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Abstract: The present paper deals with popular culture in school and specifically with the
case study of a well-known telenovela applied to a 5th grade class of a public primary school.
It was an important chapter of an extended unit on Media Education, which concerned the
holistic approach of the media ecosystem. Typically, the school gives the sense that the
pupil’s informal media experiences don’t have a place in class. However, in media pedagogy
the teaching topics emerge from pupil’s lives. In this way, the children’s informal experiences
are shifted from the periphery to the central scene of the class. The study showed that the
insertion of the popular culture in the class gives voice and chances of success to all children
without exceptions, particularly to those who ordinarily do not show interest in traditional
teaching ways. Furthermore, it creates a pleasant and democratic learning space and cultivates
critical awareness.
Keywords: media literacy, media education, popular culture
Πεξίιεψε: Τν παξόλ θείκελν αζρνιείηαη κε ηε δεκνθηιή θνπιηνύξα ζην ζρνιείν θαη
ζπγθεθξηκέλα κε ηε κειέηε πεξίπησζεο γλσζηήο ηειελνπβέιαο ζε κηα Δ’ ηάμε Γεκνηηθνύ
Σρνιείνπ ζηελ Κύπξν. Η κειέηε πεξίπησζεο απνηέιεζε ζεκαληηθό ζθέινο κηαο
νινθιεξσκέλεο ελόηεηαο Δθπαίδεπζεο ζηα Μέζα πνπ αθνξνύζε ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε
θαη δηεξεύλεζε ηνπ κηληηαθνύ νηθνζπζηήκαηνο. Τν ζρνιείν, ζπλήζσο, δίλεη ην κήλπκα όηη
απηά πνπ ελδηαθέξνπλ ηα παηδηά –θνληνινγίο, ε δεκνθηιήο θνπιηνύξα ησλ Μέζσλ– δελ
ελδηαθέξνπλ ην ίδην. Σηελ παηδαγσγηθή όκσο ησλ Μέζσλ ηα ζέκαηα δηδαζθαιίαο αλαδύνληαη
από ηηο δσέο ησλ παηδηώλ. Καη’ απηό ηνλ ηξόπν, ηα αλεπίζεκα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηώλ
κεηαηνπίδνληαη από ηελ πεξηθέξεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο ζηελ θεληξηθή ζθελή. Η παξέκβαζε
έδεημε όηη ε εηζαγσγή ηεο δεκνθηινύο θνπιηνύξαο ζηελ ηάμε δίλεη «θσλή» θαη επθαηξίεο γηα
ζρνιηθή επηηπρία ζε όια ηα παηδηά, εηδηθά ζε εθείλα πνπ ζπλήζσο δελ δείρλνπλ ελδηαθέξνλ
ζην παξαδνζηαθό κάζεκα. Ταπηόρξνλα, δεκηνπξγεί θιίκα επθνξίαο, εγθαζηδξύεη
δεκνθξαηηθέο πξαθηηθέο θαη θαιιηεξγεί κε απνιαπζηηθό θαη βησκαηηθό ηξόπν θξηηηθή
δηάζεζε.
Λέμεηο θιεηδηά: γξακκαηηζκόο ζηα Μέζα, εθπαίδεπζε ζηα Μέζα, δεκνθηιήο θνπιηνύξα
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Δηζαγωγή
Η πιήξεο κεζνπνίεζε ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπνζεηεί ηα Μέζα ζην ζεκέιην ηεο δεκόζηαο θαη
ηδησηηθήο δσήο. Όιεο νη ζθαίξεο ηεο δσήο –εξγαζία, εθπαίδεπζε, πνιηηεηόηεηα, εκπόξην,
θνηλσληθέο ζρέζεηο, νηθνγέλεηα, ςπραγσγία– αλαπόθεπθηα θαη αλαγθαζηηθά βαζίδνληαη ζηελ
ππνδνκή ησλ Μέζσλ (Livingstone&Wang, 2014). Πιένλ, ν γξακκαηηζκόο ζηα Μέζα
(medialiteracy) είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ νκαιή έληαμε θαη ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή δσή
ηνπ 21νπ αηώλα όζν ν βαζηθόο γξακκαηηζκόο αλάγλσζεο/γξαθήο/αξηζκεηηθήο ήηαλ γηα ηνλ
20ν αηώλα. H δηδαζθαιία ησλ Μέζσλ δελ είλαη εζηηαζκέλε ζην λα αιιάμεη ηα Μέζα, αιιά
ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή απμάλνληαο ηηο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ θαη
ελδπλακώλνληάο ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο. Η
εθπαίδεπζε ζηα Μέζα (mediaeducation) πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο
ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ ζε έλα κέξνο όπνπ νη θσλέο ησλ καζεηώλ απνθηνύλ αμία θαη γίλνληαη
δεθηέο κε ζεβαζκό. Σπλαθνινύζσο, ε δηδαζθαιία ζπλδέεηαη κε ηε δεκνθηιή θνπιηνύξα θαη
ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ, ελώ νη καζεηέο αλαπηύζζνπλ απηνπεπνίζεζε λα εθθξάδνληαη ζε
κηα πνηθηιία κνξθώλ ρξεζηκνπνηώληαο ηε γιώζζα, ηε θαληαζία θαη ηελ ηερλνινγία (Hobbs,
2004).
Σηελ παηδαγσγηθή ησλ Μέζσλ ηα ζέκαηα αλαδύνληαη από ηηο δσέο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ
παηδηώλ θάηη πνπ ζεκαίλεη όηη ε δεκνθηιήο θνπιηνύξα εηζέξρεηαη ζηελ ηάμε (Lundgren,
2014). Η δηδαζθαιία επηθεληξώλεηαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κέζσ δηεξεύλεζεο θαη
ζπλεξγαζίαο, ελώ ν δάζθαινο επηηξέπεη θαη πξνηξέπεη ηα παηδηά λα ζέηνπλ ηα δύζθνια
εξσηήκαηα πνπ ζπλήζσο απνθεύγνληαη, όπσο γηα παξάδεηγκα γηα ηηο ηδενινγίεο θαη αμίεο ησλ
κελπκάησλ. Η αλάπηπμε, άιισζηε, θξηηηθήο απηνλνκίαο απνηειεί ζεκειηώδε ζηόρν ηεο
κηληηαθήο παηδείαο (Masterman, 2001). Ωζηόζν, ε θξηηηθήδελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηε
ζηείξα επίθξηζε ησλ πάλησλ. Πξόθεηηαη γηα έλα νιηζζεξό ζεκείν όπνπ ν δάζθαινο ησλ
Μέζσλ ρξεηάδεηαη λα είλαη πξνζεθηηθόο λα κελ δηνιηζζήζεη ζε ξεηνξεία κίζνπο πξνο ηα
ΜΜΔ ή θαη πνιηηηθνύ επαγγειηζκνύ. Τνπλαληίνλ, ε θξηηηθή απηνλνκία εθπεγάδεη κέζα από
ηε δηδαζθαιία θαη ελζάξξπλζε ησλ καζεηώλ λα ξσηνύλ γη’ απηά πνπ βιέπνπλ, αθνύλ,
δηαβάδνπλ, αθόκα θαη γηα ηα δηθά ηνπο ζπζηήκαηα πεπνηζήζεσλ, ελ απνπζία δαζθάινπ,
ελήιηθα ή νπνηνπδήπνηε θαζνδεγεηή.
Η παξνύζα εξγαζία αθνξά κηα ζεηξά καζεκάησλ ζρεηηθά κε ηε κειέηε πεξίπησζεο γλσζηήο
ηειελνπβέιαο. Τα καζήκαηα εληάζζνληαλ ζην πιαίζην κηαο επξύηεξεο ελόηεηαο εθπαίδεπζεο
ζηα Μέζα πνπ δνκήζεθε γηα λα δηεξεπλήζεη θαη λα πξνζεγγίζεη νιηζηηθά ην κηληηαθό
νηθνζύζηεκα. Δθαξκόζηεθε ζηα είθνζη πέληε παηδηά κηαο Δ’ ηάμεο Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ ηεο
Κύπξνπ ην 2015. Ο ζθνπόο ήηαλ λα ππνζηεξηρζνύλ ηα παηδηά λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο
γξακκαηηζκνύ ζηα Μέζα, αλαιύνληαο θξηηηθά δηάθνξα είδε Μέζσλ θαη παξάγνληαο κηληηαθό
πεξηερόκελν πνπ ζα ηα βνεζήζεη λα ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ θνηλσληθή δσή. Πξνο
ηνύην, αμηνπνηήζεθαλ δηάθνξεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη αλαιπηηθέο ηερληθέο από ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία θαη από ηελ παηδαγσγηθή εκπεηξία ηνπ δαζθάινπ-εξεπλεηή. Τνλ Γεθέκβξην ηνπ
2015 ε ελόηεηα αλαδείρζεθε ζηελ 3ε ζέζε ζε δηεζλή δηαγσληζκό πνπ δηνξγάλσζε ην
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θνηλσθειέο ίδξπκα «EvensFoundation» γηα ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ αθνξά
ηελ
θαιιηέξγεηα
δεμηνηήησλ
γξακκαηηζκνύ
ζηα
Μέζα
(ζηε
δηεύζπλζε
www.milpeer.eu/documents/130/ βξίζθνληαη αλαξηεκέλα, ελ ζπλόςεη, ηα ζρέδηα καζήκαηνο).
Αξρηθά πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε θαη έπεηηα ηαδηδαθηηθά βήκαηα.
Ιδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηνπο πέληε ππιώλεο πνπ απαζρόιεζαλ ηα καζήκαηα, ήηνη: ην θνηλό
θαη νη απνιαύζεηο, νη αλαπαξαζηάζεηο, ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα, ε θξηηηθή αλάιπζε θαη ε
παξαγσγή. Τέινο, αλαθέξνληαη νη κέζνδνη πνπ εθαξκόζηεθαλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο
δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, θαζώο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα.

1. Μεζνδνινγία
Τα καζήκαηα νξγαλώζεθαλ κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν θαη βαζίζηεθαλ ζε έλα κε
ηεξαξρηθό κνληέιν δηδαζθαιίαο, όπσο άιισζηε πξνηάζζεη ε εθπαίδεπζε ζηα Μέζα. Η
νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία δηεμάγεηαη κέζα από ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δηακαζεηηθώλ
ζρέζεσλ θαη εδξάδεηαη ζε ηζόηηκεο θαη ζύκκεηξεο ζρέζεηο (Μαηζαγγνύξαο, 1997). Δμ απηνύ,
νη παξαδνζηαθνί ξόινη αλαθαηαλεκήζεθαλ θαη νη αξκνδηόηεηεο ηνπ δαζθάινπ
απνθεληξώζεθαλ. Πξνηάζεθε, επίζεο, κηα λέα ζρέζε κε ηνλ ζρνιηθό ρώξν θαη ηα πιηθά,
επηηξέπνληαο δειαδή ζηνπο καζεηέο λα ληώζνπλ άλεηα θαη λα θάλνπλ ηελ ηάμε θαη νιόθιεξν
ην ζρνιείν εξγαζηήξη, λα πεηξακαηηζηνύλ δεκηνπξγηθά κε ηα Μέζα, λα ζπλεξγαζηνύλ
επηιύνληαο πξνβιήκαηα, λα εθθξαζηνύλ ειεύζεξα καθξηά από ην πεξηνξηζηηθό δίπνιν
ζσζηό-ιάζνο ή ην ηη είλαη ζρνιηθά νξζό λα πνπλ, λα παξσδήζνπλ άθνβα, λα απνδνκήζνπλ
θαη λα αλαδνκήζνπλ κηληηαθά θείκελα. Ταπηνρξόλσο, ν δάζθαινο ιεηηνπξγνύζε σο
δηακεζνιαβεηήο θαη δηεπθνιπληήο, παξά σο επηηεξεηήο θαη θάηνρνο πξνθαηαζθεπαζκέλεο
γλώζεο.

2. Γηδαθηηθά βήκαηα
Η εξγαζία επηθεληξώλεηαη ζηε κειέηε πεξίπησζεο κηαο γλσζηήο ηειελνπβέιαο, θαηαπηάλεηαη
όκσο ζε γεληθό επίπεδν κε ην ζέκα ηεο δεκνθηινύο θνπιηνύξαο. Η ζπδήηεζε πεξί εηζαγσγήο
ηεο δεκνθηινύο θνπιηνύξαο ζην ζρνιείν είλαη καθξά θαη έληνλε, αθνύ ζπκππθλώλεη όιεο ηηο
εληάζεηο γηα ην ηη ζπληζηά θνπιηνύξα θαη πνηνο πξέπεη λα είλαη ν ξόινο ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ηνλ
Masterman(2001) ην ζρνιείν ηζηνξηθά αλαιακβάλεη ηνλ ξόιν ηεο δηαθύιαμεο ηεο «πςειήο»
θνπιηνύξαο επηρεηξώληαο λα εκβνιηάζεη ηνπο καζεηέο λα αληηζηέθνληαη ζηε θεξόκελε
δηαθζνξά ηνπ πνιηηηζκνύ από ηα καδηθά Μέζα. Ωο εθ ηνύηνπ, πεξηβάιιεη ηα παηδηά κε κηα
παηεξλαιηζηηθή θαη πξνζηαηεπηηθή ζηάζε. Πεξηζζόηεξν θαιιηεξγεί ηνλ θόβν θαη ηελ απαμία
απέλαληη ζηα Μέζα παξά ηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ θξηηηθή ζπκκεηνρή. Ωζηόζν, ε δεκνθηιήο
θνπιηνύξα, νη απνιαύζεηο, ε άηππε εμσζρνιηθή εκπεηξία απνηεινύλ ηνλ θόζκν ησλ παηδηώλ
θαη ζπλεπώο έλαλ ρώξν πινύζην ζε καζεζηαθέο δπλαηόηεηεο. Σηελ παηδαγσγηθή ησλ Μέζσλ
ηα αλεπίζεκα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηώλ κεηαηνπίδνληαη από ηελ πεξηθέξεηα ζηελ θεληξηθή
ζθελή (Grace&Tobin, 2001). Τελ ίδηα ζηηγκή ν δάζθαινο ηα επηθπξώλεη ρσξίο θαη’ αλάγθε
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λα ηα ηδηνπνηείηαη. Γελ ππάξρεη πνιηηηθόο επαγγειηζκόο νύηε ζσζηό-ιάζνο. Όια ηίζεληαη ππό
δηαπξαγκάηεπζε ζην θσο ηεο θξηηηθήο.
Δπί ηνπ πξνθεηκέλνπ, γηα ηε κειέηε ηεο ηειελνπβέιαο πηνζεηήζεθε κηα πνιππξηζκαηηθή
πξνζέγγηζε. Απηό ήηαλ αλαπόθεπθην εθόζνλ ηα κηληηαθά πξντόληα δελ κπνξνύλ λα
απνθνπνύλ από ην επξύηεξν πιαίζην ζην νπνίν θαηαζθεπάδνληαη. Σε θάζε κάζεκα
ζπλεμεηάδνληαλ όιεο ζρεδόλ νη βαζηθέο έλλνηεο ησλ Μέζσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ην θνηλό,
νη απνιαύζεηο, νη αλαπαξαζηάζεηο, νηθνλνκηθνί παξάγνληεο θ.ά. Υπήξρε κηα ινγηθή
αθνινπζία, ζπλδηακνξθσλόηαλ όκσο κε ηνπο καζεηέο θαη βαζηδόηαλ πάλσ ζε όζα είραλ ήδε
γίλεη γλσζηά.
Δλ πξώηνηο, ηα παηδηά θιήζεθαλ λα ςεθίζνπλ ηελ αγαπεκέλε ηνπο ηειενπηηθή εθπνκπή γηα
λα κειεηεζεί εηο βάζνο. Η ζεηξά πνπ πιεηνςήθεζε ήηαλ κηα γλσζηή ηειελνπβέια πνπ
κεηαδίδεηαη ζηελ Κύπξν θαη ηελ Διιάδα ζε ηδησηηθό θαλάιη ζε βξαδηλή ώξα. Από ηα είθνζη
πέληε παηδηά ηεο ηάμεο ηα είθνζη ηξία πξνέθξηλαλ ηελ ηειελνπβέια, ελώ κόλν έλα ππνζηήξημε
θηλνύκελα ζρέδηα,ελώ έλα άιιν αζιεηηθά. Φαίλεηαη όηη κία από ηηο ζπλέπεηεο ηεο
κεζνπνίεζεο ηνπ πνιηηηζκνύ είλαη ηα παηδηά λα κεγαιώλνπλ ζε κηθξόηεξε ειηθία
(Buckingham, 2008), θαηαιήγνληαο, ηειηθά, λα παξαθνινπζνύλ εθπνκπέο γηα κεγάινπο καδί
κε ηνπο γνλείο ηνπο. Τν γεγνλόο απηό αιιάδεη ξηδηθά ηηο εκπεηξίεο ηνπο, αθνύ νη
ηειελνπβέιεο κπνξνύλ λα εηδσζνύλ σο θιεηδαξόηξππα ζηνλ πεξίπινθν θόζκν ησλ ελειίθσλ.
Αληί ηεο από θνηλνύ παζεηηθήο παξαθνινύζεζεο, νη γνλείο κέζσ κηαο δηαινγηθήο
παξέκβαζεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηακεζνιαβνύλ ηε κηληηαθή ρξήζε ησλ παηδηώλ
ζπδεηώληαο, επί παξαδείγκαηη, ηηο αλαπαξαζηάζεηο, ηα ζηεξεόηππα, ηηο αμίεο, ηα ζπκθέξνληα
ησλ κηληηαθώλ πξντόλησλ ή ζέηνληαο ηηο ζεκειηώδεηο εξσηήζεηο: πνηνο έθηηαμε ην κήλπκα,
γηα πνην ζθνπό, πνην είλαη ην θνηλό-ζηόρνο, πνηεο αμίεο πξνσζνύληαη θαη πνηεο
παξαιείπνληαη, κε πνηνπο ηξόπνπο δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη εξκελεύνπλ ην κήλπκα, πνηεο
ηερληθέο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή θ.ιπ. (Hobbs, 2011). Να
θαιιηεξγήζνπλ, δειαδή, κηα ζηάζε θξηηηθήο εγξήγνξζεο απέλαληη ζην θάζε Μέζν πνπ
εηζρσξεί ζηνλ ρώξν θαη ρξόλν ηεο νηθνγέλεηαο. Καη’ απηό ηνλ ηξόπν, αλακέλεηαη όηη ηα
παηδηά ζα ελδπλακσζνύλ θαη ζα είλαη ιηγόηεξν επάισηα ζηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο, ελώ
ηαπηόρξνλα ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδνληαη έμππλα θαη δεκηνπξγηθά ηα δηάθνξα Μέζα.
Τα πξώηα καζήκαηα ήηαλ εμνινθιήξνπ δνκεκέλα από ηνπο καζεηέο. Τνπο δεηήζεθε λα
ζπιιέμνπλ θαη λα θέξνπλ ζηελ ηάμε πεγέο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεηξά. Μεηαζρεκάηηζαλ,
θαη’ νπζίαλ, ην κάζεκα όπσο ηα ίδηα ήζειαλ θαη κε βάζε ην πιηθό πνπ ηνπο ελδηέθεξε.
Έθεξαλ ζηελ ηάμε παξνπζηάζεηο, θσηνγξαθίεο, απνθόκκαηα από πεξηνδηθά, γξαπηέο
εξγαζίεο, βίληεν, ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνύ ηεο ηειελνπβέιαο θαη άιια. Αθνύ κειέηεζαλ
ζηηο νκάδεο ηνπο ην πιηθό, ζπλέζεζαλ έλα ηειηθό πξντόλ κε ηηο ζεκαληηθόηεξεο πιεξνθνξίεο,
ην νπνίν παξνπζίαζαλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Οη παξνπζηάζεηο ησλ νκάδσλ
ππνβνήζεζαλ ηελ αλάδπζε δηαθόξσλ δεηεκάησλ. Τα εξσηήκαηα, δειαδή, δηαηππώζεθαλ
αβίαζηα από ηνπο καζεηέο θαη δελ ήηαλ θάηη πνπ πξνγξακκαηίζηεθε απζηεξά από ηνλ
δάζθαιν.
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2.1. Κνηλό θαη απνιαύζεηο
Καη’ αξρήλ, ζε πνην θνηλό απεπζύλεηαη ε ηειελνπβέια; Η πιεηνςεθία ηεο ηάμεο είρε ηελ
εληύπσζε όηη ην θνηλό-ζηόρνο είλαη ηα παηδηά, ελώ νξηζκέλα ε νηθνγέλεηα. Δίλαη άμην
αλαθνξάο, ην γεγνλόο όηη κηα ηειελνπβέια πνπ πξνβάιιεηαη θαζεκεξηλά ην βξάδπ θαη
πεξηέρεη ζθελέο θαη ιεμηιόγην πνπ ελνριεί πξνζιακβάλεηαη από ηα παηδηά σο παηδηθή ή θαη
νηθνγελεηαθή. Τελ ίδηα ζηηγκή πξνβιεκαηίζηεθαλ πάλσ ζηηο απνιαύζεηο πνπ αληινύλ από
ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεηξάο, αιιά θαη ησλ αιιαγώλ πνπ επηθέξεη ζηελ
πξνζσπηθή κηληηαθή ξνπηίλα θαη νηθνγελεηαθή ιεηηνπξγία. Ήηαλ ζαθέο όηη ε ζεηξά όξηδε κηα
αδηαπξαγκάηεπηε νηθνγελεηαθή ζηηγκή. Γνλείο θαη παηδηά κνηξάδνληαλ ηνλ ρξόλν ηνπο
παξαθνινπζώληαο καδί ηειεόξαζε. Απηό πνπ νξίδεηαη σο δώλε ελειίθσλ ή θαη νηθνγελεηαθή
ζηελ πξάμε δελ πθίζηαηαη. Οη βηνκεραλίεο ησλ Μέζσλ ρξεζηκνπνηνύλ ηερλάζκαηα γηα λα
δηεπξύλνπλ ην θνηλό θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα παηδηά, εθόζνλ ζεσξνύληαη πιένλ κηα κεγάιε
απηόλνκε κηληηαθή θαηαλαισηηθή νκάδα (Buckingham, 2008).
2.2. Αλαπαξαζηάζεηο
Οη αλαπαξαζηάζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ ζθηαγξαθείηαη ν θόζκνο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ
πξαγκαηηθόηεηα απαζρόιεζαλ εθηελώο ηελ ηάμε. Ήηαλ ζεκαληηθό λα γίλεη αληηιεπηό όηη ηα
κηληηαθά πξντόληα είλαη θαηαζθεπέο, νη νπνίεο πξνβάιινπλ ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξαζηάζεηο
εληζρύνληαο ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγίεο (Masterman, 2001). Πξνο ηνύην, ε ηειελνπβέια
πξνζεγγίζηεθε σο θείκελν κε ζπκβάζεηο, ζηεξεόηππα, ηδενινγία, αμίεο. Μέζα από ηηο
καζεηηθέο εξγαζίεο θαη ζύληνκσλ ζηηγκηόηππσλ ηεο ζεηξάο, ηα παηδηά κε ζθεπηηθηζκό θαη
θξηηηθή δηάζεζε επηρείξεζαλ λα εληνπίζνπλ ηα ζηνηρεία δηακέζνπ ησλ νπνίσλ ε ζεηξά
δηεξκήλεπε ηνλ θόζκν. Σπγθεθξηκέλα, πξνβιεκαηίζηεθαλ γηα ηνλ ξεαιηζκό, ηε ζέζε θάζε
θύινπ, ηα ζηεξεόηππα, ηνλ ηξόπν δσήο πνπ πξνβάιιεη, ηηο εζηθέο αμίεο θαη άιια. Η
απόζηαζε, επί παξαδείγκαηη, ηεο πνιπηεινύο δσήο ησλ πξσηαγσληζηώλ από ηνλ κέζν
άλζξσπν ήηαλ θάηη πνπ ακέζσο εληνπίζηεθε. Οξηζκέλα παηδηά δήισζαλ όηη ηνπο αξέζεη πνπ
βιέπνπλ πινύζηνπο θαη όκνξθνπο αλζξώπνπο λα δνπλ κε πνιπηέιεηα, δηόηη νλεηξεύνληαη λα
δήζνπλ παξόκνηεο ζηηγκέο. Δθθξάζηεθε, επίζεο, ε άπνςε όηη απηέο νη εηθόλεο πξνθαινύλ ηνλ
απιό θόζκν, εηδηθά ζηελ Κύπξν θαη ηελ Διιάδα πνπ καζηίδνληαη από θξίζε. Παξάιιεια,
όιεο νη παξαηεξήζεηο πνπ γίλνληαλ εξκελεύνληαλ ζηε βάζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο ζεηξάο.
Δμάιινπ, θάζε ζεηξά απνηειεί κηα δνκεκέλε αλαπαξάζηαζε ηνπ θόζκνπ θαη όρη κηα
νπδέηεξε αληαλάθιαζή ηνπ.
2.3. Οηθνλνκηθά δεηήκαηα
Τα ΜΜΔ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε γεληθόηεξα πιέγκαηα θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη
ζεζκηθήο εμνπζίαο θαη σο εθ ηνύηνπ έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηνπο
πνιύπινθνπο θαη ζπρλά αληηθαηηθνύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο όια απηά ιεηηνπξγνύλ
(Buckingham, 2008). Αλαπόηξεπηα, ε νηθνλνκηθή πηπρή ηεο ηειελνπβέιαο απνηέιεζε κέξνο
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ησλ καζεκάησλ. Αλαιύζεθε ν ξόινο ηνπ κάξθεηηλγθ, ηεο παξαγσγήο, ηεο ηειεζέαζεο θαη
ησλ δηαθεκίζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή επηηπρία ηεο ηειελνπβέιαο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό
αμηνπνηήζεθε ε ηζηνζειίδα ηεο ζεηξάο, ζηνηρεία ηειεζέαζεο θαη δηαθεκίζεηο ζηνλ ηύπν. Δίλαη
ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί όηη ζην αξρηθό ζηάδην ηεο ελόηεηαο ηα παηδηά δελ ήηαλ ζε ζέζε λα
ζπλδένπλ ην κηληηαθό πεξηερόκελν κε νηθνλνκηθνύο παξάγνληεο. Ωζηόζν, ζηαδηαθά
αληειήθζεζαλ ηνλ θνκβηθό ξόιν πνπ έρεη ν νηθνλνκηθόο παξάγνληαο ζηε δηακόξθσζε ηνπ
ηειηθνύ κηληηαθνύ πξντόληνο. Καηά ζπλέπεηα, ε απνθάιπςε ησλ νηθνλνκηθώλ επηδηώμεσλ θαη
κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο απνηειεί κηα από ηηο πην
ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μέζσλ.
2.4. Κξηηηθή αλάιπζε
Τν επόκελν ζηάδην θαηαπηάζηεθε κε ηελ απνδόκεζε ελόο επεηζνδίνπ. Απηό ζεκαίλεη ηε
κεηαηξνπή ηνπ νηθείνπ ζε αλνίθεην, λα εζηηάζνπλ δειαδή νη καζεηέο ζε θάηη πνπ γλσξίδνπλ
πνιύ θαιά θαη λα εμεηάζνπλ πνιύ πξνζεθηηθά ηνλ ηξόπν πνπ έρεη δνκεζεί, όπσο θαη λα
ζθεθηνύλ γηα πνην ιόγν δνκήζεθε κε απηό ηνλ ηόπν (Buckingham, 2008). Όιεο νη ηερληθέο
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα θεξδίζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ ηειεζεαηώλ ήξζαλ αβίαζηα ζην
πξνζθήλην. Σε γεληθέο γξακκέο, εμεηάζηεθαλ: ε κνπζηθή επέλδπζε, ην πξνθίι ησλ
πξσηαγσληζηώλ, νη ελδπκαηνινγηθέο πξνηηκήζεηο, ηα πιάλα, ην ζθεληθό, ην ιεμηιόγην, νη
ζπρλέο ελαιιαγέο ζηε ξνή, νη αλαηξνπέο θ.ά. Μειεηώληαο ηα επεηζόδηα ηα παηδηά
παξαηήξεζαλ όηη ζηελ αξρή θάζε επεηζνδίνπ παξνπζηάδνληαλ ζθελέο από ην πξνεγνύκελν
κε ζθνπό λα εηζάγνπλ νκαιά ηνλ ζεαηή ζηελ πινθή. Απηό εμππεξεηεί ζηελ εγθαζίδξπζε κηαο
ζπλνιηθήο αθήγεζεο, αιιά ηαπηόρξνλα κε απηόλνκε ιεηηνπξγία, ώζηε λα ππνδέρεηαη όινπο
ηνπο ηειεζεαηέο –πηζηνύο θαη πεξηζηαζηαθνύο. Γηάθνξα, ινηπόλ, ηερλάζκαηα
επηζηξαηεύνληαη γηα ηελ αύμεζε ηεο ηειεζέαζεο. Σηηο κηληηαθά εγγξάκκαηεο ηάμεηο ηα
ηερλάζκαηα απηά εμεηάδνληαη ηόζν ζην θεηκεληθό επίπεδν όζν ζην δηαπξνζσπηθό θαη
αλαπαξαζηαηηθό. Σην αλαπαξαζηαηηθό επίπεδν εμεηάδεηαη ε αθήγεζε: πνηνη νη
ζπκκεηέρνληεο, ηη θάλνπλ, πνηνο/α θεξδίδεη ηηο εληππώζεηο, πόηε/πνύ/πώο ελεξγνύλ θ.ιπ. Σην
δηαπξνζσπηθό ν ηξόπνο πνπ επηρεηξείηαη ε νηθνδόκεζε ζρέζεο κε ηνλ ζεαηή: πιάλν θαη
θνηλσληθή απόζηαζε, γσλία ιήςεο θαη εμνπζία, πνηνο ν απνδέθηεο, πνηα ε ζηάζε ηνπ
δεκηνπξγνύ θαη πώο ηελ πξνβάιιεη θ.ιπ. Σην θεηκεληθό εμεηάδεηαη ε δηάηαμε ησλ δηαθόξσλ
νπηηθώλ θαη ιεθηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο εηθόλαο: ηα αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλεη θαη ε
ηαμηλόκεζή ηνπο, ε δηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ νξηδόληην θαη θάζεην άμνλα, ην θείκελν, ην
κέγεζνο, ε επθξίλεηα, ε ηνληθή θαη ρξσκαηηθή αληίζεζε θ.ά.
2.5. Παξαγωγή
Τα καζήκαηα βαζίζηεθαλ ζηε δηαιεθηηθή αλάκεζα ζηελ θξηηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα.
Δπηρεηξήζεθε, δειαδή, ε ηαπηόρξνλε αλάγλσζε θαη γξαθή επηθνηλσληαθνύ πεξηερνκέλνπ θαη
ε θαιιηέξγεηα αλαζηνραζηηθήο δηάζεζεο. Δμ απηνύ, ε παξαγσγή κηληηαθνύ πεξηερνκέλνπ δελ
ήηαλ ην ηειηθό πξντόλ ή ην επηζηέγαζκα ησλ καζεκάησλ. Η πξνζνκνίσζε κηαο ζθελήο θαη ε
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δεκηνπξγία δηαθεκηζηηθνύ ηξέηιεξ, ζηελ νπζία απνηέιεζαλ έλαλ επξεκαηηθό ηξόπν γηα
εκθηινρώξεζε ζηνλ θόζκν ηεο θαηαζθεπήο λνήκαηνο. Με απηό ηνλ ηξόπν, δεκηνπξγήζεθε
ζπλεηδεηά έλαο ρώξνο γηα παηρλίδη θαη πεηξακαηηζκό, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ πξαγκαηηθά δελ
ππάξρνπλ «νξζέο απαληήζεηο» (Buckingham, 2008).
Καηά ηελ πξνζνκνίσζε ηα παηδηά αλέιαβαλ ηνλ ξόιν ηεο παξαγσγήο ζθελνζεηώληαο κε
δεκηνπξγηθή δηάζεζε κηα ζθελή ηεο ηειελνπβέιαο. Τν απνηέιεζκα ήηαλ κηα παξσδία κε
αξθεηά γθξνηέζθν ζηνηρεία. Γελ ήηαλ κηα απιή κεραληθή κίκεζε πνπ νδεγεί ζηελ
αλεπαίζζεηε εζσηεξίθεπζε ησλ θπξίαξρσλ κελπκάησλ. Αληηζέησο, ε δηαθσκώδεζε ηνπ
δξακαηηθνύ ραξαθηήξα ηεο ζεηξάο ζπλέβαιε ζηελ απνκπζνπνίεζή ηεο. Τα λνήκαηα
απνγπκλώζεθαλ από ην πεηζηηθό θαη θπζηθνπνηεκέλν πιαίζην ηεο ηειεόξαζεο θαη έγηλαλ
αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο. Δμάιινπ, όπσο εληνπίδεη ν Buckingham(2001), είλαη πνιύ
ζπάλην γηα ηνπο καζεηέο απιώο λα αληηγξάςνπλ θπξίαξρεο κηληηαθέο πξαθηηθέο. Υπάξρεη
ζρεδόλ πάληα έλα ζηνηρείν παξσδίαο, κηα απόζηαζε, κηα θξηηηθή δπλαηόηεηα, ζηνπο ηξόπνπο
κε ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο δεκνθηιείο κνξθέο θαη είδε. Σ’ απηό ην πιαίζην, ε
πξνζνκνίσζε κηαο ζθελήο αιιά θαη ε δεκηνπξγία ηξέηιεξ ήηαλ επθαηξίεο γηα αζεβέο παηρλίδη
θαη ζπιινγηθή απόιαπζε. Η ηάμε έγηλε έλα κεγάιν θηλεκαηνγξαθηθό εξγαζηήξη κε ηα παηδηά
λα ζρεδηάδνπλ, λα θάλνπλ πξόβεο θαη λα ηξαβνύλ πιάλα. Σπλεηδεηνπνίεζαλ ηηο απαηηήζεηο
ηεο εγγξαθήο κέζα ζε κηα δηαδηθαζία «γξάθσ-ζβήλσ» ώζηε λα πεηύρνπλ ην θαιύηεξν
δπλαηό απνηέιεζκα. Πάληνηε, ε παξαγσγή ζπλνδεπόηαλ από ζπζηεκαηηθό αλαζηνραζκό θαη
απηναμηνιόγεζε ησλ επηινγώλ ηνπο, αιιά θαη εηεξναμηνιόγεζε ησλ έξγσλ ησλ ππνινίπσλ
νκάδσλ. Ο ζηόρνο, όκσο, δελ ήηαλ θάπνηα επαγγεικαηηθή παξαγσγή, αιιά ν πεηξακαηηζκόο
κέζα από ην παηρλίδη. Η παξαγσγή δελ είλαη απηνζθνπόο. Ο πξσηαξρηθόο ζηόρνο δελ είλαη λα
απνθηήζνπλ ηα παηδηά ηερληθέο δεμηόηεηεο, αιιά λα ζπκκεηέρνπλ θξηηηθά θαη όρη λα
ζπκκεηέρνπλ απιώο γηα ηε ζπκκεηνρή (Buckingham, 2008). Η παξαγσγή βνήζεζε ελ ηέιεη
ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ηα κηληηαθά πξντόληα είλαη θαηαζθεπέο πνπ εδξάδνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο θαη ζπκθέξνληα θαη ρξεζηκνπνηνύλ ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο γηα λα
ην πεηύρνπλ. Βνήζεζε, επίζεο, ζηε δεκηνπξγία ελόο απνιαπζηηθνύ θαη απαιιαγκέλνπ από
θάζε είδνπο ινγνδόηεζεο καζεζηαθνύ ρώξνπ θξηηηθήο θαη αλαζηνραζκνύ. Δμ απηνύ, βξήθε
«θσλή» ην ακίιεην, απηό πνπ ζπλήζσο δελ κπνξεί λα αθνπζηεί ζηα παξαδνζηαθά
δαζθαινθεληξηθά καζήκαηα. Τνύην ελδερνκέλσο λα απνηειεί θαη ην ζεκαληηθόηεξν
επίηεπγκα ζε θάζε ηάμε πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ Μέζσλ θαη ηεο δεκνθηινύο
θνπιηνύξαο.

3. Αμηνιόγεζε
Γηα ηελ αμηνιόγεζε νιόθιεξεο ηεο ελόηεηαο εθαξκόζηεθαλ δηάθνξνη κέζνδνη: ζπληξέρνπζα,
απηναμηνιόγεζε, εηεξναμηνιόγεζε, αλαζηνραζκόο, θξηηηθό ζρόιην, θάθεινο επηηεπγκάησλ.
Με ηε ζπληξέρνπζα αμηνιόγεζε ν δάζθαινο θαηέγξαθε θαζεκεξηλά ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ
από ηελ πνξεία ησλ καζεκάησλ θαη πξνέβαηλε ζηηο αλάινγεο αλαδηακνξθώζεηο. Με ηελ
απηναμηνιόγεζε ηα παηδηά έθξηλαλ ηα έξγα ηνπο, ελώ κε ηελ εηεξναμηνιόγεζε ηα έξγα άιισλ
παηδηώλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ηεθκεξίσζε θαη ην
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ιεμηιόγην. Ο νκαδηθόο αλαζηνραζκόο αθνξνύζε έλα είδνο κεηαγιώζζαο, κηα κνξθή
απηνθξηηηθήο πνπ έθαλαλ ηα παηδηά κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Τα θξηηηθά ζρόιηα
ήηαλ κηα θαη’ νίθνλ πξναηξεηηθή άζθεζε θαηαγξαθήο θάπνηαο θξηηηθήο παξαηήξεζεο
ζρεηηθά κε ηα Μέζα. Γηαηεξήζεθε ζε πξναηξεηηθή βάζε, ώζηε λα κελ ζεσξεζεί κία αθόκε
ζπκβαηηθή ππνρξεσηηθή άζθεζε, αιιά κηα ζπλεηδεηή επηινγή απόξξνηα εζσηεξηθήο
αλάγθεο. Η πξαθηηθή απηή απνζθνπνύζε ζηελ αλεπηηήδεπηε θαιιηέξγεηα θξηηηθήο δηάζεζεο
κέζα ζην νηθείν νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ θαη βάζεη ησλ πξνζσπηθώλ κηληηαθώλ ζπλεζεηώλ
ησλ παηδηώλ. Τέινο, ζηνπο θαθέινπο επηηεπγκάησλ ζπγθεληξώλνληαλ αληηπξνζσπεπηηθά
ηεθκήξηα ηεο αηνκηθήο θαη νκαδηθήο δνπιεηάο, όπσο επέιεγαλ ηα ίδηα ηα παηδηά.

Σπκπεξάζκαηα
Η παξέκβαζε θαηέδεημε όηη ηα παηδηά ζπλήζσο μέξνπλ πεξηζζόηεξα από ηνπο δαζθάινπο
ηνπο ζρεηηθά κε ηε δεκνθηιή θνπιηνύξα, είλαη ν ηνκέαο πνπ είλαη εηδηθά. Τν γεγνλόο απηό
κεηαθύιεζε ηελ εμνπζία ηεο γλώζεο από ηνλ δηδάζθνληα ζηνπο καλζάλνληεο πξνζδίδνληάο
ηνπο απηνπεπνίζεζε. Ωο εθ ηνύηνπ, ε κειέηε ηεο ηειελνπβέιαο, έδσζε «θσλή» θαη επθαηξίεο
γηα ζρνιηθή επηηπρία ζε όια ηα παηδηά, εηδηθόηεξα ζε εθείλα πνπ ζπλήζσο δελ δείρλνπλ
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζην παξαδνζηαθό κάζεκα. Ταπηόρξνλα, δεκηνύξγεζε θιίκα επθνξίαο.
Δθηόο από πην δεκνθξαηηθή, ε ηάμε έγηλε θαη πην απνιαπζηηθή, γεγνλόο πνπ ππνβνήζεζε ηελ
επίηεπμε ησλ αξρηθώλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ. Σπλ ηνηο άιινηο, ε ππνδνρή ηεο δεκνθηινύο
θνπιηνύξαο ζπγθξόηεζε έλα αζθαιέο πεδίν ζην νπνίν νη θπξίαξρνη νξηζκνί ξεπζηνπνηνύληαλ
θαη ζπλδένληαλ κε ηα ζπκθέξνληα πνπ επηρεηξνύλ λα εμππεξεηήζνπλ. Η κεηαηξνπή, ζε
ηειηθή αλάιπζε, ηεο ηάμεο ζε εξγαζηήξη ηζόηηκσλ κειώλ πνπ εθθέξνπλ άθνβα ηελ άπνςή
ηνπο ελίζρπζε ηελ θαιιηέξγεηα θξηηηθήο δηάζεζεο.
Η δεκνθηιήο θνπιηνύξα θάλεη πξάμε ην κε ηεξαξρηθό κνληέιν δηδαζθαιίαο, ζην νπνίν νη
καζεηέο εκπιέθνληαη άκεζα ζηε δηακόξθσζε ηεο κάζεζήο ηνπο. Σπγρξόλσο, ελνπνηεί ηελ
εξγαζία κε ην παηρλίδη δεκηνπξγώληαο έλαλ δηαζθεδαζηηθό ρώξν γηα θξηηηθή θαη αιιαγή. Δλ
νιίγνηο, ζπληζηά έλα πεδίν θαηάιιειν γηα νιηζηηθή δηεξεύλεζε ηνπ κηληηαθνύ
νηθνζπζηήκαηνο, ζηνλ βαζκό πνπ αλεπηηήδεπηα ππνβνεζά ηελ αλάδπζε πνηθίισλ δεηεκάησλ
πνπ αθνξνύλ ηα Μέζα. Η ππνηίκεζε εθ κέξνπο ηνπ ζρνιείνπ ηεο δεκνθηινύο θνπιηνύξαο –
ηνπηέζηηλ, ησλ εμσζρνιηθώλ κηληηαθώλ εκπεηξηώλ ησλ παηδηώλ– θαη ε εκκνλή ζηε ιεγόκελε
πςειή θνπιηνύξα, δίλεη ην κήλπκα όηη απηά πνπ ελδηαθέξνπλ ηα παηδηά δελ ελδηαθέξνπλ ην
ίδην. Με ηε ζηάζε όκσο απηή εδξαηώλεηαη θαη ην αληίζηξνθν: απηά πνπ ελδηαθέξνπλ ην
ζρνιείν δελ ελδηαθέξνπλ ηα παηδηά. Η δεκνθηιήο θνπιηνύξα επηθπξώλεη ηελ απνκάθξπλζε
θαη απειεπζεξώλεη λέεο νπηηθέο. Πξνζθέξεη επθαηξίεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ζε θαζεηί
θπζηθνπνηείηαη ή γίλεηαη αληηθείκελν εμύκλεζεο. Ακθηζβεηεί ηνπο θπξίαξρνπο νξηζκνύο ηεο
ζρνιηθήο γλώζεο, ην εθπαηδεπηηθό κνλνπώιην ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ παξαδνζηαθή επηαμία.
Κνκίδεη κηα λέα ξηδνζπαζηηθή ζεώξεζε ηεο κάζεζεο θαη γη’ απηό, όπσο επηζεκαίλεη θαίξηα ν
Buckingham(2008), εθιακβάλεηαη από ηνπο θνξείο πνπ ραξάδνπλ πνιηηηθή σο πξόβιεκα:
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Το πρόβιεκα γηα θορείς ποσ ταράδοσλ ποιηηηθή δελ είλαη ε ηετλοιογία, αιιάε
δεκοθηιής θοσιηούρα. Είλαη εσηστείς κε ηελ ηετλοθραηηθή ρεηορεία ζτεηηθά κε ηε
κεηαζτεκαηηζηηθή δύλακε ηες ηετλοιογίας, όκφς δσζθοιεύοληαη λα
ηελεσζσγρακκίζοσλ κε ηης πραγκαηηθόηεηες ηες θαζεκερηλόηεηας ηφλ παηδηώλ.
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