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Εργαλεία που χρησιμοποιούνται: κατά βάση
πολυτροπικά, με την απουσία του λεκτικού
συστήματος.

α) Εικονοβιβλία 
χωρίς λόγια

β) Ταινίες μικρού 
μήκους χωρίς λόγια

γ) Πολιτισμικά 
έργα των μαθητών

Σημείωση: Στο υλικό δεν 
έχουμε παραδείγματα από 
εικονοβιβλία αλλά τα 
μαθήματα θα μπορούσαν 
να εφαρμοστούν και με 
εικονοβιβλία. 



Τι είναι το πολυτροπικό κείμενο;

Πολυτροπικό είναι το κείμενο που χρησιμοποιεί 
συνδυασμό σημειωτικών συστημάτων ή τρόπων 
για τη μετάδοση μηνυμάτων.

Είδη σημειωτικών συστημάτων:
• Λεκτικό (λεξιλόγιο, προτάσεις)
• Οπτικό (σταθερές ή κινούμενες εικόνες, χρώμα)
• Ηχητικό (μουσική, ένταση, ρυθμός)
• Χειρονομικό (κίνηση, γλώσσα σώματος, νοηματική)
• Χωρικό (κατεύθυνση, τρόπος διάταξης στον χώρο)



Είδη πολυτροπικών κειμένων

Τα πολυτροπικά κείμενα 
μπορεί να είναι:

Έντυπα Ψηφιακά Σωματικά



Παραδείγματα πολυτροπικών κειμένων

εικονογραφη-
μένα 

παραμύθια
εικονοβιβλία εφημερίδες περιοδικά 

ταινίες αφίσες διαφήμιση ηλεκτρονικά 
παιχνίδια 

ηλεκτρονικά 
μηνύματα Κόμικς Power Point 

presentation



α) Το εικονοβιβλίο χωρίς λέξεις
έχει πολυτροπικό χαρακτήρα που διαφαίνεται μέσα 

από:

• την ανατομία του βιβλίου

• τη γλώσσα της εικόνας

• την αξιοποίηση των μέσων, των υλικών και των 

τεχνικών της εικονογράφησης. 



Η πολυτροπικότητα μέσα από την 
ανατομία του εικονοβιβλίου:

Ανατομία του 
εικονοβιβλίουΣχήμα βιβλίου

Εσώφυλλα

Όρια

Μονοσέλιδη ή 
δισέλιδη 

εικονογράφηση
Πλαίσια

Κόψιμο 
σελίδας

Ξεφύλλισμα



Η πολυτροπικότητα του εικονοβιβλίου 
μέσα από τη γλώσσα της εικόνας:

Η εικόνα είναι πολυσημική, δηλαδή φέρει 
διάφορες σημασίες και έννοιες και διαθέτει, 

όπως και ο λόγος, τη δική της γραμματική για την 
ανάλυσή της.

• Κυριολεκτικό μήνυμα = μη 
κωδικοποιημένο = δηλωτικό

• Συμβολικό = κωδικοποιημένο = 
συμπαραδηλούμενο

Η εικόνα 
διαθέτει 

σύμφωνα με 
τον Barthes: 



Η πολυτροπικότητα του εικονοβιβλίου 
μέσα από τη γλώσσα της εικόνας:

Χρώμα

Φωτεινότητα και 
σκοτάδι

Σύστημα κλίμακας 
και διαστημάτων

Διάταξη των 
σχημάτων

Μοτίβα

Γραμμικός ρυθμός 
(Γραμμές)

(Doonan, 1993)

Συστατικά εικονογράφησης 



Δυνατότητες εικονοβιβλίων
- Μονοπάτια πολλαπλών ερμηνειών
- Ευκαιρίες συνδιαλλαγής του αναγνώστη-μαθητής με το βιβλίο
- Ευκαιρίες συνδιαλλαγής/διαλόγου ανάμεσα στους μαθητές
- Συζήτηση θεμάτων που αφορούν  στάσεις, γνώσεις, δεξιότητες 

πολιτισμικού γραμματισμού
- Διαπραγμάτευση της πολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών.

Εστίαση της προσοχής των μαθητών σε οπτικά στοιχεία 
μέσω ερωτήσεων όπως:
- Τι παρατηρούμε; 
- Τι μπορεί να σημαίνει; 
- Τι μπορεί να υπαινίσσεται; Ποια συμπεράσματα προκύπτουν; 

(Serafini, 2011)



β) Η ταινία μικρού μήκους χωρίς λόγια 
έχει πολυτροπικό χαρακτήρα που διαφαίνεται μέσα 

από:
κινούμενη και 
στατική εικόνα

ηχητικά εφέ

μουσική

ψηφιακά εφέ

κίνηση

διάταξη στον 
χώρο



Τρόποι ανάλυσης μιας ταινίας

Λογοτεχνικός: αφηγηματολογία, 
χαρακτηρολογία, θέματα, 

συμβολισμός

Κινηματογραφικός: θέση κάμερας, 
ήχος, φωτισμός

Δραματικός: κοστούμια, ερμηνεία 
χαρακτήρων, 

Ιδεολογικός: πολιτισμικές νόρμες, 
προοπτική, αξίες, προκαταλήψεις, 

στερεότυπα



Ανιχνευτικές ερωτήσεις προς παιδιά 
αφότου δουν για πρώτη φορά την ταινία

•Ποιο είναι το θέμα της ταινίας;
• Σας θύμισε κάποιο γεγονός;
• Τι ερωτήσεις θέλετε να κάνετε για την ταινία;
• Σας έκανε κάτι εντύπωση από την ταινία;
• Υπάρχει κάτι που δεν καταλάβατε;



Γενικότερες ερωτήσεις για την ανάλυση 
ταινίας
• Σκεφτείτε τον τίτλο σε σχέση με την ταινία
• Πώς αρχίζει η ταινία;
• Ποιο είναι το σκηνικό; Χώρος και χρόνος.
• Πώς εισάγονται οι ήρωες;
• Υπάρχει μουσική ή ήχος; Πώς συμβάλλει στην ταινία;
• Ποιοι είναι οι κεντρικοί ήρωες; Τι αντιπροσωπεύει ο κάθε ήρωας
• Τι αξίες θέλει να δώσει η ταινία; Σχολιάστε.
• Τι νιώθεις στο τέλος της ταινίας;
• Άλλαξαν κάποιες απόψεις σου σε σχέση με την ταινία;



γ) Τα πολιτισμικά έργα των μαθητών 
Τα πολιτισμικά έργα στο πλαίσιο προγράμματος DIALLS αποτελούν μορφή
έκφρασης του πολιτισμικού γραμματισμού των μαθητών και ορίζονται ως:
• η πολυτροπική ανταπόκριση που έχει δημιουργηθεί από τα παιδιά / νέους
ως απάντηση στις συζητήσεις τους για τα πολυτροπικά πολιτισμικά
κείμενα.



Πολυτροπικά πολιτισμικά έργα μαθητών

• Είναι επίσης το αποτέλεσμα της ανθρώπινης δημιουργικής
δραστηριότητας που παράγεται διαλογικά μέσα από τις συζητήσεις των
μαθητών που αντικατοπτρίζουν είτε την ευρωπαϊκή πολιτιστική
κληρονομιά είτε τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές υιοθετούν θετικές αξίες
πολιτισμικής παιδείας για ανεκτικότητα, ένταξη ή ενσυναίσθηση.



Είδη δεξιοτήτων που αναπτύσσονται μέσω της 
πολυτροπικότητας

Οπτικός 
Γραμματισμός

(Visual Literacy): 

ενισχύει την 
κριτική σκέψη 

αναπτύσσει τη 
δημιουργικότητα

ενδυναμώνει τη 
μεταγνώση



Πώς συνδέονται οι Προτροπές 
Μαθήματος με την πολυτροπικότητα;

Είναι σημαντικό να αφιερώσουμε χρόνο 
για να εξερευνήσουμε το νόημα της ταινίας 

σε σχέση με τα πολιτιστικά θέματα -
υπάρχουν πάντα πολλά να συζητηθούν για 
την κατανόηση ενός κειμένου χωρίς λέξεις

Είναι επίσης σημαντικό να 
προχωρήσουμε πέρα από την ταινία για 

να μιλήσουμε για αυτές τις ιδέες 
γενικότερα και για να τις συσχετίσουμε 

με τη ζωή μας.


