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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθεί το πώς χρησιμοποιούνται 

οι λειτουργίες της γλώσσας στα σύγχρονα ΜΜΕ και πως αυτό επηρεάζει τα 

παιδιά. Τα ΜΜΕ συχνά παραβλέπουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις 

ανάγκες της παιδικής ηλικίας, ενώ η υπερβολική έκθεση των παιδιών στις 

βλαβερές συνέπειες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και η 

ανεξέλεγκτη χρήση τους ή ακόμη και η κατάχρηση δικαιολογούν, σε κάποιο 

βαθμό, την κρισιμότητα της κατάστασης. Ωστόσο, η θετική συμβολή τους στην 

ψυχολογία και την κοσμοθεωρία των παιδιών είναι αναμφισβήτητη. Η 

εκπαιδευτική σημασία της μαζικής επικοινωνίας για την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση επισημαίνεται. Η παιδαγωγική των μέσων ενημέρωσης αποτελεί 

μέρος του σημερινού κοινωνικού πλαισίου και ο γραμματισμός των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης είναι το σταθμισμένο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα της 

εισβολής στον κόσμο των μέσων ενημέρωσης, που ταυτίζεται με την 

ικανότητα κατανόησης και κριτικής αξιολόγησης των μηνυμάτων τους. 

Συνεπώς, είναι σημαντικό να διοργανώνονται στο σχολείο επικοινωνίας που 

σχετίζονται κυρίως με την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας, την κριτική παιδεία 

και την οπτική παιδεία. 

 

 

 

 

 

Λέξεις- κλειδιά: ΜΜΕ, λειτουργίες της γλώσσας, νηπιαγωγείο 
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Abstract 

The purpose of this paper is to analyze how language functions are used in 

modern media and how this affects children. SMEs often overlook the special 

features and needs of childhood, while over-exposure of children to the 

harmful effects of the media as well as their uncontrolled use or even abuse 

justify to some extent the criticality of the situation. However, their positive 

contribution to children's psychology and worldview is undeniable. The 

educational importance of mass communication for Primary and Secondary 

Education is highlighted. Media pedagogy is part of today's social context and 

media literacy is the weighted educational outcome of the media invasion, 

which equates to the ability to understand and critically evaluate their 

messages. Therefore, it is important that they are organized in the 

communication school mainly related to media education, critical education 

and visual education. 

 

 

 

 

Keywords: mass media, language functions, kindergarten 
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Κεφάλαιο 1. Η γλώσσα και οι λειτουργίες της 

 

1.1 Εισαγωγή 

Η γλώσσα είναι ένα ζωτικό εργαλείο που μας επιτρέπει να συνδέουμε και να 

διοικούμε, να προειδοποιούμε και να καλωσορίζουμε την αφηρημένη σκέψη 

με συγκεκριμένα λόγια στην επιδίωξή μας για υψηλότερη γνώση. Είναι επίσης 

ένα καλλιτεχνικό μέσο μέσω του οποίου εκφράζουμε την προσωπικότητά μας. 

Αν αναγνωρίσουμε την κατανόηση και τη συνείδηση ως κρίσιμα στάδια της 

γλωσσικής ανάπτυξης, πρέπει να συμμετάσχουμε σε έναν κύκλο 

παρατήρησης, εσωτερικοποίησης και εφαρμογής του πλήρους πεδίου των 

επικοινωνιακών λειτουργιών της γλώσσας (Ellis, 2016: 53). 

 

1.2 Ανάπτυξη του μοντέλου του Jakobson 

Το μοντέλο που χρησίμευσε ως βάση για την επέκταση και ανάπτυξη των 

επικοινωνιακών λειτουργιών της γλώσσας από τον Roman Jacobson 

αναπτύχθηκε αρχικά από τον Karl Bϋhler. Το σύστημά του αντιπροσώπευε τα 

τρία βασικά συστατικά της γλώσσας. Ο Bϋhler "ανέπτυξε την αντίληψή του για 

τον τριαδικό οργανικό χαρακτήρα της γλώσσας βάσει των τριών θεμελιωδών 

στοιχείων της ομιλίας, δηλαδή του αποστολέα, του παραλήπτη και των 

αντικειμένων του λόγου (Holenstein, 1974: 162). 

Ο Roman Jakobson πρότεινε τρεις επιπλέον λειτουργίες, δημιουργώντας 

συνολικά έξι θεμελιώδεις παράγοντες, ο καθένας δεχόμενος έναν 

προσανατολισμό στο λεκτικό μήνυμα. Ο πίνακας που ακολουθεί είναι μια 

συλλογή που περιέχει μια σύντομη επισκόπηση της ταξινόμησης, του 

προσανατολισμού, του ρόλου κάθε λειτουργίας και ενός παραδείγματος για 

την επεξήγηση της χρήσης: 

 

Ταξινόμηση Ισχυρότερος 

παράγοντας 

Λειτουργία Παραδείγματα 
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Αναφορική πλαίσιο 

αναφοράς 

η επικοινωνία αφορά βασικά το πλαίσιο 

αναφοράς (μετάδοση πληροφοριών) 

Οι ώρες λειτουργίας μας είναι 9 

π.μ. - 5 μ.μ., από Δευτέρα έως 

Παρασκευή. 

Συγκινησιακή Πομπός αποκαλύπτεται άμεσα η διάθεση του 

πομπού σχετικά με όσα λέει, άρα το 

κέντρο βάρους της επικοινωνίας είναι ο 

πομπός 

Ω... Φοβερό! Μπά! 

Βουλητική Δέκτης η επικοινωνία αποσκοπεί στο δέκτη, για 

να επιδράσει σε αυτόν με επίκληση, 

παράκληση, ικεσία, προσταγή κτλ 

Συνεχίστε, ανοίξτε το! Φύγε από 

εδώ! Κοίτα αυτό! 

Φατική Επαφή με τον 

δέκτη 

η επικοινωνία ελέγχει αν το κανάλι 

λειτουργεί, ελέγχει δηλαδή τη συμμετοχή 

του συνομιλητή, επιβεβαιώνει τη συνεχή 

προσοχή του κ.ο.κ. 

Γεια σου! 

Μμμμμμμμ .. Πώς για αυτό; 

Πραγματικά? 

Με τίποτα. 

Μεταγλωσσική Κώδικας ελέγχεται ο ίδιος ο κώδικας, δηλαδή η 

γλώσσα, όχι μόνο σε επίπεδο 

επιστημονικού λόγου αλλά και σε 

επίπεδο καθημερινής επικοινωνία 

Το νερό είναι ένα μη-μετρήσιμο 

ουσιαστικό, σωστά; 

Ποιητική / 

Αισθητική 

Μήνυμα η εστίαση γίνεται στο μήνυμα και στη 

μορφή του χάριν του ίδιου του 

μηνύματος 

Αλλά, ήρεμα! Ποιο φως διαπερνά 

το παράθυρο; 

 

Οι ταξινομήσεις αυτές δεν αποσκοπούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν 

αμοιβαία αποκλειόμενες, μάλλον, κάθε έκφραση μπορεί να ταξινομηθεί στη 

λειτουργία της οποίας τον πρωταρχικό σκοπό εξυπηρετεί, αλλά πολλά 

ομιλούντα γεγονότα θα εξυπηρετούν έναν πολύπλοκο σκοπό. Ως εκ τούτου, 

είναι μερικές φορές στη διακριτική ευχέρεια του ομιλητή, του ακροατή ή του 

αναλυτή να καθορίσει την πρόθεση πίσω από αυτό που εκφράζεται, το οποίο 

μπορεί να θέσει προκλήσεις στην επικοινωνία, ιδίως για ομιλητές με 

χαμηλότερα επίπεδα επάρκειας. 

Ο Jakobson (1995: 73) εξηγεί ότι «παρόλο που διακρίνουμε έξι βασικές 

πτυχές της γλώσσας, δύσκολα θα μπορούσαμε να βρούμε προφορικά 
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μηνύματα που θα εκπληρώνουν μόνο μία λειτουργία. Η ποικιλομορφία δεν 

έγκειται στο μονοπώλιο κάποιας από αυτές τις διάφορες λειτουργίες, αλλά σε 

μια διαφορετική ιεραρχική σειρά λειτουργιών». Ο κύβος Necker, του οποίου η 

χαμηλότερη αριστερή ή η πάνω δεξιά γωνία μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι 

πλησιέστερη στον παρατηρητή, είναι ενδεικτική της υποκειμενικότητας με την 

οποία μπορούν να γίνουν αντιλήψεις και να ταξινομηθούν οι λειτουργίες τους, 

αλλά τουλάχιστον μία από τις έξι λειτουργίες στο μοντέλο του Jakobson θα 

είναι πάντα παρούσα και απαραίτητη για την αποτελεσματική επικοινωνία. Οι 

ενότητες που ακολουθούν θα περιγράφουν τις λειτουργίες που 

περιλαμβάνονται στο μοντέλο του Jakobson. 

 

1.3 Η Αναφορική Λειτουργία 

Η Αναφορική Λειτουργία σύμφωνα με τον Holenstein (1974: 156) "κυριαρχεί 

στον συνηθισμένο λόγο [διότι] ορίζουμε αντικείμενα και τους δίνουμε νόημα". 

Καθώς οι μαθητές προχωρούν σε ενδιάμεσα και προχωρημένα επίπεδα 

σπουδών, το εύρος του λεξιλογίου τους διευρύνεται και είναι σε θέση να 

εκφράζουν πιο περίπλοκες ιδέες με ακρίβεια. 

Για να συμμετάσχουν σε ουσιαστική συζήτηση, οι μαθητές πρέπει να 

μπορούν να προχωρήσουν πέρα από τις απλές παρατηρήσεις ή την 

κατανόηση των πραγματικών πληροφοριών. Όταν πρόκειται για μαθήματα, 

μονάδες και μαθήματα σκαλωσιάς, είναι χρήσιμο να εξεταστεί τόσο η 

διάσταση της γνώσης όσο και η διάσταση της γνωστικής διαδικασίας, 

προκειμένου να αναπτυχθούν ουσιαστικοί στόχοι. Η διάσταση της γνώσης 

κινείται από τη συγκεκριμένη στην αφηρημένη (πραγματική, εννοιολογική, 

διαδικαστική και μεταγνωστική) και η διάσταση της γνωσιακής διαδικασίας 

κινείται από τις δεξιότητες σκέψης χαμηλότερης τάξης, όπως η αναγνώριση 

και ανάκληση πληροφοριών σε δεξιότητες σκέψης υψηλότερης τάξης, όπως η 

αξιολόγηση και η δημιουργία (Anderson and Krathwohl, 2001: 71). Μόλις 

καθοριστούν οι μαθησιακοί στόχοι, η χρήση μιας ποικιλίας οπτικών, 

ακουστικών, κειμένου, λόγου ή κινήσεων μπορεί να βελτιώσει τη διατήρηση 

νέων πληροφοριών. Αυτή η πολυτροπικότητα όχι μόνο παρέχει ένα σημείο 

εισόδου για κάθε τύπο μαθητευόμενου αλλά και ενισχύει το νευρολογικό 
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δίκτυο που θα επιτρέψει σε κάθε μαθητή να ανακτήσει τις πληροφορίες αυτές 

αργότερα. (Katz & Rubin, 1999: 97) 

Ένα βασικό στοιχείο είναι ότι το περιεχόμενο του μαθήματος είναι σχετικό με 

το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι μαθητές λόγω της σύνδεσης με τα τοπικά 

προϊόντα. Η δημιουργία μιας γλωσσικής βάσης στην καθημερινή ζωή 

συμβάλλει στη συνεχιζόμενη οικοδόμηση δικτύων, δίνει αίσθηση γνήσιας 

στόχευσης στην προσπάθεια εκμάθησης της γλώσσας και προετοιμάζει τους 

μαθητές να εφαρμόσουν αυτό που έχουν μάθει στον πραγματικό κόσμο. 

Παρόλο που μπορεί να μην είναι δυνατή η αποχώρηση από το φυσικό 

περιβάλλον όπου διδάσκονται τα μαθήματα, είναι πάντα απαραίτητο να 

εξεταστεί και να εμπλακεί με το αυθεντικό πλαίσιο, αναπτύσσοντας 

παράλληλα τις ικανότητες αναφοράς, επειδή η γνώση και το υποστηρικτικό 

της περιβάλλον είναι τουλάχιστον μερικές φορές λειτουργικά ενσωματωμένες 

(Van Lier, 2000: 41). Οι οικοκοινωνικές δημιουργίες όπως οι χάρτες, το 

διαδίκτυο, τα ρολόγια κλπ., που υποστηρίζουν και οργανώνουν τις γνωστικές 

λειτουργίες, παρέχουν κοινωνικογνωστικές δραστηριότητες που διαφορετικά 

θα ήταν δύσκολο ή αδύνατο. φέρνοντας τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε 

στην καθημερινή ζωή στην τάξη, συνδέουμε τη μάθηση των μαθητών με την 

πραγματικότητά τους με τη χρήση γνωστών αντικειμένων και, δεύτερον, 

παρέχουμε ένα δυναμικό και διεγερτικό μέσο μέσω του οποίου είναι πιο 

πιθανή η πολυδιάστατη εκμάθηση (Atkinson, 2011: 33). 

Τέλος, η εξέταση του πλαισίου πρέπει να επεκταθεί και πέρα από το διμερές ή 

και τριμερές πλαίσιο. Από κοινωνικογνωστικής πλευράς, η εκμάθηση μιας 

γλώσσας θεωρείται ως μια φυσική, προσαρμοστική διαδικασία οικολογικής 

ευθυγράμμισης που λειτουργεί καλύτερα όταν οι μαθητές τοποθετούνται στα 

εγκατεστημένα συστήματα δραστηριοτήτων (Atkinson, 2011: 34). Πέρα από 

τα φυσικά ή ενεργά στοιχεία που υπάρχουν σε ένα δεδομένο πλαίσιο, 

υπάρχουν επίσης ενσωματωμένες ενέργειες που μπορούν να βοηθήσουν 

τους εκπαιδευόμενους να ενισχύσουν την έκφραση και την ερμηνεία των 

αναφορών τους. Η αρχή της ενσωμάτωσης της γνώσης είναι ότι οι σωματικές 

καταστάσεις, ο προσανατολισμός και η κίνηση παίζουν έναν αναπόσπαστο 

ρόλο στις γνωστικές μας διαδικασίες (Bergen, 2012: 125). Πέρα από ένα 

απλό σημείο των δακτύλων για να συνοδεύσει τον παραπομπή "τα κλειδιά 
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σας είναι εκεί", πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι οι εγκεφαλικοί νευρώνες 

«ξυπνούν» τόσο όταν παρατηρούν άλλους που εκτελούν μια συγκεκριμένη 

δράση και όταν εκτελούν τις ίδιες αυτές τις ίδιες ενέργειες. Αυτό υποδηλώνει 

ότι οι ενέργειες των άλλων γίνονται κατανοητές έχοντας μια ενσωματωμένη 

αίσθηση για αυτό που κάνουν, επειδή τα νευρικά κυκλώματα για την εκτέλεση 

και τη λήψη αλληλεπικάλυψης δράσης πραγματικού κόσμου. Εάν οι 

εκπαιδευόμενοι παρακολουθήσουν μόνο το επιφανειακό κείμενο μιας 

ανταλλαγής, μπορεί να χάσουν κρίσιμες ενδείξεις συμφραζομένων που θα 

μπορούσαν να εμβαθύνουν την κατανόησή τους για την κατάσταση που 

επικρατούσε, επομένως η πρακτική στην τάξη πρέπει να συμπεριλαμβάνει 

δραστηριότητες που εκπαιδεύουν μια αντιληπτική συνειδητοποίηση του ήχου, 

του βλέμματος, τον προσανατολισμό του σώματος και πρόσθετους 

σημειωτικούς πόρους που θα συμπληρώνουν την ικανότητα των μαθητών να 

επικοινωνούν αποτελεσματικά (Atkinson, 2011: 37). Ο Jakobson (1995: 73) 

όρισε τη συνάρτηση αναφοράς «το κύριο τμήμα πολλών μηνυμάτων» και είπε 

ότι «η συμπληρωματική συμμετοχή όλων των άλλων λειτουργιών σε τέτοια 

μηνύματα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τον παρατηρητή γλωσσολόγο». 

Η συμπλήρωση των υπαρχόντων πόρων με τα προαναφερθέντα διδακτικά 

ζητήματα θα επιτρέψει στους μαθητές να ασχοληθούν πλήρως με το 

περιβάλλον τους και να εκτελέσουν την πιο κοινή επικοινωνιακή λειτουργία 

της γλώσσας με μεγαλύτερη επάρκεια. 

 

1.4 Η Συγκινησιακή λειτουργία 

Η Συγκινησιακή λειτουργία αφορά κυρίως τον πομπό, εστιάζοντας στην 

προσωπική στάση και τη συναισθηματική κατάσταση του ομιλητή (Holenstein, 

1974). Σε συναισθηματικές δηλώσεις, ο πομπός επιδιώκει να δημιουργήσει 

την εντύπωση ενός συγκεκριμένου συναισθήματος, είτε πραγματικού είτε 

εικονικού. Υπήρξαν κάποιες ιστορικές διαμάχες ως προς την εγκυρότητα των 

συναισθηματικών καταστάσεων ως μέρος της γλωσσικής μελέτης, διότι, 

σύμφωνα με τον Martin Joose, «τα συναισθηματικά στοιχεία του λόγου δεν 

μπορούν να περιγραφούν με πεπερασμένο αριθμό κατηγοριών [και έτσι 

παραμένουν] ασαφή, κυμαινόμενα φαινόμενα που αρνούνται να ανεχθούν την 

επιστήμη μας" (Jakobson, 1995: 73). Ωστόσο, αυτή η λειτουργία εμφανίζεται 



15 

σαφώς με τη μορφή παρεμβολών και άλλων ρημάτων που 

προσανατολίζονται προς την κατάσταση του ομιλητή. Η απουσία αυτής της 

επικοινωνιακής λειτουργίας όχι μόνο στερεί από τον εκπαιδευόμενο την 

ικανότητα να εμπλέκεται συναισθηματικά με έναν συνομιλητή, αλλά μπορεί 

επίσης να μειώσει τη δυνατότητα διατήρησης, έκφρασης ή ανάπτυξης μιας 

πλήρως διαμορφωμένης ταυτότητας, παρεμποδίζοντας περαιτέρω την 

ικανότητά του να επικοινωνεί αποτελεσματικά (Pavlenko, 2007: 64). 

Η συνηθέστερη εκδήλωση της συναισθηματικής λειτουργίας είναι η 

παρεμβολή. Οι απλές εκφράσεις όπως "Ω!", ή "Wow" είναι αποτελεσματικοί 

και αυθεντικοί τρόποι για να εκφράσουν έκπληξη, αηδία και αναστάτωση κλπ 

χωρίς ρητή δήλωση ή παρατεταμένη περιγραφή. Ένας άλλος τρόπος με τον 

οποίο παρουσιάζεται ο συναισθηματικός προσανατολισμός είναι η εμφατική 

παράταση των φωνηέντων. Η δήλωση "υπήρχε μια μεγάλη αράχνη στην 

κουζίνα" θα μπορούσε να είναι απλή αναφορά, αλλά αν ο ομιλητής έλεγε 

"υπήρχε μια μεγαααααάλη αράχνη στην κουζίνα!" Θα ήταν πιο πιθανό να 

προορίζεται και να λαμβάνεται ως συναισθηματική επειδή το παρατεταμένο 

φωνήεν είναι στοιχεία της συναισθηματικής αντίδρασης του ομιλητή. Ακόμη 

και με δηλώσεις που διαφορετικά θα μπορούσαν να ταξινομηθούν ως 

ανήκουσες σε άλλες λειτουργίες, η έγχυση ενός συναισθηματικού τόνου ή 

απόχρωσης μπορεί να μετατοπίσει τον προσανατολισμό προς τον ομιλητή και 

να εμπλουτίσει το μήνυμα με νέο νόημα. Για παράδειγμα: 

"Ένας πρώην ηθοποιός του θεάτρου Stanislavsky της Μόσχας μου είπε πώς 

στην ακρόαση του ζητήθηκε από τον διάσημο σκηνοθέτη να κάνει 40 

διαφορετικά μηνύματα από τη φράση segodnavecerom (απόψε), 

διαφοροποιώντας την εκφραστική του απόχρωση. Έγραψε μια λίστα με 

σαράντα συναισθηματικές καταστάσεις και στη συνέχεια έδωσε τη 

συγκεκριμένη φράση σύμφωνα με καθεμιά από αυτές τις καταστάσεις, τις 

οποίες το κοινό του έπρεπε να αναγνωρίσει μόνο από τις αλλαγές στην υγιή 

μορφή των ίδιων δύο λέξεων" (Jakobson, 1995: 74). 

Ο ηθοποιός κλήθηκε αργότερα να γράψει περίπου πενήντα καταστάσεις και 

κατέγραψε πενήντα αντίστοιχα μηνύματα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν 

σωστά αποκωδικοποιημένα από ακροατές της Μόσχας (Jakobson, 1995: 74). 
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Για να αυξηθεί η συνειδητοποίηση της συναισθηματικής λειτουργίας και να 

αναπτυχθεί η γνώση σε αυτόν τον τομέα, μπορεί κανείς να δώσει στους 

μαθητές μια σειρά από συναισθήματα με τα οποία να εμπλουτίσουν την ομιλία 

τους ή να συμπληρώσουν το αναλυτικό υλικό τους. Αυτό έχει το τριπλό 

όφελος της διατήρησης των φράσεων φρέσκων, επιτρέποντας στους μαθητές 

να συνδεθούν συναισθηματικά με το περιεχόμενο και επιτρέποντάς τους να 

παράγουν πιο αυθεντικές δηλώσεις. 

Εκτός από την ερμηνεία και την έκφραση της συναισθηματικής κατάστασης, η 

συναισθηματική λειτουργία επιτρέπει επίσης στον ομιλητή να αναπτύξει 

διαχρονικούς εσωτερικούς πόρους. Η Aneta Pavlenko (2014: 252) περιγράφει 

την αναδυόμενη προσέγγιση του συναισθήματος ως γλωσσική κατηγορία, η 

οποία "βλέπει τα συναισθήματα ως αναδυόμενα φαινόμενα που προκύπτουν 

στη διαδικασία της υποκειμενικής εκτίμησης των εισερχομένων ερεθισμάτων 

σε όρους α) ατομικών αναγκών και στόχων, β) να ενσωματώσει θετικές 

εκτιμήσεις, φυσιολογικές καταστάσεις, συμπεριφορικές συνέπειες και 

διακριτικούς πόρους και γ) να οδηγήσει σε κατάλληλες πολιτισμικές 

αντιδράσεις και μαθήματα δράσης". Αυτή η συνεχιζόμενη διαδικασία 

προσαρμογής και ανταπόκρισης ευθυγραμμίζεται με την έννοια της γνώσης 

ως ολοκληρωμένη διαδικασία. Προκειμένου οι μαθητές να γίνουν επιτυχημένοι 

κοινωνικοί παράγοντες, πρέπει να εναρμονιστούν όχι μόνο με ό, τι λένε οι 

άλλοι, αλλά και με τις συναισθηματικές και φυσικές πτυχές κάθε 

αλληλεπίδρασης. Με την προσαρμογή στον τόνο, τη γλώσσα του σώματος και 

τις αντιληπτές προθέσεις των ατόμων, τα άτομα έχουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα συμμετοχής στην αποτελεσματική ανάληψη, κατανόηση και 

κατάλληλη ανταπόκριση, αυξάνοντας έτσι τη συνολική ποιότητα της 

επικοινωνίας (Atkinson, 2011: 41). 

 

1.5 Η βουλητική λειτουργία 

Η βουλητική λειτουργία "είναι συνάρτηση της γλώσσας που επικεντρώνεται 

και ασχολείται με τον επηρεασμό της συμπεριφοράς του παραλήπτη και 

επομένως αφορά την πειθώ." Γενικά εκτιμάται ως προς τα αποτελέσματα του 

μηνύματος στη συμπεριφορά του παραλήπτη " Ας βγούμε από εδώ! "Είναι η 
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πιο συχνά χρησιμοποιούμενη γραμμή διαλόγου στην ιστορία των ταινιών, 

πιθανότατα λόγω της ευελιξίας της, διότι συνεπάγεται την προσδοκία δράσης / 

συμμόρφωσης εκ μέρους του παραλήπτη ή του ακροατή, αυτό είναι ένα 

πρωτότυπο παράδειγμα της συνθετικής λειτουργίας στην εργασία σε συχνά 

χρησιμοποιούμενη γλώσσα. 

Η συνθετική λειτουργία βρίσκει την καθαρότερη γραμματική της εκδήλωση στο 

ρητό (ουσιαστικό) και στο επιτακτικό (ρήμα), καθώς και καταστάσεις 

διαφόρων βαθμών τυπικότητας ή εξοικείωσης, αποδίδουν επίσης βουλητικές 

εκφράσεις των οποίων η γραμματική δομή οδηγήθηκε ανυποψίαστη να 

παρερμηνεύσει το μήνυμα.  

Αυτές οι φόρμες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση εντολών, 

αιτημάτων, συμβουλών, συστάσεων, προειδοποιήσεων και οδηγιών, 

πρόσκλησης, άδειας, αποδοχής ή επιθυμιών. Χωρίς τη γνώση της συνθετικής 

λειτουργίας, οι μαθητές δεν θα είναι σε θέση να παράγουν μια αποτελεσματική 

έκφραση σε οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες επιδράσεις, αλλά αν 

είναι σε θέση να προσδιορίσουν και να παράγουν αυτές τις μορφές σε ένα 

ελεγχόμενο περιβάλλον είναι ένας τρόπος για να βελτιώσουν την επάρκειά 

τους, να ληφθούν υπόψη. 

Μέρος του ρόλου του εκπαιδευτικού ως προς τη συνειδητική λειτουργία είναι 

να βοηθήσει τους μαθητές να αποφύγουν την προβολή μιας κατάστασης από 

μια αναγωγική προοπτική. Αν και κάθε μαθητής είναι ένας συνδετικός κρίκος 

που φέρνει τη γλωσσική του ιστορία, κοινωνικοποίηση, συνθήκες ζωής και 

επάρκεια στο τραπέζι, δεν είναι ασυνήθιστο να προσπαθεί να χρησιμοποιήσει 

τη γλώσσα στο μικρότερο διαχειρίσιμο κομμάτι χωρίς να εξετάζει την εγγενή 

του πολυπλοκότητα ή την απόχρωση προκειμένου να προωθηθεί η συνομιλία 

ή να κρύβεται σύγχυση. Η διδασκαλία κοινών δομών και η ευαισθητοποίηση 

σχετικά με τις διαστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν τη χρήση τους θα 

βοηθήσουν τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν και να ερμηνεύσουν 

κατάλληλα τα συμπεράσματα. 
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1.6 Η φατική λειτουργία 

Η φατική λειτουργία ασχολείται με τη σύνδεση μεταξύ πομπού και δέκτη. Ο 

πρωταρχικός σκοπός του είναι να προσελκύσει / να καθιερώσει, να 

παρατείνει, να ελέγξει, να επιβεβαιώσει ή να διακόψει αυτή τη σύνδεση και 

μπορεί να αποτελείται είτε από πολιτισμικές είτε από μη πολιτισμικά 

δεσμευμένες φράσεις, όπως καλά, δεν θα σας κρατήσω. Ουάου! και 

πραγματικά; ή εκφράσεις που θα μπορούσαν να ταξινομηθούν ως "μικρές 

συζητήσεις". Παρόλο που οι φάσεις συχνά αγνοούνται ή θεωρούνται 

κατώτερες λόγω της χαμηλής μετάδοσης λειτουργικών πληροφοριών, η 

παρουσία ή η απουσία τους μπορεί να έχει βαθιές επιπτώσεις στη φύση της 

σχέσης μεταξύ των 2 πλευρών. Η συμπερίληψη των φατικών δηλώσεων, 

ιδίως στην αρχή μιας συνομιλίας, "συμβάλλει στη δημιουργία ή τη διατήρηση 

ενός αισθήματος αλληλεγγύης και ευημερίας μεταξύ των συνομιλητών, καθώς 

και στην εδραίωση δεσμών μεταξύ τους" (Cruz, 2013: 2). 

Εκτός από την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ ομιλητών, η χρήση της φατικής 

λειτουργίας αυξάνει επίσης την αντίληψη του ακροατή για την επάρκεια του 

ομιλητή. Μια μελέτη που διεξήχθη το 1998 σε ιαπωνικό πανεπιστήμιο 

απέδειξε ότι οι ενδιάμεσοι / προχωρημένοι μαθητές συγκέντρωσαν παθητικά 

μια ουσιαστική βάση φασικών φράσεων λειτουργίας από αγγλικά μέσα 

μαζικής ενημέρωσης, ιδιαίτερα τηλεοπτικά προγράμματα και ταινίες. Οι 

διαμεσολαβητές ζήτησαν από τους μαθητές να δημιουργήσουν μια λίστα με 

κάθε φανταστική φράση ή ήχο που θα μπορούσαν να σκεφτούν και στη 

συνέχεια να χρησιμοποιήσουν αυτές τις φράσεις σε μια δραστηριότητα των 

οποίων οι ρόλοι περιελάμβαναν έναν ομιλητή, έναν συνοδό και έναν 

παρατηρητή. Η πρωταρχική ευθύνη του ομιλητή ήταν να πει μια 

ενδιαφέρουσα ιστορία, ενώ ο παρευρισκόμενος έδωσε σύντομες απαντήσεις 

για να ενθαρρύνει τον αφηγητή και να δείξει πραγματική δέσμευση. Ο ρόλος 

του παρατηρητή ήταν να καταγράψει τις παρατηρήσεις σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα του παρευρισκόμενου. Δεδομένου ότι αυτή η ομάδα 

μαθητών έγινε πιο σκόπιμη στην εφαρμογή της φατικής λειτουργίας τους, οι 

εκπαιδευτές από άλλα μαθήματα σημείωσαν μια ασυνήθιστη αύξηση της 

ικανότητας των μαθητών τους. Με όλα τα άλλα στοιχεία της επικοινωνίας να 

είναι ίσα, η παρουσία της φατικής λειτουργίας αύξησε αυτούς τους μαθητές σε 
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ένα νέο επίπεδο επάρκειας (Todeva, προσωπική επικοινωνία, 10 Μαρτίου 

2017). 

Εκτός από τους διακεκομμένους θορύβους ή τις φράσεις που δείχνουν 

συνεχή επένδυση (ή αντίστροφα, επιθυμία να αποφευχθεί η συζήτηση), η 

φατική λειτουργία εμφανίζεται σε μικρές συζητήσεις. Οι δάσκαλοι μπορούν να 

υπενθυμίσουν στους μαθητές ότι ο σκοπός της μικρής ομιλίας, είναι στην 

πραγματικότητα φανταστική σε λειτουργία, επειδή ο σκοπός της σχετίζεται με 

τη σύνδεση μεταξύ των ομιλητών και όχι με τη μετάδοση πληροφοριών. Κατά 

την επιλογή ενός θέματος συζήτησης σε αυτή την κατηγορία, οι σπουδαστές 

θα πρέπει να αποφεύγουν οτιδήποτε είναι τεχνικό ή συγκεκριμένο και να 

εισάγουν "τον καιρό, την υγεία του συνομιλητή ή οποιοδήποτε θέμα με το 

οποίο είναι εξοικειωμένοι και για το οποίο μπορούν να έχουν παρόμοια 

άποψη" (Ventola, 1979: 268). Η καταλληλότητα οποιουδήποτε θέματος 

εξαρτάται από το πολιτισμικό υπόβαθρο όλων των εμπλεκομένων στη 

συζήτηση. 

Μια άλλη διάσταση που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όταν επιλέγετε τον 

προσανατολισμό μιας ομιλίας (ουδέτερη ή άλλη) είναι η διαφορά ισχύος 

μεταξύ των ηχείων. Αν οι ισότιμοι προσφέρουν ο ένας τον άλλον ουδέτερες 

φατικές δηλώσεις που σχετίζονται με μια προφανή κοινή εμπειρία («ωραία 

μέρα»), δημιουργούν ένα ορισμένο βαθμό αλληλεγγύης. Ωστόσο, σε μια 

σχέση όπου η εξουσία δεν είναι ίση, όπως μεταξύ ενός υπαλλήλου και του 

ανώτερου του, είναι πιο κοινό το ότι ο ομιλητής χαμηλής κατάστασης 

χρησιμοποιεί αυτο-προσανατολισμένες φράσεις, ενώ ο ομιλητής υψηλότερης 

κατάστασης τείνει να χρησιμοποιεί προσανατολισμένες σε άλλον φράσεις. Σε 

πολλά πολιτιστικά πλαίσια, η χρήση ενός ομιλητή χαμηλής κατάστασης μιας 

φράσης με άλλο προσανατολισμό θα μπορούσε να θεωρηθεί απειλητική ή μια 

εισβολή στο χώρο του ανώτερου, αλλά το αντίθετο επιτρέπεται γενικά χωρίς 

αδίκημα. Ο βαθμός στον οποίο αυτό είναι αληθινό ποικίλλει ανάλογα με τον 

πολιτισμό και το άτομο, αλλά για να βοηθήσει τους μαθητές να αποφύγουν 

ανεπιθύμητες αποτυχίες, είναι σκόπιμο να συζητήσουμε ποιοι είναι οι 

προσφορότεροι σε μια ποικιλία δυναμικών εξουσίας και να τους ζητήσετε να 

τις διαφοροποιήσουν. 
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Αν και δεν θεωρείται μέρος του λόγου για τους σκοπούς του μοντέλου του 

Jakobson, η μη λεκτική επικοινωνία διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο 

όταν εξετάζει τη σχέση μεταξύ ομιλητών. Εξετάστε, για παράδειγμα, την 

επίπτωση που μπορεί να έχει ένα χαμόγελο, νεύμα, κύμα χαιρετισμού ή 

απόλυσης, κλίση του κεφαλιού, κλεισμένα μάτια ή  χέρι σε ένα αντιβράχιο στη 

σχέση μεταξύ ομιλητών. Ο χαιρετισμός "Γεια!" Με επαφή με τα μάτια και ένα 

περιστασιακό νεύμα είναι πολύ πιο φυσικό και φιλόξενο από ό, τι η ίδια φωνή 

χωρίς τις υποστηρικτικές ενέργειες, αλλά επειδή δεν είναι καθολικά όλα αυτά 

τα μη λεκτικά, συνιστάται να επικεντρωθεί η προσοχή των μαθητών στα εξω-

γλωσσικά στοιχεία όπως τα κινητικά (κίνημα του σώματος), τα οπτικά (κίνηση 

των ματιών), τα απτικά (αγγίγματα) και τα προξημικά (χρήση του φυσικού 

χώρου) για τη συμπλήρωση των φατικών δηλώσεων (Moran, 2001: 54). 

Ακόμη και σε γραπτή αλληλογραφία, όπου αυτά τα εξωγλωσσικά 

χαρακτηριστικά γενικά απουσιάζουν, ορισμένες συμβάσεις χαιρετισμού 

χρησιμοποιούνται για να μαλακώσουν τη μετάβαση προς και από το μήνυμα 

και να εμπλακούν ή να αποχαιρετήσουν τον αναγνώστη. 

 

1.7 Η Μεταγλωσσική λειτουργία 

Η Μεταγλωσσική Λειτουργία ασχολείται με εκφράσεις που ασχολούνται με την 

ίδια τη γλώσσα (γλωσσικού χαρακτήρα), ή μερικές φορές καλείται "κώδικας". 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μιλήσει για σημασιολογικές ή γραμματικές 

δομές, να παράσχει στους μαθητές εργαλεία για την παρακολούθηση της 

δικής τους μάθησης  και να διευκρινιστούν οι παρανοήσεις. Είναι επίσης ένα 

ουσιαστικό μέρος της πρώιμης γλώσσας. Όταν τα μικρά παιδιά αρχίζουν να 

συνδέουν αντικείμενα ή αφηρημένες έννοιες με ορισμένους συνδυασμούς 

ήχου και άγχους, πρέπει περιστασιακά να επιβεβαιώνουν τι ακούνε μέσω 

αυτής της μεταλλουργικής λειτουργίας ή κώδικα. 

Οι ωθήσεις είναι οι πρώτες δηλώσεις ή μέρη των ρημάτων που δείχνουν μη 

κατανόηση και μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη 

κατηγορία, η σαφήνεια, αναφέρεται γενικά στη μη κατανόηση μιας μόνο λέξης. 

Η δεύτερη κατηγορία, η κατανόηση, διακυβεύεται όταν δεν μπορεί να γίνει 

κατανοητή ολόκληρη η φράση και η τρίτη κατηγορία, η ερμηνεία, είναι η 
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κατανόηση των συνομιλητών που υποκινούν την πρόθεση ή το σκοπό να λένε 

τι λένε. Η τρίτη σκανδάλη θα μπορούσε να παρουσιαστεί εάν ένα από τα μέρη 

δεν καταλάβει γιατί τους ζητείται μια συγκεκριμένη ερώτηση ή γιατί συζητείται 

ένα συγκεκριμένο θέμα. Η ικανότητα έκφρασης ή αναγνώρισης της μη 

κατανόησης, συνήθως έναντι των δεικτών, αποτελεί μέρος της μεταγλωσσικής 

λειτουργίας. 

Αυτοί οι δείκτες υπάρχουν σε μια συνέχεια από τη φράση, όπως "Με 

συγχωρείτε, τι εννοείτε με ...;" ή ερωτήματα όπως "ε;" με τα σιωπηρά 

νοήματα, που συνήθως εκπροσωπούνται από μη λεκτικά συμπτώματα όπως 

η σιωπή, το κούνημα του κεφαλιού, το σήκωμα των ώμων, ή το να δείχνουν 

σύγχυση. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα ελάχιστα ερωτήματα ή εκείνα που 

δεν εντοπίζουν ή δεν προσδιορίζουν την πηγή του προβλήματος ή της μη 

κατανόησης, συχνά δεν λαμβάνουν υποστήριξη τόσο συγκεκριμένη όσο αυτή 

που παρέχεται ως απάντηση σε συγκεκριμένο δείκτη (Watterson, 2008: 392). 

Μια επίπτωση είναι ότι αν οι εκπαιδευτικοί αυξήσουν την ευαισθητοποίηση 

των μαθητών τους σχετικά με την αποτελεσματική ανατροφοδότηση και τις 

περιστασιακά δεσμευμένες προτιμώμενες φόρμουλες για να επιδιώξουν πιο 

συγκεκριμένες διευκρινίσεις, η συνάφεια και η χρησιμότητα της αντίδρασης 

του συνομιλητή είναι πιθανό να αυξηθούν. 

Η απάντηση αναφέρεται σε μια έκφραση από τον αρχικό ομιλητή που 

αναγνωρίζει την μη κατανόηση με κάποιο τρόπο και επιχειρεί να την 

επιδιορθώσει. Από την εν λόγω μελέτη, «σε σχεδόν τις μισές περιπτώσεις μη 

κατανόησης που σχετίζονται με τη σαφήνεια, η απάντηση του εμπλεκόμενου 

ομιλητή εξηγεί το στοιχείο με συνώνυμα, ορισμούς, παραφράσεις ή 

παραδείγματα» (Watterson, 2008: 392). Για το λόγο αυτό, η επέκταση του 

λεξιλογίου των μαθητών και η δυνατότητα αντίδρασης ή παροχής 

απαντήσεων αυτού του είδους θα αυξήσει την πιθανότητα επιτυχούς 

επικοινωνίας με άλλους ομιλητές. Άλλες απαντήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που 

στοχεύουν στις κατηγορίες κατανόησης, περιλαμβάνουν την καθοδήγηση του 

ακροατή σε πτυχές της προηγούμενης συζήτησης που μπορεί να τους 

βοηθήσουν να χρησιμοποιήσουν το πλαίσιο για να κατανοήσουν τη 

προβληματική διατύπωση (Watterson, 2008: 393). Και εδώ, η πρακτική που 

αναφέρεται σε προηγούμενες δηλώσεις μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να 
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επιδιορθώσουν τη μη κατανόηση, είτε έχουν παραγάγει τον στόχο είτε την 

απάντηση. Οι αντιδράσεις, όταν υπάρχουν, είναι προαιρετικές δηλώσεις από 

το αρχικό συμβαλλόμενο μέρος για να υποδείξουν ότι το θέμα έχει επιλυθεί. 

Σε αυτές τις διευκρινίσεις, ο Jakobson διακρίνει τέσσερις πιθανές σχέσεις: 

μηνύματα που αναφέρονται σε μηνύματα, γενικά με τη μορφή άμεσων 

αποσπασμάτων ή αναφερόμενων ομιλιών ("Δεν τον άκουσα, τι έλεγε;" "Είπε 

στρίψτε αριστερά!"), κώδικες που αναφέρονται σε κώδικες (η πόλη της Νέας 

Υόρκης είναι ο τόπος που φέρει αυτό το όνομα). ένα μήνυμα που αναφέρεται 

σε έναν κώδικα ("Ένα πουλάρι είναι ένα νέο άλογο" ή "Ο οίστρος είναι ένα 

ουσιαστικό επτά γραμμάτων."), ή ένας κώδικας που αναφέρεται σε ένα 

μήνυμα μέσω μετατοπιστών, των οποίων η αναφορά αλλάζει με κάθε 

κατάσταση και παραδείγματα των οποίων περιλαμβάνουν τις προσωπικές, 

κτητικές και επιδεικτικές αντωνυμίες (Holenstein, 1974: 165). 

Ανάλογα με την οικογενειακή κουλτούρα του εκπαιδευόμενου, μπορεί να 

αισθάνεται άβολα τη διακοπή των διαδικασιών ή να αναγνωρίζει δημοσίως μια 

παραβίαση της κατανόησης, ιδιαίτερα σε ένα τυπικό επιχειρησιακό 

περιβάλλον (Morrison, 2016: 73). Οι στρατηγικές διδασκαλίας, όπως η 

επαναδιατύπωση, η διευκρίνιση, η αντιστάθμιση κινδύνου και άλλες, θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν τους μαθητές να μετριάσουν αυτή την ενόχληση. Η 

ανταλλαγή γλωσσών για στρατηγικές, όπως η ερώτηση ενός συμμαθητή, "θα 

μπορούσατε να το θέσετε γραπτώς και να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σε μένα;" θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος να διασφαλιστεί 

ότι δεν θα χαθούν σημαντικές λεπτομέρειες χωρίς να απαιτείται από τον 

μαθητή να δηλώσει ρητά ότι αυτός ή δεν έχει καταλάβει μέρος της διαδικασίας 

(Frendo, 2005: 42). 

Πέρα από τη διευκρίνιση ή την επιδιόρθωση πιθανών κακών επικοινωνιών, η 

μετα-γλώσσα είναι επίσης ένα εργαλείο για τους μαθητές να συζητήσουν και 

να αναλύσουν τη δική τους απόκτηση γλωσσών.  

Ένας κανόνας της προσέγγισης Silent Way για τη διδασκαλία της γλώσσας 

είναι ότι οι μαθητές δεν μαθαίνουν επειδή διδάσκονται, αλλά επειδή 

κινητοποιούνται για να μάθουν και η Todeva (2016: 36) περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα σε έναν κατάλογο συνθηκών που κάνουν τη μάθηση άριστη: "[ Οι 
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μαθητές] μπορούν να κατανοήσουν τη λειτουργία της γλώσσας-στόχου με 

έναν βαθύτερο και πιο παγκόσμιο τρόπο, αντιμετωπίζοντας σημαντική 

αναγνώριση προτύπων και επιτυγχάνοντας έτσι σημαντικές γνωστικές 

συντομεύσεις "και" οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ιδιοκτησία της γλώσσας και 

της υπηρεσίας και της ανακάλυψης του εκπαιδευόμενου θεωρούνται κλειδί». 

Προκειμένου να ικανοποιηθούν αυτές οι συνθήκες, είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιηθούν και να εκπαιδεύσουν τους μαθητές στη χρήση της 

μεταγλωσσολογικής λειτουργίας, διαμορφώνοντας ανάλυση γλωσσών, 

επικεντρωμένη αντανάκλαση και στρατηγικές αποσαφήνισης / επισκευής και 

παρέχοντας ευκαιρίες και ικριώματα για τους μαθητές να ανακαλύψουν και να 

εξερευνήσουν τη μορφή, τη σημασία και τη χρήση μιας ποικιλίας γλωσσικών 

στοιχείων. Η διευκόλυνση των μαθητών να μάθουν με βάση τις δικές τους 

παρατηρήσεις έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή, ενώ υπάρχουν ορισμένες 

καθιερωμένες έννοιες και συμβατικοί τρόποι σχηματισμού και έκφρασης 

ιδεών, η γλώσσα εξελίσσεται και οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να 

μαθαίνουν ανεξάρτητα και να προσαρμόζονται στις αλλαγές για να είναι 

αποτελεσματικοί επικοινωνιών. Επιπλέον, η "γραμματική αποτελεί μέρος ενός 

ευρύτερου φάσματος πόρων και η ακεραιότητα και η αποτελεσματικότητά της 

συνδέονται με τη θέση της στην οργάνωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

και ειδικότερα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης" (Atkinson, 2011). Επειδή η 

γλώσσα δεν είναι ένα πεπερασμένο κλειστό σύστημα, μπορεί να είναι πιο 

αποτελεσματικό να διδάσκουμε στους μαθητές πώς λειτουργεί το σύστημα 

παρά να προσπαθήσει να καθορίσει τα όριά του. 

 

1.8 Η ποιητική λειτουργία 

Η ποιητική λειτουργία, γνωστή και ως αισθητική λειτουργία, ασχολείται με 

εκείνη τη γλώσσα της οποίας πρωταρχική εστίαση είναι η ομορφιά της ίδιας 

της γλώσσας. Ο πλούτος του ήχου και της υφής, και η ισορροπία που το 

καθιστά ένα έργο ακουστικής τέχνης ή ποιητικής ομιλίας. "Οι άλλες λειτουργίες 

δεν πρέπει να απουσιάζουν στα ποιητικά κείμενα. Απλώς παίζουν 

δευτερεύοντα ρόλο, όπως και σε άλλα γλωσσικά είδη, η ποιητική λειτουργία 

δεν απουσιάζει, αλλά εμφανίζεται μόνο σε δευτερεύοντα ρόλο (σε πολιτικά 

συνθήματα, διαφήμιση, αναμνηστικές ομιλίες κλπ.) "(Holenstein, 1974: 164). 
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Επειδή το ανθρώπινο μυαλό αναζητά μοτίβα, η ποιητική λειτουργία έχει 

χρησιμοποιηθεί σε όλη την ιστορία ως εργαλείο για τη διδασκαλία και τη 

διατήρηση σημαντικών μηνυμάτων. 

Αν και αυτή η λειτουργία δεν περιορίζεται σε αυτό που συνήθως ταξινομείται 

ως ποίηση ή πεζογραφία, πολλά από τα παραδείγματα της περιέχουν 

στοιχεία που τους αναγκάζουν να «συνειδητοποιήσουν την αυτοεκτίμηση 

τους, η οποία προωθεί και καλλιεργεί τις λανθάνουσες δομές που περνούν 

απαρατήρητες το σύνολο του συνηθισμένου λόγου προς τον αναφορέα» 

(Holenstein, 1974: 163). Ορισμένα στοιχεία πέρα από την ομοιοκαταληξία 

που μπορούν να αναγνωριστούν εύκολα είναι εικόνες, λόγια, ρυθμοί, μετρητές 

και επαναλήψεις. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να μελετηθούν στο πλαίσιο των 

υφιστάμενων έργων τέχνης και έπειτα οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν 

τα δικά τους έργα μορφής ποίησης, χρησιμοποιώντας τα ίδια χαρακτηριστικά. 

Το στοιχείο της λεξικότητας, ή της επιλογής λέξεων, μπορεί να μετατρέψει μια 

αναλογική αναφορά σε μια ποιητική. Ο MarkTwain έγραψε, "η διαφορά μεταξύ 

της σχεδόν σωστής λέξης και της σωστής λέξης είναι πραγματικά ένα μεγάλο 

θέμα”. Ακόμη και όταν εξετάζουμε λιγότερο δραστικές διαφορές, η κατανόηση 

των αποχρώσεων του νοήματος μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με τη 

γνώση της πρωταρχικής σημασίας της λέξης. Αν και η εκμάθηση της 

διαφοράς μπορεί να είναι μια μεταγλωσσική προσπάθεια, η ορθολογική 

χρήση είναι ποιητική. 

Μια άλλη εκδήλωση της ποιητικής λειτουργίας είναι η γλωσσική γλώσσα, η 

οποία μπορεί να περιλαμβάνει κομμάτια, συνεγκαταστάσεις, προτιμώμενους 

τύπους και πλαίσια. Η τυποποιημένη γλώσσα εμπίπτει στο πεδίο της 

ποιητικής λειτουργίας, διότι, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, ορισμένες 

διαμορφώσεις έχουν γίνει προτιμώμενοι τρόποι έκφρασης αποκλειστικά με 

βάση τον ήχο ή την ισορροπία τους. Για παράδειγμα, παρόλο που το νόημα 

είναι πανομοιότυπο, ακούγεται πολύ πιο φυσικό να λέμε "συγνώμη που σε 

κρατάω και περιμένεις", σε αντίθεση με το "συγγνώμη που σε έκανα να 

περιμένεις" (Swan, 2006: 4). Το να προσφέρουμε στους μαθητές τη γλωσσική 

γλώσσα όχι μόνο βελτιώνει την εκτέλεση της γλώσσας μέσα στην ποιητική 

λειτουργία, αλλά επειδή αυτά τα πλαίσια και φράσεις αποθηκεύονται και 

μπορούν να ανακτηθούν γνωστικά ως μονάδες και όχι σαν μεμονωμένα 
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κομμάτια, αυξάνει επίσης την αυτοματοποίηση τους και καθιστά χρόνο και 

προσπάθεια επεξεργασίας. Θα ήταν διαφορετικά δαπανηρό για τη 

συναρμολόγηση μιας παρόμοιας μονάδας διαθέσιμης για άλλα καθήκοντα 

(Swan, 2006: 4). 

Αντιστρόφως, η "συντακτική γλώσσα είναι χρήσιμη όταν μιλάμε για το οικείο 

και επαναλαμβανόμενο ... αλλά είναι ανεπαρκές για την αντιμετώπιση 

καινοτόμων ιδεών και καταστάσεων, όπου οι πιο ανοικτές πτυχές της 

γλώσσας είναι υψίστης σημασίας" (Swan, 2006: 4). Οι ομιλητές τροποποιούν 

συνεχώς το σύστημα, συνδυάζοντας γνωστά στοιχεία με νέους τρόπους και 

δοκιμάζοντας τους υπάρχοντες πόρους σε νέα περιβάλλοντα (Taylor, 2012: 

9). 

 

1.9 Συμπέρασμα 

Κάθε μία από τις προηγούμενες ενότητες εστιάστηκε σε μία μόνο λειτουργία 

τη φορά, αλλά όπως αναφέρθηκε εξαρχής, είναι σπάνιο να συναντήσουμε ένα 

γεγονός ομιλίας στο οποίο δεν υπάρχουν πολλές λειτουργίες. Πώς, λοιπόν, 

μπορούμε να αναγνωρίσουμε την παρουσία - και να καλλιεργήσουμε την 

παραγωγή - και των έξι αυτών λειτουργιών μέσα στο πολύπλοκο σύστημα 

που είναι η τάξη της γλώσσας; Σύμφωνα με τα Σύνθετα Συστήματα και την 

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, τα "σύνθετα συστήματα είναι δυναμικά: τα 

στοιχεία και οι παράγοντες αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, αλλά και οι 

τρόποι με τους οποίους επηρεάζουν ο ένας τον άλλον, τις σχέσεις μεταξύ 

τους" (Cameron&Larsen-Freeman, 2007: 37). 

Η γλώσσα είναι τέχνη, επομένως δεν έχει σημασία πόσο προσεκτικά 

ποσοτικοποιούμε και ταξινομούμε τα στοιχεία της, θα είναι πάντοτε μοναδική 

σύμφωνα με το άτομο - ανάλογα με το περιβάλλον του, την εμπειρία, τη 

διάθεσή του και τις διαστάσεις που αναλύονται παραπάνω. Πρόκειται για μια 

ερμηνεία ή μια συν-κατασκευή της εργασίας. Για το λόγο αυτό, οι Ιάπωνες 

έχουν ένα έθιμο να αφήνουν ορισμένους χώρους κενούς στη γραφή τους, με 

την απουσία λέξης που πρέπει να παρέχει ο αναγνώστης. Ως εκ τούτου, ένα 

πεδίο μπορεί να είναι ένα πλούσιο, πράσινο λιβάδι στο μάτι ενός αναγνώστη 

και ένα άδειο γήπεδο ποδοσφαίρου στο μάτι ενός άλλου. Σύμφωνα με τους 
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Aebersold και Field (1997: 37), υπάρχουν πέντε πηγές που μπορούν να 

επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο ο αναγνώστης (και κατ 

'επέκταση ένας ακροατής) ερμηνεύει το υλικό. Οι πηγές αυτές είναι: η 

οικογένεια, η κοινότητα, το σχολείο, το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

και οι ατομικές διαφορές. Η πολυμορφία της εμπειρίας που οι μαθητές  

φέρνουν στην τάξη χάρη στο πολυπολιτισμικό τους υπόβαθρο, μπορεί να 

σημαίνει ότι κάθε σπουδαστής ερμηνεύει το ίδιο υλικό με έναν μοναδικό 

τρόπο, δημιουργώντας χώρο και δομή. Για να αναγνωρίσετε και να γιορτάσετε 

αυτή τη διαφορά, μπορείτε να εμπλουτίσετε το υλικό για όλη την τάξη και να 

βοηθήσετε τους μαθητές να αισθάνονται πολύτιμοι. 

Το1961, η Anais Nin έγραψε ότι δεν βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι, τα 

βλέπουμε όπως είμαστε. Ακόμη και στον ίδιο αναγνώστη, η ακαδημαϊκή 

κοινωνικοποίηση ή η μεμονωμένη οντογένεση μπορεί επίσης να επηρεάσει 

την πρόσληψη καθώς κάθε άτομο εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της ζωής του. 

Ένας αναγνώστης ανέφερε μια βαθιά διαφορετική εισαγωγή κατά την 

ανάγνωση της Ana Karenina στις ηλικίες 20, 50 και 70 όχι επειδή το κείμενο 

είχε αλλάξει, αλλά επειδή διαβάζονταν από διαφορετικά μέρη στο 

χρονοδιάγραμμα της ζωής της. Αυτή η αλλαγή στην αντίληψη μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα άτομο ή ως μέρος μιας συνομιλίας ή 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Κάθε δεδομένη φράση μπορεί να ερμηνευτεί με 

εκατό διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το πλαίσιο, τη διάθεσή μας, τον 

πολιτισμό, την προσωπική ιστορία ή οποιονδήποτε παράγοντα που επηρεάζει 

το ποιοι είμαστε τότε. 

Τελικά, "το σύνολο είναι διαφορετικό από το άθροισμα των τμημάτων του", 

δηλαδή στην περίπτωση της επικοινωνίας, δεν πρόκειται να προσθέσουμε 

όλα τα μέρη και να βρούμε το άθροισμα. Αντίθετα, το σύνολο είναι μια τελείως 

διαφορετική οντότητα. 

Η επιτυχής επικοινωνία είναι η ολοκληρωμένη ερμηνεία και συναρμολόγηση 

όλων των διαθέσιμων πόρων (Levi-Strauss, 1966: 42). Τα στοιχεία που 

επηρεάζουν την παραγωγή και την εσωτερικοποίηση της γλώσσας είναι 

σημαντικά, αλλά η ιδιαίτερη προσοχή στις έξι επικοινωνιακές λειτουργίες της 
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γλώσσας του Jakobson θα επιτρέψει στους μαθητές να αναπτύξουν ένα 

πληρέστερο φάσμα επικοινωνιακών ικανοτήτων.  
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Κεφάλαιο 2. Η δημοσιογραφική γλώσσα: Η φύση, τα 

χαρακτηριστικά και η κανονιστική της διάσταση 

 

2.1 Εισαγωγικά στοιχεία 

Ως Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  (ΜΜΕ) εννοούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα με 

τα οποία μπορεί να ενημερωθεί για προηγούμενα και τρέχοντα συμβάντα ένα 

μεγάλο πλήθος ανθρώπων. Τα ΜΜΕ χωρίζονται σε: 

 Ασύγχρονα μέσα, όπως είναι ο τύπος και το διαδίκτυο, καθώς 

η πληροφορία τους μεταδίδεται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές για 

κάθε διακριτό χρήστη. 

 Σύγχρονα μέσα, όπως είναι το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, καθώς 

όλοι οι χρήστες λαμβάνουν την πληροφορία συγχρόνως. 

Σύμφωνα με τον Emile Benveniste (1966: 25), ο λόγος αναπαράγει την 

πραγματικότητα, ενώ η Φραγκουδάκη (1999: 16) υποστηρίζει ότι ο λόγος δεν 

είναι μόνο το σημείο συνάντησης των ανθρώπων, αλλά επιβάλλει 

συγκεκριμένες μορφές σε αυτή τη συνάντηση, επιβάλλει συνθήκες και 

κοινωνικές σχέσεις, ενώ ο Ducrot , είναι ο δημιουργός της υποκειμενικότητας 

και της κύριας συνιστώσας της ταυτότητας των μελών της κοινωνικής ομάδας. 

Ο λόγος μετασχηματίζει συμβολικά την πραγματικότητα και την εμπειρία σε 

έννοιες. Ο λόγος προχωρεί σε μια ανακατασκευή της εμπειρίας, στην οποία 

προηγουμένως αποδόθηκε και στη συνέχεια ανακατασκευάστηκε, 

παραμένοντας «ακόμη και το πιο οικονομικό σύστημα συμβολισμού και 

επικοινωνίας πάνω σε άλλα συστήματα αναπαραγωγής» (Φραγκουδάκη, 

1999 στο Τσιτσανούδη, 2006: 2). 

Ο δημοσιογραφικός λόγος είναι ένας ξεχωριστός λόγος, του οποίου οι όροι 

προσδιορίζονται κυρίως από τον τύπο της επικοινωνίας που είναι υπεύθυνος 

για την εκτέλεση, αλλά και από τους παράγοντες που εμπλέκονται σε αυτόν 

τον τύπο επικοινωνίας (πομπός, δέκτης, μορφή μηνύματος, μέσο). Είναι 

δημόσιος, με την έννοια ότι έχει σημασία για το σημαντικό , είναι ενημερωτικό, 

συχνά ιδεολογικά φορτισμένο, επιτακτικό, σπάνια λογοτεχνικό και 

ακαδημαϊκό, γενικά ακριβές, σαφές, συνοπτικό και η δομή του 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
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δημοσιογραφικού κειμένου προσανατολίζεται προς τον παραλήπτη 

(Χατζησαββίδης, 2000: 33). Επιπροσθέτως, ο επαγγελματικός 

δημοσιογραφικός λόγος είναι πολυφωνικός, τόσο με την έννοια της 

ενδοεπιλογής, όσο και το δημοσιογραφικό κείμενο τροφοδοτείται από άλλα 

κείμενα των ντοκιμαντέρ και από την άποψη της διαστρωμάτωσης, λόγω των 

επανασχηματισμών και παρεμβάσεων που έχει λάβει ως τελική μορφοποίηση 

(Πολίτης 2001, στο Τσιτσανούδη, 2006: 2). 

Εκτελεί πρωτίστως τη λειτουργία της μεσολάβησης μεταξύ της 

πραγματικότητας - τουλάχιστον όπως καταλαβαίνει ή θέλει να την κατανοήσει 

ο παραγωγός του δημοσιογραφικού κειμένου - και του δέκτη, μεταξύ 

ουσιαστικά της γνώσης που αποκτά ο πομπός και της άγνοιας ή του 

ενδιαφέροντος για μάθηση από τον δέκτη. Δεύτερον, ο δημοσιογραφικός 

λόγος είναι διαμορφωτικός και παιδαγωγικός, καθώς μαζί με την εκπαίδευση 

επηρεάζει τη διαμόρφωση της γλωσσικής αίσθησης των ομιλητών μιας 

εθνικής γλώσσας, ενώ παράλληλα διαμορφώνει συνείδηση και ιδεολογίες και 

κατευθύνει τους αποδέκτες της άμεσα ή έμμεσα. Παράγει και προωθεί 

γλωσσικά πρότυπα, εισάγει γλωσσικές καινοτομίες και νεολογισμούς και 

εκφράζει τη στάση της απέναντι στη γλώσσα (Τσιτσανούδη, 2006: 3). 

Θεωρείται από πολλούς ερευνητές και δημοσιογράφους ως μια απαίτηση και 

μια καθυστερημένη λειτουργία που θα έπρεπε να εκτελεί ο δημοσιογραφικός 

λόγος. Πρόκειται για μια συρρίκνωση και παραμελημένη, μέχρι σήμερα, 

λειτουργία ανατροφοδότησης. Η καθιέρωση πρακτικών και δράσεων που θα 

ενισχύσουν τη λειτουργία ανατροφοδότησης εις βάρος της κυβερνητικής ή 

γενικότερης  κανονιστικής κατεύθυνσης του δημοσιογράφου θα καταστήσουν 

τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σημαντικά και απαραίτητα (Τσιτσανούδη, 

2006). 

Στο θεσμικό πλαίσιο των μέσων ενημέρωσης, η δημοσιογραφία είναι ένας 

τομέας της κοινωνικής ζωής με τις δικές της κοινωνικές πρακτικές. Όλες αυτές 

οι πρακτικές οριοθετούν μια πολυδιάστατη περιοχή της χρήσης της γλώσσας, 

στην οποία τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος της ομιλίας ποικίλλουν ανάλογα με 

το ιδιαίτερο πλαίσιο του συγκεκριμένου πλαισίου. 
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Συνεπώς, πρέπει πρώτα να αποκλείσουμε οποιαδήποτε έννοια της 

γλωσσικής ομοιογένειας που συνεπάγεται η χρήση του όρου 

«δημοσιογραφικός λόγος». Ο δημοσιογραφικός λόγος, τουλάχιστον ως ένα 

ομοιογενές σύστημα ή ως μια γλωσσική ποικιλία, δεν υπάρχει (βλ. Επίσης 

Ανδρουτσόπουλος 2001: 167.Πολίτης, 2001: 115). Ο όρος χρησιμοποιείται 

συνηθέστερα ως τυπολογικός όρος για να αναφερθεί σε ακριβώς αυτό το 

ευρύ φάσμα χρήσεων του λόγου στις κοινωνικές πρακτικές της 

δημοσιογραφίας . 

Ωστόσο, παρά την ετερογένεια των γλωσσικών πρακτικών της 

δημοσιογραφίας, ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά έχουν εντοπιστεί στη 

βιβλιογραφία που καλύπτουν όλο το φάσμα των ποικίλων εκφράσεων του 

δημοσιογραφικού λόγου. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το 

δημοσιογραφικό λόγο ιδιαίτερα ξεχωριστό και το διακρίνει από άλλους τύπους 

λόγου αρθρωμένους στα μέσα ενημέρωσης (van Dijk 1988: 71-82. 

Χατζησαββίδης 1999: 21-33). 

Ο δημοσιογραφικός λόγος, δημόσιος και εφήμερος, καθορίζεται από 

συγκεκριμένους παράγοντες επικοινωνίας και συγκεκριμένες κοινωνικές 

συνθήκες. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ευθύς εξαρχής ότι ο όρος 

«δημοσιογραφικός λόγος» δηλώνει όχι μόνο τη γλωσσική μορφή που 

χρησιμοποιείται στη δημοσιογραφία αλλά και τις έννοιες που παράγει η 

κατανάλωση του δημοσιογραφικού προϊόντος (ανάγνωση, ακρόαση), καθώς 

και τα κοινωνικά πλαίσια που το παράγουν. Συγκεκριμένα, ο νεοελληνικός 

δημοσιογραφικός λόγος εντείνει την παρουσία του σε πολλές και ποικίλες 

μορφές με ποικίλους τρόπους, κάνοντας σήμερα τον κυρίαρχο δημόσιο λόγο, 

ο οποίος εκτελεί μεγάλο αριθμό λειτουργιών, διαμορφώνοντας συνείδηση 

καθώς και είδη και υποσυνείδητο λόγο. Η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα 

είναι ο χώρος στον οποίο γεννιέται, μεγαλώνει, παράγει και καταναλώνει 

ελληνικό λόγο. Θεωρείται το επίκεντρο όπου συναντώνται, παραμορφώνουν, 

αλλά συχνά αποκαλύπτουν ψέματα και αλήθεια, οξύτητα και μετριοπάθεια, 

υπερβολή και αυτοπεποίθηση, ελαφρότητα και σοβαρότητα, πυκνή και 

χαλαρή ομιλία. Είναι, τέλος, απαραίτητο κομμάτι της ελληνικής γλώσσας 

(Χατζησαββίδης, 2001: 21-33). 
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Τα τελευταία χρόνια υπήρξε το όχημα μέσω του οποίου οι επιστημονικοί, 

καλλιτεχνικοί, οικονομικοί και άλλοι όροι, άγνωστοι μέχρι τότε, έχουν περάσει 

στη νέα ελληνική γλώσσα και ένα λεξιλόγιο που έχει επενδύσει και εκφράσει 

νέες ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι άγνωστες εκφράσεις κατανοήθηκαν σε 

μεγάλες μάζες ανθρώπων, δημιουργήθηκαν νέα μορφοσυντακτικά σχήματα, ο 

σύγχρονος ελληνικός λόγος εμπλουτίστηκε με νέες μορφές στυλ και νέους 

τρόπους γραφής (Χατζησαββίδης, 2001: 21-33). 

Στον ελληνικό δημοσιογραφικό λόγο, τα στοιχεία του προφορικού λόγου είναι 

η χρήση των λέξεων του καθημερινού λεκτικού λόγου (π.χ. χρήση του 

ρήματος που κάνω), η χρήση (ή πρόταση στον τυπωμένο τύπο) της 

προφοράς, οι αδυναμίες, επαναλήψεις, στερεότυπες εκφράσεις προφορικής 

ομιλίας (π.χ. "σκοτώνει το χρόνο του"). Χαρακτηριστικά είναι επίσης το 

γνωστό ύφος, τα γεμίσματα , οι ασυνέπειες, η περιττή αλλαγή του προσώπου 

όταν μιλάει, η αναφορά στα πράγματα και τα αντικείμενα που υπάρχουν στην 

ομιλία. Η προφορική ομιλία χρησιμοποιείται επίσης για καθυστερημένη 

ολοκλήρωση ή διόρθωση, απόκλιση, απότομη αλλαγή από πλάγια σε 

ευθύγραμμη ομιλία, έλλειψη αυστηρής δομής κειμένου και ούτω καθεξής. 

Αντίθετα, τα κύρια στοιχεία που συνθέτουν τη γραπτή πειθαρχία είναι η 

αυστηρή γραπτή δομή, η αυστηρή σύνταξη, το λεξιλόγιο, οι συμπαγείς 

σημασίες, τα σημεία στίξης και άλλα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο δημοσιογραφικός 

λόγος δημιούργησε ένα νέο υποσύνολο λόγου ή ενσωμάτωσε άλλους, στους 

οποίους ομιλούμενες και γραπτές παρεμβάλλονται κατά περιόδους σε μικρό 

βαθμό και ενίοτε σε μεγάλο βαθμό. Εξάλλου, ο ανταγωνισμός του 

τυπογραφείου με το ηλεκτρονικό έχει τα τελευταία χρόνια επιφέρει κάποιες 

από τις πρώτες αλλαγές με τη μορφή δημοσιογραφικής ομιλίας 

(Χατζησαββίδης, 2001: 21-33). 

Επιπλέον, το στοιχείο ειδήσεων χαρακτηρίζεται από μια απλή λέξη με υψηλό 

βαθμό ενημέρωσης, αλλά χωρίς λεπτομέρειες που δεν ενδιαφέρουν τον μέσο 

αποδέκτη. Η αυστηρή σύνταξη χρησιμοποιείται χωρίς αποκλεισμούς, 

κυριαρχείται από την παθητική σύνταξη τρίτου προσώπου, η οποία δίνει στον 

συγγραφέα μια απόσταση από τα περιγραφόμενα γεγονότα και μια 

ουδετερότητα. Οι εκφράσεις κλισέ συχνά χρησιμοποιούνται, οι οποίες 

επαναλαμβάνονται σε πολλές ειδήσεις. Το λεξιλόγιο της γραφής λέγεται 
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συνήθως στο λεξιλόγιο. Γενικά, το κείμενο των ειδήσεων είναι ένα 

αντιπροσωπευτικό κείμενο της ομιλίας (Χατζησαββίδης, 2001: 21-33). 

Βεβαίως, ο δημοσιογραφικός λόγος είναι ένας δημόσιος λόγος με την έννοια 

ότι ενδιαφέρει το σημαντικό και ενημερωτικό. Παρουσιάζεται συχνά ως 

ιδεολογικά φορτισμένος. Είναι μερικές φορές συναρπαστικός, σπάνια 

ακαδημαϊκός και σπανιότερα λογοτεχνικός. Επίσης αποφεύγει τον 

πλουραλισμό, είναι ακριβής, σαφής, συνοπτικός και υπακούει στους κανόνες 

μιας κοινωνικά αποδεκτής μορφής γλώσσας. Η δομή του δημοσιογραφικού 

κειμένου είναι προσανατολισμένη προς την αποτελεσματική υποδοχή του από 

τον παραλήπτη. Τέλος, η πρόσφατη ιστορία της ελληνικής γλώσσας και η 

έντονη πολιτικοποίηση και μεροληψία πολλών μέσων μαζικής ενημέρωσης 

οδήγησαν στην προσφορά πολλών γλωσσικών επιλογών, τις οποίες 

χρησιμοποιεί ο δημοσιογραφικός λόγος στην ελληνική γλώσσα, για να 

δώσουν μεροληπτικό νόημα (Χατζησαββίδης, 2001: 21-33). 

 

2.2 Διάκριση ειδησεογραφικού λόγου σε κατηγορίες 

Ο Χατζησαββίδης (στο Τσιτσανούδη, 2006: 3) διακρίνει το σύγχρονο 

δημοσιογραφικό λόγο με βάση τα στοιχεία της προφορικότητας και της 

γραπτότητας στις εξής κατηγορίες: 

Α. Γραπτός λόγος: ο λόγος του έντυπου τύπου με όλα τα χαρακτηριστικά του 

γραπτού λόγου, με «γραπτότητα», όπως αυστηρή κειμενική δομή, αυστηρή 

σύνταξη, λόγιο λεξιλόγιο, συμπυκνωμένα νοήματα (λ.χ. ειδήσεις χωρίς σχόλιο 

στις εφημερίδες). 

Β. Γραπτός εκφερόμενος ως προφορικός: εκπέμπεται από τα ηλεκτρονικά 

μέσα ενημέρωσης και διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου 

(π.χ. ειδήσεις στην τηλεόραση). 

Γ. Γραπτός που εκφέρεται προφορικά και φαίνεται προφορικός: ενώ διατηρεί 

τα χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου, διανθίζεται με στοιχεία του 

προφορικού (παύσεις, επαναλήψεις κ.α.) ώστε να φαίνεται προφορικός (λ.χ. 

οι ερωτήσεις του δημοσιογράφου σε ραδιοφωνικές εκπομπές). 
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Δ. Γραπτός λόγος που μεταφέρει προφορικό: είναι ο δημοσιογραφικός λόγος 

που διατηρεί όλα ή ορισμένα στοιχεία του γραπτού, αλλά στην ουσία 

αντικατοπτρίζει μία επικοινωνία σε προφορικό λόγο (χαρακτηριστικό 

παράδειγμα οι συνεντεύξεις που δημοσιεύονται στον έντυπο τύπο και 

προέρχονται από προφορικές συνεντεύξεις). 

Ε. Γραπτός λόγος που συνοδεύεται από προφορικό: ο λόγος που εμφανίζεται 

αποκλειστικά στην τηλεόραση και διατηρεί όλα τα στοιχεία του γραπτού λόγου 

αλλά συνοδεύεται και από προφορική εκφώνηση (παρουσιάσεις 

ανακοινώσεων ή γραπτών δηλώσεων). 

ΣΤ. Γραπτός λόγος που περιέχει πολλά στοιχεία του προφορικού: ο 

δημοσιευμένος στον τύπο δημοσιογραφικός λόγος ο οποίος περιέχει 

συνειδητά πολλά στοιχεία από τον προφορικό λόγο (λ.χ. παραπολιτικά 

κείμενα). 

Ζ. Προφορικός λόγος προσχεδιασμένος: ο  λόγος που έχει προσχεδιαστεί 

από τον παραγωγό του στα βασικά του σημεία ως γραπτός, αλλά εκφωνείται 

ως προφορικός και περιέχει πολλά στοιχεία προφορικότητας (π.χ. 

δημοσιογραφικοί σχολιασμοί στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση). 

Η. Προφορικός λόγος: ο μη προσχεδιασμένος αυθόρμητος λόγος που 

εκπέμπεται συνήθως από την τηλεόραση και σπανιότερα από το ραδιόφωνο ( 

εκπομπές λόγου από την τηλεόραση).  

 

Ενδιαφέρουσα είναι εξάλλου και η κατά Χατζησαββίδη (στο Τσιτσανούδη, 

2006: 4) τυπολογική διάκριση του λόγου των ΜΜΕ, με βάση τα  μορφολογικά 

και εννοιολογικά του χαρακτηριστικά, τα οποία διακυμαίνονται ανάλογα με τις 

επικοινωνιακές συνθήκες: 

Ειδησεογραφικός λόγος: ειδήσεις, ειδήσεις με σχόλιο, ρεπορτάζ. 

Σχολιογραφικός λόγος: άρθρα, σχόλια, παραπολιτικά σημειώματα, 

χρονογραφήματα, επιφυλλίδες, κριτικές. 

Λόγος των τίτλων: τίτλοι, σύντομες ειδήσεις. 
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Λόγος των συνεντεύξεων: ατομικές συνεντεύξεις, εκπομπές λόγου. 

 

2.3 Χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού λόγου 

Η ιδεολογική γλώσσα, «χειρισμός της γλώσσας που παγιδεύει και εξαπατά», 

που παράγει εκβιαστικά την αποδοχή των λεγόμενων του ομιλητή «παρά και 

πέρα από το νόημα και κάποτε παρά την απουσία νοήματος», είναι λόγος 

πληθωρικός, αξιολογικός, ευφημιστικός, συμφυρματικός, διχοτομικός και 

αυταπόδεικτος. Με την παρανόηση, την ακατανοησία και την φίμωση ή την 

καταστολή του αντίλογου, ασκεί ουσιαστικά  βία στο δέκτη. 

Αναζητώντας, με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις και διακρίσεις, τις 

διαφορές και τις ομοιότητες στο επίπεδο των μορφικών χαρακτηριστικών 

μεταξύ του τηλεοπτικώς εκφερόμενου δημοσιογραφικού λόγου και της 

ιδεολογικής γλώσσας, μπορούμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω 

(Τσιτσανούδη, 2006: 10). 

Ο τηλεοπτικός δημοσιογραφικός λόγος διαθέτει αρκετά μορφικά στοιχεία 

πληθωρισμού, όπως είναι η μεγάλη συχνότητα ορισμένων τύπων, οι 

ρητορικές επαναλήψεις, η μεγαληγορία, οι ξενισμοί, οι νεολογισμοί, η 

συστηματική χρήση προκλητικά λαϊκόμορφων κατασκευών. Απεναντίας, ο 

σύγχρονος τηλεοπτικώς εκφερόμενος δημοσιογραφικός λόγος δεν φαίνεται να 

διακρίνεται από μία σειρά άλλων στοιχείων που χαρακτηρίζουν μία μορφή 

λόγου πληθωρική, όπως είναι η χρήση των μακριών περιόδων, η 

καθαρευουσιάνικη και  περίπλοκη σύνταξη, η εξεζητημένη συντακτική δομή, η 

χρήση σπάνιων και επιτηδευμένων λέξεων και φράσεων ή η συστηματική 

χρήση αρχαίων λέξεων. Κι αυτό γιατί μία πληθωρική γλώσσα που 

χαρακτηρίζεται από γραμματική και συντακτική επιτήδευση μπορεί να 

ενοχοποιηθεί για την πρόκληση νοηματικών ασαφειών ή πλεονασμών 

(Τσιτσανούδη, 2006: 10).  

Ο δημοσιογραφικός λόγος διακρίνεται και για τον αξιολογικό του χαρακτήρα 

και μορφή, καθώς μέσα από το λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιήσει ο ομιλητής/ 

δημοσιογράφος, τη δομή των προτάσεών του, τους γραμματικούς τύπους, ή 

μέσω της σύνταξης, λανθάνουν αξιολογήσεις και κρίσεις απέναντι σε 

πρόσωπα και πράγματα, οι οποίες δεσμεύουν έως και εκβιαστικά το δέκτη/ 
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τηλεθεατή – ακροατή, ώστε αυτός να μη διαθέτει μεγάλα περιθώρια να 

αμφισβητήσει όχι  μόνον τα ρητά αλλά και τα άρρητα μηνύματα που 

προσλαμβάνει (Τσιτσανούδη, 2006: 10). 

Ο δημοσιογραφικός λόγος είναι συμφυρματικός, ορισμένες φορές δύναται να 

κατασκευάζει μίγματα γλωσσικά και νοηματικά αθέμιτα που ενδέχεται να 

εμποδίζουν την κατανόηση και την κριτική αντιμετώπιση του μηνύματος. Κατά 

την Φραγκουδάκη (στο Τσιτσανούδη, 2006), ο συμφυρματικός λόγος 

χρησιμοποιεί «ανάκατα» σαν συνώνυμες λέξεις παρεμφερείς ή και 

αφηρημένες έννοιες άσχετες μεταξύ τους, προκαλώντας έντονη ασάφεια, που 

λειτουργεί αποκρύβοντας από το δέκτη το νόημα, αλλά και εμποδίζοντάς τον 

να αναρωτηθεί για την ακρίβεια ή την ορθότητά του. Κατά την άποψή μας, ο 

δημοσιογραφικός λόγος αποκτά τέτοιου είδους μορφικά στοιχεία, όταν στις 

βασικές του δομές, παρακολουθεί ή καλείται να παρακολουθήσει τον πολιτικό 

λόγο, οπότε και μπορεί να εκπίπτει σε γλωσσικές και νοηματικές ασάφειες για 

να προστατευθεί από την κριτική και αμφισβήτηση του δέκτη/ τηλεθεατή – 

ακροατή. Η δομή εξάλλου ενός δημοσιογραφικού κειμένου καλείται να 

εξυπηρετήσει όχι μόνον την ενημέρωση του δέκτη, αλλά και τα κριτήρια της 

ελκυστικότητας και του εντυπωσιασμού (Τσιτσανούδη, 2006: 10). 

Στο δημοσιογραφικό λόγο χρησιμοποιούνται συχνά και οι ευφημιστικές 

διατυπώσεις, οι οποίες προσδίδουν στον φορέα του αλλά και το μέσο 

ενημέρωσης αναμφισβήτητο κύρος καθιστώντας ανεπίδεκτα κριτικής τα 

εκπεμπόμενα μηνύματα. Οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ στα οποία 

απασχολούνται αυτοχρίζονται «αντικειμενικά», «αδέσμευτα», «ανεξάρτητα», 

«ελεύθερα», νομιμοποιώντας έστω και αυθαίρετα κατ’ αυτόν τον τρόπο τη 

λειτουργία του μέσου και του εντεταλμένου από αυτό φορέα της ενημέρωσης. 

Αυτές οι ευφημιστικές διατυπώσεις θα πρέπει να ενταχθούν μεταξύ των 

ρητών μέσων, που μαζί με άλλα άρρητα μέσα χρησιμοποιούνται στο 

δημοσιογραφικό λόγο, προκειμένου αυτός να διατηρήσει την εντύπωση της 

αντικειμενικότητας ή της ανεξαρτησίας του. Ο δημοσιογραφικός λόγος 

επιδιώκει να εμφανίζεται αντικειμενικός, αδέσμευτος και ανεξάρτητος, χωρίς 

να είναι και χωρίς εκ των πραγμάτων να μπορεί να είναι (Χατζησαββίδης στο 

Τσιτσανούδη, 2006: 11). 
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Επιπλέον, στο δημοσιογραφικό λόγο αποσιωπάται ή μετατίθεται το 

υποκείμενο της ομιλίας από το «εγώ» στο αξιολογικό «εμείς» οπότε αυτό 

αντιδιαστέλλεται και αντιπαρατίθεται αυτόματα με τους «άλλους» χωρίς αυτοί 

να ορίζονται ούτε όμως και να αποδεικνύεται με επιχειρήματα το γιατί δεν 

έχουν «αυτοί» τις αξιολογικές δυνατότητες που άρρητα λανθάνουν στο 

«εμείς». Αυτού του είδους η αντιπαράθεση παραπέμπει και σε ένα άλλο 

χαρακτηριστικό του ιδεολογικού λόγου, τη διχοτόμηση. Η αντιπαράθεση δύο 

δοσμένων αξιών υφίσταται εκ των προτέρων και η κάθε δήλωση βασίζεται στη 

συνεχή έμμεση και υποβαλλόμενη αντίθεση μεταξύ του κακού και του καλού, 

του ηθικού και του ανήθικου, του σωστού και του λάθους, του προοδευτικού 

και του αντιδραστικού. Ο δημοσιογράφος τοποθετεί τον εαυτό του εξαρχής 

από την πλευρά του ηθικού, του αληθούς και του σωστού, που καλείται να 

αντιπαρατεθεί με το κακό, το ανήθικο, το λάθος ή το ψευδές, χωρίς να 

χρειάζεται να τεκμηριώνει το γιατί ο ίδιος είναι ταυτισμένος με αυτές τις αξίες, 

καθώς και μόνον η επίκλησή τους αρκεί για να βρίσκεται εικονικά τουλάχιστον 

συνδεδεμένος και ταυτοποιημένος μαζί τους (Τσιτσανούδη, 2006: 11). 

Ο δημοσιογραφικός λόγος είναι και αυταπόδεικτος ως λόγος αξιολογικός, 

διαβεβαιωτικός, ευφημιστικός, ως λόγος τελικά εξουσιαστικός που μεταφέρει 

μηνύματα οριστικά και εκ των προτέρων χριζόμενα ως αληθινά και 

αδιάψευστα, ακόμη και αν αυτά θα έχρηζαν αποδεικτικού ελέγχου και 

τεκμηρίωσης. Φράσεις όπως «έγκυρες πηγές», «καλά ενημερωμένοι κύκλοι», 

«σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας», «σύμφωνα με καλά ενημερωμένες 

πηγές» συνιστούν δεξαμενές νομιμότητας και εγκυρότητας μέσα στις οποίες 

εμβαπτίζεται και «καθαγιάζεται» ο δημοσιογραφικός λόγος ως αξιόπιστος και 

αληθινός. Αναδεικνύεται λοιπόν μέσα από τον αξιολογικό λόγο ως αυθεντικός, 

ταυτισμένος με τη λογική, τη γνώση, τον κοινό νου (Τσιτσανούδη, 2006). 

Ο δημοσιογραφικός λόγος είναι θεσμικός λόγος. Είναι προϊόν συγκεκριμένων 

θεσμικών (γλωσσικών) πρακτικών και διέπεται από συγκεκριμένες 

επαγγελματικές αρχές. Σε αντίθεση με άλλα είδη συζητήσεων, όπως η 

ιδιωτική συνομιλία, ο δημοσιογραφικός λόγος είναι δημόσιος λόγος, καθώς η 

παραγωγή του πραγματοποιείται στο δημόσιο τομέα και τα κείμενά του 

απευθύνονται σε ευρύ κοινό για ενημερωτικούς σκοπούς. των θεμάτων 

επίκαιρων υποθέσεων. 
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Όσον αφορά το περιεχόμενο, ο δημοσιογραφικός λόγος είναι ενημερωτικός 

λόγος. Ο σκοπός του δημοσιογράφου είναι να παρέχει αξιόπιστες και 

αξιόπιστες πληροφορίες για τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τον πολίτη 

και επηρεάζουν τη ζωή του (βλ. Και Χατζησαβίδη 1999: 36-37). Το 

ενδιαφέρον του / της επικεντρώνεται σε ζητήματα που σχετίζονται με τη 

δημόσια ζωή και αποτελεί αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Συχνά, φυσικά, 

τα ζητήματα ιδιωτικής ζωής των ατόμων χωρίς θεσμικό ρόλο έρχονται επίσης 

στο προσκήνιο της δημοσιότητας. Ωστόσο, ο δημοσιογράφος ασχολείται 

επίσης δημόσια με αυτά τα ζητήματα, καθιστώντας τους αντικείμενο 

ευρύτερης συζήτησης. Λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο ως διαμεσολαβητής, ως 

κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του δημόσιου τομέα (πολιτικής, οικονομικής, 

πολιτιστικής) λήψης αποφάσεων και του ιδιωτικού τομέα της καθημερινής 

ζωής. 

Όσον αφορά τη μορφή, ο δημοσιογραφικός λόγος είναι επίσημος λόγος. Αυτό 

σημαίνει ότι, κατά γενικό κανόνα, η σύνταξη, το λεξιλόγιο και το γενικό ύφος 

της είναι ειδικά για το θεσμικό και δημόσιο χαρακτήρα της. Για παράδειγμα, 

προτιμάται η μακροχρόνια ομιλία και η σύνθετη συντακτική δομή, η χρήση της 

ορολογίας και του λεξιλογίου, καθώς και η πομπώδης και η επίσημη γλώσσα 

(Citizen 2001: 115, vanDijk 1988: 75-82). Από την άποψη αυτή, ο 

δημοσιογραφικός λόγος έχει ομοιότητες με άλλα είδη θεσμικών διαλόγων, 

όπως ο πολιτικός και ο δικαστικός λόγος. Ταυτόχρονα, όμως, δεν 

αποκλείονται πιο άτυπες γλωσσικές επιλογές, οι οποίες είναι συνέπεια της 

γενικότερης τάσης που παρατηρείται στη βιβλιογραφία για την καλλιέργεια 

ενός πιο ανεπίσημου δημοσιογραφικού στυλ μέσω της θεσμοποίησης των 

πρακτικών συνομιλίας του ιδιωτικού τομέα (βλέπε Fairclough 1995b: 8 -12, 

Fowler, 1991: 62-65). 

Τέλος, ο δημοσιογραφικός λόγος είναι απρόσωπος, καθώς είναι προϊόν 

συλλογικής εργασίας. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τη συγγραφή ενός 

μυθιστορήματος που αφορά ατομικά, τα προϊόντα του δημοσιογραφικού 

λόγου, είτε πρόκειται για άρθρο εφημερίδας είτε για τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό 

ρεπορτάζ, είναι μιας παραγωγικής διαδικασίας στην οποία εμπλέκεται ένας 

μεγάλος αριθμός ανθρώπων (Bell 1991: 56-83, van Dijk 1988: 95-137). 
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2.4 Είδη του δημοσιογραφικού λόγου 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν μια συνοπτική περιγραφή του 

δημοσιογραφικού λόγου και, σε γενικότερο επίπεδο, μπορούν να θεωρηθούν 

ως το κοινό συστατικό των διαφόρων εκδηλώσεών του. Από την άλλη 

πλευρά, η ποικιλία και η ετερογένεια του δημοσιογραφικού λόγου καθίσταται 

εμφανής από την ποικιλία και την ετερογένεια των μορφών της (Charnley & 

Charnley 1992). Στην παρούσα εργασία θα ακολουθήσω γενικά την 

τυπολογία που πρότεινε ο Χατζησαββίδης (1999: 103), διότι πρόκειται για 

συνεπή κατηγοριοποίηση των τύπων δημοσιογραφικού λόγου και των 

κειμενικών τύπων στους οποίους αντιμετωπίζονται. Συνεπώς, λαμβάνοντας 

υπόψη τις συνθήκες επικοινωνίας στις οποίες παράγεται ο δημοσιογραφικός 

λόγος, καθώς και η παράδοση, ο Χατζησαββίδης διακρίνει τους ακόλουθους 

τύπους δημοσιογραφικού λόγου: 

1) Ο λόγος των ειδήσεων: Αυτός είναι ο πιο ενημερωτικός τύπος 

δημοσιογραφικής ομιλίας. Στόχος είναι η παροχή πληροφοριών  σχετικά με τα 

τρέχοντα γεγονότα που θεωρούνται σημαντικά και επομένως δημόσια. Η 

συζήτηση ειδήσεων σχετίζεται με μια σειρά κειμένων, όπως τα τηλεοπτικά νέα 

και το τυπωμένο άρθρο. Όσον αφορά τη γραφή και το λεξιλόγιο, οι συζητήσεις 

ειδήσεων αφορούν περισσότερο στη γραφή παρά στην ομιλία. Το στυλ είναι 

απρόσωπο και ουδέτερο, αντανακλώντας την απόσταση του συγγραφέα από 

τα περιγραφόμενα γεγονότα. 

2) Σχολιογραφικός λόγος: Αυτός είναι ο τύπος δημοσιογραφικού λόγου που 

αποσκοπεί να σχολιάσει και να αναλύσει τρέχοντα γεγονότα ή να επικρίνει 

επιχειρήματα υπέρ μιας ή άλλης άποψης. Η ομιλία συνδέεται με κειμενικά 

στοιχεία, όπως μια κάλυψη, μια κριτική, ή ένα σχόλιο. Το σχόλιο 

χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του 

κειμένου παρουσιάζουν έντονα τα χαρακτηριστικά της γραπτής ομιλίας, ενώ 

άλλα είναι πιο συγκεκριμένα στην προφορική ομιλία. Σε γενικές γραμμές, το 

στυλ είναι πιο προσωπικό, με ένα ισχυρό στοιχείο συλλογισμού. 

3) Ο λόγος της συνέντευξης: Σκοπός του δημοσιογράφου είναι να θέτει 

ερωτήσεις και να λαμβάνει απαντήσεις από ανθρώπους υψηλής εξουσίας, 

των οποίων ο θεσμικός ρόλος και η εξουσία τους, τους κάνουν να γνωρίζουν 
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τα σημερινά ζητήματα. Συνδέεται με αντικείμενα κειμένου, όπως ατομικές 

συνεντεύξεις και εκπομπές ομιλίας. Ο λόγος της συνέντευξης έχει πολλά 

χαρακτηριστικά που είναι ειδικά για την προφορική ομιλία, όπως η 

ελλειπτικότητα και η επανάληψη. 

4) Ο λόγος των τίτλων: Να απαντάτε πάντα σε συνδυασμό με οποιοδήποτε 

από τα παραπάνω στοιχεία. Περιλαμβάνει τίτλους δημοσιογραφικών κειμένων 

σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Οι επικεφαλίδες εκτελούν συγκεκριμένες 

λειτουργίες (Χατζησαββίδης, 1997: 103) όπως συνοψίζουν το περιεχόμενο 

των ειδήσεων που ακολουθούν, καθορίζουν το βασικό πλαίσιο της ερμηνείας 

του και προσπαθούν να προσελκύσουν την προσοχή του αναγνώστη. Αυτά 

τα χαρακτηριστικά διαμορφώνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Έτσι, ο 

λόγος ομιλίας είναι έντονα σιωπηρός, ελλειπτικός και χαρακτηρίζεται από τη 

χρήση στερεοτυπικών εκφράσεων της προφορικής ομιλίας. 

 

2.5 Οι λειτουργίες της δημοσιογραφικής γλώσσας (πρωτογενείς, 

δευτερογενείς, τριτογενείς) 

Κατά τον Emile Benveniste (1966:25,28), ο λόγος αναπαράγει την 

πραγματικότητα, ενώ κατά την Φραγκουδάκη (1999:16), ο λόγος δεν είναι 

μόνον το σημείο συνάντησης των ανθρώπων (επικοινωνία), αλλά επιβάλλει 

συγκεκριμένες μορφές σε αυτή τη συνάντηση, επιβάλλει όρους και κοινωνικές 

σχέσεις, ενώ όπως υποστηρίζει και ο Ducrot (1980:4), είναι δημιουργός 

υποκειμενικότητας και το κατεξοχήν συστατικό στοιχείο της ταυτότητας των 

μελών της κοινωνικής ομάδας. Ο λόγος κάνει συμβολική μεταμόρφωση της 

πραγματικότητας και της εμπειρίας σε έννοιες. Ο λόγος προχωρεί σε μία 

ανασύσταση της εμπειρίας, την οποία προηγουμένως αποδομεί και στη 

συνέχεια αναδομεί, παραμένοντας μάλιστα «το οικονομικότερο σύστημα 

συμβολισμού και επικοινωνίας σε σχέση με άλλα αναπαραστατικά 

συστήματα» (Φραγκουδάκη ο.π.:18).  

Ο δημοσιογραφικός λόγος είναι ένας διακεκριμένος λόγος, που οι όροι του 

καθορίζονται κυρίως από το είδος της επικοινωνίας, το οποίο είναι 

επιφορτισμένος να επιτελέσει, αλλά και από τους παράγοντες που 
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συμμετέχουν στο είδος αυτό της επικοινωνίας (πομπός, δέκτης, μορφή 

μηνύματος, Μέσο). Είναι λόγος δημόσιος, με την έννοια ότι τον ενδιαφέρουν 

τα σημαντικά και τα σπουδαία, είναι πληροφοριακός, συχνά ιδεολογικά 

φορτισμένος, πειθαναγκαστικός, σπάνια λογοτεχνικός και επιστημονικός, κατά 

κανόνα ακριβολόγος, σαφής, σύντομος, η δε δομή του δημοσιογραφικού 

κειμένου είναι προσανατολισμένη προς την αποτελεσματική πρόσληψή του 

από το δέκτη (Χατζησαββίδης 2000:33). Επιπλέον ο επαγγελματικός 

δημοσιογραφικός λόγος είναι στη βάση του πολυφωνικός, τόσο υπό την 

έννοια της διακειμενικότητας, καθώς το δημοσιογραφικό κείμενο τροφοδοτείται 

από άλλα κείμενα τεκμηρίωσης, όσο και υπό την έννοια της διαστρωμάτωσης, 

λόγω των επανεγγραφών και των παρεμβάσεων που έχει δεχθεί ως την 

τελική του μορφοποίηση (Πολίτης 2001:115). 

 

Πρωτογενώς επιτελεί τη λειτουργία της διαμεσολάβησης μεταξύ της 

πραγματικότητας – όπως τουλάχιστον την αντιλαμβάνεται ή θέλει να την 

αντιλαμβάνεται ο παραγωγός του δημοσιογραφικού κειμένου – και του δέκτη, 

μεταξύ ουσιαστικά της γνώσης που αποκτά ο πομπός και της άγνοιας ή του 

ενδιαφέροντος να μάθει από την πλευρά του δέκτη. Δευτερογενώς, ο 

δημοσιογραφικός λόγος λειτουργεί διαμορφωτικά και παιδαγωγικά, καθόσον 

μαζί με την εκπαίδευση επιδρά στη διαμόρφωση του γλωσσικού αισθητηρίου 

των ομιλητών μιας εθνικής γλώσσας, ενώ παράλληλα διαμορφώνει 

συνειδήσεις και ιδεολογίες και παιδαγωγεί άμεσα ή έμμεσα τους αποδέκτες 

του. Γεννά και προβάλλει γλωσσικά πρότυπα, εισάγει γλωσσικούς 

νεωτερισμούς και νεολογισμούς και εκφράζει τη στάση του απέναντι στη 

γλώσσα (Χατζησαββίδης ο.π.: 35-7). 

Ως ζητούμενη θεωρείται από πολλούς ερευνητές αλλά και δημοσιογράφους 

και μία υστερογενής λειτουργία που θα όφειλε να επιτελεί ο δημοσιογραφικός 

λόγος. Πρόκειται για τη συρρικνωμένη και παραμελημένη έως σήμερα, 

ανατροφοδοτική λειτουργία. Η θεσμοθέτηση πρακτικών και δράσεων που θα 

επέτρεπαν την ενίσχυση της ανατροφοδοτικής λειτουργίας σε βάρος της 

εξουσιαστικής ή μιας γενικότερης ρυθμιστικής και κανονιστικής κατεύθυνσης 
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από τη μεριά του δημοσιογραφικού λόγου θα καθιστούσε τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ο.π. 42). 

Ο Χατζησαββίδης (2000) διακρίνει τις λειτουργίες του δημοσιογραφικού 

λόγου, δηλαδή τη σχέση ανάμεσα σε δύο μεταβλητές, τον παραγωγό του 

δημοσιογραφικού λόγου και τον παραλήπτη της μορφής και του περιεχομένου 

του ως εξής (Τσιτσανούδη, 2006: 7). 

 

2.5.1 Πρωτογενείς λειτουργίες 

1. Η λειτουργία της διαμεσολάβησης: ο δημοσιογραφικός λόγος διαμεσολαβεί 

μεταξύ της γνώσης του πομπού / παραγωγού και της άγνοιας του παραλήπτη 

/ κοινού. 

2. Η λειτουργία της πληροφόρησης / ενημέρωσης: ο δημοσιογραφικός λόγος 

ενημερώνει και ενημερώνει για τα γεγονότα που συνέβησαν ή για την 

τηλεόραση και το ραδιόφωνο και για το τι συμβαίνει τώρα (Τσιτσανούδη, 

2006: 3). 

 

2.5.2 Δευτερογενείς λειτουργίες 

1.Η εκπαιδευτική παιδαγωγική λειτουργία: ο δημοσιογραφικός λόγος, μαζί με 

την εκπαίδευση, διαμορφώνει τη γλωσσική αίσθηση των ομιλητών μιας 

εθνικής γλώσσας, διαμορφώνει συνείδηση και ιδεολογίες και εκπαιδεύει τους 

αποδέκτες της. 

2. Η κοινωνική λειτουργία: ο δημοσιογραφικός λόγος συμβάλλει στην 

ενσωμάτωση του ατόμου στην κοινωνία. 

3. Η κυρίαρχη λειτουργία: ως κυριαρχικό σημασιολογικό σύστημα του τύπου, 

ο δημοσιογραφικός λόγος καλείται να υπηρετήσει τον Τύπο και τη δύναμη 

που απορρέει από αυτό (Τσιτσανούδη, 2006: 3). 

 

Όλες οι παραπάνω λειτουργίες διέπονται από την ιδεολογική λειτουργία. Ο 

δημοσιογραφικός λόγος ως παραδειγματικός ως υπερβολικός, αξιολογικός, 
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συμβιβαστικός, ευφημικός και αυτονόητος εκτελεί την ιδεολογική λειτουργία, η 

οποία βασίζεται σε μια ιδεολογική γλώσσα. Η ιεραρχικά διαρθρωμένη 

κοινωνική πραγματικότητα όχι μόνο εκφράζεται αλλά και αναπαράγεται μέσω 

της γλώσσας, ενώ οι εκπρόσωποι των διαφόρων δυνάμεων κακοποιούν στην 

πραγματικότητα την κοινωνική τους νομιμότητα ως μεταδότες, μετατρέποντας 

τη γλώσσα σε όπλο για να καταστρέψει την πολικότητα του λόγου και να την 

τοποθετήσει στη θέση του. Αυτός ο αυθεντικός μονόλογος αποκτά 

συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά που δουλεύουν εκτεταμένα στον 

δέκτη και προστατεύουν τον πομπό από την ορθολογική επεξεργασία των 

μηνυμάτων και συνεπώς την κριτική (Τσιτσανούδη, 2006: 9). 

Στις δευτερεύουσες λειτουργίες που εκτελούνται από τον δημοσιογραφικό 

λόγο πρέπει επίσης να προσθέσουμε την προπαγανδιστική λειτουργία, η 

οποία μπορεί να υπονομεύσει και να έρθει σε σύγκρουση με τη λειτουργία 

ενημέρωσης / πληροφόρησης. Η προπαγανδιστική λειτουργία θεωρείται ότι 

απορρέει από τη λειτουργία της εξουσίας, τοποθετώντας το βάρος της στη 

διαμόρφωση της κοινής γνώμης, της στάσης ή της ιδεολογίας, είτε με την 

οικοδόμηση συναίνεσης είτε με την προετοιμασία του εδάφους για την 

ανατροπή των υφιστάμενων ενώσεων. Η παραγωγή ενός δημοσιογραφικού 

λόγου βασισμένου στη λειτουργία πληροφοριών χωρίς ισχυρό ιδεολογικό 

προσανατολισμό εκτιμάται ότι παρέχει στα μέσα ενημέρωσης ένα κύρος, ώστε 

να μπορεί να ελέγχει, να διαμορφώνει και να διατηρεί τη συλλογική 

συνείδηση. Από την άλλη πλευρά, η μη αντικειμενική πληροφορία, η οποία 

συνδέεται με μια προπαγανδιστική λειτουργία, έχει ως αποτέλεσμα τη 

μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μείωση της αξιοπιστίας των μέσων 

ενημέρωσης, ενδεχομένως μειώνοντας την ικανότητα ελέγχου και 

τροποποίησης της συλλογικής συνείδησης των ατόμων που στοχεύει . Αξίζει 

όμως να σημειωθεί εδώ η απάντηση που δόθηκε από τον Noam Chomsky 

όταν ρωτήθηκε για τον «μύθο της αντικειμενικότητας των μέσων 

ενημέρωσης»: «Αυτό είναι μέρος της προπαγανδιστικής τους λειτουργίας. Η 

μάσκα της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας είναι ένα κρίσιμο στοιχείο 

της προπαγανδιστικής τους λειτουργίας »(Τσιτσανούδη, 2006: 37). 

Ωστόσο, χρήσιμη είναι η αναφορά στη λεγόμενη προθετική λειτουργία, όρος 

που θεωρούμε ως παράγοντα διαφήμισης (Κουτσουλέλου-Μίχου, 1997: 155). 
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Είναι η λειτουργία που εκπέμπεται από τον πομπό και είναι 

προσανατολισμένη προς τον δέκτη. Στη διαφημιστική επικοινωνία, η 

προθετική λειτουργία έχει σκοπό να επηρεάσει τις σκέψεις και τις ενέργειες 

του καταναλωτή, με κατάλληλες επιλογές στον κώδικα γλώσσας, οπτικής και 

μουσικής. Σύμφωνα με την Κουτσουλέλου-Μίχου (1997), η προθετική 

λειτουργία με έναν ορισμένο πειστικό σκοπό -ενεργεί ως συναισθηματική 

λειτουργία της γλώσσας. Είναι μια σύνθετη λειτουργία που συνδέεται άμεσα 

με τη λειτουργία αποδοχής ή απόρριψης του μηνύματος και εκδηλώνεται 

πρακτικά από την αγορά ενός συγκεκριμένου προϊόντος από τον καταναλωτή, 

αλλά και γλωσσικά από την υιοθέτηση φράσεων ή λέξεων (κυρίως 

νεολογισμών) μιντιακού κειμένου. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Stich 

(1973) χρησιμοποίησε τον όρο πειστικό λειτουργικό στυλ για να περιγράψει 

αυτή τη συγκεκριμένη λειτουργία. Αλλά και οι Γεωργακοπούλου & Γούτσος 

(1999: 210) υποστηρίζουν επίσης ότι η επικοινωνία είναι αδύνατη χωρίς 

αναφορά στην πρόθεση του κειμένου και τη σχέση του κειμένου με τις 

προθέσεις των δημιουργών και παραληπτών του (Τσιτσανούδη, 2006: 106). 

Τέλος, πιστεύοντας ότι η τηλεοπτική δημοσιογραφία είναι προϊόν εμπορικής 

αξίας και δημοτικότητας, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε την ύπαρξη ενός 

ακόμα χαρακτηριστικού που τη διακρίνει. Αυτή είναι η εμπορευματική 

λειτουργία. Τα δημοσιογραφικά κείμενα ως πολιτιστικά αγαθά εξυπηρετούν τα 

συμφέροντα των παραγωγών και των διανομέων τους κατά τον ένα ή τον 

άλλο τρόπο, ενώ παράλληλα είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τα διάφορα 

συμφέροντα των ανθρώπων που αντηχούν (Τσιτσανούδη, 2006). 

 

2.5.3 Υστερογενής λειτουργία 

1. Η λειτουργία της ανατροφοδότησης στο δημοσιογραφικό λόγο. Πρόκειται 

για μια παραμελημένη λειτουργία που πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να 

εμπλουτιστούν οι πρωτογενείς και δευτερεύουσες λειτουργίες του 

δημοσιογραφικού λόγου, να μειωθεί η επέκταση της λειτουργίας της εξουσίας, 

να μειωθεί ο κίνδυνος ρυθμιστικής και ρυθμιστικής κατεύθυνσης, ώστε τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης να μετατραπούν σε μέσα μαζικής επικοινωνίας 

(Τσιτσανούδη, 2006: 181). 
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2.6 Επιλογικά στοιχεία κεφαλαίου 

Ο δημοσιογραφικός λόγος, δημόσιος και εφήμερος, καθορίζεται από 

συγκεκριμένους παράγοντες επικοινωνίας και συγκεκριμένες κοινωνικές 

συνθήκες. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ευθύς εξαρχής ότι ο όρος 

«δημοσιογραφικός λόγος» δηλώνει όχι μόνο τη γλωσσική μορφή που 

χρησιμοποιείται στη δημοσιογραφία αλλά και τις έννοιες που παράγει η 

κατανάλωση του δημοσιογραφικού προϊόντος (ανάγνωση, ακρόαση), καθώς 

και τα κοινωνικά πλαίσια που να το παράγει. αυτές τις έννοιες. Συγκεκριμένα, 

ο νεοελληνικός δημοσιογραφικός λόγος εντείνει την παρουσία του σε πολλές 

και ποικίλες μορφές με ποικίλους τρόπους, καθιστώντας σήμερα τον κυρίαρχο 

δημόσιο λόγο που εκτελεί μεγάλο αριθμό λειτουργιών, διαμορφώνοντας 

συνείδηση καθώς και είδη και υποσυνείδητο λόγο. Η σύγχρονη ελληνική 

πραγματικότητα είναι ο χώρος στον οποίο γεννιέται, μεγαλώνει, παράγει και 

καταναλώνει ελληνικό λόγο. Θεωρείται το επίκεντρο όπου συναντώνται, 

παραμορφώνουν, αλλά συχνά αποκαλύπτουν ψέματα και αλήθεια, οξύτητα 

και μετριοπάθεια, υπερβολή και αυτοπεποίθηση, ελαφρότητα και σοβαρότητα, 

πυκνή και χαλαρή ομιλία. Είναι, τέλος, απαραίτητο κομμάτι της ελληνικής 

γλώσσας. 
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Κεφάλαιο 3. Η επίδραση της τηλεόρασης στην 

ανάπτυξη του παιδιού 

Δεδομένου ότι τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών κατανοούν και μαθαίνουν 

πολύ λίγα από την τηλεόραση μόνοι τους, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός 

ότι η πλειοψηφία των ερευνών δείχνει ότι η έκθεση των μέσων ενημέρωσης 

κατά την παιδική ηλικία ασκεί αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη των παιδιών. 

Αν και μερικές μελέτες δεν έχουν δείξει καμία σχέση μεταξύ πρώιμης έκθεσης 

και γνωστικών αποτελεσμάτων (π.χ. Schmidt, Rich, Rifas-Shiman, Oken & 

Taveras, 2009: 370-375). Ωστόσο, οι περισσότερες μελέτες με βάση την 

συσχέτιση έχουν βρει μια σχέση μεταξύ της πρώιμης τηλεοπτικής προβολής 

και των φτωχότερων γλωσσικών αποτελεσμάτων, της προσοχής και των 

δεξιοτήτων εκτελεστικής λειτουργίας (Anderson & Pempek, 2005: 505-522). 

Τέτοιες μελέτες υποθέτουν ότι όταν τα παιδιά δέχονται άμεση επίδραση από 

την τηλεόραση, διαταράσσονται οι καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών, 

εμποδίζοντας έτσι την υγιή τους ανάπτυξη. Οι καθημερινές δραστηριότητες, 

όπως το παιχνίδι ή η αλληλεπίδραση με άλλους, παρέχουν στα παιδιά τις 

ευκαιρίες να αποκτήσουν γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που συμβάλλουν 

στην ανάπτυξή τους (Bronfenbrenner, 1979: 122. Gibson & Pick, 2000: 98. 

Piaget, 1936: 73. Vygotsky, 1978: 97). 

Ορισμένες αναπτυξιακές θεωρίες τονίζουν τη σημασία αυτών των πρώιμων 

διαδραστικών διεργασιών μεταξύ των παιδιών και του περιβάλλοντος τους. 

Όσον αφορά την ανάπτυξη του εγκεφάλου, για παράδειγμα, τα πρώτα χρόνια 

της ζωής είναι μια εποχή τεράστιας αλλαγής και ανάπτυξης. Αν και οι γενετικοί 

παράγοντες καθιστούν την ανάπτυξη σε κίνηση, η εμπειρία διαμορφώνει την 

τροχιά της (για ανασκόπηση, βλ. Shonkoff & Phillips, 2000: 133). Οι 

περιβαλλοντικές αλληλεπιδράσεις επηρεάζουν και ενισχύουν τις νευρικές 

συνδέσεις στον εγκέφαλο, οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν πιο σύνθετες 

συμπεριφορές μεταξύ των βρεφών και του περιβάλλοντος τους (Nelson, 

1999: 42). Δηλαδή, καθώς τα παιδιά ασχολούνται με το περιβάλλον τους, 

κατασκευάζουν τη δική τους νοημοσύνη μέσω αυτών των άμεσων, πρακτικών 

εμπειριών (Piaget, 1936: 74). Δεδομένης της αναπτυξιακής βιβλιογραφίας, 

δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλές ανησυχίες σχετικά με τη χρήση 
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των μέσων ενημέρωσης των παιδιών ασχολούνται με το χρόνο που 

δαπανούν τα παιδιά με την τηλεόραση λόγω της δυνατότητάς τους να 

μεταθέτουν σημαντικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και εμπειρίες (Wartella & 

Robb, 2008: 7). 

Η μετατόπιση γίνεται εάν τα μέσα αντικαταστήσουν ή διαταράξουν το χρόνο 

που δαπανάται σε δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τα μέσα 

ενημέρωσης. Η εκτόπιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης θεωρείται συχνά 

αρνητικό γεγονός, εκμηδενίζοντας πολύτιμες αλληλεπιδράσεις ή ευκαιρίες 

που είναι απαραίτητες για την υγιή ανάπτυξη. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό το 

αρνητικό συμβάν, πρέπει να αποδειχθεί ότι τα παιδιά θα συμμετείχαν 

πράγματι σε μια δραστηριότητα που είναι πιο ευεργετική από ό, τι η χρήση 

των μέσων ενημέρωσης και μόνο. Αντίθετα, η χρήση των μέσων ενημέρωσης 

έχει τη δυνατότητα να εκτοπίσει επιβλαβείς ή λιγότερο πολύτιμες 

δραστηριότητες, δεδομένου ότι ορισμένες μορφές μέσων ενημέρωσης 

μπορούν να ωφελήσουν τα παιδιά. Η μετατόπιση των μέσων μπορεί επίσης 

να έχει ουδέτερο αποτέλεσμα, μετατοπίζοντας κάτι που είναι παρόμοια από 

λειτουργική άποψη (π.χ., η προβολή της τηλεόρασης μετατοπίζει το χρόνο 

αναπαραγωγής των βιντεοπαιχνιδιών). Αν και το ζήτημα της μετακίνησης είναι 

ανησυχητικό για τα παιδιά όλων των ηλικιών, υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

που εξαρτώνται από την ηλικία που καθορίζουν το σθένος της εκτοπίσεως. Οι 

Anderson και Evans (2001: 10-16) δηλώνουν ότι οι επιπτώσεις της 

τηλεόρασης στα παιδιά εξαρτώνται από το βαθμό στον οποίο τα παιδιά 

παρακολουθούν και μπορούν να κατανοήσουν το περιεχόμενο των μέσων 

ενημέρωσης και μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες - τηλεοπτική και 

τηλεοπτική εκπομπή. Η τηλεόραση στο παρασκήνιο (BTV) αναφέρεται στην 

έκθεση μικρών παιδιών σε προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για μεγάλα 

παιδιά και ενήλικες. Εδώ, η τηλεόραση βρίσκεται στο παρασκήνιο, επειδή τα 

μικρά παιδιά δεν δίνουν ενεργητική προσοχή σε αυτήν και πιθανότατα δεν 

καταλαβαίνουν το περιεχόμενο. Οι προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι η 

τηλεοπτική υποβάθμιση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το παιχνίδι των 

παιδιών, την προσοχή και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των παιδιών 

(Courage et al, 2010: 176. Kirkorian et al, 2009: 1350. Nathanson & 

Rasmussen, 2011: 465. Schmidt et al, 2008: 370. Setliff &Courage, 2011: 72). 
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Αντίθετα, η τηλεόραση στο προσκήνιο (FTV) αναφέρεται στην έκθεση των 

παιδιών σε προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί γι' αυτά, στα οποία θα 

παρακολουθήσουν και πιθανώς θα καταλάβουν. 

Η παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για 

την εμπλοκή παιδιών, όπως η οδός Sesame Street, μπορεί να έχει ευεργετική 

επίδραση στα παιδιά προσχολικής ηλικίας επειδή μπορούν να κατανοήσουν 

και να μάθουν από τέτοια προγράμματα (π.χ. Anderson, Huston, Schmitt, 

Linebarger, & Wright, 2001: 137). Σε αυτή την περίπτωση, η μετατόπιση των 

μέσων έχει θετική επίδραση εάν μετατοπίζει κάτι μικρότερης αξίας. Αντίθετα, η 

προσοχή των παιδιών και των μικρών παιδιών στην τηλεόραση είναι 

εξαιρετικά μεταβλητή και διαλείπουσα (Anderson & Levin, 1976:156 Demers 

et al, 2012:591) και δεν εμφανίζουν σημάδια κατανόησης μέχρι περίπου 18 

έως 24 μήνες (Pempek et al, 2010: 1283). Ως εκ τούτου, η χρήση της 

τηλεόρασης μεταξύ πολύ μικρών παιδιών πιθανότατα έχει αρνητικό 

αποτέλεσμα μετατόπισης. Ο χρόνος που δαπανάται με τη χρήση μέσων 

ενημέρωσης έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τα αναπτυξιακά αποτελέσματα 

εάν αντικαταστήσει άλλες σημαντικές εμπειρίες. Στη βιβλιογραφία της 

έρευνας, υπήρξαν δύο τομείς ανησυχίας όσον αφορά τα αποτελέσματα των 

μετατοπίσεων με βάση τα μέσα ενημέρωσης μεταξύ των βρεφών και των 

μικρών παιδιών: ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με την προσοχή και 

γλωσσικών δεξιοτήτων. 

 

3.1 Η επίδραση της τηλεόρασης στην προσοχή και την 

εκτελεστική λειτουργία 

Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι επικριτές εξέφρασαν ανησυχίες για 

την κατανάλωση τηλεοπτικών παιδικών προγραμμάτων, υποστηρίζοντας ότι η 

ταχύτητα της μορφής της τηλεόρασης έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει 

αρνητικά την ανάπτυξη της προσοχής των παιδιών. Συγκεκριμένα, ορισμένοι 

ισχυρίστηκαν ότι η τηλεόραση μειώνει την προσοχή των παιδιών (βλέπε 

Anderson & Collins, 1988). Εκείνη την εποχή, δεν υπήρχαν πειραματικές 

μελέτες για την υποστήριξη μιας τέτοιας ένωσης (Anderson, Levin, & Lorch, 

1977: 159). 
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Η ίδια ανησυχία αυξήθηκε και πάλι με τη δημοτικότητα των παιδικών βίντεο 

στις αρχές της δεκαετίας του 2000, υποκινείται από μελέτη του Christakis και 

συναδέλφων (2004). Χρησιμοποιώντας μια εθνικά αντιπροσωπευτική 

διαχρονική ομάδα δεδομένων, οι Christakis et al (2004: 708) διαπίστωσαν ότι 

όσο περισσότερα παιδιά παρακολουθούσαν τηλεόραση στην ηλικία 1 και 3, 

τόσο πιο πιθανό ήταν να παρουσιάσουν προβλήματα προσοχής στην ηλικία 

των 7 ετών. Παρόλο που οι ερευνητές σημείωσαν τον συσχετισμό της 

μελέτης, μεταδόθηκε στο κοινό ως αιτιώδης σχέση, αναφέροντας ότι η 

τηλεόραση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τη διαταραχή 

έλλειψης προσοχής, διότι προκαλεί υπερβολική διέγερση και επανασύνδεση 

του εγκεφάλου. Ορισμένοι έχουν επίσης υποθέσει ότι τα βρέφη είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτα στα αποτελέσματα της τηλεόρασης, δεδομένης της πλαστικότητας 

της πρώιμης ανάπτυξης του εγκεφάλου (Courage & Setliff, 2009: 72). 

Πώς λειτουργεί η τηλεόραση σε τέτοιες περιπτώσεις; Οι Rothbart και Posner 

(2015: 42) δηλώνουν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στην επίδραση της 

τηλεόρασης στο δίκτυο προσοχής που αναπτύσσεται στα βρέφη. 

Προσδιορίζουν το δίκτυο προσοχής ως αποτελούμενο από τρία στοιχεία: 

ειδοποίηση (πολύ ευαίσθητη στις εισερχόμενες πληροφορίες), 

προσανατολισμό (επιλογή συγκεκριμένων πληροφοριών από περιβαλλοντικές 

εισροές) και εκτελεστική προσοχή (διαχείριση, παρακολούθηση και αλλαγή 

προσοχής στην υπηρεσία ενός στόχου, στον εαυτό του ενόψει των 

συγκρούσεων). Αρχικά, το αντανακλαστικό του προσανατολισμού κυριαρχεί, 

αλλά σιγά-σιγά απομακρύνεται από το σύστημα της εκτελεστικής προσοχής 

καθώς βελτιώνεται ουσιαστικά στα παιδιά ηλικίας από 4 σε 8 ετών. Η 

υπόθεση της σάρωσης και της μετατόπισης (Jensen et al, 2007 όπως 

αναφέρεται στο Nikkelen, Valkenburg, Huisinga, & Bushman, 2014: 2229) 

θεωρεί ότι οι συχνές περικοπές και επεξεργασίες σε τηλεοπτικά προγράμματα 

προκαλούν ένα στυλ προσοχής που αναζητούν ενεργά σταθερή διέγερση, 

μακριά από την τηλεόραση. Βάσει αυτής της θεωρίας, μπορεί να υποτεθεί ότι 

η τηλεοπτική έκθεση ενεργοποιεί συνεχώς το προσανατολιστικό 

αντανακλαστικό των βρεφών, ενισχύοντας έτσι αυτό το σύστημα και δυνητικά 

διαταράσσοντας την ανάπτυξη του συστήματος εκτελεστικής προσοχής. 
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Όσον αφορά την πρώιμη ανάπτυξη, αυτή η εικασία ισχύει άμεσα για τη 

θεωρία Greenough, Black και Wallace (1987: 539) για το πώς η εμπειρία 

διαμορφώνει την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Η εμπειρία της αναμενόμενης 

ανάπτυξης είναι ευαίσθητη στη βασική συνεισφορά αισθητικού συστήματος 

(π.χ. οπτική, ακουστική, γλωσσική) που αναμένεται να εμφανιστεί νωρίς στη 

διάρκεια μιας χρονικά ευαίσθητης περιόδου για βέλτιστη ανάπτυξη βασικών 

αντιληπτικών και γνωστικών ικανοτήτων (όραση, ακοή, εκμάθηση γλωσσών) . 

Αυτές οι πρώιμες εμπειρίες διαμορφώνουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου 

μέσω της διαδικασίας κλαδέματος των υφιστάμενων νευρικών συνδέσεων. 

Μέσω διαδικασιών που εξαρτώνται από την εμπειρία, οι εμπειρίες της ζωής 

ενός ατόμου επηρεάζουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου με την τόνωση της 

παραγωγής νέων νευρικών συνδέσεων. Αυτή η τελευταία διαδικασία δεν 

συνδέεται με μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο αλλά είναι διαθέσιμη μέσα 

από τη ζωή και επιτρέπει σε κάποιον να μάθει από μοναδικές εμπειρίες. Οι 

θεωρίες που θέτουν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα από την τηλεόραση 

αποδίδουν αυτή την εμπειρία στην εξειδικευμένη μάθηση, ενώ άλλες θεωρίες 

θα υποστήριζαν ότι η τηλεόραση εμποδίζει τις συνήθεις αναμενόμενες 

διαδικασίες (Courage & Setliff, 2009: 74). 

Για να δοκιμάσουν αυτήν την τελευταία υπόθεση, οι Christakis, Ramirez και 

Ramirez (2012: 2) διεξήγαγαν ένα πείραμα με ποντίκια για να 

προσομοιώσουν το τι συμβαίνει στην ανάπτυξη όταν βυθίζονται σε ένα τυπικό 

περιβάλλον που ερεθίζει οπτικά και απτικά (δηλ. Οι ερευνητές αναθέτουν σε 

τυχαία ποντίκια ηλικίας 10 ημερών σε μια ομάδα ελέγχου ή μια διεγερμένη 

ομάδα που έλαβε 6 ώρες ακουστικής (δηλ. Παιδική τηλεοπτική εκπομπή που 

παίζει σε 70 db) και οπτική (δηλ. Αναλαμπής φωτός) διέγερση την ημέρα για 

42 ημέρες. Επέλεξαν αυτή τη μεταγεννητική περίοδο σε ποντίκια για να 

προσομοιώσουν την παιδική ηλικία. Διαπιστώθηκε ότι η διεγερμένη ομάδα 

παρουσίαζε χειρότερα μέτρα σχετικά με την προσοχή και την αυτορρύθμιση 

(π.χ. ανάληψη κινδύνου, υπερκινητικότητα, άγχος), γεγονός που υποδηλώνει 

ότι η ανάπτυξη σε αυτό το άτυπο και υπερδιεγερμένο περιβάλλον οδηγεί σε 

άτυπες εξελίξεις που αντικατοπτρίζουν παρόμοιες επιπτώσεις που υποτίθεται 

για βαριά τηλεοπτική χρήση κατά τη βρεφική ηλικία. 
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Οι υποθέσεις αυτές ήταν αμφιλεγόμενες, δεδομένου ότι τα άμεσα αποδεικτικά 

στοιχεία μεταξύ της τηλεοπτικής έκθεσης και της ADHD είναι αραιά και 

συσχετιστικά. Για παράδειγμα, άλλες συσχετιστικές μελέτες έχουν βρει μικτά 

αποτελέσματα, αναφέροντας μικρές έως μηδενικές επιπτώσεις, για τη σχέση 

μεταξύ τηλεοπτικής προβολής και αργότερα προβλημάτων προσοχής (π.χ., 

Johnson, Cohen, Kasen & Brook, 2007: 480. Landhuis, Poulton, Welch, 

Hancox, Obel, Henriksen, Dalsgaard, Lineet, Skaja & Thomsen, 2004: 532. 

Stevens & Mulsow, 2006: 665). 

Επιπλέον, μια νέα ανάλυση της ίδιας δέσμης δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκε από τους Christakis et al (2004: 710) δεν βρήκε καμία 

ουσιαστική σχέση μεταξύ των προβολών της τηλεόρασης και των 

προβλημάτων προσοχής αφού συμπεριλάμβανε δύο πρόσθετες μεταβλητές 

ελέγχου (ακαδημαϊκή επίδοση της μητέρας και κατάσταση φτώχειας) και 

εφαρμόζοντας μια διαφορετική αναλυτική μέθοδο (ημιπαραμετρική 

παλινδρόμηση αντί λογικής παλινδρόμησης) (Foster & Watkins, 2010: 370) . 

Η επανεξέταση έδειξε ότι η σχέση στη μελέτη των Christakis et al δεν ήταν 

γραμμική και οδηγήθηκε από παιδιά που παρακολούθησαν περισσότερες 

από 7 ώρες τηλεόρασης. Στην πραγματικότητα, τα μέτρια επίπεδα προβολής 

δεν συνδέονταν με αρνητικές συνέπειες. 

Πρόσφατες πειραματικές έρευνες υποδηλώνουν ότι η σχέση μεταξύ της 

έκθεσης της τηλεόρασης και των συμπτωμάτων του ελλείμματος προσοχής 

μπορεί να οφείλεται σε ένα πιο παγκόσμιο πρόβλημα με την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων εκτελεστικής λειτουργίας. Η εκτελεστική λειτουργία (EF) είναι ένα 

κατασκεύασμα που περιγράφει υψηλότερου επιπέδου, αλληλένδετες, 

γνωστικές διαδικασίες που εμπλέκονται σε συμπεριφορές που στοχεύουν στο 

στόχο, όπως ο σχεδιασμός, η επίλυση προβλημάτων και η αυτορρύθμιση 

(Zelazo & Muller, 2002: 445). Κάποιοι θεωρούν ότι η ΔΕΠΥ είναι κατά κύριο 

λόγο έλλειμμα στις δεξιότητες εκτελεστικής λειτουργίας και εξασθένιση του 

μετωπιαίου λοβού (Pennington & Ozonoff, 1996: 51). Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ 

εκτελούν σταθερά χειρότερα τους ελέγχους στις εκτελεστικές λειτουργίες που 

σχετίζονται με την αναστολή, τη μνήμη εργασίας και τον προγραμματισμό 

(Holmes, Gathercole, Place, Alloway, Elliot, & Hilton, 2010: 37. Pennington & 

Ozonoff, 1996: 53. Willcutt, Doyle, Nigg & Pennington, 2005: 1336), καθώς 
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και τα θέματα της μετατόπισης της προσοχής και της ευαισθητοποίησης 

(Semrud-Clikeman, Walkowiak, Wilkinson & Butcher, 2010: 1017. Willcutt, 

Doyle, Nigg, Faroane, & Pennington, 2005: 1339). 

 

3.1.1 Η Ανάπτυξη Λειτουργικών Δεξιοτήτων 

Ο Miyake και οι συνάδελφοί του (2000) ανέφεραν αρχικά ότι υπάρχουν τρεις 

βασικές ικανότητες εκτελεστικής λειτουργίας (EF) που είναι αλληλένδετες: 

Μνήμη εργασίας (ευχέρεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα χειρισμού 

εισερχόμενων πληροφοριών), αναστολή (ικανότητα αναστολής προπονητικών 

απαντήσεων για ασθενέστερους) και τη γνωστική ευελιξία (ικανότητα 

μετατόπισης μεταξύ απαντήσεων ή στρατηγικών). Τέτοιες ικανότητες δεν είναι 

μόνο σημαντικές για την εμπλοκή σε καθημερινές προσαρμοστικές 

συμπεριφορές, αλλά και για την επιτυχία σε άλλους τομείς της ζωής. 

Οι αυτορρυθμιστικές συμπεριφορές, όπως η παρεμπόδιση, η μνήμη 

εργασίας, η ευελιξία προσοχής, ο προγραμματισμός και ο αυτοέλεγχος, 

σχετίζονται με την επιτυχία στην ανάγνωση και την επίτευξη μαθηματικών 

(Best, Miller, Naglieri, 2011: 327. Blair & Razza 2007: 647. Espy, McDiarmid, 

Cwik, Stalets, Hamby & Senn, 2004: 465). Οι Bull και Scerif (2001: 273), για 

παράδειγμα, διαπίστωσαν ότι οι μαθηματικές ικανότητες των 7χρονων 

συσχετίζονται θετικά με τις ανασταλτικές ικανότητές τους, τη γνωστική ευελιξία 

και τη μνήμη εργασίας. Παρόμοια, μεταξύ των νεότερων παιδιών, οι Clarketal 

(2010) διαπίστωσαν ότι οι EF ικανότητες σχετιζόμενες με τον 

προγραμματισμό, τη γνωστική ευελιξία και την εργασιακή μνήμη είχαν 

προβλεφθεί μαθηματικά επιτεύγματα στην ηλικία των 6. Επιπλέον, η 

McClelland, Connor, Jewkes et al's (2007: 947) η αυτορρύθμιση σχετίζεται με 

τις δεξιότητες λεξιλογίου και προ-γραμματισμού καθώς και με τις μαθηματικές 

ικανότητές τους. Αυτά τα καθήκοντα EF που αξιοποιούν τη μνήμη εργασίας 

των παιδιών, τον ανασταλτικό έλεγχο και την αυτορρύθμιση είναι γενικά θετικά 

συνδεδεμένα με τις ακαδημαϊκές δεξιότητες, επειδή αυτά τα είδη δεξιοτήτων 

που βασίζονται στην κανονιστική συμπεριφορά παρέχουν στα παιδιά τη 

δυνατότητα να ακούν, να εστιάζουν και να παρακολουθούν μαθήματα στο 

σχολείο καθώς και να ακολουθούν τις οδηγίες. Επιπλέον, αυτές οι δεξιότητες 
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μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη μαθηματική μάθηση, επειδή τα 

παιδιά συχνά πρέπει να κρατούν και να χειρίζονται πληροφορίες στην μνήμη 

εργασίας, να παρεμποδίζουν διαφορετικές στρατηγικές και να αλλάζουν και 

να αξιολογούν τις στρατηγικές μάθησης. 

Αν και οι διαφορετικές ικανότητες εκτελεστικής λειτουργίας έχουν διαφορετικό 

ρυθμό ανάπτυξης, αυτές οι δεξιότητες γενικά αρχίζουν να εμφανίζονται στο 

τέλος του πρώτου έτους ζωής, βελτιώνονται σημαντικά από 3 σε 8 ετών και 

συνεχίζουν να αναπτύσσονται καλά στην εφηβεία (Anderson, 2002: 71.Best , 

Miller, & Naglieri, 2011: 330.Davidson, Amso, Anderson, & Diamond, 2010: 

237. Huisinga, Dolan, & Vander Molen, 2006: 1225. Zelazo, Carlson, & 

Kesek, 2008: 553). Σε νευρικό επίπεδο, ο προμετωπικός φλοιός (PFC) είναι η 

κύρια φλοιώδης περιοχή στην οποία βρίσκεται η εκτελεστική λειτουργία. Το 

PFC συνδέει διάφορες περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τα 

συναισθήματα, τις σκέψεις και τις ενέργειες (Zelazo & Muller, 2002: 447). Ο 

αμφιβληστροειδής προμετωπικός φλοιός πιστεύεται ότι είναι υπεύθυνος για 

τις «αθόρυβες» ή πιο αφηρημένες ικανότητες εκτελεστικών λειτουργιών, ενώ ο  

φλοιός του εγκεφάλου θεωρείται ότι υποκρύπτει τις  συναισθηματικές 

εκτελεστικές λειτουργίες (Zelazo & Muller, 2002: 448). Οι δυσλειτουργίες στις 

"ψυχρές" ικανότητες, όπως η παρεμπόδιση, η μνήμη εργασίας, η 

αυτορρύθμιση, πιστεύεται ότι αποτελούν τη βάση για τα προβλήματα με την 

ADHD (Barkley, 1997: 65. Hongwanishkul, Happaney, Lee, & Zelazo, 2005: 

617). 

Αν και σχηματίστηκε προγεννητικά, ο προμετωπικός φλοιός έχει 

παρατεταμένο ρυθμό ανάπτυξης λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης της 

συνδεσιμότητας μεταξύ των διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου. Τα πρώτα 

χρόνια ζωής είναι ιδιαίτερα σημαντικά επειδή η ωρίμανση των φλεβών του 

PFC σχετίζεται άμεσα με τις εμπειρίες πρώιμης ζωής. Για παράδειγμα, ο 

σχηματισμός νέων συνάψεων φτάνει στην παραγωγή κορυφής περίπου 15 

μήνες (Nelson, Thomas, & De Haan, 2006: 11) και η εμμονή ή η εξάλειψη 

αυτών των συναπτικών συνδέσεων καθορίζεται από τη συχνότητα 

ενεργοποίησης. Συνεπώς, οι πρώιμες αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον 

είναι ιδιαίτερα σημαντικές στη διαμόρφωση του ανώριμου εγκεφάλου 

(Greenough & Black, 1992: 539). 
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3.1.2 Έκθεση στην τηλεόραση και εκτελεστική λειτουργία 

Παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τα πρώτα σωματικά και κοινωνικά 

περιβάλλοντα των παιδιών, όπως η τηλεόραση, έχουν τη δυνατότητα να 

διαταράξουν την υγιή ανάπτυξη του εγκεφάλου. Η έκθεση στην τηλεόραση 

έχει συνδεθεί με την χειρότερη εκτελεστική λειτουργία. Οι Barr, Lauricella, 

Zack και Calvert (2010: 21) διερεύνησαν την πρώιμη επίδραση της 

τηλεόρασης νέων και παρασκηνίων ηλικίας 1 και 4 ετών σε γνωστικά 

αποτελέσματα στην ηλικία των 4. Σύμφωνα με την έκθεση γονέων, τα παιδιά 

που εκτέθηκαν σε υψηλά επίπεδα τηλεόρασης ηλικίας του 1 έτους ήταν πιο 

πιθανό να παρουσιάσει φτωχότερες παγκόσμιες εκτελεστικές δεξιότητες, 

ανασταλτικό αυτοέλεγχο και αναδυόμενη μεταγνώση στην ηλικία των 4. Δεν 

βρέθηκε συσχέτιση για την τηλεόραση στο προσκήνιο. Οι ερευνητές 

δηλώνουν ότι η πρώιμη έκθεση στον ενήλικο τηλεοπτικό προγραμματισμό έχει 

τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στις αναπτυξιακές διαδικασίες που σχετίζονται 

με την ανάπτυξη εκτελεστικών λειτουργιών, όπως η ρύθμιση της προσοχής, 

ενεργώντας ως πηγή συνεχούς διάσπασης των παιδιών. 

Άλλες συσχετιστικές μελέτες εξέτασαν επίσης αυτή τη σχέση μεταξύ των 

δεξιοτήτων EF και της τηλεθέασης και βρήκαν διαφορές λόγω του 

περιεχομένου του προγράμματος. Οι μελέτες του Nathanson, Sharp, Alade et 

al (2014: 471) αποκάλυψαν μια αρνητική σχέση μεταξύ της απόδοσης των 

παιδιών σε ένα σύνθετο μέτρο EF και του συνολικού αριθμού ωρών 

παρακολούθησης της τηλεόρασης, αλλά βρήκαν μια θετική σχέση όταν 

έβλεπαν μόνο την προβολή του PBS. Οι Linebarger, Barr, Lapierre και 

Piotrowski (2014: 367), χρησιμοποιώντας ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα σε 

εθνικό επίπεδο, διαπίστωσαν ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά, που 

έχει σαν υπόβαθρο την ανάγνωση και την μουσική  σχετίζεται με καλύτερες 

ικανότητες EF, EF δεξιότητες. Από κοινού, φαίνεται ότι τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που είναι φιλικά προς τα παιδιά δεν σχετίζονται με καθόλου ή 

θετικά αποτελέσματα, ενώ η τηλεοπτική υποβάθμιση σχετίζεται με τα 

φτωχότερα αποτελέσματα της EF. 
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Υποστηρίζοντας την υπόθεση του Barr και των συναδέλφων καθώς και τις 

άλλες συσχετιστικές μελέτες, μερικές πειραματικές μελέτες απέδειξαν ότι τα 

παιδιά αποσπούν την προσοχή όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη και 

ότι η τηλεόραση μπορεί να έχει άμεση επίδραση στις αναπτυξιακές δεξιότητες 

των παιδιών. Οι Schmidt και συνεργάτες (2008: 375) συνέκριναν την 

προσοχή των παιδιών και την παιδική συμπεριφορά των παιδιών ηλικίας 12, 

24 και 36 μηνών με την παρουσία και την απουσία τηλεοπτικού 

προγράμματος απευθυνόμενου σε ενήλικες. Παρόλο που τα παιδιά δεν έδιναν 

ιδιαίτερη προσοχή στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, το συνολικό παιχνίδι τους 

εξακολουθούσε να διαταράσσεται. Συγκεκριμένα, το ποσοστό του χρόνου που 

πέρασε στο παιχνίδι, το μέσο μήκος παιχνιδιού και η εστιασμένη προσοχή 

κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μειώθηκαν όταν η τηλεόραση ήταν 

ενεργοποιημένη. Τέτοια αποτελέσματα αποδείχθηκαν μέτρα προσοχής 

ενδεικτικά των προβλημάτων που ακολούθησαν αργότερα (Alessandri, 1992: 

289. Handen, McAuliff, Janosky, Feldman & Breau, 1998: 269.Roberts, 1986: 

65). Μια μελέτη των Setliff και του Courage (2011: 75) βρήκε παρόμοια 

αποτελέσματα με τα παιδιά που παρατηρήθηκαν σε ηλικία 6, 12 και 24 

μηνών. Αυτά τα νεαρά βρέφη αφαιρούνταν από το παιχνίδι τους ενώ η 

τηλεόραση ήταν σε λειτουργία, και ήταν πιο αποσπασματικά, όσο 

περισσότερο ανοιχτή ήταν η τηλεόραση. Αυτό το τελευταίο συμπέρασμα είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι περίπου το ένα τρίτο των βρεφών και των 

νηπίων ζουν σε σπίτια όπου η τηλεόραση είναι ανοιχτή το μεγαλύτερο μέρος 

του χρόνου, ανεξάρτητα από το αν κάποιος παρακολουθεί ή όχι (Common 

Sense Media, 2013). 

Η τηλεόραση έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει όχι μόνο ως πηγή 

διασποράς στο εσωτερικό του παιδικού περιβάλλοντος αλλά επίσης να δει ότι 

τα ίδια τα προγράμματα έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις γνωστικές 

ικανότητες των παιδιών όπως πρότειναν οι πρώην επικριτές της τηλεόρασης 

όπως αναφέρθηκαν προηγουμένως. Οι Lillard και Peterson (2011: 644) 

εξέτασαν αν η βηματοδότηση ορισμένων προγραμμάτων προκαλεί ελλείμματα 

στις δεξιότητες εκτελεστικής λειτουργίας. Για αυτή τη μελέτη, τα 4χρονα 

εξέτασαν είτε ένα 9-λεπτό γρήγορο, δημοφιλές πρόγραμμα ψυχαγωγίας (δηλ. 

Το Spongebob) είτε ένα αργό ρυθμό εκπαιδευτικό πρόγραμμα PBS, ή 
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ανατέθηκαν σε μια κατάσταση σχεδίασης. Στη συνέχεια, τα παιδιά 

δοκιμάστηκαν σε διάφορα εκτελεστικά καθήκοντα (π.χ. Πύργος του Ανόι, 

καθυστέρηση ικανοποίησης). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά στην 

ομάδα κατάρτισης υπερέβησαν τα παιδιά στην ταχύτητα της τηλεόρασης με τα 

εκτελεστικά καθήκοντα λειτουργίας, αλλά δεν διέφεραν από τα παιδιά με την 

τηλεόραση με αργούς ρυθμούς. Η διαφορά μεταξύ των συνθηκών της 

τηλεόρασης ήταν περιθωριακή (p = .05). 

Συμπληρώνοντας την υπόθεση σάρωσης και μετατόπισης, ο Lillard και οι 

συνεργάτες του (2011: 647. 2015: 792) δηλώνουν ότι ο συνδυασμός της 

γρήγορης και φανταστικής φύσης των παιδικών τηλεοπτικών προγραμμάτων 

φορολογεί τους γνωστικούς πόρους των παιδιών ενώ βλέπουν, οδηγώντας σε 

μια γνωστική εξάντληση των παιδιών για αυτορρύθμιση αργότερα. Δηλαδή, 

ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, υπάρχουν ανταγωνιστικοί παράγοντες που 

αγωνίζονται για την προσοχή των παιδιών και άλλους γνωστικούς πόρους - 

το μήνυμα των μέσων ενημέρωσης καθώς και τους πόρους για την 

επεξεργασία τους. Όταν ένα πρόγραμμα έχει γρήγορο ρυθμό (π.χ. 

περισσότερες περικοπές, αλλαγές, αλλαγές σκηνών κ.λπ.) καταναλώνει 

περισσότερους γνωστικούς πόρους, διότι τα παιδιά πρέπει όχι μόνο να 

επεξεργαστούν την αφήγηση αλλά και τα τυπικά χαρακτηριστικά του 

προγράμματος να μεταφέρουν το μήνυμα (Lillard, Li & Boguszewski, 2015: 

219). Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η συνεχής επεξεργασία εξαντλεί τις 

δεξιότητες που βασίζονται στην προσοχή των παιδιών, οδηγώντας σε 

χειρότερη απόδοση στις εργασίες EF αργότερα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

μια μελέτη από τους Anderson et al (1977: 162) εξέτασε αυτό το ζήτημα της 

βηματοδότησης με την επεξεργασία του ίδιου επεισοδίου της οδού Sesame σε 

μια γρήγορη ή αργή έκδοση και δεν βρήκαν διαφορές μεταξύ των παιδιών 

ηλικίας 4 ετών σε σχέση με την παρορμητικότητα ή την επιμονή. 

Συνοπτικά, η έρευνα δείχνει ότι υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους η 

τηλεόραση θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη της προσοχής 

των παιδιών και των δεξιοτήτων εκτελεστικής λειτουργίας. Έχει υποτεθεί ότι η 

τηλεόραση επηρεάζει την προσοχή των παιδιών, ακόμη και όταν δεν 

παρακολουθούν ενεργά, αποσπούν την προσοχή τους ενώ ασχολούνται με 

άλλες σημαντικές αναπτυξιακά ενισχυτικές δραστηριότητες. Μια άλλη θεωρία 
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υπογραμμίζει ότι η τηλεοπτική έκθεση επηρεάζει άμεσα τις αναπτυσσόμενες 

ικανότητες προσοχής και εκτελεστικής λειτουργίας των παιδιών μέσω της 

προβολής λόγω της ταχύρρυθμης φύσης της τηλεόρασης, η οποία όχι μόνο 

ελαττώνει και εξαντλεί γνωστικούς πόρους των παιδιών αλλά δημιουργεί 

επίσης προσδοκίες ή στυλ προσοχής που επιδιώκει τη συνεχή διέγερση. Τα 

βρέφη είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις επιπτώσεις της τηλεόρασης επειδή έχουν 

πολύ περιορισμένους γνωστικούς πόρους για να κατανοήσουν την 

τηλεόραση. 

 

3.2 Η επίδραση της τηλεόρασης στη γλωσσική ανάπτυξη των 

μικρών παιδιών 

Η τηλεόραση στερείται των δυνατοτήτων που είναι εγγενείς στις πραγματικές 

αλληλεπιδράσεις, όπως η διαδραστικότητα και η χρονική συνέχεια, που είναι 

απαραίτητα για τα βρέφη και τα νήπια προκειμένου να μάθουν τη γλώσσα 

(Krcmar, Grela & Lin, 2007: 41. Kuhl, Tsao & Liu, 2003: 9096. Roseberry, 

Hirsh- Pasek, Parish-Morris & Golinkoff, 2009: 1360). Δεν αποτελεί έκπληξη 

το γεγονός ότι η έρευνα σχετικά με τη διδασκαλία λέξεων από βιντεοταινίες 

απευθυνόμενες σε βρέφη δεν έχει βρει λίγες ενδείξεις γι 'αυτό (Deloache et al, 

2010: 1570. Robb, Richert & Wartella, 2009: 27.Vandewaterκαι συν, 2010: 

123). Αντ' αυτού, υπάρχει ένα αυξανόμενο σώμα συσχετιστικής έρευνας που 

υποδηλώνει ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν αρνητική επίδραση στη 

γλωσσική ανάπτυξη των βρεφών. Μερικές μελέτες που διεξήχθησαν κατά τη 

δεκαετία του 1970 και του 1980 μαρτυρούν την πρόωρη τηλεοπτική έκθεση με 

φτωχότερη γλώσσα αργότερα (π.χ., Carew, 1980: 7. Nelson, 1973: 1). Πιο 

πρόσφατες μελέτες συσχετισμού υποστηρίζουν αυτά τα πρώιμα αρνητικά 

ευρήματα σχετικά με την τηλεοπτική και γλωσσική ανάπτυξη (Mendelsohn, 

Brockmeyer, Dreyer, Fierman, Berkule-Silberman, & Tomopoulos, 2010: 577. 

Linebarger & Walker, 2005: 624. Zimmerman & Christakis 2005: 619. 

Zimmerman, Christakis , & Metlzoff, 2007: 364). 

Οι έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να μην είναι μόνο το μέγεθος της τηλεόρασης 

που επηρεάζει την εξέλιξη της γλώσσας, αλλά τα αποτελέσματα μπορεί να 

μετριάζονται από τις διαφορές στην ηλικία και το περιεχόμενο. Οι Zimmerman, 
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Christakis και Meltzoff (2007: 365), για παράδειγμα, βρήκαν μια σημαντική 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ της παρακολούθησης των βρεφών σε 8 έως 16 

μήνες και των γλωσσικών ικανοτήτων, έτσι ώστε για κάθε ώρα προβολής 

βίντεο μωρών, υπήρξε μια πτώση 16,99 -8 λέξεις) σχετικά με τον Απολογισμό 

Ανάπτυξης της Επικοινωνίας Mac Arthur- Bates (CDI), ένα τυποποιημένο 

μέτρο αξιολόγησης γλώσσας. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η συσχέτιση δεν 

βρέθηκε για βρέφη από 17 έως 24 μήνες. 

Άλλες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η τηλεόραση μπορεί να έχει διαφορικά 

αποτελέσματα με βάση διαφορές περιεχομένου του προγράμματος. Οι 

Linebarger και Walker (2005: 630) αξιολόγησαν τις επιπτώσεις της 

τηλεοπτικής έκθεσης που αρχίζει από 6 μήνες στα γλωσσικά αποτελέσματα 

σε 30 μήνες. Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα αποτελέσματα ήταν ειδικά για το 

πρόγραμμα. Τα προγράμματα που είχαν μια ισχυρή αφήγηση, όπως η Ντόρα 

η εξερευνήτρια, συνδέονταν θετικά με μεγαλύτερο λεξιλόγιο και εκφραστική 

γλώσσα, ενώ τα προγράμματα που είχαν μικρή διδακτική δομή και 

ομιλούμενη γλώσσα, όπως τα Teletubbies, συνδέονταν αρνητικά με λεξιλόγιο 

και εκφραστική γλώσσα. Μαζί, οι μελέτες δείχνουν ότι όχι μόνο το μέγεθος της 

τηλεοπτικής έκθεσης επηρεάζει την εξέλιξη της γλώσσας, αλλά υπάρχουν και 

άλλοι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως οι 

διαφορές ηλικίας και περιεχομένου. 

 

3.2.1 Η γλωσσική ανάπτυξη 

Για να κατανοήσουμε τους τρόπους με τους οποίους η τηλεόραση έχει τη 

δυνατότητα να ασκήσει τα αποτελέσματά της στην ανάπτυξη γλωσσών, είναι 

χρήσιμο να κατανοήσουμε πώς αναπτύσσεται συνήθως η γλώσσα. Οι 

γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών αναπτύσσονται γρήγορα τα πρώτα τρία 

χρόνια της ζωής τους (Fenson, Dale, Reznick, Bates, Thal & Pethick, 1994: 

174). Σε 10 μήνες, τα παιδιά παράγουν περίπου 0 έως 10 λέξεις κατά μέσο 

όρο. Σε 18 μήνες, τα παιδιά μπορούν να πουν περίπου 75 λέξεις, και σε 30 

μήνες, μπορούν να πουν περίπου 555 λέξεις. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου, η απόκτηση της γλώσσας καθορίζεται από τον συνολικό αριθμό 

των λέξεων που ακούγονται στα καθημερινά περιβάλλοντα των παιδιών και 
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από τον συντακτικό πλούτο και την πολυπλοκότητα της γλώσσας που 

εκφράζεται στο οικιακό περιβάλλον (Hart & Risley, 1995: 211. Hoff & Naigles, 

2002: 418). Καθώς οι γλωσσικές δεξιότητες αναπτύσσονται τα πρώτα δύο 

χρόνια, η επεξεργασία της γλώσσας γίνεται πιο αποτελεσματική και 

εξειδικευμένη στον εγκέφαλο. Μεταξύ των νεογέννητων ηλικίας 20 μηνών, για 

παράδειγμα, οι γνωστές λέξεις επεξεργάζονται στο αριστερό ημισφαίριο στις 

περιοχές του βρεφικού και του κροταφικού χώρου, ενώ τα νεότερα βρέφη 

παρουσίασαν ευρύτερη διασπορά της δραστηριότητας και στα δύο ημισφαίρια 

(Mills, Coffey-Corina & Neville, 1997: 397). 

Για να αποκτήσετε γλώσσα, υπάρχουν διάφορα σημεία, όπως αντιληπτικά και 

κοινωνικά, που διατίθενται στα παιδιά για να διευκολύνουν τη διδασκαλία 

λέξεων. Η χρήση συγκεκριμένων τύπων από παιδιά εξαρτάται από το 

αναπτυξιακό τους επίπεδο (Hollich, Hirsh-Pasek, & Golinkoff, 2000: 123). Σε 

10 μήνες, τα βρέφη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε στοιχεία που βασίζονται στην 

προσοχή, όπως η αντίληψη και η χρονική συνοχή των ζευγαριών λέξεων-

αντικειμένων (Pruden, Hirsh-Pasek, Golinkoff, & Hennon, 2006: 266). Στους 

12 μήνες, όταν τα βρέφη αρχίζουν να αναγνωρίζουν τους άλλους ως όντα 

(Gergely & Csibra, 2003: 287), τα βρέφη αρχίζουν να δείχνουν ευαισθησία 

στις κοινωνικές ενδείξεις, όπως ματιές και δείκτες, να μαθαίνουν νέες λέξεις, 

αλλά αυτό δεν γίνεται πλήρως εμφανές μέχρι να περάσουν περίπου 18 έως 

24 μήνες. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις διαφορές στην εκμάθηση λέξεων, η 

τηλεοπτική έκθεση θα μπορούσε να έχει διαφορετικά αποτελέσματα με βάση 

το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών. 

 

3.2.2 Έκθεση στην τηλεόραση και γλωσσική ανάπτυξη 

Η παρουσία της τηλεόρασης στο σπίτι είναι πιθανό να επηρεάσει πολλές 

γνωστικές και κοινωνικές διαδικασίες που σχετίζονται με την επεξεργασία της 

γλώσσας και, με τη σειρά της, την ανάπτυξη της γλώσσας με την πάροδο του 

χρόνου. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 μηνών μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητα στις επιπτώσεις της τηλεόρασης στην εκμάθηση λέξεων επειδή το 

σύστημα προσοχής τους οδηγείται από ένα αντανακλαστικό 

προσανατολισμού που ανταποκρίνεται σε καινοφανή αντικείμενα και γεγονότα 
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στο περιβάλλον τους (Colombo, 2001: 397.Ruff&Rothbart, 1996: 197). Με 

αυτό το σύστημα αντανακλαστικότητας, τα βρέφη είναι ευπαθή σε 

πολύπλοκες οπτικοακουστικές διασκεδάσεις όπως η τηλεόραση (Oakes & 

Tellinghuisen, 1997: 232.Tellinghuisen, Oakes και Tjebkes, 1999: 199). Κατά 

ειρωνικό τρόπο, αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να επιδεινωθούν με 

την έκθεση σε περιεχόμενο προγράμματος ειδικά σχεδιασμένο για μικρά 

παιδιά. Τα προγράμματα για τα μωρά είναι ιδιαίτερα καλοφτιαγμένα για την 

προσοχή των μικρών παιδιών, αλλά είναι κακή στην εκμάθηση γλωσσικών 

δεξιοτήτων (π.χ. Robb, Richert, Wartella, 2009: 32). Ως αποτέλεσμα, η 

τηλεόραση μπορεί να αποτελέσει πηγή συνεχούς απόσπασης της προσοχής 

για τα βρέφη από την παρακολούθηση και την εκμάθηση της ομιλίας στο 

φυσικό τους περιβάλλον. 

Ο θόρυβος στο παρασκήνιο, όπως και η τηλεόραση, αποδείχθηκε ότι μειώνει  

την προσοχή των μικρών παιδιών (Dixon, Salley & Clements, 2006: 342. 

Schmidt et al, 2008: 377). Συνεπώς, εάν η προσοχή των παιδιών είναι 

αποσπασματική ή διασκορπισμένη, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να δώσει 

προσοχή στα σχετικά γλωσσικά ερεθίσματα στο περιβάλλον τους. Επιπλέον, 

τα νεαρά βρέφη έχουν δυσκολία να ακούν λέξεις ενάντια σε ανταγωνιστικά 

ρεύματα ομιλίας (Newman, 2005: 352). Στους 12 μήνες, τα βρέφη μπορούν 

να παρακολουθήσουν επιλεκτικά το δικό τους όνομα, αλλά μόνο όταν 

ομιλούνται 5 ντεσιμπέλ υψηλότερα από το ρεύμα της συνηθισμένης ομιλίας. 

Από κοινού, η τηλεόραση μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ανάπτυξη των 

γλωσσών των παιδιών, επειδή τα μικρά παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις 

άμεσες αποσπάσεις της τηλεόρασης λόγω του ανώριμου συστήματος 

προσοχής τους. 

 

3.3 Έμμεσες επιπτώσεις της τηλεόρασης στις αλληλεπιδράσεις 

γονέα-παιδιού 

Παρόλο που υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η τηλεόραση μπορεί 

να έχει άμεσες επιπτώσεις στα παιδιά, η τηλεόραση μπορεί επίσης να ασκεί 

έμμεσες επιπτώσεις στα παιδιά μέσω του γονέα. Μια συσχετιστική μελέτη, για 

παράδειγμα, έδειξε ότι υπάρχει μια αρνητική σχέση μεταξύ των συνολικών 



60 

ωρών τηλεθέασης των παιδιών που εμφανίζονται ανά εβδομάδα και ενός 

σύνθετου μέτρου EF που βασίζεται σε μια εργασία ανάκλησης αριθμού και μια 

εργασία stroop. Ωστόσο, όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη και άλλες 

παραμέτρους, όπως γονικές ικανότητες σκαλωσιάς κατά τη διάρκεια ενός 

έργου παζλ, η σχέση δεν ήταν πλέον σημαντική. Παρόλο που δεν 

δοκιμάστηκε, θα μπορούσε να είναι ότι οι γονείς κάπως διαμεσολαβούσαν την 

επίδραση μεταξύ της έκθεσης της τηλεόρασης και των αναπτυξιακών 

αποτελεσμάτων. 

Ο Lev Vygotsky (1978) επεσήμανε τη σημασία των κοινωνικών ενισχύσεων 

στη διευκόλυνση της εκμάθησης και της ανάπτυξης των παιδιών. Σύμφωνα με 

τον Vygotsky, τα παιδιά πρώτα μαθαίνουν πληροφορίες και αποκτούν νέες 

γνωστικές δεξιότητες με τη βοήθεια άλλων ανθρώπων. Με την πάροδο του 

χρόνου, τα παιδιά εσωτερικοποιούν αυτές τις γνώσεις και μπορούν 

ανεξάρτητα να τα εκτελούν χωρίς βοήθεια. Ο Vygotsky επεξεργάστηκε αυτή 

την αναπτυξιακή διαδικασία μέσω της θεωρίας του για τη Ζώνη Proximal 

Development (ZPD). Το πρώτο επίπεδο στο ZPD σχετίζεται με το τι μπορούν 

να κάνουν τα παιδιά από μόνα τους και το δεύτερο επίπεδο του ZPD 

σχετίζεται με το τι μπορούν να πετύχουν τα παιδιά με την υποστήριξη ενός 

πιο προηγμένου κοινωνικού εταίρου. Μέσα από μια διαδικασία που 

ονομάζεται σκαλωσιά, στην οποία τα παιδιά συνεργάζονται με έναν ενήλικα ή 

ικανό συνεργάτη, τα παιδιά μπορούν να λύσουν καθήκοντα ή προβλήματα 

που είναι πέρα από τις τρέχουσες ικανότητές τους. Αυτό το ικρίωμα, ή η 

συνεργασία, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν με τη βοήθεια και με 

την πάροδο του χρόνου τους επιτρέπει να μετακινούνται μέσω του ZPD όπου 

μπορούν να εκτελέσουν το πρόβλημα ή την εργασία ανεξάρτητα. Κατά 

συνέπεια, ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας των αναπτυξιακών 

αποτελεσμάτων των παιδιών είναι η ποιότητα των αλληλεπιδράσεων γονέων-

παιδιού (Akhtar, Dunham, & Dunham, 1991: 41. Landry, Smith, Swank, 2006: 

627). 
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3.3.1 Λειτουργικές Δεξιότητες και Αλληλεπιδράσεις Γονέα-Παιδιού 

Οι γονείς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη λειτουργικών 

δεξιοτήτων. Η ανίχνευση δύσκολων καταστάσεων και η ευαισθητοποίηση των 

σημάτων των βρεφών είναι δύο ιδιαίτερα σημαντικές γονικές συμπεριφορές 

που προωθούν την ανάπτυξη της EF (Carlson, 2003: 138). Αυτές οι μητρικές 

συμπεριφορές τίθενται για να παρέχουν στα παιδιά την απαραίτητη 

υποστήριξη για να λύσουν τα προβλήματα και να αποκτήσουν την αίσθηση 

της γνώσης του περιβάλλοντος τους. Οι Bernier, Carlson και Whipple (2010: 

326) εξέτασαν κατά πόσον τέτοιες συμπεριφορές πρώιμης φροντίδας 

(ευαισθησία μητέρων, ομιλία σε νοοτροπία και ικρίωμα) σχετίζονταν αργότερα 

με καλύτερες ικανότητες εκτελεστικής λειτουργίας (μνήμη εργασίας, αναστολή 

και μετατόπιση). Τα βρέφη αξιολογήθηκαν σε ηλικία 12, 15, 18 και 26 μηνών. 

Παρόλο που υπήρχε μια θετική σχέση μεταξύ της μητρικής ευαισθησίας και 

της νοοτροπίας με τα εκτελεστικά αποτελέσματα της λειτουργίας, η σχέση δεν 

συγκρατείτο όταν συμπεριελήφθησαν οι μεταβλητές ελέγχου (IQ, μητρική 

εκπαίδευση). Οι πρώιμες συμπεριφορές σκαλωσιάς, όπως η υποστήριξη της 

αυτονομίας (π.χ. ευαισθησία στον παιδικό ρυθμό) προσέφεραν την 

ισχυρότερη σχέση με την ανάπτυξη της μνήμης εργασίας και την επίλυση των 

συγκρούσεων, ακόμη και μετά τη λογιστική της παιδικής νοημοσύνης και της 

μητρικής εκπαίδευσης. Τέτοιες γονικές συμπεριφορές θεωρούνται σημαντικές 

για την ανάπτυξη της αυτορρύθμισης, παρέχοντας στα παιδιά στρατηγικές και 

ευκαιρίες να ασκούν τον αυτοέλεγχο με υποστήριξη. 

 

3.3.1.1 Τηλεόραση και αλληλεπιδράσεις γονέα-παιδιού 

Αν και υπάρχουν ενδείξεις για τα άμεσα αποτελέσματα της τηλεόρασης στα 

αναπτυξιακά αποτελέσματα των παιδιών, αυτό που μπορεί να είναι πιο 

σημαντικό είναι οι έμμεσες επιπτώσεις της τηλεόρασης στα παιδιά μέσω του 

γονέα. Όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, τα βρέφη και τα νήπια είναι 

ευάλωτα στις ψυχαναγκαστικές επιπτώσεις της τηλεόρασης (Schmidt et al, 

2008: 378). Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να αποτρέψουν τέτοιες επιπτώσεις 

απενεργοποιώντας την τηλεόραση ή βοηθώντας τα παιδιά να επικεντρωθούν 

στο συγκεκριμένο έργο. Ωστόσο, οι γονείς μπορούν να το κάνουν μόνο εάν η 
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συμπεριφορά τους δεν περιλαμβάνεται στην παρουσία της τηλεόρασης. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι, δεν αποτελεί έκπληξη, όταν τα προγράμματα για 

ενήλικες είναι ενεργοποιημένα, υπάρχει μείωση της ποιότητας των 

αλληλεπιδράσεων των γονέων με τα παιδιά τους. Οι Kirkorian και οι 

συνάδελφοί του (2009: 1352) εξέτασαν την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ των παιδιών ηλικίας 12, 24 και 36 μηνών και των γονέων τους, 

παρουσία ενός προγράμματος που απευθύνεται σε ενήλικες. Όταν η 

τηλεόραση ήταν ενεργοποιημένη, υπήρξε μια μείωση στις γονικές προφορικές 

αλληλεπιδράσεις, η ανταπόκριση και η γενική ενεργός συμμετοχή με τα παιδιά 

τους σε σχέση με το πότε η τηλεόραση ήταν εκτός λειτουργίας. Αυτό το 

φαινόμενο με την πάροδο του χρόνου θα μπορούσε να έχει μακροπρόθεσμες 

συνέπειες, ειδικά σε παιδιά που ζουν σε βαριά τηλεοπτικά νοικοκυριά. Το 

ύψος μιας τέτοιας τηλεοπτικής προβολής, αλλά όχι και της τηλεόρασης 

πρωτοπόρου, συσχετίστηκε αρνητικά με το επίπεδο υψηλής ποιότητας 

δέσμευσης, ακόμη και όταν η τηλεόραση δεν ήταν ενεργοποιημένη (Hanson, 

Demers, Pempek, Kirkorian & Anderson, 2010). Αυτό που είναι ασαφές είναι 

αν τέτοιες αλληλεπιδράσεις προκαλούνται από την έκθεση στην τηλεόραση ή 

αν η τηλεόραση αποτελεί ένδειξη ενός τύπου οικογένειας που παρακολουθεί 

γενικά πολλή τηλεόραση και ασχολείται με λιγότερες κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις. 

Τέτοιες επιδράσεις έκθεσης εντοπίζονται επίσης σε προγράμματα που 

σχεδιάζονται για μικρά παιδιά. Στην αρχική μελέτη στην οποία βασίζεται αυτή 

η εργασία, οι Pempek και συνεργάτες (2011: 505-522) διαπίστωσαν ότι 

παρόλο που οι γονείς χρησιμοποίησαν το περιεχόμενο βίντεο για να 

ασχοληθούν με τα παιδιά τους, υπήρξε συνολική μείωση της ποιότητας και 

της ποσότητας των αλληλεπιδράσεων γονέα-παιδιού, για όλα τα παιδιά. 

Ωστόσο, οι γονείς που έλαβαν βίντεο από το Sesame Beginnings για να 

παρακολουθήσουν με τα παιδιά τους σε περίοδο δύο εβδομάδων έδειξαν ότι 

όσο περισσότερο απέρριπταν τα βρεφικά βίντεο από το σπίτι, τόσο πιο 

πιθανό ήταν να συμμετάσχουν ενεργά με τα παιδιά τους στο εργαστήριο σε 

διάρκεια 30 λεπτών παιχνιδιού, υποδεικνύοντας ότι οι γονείς έμαθαν κάτι από 

τα βρεφικά βίντεο. Αυτό δεν ισχύει για την ομάδα γονέων που είδαν τα βίντεο 

του Baby Einstein. Επιπλέον, οι γονείς Sesame Beginnings ήταν επίσης πιο 
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πιθανό να συμμετάσχουν σε αλληλεπιδράσεις υψηλότερης ποιότητας μετά την 

προβολή του βίντεο. Οι γονείς και στις δύο ομάδες χρησιμοποίησαν τα βίντεο 

κατά την προβολή τους ως μέσο επικοινωνίας με τα παιδιά τους με βάση τις 

δυνατότητες του βίντεο. κατά τη διάρκεια του μωρού Αϊνστάιν, οι γονείς 

τείνουν να επισημαίνουν αντικείμενα και κατά τη διάρκεια των σπεσιαλιτέ 

ξεκινώντας, οι γονείς τείνουν να τραγουδούν και να χορεύουν με τα παιδιά 

τους. Άλλες μελέτες έχουν βρει παρόμοια αποτελέσματα όσον αφορά τα 

προγράμματα που κατευθύνονται από βρέφη σε αλληλεπιδράσεις γονέα-

παιδιού. Οι γονείς τείνουν να είναι λιγότερο διαδραστικοί, ομιλητικοί και 

ευαισθητοποιημένοι στα παιδιά τους όταν γίνονται προγράμματα που 

απευθύνονται σε παιδιά (Courage, Murphy, Goulding & Setliff, 2010: 177. 

Nathanson & Rasmussen, 2011: 467). 

 

3.3.2 Γλώσσα και αλληλεπιδράσεις γονέων-παιδιών 

Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των λέξεων που ακούγονται στο σπίτι είναι 

ένας σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης των γλωσσικών δεξιοτήτων των 

παιδιών (Hart & Risley, 1995: 215), η ποιότητα των γλωσσικών 

αλληλεπιδράσεων και υποστήριξης μπορεί να είναι ένας ακόμα πιο 

σημαντικός παράγοντας για τα γλωσσικά αποτελέσματα των παιδιών (Hudon, 

Fennell & Hotftyzier, 2013: 249. Rowe, 2012: 1767). Παραδείγματος χάριν, 

μία μελέτη που βρέθηκε ότι ελέγχει την SES και την ποσότητα εισροών, η 

ποιότητα της γλώσσας των γονέων (π.χ. νέες λέξεις) συσχετίζεται θετικά με τις 

δεξιότητες λεξιλογίου των παιδιών (Rowe, 2012: 1768). Άλλες πτυχές της 

μητρικής γλώσσας είναι επίσης σημαντικές για την ανάπτυξη γλωσσών των 

παιδιών, όπως το ποσό της παιδικής κατεύθυνσης σε σχέση με την ομιλία του 

(Weisleder & Fernald, 2013: 2145) και τις συνομιλιακές εμπειρίες 

(Zimmerman, Gilkerson, Richards et al, 2009: 245). 

Επιπλέον, οι μη γλωσσικές συμπεριφορές των γονέων είναι κρίσιμες για την 

ανάπτυξη της γλώσσας των παιδιών. Οι γονείς που επικεντρώνουν την 

προσοχή των βρεφών τους σε αντικείμενα έχει αποδειχθεί ότι έχουν βρέφη με 

μεγαλύτερη ευκολία στη γλώσσα αργότερα (Schmidt & Lawson, 2002:5). Η 

συχνότητα τέτοιων ικριωμάτων σε 5 μήνες, για παράδειγμα, σχετίζεται με την 
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κατανόηση της γλώσσας σε 12 μήνες (Tamis-Lemonda & Bornstein, 1989: 

283). Η μητρική λεκτική ευαισθησία είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας 

που σχετίζεται με την μεταγενέστερη γλωσσική κατανόηση των παιδιών, 

ειδικά για τα παιδιά που έχουν φτωχότερες γλωσσικές δεξιότητες (Baumwell, 

Tamis-LeMonda, & Bornstein 1997: 247). Οι πλούσια λεκτικές σκαλωσιές, 

ενώ τα παιδιά ασχολούνται με τα προβλήματα επίλυσης προβλημάτων, 

σχετίζονται θετικά με τις γλωσσικές και εκτελεστικές δεξιότητες των παιδιών 

(Dieterich, Assel, Swank, Smith, & Landry, 200: 481. Landry, Miller-Loncar, 

Smith, & Swank, 2002: 15. Smith, Landry, & Swank, 2000: 627). Τέτοιες 

υποστηρίξεις στη μητρική γλώσσα παρέχουν στα παιδιά μοντέλα για το πώς 

να λύσουν προβλήματα και να σκεφτούν τον κόσμο. 

 

3.3.2.1 Τηλεόραση και Γλώσσα Γονέων 

Η παρουσία της τηλεόρασης δεν επηρεάζει μόνο τα παιδιά, αλλά και τους 

γονείς τους. Ορισμένες πειραματικές μελέτες επιβεβαίωσαν αυτή την 

υπόθεση, υποδεικνύοντας ότι όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, 

υπάρχει μείωση τόσο στο συνολικό ποσό της γονικής γλώσσας που 

απευθύνεται στα παιδιά όσο και στην πολυπλοκότητα της μητρικής γλώσσας 

(Pempek, Kirkorian, & Anderson, 2014: 215. Lavigne, Hanson&Anderson, 

2015: 1. Tanimura & Okuma, 2009: 312). Αυτή η επίδραση βρέθηκε για την 

τηλεοπτική εκπομπή (Pempek, Kirkorian, & Anderson, 2014: 216) και για την 

τηλεόραση στο προσκήνιο (Lavigne, Hanson, & Anderson, 2015: 2). Ωστόσο, 

αν και ο αριθμός των συνολικών λέξεων, των νέων λέξεων και του μέσου 

όρου της έκφρασης μειώθηκε όταν η τηλεόραση στο προσκήνιο ήταν 

ενεργοποιημένη, ο αριθμός των νέων δηλώσεων ανά λέξη, δείκτης της 

ποιότητας της γλώσσας, ήταν μεγαλύτερος όταν η τηλεόραση ήταν σε 

λειτουργία. Έτσι, το εύρημα για την τηλεόραση στο προσκήνιο είναι ελαφρώς 

πιο ξεχωριστό, υποδηλώνοντας ότι, ενώ παρακολουθούμε προγράμματα 

φιλικά προς τα παιδιά, η γλώσσα των γονέων μπορεί να είναι πλουσιότερη, 

αν και λιγότερο. 
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Κεφάλαιο 4. Η επίδραση της μιντιακής γλώσσας στη 

νηπιακή και παιδική ηλικία 

 

4.1 Η επιρροή της γλώσσας των ΜΜΕ στα παιδιά 

Η σύγχρονη συζήτηση για τα ΜΜΕ εκτείνεται σε πολλά πεδία αναφοράς. Μία 

από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις σχετίζεται με την παιδαγωγική τους 

δυνατότητα. Ως συνάρτηση συνδέεται με τις απαιτήσεις του κριτικού 

γραμματισμού. Εξετάζει το σχεδιασμό καθώς και τον εκπαιδευτικό σκοπό των 

παραγόμενων προϊόντων. Με ένα εφαλτήριο ευαισθησίας και δημιουργικής 

σκέψης, υποκινούν τη φαντασία των παιδιών, επηρεάζοντας ακόμη και τη 

συμπεριφορά τους. Οι εκπαιδευόμενοι περιβάλλονται από ένα θαυμαστό και 

πολύπλοκο σύμπαν που περιέχει «τεχνολογίες», εντυπωσιακές εικόνες και 

σχήματα, μια τεράστια ποικιλία από «πρώτες» πληροφορίες. Με βάση αυτά τα 

δεδομένα καλούνται να συλλάβουν την πραγματικότητα και τελικά να μάθουν 

τον κόσμο. Ωστόσο, φαίνεται ότι τα ΜΜΕ συχνά παραβλέπουν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της παιδικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα είναι 

ήδη ορατά (Γκόλια και συν, 2002: 16). 

Το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης σχετίζεται επίσης με φλέγοντα 

ζητούμενα ψυχοσωματικής υγείας. Η υπερβολική έκθεση των παιδιών στην 

επιρροή και η αμφιλεγόμενη γοητεία των μέσων ενημέρωσης έχει συνδεθεί με 

παθολογικά φαινόμενα, όπως σωματική αδράνεια και παχυσαρκία, κακές 

διατροφικές συνήθειες - υπερκατανάλωση ανεπιθύμητων τροφών μπροστά 

στην τηλεόραση - καθώς και κακή διαχείριση - το σώμα. Σήμερα, η 

αυξανόμενη επίπτωση της νευρικής ανορεξίας, σε διεθνές επίπεδο, 

αποδεικνύει αυτή την επώδυνη αντίφαση. Η ψηλή, αρχέτυπη μορφή, που 

προβάλλεται ως το κυρίαρχο μοντέλο, απευθύνεται στο παιδί που είναι 

υπέρβαρο, συχνά δημιουργώντας συναισθήματα άγχους ή ακόμα και 

καταναγκασμού. Σε χαμηλότερο ποσοστό, ίσως καταγράφεται ο εθισμός σε 

εξαρτησιογόνες ουσίες. Επιπλέον, καταγράφονται φαινόμενα αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς, με χαρακτηριστικά επιθετικότητας ή ακόμη και εκδηλώσεις 

παραμορφωμένης σεξουαλικότητας. Στις περιπτώσεις αυτές, η άσκηση της 
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βίας μπορεί να μεταφραστεί ως ανεστραμμένη, αιρετική και ατυχής 

προσπάθεια «επικοινωνίας». 

Αν και είναι μια κοινή εκτίμηση, εξακολουθεί να διαπιστώνεται ότι η σημερινή 

γενιά αναπτύσσεται ενάντια σε έναν δέκτη. Κοινωνικοποιείται μέσω της 

παρακολούθησης της ζωής μέσω μιας τηλεοπτικής οθόνης ή της πλοήγησης 

στο Διαδίκτυο (Γκόλια και συν, 2002: 17). Αναμφίβολα, η υπερβολική έκθεση 

των νέων στις βλαβερές συνέπειες των μέσων ενημέρωσης, καθώς και η 

ανεξέλεγκτη χρήση τους ή ακόμη και η κατάχρηση δικαιολογούν, σε κάποιο 

βαθμό, την κρισιμότητα αυτών των παρατηρήσεων. Αντανακλά την αρνητική 

εμφάνιση της συνολικής λειτουργίας τους. Η επιρροή τους στις ευαίσθητες 

νεαρές προσλήψεις είναι συντριπτική, επειδή επιβάλλονται από τα ποσοστά 

θύελλας. 

Ωστόσο, η θετική συμβολή τους στην ψυχολογία και την κοσμοθεωρία των 

νέων δεν παρακάμπτεται. Νέες προοπτικές ανοίγουν στον γνωστικό ορίζοντα 

των μαθητών. Οι μαθητές συνειδητά ξυπνούν και ευαισθητοποιούνται σε 

βασικά προβλήματα (φτώχεια, πόλεμος, περιβαλλοντική ανισορροπία και 

περιβαλλοντική απειλή, φαινόμενα πολιτικού εκφυλισμού και κοινωνικής 

νοσηρότητας) (Dorr, 1986: 17.Davies, 1989: 37.Chinnery, 2006: 3). Επιπλέον, 

η έρευνα έχει τεκμηριώσει ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα 

όπου οι τηλεοπτικοί δέκτες έχουν πιο ανεπτυγμένο και πλούσιο λεξιλόγιο 

(Κουτσουβάνου, 1991: 71). Η προσεκτική χρήση - η εκμετάλλευση της 

τηλεόρασης, η παρακολούθηση επιλεγμένων προγραμμάτων, όπου το 

ενημερωτικό δελτίο συμπίπτει με την ψυχαγωγία, συμβάλλουν στην παιδεία 

στα μέσα επικοινωνίας και στον εμπλουτισμό της γλωσσικής παιδείας γενικά. 

Ταυτόχρονα, με τη βοήθεια ποικίλων ερεθισμάτων, αναπτύσσεται η 

δημιουργική φαντασία και η εφευρετικότητα των παιδιών. 

Αυτά τα ευρήματα καταδεικνύουν την ανάγκη εκπαιδευτικού γραμματισμού 

στα μέσα ενημέρωσης. Είναι γεγονός ότι το εκπαιδευτικό ίδρυμα αντιμετωπίζει 

παραδοσιακά μαζική επικοινωνία με έντονη καχυποψία, μερικές φορές ακόμη 

και με εμφανή εχθρότητα. Από την εποχή του μεσοπολέμου υπήρξε η άποψη 

ότι υπήρχε μια σχέση αμοιβαίας αντιπαλότητας μεταξύ του εκπαιδευτικού 

συστήματος και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κατά τη μεταπολεμική 
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περίοδο, όταν ήρθε το ραδιόφωνο και προστέθηκε η τηλεόραση, ο 

ανταγωνισμός εντατικοποιήθηκε και η ρήξη φάνηκε να τελειώνει. Η τηλεόραση 

κυριάρχησε και σύντομα έγινε το πιο δημοφιλές μέσο επικοινωνίας. Το τοπίο 

των μέσων ενημέρωσης άρχισε να κρυσταλλώνεται στις σημερινές 

συντεταγμένες του. Τότε είναι ένα πλήθος μελετών που καταγράφουν τις 

εξελίξεις με εύγλωττη ανησυχία. Ο δυσανάλογα αυξημένος χρόνος που 

καταναλώνουν οι μαθητές στην καθημερινότητά τους επικρίνεται σε σχέση με 

τις άλλες δραστηριότητές τους. Ταυτόχρονα, η εντυπωσιακή απόκριση των 

οπτικών και ακουστικών μέσων θεωρείται σοβαρή απειλή για την κουλτούρα 

του βιβλίου, την κριτική σκέψη, την αισθητική, την κοινωνικότητα και την 

πολιτική του καταλληλότητα. 

Το επίκεντρο είναι κυρίως οι πιθανοί κίνδυνοι αλλοτρίωσης του νεαρού 

κοινού. Συνεπώς, με βάση αυτές τις δύσκολες διαγνώσεις σχετικά με τον 

αντίκτυπο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην κοινωνία και ιδιαίτερα στις 

νεότερες γενιές, η τάση που κυριάρχησε στον διεθνή εκπαιδευτικό κόσμο ήταν 

ο στιγματισμός των μέσων ενημέρωσης ως ανταγωνιστής. την καταδίκη των 

μηνυμάτων τους ως φορείς μιας νοσηρής υποκουλτούρας, της μαζικής 

κουλτούρας, καθώς και την ανάπτυξη αποτρεπτικής ή «προφυλακτικής» 

θεραπείας, η οποία επιδιώκει να ανοσοποιήσει αποτελεσματικά το ευάλωτο 

κοινό από την ύπουλη μαγεία, την ιδεολογική χειραγώγηση και ιδιαίτερα, τον 

πνευματικό αποπροσανατολισμό που ασκεί η μαζική επικοινωνία 

(Πασχαλίδης, 2003: 197). 

Ωστόσο, όλες αυτές οι ακυρώσεις και οι κατηγοριοποιητικές εσχατολογίες που 

έχουν επενδυθεί σε αυτές έχουν αρχίσει σταδιακά να μαλακώνουν ήδη από τη 

δεκαετία του '70. Η απλουστευτική άποψη της "δαιμονοποίησης" των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης ως πηγή όλου του κακού αναστέλλεται. Αντιθέτως, 

συμβάλλουν στον πολιτικό και πολιτιστικό εκδημοκρατισμό των σύγχρονων 

κοινωνιών. Επιπλέον, τα ευρήματα της έρευνας από πρόσφατες μελέτες 

επικοινωνίας επιβεβαιώνουν την αδιάσπαστη σύνδεση μεταξύ των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης και του κοινού τους. Ωστόσο, δεν ορίζονται ως 

μονομερής υποβολή ή χειραγώγηση. Αντίθετα, είναι μια σχέση ισχυρής και 

πολύπλοκης αλληλεπίδρασης, στην οποία οι αξίες και οι στάσεις του κοινού 



68 

αποφασιστικά μεσολαβούν, η ιδεολογική όσμωση, καθώς και το 

συσσωρευμένο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κεφάλαιο. 

Η εκπαιδευτική σημασία της μαζικής επικοινωνίας για την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση επισημαίνεται τώρα. Τα περισσότερα αμερικανικά και ευρωπαϊκά 

σχολεία υιοθετούν την εκπαίδευση των μέσων ενημέρωσης και εφαρμόζουν 

πρακτικές εκπαίδευσης από ομότιμους (Καμαρούδης, 2005). Η αποφασιστική 

συμβολή των μέσων μαζικής ενημέρωσης στις πιο ζωτικές εκδηλώσεις των 

σύγχρονων κοινωνικών διαδικασιών αναγνωρίζεται τώρα από την 

πληροφόρηση και τις πολιτικές εξελίξεις μέχρι τη διάδοση της επιστημονικής 

γνώσης και της τεχνολογικής καινοτομίας, από τη διαμόρφωση της ιστορικής 

συνείδησης και την προάσπιση της ηθικής στην ανάπτυξη των τεχνών την 

πρόσληψη τους. 

Πράγματι, η UNESCO συμμετέχει επίσης ενεργά στη διαδικασία. Πρώτα απ 

'όλα, επιχειρήθηκε να διευκρινιστούν οι στόχοι της εκπαίδευσης στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης. Το 1979, σε μια διάσκεψη εμπειρογνωμόνων που 

συγκλήθηκε στο Παρίσι, η εκπαίδευση των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

ορίστηκε ότι περιλαμβάνει κάθε είδους μελέτη, μάθηση και διδασκαλία σε όλα 

τα εκπαιδευτικά επίπεδα της ιστορίας των μέσων ενημέρωσης, της 

δημιουργικότητας, της χρήσης και της αξιολόγησης. Ομοίως, μελετάται ο 

κοινωνικός αντίκτυπός τους και οι αλλαγές που έχουν κάνει στον τρόπο που 

αντιλαμβάνονται, ο ρόλος τους στη δημιουργική εργασία, η πρόσβαση και η 

συμμετοχή των πολιτών στις λειτουργίες τους. Στη συνέχεια, το 1982, στο 

Διεθνές Συμπόσιο της ΟΥΝΕΣΚΟ στην τότε Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 

Γερμανίας, που υπογράφηκε από εκπροσώπους δεκαεννέα κρατών, η 

Διακήρυξη για την Εκπαίδευση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης επιδιώκει 

να καθιερώσει αυτό το δόγμα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης προκειμένου να 

αναπτυχθεί η εκπαίδευση τις δεξιότητες και τις στάσεις που θα ενισχύσουν 

την κριτική συνείδηση και, ως εκ τούτου, την ικανότητα των χειριστών 

τυπογραφικών και ηλεκτρονικών μέσων. 

Με βάση τα ευρήματα αυτά, η παιδαγωγική των μέσων ενημέρωσης καλύπτει 

ενδεχομένως ένα ευρύ φάσμα γνώσεων (Πασχαλίδης, 2003: 199). Καλύπτει 

την ιστορία και την τεχνολογία των μέσων ενημέρωσης, τη μελέτη της 
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οικονομικής και θεσμικής λειτουργίας τους, θέματα δεοντολογίας και 

ελευθερίας έκφρασης, την πολιτική και κοινωνική τους ταυτότητα. 

Αναζητούνται τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά των μηνυμάτων τους, τα 

ιδεολογικά και αισθητικά τους κριτήρια και τέλος η υποδοχή και η ερμηνεία 

τους από τον παραλήπτη. Ένα τυπικό πρόγραμμα εκπαίδευσης μέσων 

συνδυάζει διαφορετικούς γνωστικούς τομείς, δίνοντας έμφαση στις 

προσδοκίες μάθησης και στο επίπεδο των εκπαιδευτικών και κοινωνικών 

εμπειριών που φέρνουν οι εκπαιδευόμενοι. 

Η παιδαγωγική των μέσων ενημέρωσης αποτελεί μέρος του σημερινού 

κοινωνικού πλαισίου. Επειδή καθορίζεται από την τρέχουσα κατάσταση 

επικοινωνίας, η κριτική παιδεία στα μέσα επικοινωνίας είναι πολιτιστική. Ως 

αποτέλεσμα, η γνώση και η εκμάθηση επισημαίνονται όσον αφορά τη 

διδασκαλία καθώς και την εκπαιδευτική σκοπιμότητα. Τα κριτήρια 

αξιολόγησης βασίζονται στην ορθολογική προσέγγιση τους. Η σχέση του 

εκπαιδευομένου με τα μέσα ενημέρωσης είναι de facto πολυεπιστημονική και 

εποικοδομητική ενώ μακροπρόθεσμα συνεπάγεται αλληλεπίδραση. Η 

κατάρτιση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετίζεται με τις διαδικασίες 

διδασκαλίας και τις προσεγγίσεις εκμάθησης στα έντυπα και τα 

οπτικοακουστικά μέσα 

Ο γραμματισμός των μέσων ενημέρωσης είναι το σταθμισμένο εκπαιδευτικό 

αποτέλεσμα της εισβολής στον κόσμο των μέσων ενημέρωσης ταυτίζεται με 

την ικανότητα κατανόησης και κριτικής αξιολόγησης των μηνυμάτων τους. 

Στόχος της είναι η απόκτηση γνώσεων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η 

ενσωμάτωση αντίστοιχων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη σχολική 

πρακτική (Hart, 1998: 7). Κρίσιμη συνειδητοποίηση των καταπακτών των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η διαδραστική συνδεσιμότητα και η ανταπόκριση 

είναι οι προϋποθέσεις για αποτελεσματική επικοινωνία. Η ανησυχία έγκειται 

στο εάν ο σχολικός μηχανισμός και το πρόγραμμα σπουδών αναγνωρίζουν 

την ανάγκη για βασική μάθηση των μαθητών στα μέσα ενημέρωσης. 

Περιορίζεται από τις απαιτήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας και αποτελεί 

την κατάλληλη εκδοχή της λειτουργικής παιδείας (UNESCO, 1973. Μακράκης, 

2000). Ο σύγχρονος πολίτης πρέπει να ενσωματωθεί και να συμμετάσχει 

ενεργά σε ένα παγκοσμιοποιημένο και πολύ συλλογικό περιβάλλον. 
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Η έμφαση δίνεται στα παραγόμενα προϊόντα των μέσων και στις διαδικασίες 

που προκύπτουν από την πολλαπλή αξιοποίηση των λειτουργιών τους. Κατά 

κύριο λόγο ενδιαφέρονται για την ψυχική επεξεργασία των μεταδιδόμενων 

μηνυμάτων και όχι (μόνο) την αφομοίωσή τους με βάση την συναισθηματική 

έκκληση. Αυτή η διαδικασία επιδιώκει να κάνει τους εκπαιδευτικούς (παιδιά, 

νέους και ενήλικες) να αντανακλούν συνεχώς τους καταναλωτές στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης. Θα καταλάβουν τώρα ότι η γνώση που παρέχεται από 

τα μέσα ενημέρωσης είναι μια κοινωνική δομή. Επομένως, θα είναι σε θέση 

να αμφισβητήσουν κάθε προτεινόμενη αρχή σε έντυπα ή οπτικοακουστικά 

κείμενα. Τελικά με ορθολογισμό και γνώση θα οδηγήσουν σε αυτόνομες 

αποφάσεις. Ιδιαίτερα σε σχέση με την εφημερίδα και τα περιοδικά, είναι 

ζωτικής σημασίας η κριτική γραφή, η παιδεία και η υγιής νοοτροπία 

ανάγνωσης. Ο κριτικός αναγνώστης, που είναι επαρκής και δημιουργικός, ο 

οπτικά και ακουστικά «ύποπτος» πολίτης (Jacquinot-Delaunay, 2001. 

Θεοδωρίδης, 2002: 33) πρέπει συνεχώς να αμφισβητεί και να απαντά: ποιος 

παράγει κάθε έντυπο ή οπτικοακουστικό προϊόν, ποιοι μηχανισμοί; 

Όπως ήδη επισημάνθηκε, μια τυπική μορφή εκπαίδευσης μέσων 

περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους. Δείχνουν, για παράδειγμα, την ιστορία 

των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τις συμβατικές ή ακόμη και ασυμβίβαστες 

πρακτικές τους και τους συνήθεις τρόπους εκπροσώπησης της 

πραγματικότητας. Αναλύονται τα αποτελέσματά τους, οι συνθήκες 

παραγωγής και αναμετάδοσης των μηνυμάτων τους, το θεσμικό τους πλαίσιο, 

οι εγγενείς δυνατότητές τους και οι μεμονωμένοι περιορισμοί. Τα δομικά 

χαρακτηριστικά που αποτελούν ένα μαζικό προϊόν επικοινωνίας μελετώνται 

επίσης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση μιας εφημερίδας: πρώτα οι 

μαθητές παρουσιάζονται τα στάδια της διοργάνωσης και της παρουσίασης 

των ειδήσεων σε διάφορες μορφές - από την αναφορά ανεξάρτητων ατόμων 

και από τη στήλη έως την πολιτική ανάλυση. Εξηγεί τη θέση δημοσιογράφων 

και εκδοτών, αναλυτών, ελεύθερων επαγγελματιών ή ακόμη και ειδικών 

απεσταλμένων. Ο ρόλος των δημοσιογράφων σύμφωνα με την «εξειδίκευση» 

τους (π.χ. πολιτική, δικαστική, αθλητική, πολιτιστική αναφορά) τονίζεται στην 

έκθεση για τις τρέχουσες υποθέσεις. 
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Επίσης, τονίζεται πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά του συντάκτη να 

δημιουργήσει έναν ελκυστικό τίτλο και εντυπωσιακό περιεχόμενο σε κάθε 

είδηση, να διαιρέσει τις στήλες και να επιλέξει το κατάλληλο φωτογραφικό 

υλικό μέχρι την τελική διάταξη. Ιδιαίτερα σήμερα, όταν ο ανταγωνισμός των 

ηλεκτρονικών εντύπων επηρεάζει και τους δείκτες αναγνωσιμότητας, η 

ικανότητα για γρήγορη και ολοκληρωμένη, σχεδόν "διαγώνια" ανάγνωση της 

εφημερίδας θεωρείται προϋπόθεση sinequa non. Εκτιμάται ότι σχεδόν κανείς 

δεν έχει το χρόνο - αλλά, δυστυχώς, και τη διάθεση - να διαβάσει εντελώς 

περισσότερο κείμενο. Κατά συνέπεια, σε μια κίνηση εμπορικής ευελιξίας, το 

ενδιαφέρον μετατοπίζεται τώρα από το πραγματικό περιεχόμενο των 

κειμένων  κυρίως στην ελκυστική και "αναγνώσιμη" μορφή τους. 

Απαιτείται μια εναλλακτική πρακτική αλφαβητισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι οι 

εφημερίδες της Κυριακής, έστω και αν προέρχονται από την ίδια 

δημοσιογραφική οργάνωση, συνήθως επιβάλλουν διαφορετικό καθεστώς. 

Καθορίζει τα δεδομένα μιας εβδομαδιαίας περιοδικής έκδοσης. Οι 

αναγνώστες τους μοιάζουν περισσότερο ενήμεροι και επαρκείς. Επιλέγουν τη 

συστηματική επικαιρότητα και όχι την προσέγγιση "ανάγνωσης 

φωτογραφιών". Συνεχίζουν να απολαμβάνουν την ανάγνωση, δεν είναι 

ανελαστικοί και, προφανώς, μέσω της παραδοσιακής πρακτικής, 

διακηρύσσουν μια πιο υγιή νοοτροπία ανάγνωσης. 

Η γλώσσα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και οι ιδιαίτερες 

αποχρώσεις που δίνει στην αντίληψη των πραγμάτων, αναλύονται ασφαλώς. 

Γενικότερα, όπως συμβαίνει με όλους τους τύπους κειμένου και τις σημαίες 

τους, διερευνάται εδώ η αντίληψη του δέκτη για το μήνυμα και η παραγωγή 

των μέσων ενημέρωσης συνολικά. Η συμμετοχή των ΜΜΕ στις εκπαιδευτικές 

πρακτικές είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως σε τομείς όπου το ίδιο το σχολείο 

επιδιώκει να αναπτύξει ή τουλάχιστον να το κάνει: την εμφάνιση γλωσσικού 

γραμματισμού και, ειδικότερα, την ανάπτυξη της παιδείας, την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας, τον έλεγχο της εικόνες, γνώση του κόσμου. Οι νέοι 

ωθούνται να είναι ταυτόχρονα έτοιμοι και αποτελεσματικοί, έτοιμοι να 

ενταχθούν σε ένα κοινωνικό πλαίσιο όπου κυριαρχεί η εικόνα και όπου τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης ενσωματώνουν το γνωστικό και αντιληπτικό τους 

πεδίο ∙ το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον απαιτεί συνεχείς προσαρμογές και 
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πολλαπλασιασμοί είναι οι καταλύτες αυτής της κανονιστικής εγρήγορσης 

αποτελεσματικά στην απορρόφηση και διαχείριση της εξωτερικής 

πραγματικότητας. Το θέμα δεν είναι μόνο η ελεύθερη πληροφόρηση, αλλά 

κυρίως η ελεύθερη έκφραση και η ενεργός συμμετοχή στην κοινωνική δράση 

(Masterman, 1994: 19). 

Στην ανάπτυξη αυτής της διδακτικής διαδικασίας, η συμβολή των συνειδητών 

εκπαιδευτικών είναι κρίσιμη. Δρουν ως «γνωστικοί εταίροι» των ΜΜΕ. Όχι 

μόνο δεν υποτιμούν αλλά αντιθέτως βασίζονται στην κουλτούρα των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης και εμπνέονται από τη δυναμική της. Τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης θεωρούνται ταυτόχρονα ως πηγή πληροφόρησης και 

εκπροσώπησης του κόσμου και πάνω απ’ όλα ως ένα βολικό εργαλείο 

ανάλυσης. Παρατηρώντας, για παράδειγμα, ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα είναι 

πολυμορφικό. Δεν συνεπάγεται την παθητική και αδιάκριτη στάση των θεατών 

- εκπαιδευόμενων. Ενεργοποιεί επίσης ένα ευρύ φάσμα "μικρο-γνώσεων" στις 

οποίες οι μαθητές εκτίθενται και δημιουργικά συνεργάζονται. Οι υποτιθέμενες 

εμπειρίες των παιδιών από την προσχολική ηλικία είναι σημαντικές και δεν 

πρέπει να παραβλεφθούν. Η εγκατάλειψή τους σε μια επιφανειακή, 

αποκλειστικά ψυχαγωγική σχέση μέσων αρνείται οποιαδήποτε στάση κριτικής 

αντανάκλασης (Buckingham, 2003, Κεφ. 9). 

Πράγματι, η σύγχρονη έννοια της παιδείας προτείνει μια «επέκταση» της 

εκπαίδευσης των μέσων ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, δεν είναι αρκετό σήμερα 

ο υπόπτων πολίτης να μπορεί απλώς να αναλύει και / ή να επικρίνει τα 

προϊόντα των μέσων ενημέρωσης - κείμενα. Πρέπει να παράγει μηνύματα 

ταυτόχρονα. Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν κατάλληλες δεξιότητες 

επικοινωνίας έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι όχι μόνο να διαβάσουν τα μέσα 

ενημέρωσης αλλά και να γράψουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή η 

γραφή, δηλαδή η παραγωγή μηνυμάτων σχετικά με την κατάσταση της 

επικοινωνίας, αφορά κυρίως τα οπτικοακουστικά προϊόντα. Αποτελεί βασικό 

στοιχείο στην εκπαίδευση των μέσων ενημέρωσης τόσο εντός όσο και εκτός 

του σχολικού πλαισίου. Και αυτό συμβαίνει σήμερα, χάρη στις νέες 

τεχνολογίες και το ολοένα και χαμηλότερο κόστος τους, όλο και περισσότεροι 

άνθρωποι όλων των ηλικιών μπορούν τώρα να γίνουν θεατές, δημιουργοί, 
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καταναλωτές και να εκφράσουν τις ανησυχίες, τα ενδιαφέροντά τους και την 

ταυτότητά τους (Buckingham, 2003, Κεφ. 9). 

Όταν φοιτούν στο σχολείο, οι μαθητές είναι σχετικά εξοικειωμένοι με τη 

γλώσσα των μέσων ενημέρωσης, καθώς έχουν εμπειρία - λιγότερο ή 

περισσότερο - και τη γνώση - περισσότερο ή λιγότερο - ως αναγνώστες και 

θεατές αλλά όχι ως συγγραφείς ή παραγωγοί οπτικοακουστικών προϊόντων. 

Ταυτόχρονα, οι προσδοκίες και τα κίνητρά τους όσον αφορά την παραγωγή 

καθαυτή ποικίλλουν. Επομένως, ανεξάρτητα από το υπάρχον βιωματικό και 

γνωστικό επίπεδο, αυτό που είναι σημαντικό είναι να τους παρέχονται τα 

απαραίτητα εργαλεία. Η γνώση, που αποκτήθηκε σταδιακά από τις 

καθημερινές τριβές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα μετατραπεί τώρα από 

την παθητική πρόσληψη σε ενεργό εταιρική σχέση. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή νέων κειμένων, οπτικών και ηχητικών 

μηνυμάτων (Buckingham, 2003, Κεφ. 9). 

Το όλο έργο έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αρχικά, η μάθηση σε αυτή τη διαδικασία 

παραγωγής περιλαμβάνει μια διαλεκτική σχέση μεταξύ θεωρίας (ανάλυσης) 

και πρακτικής (προγραμματισμένης πρακτικής). Κάθε φοιτητική παραγωγή ως 

δημιουργική πράξη είναι γενικά ένα κοινωνικό προϊόν. Κάθε φορά που οι 

εκπαιδευόμενοι καλούνται να μιλήσουν σε μια ιστορία, αναπόφευκτα 

εμπνέονται από - και καταφεύγουν σε - το βιωματικό τους απόθεμα. Συζητούν 

τους όρους της καθημερινής τους ζωής. Αναφέρονται στις σχέσεις τους με 

τους συνομηλίκους, χειραγωγούν και συνειδητά συμμετέχουν σε ρολόι, 

καταφεύγουν στη δύναμη της φαντασίας. Μπορεί να είναι δυνατόν, σε σχέση 

με αυτή την εκπαιδευτική επιλογή, να εγείρουν μια λογική αντίρρηση ότι 

πολλές από τις παιδικές παραγωγές δεν είναι τίποτα περισσότερο από 

ακατάλληλες πλαστογραφίες - αντιγραφές - από εκείνους που έχουν 

αντιγραφεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ακόμη και ανούσιο 

πειραματισμό (Buckingham, 2003, Κεφ. 9). 

Ωστόσο, στην πράξη διαπιστώνεται ότι όλες οι δημιουργίες των σπουδαστών 

προσφέρονται για αξιολόγηση. Περιέχουν στοιχεία για διαπραγμάτευση, 

γελοιοποίηση ή κριτική. Μέσα από τις παραγωγές τους οι εκπαιδευόμενοι 

εκπληρώνουν τις επιθυμίες τους. Ταυτόχρονα, με τις ιστορίες που 
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δημιουργούν, διερευνούν έμμεσα τις κοινωνικές διαστάσεις της ταυτότητάς 

τους (φύλο, εθνότητα, άποψη της διαφορετικότητας). Η πιο σημαντική πτυχή 

αυτής της διαδικασίας στην εκπαίδευση των ΜΜΕ δεν είναι μόνο η 

αυτοαξιολόγηση της παραγωγής από τον ίδιο τον δημιουργό. Το πιο 

σημαντικό, εκτιμάται από ένα ακροατήριο (καθηγητές, συμμαθητές, γονείς, 

άλλοι παραλήπτες). Επομένως, με την αυτοαξιολόγηση και την 

ανατροφοδότηση, οι οπτικοακουστικοί παραγωγοί αντιλαμβάνονται κυρίως τη 

σχέση μεταξύ πρόθεσης και τελικού αποτελέσματος. Πληρώνονται καλά για 

τις αναπτυσσόμενες πρωτοβουλίες τους. Αναγνωρίζουν επιτέλους την 

πολυπλοκότητα των μεθόδων και των ενεργειών που απαιτούνται για να 

οδηγήσουν σε νόημα της παραγωγής. Τα θεμέλια τίθενται για μια πιο 

συστηματική και θεωρητική προσέγγιση στον κόσμο των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης στη συνέχεια (Buckingham, 2003, Κεφ. 9). 

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αυτών των εκπαιδευτικών πρακτικών 

αποσκοπεί κυρίως στην εξοικείωση των μαθητών με τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης καθώς και στη συνειδητή επικοινωνία με τα μεταδιδόμενα 

μηνύματα. Αυτό είναι μακράν η πιο σημαντική λειτουργία του γραμματισμού 

στα μέσα επικοινωνίας. Καθορίζει επίσης ξεκάθαρα τους ατομικούς στόχους 

μάθησης. Στόχος του είναι κυρίως η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η 

ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων. Οι μαθητές και οι έφηβοι αγωνίζονται 

να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το ρόλο των μέσων ενημέρωσης στη ζωή 

τους. Ως αποτέλεσμα, θα επιλέξουν την ποιότητα των ταινιών και των 

τηλεοπτικών προγραμμάτων που θα παρακολουθήσουν, τις μορφές που θα 

διαβάσουν. Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας η καλλιέργεια της κριτικής 

σκέψης, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η ανάπτυξη μιας ώριμης στάσης 

απέναντι στις ΜΜΕ και τα προϊόντα τους. Τέλος, η κατανόηση του 

οικονομικού ρόλου, των κοινωνικών εκδηλώσεων και της πολιτικής 

λειτουργίας των ΜΜΕ συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο σημαντικών - αν και 

μακροπρόθεσμων - στόχων αυτής της διδακτικής διαδικασίας. 

Οι μαθητές συνειδητοποιούν σταδιακά την πολυδιάστατη επίδραση των 

μέσων ενημέρωσης στη διαμόρφωση της πραγματικότητας. Η συνάφεια τους 

με τις ιδεολογικές αγκύλες και τα στερεότυπα, με τον πολλαπλασιασμό του 

καταναλωτισμού και του ρατσισμού, με την ενσωμάτωση των πολιτιστικών 
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αξιών και της βλάβης σε όλες τις εποχές, εξετάζεται κριτικά ... Η επικοινωνία 

και η πολιτισμική παιδεία επεκτείνονται. Επιπλέον, σήμερα οποιοσδήποτε 

είναι ικανός να εξομοιώνει τόσο την οπτική όσο και την ακουστική παιδεία 

μπορεί να θεωρηθεί γραφή. Κατανοεί, ερμηνεύει και αξιοποιεί την ποικιλία των 

ερεθισμάτων που προσφέρει το περίπλοκο και συνεχώς εξελισσόμενο 

περιβάλλον επικοινωνίας. Η βάση αυτών των εκτιμήσεων καθορίζει τον 

θεμελιώδη σκοπό. Αναπτύσσονται οι απαραίτητες στάσεις και δεξιότητες που 

θα επιτρέψουν στους εκπαιδευόμενους να έχουν μια πιο έντονη και 

δημιουργική σχέση με τα σύγχρονα κοινωνικά και πολιτιστικά μέσα. 

Κάθε πράξη επικοινωνίας εξ αρχής αποσκοπεί να αποσαφηνίσει και να 

απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα: ποιος λέει τι, με ποια μέσα και σε 

ποιον απευθύνεται, υπό ποιους όρους και υπό ποιες συνθήκες, με ποιο 

σκοπό και με ποιο τελικό αποτέλεσμα; Η μεσολάβηση του μηνύματος στη 

μετάδοσή του από τον πομπό στον δέκτη αποκαλύπτει μια σαφή προδιάθεση 

και δίνει συνεπή αποτελέσματα - το επικοινωνιακό μοντέλο του Lasswell 

(Vidal & McQueill, 1981). 

Στο πλαίσιο αυτό, η λειτουργία των ΜΜΕ αναλύεται ως παράμετρος της 

παιδείας και αξιολογείται στην παιδαγωγική της διάσταση. Βασικά κριτήρια 

εξετάζονται (Suzuki, 1997: 35.Tella, 1997: 52). Υποδείξτε κυρίως τον πομπό 

κάθε μηνύματος και τους λόγους της μετάδοσής του. Χρησιμοποιούνται 

επίσης οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του μηνύματος 

ελκυστικού για τον παραλήπτη. Προσδιορίστε τυχόν προβαλλόμενα πρότυπα 

και αξίες της ζωής. Διερευνά την ετερογένεια του μηνύματος σε σχέση με τους 

αποδέκτες του (π.χ. υπάρχουν άλλοι που θα μπορούσαν να αντιληφθούν 

αυτό το μήνυμα με διαφορετικό τρόπο από ό, τι εγώ;). Φυσικά, συζητείται η 

προκαθορισμένη στόχευσή της και κάθε προσδοκία της καθολικότητας. Τέλος, 

επιχειρείται η αποσαφήνιση της ομάδας στόχου και των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της. 

Αυτοί οι άξονες αναφέρονται και εφαρμόζουν συγκεκριμένες πρακτικές 

γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας. Είναι ενσωματωμένα δημιουργικά στην 

σχολική πρακτική και συνδέονται θεσμικά με το πρόγραμμα σπουδών του 

Ενιαίου Διεπιστημονικού Προγράμματος, το οποίο προωθεί το Παιδαγωγικό 



76 

Ινστιτούτο (ISCP, 2001). Ο σχεδιασμός διδασκαλίας υλοποιείται με 

ρεαλιστικές προσδοκίες καλλιέργειας κριτικής και παραγωγικής σκέψης και 

εφαρμόζονται παρόμοια σχέδια δράσης. Η προσέγγιση είναι διεπιστημονική, 

διαδραστική και συχνά βιωματική. Η μεθοδολογία της καθοδηγούμενης 

έρευνας, της διδακτικής και της ομαδικής διδασκαλίας χρησιμοποιείται καλά 

(Ματσαγκούρας, 1998: 347). Επιπλέον, οι δηλωμένοι στόχοι σχετίζονται με 

όλες τις δομές ανάπτυξης της προσωπικότητας (γνωστική ικανότητα και 

συναισθηματική ετοιμότητα, απόκτηση αντίστοιχων δεξιοτήτων), σύμφωνα με 

τους επικρατούσες διδακτικούς στόχους (Bloom & Karthwohl, 1986). 

 

4.2 Η παιδευτική διάσταση της γλώσσας των ΜΜΕ 

Είναι γεγονός ότι οι πληροφορίες και τα μηνύματα που παράγονται και 

κυκλοφορούν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την καθιστούν ένα ιδιαίτερα 

σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που έχει ενσωματωθεί στην καθημερινή ζωή 

των πολιτών του δυτικού τύπου για σκοπούς πληροφόρησης και ψυχαγωγίας 

(Τσιτσανούδη - Μαλλίδη, 2011: 60). Ο θεατής επηρεάζεται από τη 

δημοσιογραφική τηλεοπτική εκπομπή, επειδή μεταφέρεται στη δημόσια 

σφαίρα μέσω ηλεκτρονικών μέσων σε ευρεία κοινωνικά στρώματα. Στη 

σημερινή εποχή, ο εκπαιδευτικός ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η 

βαθιά επίδρασή τους στο γλωσσικό συναίσθημα καθώς και στη διαμόρφωση 

της συμπεριφοράς της ζωής είναι γενικά αποδεκτοί (Χατζησαββίδης, 2000: 

11). Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός ρόλος των μέσων ενημέρωσης δεν αποτελεί 

πρωταρχικό μέλημα στον τομέα της τηλεόρασης. 

Η κοινωνική διάσταση, καθώς και η έντονη επιρροή του δημοσιογραφικού 

λόγου, οφείλονται στη δημόσια φύση των μέσων ενημέρωσης, τα οποία έχουν 

μεγάλη δύναμη και διαμορφώνουν σημαντικά την κοινή γνώμη. Ο 

δημοσιογραφικός λόγος δεν είναι μόνο ενημερωτικός, αλλά και ικανός να 

αναδιαρθρώσει και να ανοικοδομήσει πραγματικότητες, οι οποίες με τη σειρά 

του ενεργούν με τέτοιο τρόπο, διαμορφώνοντας τις ατομικές και συλλογικές 

ιδεολογίες, στάσεις και στερεότυπα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ΜΜΕ να 

έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ομιλία και τη νοοτροπία των ανθρώπων. Ο 

δημοσιογραφικός λόγος μεταδίδει όχι μόνο ρητές πληροφορίες, αλλά και 
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μυστικές πληροφορίες (ιδέες, απόψεις, μηνύματα, αντιλήψεις). (Τσιτσανούδη - 

Μαλλίδη, 2006: 11). 

Η διαφήμιση είναι επίσης μέρος των μέσων ενημέρωσης, καθώς η διαφήμιση 

είναι μια μορφή μαζικής επικοινωνίας. Η διάδοση των διαφημιστικών 

μηνυμάτων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη λειτουργία των μέσων 

ενημέρωσης. Στόχος είναι να κοινωνικοποιήσει τον καταναλωτή και να 

οδηγήσει τον τρόπο ζωής των καταναλωτών μέσω της διαφήμισης. Να 

ωθήσει τον καταναλωτή σε μια σταθερή αγορά των πραγμάτων για να 

αντιμετωπίσει την ανεκπλήρωτη ζωή του (Chomsky, 2000: 59). Ως 

αποτέλεσμα, τα ΜΜΕ θέλουν έναν παθητικό αποδέκτη, χειραγωγώντας τους 

πολίτες παρέχοντας πληροφορίες για καταναλωτικά αγαθά. Ο διαφημιζόμενος 

χρησιμοποιεί τη γλώσσα, τις εικόνες και τις αξίες από τον πολιτισμό και 

σχηματίζει ένα μήνυμα που το τροφοδοτεί. Ο δέκτης μπορεί και κατανοεί τις 

έννοιες του πολιτισμού επειδή είναι μέρος του (Dyer, 1993: 19). 

Και ενώ αναφερόμαστε σε διάφορες πτυχές της εκπαιδευτικής διάστασης της 

γλώσσας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αυτό που γίνεται εμφανές είναι ότι 

ο παραλήπτης του σύγχρονου δημοσιογραφικού και διαφημιστικού λόγου δεν 

λαμβάνει στοιχεία που ενισχύουν και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό του και 

υπογραμμίζουν τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Αυτό συμβαίνει επειδή ο 

κώδικας γλώσσας που χρησιμοποιείται σε εκπομπές ειδήσεων ή σε 

διαφημίσεις είναι περιορισμένος. Ο σκοπός είναι να είναι κατανοητός, ώστε να 

μην διαταραχθεί ο μικρόκοσμος των παραληπτών. Βασικά λαϊκά λόγια και 

φράσεις χρησιμοποιούνται και η ομιλία προσαρμόζεται στους κώδικες 

γλώσσας διαφόρων κοινωνικών ομάδων, όπως η γλώσσα των νέων. Οι 

διαφημιζόμενοι προσαρμόζουν τη γλώσσα της διαφήμισης σε σχετική 

κοινωνική ομάδα για να προωθήσουν τα διαφημιστικά προϊόντα των νέων 

(Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, 2011: 90).  

 

4.3 ΜΜΕ και γλωσσική αγωγή 

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αναμφισβήτητα κέντρο διάδοσης 

πληροφοριών, γνώσεων, ψυχαγωγίας καθώς και στάσεων και γλωσσικών 

προτύπων. Έχουν τεράστιο αντίκτυπο όσο ο άνθρωπος, ως κοινωνικό ον, 
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διαμορφώνει την ταυτότητά του μέσω πληροφοριών που αντλεί από το 

περιβάλλον του. Τα ΜΜΕ μεσολαβούν κατά κύριο λόγο μεταξύ της πηγής 

πληροφοριών και των μελών μιας ομάδας ατόμων που αποτελούν μάζα. Η 

κοινωνική δύναμη των ΜΜΕ είναι η συλλογή πληροφοριών που τα διακρίνει 

από οποιονδήποτε άλλο πάροχο πληροφοριών και πληροφοριών. Επιπλέον, 

η κουλτούρα των μέσων ενημέρωσης πλημμυρίζει το παιδί με διαφορετικά 

οπτικά, ακουστικά και μοντέλα που επηρεάζουν τη μνήμη των μέσων και την 

ψηφιακή κουλτούρα (Παπαδοπούλου, 2017: 97). Η εξέλιξη των ΜΜΕ, η οποία 

είναι συνέπεια της τεχνολογικής εξέλιξης, έχει εντείνει το φαινόμενο της 

μαζικής κινητοποίησης, καθώς και όλα τα οφέλη και τα μειονεκτήματα που 

συνεπάγεται (Χατζησαββίδης, 1999: 73). 

Η εκμάθηση γλωσσών είναι μια απαραίτητη διαδικασία που βοηθά το άτομο 

στην κοινωνία να αποκτήσει το πιο βασικό «εργαλείο» επικοινωνίας για να 

εντοπίσει μέσα στην κοινότητα ως σύνολο. Ως εκ τούτου, η γλώσσα είναι ένα 

μέσο για να συμβάλει στον κοινωνικό προσδιορισμό του ατόμου. Στις 

σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, η γλωσσική εκπαίδευση διεξάγεται από 

επίσημους θεσμούς, όπως το σχολείο, αλλά και ανεπίσημα, μέσω γλωσσικών 

διεγέρσεων που γίνονται δεκτά από το άτομο, όπως τα μέσα ενημέρωσης και 

το αναπτυσσόμενο περιβάλλον. Η επεξεργασία της γλωσσικής εκπαίδευσης 

αποτελείται από επίσημα αλλά και άτυπα όργανα, τα οποία αποσκοπούν στο 

να παράσχουν στο άτομο τα μέσα επικοινωνίας και θα τον βοηθήσουν να το 

ορίσουμε μέσα στην κοινωνία. Παρόλο που τα ΜΜΕ είναι φορέας 

πληροφοριών και η γλωσσική εκπαίδευση είναι μια διαδικασία, έχουν πολλά 

κοινά πράγματα, τα οποία είναι τα εξής: 

- "η λειτουργία διαμεσολάβησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης γίνεται μέσω 

της γλώσσας, πράγμα που σημαίνει ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι ένας από 

τους παρόχους ρυθμιζόμενης γλώσσας, ο οποίος παρέχει ούτως ή άλλως 

γλωσσικά μοντέλα". 

- Τα ΜΜΕ διευκολύνουν την αυτοδιάθεσή τους στην κοινωνία. Η γλωσσική 

εκπαίδευση, από την άλλη πλευρά, ως εξελικτική διαδικασία, αποσκοπεί στην 

κατάκτηση ενός «εργαλείου» για να διευκολύνει το άτομο να προσδιοριστεί 

στον εαυτό του στην κοινωνία, 
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- Τα ΜΜΕ διαμορφώνουν συνείδηση, συμπεριφορές, πρότυπα και αξίες, ενώ 

η γλωσσική εκπαίδευση διαμορφώνει τις γλωσσικές δεξιότητές 

του(Χατζησαββίδης, 1999: 74).  

Η γλωσσική εκπαίδευση των φοιτητών, όπως προαναφέρθηκε, θεσμοποιείται 

από το σχολείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα βασικό εργαλείο εκμάθησης 

γλωσσών θα μπορούσε να είναι ένα λεξικό που δίνει έμφαση στην 

παιδαγωγική λειτουργία του λεξικού, επιδιώκει να είναι φιλικό προς το παιδί 

και ταυτόχρονα αισθητικό και αποτελεσματικό εγχειρίδιο (Καψάλης, 2017). Η 

γλωσσική εκπαίδευση καλλιεργείται επίσης μέσω των μέσων ενημέρωσης, 

ιδίως της τηλεόρασης. Ο λόγος βίντεο τροποποιεί τους όρους και τους 

παράγοντες της πραγματικής επικοινωνίας, δημιουργώντας μια προφανή 

επικοινωνία που δεν είναι κατανοητή από τον παραλήπτη του τηλεοπτικού 

μηνύματος. Ως αποτέλεσμα αυτής της παραδοχής, υπάρχει μια 

παραμόρφωση στη σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και εκμάθησης γλωσσών. 

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι η τηλεοπτική συζήτηση, που 

προσλαμβάνεται από ένα παιδί, είναι βασικά προφορική. Συνεπώς, μόνο το 

πεδίο της προφορικής ομιλίας καλλιεργείται, και αν αυτό μπορεί να συμβαίνει. 

Οι υπόλοιπες περιοχές (προφορική παραγωγή, γραπτή κατανόηση, γραπτή 

παραγωγή) καλλιεργούνται με θεσμοθετημένη γλωσσική εκπαίδευση στο 

σχολείο (Καψάλης, 2017: 164). 

Δεν είναι μόνο ο τηλεοπτικός λόγος που συμβάλλει στην καλλιέργεια της 

γλωσσικής εκπαίδευσης. Οι δυνατότητες του υπολογιστή και του Διαδικτύου 

τα τελευταία χρόνια με την εμφάνιση τεχνολογικών εξελίξεων έχουν επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές στον τομέα της διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Σύμφωνα 

με το κίνημα CAI (Computer Assisted Instruction), δίνεται έμφαση στην 

πρακτική γραμματικής και γραφής. Σύμφωνα με αυτό το κίνημα, ο 

υπολογιστής λειτουργεί ως δάσκαλος ασθενούς ο οποίος δίνει το υλικό σε 

μικρά τμήματα στον μαθητή. Ανταμείβει την επιτυχία του σπουδαστή, αλλά 

παρέχει επίσης την κατάλληλη ανατροφοδότηση σε περίπτωση αποτυχίας, 

ώστε ο μαθητής να κατανοήσει το πρόβλημά του και τελικά ενημερώνεται ως 

φυσικός δάσκαλος για την πορεία του (Κουτσογιάννης, 2011: 275). 
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Μια ποικιλία γλωσσικών υλικών μπορεί να βρεθεί στο Διαδίκτυο και αποτελεί 

μια ατελείωτη πηγή ενημερωτικού υλικού. Το γλωσσικό υλικό αυξάνεται και οι 

μαθητές μπορούν να αναζητήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. Το 

Διαδίκτυο, ως μέσα ενημέρωσης, παρέχει ευκαιρίες για τη δημιουργία 

πραγματικών καταστάσεων επικοινωνίας και ως εκ τούτου συμβάλλει 

αποφασιστικά στην επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας. Ωστόσο, για να 

καταστούν οι νέες τεχνολογίες ένα πολύτιμο εργαλείο διδασκαλίας που θα 

συμβάλει στο μάθημα της γλώσσας, απαιτείται η σωστή χρήση τους, διότι η 

απερίσκεπτη χρήση τους μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις. (Μήτσης, 

2004: 198). 

 

4.4 Τα ΜΜΕ στο ΑΠΣ/ΔΕΠΣΣ 

 

4.4.1 Το ΔΕΠΠΣ της ελληνικής γλώσσας στο Δημοτικό σχολείο 

Σύμφωνα με το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών  της 

ελληνικής γλώσσας για το δημοτικό σχολείο: 

1. Σκοπός της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος. Σκοπός της 

διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος είναι να μπορούν οι μαθητές να 

χειρίζονται με επάρκεια τον γραπτό και προφορικό λόγο ώστε να μπορούν να 

συμμετέχουν ενεργά στη σχολική ζωή και στην κοινωνία γενικότερα 

(ΔΕΠΠΣ,2001: 1). 

Η γλώσσα λοιπόν είναι μέσο επικοινωνίας, διανόησης, δημιουργικής και 

κριτικής σκέψης, είναι φορέας και μέσο υλοποίησης γενικότερα της 

εκπαίδευσης, είναι αξία και φορέας πολιτισμού (ΔΕΠΠΣ,2001:1). 

Είναι μέσο δράσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων, κατανόησης 

της πραγματικότητας αλλά και δημιουργίας πραγματικότητας (ΔΕΠΠΣ,2001: 

1). Το θεωρητικό πλαίσιο του προγράμματος σπουδών έχει ως επίκεντρο την 

επιστήμη της Γλωσσολογίας(Ανάλυση του Λόγου Πραγµατολογία γλωσσικών 

πράξεων, Συστηµική Λειτουργική Γλωσσολογία, αλλά και Παραδοσιακή και 

Δοµολειτουργική Γραµµατική, Γενετική Μετασχηµατιστική Γραµµατική, 

Φωνητική-Φωνολογία, Μορφολογία, Σηµασιολογία, Διαλεκτολογία),  κυρίως 
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αλλά και σε συναφείς επιστημονικές περιοχές κυρίως: Αναλυτική Φιλοσοφία, 

Κυβερνητική, Επιστήμη της Επικοινωνίας, Γλωσσική  και γνωστική ψυχολογία 

αλλά και άλλοι (ΔΕΠΠΣ, 2001:1). 

2. Άξονες, γενικοί στόχοι, θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης. 

Στους άξονες, τους γενικούς στόχους και τις θεμελιώδεις έννοιες της 

διαθεματικής προσέγγισης εκτός πολλών άλλων ο μαθητής συλλαμβάνει 

υπονοούμενα (ΔΕΠΠΣ, 2001: 2) εκτιμά και απολαμβάνει αισθητικά 

καταξιωμένες μορφές λόγου όπως οι απαγγελίες (ΔΕΠΠΣ, 2001:2) επιλέγει 

μια εφημερίδα ένα άρθρο από τράπεζα δεδομένων (ΔΕΠΠΣ, 2001: 2). 

Μαθαίνει να διαχειρίζεται την πληροφορία, εντοπίζει τις πληροφορίες που 

θέλει και τις αξιοποιεί, αναλύει και συνθέτει πληροφορίες, χρησιμοποιεί Η/Υ 

(ΔΕΠΠΣ, 2001: 4). 

 

4.4.2 Το ΑΠΣ της ελληνικής γλώσσας στο Δημοτικό σχολείο 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 

1. Ειδικοί σκοποί 

Σύμφωνα με το γενικό σκοπό της διδασκαλίας της γλώσσας ο μαθητής πρέπει 

να μπορεί να την κατανοεί, να την ομιλεί, να την γράφει και να την διαβάζει με 

άνεση (ΑΠΣ,2001:4). 

 

1.1 Προφορικός λόγος 

Όσον αφορά τον προφορικό λόγο, ο μαθητής να μπορεί να κατανοεί τις 

φραστικές επιλογές του ομιλητή, να αναγνωρίζει και να ερμηνεύει 

συναισθήματα και τις προθέσεις του ομιλητή, να αναγνωρίζει τον κατευθυντικό 

λόγο χρησιμοποιώντας ως ενδεικτικές δραστηριότητες τον σχολιασμό μιας 

είδησης (ΑΠΣ,2001:7) κ.α. 
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Να μπορεί να αναλύει και να αξιολογεί τις πληροφορίες που του δίνονται 

εκτιμώντας όλα τα στοιχεία του λόγου, να εντοπίζει τα κύρια σημεία στο λόγο 

των ομιλητών, να τα συγκρατεί και να τα αξιοποιεί κατά περίσταση. Να 

διακρίνει το πραγματικό από το εξωπραγματικό, το γεγονός από το σχόλιο και 

τη γνώμη, τα αντικειμενικά δεδομένα από τη διαφήμιση και την προπαγάνδα. 

Μέσα από αυθεντικές διαφημίσεις να κατανοήσει τους μηχανισμούς και τις 

στρατηγικές της διαφήμισης και να μπορέσει να τις συγκρίνει με διαφημίσεις 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΑΠΣ,2001:8). 

 

1.2 Γραπτός λόγος 

Σκοπός είναι ο μαθητής να μπορεί να διαβάζει με ευχέρεια και ακρίβεια, να 

κατανοεί το περιεχόμενο των κειμένων, να αναζητά, να αξιολογεί, να επιλέγει 

και να αξιοποιεί την πληροφορία.(ΑΠΣ,2001:10) 

Να διαμορφώνει κριτική στάση απέναντι σε αυτά που διαβάζει(ΑΠΣ,2001:12), 

να εντοπίζει και να αξιολογεί τις απόψεις ενός συγγραφέα(ΑΠΣ,2001:12). 

 

1.3 Παραγωγή γραπτού λόγου. 

Σκοπός είναι να μπορεί το παιδί να επικοινωνεί με τη χρήση του γραπτού 

λόγου και να αντλεί χαρά μέσα από τη διαδικασία αυτή (ΑΠΣ,2001:14). 

Ο μαθητής χρησιμοποιεί διάφορα είδη λόγου για διάφορους αποδέκτες και 

διάφορους σκοπούς. Διακρίνει σχέσεις μεταξύ των προθέσεων του γράφοντος 

και της γλωσσικής μορφής που χρησιμοποιεί. Διατυπώνει επιχειρηματολογία 

με σαφείς θέσεις και ικανοποιητική στήριξη για διάφορα θέματα που τον 

απασχολούν. Ασκείται στον αναφορικό και κατευθυντικό λόγο (ΑΠΣ,2001:14). 

Διαχείριση της πληροφορίας (ΑΠΣ,2001:26). 

Σκοπός είναι η κατάκτηση δεξιοτήτων αναζήτησης πληροφοριών και η 

αποκωδικοποίηση οπτικών και ακουστικών σημάτων( ΑΠΣ,2001:26). 
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Στόχος είναι ο μαθητής να εντοπίζει και να αξιολογεί τις πληροφορίες που 

χρειάζεται χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές πληροφόρησης γλωσσικές και 

μη. Να μπορεί να διερευνά τα κριτήρια της αξιολόγησης των πληροφοριών ( 

ΑΠΣ,2001:26). 

Μέσα από τα προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια εργασίας (ΑΠΣ,2001:27) οι 

μαθητές μπορούν να μελετήσουν τα διάφορα είδη κειμένων μέσα από 

διαφορετικές ημερήσιες εφημερίδες. 

 

2. Πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της γλώσσας στο Δημοτικό 

σχολείο. 

Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι αποδέκτης μιας πληθώρας κειμένων, γραπτών 

και προφορικών, που μεταδίδονται τόσο από τα παραδοσιακά όσο και από τα 

σύγχρονα μέσα επικοινωνίας (ΠΣ,2001:2). Ο συνδυασμός του κειμένου, του 

ήχου και της εικόνας αποτελεί μια σύγχρονη αντίληψη της επικοινωνίας 

(ΠΣ,2001:4). 

Ένας από τους σκοπούς της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας είναι να 

κατανοήσουν οι μαθητές ότι ο λόγος των κειμένων που αναδύονται μέσα από 

τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των πολυμέσων διαφέρει από τον 

καθημερινό γραπτό και προφορικό λόγο ως προς τα χαρακτηριστικά του. 

Επίσης υπάρχουν και υβριδικά κείμενα που χρησιμοποιούνται μέσω των ΤΠΕ 

σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας. Μέσω των ΤΠΕ μπορούν να έρθουν 

σε επικοινωνία με όλο τον σύγχρονο κόσμο (ΠΣ,2001:10). Τα σύγχρονα μέσα 

της τεχνολογίας μεταδίδουν μηνύματα (ΠΣ,2001:12).Στα πλαίσια του διδάσκω 

τους μαθητές και όχι το κείμενο, ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί μη λογοτεχνικά 

κείμενα που άπτονται των ενδιαφερόντων των μαθητών  μη λογοτεχνικά 

όπως δημοσιογραφικά, ηλεκτρονικά κτλ(ΠΣ,2001:30). 

 

4.4.3 Το ΔΕΠΣΣ του νηπιαγωγείου 

Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών για το νηπιαγωγείο. 

1.Σκοπός του νηπιαγωγείου 
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Σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν 

σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά (ΔΕΠΠΣ,2001:1). 

1.2 Βασικές αρχές του διαθεματικού ενιαίου πλαισίου προγραμμάτων 

σπουδών για το νηπιαγωγείο. 

Μεταξύ άλλων να θέτει ρεαλιστικούς στόχους, να προσαρμόζεται στις ανάγκες 

του παιδιού, να στηρίζει την πολιτισμική ταυτότητα των μαθητών, να 

ενθαρρύνει την πρόσβαση στη γνώση, να επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν 

λάθη, να προάγει την κριτική σκέψη, να στηρίζει το ρόλο της γλώσσας, να 

αξιοποιεί το διαδίκτυο, να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής μας 

(ΔΕΠΠΣ,2001:1, 2).  

1.3 Παιδί και πληροφορική. 

Σκοπός της εισαγωγής της πληροφορικής στο νηπιαγωγείο είναι να έρθουν σε 

επαφή με τον υπολογιστή ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας αλλά και 

ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών τους 

δραστηριοτήτων. Τα  παιδιά παίζουν με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τον 

υπολογιστή και τον αναγνωρίζουν σαν χρήσιμο εργαλείο (ΔΕΠΠΣ,2001:5). 

 

1.4 Χαρακτηριστικά στοιχεία της Μεθοδολογίας. 

Η επικοινωνία και η τεχνολογία διατρέχουν όλα τα προγράμματα και βοηθούν 

στη διαδικασία της μάθησης η οποία συντελείται με διαδραστικό και 

πολυαισθητηριακό τρόπο. Η γλώσσα έχει διαθεματικό χαρακτήρα 

(ΔΕΠΠΣ,2001:5). 

 

1.5 Διαθεματική προσέγγιση-θεμελιώδεις έννοιες-σχέδια εργασίας. 

Τα προγράμματα οργανώνονται γύρω από θέματα που ενδιαφέρουν τα 

παιδιά. Η γλώσσα, η επικοινωνία και η τεχνολογία διατρέχουν κάθε θέμα που 

επιλέγεται (ΔΕΠΠΣ,2001:6). Η επικοινωνία και η πληροφορία είναι στις 

διαθεματικές έννοιες που επιλέγονται. 
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1.6 Παιδί και γλώσσα 

Ικανότητες που επιδιώκονται να αναπτυχθούν είναι μεταξύ άλλων τα παιδιά 

να χρησιμοποιούν επιχειρηματολογία στις συζητήσεις τους(ΔΕΠΠΣ,2001:8). 

Επίσης έρχονται σε επαφή με διαφορετικές εκδοχές του γραπτού λόγου όπως 

εφημερίδες και περιοδικά (ΔΕΠΠΣ,2001:9). Να αντιλαμβάνονται την 

αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Να 

κατανοούν την έννοια της διαφήμισης και να μιλούν για αυτές (ΔΕΠΠΣ,2001: 

16). Να αντιληφθούν τη συμβολή των μέσων επικοινωνίας στην ανταλλαγή 

ιδεών. Να ρωτούν και να ενημερώνονται για τον τρόπο με τον οποίο 

ταξιδεύουν οι ιδέες και οι πληροφορίες όπως με την τηλεόραση, το ραδιόφωνο 

κτλ (ΔΕΠΠΣ,2001:17).Να αναπτύσσουν τη γλώσσα και την επικοινωνία και να 

αξιοποιούν την τεχνολογία (ΔΕΠΠΣ,2001:18). Ενθαρρύνονται να 

αναπτύσσουν τη γλώσσα, την επικοινωνία και να αξιοποιούν την τεχνολογία 

ανάλογα με ασφάλεια και με τρόπο που εξυπηρετεί τις ανάγκες του 

(ΔΕΠΠΣ,2001: 24). 

 

2.Πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου 

Οι βασικές ικανότητες που προωθεί το νέο πρόγραμμα σπουδών από την 

εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για την παιδεία είναι: η επικοινωνία, η 

δημιουργική και κριτική σκέψη, η προσωπική ταυτότητα και η αυτονομία, οι 

κοινωνικές ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη 

(ΑΠΣ,2001:9). 

Ως επικοινωνία ορίζεται η δραστηριότητα μεταφοράς πληροφοριών. Για να 

μπορέσουν να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι χρειάζονται εργαλεία όπως η 

τηλεόραση, ο υπολογιστής κτλ. Η ικανότητα επικοινωνίας εμπεριέχει 

κατασκευή, μεταφορά και κατανόηση του νοήματος, την επιλογή των 

κατάλληλων μέσων και την ικανότητα της προσαρμογής στους παραλήπτες( 

ΑΠΣ,2001:10). Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας έχουν 

αλλάξει τον τρόπο της ζωής μας κυριαρχώντας πάνω σε αυτόν. Ο 

γραμματισμός έδωσε τη θέση του στον πολυγραμματισμό συνδυάζοντας 
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επιτυχώς το κείμενο με την εικόνα και τον ήχο(ΑΠΣ,2001:11).Τα περισσότερα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι εξοικειωμένα με τα σύγχρονα ΜΜΕ, όμως 

υπάρχουν και αυτά που χρειάζονται τη βοήθεια του εκπαιδευτικού για να τα 

γνωρίσουν. 

Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης κρίνεται αναγκαία καθώς τα παιδιά με την 

πληθώρα της πληροφορίας που δέχονται πρέπει να είναι σε θέση να κρίνουν, 

να αξιολογήσουν και να επιλέξουν ποια πληροφορία θα κρατήσουν και ποια 

όχι( ΑΠΣ,2001:13). 

 

Τεύχη της γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου που έχουν αναφορές στα ΜΜΕ. 

Β’ Δημοτικού 1ο τεύχος (σελ 10) Διαφήμιση. 

Γ’ Δημοτικού 1ο  τεύχος (σελ 20) Ώρα για σχολείο. 

Σελ 49 εφημερίδες έπος 40, (σελ 51) γελοιογραφίες, (σελ 62) αναφορά στα 

ΜΜΕ. 

Γ’ Δημοτικού 2ο τεύχος (σελ 20) απόσπασμα από εφημερίδα, (σελ 61) 

απόσπασμα από εφημερίδα το Βήμα. 

Γ’ Δημοτικού( σελ.61) διαδίκτυο. 

Ε’ Δημοτικού ενότητα 15 τηλεόραση. 

ΣΤ’ Δημοτικού ενότητα 9 Συσκευές διαδίκτυο. 

ΣΤ’ Δημοτικού ενότητα 13 τρόπος ζωής και επαγγέλματα. 

Διαπιστώνουμε ότι η αναφορά στα ΜΜΕ δεν είναι συχνή στα βιβλία της 

γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου. 

 

4.4.4 Επικοινωνιακή Γλωσσική Διδασκαλία 

Η κοινή νεοελληνική γλώσσα είναι η ομιλούμενη επίσημη γλώσσα. 

Επηρεάζεται από τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν όπως είναι: η 

επικράτηση της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή, την ιδεολογικοποίηση της 
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πολιτικής, τη γλώσσα των ΜΜΕ, τους νεολογισμούς, τις ξένες λέξεις και άλλα 

(Μακρής, 2001: 28-29).  Επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία είναι η 

διδασκαλία της γλώσσας μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον του μαθητή μέσα 

από τις διάφορες κοινωνικές περιστάσεις στις οποίες συμμετέχει ο μαθητής 

(Μακρής, 2001: 67). Στην επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία τα 

παραδείγματα που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός συνδέονται με ρεαλιστικές 

επικοινωνιακές καταστάσεις (Μακρής, 2001: 69). Με αυτή επιδιώκεται οι 

μαθητές να καταρτιστούν στους τομείς: ομιλία, ακρόαση, ανάγνωση και 

γραπτή έκφραση. Από τη στιγμή που η γλώσσα είναι κοινωνικό προϊόν, 

κρίνεται αναγκαίο οι μαθητές να συμμετέχουν σε καταστάσεις καθημερινής 

επικοινωνίας όπου θα μιμούνται ρεαλιστικές καταστάσεις (Μακρής, 2001: 69). 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

-Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι επιτυχημένη η γλωσσική διδασκαλία 

είναι η δημιουργία κατάλληλου σχολικού κλίματος. 

-Η γλώσσα απευθύνεται σε όλες τις αισθήσεις και δεν διδάσκεται μόνο από τα 

βιβλία αλλά και σε καθημερινές περιστάσεις επικοινωνίας. 

-Απαραίτητο είναι ο δάσκαλος να στηριχτεί στη ζωντανή γλώσσα του παιδιού 

και στα βιώματά του. 

-Ο προφορικός λόγος προηγείται στη γλωσσική διδασκαλία. 

-Ο δάσκαλος είναι ευέλικτος όσον αφορά το σχέδιο διδασκαλίας και πρέπει να 

μπορεί να το αλλάζει και να το προσαρμόζει στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 

των μαθητών του. 

-Από την καθημερινή ζωή αντλεί το υλικό που θα χρησιμοποιήσει στη 

διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος.(Μακρής,2001:70-80). 

 

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
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Δεδομένου ότι στα αναλυτικά προγράμματα για τη διδασκαλία της γλώσσας 

στο δημοτικό σχολείο ο μαθητής πρέπει να μπορεί να την κατανοεί, να την 

ομιλεί, να τη διαβάζει και να την γράφει με άνεση (ΑΠΣ,2001:4), να μπορεί να 

αναγνωρίζει τα συναισθήματα του ομιλητή, τις προθέσεις του και αν ο λόγος 

του είναι κατευθυντικός (ΑΠΣ,2001:7), ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει 

κείμενα από διαφημίσεις, άρθρα από εφημερίδες κ.α. προκειμένου να διδάξει 

το μαθητή του. Η σύνταξη ενός άρθρου, η σύνταξη τίτλων για άρθρα και η 

επιχειρηματολογία υπέρ ενός θέματος ή κατά ενός άλλου επίσης κρίνεται 

αναγκαία. Η δραματοποίηση, το παίξιμο ρόλων δημοσιογράφου-πολίτη, 

οδηγεί επίσης στην καλλιέργεια της γλώσσας, αφού ο μαθητής θα αναγκαστεί 

να χρησιμοποιήσει επιχειρήματα (Μακρής,2001:84-85). 

Αναμφίβολα και η διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας πρέπει να 

ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις της εποχής, έτσι ο μαθητής πρέπει να μπορεί 

να αντλεί πληροφορίες και από όλα τα σύγχρονα ΜΜΕ .Πρέπει να διδαχτεί 

έτσι ώστε να μπορεί να κρίνει αυτά που βλέπει, διαβάζει και ακούει(ΑΠΣ, 

2001:26). 
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Κεφάλαιο 5. Συμπεράσματα- Προτάσεις 

 

5.1 Συμπεράσματα 

Ο συγγραφέας των σύγχρονων μέσων έχει αναλυθεί για το περιεχόμενό του 

σύμφωνα με τις αρχές της κριτικής ανάλυσης λόγου, όπου η γλωσσική 

κατάσταση εμφανίζεται σχεδόν πάντοτε προκατασκευασμένη από τις 

κυρίαρχες ιδεολογίες και το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον. 

Επιπλέον, επιχειρήθηκε προσέγγιση μέσου λόγου σύμφωνα με την στάση της 

εικονικής αρετής, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως μέσο αποκωδικοποίησης της 

ομιλίας. Αυτή η στάση είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον λόγο των 

ΜΜΕ πιο δημοφιλή, φιλικό και οικείο απέναντι στους αποδέκτες του. Έχει 

προκύψει ένα σύστημα γλωσσικών χρήσεων που δημιουργείται προσεκτικά 

από τους δημιουργούς των διαφημίσεων προκειμένου να επιτευχθούν τα 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα, να χειραγωγηθούν οι παραλήπτες με 

φανταστικούς λεκτικούς τρόπους και, τελικά, να διακινηθούν τα προϊόντα και 

οι υπηρεσίες. 

Η δημιουργικότητα των δημιουργών και των κειμένων των μέσων 

ενημέρωσης είναι ότι χρησιμοποιούν μια ποικιλία μορφών γλώσσας των 

μέσων ενημέρωσης και στοχεύουν να μεταφέρουν ένα περιζήτητο, ιδεολογικά 

φορτισμένο μήνυμα. Για τους λόγους αυτούς, έγινε προσπάθεια να τονιστεί η 

σημασία της παιδείας των μέσων ενημέρωσης και άλλων μορφών παιδείας, 

από την προσχολική εκπαίδευση, έτσι ώστε ο μελλοντικός πολίτης να 

μπορέσει να αντιμετωπίσει κριτικά τον λόγο των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

αποκωδικοποιώντας το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης, είτε είναι σε 

μορφή πληροφορίες είτε με τη μορφή μιας εικόνας και ενός σύντομου 

κειμένου. Συγκεκριμένα, επισημάνθηκε η βαθιά σχέση μεταξύ της 

προσέγγισης της επικοινωνίας των φοιτητών και του γραμματισμού των 

μέσων ενημέρωσης. Η ικανότητα επικοινωνίας του ομιλητή σχετίζεται με τον 

τρόπο με τον οποίο ο ακροατής ερμηνεύει ένα μήνυμα ανάλογα με το πλαίσιο 

της επικοινωνιακής κατάστασης. Από την προσχολική ηλικία, τα παιδιά 

πρέπει να οπλίζονται με μια ποικιλία δυνατοτήτων ώστε να μπορούν να 

αντιλαμβάνονται και να λογοθετούν ανάλογα με το συγκεκριμένο γεγονός 
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επικοινωνίας. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η παρουσίαση ορισμένων 

προτάσεων και δραστηριοτήτων επικοινωνίας στο νηπιαγωγείο με αναφορά 

στη συνεχή ανατροφοδότηση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, μέσω 

σχεδιασμένων γλωσσικών δραστηριοτήτων που ενθαρρύνουν τους μαθητές 

να συμμετάσχουν και να είναι αποφασιστικής σημασίας σε οποιαδήποτε 

μορφή εξουσίας. 

Εν κατακλείδι, επιτρέψτε μου να πω ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν 

καταλυτική επίδραση, τόσο στον συναισθηματικό κόσμο των παιδιών όσο και 

στο λεκτικό επίπεδο. Πρόκειται για ένα παράλληλο σχολείο και ως εκ τούτου 

είναι επιτακτική ανάγκη οι μαθητές να εξοικειωθούν με τα είδη αλφαβητισμού 

και ιδιαίτερα με την παιδεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

 

5.2 Προτάσεις για το νηπιαγωγείο 

Το επίκεντρο είναι οι δραστηριότητες επικοινωνίας που σχετίζονται κυρίως με 

την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας, την κριτική παιδεία και την οπτική παιδεία. 

Προτείνεται να ενισχυθεί και να εμπλουτιστεί η ικανότητα του μαθητή να 

σταθεί με κριτικό τρόπο κατά της εξουσίας (όπως η δημοσιογραφία και τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης), καθώς και να έχει πρόσβαση, να αναλύει και να 

αποκωδικοποιεί οπτικά μηνύματα και λέξεις. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην 

επικοινωνιακή διάσταση του μαθήματος γλώσσας (Ιορδανίδου &Φτερνιάτη, 

2000: 7). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η προτεινόμενη δραστηριότητα 

απεικονίζει βιβλία επειδή δίνουν στα παιδιά την ευχαρίστηση καθώς 

ανακαλύπτουν σημασίες σε οπτικές πληροφορίες (Norton, 2007: 206). Η 

απόκτηση κρίσιμων δεξιοτήτων των παιδιών μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

δραστηριοτήτων που προσαρμόζονται στις ανάγκες των παιδιών και 

συνιστούν μάθηση, οικείες και καθημερινές εικόνες και εμπειρίες, 

αξιοποιώντας την προηγούμενη τηλεοπτική εμπειρία (Τσιτσανούδη - Μαλλίδη, 

2011: 34). Τα κείμενα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ηλικία των παιδιών 

και αν συναντώνται στον κοινωνικό τους χώρο και αποτελούν επικοινωνιακή 

κατάσταση της καθημερινής ζωής (Ιορδανίδου & Φτερνιάτη, 2000: 9). Το 

κύριο εργαλείο για την οργάνωση των δραστηριοτήτων είναι η γλώσσα μέσω 

της οποίας αναζητούνται αυθεντικά κείμενα από τους μαθητές για να δουν 
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πώς λειτουργούν τα κείμενα σε σχέση με την κοινωνική πραγματικότητα, 

ποιες ιδεολογικές θέσεις μεταδίδουν και τι υπονοούν (Ντίνας, 2016: 43). 

Κατά το σχεδιασμό και την οργάνωση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας, ο 

δάσκαλος / νηπιαγωγείο πρέπει να λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον (σχολικό 

και εξωσχολικό) στο οποίο ζουν οι μαθητές και εμπειρία, τις ιδιαιτερότητες των 

μαθητών, τις ικανότητες και τις αδυναμίες των μαθητών, καθώς και την καλή 

χρήση του χρόνου (Μήτσης, 2004: 218). 

Στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος, υπάρχουν διάφορες μορφές 

επικοινωνιακής δραστηριότητας όπως η σύνταξη κειμένου αφίσας, η ελεύθερη 

δραματοποίηση, η διεκπεραίωση συνήθως συναλλαγών, η αποκωδικοποίηση 

συμβόλων, η ανάπτυξη/παρουσίαση ενός θέματος σε κοινό κ.ά (Τσιτσανούδη- 

Μαλλίδη, 2011: 63). Οι αντίστοιχες δραστηριότητες θα μπορούσαν να είναι οι 

εξής: η σύνταξη μιας εφημερίδας στην πρώτη σελίδα, η σύνταξη μιας 

εφημερίδας, η σύνδεση της επικεφαλίδας με το άρθρο και η διάκριση των 

κύριων και δευτερογενών πληροφοριών του κειμένου, η μεταγραφή και η 

μεταγραφή ειδήσεων και ομιλούμενου κειμένου, (αιτήματα - επιχειρηματολογία 

- και αιτιολόγηση) για να επισημάνει ένα κείμενο και να διεξάγει επιτόπια 

δημοσιογραφική έρευνα ("ρεπορτάζ"): - οργάνωση των ερασιτεχνικών 

οργάνων, συνέντευξη, ανάλυση αποτελεσμάτων, ανάπτυξη - παρουσίαση 

ενός θέματος στο κοινό (Ιορδανίδου & Φτερνιάτη, 2000: 39). Επιπλέον, θα 

μπορούσαν να παραχθούν και να μεταδοθούν ταινίες που σχεδιάστηκαν από 

παραμύθια με βάση τα βρέφη. Τηλεδιάσκεψη κουίζ τηλεόρασης και 

ραδιοφώνου με λέξεις, ετυμολογίες και να δώσει βραβεία. Εάν το σχολείο είναι 

εξοπλισμένο με την απαραίτητη τεχνολογία, οι παιδαγωγικές τηλεοπτικές 

εκπομπές μπορούν να προβληθούν στο διαδίκτυο. Μπορούν επίσης να 

διοργανωθούν επισκέψεις σε ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και μέσα 

εκτύπωσης (Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, 2011: 184).  
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