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Νικόλαος Γραίκος   
 

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
Abstract 
In the framework of the functional use of language program application at school 
developed at the A. U. Th. by professors A. Charalampopoulos and S. Chatjisavidis, 
we have applied, at Primary School for three years, a variety of techniques in ana-
lyzing, processing and producing multimodal discourse. The purpose of this paper is 
to present the theoretical principles employed, the applied procedure and the results. 
From the theoretical point of view, our proposal is based on text-centered and socio-
linguistics teaching approaches to language and on the multimodal theory. Our prac-
tice, emphasized on exposing the students to and familiarizing them with a variety of 
text types under real time communication situations and on processing the texts pro-
duced by the students. The students’ awareness of the multimodal discourse was ac-
complished intuitively during the processing phase and through using the texts on 
authentic social circumstances. The whole  process was evaluated positively and re-
sulted in the production of a “continuum” of multimodal literacy.  
    
Εισαγωγή 

Η απόφασή μας να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της λειτουργικής χρήσης της 
γλώσσας, των Σ. Χατζησαββίδη και Α. Χαραλαμπόπουλου στο σχολείο, είχε ως α-
φετηρία τις αρνητικές εμπειρίες, που αποκομίζαμε στην καθημερινή διδακτική πρά-
ξη, από τον τρόπο διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος. Η διάσταση ανάμεσα 
στη θεωρία και στην πράξη, το ρυθμιστικό πλαίσιο παραγωγής μαθητικού λόγου και 
η υπερτίμηση της γραπτής γλώσσας έναντι κάθε άλλου σημειωτικού τρόπου, είναι 
μερικές από τις αιτίες, που συνιστούν την παθογένεια του γλωσσικού μαθήματος 
στο ελληνικό σχολείο. Εφαρμόσαμε το πρόγραμμα στη διάρκεια τριών σχολικών 
ετών (2001–2004), με τη συνεργασία του καθηγητή Α. Χαραλαμπόπουλου, στην Ε΄ 
τάξη του 13ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης, στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις του Δημοτικού 
Σχολείου Κονταριώτισσας Πιερίας και σε προαιρετικά προγράμματα. Το θεωρητικό 
υπόβαθρο του προγράμματος είναι η λειτουργική θεώρηση της γλώσσας του 
Μ.Α.Κ. Halliday, οι κοινωνιογλωσσολογικές και κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις της 
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γλώσσας, όπως η ανάλυση συνεχούς λόγου, η εθνογραφία της επικοινωνίας κ.λ.π. 
(Χαραλαμπόπουλος-Χατζησαββίδης 1997:12). Η ποικιλία των σχολικών τάξεων 
εφαρμογής καθώς επίσης και του κοινωνικού περιβάλλοντος προέλευσης των μαθη-
τών (αστικό και αγροτικό) μάς έδωσε την ευκαιρία να διερευνήσουμε το επίπεδο 
αποτελεσματικότητας του προγράμματος σε διαφορετικές εκπαιδευτικές συνθήκες.  

Από το εκπαιδευτικό υλικό που προέκυψε, παρουσιάζουμε το τμήμα, που α-
φορά τις διδακτικές πρακτικές ανάλυσης, επεξεργασίας και παραγωγής πολυτροπι-
κού λόγου. Οι εφαρμογές αυτές ευδοκίμησαν ιδιαίτερα στο πλαίσιο της λειτουργι-
κής χρήσης της γλώσσας, το οποίο ενισχύει την εξοικείωση με ποικίλες μορφές κει-
μένων και επικοινωνιακών κωδίκων και βοηθά στην ανάδυση του βιωματικού και 
εκφραστικού λόγου.  
 
1. Χαρακτηριστικά του πολυτροπικού λόγου       

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες, που συνιστούν το μονοδιάστατο 
χαρακτήρα του γραμματισμού, που επικρατεί στο σημερινό ελληνικό σχολείο, είναι 
η κυριαρχία του γραπτού λόγου, έναντι κάθε άλλου σημειωτικού τρόπου. Στις περι-
πτώσεις ακόμα, που το σχολείο χρησιμοποιεί κι άλλους σημειωτικούς κώδικες, ό-
πως για παράδειγμα τη μουσική ή τα εικαστικά, κυρίως στις πρώτες τάξεις της βα-
σικής εκπαίδευσης, η χρήση αυτή δε γίνεται με τους όρους ενός συστηματικού 
γραμματισμού, αλλά ως άνευ αξίας παιχνίδι ή ως ανέμελη προσωπική έκφραση. 

Την ίδια στιγμή τα παιδιά στην καθημερινή τους ζωή έρχονται όλο και περισ-
σότερο σε επαφή με ποικίλους σημειωτικούς κώδικες, οι οποίοι διαμορφώνουν ένα 
νέο και αντιθετικό σε σχέση με το αντίστοιχο του σχολείου, πλαίσιο συμπεριφορών 
και νοοτροπιών. Η έλλειψη ενός μοντέλου πολυτροπικού, κριτικού γραμματισμού 
στο ελληνικό σχολείο, το οποίο θα χρησιμοποιεί τους σημειωτικούς τρόπους ως α-
φετηρίες παραγωγής νοήματος κι όχι ως «υπηρέτες» της γραπτής γλώσσας, δεν εί-
ναι ζήτημα ελλείμματος εκπαιδευτικών στόχων, αλλά τυπική μορφή αναλφαβητι-
σμού, η οποία εν τέλει ωφελεί μόνο τους μηχανισμούς, οι οποίοι κερδοσκοπούν πα-
ράγοντας σήμερα πολυτροπικά προϊόντα (τηλεόραση, διαφήμιση κ.λ.π.).   

Η έννοια της πολυτροπικότητας, ως νέο υπό διαμόρφωση σημειωτικό πεδίο, 
οροθετεί και ένα νέο πεδίο γραμματισμού, προτείνοντας τρόπους κριτικής επίγνω-
σης των σύγχρονων πολυμεσικών πηγών παραγωγής νοήματος. Το ενδιαφέρον για 
τα αποτελέσματα της διασύνδεσης διαφόρων μορφών έκφρασης, η λεγόμενη συναι-
σθησία, ξεκινά ήδη από την αρχαιότητα. Χαρακτηριστική έστω και παρερμηνευμέ-
νη είναι η φράση του Ορατίου “Ut pictura, poesis” από την Ars Poetica1. Αργότερα 
κατά τον 19ο αι, το ζήτημα της συναισθησίας προσεγγίστηκε κυρίως από το ρομα-
ντισμό, για να εμπλακεί με τη γλωσσολογία στις αρχές του 20ου αι. στο πλαίσιο των 
μοντερνιστικών κινημάτων (Gombrich 1995:416–421). Οι πειραματισμοί καλλιτε-
χνών, όπως του R. Magritte, του V. Kandinsky, του P. Klee, του P. Mondrian και 
των σοβιετικών κονστρουκτιβιστών της δεκαετίας του 1920 κ.ε., συνδέθηκαν με τις 

                                                 
1 Για το νόημα της φράσης βλ. ενδεικτικά Trimpi, W. 1973. “The meaning of 
Horace’s Ut Pictura Poesis”. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 36: 1-
34. 
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εξελίξεις της γλωσσολογίας2. Οι θεωρίες του L. Wittgenstein σχετικά με τις πολύ-
σημες σχέσεις γλώσσας και αισθητικής3, του γλωσσολογικού δομισμού του Saus-
sure και οι σχολές του λειτουργικού δομισμού, όπως της Πράγας και του Παρισιού, 
ασχολήθηκαν με τη σχέση γλώσσας και άλλων σημειωτικών τρόπων, τονίζοντας 
όμως την προτεραιότητα της πρώτης, έναντι των δεύτερων (Kress-Leeuwen 2001β: 
5–6). Κατά τη δεκαετία του 1960 κ.ε., η εννοιακή τέχνη, το Fluxus και άλλα κινή-
ματα, πειραματίστηκαν με τις πολυτροπικές διασυνδέσεις, γλώσσας, μουσικής, κί-
νησης, εικόνας κ.λ.π.4 Τα κείμενα του R. Barthes και του Μ. Foucault συνιστούν το 
βασικό θεωρητικό corpus αυτών των τάσεων. Η σύγχρονη πολυτροπική θεωρία, των 
G. Kress και T. van Leeuwen, αποτελεί οργανική συνέχεια των προηγούμενων προ-
σεγγίσεων, με τη διαφορά ότι στοχεύει στη συστηματικότερη ερμηνεία του ίδιου 
του τρόπου παραγωγής νοήματος μέσω των πολυτροπικών διασυνδέσεων, με θεω-
ρητικό εργαλείο μια κοινωνικά σημειωτική θεωρία της αναπαράστασης. H κοινω-
νιογλωσσολογία και η θεώρηση της γλώσσας ως κοινωνικής σημειωτικής του 
M.A.K. Halliday, οι θεωρίες του Barthes και η μορφολογική αισθητική του R. Arn-
heim αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο της νέας πολυτροπικότητας 5. 

Βασική αρχή της πολυτροπικότητας είναι η θέση ότι η επικοινωνία (πομπός, 
δέκτης, κώδικας, αντικείμενο αναφοράς, μήνυμα, αγωγός) συντελείται με πολλούς 
σημειωτικούς τρόπους κι όχι μόνο μέσω της γλώσσας. Έτσι η πολυτροπικότητα ορί-
ζεται ως διαδικασία σχεδιασμού ενός σημειωτικού προϊόντος ή συμβάντος, με τη 
χρήση ποικίλων σημειωτικών τρόπων και ως περιγραφή της διαδικασίας διασύνδε-
σης αυτών των τρόπων μεταξύ τους. Από σημασιολογικής άποψης το πολυτροπικό, 
σημειωτικό προϊόν δεν αποτελεί απλό άθροισμα νοημάτων των συστατικών μερών, 
αλλά ένα νέο σημασιολογικό συμβάν. Όπως η παραδοσιακή γλωσσολογία οροθετεί 
τη γλώσσα ως σύστημα διπλής άρθρωσης (double articulation), όπου το μήνυμα συ-
ναρθρώνεται ως μορφή και σημασία (Lyons 2002:84, 183–184, Χαραλαμπόπουλος-
Χατζησαββίδης 1997:45-47), η πολυτροπικότητα αντιμετωπίζει τα κείμενα ως ση-
μασιολογικούς φορείς πολλαπλών αρθρώσεων, όπου η σημασία παράγεται μέσω δι-
αφορετικών σημειωτικών τρόπων (Kress–Leeuwen 2001β: 4).  

Πρακτικά οροθετούνται τέσσερις περιοχές ή στρώματα6, στα οποία παράγεται 
πολυτροπικό νόημα. To πρώτο στρώμα είναι του λόγου (discourse). Ο λόγος ορίζε-

                                                 
2 Για το έργο των ζωγράφων, βλ. ενδεικτικά, Χαραλαμπίδης, Α. 1993. Η τέχνη του 
εικοστού αιώνα. Ζωγραφική, πλαστική, αρχιτεκτονική του μεσοπολέμου, τ. ΙΙ. Θεσ-
σαλονίκη: University Studio Press, σ. 40 κ.ε., 203 κ.ε. Koch-Hahl, J. 1993. Kandin-
sky. London: Thames and Hudson. Jaffé, H.L.C., 1986. De Stijl: 1917–1931.     
3 Βλ. ενδεικτικά Beardsley, M. 1991. Ιστορία των αισθητικών θεωριών. Μεταφρ. Δ. 
Κούρτοβικ-Π. Χριστοδουλίδης,  Αθήνα: Νεφέλη, σ. 372–373. 
4 Βλ. ενδεικτικά, Le Witt 1967. “Paragraphs on Conceptual Art”. Artforum v. 10.  
Harrison, C. 1991. Essays on Art and Language. Oxford-Cambridge: B. Blackwell.   
5 Βασικές μελέτες στις οποίες αναλύεται η θεωρία της πολυτροπικότητας είναι 
Kress 2000, Kress-Leeuwen 2001α, Kress-Leeuwen 2001β. Στην ελληνική βιβλιο-
γραφία βλ. κυρίως Χοντολίδου 1999.  
6 Ο Kress διασυνδέει τον όρο στρώμα (strata) με την αντίστοιχη έννοια του Halliday, 
βλ. Kress–Leeuwen 2001β: 4.       
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ται ως κοινωνικά δομημένη γνώση της πραγματικότητας, που συγκροτείται εντός 
συγκεκριμένων κοινωνικών συμφραζομένων. Οροθετείται συνεπώς ως κοινωνική κι 
όχι ως ατομική διαδικασία δηλώσεων, μέσω των οποίων εκφράζονται με εναλλακτι-
κούς κώδικες, οι κοινωνικοί θεσμοί (οικογένεια, σχολείο, κράτος κ.λ.π). Όπως είναι 
φανερό ο λόγος δεν είναι αποκλειστικά προϊόν της γλώσσας, αλλά πολυτροπικό σύ-
νολο συνδηλώσεων, που δομείται εντός συγκεκριμένων κοινωνικών δεδομένων7. 
Με την ίδια επίσης έννοια, το κείμενο (text) ως είδος υλικής πραγμάτωσης του λό-
γου, είναι κοινωνικό προϊόν, που πραγματώνεται με διαφορετικούς σημειωτικούς 
τρόπους. Στην περίπτωση αυτή η διακύβευση της δήλωσης του Kress ότι «όλα τα 
κείμενα είναι πολυτροπικά» (Kress 2000:187), αφορά περισσότερο θεωρητικά ζη-
τήματα, παρά τη δεδομένη σημειωτική πραγματικότητα.    

Το δεύτερο στρώμα είναι του σχεδίου (design), το οποίο σχετίζεται με την έ-
ρευνα των σημειωτικών τρόπων, που είναι κατάλληλοι να εκφράσουν ένα συμβάν 
σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές συνθήκες. Το τρίτο στρώμα είναι της παραγωγής 
(production), η οποία σχετίζεται με την υλική συνάρθρωση των σημειωτικών προϊό-
ντων ή συμβάντων, προσδίδοντας αντιληπτή μορφή και προσθέτοντας νόημα στο 
σχέδιο. Και το τρίτο στρώμα είναι της διανομής (distribution), που παραπέμπει στην 
τεχνική αποκωδικοποίηση των σημειωτικών προϊόντων και συμβάντων με στόχο 
την διανομή τους με οποιοδήποτε μέσο (Kress-Leeuwen  2001β:4-8). 

Ο τοποθέτηση του λόγου σε κοινωνικά συμφραζόμενα, παραπέμπει στο ζήτη-
μα της επικοινωνίας, ζήτημα πολύ βασικό για την οροθέτηση συγκεκριμένων πρα-
κτικών διδακτικής χρήσης των πολυτροπικών κειμένων. Σύμφωνα με τους Kress–
Leeuwen, κάθε επικοινωνιακό σύστημα, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά θα 
πρέπει να επιτελεί μία σειρά «μεταλειτουργιών» (metafunction)8, οι οποίες είναι 
τριών ειδών: η αναπαραστατική (ideational), η διαπροσωπική (interpersonal) και η 
κειμενική (textual) (Kress-Leeuwen 2001α:40–42).   

Η αναπαραστατική μεταλειτουργία σχετίζεται με τη δυνατότητα ενός σημειω-
τικού συστήματος να αναπαριστά τα αντικείμενα και τις σχέσεις τους, με ποικίλους 
τρόπους. Δύο βασικές κατηγορίες αναπαράστασης οροθετούνται στο οπτικό σύστη-
μα: α) η αφηγηματική και β) η εννοιακή. Η πρώτη προϋποθέτει συμμέτοχους, που  
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω αφηγηματικών διαδικασιών (Kress-Leeuwen 
2001α: 45-46) και η δεύτερη, συμμέτοχους, που σχετίζονται μεταξύ τους με διαδι-
κασίες ταξινόμησης (Kress-Leeuwen 2001α: 43–78). Οι λειτουργίες αυτές βρίσκουν 
εφαρμογή και σε αντίστοιχα πολυτροπικά κείμενα. Αφηγηματικές αναπαραστάσεις 
συναντούμε σε πολυτροπικά κείμενα, στα οποία το εικονιστικό με το γραπτό μήνυ-
μα ενώνονται με διανύσματα, τα οποία μεταφέρουν τη δράση από το ένα μήνυμα 

                                                 
7 Εδώ βρίσκεται και η διαφορά της θεωρίας πολυτροπικότητας από τις συγγενείς 
θεωρίες της ανάλυσης του συνεχούς λόγου στις τρεις εκδοχές της (γλωσσολογική, 
κοινωνιολογική–εθνομεθοδολογική, κριτική προσέγγιση), οι οποίες δίνουν μεγαλύ-
τερη έμφαση στο ρόλο της γλώσσας στη συγκρότηση του λόγου. 
8 Σύμφωνα με την ορολογία του Halliday, βλ. ενδεικτικά Halliday 1978. Από την 
πλευρά της κριτικής ανάλυσης λόγου ο Fairclough, καθορίζει για τη γλώσσα τρεις 
παραπλήσιες λειτουργίες (Ideational, relational, identical). Περισσότερα βλ. Fair-
clough 1996: 8.  
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στο άλλο, όπως τα διαγράμματα, τα κόμικς κ.λ.π. Εννοιακές αναπαραστάσεις αντί-
στοιχα συναντούμε σε διαγράμματα, όπου το εικονιστικό και το γραπτό μήνυμα 
συνδέονται με βάση όρους κατάταξης, ταξινόμησης, δομής ή σημασίας, όπως για 
παράδειγμα τα δενδρικά διαγράμματα κ.λ.π.  Όσον αφορά το ανάλογο των εννοια-
κών αναπαραστάσεων στη γλώσσα (Kress-Leeuwen 2001α:114 κ.ε.), είναι ο προσ-
διορισμός, η ταυτοποίηση και η δήλωση, τα οποία οδηγούν σε ανάλογες γλωσσικές 
διαδικασίες, οι οποίες μπορούν να περιγραφούν λεκτικά με τις γενικές προτασιακές 
μορφές «ο χ είναι προσδιορισμός του ψ» ή «ο χ είναι η ταυτότητα του ψ».  

Η διαπροσωπική μεταλειτουργία (Kress-Leeuwen 2001α: 119-180) σχετίζεται 
με την ικανότητα του σημειωτικού συστήματος να προβάλλει τις κοινωνικές σχέ-
σεις, που διαμεσολαβούν μεταξύ παραγωγού σημείων και αποδέκτη στη διαδικασία 
της αναπαράστασης. Εφαρμογές διαπροσωπικής μεταλειτουργίας βρίσκουμε στα 
πολυτροπικά κείμενα, όπου το οπτικό μήνυμα χρησιμοποιεί τεχνάσματα άμεσης 
πρόσληψης, με τη χρήση της προοπτικής ή της κεντρικής παράθεσης του θέματος, 
όπως για παράδειγμα σε διάφορες αφίσες ή διαφημίσεις.  

Η κειμενική μεταλειτουργία (Kress-Leeuwen 2001α: 181 κ.ε.) είναι η καθαρά 
πολυτροπική διαδικασία των σημειωτικών συστημάτων να συνθέτουν πολυτροπικά 
κείμενα. Η διαδικασία της σύνθεσης πραγματοποιείται με βάση τρία συστήματα που 
αλληλεπιδρούν: α) Το σύστημα των πληροφοριακών ποιοτήτων, που ενυπάρχουν 
στις διάφορες «ζώνες» της σύνθεσης και προσθέτουν διαφορετικό νόημα στο πολυ-
τροπικό κείμενο, όπως για παράδειγμα οι σχέσεις αριστερά-δεξιά, πάνω-κάτω, κέ-
ντρο-περιθώριο στη χωροταξική κατανομή της εικόνας σε σχέση με το κείμενο 
(Kress-Leeuwen 2001α: 186-211). β) Το σύστημα των προεξεχόντων και περίοπτων 
σημείων, το οποίο προσθέτει νόημα στο πολυτροπικό κείμενο, με τη χρήση των 
στοιχείων, που στοχεύουν να επισύρουν την προσοχή του αναγνώστη (Kress-
Leeuwen 2001α: 212-214). γ) Το σύστημα της πλαισίωσης, το οποίο μεταλλάζει το 
νόημα του πολυτροπικού κειμένου, ανάλογα με την ύπαρξη στοιχείων που πλαισιώ-
νουν το κείμενο ή όχι (Kress-Leeuwen 2001α: 214-223). 

Γενικότερα, σύμφωνα και με την άποψη του Barthes (Barthes 1977: 38-41), 
θα μπορούσαμε να ορίσουμε δύο μεγάλες κατηγορίες πολυτροπικών κειμένων με  
κριτήριο τον τρόπο διασύνδεσης του λεκτικού και του εικονιστικού μηνύματος. 
Στην πρώτη κατηγορία, η οποία είναι και η πιο διαδεδομένη και ο Barthes την ονο-
μάζει «αγκυροβόληση» (anchorage), ανήκουν τα κείμενα, στα οποία το εικονιστικό 
μήνυμα λειτουργεί ως απλή εικονογράφηση του γραπτού, δηλαδή κατά κάποιο τρό-
πο ως «δουλική» αναπαραγωγή του γραπτού μηνύματος. Στη δεύτερη κατηγορία, 
την οποία ο Barthes ονομάζει «αναμετάδοση/ενδυνάμωση» (relay), ανήκουν τα πο-
λυτροπικά κείμενα, στα οποία το εικονιστικό μήνυμα προεκτείνει το λεκτικό. Σ΄ αυ-
τήν την περίπτωση η εικόνα λειτουργεί ως ανοικτά δομημένη ερμηνεία του γραπτού 
μηνύματος. Και στις δύο περιπτώσεις ο Barthes επισημαίνει τον κυρίαρχο ρόλο της 
γλώσσας, θέση, την οποία μεταλλάσσουν οι νεότεροι Kress-Leeuwen, θεωρώντας 
ισότιμη τη συμβολή κι άλλων σημειωτικών τρόπων στη συγκρότηση του πολυτρο-
πικού νοήματος (Kress-Leeuwen 2001α: 16, 39).  

Οι δύο κύριες κατηγορίες πολυτροπικών κειμένων αντιστοιχούν και σε ανά-
λογες μορφές πολυτροπικού γραμματισμού· έναν λειτουργικό κι έναν κριτικό. Θα 
πρέπει πάντως να τονιστεί ότι το σχήμα κατηγοριοποίησης που περιγράψαμε είναι  
απλουστευμένο και δεν εκφράζει τις πολύπλοκες διαδικασίες πολυτροπικών δια-
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συνδέσεων, στις οποίες η σύζευξη των σημειωτικών τρόπων δε λειτουργεί αθροι-
στικά από σημασιολογικής άποψης, αλλά με τους πολύπλοκους όρους που θέτει ο 
κάθε τρόπος χωριστά (Kress 2001α: 21κ.ε.)9. 
 
2. Διδακτικές προσεγγίσεις πολυτροπικών κειμένων 

Η διαδικασία που ακολουθήσαμε για τη γνωριμία των παιδιών με τα πολυτρο-
πικά κείμενα συνοψίζεται στο παρακάτω σχέδιο εργασίας, στο οποίο συμπεριλαμ-
βάνονται και τα αντίστοιχα διερευνητικά «ερωτήματα»10: 
(α) Αξιοποίηση των διαθέσιμων μαθητικών πολυτροπικών λόγων (τοποθετημένη 
πρακτική)11 και συζήτηση για τον επικοινωνιακό στόχο των κειμένων. Ερωτήματα: 
Ποια είναι η προέλευση των κειμένων και για ποιο λόγο γράφτηκαν ή σε ποιες περι-
πτώσεις χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή;   
(β) Συζήτηση για το κειμενικό είδος και το επίπεδο ύφους (συγκειμενικό πλαίσιο): 
περιεχόμενο, συνομιλιακοί ρόλοι, τρόπος12. Σύγκριση με άλλα κειμενικά είδη. Ανα-
γνώριση πολυτροπικών στοιχείων συνοχής. Ερωτήματα: Ποιο είναι το θέμα και ποι-
οι συνομιλούν; Ποιο είναι το πρόβλημα και πώς καταγράφεται; Ποιες διαφορές ή ο-
μοιότητες παρατηρούνται με άλλα κειμενικά είδη; Ποια είναι τα «κανάλια» επικοινω-
νίας; Ποια είναι η πολυτροπική μορφή του (στήλες με φωτογραφίες, πεζό κείμενο με 
υποσημειώσεις κ.λ.π.); Πώς τοποθετούνται οι εικόνες σε σχέση με το κείμενο (κειμε-
νική μεταλειτουργία); Με ποιο τρόπο συμβάλλουν τα λεξικογραμματικά χαρακτηριστι-
κά στην πολυτροπική συνοχή; Ποιοι είναι συνομιλητές και πώς «ωφελούνται» από τη 
συγκεκριμένη πολυτροπική δόμηση (τα διαφημιζόμενα προϊόντα, ο συντάκτης του ρε-
πορτάζ κ.λ.π.);              
(γ) Συζήτηση για εναλλακτικούς τρόπους ανταπόκρισης στους κειμενικούς στόχους 
χωρίς ν΄ αλλάζει η συνοχή. Διακειμενικές διασυνδέσεις. Ερωτήματα: Με ποια άλλη 
πολυτροπική μορφή θα μπορούσε να αποδοθεί διαφορετικά ο σκοπός του κειμένου (ε-
άν προστεθεί μουσική, αφαιρεθούν φωτογραφίες ή αλλάξει η γραμματοσειρά κ.λ.π.); 
Ποια άλλα είδη κειμένων μπορούν να αποδώσουν το ίδιο νόημα;   
(δ) Παραγωγή κειμένων για συγκεκριμένο επικοινωνιακό στόχο (άρθρο στην εφημε-
ρίδα, ρεπορτάζ, αφίσα κ.λ.π.). 
(ε) Επεξεργασία κειμένων με διπλό χαρακτήρα αλλά ενιαία μορφή. Εξέταση της α-
νταπόκρισης συγχρόνως στο γλωσσικό και στον πολυτροπικό στόχο.  
(στ) Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και ανατροφοδότηση στην επιλογή διδακτι-
κών πρακτικών.                             

Η χρήση του παραπάνω σχεδίου στη διδακτική πράξη προϋποθέτει την αντί-
στοιχη εφαρμογή διδακτικών πρακτικών, οι οποίες στοχεύουν στην παρακίνηση για 

                                                 
9 Ζητήματα πολυτροπικών διασυνδέσεων, βλ. επίσης στο Mandl-Levin 1989.  
10 O Kress προτείνει τρία απλά ερωτήματα αντιληπτικής προσέγγισης του κειμένου: 
Γιατί γράφτηκε, πώς είναι γραμμένο, ποιοι άλλοι σημειωτικοί τρόποι προτείνονται; 
βλ. Kress 1989: 7.       
11 Για το νόημα της τοποθετημένης πρακτικής (situated practice), βλ. Cope–
Kalantzis 2000:33.     
12 Εννοείται με την έννοια της συστημικής λειτουργικής γλωσσολογίας, βλ. Halli-
day-Hasan 1989. 
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συνεργατικές δράσεις, στην καλλιέργεια πνεύματος προσωπικής έρευνας, στη δη-
μιουργία επικοινωνιακών συνθηκών ελεύθερης και βιωματικής έκφρασης και στην 
αναζήτηση διαύλων κοινωνικά τοποθετημένης δράσης. Συγκεκριμένα οι διδακτικές 
πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν:  
(α) Ομαδικές εργασίες και δραστηριότητες ερευνητικού χαρακτήρα: Συνεργασία 
στην επιλογή θεμάτων και δραστηριοτήτων, επισκέψεις ως αφορμές για ερευνητικές 
δράσεις, έρευνα και ανακάλυψη στοιχείων με εργασίες στο σπίτι κ.λ.π.  
(β) Η εφημερίδα της τάξης ως βασικό επικοινωνιακό εργαλείο: Συλλογική επιμέλεια 
της ύλης από τους μαθητές, συζήτηση και οργάνωση της πολυτροπικής μορφής, συνερ-
γασία για την παραγωγή και τη διανομή, «άνοιγμα» στην κοινωνία. 
(γ) Οργάνωση του μαθήματος σε θεματικές ενότητες με τη χρήση ποικίλων κειμενι-
κών ειδών και κατάργηση του σχολικού εγχειριδίου.   
 
3. Μαθητικός πολυτροπικός λόγος 
  Τα κείμενα που παρήχθησαν από τους μαθητές στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος δεν είχαν όλα πολυτροπική μορφή, αν και σύμφωνα με τη δήλωση του Kress 
όλα τα κείμενα είναι πολυτροπικά. Στην εισήγησή μας επιλέγουμε να παρουσιά-
σουμε τα πολυτροπικά κείμενα, στα οποία είναι ιδιαίτερα εμφανής η διασύνδεση 
σημειωτικών τρόπων. Από μεθοδολογικής επίσης άποψης τα κείμενα παρουσιάζο-
νται ανάλογα με το γενικότερο κειμενικό είδος που ανήκουν (διαφήμιση, ρεπορτάζ 
κ.λ.π.), συγχρόνως όμως επισημαίνονται και οι διαφορετικές πολυτροπικές εκδοχές, 
που μπορούν να προκύψουν είτε σε σχέση με τις δύο μεγάλες κατηγορίες κειμένων 
που προαναφέραμε (απλή εικονογράφηση-επέκταση του λεκτικού μηνύματος) είτε 
σε συνάρτηση με τις διαφορετικές αναπαραστατικές εκδοχές (αφηγηματική, εννοια-
κή κ.λ.π.).  
 
3.1. Εφημερίδα  

Η έκδοση μαθητικής εφημερίδας στο τέλος κάθε δραστηριότητας αποτελούσε 
βασικό μέσο επικοινωνίας των μαθητών με το ενδοσχολικό και εξωσχολικό περι-
βάλλον. Επειδή προέκυψε αβίαστα από τις ανάγκες δημοσιοποίησης των δραστη-
ριοτήτων, είχε αυθεντικό χαρακτήρα και αποτέλεσε το αγαπημένο μέσο έκφρασης 
των παιδιών, για το οποίο ενδιαφέρονταν τόσο στο επίπεδο παραγωγής όσο και της 
διάδοσής του.  

Στη διάρκεια των ετών εφαρμογής του προγράμματος κυκλοφόρησαν δύο ε-
φημερίδες με τίτλους: «Η εφημερίδα της Ε2» (13ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης) και 
οι «Ειδησούλες» (Δημοτικό Σχολείο Κονταριώτισσας). Οι τίτλοι επιλέχθηκαν από 
τους μαθητές μετά από συζήτηση σχετικά με το ρόλο του τίτλου σε μια εφημερίδα, 
της γραμματοσειράς και των διαφορετικών εντυπώσεων που δημιουργούνται από τη 
μορφοποίησή της. Ακολούθησε η γραφή τίτλων κατά ομάδες και η επεξεργασία 
τους στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν επίσης, λεξικογραμματικά στοιχεία στί-
ξης και πεζών/κεφαλαίων γραμμάτων. Η επιλογή του τελικού τίτλου γινόταν με ψη-
φοφορία από όλη την τάξη. Η μορφή της εφημερίδας ήταν απλή. Αποτελούταν από 
ένα ή δύο φύλλα Α3, όπου «κολλιόταν» τα χειρόγραφα κείμενα. Δεν παρουσιάστη-
κε η ανάγκη να δακτυλογραφηθούν ή να σελιδοποιηθούν ηλεκτρονικά, αφού μία τέ-
τοια διαδικασία δε ήταν δυνατόν να διεκπεραιωθεί από τα ίδια τα παιδιά και η ε-
πέμβαση του δασκάλου θα μείωνε την ελεύθερη, πολυτροπική μορφή. Το περιεχό-
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μενο του κάθε φύλλου συνδεόταν άμεσα με τη δραστηριότητα που προηγούταν. Τα 
κείμενα και οι εικόνες επιλεγόταν από τα παιδιά, σε μία ειδική ώρα, κατά την οποία 
συντασσόταν το κάθε φύλλο. Την ίδια ώρα ετοιμαζόταν και γινόταν η επεξεργασία 
του κεντρικού κειμένου, που παρουσίαζε περιληπτικά το περιεχόμενο (editorial).   

Τα φύλλα της εφημερίδας κυκλοφορούσαν σε φωτοτυπημένα αντίτυπα και 
καταβαλλόταν ιδιαίτερη προσπάθεια από την τάξη, για την ανακάλυψη τρόπων δια-
νομής τους. Αποφασίστηκε για παράδειγμα να ετοιμαστεί μία αφίσα, που θα διαφή-
μιζε την εφημερίδα. Για την κατασκευή της προηγήθηκε η γνωριμία με το λόγο της 
αφίσας και ακολούθησε συζήτηση, για τα πολυτροπικά χαρακτηριστικά τους, όπως 
του ρόλου της γραμματοσειράς, της θέσης της εικόνας (πάνω, κάτω ή στη μέση 
κ.λ.π.). Τελικά στη διάρκεια της επεξεργασίας επιλέχτηκε η σειριακή διάταξη εικό-
νας-κειμένου με έμφαση όμως στη χρήση διαφορετικών μεγεθών της γραμματοσει-
ράς και στη χρήση έντονων σημείων στίξης, που δημιουργούσαν επιτονιστικό ύφος.  

 
3.2. Πολυτροπική προσέγγιση λογοτεχνικού λόγου  

Ο λογοτεχνικός λόγος εντάχθηκε στο πρόγραμμα με δύο τρόπους. Πρώτον, με 
βάση τη θεματική του συνάφεια με τις δραστηριότητες και δεύτερον, με τη χρήση 
του ως αφορμή για διακειμενικές και πολυτροπικές διασυνδέσεις. Και στις δύο πε-
ριπτώσεις αποκλειστικός στόχος δεν ήταν μόνο η παραγωγή λογοτεχνικού λόγου, 
αλλά και άλλων κειμενικών ειδών, που ερμηνεύουν πολύσημα το λογοτέχνημα.  
 
3.2.1. Θεματική προσέγγιση λογοτεχνικού λόγου και παραγωγή πολυτροπικών κει-
μένων    

Στην ενότητα με θέμα «Το βιβλίο», πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες γνω-
ριμίας με το βιβλίο, από την άποψη του περιεχομένου και της πολυτροπικής μορφής 
του. Διερευνήθηκε η σημασία των μορφολογικών χαρακτηριστικών του βιβλίου, 
όπως του μεγέθους, της υφής του χαρτιού, του εξωφύλλου, της γραμματοσειράς, της 
βιβλιοδεσίας κ.λ.π. Οι μαθητές στη συνέχεια ασχολήθηκαν με την παραγωγή κειμέ-
νων βιβλιοπαρουσίασης.  

Με τις βιβλιοπαρουσιάσεις υπό τη μορφή σελιδοδείκτη οι μαθητές ασχολήθη-
καν διεξοδικότερα στην ενότητα «Το Πάσχα». Διαβάστηκε κάποιο πασχαλιάτικο 
διήγημα και συμφωνήθηκε να γίνει η βιβλιοπαρουσίασή του, στην εφημερίδα της 
τάξης. Αποφασίστηκε οι βιβλιοπαρουσιάσεις να γραφούν υπό τη μορφή σελιδοδεί-
κτη, σε καρτέλες σχήματος 29,7×10,5 εκ. δηλ. μισής σελίδας Α4. Στη συνέχεια συ-
ζητήθηκε η μορφή, που μπορεί να έχουν οι σελιδοδείκτες, ανάλογα με τη θέση, που 
θα τοποθετηθούν οι εικόνες σε σχέση με το κείμενο, για παράδειγμα στο πάνω ή κά-
τω τμήμα, στη μέση ή διαγώνια θέση κ.λ.π. Κατανοήθηκε επίσης και εφαρμόστηκε 
το τέχνασμα της διακοπής της αφήγησης στο κρίσιμο σημείο της πλοκής, ώστε να 
προξενήσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη για τη συνέχεια. Ακολούθησε επεξεργα-
σία των κειμένων που προέκυψαν και συζητήθηκε η ανταπόκρισή τους στις κειμενι-
κές συμβάσεις της βιβλιοπαρουσίασης και των διαφορετικών εντυπώσεων και ση-
μασιών, που δημιουργούν οι θέσεις των εικόνων σε σχέση με το γραπτό κείμενο. 

Δραστηριότητες εικονογράφησης λογοτεχνικών κειμένων πραγματοποιήθη-
καν σε διάφορες ενότητες. Οι μαθητές μετέγραφαν μύθους με τη μορφή εικόνας και 
γραπτού κειμένου, διατηρώντας τη βασική αφηγηματική αρχή: μύθου-επιμυθίου. Τα 
πολυτροπικά κείμενα που παρήγαν ήταν τριών ειδών: α) Κείμενα στα οποία η πλο-
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κή χωριζόταν σε διαδοχικές εικόνες με γραπτούς υπότιτλους. β) Κείμενα στα οποία 
η πλοκή ενσωματωνόταν σε μία μοναδική εικόνα, που συναιρούσε τη δράση και 
συνοδευόταν από ανάλογο συνοπτικό κείμενο. γ) Κόμικς, όπου το γραπτό κείμενο 
«συμμετείχε» στη δράση συμπληρώνοντας την εικόνα. Κατά την επεξεργασία των 
κειμένων συζητήθηκε η διατήρηση της βασικής δομής του μύθου (πλοκή-επιμύθιο) 
και η ύπαρξη στοιχείων πολυτροπικής συνοχής, για την πετυχημένη απόδοση της 
πλοκής. Από λεξικογραμματικής άποψης η πυκνή χρήση ονοματικών προσδιορι-
σμών έδωσε την ευκαιρία για ενασχόληση με τα ουσιαστικά και τα επίθετα. 

Στις δραστηριότητες μεταγραφής μύθων εναλλακτικά πραγματοποιήθηκαν και  
μουσικές ακροάσεις. Αφού διαβαζόταν κάποιος μύθος, ακολουθούσε η ακρόασή 
του σε δραματοποιημένη αφήγηση με μουσική επένδυση και στη συνέχεια συζητιό-
ταν οι διαφορές, που παρατηρήθηκαν ανάμεσα στο γραπτό κείμενο και στην ηχητι-
κή του μορφή, όπως η δημιουργία έντονης συγκινησιακής ατμόσφαιρας και η ευκο-
λία στη μετάδοση των στοιχείων επιτονισμού, στη δεύτερη περίπτωση. Εντοπίστη-
καν επίσης οι διαφορετικοί τρόποι  καταγραφής των διαλόγων και ο υποβοηθητικός 
ρόλος της μουσικής στην ενίσχυση των στοιχείων δράσης.   
 
3.2.2. Το λογοτεχνικό κείμενο ως αφορμή διακειμενικών και πολυτροπικών διασυν-
δέσεων    

Ο δεύτερος τρόπος προσέγγισης λογοτεχνικού λόγου, που χρησιμοποιήσαμε, 
σχετίζεται με συγκεκριμένα λογοτεχνικά έργα. Με επικοινωνιακό στόχο τη συμμε-
τοχή των μαθητών σε διαγωνισμό εικονογράφησης διηγημάτων του Παπαδιαμάντη 
σχεδιάστηκε μια δραστηριότητα γνωριμίας με το ιδιόμορφο λογοτεχνικό έργο και το 
πολιτισμικό περιβάλλον του νεοέλληνα πεζογράφου. Αφετηρία ήταν ή απευθείας 
επαφή με τα ίδια τα διηγήματα και στη συνέχεια διάφορες δραστηριότητες προέ-
κτειναν τη δυναμική τους, μέσω της κατανόησης των βασικών χαρακτηριστικών της 
μεταγλώσσας της κριτικής έκδοσης κειμένων και των πολυτροπικών χαρακτηριστι-
κών τους π.χ. σχετικά με το ρόλο της παραπομπής, της υποσημείωσης, του υπομνή-
ματος κ.λ.π. ή μέσω της κατανόησης των τρόπων, με τους οποίους μπορεί να εικο-
νογραφηθεί το λογοτεχνικό κείμενο, δηλαδή περιγραφικά ή ερμηνευτικά. Στη συνέ-
χεια προσεγγίστηκε το διήγημα «Γουτού Γουπατού» και μετά από συζήτηση οι μα-
θητές ζωγράφισαν τη σκηνή, που τους έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, με τη συνοδεία 
γραπτού κειμένου. Στα πολυτροπικά κείμενα που προέκυψαν η διασύνδεση της ει-
κόνας με το γραπτό κείμενο ήταν είτε κλειστής μορφής (λεζάντα-εικόνα) είτε ανοι-
χτής μορφής, όπου η εικόνα ερμήνευε πολύσημα το κείμενο. Ακολούθησε η επεξερ-
γασία των πολυτροπικών κειμένων και συζητήθηκαν οι διαφορές των δύο τρόπων, 
από την άποψη της παραγωγής νοήματος και διάφορα λεξικογραμματικά χαρακτη-
ριστικά, τα οποία συντελούν στην κειμενική συνοχή (Γραίκος 2005α: 473-474).    

Μία άλλη δραστηριότητα σχεδιάστηκε με βάση το λογοτεχνικό βιβλίο «Πιά-
στε τους!» των σύγχρονων συγγραφέων Μ. Παπαγιάννη και Φ. Μανδηλαρά. Η δρα-
στηριότητα σχεδιάστηκε ως προαιρετικό πρόγραμμα εκτός σχολικού ωραρίου, με τη 
συμμετοχή μαθητών/τριών των μεγάλων τάξεων, από τους οποίους οι μισοί περίπου 
δεν είχαν παρακολουθήσει προηγουμένως το πρόγραμμα της λειτουργικής χρήσης 
τη γλώσσας. Η διδακτική διαδικασία που ακολουθήθηκε στηρίχθηκε στη διακειμε-
νική προσέγγιση του λογοτεχνήματος, με βάση την κατανόηση του ρόλου που παί-
ζουν άλλα κειμενικά είδη, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το βασικό λογοτεχνι-



90

κό κείμενο. Για παράδειγμα συζητήθηκε ο ρόλος της αφίσας του τσίρκου, του ρε-
πορτάζ εφημερίδας κ.λ.π. και οι χρήσεις αυτών των κειμένων στην καθημερινή ζωή. 
Παράλληλα συζητήθηκαν τα πολυτροπικά στοιχεία του εξωφύλλου και ο επικοινω-
νιακός τους ρόλος. Τα παιδιά ασκήθηκαν στην κατασκευή σελιδοδεικτών, εξώφυλ-
λων, βιβλιοπαρουσιάσεων, αφισών κ.λ.π. Η διασύνδεση του λογοτεχνικού κειμένου 
με την εικόνα διερευνήθηκε και σε θέματα περιγραφής. Εντοπίστηκαν για παρά-
δειγμα τα αποσπάσματα, στα οποία περιγράφεται το «δάσος των μουσώνων» και 
στη συνέχεια παρουσιάστηκαν έργα ζωγραφικής διαφόρων τεχνοτροπιών, με θέμα 
το δάσος και συζητήθηκαν οι εκφραστικές τους διαφορές, από το λογοτεχνικό λόγο. 
Παράλληλα τα παιδιά γνώρισαν τον εγκυκλοπαιδικό λόγο και άλλων κειμένων με 
θέμα το δάσος των μουσώνων και επισημάνθηκαν οι διαφορές τους από το λογοτε-
χνικό λόγο. Ακολούθησε η παραγωγή πολυτροπικών κειμένων με το ίδιο θέμα, στα 
οποία η διασύνδεση εικόνας και κειμένου γινόταν με ποικίλους τρόπους, όπως με τη 
μορφή αντιστοιχίσεων, περιγραφών κ.λ.π. 

Στην ίδια δραστηριότητα πολυτροπικές διασυνδέσεις επιχειρήθηκαν και μέσω 
της μουσικής. Αφού διαβάστηκαν αποσπάσματα του βιβλίου με περιγραφές τροπι-
κών καταιγίδων και συζητήθηκε ο ρόλος αυτών των επεισοδίων στην εξέλιξη της 
πλοκής, τα παιδιά άκουσαν το θέμα της καλοκαιρινής καταιγίδας από το «Καλοκαί-
ρι» (Presto, κοντσέρτο σε σολ ελάσσονα, RV 315), των «Τεσσάρων Εποχών» του 
A. Vivaldi. Ακολούθησε συζήτηση για τις διαφορές ανάμεσα στο λεκτικό τρόπο πε-
ριγραφής του θέματος και στο μουσικό, με έμφαση στην ανακάλυψη ομοιοτήτων 
και διαφορών στο ρυθμό. Τα παιδιά ανακάλυψαν για παράδειγμα ότι το μουσικό έρ-
γο εξελίσσεται με διαδοχικές κορυφώσεις και υποχωρήσεις της έντασης, ενώ το λο-
γοτεχνικό κείμενο ακολουθεί μία αύξουσα πορεία στην ένταση με την τελική κορύ-
φωση στο τέλος. 
 
3.3. Πληροφοριακοί οδηγοί 

Η παραγωγή πληροφοριακού οδηγού προσφέρεται για ποικίλες γλωσσικές και 
πολυτροπικές δραστηριότητες. Τα παιδιά ασχολήθηκαν με τη σύνταξη πληροφορια-
κού οδηγού για το χωριό τους, με βασικό στόχο την πληροφόρηση του επισκέπτη 
για τα αξιοθέατα, τις εκκλησίες, τις υπηρεσίες, αλλά και τα σύγχρονα προβλήματά 
του. Για τη δημιουργία του οδηγού οι μαθητές γνώρισαν διαφόρων ειδών κείμενα, 
όπως τουριστικά φυλλάδια, χάρτες, ιστορικά κείμενα κ.λ.π. Στη συνέχεια χωρίστη-
καν σε ομάδες και η κάθε μία ανέλαβε τη διεκπεραίωση μιας υποενότητας. Όπως 
διαπιστώθηκε από τα παιδιά, με βάση τα παραδείγματα παρόμοιων φυλλαδίων, τα 
κείμενά τους θα έπρεπε να συνδυαστούν με φωτογραφικό και σχεδιαστικό υλικό. 
Για το σκοπό αυτό συλλέχθηκαν παλιές φωτογραφίες με θέμα τη ζωή στο χωριό και 
ακολούθησε συζήτηση για τη χρησιμότητα της φωτογραφίας ως ιστορικού τεκμηρί-
ου. Παράλληλα κατανοήθηκαν βασικές έννοιες της φωτογραφικής τέχνης, όπως η 
απόσταση από το φακό, κύριο θέμα και φόντο, καδράρισμα κ.λ.π. και στη συνέχεια 
τράβηξαν τις δικές τους φωτογραφίες.    

Τα κείμενα που προέκυψαν ήταν τριών κυρίως ειδών: α) Περιγραφικά, στα 
οποία η εικόνα απλά εικονογραφούσε το γραπτό κείμενο. β) Κείμενα στα οποία το 
γραπτό μέρος ενσωματωνόταν στο εικονιστικό συμπληρώνοντας τα αφηγηματικά 
στοιχεία, που παρέλειπε η γραπτή περιγραφή. Για παράδειγμα στην περιγραφή του 
αγροτικού ιατρείου ή του Κ.Α.Π.Η. η εξωτερική φωτογράφηση των κτιρίων συ-
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μπληρωνόταν από τη ζωγραφική απεικόνιση των εσωτερικών τους λειτουργιών. γ) 
Τα διαγράμματα, τα σχεδιαγράμματα και οι πληροφορικοί πίνακες, ήταν το τρίτο 
είδος κειμένων, στα οποία η διασύνδεση γραπτού και εικονιστικού μηνύματος γινό-
ταν με αριθμητικές αντιστοιχήσεις, ένθετα σχόλια σε πλαίσια, λεζάντες κ.λ.π.  
 
3.4. Πολυτροπικά κείμενα καταγραφής εμπειριών μετά από επισκέψεις σε αρχαιο-
λογικούς χώρους, μουσεία, φυσικό περιβάλλον κ.λ.π.   

Κείμενα καταγραφής εμπειριών μετά από επισκέψεις οι μαθητές έγραψαν σε 
διάφορες δραστηριότητες. Στην ενότητα «Το δάσος» προηγήθηκε επίσκεψη σε κο-
ντινό περιβόλι, όπου οι μαθητές κατέγραψαν τις εμπειρίες τους σε πολυτροπικά κεί-
μενα διαφόρων μορφών. Για παράδειγμα κείμενα, τα οποία είχαν τη μορφή σειρια-
κής καταγραφής των εμπειριών, στα οποία οι εικόνες τοποθετήθηκαν σε σειρές εν-
διάμεσα του κειμένου και κείμενα συνεχούς αφηγηματικού λόγου, στα οποία  οι ει-
κόνες τοποθετήθηκαν πάνω ή κάτω από το κείμενο.   

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν τα κείμενα που προέκυψαν από προγράμματα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Είχαμε την ευκαιρία να διερευνήσουμε την αποτελε-
σματικότητα της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας σε τέτοιου είδους προγράμματα. 
Ασχοληθήκαμε για παράδειγμα με την εφαρμογή πρακτικών κατανόησης και παρα-
γωγής πολυτροπικών κειμένων, όπως φυλλαδίων, διαγραμμάτων, οδηγών κ.λ.π. Η 
εμπειρία αυτή έδειξε ότι η παραγωγή αυθεντικού μαθητικού περιβαλλοντικού λόγου 
και η προσπάθεια, για κριτικό περιβαλλοντικό γραμματισμό, συνδέονται άμεσα με 
την κατανόηση του περιβαλλοντικού λόγου σε όλες του τις μορφές και τα κειμενικά 
του είδη. Στην ενότητα για παράδειγμα των «Υγροτόπων» οι μαθητές μετά από την 
επίσκεψη τους σε υγρότοπους της περιοχής ετοίμασαν ομαδικά ένα φύλλο της εφη-
μερίδας, ενσωματώνοντας με πολυτροπικό τρόπο ένα μέρος του πληροφοριακού υ-
λικού που γνώρισαν, τις φωτογραφίες και τα σχέδιά τους. Το υλικό σελιδοποιήθηκε 
με τέτοιο τρόπο ώστε ν΄ ανταποκρίνεται στις συμβάσεις του μέσου σε ένα πολυτρο-
πικό, συνεκτικό σύνολο (Γραίκος 2005β).    

Στην ενότητα «Οι μικροί αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν το αρχαίο Δίον», ένας 
από τους στόχους ήταν και η γνωριμία των μαθητών με τις συμβάσεις του ιστορικού 
και αρχαιολογικού λόγου, όπως η «ανάγνωση» πηγών, η ιστορική αιτιότητα κ.λ.π. Η 
διαδικασία εμπλουτίστηκε με επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο 
του Δίου. Πριν από την επίσκεψη στο ναό της Ίσιδας γνώρισαν κείμενα με ιστορι-
κές πληροφορίες για το χώρο και εντόπισαν τα στοιχεία, που βοηθούν στην ιστορι-
κή αιτιότητα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εφαρμόσαμε την τεχνική του «παι-
χνιδιού της σιωπής», πρακτική που χρησιμοποιήσαμε και σε άλλες δραστηριότητες, 
η οποία στοχεύει στην ένταση της προσοχής και στη δημιουργία συγκινησιακής και 
βιωματικής ατμόσφαιρας. Σε όλη τη διάρκεια του «παιχνιδιού» οι μαθητές σημείω-
ναν τις εντυπώσεις τους και τραβούσαν φωτογραφίες. Τα κείμενα που προέκυψαν 
στη συνέχεια με τίτλο: «Τι αισθάνθηκα στο Ιερό της Ίσιδας», συνδύαζαν γραπτό κεί-
μενο με φωτογραφίες και είχαν σε μεγάλο βαθμό ενσυναισθητικό περιεχόμενο, α-
φού οι εντυπώσεις και τα αισθήματα των παιδιών επενδύθηκαν με ιστορικό περιε-
χόμενο. Κατά την επεξεργασία των κειμένων εκτός από την ανταπόκρισή τους στα 
στοιχεία ιστορικής αιτιότητας και συνοχής του λεκτικού μέρους συζητήθηκε και η 
συνολική, πολυτροπική τους συνοχή. Από λεξικογραμματικής άποψης συζητήθηκαν 
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οι διαφορές στα ρήματα παρελθοντικού και παροντικού χρόνου και ειδικότερα οι 
καταλήξεις τους (Γραίκος 2004α).       

Το κειμενικό είδος του ρεπορτάζ χρησιμοποιήθηκε μετά από επισκέψεις σε 
διάφορους χώρους. Παρουσιάστηκαν στην τάξη διάφορα παραδείγματα δημοσιο-
γραφικού ρεπορτάζ και συζητήθηκαν τα βασικά γλωσσικά και πολυτροπικά χαρα-
κτηριστικά τους, όπως ο ρόλος της γραμματοσειράς, της λεζάντας κ.λ.π. Στη συνέ-
χεια μετά από διάφορες επισκέψεις, οι μαθητές έγραψαν τα δικά τους ρεπορτάζ με 
στόχο την καταχώρησή τους στην εφημερίδα της τάξης. Για παράδειγμα μετά από 
την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου κάποιοι μαθητές έγραψαν ρεπορ-
τάζ για τους εργάτες που καθάριζαν τον αρχαιολογικό χώρο (Γραίκος 2004α). Στην 
ενότητα «Λαϊκή ζωγραφική» οι μαθητές μετά από την επίσκεψή τους σε μεταβυζα-
ντινό ναό της περιοχής και τη γνωριμία τους με κείμενα σχετικά με τη λαϊκή ζω-
γραφική, έγραψαν ρεπορτάζ με θέμα την ανακάλυψη μιας φανταστικής αγιογραφίας 
από δημοσιογράφους. Κατά την επεξεργασία εντόπισαν τα πολυτροπικά και κειμε-
νικά στοιχεία, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στους στόχους του ρεπορτάζ και επέ-
λεξαν τα κείμενα που θεωρούσαν καταλληλότερα για την εφημερίδα τους.              
 
3.5. Κείμενα καταγραφής αποτελεσμάτων ερευνών, πίνακες, κατάλογοι, συγκρίσεις, 
οδηγίες χρήσης κ.λ.π.  

Μια μεγάλη κατηγορία πολυτροπικών κειμένων είναι τα διάφορα είδη κατα-
λόγου, σχεδιαγραμμάτων κ.λ.π., τα οποία ανήκουν κυρίως στις εννοιακές και κατά 
δεύτερο λόγο στις αφηγηματικές αναπαραστάσεις. Στην ενότητα για παράδειγμα της 
«Διατροφής» οι μαθητές ασχολήθηκαν με την καταγραφή των αποτελεσμάτων έρευ-
νας των διατροφικών συνηθειών της τάξης. Τα πολυτροπικά κείμενα που προέκυ-
ψαν ήταν δύο κυρίως ειδών. Κείμενα σειριακής διάταξης εικόνας-κειμένου, στα ο-

ποία στο άνω μέρος περιγραφόταν η 
διαδικασία της έρευνας και στο κάτω 
τ΄ αποτελέσματα με τη συνοδεία ει-
κόνων. Το δεύτερο είδος ήταν κείμε-
να, στα οποία ενσωματωνόταν στ’ 
αποτελέσματα η περιγραφή της διαδι-
κασίας. Την «αφηγηματικότητα» του 
κειμένου, σε μερικές περιπτώσεις τό-
νιζε και η ερμητική ενσωμάτωση ει-
κόνων στο κείμενο.  

Στις περιπτώσεις που οι μαθη-
τές καλούνταν να συγκρίνουν διάφο-
ρα αντικείμενα, όπως τις κούκλες 
Bratz και Barbie, τα πολυτροπικά 
κείμενα που παρήγαν ήταν δύο ειδών. 
Ο πρώτος τύπος είχε την τυπική μορ-
φή καταλόγου, με τα χαρακτηριστικά 
να τοποθετούνται αντιθετικά, όπως 
και οι ζωγραφιές των παιχνιδιών. Ο 
δεύτερος τύπος (βλ. εικ.) είχε μορφή 
αφηγηματική. Κατέγραφε τις διαφο-
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ρές ανάμεσα στις δύο κούκλες, αλλά σε συνεχές κείμενο, το οποίο συνοδευόταν από 
εικόνες αφηγηματικού χαρακτήρα. Κατά τη επεξεργασία αυτών των κειμένων εκτός 
από τα ζητήματα πολυτροπικής διασύνδεσης δόθηκε η ευκαιρία συζήτησης, για λε-
ξικογραμματικά ζητήματα, όπως της σχέσης επιθέτων-ουσιαστικών κ.λ.π.  
 Τα κείμενα οδηγιών χρήσης έδωσαν την ευκαιρία, για την παραγωγή ποι-
κίλων ειδών πολυτροπικών κείμενων. Στην περίπτωση των οδηγιών χρήσης παιχνι-
διών πολύ συχνά προέκυπταν κείμενα, στα οποία το εικονιστικό μήνυμα προέκτεινε 
το γραπτό. Για παράδειγμα στις οδηγίες για τηλεκατεθυνόμενα, η εικόνα απεικόνιζε 
την ίδια τη διαδικασία του παιχνιδιού και την ασύρματη χρήση της συσκευής τηλε-
κατεύθυνσης, στοιχεία τα οποία δεν καταγράφονταν στο γραπτό κείμενο. Το ίδιο 
παρατηρήθηκε και στη γραφή οδηγιών επι-
τραπέζιων παιχνιδιών, όπου σε πολλές περι-
πτώσεις, η εικόνα συμπλήρωνε το γραπτό κεί-
μενο στην περιγραφή λεπτομερειών του παι-
χνιδιού. Για παράδειγμα στη γραφή οδηγιών 
για την τρίλιζα (βλ. εικ.) μία μαθήτρια (Δ΄ τά-
ξης) θεώρησε περιττό να καταγράψει τις λε-
πτομέρειες της διαδικασίας του παιχνιδιού 
πληροφορώντας μάλιστα τον αναγνώστη ότι 
θα τον «…βοηθήσει και η εικόνα κάτω».  
 
3.6. Διαφημίσεις, αφίσες, κόμικς  

Κείμενα διαφημίσεων, αφισών και κό-
μικς χρησιμοποιήθηκαν σε δραστηριότητες 
και συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με τη θε-
ματολογία τους, την πολυτροπική διασύνδεση 
των σημειωτικών τρόπων, την ένταση του μη-
νύματος κ.λ.π. Έμφαση δόθηκε στην αναγνώ-
ριση των στοιχείων, που σκοπεύουν στην αλ-
λαγή της συμπεριφοράς του αναγνώστη υπέρ κάποιου προϊόντος. Συζητήθηκαν επί-
σης θέματα, που αφορούν το οργανωτικό πρότυπο, τα υφολογικά χαρακτηριστικά 
και τους γραμματικούς δείκτες του λόγου της αφίσας. Η παραγωγή των κειμένων 
γινόταν συνήθως κατά ομάδες και κατά την επεξεργασία συζητιόταν η ανταπόκριση 
στον επικοινωνιακό στόχο και η αποτελεσματικότητα και συνεκτικότητα του πολυ-
τροπικού μηνύματος (Γραίκος 2005α).  

Όπως περιγράψαμε και σε προηγούμενες δραστηριότητες, ο λόγος του κόμικς 
χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη ευελιξία από τους μαθητές και σε πολλές περιπτώσεις 
βοηθά όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα με το γραπτό λόγο. Οι μαθητές χρησιμο-
ποίησαν το λόγο του κόμικς σε διάφορες δραστηριότητες, όπως στην περιγραφή 
μιας ειδικής κατηγορίας ελληνιστικών και ρωμαϊκών επιτύμβιων στηλών του μου-
σείου του Δίου, στις οποίες οι ανάγλυφες παραστάσεις εικονογραφούν το επεισόδιο 
του θανάτου. Τα παιδιά σχεδίασαν τις παραστάσεις προσθέτοντας γραπτό κείμενο 
με τη μορφή κόμικς. Ακολούθησε η επεξεργασία των κειμένων τους, όπου επιση-
μάνθηκαν τα στοιχεία που δε βοηθούν στην πολυτροπική συνοχή, όπως ο πλεονα-
σμός του γραπτού κειμένου σε σχέση με τις πληροφορίες της εικόνας κ.λ.π.      
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3.7. Πολυτροπικά κείμενα και λόγος της τέχνης (θεατρικός, εικαστικός) 
Η χρήση του λόγου της τέχνης στη γλωσσική διδασκαλία θα πρέπει να αντι-

μετωπίζεται συνθετικά, με τη συμβολή διαφόρων επιστημονικών πεδίων. Τον όρο 
«λόγος της τέχνης» το χρησιμοποιούμε με το σημειωτικό του νόημα, δηλαδή ως φο-
ρέα κοινωνικών και πολιτισμικών νοημάτων, που αναφέρονται συνολικά στο έργο 
τέχνης, στις κοινωνικές του συνδηλώσεις και στη μεταγλώσσα του λόγου για την 
τέχνη. Η ολιστική προσέγγιση των τριών αυτών στοιχείων συνιστά και την πολυ-
τροπική χρήση του λόγου της τέχνης στη διδασκαλία της γλώσσας. Θα παραθέσου-
με μερικά ενδεικτικά παραδείγματα της διδακτικής προσέγγισης που προτείνουμε.  

Με τη μεταγλώσσα του θεάτρου και της θεατρικής κριτικής οι μαθητές ασχο-
λήθηκαν σε διάφορες δραστηριότητες. Συζητήθηκαν θέματα, που σχετίζονται με την 
ειδική ορολογία του θεάτρου και τους τρόπους μετατροπής πεζών κειμένων σε θεα-
τρικό λόγο. Ακολούθησε η παρακολούθηση θεατρικών έργων, όπως «Ο παπουτσω-
μένος γάτος» ή «Ο μικρός πρίγκιπας» στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Σε 
άλλη περίπτωση οι μαθητές επισκέφθηκαν έκθεση σκηνογραφίας, όπου είχαν την 
ευκαιρία να εξοικειωθούν με τους τρόπους εικονιστικής πλαισίωσης του θεατρικού 
λόγου και να αντιληφθούν τη σημασία των ποικίλων εξωγλωσσικών του στοιχείων, 
όπως του ενδύματος, του φωτισμού, της χωροταξικής διευθέτησης της σκηνής κ.λ.π. 
Στη συνέχεια στην τάξη προσπάθησαν να συγκροτήσουν τα δικά τους κριτικά κεί-
μενα του έργου που παρακολούθησαν, με στόχο τη δημοσίευσή τους στην εφημερί-
δα. Προέκυψαν ενδιαφέροντα πολυτροπικά κείμενα, τα οποία συνδύαζαν στοιχεία 
του λόγου της θεατρικής κριτικής, των φυλλαδίων θεατρικών παραστάσεων κ.λ.π.  

Η χρήση έργων ζωγραφικής σε διάφορες δραστηριότητες έγινε σε συνδυασμό 
με τη γνωριμία με τη μεταγλώσσα της ιστορίας της τέχνης. Στην ενότητα «Παιχνί-
δια» παρουσιάστηκαν ομόθεμα έργα ζωγραφικής με τη συνοδεία μικρών κειμένων 
ιστορίας της τέχνης. Στη συνέχεια δόθηκε στα παιδιά φύλλο εργασίας με δραστη-
ριότητες αντιστοιχήσεων και γραφής ποιήματος με καθορισμένο αριθμό στίχων και 
συλλαβών σύμφωνα με τη γιαπωνέζικη ποίηση «χαϊκού». Τα κείμενα που προέκυ-
ψαν ήταν ποικίλα και συνδύαζαν τον ποιητικό λόγο, με το λόγο της τέχνης. Με α-
νάλογο τρόπο στην ενότητα «Γεωργικές ασχολίες» προσεγγίστηκαν ομόθεμα έργα 
ζωγραφικής και ζητήθηκε στη συνέχεια από τα παιδιά να γράψουν για την εφημερί-
δα τους κείμενα, που θα παρουσίαζαν στην τάξη τούς πίνακες. Στα κείμενα που πα-
ρήγαν χρησιμοποίησαν ποικίλα στοιχεία, από τη μεταγλώσσα της τέχνης, όπως 
μορφολογικές παρατηρήσεις, κρίσεις για τους καλλιτεχνικούς στόχους κ.λ.π.       
           
4. Συμπεράσματα: αξιολόγηση, επισημάνσεις, προτάσεις   

Η υποτίμηση στην ελληνικό σχολείο κάθε άλλου σημειωτικού τρόπου εκτός 
του γλωσσικού, αποτελεί μία από τις παραμέτρους του γενικότερου προβλήματος 
γραμματισμού, που αντιμετωπίζει το σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Ωστόσο η εισα-
γωγή πρακτικών πολυτροπικού γραμματισμού στο σχολείο θα πρέπει να γίνει με 
βάση την αξιολόγηση των πειραματικών εφαρμογών και τη μελέτη, σε συγχρονικό 
και διαχρονικό επίπεδο, των κοινωνικών και πολιτισμικών συμβάσεων, που δια-
μορφώνουν την επικοινωνία στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία (Γραίκος 2005α:470-
471). Στη βάση αυτών των προϋποθέσεων παραθέτουμε στη συνέχεια το πλαίσιο 
αξιολόγησης της πρότασής μας και τις γενικότερες διαπιστώσεις και προτάσεις μας.            
  



95

4.1. Αξιολόγηση  
Η αξιολόγηση των διδακτικών πρακτικών, που εφαρμόσαμε στη λειτουργική 

διδασκαλία της γλώσσας, βασίστηκε στη διαπίστωση των αλλαγών που συντελέ-
σθηκαν στη γλωσσική και την επικοινωνιακή ικανότητα των μαθητών. Στο πλαίσιο 
αυτό εντάσσουμε και την αξιολόγηση των πολυτροπικών πρακτικών13.   

Ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο σ΄ αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήσαμε 
τη συγκριτική ανάλυση των κειμένων, που έγραφαν τα παιδιά, πριν από την έναρξη 
του προγράμματος και μετά τη λήξη του. Διαπιστώσαμε ότι η βελτίωση της γλωσ-
σικής ικανότητας των μαθητών σε όλα τα επίπεδα (μορφολογικό, συντακτικό, ση-
μασιολογικό) και ιδιαίτερα της επικοινωνιακής ικανότητας, με τη γνώση και την 
παραγωγή ποικίλων κειμενικών ειδών, σε διάφορες συνθήκες επικοινωνίας ήταν 
πολύ ικανοποιητική. Η ανάλυση των στοιχείων, που καταγράφαμε καθημερινά στο 
ημερολόγιο δραστηριοτήτων της τάξης, έδειξε ότι υπερκαλύφθηκαν οι συνολικές 
απαιτήσεις του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος. Από την άποψη για παρά-
δειγμα της γραμματικής, τα παιδιά γνώρισαν όλα τα προβλεπόμενα φαινόμενα και 
μάλιστα μέσα από τις πραγματικές επικοινωνιακές συνθήκες κατά την επεξεργασία 
των παραγόμενων κειμένων. Παρατηρήσαμε όμως ότι στις περιπτώσεις, που η πα-
ραπομπή σε λεξικογραμματικά ζητήματα γινόταν προσχεδιασμένα, χωρίς την ανά-
δυσή τους από τις επικοινωνιακές ανάγκες, τότε τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.  

Η διαδικασία της επεξεργασίας των κειμένων με την πάροδο του χρόνου εξε-
λίχθηκε σε βασικό στοιχείο γλωσσικού γραμματισμού της τάξης. Οι μαθητές έμα-
θαν να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους, για την ανταπόκριση των κειμένων 
τους στους αρχικούς στόχους, να σέβονται και να εκτιμούν τη γνώμη των άλλων και 
να ασκούνται σε μεταγνωστικές δεξιότητες γλωσσικής αυτοδιόρθωσης των λαθών 
τους. Μάλιστα έχουμε καταγράψει περιπτώσεις, στις οποίες τα ίδια τα παιδιά δια-
χειριζόταν τη διαδικασία της επεξεργασίας, χωρίς την παραμικρή επέμβαση του δα-
σκάλου. Η επιτυχής χρήση και κατανόηση της διαδικασίας της επεξεργασίας κειμέ-
νων αποδεικνύεται και από τη συμπεριφορά των μαθητών σε άλλες σχολικές δρα-
στηριότητες, στις οποίες συμμετείχαν μαζί με μαθητές άλλων τάξεων. Στις περι-
πτώσεις αυτές σημειώσαμε το εποικοδομητικότερο τρόπο, με τον οποίο χειριζόταν 
τα νέα κειμενικά είδη και τη διαφορετική συμπεριφορά που είχαν, στις ομαδικές ερ-
γασίες και κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των κειμένων τους. 

Ως προς τους μαθητές με προβλήματα γλωσσικής έκφρασης (μορφές δυσλεξί-
ας, αδυναμίες ανάγνωσης κ.ά.) εκτιμούμε ότι τ΄ αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά, 
γιατί τούς δόθηκε η ευκαιρία να γράψουν πολύ περισσότερα κείμενα, απ΄ όσα θα 
μπορούσαν να γράψουν στο ισχύον γλωσσικό πρόγραμμα και μάλιστα σε συνθήκες 
βιωματικής έκφρασης. Ήταν σημαντικό, για παράδειγμα, παιδιά αγροτικών περιο-
χών με γλωσσικά προβλήματα, να γράφουν με προσωπικό ενδιαφέρον, κείμενα για 
τους τρόπους καλλιέργειας των καπνών, για τις οδηγίες χρήσης των γεωργικών μη-
χανημάτων κ.ά. και να τα δημοσιοποιούν στην εφημερίδα της τάξης. Βέβαια τ΄ απο-
τελέσματα θα ήταν θετικότερα εάν συνολικά η σχολική διαδικασία οργανωνόταν με 
βάση βιωματικές διδακτικές πρακτικές.         

                                                 
13 Για το θέμα της αξιολόγησης της γλωσσικής διδασκαλίας, βλ. Χαραλαμπόπου-
λος-Χατζησαββίδης 1997: 106-112. 
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Σχετικά με την αξιολόγηση των πρακτικών προσέγγισης των πολυτροπικών 
κειμένων, ως βασικούς αξιολογικούς δείκτες χρησιμοποιήσαμε την κατανόηση των 
πολυτροπικών χαρακτηριστικών διαφόρων κειμενικών ειδών και την ευχέρεια στην 
εναλλαγή επικοινωνιακών «καναλιών». Η κατανόηση των πολυτροπικών χαρακτη-
ριστικών γινόταν κατά βάση στη διάρκεια της «διπλής» επεξεργασίας των παραγο-
μένων κειμένων, όπου εκτός από τα ζητήματα γλώσσας συζητιόταν και η ανταπό-
κριση τους στις πολυτροπικές απαιτήσεις της περίστασης επικοινωνίας. Η διαδικα-
σία αυτή αναδείκνυε τη διαισθητική γνώση των μαθητών, ως προς τα στοιχεία πο-
λυτροπικότητας, όπως για παράδειγμα σχετικά με το ρόλο των φωτογραφικών σε 
ένα ρεπορτάζ, των λογότυπων σε ένα πληροφοριακό φυλλάδιο, των σχέσεων χωρο-
ταξικής τοποθέτησης των εικόνων σε μια διαφήμιση κ.λ.π. Ανέσυρε όμως και ζητή-
ματα που συζητήθηκαν κατά τη φάση γνωριμίας, με τα διάφορα πολυτροπικά κείμε-
να στη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Όταν παρουσιαζόταν δύσκολα ερωτήματα, η 
απάντηση προέκυπτε συνεργατικά και ο ρόλος του δασκάλου ήταν καθαρά πληρο-
φοριακός. Η «συστηματοποίηση» της εμπειρικής και διαισθητικής μαθητικής γνώ-
σης, των πολυτροπικών χαρακτηριστικών και η ικανότητα χρήσης τους σε πραγμα-
τικές επικοινωνιακές συνθήκες ήταν τα δύο στοιχεία πολυτροπικού γραμματισμού, 
που προέκυπταν από τη διαδικασία της επεξεργασίας.  

Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν θετική και σημειώσαμε ενδιαφέρουσες 
κρίσεις τους, για ζητήματα πολυτροπικής διασύνδεσης γραπτού και εικονιστικού ή 
μουσικού μηνύματος. Για παράδειγμα σε περιπτώσεις όπου το γραπτό μήνυμα επα-
ναλάμβανε κοινότυπα το αντίστοιχο εικονιστικό ή το αντίθετο, υπήρχε αντίδραση 
από τα παιδιά, που επισήμαναν τον πλεονασμό και τον διόρθωναν. Παρόμοιες κρί-
σεις εκφράζονταν για θέματα χωροταξικής διευθέτησης της εικόνας, σε σχέση με το 
κείμενο, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο κάθε φορά πολυτροπικό στόχο. Αποδείχθηκε 
ότι η συχνή χρήση πολυτροπικών κειμένων και οι συζητήσεις για τους στόχους τους 
σε κοινωνικό επίπεδο, δημιούργησε ένα «συνεχές» πολυτροπικού γραμματισμού, 
που ενισχυόταν αθροιστικά. Οι πρόοδοι αυτές μπορούν να διαπιστωθούν, στα φύλ-
λα εφημερίδας, τα οποία επιμελούταν εξολοκλήρου οι μαθητές, όπου μπορούμε να 
εντοπίσουμε το ενδιαφέρον για τη σχέση κειμένου και εικόνας και για τη γενικότερο 
σχεδιασμό της σελίδας, ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους του θέματος. 

Τα πολυτροπικά κείμενα έπαιξαν σπουδαίο ρόλο και στην καλλιέργεια κοινω-
νικοπολιτισμικών και συναισθηματικών ικανοτήτων στα παιδιά. Για παράδειγμα οι 
εργασίες παραγωγής πολυτροπικών κειμένων κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως ρε-
πορτάζ, διαφημίσεων, πληροφοριακών οδηγών κ.λ.π. πραγματοποιούνταν πολλές 
φορές με ομαδικές εργασίες, εθνογραφικού τύπου (Robertson-Bloome, 2001), οι 
οποίες ανέπτυσσαν το συνεργατικό πνεύμα των μαθητών. Παράλληλα η διάχυση 
των εργασιών αυτών στο εξωσχολικό περιβάλλον και οι διάφορες επισκέψεις προ-
ξένησαν το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας και αύξησαν το ενδιαφέρον των μα-
θητών, για κοινωνικά και πολιτισμικά ζητήματα.  
  
4.2. Επισημάνσεις και προτάσεις 

Με δεδομένες τις θετικές εμπειρίες από την εφαρμογή του προγράμματος της 
λειτουργικής διδασκαλίας της γλώσσας παραθέτουμε κάποιες γενικότερες επιση-
μάνσεις και προτάσεις. 
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Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος αποδεικνύουν το ση-
μαντικό ρόλο του εκπαιδευτικού στην οργάνωση του γλωσσικού μαθήματος ανάλο-
γα με τις ανάγκες της τάξης του. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την οποιαδήπο-
τε εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών στο γλωσσικό μάθημα είναι η ου-
σιαστική, από άποψη χρόνου και ποιότητας, επιμόρφωση των δασκάλων.  

Η χρήση πρακτικών κριτικού γραμματισμού μεταλλάζει προς το θετικότερο 
τις γενικότερες νοοτροπίες της σχολικής ζωής, με την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή 
τους θα συμπεριλαμβάνει όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας κι αυτό γιατί 
το παιδί στο Δημοτικό Σχολείο προσλαμβάνει τις σχολικές εμπειρίες ολιστικά. Σε 
κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει ενδιαφέρον από τους εμπλεκόμενους φορείς, 
για τις συνθήκες διεξαγωγής των καινοτόμων προγραμμάτων που πραγματοποιού-
νται ήδη, με βάση συγκεκριμένο πλαίσιο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.  

Προϋπόθεση για την εφαρμογή πολυτροπικών πρακτικών στο ελληνικό σχο-
λείο είναι η διεπιστημονική έρευνα των σημειωτικών πόρων, που καθορίζουν τους 
όρους της πολυτροπικής επικοινωνίας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και η επι-
σήμανση των ιδιαιτεροτήτων της.   

Θεωρούμε γενικότερα ότι οι προσπάθειες κριτικού γραμματισμού στην ελλη-
νική εκπαίδευση, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσουμε και την προσέγγιση του πολυ-
τροπικού λόγου, δεν αποτελούν απλώς αναγκαίο εγχείρημα, αλλά και υποχρέωση 
όλων των εμπλεκομένων φορέων σε σχέση με το όραμα μιας ισότιμης παιδείας για 
όλους. Γιατί σύμφωνα με τη δήλωση του Gee, για να αντιμετωπιστεί με τιμιότητα 
από τους δασκάλους, η σημερινή ανισοβαρής εκπαιδευτική κατάσταση, τα δημόσια 
σχολεία δε θα πρέπει να γίνουν απλώς ισότιμα με τα σχολεία των τάξεων που καθο-
ρίζουν τους όρους της σημερινής επικοινωνίας, αλλά πολύ καλύτερα και αποτελε-
σματικότερα (Gee 2000: 67).  
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Στο: Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Η διδασκαλία της μητρικής 
γλώσσας σήμερα: προκλήσεις και προοπτικές, πρακτικά 26ης ετήσιας 
συνάντησης Τομέα Γλωσσολογίας, Τμήματος Φιλολογίας, Φιλοσοφι-
κής Σχολής, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλο-
νίκη 14 – 15 / 5 / 2005, Θεσσαλονίκη, σ. 81 – 98  


