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Εισήγηση του Μένη Θεοδωρίδη στη ∆ιηµερίδα, 

 

«Μια Άλλη Τηλεόραση Είναι Αναγκαία. 

Προτάσεις Για Μια Άλλη Πολιτική Στην Τηλεόραση» 

 

που οργανωσε το 4
ο
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ 

(Αµφιθέατρο ΓΣΕΕ, 13 & 14 Φεβρουαρίου 2006). 

 

(∆ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό «Εκπαιδευτική Κοινότητα», τεύχος 78, Αθήνα 2006, σελ. 44-47) 

 

 

Και µόνη η διατύπωση του θέµατος αυτής της εισήγησης, 

«ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆Ι» 

συνεπάγεται τόσο έναν προβληµατισµό αγωγής, όσο και κάποιον ρόλο 

επιστήµονα ή απλού ενηλίκου που πιστεύει -όµως- ότι δικαιούται να θέτει 

ερωτήµατα και να παίρνει αποφάσεις µε κριτήριο την, κατά τη γνώµη του 

επιθυµητή αγωγή και τον συνακόλουθο, υπόρρητο φρονηµατισµό. Μ’ άλλα 

λόγια συνεπάγεται κάποιον που, κάπως αλαζονικά, θεωρεί δοσµένο ότι, ως 

ενήλικος, ξέρει βέβαια τι είναι καλό για τα παιδιά και τι όχι· ότι -χωρίς ιδιαίτερες 

αµφιβολίες- µπορεί να παίρνει µέτρα για το καλό τους, µε µόνον εφόδιο τις 

δικές του, αδιαπραγµάτευτες αξίες. 

Επιλέγω λοιπόν να προχωρήσω, κατανοώντας τις πιθανές ιδεολογικές 

ενστάσεις για το εγχείρηµα αλλά αδυνατώντας, στο πλαίσιο αυτής της 

εισήγησης, να θίξω τις πολύ σηµαντικές φιλοσοφικές διαστάσεις του θέµατος 

«θεσµική διαπαιδαγώγηση». Η εισαγωγική αυτή επισήµανση δεν έχει κανένα 

άλλο βάρος, πέρα από την απλή υπενθύµιση – επίκληση (προς όλους όσους 

σπεύδουν να καταθέσουν τέτοιου είδους προτάσεις): 

…πορευόµαστε σε ένα δρόµο προεπιλεγµένο. Χωρίς να αναρωτηθούµε 

για το σηµείο εκκίνησης (δηλαδή το πολιτικό και το ιδεολογικό πλαίσιο µέσα 

στο οποίο βρισκόµαστε -εµείς που προτείνουµε- και για το οποίο χτες 

ειπώθηκαν ήδη αρκετά). Τουλάχιστον ας είµαστε προσεκτικοί και, κατά το 

δυνατόν, ειλικρινείς. 

 

Οι γενικότερες επιφυλάξεις γονέων και παιδαγωγών σχετικά µε την 

αρνητική επιρροή της τηλεόρασης στα παιδιά, διαµορφώνουν µια 
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στερεοτυπική λογική «ανησυχούντων» που συνήθως πιέζουν για µέτρα και 

µηχανισµούς ελέγχου, προκειµένου να περιοριστούν αφενός οι σκηνές βίας 

και σεξ και αφετέρου οι παιδικές διαφηµίσεις στο τηλεοπτικό πρόγραµµα. Μια 

τόσο επιφανειακή και υποκριτική παιδαγωγική αντίληψη, είναι αναµενόµενο 

να οδηγήσει σε εξίσου υποκριτικές λύσεις και µεθοδεύσεις: 

• Πριν λίγα µόλις χρόνια, οι διαφηµίσεις παιχνιδιών έφτασαν 

να κατακλύζουν...τις βραδινές ώρες του τηλεοπτικού 

προγράµµατος. Φυσικά, σε µια κοινωνία που στηρίζεται 

στην προώθηση και κατανάλωση αγαθών, ήταν απλώς 

θέµα χρόνου µέχρι οι περιορισµοί αυτού του είδους να 

αδρανήσουν και να καταργηθούν εντελώς, δυνάµει µάλιστα 

της σχετικής ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. 

• Οι τολµηρές σκηνές πάλι, απόκτησαν διακοσµητικές 

ενδείξεις του τύπου... «Κατάλληλο – επιθυµητή η γονική 

συναίνεση»! 

Μέχρι σήµερα η µόνη θεσµική, κρατική παρέµβαση παιδαγωγικού 

χαρακτήρα στο χώρο της τηλεόρασης, παραµένει η σήµανση καταλληλότητας 

των τηλεοπτικών εκποµπών. Ξεκινούµε λοιπόν µε αυτήν, διευκρινίζοντας ότι 

πρόκειται για τη λιγότερο ενδιαφέρουσα και αµφίβολης αξίας µέριµνα που 

αναφέρεται στα παιδιά – τηλεθεατές. 

Η σχετική απόφαση του Υπουργείου Τύπου, από την µια (σε γλώσσα 

σχεδόν «µεταξική» και έντονα προ-τηλεοπτική) κάνει λόγο για «ανάγκη 

προστασίας των ανηλίκων από την παρακολούθηση τηλεοπτικών 

προγραµµάτων το περιεχόµενο των οποίων µπορεί να επιδράσει δυσµενώς 

στην οµαλή πνευµατική και ηθική ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους» 

(Απρίλιος 2000) κι απ’ την άλλη, στην ίδια απόφαση δυο σελίδες πιο κάτω, σε 

µια έκλαµψη πολιτικής ορθότητας, όλες οι εκποµπές χαρακτηρίζονται 

γενναιόδωρα ως... κατάλληλες· µερικές όµως είναι κατάλληλες... µόνον για 

ενηλίκους, άλλες είναι κατάλληλες για ανηλίκους... άνω των 15 ετών κ.ο.κ. 

Μ’ άλλα λόγια, στην τηλεόραση, αντικαθίσταται ο οπισθοδροµικός 

χαρακτηρισµός «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ» µε τον φιλελεύθερο και 

πολιτικά ορθό χαρακτηρισµό «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ» και 
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αντίστοιχα ο χαρακτηρισµός «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 13 

ΕΤΩΝ» γίνεται «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ»! 

Ταυτόχρονα, βέβαια, παραχωρείται στους τηλεοπτικούς σταθµούς η 

αρµοδιότητα να χαρακτηρίζουν, µε δικούς τους υπαλλήλους, την κάθε 

εκποµπή. Έτσι, κατά τη λογική της λεγόµενης αυτορρύθµισης, η επιτροπή 

υπαλλήλων ενός, ας υποθέσουµε, παιδαγωγικά αναίσθητου σταθµού µπορεί 

να χαρακτηρίσει ως «Κατάλληλη», µια εκποµπή µε ήπιες πορνογραφικές 

σκηνές και να την µεταδώσει στις 6:00 το απόγευµα µε µόνη υποχρέωση την 

ένδειξη «Κατάλληλο – επιθυµητή η γονική συναίνεση». Εφόσον υπάρξουν 

έντονες και επανειληµµένες διαµαρτυρίες και καταδίκες και προκειµένου ο 

σταθµός να µην εκτίθεται στο κοινό, θα ...αυτορρυθµιστεί! ∆ηλαδή η αρµόδια 

επιτροπή του θα υιοθετήσει, κατά την ελπίδα του νοµοθέτη, αυστηρότερα 

κριτήρια σήµανσης. 

Αλλά τι ακριβώς σηµαίνει ο χαρακτηρισµός «Κατάλληλο – επιθυµητή η 

γονική συναίνεση»; 

Σηµαίνει ότι η εν λόγω εκποµπή είναι κατάλληλη για όλους, δηλαδή 

αποτελείται από σκηνές που, κατά τη δήλωση του σταθµού, δεν είναι 

παιδαγωγικά βλαπτικές και µπορούν να τις παρακολουθούν µικρά παιδιά. 

Επειδή όµως σίγουρα θα βρεθούν και συντηρητικοί γονείς που ενδεχοµένως 

θα εξαγριωθούν από τη συγκεκριµένη εκποµπή, ο σταθµός επισηµαίνει ότι 

τέτοιου είδους γονείς οφείλουν οι ίδιοι να αναλάβουν τη σχετική ευθύνη 

παρέµβασης στα δικά τους παιδιά. Αντίστοιχα, ένα παιδί 8-10 χρόνων, 

µπορεί, µετά τις 9:00 το βράδυ, να παρακολουθήσει µια ακόµη πιο τολµηρή 

εκποµπή η οποία, κατά τη δήλωση του σταθµού, είναι επίσης κατάλληλη για 

όλα τα παιδιά, αλλά τώρα πλέον όλοι οι γονείς (παιδαγωγικά συντηρητικοί και 

παιδαγωγικά φιλελεύθεροι) καλούνται οπωσδήποτε να αποφασίσουν αν θα 

επιτρέψουν στα παιδιά τους να την παρακολουθούν αφού η ένδειξη 

επισηµαίνει: 

«Κατάλληλο – απαραίτητη η γονική συναίνεση»! 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καµιά ένδειξη αν οι σκηνές είναι περισσότερο τολµηρές από την 

προηγούµενη κατηγορία. Είναι το ίδιο κατάλληλες για όλα τα παιδιά! Απλώς 

καλούνται όλοι οι γονείς (ενώ πριν µόνον οι παιδαγωγικά συντηρητικοί) να 

αποφασίσουν σχετικά. Με τι κριτήριο άραγε; Αφού τις παρακολουθήσουν θα 

παρέµβουν; 
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∆εν θέλω να παρεξηγηθώ. Προσωπικά πιστεύω ότι πραγµατικά, οι 

σκηνές βίας και σεξ δεν συνιστούν, από µόνες τους, σοβαρό παιδαγωγικό 

κίνδυνο εφόσον βέβαια δεν αποτελούν ένα µόνιµο πλαίσιο κοινωνικής 

αγωγής. Ευχαρίστως θα προσπαθούσα, µέσα από έναν επιµορφωτικό 

διάλογο, να πείσω τους συντηρητικούς γονείς για το αβάσιµο των φόβων τους 

και πιστεύω ότι οι περισσότεροι από αυτούς θα πείθονταν καλόπιστα. 

Αν όµως ένας σταθµός ή, πολύ περισσότερο, ένας κρατικός φορέας 

επιθυµεί να δηλώνει ότι σέβεται τις επιφυλάξεις των συντηρητικών γονέων, 

τότε θα έπρεπε να νοιάζεται κατά πόσον αυτοί οι συντηρητικοί γονείς 

µπορούν να αξιοποιούν τις θεσµοθετηµένες επισηµάνσεις των εκποµπών. 

Κατά πόσο δηλαδή µπορούν να παρεµβαίνουν όταν, ως εργαζόµενοι, λείπουν 

από το σπίτι τους, αν έχουν τα παιδαγωγικά εφόδια να κρίνουν και να 

χειριστούν τέτοιες καταστάσεις και αν η σηµατοδότηση αυτή, χωρίς καµιά 

ουσιαστική ένδειξη για το περιεχόµενο της εκποµπής, λειτουργεί 

προσχηµατικά και ακυρώνεται. Τελικά υποκρινόµαστε ότι ο µεν 

αυτορρυθµιζόµενος σταθµός µπορεί να πορεύεται ανενόχλητος 

χρησιµοποιώντας τις «εξαγνιστικές» αυτές επισηµάνσεις, ενώ στους 

συντηρητικούς γονείς παρέχουµε την υπόµνηση: «Κόφτε το κεφάλι σας, εµείς 

πάντως σας προειδοποιήσαµε»! 

Πρόταση για µικρή βελτίωση που µπορεί να υιοθετηθεί για όλες τις µη 

απ’ ευθείας µεταδιδόµενες («ζωντανές») εκποµπές: 

Το υπάρχον σύστηµα σήµανσης να συµπληρωθεί µε τον ακόλουθο 

πίνακα που θα µεταδίδεται επί 15΄΄ στην αρχή κάθε εκποµπής: 

 

Η εκποµπή που ακολουθεί περιέχει: 

□  σκηνές έντονης σωµατικής βίας 

□  σκηνές έντονης ψυχολογικής βίας 

□  τολµηρές ερωτικές σκηνές 

□  σκηνές αγωνίας και τρόµου. 

 

Η συµπλήρωση των πινάκων θα γίνεται µε ευθύνη της επιτροπής 

σήµανσης των τηλεοπτικών προγραµµάτων κάθε σταθµού, διατηρώντας τη 

λογική της αυτορρύθµισης. Ήδη, µε τη χρήση της τεχνολογίας TELETEXT 

αλλά και µε την επερχόµενη ψηφιακή τεχνολογία, ένας τέτοιος πίνακας για 
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κάθε εκποµπή θα µπορούσε να ανακαλείται από το χρήστη, όποτε χρειαστεί, 

κατά τη διάρκεια της µετάδοσής της. 

Έτσι, κάθε γονιός θα έχει τουλάχιστον κάποιες χειροπιαστές ενδείξεις 

προκειµένου να αποφασίσει πώς θα καθοδηγήσει τα παιδιά του και 

προκειµένου, σε βάθος χρόνου, να σχηµατίσει µια προσωπική γνώµη για την 

ανεκτικότητα ή αυστηρότητα των χαρακτηρισµών που επιλέγει η επιτροπή 

σήµανσης του κάθε σταθµού. Πάλι δεν θα λυθεί το πρόβληµα των 

εργαζόµενων γονέων. Πάλι επιβεβαιώνεται το πρότυπο των αυταρχικών 

γονέων οι οποίοι, χωρίς να εµβαθύνουν, θορυβούνται από το στερεοτυπικά 

απειλητικό. Τουλάχιστον όµως δεν τους εµπαίζουµε κλείνοντας το µάτι στους 

σταθµούς. Ας ευχηθούµε, οι νεότεροι γονείς να συνειδητοποιούν όλο και 

περισσότερο την ασήµαντη επίδραση που οι τέτοιου είδους σκηνές έχουν στη 

διαµόρφωση των παιδιών. 

 

Αλλά πέρα από τις σκηνές αυτές που απασχολούν τους 

«ανησυχούντες», δεν έχουµε τίποτε άλλο να προσθέσουµε για το ρόλο της 

τηλεοπτικής παρακολούθησης στη διαπαιδαγώγηση; Καµιά ανησυχία για τα 

κοινωνικά πρότυπα, τους ρόλους και τους κώδικες καθηµερινής 

συµπεριφοράς που καλλιεργούνται ή επιβεβαιώνονται µέσα από τις 

κυρίαρχες–δηµοφιλείς τηλεοπτικές εκποµπές; Για την απόλυτη εκχώρηση 

του παιδικού τηλεοπτικού προγράµµατος στις αντίστοιχες βιοµηχανίες 

παιδικού θεάµατος που µε γλυκανάλατες εκποµπές τυποποιηµένης 

αισθητικής εγγυώνται την παιδαγωγική ευπρέπεια «µε το αζηµίωτο», δηλαδή 

εξασφαλίζοντας τις πωλήσεις των δικών τους παραπροϊόντων στην αγορά 

παιχνιδιών; Καµιά πρόταση για την καλλιεργούµενη µετέωρη σχέση του 

παιδιού–τηλεθεατή µε το κοινωνικό του περιβάλλον, σχέση που στηρίζεται σε 

τηλεοπτικά ψευδοβιώµατα τα οποία τείνουν να υποκαθιστούν τις 

πρωτογενείς του εµπειρίες; Άραγε για τα ουσιαστικά αυτά προβλήµατα 

αρκούν οι αυστηρές επικλήσεις για σεβασµό της παιδικής αξιοπρέπειας ή 

µήπως θα έπρεπε να απαγορευτούν τα πάντα και όλα σχεδόν τα 

προγράµµατα να µεταδίδονται µετά τα µεσάνυχτα; 

∆υστυχώς ο χρόνος δεν επιτρέπει να ακολουθήσουµε µια αναλυτική 

πορεία συλλογισµών και προτάσεων. Ας τονίσουµε ότι οι θεσµικές 

πρωτοβουλίες µέσα από διαµαρτυρίες, απαγορεύσεις και πρόστιµα έχουν 
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αποδειχθεί ως οι λιγότερο αποτελεσµατικές. Λειτουργούν απλώς 

κατευναστικά ώστε να αποτρέπονται οι προκλητικές παραβάσεις που 

ενοχλούν τους αδαείς. Ωστόσο, µε στήριγµα τις διεθνείς εµπειρίες, µπορούµε 

να υπογραµµίσουµε την αξιοπιστία και την αποτελεσµατικότητα επιλογών 

όπως η παροχή κινήτρων για την αναβάθµιση της τηλεοπτικής παραγωγής 

και η θεσµική κατοχύρωση της µετάδοσης περισσότερων ωρών παιδικού 

προγράµµατος. 

Συνοπτικά προτείνεται: 

• Υποχρεωτική καθιέρωση σε όλους τους σταθµούς, 

απογευµατινής ωριαίας ζώνης παιδικού προγράµµατος 

δικής τους επιλογής µε την υποχρέωση να περιέχει, σε 

εβδοµαδιαία βάση, τουλάχιστον 40% πρόγραµµα 

ελληνικής παραγωγής. 

• ∆ηµιουργία ανεξάρτητης αρχής (µέσα σε φορέα όπως το 

Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο ή το Ινστιτούτο 

Οπτικοακουστικών Μέσων ή το παιδικό τµήµα του 

Συνηγόρου του Πολίτη) για την προώθηση πρότυπου 

παιδικού τηλεοπτικού προγράµµατος και ανάλογη πίστωση 

πόρων ώστε η αρχή αυτή να παρεµβαίνει παρέχοντας 

οικονοµικά κίνητρα σε φιλόδοξες παραγωγές παιδικού 

προγράµµατος που θα προκηρύσσονται κάθε χρόνο 

σύµφωνα µε ορισµένες προδιαγραφές. Το προϊόν αυτών 

των παραγωγών θα διατίθεται µε ευνοϊκούς όρους στους 

τηλεοπτικούς σταθµούς ώστε να συµπληρώνουν το 

πρόγραµµα της αντίστοιχης ζώνης τους. Πρόταση βέβαια 

που µόνον µακροπρόθεσµα θα αποδώσει καρπούς καθώς, 

στο ξεκίνηµά της, θα ταλαντεύεται µεταξύ διδακτισµού και 

χρηστοµάθειας. Ωστόσο µόνον εάν ξεκινήσουν τέτοιες 

ουσιαστικές πρωτοβουλίες παροχής κινήτρων, υπάρχει 

πιθανότητα να προκύψουν στο µέλλον αξιόλογες 

προτάσεις από νέους ταλαντούχους δηµιουργούς που, 

διαφορετικά, θα αναζητήσουν οικονοµικά ελκυστικές 
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ευκαιρίες σε χώρους παραγωγής πολύ πέραν του παιδικού 

προγράµµατος. 

 

Στο σηµείο αυτό ας µου επιτραπεί να µνηµονεύσω το «µοντέλο» 

ορισµένων παιδικών εκποµπών, όπως δοκιµάστηκε κατά την περίοδο 1985-

86 στην τότε ΕΤ-2, όταν είχα την ευθύνη του παιδικού προγράµµατος. 

Πρόκειται για την «αρχή» σύµφωνα µε την οποία οι προβαλλόµενες 

εκποµπές, για όσο χρόνο τηλεοπτικής παρακολούθησης απαιτούν από τα 

παιδιά, θα πρέπει να «πυροδοτούν» (να προτρέπουν τα παιδιά σε) 

τουλάχιστον ίσο χρόνο εξωτηλεοπτικής δραστηριότητας µε αφορµή τη 

συγκεκριµένη εκποµπή. 

Τρεις, κυρίως, τέτοιες σειρές παιδικών εκποµπών σχεδιάστηκαν και 

µεταδόθηκαν µε την αντίληψη αυτή: 

• Τα «Κολλητήρια» όπου µαζί µε τις ήδη καθιερωµένες 

παραστάσεις Καραγκιόζη, δίνονταν από την εκποµπή 

οδηγίες για ανέβασµα ερασιτεχνικών παραστάσεων 

Καραγκιόζη, µε τη βοήθεια πρότυπου, συνοδευτικού, 

εκπαιδευτικού υλικού έκδοσης ΕΤ-2 (περιλάµβανε 

φυλλάδιο µε οδηγίες και πληροφορίες για το θέατρο Σκιών, 

ενδεικτικά έργα, έτοιµες φιγούρες, πατρόν και υλικά για 

συµπληρωµατικές φιγούρες κ.λπ.). Το εκπαιδευτικό υλικό 

διένειµε ο σταθµός δωρεάν σε όσες οµάδες παιδιών 

αναλάµβαναν την υποχρέωση να πραγµατοποιήσουν µία 

τουλάχιστον δηµόσια (στο σχολείο ή αλλού) παράσταση 

Καραγκιόζη. Έτσι, εξ αιτίας της εκποµπής, 

πραγµατοποιήθηκαν από παιδιά–τηλεθεατές πάνω από 

100 µαθητικές παραστάσεις Καραγκιόζη σ’ όλη την 

Ελλάδα. 

• Τα «Παραµύθια του Ευγένιου Χρυσοβελόνη» όπου µαζί µε 

τις ήδη καθιερωµένες παραστάσεις κουκλοθεάτρου, 

δίνονταν από την εκποµπή οδηγίες για το ανέβασµα 

ερασιτεχνικών παραστάσεων κουκλοθεάτρου µε τη 

βοήθεια πρότυπου, συνοδευτικού, εκπαιδευτικού υλικού 



 8 

έκδοσης ΕΤ-2 (περιλάµβανε φυλλάδιο µε τεχνικές οδηγίες 

και πληροφορίες για το κουκλοθέατρο, ενδεικτικά έργα, 

έτοιµες κούκλες, υλικά για συµπληρωµατικές κούκλες 

κ.λπ.). Το εκπαιδευτικό υλικό έστελνε ο σταθµός δωρεάν 

σε όσες οµάδες παιδιών δεσµεύονταν να 

πραγµατοποιήσουν µία τουλάχιστον δηµόσια παράσταση 

(στο σχολείο ή αλλού). Χάρη στην εκποµπή αυτή, 

πραγµατοποιήθηκαν από παιδιά – τηλεθεατές πάνω από 

30 µαθητικές παραστάσεις κουκλοθεάτρου σ’ όλη την 

Ελλάδα. 

• Η «Αριθµητική της Φαντασίας» όπου µε αφετηρία κάποιο 

υλικό που διένειµε ο σταθµός σε σχολεία (καρτέλες µε 

εικόνες, καρτέλες µε λέξεις-κλειδιά, οδηγίες, το βιβλίο «Η 

γραµµατική της Φαντασίας» του Τζ. Ροντάρι κ.λπ.), οµάδες 

παιδιών καλούνταν σε διαγωνισµό µυθοπλασίας 

(αυτοσχεδιαζόµενη πλοκή παραµυθιού) µε έπαθλο την 

εικονοποίηση της ιστορίας τους µέσα στην τηλεοπτική 

εκποµπή. Στον τελικό διαγωνισµό συµµετείχαν δεκάδες 

σχολεία αλλά, µε βάση το παραπάνω εκπαιδευτικό υλικό 

και µε πρωτοβουλία δασκάλων, πολλές παρόµοιες 

εκδηλώσεις–διαγωνισµοί µεταξύ σχολείων 

πραγµατοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, εκτός 

τηλεόρασης. 

 

Παρά τις κάθε λογής πρακτικές και διαχειριστικές δυσκολίες στα 

παραπάνω εγχειρήµατα, είναι πιστεύω σαφής ο τρόπος µε τον οποίο οι 

τηλεοπτικές εκποµπές θα µπορούσαν, εκτός από την κατανάλωσή τους, να 

προκαλούν κινητοποιήσεις των παιδιών–τηλεθεατών τους στο χώρο του 

πολιτισµού, του στοχασµού και της καλλιτεχνικής έκφρασης. Κινητοποιήσεις 

παιδιών-τηλεθεατών σε κάθε λογής διαγωνισµούς γίνονται βέβαια πολλές, θα 

πρέπει όµως να επιδιωχτούν τέτοιες κινητοποιήσεις που δεν θα αποβλέπουν 

τόσο στην αύξηση της τηλεθέασης της αντίστοιχης εκποµπής, αλλά κυρίως θα 

επιδιώκουν να αποδώσουν ένα πολιτισµικό «αντίκρυσµα» έξω και πέρα από 

την τηλεοπτική παρακολούθηση. 
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Αν όµως υπάρχει µια πιθανότητα να δώσουµε πειστικές απαντήσεις στα 

ουσιαστικά ερωτήµατα που θέσαµε προηγουµένως για τις γενικότερες 

επιδράσεις της τηλεόρασης στην αγωγή των παιδιών, αν υπάρχει µια 

πραγµατική ελπίδα παρέµβασης για την αναβάθµιση της τηλεοπτικής 

πραγµατικότητας, αυτή κυρίως θα προκύψει µέσα από συστηµατικά 

προγράµµατα οπτικοακουστικής παιδείας στις χαµηλές βαθµίδες της τυπικής 

εκπαίδευσης. Θα πρέπει δηλαδή να καθιερωθούν στο σχολείο 

δραστηριότητες εξοικείωσης µε την οπτικοακουστική έκφραση, όπως: 

• Απλές δραστηριότητες παραγωγής οπτικοακουστικού 

προϊόντος στο σχολείο (καταγραφή του άµεσου περιβάλλοντος 

µε φωτογραφίες, µικρές αφηγήσεις µε φωτογραφίες ή βίντεο, 

απλά βιντεορεπορτάζ για τη σχολική καθηµερινότητα ή για το 

φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον, ηχοσκηνοθεσίες 

λογοτεχνικών κειµένων κ.λπ.)  

Επίσης: 

• Απλές δραστηριότητες µελέτης οπτικοακουστικών έργων και 

ανάπτυξης κριτικού λόγου (εκδηλώσεις µε προβολή 

επιλεγµένων ταινιών για παιδιά και νέους, εργασίες πάνω στις 

ταινίες αυτές, εργασίες πάνω σε επιλεγµένα αποσπάσµατα 

τηλεοπτικών εκποµπών, συγκρίσεις κινηµατογραφικών 

µεταφορών από λογοτεχνικά έργα, διακειµενικές συγκρίσεις 

κ.λπ.) 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι απολύτως συµβατές µε την σηµερινή 

εκπαιδευτική πραγµατικότητα, καθώς η σχετική ρητορική (για εκδηλώσεις 

πολιτισµού, για συνθετικές εργασίες κοινωνικού προβληµατισµού – projects 

κ.λπ.) συχνά πλέον διατυπώνεται από τους ίδιους τους αρµόδιους φορείς του 

Υπουργείου Παιδείας (ΥΠΕΠΘ). Θα πρέπει βέβαια στα Προγράµµατα 

Σπουδών της Πρωτοβάθµιας και της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης να 

κατοχυρωθούν θεσµικά προϋποθέσεις όπως οι ώρες πολιτισµού, η 

συστηµατική πρόβλεψη και καθιέρωση ορισµένων ωρών για δηµιουργικές 

συνθετικές εργασίες–projects κ.λπ. Πρόκειται όµως για καινοτοµίες ώριµες, 
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όπως φαίνεται από την καθιέρωση της ευέλικτης ζώνης σε πολλά σχολεία και 

τη διευρυνόµενη λογική της διαθεµατικότητας.  

Με απλές δραστηριότητες οπτικοακουστικής παιδείας όπως αυτές που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, η οπτικοακουστική έκφραση µπορεί να διαποτίσει 

τη σχολική καθηµερινότητα, όχι ως ένα ξεχωριστό µάθηµα, αλλά ως 

νοοτροπία και τρόπος δουλειάς που εύκολα συνδυάζεται και πλαισιώνει το 

περιεχόµενο των περισσότερων γνωστικών αντικειµένων. Αυτή η 

οπτικοακουστική πλαισίωση των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων του 

Προγράµµατος Σπουδών, δεν µπορεί να προκύψει από γραµµικές συνδέσεις 

της διδακτέας ύλης µε οπτικοακουστικά βοηθήµατα (όπου -για παράδειγµα- 

µια ταινία ή ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ θα έδιναν απλώς την αφορµή στο 

δάσκαλο για να προχωρήσει σε µια συµβατική διδασκαλία). Για να συµβάλει 

ουσιαστικά στην οπτικοακουστική παιδεία των µαθητών και να αποτελέσει 

καινοτοµική παρέµβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα πρέπει να 

συνδυαστεί µε τη λογική των οµαδικών, δηµιουργικών εργασιών όπου, µια-

δυο φορές κάθε χρόνο, οι µαθητές θα µπορούσαν να µελετούν µια σειρά από 

επιλεγµένα οπτικοακουστικά προϊόντα σχετικά µε κάποιο θέµα, να 

πραγµατοποιούν τη δική τους έρευνα ανατρέχοντας σε πηγές σχετικά µε το 

θέµα και, στη συνέχεια, να διατυπώνουν το δικό τους οπτικοακουστικό λόγο 

σύµφωνα µε τη δική τους οπτικοακουστική αισθητική. 

       Για την ολοκληρωµένη εφαρµογή τέτοιων καινοτοµιών θα πρέπει να 

προβλεφθεί αφενός συστηµατική και συνοπτική επιµόρφωση στα θέµατα της 

οπτικοακουστικής παιδείας, των εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν στην 

Πρωτοβάθµια και στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφετέρου καθιέρωση 

αντίστοιχων µαθηµάτων οπτικοακουστικής παιδείας στα Παιδαγωγικά 

Τµήµατα του Πανεπιστηµίου και στις λεγόµενες καθηγητικές σχολές. Έτσι οι 

εκπαιδευτικοί θα εξοικειωθούν µε τις θεµελιώδεις έννοιες της 

οπτικοακουστικής έκφρασης και θα καθοδηγηθούν ως προς την εφαρµογή 

απλών δραστηριοτήτων που προβλέπουν τη χρήση οπτικοακουστικών 

εργαλείων κυρίως από τους µαθητές µε διάφορες αφορµές και την 

αξιοποίηση των οπτικοακουστικών έργων στην καθηµερινή σχολική πράξη. 

Στην ίδια κατεύθυνση, ο θεσµός των φεστιβάλ κινηµατογραφικών ταινιών 

για παιδιά και νέους, στο πρότυπο του γνωστού Φεστιβάλ Ολυµπίας, θα 

µπορούσε να αποτελεί ετήσιο γεγονός σε πολλές πόλεις της Ελλάδος ώστε οι 
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µαθητές να εκτίθενται σε εναλλακτικούς τρόπους κινηµατογραφικής έκφρασης 

πέραν από αυτούς που συνήθως παρέχονται µέσα από τις κυρίαρχες 

παραγωγές που διακινούν οι µεγάλοι διανοµείς. Θα πρέπει ακόµα να 

δηµιουργηθεί βήµα για προβολή µικρών µαθητικών οπτικοακουστικών 

παραγωγών, είτε στην τηλεόραση είτε σε ειδικές φεστιβαλικές εκδηλώσεις 

κατά το πρότυπο του Φεστιβάλ «ΚΑΜΕΡΑ ΖΙΖΑΝΙΟ» ή, παλιότερα, του 

προγράµµατος «ΠΑΜΕ ΣΙΝΕΜΑ;». 

Τέτοιου είδους θεσµικές πρωτοβουλίες δεν αποτελούν µονάχα 

προτάσεις για την αναβάθµιση της κινηµατογραφικής παιδείας στον τόπο µας, 

αλλά µαζί µε τις προηγούµενες, συµβάλλουν στη σταδιακή ανάπτυξη µιας 

υψηλού επιπέδου οπτικοακουστικής συνείδησης έτσι ώστε η οποιαδήποτε 

τηλεοπτική ευτέλεια ή χυδαιότητα να µην αποτελεί παρά έναν ασήµαντο 

πολτό δίπλα σε µια συγκροτηµένη οπτικοακουστική κουλτούρα κριτικά 

σκεπτόµενων πολιτών, οι οποίοι µε τις επιλογές τους θα καθορίζουν τη 

συνολική πορεία της τηλεοπτικής παραγωγής. 

 

 
 

 


