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VISUAL CULTURES

Σημεία και κώδικες:
Πώς αντιλαμβάνονται τα
παιδιά τη γλώσσα εικόνων
που αναπαριστούν την
παιδική ηλικία;

Αναστασία Φακίδου Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας afakidou@uth.gr
Απόστολος Μαγουλιώτης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας amagouliotis@uth.gr
Abstract
This research aimed at investigating whether elementary students recognize in visual
representations of children the significance of visual codes that communicate the hegemonic social discourse of childhood, as well as the kind of meanings these students
attribute to the codes. The theoretical framework relied on Social Semiotics and Childhood Studies. The sample consisted of 112 sixth-grade students of five urban primary
schools. The data, their responses to a print advertisement, were collected via questionnaires and analysed through content and critical discourse analyses for the ideational
codes (setting, action, attire, attire’s color, age), the interpersonal codes (the figures’
gaze, camera’s distance and angle), and the existence of text-image linkage. We discovered that the signification of ideational codes is more frequent than the interpersonal
ones. The meaning attributed to both types of codes was restricted to the narrative level
of aesthetic response. The majority of the sample conceptualized the text-image linkage
in a low level, while only a small percentage demonstrated media literacy skills.
Keywords
social discourse of childhood , visual codes , signification , meaning attribution ,
Primary Education
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Εισαγωγή
Οι πολιτισμικές σπουδές διερευνούν τον τρόπο που τα άτομα διαμορφώνουν τη συνείδησή τους για τον εαυτό και την εικόνα του κόσμου υπό την επήρεια των πρακτικών της
μαζικής κουλτούρας. Αποσκοπούν στην απόκτηση κριτικής θεώρησης της καθημερινότητας (Hall, 1997) για κατηγορίες όπως φυλή, φύλο, ηλικία. Πολλές έρευνες αποβλέπουν
στο σχεδιασμό και αξιολόγηση προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων κριτικού γραμματισμού, ώστε να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες τους κώδικες με τους οποίους έργα μαζικής κουλτούρας επιδιώκουν τη χειραγώγηση. Παρουσιάζεται έλλειμμα σε έρευνες που
εξετάζουν τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
τους κοινωνικούς λόγους περί παιδικής ηλικίας που υπολανθάνουν σε εικόνες που απεικονίζουν παιδιά (Duncum, 2002).
Οι κοινωνικοί λόγοι (social discourses) είναι συνδυασμός νοημάτων που αναφέρονται σε κοινωνικά και ιστορικά κατασκευασμένα πεδία γνώσης ή τρόπους κατασκευής του
κόσμου (Fairclough, 2000). Αποτελούν συστήματα σκέψεων που συντίθενται από ιδέες,
στάσεις, διαδικασίες, πεποιθήσεις, πρακτικές. Συστηματικά προσδίδουν νόημα σε φυσικές, κοινωνικές πραγματικότητες, ενσωματώνονται στην επικοινωνία μιας κοινωνίας, κατασκευάζουν τα υποκείμενα και τους κόσμους για τους οποίους μιλούν (Foucault, 1972).
Σκοποί της έρευνας ήταν η διερεύνησητων σημασιοδοτήσεων και των νοηματοδοτήσεων μαθητών/τριών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε οπτικές αναπαραστάσεις παιδιών
οι οποίες επικοινωνούν τον κυρίαρχο κοινωνικό λόγο περί παιδικής ηλικίας.
Τα αποτελέσματα ενδιαφέρουν γνωστικά πεδία της κοινωνιολογίας, της παιδαγωγικής, τον σχεδιασμό προγραμμάτων κριτικού γραμματισμού (αποδόμηση οπτικών αναπαραστάσεων παιδικής ηλικίας).
Το θεωρητικό πλαίσιο συμπεριλαμβάνει παραδοχές της Κοινωνικής Σημειωτικής και
των Σπουδών για την Παιδική Ηλικία.
Θεωρητικό πλαίσιο
Κοινωνική Σημειωτική
Κάθε κείμενο-εικόνα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστημα σημείων. Η ανάλυσή τους
σύμφωνα με τους Kress and van Leeuwen (2004) στηρίζεται σε τρεις μεταλειτουργίες
(metafunctions): αναπαραστατική (ideational), διαπροσωπική (interpersonal) και κειμενική (textual).
Η πρώτη αφορά στο αφηγηματικό υλικό. Οι θεατές αντιλαμβάνονται την ενέργεια των
Δρώντων-προσώπων μέσω της κίνησης που κατευθύνουν στο σκοπό της δράσης των
προσώπων (Kress & van Leeuwen, 2004). Η δεύτερη αφορά στη σχέση που δημιουργείται μεταξύ θεατή-μορφών και όσων απεικονίζονται. Εξετάζονται διαστάσεις όπως παρουσία/απουσία βλεμματικής επαφής μορφών-θεατή, απόσταση και οπτική γωνία λήψης
της σκηνής που υποδεικνύουν την επιδιωκόμενη κοινωνική στάση του θεατή επί του
θέματος. Η βλεμματική επαφή συστήνει σχέση επικοινωνίας, απαιτεί την προσοχή. Δι-
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αφορετικά ο θεατής λειτουργεί ως αόρατος επιβλέπων της δράσης. Η απόσταση λήψης
της σκηνής όπως κοντινό, μακρινό πλάνο συνδέεται με την προσωπική, επαγγελματική
αντιστοίχως στάση. Η οπτική γωνία λήψης όπως οριζόντια-μετωπική ή πλάγια, δημιουργούν αντιστοίχως αισθήματα εμπλοκής και αποστασιοποίησης (Kress & van Leeuwen,
2004). Η τρίτη αφορά σε νοήματα που επηρεάζονται από τη θέση των μορφών. Όσες
βρίσκονται αριστερά/δεξιά θεωρούνται γνωστές/άγνωστες αντίστοιχα, στο πάνω/κάτω
μέρος εκφράζουν τις έννοιες του «ιδεατού», φανταστικού/πραγματικού, αποδεικτικού
χαρακτήρα των πληροφοριών αντίστοιχα (Kress & van Leeuwen, 2004).
Η ταυτόχρονη χρησιμοποίηση διαφορετικών σημειωτικών συστημάτων για την επικοινωνία μηνύματος καθιστούν τα έργα πολυτροπικά. Η ερμηνεία και η απόδοση νοήματος σε ένα οπτικό έργο δεν βασίζεται μόνο στην εικόνα, αλλά συμπεριλαμβάνει το κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. Η πολυσημειωτική φύση (Fairlough, 2000)
υποχρεώνει στην εξέταση του κάθε σημειωτικού τρόπου, αλλά και της αλληλεπίδρασης
των διαφορετικών σημειωτικών συστημάτων στη νοηματοδότηση (Jewitt & Kress, 2003·
Unsworth, 2001).
Σπουδές της Παιδικής Ηλικίας
Η έννοια παιδική ηλικία θεωρείται μια ιστορική, κοινωνική κατασκευή επηρεαζόμενη από
κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια, οικονομία, πολιτική. Αποτελεί μέρος των κοινωνικών μακροδομών και αναφέρεται σε κατασκευασμένες αναπαραστάσεις της ταυτότητας παιδιών
(James & James, 2008). Δομείται και επηρεάζεται από τους κοινωνικούς λόγους περί
παιδιών κάθε εποχής.
Ο κυρίαρχος κοινωνικός λόγος περί παιδικής ηλικίας εγγράφει στην παιδική ταυτότητα ειδικά χαρακτηριστικά όπως η διάκριση του παιδιού στον χώρο και στον χρόνο ως
ο διαφορετικός «Άλλος», την εγγύτητά του στη φύση, αθωότητα, άγνοια, ευτυχία, τρωτότητα και συνεπώς την πλήρη εξάρτησή του από τους ενήλικες. (Buckingham, 2000·
Cannella & Kincheloe, 2002· James & Prout, 1990· Jordanova, 1989). Οι λόγοι-πεποιθήσεις είναι ενσωματωμένοι στις γλωσσικές και οπτικές αναπαραστάσεις. Εικόνες κάθε είδους δείχνουν χαμογελαστά παιδιά στο ύπαιθρο με παιχνίδια (συχνά παλιάς τεχνολογίας),
με μικρά κατοικίδια ζώα. Αναπαριστώνται σε πλήρη αρμονία με τη φύση, τον εαυτό και
τα άλλα παιδιά. Απεικονίζονται με ενδυμασίες παλιάς εποχής ή ειδικά κοστούμια όπως
νεραϊδών, αγγέλων, ερωτιδέων (Higonnet, 1998· Holland, 2004). Αυτές οι οπτικές αναπαραστάσεις οδηγούν σε εννοιολογήσεις περί αθώων, αγνών, ανώριμων, χαριτωμένων,
μικρών παιδιών. Εστιάζουν στο φυσικό, άχρονο του παιδιού και οπτικοποιούν το «ρομαντικό παιδί» του Jean-Jacques Rousseau (Higonnet, 1998· Holland, 2004).
Οι κυρίαρχες οπτικές αναπαραστάσεις παιδιών στον οπτικό πολιτισμό κάθε εποχής
συνεισφέρουν στον λόγο περί παιδικής ηλικίας, λειτουργούν ως μοτίβα προσδοκιών
τα οποία ενήλικες και παιδιά αποδέχονται και επαναχρησιμοποιούν (Benton, 1996·
Cunningham, 1995· Higonnet, 1998· Holland, 2004).
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Η κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας δεν θεωρεί τα παιδιά παθητικούς αποδέκτες.
Αποδέχεται τον ενεργό τους ρόλο ως ερμηνευτών και διαπραγματευτών των νοημάτων
στις κοινωνίες που ζουν. Μελετά τις αντιλήψεις των παιδιών και διερευνά τις απόψεις
τους (Buckingham, 2000· Corsaro, 1997).
Η έρευνα
Δείγμα αποτέλεσαν 112 μαθητές και μαθήτριες της Στ’ τάξης πέντε δημοτικών σχολείων
αστικής περιοχής.
Τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν:
Α) Οι μαθητές/τριες σημασιοδοτούν (αναγνωρίζουν τη σημασία στην επικοινωνία
μηνύματος) οπτικούς κώδικες της αναπαραστατικής (χώρος, ηλικία προσώπων, δράση,
είδος ενδυμασίας, χρώμα ενδυμασίας) και της διαπροσωπικής διάστασης (βλέμμα μορφών-θεατή, απόσταση, οπτική γωνία λήψης) σε εικόνες με οπτικές αναπαραστάσεις της
παιδικής ηλικίας;
Β) Ποια νοήματα αποδίδουν στους παραπάνω οπτικούς κώδικες;
Διερευνήθηκαν οι αποκρίσεις τους σε μια οπτική αναπαράσταση παιδιών με τη χρήση
ανώνυμου ερωτηματολογίου. Προβήκαμε σε ποιοτική ανάλυση περιεχομένου και κριτική ανάλυση λόγου.
Επιλέχτηκε μια έντυπη διαφήμιση (Εικόνα 1) που αναπαριστά τον κυρίαρχο κοινωνικό
λόγο περί παιδικής ηλικίας με χαρακτηριστικά όπως παιχνίδι, επαφή με τη φύση, αρμονικές σχέσεις, οικιακό περιβάλλον, νοσταλγία. Παρουσιάζει μέτριο βαθμό ανοιχτότητας
(openness) (κυριαρχία εικόνας, πολύ σύντομο λεκτικό κείμενο-σλόγκαν, παρουσίαση
αποσπάσματος ιστορίας) (Ketelaar, van Gisbergen, & Beentjes, 2012).

Εικόνα 1. Διαφήμιση (Πηγή: Παιδί και Νέοι Γονείς, Νοέμβριος 2010)

Στη διαφήμιση τα παιδιά αποτελούν την πηγή (source) για την πολυτροπική μεταφορά με στόχο (target) τη μαρμελάδα: Η-ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ-ΕΙΝΑΙ-ΑΓΝΗ-(ΟΠΩΣ-ΤΑ)-ΠΑΙΔΙΑ
(Forceville, 2007). Για αγκύρωση της σύνδεσης αγνότητας με το «φυσικό» των παιδιών,
1
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απεικονίζονται ωμές φράουλες και υπάρχει ομοιοχρωμία ενδυμασίας παιδιών-μαρμελάδας. Αξιοποιούνται αναπαραστατικοί κώδικες όπως ο οικιακός χώρος παρελθούσης
εποχής, η παιγνιώδης, χαρούμενη δράση και διαπροσωπικοί όπως απουσία βλεμματικής
επαφής (θεατές-αόρατοι επόπτες), μετρίως μακρινή απόσταση (χρονική απόσταση θεατών), οριζόντια οπτική γωνία (ισότιμη εμπλοκή). Το σλόγκαν («Η αγαπημένη γεύση του
παλιού καλού καιρού») κατευθύνει στην επιδιωκόμενη νοηματοδότηση περί γευστικών
προτιμήσεων και ονειρικής, αλλά παρελθούσης παιδικής ζωής.
Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε εννέα ερωτήσεις. Αντιστοιχούσαν σε πέντε αφηγηματικούς κώδικες (χώρος, ηλικία προσώπων, δράση, είδος ενδυμασίας, χρώμα ενδυμασίας), τρεις διαπροσωπικούς (βλέμμα μορφών, απόσταση, οπτική γωνία λήψης) και στην
πολυτροπικότητα (σχέση κειμένου-εικόνας). Κάθε ερώτηση συνοδεύονταν από κλειστή
και ανοιχτή ερώτηση. Για παράδειγμα: «Από ποια απόσταση βλέπουμε τα παιδιά; Έχει
σημασία αυτή η απόσταση για το νόημα που θέλει να δείξει η εικόνα; Ναι/ Όχι, Αν ναι, τι;».
Αποτελέσματα
Παρατηρήθηκε μεγάλη διαφορά στις σημασιοδοτήσεις αναπαραστατικών /διαπροσωπικών κωδίκων υπέρ των αναπαραστατικών (Γράφημα 1). Ανάμεσα στους αναπαραστατικούς η ηλικία, το χρώμα ενδυμασίας, η δράση συγκέντρωσαν υψηλά ποσοστά σε αντίθεση
με τον χώρο και το είδος ενδυμασίας. Οι διαπροσωπικοί κώδικες δεν σημασιοδοτήθηκαν
από τη συντριπτική πλειονότητα, συγκέντρωσαν παρόμοια χαμηλά ποσοστά και οι τρεις
κώδικες. Μικρό προβάδισμα παρουσιάζει αυτός του βλέμματος μορφών-θεατών. Το ήμισυ του δείγματος (55,35%) αντελήφθηκε την πολυτροπική φύση του μηνύματος της εικόνας απαντώντας θετικά στην ερώτηση για τη σχέση κειμένου-εικόνας.

Γράφημα 1. Σημασιοδότηση αναπαραστατικών και διαπροσωπικών
κωδίκων

Στη νοηματοδότηση των κωδίκων παρουσιάστηκε ποικιλία νοημάτων. Σε αυτή των
αναπαραστατικών κωδίκων συμπεριελήφθησαν στοιχεία του κυρίαρχου λόγου περί
παιδικών χαρακτηριστικών (γευστικές προτιμήσεις, παιγνιώδης δράση, αγνότητα), κοινωνικές συμβάσεις (ενδυμασία φύλων), γνώσεις γραμματισμού των μέσων, διεκδίκηση
δικαιωμάτων. Ειδικότερα:
Χώρος: Οι μαθητές/τριες εστίασαν κυρίως στο σπίτι ως πεδίο παιδικής δράσης «τα
παιδιά δεν βγαίνουν έξω», «σχεδόν όλα τα παιδιά στο σπίτι παίζουν») ή στα συναισθήματα
εκ της δράσεως («ακόμα και μέσα στο σπίτι μπορείς να περάσεις καλά»). Οκτώ περιπτώσεις συνέδεσαν τον οικιακό χώρο με το προϊόν («σπιτική μαρμελάδα»), ή με ιδέες όπως

336

Changing Worlds & Signs of the Times

ασφάλεια («είναι πιο προφυλαγμένα»). Το ήμισυ του δείγματος γενίκευσε τα νοήματα στο
σύνολο των παιδιών χρησιμοποιώντας πρώτο πληθυντικό («παίζουμε παντού»), δεύτερο
ενικό πρόσωπο («όπου βρίσκεσαι»), ποσοτικό προσδιορισμό («όλα τα παιδιά»). Τρεις περιπτώσεις χρησιμοποίησαν αντιθετικά διώνυμα επιχειρηματολογώντας για την επιλογή
της δράσης σε εσωτερικό χώρο («ζούνε μέσα στο σπίτι και όχι στους δρόμους»).
Δράση: Οι μαθητές/τριες νοηματοδότησαν κυρίως βάσει θετικών συναισθημάτων που
δημιουργεί το παιχνίδι, ως σημαίνον της παιδικής ηλικίας («θέλει να δείξει την παιδική ηλικία σαν να είναι παιχνίδι»), το δικαίωμα στο παίζειν («τα παιδιά έχουν δικαίωμα στο παιχνίδι»). Οι 37,28% γενίκευσαν το νόημα αναφερόμενοι ρητώς στο δικαίωμα του παίζειν ή του
χαίρεσθαι χρησιμοποιώντας τον όρο «δικαίωμα», το απρόσωπο ρήμα «πρέπει», προσδιορισμούς («όλα τα παιδιά», «συνήθως παίζουν συνεχώς»), ονοματικές φράσεις («η παιδική
ηλικία σαν ένα παιχνίδι»), ρηματικές («το παιχνίδι είναι το νόημα αυτής της ηλικίας»).
Ηλικία: Οι νοηματοδοτήσεις αντιστοιχούν σε τρεις κατηγορίες: γευστικές προτιμήσεις παιδιών-αρέσκεια κατανάλωσης μαρμελάδας (41,47%), ποιοτικά χαρακτηριστικά
παιδιών (39,02%), επίτευξη των επικοινωνιακών σκοπών των διαφημίσεων (19,51%).
Στη δεύτερη κατηγορία συμπεριελήφθησαν δηλώσεις για χαρακτηριστικά αγνότητας,
γλυκύτητας («αγνή όπως τα παιδιά»), ομορφιάς, ενέργειας (σύγκριση παιδιών/ενηλίκων). Η τρίτη κατηγορία συμπεριλάμβανε στοιχεία περί τεχνικών όπως πρόθεση προσέλκυσης ή πειθούς («η διαφήμιση γίνεται πιο ζωντανή», «ο κόσμος χαίρεται να βλέπει
παιδιά»), ομάδα κοινού («είναι για τα παιδιά, όχι για τους μεγάλους», «συστήνει τη μαρμελάδα στους γονείς για τα παιδιά τους»). Τη μεταφορά περί αγνότητας αναγνώρισαν ελάχιστοι/ες κυρίως όσοι/ες νοηματοδότησαν βάσει χαρακτηριστικών αγνότητας, γλυκύτητας.
Τέσσερις περιπτώσεις δημιούργησαν πρωτότυπες μεταφορές βάσει χαρακτηριστικών,
όπως σκανταλιά («η μαρμελάδα είναι μια σκανταλιά, τα παιδιά έχουν την αίσθηση της
σκανταλιάς»), αντιστοίχιση παιδιών-άνοιξης, σύγκριση ζωής-υφής μαρμελάδας-παιδιών
(«όπως η μαρμελάδα είναι σαν ζελέ, έτσι είναι η ζωή των παιδιών»).

Γράφημα 2. Νοηματοδοτήσεις του
κώδικα “ηλικία”.

Είδος ενδυμασίας: Όσοι/ες νοηματοδότησαν (18,75%) αναφέρθηκαν κυρίως στις λειτουργικές ανάγκες λόγω καιρικών συνθηκών («άνοιξη», «καλοκαίρι»), ελάχιστοι στην
οικονομική κατάσταση («εύπορη οικογένεια», «φτωχά») ή στο φύλο. Γενίκευσαν χρησιμοποιώντας ονοματικές φράσεις («διαφορά φύλου»), επιρρηματικό προσδιορισμό («ντύνονται σωστά ανάλογα με το φύλο τους»).
Χρώμα ενδυμασίας: Οι μαθητές/τριες εστίασαν στο χρώμα του προϊόντος (60,87%)
(«ταιριάζουν με μαρμελάδα») ή στον συμβολισμό χαράς (30,43%). Μεμονωμένες περιπτώ-
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σεις συνέδεσαν με χαρακτηριστικά παιδιών («ζωηρά και ζωντανά όπως το χρώμα της φράουλας»), χρωματικές προτιμήσεις («το αγαπημένο τους»), επικαιρότητα («είναι Πάσχα»).
Ελάχιστοι/ες εξήγησαν ρητώς την τεχνική περί ομοιοχρωμίας προϊόντος-ενδυμασίας.
Οι νοηματοδοτήσεις των διαπροσωπικών κωδίκων αφορούσαν στη θέαση χώρου-αντικειμένων χώρου. Ειδικότερα:
Βλέμμα μορφών-θεατών: Οι μαθητές/τριες προσέδωσαν κυρίως αφηγηματική σημασία
στην απουσία βλεμματικής επαφής, καθώς θεώρησαν ότι «είναι απορροφημένα στο παιχνίδι
τους» ή ότι δρουν με φυσικό τρόπο ως μη εποπτευόμενα («σαν να μην κάνουν διαφήμιση»).
Απόσταση: Η πλειονότητα του δείγματος (71,42%) ανεγνώρισε κάποιο μέτρο στην
απόσταση θεατών-απεικονιζόμενων μορφών. Οι εκτιμήσεις κυμάνθηκαν από το πολύ
κοντά, κοντά, μέτρια, ως μακριά. Παρουσιάστηκε τάση εκτίμησης της απόστασης ως
κοντινής έναντι του ορθού μετρίως μακρινή (Γράφημα 2). Οι εννοιολογικές κατηγορίες
αφορούσαν σε αφηγηματικά στοιχεία όπως τη δυνατότητα θέασης λεπτομερειών, του
συνολικού οπτικού πεδίου, των συναισθημάτων των προσώπων.

Γράφημα 3. Εκτίμηση του μέτρου της
απόστασης λήψης.

Οπτική γωνία λήψης: Ποσοστό 52,67% δεν αναγνώρισε την έννοια γωνία λήψης-θέασης. Από όσους/ες αναγνώρισαν, οι περισσότεροι/ες εκτίμησαν ορθώς, ενώ πολλοί/ες
την εκτίμησαν λανθασμένα ως πλάγια (Γράφημα 3). Παρατηρήθηκαν οι ίδιες εννοιολογικές κατηγορίες με την απόσταση λήψης.

Γράφημα 4. Αναγνώριση του είδους
της γωνίας λήψης.

Πολυτροπικότητα: Από όσους/ες επέτυχαν να αναγνωρίσουν την πολυτροπική φύση
του μηνύματος η πλειονότητα (80,65%) εστίασε στις έννοιες «ποιότητα-γεύση», «παρελθόν» και το 19,35% στη λειτουργία ή στους σκοπούς του κειμένου.
Το 32% νοηματοδότησε βάσει της έννοιας «ποιότητα-γεύση μαρμελάδας» (Γράφημα 5).
Αναφέρθηκαν σε «γευστική», «βιολογική», αλλά δεν επεκτάθηκαν περισσότερο. Μεμονωμένες περιπτώσεις αναφέρθηκαν στα πρόσωπα παραγωγής στο παρελθόν («είναι σπιτική, διότι παλιά οι γυναίκες έφτιαχναν μόνες τους τις μαρμελάδες»), στην παιδική ηλικία
(«είναι γλυκιά όπως η παλιά παιδική ζωή») και στο μήνυμα περί διαχρονικότητας του
προϊόντος («όπως και παλιά έτσι και τώρα απολαμβάνουμε την ίδια μαρμελάδα»).

338

Changing Worlds & Signs of the Times

Το 62% ερμήνευσε το εκφώνημα «παλιού καιρού» βάσει εννοιολογικών μονάδων διαφορετικών της ποιότητας προϊόντος. Οι εννοιολογικές μονάδες ήταν: (α) παλαιότητα φωτογραφίας, (β) παλαιότητα μάρκας, (γ) σύγκριση σύγχρονης ζωής με παρελθόν («παλιά έπαιζαν, τώρα έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα», «παλιά έπαιζαν ελεύθερα στους δρόμους»,
«παλιά τρώγανε σπιτικά, τώρα έχουν αλλάξει»), (δ) διαχρονική διατροφική συνήθεια παιδιών («πάντα τα παιδιά έτρωγαν μαρμελάδα»), (ε) αναμνήσεις ενηλίκων («θυμίζει τα παλιά
χρόνια», «οι ενήλικες και οι ηλικιωμένοι ψάχνουν τρόπους να θυμηθούν τα παλιά»), (στ)
παλαιότητα σπιτιού («το σπίτι είναι παλιό και γι’ αυτό έχει μπει η φράση»).
Το 19,35% εστίασε στη λειτουργία ή στο σκοπό της διαφήμισης («είναι το σλόγκαν για να
πείσουν»). Δεν ερμήνευσαν το περιεχόμενο του κειμένου ούτε συνέδεσαν με οπτικά στοιχεία.

Γράφημα 5. Νοηματοδοτήσεις της
πολυτροπικής φύσης του μηνύματος

Συζήτηση
Σημασιοδότηση κωδίκων
Η πλειονότητα του δείγματος σημασιοδότησε κώδικες της αναπαραστατικής διάστασης
σε αντίθεση με της διαπροσωπικής. Σύμφωνα με την Housen (2001), καθώς οι αναπαραστατικοί κώδικες επικοινωνούν αφηγηματικά στοιχεία, τους επιλέγουν άτομα του χαμηλότερου σταδίου αισθητικής απόκρισης και αφηγούνται την ιστορία.
Η διαφορά στη σημασιοδότηση μεταξύ αναπαραστατικών και διαπροσωπικών κωδίκων
πιθανόν οφείλεται στο είδος του διαφημιζόμενου προϊόντος που χαρακτηρίζεται παιδικό. Οι
μαθητές/τριες σημασιοδότησαν την ηλικία και τη δράση επειδή αποτελούν βασικούς κώδικες οπτικής αναπαράστασης του λόγου περί παιδικής ηλικίας (James & James, 2008).
Το χρώμα σημασιοδοτήθηκε σε υψηλό ποσοστό διότι σύμφωνα με τους Brand, (2007),
Livingstone και Helsper, (2006) προσελκύει τα παιδιά. Η περιορισμένη σημασιοδότηση χώρου
και είδους ενδυμασίας υποδεικνύει ότι δεν έγιναν αντιληπτοί ως σημαίνοντα, εκλαμβανόμενοι
ως ήσσονος σημασίας σε σχέση με τη δράση και το χρώμα (Φακίδου & Μαγουλιώτης, 2014).
Η μειωμένη σημασιοδότηση των διαπροσωπικών κωδίκων οφείλεται στη λειτουργία τους που αφορά σχέσεις θεατή-μορφών, απαιτεί γνώσεις γραμματισμού των μέσων (media literacy) που προϋποθέτουν συστηματική διδασκαλία σύμφωνα με τους
Buckingham, (2004) και Unsworth, (2001).
Η σημασιοδότηση της πολυτροπικής φύσης του μηνύματος ήταν προβληματική. Δεν
αξιοποίησαν το κείμενο αυθορμήτως κατά την ελεύθερη απόκριση στην εικόνα (Φακίδου
& Μαγουλιώτης, 2014) εκτός μιας μαθήτριας που συνυπολόγισε αυτοβούλως το σλόγκαν,
υποδεικνύοντας σύμφωνα με τον Serafini, (2012) ότι πλοηγήθηκε (navigated) μεταξύ των
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διαφορετικών σημειωτικών συστημάτων. Μόνο το ήμισυ του δείγματος ανεγνώρισε τη
σχέση κειμένου-εικόνας όταν ζητήθηκε. Πιθανόν η στιλιστική δομή της διαφήμισης (κυριαρχία εικόνας) επηρέασε την απόκρισή τους (Ketelaar, van Gisbergen, & Beentjes, 2012)
Νοηματοδότηση κωδίκων
Α) Αναπαραστατικοί κώδικες: Γενικά, η νοηματοδότηση αντιστοιχεί στο αφηγηματικό
στάδιο σύμφωνα με τα στάδια αισθητικής απόκρισης της Housen (2001).
Ειδικότερα, αν και κάποιοι/ες δημιούργησαν δικές τους μεταφορές για την ηλικία βάσει του λόγου περί παιδιών, λίγοι/ες ερμήνευσαν την οπτική μεταφορά περί αγνότητας,
υποδεικνύοντας τη δυσκολία στην κατανόησή της ή την απουσία γνώσης της συγκεκριμένης εννοιολογικής μεταφοράς. Φαίνεται ότι έχοντας εσωτερικεύσει τον λόγο περί
παιδιών νοηματοδότησαν αποδίδοντας στα παιδιά μια συλλογική ταυτότητα (Cannella &
Kincheloe, 2002) η οποία προέρχεται από τον λόγο περί αγνότητας, παιδικής κουλτούρας-παιδικές τροφές παραβλέποντας ότι η κατανάλωση γλυκών δεν περιορίζεται ούτε
αποτελεί παιδικό προνόμιο (Holland, 2004· James & Prout, 1990).
Λίγοι/ες επέδειξαν δεξιότητες γραμματισμού των μέσων αναφερόμενοι/ες στους επικοινωνιακούς σκοπούς της εικόνας και στις τεχνικές προσέλκυσης κοινού (Brand, 2007).
Ελάχιστοι/ες αναφέρθηκαν στην ομάδα κοινού λόγω απουσίας συστηματικής διδασκαλίας (Babalioutas & Papadopoulou, 2007) ή λόγω της στιλιστικής δομής της διαφήμισης
(Fox, 1995) και της μη συσχέτισης εικόνας-κειμένου.
Η αναγνώριση του συμβολισμού του κόκκινου χρώματος φαίνεται ότι επιτεύχθηκε βάσει των εμπειριών τους (Burkitt, Barett, & Davis, 2003) και της αντίστοιχης διδασκαλίας στα
Εικαστικά (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2002). Αναγνώρισαν την τεχνική περί ομοιοχρωμίας προϊόντος-προσώπων, αλλά δεν αντελήφθησαν ότι προσδίδει συμβολική αξία στο προϊόν (Kress & van
Leeuwen, 2002) λόγω ηλικίας (Livingstone & Helsper, 2004).
Η νοηματοδότηση του κώδικα δράση φαίνεται ότι βασίστηκε σε βιώματα (Freedman,
2003) και στον λόγο περί παιγνιώδους παιδικής ηλικίας (Holland, 2004). Αναγνώρισαν δικαιώματα (του παίζειν) αποδίδοντας στα παιδιά τον ρόλο του συντελεστή της κοινωνικής
δομής, συμμετεχόντων στις λειτουργίες της κοινωνίας (Μακρυνιώτη, 2003· Μουσούρου,
2005). Το στοιχείο υποδεικνύει τον ενεργό ρόλο των παιδιών στην ερμηνεία των κοινωνικών κόσμων (Buckingham, 2000· Corsaro, 1997).
Οι μαθητές/τριες δυσκολεύτηκαν να νοηματοδοτήσουν χωριστά τον χώρο από τη
δράση. Τη διάκριση χώρου/δράσης κατόρθωσαν όσοι/ες χρησιμοποίησαν αντιθετικά
διώνυμα υποδεικνύοντας τον βοηθητικό ρόλο των διωνύμων στην ερμηνεία (Addison,
& Burgess, 2004). Επέδειξαν το σπίτι ως πεδίο δράσης και γενίκευσαν τη δράση στο
σύνολο των παιδιών εκφράζοντας την εσωτερικευμένη συλλογική αναπαράσταση περί
παιγνιδιού (Cannella & Kincheloe, 2002). Θεωρώντας το σπίτι είτε φυσική επιλογή σε
αντίθεση με το δημόσιο χώρο ή ασφαλή χώρο δράσης, οικειοποιήθηκαν τον λόγο περί
συσχέτισης παιδιών-οικιακού περιβάλλοντος (Holland, 2004· Mavor, 2002).
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Οι νοηματοδοτήσεις του κώδικα είδος ενδυμασίας αφορούσαν κυρίως τις λειτουργικές ανάγκες, όχι την έκφραση ιδεών παραμένοντας στο αφηγηματικό επίπεδο απόκρισης
(Housen, 2001). Ελάχιστοι/ες διαφοροποιήθηκαν συνδέοντάς την με τον ενδυματολογικό
κώδικα του φύλου υποδεικνύοντας ότι διαθέτουν επίγνωση των στερεοτύπων του φύλου (Turner, 1998· Skelton & Hall, 2001) και των κοινωνικών αντιλήψεων των ενδυματολογικών επιλογών (Kaiser 1990).
Β) Διαπροσωπικοί κώδικες: Η εύκολη αναγνώριση από πολλούς/ές μαθητές/τριες
κάποιου μέτρου στην απόσταση, ακόμη και αν δεν ήταν ορθό, υποδεικνύει ότι διαθέτουν το βασικό γνωστικό σχήμα μέσω των βιωμάτων τους σύμφωνα με τον Buckingham
(2004). Η μειωμένη αναγνώριση της γωνίας λήψης υποδεικνύει δυσχέρεια είτε στην κατανόηση της έννοιας είτε στην αναγνώρισή της στην εικόνα.
Ο όρος θέση αντί γωνία που χρησιμοποιήθηκε στο ερωτηματολόγιο αποδείχτηκε
βοηθητικός, καθώς οι περισσότεροι/ες από όσους/ες αναγνώρισαν την οπτική γωνία,
εκτίμησαν ορθώς. Οι ελάχιστες δηλωθείσες νοηματοδοτήσεις αντιστοιχούν στο αφηγηματικό επίπεδο απόκρισης (Housen, 2001). Καθώς ταύτισαν τους δυο κώδικες απόστασης και γωνίας λήψης, δεν αντελήφθησαν ότι επικοινωνούν διαφορετικά μηνύματα.
Συνέδεσαν την κοντινή απόσταση με θέαση λεπτομερειών, τη μακρινή με θέαση συνολικού πεδίου επηρεασμένοι/ες σύμφωνα με τον Buckingham, (2004) από τα βιώματα.
Οι μαθητές/τριες περιορίστηκαν στη σχέση μεταξύ δρώντων προσώπων-φωτογράφου
και δεν προσέδωσαν ενεργητική στάση στους θεατές, ώστε να θεωρήσουν ότι παρατηρούν τα απεικονιζόμενα πρόσωπα εν αγνοία τους. Ωστόσο, αντελήφθησαν την απεμπλοκή προσώπων–φωτογράφου, υποδεικνύοντας ότι προσεγγίζουν διαισθητικά το
διαπροσωπικό επίπεδο.
Γ) Πολυτροπικό μήνυμα: Αξιοποιήθηκε κάθε όρος του σλόγκαν, αλλά όχι αθροιστικά.
Τοιουτοτρόπως το μήνυμα δεν προσεγγίστηκε πλήρως. Η έννοια παρελθόν σε σύγκριση με την ποιότητα του προϊόντος ενεργοποίησε πλήθος ερμηνειών πιθανόν λόγω των
βιωμάτων/ενδιαφερόντων. Οι μαθητές/τριες συσχέτισαν το επίθετο «παλιού» με διάφορα ουσιαστικά (φωτογραφία, μάρκα προϊόντος, διατροφικές συνήθειες, αναμνήσεις),
αλλά κάποιες ερμηνείες δεν υποστηρίζονταν από τα στοιχεία της εικόνας (Serafini, 2012·
Walsh, 2003). Η αξιοποίηση αντιθετικού διωνύμου (παλιά/τώρα) υποβοήθησε τη δημιουργία ποικιλίας ερμηνειών (Addison, & Burgess, 2004).
Αρκετοί/ες συμπορεύτηκαν με την επιδιωκόμενη ερμηνεία περί υψηλής ποιότητας
του προϊόντος, όχι όμως με τη νοσταλγική ενατένιση της παιδικής ηλικίας. Φαίνεται ότι
έχοντας εσωτερικεύσει την ιδέα των ενηλίκων περί ποιοτικότερου παρελθόντος σε σύγκριση με το παρόν, κάποιοι/ες επέδειξαν νοσταλγική στάση προς ένα παρελθόν που
όμως δεν βίωσαν (Duncum, 2002).
Τα κριτικά σχόλια ελάχιστων μαθητών/τριών για αλλαγές στην καθημερινότητα των
παιδιών (ελεύθερος χρόνος, χώρος παιχνιδιού) υποδεικνύουν τη διαπραγματευτική
θέση που κατέλαβαν στο μήνυμα (Hall, 1997).
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Όσοι/ες αναφέρθηκαν στο ρόλο και στο σκοπό του κειμένου επέδειξαν κριτική στάση,
αλλά ίσως επηρεάστηκαν από τη συνθήκη επικοινωνίας. Πιθανόν απάντησαν σύμφωνα με
όσα θεωρούσαν ότι επιθυμούσε η ενήλικη-ερευνήτρια-δασκάλα να απαντήσουν οι μαθητές/τριες όπως σημειώνει ο Buckingham (2000) σε τέτοιες περιστάσεις επικοινωνίας.
Συμπεράσματα
Η σημασιοδότηση των οπτικών κωδίκων για την επικοινωνία μηνύματος περί παιδικής
ηλικίας από τους μαθητές/τριες Στ΄ τάξης του δείγματος διαφοροποιείται αναλόγως του
είδους μεταλειτουργίας και του κάθε κώδικα χωριστά, υποδεικνύοντας επίπεδα δυσκολίας στην αναγνώριση και κατανόησή τους ως κώδικες επικοινωνίας. Η σημασιοδότηση
των αναπαραστατικών κωδίκων κυριαρχεί σε σύγκριση με τους διαπροσωπικούς. Μεταξύ των αναπαραστατικών σημασιοδοτούνται ευκολότερα η ηλικία, το χρώμα ενδυμασίας
και η δράση σε σύγκριση με τον χώρο και το είδος ενδυμασίας. Και οι τρεις διαπροσωπικοί
σημασιοδοτούνται σε χαμηλό βαθμό.
Οι μαθητές/τριες δεν αναγνωρίζουν αυτοβούλως την πολυτροπική φύση του μηνύματος, αλλά όταν ερωτηθούν, το ήμισυ αυτών αντιλαμβάνεται και δηλώνει τη σχέση εικόνας-σλόγκαν.
Η νοηματοδότηση για όλους τους κώδικες αντιστοιχεί-περιορίζεται στο αφηγηματικό
επίπεδο αισθητικής απόκρισης.
Η νοηματοδότηση των αναπαραστατικών κωδίκων ποικίλει σε αριθμό νοημάτων.
Πηγές νοημάτων της αναπαραστατικής διάστασης φαίνεται ότι αποτελούν η εμπειρικοβιωματική γνώση, οι γνώσεις γραμματισμού των μέσων (σκοπός, ρητορικές τεχνικές διαφημίσεων) και θετικού συμβολισμού του κόκκινου, οι ιδέες του κυρίαρχου λόγου περί
αγνής, παιγνιώδους παιδικής ηλικίας που δομούν τη συλλογική ταυτότητα των παιδιών,
οι κοινωνικές συμβάσεις περί ενδυμασίας φύλων. Η στάση τους κατά την ανάγνωση της
εικόνας χαρακτηρίζεται ως κυρίαρχη (αποδέχονται τις ιδέες που επικοινωνεί). Ωστόσο,
μονοψήφιο ποσοστό κατέλαβε διαπραγματευτική θέση αναφερόμενοι/ες σε δικαιώματα
ή στις αλλαγές στην καθημερινότητα των παιδιών σύγχρονης/παλιάς εποχής.
Η νοηματοδότηση των διαπροσωπικών κωδίκων περιορίζεται στην εμπειρικοβιωματική γνώση περί πλήθους πληροφοριών βάσει της απόστασης θεατή-θεώμενου, στην
ταύτιση των εννοιών απόστασης και γωνίας λήψης. Η νοηματοδότηση του κώδικα βλέμμα
δίνει ενδείξεις διαισθητικής κατανόησης από τα άτομα του δείγματος.
Κατά τη νοηματοδότηση του κειμένου-σλόγκαν της διαφήμισης, η πλειονότητα δεν το
αξιοποιεί αθροιστικά, αλλά εστιάζει σε μια από τις έννοιες της φράσης αυτή που παρέχει
δυνατότητα πολλών νοηματοδοτήσεων. Η πλειονότητα δημιουργεί ερμηνείες άσχετες ή
περιορισμένες (δεν καλύπτουν όλο το νοηματικό εύρος) συγκριτικά με το μήνυμα της
εικόνας. Δεξιότητες γραμματισμού των μέσων επιδεικνύει μικρό ποσοστό των μαθητών/
τριων του δείγματος. Τις νοηματοδοτήσεις πιθανόν επηρεάζει η ανοιχτότητα της διαφήμισης. Η αξιοποίηση αντιθετικών διωνύμων βοηθά στη νοηματοδότηση.
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Περιορισμοί έρευνας
Στους περιορισμούς συμπεριλαμβάνονται ο αριθμός των εικόνων, το είδος των οπτικών
αναπαραστάσεων και των αναπαριστώμενων κοινωνικών λόγων περί παιδικής ηλικίας2.

Υποσημειώσεις
*.
1.
2.

Το άρθρο δημοσιοποιεί μικρό τμήμα της δεύτερης φάσης έρευνας διδακτορικής διατριβής.
Οι διαφημίσεις χαρακτηρίζονται ως πολυτροπικές μεταφορές (Forceville, 2007).
Για τους δυο τελευταίους περιορισμούς βλ. Fakidou and Magouliotis (2012).
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