµός, η αλληγορία µε 
πόσους άραγε τρόπους µπορούν να λεχθούν ή να εικονοποιηθούν; Μιλάµε 
λοιπόν για δύο διαφορετικούς επικοινωνιακούς δρόµους, όχι αναγκαστικά 
απόλυτα ξένους, αλλά όχι και οπωσδήποτε συγκοινωνούντες.
Γιατί λοιπόν να είναι απαραίτητη µια αναγκαστική µετάλλαξη της εικόνας σε 
λόγο και αντίστροφα, όπως τουλάχιστον φαίνεται να επιδιώκεται µέσα από 
την καταγραφή του τι µας «λέει» ένας πίνακας ζωγραφικής ή µέσα από την 
µετατροπή ενός διηγήµατος σε κόµικς; Γιατί αυτή η ισοπεδωτική αποδόµηση 
ενός τόσο ισχυρού και µαγικού «όλου» (όπως είναι ένας πίνακας ή ένα



διήγηµα), γιατί αυτή η απο-δυναµωτική ανασύνθεση µε ψηφίδες άλλου υλικού; 
Είναι τάχα για να αποκαλύψει ό,τι υπάρχει πίσω από αυτό που φαίνεται (ή 
αντίστροφα λέγεται), ή µήπως είναι η κατάλυση ενός -αυτόνοµου κάθε φορά . 
δηµιουργήµατος, που εµπεριέχει όχι µόνο την ιστορία του δηµιουργού του, την 
εποχή του, τις ιδέες και τα µέσα του, αλλά και την ξεχωριστή µατιά του
τωρινού του θεατή ή αναγνώστη;
2.Η προσωπική οπτική: Από την τελευταία µας αυτή σκέψη προκύπτει ένα 
δεύτερο επίµαχο ζήτηµα. Για να µιλάµε για γλώσσα της εικόνας, για την 
αποκωδικοποίησή της, για τον οπτικό αλφαβητισµό, θα πρέπει να 
προϋποθέτουµε την ύπαρξη µιας κοινής, συµβολικής βάσης, ενός θα λέγαµε 
πλατιά αποδεκτού κώδικα, ενός . σύµφωνα µε τον γνωστό όρο - αλφαβήτου. 
Αλλά τότε µιλάµε για την ύπαρξη . έστω σε εξέλιξη . µιας µαζικής 
διαδικασίας, µιας διαδικασίας για πολλούς ή για όλους. Μιας διαδικασίας η 
οποία δίνει το δικαίωµα στον δάσκαλο να λέει :«παρέλειψες να δεις στον 
πίνακα και τις πλαϊνές φιγούρες» ή να προτρέπει τους µαθητές στη συλλογική
κατασκευή εικόνων, µετά από κάποιο ανάγνωσµα. Αλήθεια τίνος άραγε θα 
είναι τότε η εικόνα; Ποιανού το άκουσµα θα αντιπροσωπεύει; Υπάρχει λοιπόν 
εδώ, η ένσταση της υποκειµενικής οπτικής. Υπάρχει δηλαδή µια µεγάλη
διαφοροποίηση σε σχέση µε τα κοινά αποδεκτά λεκτικά σύµβολα, τα οποία 
προσδιορίζουν µε σχετική ακρίβεια και ταυτόχρονα περιορίζουν . χωρίς να 
µηδενίζουν - το πεδίο των διαφορετικών αναγνώσεων. Με τις εικόνες τα 
πράγµατα αλλάζουν. Η εικονοποιηµένη πραγµατικότητα µπορεί να ειδωθεί µε 
τρόπους τόσους, όσα και τα ζευγάρια µάτια που θα την αντικρίσουν. Τα 
φίλτρα των εµπειριών, των γνώσεων και των συναισθηµάτων θα είναι εδώ πιο 
«ελεύθερα», πιο παραγωγικά.Γιατί λοιπόν θα πρέπει να προκύπτει ένα . κάθε 
φορά - πανοµοιότυπο, µε ίδιους όρους αποτέλεσµα; Πολύ περισσότερο, γιατί 
τα παιδιά θα πρέπει να πετάξουν τα µαγικά γυαλιά της φαντασίας και να 
καταλήξουν στο απελπιστικά φτωχό: «Η εικόνα µας λέει ψέµατα γιατί ένα
τραπέζι δεν µπορεί να πετάει.».
3.Αλφαβητισµός και κατανάλωση: Ερχεται τώρα εδώ, το αντεπιχείρηµα της 
δηµιουργίας . µέσω της διαδικασίας του οπτικού αλφαβητισµού . του 
υποψιασµένου, του κριτικού καταναλωτή, ο οποίος θα µπορεί, γνωρίζοντας 
πλέον τους κώδικες, να «διαβάζει» τις διαφηµιστικές εικόνες «σωστά», να 
ανακαλύπτει τις παγίδες και τα ψεύδη και να µην παρασύρεται. Κατά την 
γνώµη µας,αντίθετα, η διαδικασία για την οποία µιλάµε, επιβάλλεται από την 
οικονοµική πραγµατικότητα της εποχής µας. Ο απλός παθητικός καταναλωτής 
δεν είναι πλέον επαρκής στο ρόλο του. Οι ανάγκες της σύγχρονης, 
παγκόσµιας και σύντοµα ηλεκτρονικά εικονοποιηµένης αγοράς, απαιτούν ένα 
νέο είδος καταναλωτών, τους «ενεργούς» καταναλωτές, τα υποκείµενα 
δηλαδή εκείνα, που µέσω του πλήθους των εύκολα και γρήγορα (µετά την 
εκπαίδευση), αναγνώσιµων και αφοµοιώσιµων εικόνων των αφισών, των 
περιοδικών και των τηλεοράσεων, θα διαµορφώνουν µαζικά κοινές, όµοιες 
επιθυµίες, που θα υποστηρίζουν αποκλειστικά το στερεότυπο της «ευτυχούς 
αφασίας». Θα γίνονται έτσι, τα ίδια αυτά υποκείµενα, διαφηµιστικοί φορείς και 
καταναλωτές ταυτόχρονα. Θα αποτελούν µέρος της εικόνας του 
προϊόντος, θα ενσωµατώνονται «συνειδητά», τελικά, στο
ίδιο το προϊόν.
Συµπερασµατικά:
Η εικόνα, έγχρωµη, ψηφιακή και κινούµενη, είναι δοµικό στοιχείο του 
σηµερινού πολιτισµού, µε τον οποίο οι σηµερινοί µαθητές παρουσιάζουν 



απόλυτη εξοικείωση. Η είσοδος στην εκπαίδευση υπολογιστικών και 
επικοινωνιακών µέσων που χρησιµοποιούν την εικόνα, προκαλεί αισθήµατα
ευχαρίστησης στους µαθητές, αφού τους θυµίζει το οικείο, εκτός σχολείου, 
περιβάλλον, διευκολύνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία της µάθησης.
Ωστόσο η ουσιαστική αξιοποίηση της δυναµικής των εικονοποιηµένων µέσων 
στην εκπαίδευση προϋποθέτει:
Την εκπαίδευση των ίδιων των δασκάλων σε µια κατεύθυνση που θα 
επέτρεπε την κατανόηση της πολιτισµικής συνέχειας στην εξέλιξη και τον 
µετασχηµατισµό των µέσων στην ανθρώπινη επικοινωνία, και ταυτόχρονα, θα 
ενίσχυε την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της αµφισβήτησης καθηγητών 
και µαθητών απέναντι στην αισθητική, την ιδεολογία, την παρουσίαση και το 
µήνυµα του διακινούµενου «εικονοποιηµένου» υλικού.
Την καθιέρωση µέσα στο ίδιο το πρόγραµµα των µαθηµάτων που 
χρησιµοποιούν τέτοια µέσα, µιας ειδικής διαδικασίας «άσκησης στα µέσα», 
που θα ενισχύει την αυτενέργεια του µαθητή, απαλλάσσοντάς τον κατά το 
δυνατόν από στερεότυπες αντιλήψεις, κάνοντάς τον σκεπτόµενο πολίτη και 
όχι γρήγορο καταναλωτή.
Μια ευρύτερη κοινωνική παιδεία, τέτοια που να µην ακυρώνει έξω από το 
σχολείο ό,τι θετικό οικοδοµείται µέσα σ. αυτό.
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Περίληψη


Το κλείσιµο του εικοστού αιώνα σφραγίστηκε από την κυριαρχία της εικόνας στις επικοινωνιακές οδούς. Τα εικονοποιηµένα ηλεκτρονικά µέσα (υπολογιστές-πολυµέσα και διαδίκτυο), εισβάλλουν στις σχολικές αίθουσες, ανατρέπουν την µονοκρατορία του λόγου, καταλύουν την παραδοσιακή, γραµµική εκπαιδευτική διαδικασία, ανοίγουν παράθυρα προς τον «έξω» κόσµο και προκαλούν αισθήµατα ευχαρίστησης αλλά και αµηχανίας. Οπτικός αλφαβητισµός είναι η διαδικασία για την απόκτηση δεξιοτήτων, που επιτρέπουν την «ανάγνωση» της εικόνας, την κατανόηση δηλαδή των κωδίκων που χρησιµοποιούνται και των µηνυµάτων που παράγονται από αυτήν. Για τους µαθητές, γνήσια παιδιά του πολιτισµού της εικόνας, υπάρχει η κοινωνική αναγκαιότητα να αποκτήσει η σχέση τους µε το γραφικό υπολογιστικό περιβάλλον, µια νέα εκπαιδευτική, µορφωτική διάσταση: αυτήν της κατανόησης της πολιτισµικής συνέχειας στην εξέλιξη και τον µετασχηµατισµό των µέσων στην ανθρώπινη επικοινωνία, και ταυτόχρονα, της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της αµφισβήτησης απέναντι στην αισθητική, την ιδεολογία, την παρουσίαση και το µήνυµα του διακινούµενου «εικονοποιηµένου» υλικού.


Abstract


The ending of the twentieth century was imprinted by the domination of the picture on communication. The electronic media (computers, multimedia, internet), based on the power of picture, penetrate the classroom, overthrow the monocracy of speech, abolish the traditional, linear, educational process. They open a window to the outer world and eventually, they generate not only feelings of happiness, but also of embarrassment. Visual literacy is the process of gaining skills that help the .reading. of a picture, in other words, the understanding of the codes used and the messages derived from. The relationship of today.s students . who are true-born children of the picture . with the graphic computerized environment is socially needed to gain a new educational dimension: the one related to the understanding of the cultural continuity, concerning the development and the transformation of the media in human communication. A dimension which also helps the development of critical thoughts and the dispute in aesthetics, ideology and in the message of the moving, pictured material.


Η κυριαρχία της εικόνας


Η έλευση του εικοστού αιώνα έφερε µαζί της τη δυνατότητα της αναπαραγωγής της εικόνας, επαναστατική κατά τη γνώµη µας αλλαγή στον ανθρώπινο πολιτισµό. Η εικόνα έπαψε να είναι µόνο πολιτιστικό προϊόν. Ακριβώς λόγω της τεχνικής της αναπαραγωγής της, έγινε και µέσο µαζικής µετάδοσης µηνυµάτων. Κι όταν αµέσως µετά έγινε κινούµενη, τότε χρησιµοποιήθηκε και για την οπτικοποίηση της αφήγησης. Εδραίωσε τον χαρακτήρα της ως µέσον. Η αντίστροφη µέτρηση για τη µονοκρατορία του λόγου είχε αρχίσει. Το κλείσιµο του αιώνα συνέπεσε µε την . σε µεγάλο βαθµό - αυτοδιάψευση, την κατάλυση, την αυτοαναίρεση ενός µεγάλου µέρους του λόγου που άνθισε στη διάρκειά του. Τα σκήπτρα δόθηκαν σε µέσα λιγότερο ρητά, λιγότερο δεσµευτικά και απόλυτα, µε µικρότερους κινδύνους ανατροπής µέσα στην πολυσηµία τους. Σήµερα, η διαπίστωση πως η εποχή µας σφραγίζεται από την κυριαρχία της εικόνας στις επικοινωνιακές οδούς, είναι πια κοινός τόπος. Η επικράτηση των εικονικών (ή εικονοποιηµένων) µέσων (TV, video, υπολογιστής-πολυµέσο, διαδίκτυο), είναι ένα γεγονός ενσωµατωµένο στην καθηµερινότητά µας. Η χρήση εικόνων κάθε είδους, γνήσιων, επαυξηµένων ή συνθετικών1 είναι απαραίτητη επένδυση του επικοινωνιακού λόγου, ο οποίος πολλές φορές είναι ισχνότερος ως προς την αναλογία της συµµετοχής. Έτσι, «ζούµε σ. έναν κόσµο αναπαραστάσεων. Η ηλεκτρονική µετάδοση ήχων και εικόνων έχει κυριολεκτικά τυλίξει τον πλανήτη σ. ένα φάκελο παραστάσεων.[.] Έχουµε γίνει όλοι µας διερµηνείς παραστάσεων», αναφέρει ο B. Davis, (1991). Βέβαια, το γεγονός ότι το 50% των νευρώνων του εγκεφάλου συνδέονται µε την όραση, είναι ίσως µια κατ. αρχήν εξήγηση για το ότι η εικόνα κέρδισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο επικοινωνιακό περιβάλλον. Επιπλέον η οπτική αφήγηση, τόσο σαν τεχνική, όσο και σαν τεχνολογική έµπνευση, µας δίνουν τον πιο εύπλαστο τρόπο κατανόησης, αφού σύµφωνα µε τους Kosslyn και Chabris (1990), η αναγνώριση µιας παρατηρούµενης εικόνας συνεπάγεται το «ταίριασµά» της µε αποθηκευµένες παραστάσεις εικονογραφηµένων αντικειµένων ή σκηνών, πράγµα που αποτελεί αποκλειστικά οπτική διαδικασία.


Ενώ αντίθετα η αναγνώριση ενός αντικειµένου προϋποθέτει πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών που συνδέονται µ. αυτό (ήχους κλπ.), πράγµα πιο σύνθετο και χρονοβόρο.Παρ. όλα αυτά νοµίζουµε ότι η κυριαρχία της εικόνας, δεν έχει απλά βιολογική ή ψυχογνωστική βάση. Κατά τη δική µας γνώµη, η παρεµβολή της τεχνολογίας όχι µόνο στη διάδοση της εικόνας, αλλά ακριβώς στη φάση της παραγωγής και της επεξεργασίας της, δεν είναι απλά µέσο ενίσχυσης των εργαλείων και των εκφραστικών µας µέσων. Η ψηφιοποίηση της εικόνας, που συνεπάγεται καλύτερη ανάλυση και µεγαλύτερη ταχύτητα µετάδοσης λόγω της συµπίεσης, δίνει µια νέα διάσταση, επηρεάζει την ίδια τη φύση των εικονικών µέσων. Η εικόνα δεν είναι απλά πολιτιστικό προϊόν, αλλά γίνεται αντικείµενο χειρισµού. Γίνεται µέσον αλλά και µήνυµα. Το ερώτηµα για το αν αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν καθοριστικά και προς το καλύτερο τη ζωή των ανθρώπων, δεν έχει απαντηθεί ακόµα. Το σίγουρο είναι ότι οι µυριάδες αστραπιαία µεταδιδόµενες εικόνες αποτελούν έτσι κι αλλιώς µια «επανάσταση».


Εικόνα και εκπαίδευση


Η «επανάσταση» αυτή δεν θα µπορούσε παρά να εισβάλει και στην εκπαίδευση. Η εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών-πολυµέσων και µάλιστα σε δικτυακή και δια-δικτυακή επικοινωνία, µέσα στις σχολικές αίθουσες, άνοιξε έναν παράθυρο στον έξω κόσµο. Το µέχρι τώρα «καθεστώς» της κυριαρχίας του λόγου, ως µέσου µετάδοσης της γνώσης αλλά και ως επικοινωνιακού µέσου, ανατράπηκε. Πολύ περισσότερο που επρόκειτο για έναν λόγο τυποποιηµένο, συνήθως µονοσήµαντο µέσω του ενός και µοναδικού βιβλίου, σχεδόν «θεσµοθετηµένο», πολλές φορές αποστεωµένο και κενό, ο οποίος έπρεπε κυριολεκτικά να αναπαραχθεί κατά τη διαδικασία της εξέτασης του µαθητή, και µάλιστα µε πιστότητα τέτοια, που να εξασφαλίζει θετικά αποτελέσµατα.


Επί πλέον, η µέχρι σήµερα διαδικασία της σχολικής πράξης (εξέταση . αξιολόγηση . παράδοση), αλλά και ο τρόπος σκέψης και δράσης που αυτή υποστήριζε, χαρακτηρίζονταν από µια παγιωµένη, σχεδόν παραδοσιακή γραµµικότητα. Η ευκαιριακή εισαγωγή των εποπτικών µέσων διατάρασσε ευχάριστα τη ρουτίνα των µαθητών, που όµως ήξεραν ότι το διάλειµµα ήταν στιγµιαίο.


1 Επαυξηµένες είναι οι εικόνες που έχουν υποστεί ηλεκτρονική επεξεργασία και εποµένως αλλοίωση, γνήσιες οι µη


αλλοιωµένες και συνθετικές οι εξ ολοκλήρου κατασκευασµένες στον υπολογιστή. Ο όρος επαυξηµένη εικόνα ή επαυξηµένη πραγµατικότητα αναφέρεται από τον Μ. Δερτούζο στο Δερτούζος, Μ., «Τι µέλλει γενέσθαι», Αθήνα, Εκδ. Λιβάνης, 1998.


Η εισβολή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση προκάλεσε και εξακολουθεί να προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις, κυρίως µέσα στο ίδιο το εκπαιδευτικό σύνολο. Δεν θα σταθούµε εδώ στις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών, αλλά µόνο στο πώς οι µαθητές «υποδέχτηκαν__________» τα νέα µέσα, και µάλιστα κυρίως στο αν και πώς οι µαθητές «κατανοούν» τα νέα, εικονοποιηµένα µέσα. Δεν θα κάνουµε επίσης ηλικιακό διαχωρισµό των µαθητών, παρά µόνον όπου θα απαιτηθεί, γιατί η βασική µας διαπίστωση ισχύει για όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και µάλιστα όλο και περισσότερο για τις χαµηλότερες: Τα νέα µέσα δεν είναι νέα για τους µαθητές. Είναι απλώς µια αναδιάταξη, µια προσαρµογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε οικονοµικά και πολιτισµικά δεδοµένα, τα οποία προϋπάρχουν στην κοινωνία µέσα στην οποία τα παιδιά αυτά γεννήθηκαν και µεγάλωσαν. Και βέβαια όσο νεαρότερες οι ηλικίες, τόσο µεγαλύτερο το πλήθος των αναπαραστάσεων ενός εικονοποιηµένου περιβάλλοντος, έξω από το σχολείο. Είναι τα παιδιά της οθόνης όπως λέει και ο Rushkoff (1998).


Εικόνα και µαθητές


Η αφίσα, η διαφήµιση, η τηλεόραση, τα video και τα computer games είναι δοµικά στοιχεία του σηµερινού πολιτισµού, του πολιτισµού της εικόνας, µε τον οποίο οι σηµερινοί µαθητές παρουσιάζουν απόλυτη εξοικείωση. Μια εξοικείωση που µάλιστα πολλές φορές «αιφνιδιάζει» γονείς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παραβλέπουν το γεγονός ότι τα παιδιά βρέθηκαν εξ αρχής εδώ, σ. αυτό το σήµερα κι όχι σ. εκείνο της δικτατορίας ή της µεταπολίτευσης. Πόσες φορές πολλοί από µας, ανίκανοι να συγκρατήσουµε έστω και τα στιγµιότυπα µιας διαφήµισης που καταιγιστικά περνούν από τα µάτια µας, µένουµε άλαλοι µπροστά στο αφοπλιστικό, απορηµένο ή µισο-ειρωνικό σχόλιο του µικρού µας απόγονου: «Καλά, δεν κατάλαβες τι έδειξε;». Ή πόσες άλλες δυσανασχετούµε αφόρητα, µη µπορώντας να αντιληφθούµε τι είναι αυτό που προκαλεί τόση ευχαρίστηση στον µικρό και επιδέξιο (σχεδόν µάγο) παίκτη των computer games;Τα παιδιά αυτά µεγαλώνοντας γνώρισαν την πραγµατικότητα της εποχής τους, που δεν είναι αναντίρρητα καλύτερη ή αφοριστικά χειρότερη από τη δική µας, αλλά απλώς διαφορετική. Είναι η εποχή όπου οι άνθρωποι διαµορφώνουν αναπαραστάσεις και εποµένως απόψεις και στάσεις, όχι µόνο και όχι κυρίως από την άµεση, προσωπική τους εµπειρία, αλλά από µια εµπειρία έµµεση, η οποία αποκτάται µε τη βοήθεια των ηλεκτρονικών µέσων (κυρίως της τηλεόρασης). Ακόµα και στη νηπιακή ηλικία, πόσες ώρες από το παιχνίδι και τη συναναστροφή στην αυλή και τη γειτονιά, υποκαταστάθηκαν από τα «παιδικά» της τηλεόρασης και τα video/computer games; Ζούµε την εποχή των µέσων. Ο χώρος και ο χρόνος συρρικνώνονται και ταυτόχρονα µεταλλάσσονται µέσα σε ένα τεράστιο «θέατρο γεγονότων» που παίζεται µπροστά από τον καθένα µας, µέσω της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Η πραγµατικότητα εικονοποιήθηκε. Αλλά η εικόνα είναι στιγµιαία, είναι εφήµερη, είναι «η συµµετοχή στο παρόν του κόσµου», όπως παραστατικά λέει ο Morin (1991). Μπορεί να παγώσει, να ακινητοποιηθεί, ενώ η εµπειρία «τρέχει», είναι αναλογική, σαν το χρόνο, δεν γυρνάει πίσω. Η εικόνα είναι προβλέψιµη, αφού µπορεί να κατασκευαστεί κι εποµένως µπορεί να προκαλέσει συναισθήµατα «κατά παραγγελία», ενώ η εµπειρία εµπεριέχει το τυχαίο, το απρόβλεπτο, είναι µη ελέγξιµη, προκαλεί εντάσεις, προκαλεί πόνο και πάθη, υποκρύπτει ρίσκο, και µέσα απ. όλ. αυτά εµπεριέχει τελικά, εν δυνάµει, την αναζητούµενη ευτυχία.Η εικόνα είναι επεξεργάσιµη και διαχειρίσιµη, είναι άθροισµα κουκίδων, µπορεί να αναλυθεί. Αυτή


είναι η αυταπάτη αλλά ίσως ταυτόχρονα και η ηδονή που προσφέρουν τα computer games: Το γεγονός ότι χειρίζοµαι τα αντικείµενά µου, τον κόσµο µου, την εικονική µου πραγµατικότητα. Την καλώ, την τροποποιώ, την πετάω όποτε θέλω, την έχω όποτε και όπως θέλω. Η τεχνική αλλάζει τη σχέση των ανθρώπων µε τον κόσµο, τους µεταφέρει σε «εικονικά περιβάλλοντα», συλλαµβάνει το στιγµιαίο, που µετατρέπεται σε προσωρινά µόνιµο, η στιγµή γίνεται κυρίαρχη, αποσπάται από το όλο. Το άτοµο ζει την ψευδαίσθηση των πολλαπλών επιλογών, αλλάζει τη σχέση του µε το χώρο και το χρόνο, απολαµβάνει τη µικροαστική ικανοποίηση της χειραγώγησης των άλλων, των ηρώων, εκτονώνει πραγµατικά αισθήµατα σε µη πραγµατικούς χώρους. Κι όταν στην αληθινή ζωή τα πράγµατα και οι ιδέες κινούνται στο ίδιο έδαφος µε τα «ψευτοπραγµατικά» υποκατάστατά τους, όταν δηλαδή οι άνθρωποι και οι τύχες τους γίνονται αντικείµενα µικρών ή µεγάλων παιχνιδιών, που µάλιστα ελάχιστα γνωρίζουν τους όρους τους, γιατί να µην είναι ελκυστική για τους νέους µια τέτοια εκδοχή σε µικρογραφία έστω, αλλά τουλάχιστον ελεγχόµενη;


Μια νέα διάσταση στον οπτικό αλφαβητισµό


Αν λοιπόν αλφαβητισµός στα µέσα (media literacy) είναι η διαδικασία για την απόκτηση των δεξιοτήτων που επιτρέπουν, όπως λέει ο Rubin (1998) την κατανόηση των πηγών και των τεχνολογιών της επικοινωνίας, των κωδίκων που χρησιµοποιούνται, των µηνυµάτων που παράγονται και της επιλογής, ερµηνείας και επίδρασης αυτών των µηνυµάτων, τότε οπτικός αλφαβητισµός (visual literacy) είναι η διαδικασία για την απόκτηση δεξιοτήτων που επιτρέπουν την «ανάγνωση» της εικόνας, την κατανόηση δηλαδή των κωδίκων που χρησιµοποιούνται και των µηνυµάτων που παράγονται από αυτήν. Αλλά αυτό είδαµε ότι αποτελεί µια, σε µεγάλο βαθµό, αφοµοιωµένη εµπειρία από τους µαθητές, η οποία τους οδηγεί σε ταχεία και αποδοτική προσαρµογή στη χρήση των υπολογιστών. Ειδικά το σύγχρονο γραφικό υπολογιστικό και δικτυακό περιβάλλον, µε τα έντονα κινούµενα γραφικά, τη µη γραµµική παράθεση, την καλλιέργεια µιας «παιγνιώδους» και περιπετειώδους αναζήτησης και επιλογής στο διαδίκτυο, την παντελή σχεδόν έλλειψη ανάγκης πληκτρολόγησης, τη χρήση των λεγόµενων συµβολογραµµάτων, στη θέση µικρών, πολυ-χρησιµοποιούµενων φράσεων, προκαλεί αισθήµατα ευχαρίστησης στους µαθητές (Καράκιζα, 1999), αφού τους θυµίζει το οικείο, εκτός σχολείου, περιβάλλον και αισθήµατα αµηχανίας (αλλά και φόβου και άρνησης) στους εκπαιδευτικούς (Ντάβου, Μ., Αγγελετοπούλου, Ξ., Διαµαντάκη, Κ., Μπελλογιάννη, Μ., Σόρογκας, Β., Πανούσης, Γ., 1999), οι οποίοι φαίνονται σαν απειλούµενοι από το νέο διεκδικητή του ενδιαφέροντος των παιδιών.


Ποιο είναι κατά τη γνώµη µας το ζητούµενο;


Το ζητούµενο θα ήταν µια διαδικασία, µέσα στην εκπαίδευση, η οποία θα επέτρεπε την κατανόηση της πολιτισµικής συνέχειας στην εξέλιξη και τον µετασχηµατισµό των µέσων στην ανθρώπινη επικοινωνία, και ταυτόχρονα, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της αµφισβήτησης απέναντι στην αισθητική, την ιδεολογία, την παρουσίαση και το µήνυµα του διακινούµενου «εικονοποιηµένου» υλικού. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την εκπαίδευση των ίδιων των δασκάλων αλλά και µια ευρύτερη κοινωνική παιδεία, τέτοια που να µην ακυρώνει έξω από το σχολείο ό,τι θετικό οικοδοµείται µέσα σ. αυτό. Το επιχείρηµα ότι η χρήση των εικονοποιηµένων, ηλεκτρονικών µέσων και ιδίως των υπολογιστών και του διαδικτύου, µειώνει τη χρήση του λόγου και εποµένως φτωχαίνει το λεξιλόγιο των παιδιών µε τις γνωστές πολιτισµικές συνέπειες, οδηγεί πολλές φορές σε µια µηδενιστική αντίληψη, σ. έναν αφορισµό της τεχνολογίας. Ωστόσο, όσο κι αν η άποψη ότι «το αυτοκίνητο δεν ακύρωσε το περπάτηµα» φαίνεται απλοϊκή, εν τούτοις εκφράζει το αναπότρεπτο της εξέλιξης. Η εκπαίδευση θα πρέπει να παίξει το ρόλο της, όχι αποδυναµώνοντας το εκπαιδευτικό περιβάλλον, όχι φτωχαίνοντάς το, κρατώντας το πεισµατικά µακριά από τα επιτεύγµατα της κοινωνίας, αλλά αναπτύσσοντας τον Λόγο και ιδιαίτερες πλευρές αυτού, µέσα σε ένα σύγχρονο κλίµα. Γιατί για παράδειγµα µετά από µια εικονική ξενάγηση σε ένα µουσείο του διαδικτύου να µην ακολουθήσει συλλογική συζήτηση στην τάξη, καθώς και ένα προσωπικό κείµενο από τον κάθε µαθητή για το: «Τι και πώς το είδα» ή για «Σκέψεις και συναισθήµατα µπροστά σε έναν πίνακα».


Επιµέρους, όπως συνήθως, προσπάθειες γίνονται (6ο Ενιαίο Λύκειο Αιγάλεω, Εκπαιδευτήρια Παναγιωτόπουλου). Αυτές δίνουν αφορµή για κάποια πρώτα ερωτήµατα και προβληµατισµούς που θα προσπαθήσουµε παρακάτω να απαντήσουµε.


1.Η αλήθεια της εικόνας: Τίθεται να λοιπόν από τους εκπαιδευτικούς, τους υπεύθυνους δηλαδή για τον οπτικό αλφαβητισµό των παιδιών µέσα στο σχολείο, και µάλιστα των µικρότερων σε ηλικία, το ερώτηµα: Η εικόνα είναι η πραγµατικότητα; Στην απάντηση «όχι» στηρίχτηκαν πολλές θέσεις και χαράχθηκαν σχέδια µαθηµάτων για το πώς ο µικρός µαθητής µετά την εκµάθηση µεθόδων αποκάλυψης του εικονιζόµενου ψεύδους, θα γίνει ένας, εν δυνάµει, κριτικός θεατής .καταναλωτής.


Στο ερώτηµα που τέθηκε εµείς λέµε: η εικόνα είναι η πραγµατικότητα της εποχής µας. Αλλωστε αυτό µάλλον συνέβαινε πάντα. Αν η εικόνα είναι πλαστή τότε και η ίδια η πραγµατικότητα είναι τέτοια, κι αυτό δηµιουργεί µια νέα πραγµατικότητα. Η ανάδειξη του «φαίνεσθαι» είναι το «είναι» των ηµερών µας. Γι. αυτό, κατά τη γνώµη µας, το ίδιο το ερώτηµα έτσι όπως τίθεται είναι επίπλαστο. Είναι, πιστεύου__________µε, χωρίς νόηµα, να επικεντρώνουµε την προσοχή των παιδιών και να προσανατολίζουµε τη σκέψη τους στο αν η εικόνα «λέει αλήθεια ή ψέµατα». Η ίδια η χρήση του όρου «λέει» παραπέµπει στον λόγο. Η εικόνα δεν λέει αλήθεια ή ψέµατα. Η εικόνα αλλάζει τον τρόπο της σκέψης µας, δηµιουργεί άλλες προτεραιότητες, σε άλλες οδούς, καταργεί την γραµµικότητα, µας οδηγεί να σκεφθούµε και να αισθανθούµε και άλλα, καινούργια πράγµατα, στα οποία ίσως δεν θα καταλήγαµε µετά από ένα λεκτικό ερέθισµα. Οι επισηµάνσεις αυτές δεν αναιρούν την αναµφισβήτητα τεράστια, ιστορική, επικοινωνιακή αξία του λόγου. Γίνονται µόνο για να τονίσουν ότι λόγος και εικόνα έχουν το καθένα τη δική του δυναµική, το δικό του οπλοστάσιο, τα δικά του µυστικά. Η υπονόηση, η ειρωνεία, η υπεκφυγή, η απόκρυψη, η εξοµολόγηση, ο αισθησιασµός, η αλληγορία µε πόσους άραγε τρόπους µπορούν να λεχθούν ή να εικονοποιηθούν; Μιλάµε λοιπόν για δύο διαφορετικούς επικοινωνιακούς δρόµους, όχι αναγκαστικά απόλυτα ξένους, αλλά όχι και οπωσδήποτε συγκοινωνούντες.


Γιατί λοιπόν να είναι απαραίτητη µια αναγκαστική µετάλλαξη της εικόνας σε λόγο και αντίστροφα, όπως τουλάχιστον φαίνεται να επιδιώκεται µέσα από την καταγραφή του τι µας «λέει» ένας πίνακας ζωγραφικής ή µέσα από την µετατροπή ενός διηγήµατος σε κόµικς; Γιατί αυτή η ισοπεδωτική αποδόµηση ενός τόσο ισχυρού και µαγικού «όλου» (όπως είναι ένας πίνακας ή ένα διήγηµα), γιατί αυτή η απο-δυναµωτική ανασύνθεση µε ψηφίδες άλλου υλικού; Είναι τάχα για να αποκαλύψει ό,τι υπάρχει πίσω από αυτό που φαίνεται (ή αντίστροφα λέγεται), ή µήπως είναι η κατάλυση ενός -αυτόνοµου κάθε φορά . δηµιουργήµατος, που εµπεριέχει όχι µόνο την ιστορία του δηµιουργού του, την εποχή του, τις ιδέες και τα µέσα του, αλλά και την ξεχωριστή µατιά του τωρινού του θεατή ή αναγνώστη;


2.Η προσωπική οπτική: Από την τελευταία µας αυτή σκέψη προκύπτει ένα δεύτερο επίµαχο ζήτηµα. Για να µιλάµε για γλώσσα της εικόνας, για την αποκωδικοποίησή της, για τον οπτικό αλφαβητισµό, θα πρέπει να προϋποθέτουµε την ύπαρξη µιας κοινής, συµβολικής βάσης, ενός θα λέγαµε πλατιά αποδεκτού κώδικα, ενός . σύµφωνα µε τον γνωστό όρο - αλφαβήτου. Αλλά τότε µιλάµε για την ύπαρξη . έστω σε εξέλιξη . µιας µαζικής διαδικασίας, µιας διαδικασίας για πολλούς ή για όλους. Μιας διαδικασίας η οποία δίνει το δικαίωµα στον δάσκαλο να λέει :«παρέλειψες να δεις στον πίνακα και τις πλαϊνές φιγούρες» ή να προτρέπει τους µαθητές στη συλλογική κατασκευή εικόνων, µετά από κάποιο ανάγνωσµα. Αλήθεια τίνος άραγε θα είναι τότε η εικόνα; Ποιανού το άκουσµα θα αντιπροσωπεύει; Υπάρχει λοιπόν εδώ, η ένσταση της υποκειµενικής οπτικής. Υπάρχει δηλαδή µια µεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση µε τα κοινά αποδεκτά λεκτικά σύµβολα, τα οποία προσδιορίζουν µε σχετική ακρίβεια και ταυτόχρονα περιορίζουν . χωρίς να µηδενίζουν - το πεδίο των διαφορετικών αναγνώσεων. Με τις εικόνες τα πράγµατα αλλάζουν. Η εικονοποιηµένη πραγµατικότητα µπορεί να ειδωθεί µε τρόπους τόσους, όσα και τα ζευγάρια µάτια που θα την αντικρίσουν. Τα φίλτρα των εµπειριών, των γνώσεων και των συναισθηµάτων θα είναι εδώ πιο «ελεύθερα», πιο παραγωγικά.Γιατί λοιπόν θα πρέπει να προκύπτει ένα . κάθε φορά - πανοµοιότυπο, µε ίδιους όρους αποτέλεσµα; Πολύ περισσότερο, γιατί τα παιδιά θα πρέπει να πετάξουν τα µαγικά γυαλιά της φαντασίας και να καταλήξουν στο απελπιστικά φτωχό: «Η εικόνα µας λέει ψέµατα γιατί ένα τραπέζι δεν µπορεί να πετάει.».


3.Αλφαβητισµός και κατανάλωση: Ερχεται τώρα εδώ, το αντεπιχείρηµα της δηµιουργίας . µέσω της διαδικασίας του οπτικού αλφαβητισµού . του υποψιασµένου, του κριτικού καταναλωτή, ο οποίος θα µπορεί, γνωρίζοντας πλέον τους κώδικες, να «διαβάζει» τις διαφηµιστικές εικόνες «σωστά», να ανακαλύπτει τις παγίδες και τα ψεύδη και να µην παρασύρεται. Κατά την γνώµη µας,αντίθετα, η διαδικασία για την οποία µιλάµε, επιβάλλεται από την οικονοµική πραγµατικότητα της εποχής µας. Ο απλός παθητικός καταναλωτής δεν είναι πλέον επαρκής στο ρόλο του. Οι ανάγκες της σύγχρονης, παγκόσµιας και σύντοµα ηλεκτρονικά εικονοποιηµένης αγοράς, απαιτούν ένα νέο είδος καταναλωτών, τους «ενεργούς» καταναλωτές, τα υποκείµενα δηλαδή εκείνα, που µέσω του πλήθους των εύκολα και γρήγορα (µετά την εκπαίδευση), αναγνώσιµων και αφοµοιώσιµων εικόνων των αφισών, των περιοδικών και των τηλεοράσεων, θα διαµορφώνουν µαζικά κοινές, όµοιες επιθυµίες, που θα υποστηρίζουν αποκλειστικά το στερεότυπο της «ευτυχούς αφασίας». Θα γίνονται έτσι, τα ίδια αυτά υποκείµενα, διαφηµιστικοί φορείς και καταναλωτές ταυτόχρονα. Θα αποτελούν µέρος της εικόνας του προϊόντος, θα ενσωµατώνονται «συνειδητά», τελικά, στο


ίδιο το προϊόν.


Συµπερασµατικά:


Η εικόνα, έγχρωµη, ψηφιακή και κινούµενη, είναι δοµικό στοιχείο του σηµερινού πολιτισµού, µε τον οποίο οι σηµερινοί µαθητές παρουσιάζουν απόλυτη εξοικείωση. Η είσοδος στην εκπαίδευση υπολογιστικών και επικοινωνιακών µέσων που χρησιµοποιούν την εικόνα, προκαλεί αισθήµατα ευχαρίστησης στους µαθητές, αφού τους θυµίζει το οικείο, εκτός σχολείου, περιβάλλον, διευκολύνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία της µάθησης. Ωστόσο η ουσιαστική αξιοποίηση της δυναµικής των εικονοποιηµένων µέσων στην εκπαίδευση προϋποθέτει:


Την εκπαίδευση των ίδιων των δασκάλων σε µια κατεύθυνση που θα επέτρεπε την κατανόηση της πολιτισµικής συνέχειας στην εξέλιξη και τον µετασχηµατισµό των µέσων στην ανθρώπινη επικοινωνία, και ταυτόχρονα, θα ενίσχυε την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της αµφισβήτησης καθηγητών και µαθητών απέναντι στην αισθητική, την ιδεολογία, την παρουσίαση και το µήνυµα του διακινούµενου «εικονοποιηµένου» υλικού.


Την καθιέρωση µέσα στο ίδιο το πρόγραµµα των µαθηµάτων που χρησιµοποιούν τέτοια µέσα, µιας ειδικής διαδικασίας «άσκησης στα µέσα», που θα ενισχύει την αυτενέργεια του µαθητή, απαλλάσσοντάς τον κατά το δυνατόν από στερεότυπες αντιλήψεις, κάνοντάς τον σκεπτόµενο πολίτη και όχι γρήγορο καταναλωτή.


Μια ευρύτερη κοινωνική παιδεία, τέτοια που να µην ακυρώνει έξω από το σχολείο ό,τι θετικό οικοδοµείται µέσα σ. αυτό.
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