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ΣΖΝ Α΄ ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ΜΗΑ ΠΡΟΣΑΖ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ
Αναζηαζία Φακίδοσ
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η εξγαζία αθνξά ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ
απαξαίηεησλ ζηνπο καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ πξνθεηκέλνπ λα δηαβάδνπλ θαη λα
γξάθνπλ πνιπηξνπηθά έληππα θείκελα. Δζηηάδνπκε ζηελ αλάγλσζε εηθνλνγξαθεκέλσλ
ηζηνξηψλ θαη ζηε ζπγγξαθή γξαθηθψλ νξγαλσηψλ. ηηο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο ην λφεκα
ζπληίζεηαη απφ εηθφλεο θαη ιέμεηο. Οη γξαθηθνί νξγαλσηέο απνηεινχλ νπηηθά θείκελα·
ζπληίζεληαη απφ ζρήκαηα, εηθφλεο, γξακκέο, βέιε θαη ιέμεηο· δηακνξθψλνπλ ελλνηνινγηθφ
ράξηε. ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζπζρεηίδνληαη ηέζζεξηο ηνκείο πνπ αθνξνχλ: ζηελ πξνζέγγηζε
ησλ εηθφλσλ ζχκθσλα κε ηε εκεησηηθή Θεσξία θαη ηηο Οπηηθέο ηξαηεγηθέο ηεο Housen,
ησλ ιεθηηθψλ θεηκέλσλ θαηά ηελ Κεηκελνγισζζνινγηθή Θεσξία θαη ηε Θεσξία ηεο
Αηζζεηηθήο ηεο Πξφζιεςεο θαη ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ ηζηνξηψλ θαηά ην κνληέιν ηεο Kiefer.
Μειεηάηαη ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο κέζσ ηεο ζπγγξαθήο γξαθηθνχ νξγαλσηή θαηά
ηε Θεσξία ηεο Κξηηηθήο θέςεο. Χο εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο πνπ θαηαηίζεηαη παξνπζηάδεηαη
ε εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία ηνπ Υ. Μπνπιψηε «Ο Καιχηεξφο κνπ Φίινο», εηθνλνγξάθεζε Β.
Παπαγεσξγίνπ, θαη πξνηείλνληαη ηξφπνη παξαδεηγκαηηθήο αμηνπνίεζήο ηεο ζηελ ηάμε.
Λέξειρ-κλειδιά: Α΄ ηάμε Γεκνηηθνχ, Γξαθηθνί νξγαλσηέο, Δηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο,
Δλλνηνινγηθφο ράξηεο, Οπηηθφο γξακκαηηζκφο, Πνιπηξνπηθά θείκελα.

1. Διζαγωγή
Θέκα ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε αλάγλσζε θαη ε γξαθή πνιπηξνπηθψλ έληππσλ
θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Απνβιέπνπκε
πξσηίζησο ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην είδνο ηνπ νπηηθνχ
γξακκαηηζκνχ κέζσ ηεο κειέηεο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίαο θαη ηεο ζπγγξαθήο
γξαθηθνχ νξγαλσηή θαη παξάιιεια ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Δηδηθφηεξα
επηδηψθνπκε: (α) ηελ πςεινχ επηπέδνπ απφθξηζε ζε κηα εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία
κέζσ ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία εηθφλσλ θαη
ιεθηηθνχ θεηκέλνπ θαη (β) ηελ αλάπηπμε ηεο γλσζηηθήο δεμηφηεηαο νξγάλσζεο ηεο
γλψζεο κέζσ ηεο ζπγγξαθήο νπηηθψλ θεηκέλσλ-γξαθηθψλ νξγαλσηψλ.
Οη εηδηθνί ζθνπνί ηεο εξγαζίαο εμεηδηθεχνληαη ζηνπο παξαθάησ ζηφρνπο:
α1) Γηάθξηζε ησλ γισζζηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο γηα λα
αθεγεζεί ηελ ηζηνξία.
α2) Γηάθξηζε ησλ εηθαζηηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εηθνλνγξάθνο γηα
λα απεηθνλίζεη ηελ πινθή ηεο αθήγεζεο.
α3) Γηεξεχλεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ιεθηηθνχ θεηκέλνπ θαη εηθφλσλ ζηελ
πξφζιεςε ηνπ λνήκαηνο ηνπ αθεγήκαηνο.

*

Αλαζηαζία Φαθίδνπ, Δθπαηδεπηηθφο, M.Ed., Τπνςήθηα Γηδάθησξ Π.Σ.Π.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο,
Γιεύθςνζη: Φαξκαθίδνπ 6, Σ.Κ. 38222, Βφινο, Σειέθσλα: 24210-21278 & 6942666620 (θηλεηφ).
Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: afakidou@pre.uth.gr

2
α4) Αλαγλψξηζε ηεο ζπκβνιήο ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ
ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο.
α5) Αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ειέγρνπ ηεο ζθέςεο θαηά ηε
κειέηε εηθνλνγξαθεκέλσλ ηζηνξηψλ.
β1) Αλαδήηεζε δεδνκέλσλ ζηηο εηθφλεο θαη ζηα θείκελα εηθνλνγξαθεκέλσλ
ηζηνξηψλ.
β2) Καηαγξαθή ελλνηψλ, λνεκάησλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο εηθφλεο θαη ζηα
θείκελα εηθνλνγξαθεκέλσλ ηζηνξηψλ.
β3) Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπγγξαθήο γξαθηθψλ νξγαλσηψλ, ζπγθεθξηκέλα
ελλνηνινγηθνχ ράξηε.
O φξνο «νπηηθφο γξακκαηηζκφο» ζχκθσλα κε ηε Γηεζλή Δηαηξεία Οπηηθνχ
Γξακκαηηζκνχ (International Visual Literacy Association, 2008) αλαθέξεηαη: «ζηηο
νπηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ην άηνκν αλαπηχζζεη θνηηάδνληαο, ηαπηφρξνλα
ελζσκαηψλνληαο θαη άιιεο αηζζεηηθέο εκπεηξίεο. Σν νπηηθά εγγξάκκαην άηνκν
κπνξεί λα δηαθξίλεη θαη λα εξκελεχεη νπηηθέο ελέξγεηεο, αληηθείκελα, ζχκβνια.
Μέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο ρξήζεο απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ είλαη ηθαλφ λα επηθνηλσλεί
κε ηνπο άιινπο, λα εθηηκά, λα θαηαλνεί θαη λα απνιακβάλεη ηα αξηζηνπξγήκαηα
(masterpieces) ηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο». Απηέο νη δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα
εθαξκνζηνχλ ηζνδχλακα ζε θάζε εηθφλα: θσηνγξαθίεο, πίλαθεο δσγξαθηθήο, έξγα
γξαθηζηηθψλ ηερλψλ, εηθνλνγξαθήζεηο, ηαηλίεο, ράξηεο θαη φισλ ησλ εηδψλ ηα
γξαθήκαηα. Καζψο φια ηα νπηηθά κέζα πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο, ν
νπηηθφο γξακκαηηζκφο επηηξέπεη ζην ζεαηή λα ζπιιέμεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο
ηδέεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ εηθφλα, λα ηηο ηνπνζεηήζεη ζην πιαίζην ζην νπνίν
αλαθέξνληαη ή αθνξνχλ, λα ηηο εξκελεχζεη θαη λα θαζνξίζεη ηελ αμία ηνπο (Thibault
& Walbert, 2003).
Η αλάγθε αλάπηπμεο δεμηνηήησλ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ επηβάιιεηαη ζήκεξα
ιφγσ ηεο ππεξθπξηαξρίαο ηεο εηθφλαο (Benjamin, 1971). Καηά ηνλ Baudrillard,
«φηαλ ην άηνκν δελ γλσξίδεη ηνπο θψδηθεο αλάγλσζεο ησλ εηθφλσλ, ε εηθφλα
θαζίζηαηαη κε αλαγλψζηκε, ην κήλπκά ηεο δελ απνθσδηθνπνηείηαη, παξεκπνδίδεηαη
ε πξφζιεςή ηεο θαη ην άηνκν θαζίζηαηαη νπηηθά αλαιθάβεην» (Baudrillard ζην
Σζαηζνχιεο, 2000: 25). Κακία εηθφλα είηε πξφθεηηαη γηα ξεαιηζηηθή απεηθφληζε
(π.ρ. θσηνγξαθία) είηε γηα ζπκβαηηθή απεηθφληζε (π.ρ. ράξηεο) «δελ δηαζέηεη
«θπζηθή γιψζζα» φπσο άιισζηε θαη θακηά άιιε κνξθή ηέρλεο, αθνχ εθ πξννηκίνπ,
σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, είλαη απφιπηα ζπκβαηνπνηεκέλν» (Σζαηζνχιεο, 2000:
26). Σν γεγνλφο φηη «ην αηζζεηηθφ ζηνηρείν είλαη παξφλ ζε φιεο ηεο νπηηθέο
πεξηγξαθέο, είηε πξφθεηηαη γηα έξγα ηέρλεο είηε γηα επηζηεκνληθά δηαγξάκκαηα»
(Arnheim, 2007: 184), φηη «θάζε νπηηθή δηάηαμε ή απεηθφληζε –είηε εκθαλίδεηαη ζ’
έλα δσγξαθηθφ έξγν, ζ’ έλα θηίξην, ζ’ έλα θφζκεκα ή ζε κηα θαξέθια– κπνξεί λα
ζεσξεζεί φηη ζπληζηά κηα πξφηαζε ή δήισζε γχξσ απφ ηε θχζε ηεο αλζξψπηλεο
χπαξμεο» (Arnheim, 2007: 386), ηελ νπνία κπνξνχκε «λα απνθσδηθνπνηήζνπκε»
(Arnheim, 2007: 401) θαη φηη ε εηθφλα δελ απνηειεί θαζξέπηε ηνπ θφζκνπ αιιά
πξνζθέξεη κηα απφ ηηο πνιιέο εξκελείεο ηνπ (Barthes, 1988: 47), ζα πξέπεη λα
νδεγήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζε πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλε δηδαζθαιία
κέζσ ησλ εηθφλσλ θαη γηα ράξε ησλ εηθφλσλ.
ηελ πξφηαζή καο αμηνπνηνχληαη δπν εηδψλ εηθφλεο πνπ αθνξνχλ ηνλ νπηηθφ
γξακκαηηζκφ (Arnheim, 2007: 187-190· Κνπιατδήο θ.ά., 2002: 132· Kress & van
Leeuwen, 2004: 83-87): (α) εξκελεχνληαη εηθφλεο πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα
κε ην βαζκφ ζπκθσλίαο κε ηελ νπηηθή αληίιεςε ζε ξεαιηζηηθέο θαη απνδίδνπλ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα γχξσ καο φπσο ηελ βιέπνπκε (ξεαιηζηηθήο απφδνζεο δσγξαθηέο)
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θαη (β) παξάγνληαη εηθφλεο πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηηο ζπκβαηηθέο απεηθνλίζεηο,
απνηεινχλ θσδηθνπνηεκέλεο αλαπαξαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ππαθνχνπλ
ζε ζπκβνιηθέο ή επηζηεκνληθέο ζπκβάζεηο (γξαθηθνί νξγαλσηέο).
Η θαηάηαμε ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ ηζηνξηψλ ζηα πνιπηξνπηθά θείκελα
ππαγνξεχεηαη απφ ηε ζπλέξγεηα εηθφλαο θαη θεηκέλνπ ζηελ παξνπζίαζε ηεο πινθήο
ηεο αθήγεζεο (Γηαλληθνπνχινπ, 2008). ηηο ζχγρξνλεο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο
ε εηθφλα δελ παίδεη πεξηζσξηαθφ, νχηε παζεηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο αθήγεζεο
(ηβξνπνχινπ, 2004: 213). Οη αλαγλψζηεο πξέπεη λα αλαθαιχςνπλ φζα θξχβνληαη
κέζα ζηηο ιέμεηο θαη κέζα ζηηο εηθφλεο γηα λα ζπλζέζνπλ ην παδι ηνπ λνήκαηνο
(Nikolajeva & Scott, 2000: 2). Η Galda (1993) ζηηο έξεπλέο ηεο δηαβεβαηψλεη φηη νη
εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά κηα κνλαδηθή επθαηξία λα
αλαπηχμνπλ ηνλ νπηηθφ γξακκαηηζκφ, επεηδή κπνξνχλ λα ηηο εμεξεπλνχλ, λα
αλαζηνράδνληαη θαη λα ηηο θξίλνπλ. Καζψο κειεηνχλ ηηο εηθφλεο θαη αλαπηχζζνπλ
ηελ ηθαλφηεηα λα ηηο δηαβάδνπλ, εκβαζχλνπλ ζην ιεθηηθφ θείκελν θαη απνθηνχλ
επίγλσζε ηνπ ηξφπνπ πνπ νη εηθφλεο ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα θέξνπλ νη ίδηεο ην
δηθφ ηνπο λφεκα (Galda, 1993: 506).
Οη γξαθηθνί νξγαλσηέο είλαη νπηηθά θείκελα (εηθφλεο θαη ιέμεηο) κε ηα νπνία
κπνξνχκε λα απινπνηήζνπκε ή λα γεληθεχζνπκε έλα ζέκα παξαιείπνληαο ηηο
ιεπηνκέξεηεο. Μαο δηεπθνιχλνπλ λα αλαδείμνπκε ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε θχξηα
ζεκεία θαη παξάιιεια λα δείμνπκε ηε δνκή ή ηηο αξρέο ελφο ζέκαηνο (Moline,
2006). Σν θάζε είδνο γξαθηθνχ νξγαλσηή είλαη θαηαιιειφηεξν γηα ηελ νξγάλσζε
θάπνηνπ ηδηαίηεξνπ ηχπνπ πιεξνθνξηψλ θαη παίξλεη ην φλνκά ηνπ απφ ηνλ ηξφπν πνπ
παξνπζηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο ή απφ ην είδνο ηεο ρξήζεο ηνπ, γηα παξάδεηγκα
πξννξγαλσηήο (advance organizer), ελλνηνινγηθφο ράξηεο (concept map),
ηζηφγξακκα (web) (Hall & Strangman, 2002· Μαηζαγγνχξαο, 2002: 557-566). Οη
γξαθηθνί νξγαλσηέο απνηεινχλ έλαλ πξφζθνξν ηξφπν γξαπηήο έθθξαζεο, θαζψο
αμηνπνηνχλ δεμηφηεηεο νπηηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο. Σν νπηηθά εγγξάκκαην άηνκν
ζα πξέπεη φρη κφλν λα απνθσδηθνπνηεί αιιά λα θσδηθνπνηεί θαη λα παξνπζηάδεη
δεδνκέλα ζε εηθφλεο θαη νπηηθά θείκελα (Metros & Woolsey, 2006: 80-81).
Η πξσηνηππία ηεο πξφηαζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηείηαη έλα
πνιπηξνπηθφ θείκελν κέζσ ηνπ νπνίνπ πξνάγεηαη ν γισζζηθφο γξακκαηηζκφο
(αλάγλσζε ιεθηηθνχ θεηκέλνπ) θαη ν νπηηθφο γξακκαηηζκφο (αλάγλσζε εηθφλσλ) θαη
ην ίδην πνιπηξνπηθφ θείκελν κεηαηξέπεηαη ζε πεγή δεδνκέλσλ γηα ηελ παξαγσγή
άιινπ πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ (ελφο γξαθηθνχ νξγαλσηή).
2. Θεωρηηικό πλαίζιο
ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο πξφηαζεο ζπλπθαίλνληαη 4 ηνκείο πνπ αθνξνχλ ζηελ
πξνζέγγηζε ησλ εηθφλσλ, ησλ ιεθηηθψλ θεηκέλσλ, ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ ηζηνξηψλ
θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο.
Οη πξναλαθεξζέληεο ηνκείο επηιέρηεθαλ δηφηη ζηελ εξγαζία απηή σο κέζν
αλάπηπμεο ηνπ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ πξνηείλεηαη ην ινγνηερληθφ είδνο ησλ
εηθνλνγξαθεκέλσλ ηζηνξηψλ. πλεπψο, ε ζεκειίσζε ηεο πξφηαζεο απαηηεί
παξαδνρέο ζεσξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ εηθφλσλ αιιά θαη
ινγνηερληθψλ ζεσξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζέγγηζε ελ γέλεη ινγνηερληθψλ
θεηκέλσλ θαη εηδηθά εηθνλνγξαθεκέλσλ ηζηνξηψλ. Λφγσ ηεο πξφηαζεο γηα
ζπγγξαθή γξαθηθνχ νξγαλσηή απφ ηνπο καζεηέο σο κέζν νηθνδφκεζεο θαη
παξνπζίαζεο ηεο γλψζεο, ζεκειηψλνπκε ηελ πξφηαζε ζε παξαδνρέο ηνπ θηλήκαηνο
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ηεο Κξηηηθήο θέςεο γηα ηε ζρέζε ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ θαη εηδηθφηεξα
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γξαθηθψλ νξγαλσηψλ ζηελ κάζεζε.
2.1. Α΄ ηομέαρ: πποζέγγιζη ηων εικόνων
Οπηηθή αλίρλεπζε είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία απνθηά θαλείο πιεξνθνξίεο
ελεξγά, επηιεθηηθά θαη δηαδνρηθά απφ ην νπηηθφ πεξηβάιινλ (Brown & DeLoache,
1999: 199). Καζψο ε αληίιεςε θαη ε ζθέςε είλαη αδηαίξεηα ζπλπθαζκέλεο, ε
ζχγθξηζε θαη ε ζπζρέηηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο απμάλεη ηελ θαηαλφεζή ηεο ζε
αλψηεξα επίπεδα πνιππινθφηεηαο θαη εθζέηεη ηνλ παξαηεξεηή ζε πιήζνο πηζαλψλ
ζπλδέζεσλ (Arnheim, 2007: 11 & 97· Gibson & Pick, 2005: 64). Δπεηδή ε αληίιεςε
ελφο νπηηθνχ έξγνπ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί αθαξηαία, ν ζεαηήο ηνπ έξγνπ αξρίδεη
απφ θάπνπ π.ρ. απφ ην ζέκα, πξνζπαζεί λα πξνζαλαηνιηζηεί σο πξνο ηνλ θεληξηθφ
ζθειεηφ ηεο ζχλζεζεο, θνηηάδεη γηα ηα ζεκεία έκθαζεο, πεηξακαηίδεηαη, επηιέγεη,
ψζπνπ ε ελεξγεηηθή απηή εμεξεχλεζε λα ζηεθηεί κε επηηπρία θαη ην έξγν λα
θαίλεηαη πσο ηαηξηάδεη ζε κηα θαηάιιειε δνκή ε νπνία δηαθσηίδεη ην λφεκα ηνπ
έξγνπ γηα ην ζεαηή (Arnheim, 2007:63· Gibson & Pick, 2005: 301· Gombrich, 1999:
145).
χκθσλα κε ηε εκεησηηθή Θεσξία θάζε θείκελν ή εηθφλα κπνξεί λα ζεσξεζεί
σο έλα ζχζηεκα ζεκείσλ. Ο παξαγσγφο απηψλ ησλ εηθφλσλ-ζεκείσλ, γηα λα
επηθνηλσλήζεη κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθεηαη, επηιέγεη εθείλα ηα
ζεκαίλνληα (ρξψκα, γξακκή, θφξκα θηι.) πνπ ζα θάλεη ην ζεκαηλφκελν (ην κήλπκά
ηνπ) θαηαλνεηφ ζην πεξηβάιινλ απηφ. Αλάκεζα ζηνπο ιανχο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ
παξαηεξνχληαη θνηλνί εηθνλνγξαθηθνί θψδηθεο γηα ηε κεηάδνζε κελπκάησλ. Οη
θψδηθεο απηνί, φπσο θαη ε γιψζζα, εθπιεξψλνπλ δπν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: ηελ
αλαπαξάζηαζε ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ γχξσ καο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ καο θφζκνπ
θαη εθθξάδνπλ ζρέζεηο έηζη φπσο έρνπλ ζεζπηζηεί ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ
παξάγεηαη ε εηθφλα (Kress & van Leeuwen, 2004: 11-13).
Σν λφεκα-κήλπκα πνπ επηδηψθεη λα κεηαδψζεη ν παξαγσγφο κηαο αθεγεκαηηθήο
εηθφλαο ζηνλ ζεαηή-αλαγλψζηε ηεο εηθφλαο θσδηθνπνηείηαη ζε δηαζηάζεηο φπσο ε
απφδνζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ Γξψληνο πξνζψπνπ ηεο εηθφλαο, ε απφζηαζε ηνπ
θσηνγξάθνπ-παξαγσγνχ θαηά ηε ιήςε-δεκηνπξγία ηεο εηθφλαο, ε ζέζε ησλ
εηθνληδφκελσλ κνξθψλ ζηε ζχλζεζε. Δηδηθφηεξα, ηελ ελέξγεηα ηνπ Γξψληνο
πξνζψπνπ, ν ζεαηήο ηελ αληηιακβάλεηαη κέζσ ηεο θίλεζεο πνπ αλαπαξηζηάλεηαη κε
δηάθνξνπο εηθαζηηθνχο ηξφπνπο, φπσο ην αλέκηζκα ησλ ξνχρσλ ή ησλ καιιηψλ, ή
κέζσ ηεο θαηεχζπλζεο ηεο καηηάο πξνο ηηο άιιεο κνξθέο ηεο ζχλζεζεο ή πξνο ην
ζεαηή (Kress & van Leeuwen, 2004: 57-60). ηε δηάζηαζε ηεο απφζηαζεο ιήςεο,
άξα θαη ζέαζεο ηεο εηθφλαο δειψλεηαη ε θνηλσληθή απφζηαζε πνπ επηδεηείηαη λα
ιάβεη ν ζεαηήο απφ ηα εηθνληδφκελα πξφζσπα θαη γεγνλφηα, γηα παξάδεηγκα
θνληηλή-πξνζσπηθή ή καθξηλή-επαγγεικαηηθή ή απφκαθξε-αδηάθνξε (Kress & van
Leeuwen, 2004: 130-131). ηε δηάζηαζε ηεο ζέζεο ησλ κνξθψλ αξηζηεξά ή δεμηά
ηεο ζχλζεζεο θσδηθνπνηνχληαη νη έλλνηεο ηνπ παιαηνχ ή γλσζηνχ θαη ηνπ λένπ ή
αγλψζηνπ· φζεο κνξθέο βξίζθνληαη αξηζηεξά ζεσξνχληαη γλσζηέο ζην ζεαηή, ελψ
φζεο βξίζθνληαη δεμηά ζεσξνχληαη φηη είλαη άγλσζηεο ή απνηεινχλ πξνβιεκαηηθέο
θαηαζηάζεηο θαη ζα πξέπεη λα ηηο πξνζέμεη ή λα ηηο γλσξίζεη (Kress & van Leeuwen,
2004: 194-200). Η ηνπνζέηεζε ησλ κνξθψλ ζην πάλσ ή θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο
εθθξάδεη ηηο έλλνηεο ηνπ ηδεαιηζηηθνχ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ αληίζηνηρα· φ,ηη ν
παξαγσγφο ηεο εηθφλαο ηνπνζεηεί ζην πάλσ κέξνο αληηπξνζσπεχεη ην «Ιδεαηφ»,
ηδαληθφ, ηδεαιηζηηθφ, επηζπκεηφ ή θαληαζηηθφ, ελψ αληίζεηα φ,ηη βξίζθεηαη ζην θάησ
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κέξνο αληηπξνζσπεχεη ην «Πξαγκαηηθφ», δειαδή παξνπζηάδεη πεξηζζφηεξν εηδηθέο
πιεξνθνξίεο, ιεπηνκέξεηεο, απνδείμεηο, πξαθηηθέο νδεγίεο (Kress & van Leeuwen,
2004: 201-202).
χκθσλα κε ην κνληέιν αηζζεηηθήο αλάπηπμεο ηεο γλσζηηθήο ςπρνιφγνπ
Housen (1992), ε αηζζεηηθή ζθέςε ηνπ αηφκνπ εμειίζζεηαη κέζσ πέληε ζηαδίσλ
απφ ην ζηάδην ησλ αξραξίσλ ζεαηψλ, ζην ζηάδην ησλ πξνρσξεκέλσλ θαη ησλ
εηδεκφλσλ. Έλα άηνκν νπνηαζδήπνηε ειηθίαο ρσξίο εηθαζηηθέο εκπεηξίεο θαη
ζπζηεκαηηθή εηθαζηηθή αγσγή βξίζθεηαη αλαγθαζηηθά ζην ρακειφηεξν ζηάδην
αηζζεηηθήο αλάπηπμεο θαη δελ κπνξεί λα πξνσζεζεί ζε αλψηεξα ζηάδηα.
Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο ζπζηεκαηηθήο εηθαζηηθήο αγσγήο γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο νπηηθήο ή αηζζεηηθήο εγγξακαηνζχλεο, θαηά ηελ Housen, είλαη ε δηδαζθαιία
Οπηηθψλ ηξαηεγηθψλ, φπσο ε παξάζεζε εξσηεκάησλ. Σα εξσηήκαηα απνβιέπνπλ
ζηελ φμπλζε ηεο παξαηεξεηηθφηεηαο αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ηε θξηηηθήο ζθέςεο,
θαζψο δεηείηαη απφ ηνπο ζεαηέο λα δηθαηνινγήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ή ηηο ηδέεο πνπ
ηνπο δεκηνπξγεί ε εηθφλα ζπλδένληάο ηα κε ζηνηρεία ηεο εηθφλαο, φπσο ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνξθψλ ή ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηεο εηθφλαο απφ ηνπο
θαιιηηέρλεο (π.ρ. ρξψκαηα, ηερλνηξνπία, ζχλζεζε θηι.) θαη λα δηεξεπλήζνπλ ηελ
επίδξαζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο βησκάησλ ή ηδεψλ ζηελ πξφζιεςε ηνπ κελχκαηνο
πνπ εθθξάδεηαη ζην έξγν ηέρλεο (Housen, 1992: 214-215).
Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ ηα εξσηήκαηα πνπ πξνηείλνπκε λα
ππνβάιινληαη ζηνπο καζεηέο θαηά ηελ κειέηε ησλ εηθφλσλ ηεο εηθνλνγξαθεκέλεο
ηζηνξίαο αλαδεηθλχνπλ ηηο δηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο θσδηθνπνηείηαη ην κήλπκα-λφεκα
ησλ εηθφλσλ ζχκθσλα κε ηε εκεησηηθή Θεσξία (Kress & van Leeuwen, 2004) θαη
αμηνπνηνχλ ην κνληέιν ησλ Οπηηθψλ ηξαηεγηθψλ ηεο Housen (1992) γηα ηελ
πξνζέγγηζε εηθαζηηθψλ έξγσλ ηέρλεο.
2.2. Β΄ ηομέαρ: πποζέγγιζη ηων λεκηικών κειμένων
Η Κεηκελνγισζζνινγηθή Θεσξία ζπλεμεηάδεη ηνπο ηξεηο βαζηθνχο παξάγνληεο
ηεο παξαγσγήο ηνπ θεηκέλνπ, ην ζπγγξαθέα, ην θείκελν θαη ηνλ αλαγλψζηε, ηνπο
νπνίνπο ζπζρεηίδεη κε ην επηθνηλσληαθφ πεξηθείκελν. Μειεηά κεηαμχ άιισλ, ηε
γιψζζα ησλ θεηκέλσλ φπσο ηε γισζζηθή ζπλνρή, δειαδή ηνπο γξακκαηηθνχο
ηξφπνπο ζχλδεζεο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θεηκέλσλ (π.ρ. θεηκεληθνί δείθηεο,
δηάινγνη, κεηαθνξηθφο ιφγνο, γισζζνπαίγληα), ηελ πξνζεηηθφηεηα (ηελ
επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία –ην κήλπκα ηνπ θεηκέλνπ) θαη ηε δηαθεηκεληθφηεηα (ηελ
παξνπζία ζην θείκελν ζηνηρείσλ απφ άιια θείκελα) (Μαηζαγγνχξαο, 2001: 45-48).
χκθσλα κε ηε Θεσξία ηεο Αηζζεηηθήο ηεο Πξφζιεςεο αλαδεηθλχεηαη ν
πξσηαξρηθφο ξφινο ηνπ αλαγλψζηε ζηε λνεκαηνδφηεζε ηνπ θεηκέλνπ. Σν λφεκα δελ
είλαη εγγεγξακκέλν κε νξηζηηθφ θαη απφιπην ηξφπν ζην θείκελν. Σν θείκελν είλαη
«αλνηρηφ» θαη γηα λα απνθηήζεη λφεκα πξέπεη ν αλαγλψζηεο λα θαηαζέζεη γλψζεηο,
πεπνηζήζεηο θαη αηζζεηηθέο εκπεηξίεο. Όια απηά ζπγθξνηνχλ ηνλ «νξίδνληα ησλ
πξνζδνθηψλ ηνπ» θαη πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ πξνεγνχκελε
επαθή κε θείκελα φζν θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία ηεο
θνηλφηεηαο ζηελ νπνία αλήθεη (Rosenblatt, 1994). Με βάζε ηε Θεσξία ηεο
Rosenblatt, έρεη πξνηαζεί έλα ελδεηθηηθφ δηδαθηηθφ κνληέιν ηεζζάξσλ ζηαδίσλ γηα
ηελ πξνζέγγηζε ινγνηερληθνχ έξγνπ: (α) πξνεηνηκαζία πεξηβάιινληνο (π.ρ.
ζπδήηεζε κε αθνξκή ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ θαη πξνβιέςεηο γηα ην πεξηερφκελφ ηνπ ή
πξνβνιή ζρεηηθψλ κε ην ζέκα εηθφλσλ), (β) αξρηθή αληαπφθξηζε (π.ρ. ζχλδεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ κε ζρεηηθά βηψκαηα ηνπ αλαγλψζηε, επηινγή ησλ ζεκείσλ ηνπ
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θεηκέλνπ πνπ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ, άκεζε θαηαγξαθή ησλ εληππψζεσλ
πνπ πξνθαιεί ην θείκελν), (γ) ηειεηνπνίεζε ηεο αληαπφθξηζεο (π.ρ. ζχλδεζε ησλ
πξνζσπηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηδεψλ κε ηα θεηκεληθά ζηνηρεία, ιεμηινγηθή θαη
ζεκαζηνινγηθή εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ), (δ) έθθξαζε ηεο αληαπφθξηζεο (π.ρ.
παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ ή δξακαηνπνίεζε ή εηθαζηηθή απφδνζε ηνπ θεηκέλνπ)
(Καινγήξνπ & Βεζζαξάθε, 2005: 59-75).
ηελ πξφηαζε πνπ θαηαηίζεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία γηα λα πξνζεγγηζηεί
πνιχπιεπξα ην πεξηερφκελν ηεο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίαο φπσο απνδίδεηαη κέζσ
ηνπ ιεθηηθνχ θεηκέλνπ θαη λα αλαδεηρζεί κέζσ ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ
καζεηψλ ην κήλπκα ηνπ έξγνπ, αμηνπνηείηαη ην πξναλαθεξζέλ δηδαθηηθφ κνληέιν.
Παξάιιεια επηδεηείηαη λα αλαδεηρζνχλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο
Κνηλσληνγισζζνινγίαο: ε πινθή ηε αθήγεζεο, ηα γισζζηθά κέζα ηνπ θεηκέλνπ,
ππνζέζεηο γηα ηηο ηδέεο πνπ πξνηίζεην λα εθθξάζεη ν ζπγγξαθέαο, ηα δηαθεηκεληθά
ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο θαη ε επίδξαζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπ αλαγλψζηε, φπσο απηά
ελεξγνπνηνχληαη θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε
ηεο ηζηνξίαο.
2.3. Γ΄ ηομέαρ: πποζέγγιζη ηων εικονογπαθημένων ιζηοπιών
Η Kiefer (1993) δηεξεχλεζε ηα ζηάδηα νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ
ρξεζηκνπνηψληαο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο. Με ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ
ηεο ζπλέζηεζε έλα αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηεζζάξσλ ζηαδίσλ ησλ πξνθνξηθψλ
απνθξίζεσλ ησλ παηδηψλ ζηηο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο. ην πιεξνθνξηαθφ
(informative) ζηάδην ηα παηδηά ζρνιηάδνπλ εζηηάδνληαο ζην πεξηερφκελν ησλ
εηθφλσλ, ζηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο, ζηε ζχλδεζε ηνπ θεηκέλνπ κε ηελ θαζεκεξηλή
δσή θαη πξνβαίλνπλ ζε ζπγθξίζεηο κε άιια βηβιία. ην αλαθαιππηηθφ (heuristic)
ζηάδην ηα παηδηά εκπιέθνληαη ζε επίιπζε πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο, ζπλάγνπλ
ζπκπεξάζκαηα θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ππνζεηηθή γιψζζα. ην θαληαζηηθφ
(imaginative) ζηάδην ηα παηδηά εηζέξρνληαη ζηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο θαη ζπρλά
ρξεζηκνπνηνχλ κεηαθνξηθφ ιφγν. ην πξνζσπηθφ (personal) ζηάδην ηα παηδηά
εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη απφςεηο ζρεηηθέο κε ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο θαη
αμηνινγνχλ ηηο εηθφλεο (Kiefer, 1993: 271).
Η Kiefer εληφπηζε ηηο αλαπηπμηαθέο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν πνπ ηα παηδηά
πξνζεγγίδνπλ ηηο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο φζνλ αθνξά ζηελ επηζήκαλζε ησλ
ιεπηνκεξεηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο εηθφλεο. Βξήθε φηη ηα παηδηά ζθέπηνληαη θξηηηθά
φρη κφλν ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο
αιιά θαη ζρεηηθά κε αηζζεηηθνχο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηηο εηθφλεο θαη ηελ
πξφζεζε ησλ εηθνλνγξάθσλ γηα ηελ απφδνζε δηαθφξσλ ηδεψλ θαη φηη απηή ε
αηζζεηηθή επίγλσζε εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία (Kiefer, 1993: 280).
Δπηβεβαίσζε ηεο ρξήζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ιεθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ
αθνξνχλ ζηελ απφθξηζε ησλ παηδηψλ ζε εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο παξέρνπλ θαη
ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Arizpe θαη Styles ζηελ νπνία απνδείρηεθε φηη ηα
παηδηά κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ εμαηξεηηθά ζχλζεηεο εξκελείεο, εάλ νη ζπλζήθεο είλαη
θαηάιιειεο (ππνζηεξηθηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ παξαηήξεζε, ζπδήηεζε
αηνκηθή κε ην καζεηή ή ζε κηθξέο νκάδεο καζεηψλ κε πλεχκα ακνηβαίαο
εμεξεχλεζεο θαη αζρνιίαζηε απνδνρή ησλ απνθξίζεσλ ησλ παηδηψλ) (Arizpe &
Styles, 2003: 229-230).
Σν κνληέιν πξνθνξηθψλ απνθξίζεσλ ηεο Kiefer ζπκπιεξψζεθε κε επξήκαηα
απφ ηηο έξεπλεο ησλ Arizpe θαη Styles (2003) πνπ αθνξνχλ θαη άιια είδε πξάμεσλ
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ιφγνπ φπσο δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαγλψζε (π.ρ. …απηφ κε θάλεη λα
ζθέθηνκαη… ή …δελ κπνξνχζα λα θαηαιάβσ ηη ήζειε λα πεη, αιιά ην θαηάιαβα
γηαηί κνπ ζχκηζε…), ηα δηαθεηκεληθά ζηνηρεία (π.ρ. απηνχ ηνπ θαιιηηέρλε ηνπ
αξέζεη λα ή ζπλεζίδεη λα…. φπσο βιέπνπκε θαη ζε άιια έξγα ηνπ), ηελ
πξνζεηηθφηεηα ηνπ θαιιηηέρλε (π.ρ. …ίζσο ν θαιιηηέρλεο φηαλ έγξαθε ή δσγξάθηδε
ζθεθηφηαλ…), ζπιινγηζκνχο γηα ηελ εμέιημε ηεο πινθήο (…αλαξσηηέκαη ηη
πξφθεηηαη λα ζπκβεί… ή …ν ήξσαο ηεο ηζηνξίαο ζα κπνξνχζε λα θάλεη…) (Arizpe
& Styles, 2003: 230).
Γηα ηελ αλάδεημε ηεο ζρέζεο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ κέζσλ
αθήγεζεο ηεο ηζηνξίαο ζ’ έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη
ζηνπο καζεηέο αμηνπνηνχλ ηα είδε πξάμεσλ ιφγνπ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηηο
παξαπάλσ έξεπλεο ηεο Kiefer θαη ησλ Arizpe θαη Styles.
2.4. Γ΄ ηομέαρ: ανάπηςξη κπιηικήρ ζκέψηρ
Μεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο παξαδνρέο ηνπ θηλήκαηνο ηεο Κξηηηθήο θέςεο είλαη
φηη νη γλψζεηο θαη νη αληηιήςεηο ηνπ αηφκνπ είλαη θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλεο, νη
γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο είλαη δηδάμηκεο θαη βειηηψλνληαη κε ηε ζπλερή εμάζθεζε, ε
κάζεζε θαη ε γλσζηηθή αλάπηπμε επηηπγράλνληαη κέζα ζ’ έλα πιαίζην πνπ
ζπλδπάδεη ηηο αξρέο ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ θαη ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο
(Μαηζαγγνχξαο, 2002: 63-64).
Καηά ηελ πξνζέγγηζε νπνηνπδήπνηε θεηκέλνπ –ιεθηηθνχ, νπηηθνχ ή
πνιπηξνπηθνχ– νη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη νη εκπεηξίεο ηνπ καζεηή απνηεινχλ
βαζηθφ παξάγνληα θαηαλφεζήο ηνπ, φπσο θαη ε χπαξμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ
πξνζέγγηζεο
θαη
απνηειεζκαηηθήο
απνθσδηθνπνίεζεο
ηνπ
θεηκέλνπ
(Μαηζαγγνχξαο, 2002: 435). Οη δεμηφηεηεο απηέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζηφρνπο
ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο ή λα αλαπηπρζνχλ εκκέζσο θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο θαζψο νη εξσηήζεηο πνπ ππνβάιιεη ππνδεηθλχνπλ
ζηνπο καζεηέο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο δηεπξχλνληαο θαηά
ηνλ Vygotsky ηελ «δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμήο ηνπο» (ζην Arizpe & Styles,
2003: 111).
Δπηπξνζζέησο, ην θίλεκα ηεο Κξηηηθήο θέςεο απνδέρεηαη ηελ αμία ηεο
παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ ηφζν απφ άπνςε γισζζηθή θαη λνεηηθή φζν θαη απφ
θνηλσληθν-πνιηηηθή (Μαηζαγγνχξαο, 2001: 7). Δπεηδή ν γξαπηφο ιφγνο επηηειεί
επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία θαη ε άλεηε ρξήζε θάζε είδνπο γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ
παξαγσγή θάζε κνξθήο θεηκέλνπ (ιεθηηθνχ ή/θαη νπηηθνχ θεηκέλνπ) απνηειεί
πξνυπφζεζε γηα ηηο δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο ηνπ αηφκνπ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη
(Kress, 1994: 10), ζηνπο καζεηέο πξέπεη λα παξέρνληαη νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο
γηα ηελ παξαγσγή νπνηνπδήπνηε είδνπο θαη κνξθήο θεηκέλνπ (ιεθηηθνχ,
πνιπηξνπηθνχ θηι.) ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ νη δπλαηφηεηεο πνιπηξνπηθήο
επηθνηλσλίαο ζε πνηθίινπο ρψξνπο ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο ηεο
κεηαλεσηεξηθήο επνρήο (Μαηζαγγνχξαο, 2001: 7).
Η ζηελή ζρέζε παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ θαη νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο
ζεσξείηαη δεδνκέλε (Galbraith, 1998). Οη ζρεηηθέο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε
θαηάθηεζε ηεο γλψζεο πξνσζείηαη κέζα απφ ηελ ελεξγνπνίεζε αλψηεξσλ
γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηηο νπνίεο ζπλεπάγεηαη εθ θχζεσο ε δηαδηθαζία παξαγσγήο
ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (Μαηζαγγνχξαο, 2001: 71-72· Schumacher & Nash, 1991).
Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα είδε γξαςίκαηνο (θαηαγξαθή ζεκεηψζεσλ, παξάθξαζε,
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δηαηχπσζε εξσηεκάησλ, θηι.) δελ έρνπλ ζε φια ηα είδε κάζεζεο (ζπγθξάηεζε
πιεξνθνξηψλ, αιιαγή ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ θηι.) ηηο ίδηεο ζεηηθέο επηπηψζεηο.
Γηα ηε βειηίσζε θαη ηνλ ελλνηνινγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ –πνπ ζεσξείηαη αλψηεξν
είδνο κάζεζεο– θαηαιιειφηεξα έξγα είλαη εθείλα πνπ εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζε
κεηαζρεκαηηζκνχο θαη αλαδηνξγαλψζεηο ησλ πξσηνγελψλ πιεξνθνξηαθψλ
δεδνκέλσλ (Peasley, Rosaen & Roth, 1992), φπσο είλαη ε ζπγγξαθή νπηηθνχ
θεηκέλνπ- γξαθηθνχ νξγαλσηή θαη εηδηθφηεξα ελλνηνινγηθνχ ράξηε. Οη έξεπλεο
επηζεκαίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ ζηελ
δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο ηφζν ζηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ φζν θαη ζηελ αλάπηπμε
ιεμηινγίνπ (Merkley & Jefferies, 2001· Novak, 1998). Παξάιιεια ε ρξήζε ησλ
ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ πξνηείλεηαη γηα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο γισζζηθήο δνκήο
Τπνθείκελν-Ρήκα-Αληηθείκελν (Τ-Ρ-Α)1. Σα παηδηά ηεο πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο
αηζζεηνπνηνχλ θαη εμνηθεηψλνληαη κε απηή αθφκε θαη αλ δελ γίλεηαη ρξήζε ησλ
φξσλ Τ-Ρ-Α. Γεκηνπξγείηαη ε θαηάιιειε γλσζηηθή ππνδνκή γηα ηελ ζπληαθηηθή
αλάιπζε πξνηάζεσλ πνπ ζα αθνινπζήζεη ζε κεγαιχηεξεο ηάμεηο (Birbili, 2006).
Δπηπιένλ, νη γξαθηθνί νξγαλσηέο πξνηείλνληαη σο δηδαθηηθφ κέζν γηα ηε
ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο είθνζη δχν γλσζηηθέο
δεμηφηεηεο –πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε– θαη κάιηζηα απνηεινχλ ην
κνλαδηθφ κέζν γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο δεμηφηεηαο ηεο νξγάλσζεο ηεο
γλψζεο ε νπνία ηαμηλνκείηαη ζην πςειφηεξν επίπεδν κάζεζεο ζην επίπεδν ηεο
ππέξβαζεο δεδνκέλσλ θαη απνηειεί ραξαθηεξηζηηθή δεμηφηεηα ησλ θξηηηθά
ζθεπηφκελσλ αηφκσλ (Μαηζαγγνχξαο, 2002: 557-566). Υξεζηκνπνηνχληαη αθφκε
γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο ελφο αλαγλσζκέλνπ θεηκέλνπ
θαηά ηε θάζε αλαζχλζεζεο ηνπ θεηκέλνπ (Μαηζαγγνχξαο, 2002: 464). Οη γξαθηθνί
νξγαλσηέο απνηεινχλ θχξηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ θαηαλφεζε φισλ ησλ εηδψλ
θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο θαη ηαπηφρξνλα εμαηξεηηθφ εξγαιείν ησλ εθπαηδεπηηθψλ
γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ ελλνηψλ απφ ηνπο καζεηέο (Baca &
Braden, 1990· Braden, 2001· Johnson & Lamb, 2007).
ην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ δηνξγάλσζεο ηεο γλψζεο
θαη ππέξβαζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ πνιπηξνπηθφ θείκελν, θαηά ηε
θάζε αλαζχλζεζεο ηνπ θεηκέλνπ (Μαηζαγγνχξαο, 2002: 464) πξνηείλνπκε ηελ
παξαγσγή ελλνηνινγηθνχ ράξηε, θαζψο εμππεξεηεί ηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθνχ
θεηκέλνπ πνπ απνηειεί βαζηθφ ζθνπφ ηεο πξφηαζήο καο, πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ηεο
θξηηηθήο ζθέςεο κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ελλνηψλ θαη απνηειεί πνιπηξνπηθφ κέζν
παξνπζίαζεο ηεο θαηαλφεζεο ηεο πινθήο ηεο αθήγεζεο φπσο πξνζειήθζε απφ ην
ιεθηηθφ θείκελν θαη ηηο εηθφλεο ηεο ηζηνξίαο.
3. Ζ πρόηαζη
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξφηαζή καο επηιέρηεθε ε εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία «Ο
Καιχηεξφο κνπ Φίινο» ηνπ Υ. Μπνπιψηε (2004), ζε εηθνλνγξάθεζε Β.
Παπαγεσξγίνπ, εθδφζεηο Παηάθε. Κξηηήξηα επηινγήο απνηέιεζαλ ε κηθξή έθηαζε
1

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ είλαη ε ρξήζε ιέμεσλ πάλσ ζηα βέιε πνπ ζπλδένπλ
θχθινπο θαη απνθαιχπηνπλ ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο δπν ζπλδεδεκέλεο έλλνηεο πνπ
πεξηθιείνληαη ζηνπο θχθινπο (Novak, 1998). Σα βέιε αληηζηνηρνχλ ζε ελέξγεηεο πνπ ζηε γξακκαηηθή
απνδίδνληαη κε ξήκαηα ελψ νη θχθινη ζε έλλνηεο πνπ δειψλνληαη κε νπζηαζηηθά (Kress & van Leeuwen,
2004: 46). Όπσο γίλεηαη θαλεξφ ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο νπηηθνπνηεί ηε βαζηθή γισζζηθή δνκή Τ-Ρ-Α
(Birbili, 2006).
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ηνπ θεηκέλνπ (πεξίπνπ 400 ιέμεηο) θαη ε κεγάιε γξακκαηνζεηξά, ε εμνηθείσζε ησλ
παηδηψλ κε ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε αθήγεζε θαη ε ζπκβνιή ηεο
εηθνλνγξάθεζεο ζηελ παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο.
χκθσλα κε ηα ζηάδηα αλαγλσζηηθήο αλάπηπμεο (Learning A-Z websites, 2002)
νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ αλήθνπλ ζηα ζηάδηα ησλ
αλαδπφκελσλ θαη ησλ πξψηκσλ επρεξψλ αλαγλσζηψλ θαη ην θείκελν πξνηείλεηαη λα
είλαη κηθξήο έθηαζεο, κε ζχληνκεο πξνηάζεηο θαη κε κεγάιε γξακκαηνζεηξά.
χκθσλα κε έξεπλεο (Learning A-Z websites, 2002) ηα θείκελα πνπ κειεηψληαη
απφ ηα παηδηά ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηαδίσλ ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ζε νηθεία
ζέκαηα αιιά λα εμεηάδνληαη ζε κεγαιχηεξν βάζνο. Σν ζέκα ηεο ηζηνξίαο ηνπ
Μπνπιψηε είλαη ηα παηρλίδηα κε θίινπο. Σν ζέκα είλαη νηθείν ζηα παηδηά θαη ην
βηψλνπλ απφ ηελ πξνζρνιηθή ηνπο αθφκε ειηθία.
χκθσλα κε ην Nodelman (1988) «ε εηθνλνγξάθεζε πξέπεη λα μεθαζαξίδεη ή λα
πξνζζέηεη πιεξνθνξίεο, λα πξνεθηείλεη ή λα εξκελεχεη ην λφεκα πνπ επηδηψθεη ν
ζπγγξαθέαο, λα πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα, λα εγθαζηδξχεη ην ρσξν-ρξνληθφ πιαίζην
θαη λα πξνζσπνγξαθεί ηνπο ραξαθηήξεο ηεο ηζηνξίαο· δηαθνξεηηθά είλαη απιψο
δηαθνζκεηηθή ηέρλε» (Nodelman, 1988: 7-9). Σα ζηνηρεία απηά ραξαθηεξίδνπλ ηελ
εηθνλνγξάθεζε ηνπ Β. Παπαγεσξγίνπ, θαζηζηψληαο ην βηβιίν απηφ πνιπηξνπηθφ
θείκελν, θαζψο απαηηείηαη ε ζχλζεζε ησλ δπν θσδίθσλ (ιεθηηθνχ θαη νπηηθνχ) γηα
λα πξνζιεθηεί ε εμέιημε ηεο πινθήο.
3.1. Παποςζίαζη ηηρ εικονογπαθημένηρ ιζηοπίαρ
Η έλλνηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ην βηβιίν είλαη ε θηιία θαη ην ζέκα είλαη ηα
παηρλίδηα κε θίινπο. Ο κχζνο αθνξά ζηα παηρλίδηα πνπ παίδεη δηαδνρηθά ην παηδί ηεο
ηζηνξίαο θαζψο αλαδεηά λα δηαιέμεη ηνλ θαιχηεξν θίιν ηνπ. Η πινθή πεξηιακβάλεη
ηελ πξψηε θνηλσληθή ζρέζε ηνπ παηδηνχ (ηα άηνκα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ), ηελ
αλάπηπμε ζρέζεσλ κε εμσ-νηθνγελεηαθά πξφζσπα (θίινπο), ηα παηρλίδηα κε θίινπο
ζε πξαγκαηηθφ πιαίζην (παηδηθή ραξά) θαη ηα παηρλίδηα κε θίινπο ζην ρψξν ηεο
θαληαζίαο.
Ο Μπνπιψηεο νδεγεί ζηαδηαθά ηνλ αλαγλψζηε απφ ηε κνλαρηθφηεηα ησλ
άςπρσλ αζπξκάησλ ηεο λεπηαθήο ειηθίαο ζηε ζπληξνθηθφηεηα ησλ παηρληδηψλ κε
ζπλνκήιηθα παηδηά ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, αμηνπνηψληαο σο ζηνηρείν πινθήο ηεο
αθήγεζήο ηνπ ηε κπζνπιαζηηθή δεηλφηεηα ησλ παηδηψλ λα δεκηνπξγνχλ θαληαζηηθά
ζελάξηα κε αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο (πνδήιαην, βηβιία, δψα). Ο
ζπγγξαθέαο αμηνπνηεί ηηο παλζνκνινγνχκελεο ηδέεο φπσο: «έλα βηβιίν κπνξεί λα ζε
ηαμηδέςεη θαη λα ζε ζπληξνθέςεη παληνχ» θαη «ν ζθχινο είλαη ν θαιχηεξνο θίινο
ηνπ αλζξψπνπ» θαη ηηο ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ αθήγεζή ηνπ.
Σν φλνκα ηνπ πξσηαγσληζηή ηεο ηζηνξίαο δελ απνθαιχπηεηαη. Η επηινγή απηή
δηεπθνιχλεη ηελ ηαχηηζε ησλ αλαγλσζηψλ κε ηνλ ήξσα αθνχ κπνξνχλ λα ηνπ
δψζνπλ νπνηνδήπνηε φλνκα, αθφκε θαη ην δηθφ ηνπο.
Η εηθνλνγξάθεζε ηνπ Βαζίιε Παπαγεσξγίνπ δελ απνηειεί απιή εηθνλνγξάθεζε
ησλ ζθελψλ πνπ πεξηγξάθεη ην ιεθηηθφ θείκελν. Πξνζζέηεη πιεξνθνξίεο,
πξνεθηείλεη ή εξκελεχεη ην κήλπκα πνπ επηδηψθεη ν ζπγγξαθέαο θαη ηειηθά κφλν κε
ηελ παξάιιειε αλάγλσζε ηνπ ιεθηηθνχ θεηκέλνπ θαη ηεο εηθφλαο θαηαθέξλεη ν
αλαγλψζηεο λα θαηαλνήζεη θαη λα εξκελεχζεη ηελ ηζηνξία. Οη εηθφλεο είλαη
νινζέιηδεο ή δηζέιηδεο θαη θαηαιακβάλνπλ φιε ηε δηαζέζηκε έθηαζε ζηελ
επηθάλεηα ηεο ζειίδαο. Σν ζχληνκν θείκελν βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο
εληζρχνληαο έηζη ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο εηθφλαο ζηελ έθθξαζε ηνπ λνήκαηνο

10
(Kress & van Leeuwen, 2004: 201). H απφζηαζε απφ ηελ νπνία απνδίδνληαη ηα
πξφζσπα ζπρλά είλαη εμαηξεηηθά θνληηλή εγθαζηδξχνληαο κηα πξνζσπηθή ζρέζε κε
ηνλ αλαγλψζηε βνεζψληαο ηνλ λα δηεηζδχζεη ζην ρψξν θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ
εξψσλ (βι. Δηθφλα 1).
Γηα ηνλ επηρξσκαηηζκφ ησλ εηθφλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο
αθνπαξέιαο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειήο έληαζεο ρξψκαηα θαη απνδίδεη
κε επθνιία δηαβαζκηζκέλεο θσηνζθηάζεηο. Οη νπηηθέο πνηφηεηεο ηεο αθνπαξέιαο,
επεηδή δεκηνπξγνχλ ζακπέο, νκηριψδεηο εληππψζεηο (Gentle, 1988: 153), είλαη νη
θαηαιιειφηεξεο γηα λα απνδψζνπλ ιαλζάλνπζεο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο ην
πέξαζκα απφ ηελ θεληξηθή ζέζε ηνπ παηδηνχ ζηελ νηθνγέλεηα θαηά ηελ λεπηαθή
ειηθία ζηελ απηνλφκεζή ηνπ θαη απνδνρή ηνπ ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ησλ
ζπλνκειίθσλ θαηά ηε ζρνιηθή ειηθία (Παξαζθεπφπνπινο, 1985: 12). Η ζχλζεζε
ηεο ζθελήο ηεο πξψηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο εηθφλαο ηεο ηζηνξίαο απνηειεί
νπηηθνπνίεζε αθξηβψο απηήο ηεο ςπρνινγηθήο κεηαβνιήο.
Οη εηθφλεο ηνπ βηβιίνπ είλαη ξεαιηζηηθήο απφδνζεο επηηείλνληαο κε απηφλ ηνλ
ηξφπν ηελ αίζζεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο απεηθφληζεο νηθείσλ γηα ην παηδί
ζθελψλ.

Δικόνα 1. Οη ζειίδεο 24 θαη 25 ηεο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίαο.

3.2. Μια δειγμαηική ππόηαζη διδαζκαλίαρ
Δπεηδή ην εμψθπιιν θάζε βηβιίνπ είλαη έλα «θαηψθιη» κε ζεκαίλνπζα
ιεηηνπξγία (Καινγήξνπ, 2003: 195), πξνηείλνπκε ν εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε θάζε
πξνβιεκαηηζκνχ –ζχκθσλα κε ην κνληέιν πξνζέγγηζεο ινγνηερληθψλ έξγσλ ηεο
Rosenblatt– λα πξνβεί ζε επίδεημε ηνπ εμψθπιινπ ηνπ βηβιίνπ θαη λα δεηήζεη απφ
ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ππνζέζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξία κειεηψληαο ηηο
κνξθέο, ην κέγεζνο θαη ηε ζηάζε ησλ κνξθψλ ηεο ζθελήο πνπ απνδίδεηαη ζην
εμψθπιιν ζπλππνινγίδνληαο ζηηο ππνζέζεηο ηνπο θαη ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ (βι.
Δηθφλα 2).

Δικόνα 2. Σν εμψθπιιν ηεο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίαο.
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Καηφπηλ, θαζψο ε κειέηε ηεο ηζηνξίαο πξνζέξρεηαη ζηε θάζε ηεο αξρηθήο
αληαπφθξηζεο ηνπ έξγνπ, ζα κπνξνχζακε λα πξνθαιέζνπκε ζηα παηδηά ηελ
αλάθιεζε ζρεηηθψλ βησκάησλ πνπ αθνξνχλ είδε παηρληδηψλ θαη πξφζσπα κε ηα
νπνία παίδνπλ πξηλ ηνπο δεηήζνπκε λα δηαβάζνπλ ηελ ηζηνξία.
Παξάιιεια ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζπκπιεξψλεη καδί κε ηα παηδηά ζηνλ
πίλαθα ην ηζηφγξακκα ηεο έλλνηαο «παηρλίδηα» ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ηελ
θαηάιιειε γλσζηηθή ππνδνκή γηα ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε πνπ ζα δεηεζεί λα
ζπληάμνπλ ηα παηδηά ζηελ ηειεπηαία θάζε ηεο δηδαζθαιίαο.
Αθνινχζσο ν εθπαηδεπηηθφο, γηα λα νδεγήζεη ηα παηδηά ζε κηα πινπζηφηεξε
νπηηθή εκπεηξία θαη λα ελζαξξχλεη ηε ζηνραζηηθή πξφβιεςε, επηδεηθλχεη ζηνπο
καζεηέο ηηο εηθφλεο κία-κία, ζπδεηνχλ γη’ απηέο, θαη ηνπο δεηά λα πξνβιέςνπλ ην
πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο πξηλ πξνβνχλ ζε αλάγλσζε [«take a picture walk», κηα
ηερληθή πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Thibault (2003)]. Μηα ηερληθή πνπ πξνηείλνπλ νη
Anderson θαη Richards (2003: 442-443) γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα εζηηάζνπλ
ζηελ εηθνλνγξάθεζε θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε, είλαη ην ηξίπηπρν ησλ
εξσηήζεσλ γηα θάζε εηθφλα ηνπ βηβιίνπ: «Ση βιέπσ; Ση ζθέθηνκαη; Ση
αλαξσηηέκαη;»
ηε ζπλέρεηα δίδεηαη αξθεηφο ρξφλνο θαη δεηείηαη απφ ηα παηδηά λα αλαγλψζνπλ
πξνζεθηηθά ην θείκελν θαη ηηο εηθφλεο θαη λα ειέγμνπλ αλ νη αξρηθέο ππνζέζεηο ηνπο
γηα ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ ήηαλ νξζέο ή ιαλζαζκέλεο.
Οη εξσηήζεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ θαη αληηζηνηρνχλ
ζηελ ηξίηε θάζε ηνπ κνληέινπ πξνζέγγηζεο ινγνηερληθψλ έξγσλ –ηελ
ηειεηνπνίεζε ηεο αληαπφθξηζεο– αθνξνχλ θάζε ζειίδα ή δηζέιηδν ηνπ βηβιίνπ.
Δπηδηψθνπλ λα απνθαιχςνπλ ηνλ ηξφπν πνπ πξνζέιαβαλ νη καζεηέο ην πεξηερφκελν
ηεο ηζηνξίαο θαη παξάιιεια λα επεθηείλνπλ ην πεδίν πξφζιεςεο εζηηάδνληαο ζε
εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην θείκελν, ζηηο εηθφλεο, ζηελ αιιειεπίδξαζε ιεθηηθνχ
θεηκέλνπ θαη εηθφλαο θαη ζε κεηαγλσζηηθέο εξσηήζεηο ειέγρνπ ηεο πνξείαο πνπ
αθνινχζεζε ε ζθέςε ηνπο.
Δηδηθφηεξα, νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην θείκελν –βαζηζκέλεο ζηελ
Κεηκελνγισζζνινγία θαη ζηε Θεσξία ηεο Rosenblatt– ζα κπνξνχζαλ λα είλαη:
 Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο:
 Ση ιέεη ε κεηέξα/ ν παηέξαο/ ν παππνχο /ε γηαγηά ζην παηδί γηα ηνπο θίινπο;
 Καηαιαβαίλεηο ηη ιέλε; Πψο ην θαηαιαβαίλεηο; πκθσλείο; Γηαηί;
 Πψο θαληάδεζαη πσο παίδεη ν ήξσαο απηφ ην παηρλίδη;
 Πνηνλ θίιν ραξαθηήξηζε σο ηνλ θαιχηεξν ν ήξσαο ηεο ηζηνξίαο ηειηθά;
Γηαηί δηάιεμε απηφλ; πκθσλείο κε ηελ επηινγή ηνπ; Δζχ πνηνλ ζα
δηάιεγεο; Γηαηί;
 Πνηνπο άιινπο θίινπο ζα κπνξνχζε λα έρεη ν ήξσαο ηεο ηζηνξίαο;
 Δξσηήζεηο δηάθξηζεο δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ, ησλ γισζζνπαίγλησλ
θαη ησλ γισζζηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο:
 Τπάξρεη θάηη ηδηαίηεξν ζηε θξάζε «αξρηλάσ κε ην θίιν κνπ ηνλ Σάθε πνπ
φιν ηξψεη ζπθσηάθη» ζηε ζειίδα 10;
 Με πνηεο ιέμεηο μεθηλά ην θείκελν ζηε ζειίδα 11; Γηαηί; Πνηα θξάζε ζνπ
ζπκίδεη;
 Πνην γισζζηθφ κνηίβν επαλαιακβάλεηαη ζηελ ηζηνξία;
 Δξσηήζεηο αλαγλψξηζεο ηεο ζπκβνιήο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο γλψζεσλβησκάησλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θεηκέλνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη:
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 νπ ζπκίδεη θάηη ε ηζηνξία; Ση;
 Δζχ έρεηο παίμεη ηέηνηα παηρλίδηα; Πψο αηζζαλφζνπλ;
 Οη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηθφλεο –βαζηζκέλεο ζηηο δηαζηάζεηο ησλ
εηθφλσλ πνπ κειεηά ε εκεησηηθή Θεσξία θαη ζην κνληέιν ηεο Kiefer
εκπινπηηζκέλν κε ηηο πξάμεηο ιφγνπ ησλ εξεπλψλ ησλ Arizpe θαη Styles ζα
κπνξνχζαλ λα είλαη:
 Πνηα εηθφλα ηνπ βηβιίνπ ζνπ άξεζε πεξηζζφηεξν; Γηαηί;
 Ννκίδεηο πσο είλαη θαιφο ν δσγξάθνο; Γηαηί;
 Πψο αηζζάλεηαη ην παηδί ηεο ηζηνξίαο; Πψο ην θαηάιαβεο;
 Ση δείρλεη ε εηθφλα; Ση λνκίδεηο πσο ήζειε ν εηθνλνγξάθνο λα ζθεθηνχκε
δσγξαθίδνληαο έηζη ηελ εηθφλα; (γηα θάζε εηθφλα ηνπ βηβιίνπ).
Δηδηθφηεξα:
 Πξνο ηα πνχ θνηηάδεη ν παηέξαο θαη ην παηδί ζηε ζειίδα 4; Γηαηί;
 Ση δείρλεη ν παππνχο ζηε ζειίδα 5; Γηαηί;
 Πξνο ηα πνχ θνηηάδεη ν ήξσαο θαζψο καο αθεγείηαη ηελ ηζηνξία;
 Πξνο ηα πνχ θνηηάδεη ν ήξσαο ζηελ ηειεπηαία εηθφλα ηεο ηζηνξίαο; Γηαηί
θνηηάδεη εκάο ηνπο αλαγλψζηεο ζε απηή ηελ εηθφλα;
 ε πνηεο εηθφλεο ν εηθνλνγξάθνο δσγξάθηζε ηε ζθελή απφ πάξα πνιχ
θνληά; Γηαηί; Ση ζθέςεηο ήζειε λα θάλνπκε;
 Γηαηί ν εηθνλνγξάθνο δσγξάθηζε ηνλ Σάθε αξηζηεξά θαη ην πνδήιαην δεμηά
ηεο εηθφλαο; Ση ζρέζε έρεη απηή ε επηινγή κε ηελ ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο;
 Σν ζθπιί ηεο ζ. 20 είλαη ην ίδην κε απηφ ηεο ζ. 27;
 Γηαηί δσγξάθηζε έηζη ηελ νπξά ηνπ ζθπιηνχ ζηε ζ. 22 ν εηθνλνγξάθνο;
 Γηαηί ζηελ ηειεπηαία εηθφλα δσγξάθηζε ηα παηδηά λα θάλνπλ ηξακπάια θαη
δελ ηα δσγξάθηζε λα παίδνπλ θάπνην άιιν παηρλίδη;
 Πνην παηδί βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο ηξακπάιαο θαη πνην ζην θάησ;
Γηαηί ν εηθνλνγξάθνο δηάιεμε λα ηνπνζεηήζεη ζε απηέο ηηο ζέζεηο ηα παηδηά;
 Οη εξσηήζεηο δηεξεχλεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο εηθφλαο
ζα κπνξνχζαλ λα είλαη:
 Ννκίδεηο φηη νη εηθφλεο ιέλε ηελ ίδηα ηζηνξία φπσο θαη νη ιέμεηο;
 ε πνηεο ζειίδεο ε εηθφλα ιέεη πεξηζζφηεξα πξάγκαηα απφ φηη ιέλε νη
ιέμεηο;
 Θα κπνξνχζεο λα θαηαιάβεηο ηελ ηζηνξία ρσξίο ηε βνήζεηα ησλ εηθφλσλ;
 Γηαηί νη εηθφλεο βξίζθνληαη ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο θαη ην θείκελν ζην
θάησ κέξνο;
 Οη κεηαγλσζηηθέο εξσηήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνβιεζνχλ γηα ηελ
αλάπηπμε δεμηνηήησλ ειέγρνπ ηεο ζθέςεο είλαη:
 Ση ζε βνήζεζε λα θαηαιάβεηο πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο θίινο ηνπ ήξσα,
θαζψο δηάβαδεο ην βηβιίν;
 Ση ζε δπζθφιεςε λα θαηαιάβεηο ηελ ηζηνξία;
 Οη εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ζα εληνπηζηνχλ θαη ζα αλαδεηρηνχλ ηα δηαθεηκεληθά
ζηνηρεία ηνπ βηβιίνπ κπνξνχλ λα αθνξνχλ ηφζν ζην θείκελν φζν θαη ζηηο εηθφλεο:

Ο ζπγγξαθέαο ζηε ζ. 17 κηιάεη γηα δνπκεξά θαξπνχδηα πνπ ηνλ ηξειαίλεη
ε γιχθα ηνπο. Η αλαθνξά ζηα θαξπνχδηα ζνπ ζπκίδεη θάπνην άιιν βηβιίν
ηνπ Υξήζηνπ Μπνπιψηε; Πνην;

13


Η ζθελή πνπ ππάξρεη ζην εμψθπιιν ζνπ ζπκίδεη θάπνηα άιιε εηθφλα πνπ
έρεηο δεη θάπνπ αιινχ, ζε άιιν βηβιίν ή ζηελ ηειεφξαζε; Πνηα εηθφλα ζνπ
ζπκίδεη;
Μεηά ηε ζπδήηεζε ηεο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίαο ζε κηθξέο νκάδεο θαζψο ε
κειέηε ηνπ βηβιίνπ εηζέξρεηαη ζηελ ηέηαξηε θάζε πξνζέγγηζεο ινγνηερληθνχ έξγνπ,
ηελ έθθξαζε ηεο αληαπφθξηζεο, δεηάκε απφ ηα παηδηά ζε εηαηξηθέο ή ηεηξακειείο
νκάδεο λα παξνπζηάζνπλ ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο κε ηε κνξθή γξαθηθνχ νξγαλσηή,
ζπγθεθξηκέλα ελλνηνινγηθνχ ράξηε, ν νπνίνο θαηφπηλ ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα
αλαθνίλσζεο θαη ζα παξνπζηαζηεί ζηηο άιιεο νκάδεο.
Οη έλλνηεο πνπ δεηάκε λα ζπζρεηηζηνχλ είλαη «παηρλίδη», «θίινο» θαη ην
εξψηεκα πνπ ζέηνπκε είλαη: Ο ήξσαο ηη παηρλίδη παίδεη κε πνηνλ;
Αλάινγα κε ην γλσζηηθφ επίπεδν ή ηελ εμνηθείσζε κε ελλνηνινγηθνχο ράξηεο
ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα αλαζέζεη ην έξγν απηφ κε
δηαθνξνπνηεκέλν βαζκφ δπζθνιίαο, αθνινπζψληαο ην κνληέιν ηεο θζίλνπζαο
θαζνδήγεζεο ή λα πξνβεί ζε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία αλάινγα κε ηε γλσζηηθή
ππνδνκή ηνπ θάζε καζεηή. Σν έξγν ηεο ζπγγξαθήο ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε κε
απμάλνληα βαζκφ δπζθνιίαο2 είλαη:
 Να δηαλείκεη ν εθπαηδεπηηθφο θχιιν εξγαζίαο ζην νπνίν ππάξρεη
πξνζρεδηαζκέλε ε δνκή ηνπ ράξηε κε ηνπο θχθινπο θαη ηα παηδηά λα
απνδψζνπλ δσγξαθηθά ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο ηα πξφζσπα θαη ηα
παηρλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο, λα ζρεδηάζνπλ ηα
βέιε θαη λα πνπλ πξνθνξηθά ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο δχν έλλνηεο.
 Να δηαλείκεη ν εθπαηδεπηηθφο θχιιν εξγαζίαο ζην νπνίν ππάξρεη
πξνζρεδηαζκέλε ε δνκή ηνπ ράξηε θαη ηα παηδηά λα γξάςνπλ ζηηο
θαηάιιειεο ζέζεηο ηα νλφκαηα ησλ παηρληδηψλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο ή /θαη ηηο ιέμεηο πάλσ ζηα βέιε πνπ
θαζνξίδνπλ ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο δπν έλλνηεο.
 Σα παηδηά κφλα ηνπο λα ζρεδηάζνπλ ηε δνκή ηνπ γξαθηθνχ νξγαλσηή θαη
λα γξάςνπλ ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο ηα νλφκαηα ησλ παηρληδηψλ θαη ησλ
πξνζψπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο θαη ηηο ιέμεηο πάλσ
ζηα βέιε πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο δπν έλλνηεο.
4. Δπίλογος
Σα παηδηά απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία έξρνληαη ζε επαθή κε εηθνλνγξαθεκέλα
βηβιία θαη θαζψο δελ έρνπλ απνθηήζεη αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα πξνζπαζνχλ λα
θαηαιάβνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο απφ ηηο εηθφλεο πξηλ ηελ αθνχζνπλ λα ηνπο
ηελ δηαβάδνπκε. Σελ απζφξκεηε απηή ηάζε πξέπεη λα ηελ εληζρχζνπκε θαη λα ηελ
εκπινπηίζνπκε κε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο παξάιιεια κε ηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο, επεηδή
«νη πςεινχ επηπέδνπ δεμηφηεηεο ηνπ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ δελ αλαπηχζζνληαη,
εθηφο εάλ θαζνξηζηνχλ θαη απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο»
(Avgerinou & Ericson, 1997: 280).
Η πξφηαζε δεκηνπξγεί έλα πιαίζην πξνζέγγηζεο πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλεηθνλνγξαθεκέλσλ ηζηνξηψλ ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο Kiefer (1993) ην νπνίν κε
²

Οη δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνπκε ζηεξίδνληαη ζην κνληέιν δηδαζθαιίαο
πνπ πξνηείλνπλ νη Novak (1998) θαη White θαη Gunstone (1992). Γηα ηε ρξήζε ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ
ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε βιέπε Birbili, 2006.
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ηε ρξήζε αλνηρηψλ εξσηήζεσλ θαη θαηεπζπλφκελεο ζπδήηεζεο (Arizpe & Styles,
2003) σζεί ηνπο καζεηέο ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ εχξνπο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
παξέρνληαη ζε κηα εηθφλα πέξα απφ ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνζψπνπ ή ηεο δξάζεο
(Housen, 1992· Kress & van Leeuwen, 2004). Σνπο παξέρεη εξγαιεία δηεξεχλεζεο
ησλ δχν θσδίθσλ κε ηνπο νπνίνπο εθθξάδεηαη ην πεξηερφκελν κηαο
εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίαο –ηνπ ιεθηηθνχ θψδηθα ζχκθσλα κε ηηο Θεσξίεο ηεο
Κεηκελνγισζζνινγίαο θαη ηεο Αηζζεηηθήο ηεο Πξφζιεςεο (Μαηζαγγνχξαο, 2001),
θαη παξάιιεια ηνπ νπηηθνχ θψδηθα ζχκθσλα κε ηε εκεησηηθή ζεσξία (Kress &
van Leeuwen, 2004). Σνπο αζθεί ζηελ νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε ησλ ελλνηψλ ή ηεο
πινθήο ηεο αθήγεζεο κέζσ ηεο παξαγσγήο πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ-ελλνηνινγηθνχ
ράξηε, αλαπηχζζνληαο παξάιιεια ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε (Μαηζαγγνχξαο, 2002).
Γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ κέζα απφ ηε ρξήζε
εηθνλνγξαθεκέλσλ ηζηνξηψλ, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ σο ζεκεία ζχλδεζεο νη
ζρεηηθνί ζηφρνη ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Α.Π..) ηεο Γιψζζαο
θαη ησλ Δηθαζηηθψλ3 –νη νπνίνη ζηελ πξφηαζή καο φρη κφλν πινπνηνχληαη αιιά
εκπινπηίδνληαη θαη επεθηείλνληαη. Έηζη, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ νπηηθνχ
γξακκαηηζκνχ κπνξεί λα εληαρζεί ζην πεξηερφκελν ησλ παξαπάλσ γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ θαη παξάιιεια λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ν
πξνβιεπφκελνο ζην Χξνιφγην Πξφγξακκα Μαζεκάησλ δηδαθηηθφο ρξφλνο γηα ηε
δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο θαη ησλ Δηθαζηηθψλ.
Η πξφηαζε δελ έρεη εθαξκνζηεί ζπζηεκαηηθά ζηελ Α΄ ηάμε4. Σα απνηειέζκαηα
ηεο έξεπλαο φκσο ησλ Arizpe θαη Styles (2003) ζε 126 παηδηά ειηθίαο 4-11 εηψλ ζε
ζρνιεία ηεο Αγγιίαο (ρακεινχ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ θαη πνιπεζληθήο ζχλζεζεο)
πνπ αθνξνχζε ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ εηθφλσλ θαη ησλ ιεθηηθψλ θεηκέλσλ
εηθνλνγξαθεκέλσλ ηζηνξηψλ, κέζσ ζπδήηεζεο κε ρξήζε αλνηρηψλ εξσηήζεσλ φπσο
νη πξνηαζείζεο, δεκηνπξγεί βάζηκεο ειπίδεο φηη ε πξφηαζή καο ζα νδεγήζεη ζε
ζεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Σφζν ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ εηθφλσλ γεληθά
–δεμηφηεηα πνπ εκπίπηεη ζηελ πεξηνρή ηνπ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ– φζν θαη εηδηθά
ζηελ αλαθάιπςε ηεο αιιειεπίδξαζεο εηθφλσλ θαη ιεθηηθνχ θεηκέλνπ ζηελ
πξφζιεςε ηνπ λνήκαηνο εηθνλνγξαθεκέλσλ ηζηνξηψλ –δεμηφηεηα πνπ απαηηνχλ ηα
πνιπηξνπηθά θείκελα.
Οη γξαθηθνί νξγαλσηέο, ηδηαηηέξσο ηα ηζηνγξάκκαηα, έρνπλ ήδε αμηνπνηεζεί
ζηελ ειιεληθή δηδαθηηθή πξάμε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζθέςεο θαηά ηελ παξαγσγή
Οη εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο σο ινγνηερληθφ είδνο εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηεο Λνγνηερλίαο ε νπνία ζηελ
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ Α.Π.. ηεο Γιψζζαο. Η εηθνλνγξάθεζε
ηζηνξίαο απνηειεί εηθαζηηθή ηέρλε θαη εκπίπηεη ζηελ γλσζηηθή πεξηνρή ησλ Δηθαζηηθψλ. ε θαλέλα απφ
ηα δχν Α.Π.. δελ αλαθέξεηαη ξεηψο ν φξνο νπηηθφο γξακκαηηζκφο, νχηε πξνηείλεηαη ε ρξήζε γξαθηθψλ
νξγαλσηψλ. Όκσο ζην Α.Π.. ηεο Γιψζζαο ζηνλ έβδνκν άμνλα πνπ αθνξά ζηε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ,
ν κνλαδηθφο ηνπ ζηφρνο απνβιέπεη «ζηελ άζθεζε ησλ καζεηψλ ζηελ αλαδήηεζε, ζηνλ εληνπηζκφ θαη
αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, γισζζηθέο θαη κε»
(ΤΠ.Δ.Π.Θ, 2002: 51), ππνδεηθλχεηαη εκκέζσο ε απνθσδηθνπνίεζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ γηα ηε
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ. Ο ηέηαξηνο άμνλαο ηνπ Α.Π.. ηεο Γιψζζαο πνπ αθνξά ζηε Λνγνηερλία
πξνβιέπεη «ζηελ επαθή ησλ καζεηψλ κε θαηαμησκέλα απφ άπνςε αηζζεηηθήο θείκελα ηεο ινγνηερλίαο
θαη ζηελ εμνηθείσζε κε ην εμσζρνιηθφ βηβιίν» (ΤΠ.Δ.Π.Θ, 2002: 41). ηνλ έθην άμνλα ηνπ Α.Π.. ησλ
Δηθαζηηθψλ πεξηιακβάλνληαη ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηγξαθή εηθαζηηθψλ έξγσλ θαη ηελ πξνθνξηθή
έθθξαζε πξνηηκήζεσλ, ζθέςεσλ, απφςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ κε ηε ρξήζε νξνινγίαο (ΤΠ.Δ.Π.Θ, 2002:
128). Οη ζηφρνη απηνί, αλ θαη απνηεινχλ επηθαλεηαθή πξνζέγγηζε ησλ εηθαζηηθψλ έξγσλ, ζρεηίδνληαη κε
ηελ απνθσδηθνπνίεζε εηθφλσλ πνπ επηδηψθεη ν νπηηθφο γξακκαηηζκφο.
4
Βξίζθεηαη ζε εμέιημε πηινηηθή έξεπλα κε καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ, ρξεζηκνπνηψληαο έξγα ηνπ
Υ. Μπνπιψηε θαη άιισλ ινγνηερλψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε επρεξείο αλαγλψζηεο. Η αληαπφθξηζε ησλ
παηδηψλ είλαη εμαηξεηηθά ζεξκή θαη νη ελδείμεηο γηα ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζεηηθέο.
3
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αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ (Μαηζαγγνχξαο, 2001), θαζψο θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε
ελνηήησλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο (βι. ζρνιηθά
εγρεηξίδηα φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ). Οη έξεπλεο γηα ηνπο
ελλνηνινγηθνχο ράξηεο επηζεκαίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ
δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο ηφζν ζηελ αλάπηπμε ιεμηινγίνπ φζν θαη ζηελ θαηαλφεζε
ελλνηψλ (Hall & Strangman, 2002· Merkley & Jefferies, 2001· Moore & Readence,
1984· Novak, 1998· Willerman & MacHarg, 1991). Δπειπηζηνχκε φηη ε ρξήζε
ελλνηνινγηθνχ ράξηε θαηά ηε κειέηε εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίαο κπνξεί λα απνβεί
κέζν φρη κφλν δηεπθφιπλζεο ζηελ πξνζέγγηζε κηαο ινγνηερληθήο αθήγεζεο αιιά
θπξίσο κέζν αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ηεο Α΄ ηάμεο ζηελ νξγάλσζε
θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο γλψζεο πνπ αθνξά νπνηαδήπνηε γλσζηηθή πεξηνρή, θαζψο
ε θαηνρή ηέηνησλ δεμηνηήησλ απνηειεί αλαγθαηφηεηα ζηελ ζχγρξνλε επνρή.
Γηα λα ππάξμεη φκσο δηαηήξεζε ησλ ζεηηθψλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ
αλάπηπμε δεμηνηήησλ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζα πξέπεη νη καζεηέο λα αζθεζνχλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο κε ηε ρξήζε πιήζνπο εηθνλνγξαθεκέλσλ
ηζηνξηψλ ηνπ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθψλ ζπγγξαθέσλ θαη εηθνλνγξάθσλ. Έηζη ζα
εμνηθεησζνχλ θαη ζα θαηαλνήζνπλ φηη κηα εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία δηαζέηεη πνιιά
επίπεδα λνήκαηνο θαη εξκελείαο ηα νπνία δελ πξνζιακβάλνληαη επζχο εμαξρήο αιιά
απαηηείηαη ζπλερήο αλαζηνραζκφο θαη δηεξεχλεζε ηνπ ιεθηηθνχ θαη ηνπ νπηηθνχ
θεηκέλνπ κε εξσηήζεηο πάλσ θαη πέξα απφ ην ρσξνρξνληθφ πιαίζην θαη ηελ εμέιημε
ηεο αθεγεκαηηθήο πινθήο. Παξάιιεια ζα αλαπηχμνπλ ηελ αλαγθαία γλσζηηθή
ππνδνκή γηα ηελ αλαθάιπςε δηαθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ ζην ιεθηηθφ θείκελν θαη ζηηο
εηθφλεο.
Σα εξσηήκαηα πνπ παξακέλνπλ πξνο δηεξεχλεζε είλαη ηεο κεηαθνξάο ηεο
γλψζεο ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο παξαγσγήο
ελλνηνινγηθνχ ράξηε ζηε θάζε αλαζχλζεζεο ηεο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίαο.
πγθεθξηκέλα, αλ νη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ
πξνηαζείζα κειέηε ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ ηζηνξηψλ κεηαθέξνληαη ζηελ
θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηψλ ηεο Α΄ ηάμεο θαηά ηελ εμσζρνιηθή ηνπο επαθή κε
εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο, δειαδή ζε πιαίζην απηφλνκεο πξνζέγγηζεο ηνπ έξγνπ,
ρσξίο ηε βνήζεηα ησλ εξσηεκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ην ζεκαληηθφηεξν αλ
αμηνπνηνχληαη θαηά ηελ πξνζέγγηζε άιισλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, φπσο έληππεο
θαη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο, ειεθηξνληθά παηρλίδηα (computer games),
θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο θηι. Θέκα δηεξεχλεζεο απνηειεί θαη ε ρξήζε γξαθηθνχ
νξγαλσηή θαηά ηελ απφδνζε ηνπ λνήκαηνο ή ηεο ηδέαο κηαο εηθνλνγξαθεκέλεο
ηζηνξίαο, δειαδή αλ ε παξαγσγή γξαθηθνχ νξγαλσηή θαη εηδηθφηεξα ελλνηνινγηθνχ
ράξηε απνηειεί ην πξνζθνξφηεξν κέζν γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ
λνήκαηνο κηαο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίαο ζε ζχγθξηζε γηα παξάδεηγκα κε ηελ
παξαγσγή εηθαζηηθνχ έξγνπ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζηηο έξεπλέο ηνπο νη Arizpe θαη
Styles (2003).
Η ζχλζεζε αλάκεζα ζηελ αλάγλσζε θαη ηε ζπγγξαθή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ
πνπ επηρεηξείηαη κε ηελ πξφηαζή καο ειπίδνπκε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ έξεπλα ηεο
εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, έηζη ψζηε λα απνζνβεζεί ν θίλδπλνο «ε εθπαίδεπζε κε
ηνπο φξνπο ηνπ λένπ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ, λα παξάγεη αγξάκκαηνπο πνιίηεο»
φπσο ζεκεηψλνπλ νη Kress & van Leeuwen (2004: 14).
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Reading and writing multimodal text in 1st grade of
primary education: A proposal for the visual literacy development
Anastasia Fakidou

*

ABSTRACT Our concern is the skills that visual literate students in 1st grade of primary
education should have in order to read and write multimodal printed texts. We claim that the
students can achieve this aim by using picturebooks and graphic organizers. In picturebook
visual and verbal forms can advance students’ comprehension. The graphic organizers are
visual texts. They are combined from shapes, images, grids, lines, vectors and words. The
theoretical framework of our study relates the approaching: of pictures according to Semiotics
and the Visual Strategies of Housen, of texts according to Text- linguistics and the
Transactional Theory, of picturebooks according to Kiefer’s model and the development of
critical thinking through the writing of graphic organizers as the Critical Thinking Theory
indicates. We test our proposal at the picturebook “My best friend” by Christos Boulotis,
illustrated by Vasilis Papageorgiou by presenting teaching exemplars in the class.
Key words: Concept map, Graphic organizer, Multimodal printed texts, Picturebooks, 1st
grade of primary education, Visual literacy.
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