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Περίληψη 

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά στην Έρευνα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

(Educational Design Research)  για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση 

εκπαιδευτικού προγράμματος που επεδίωξε την καλλιέργεια των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων των μαθητών μέσα σε πλαίσιο Ολικής Γλώσσας και Παιδαγωγικής των 

Πολυγραμματισμών. Τα ερωτήματα της παρούσας έρευνας  ήταν τα εξής: α) Πώς 

μπορεί να δημιουργηθεί ένα αυθεντικό πλαίσιο επικοινωνιακών καταστάσεων που 

συνδυάζουν τον παραδοσιακό έντυπο λόγο με τα σύγχρονα πολυμέσα;  Τα εργαλεία 

συλλογής δεδομένων στην παρούσα μελέτη είναι δύο: α) Η σχάρα σχεδιασμού 

δραστηριοτήτων και β) η σχάρα καταγραφής των αντιδράσεων των παιδιών (αυτή 

συμπληρώνεται μετά από απομαγνητοφώνηση των λεκτικών τους αλληλεπιδράσεων). 

Επίσης συλλέχθηκαν δεδομένα από δείγματα εργασίας των παιδιών. Στα δεδομένα 

έγινε ποιοτική ανάλυση με γνώμονα το βαθμό εμφάνισης χαρακτηριστικών και 

δεξιοτήτων σύμφωνα με το «Χάρτη των Πολυγραμματισμών». Η ανάλυση έδειξε ότι 

το τελικό προϊόν που δημιούργησαν τα παιδιά χαρακτηριζόταν από πλούτο 

σημειωτικών τρόπων και συνδύαζαν τον παραδοσιακό έντυπο λόγο με τη σύγχρονη 

τεχνολογία. Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του αποτελούν ένα απτό παράδειγμα 

διεπιστημονικής πρακτικής που επιχειρεί τη σύζευξη του ολιστικού πλαισίου 

διδακτικής της γλώσσας με το πλαίσιο των απαιτήσεων της σύγχρονου ψηφιακού 

κόσμου. 

Λέξεις-κλειδιά: ΤΠΕ, Ολική Γλώσσα, Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών, 

πολυτροπικότητα, προσχολική ηλικία, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ψηφιακή αφήγηση, 

Καραγκιόζης 
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Εισαγωγή 

  Σήμερα, λόγω της πολλαπλότητας των διαύλων επικοινωνίας και την επέκταση 

των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του Διαδικτύου, δραματικές αλλαγές έχουν 

επέλθει στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι άνθρωποι «διαβάζουν και γράφουν με λέξεις 

και εικόνες» (Jing, 2016). Αυτές οι αλλαγές, ταχείες και απρόβλεπτες, μπορούν να 

προσφέρουν σε όλους μας συναρπαστικές ευκαιρίες για να επανεξετάσουμε το πώς 

θα επικοινωνούν με λέξεις, εικόνες και ήχους (Williams, 2008). 

   Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε στο επίκεντρο μιας ψηφιακής επανάστασης, όπου ο 

υπολογιστής και το Διαδίκτυο αλλάζουν τον κόσμο (Puteh-Behak, 2013). Η ανάπτυξη 

των ΤΠΕ είχε τεράστιο αντίκτυπο στα άλλα πεδία, όπως η γλώσσα, τα μαθηματικά, 

καθώς επίσης στη δημόσια και ιδιωτική ζωή. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι ο κόσμος έχει 

αλλάξει σε πολλούς τομείς από τις αρχές του 21
ου

 αι. και αυτό έχει επηρεάσει τον 

τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουμε την 

επικοινωνία (The New London Group, 1996˙ Puteh-Behak, 2013). Έτσι, κατά τα 

τελευταία στάδια του 20
ου

 αι. η ομάδα του The New London Group (1996) εισήγαγε 

την έννοια των Πολυγραμματισμών, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στην 

ανάγκη για ένα νέο πλαίσιο διδασκαλίας των δεξιοτήτων επικοινωνίας και 

γραμματισμού (Puteh-Behak, 2013˙ The New London Group, 1996). 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας που 

εστίασε στον τρόπο με τον οποίο το πλαίσιο της Ολικής Γλώσσας, γίνεται συμβατό 

και μπορεί να προσφέρει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη της Παιδαγωγικής των 

Πολυγραμματισμών στην προσχολική τάξη. Για να καταλάβουμε καλύτερα την 

ανάγκη ανάπτυξης μιας Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών, αναλύουμε πρώτα 

την έννοια της πολυτροπικότητας όπως αυτή συνδέεται με τη δημιουργία 

πολυτροπικών κειμένων. 

Με τη χρήση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, υπάρχουν διάφορες ευκαιρίες 

για τα παιδιά να εκφράζονται καλύτερα, να αναγνωρίζουν το δικό τους δυναμικό και 

να αναπτύσσονται σε διαφορετικούς τομείς. Στη σημερινή κοινωνία, οι νέες 

δεξιότητες και ικανότητες απαιτούν από τους μαθητές να προετοιμάσουν το 

εργασιακό τους περιβάλλον και τη ζωή τους ως επίκεντρο τόσο του εκπαιδευτικού 

όσο και του επιχειρηματικού κόσμου. Στην πραγματική ζωή και το επιχειρηματικό 

περιβάλλον, η χρήση δεξιοτήτων όπως η επικοινωνία, η επίλυση προβλημάτων, η 
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κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η συνεργασία αποτελούν υποχρέωση (Kaya, 

2019). 

Οι παραπάνω δεξιότητες σχετίζονται με τη διαχείριση της γνώσης αλλά και την 

τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής, της ολοκλήρωσης, της ανάλυσης, 

της ανταλλαγής και της επίτευξης της γνώσης, σημαντικές και ως δεξιότητες του 

21ου αιώνα. Έτσι, οι δεξιότητες του 21ου αιώνα, οι γνώσεις, τα μέσα και οι 

τεχνολογικές, οι ανθρώπινες και επαγγελματικές δεξιότητες απαιτούν απ’ τα παιδιά 

και τους ενήλικες να είναι κριτικοί και δημιουργικοί στοχαστές, άτομα που 

χρησιμοποιούν την τεχνολογία αποτελεσματικά (Kaya, 2019). 

Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιούνται διαφορετικές προσεγγίσεις διδασκαλίας, 

μέθοδοι, τεχνικές και τεχνολογίες. Όταν εξετάζεται η λογοτεχνία, υπογραμμίζεται ότι 

η αυτο-ρυθμιζόμενη διαδικασία μάθησης και ψηφιακής αφήγησης μπορεί να είναι 

αποτελεσματική για να  καλλιεργήσει αυτές τις δεξιότητες και ικανότητες στους 

μαθητές (Kaya, 2019˙ Kotluk & Kocakaya, 2015˙ Niemi & Multisilta, 2016). Εκτός 

απ’ όλα αυτά, παρατηρείται η ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών. Σε 

αυτό το σημείο θα εστιάσουμε, καθώς, η ικανότητα σωστού χειρισμού της γλώσσας 

απασχολεί πολλούς επιστήμονες αλλά και εκπαιδευτικούς. Έχουν γίνει αρκετές 

έρευνες όσον αφορά τη δυνατότητα καλλιέργειας γλωσσικών δεξιοτήτων μέσω της 

ψηφιακής αφήγησης (Βασιλοπούλου, 2017). 

Η αναζήτηση λοιπόν, για μία πιο αποτελεσματική μάθηση, μας οδήγησε στη θεωρία 

της Ολικής Γλώσσας, η οποία συνδέεται άμεσα με την ψηφιακή αφήγηση. Οι 

δάσκαλοι που χρησιμοποιούν το πλαίσιο της Ολικής Γλώσσας, χρησιμοποιούν καλή 

παιδική λογοτεχνία για να διδάξουν, ενώ ενδιαφέρονται για την ολόπλευρη ανάπτυξη 

των παιδιών μέσω ευέλικτων και καινοτόμων προγραμμάτων. Η ψηφιακή αφήγηση 

με τη σειρά της συνάδει με τις αρχές της Ολικής Γλώσσας μια που, σε επίπεδο 

γλωσσικής παιδείας, η Ολική Γλώσσα προωθεί την ενοποίηση των γλωσσικών 

τεχνών. Ακούσματα, ομιλίες, διαβάσματα, γραπτές εκδηλώσεις παρουσιάζονται και 

διδάσκονται ως στοιχεία μιας γλωσσικής ολότητας και όχι ως ανεξάρτητες περιοχές 

μάθησης. Κατά τον ίδιο τρόπο, η ψηφιακή αφήγηση ενοποιεί τις γλωσσικές τέχνες 

και δημιουργεί ένα ολιστικό πλαίσιο τέχνης μέσα στο οποίο ο γλωσσικός συνυπάρχει 

άρρηκτα με άλλους σημειωτικούς τρόπους σε ένα ενιαίο σύνολο (Παπαδοπούλου, 

2003). 

Η Ολική Γλώσσα, μία σχετικά καινούρια έννοια, που μας απασχολεί τα τελευταία 

χρόνια. Μία έννοια, που ακόμη και σήμερα πολλοί δε γνωρίζουν τι είναι. Πρώτα 
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πρέπει να ενημερωθούμε και να γνωρίσουμε τι σημαίνει Ολική Γλώσσα και 

Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών. 

Ο ρόλος της εκπαίδευσης και κυρίως της πρώιμης παιδικής ηλικίας για την 

ανάπτυξη της Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών, έχει επανειλημμένα συζητηθεί 

και διερευνηθεί από τους ερευνητές. Η παιδαγωγική της αξία είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας που πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας και είναι απαραίτητο να γίνεται ήδη 

από το νηπιαγωγείο. Τα πρώτα χρόνια στη ζωή ενός παιδιού είναι ιδιαίτερα 

σημαντικά και επηρεάζουν το μέλλον και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του.  

Στα σχολικά προγράμματα, έχουν γίνει προσπάθειες να ενσωματωθεί υλικό και 

θέματα για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να δουλέψουν από κοινού με τα παιδιά 

σύμφωνα με τις αρχές της Ολικής Γλώσσας, αλλά και της Παιδαγωγικής των 

Πολυγραμματισμών. Λίγη προσοχή όμως έχει δοθεί στη διαδικασία και στους 

τρόπους, με τους οποίους αυτά πρέπει να γίνονται, στο χώρο και γενικότερα στα 

κριτήρια που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν μας για την ποιότητα και το σχεδιασμό 

των εκπαιδευτικών αυτών προγραμμάτων. Πρέπει λοιπόν, η βιβλιογραφική έρευνα να 

στραφεί περισσότερο σε αυτά, καθώς ο τρόπος, με τον οποίο θα δράσουμε είναι που 

κάνει τη διαφορά σε μία τέτοια προβληματική στην τάξη και όχι απλά η γνώση.  

Η έλλειψη σχετικής έρευνας υποδεικνύει τη σημασία της δικής μας έρευνας-δράσης. 

Στην παρούσα μελέτη, όπως αναφέρεται ήδη και από το τίτλο, ασχοληθήκαμε με την 

Ολική Γλώσσα και πως αυτή μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της Παιδαγωγικής 

των Πολυγραμματισμών σ’ ένα σύγχρονο νηπιαγωγείο. Πιο συγκεκριμένα, θα δούμε 

μία μελέτη περίπτωσης σχετικά με τη δημιουργία ψηφιακής παράστασης Καραγκιόζη 

με παιδιά προσχολικής αγωγής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν κάτι θεωρείται 

προβληματικό, η γνωριμία και η ύπαρξη μιας έρευνας, διαφορετικής από αυτές, που 

έχουμε συνηθίσει είναι απαραίτητη. Αυτό το είδος της έρευνας ονομάζεται έρευνα-

δράσης και τα βήματα που ακολουθούνται είναι προγραμματισμός, δράση, 

παρατήρηση, αναστοχασμός και εκ νέου προγραμματισμός (Κατσαρού & Τσάφος, 

2003˙ Baskerville & Wood-Harper, 1996˙ Soh, 2006˙ Stringer, 2007˙ Smith, 2007˙ 

Borgia, Dorothy & Schuler, 1996). 

Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, σχεδιάσαμε και πραγματοποιήσαμε μία σειρά από 

διδασκαλίες σύμφωνα πάντα με τις αρχές της Ολικής Γλώσσας, αλλά και της 

Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών, συνδυάζοντας τον παραδοσιακό έντυπο λόγο 

με τα σύγχρονα πολυμέσα. Αυτές διαμορφώνονταν σύμφωνα με τα κίνητρα των 
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παιδιών, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η εργασία σε ομάδες, η συνεργασία αλλά 

και η αλληλεπίδρασή μας.  

Η παρούσα εργασία δεν απευθύνεται μόνο στους ειδικούς, τους εκπαιδευτικούς και 

τους φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων, αλλά σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους 

ενεργούς πολίτες, που ενδιαφέρονται για έναν πιο ποιοτικό τρόπο ζωής. Ας αφήσουμε 

τα παιδιά να εκφράσουν και να επικοινωνήσουν όλα αυτά που θέλουν με τον δικό 

τους τρόπο, έχοντας βέβαια δώσει τα κατάλληλα ερεθίσματα. Ας μην καθοδηγούμε 

τα παιδιά, ακόμη και στον τρόπο, που θα επικοινωνούν. 

Για τις ανάγκες αυτής της μελέτης, η παρούσα εργασία αποτελείται από επιμέρους 

κεφάλαια και υποκεφάλαια. Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο θα γνωρίσουμε αναλυτικά το 

πλαίσιο της Ολικής Γλώσσας και πως αυτή μας βοηθάει στην ανάπτυξη των 

επικοινωνιακών μας δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο υποκεφάλαιο γίνεται 

μια γενική αναφορά για την αποσαφήνιση του όρου, Ολική Γλώσσα, καθώς μέχρι και 

σήμερα πολλοί δε γνωρίζουν. Γι αυτόν το λόγο επικεντρωνόμαστε στην θεωρία της 

Ολικής Γλώσσας, προκειμένου να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τις ρίζες της. 

Στο δεύτερο υποκεφάλαιο, αναφερόμαστε στην Ολική Γλώσσα, αλλά στο πως εκείνη 

επηρεάζει την γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. 

Συνεχίζοντας με το τρίτο υποκεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις αρχές της Ολικής 

Γλώσσας. Εδώ, παρουσιάζονται αναλυτικά οι αρχές της Ολικής Γλώσσας, όσον 

αφορά την ανάγνωση και τη γραφή, αλλά και με τη διδασκαλία και την μάθηση. 

Τελειώνοντας με το πρώτο κεφάλαιο, στο τέταρτο υποκεφάλαιο, παρουσιάζεται πως 

μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα Ολικής Γλώσσας Ανάγνωσης και Γραφής. Πρόκειται 

για ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο,  μέσα από το οποίο μπορούμε να πάρουμε ιδέες για τον 

τρόπο, που μπορούμε να εργαζόμαστε με τα παιδιά. 

Έπειτα, ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο, που ονομάζεται «Πολυτροπικότητα, 

Πολυγραμματισμοί και Ολική Γλώσσα». Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τους 

Πολυγραμματισμούς, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εξηγήσουμε τι είναι η 

«πολυτροπικότητα» και τα «πολυτροπικά κείμενα». Πώς μπορούν να συνδέονται με 

την Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών; Στο δεύτερο λοιπόν υποκεφάλαιο, 

γνωρίζουμε αναλυτικά την Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών, καθώς και τους 

στόχους, που θέτει για να βοηθήσει τα παιδιά και όλους μας. Επίσης, γίνεται μεγάλη 

αναφορά στις τέσσερις βασικές συνιστώσες: την Τοποθετημένη Πρακτική (Situated 

Practice), την Ανοιχτή Διδασκαλία (Overt Instruction), την Κριτική Πλαισίωση 
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(Critical Framing) και την Μετασχηματισμένη Πρακτική (Transformed Practice), που 

πρότεινε το New London Group (1996, 2000). 

Στο τρίτο υποκεφάλαιο προβαίνουμε σε συγκρίσεις που συνδέουν την Παιδαγωγική 

των Πολυγραμματισμών με την Ολική Γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, διερευνούμε πώς 

η Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών αποτελεί πλαίσιο ανάπτυξης της Ολικής 

Γλώσσας και εντοπίζουμε τον βασικό στόχο, που έχουν αυτές οι δύο. 

Φτάνοντας στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύουμε ένα πολύ σημαντικό κριτήριο, το οποίο 

μας βοήθησε στην αξιολόγηση της παρέμβασης μας. Το κριτήριο αυτό είναι ο 

Χάρτης των Πολυγραμματισμών. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα στάδια, τις 

συνιστώσες (Λειτουργικός χρήστης, Δημιουργός της σημασίας, Κριτικός αναλυτής, 

Μετασχηματιστής) και τα χαρακτηριστικά του. Σε δεύτερο υποκεφάλαιο, διερευνούμε 

την αφήγηση ως έννοια και την μετεξέλιξη της σε ψηφιακή αφήγηση. Αναφέρονται 

πολλά από τα οφέλη της στην εκπαίδευση, αλλά και πως μπορεί να συνδέεται με τις 

αρχές της Ολικής Γλώσσας. 

Προχωρώντας στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, αναφερόμαστε στο κειμενικό 

είδος του Καραγκιόζη σχετικά με την ψηφιακή αφήγηση. Για να γίνει όμως αυτό, 

απαραίτητη είναι η γνωριμία με κάποια σημαντικά για την περίπτωση κειμενικά είδη 

και με τον αγαπημένο ήρωα των παιδιών, τον Καραγκιόζη. Ποιος ήταν και πώς 

δημιουργήθηκε; Ύστερα απ’ αυτά, στο τρίτο υποκεφάλαιο αναφέρεται πώς το 

κειμενικό είδος του Καραγκιόζη έχει εξελιχθεί και αγαπηθεί στην ψηφιακή αφήγηση, 

ενώ γίνεται αναφορά στο χαρακτηριστικό πρόγραμμα που αφορά τον Καραγκιόζη, το 

«eShadow». 

Ακολουθεί το κεφάλαιο με την κριτική και την ανάλυση της αναγκαιότητας της 

παρούσας έρευνας. Εδώ εξηγούμε για ποιους λόγους σχεδιάσαμε και 

πραγματοποιήσαμε μία τέτοια έρευνα. Η μελέτη μας ξεκίνησε με μία ποιοτική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής του ίδιου προγράμματος, 

προκειμένου να εντοπιστούν τα σημεία, τα οποία έπρεπε να βελτιωθούν μέσα από τη 

δική μας έρευνα-δράση. Τα δεδομένα που αναλύθηκαν, αντλήθηκαν από 

μαγνητοφωνήσεις των λεκτικών αλληλεπιδράσεων των παιδιών κατά την υλοποίηση 

της πιλοτικής εφαρμογής. Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής 

λοιπόν εφαρμογής του ίδιου προγράμματος, που είχε γίνει κατά το σχολικό έτος 

2015-16 συνειδητοποιήσαμε την ελαχίστη η την μηδαμινή καλλιέργεια δεξιοτήτων, 

που κατηγοριοποιούνται ως δεξιότητες του λειτουργικού χρήστη στον Χάρτη 
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Πολυγραμματισμών. Πιο συγκεκριμένα, απουσίαζε η εξοικείωση των παιδιών με τις 

Νέες τεχνολογίες και τα σύγχρονα πολυμέσα στη διδασκαλία.  

Στη συνέχεια, ακολουθεί το ερευνητικό μέρος της μελέτης μας. Σε αυτό αναλύονται 

τα ερευνητικά ερωτήματα, ο σκοπός, η μέθοδος της έρευνας, τα υποκείμενα της 

έρευνας, τα εργαλεία συλλογής δεδομένων, καθώς επίσης και το πρόγραμμα 

παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

φάσεις της διδακτικής μας παρέμβασης. Η σειρά των φάσεων δεν είναι τυχαία, αλλά 

σχεδιάστηκε με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου να οδηγηθούμε σταδιακά στη 

δημιουργία ψηφιακής παράστασης Καραγκιόζη από τα παιδιά. Αυτό βέβαια έγινε με 

την βοήθεια του εκπαιδευτικού προγράμματος «eShadow», το οποίο επίσης 

παρουσιάζεται στην εργασία. 

Αφού περιγραφούν και αναλυθούν όλα αυτά, ακολουθεί η παρουσίαση των 

αποτελέσματα της έρευνας. Η ανάλυση των δεδομένων με χρήση των κριτήριων του 

Χάρτη των Πολυγραμματισμών.    

  Κλείνοντας, μέσα από τα συμπεράσματα συνοψίζουμε αυτή τη μελέτη μας, 

τονίζοντας για άλλη μία φορά τη σημαντικότητα της, ενώ δίνουμε ιδέες και προτάσεις 

για μία μελλοντική έρευνα. 
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1. Ολική Γλώσσα για την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

1.1. Η θεωρία της Ολικής Γλώσσας 

 Η Ολική Γλώσσα (Whole Language) ορίζεται ως «θεωρία Μάθησης», ως «θεωρία 

Γλώσσας», ως «βασική φιλοσοφία διδακτικής στην Εκπαίδευση» και ως 

«Γλωσσοκεντρικό Αναλυτικό Πρόγραμμα» (Παπαδοπούλου, 2003). Παρακάτω θα 

γνωρίσουμε αναλυτικά καθεμία απ’ αυτές, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την 

θεωρία της Ολικής Γλώσσας. 

«Θεωρία Μάθησης»: Ξεκινώντας με την θεωρία της Μάθησης, η γλώσσα πρέπει να 

είναι ολική, αυθεντική και σχετική με τα ενδιαφέροντα αυτών που την κατακτούν. 

Φυσικά πρέπει να είναι λειτουργική, όταν προκύπτει από το περιβάλλον, στο οποίο 

χρησιμοποιείται. Γενικότερα, η γλώσσα είναι μία προσωπική επιλογή του ανθρώπου, 

η οποία προκύπτει από την εσωτερική του ανάγκη να επικοινωνήσει με τους γύρω 

του. Τα παιδιά μέσα στο περιβάλλον που ζουν, μιλούν, συζητούν, γράφουν, 

μαθαίνουν, προσπαθούν να καταλάβουν  και κατ’ έκταση να αναπτύξουν κάποιου 

είδους επικοινωνία. Έτσι, με τόσο φυσικό τρόπο, τα παιδιά ταυτόχρονα 

χρησιμοποιούν τη γλώσσα (Παπαδοπούλου, 2003). 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι «η γλώσσα και η μάθηση συμβαίνουν ταυτόχρονα» 

(Παπαδοπούλου, 2003, σ. 80). Τα παιδιά καταφέρνουν να μάθουν τη γλώσσα, 

ξεπερνώντας τα σχολικά προγράμματα, που δεν έχουν νόημα για τα παιδιά και που 

έχουν δοκιμαστεί κατά καιρούς στην εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο. Με αυτόν 

τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν δηλαδή να κατανοούν και να εξηγούν αυτά που 

συμβαίνουν στον κόσμο γύρω τους (Παπαδοπούλου, 2003).  

«Θεωρία Γλώσσας»: Έχει αναφερθεί «ότι δεν υπάρχει γλώσσα, χωρίς σύμβολα και 

σύστημα» (Παπαδοπούλου, 2003, σ. 80). Έτσι, η Ολική Γλώσσα δεν απορρίπτει 

κανέναν μαθητή, που μιλάει διαφορετική γλώσσα ή είναι από άλλη χώρα. Δέχεται 

όλες τις διαλέκτους, όλες τις γλώσσες και όλους τους μαθητές. Διαφορετικά δεν θα 

ήταν και ολική. Σχετικά με αυτό, η χρήση της λογοτεχνίας είναι πολύ βασική και «ως 

μία μαθησιακή διαδικασία», αλλά και ως μία μέθοδο, που επεξηγεί τη φύση του ίδιου 

του παιδιού, καθώς και τη γλωσσική διδασκαλία. «Η προσπάθεια απλούστευσης της 

γλωσσικής μάθησης σε επιλεγμένο λεξιλόγιο, διδασκαλία γραμματικών κανόνων και 

αποσπασματικών φράσεων θεωρείται λανθασμένη ενέργεια του παρελθόντος» 

(Παπαδοπούλου, 2003, σ. 81).  
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Εξάλλου θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα παιδιά από τη φύση τους 

μαθαίνουν ολικά. Ξεκινούν με μια ιδέα, μια ανάγκη να κατανοήσουν και να 

ανακαλύψουν κάτι. Δεν μαθαίνουν με μεμονωμένες δραστηριότητες που αφορούν την 

ορθογραφία ή την κλίση ρημάτων. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε δεν έχει κανένα 

νόημα για τους μαθητές, αφού είναι σαν να καταπατάμε την ίδια τους τη φύση και 

συν της άλλης τους δημιουργούμε προβλήματα και φόβους. Τα παιδιά, βαριούνται να 

κλίνουν ρήματα ή να αποστηθίζουν ολόκληρα κείμενα (Παπαδοπούλου, 2003).  

Αντίθετα, τα κείμενα πρέπει να είναι αυθεντικά και πάνω απ’ όλα να έχουν νόημα. 

Πιο συγκεκριμένα, να διαβάζουν και να αισθάνονται την ύπαρξη ενός κοινού, να 

γράφουν και να ξέρουν σε ποιον και γιατί. Να πειραματίζονται ελεύθερα και να 

δοκιμάζουν χωρίς φόβο τις διάφορες μορφές του λόγου (Παπαδοπούλου, 2003). 

«Θεωρία διδασκαλίας»: «Οι δάσκαλοι της Ολικής Γλώσσας σχεδιάζουν σταθερά 

ένα επιστημονικό πλαίσιο της γνώσης πάνω στο οποίο θα διεξαχθεί η διδασκαλία. 

Γνωρίζουν για τη γλώσσα, τη μάθηση, τα παιδιά, το αναλυτικό πρόγραμμα και τις 

διάφορες μεθοδολογίες. Αναλαμβάνουν τις ευθύνες της σχολικής επιτυχίας ή 

αποτυχίας» (Παπαδοπούλου, 2003, σ. 8). Οι ίδιοι περιμένουν τον κατάλληλο χρόνο 

και χώρο, όπου θα εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους.  

Επιπλέον, οι δάσκαλοι της Ολικής Γλώσσας επιδιώκουν «να δημιουργούν τα 

κατάλληλα κοινωνικά πλαίσια», ενώ παράλληλα υποστηρίζουν, καθοδηγούν την 

μάθηση, χωρίς να την ελέγχουν πιεστικά και χωρίς να ξεχνούν τις ανάγκες των 

παιδιών. Ακόμη, ποτέ δε ξεχνούν την μοναδικότητα της προσωπικότητας του κάθε 

παιδιού. Σχεδιάζουν και περιμένουν την ανάπτυξη, χωρίς να χρησιμοποιούν νόρμες 

και τεστ αξιολόγησης, αφού οι ίδιοι ξέρουν καλύτερα τα παιδιά τους. Το σημαντικό 

είναι ότι δεν επαναπαύονται, αλλά συνεχώς θέλουν να εξελίσσονται (Παπαδοπούλου, 

2003, σ. 83). 

Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας διδασκαλίας; Αρχικά υπάρχει 

αυτονομία μέσα στην τάξη, αλλά και ευελιξία όσο αφορά τις μεθόδους και τα μέσα 

που χρησιμοποιούνται. Από την άλλη πλευρά, τα ογκώδη βιβλία με ασκήσεις 

μαθηματικών, γλώσσας ή οποιασδήποτε άλλης ενότητας, τα τεστ και άλλα τέτοια 

μέσα αξιολόγησης καλό θα ήταν να αποφεύγονται σε μία ολική τάξη. Πολλοί 

δάσκαλοι, αντί των βιβλίων, χρησιμοποιούν την παιδική λογοτεχνία για να διδάξουν 

γλώσσα. Τα παιδιά δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον, όταν τα βιβλία συνδυάζουν εικόνα 

και γραφή. 
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Η εικονογράφηση υπενθυμίζει στα παιδιά τη ζωή τους έξω απ’ το βιβλίο. Ωστόσο, 

αν ζητήσουμε απ’ τα παιδιά να διηγηθούν ιστορίες με βάση κάποιες εικόνες, θα 

χρησιμοποιήσουν πολλές λέξεις, για να περιγράψουν ακόμη και αυτά, τα οποία 

διαφεύγουν της προσοχής μας. Αντίθετα, αν τους ζητήσουμε να γράψουν αυτή την 

ιστορία, τότε θα περιγράψουν τα πολύ βασικά. Μάλιστα υποστηρίζεται «ότι μόνο 

μέσα από τον προφορικό λόγο και το διάλογο δασκάλου-παιδιού, το τελευταίο θα 

ανταποκριθεί στην εικόνα». Αυτό παρατηρήθηκε σε έρευνα που έγινε σε σχολεία 

στην Αμερική και αφορούσε παιδιά ηλικίας 5-9 ετών (Παπαδοπούλου, 2003, σ. 55). 

Επίσης, τα λογοτεχνικά κείμενα, τα οποία σύμφωνα με την ολιστική προσέγγιση 

έχουν σημαντικό χαρακτήρα ως προς τη δημιουργική γραφή. «Η λογοτεχνία, 

κατασκευάζοντας αναπαραστάσεις του κόσμου, διαπραγματεύεται ανθρώπινες 

καταστάσεις και συναισθήματα, εκθέτει τον αναγνώστη σε μία ευρύτητα γλωσσικού 

ύφους, θεμάτων, συναισθημάτων, πλοκής, χαρακτήρων, σεναρίων, οπτικών γωνιών» 

(Γρόσδος, 2014, σ. 32). 

«Άποψη αναλυτικού προγράμματος»: Η λέξη-κλειδί για να γίνει η αρχή για την 

γλωσσική ανάπτυξη και την μάθηση των παιδιών μέσα από τη γλώσσα είναι η 

«ενοποίηση». Αυτό εξηγείται, αφού «στόχος αυτού του αναλυτικού προγράμματος 

είναι η προσωπική ανάπτυξη του κάθε παιδιού και όχι η κατάκτηση κάποιων 

ορισμένων επιπέδων μάθησης. Οι διαδικασίες μάθησης ενοποιούνται σε Ολική 

Γλώσσα με τη γραφή, την ακρόαση, την ομιλία, την ανάγνωση», έχοντας ως βασική 

προϋπόθεση την αυθεντικότητα τους. Οι μαθητές και οι δάσκαλοι είναι πολύ πιο 

ενδιαφέρον να «σχεδιάζουν από κοινού», παρά μόνος του ο δάσκαλος 

(Παπαδοπούλου, 2003, σ. 83-84).  

Σε μία Ολική τάξη μπορεί κανείς να δει «βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, πινακίδες, 

επιστολές και κάθε είδους γραπτή μορφή γλώσσας», τα οποία όμως δημιούργησαν τα 

ίδια παιδιά, για να οργανώσουν το χώρο τους και για να αναπτύξουν κώδικες 

επικοινωνίας (π.χ. η πινακίδα σε αυτή τη γωνιά θα λέει ζωγραφική), με σκοπό να 

λειτουργούν ομαλά στην τάξη τους. Οι τάξεις λοιπόν, πρέπει να είναι οργανωμένες 

απ’ τα ίδια τα παιδιά. Τα παιδιά τότε είναι χαρούμενα, γιατί έτσι μαθαίνουν 

καλύτερα. Ακόμη και τα λάθη παρουσιάζονται ως ένα φυσικό γεγονός στην μάθηση 

και όχι ως μια αρνητική εμπειρία (Παπαδοπούλου, 2003, σ. 84). 
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1.1.1 Ολική Γλώσσα και Γλωσσική Ανάπτυξη  

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η φυσική μάθηση της γλώσσας ξεκινάει από την οικογένεια. 

Τα παιδιά χρησιμοποιούν τη γλώσσα για επικοινωνήσουν με τους άλλους, να 

μεταδώσουν ένα μήνυμα και να παρουσιάσουν κάποιο νόημα (Παπαδοπούλου, 2003˙ 

Cummins, 2000). Ύστερα από πολλούς αγώνες για τη γλώσσα και τις απόψεις που γι 

αυτήν επικράτησαν κατά καιρούς, η αναζήτηση για μια αποτελεσματική μάθηση, 

έφερε στο προσκήνιο τη Θεωρία της Ολικής Γλώσσας (Whole Language). 

Δυστυχώς όμως, η Ολική Γλώσσα δεν έχει γίνει ακόμα δυναμικό κίνημα στην 

εκπαίδευση, τουλάχιστον όσο αφορά την Ελλάδα. Αντίθετα, σε πολλές χώρες του 

εξωτερικού έχει αναπτυχθεί, ενώ έχουν δημιουργηθεί διάφορα προγράμματα ολικής 

γλώσσας στα σχολεία με αρκετή επιτυχία (Παπαδοπούλου, 2003). Άφθονα εμπειρικά 

στοιχεία, υπογραμμίζουν τη συμβολή των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών στην 

θετική επίτευξη της προφορικής και γραπτής γλώσσας (Strickland & Riley-Ayers, 

2006), στην μαθηματική γνώση (Donlan, Cowan, Newton, & Lloyd, 2007), την 

κοινωνική, συναισθηματική και συμπεριφορική ανάπτυξη (Beitchman, Wilson, 

Brownlie, Walters, Inglis, & Lancee, 1996), ενώ ακόμη μιλούν για θετική ψυχική 

υγεία, αλλά και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των ενηλίκων (Schoon, Parsons, Rush, 

& Law, 2010˙ Hu, Ren, LoCasale-Crouch, Roberts, Yang, & Vong, 2018˙ Lin, 

Justice, Emery, Mashburn, & Pentimonti, 2017). 

Κατά τα πρώτα χρόνια, οι γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών, αναπτύσσονται με 

γρήγορο ρυθμό, καθώς τελειοποιούν την ομιλία τους, επεκτείνουν το λεξιλόγιο τους 

και αναπτύσσουν προηγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες (Hu, et al 2018). Τέτοιες 

γλωσσικές και πρώιμες δεξιότητες γραμματισμού, αναπτύσσονται κυρίως μέσω 

αλληλεπιδράσεων με άλλους, τόσο συνομήλικους, όσο και με ενήλικες (Hu et al, 

2018˙ Dickinson  & Porche, 2011˙ Pianta, Mashburn, Downer, Hamre, & Justice 

2008˙ Lin et al, 2017). 

Έτσι, η τάξη της πρώιμης παιδικής ηλικίας, χρησιμεύει ως ένα πλούσιο περιβάλλον 

για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων και στηρίζεται στις ικανότητες των 

εκπαιδευτικών να εκθέσουν τα παιδιά σε πολύπλοκες καταστάσεις γλώσσας και 

σκέψης, αλλά και σε επίλυση προβλημάτων Οι έρευνες δείχνουν, ότι οι δάσκαλοι 

είναι περισσότερο πρόθυμοι σε μαθήματα ολικής γλώσσας  και σε τέτοια άλλα είδη 

δραστηριοτήτων (Hu et al, 2018). Παρ’ όλα αυτά, δυστυχώς οι στρατηγικές αυτές 

παρουσιάζονται ελάχιστα σε τάξεις νηπιαγωγείων γενικότερα (Hu et al, 2018˙ Pianta, 
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Howes, Burchinal, Bryant, Clifford, R., Early, & Barbarin, 2005˙ Roy, Boschetti, 

Justice, & Ju, 2008). Το γεγονός αυτό μας προβληματίζει, ενώ θα μπορούσε να είναι 

ένας λόγος για περαιτέρω μελέτη και έρευνα. 

 

 1.1.2  Αρχές της Ολικής Γλώσσας  

Παρακάτω (Πίνακας 1), θα παραθέσουμε μερικές από τις αρχές της Ολικής Γλώσσας 

για την ανάγνωση και τη γραφή, σύμφωνα με την Παπαδοπούλου (2003, σ. 92). 

Πίνακας 1 

Αρχές της Ολικής Γλώσσας για την ανάγνωση και τη γραφή 

 

 

 

 

Αρχές της Ολικής Γλώσσας για την ανάγνωση και τη γραφή 

 Οι αναγνώστες, καθώς διαβάζουν, βγάζουν νόημα. Χρησιμοποιούν τις 

γνώσεις και τις εμπειρίες που έχουν από το φυσικό τους περιβάλλον και 

δίνουν νόημα στο κείμενο. 

 Οι αναγνώστες μαντεύουν τι ακολουθεί στο κείμενο. Κάνουν υποθέσεις για 

το τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια, ενώ έρχονται να επαληθεύσουν τα 

στοιχεία που έχουν. 

 Όταν γράφουν τα παιδιά, περιλαμβάνουν πολλά στοιχεία και λεπτομέρειες 

για να μπορέσουν να κατανοήσουν οι άλλοι.  

 Υπάρχουν τρία γλωσσικά συστήματα, τα οποία αλληλεπιδρούν στη γραπτή 

έκφραση: το γραφοφωνητικό (φωνές και γράμματα), το συντακτικό και το 

σημασιολογικό. Αυτά τα τρία πρέπει να συνδυάζονται και όχι να 

απομονώνονται.  

 Η κατανόηση των σημασιών, αποτελεί το σκοπό του χρήστη της γλώσσας. 

 Η έκφραση των νοημάτων είναι η κυριότερη επιδίωξη των παιδιών (είτε 

στον γραπτό, είτε στον προφορικό λόγο). 
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Παρακάτω (Πίνακας 2), θα παραθέσουμε μερικές από τις αρχές της Ολικής Γλώσσας 

στη διδασκαλία και τη μάθηση, σύμφωνα με την Παπαδοπούλου (2003, σ. 92-93). 

Πίνακας 2 

Αρχές της Ολικής Γλώσσας στη διδασκαλία και την μάθηση 

Αρχές της Ολικής Γλώσσας στη διδασκαλία και την μάθηση 

 Τα προγράμματα μάθησης, πρέπει να στηρίζονται στην προϋπάρχουσα 

γλωσσική μάθηση: λειτουργική, πραγματική και σχετική με τα παιδιά. 

 Σχηματικά, η γλωσσική ανάπτυξη κινείται από το γενικό προς το ειδικό. 

 Δεν υπάρχει σειρά και ιεραρχία στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων. 

 Περιβάλλον με γλωσσικά ερεθίσματα επηρεάζει τη γλωσσική ανάπτυξη και 

μάθηση των παιδιών. 

 Ο δάσκαλος απλά δίνει ερεθίσματα. Ο μαθητής εργάζεται σε πολλαπλά επίπεδα 

και μεθόδους που συγκροτούν ένα πολυσχιδές γλωσσικό πλαίσιο μάθησης. 

 Ο κίνδυνος και η αποτυχία είναι απαραίτητα στοιχεία της καινοτομίας. Τα 

παιδιά πρέπει να κρίνουν και να σκέφτονται πάνω σε ότι διατυπώνουν γραπτά ή 

προφορικά. Έτσι τα ορθογραφικά ή τα συντακτικά λάθη θα είναι μέρος τη 

διαδικασίας και όχι ως μέσο εκφοβισμού. 

 Ο έπαινος πρέπει να είναι συνδεδεμένος με συγκεκριμένες διεργασίες και 

ουσιαστικός. Οι εξωτερικές ανταμοιβές και η τιμωρία δεν έχουν θέση σε ένα 

πρόγραμμα ολικής γλώσσας. 

 Βασική ερώτηση που κάνουν δάσκαλοι και μαθητές: «Βγαίνει νόημα απ’ αυτή 

τη διαδικασία;» 

 «Τα υλικά για τη διδασκαλία, πρέπει να είναι ολοκληρωμένες ενότητες με 

νόημα και όχι αποσπάσματα κειμένων και να υπάρχει συνέχεια και νόημα σε 

αυτές». 

 Αποφεύγεται ο «κομματιασμός» της γλώσσας στις ασκήσεις (για να μη χάνεται 

το νόημα». 

 Η προβλεψιμότητα είναι το κύριο κριτήριο, που μας δείχνει πόσο δύσκολο είναι 

το κείμενο για τον χρήστη της γλώσσας. Όσο περισσότερο μπορεί ο χρήστης να 

το προβλέπει, τόσο ευκολότερο είναι για αυτόν. 

 «Κανένα διδακτικό υλικό δεν είναι καλό, όταν αποσπά τον αναγνώστη από την 

ανάγνωση, δηλαδή από την αναγνώριση νοημάτων». 
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Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αρχές (Πίνακας 1 & 2), οι δάσκαλοι 

παρατηρούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους, ενώ συγχρόνως 

κρατούν ημερολόγια με τις παρατηρήσεις τους (Παπαδοπούλου, 2003). 

Επίσης, αντί των τεστ αξιολόγησης, στην Ολική Γλώσσα, γίνεται η «χρήση 

χαρτοφύλακα (portfolio)». Μέσα εκεί μπορεί να υπάρχουν τα γραπτά των παιδιών με 

τις καταγραφές τους από διάφορες εργασίες, κασέτες από τη φωνή τους, καθώς 

δουλεύουν σε ομάδες, στην προσπάθεια τους να συνεργαστούν, να πουν τις ιδέες τους 

και να επικοινωνήσουν με τους άλλους γύρω τους ή καθώς προσπαθούν να 

διαβάσουν. Στο χαρτοφύλακα, μπορεί κανείς να συναντήσει και άλλα υλικά και 

ντοκουμέντα από διάφορες μαθησιακές δραστηριότητες (Παπαδοπούλου, 2003, σ. 

95). 

Με αυτό τον τρόπο λοιπόν δεν γίνεται αξιολόγηση μονάχα, αλλά και αυτό-

αξιολόγηση. Τα ίδια τα παιδιά συνειδητοποιούν τη δουλειά που έχουν κάνει, βλέπουν 

τη πρόοδο τους, τι τα δυσκόλεψε, διορθώνουν τον εαυτό τους και έτσι αποκτούν την 

ικανότητα σιγά-σιγά να κρίνουν οι ίδιοι την πορεία τους. Με αυτό τον τρόπο, «τα 

γραπτά γίνονται αποδεκτά με τα λάθη τους». Συνειδητοποιούν ότι τα λάθη και οι 

αποτυχίες, αποτελούν κάτι φυσικό στην πορεία της μάθησης τους και μόνοι τους 

προσπαθούν να τα βελτιώσουν και να τα διορθώσουν. Σταματούν να φοβούνται να 

μιλήσουν. Από τις παραδοσιακές λοιπόν, μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης 

φαίνεται να γίνεται ένα βήμα προς τις ολιστικές (Παπαδοπούλου, 2003, σ. 100). 

 

1.1.3 Το πρόγραμμα Ολικής Ανάγνωσης και Ολικής Γραφής 

Σύμφωνα με την συγγραφέα Παπαδοπούλου (2003, σ. 100-103), θα γνωρίσουμε και 

θα αναλύσουμε το πρόγραμμα της Ολικής Ανάγνωσης, αλλά και της Ολικής Γραφής. 

Έτσι: 

 Μεγαλόφωνο Διάβασμα: Η μεγαλόφωνη ανάγνωση είναι πολύ σημαντική και 

δρα θετικά στην γλωσσική συμπεριφορά του παιδιού, καθώς έχει στόχο τη 

συγκέντρωση προσοχής, την εκμάθηση νέων λέξεων και την καλλιέργεια της 

αγάπης προς το διάβασμα. Γι αυτό προτείνονται και ενδείκνυνται τα μεγάλα 

βιβλία. 

 Από κοινού Διάβασμα: Εκπαιδευτικός και μαθητές διαβάζουν μαζί. Εκτός απ’ 

την ανάγνωση, προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τη φωνή και να 

«διαβάσουμε» το ύφος της γραφής. 
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 Καθοδηγούμενη ανάγνωση: Σε αυτή την περίπτωση μαθητές και εκπαιδευτικός 

κάνουν σύντομες συζητήσεις, ανταλλάσσουν απόψεις, κρίνοντας τη γλώσσα 

που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας. Συνήθως σε αυτό το στάδιο, τα παιδιά 

δυσκολεύονται λίγο και χρειάζεται να παρατηρήσουν ξανά τα σημεία αυτά. 

 Ανεξάρτητο Διάβασμα: Πρόκειται για ατομικό διάβασμα στο σχολείο, τρόπος 

που προτείνεται να γίνεται και στο σπίτι. Το πιο ωραίο είναι ότι τα παιδιά 

κρατούν σημειώσεις και φτιάχνουν το δικό τους ημερολόγιο. Καταγράφουν, 

δηλαδή αυτά που τους έκαναν εντύπωση απ’ το διάβασμα. Σκέψεις, υλικά, 

ιδέες, τα οποία μπορούν να μοιραστούν στη τάξη με την ομάδα τους και 

σίγουρα θα αποτελέσει την αφόρμηση για παραπάνω ανάλυση. 

Οι ίδιες ακριβώς κατηγορίες υπάρχουν και στο ολικό πρόγραμμα γραφής: 

 Μεγαλόφωνη γραφή: Ο δάσκαλος εκφράζει φωναχτά και γράφει τις σκέψεις 

τους, ενώ συγχρόνως εξηγεί τα τυπικά χαρακτηριστικά της γραφής, όπως είναι 

οι αποστάσεις ανάμεσα στις λέξεις κ.ο.κ. 

 Από κοινού γραφή: Σε αυτή τη φάση, ο χώρος και η οργάνωση της τάξης, 

παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πιο συγκεκριμένα, μεγάλα βιβλία, μεγάλα 

φύλλα με ιστορίες, το ημερολόγιο της τάξης, γράμματα και προσκλήσεις σε 

γονείς, αφίσες για ενημέρωση μιας κατάστασης είναι μερικές από τις από 

κοινού εμπειρίες γραφής. 

 Γραφή με καθοδήγηση: Σε αυτή την περίπτωση, το παιδί είναι εκείνο που 

κρατά το μολύβι και γράφει. Γράφει όπως μπορεί, χωρίς να το διορθώνουμε. 

Γράφει και έχει κάποιο νόημα, κάποιο σκοπό. Στοχεύουμε στην κατάκτηση 

της αυτοπεποίθησης και ανεξαρτησίας πάνω στον τομέα της γραφής του. 

 Ανεξάρτητη γραφή: Εδώ γίνεται ο πειραματισμός με τη γλώσσα και ο 

εκπαιδευτικός δεν παρεμβαίνει καθόλου. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η 

λογοτεχνία. 

Η Ολική Γλώσσα είναι ένα παιδοκεντρικό πλαίσιο διδασκαλίας, που αντιμετωπίζει 

τη γλώσσα ως «αδιαίρετη ενότητα». Η ανάγνωση, η ακρόαση, η γραφή και ομιλία 

συναντούνται και αποτελούν μέρος κάθε δραστηριότητας. Στηρίζεται πάρα πολύ στην 

τέχνη της γλώσσας, της λογοτεχνίας και στη δημιουργικότητα. Επίσης, οι μαθησιακές 

διαδικασίες είναι πλούσιες σε περιεχόμενο και σε γραπτή ύλη. Κάτι πολύ σημαντικό 

είναι ότι δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να μιλούν, να εξηγήσουν την σκέψη τους, 
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αφού η νέα γνώση κατακτάται απ’ την γνώση που έχουν ήδη τα παιδιά 

(Παπαδοπούλου, 2003, σ. 111-112˙ Cummins, 2000˙ Παρασκευά, 2007).  

Επιπλέον, πρόκειται για «μάθηση που στηρίζεται στη δραστηριότητα» και σε μία 

διαδικασία, που προάγει την αυτοπεποίθηση του παιδιού. Σε μία Ολική τάξη, όλα τα 

παιδιά αισθάνονται ικανά, χωρίς καμία διάκριση. Το πρόγραμμα εστιάζεται στις 

δυνατότητες κάθε παιδιού ξεχωριστά και αν κάτι δεν λειτουργεί, τότε ο εκπαιδευτικός 

είναι υποχρεωμένος να το επανεξετάσει. Χρησιμοποιεί δραστηριότητες ολικής, 

ατομικής και ομαδικής διδασκαλίας. Υπάρχει λοιπόν ευελιξία και ελευθερία στο 

πρόγραμμα τους (Παπαδοπούλου, 2003, σ. 111-113).  

Να προσθέσουμε ότι αναφερόμαστε σε μία «ευχάριστη μάθηση». Δεν 

αναφερόμαστε σε τιμωρίες, σε ταλαιπωρίες, σε πόνο, σε άγχος, σε φόβο, αλλά μόνο 

ευχάριστη ταλαιπωρία μπορεί να υπάρξει, η οποία προκύπτει απ’ την προσπάθεια να 

δημιουργήσουν κάτι δικό τους. Να τονίσουμε ότι γίνεται σκληρή προσπάθεια και απ’ 

τα παιδιά, αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Αυτό που είναι απαραίτητο να αναφερθεί, 

είναι η απαραίτητη συμβολή και συνεργασία των γονιών σε όλο αυτό. Πρέπει να 

είναι σύμμαχοι μας και όχι απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Να συμμετέχουν στις 

διαδικασίες από κοινού. Χρειάζεται λοιπόν μια συνεχή προσπάθεια με αποτέλεσμα τη 

χαρά της δημιουργίας και της επικοινωνίας (Παπαδοπούλου, 2003, σ. 111-113).  

Στον αντίποδα, να δούμε με μία γρήγορη ματιά τι δεν είναι η Ολική Γλώσσα, έτσι 

ώστε να αποφεύγουμε τέτοιου είδους ενέργειες. Η Ολική Γλώσσα, δεν είναι λοιπόν 

«φωνητικά σύμβολα, που διδάσκονται απομονωμένα», δεν είναι «δασκαλοκεντρική 

διδασκαλία» και «λεξιλογικά ελεγχόμενη». Κάτι πολύ βασικό είναι ότι η Ολική 

Γλώσσα δεν είναι «ένα πρόγραμμα, που στερείται νοηματικού περιεχομένου». Για να 

το εξηγήσουμε, τα παιδιά δεν μαθαίνουν επειδή τους το ζητήσαμε, αλλά επειδή το 

θέλουν και είναι ανάγκη τους. Έτσι δεν δίνει έμφαση στην μορφή, αλλά στο 

περιεχόμενο (Παπαδοπούλου, 2003, σ. 113-114).  

Επίσης, δεν υπάρχει «ησυχία, η οποία να είναι παθητική». Παρατηρείται κυρίως 

διάλογος και συζητήσεις ανάμεσα στις ομάδες. Δεν υπάρχουν βιβλία ασκήσεων και 

τεστ για να κρίνουμε τις επιδόσεις των παιδιών, ενώ δεν είναι καθόλου βαρετό 

μάθημα και εύκολο να διδάξεις. Τέλος, το σχολείο «δεν είναι αποκομμένο απ’ την 

έξω κοινωνία». Η επαφή και η επικοινωνία με τους γονείς ίσως θεωρείται ένα από τα 

πιο δύσκολα έργα του δασκάλου. Πολλές φορές οι γονείς, για τους δικούς τους 

λόγους, είτε επειδή έχουν άλλες προτεραιότητες σε βάρος της εκπαίδευσης των 

παιδιών τους είτε επειδή διστάζουν δεν επικοινωνούν με τους δασκάλους και το 
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σχολείο. Σε αυτή την περίπτωση, όποιες κι αν είναι αυτές οι σχέσεις, οι δάσκαλοι 

προσπαθούν να έρθουν κοντά στους γονείς, ενώ οφείλουν να τους ενημερώσουν για 

τον τρόπο, με τον οποίο εργάζονται (Παπαδοπούλου, 2003, σ. 114-115). 

1.2. Η «Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών» ως πλαίσιο ανάπτυξης της 

Ολικής Γλώσσας 

1.2.1. «Πολυτροπικότητα (Multimodality) και Πολυτροπικά Κείμενα 

(Multimodal Texts)» 

  Απαραίτητη προϋπόθεση, για να γνωρίσουμε, να αναλύσουμε και κυρίως να 

κατανοήσουμε, την Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών, θα πρέπει πολύ σύντομα 

να κάνουμε μια αναφορά στην έννοια της πολυτροπικότητας και των πολυτροπικών 

κειμένων. 

Έτσι, πολυτροπικότητα συνήθως, περιγράφεται ως το πεδίο ανάλυσης λόγου, που 

μελετά τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη λειτουργία των κειμένων, η οποία 

πραγματοποιείται με τη χρήση περισσότερων από έναν σημειωτικό τρόπο, καθώς 

επίσης και μία θεωρητική προσέγγιση, όπου η επικοινωνία ξεδιπλώνεται μέσα από 

την αλληλεπίδραση των διαφορετικών τρόπων (Maiorani & Christie, 2014). Έτσι 

λοιπόν, Πολυτροπικά είναι τα Κείμενα, που χαρακτηρίζονται από πολυτροπικότητα, 

δηλαδή συνδυάζουν πολλούς σημειωτικούς τρόπους (όπως γλωσσικούς, οπτικούς, 

ακουστικούς, χωρικούς, σωματικούς) σε μια δυναμική σχέση (Cope & Kalantzis, 

2000˙ Cope & Kalantzis, 2009˙ Maiorani & Christie, 2014˙ Yelland, Lee, O’ Rourke, 

& Harrison, 2008).  

Ο καθένας απ’ αυτούς τους σημειωτικούς τρόπους επιτελεί έναν ειδικό και 

σημαντικό ρόλο. Εγείρει διαφορετικές αισθήσεις (όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση, 

αφή) κατά την αναπαράσταση της πληροφορίας. Στόχος είναι η επικοινωνία (Cope & 

Kalantzis, 2009˙ Kress, 2010˙ Kress & Selander, 2012˙ López-Gopar, 2007). Μερικά 

παραδείγματα πολυτροπικών κειμένων θα μπορούσαν να είναι μια ταινία ή μία 

ψηφιακή ιστορία. Και τα δύο αποτελούν κειμενικά είδη, που χρησιμοποιούν πολλούς 

διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, συνδυάζουν τον ήχο, την 

εικόνα, την κίνηση, τα χρώματα. Καθένα απ’ αυτά, μας μεταδίδει πολλά σημαντικά 

μηνύματα, απαραίτητα για να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο γύρω μας (Werderich, 

Manderino, & Godinez, 2017). 
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1.2.2 «Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών» 

   Επανεξετάζοντας την Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών, παρατηρούμε ότι 

επικεντρώνεται σε τρόπους, που είναι ευρύτεροι από μία μόνο γλώσσα (Jing, 2016˙ 

Maiorani & Christie, 2014˙ Kress & Selander, 2012).  

Τα παιδιά σήμερα μεγαλώνουν μέσα σε περιβάλλοντα που διαμορφώνονται από μια 

τεράστια ποικιλία από πολυτροπικά κείμενα. Σ’ ένα βασικό επίπεδο, οι μαθητές 

καλούνται σήμερα να είναι σε θέση να βρίσκουν το νόημα, να αναλύουν και να 

αξιολογούν πληροφορίες, καθώς και να επικοινωνούν ιδέες και μηνύματα 

αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία των διαθέσιμων τεχνολογικών 

εφευρέσεων σε μία ποικιλία καταστάσεων (Puteh-Behak, Massari, & Harun, 2015˙ 

The New London Group, 1996˙ The New London Group 2000˙ Puteh-Behak, 2013). 

Για να γίνει αυτό, σημαντικό είναι να διερευνηθούν κι άλλες παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις, όπως η παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών (The New London 

Group, 2000).  

Η «παιδαγωγική των πολυγραμματισμών» έχει στόχο να βοηθήσει τα παιδιά και 

όλους μας: 

 να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τους σημειωτικούς τρόπους και να 

εκλάβουμε με ακρίβεια τις πληροφορίες που μας δίνει το περιβάλλον μας, 

 να χειριστούμε με δεξιότητα τους σημειωτικούς τρόπους και τα σύμβολα που 

χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον μας, 

 να βρούμε τρόπους για να παίξουμε, να διασκεδάσουμε και να καταλάβουμε 

τα νοήματα που υιοθετεί ο πολιτισμός μας, 

 να συνειδητοποιήσουμε τη θέση του εαυτού μας και να καταλάβουμε τους 

επικοινωνιακούς κανόνες, που υιοθετεί ο πολιτισμός μας (ελεύθερη 

μετάφραση από Yelland, Lee, O’ Rourke & Harrison, 2008, σ. 14). 

Σύμφωνα με την Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών, το επίκεντρο της 

μάθησης δεν περιορίζεται στη χρήση των τεχνολογικών μέσων, αλλά περιλαμβάνει 

τη γνώση και τις δεξιότητες για τη διαχείριση και τη μετατροπή της πληροφορίας 

σε γνώση, που αντιπροσωπεύεται από τα τεχνολογικά μέσα (Puteh-Behak, Massari, 

& Harun, 2015˙ Puteh-Behak, 2013). 

Για να προαχθεί η γνώση και οι δεξιότητες του 21
ου

 αι. στην μάθηση, το New 

London Group (1996, 2000), προτείνει τέσσερις βασικές συνιστώσες: την 
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Τοποθετημένη Πρακτική (Situated Practice), την Ανοιχτή Διδασκαλία (Overt 

Instruction), την Κριτική Πλαισίωση (Critical Framing) και την Μετασχηματισμένη 

Πρακτική (Transformed Practice). Πιο συγκεκριμένα, στην Τοποθετημένη 

Πρακτική, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές διερευνούν τις υπάρχουσες γνώσεις και 

δεξιότητες των μαθητών με τη χρήση πολυτροπικών κειμένων. Σε αυτό το πλαίσιο, 

οι μαθητές θέτουν  τις δικές τους, πάντα διαφορετικές γνώσεις και εμπειρίες, τα 

ενδιαφέροντα και τη ζωή στην κατάσταση εκμάθησης. Έπειτα, στην Ανοιχτή 

Διδασκαλία, ο δάσκαλος διευκολύνει την μάθηση, μέσα από τη διαδικασία της 

σκαλωσιάς, χρησιμοποιώντας επαγωγική ή άμεση διδασκαλία. Εδώ οι μαθητές 

δίνουν αφηρημένα ονόματα στα πράγματα και αναπτύσσουν έννοιες. Χτίζουν 

νοητικά μοντέλα και αφηρημένα πλαίσια. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν, ο 

εκπαιδευτικός γεφυρώνει τις υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών στις 

νέες πληροφορίες και γνώσεις με πολυτροπικά και τεχνολογικά μέσα (New London 

Group, 2000˙ Puteh-Behak, Massari, & Harun, 2015).  

Κατά την Κριτική Πλαισίωση γίνεται η ανάλυση όλων των παραπάνω. Θα πρέπει 

να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ισχυρή μάθηση συνεπάγεται επίσης με την κριτική 

σκέψη και την ανάλυση της. Τέλος, στην Μετασχηματισμένη Πρακτική, οι μαθητές 

διευκολύνονται να εφαρμόσουν και να χρησιμοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες 

γνώσεις σε νέα κοινωνικά πλαίσια και καταστάσεις, δημιουργώντας έτσι νέες 

γνώσεις και δεξιότητες. Τώρα οι μαθητές κάνουν κάτι που εκφράζει ή επηρεάζει 

τον κόσμο με νέο τρόπο. Όλα αυτά δεν έρχονται σε μία γραμμική ιεραρχία, αλλά 

μπορούν να βρεθούν σε οποιαδήποτε σειρά και να μπορέσουν να 

πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα (New London Group, 2000˙ Puteh-Behak, Massari, 

& Harun, 2015˙ Puteh-Behak, 2013˙ Cope & Kalantzis, 2009˙ López-Gopar, 2007˙ 

Παρασκευά, 2007). 

Οι Bill Cope και Mary Kalantzis (2006, 2009α, 2009β), που ήταν αρχικά τα μέλη 

του New London Group, εισήγαγαν την Learning-by-Design παιδαγωγική, η οποία 

δίνει έμφαση στο σημείο, όπου οι μαθητές γίνονται παραγωγοί της γνώσης και οι 

δάσκαλοι γίνονται συνδιερευνητές και διευκολυντές αυτής της παραγωγής, 

δημιουργώντας μία πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία με τους μαθητές (Puteh-

Behak, 2013).  

Να σημειώσουμε ακόμη ότι, στην Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών, 

διακρίνονται τρεις φάσεις: γνωριμία με τα Διαθέσιμα σχέδια (αναπαραστατικές 

μορφές), εξοικείωση με τον Σχεδιασμό (η εργασία) και Επανασχεδιασμός (δηλαδή 
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μετασχηματισμός των διαθέσιμων σχεδίων σε νέα πρωτότυπα σχέδια) (Cope & 

Kalantzis, 2009). Εκπαιδευτικοί λοιπόν, και μαθητές σχεδιάζουν από κοινού τις 

μαθησιακές διαδικασίες (Puteh-Behak, Massari, & Harun, 2015˙ Puteh-Behak, 

2013˙ Borsheim, Merritt, & Reed, 2008). 

 

1.2.3 Η «Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών» ως πλαίσιο ανάπτυξης της 

Ολικής Γλώσσας 

    Η Ολική Γλώσσα, όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, είναι μία 

θεωρία μάθησης και συγχρόνως μία φιλοσοφία διδακτικής που πρεσβεύει και 

προωθεί τη διδασκαλία της γλώσσας μέσα από αυθεντικές επικοινωνιακές 

καταστάσεις. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη γραφή και την ανάγνωση μέσα 

από την επεξεργασία αυθεντικών κειμενικών ειδών (Παπαδοπούλου, 2003˙ Κέκια, 

2011). Η Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών εστιάζει επίσης στους σημειωτικούς 

τρόπους που χρησιμοποιούμε για να συντάξουμε και να δώσουμε ένα μήνυμα, και σ’ 

αυτούς συμπεριλαμβάνει και τις σύγχρονες τεχνολογίες με τα πολυμέσα (The New 

London Group 2000˙ Cope & Kalantzis, 2009). 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, τη σύνδεση της Ολικής Γλώσσας και της Παιδαγωγικής 

των Πολυγραμματισμών. Μετά από μεγάλη ανάλυση των παραπάνω, καταλήγουμε 

στο συμπέρασμα ότι έχουν ένα βασικό κοινό στόχο. Αυτός ο κοινός στόχος και της 

Ολικής Γλώσσας και της Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών είναι να 

καλλιεργηθούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών ώστε να επιτυγχάνεται η 

επικοινωνία με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και αποτελεσματικότητα και μ’ αυτόν 

τον τρόπο, να ενδυναμώνεται η συνολική γνωστική τους ανάπτυξη.  

Αυτός ο στόχος είναι πολλά υποσχόμενος, καθώς συνδυάζει όλα αυτά που 

επιδιώκουμε ως εκπαιδευτικοί για τα παιδιά. Μας ενδιαφέρει η επικοινωνία των 

παιδιών μέσα από κείμενα, που να έχουν νόημα γι αυτά. Ακόμη, ένα θέμα, που πάντα 

μας δυσκόλευε και μας δυσκολεύει, είναι οι δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με 

τον προφορικό και γραπτό λόγο και πολύ βασικό πώς αυτές να γίνουν ποιοτικά, αλλά 

και συγχρόνως να είναι βασισμένες στο ενδιαφέρον των παιδιών. Σε αυτό βοηθούν 

πολύ και οι Νέες Τεχνολογίες, τα διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά, αλλά και ότι άλλο 

κινεί την περιέργεια του παιδιού, που συνδυάζει πολλούς σημειωτικούς τρόπους μαζί 

και βοηθά το παιδί να δώσει τη σημασία και το νόημα, που αποσκοπεί. 
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1.3. Χρησιμοποιώντας τον Χάρτη των Πολυγραμματισμών 

   Η ταχύτητα, με την  οποία αναπτύσσονται οι υπολογιστές, οι καινοτομίες στον 

τραπεζικό τομέα, η πληρωμή των λογαριασμών, η αγορά των διακοπών, η εύκολη και 

γρήγορη επικοινωνία, σημαίνουν ότι το Διαδίκτυο, θα κινηθεί πιο κοντά στο κέντρο 

της καθημερινής μας ζωής. Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά για την μελλοντική 

εκπαίδευση των μικρών παιδιών; (University of South Australia & South Australian 

Department of Education and Children’s Services (στο εξής UofSA & SADECS), 

2004). 

Το πρόγραμμα «Children of the new millennium» (2002-2004) διερεύνησε την 

εκμάθηση με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών και Πληροφοριών (Τ.Π.Ε) από 

παιδιά ηλικίας 4-8 ετών. Το σημαντικό έργο αυτό αποκάλυψε ότι το παραδοσιακό 

περιεχόμενο της ανάγνωσης και της γραφής πρέπει να διευρυνθεί, ώστε να 

περιλαμβάνει τη χρήση συστημάτων πολλαπλών σημείων, που να έχουν νόημα για 

τους μαθητές. Τα παιδιά στην πρώιμη παιδική ηλικία, χρησιμοποιούσαν πάντα την 

κατασκευή, το σχέδιο ή τις εικονογραφήσεις, την κίνηση και τον ήχο, προκειμένου να 

επικοινωνήσουν και να μεταδώσουν κάποιο μήνυμα. Οι νεότερες πολλαπλές 

τεχνολογίες απλώς προσθέτουν στην επιλογή των παιδιών το μέσο για να 

εκπροσωπούν τις ιδέες τους και να κατανοούν τις έννοιες, που περιέχονται μέσα σ’ 

ένα εύρος κειμένων (UofSA & SADECS, 2004). 

Με άλλα λόγια, αν και η ανάγνωση, η γραφή, η ομιλία και η ακρόαση είναι ύψιστης 

σημασίας, οι σημερινοί μαθητές, πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν περισσότερα 

πράγματα, όπως να αποκρυπτογραφούν κώδικες, να επιτυγχάνουν το νόημα και να 

εκφράζουν ιδέες μέσω μιας ποικιλίας εργαλείων, που να ενσωματώνουν το 

σχεδιασμό, τη διάταξη, το χρώμα, τα γραφικά, τα κινούμενα σχέδια κ.ο.κ (UofSA & 

SADECS, 2004). 

Ένας από τους στόχους του έργου (Children of the new millennium), ήταν να 

παράγει ένα εργαλείο παρατήρησης, που τώρα αναφέρεται ως «ο Χάρτης των 

Πολυγραμματισμών». Ο Χάρτης αυτός βασίστηκε αρχικά στις ιδέες της Clay για τη 

γραφή (1993) και χρησιμοποιήθηκε για να κατανοήσει, να περιγράψει και να 

σχεδιάσει ένα πρόγραμμα σπουδών για την γραφή και την αριθμητική με βάση το τι 

μπορούν να κάνουν τα παιδιά με τις ΤΠΕ. Ο συνολικός σχεδιασμός του Χάρτη των 

Πολυγραμματισμών ενημερώθηκε με έρευνες που διεξήχθησαν από μια σειρά 
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θεωρητικών πλαισίων - την αναπτυξιακή ψυχολογία, τη σημειωτική, την κριτική 

κοινωνιολογία και μια προσέγγιση των Πολυγραμματισμών. 

Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, αναφερόμαστε στον Χάρτη των Πολυγραμματισμών.. 

Είναι ένα αναλυτικό εργαλείο για εξερεύνηση, το οποίο αποτελείται από τέσσερις 

αλληλοσυνδεόμενες διαστάσεις των Πολυγραμματισμών. Αυτές είναι η λειτουργική 

διάσταση (functional dimension), η διάσταση δημιουργίας των νοημάτων 

(meaning maker), η κρίσιμη διάσταση (critical dimension) και η μετασχηματιστική 

διάσταση (transformative dimension) (UofSA & SADECS, 2004). 

Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργική διάσταση περιλαμβάνει την τεχνική ικανότητα και 

τη γνώση «πώς-να». Με πολυτροπικά κείμενα, αυτό συνεπάγεται πώς να ενεργοποιεί 

και να λειτουργεί κανείς ένα εργαλείο ΤΠΕ, να αναγνωρίζει τα εικονίδια, να 

αποκωδικοποιεί τα σύμβολα και να διαβάζει τα μενού. Όσο αφορά, την διάσταση 

λήψης νοημάτων, περιλαμβάνει την κατανόηση του τρόπου, με τον οποίο 

διαφορετικοί τύποι κειμένου καθώς και οι νέες τεχνολογίες έχουν νόημα στον κόσμο 

και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους δικούς μας, αλλά και για άλλους 

σκοπούς. Η έμφαση δίνεται στην μορφή και στο σκοπό του κειμένου για να προκύψει 

νόημα (UofSA & SADECS, 2004). 

Στη συνέχεια, η κρίσιμη διάσταση περιλαμβάνει την κατανόηση του ότι δεν υπάρχει 

μία παγκόσμια αλήθεια σε καμία ιστορία και ό, τι λέγεται ή μελετάται είναι 

επιλεκτικό (σκόπιμο). Επίσης συμπεριλαμβάνει την κριτική επιλογή της κατάλληλης 

τεχνολογίας για μία εργασία. Τέλος, η μετασχηματιστική διάσταση, περιλαμβάνει τη 

χρήση δεξιοτήτων και γνώσεων με νέους τρόπους και νέες καταστάσεις για το 

σχεδιασμό και την παραγωγή νέων κειμένων (UofSA & SADECS, 2004). 

Οι εκπαιδευτικοί-ερευνητές λοιπόν ανέπτυξαν και καθιέρωσαν, τον Χάρτη των 

Πολυγραμματισμών για να αναλύσουν και να αναθεωρήσουν τις πρακτικές της 

διδασκαλίας τους. Με τη χρήση του Χάρτη των Πολυγραμματισμών, οι δάσκαλοι θα 

μπορούσαν να αναλύσουν την μάθηση των παιδιών, να προγραμματίσουν το επόμενο 

βήμα ή τις ευκαιρίες για διδασκαλία καθώς και να περιγράψουν την μάθηση των 

παιδιών σε γονείς και άλλους δασκάλους. Ίσως, η περισσότερη χρήση ήταν στο να 

σχεδιάσουν ρητές οδηγίες και να επικοινωνήσουν σχετικά με την μάθηση σαν να 

ήταν παιδιά, καθώς και οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να μοιραστούν αυτή τη 

νέα μάθηση και κατανόηση (UofSA & SADECS, 2004). 



25 
 

 Οι δάσκαλοι-ερευνητές χρησιμοποίησαν τον Χάρτη των Πολυγραμματισμών, ο 

οποίος, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω αποτελείται από τέσσερα αλληλένδετα 

στάδια με διαφορετική εστίαση στο καθένα: 

● τους λειτουργικούς χρήστες ή τις λειτουργικές δεξιότητες 

● πώς οι μαθητές βρίσκουν νόημα ή τη σημασία από το κείμενο 

● τις κρίσιμες πτυχές της χρήσης της τεχνολογίας, τις πολιτιστικές προοπτικές, 

δύναμη και τοποθέτηση 

● τις μετασχηματιστικές πτυχές του υπολογιστή: πώς οι μαθητές έχουν λάβει 

την  νέα μάθηση και πώς τη χρησιμοποιούν με άλλους τρόπους 

 

Στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 3, 4, 5 & 6), αναλύονται οι παραπάνω διαστάσεις, 

για να μπορέσουμε να τις κατανοήσουμε καλύτερα και να καταλάβουμε πως 

χρησιμοποιήθηκαν στον σχεδιασμό της διδασκαλίας μας. 

Πιο αναλυτικά: 

Πίνακας 3 

Οι δεξιότητες του Λειτουργικού Χρήστη (Functional user) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ 

Σε λειτουργικό επίπεδο, τα παιδιά θα αναπτύξουν δεξιότητες για να είναι σε θέση 

να: 

● ενεργοποιούν και απενεργοποιούν τον υπολογιστή με τον σωστό τρόπο 

● ανοίγουν και να κλείνουν ένα πρόγραμμα, ένα αρχείο ή ένα φάκελο 

● αποθηκεύουν εργασίες και να ανακτούν αρχεία 

● χειρίζονται το ποντίκι, να ελέγχουν το ποντίκι, ειδικά διπλό κλικ 

● χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο 

● επεξεργάζονται, να διορθώνουν και το πλήκτρο «back space» 

● αναγνωρίζουν μερικά γράμματα και αριθμούς στο πληκτρολόγιο 

● αλλάζουν την οθόνη και το φόντο στον υπολογιστή 

Οι δεξιότητες του Λειτουργικού Χρήστη (Functional user)  

συνοπτικά 

 Τοποθεσία, αποκωδικοποίηση, χρήση συμβόλων και 

εικονιδίων 

 Επιλογή και λειτουργία εξοπλισμού 

 Άνετη εναλλαγή και συνδυασμός μέσων- φωτογραφικές 

μηχανές, βίντεο, υπολογιστές 
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● συντονίζουν τη χρήση πολλαπλών πτυχών του προγράμματος για την 

επίτευξη ενός αποτελέσματος 

● διερευνούν ποικιλόμορφα τα ΤΠΕ μέσω του παιχνιδιού 

● αναγνωρίζουν, να χρησιμοποιούν και να κατανοούν τα εικονίδια και τα 

σύμβολα π.χ. το X στη γωνία κλείνει μια οθόνη 

● χρησιμοποιούν μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή σαρωτή 

● κατεβάζουν ψηφιακές φωτογραφίες 

● χρησιμοποιούν τη λειτουργία εκτύπωσης 

● έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο 

● κάνουν περιήγηση ανάμεσα στις ιστοσελίδες 

● επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία και να χρησιμοποιούν τα κουμπιά για να 

προσθέσουν ήχο, κινούμενα σχέδια 

● εισάγουν τις εικόνες στην εργασία και να ρυθμίζουν το μέγεθος 

● επιλέγουν ένα χρώμα φόντου 

● χρησιμοποιούν το κατάλληλο λογισμικό ανάλογα την ηλικία 

● χρησιμοποιούν εργαλεία σχεδίασης Kid Pix και δημιουργούν Slideshows 

● χειρίζονται τη λειτουργία Slideshow 

● χρησιμοποιούν τις μεταβάσεις στο Slideshows 

● προσθέτουν κείμενο σε διαφάνειες 

● μπορούν να δουν την εργασία, που δημιουργήθηκε προηγουμένως 

● δείχνουν αναδυόμενες ικανότητες στη χρήση ενός ευρύτερου φάσματος 

εργαλείων με σκοπό να τραβήξουν μια εικόνα και να αλλάξουν τα χρώματα 

του πινέλου 

● δείχνουν τη γνώση της επεξεργασίας κειμένου 

● χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα δακτυλογράφησης για να αυξήσουν την 

ταχύτητα και την ακρίβεια 

● ανοίγουν, να απαντούν και να εκτυπώνουν μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

● αναγνωρίζουν ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

● τοποθετούν και να αναπαράγουν τα CD 

● κάνουν περιήγηση στα χειριστήρια χειρός μιας κονσόλας παιχνιδιών 

● λειτουργούν τηλεχειριστήρια για τη λειτουργία της τηλεόρασης, του βίντεο, 

της στερεοφωνικής συσκευής, της συσκευής αναπαραγωγής DVD 

● αλλάζουν μεταξύ και να εστιάζουν σε διαφορετικές διαδραστικές συσκευές 

ταυτόχρονα (π.χ. Nintendo & Game Boy) 

● χρησιμοποιούν φωτοτυπικό μηχάνημα *. 

 

*Ελεύθερη απόδοση από τo UofSA & SADECS, 2004, p. 151-152 

 

Ερωτήματα για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων: 

-Ως μαθητής, ποια σήματα ή σύμβολα χρειάζομαι για να αποκωδικοποιήσω; 
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-Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω μία σειρά από εργαλεία (στυλό, χαρτί, κάμερες, 

βίντεο ή υπολογιστές); 

-Πώς μπορώ να δείξω τη χρήση του διαδικτύου και των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων/λογισμικών; 

-Πώς μπορώ να εμπλακώ σε διερευνητικό παιχνίδι με τους πολυγραμματισμούς; 

 

Πίνακας 4 

Οι δεξιότητες του Δημιουργού Νοημάτων (Meaning Maker) 

 

 

 

 

 

 

 

MEANING MAKER 

Ως  δημιουργοί νοημάτων, τα παιδιά: 

● δημιουργούν σκηνές με ένα θέμα ή σχετικές πτυχές 

● είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να ξέρουν τι να δημιουργήσουν 

● αναζητούν συγκεκριμένες εικόνες, σκηνές, λειτουργίες 

● μαθαίνουν μέσα από την επίλυση άλλων προβλημάτων 

●  γνωρίζουν πολλά διαφορετικά προγράμματα 

● ακολουθούν τις οδηγίες σε παιχνίδια βασισμένα στον γραμματισμό 

● χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών 

● πληκτρολογούν λέξεις-κλειδιά / φράσεις σε μια μηχανή αναζήτησης 

● αναγνωρίζουν ορισμένους ήχους και τις σημασίες τους, π.χ. τον τόνο κλήσης 

του διαδικτύου 

● ανταποκρίνονται και γράφουν διαφορετικά κειμενικά είδη 

● αναπτύσσουν καλά ερωτήματα για τη διεξαγωγή έρευνας (μάθηση βασισμένη 

σε πηγές) 

● μπορούν να διαβάσουν και να καταλάβουν ένα πρόγραμμα 

● αναγνωρίζουν και διαβάζουν οπτικά σημεία 

● χρήση του υπολογιστή για υποστήριξη ορθογραφίας, ακουστικών και οπτικών 

πτυχών του υπολογιστή 

● αναστοχάζονται, εκφράζοντας συναισθήματα και απαντώντας στα κείμενα 

● μοιράζονται και εξηγούν το έργο τους σε άλλους 

● μοιράζονται σκέψεις και ιδέες πίσω από τα κείμενα που δημιουργούν 

Οι δεξιότητες του Δημιουργού Νοημάτων (Meaning Maker) 

συνοπτικά 

 Κατανόηση των πολυτροπικών σημασιών 

 Κατανόηση του σκοπού και της μορφής του κειμένου 

 Σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις 
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● αναγνωρίζουν ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ένα 

εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων και τόπων 

● κατανοούν για ποιους λόγους υπάρχουν κωδικοί πρόσβασης και πώς 

προωθείται η ασφάλεια των δεδομένων 

● χρησιμοποιούν διαφορετικά είδη κειμένων για τη μετάδοση διαφορετικών 

ειδών μηνυμάτων 

● αντιλαμβάνονται το σκοπό των διαφορετικών συσκευών 

● αναγνωρίζουν το σκοπό των οδηγιών (τόσο σε μορφή βιβλίου όσο και στο 

διαδίκτυο) 

● συνειδητοποιούν την ανάγκη να δουλέψουν μέσω διεργασιών/βήματα  

● επιλύουν ένα πρόβλημα με υπολογιστές 

● επιλέγουν  πότε και πού να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ή πότε ήταν πιο 

κατάλληλο το στυλό και το χαρτί 

● μπορούν να αποφασίσουν ποια συσκευή ΤΠΕ ήταν η πιο κατάλληλη για την 

εργασία 

● μπορούν να συνδέσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τις 

νέες εργασίες  

● αναγνωρίζουν σύμβολα από την προηγούμενη χρήση των ΤΠΕ *. 

 

*Ελεύθερη απόδοση από τo UofSA & SADECS, 2004, p. 153-154 

 

Ερωτήματα για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων: 

-Τι είδους νοήματα ή τρόπους κατανόησης, συμπεράσματα δημιουργώ; 

-Μπορώ να κατανοήσω τον σκοπό της δραστηριότητας; 

-Τι είδους προϋπάρχουσας γνώσης έφερα σε αυτή τη δραστηριότητα (τι 

χρησιμοποίησα από αυτά που ξέρω); 

-Τι κατανοώ όσον αφορά τους πολυγραμματισμούς (πολυτροπικούς γραμματισμούς); 
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Πίνακας 5 

Οι δεξιότητες του Κριτικού Αναλυτή (Critical Analyser) 

 

 

 

 

 

 

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 

Ως κριτικοί αναλυτές, τα παιδιά ξεκινούν να κατανοούν: 

● τη σημασία των υπολογιστών στον κόσμο και πόσο βασιζόμαστε σε αυτούς 

● πώς οι υπολογιστές είναι κεντρικοί στα πάντα στο σπίτι και πώς 

περιτοιχιζόμαστε από αυτούς 

● για πόσα πολλά, διαφορετικά πράγματα χρησιμοποιούμε/χρειαζόμαστε τους 

υπολογιστές 

● πώς άλλες χώρες μπορεί να μην έχουν τόση τεχνολογία και γιατί; 

● τη χρήση συγκεκριμένων εικόνων και σκηνών για τη δημιουργία 

ενδιαφέροντος/κατανόησης/διάθεσης. 

● το σκοπό και τη δύναμη πίσω από συγκεκριμένες εικόνες και σκηνές 

● πώς ο γραμματισμός της εικόνας μπορεί να είναι δυνατός και πειστικός ειδικά 

για νέα παιδιά 

● πώς ο υπερσύνδεσμος ή οι Πολυγραμματισμοί μπορούν να συγκριθούν με το 

τυπωμένο 

● τη δύναμη του διαδικτύου στο να βρίσκουμε και να μοιραζόμαστε 

πληροφορίες και να επικοινωνούμε 

● το γεγονός ότι το διαδίκτυο είναι διαθέσιμο σε διαφορετικές γλώσσες για 

άλλες χώρες και ανθρώπους 

● πώς το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά μηνύματα φέρνουν τους ανθρώπους 

κοντά και κάνουν τον κόσμο μικρότερο 

● πώς το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά μηνύματα είναι για όλους, κάθε ηλικία, 

φύλο και όλες τις γλώσσες 

● πώς το διαδίκτυο χρησιμοποιείται και γιατί  

● ποιος δημιουργεί διαφορετικές ιστοσελίδες και γιατί; 

● το γεγονός ότι δεν είναι όλα στο διαδίκτυο αληθή 

● την ανάγκη της κριτικής ανάλυσης του τι διαβάζουμε και γιατί 

● τον έλεγχο που δίνουνε οι υπερσύνδεσμοι, π.χ. επιλογή δικών τους διαδρομών 

● τον σκοπό πίσω από τις διαφημίσεις, τις ιστοσελίδες και το εμπόριο 

● εάν οι διαφορετικές κουλτούρες ηλικίες και τάξεις, φύλα, αντιπροσωπεύονται 

στη διαφήμιση στις ιστοσελίδες και στις ταινίες 

Οι δεξιότητες του Κριτικού Αναλυτή (Critical Analyser) 

συνοπτικά 

 Ικανότητα ανάλυσης ομιλίας 

 Ίσες ευκαιρίες για μάθηση 

 Ισχύ και θέση μετάδοσης των μηνυμάτων 

 Χρήση των κειμενικών ειδών με τον κατάλληλο τρόπο 
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● εάν οι διαφορετικές κουλτούρες ηλικίες και τάξεις, φύλα, στοχοποιούνται στη 

διαφήμιση στις ιστοσελίδες και στις ταινίες 

● γιατί συγκεκριμένες λέξεις, μουσική, εικόνες, animations, χρησιμοποιούνται 

● από ποιον στέλνονται τα emails και γιατί 

● τη δύναμη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, για να βρει κάποιος και να 

μοιραστεί πληροφορίες και να επικοινωνήσει 

● η σημασία της μάθησης μέσω της παρατήρησης των άλλων 

● το να κάνει κάποιος ερωτήσεις όταν πειραματίζεται με ποικίλες ΤΠΕ 

● το να κάνει τις σωστές ερωτήσεις όταν προσπαθεί να μάθει νέες δεξιότητες 

● ποιος είχε την πρόσβαση-δύναμη μέσα στον παιδικό σταθμό/σχολείο ή σπίτι 

όταν έφτασε στο να χρησιμοποιήσει ποικίλες ΤΠΕ 

● πώς η θέση στην οικογένεια και στην κοινωνία έκαναν τη διαφορά στην 

χρήση των ΤΠΕ 

● ποιος ελέγχει πώς ο χρόνος ξοδεύεται στους υπολογιστές και γιατί 

● πώς τα παιχνίδια πρέπει κάποιες φορές να παίζονται χωριστά, ώστε να 

αποφεύγονται οι συγκρούσεις μεταξύ συγγενών (ανάμεσα στα αδέρφια) 

● τη βία των παιχνιδιών και πώς επηρεάζουν διαφορετικούς ανθρώπους 

● τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής ζωής και των παιχνιδιών 

● πώς οι αγαπημένες ιστοσελίδες μπορούν να αποθηκευτούν, μα επιστρέψουμε 

σ’ αυτές, να πλοηγηθούμε και να μοιραστούμε με άλλους 

● πόσο καλά/δυνατά ένιωσαν το να μοιραστούν ικανότητες και γνώσεις με 

άλλους, π.χ. να μοιραστούν ιστοσελίδες με συμμαθητές 

● πώς οι φόβοι, ανασφάλειες και ανησυχίες επηρεάζουν την πρόοδο και την 

επιτυχία, ειδικά σε μια ομάδα 

● τη διαφοροποίηση του λογισμικού και των ιστοσελίδων ως προς την 

καταλληλότητα και γιατί 

● ποια πληροφορία είναι κατάλληλη για ποιον και γιατί 

● την επιλογή κατάλληλου λογισμικού και συσκευών για να υποστηρίξουν τη 

δική τους μάθηση *. 

*Ελεύθερη απόδοση από τo UofSA & SADECS, 2004, p. 155-156 

 

Ερωτήματα για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων: 

- Ποια κοινωνική δράση εκτυλίσσεται εδώ; 

- Ποιες ισότιμες πρακτικές μπορούν να επηρεάσουν τη ταυτότητά μου και τα 

δικαιώματα των άλλων; 

- Πώς μπορεί η δύναμη και η θέση που έχω να επηρεάσει τον τρόπο που 

κατανοώ τους πολυγραμματισμούς; 

- Πώς μπορώ να επιλέξω τους σημειωτικούς τρόπους, το κατάλληλο βίντεο, 

υπολογιστές λογισμικό, τις κατάλληλες συσκευές και πληροφορίες για να 

υποστηρίξω τη μάθησή μου; 
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Πίνακας 6 

Οι δεξιότητες του Μετασχηματιστή (Transformer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 

Ως μετασχηματιστής το παιδί: 

● επεκτείνει το παιχνίδι με τις ΤΠΕ σε άλλα γεγονότα π.χ. ζωγραφική, 

διάβασμα, κολάζ ή κατασκευές 

● επεκτείνει τις γνώσεις του στις ΤΠΕ σε άλλες περιοχές μάθησης, όπως 

Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, το περιβάλλον κτλ 

● μετατρέπει παραδοσιακά κείμενα σε πολυτροπικά κείμενα και το αντίθετο 

● αναγνωρίζει/ ονομάζει βασικά στοιχεία/εικόνες ενός προγράμματος και να τα 

αναγνωρίζει σε κάποια άλλο 

● αναγνωρίζει ότι πολλές εικόνες σε ένα πρόγραμμα έχουν τις ίδιες λειτουργίες 

σε ένα άλλο πρόγραμμα 

● εξάγει δουλειά από ένα πρόγραμμα, σε ένα άλλο, δημιουργώντας ένα 

καινούριο πολυτροπικό κείμενο 

● αναγνωρίζει λέξεις μέσα σε διαφορετικό πλαίσιο από το διαδίκτυο στα βιβλία 

● να αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα, από ένα πρόγραμμα σε ένα άλλο 

● ακούει τις οδηγίες/αφηγήσεις/ιστορία  και έπειτα να δημιουργήσει τα δικά του 

πολυτροπικά κείμενα ως απάντηση 

● επιλέγει τις κατάλληλες λέξεις όταν ψάχνει στο διαδίκτυο 

● επιλέγει κατάλληλες ιστοσελίδες/συνδέσμους όταν ψάχνει στο διαδίκτυο 

● διαμορφώνει το κείμενο αλλάζοντας 

μέγεθος/γραμματοσειρά/χρώμα/θέση/φόντο/νούμερο σελίδων 

● δημιουργεί το δικό του βιβλίο χρησιμοποιώντας πληροφορίες που έχει βρει 

στο διαδίκτυο 

● δημιουργεί το δικό του κείμενο, για να μοιραστεί με την οικογένειά του 

● αλλάζει μηνύματα και πληροφορίες προς άλλους με ηλεκτρονικά μέσα πχ. 

ηλεκτρονικά μηνύματα/κινητά τηλέφωνα 

● δουλεύει ανεξάρτητα όταν έχει να ολοκληρώσει μια εργασία 

● καταλαβαίνει τους κανόνες/ενέργειες σε ένα παιχνίδι ώστε με αυτοπεποίθηση 

να παίξει ένα άλλο 

● καταλαβαίνει το σκοπό και τα αποτελέσματα πίσω από κάθε 

Οι δεξιότητες του Μετασχηματιστή (Transformer) 

συνοπτικά 

 Χρησιμοποιεί ικανότητες και γνώσεις με νέους τρόπους 

 Σχεδιάζει κείμενα 

 Δημιουργεί καινούρια κείμενα  
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εργασία/αντικείμενο 

● αναγνωρίζει τις διαφορετικές χρήσεις της ψηφιακής κάμερας και στατικής 

μηχανής φωτογραφικής 

● αναγνωρίζει τις διαφορές ανάμεσα στα τυπωμένα κείμενα και τα διαδικτυακά 

κείμενα 

● επιλέγει με αυτοπεποίθηση συνδέσμους μέσα σε ιστοσελίδες, γνωρίζοντας ότι 

μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερες περιπέτειες *. 

*Ελεύθερη απόδοση από τo UofSA & SADECS, 2004, p. 157-158 

 

Ερωτήματα για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων: 

-Τι έχω μάθει και τι μπορώ να κάνω τώρα; 

-Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τις ικανότητές με έναν διαφορετικό τρόπο; 

-Ποιες πτυχές από ό, τι έχω μάθει μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλους τρόπους; 

-Πώς μπορώ να επεκτείνω και να παίξω με τη νέα μου γνώση; 

 

1.3.1 Ο Χάρτης των Πολυγραμματισμών για την ανάλυση και αξιολόγηση 

προγραμμάτων ψηφιακής αφήγησης 

   Ο Χάρτης των Πολυγραμματισμών σχεδιάστηκε για να διερευνήσει τι μπορούν να 

κάνουν τα παιδιά με τις ΤΠΕ. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, όπως όλα τα άλλα 

παιδιά κατά τα πρώτα χρόνια, αναπτύσσουν όλες τις πτυχές των Πολυγραμματισμών 

(UofSA & SADECS, 2004). 

Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά, που συμμετείχαν στις έρευνες, εξέφρασαν νόημα για 

το κείμενο που είχαν δημιουργήσει τα ίδια. Επίσης, μάθαιναν να χρησιμοποιούν το 

πληκτρολόγιο, τις δεξιότητες μάθησης, αλλά και να αποκτούν γνώσεις μέσω της 

χρήσης διαφορετικών προγραμμάτων. Ήταν κρίσιμοι και επιλεκτικοί για το τι θέλουν 

να κάνουν. Χρησιμοποίησαν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απέκτησαν σε 

πολλούς τομείς της ανάπτυξης τους (UofSA & SADECS, 2004). 

Τα παιδιά λοιπόν, δεν χρησιμοποίησαν μόνο υπολογιστές για να περάσουν την ώρα 

τους ή από περιέργεια, αλλά εκτίθενται σε σημαντικές εμπειρίες επίλυσης 

προβλημάτων. Αυτές οι λειτουργίες έγιναν πιο λογικές για τους εκπαιδευτικούς και 

τα παιδιά από ό, τι να μάθαιναν να πληκτρολογούν ή να μάθαιναν όλα τα 

χαρακτηριστικά του Kid Pix. Αντί μιας εξατομικευμένης μάθησης, παρατηρήθηκε ότι 

η περιοχή του υπολογιστή έγινε κέντρο κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όπου τα παιδιά 

υποστήριζαν το ένα το άλλο στις διαδικασίες μάθησης (UofSA & SADECS, 2004). 
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Ο Χάρτης των Πολυγραμματισμών είναι ένα πολυεπίπεδο εργαλείο, που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Όλα τα παιδιά και οι 

εκπαιδευτικοί, που συμμετείχαν στο έργο «Children of the new millennium» (2002-

2004), βρήκαν τη χρήση των ΤΠΕ ως κίνητρο. Μέσα από το Χάρτη των 

Πολυγραμματισμών, αναπτύσσουν μια ευρύτερη θεώρηση της παιδείας, που 

επικεντρώνεται στη λειτουργία της επικοινωνίας και στις πολλές επιλογές και 

μορφές, που είναι διαθέσιμες για την μετάδοση του μηνύματος σε άλλους (UofSA & 

SADECS, 2004). 

Οι δάσκαλοι-ερευνητές βρήκαν το Χάρτη των Πολυγραμματισμών ως ένα χρήσιμο 

εργαλείο για την ανάλυση της μάθησης των παιδιών. Στο έργο «Children of the new 

millennium» (2002-2004) παρουσιάζεται μία σειρά από ιστορίες μάθησης, οι οποίες 

στο τέλος αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν με οδηγό τον Χάρτη των 

Πολυγραμματισμών. Μία απ’ αυτές τις ιστορίες, που αξίζει να αναφερθεί είναι η 

ιστορία με τίτλο «The Saddle Club». Πρωταγωνίστρια σε αυτή την ιστορία ήταν η 

Evelyn, η οποία ήταν τεσσάρων ετών. Επρόκειτο για ένα ευαίσθητο και ντροπαλό 

παιδί, που προτιμούσε να παρακολουθεί, παρά να συμμετέχει σε μεγάλες ομάδες. Της 

άρεσε το κολάζ, η ζωγραφική και οι κατασκευές. Είχαν έναν υπολογιστή σπίτι τους. 

Εκείνη παρακολουθούσε το Saddle Club στην τηλεόραση, ένα φιλικό πρόγραμμα με 

άλογα (UofSA & SADECS, 2004). 

Συνέχεια, άκουγε έναν φίλο της στο σχολείο, που έλεγε για το διαδίκτυο και ότι 

αναζητά κάμπιες. Η ίδια, όταν έφυγαν τα παιδιά πήγε και ζήτησε απ’ την δασκάλα 

της αν θα μπορούσε να ψάξει για άλογα. Από τότε, η Evelyn άρχισε να χρησιμοποιεί 

τον υπολογιστή σ’ ένα ήσυχο περιβάλλον. Αισθάνθηκε άνετα να διερευνήσει και να 

θέσει ερωτήσεις.  Η δασκάλα τότε τους ζήτησε να δουν μια εικόνα, που βρήκαν στο 

διαδίκτυο για τα άλογα. Στη συνέχεια, αυτό οδήγησε στη σύνταξη λέξεων, αλλά και 

προτάσεων σχετικών με τα άλογα, χρησιμοποιώντας βιβλία καθώς και το Διαδίκτυο. 

Στόχο είχαν να βρουν πληροφορίες και να τις αξιοποιούσαν, όπως εκείνα ήθελαν  

(κολάζ, θεατρικό παιχνίδι με τα άλογα κ.ο.κ) (UofSA & SADECS, 2004). 

Μετά απ’ αυτό, η Evelyn ζητούσε καθημερινά να ψάχνει πληροφορίες για τα άλογα 

στο Διαδίκτυο και έτσι άρχισε να φτιάχνει το δικό της βιβλίο αλόγων με εικόνες και 

λόγια. Όλα αυτά τα μοιράστηκε με την ομάδα της. Η αυτό-ανακάλυψη λοιπόν, της 

Evelyn. Ένα ταξίδι εκμάθησης μοναδικό και συναφές με τα ενδιαφέροντα και τις 

ανάγκες της. Παρατηρούμε την μεταμόρφωση ενός ντροπαλού και δειλού κοριτσιού 
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σ’ ένα σίγουρο και ευτυχισμένο άτομο, που ανέλαβε τον έλεγχο της δικής της 

μάθησης (UofSA & SADECS, 2004). 

Αξιολογώντας την παραπάνω ιστορία μάθησης σύμφωνα με τον Χάρτη των 

Πολυγραμματισμών, είδαμε ότι η Evelyn ως λειτουργικός χρήστης, χρησιμοποίησε το 

ποντίκι και το πληκτρολόγιο καλά, κατάλαβε ότι το Χ κλείνει μια οθόνη, ενώ 

αναγνώρισε και κάποια άλλα σύμβολα. Επίσης, επέλεξε μια σειρά ΤΠΕ για να 

επεκτείνει τις μαθησιακές τις εμπειρίες και βρήκε πληροφορίες από το διαδίκτυο 

(UofSA & SADECS, 2004). 

Ως κατασκευαστής της σημασίας, η Evelyn επέλεξε να χρησιμοποιήσει τον 

υπολογιστή για να αναζητήσει πληροφορίες για τα άλογα από το διαδίκτυο. 

Ταυτόχρονα, κατανόησε ότι με τη βοήθεια του διαδικτύου, μπορεί να πληκτρολογεί 

λέξεις-κλειδιά σε μία μηχανή αναζήτησης. Ως κριτικός αναλυτής, η μικρή μας φίλη, 

χρησιμοποίησε τον υπολογιστή, ένιωσε πλέον άνετα και έθεσε ερωτήματα. Η Evelyn 

επέλεξε το κατάλληλο λογισμικό και υλικό για να υποστηρίξει τη δική της μάθηση. 

Ζήτησε να μπει στο διαδίκτυο για να ψάξει για τα άλογα και έπειτα για τις νεράιδες 

(UofSA & SADECS, 2004).  

Ως μετασχηματιστής, η Evelyn μεταμόρφωσε τις δικές τις αποκτηθείσες γνώσεις 

σχετικά με τα άλογα απ’ το διαδίκτυο και τα βιβλία σ’ ένα δικό της βιβλίο με δικά της 

γραπτά λόγια και προτάσεις για τα άλογα. Το βιβλίο αυτό περιείχε επίσης έγχρωμες 

ζωγραφισμένες εικόνες στο χέρι, ονόματα αλόγων, προτάσεις για τα άλογα και 

μερικές τυπωμένες λέξεις. Κατανόησε την έννοια του γραπτού κειμένου. 

Απολάμβανε να ακούει τι γράφει και στη συνέχεια επέλεγε ποιες απ’ αυτές τις 

πληροφορίες, ήθελε να αντιγράψει στο δικό της βιβλίο. Άρχισε να αναγνωρίζει 

μερικά γράμματα και λέξεις και τους παρουσίασε το βιβλίο της (UofSA & SADECS, 

2004). 

Αν συνέχιζε, η μικρή Evelyn να ενδιαφέρεται για τα άλογα και να εργάζεται κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, σίγουρα θα μπορούσε να φτιάξει και να μετατρέψει αυτό το βιβλίο 

της σε ψηφιακή μορφή. Δηλαδή, να μετέφερε τις εικόνες που ζωγράφισε και τα 

γράμματα στον υπολογιστή. Τότε θα είχε δημιουργήσει το ψηφιακό βιβλίο των 

αλόγων. Σύμφωνα με την παραπάνω ιστορία, καταλαβαίνουμε τη σημαντικότητα του 

Χάρτη των Πολυγραμματισμών σχετικά με την ανάλυση και την αξιολόγηση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικά, αλλά και ιδιαίτερα σε προγράμματα ψηφιακής 

αφήγησης, όπως θα γνωρίσουμε και στην παρούσα έρευνα (UofSA & SADECS, 

2004). 
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1.3.2 Ψηφιακή αφήγηση σύμφωνα με τις αρχές της Ολικής Γλώσσας 

  Η τέχνη της αφήγησης παρουσιάζεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτέλεσε την 

«πρώτη προσπάθεια του ανθρώπου» να επικοινωνήσει με τους άλλους γύρω του και 

να δημιουργήσει μια ιστορία (Βασιλοπούλου, 2017, σ. 27˙ Ohler, 2013). Μάλιστα 

έχει αναφερθεί ότι χωρίς αυτή δεν θα υπήρχε κοινωνία, καθώς χρονολογείται από την 

περίοδο, που οι άνθρωποι ήθελαν να εκφράσουν τις ιστορίες της εποχής τους και τις 

ανησυχίες τους (Βασιλοπούλου, 2017˙ Ιωακειμίδου, Μανούσου, & Παπαδημητρίου, 

2017˙ Σαλαπασίδου, 2017˙ Kucirkova, Littleton, & Cremin, 2017). 

Επειδή όμως οι εποχές αλλάζουν και η κοινωνία συνεχώς εξελίσσεται, σε 

συνδυασμό με την εισαγωγή των πολυμέσων και τη χρήση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), παρατηρείται μία νέα μορφή αφήγησης, η 

ψηφιακή αφήγηση (digitalstorytelling). Έχουν δοθεί κατά καιρούς πολλοί ορισμοί, οι 

οποίοι συγκλίνουν σε έναν κυρίως ορισμό. Πιο συγκεκριμένα, στον ορισμό της 

«σύνδεσης της αφήγησης με μία πληθώρα διαθέσιμων εργαλείων, όπως γραφικά, 

ήχος, βίντεο, εικονογράφηση και διαδικτυακή δημοσίευση» μέσα απ’ τα οποία 

προσπαθούν να περάσουν τα μηνύματα που επιθυμούν και να επικοινωνήσουν 

(Βασιλοπούλου, 2017, σ. 28˙ Σαλαπασίδου, 2017).  

Η ψηφιακή αφήγηση, τα τελευταία χρόνια, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα έχει 

κερδίσει την προτίμηση τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των ερευνητών σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης, στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, καθώς και στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (Ιωακειμίδου, Μανούσου, & Παπαδημητρίου, 2017˙ Μεϊμάρης, 2013˙ 

Σαββοπούλου & Μπράτιτσης, 2017˙ Μαργαρίτη & Μπράτιτσης, 

2014˙ Μουταφίδου, Μέλλιου, & Μπράτιτσης, 2016˙ Σεφερίδου, 2016˙ Sargeant & 

Mueller, 2018˙ Madej, 2003). 

Οι ψηφιακές ιστορίες, αποτελούν ένα εναλλακτικό εργαλείο μάθησης, που ενισχύει 

τον τρόπο έκφρασης των παιδιών στη τάξη του νηπιαγωγείου. Όπως έχει αναφερθεί 

και παραπάνω, υπάρχουν πολλοί ορισμοί για την ψηφιακή αφήγηση, ωστόσο οι 

περισσότεροι συγκλίνουν στον συνδυασμό της αφήγησης με μια ποικιλία ψηφιακών 

πολυμέσων. Σχεδόν κάθε ψηφιακή ιστορία συνδυάζει γραφικά, κείμενο, 

ηχογραφήσεις, βίντεο, μουσική, με σκοπό να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο θέμα 

(Papadimitriou, Kapaniaris, Zisiadis, & Kalogirou, 2013˙ Παπαδοπούλου, 2017). 

Η ψηφιακή αφήγηση γίνεται δυνατή μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, που 

συνδυάζει διάφορα είδη σημειωτικών τρόπων, όπως είναι η χειρονομία, η ομιλία, οι 
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εικόνες (ακίνητες ή κινητές), η γραφή, η μουσική και ο ήχος (Nilsson, 2010˙ Lambert, 

2002˙ Nilsson, 2008˙ Hull & Katz, 2006). Πολύ εύστοχα, ο Hull & Nelson (2005), 

περιγράφουν μια ψηφιακή ιστορία ως ένα ψηφιακό πολυτροπικό κείμενο (Nilsson, 

2010). 

Ο Engel (1995) έχει υποστηρίξει, ότι οι αφηγήσεις των παιδιών κατασκευάζονται 

κυρίως για να κάνουν το παιδί να κατανοήσει κάτι. Στις αφηγήσεις τα παιδιά λύνουν 

τα γνωστικά πάζλ, εκφράζοντας συναισθήματα για τον εαυτό τους, αλλά και για τον 

κόσμο γύρω τους (Nilsson, 2010). Σύμφωνα λοιπόν, με πολλούς ερευνητές, πρόκειται 

για μία απλή, αλλά δυναμική μέθοδο, που βοηθά τους μαθητές να κατανοούν το 

περιεχόμενο (Papadimitriou, Kapaniaris, Zisiadis, & Kalogirou, 2013˙ Brunner,1990˙ 

Gils, 2005 in: Sadik, 2008, p. 489). 

Επιπλέον, στην ψηφιακή αφήγηση παρατηρείται να συνδυάζονται οι τρόποι 

γλώσσας και εικόνας, γεγονός, που καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρον την μελέτη τους ως 

σημειωτικών μέσων στο πλαίσιο μιας δημιουργικής παιδείας, αλλά και των διαφόρων 

δραστηριοτήτων, που θα την πλαισιώνουν. Για παράδειγμα, η δυνατότητα ανάμειξης 

του ήχου, του σεναρίου, της εικόνας και άλλων σημειωτικών τρόπων, επιτρέπει στα 

παιδιά και τους νέους να εκφράζουν περίπλοκες σκέψεις και συναισθήματα. Τελικά, 

οι σκέψεις του Vygotsky για την ανάπτυξη του γραπτού λόγου και της 

δημιουργικότητας φαίνεται να «μπήκαν σε διάλογο» (Nilsson, 2010, σ. 152) με την 

θεωρία της πολυτροπικότητας (Nilsson, 2010˙ Παπαδοπούλου, 2017˙ Σεφερίδου, 

2016). 

Μία έρευνα που αφορά την ψηφιακή αφήγηση μας μεταφέρει στον κόσμο ενός 

μικρού παιδιού, του Simon, ο οποίος είναι εννιά ετών και αντιμετωπίζει κάποιες 

δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα, ο Simon, όπως και πολλά άλλα παιδιά, αντιμετωπίζει 

την ανάγνωση και τη γραφή ως εμπόδια και όχι ως εργαλεία. Ωστόσο, όταν του 

δόθηκε η ευκαιρία να δημιουργήσει ψηφιακές ιστορίες, ήταν βαθιά αφοσιωμένος. 

Δημιούργησε σύνθετες ιστορίες μέσα από διαφορετικά είδη με βάση μια ποικιλία 

θεμάτων (Nilsson, 2010).  

Ακόμη, ο Simon, με την ψηφιακή αφήγηση ανέπτυξε την ομιλία και την ανάγκη 

χρήσης γραπτού λόγου, που δεν την είχε. Γι αυτό συνετέλεσαν πολλοί λόγοι. Οι 

ψηφιακές ιστορίες επιλέχθηκαν με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του ίδιου, 

ενώ τα χαρακτηριστικά της ψηφιακής αφήγησης έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Πρώτον, 

παρατηρείται δυνατή η χρήση και ο συνδυασμός διαφόρων σημειωτικών τρόπων 

(εικόνα, μουσική, ήχος, ομιλία και γραφή) και δεύτερον, η ψηφιακή αφήγηση 
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παρουσιάζει έναν τρόπο σκέψης, που είναι φυσικός τρόπος για να εκφραστούν τα 

παιδιά (Nilsson, 2010). 

Ο Simon ανέλαβε πολλούς ρόλους. Σεναριογράφος, σκηνοθέτης, παραγωγός, 

φωτογράφος, ηθοποιός, συντάκτης. Οι ψηφιακές του ιστορίες αντιπροσωπεύουν 

διαφορετικά είδη και μεταδίδουν ποικίλα μηνύματα. Παρά τις δυσκολίες λοιπόν, που 

είχε ο Simon, παρατηρήσαμε ότι όταν του δόθηκε η ευκαιρία να χρησιμοποιήσει μια 

ποικιλία σημειωτικών τρόπων έκφρασης, ιδιαίτερα της εικόνας και της μουσικής, που 

συνήθως δεν αναγνωρίζονται, όσο η γραπτή και η προφορική γλώσσα στο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον, ήταν σε θέση να δημιουργήσει περίπλοκες ιστορίες ή 

αλλιώς σύνθετα ψηφιακά πολυτροπικά κείμενα (Nilsson, 2010˙ Ochs & Capps, 

2001). 

Μία τέτοια προσέγγιση στην παιδαγωγική, θα αυξήσει τις ευκαιρίες για τους 

μαθητές να αναπτύξουν «φωνή» (Nilsson, 2010). Τα ψηφιακά βιβλία 

μετασχηματίζουν τους τρόπους, με τους οποίους τα παιδιά διαβάζουν, γράφουν, 

αλληλεπιδρούν και δημιουργούν ιστορίες (Kucirkova, Littleton, & Cremin, 2017˙ 

Marsh, 2006˙ Burnett, 2010). Ως αποτέλεσμα, να βελτιώσει την ανάγνωση και τη 

γραφή των παιδιών, με βάση το σενάριο, πράγμα το οποίο αποτελεί ένα κίνητρο για 

περαιτέρω εξερεύνηση. Η ψηφιακή αφήγηση δεν περιορίζεται στην προφορική και 

στην γραπτή γλώσσα, ως τους μόνους σημειωτικούς τρόπους, αλλά έχει πρόσβαση σε 

πολλαπλούς τρόπους έκφρασης (Nilsson, 2010). 

Σχετικά λοιπόν, με την ψηφιακή αφήγηση τα οφέλη από την παιδαγωγική της 

αξιοποίηση είναι πολλαπλά. Κάτι βασικό, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι 

«οι αφηγήσεις είναι κείμενα, τα οποία χρησιμοποιούνται σε ποικίλα κανάλια 

επικοινωνίας (προφορικά, γραπτά και κυρίως πολυτροπικά)». «Πραγματεύονται 

άλλοτε πραγματικές και άλλοτε φανταστικές ιστορίες με κύριο σκοπό να 

διασκεδάσουν τους αποδέκτες», να τους διδάξουν, να τους ενημερώσουν και μέσα 

απ’ όλα αυτά να επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν μαζί τους. Γι αυτό λοιπόν, 

«η σπουδαιότητα των γεγονότων των αφηγήσεων έγκειται στον τρόπο με τον οποίο 

αυτά δομούνται στο κείμενο, στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο λέγεται ή γράφεται η 

ιστορία» (Κέκια, 2011, σ. 130). 

Έτσι, η ψηφιακή αφήγηση βοηθάει τους μαθητές να εμπλακούν ενεργά στην 

μαθησιακή διαδικασία, αναπτύσσοντας έτσι την κριτική τους σκέψη και 

βελτιώνοντας την συνεργασία και την επικοινωνία (ακρόαση, αναμονή σειράς, 

συνδυασμός γραπτού λόγου και εικόνας). Επίσης, μέσα απ’ αυτόν τον τρόπο, τα 
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παιδιά μπορούν να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους και το ενδιαφέρον τους για 

μία πληθώρα θεμάτων (Nilsson, 2010).  

Εκτός απ’ αυτά, μπορούν να κατακτήσουν ψηφιακές δεξιότητες, να λάβουν μέρος 

σε αυθεντικές διαδικασίες μάθησης και δραστηριότητες με νόημα γι αυτά, ενώ 

συγχρόνως εκφράζουν και αποδίδουν πολλές οπτικές γωνίες για ένα θέμα. Επιπλέον, 

η ενασχόληση των μαθητών με την ψηφιακή αφήγηση κινητοποιεί τη φαντασία τους, 

ενώ ενισχύει τη γλωσσική τους ανάπτυξη (Παπαδοπούλου, 2017˙ Κόμης, χ.χ.˙ 

Ιωακειμίδου, Μανούσου, & Παπαδημητρίου, 2017˙ Kaya, 2019˙ Χριστουλάκης, 

2015). 

 Για να διαμορφώσουμε σιγά-σιγά μια Ολική τάξη, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια 

καθώς και ένα κίνητρο, κάτι που να αρέσει και να ενδιαφέρει τα παιδιά. Ένα απ’ 

αυτά, θα μπορούσε να είναι η ψηφιακή αφήγηση. Μία νέα μορφή μάθησης, που είναι 

κοντά στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, συνδυάζοντας και 

εκπληρώνοντας πολλές από τις αρχές της Ολικής Γλώσσας. 

1.4. Το κειμενικό είδος του Καραγκιόζη στην ψηφιακή αφήγηση 

 

1.4.1 Η έννοια «κειμενικό είδος» 

    Ο όρος «κειμενικό είδος» χρησιμοποιείται όταν όλες οι δραστηριότητες 

βασίζονται σε κείμενα (π.χ. βιβλίο, κινηματογραφική ταινία, αφίσα), τα οποία έχουν 

νόημα για τους αποδέκτες τους. Πιο συγκεκριμένα, «δομούνται με τη γλώσσα 

(προφορική και γραπτή), την εικόνα, τις κιναισθητικές πράξεις (χειρονομίες, 

κινήσεις, πόζες, χειρισμός αντικειμένων) κ.λ.π.» (Κέκια, 2011, σ. 30˙ Γουλής, 2016˙ 

Pappas & Zecker, 2006). Σύμφωνα λοιπόν, «με τη θεωρία της πολυτροπικότητας» 

καθένα απ’ αυτά τα κειμενικά είδη είναι «ένα πολλαπλό σύστημα τρόπων» (Κέκια, 

2011, σ. 30˙ Kress, 2010).  Οι τρόποι αυτοί δεν μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα σε σχέση 

με τον τρόπο της γλώσσας, αλλά θεωρούνται εξίσου σημαντικοί και απαραίτητοι για 

την ανάλυση των κειμένων (Κέκια, 2011). 

Για την κατάκτηση νέων πρακτικών γραμματισμού μέσα στις σχολικές τάξεις, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δουλειά με πλήρη και αυθεντικά κείμενα. Πιο 

συγκεκριμένα, «με κείμενα που να έχουν νόημα και να συνδέονται με τις εργασίες 

και τις ανάγκες που εμφανίζονται στην τάξη: την ομιλία, την ανάγνωση, τη γραφή και 

την επικοινωνία». Βασικό λοιπόν πολύ είναι ότι όλες οι δραστηριότητες πρέπει να 
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βασίζονται «σε κείμενα, που να έχουν νόημα» για τα παιδιά (Κέκια, 2011˙ Curto, 

Morillo, & Teixido, 1998, σ. 18).  

Όμως ποια είναι τα κειμενικά είδη-κλειδιά; Ένα από τα πιο βασικά ζητήματα, που 

απασχόλησε την έρευνα όσων ασχολήθηκαν με τα κειμενικά είδη, ήταν «ο 

προσδιορισμός των κριτηρίων κατηγοριοποίησης των κειμενικών ειδών» (Κέκια, 

2011, σ. 116).  

Σύμφωνα με τους Curto, Morillo και Teixido (1998, σ. 18) και ύστερα από μεγάλη 

ανάλυση, οι τύποι των κειμένων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής (Πίνακας 

7):  

 

Πίνακας 7 

Τύποι κειμένων 

ΤΥΠΟΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

Απαριθμητικό Ενημερωτικό Λογοτεχνικό Παρουσίασης Με οδηγίες χρήσης 

 

ΓΙΑ 

 

 

Χειρισμό στοιχείων Πληροφόρηση Απόλαυση Μελέτη Πράξη 

 

  Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και να παραδεχτούμε ότι η ίδια η διδασκαλία 

αποτελεί κειμενικό είδος και ως τέτοια διακρίνεται από συγκεκριμένη δομή και 

σκοπούς. Σύμφωνα με αυτή την εναλλακτική θεώρηση, θα πρέπει να 

επαναπροσδιορίσουμε την έννοια των κειμενικών ειδών. Πιο συγκεκριμένα, τα 

κειμενικά είδη, σύμφωνα με τους Knapp και Watkins (1994), είναι «οι τρόποι με τους 

οποίους κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα με τη γλώσσα, οι τρόποι με τους οποίους 

ανταλλάσουμε και διαπραγματευόμαστε πληροφορίες και γνώσεις, οι τρόποι με τους 

οποίους αλληλεπιδρούμε κοινωνικά ως μέλη των πολιτισμικών ομάδων στις οποίες 

ανήκουμε» (Κέκια, 2011, σ. 187). Όμως επειδή, κάθε πολιτισμική ομάδα έχει τους 
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δικούς της τρόπους και κώδικες επικοινωνίας, για να εκφράζει αυτή τη «γλωσσική 

ανταλλαγή», τα κειμενικά είδη έρχονται ως ένα χρήσιμο εργαλείο να γεφυρώσουν 

αυτό το χάσμα (Κέκια, 2011, σ. 187). 

Κατά συνέπεια, ως προς την εκπαίδευση, η διδασκαλία και η μάθηση των 

κειμενικών ειδών φαίνεται να είναι πιο παραγωγική, όταν το κειμενικό είδος το 

χρησιμοποιούμε ως διαδικασία, η οποία οδηγεί στην παραγωγή ενός νέου προϊόντος 

ή αλλιώς ενός πολυτροπικού κειμένου. Αυτή η παραγωγή, σημαντικό είναι να 

προκύπτει από τη δυναμική αλληλεπίδραση όλων των συμμετεχόντων. Όλο αυτό 

καθιστά τη γλωσσική διδασκαλία ως μία δυναμική αλλά και κοινωνική διαδικασία, η 

οποία έχει σκοπό να δημιουργήσει ανεξάρτητους και επιλεκτικούς αναγνώστες και 

συγγραφείς. Γι ακριβώς το λόγο, τα κειμενικά είδη δεν διδάσκονται ως κάτι σταθερό, 

που χρειάζεται αντιγραφή, όπως για παράδειγμα, οι αναφορές, οι συζητήσεις, αλλά 

ως διαδικασίες, που χρειάζονται την κριτική σκέψη, την περιγραφή και τη χρήση των 

επιχειρημάτων μας (Κέκια, 2011, σ. 188-189˙ Knapp & Watkins, 1994).  

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 8), παρουσιάζεται κατηγοριοποίηση των 

κειμενικών ειδών, όπως προτείνεται από τους Knapp και Watkins (Κέκια, 2011, σ. 

191-192). 
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Πίνακας 8 

Κατηγορίες κειμένων σύμφωνα με τη 

διαδικαστική προσέγγιση των κειμενικών ειδών 

 

 

(Knapp & Watkins, 2005, p. 29-31˙ Κέκια, 2011, σ. 191-192)   

Στην παρούσα έρευνα εστιάζουμε στην τελευταία κατηγορία των κειμενικών ειδών, 

όπως παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 8), όπου συνδυάζονται όλες 

οι κατηγορίες μαζί. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο πρώτες (αφηγηματικές/λογοτεχνικές 

και οι πραγματολογικές) σχεδιάζονται και μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως μέσο τις 

Νέες Τεχνολογίες. Με το κειμενικό είδος, το οποίο ασχοληθήκαμε ήταν η ψηφιακή 

αφήγηση, την οποία έχουμε αναλύσει σε παραπάνω κεφάλαιο. 

Το θέμα της ψηφιακής μας αφήγησης ήταν ο αγαπημένος ήρωας των παιδιών, 

Καραγκιόζης. Η ενασχόληση με αυτό θέμα, ξεκίνησε από το ενδιαφέρον και τα 

• κείμενα που ερμηνεύουν την πραγματική 
ή φανταστική, ατομική ή κοινωνική ζωή 

• ποικίλα σχήματα λόγου και η γλώσσα 
βοηθάει στην εξαγωγή προσωπικού 
μηνύματος 

• μερικά παραδείγματα: μυθιστορήματα, 
ποιήματα, θεατρικά έργα κ.ο.κ. 

Αφηγηματικά/ 
Λογοτεχνικά 

κείμενα (literary 
texts) 

• κείμενα, που αποσκοπούν στην ανταλλαγή 
της γνώσης- κείμενα της καθημερινής 
επικοινωνίας 

• μερικά παραδείγματα: περιγραφές, 
εξηγήσεις, δοκίμια, επιχειρήματα κ.ο.κ. 

Πραγματολογικά 
κείμενα (factuals 

texts) 

• αφηγηματικά/λογοτεχνικά ή 
πραγματολογικά κείμενα, που σχεδιάζονται 
ή διακινούνται από τα νέα μέσα 
επικοινωνίας: έντυπα, ραδιοφωνικά, 
τηλεοπτικά, ψηφιακά 

• συνδυασμός επικοινωνιακών τρόπων για 
την παραγωγή νοήματος (προφορικό ή 
γραπτό λόγο, εικόνες, ήχο, κίνηση...)-
πολυτροπικότητα 

• μερικά παραδείγματα: κινηματογραφική 
ταινία, ψηφιακή αφήγηση, ντοκιμαντέρ 
κ.ο.κ. 

Κείμενα των 
(Νέων) Μέσων 
Επικοινωνίας[ 

(new) media texts] 
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κίνητρα των ίδιων των παιδιών. Σε όλη αυτή τη διαδικασία μας βοήθησε ένα 

εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό και διαδραστικό πρόγραμμα για παιδιά με θέμα τον 

Καραγκιόζη, το «eShadow». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα περιγραφεί αναλυτικά 

σε επόμενα κεφάλαια.  

1.4.2 Η δημιουργία του Καραγκιόζη και ο ελληνικός χαρακτήρας του 

 Πριν μιλήσουμε για το κειμενικό είδος του Καραγκιόζη στην ψηφιακή αφήγηση, 

καλό θα ήταν να πούμε δυο λόγια για τον ίδιο τον Καραγκιόζη και την ιστορία του. 

«Το όνομα Καραγκιόζης, προέρχεται από τις τούρκικες λέξεις ‘’καρά’’ (μαύρος) και 

‘’γκιοζ’’ (μάτι) και στην κυριολεξία σημαίνει Μαυρομάτης. Κατά μία άποψη, ήταν 

υπαρκτό πρόσωπο, το οποίο θανατώθηκε από τον Σουλτάνο, στα χρόνια της ακμής 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κι ένας φίλος του, ο Χατζη- Αϊβατ, δημιούργησε 

προς τιμήν του το λαϊκό θέατρο σκιών» (Agrafiotis, 2015, σ. 2).  

Πάντως, οι ρίζες και η καταγωγή του θεάτρου σκιών πρέπει να αναζητηθεί στην 

Κίνα, απ’ όπου μέσα απ’ την Περσία βρέθηκε στην Τουρκία, όπου ρίζωσε για τα 

καλά. Στα μέσα περίπου του 19
ου

 αι., όπου η Ελλάδα ήταν υπό τον έλεγχο της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κάνει την εμφάνιση του ο Καραγκιόζης και το θέατρο 

σκιών με μεγάλη επιτυχία και απήχηση προς τον λαό μας (Agrafiotis, 2015˙ Πενίδης, 

2010˙ Γκαβέρα, Ιωαννίδη, Μερτζάνης, & Τσιόλη, 2017˙ Μαγαλιού, 2016). Οι 

χαρακτήρες εξελληνίστηκαν, δηλαδή δημιουργήθηκαν χαρακτήρες με ελληνικά 

χαρακτηριστικά, ενώ πολλά του έργα αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης της ιστορίας της 

Ελλάδας, όπως για παράδειγμα, ο Μέγα Αλέξανδρος, ο Αθανάσιος Διάκος κ.ο.κ. 

(Agrafiotis, 2015˙ Kalampaliki & Myronidou-Tzouveleki, 2015). 

Πάντως ακόμη και σήμερα, σχετικά με την καταγωγή του Καραγκιόζη, οι 

περισσότεροι ερευνητές, αφήνουν ένα μυστήριο. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει 

αμφιβολία για το αν ο Καραγκιόζης είναι τούρκικο ή ελληνικό πρόσωπο. Μύθοι και 

παραδόσεις άλλοτε είναι υπέρ της μιας και άλλοτε υπέρ της άλλης άποψης. Μία απ’ 

τις πιο γνωστές παραδόσεις, προέρχεται από τα Απομνημονεύματα του Σωτήρη 

Σπαθάρη, ο οποίος μας διηγείται την ιστορία. Πιο συγκεκριμένα μας λέει: «Ο 

Χατζηαβάτης ήταν εργολάβος οικοδομών και είχε αναλάβει να χτίσει το σαράι του 

Πασά της Προύσας. Πήρε στο γιαπί εργάτες και έβαλε αρχιμάστορα τον Καραγκιόζη 

που ήταν μαραγκός αλλά είχε μυαλό πρωτομάστορα. Ο Πασάς είδε ότι το σαράι 

αργούσε να τελειώσει κα φοβέρισε τον Χατζηαβάτη πως θα τον σκοτώσει. Ο 

Χατζηαβάτης φοβήθηκε και φανέρωσε στον Πασά ότι φταίχτης ήταν ο Καραγκιόζης, 
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που έλεγε αστεία στους μαστόρους και γελούσαν. Ο Πασάς φοβέρισε και τον 

Καραγκιόζη, αλλά εκείνος συνέχισε να αστειεύεται. Έτσι ο Πασάς τον σκότωσε. 

Όλοι αγανάκτησαν με τον άδικο σκοτωμό του Καραγκιόζη κι ο Πασάς για να 

ημερέψει τον λαό έχτισε ένα ωραίο μνημείο στην Προύσα και έθαψε εκεί  τον 

Καραγκιόζη με μεγάλες τιμές. Η αδικία όμως αυτή κόστισε πολύ στον Πασά κι 

αρρώστησε βαριά. Οι άλλοι αγάδες για να τον διασκεδάσουν του έφεραν τον 

Χατζηαβάτη στο σαράι να του λέει τα χωρατά του Καραγκιόζη. Μια μέρα, ο 

Χατζηαβάτης έκοψε ένα χάρτινο Καραγκιόζη, τέντωσε ένα πανί που το φώτισε και 

έδωσε παράσταση του Καραγκιόζη. Ο Πασάς ευχαριστήθηκε τόσο, που έδωσε άδεια 

στο Χατζηαβάτη να παίζει παραστάσεις όπου θέλει. Λέγεται λοιπόν, πως έτσι 

δημιουργήθηκε ο Καραγκιόζης» (Πενίδης, 2010, σ. 14˙ Κολοκοτσά, 2018). 

Ο δεύτερος μύθος αναφέρεται στην ιστορία ενός Έλληνα από την Ύδρα, του Γ. 

Μαυρομάτη.  Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω Καραγκιοζ στα τούρκικα σημαίνει 

αυτός που έχει μαύρο μάτι (Agrafiotis, 2015˙ Πενίδης, 2010). Ο Μαυρομάτης λέγεται 

ότι ήρθε στην Τουρκία από την Κίνα με το θέατρο σκιών του. Αποφάσισε να 

εγκατασταθεί μόνιμα στην πόλη και προσάρμοσε τη ζωή και το θέατρο σύμφωνα με 

τα ήθη των Οθωμανών. Από εκεί λοιπόν, πήρε το όνομα «Καραγκιόζης». Ο 

Μαυρομάτης πέθανε στην Τουρκία και λένε ότι ο βοηθός του, ο Γ. Μπράχαλης, ήταν 

αυτός που έφερε τον Καραγκιόζη στην Ελλάδα (Πενίδης, 2010). 

Αυτές είναι οι απόψεις περί καταγωγής του Καραγκιόζη. Γενικά παρουσιάζονται 

ομοιότητες στην πλοκή και στα κείμενα, αλλά και στους χαρακτήρες σχετικά με το 

τούρκικο και το ελληνικό θέατρο σκιών. Όμως, ο ελληνικός Καραγκιόζης 

διαφοροποιείται ως προς τη δομή και τη γλώσσα  σε σχέση με τα κείμενα του 

τούρκικου θεάτρου σκιών, όπου ακολουθούν ένα αυστηρό και αμετάβλητο ύφος. 

Αντίθετα, στον ελληνικό Καραγκιόζη η δομή δεν είναι πάντα σταθερή. Το κοινό 

παίζει πρωταρχικό ρόλο στην παράσταση, αφού ο καραγκιοζοπαίχτης προσαρμόζεται 

κάθε φορά, ανάλογα με τους αποδέκτες του (Πενίδης, 2010).  

Ο Καραγκιόζης είναι ένας φτωχός, αλλά πολύ κεφάτος άνθρωπος του λαού. 

Κατοικεί στην Αθήνα με την οικογένεια του και πιο συγκεκριμένα, σε μία 

ετοιμόρροπη καλύβα, την οποία θα συναντήσουμε πάντα στην αριστερά πλευρά της 

σκηνής, αφού στην δεξιά υπάρχει το σαράι, δείχνοντας έτσι το χάσμα των 

κοινωνικών τάξεων, δηλαδή από την μία ο φτωχός και από την άλλη ο πλούσιος 

(Πενίδης, 2010). Όπως θα δούμε και στη συνέχεια καθένα απ’ αυτά τα σύμβολα μας 

μεταδίδουν μηνύματα για την εποχή εκείνη, χωρίς να αποδίδουν την κυριολεκτική 
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σημασία τους. Μόνο και μόνο από τον σκηνικό χώρο παίρνουμε εκατοντάδες 

πληροφορίες. Επίσης, ο Καραγκιόζης είναι πολύ άσχημος και έχει καμπούρα, πράγμα 

που συμβολίζει τις ανησυχίες που «κουβαλάει» ο ελληνικός λαός. Όμως παρ’ όλα 

αυτά είναι κεφάτος και σατιρίζει όλο τον κόσμο, ακόμα και τον ίδιο τον εαυτό του. 

Ο Καραγκιόζης δεν γνωρίζει κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα, όμως είναι πρόθυμος 

να κάνει οτιδήποτε για να μπορεί να ζήσει εκείνος και η οικογένεια του. Δεν τον 

φοβίζει η δουλειά ή οι αποτυχίες και τα χαστούκια που μπορεί να φάει. Δέχεται 

οποιαδήποτε δουλειά, τέχνη ή επάγγελμα, όμως τελικά πάντα αποτυγχάνει και αφού 

έχει φάει αρκετές «καρπαζιές», καταλήγει στην καλύβα του χωρίς φαγητό (Πενίδης, 

2010˙ Μαγαλιού, 2016). 

Ο Καραγκιόζης έχει έναν πλούσιο θείο, τον Μπαρμπαγιώργο, που ζει στο χωριό. 

Επισκέπτεται συχνά τον ανιψιό του, όμως πάντα καταλήγουν μαλωμένοι και ο 

Μπαρμπαγιώργος να δέρνει τον Καραγκιόζη. Πέρα από τον θείο του, έχει όμως και 

τον κολλητό του φίλο, τον Χατζηαβάτη, που συνήθως τον χρησιμοποιεί για να βρει 

δουλειά. Πάντα στο τέλος της παράστασης ό ένας δέρνει τον άλλο (Πενίδης, 2010˙ 

Μαγαλιού, 2016).   

Τέλος, η πιο γνωστή φράση με την οποία ο Καραγκιόζης, ανοίγει και κλείνει τις 

παραστάσεις του είναι «Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε». 

Μία σημαντική φράση, που προσπαθεί να επικοινωνήσει πολλά μηνύματα στους 

αποδέκτες. Αυτή η «αιώνια πείνα» που εκδηλώνεται μέσα από την παραπάνω φράση, 

αποτελεί το μεγαλύτερο παράπονο του ελληνικού λαού. Όμως παρ’ όλα αυτά τα 

προβλήματα, το γέλιο και το κέφι είναι η απάντηση στην λύση των παραπάνω και 

στις αναποδιές της ζωής (Πενίδης, 2010˙ Μαγαλιού, 2016). 

 

 

 

  

   

 

Έτσι λοιπόν, ο Καραγκιόζης με τη βοήθεια ενός λευκού πανιού και μερικών κεριών, 

μεταμορφωνόταν από μία απλή φιγούρα σε άνθρωπο, όπου μέσα από το γέλιο 

έφτιαχνε διάλογους, σχετικούς με την καθημερινότητα και την επικαιρότητα. 

Εικόνα 1. Καραγκιόζης- Ελληνικό Θέατρο Σκιών 
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Κατάφερε λοιπόν και έγινε ο δάσκαλος του γέλιου για μικρούς, αλλά και μεγάλους. 

Όλο αυτό προκαλούσε μεγαλύτερη συγκίνηση στον αποδέκτη από μια απλή 

προφορική αφήγηση των λαϊκών παραμυθιών, καθώς χρησιμοποιούσε πολλούς 

τρόπους να επικοινωνήσει μαζί τους κυρίως μέσω των εικόνων και των σκιών, του 

σεναρίου, του θεάτρου, της φωνής, των κινήσεων κ.ο.κ. Παρατηρούνται λοιπόν και 

οπτικά, αλλά και ηχητικά στοιχεία, πέρα απ’ τους διαλόγους του (Kalampaliki & 

Myronidou-Tzouveleki, 2015˙ Πενίδης, 2010). Γεγονός που συνάδει και με την 

θεωρία της πολυτροπικότητας (Kress, 2012). 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή του κειμενικού είδους Καραγκιόζη 

σε ψηφιακή παράσταση. Όσο αφορά την εκπαίδευση, χρησιμοποιούνται πολλές 

φορές εκπαιδευτικά εργαλεία ΤΠΕ, όπως για παράδειγμα κατάλληλα λογισμικά. 

Εξάλλου, μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα, τα παιδιά έχουν την ικανότητα να 

μιμούνται, να αυτοσχεδιάζουν διαλόγους, να εκφράζουν τα συναισθήματα τους 

καθώς και να δημιουργούν δικές τους ιστορίες, όπως τα ίδια τις φαντάζονται με 

μοναδικούς χαρακτήρες, που έχουν επιλέξει. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο εφαρμόσαμε στην παρούσα έρευνα είναι το 

«eShadow». Θα μιλήσουμε γι αυτό διεξοδικά στο ερευνητικό μέρος της μελέτης μας. 

Μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα, τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες και 

αναλαμβάνουν ρόλους για να δημιουργήσουν το σενάριο, τη μουσική ή τους ήχους, 

το σκηνικό χώρο, τους διαλόγους, τους χαρακτήρες κ.ο.κ. (Μαγαλιού, 2016). 

Παρατηρούμε πως όλα τα παραπάνω συνδέονται, ενώ ακόμη, παρατηρούμε τα παιδιά 

να δημιουργούν κείμενα, που πραγματικά έχουν νόημα γι αυτά, ενώ χρησιμοποιούν 

ποικίλους τρόπους για να «μιλήσουν». Είναι μαγικό πως όλα αυτά μπορούν να 

συμβούν και να συνδυαστούν με το κειμενικό είδος του Καραγκιόζη και ιδιαίτερα 

στο πλαίσιο της ψηφιακής αφήγησης. 
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2. Κριτική και Αναγκαιότητα της Έρευνας 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, διαπιστώθηκε πως το αντικείμενο της 

ψηφιακής αφήγησης ερευνήθηκε και εφαρμόστηκε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με 

πολλαπλά οφέλη (Βασιλοπούλου, 2017˙ Ιωακειμίδου, Μανούσου, & Παπαδημητρίου, 

2017˙ Μεϊμάρης, 2013˙ Σαββοπούλου & Μπράτιτσης, 2017˙ Μαργαρίτη & 

Μπράτιτσης, 2014˙ Μουταφίδου, Μέλλιου, & Μπράτιτσης, 2016˙ Σεφερίδου, 2016˙ 

Sargeant & Mueller, 2018˙ Madej, 2003).  

Μελετήσαμε έρευνες και ποιοτικές, οι οποίες ήταν μελέτες περιπτώσεων και 

ανέλυαν συγκεκριμένα παραδείγματα (Hull & Katz, 2006˙ Madej, 2003), αλλά και 

ποσοτικές, οι οποίες αποτελούνταν από δύο ομάδες: την πειραματική και την ομάδα 

ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, έλεγχαν και σύγκριναν τα αποτελέσματα μιας ομάδας 

που εργαζόταν με προγράμματα ψηφιακής αφήγησης και μιας άλλης ομάδας, που 

εργαζόταν σύμφωνα με τις αρχές μιας παραδοσιακής διδασκαλίας (Papadimitriou, 

Kapaniaris, Zisiadis, & Kalogirou, 2013˙ Kucirkova, Littleton, & Cremin, 2017). 

Αντίθετα, παρατηρήθηκε έλλειψη βιβλιογραφίας στο αντικείμενο της Ολικής 

Γλώσσας ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Αν αναζητήσουμε σχετικά με τον γραμματισμό, θα 

μπορούσαμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες για την γλώσσα, προφορική ή 

γραπτή. Τέτοιες έρευνες και ποιοτικές, αλλά και ποσοτικές, μιλούν για μία Ολική 

τάξη, όπου δίνει στα παιδιά πολλές ευκαιρίες να επικοινωνήσουν και να αναπτυχθούν 

γλωσσικά, αλλά και κοινωνικά (Παπαδοπούλου, 2003˙ Lin et al, 2017˙ Hu et al, 

2018). 

Κατά τη βιβλιογραφική μας ανασκόπηση, επίσης παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν λίγες 

έρευνες, οι οποίες αφορούσαν στη δυνατότητα ψηφιακών αφηγήσεων και στην 

επίτευξη της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών μέσω αυτής. Έρευνες κυρίως 

ποιοτικές, οι οποίες μας έκαναν να συνειδητοποιήσουμε τα κοινά μονοπάτια, που 

έχουν αυτά τα δύο αντικείμενα και πως το ένα βοηθάει το άλλο (Βασιλοπούλου, 

2017˙ Nilson, 2010˙ Madej, 2003). 

Μέσα λοιπόν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και εξαιτίας της έλλειψης 

ερευνών, που παρατηρήθηκε, αναδείχθηκε η αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας. 

Εκτός από την έλλειψη βιβλιογραφικής ανασκόπησης, σημαντική και αναγκαία κάνει 

την παρούσα έρευνα η ποιοτική ανάλυση μιας σειράς απομαγνητοφωνήσεων, με θέμα 

την ανάπτυξη του πλαισίου της Ολικής Γλώσσας μέσω της ψηφιακής αφήγησης. Οι 

απομαγνητοφωνήσεις αυτές είναι 29 και αντλήθηκαν από την πιλοτική εφαρμογή του 
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ίδιου προγράμματος, που σχεδιάστηκε στο παρελθόν, συλλογικά, από νηπιαγωγούς 

και τη συντονίστρια Μαρία Αμπαρτζάκη σε διάφορα νηπιαγωγεία του Νομού 

Ρεθύμνου στην Κρήτη και στον Νομό Λακωνίας.  

Η πιλοτική αυτή εφαρμογή αποτελεί και τον πρώτο κύκλο της έρευνας- δράσης. 

Εμείς προχωρήσαμε στον δεύτερο κύκλο, που σκοπό είχε να βελτιώσει τη διδακτική 

παρέμβαση της πιλοτικής εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποίησε ένα μεγάλος 

μέρος του σχεδιασμού, των μαθησιακών στόχων και των διδακτικών μέσων της 

πιλοτικής εφαρμογής. Έτσι, μελετήσαμε αρκετά προσεκτικά  και κάναμε θεματική 

ανάλυση των λεκτικών αλληλεπιδράσεων και των ψηφιακών παραστάσεων που 

δημιούργησαν τα παιδιά χρησιμοποιώντας κριτήρια που αντλήσαμε από τον Χάρτη 

των Πολυγραμματισμών (βλ. Πίνακες 3, 4, 5, 6).  

Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα αποκάλυψαν τις παραλείψεις και αδυναμίες 

του πρώτου κύκλου εφαρμογής και οδήγησαν τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, 

προκειμένου η προσπάθεια αυτή να εξελιχθεί και να πάρει την μορφή ενός 

ολοκληρωμένου προγράμματος. Η ανάλυση και τα συμπεράσματα των 

συγκεκριμένων απομαγνητοφωνήσεων παρατίθενται αναλυτικά στο παράρτημα μας.      

 

2.1. Συμπεράσματα από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων της πιλοτικής 

εφαρμογής του προγράμματος 

Από την πρώτη ανάλυση των παραπάνω δεδομένων, προκύπτουν κάποια σημαντικά 

συμπεράσματα, όσο αφορά τις διαστάσεις της Παιδαγωγικής των 

Πολυγραμματισμών. Πιο συγκεκριμένα, μέσα σ’ ένα πλαίσιο διδασκαλίας ψηφιακής 

αφήγησης και σύμφωνα με τον Χάρτη των Πολυγραμματισμών, παρατηρείται στο 

σύνολο των δεδομένων και των καταγραφών αυτών, να εμφανίζονται ελάχιστα οι 

τρεις από τις τέσσερις διαστάσεις των Πολυγραμματισμών, δηλαδή, ελάχιστες έως 

ανύπαρκτες ενδείξεις της συμπεριφοράς και των γνώσεων ενός «λειτουργικού 

χρήστη», ενός «κριτικού αναλυτή» ή ενδείξεις της συμπεριφοράς και των γνώσεων 

ενός «μετασχηματιστή».  

Η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν, εστιάζει στο στάδιο της 

«δημιουργίας νοήματος (meaning maker)». Δίνεται έμφαση λοιπόν στην μορφή και 

το σκοπό των διάφορων και ποικίλων κειμένων που χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου 

να προκύψει το νόημα και να επικοινωνήσει η ομάδα. Αυτό συνηθίζουν οι 
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εκπαιδευτικοί να κάνουν όταν ασχολούνται με την ψηφιακή αφήγηση και τη γλώσσα. 

Φαίνεται λοιπόν να βαδίζουν και να επιμένουν σε πιο γνώριμα και βατά «μονοπάτια».  

Ακόμη, στις περισσότερες περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, παρατηρήθηκε η έλλειψη 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικά των εργαλείων ΤΠΕ. Ακόμη κι αν υπήρχε 

κάποιο στοιχείο απ’ τη συγκεκριμένη διάσταση του «λειτουργικού χρήστη», 

παρατηρήθηκε κυρίως ότι γινόταν μία απλή αναφορά σε όλα αυτά, χωρίς να 

αφήνονται τα παιδιά ελεύθερα να τα ανακαλύψουν από μόνα τους. Αυτό γινόταν, 

παρά το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά, ήθελαν να προσπαθήσουν. Με 

την καθοδήγηση βέβαια πάντα από τον εκπαιδευτικό.  

Επίσης, σε λίγες μόνο περιπτώσεις, υπήρξε και αναπτύχθηκε η κριτική επιλογή από 

τα παιδιά (κριτικός αναλυτής), ενώ ελάχιστες ήταν οι φορές, που χρησιμοποίησαν 

αυτά που ήδη είχαν μάθει σε μία νέα κατάσταση, ένα νέο πλαίσιο, που να 

περιλαμβάνει κι αυτό το νέο στοιχείο, τις ΤΠΕ (μετασχηματιστής).  

Γι αυτόν ακριβώς το λόγο κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία η παρούσα έρευνα. 

Μας προβλημάτισε αρκετά όλο αυτό, ενώ υπήρξαν μονάχα τρεις με τέσσερις 

καταγραφές περίπου από τις είκοσι εννιά, που να συνδύαζαν στοιχεία και από τις 

τέσσερις διαστάσεις των Πολυγραμματισμών. Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να 

περιλάβει στοιχεία και απ’ όλες τις διαστάσεις, δίνοντας έμφαση στο στοιχείο του 

«λειτουργικού χρήστη», που εδώ παρουσιάζεται ελάχιστα και σχεδόν καθόλου. 
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3. Η προτεινόμενη μελέτη 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση 

εκπαιδευτικού προγράμματος που επιδιώκει την καλλιέργεια των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων των μαθητών μέσα σε ένα πλαίσιο διδασκαλίας της ψηφιακής αφήγησης 

και οδηγό τις αρχές της Ολικής Γλώσσας και της Παιδαγωγικής των 

Πολυγραμματισμών. Απ’ όσο γνωρίζουμε αυτή είναι η πρώτη μελέτη για να 

αξιολογηθούν τα παιδιά σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο διδασκαλίας, το οποίο συνδυάζει όλα 

τα παραπάνω.  

Εμπειρικά αποτελέσματα, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ψηφιακή αφήγηση, 

βοηθάει τα παιδιά να επικοινωνήσουν με πολλούς και διαφορετικούς σημειωτικούς 

τρόπους, ενώ ακόμη παρέχει μία θετική προσέγγιση στην διδασκαλίας του 

προφορικού και γραπτού λόγου (Kucirkova, Littleton, & Cremin, 2017˙ Marsh, 2006˙ 

Burnett, 2010˙ Παπαδοπούλου, 2017˙ Κόμης, χ.χ.˙ Ιωακειμίδου, Μανούσου, & 

Παπαδημητρίου, 2017˙ Kaya, 2019˙ Χριστουλάκης, 2015). Αυτή η άποψη, θεωρούμε 

ότι συνδέεται και συνάδει με τις αρχές της Ολικής Γλώσσας, όπως έχει αναφερθεί και 

σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

Στην παρούσα μελέτη, επιδιώκουμε να εξετάσουμε τα ακόλουθα ερευνητικά 

ερωτήματα:  

 α) Πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα αυθεντικό πλαίσιο επικοινωνιακών 

καταστάσεων που συνδυάζουν τον παραδοσιακό έντυπο λόγο με τα σύγχρονα 

πολυμέσα; 

 β)   Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνω προκειμένου να μετατρέψω τους μαθητές 

σε μετασχηματιστές σημειωτικών τρόπων, σύμφωνα με τον Χάρτη των 

Πολυγραμματισμών; 

3.1. Μέθοδος της έρευνας  

Η παρούσα μελέτη εντάσσεται στο πεδίο της ποιοτικής έρευνας και ειδικότερα στο 

ερμηνευτικό παράδειγμα, το οποίο διερευνά πώς οι άνθρωποι κατασκευάζουν την 

κοινωνική πραγματικότητα μέσα στην οποία ζουν και, κατ’ επέκταση, τα 

ερμηνευτικά σχήματα και τις γνώσεις με βάση τις οποίες κατανοούν τον κόσμο. Η 

κοινωνική πραγματικότητα γίνεται αντιληπτή ως κάτι το ευμετάβλητο και ρέον, το 

οποίο για να το διερευνήσουμε και να το καταλάβουμε χρειαζόμαστε ευέλικτους 

ερευνητικούς σχεδιασμούς. Οι ερευνητές προσπαθούν να αντιληφθούν με τη σειρά 
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τους πώς οι ερευνώμενοι ερμηνεύουν και δίνουν νόημα στις καταστάσεις και τις 

δράσεις τους, όπως και, στην προκειμένη περίπτωση, στις γνώσεις που οικοδομούν. 

Επίσης οι ερευνητές δίνουν στην έρευνά τους έναν διαλογικό χαρακτήρα, δηλαδή η 

έρευνά τους παίρνει τη μορφή διαλόγου με τα υποκείμενά τους, που σημαίνει ότι οι 

ερευνητές και επηρεάζουν και επηρεάζονται από τους συμμετέχοντες στην έρευνα 

(Τσιώλης, 2014˙ Φρυδάκη, 2009). 

Η μέθοδος διερεύνησης ήταν η έρευνα-δράση. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό 

τύπο έρευνας, όπου οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είτε μόνοι τους είτε στα πλαίσια μιας 

ερευνητικής ομάδας, διερευνούν την πρακτική τους (McNiff, Lomax, & Whitehead, 

1996). Εμπλέκει διδάσκοντες, μαθητές και άλλους κοινωνικούς παράγοντες που 

συνδέονται άμεσα με την εκπαίδευση και το σχολείο, όπως για παράδειγμα τους 

γονείς ή τους σχολικούς συμβούλους (Κατσαρού & Τσάφος, 2003). Πιο 

συγκεκριμένα, τα κείμενα, τα προγράμματα σπουδών, τα υλικά της διδασκαλίας, η 

οργάνωση της τάξης, οι λεκτικές αλληλεπιδράσεις και γενικότερα όλες οι πτυχές στη 

ζωή της τάξης γίνονται αντικείμενα της έρευνας (Stringer, 2007, σ. 4˙ Womack, 1997, 

σ. 5).  

Η εκπαιδευτική έρευνα-δράση ξεκινάει για κάποιους συγκεκριμένους λόγους ή 

σκοπούς, μέσα από την επιδίωξη των οποίων προκύπτουν κι άλλοι νέοι σκοποί, 

αρκετά σημαντικοί, όπως η αυτό-αξιολόγηση, αλλά και η επαγγελματική ανάπτυξη 

(Zuber-Skerritt, 2003). 

Πιο συγκεκριμένα,  οι εκπαιδευτικοί ερευνητές, όπως ονομάζουμε τους ερευνητές 

δράσης ξεκινούν μία τέτοια διαδικασία, όταν κάτι θεωρείται προβληματικό μέσα στη 

τάξη, για παράδειγμα την ανησυχία ή την έλλειψη ενδιαφέροντος των μαθητών. 

Επίσης, συμμετέχουν σε μία τέτοια διαδικασία, όταν επιθυμούν να δοκιμάσουν νέα 

πράγματα ή για να βελτιώσουν τη διδακτική τους πρακτική (Κατσαρού & Τσάφος, 

2003). Για έναν αποτελεσματικό δάσκαλο, απαραίτητη είναι η ανάγκη για αλλαγή, 

προκειμένου να μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα, που 

ταιριάζουν στα παιδιά (Stringer, 2007). 

 

3.1.1 Βασικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής έρευνας-δράσης  

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής έρευνας δράσης είναι αυτά που την 

διαφοροποιούν από τα άλλα είδη έρευνας.  
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Ξεκινάμε λοιπόν, με τον μαθησιακό της χαρακτήρα και σύμφωνα με τον Habermas 

(1970) την τεχνική μορφή της έρευνας-δράσης, η οποία στοχεύει στην παραγωγή 

νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, με σκοπό τη διερεύνηση των σχέσεων 

αιτίου-αποτελέσματος. Στηρίζεται σ’ ένα προκαθορισμένο καθοδηγητικό θεωρητικό 

πλαίσιο και επικεντρώνεται στο προϊόν, το αποτέλεσμα δηλαδή της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, στοχεύοντας σε γενικευτικού τύπου ερευνητικά αποτελέσματα. 

Μελετάει τους τρόπους, με τους οποίους προσεγγίζεται η γνώση και η 

καταλληλόλητα τους (Κατσαρού & Τσάφος, 2003˙ Huang, 2010˙ Zuber-Skerritt, 

2003˙ Pattison, 1999˙ Μάγος & Παναγοπούλου, 2008).  

Ο συμμετοχικός και συνεργατικός της χαρακτήρας είναι ένα από τα πιο σημαντικά 

της χαρακτηριστικά. Ο εκπαιδευτικός σε μία τέτοια μέθοδο θα πρέπει να έχει 

ταυτόχρονα διπλό ρόλο, και εκείνον του διδάσκοντα, αλλά και εκείνον του ερευνητή. 

Θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά, ενώ η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία ανάμεσα 

στον εκπαιδευτικό-ερευνητή και σε όλα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας είναι 

απαραίτητη (Κατσαρού & Τσάφος, 2003˙ Μάγος & Παναγοπούλου, 2008˙ 

Αυγητίδου, 2008˙ Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη & Αμπαρτζάκη, 2011˙ Mcniff & 

Whitehead, 2010˙ Coghlan & Coughlan, 2002˙ Huang, 2010˙ Evered & Susman, 

1978˙ Smith, 2007˙ Chandler & Torbert, 2003˙ Greenwood & Levin, 2006).  

Οι συμμετέχοντες σε μία έρευνα-δράση είναι συν-ερευνητές (O’ Brien, 1998) και 

όπως έχουν τονίσει οι Corey και Lewin την ανάγκη για να εργαστούν μαζί σε κοινές 

ανησυχίες (Smulyan, 1984). Μέσα από αυτό το χαρακτηριστικό αναδεικνύεται και η 

αξία της δημοκρατίας σε μία έρευνα-δράση. Πιο συγκεκριμένα,  ένα στοιχείο που ο 

Rogers (1963) αναφέρει, είναι η «γνησιότητα». Με αυτόν τον όρο εννοούμε ότι θα 

πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια και αμεσότητα όλων των εμπλεκόμενων μελών για να 

εξασφαλίζεται η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ τους (Αμπαρτζάκη & Γκατζιανίδου, 

2011). 

Η ενοποίηση διδασκαλίας και έρευνας  και η συνεπακόλουθη «συνύφανση» θεωρίας 

και πράξης είναι το επόμενο χαρακτηριστικό της έρευνας-δράσης (Κατσαρού & 

Τσάφος, 2003˙ Μάγος & Παναγοπούλου, 2008˙ Mcniff & Whitehead, 2010˙ Evered 

& Susman, 1978˙ Coghlan & Coughlan, 2002). Θα πρέπει να πούμε ότι η έρευνα-

δράση ξεκινά από πρακτικά ζητήματα, που προκύπτουν από την καθημερινή 

εκπαιδευτική εργασία. Στοχεύει τόσο στη βελτίωση αυτής της πρακτικής, όσο και 

στην ανάπτυξη γνώσης. Γι αυτό το λόγο μιλούμε και για διασύνδεση θεωρίας και 

πράξης (Altrichter, Posch, & Somekh, 2001). Με άλλα λόγια, η θεωρία ενημερώνει 
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την πρακτική, η πρακτική τελειοποιεί τη θεωρία και με αυτόν τον τρόπο οδηγούμαστε 

σε έναν συνεχή μετασχηματισμό (O’ Brien, 1998). Σε αυτό το χαρακτηριστικό 

συντελεί και μία από τις μορφές της, η πρακτική έρευνα-δράση (Κατσαρού & 

Τσάφος, 2003˙ Huang, 2010˙ Pattison, 1999).  

Ένα ακόμη πολύ βασικό χαρακτηριστικό είναι η ανοιχτή-κυκλική, σπειροειδής 

διαδικασία. Δεν πρόκειται για μια συγκεκριμένη ερευνητική μεθοδολογία, αφού οι 

συμμετέχοντες δρουν και στοχάζονται με σκοπό τον προβληματισμό, την αλλαγή και 

την βελτίωση. Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει και την ανάπτυξη του συστήματος. 

Ένα σύστημα πολύ πιο ευέλικτο, από αυτό που μέχρι σήμερα γνωρίζουμε (Κατσαρού 

& Τσάφος, 2003˙ Αμπαρτζάκη & Γκατζιανίδου, 2011˙ Evered & Susman, 1978˙ King 

& Lonnquist, 1992˙ Smith, 2007˙ Womack, 1997). Προσπαθούν να κάνουν κάτι για 

να το επιλύσουν, βλέπουν πόσο επιτυχημένες είναι οι προσπάθειες τους και αν δεν 

ικανοποιηθούν έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ξανά (O’ Brien, 1998).  

Δεν υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένο τέλος σ’ αυτή τη διαδικασία, αλλά ούτε και 

συγκεκριμένες συνταγές, αφού κάθε περίπτωση είναι μοναδική και ο ανοιχτός της 

χαρακτήρας μας βοηθάει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ιδιότητα της έρευνας-δράσης, 

επαναπροσδιορίζοντας συνεχώς μέχρι να μείνουμε ικανοποιημένοι από το 

αποτέλεσμα και τελικά καταφέρουμε να υπάρξει σταδιακά η βελτίωση (Κατσαρού & 

Τσάφος, 2003). 

Στη συνέχεια, η στοχαστική και αναστοχαστική της διάσταση είναι ένα ακόμη 

στοιχείο, που χαρακτηρίζει την έρευνα-δράση. Ο στοχασμός αποτελεί βασικό σημείο 

της έρευνας και καθορίζει την εξέλιξη και την αποτελεσματικότητα της (Μάγος & 

Παναγοπούλου, 2008). Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί στοχάζονται και 

προσπαθούν να ερμηνεύσουν ό, τι συμβαίνει στη τάξη τους. Έτσι, αναπτύσσουν 

εκπαιδευτικές θεωρίες και προβληματικές, τις οποίες προσπαθούν να δοκιμάσουν 

στην πράξη μέσω της έρευνας (Κατσαρού & Τσάφος, 2003). 

Εκτός από αυτά, η έρευνα-δράση σχετίζεται άμεσα με την επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών. Είναι πολύ σημαντικό, καθώς οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν 

καθημερινά ως εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη τους, επηρεάζουν  την εκπαιδευτική 

τους θεωρία (Κατσαρού & Τσάφος, 2003). Αυτό θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε 

με μία ακόμη μορφή της, τη χειραφετική έρευνα-δράση, η οποία στοχεύει στην 

κοινωνική αλλαγή. Όπως καταλαβαίνουμε, προχωράει πέρα από την πρακτική και 

ενδιαφέρεται για την ανάλυση των κοινωνικών συνθηκών μέσα στη τάξη (Κατσαρού 

& Τσάφος, 2003).  
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Όπως πολύ σωστά έχουν υποστηρίξει οι Carr και Kemmis (1997) «η ομάδα είναι 

πλέον έτοιμη να αναγνωρίζει τις ευθύνες της για την μετατροπή και τη διατήρηση 

αυτών των αντιλήψεων και των πρακτικών που χαρακτηρίζουν την κοινή κατάσταση 

και της επιτρέπουν να αλλάξει» (Αυγητίδου, 2005, σ. 43). Εκτός από χειραφετική 

μπορεί αλλιώς να χαρακτηριστεί και ως κριτική, καθώς βοηθάει στην ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης, πράγμα που σημαίνει όπως πολύ ωραία αναφέρει ο Freire (1977) 

ότι το άτομο γίνεται αυτόνομο, αποκτά δύναμη, χωρίς να βασίζεται πια στις δομές και 

στις συνθήκες, που του επιβαλλόταν (Μάγος & Παναγοπούλου, 2008).  

Με απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη όλων των παραπάνω, μπορούμε να μιλάμε 

για επαγγελματική ανάπτυξη, αλλά και για την χειραφέτηση του εκπαιδευτικού, ο 

οποίος με διευρυμένους πλέον ορίζοντες μπορεί να επεκτείνει την δική του πρακτική, 

αλλά και να επιφέρει την βελτίωση στο χώρο του επαγγέλματος. Η έρευνα-δράση στη 

διδασκαλία μας δίνει μία διαφορετική ματιά και για τον εαυτό μας, ως εκπαιδευτικοί 

και επαγγελματίες. Θα διαπιστώσουμε πώς πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν, 

ξεφεύγοντας από τις παραδοσιακές θεωρίες και πρακτικές. Όπως έχουν υποστηρίξει 

οι  Henry et al (1984, p. 11), πρέπει να είμαστε θετικοί σε νέες ιδέες (Noffke & 

Zeichner, 1987).  

 

3.1.2 Η διαδικασία της εκπαιδευτικής έρευνας-δράσης 

 

Λόγω του απελευθερωτικού της χαρακτήρα δε μπορούμε να μιλάμε για 

συγκεκριμένα στάδια και μοντέλα που μπορούμε να ακολουθήσουμε στην έρευνα 

δράσης. Παρ’ όλα αυτά όμως, έχουν διαμορφωθεί διάφορα μοντέλα, τα οποία 

λειτουργούν περισσότερο ως συμβουλευτικές προτάσεις και ως πλαίσιο δράσης 

(Κατσαρού & Τσάφος, 2003). Θα πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι, 

καθένας που επιχειρεί έρευνα-δράση, πρέπει να δημιουργήσει και να ακολουθήσει το 

δικό του μονοπάτι με βάση τις συνθήκες της συγκεκριμένης κατάστασης, αφού κάθε 

περίπτωση είναι διαφορετική και δεν ενδείκνυται συγκεκριμένο συνταγολόγιο. 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 9), σύμφωνα με τους Κατσαρού και Τσάφος (2009, 

σ. 55-57), παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια από αυτά τα μοντέλα.  
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Πίνακας 9   

Μοντέλα έρευνας-δράσης 

Εμπνευστές μοντέλων Στάδια διαδικασίας στα μοντέλα 

Lewin Σχεδιασμός – Δράση – Παρατήρηση – Στοχασμός 

Elliott «Αναγνώριση Γενικής Ιδέας» - «Εφαρμογή κάθε βήματος 

δράσης» 

Kemmis Σχεδιασμός, δράση, παρατήρηση, στοχασμός (Lewin) -

Επαλληλία κύκλων της σπείρας 

Altrichter, Posch & Somekh (1993) Εντοπισμός σημείου εκκίνησης και αποσαφήνιση της 

κατάστασης - Ανάπτυξη στρατηγικών δράσης και 

ανάλυση - 

Ανάπτυξη θεωρίας 

Stringer (1999) Look- Think- Act 

Takala (1994) Προσδιορισμός του προβλήματος- Δημιουργία λύσης και 

υλοποίηση- Αξιολόγηση και τροποποίηση ιδεών 

 (Κατσαρού & Τσάφος, 2003, σ. 55-57) 

Το πρώτο μοντέλο έχει εμπνευστεί από τον K. Lewin, ο οποίος υποστηρίζει μια 

σπειροειδής διαδικασία στις τέσσερις φάσεις που παρατηρούμε παραπάνω 

(Κατσαρού & Τσάφος, 2003˙ Baskerville & Wood-Harper, 1996˙ Soh, 2006). Στη 

συνέχεια, το μοντέλο του J. Elliott, το οποίο χρησιμοποιεί κάποια στοιχεία από το 

σπειροειδές σχήμα του Lewin. Αυτό που το διαφοροποιεί είναι η πρόταση του για ένα 

«πιο λεπτομερές μοντέλο, ένα σχέδιο ανάπτυξης έρευνας- δράσης με αλλεπάλληλες 

φάσεις, το οποίο δίνει έμφαση στη συνεχή εμβάθυνση μέσω της βαθύτερης 

κατανόησης της πρακτικής». Έπειτα, το μοντέλο του Kemmis, το οποίο κατά κύριο 

λόγο βασίζεται στην πρόταση του Lewin, ενώ η μόνη διαφορά είναι ότι προσθέτει 

«την επαλληλία των κύκλων της σπείρας» (Κατσαρού & Τσάφος, 2003˙ Τσάφος, υπό 

δημοσίευση). 

Ένα άλλο, παρόμοιο μοντέλο έρευνας-δράσης είναι των Altrichter, Posch και 

Somekh (1993), το οποίο όπως παρατηρούμε αποτελείται από τρεις φάσεις. Τα 

στάδια διατυπώνονται με διαφορετικό τρόπο, όμως ακολουθείται η ίδια ακριβώς 

διαδικασία, χωρίς βέβαια να τονίζεται πολύ ο σπειροειδής χαρακτήρας της (Taylor, 

2002˙ Altrichter, Posch & Somekh, 2003). Η ίδια παρόμοια διαδικασία ακολουθείται 
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και στα επόμενα δύο μοντέλα, στα οποία διατυπώνονται τα στάδια της έρευνας-

δράσης με διαφορετικό τρόπο.  

Σε όλα τα στάδια υπάρχει μία κοινή λογική. Δηλαδή, πρώτα χτίζουμε μια εικόνα, 

περιγράφοντας την προβληματική κατάσταση, ενώ αμέσως μετά συλλέγουμε σχετικές 

πληροφορίες. Στη συνέχεια, σκεφτόμαστε, διερευνούμε, αναλύουμε και εξηγούμε. 

Πιο συγκεκριμένα, θέτουμε ερωτήματα του τύπου: τι συνέβη εδώ; Πώς και γιατί είναι 

τα πράγματα ως έχουν; (θεωρία). Ύστερα από αυτή τη φάση, ακολουθεί η πράξη, 

στην οποία φτιάχνουμε ένα πλάνο, μία έκθεση ιδεών προτού δράσουμε.  Στην 

συνέχεια εφαρμόζουμε το παραπάνω σχέδιο με τις ανάλογες μεθόδους συλλογής 

δεδομένων. Έπειτα από αυτό αξιολογούμε τα δεδομένα μας (Stringer, 2007˙ Smith, 

2007). Επίσης, σε κάθε στάδιο τονίζεται ο στοχασμός και αναστοχασμός, ο 

επανασχεδιασμός και ο εκ νέου προγραμματισμός προς μία συνεχή βελτίωση (Borgia, 

Dorothy & Schuler, 1996˙ Κατσαρού & Τσάφος, 2003˙ Katsarou, 2008). 

Για να είναι αυτό πιο αποτελεσματικό χρειάζεται μια μεγάλη ερευνητική ομάδα. 

Στην εκπαιδευτική έρευνα δράσης δεν αρκεί μόνο ο εκπαιδευτικός ερευνητής, αλλά 

μπορούν να συμμετέχουν κι άλλοι, όπως οι γονείς ή οι σχολικοί σύμβουλοι. 

Σημαντικός είναι ο ρόλος του διευκολυντή και του κριτικού φίλου (Κατσαρού & 

Τσάφος, 2003), οι οποίοι λειτουργούν υποστηρικτικά και βοηθούν στο έργο της 

έρευνας-δράσης, αν και εφόσον τους ζητηθεί.      

Έτσι λοιπόν, και στην παρούσα μελέτη ακολουθήσαμε τις παραπάνω συμβουλές και 

με βάση αυτά τα στάδια, διαμορφώσαμε το πρόγραμμα παρέμβασης, εφαρμόζοντας 

τις αρχές και τις συνθήκες της Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών και της Ολικής 

Γλώσσας. 

Όμως, πέρα από την έρευνα-δράση, η έρευνα μας είναι επίσης, μία μελέτη 

περίπτωσης (Βάμβουκας, 2007˙ Creswell, 2011˙ Babbie, 2011), σχετική με τη 

δημιουργία ψηφιακής παράστασης Καραγκιόζη με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Όπως 

έχει αναφερθεί από τους Nisbet και Watt (1984) και τους Adelman, Kemmis και 

Jenkins (1980), μια μελέτη περίπτωσης είναι μία συγκεκριμένη περίπτωση που συχνά 

σχεδιάζεται για να εξηγήσει μια γενικότερη αρχή, είναι μία μελέτη περίπτωσης σε 

δράση (Cohen, Manion, & Morisson, 2008). 

Είναι η μόνη περίπτωση, που αφορά ένα οριοθετημένο σύστημα, για παράδειγμα 

ένα παιδί, μια κλίκα, μια τάξη, ένα σχολείο, μια κοινότητα. Παρέχει ένα μοναδικό 

παράδειγμα πραγματικών ανθρώπων σε πραγματικές καταστάσεις, επιτρέποντας 

στους αναγνώστες να κατανοήσουν τις ιδέες με μεγαλύτερη σαφήνεια απ’ ό, τι απλά 
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παρουσιάζοντάς τους με αφηρημένες θεωρίες ή αρχές. Πράγματι μια μελέτη 

περίπτωσης μπορεί να επιτρέψει στους αναγνώστες να καταλάβουν πώς οι ιδέες και η 

αφηρημένες αρχές μπορούν να χωρέσουν μαζί. 

Ακόμη, οι μελέτες περιπτώσεων μπορούν να προσδιορίσουν την αιτία και την 

επίδραση, δεδομένου ότι ένα από τα πλεονεκτήματα τους είναι ότι παρατηρούν τις 

επιδράσεις των παιδιών σε πραγματικά περιβάλλοντα, αναγνωρίζοντας ότι το πλαίσιο 

είναι ένας ισχυρός καθοριστικός παράγοντας τόσο των αιτιών όσο και των 

αποτελεσμάτων (Cohen, Manion, & Morisson, 2008). 

Θα πρέπει ακόμη να τονίσουμε ότι τέτοιου είδους έρευνες, όσο τέλειες κι αν είναι 

δεν είναι επαρκείς, παρά μόνο εάν οδηγούν σε κάποια γενίκευση, πάνω στον 

πληθυσμό, όπου αναφέρεται. Τέλος, παρέχουν χρήσιμο υλικό στον ερευνητή, 

οδηγώντας τον στην επινόηση και την διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και 

υποθέσεων (Βάμβουκας, 2007). 

 

3.2. Τα υποκείμενα της έρευνας 

Τα υποκείμενα της έρευνας είναι εθνοτικά και γλωσσικά ανομοιογενές και 

αποτελείται από 36 παιδιά (13 κορίτσια, 23 αγόρια), από ολόκληρη την Κρήτη στην 

Ελλάδα. Η ηλικία των παιδιών είναι 5-6 ετών, παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα παιδιά 

φοιτούσαν σε ιδιωτικό Νηπιαγωγείο και βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή του 

Ηρακλείου της Κρήτης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Το σχολείο βρισκόταν 

σε μία ημι-αστική περιοχή με μεσαία κοινωνικοοικονομική θέση και επιλέχθηκε 

λόγω της εργασίας μου εκεί, αλλά και του εθελοντισμού του σχολείου, που 

προσφέρθηκε να βοηθήσει την μελέτη μας. 

Ακόμη, να αναφέρουμε ότι τα 10 παιδιά από τα 36 δεν είχαν ως μητρική γλώσσα 

την Ελληνική, γεγονός που έκανε ακόμη πιο δύσκολο το έργο μας και την 

προσπάθεια μας να επικοινωνήσουμε με την ομάδα. Παρατηρήθηκε ακόμη, ότι τα 

παιδιά δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες αναπτυξιακές ή μαθησιακές δυσκολίες. 

Ο τρόπος με τον οποίο επιλέχθηκαν τα παιδιά δεν έγινε τυχαία, καθώς φοιτούσαν 

εκείνη την περίοδο στο σχολείο. 
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3.3. Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

 Στην παρούσα μελέτη, τα εργαλεία συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν 

ήταν η ηχογράφηση, ο φάκελος ή τα δείγματα εργασιών των παιδιών (που περιέχουν 

την ψηφιακή παράσταση), η παρατήρηση και το ημερολόγιο του ερευνητή. Η 

ηχογράφηση επιλέχθηκε, γιατί θέλαμε να δούμε λεπτομερώς τις λεκτικές 

αλληλεπιδράσεις των παιδιών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο χρωμάτιζαν τη 

φωνή τους για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και ειδικότερα για να επενδύσουν τη 

ψηφιακή παράσταση. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτές οι 

ηχογραφήσεις απομαγνητοφωνήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων μας.  

Έτσι λοιπόν, μία από τις πιο σημαντικές μεθόδους για να διερευνήσουμε την 

πολυπλοκότητα της μάθησης είναι η απομαγνητοφώνηση. Πρόκειται για μία νέα 

σχετικά μορφή παρατήρησης τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών. Μέσα 

από αυτή την ποιοτική μέθοδο ανάλυσης, εκπαιδευτικοί και παιδιά εκφράζουν την 

πραγματική τους συμπεριφορά σε οικείο μάλιστα περιβάλλον. Δεν καταλαβαίνουν ότι 

κάτι αλλάζει στη τάξη, οπότε το καθένα από τα δύο μέρη έχουν μια φυσιολογική 

συμπεριφορά (Cleveland-Innes, Garrison, Kappelman,  & Koole, 2005).  

Παρά το γεγονός ότι η απομαγνητοφώνηση είναι ένα μέσο που συλλαμβάνει τους 

ήχους μιας αλληλεπίδρασης και μας περιορίζει συγκριτικά με την άμεση 

παρατήρηση, συνιστάται, καθώς μας βοηθούν να καταλάβουμε πως σκέφτονται οι 

μαθητές, αλλά και οι εκπαιδευτικοί μέσα από τις λεκτικές αλληλεπιδράσεις τους. Θα 

πρέπει να αναφέρουμε ότι με μία πρώτη ματιά οι πληροφορίες που μας παρέχονται σε 

ένα κείμενο απομαγνητοφώνησης μπορεί να μη μας λένε κάτι, αν όμως το 

διαβάσουμε αρκετές φορές σίγουρα θα προκύψουν πολλά ζητήματα για ανάλυση και 

συζήτηση (Altrichter, Posch, & Somekh, 2001). 

Στην συνέχεια οι καταγραφές και τα δείγματα εργασιών των παιδιών (είτε σε χαρτί 

είτε ως πολυτροπικά κείμενα) ήταν ιδιαίτερα σημαντικές. Ο λόγος που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν επειδή με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά μας έδειχναν με τον 

τρόπο τους τι αποκόμισαν, αλλά και τι κατάλαβαν από την επεξεργασία ενός θέματος. 

Πιο συγκεκριμένα, εξέφραζαν και «έδειχναν» αυτό που έμαθαν, φτιάχνοντας ένα νέο 

έργο είτε πάνω σε χαρτί είτε πολυτροπικό (δηλαδή το συνδυασμό πολλών 

σημειωτικών τρόπων σε μία δυναμική σχέση π.χ. συνδυασμός λόγου και κίνησης), 

όπως για παράδειγμα ήταν η ψηφιακή παράσταση. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι, οι 
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καταγραφές και τα έργα των παιδιών πάντα παρουσιαζόταν και σχολιαζόταν από την 

ομάδα. Τα παιδιά έτσι έμπαιναν σε μία διαδικασία κριτικής σκέψης και ανάλυσης μια 

που εξηγούσαν τι έκαναν κάθε φορά και γιατί (Αμπαρτζάκη, Σκορδύλη, & 

Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη, 2011).  

Τελειώνοντας με τα εργαλεία συλλογής δεδομένων, επιλέχθηκε ακόμη, η 

παρατήρηση και το ημερολόγιο του ερευνητή. Καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, 

καταγράφαμε τα σχέδια διδασκαλίας, τις παρατηρήσεις, τα συναισθήματα και γενικά 

οτιδήποτε μας προβλημάτιζε. Συνεχώς, άλλαζαν τα σχέδια και όλο δημιουργούταν εκ 

νέου, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Μερικά απ’ αυτά, 

θα δούμε και θα γνωρίσουμε σε επόμενα κεφάλαια, αλλά και στο παράρτημα. 

 

3.4. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας-παρέμβασης 

Τα αποτελέσματα της έρευνας διεξήχθησαν μέσα από την περιγραφική και 

ποσοτική αξιολόγηση των εργασιών των παιδιών, καθώς και των δεδομένων της 

παρατήρησης των παιδιών και του ημερολογίου της εκπαιδευτικού-ερευνήτριας. Για 

την περιγραφική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έγινε θεματική και ερμηνευτική 

ανάλυση των εργασιών των παιδιών, των δεδομένων της παρατήρησης και του 

ημερολογίου της εκπαιδευτικού-ερευνήτριας. Η ανάλυση αυτή στόχευε να απαντήσει 

με περιγραφικό τρόπο στα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης που αφορούσαν στο 

«πώς» και μέσα από «ποιες ενέργειες» θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα 

ολιστικό πλαίσιο ανάπτυξης των πολυγραμματισμών και της πολυτροπικότητας για 

να καλλιεργήσουμε τις επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών μέσα από μια 

ψηφιακή παράσταση Καραγκιόζη. 

Για την ποσοτική αποτίμηση της επίτευξης του στόχου του προγράμματος 

χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια που διαμορφώθηκαν με βάση τον Χάρτη των 

Πολυγραμματισμών. Η ανάλυση αυτή έγινε στο σύνολο των εργασιών των παιδιών 

(ατομικών και ομαδικών) και είχε σκοπό να αναδείξει με έναν γενικό-συνοπτικό 

τρόπο την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης και τα σημεία στα οποία ωφέλησε τα 

παιδιά. 
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3.5. Η διαδικασία-πρόγραμμα παρέμβασης 

Το πρόγραμμα παρέμβασης περιελάμβανε μία ποικιλία από διδασκαλίες βασισμένες 

στις αρχές της Ολικής Γλώσσας και της Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών, που 

στόχο είχαν να καταλήξουν στον σχεδιασμό μιας ψηφιακής παράστασης. Η 

ανίχνευση των συλλογισμών των παιδιών πραγματοποιήθηκε μέσα από σχετικές 

διδασκαλίες, που διαρκούσαν περίπου μισή ώρα και οι οποίες είχαν στόχο να 

μετατρέψουν τους μαθητές σε μετασχηματιστές σημειωτικών τρόπων. Όπως έχουμε 

αναφέρει σε προηγούμενο κεφάλαιο (Βλ. κεφάλαιο 3, Πίνακας 6), σχετικό με το 

Χάρτη των Πολυγραμματισμών, οι μετασχηματιστές σημειωτικών τρόπων, 

χρησιμοποιούν τις ικανότητες και τις γνώσεις τους με νέους τρόπους, δημιουργώντας 

νέα πολυτροπικά κείμενα (UofSA & SADECS, 2004). 

Αυτές οι διδασκαλίες ηχογραφήθηκαν και στην συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν 

για την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας, αφότου εξασφαλίστηκε η συγκατάθεση 

των γονέων. 

Το πρόγραμμα παρέμβασης περιλάμβανε κάποιες φάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται 

αναλυτικά στα παρακάτω υποκεφάλαια, αλλά και πιο συνοπτικά στον παρακάτω 

πίνακα (Πίνακας 11). 

 

3.5.1 «Επεξεργασία της έννοιας της επικοινωνίας και του διαλόγου» 

 

Στην πρώτη φάση, είχαμε ως στόχο να εισάγουμε στα παιδιά την έννοια της 

επικοινωνίας και του διαλόγου. Ο στόχος αυτός υλοποιήθηκε μέσω της επεξεργασίας 

της ιστορίας «Μ’ ακούει κανείς;»,  της Jessica Meserve, ένα διαφορετικό παραμύθι ή 

αλλιώς μία ηχοιστορία. Σε πρώτη φάση λοιπόν, παρατηρήσαμε τα δομικά στοιχεία 

του βιβλίου, όπως είναι για παράδειγμα το εξώφυλλο, το συγγραφέα, τον 

εικονογράφο, γνωρίσαμε και εξηγήσαμε τον όρο μεταφρασμένο, ενώ καλέσαμε τα 

παιδιά να κάνουν υποθέσεις σχετικά με το τι μπορεί να λέει αυτό το βιβλίο, 

βλέποντας μόνο την εικόνα που υπάρχει στο εξώφυλλο, χωρίς να διαβάσουμε τον 

τίτλο.   
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3.5.2 «Επεξεργασία του κειμενικού είδους της παράστασης Καραγκιόζη» 

 

Η πρώτη μας δουλειά, πριν να ασχοληθούμε με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “e-

shadow”, ήταν να διερευνήσουμε το πλαίσιο, με το οποίο επρόκειτο να ασχοληθούμε. 

Πιο συγκεκριμένα, έπρεπε να ανακαλύψουμε μαζί με τα παιδιά το κειμενικό είδος της 

παράστασης Καραγκιόζη. «Ποιος ήταν;», «Πώς δημιουργήθηκε;», «Ποια ήταν η 

ιστορία του;» κ.ο.κ. Όλα αυτά έγιναν με τη βοήθεια του παραδοσιακού έντυπου 

λόγου (π.χ. βιβλία, παραμύθια, καταγραφές), αλλά και με τη βοήθεια της σύγχρονης 

τεχνολογίας (π.χ. υπολογιστές, διαδίκτυο). 

Να σημειωθεί, ότι όλα αυτά συνδέθηκαν με την εθνική εορτή 25
η
 Μαρτίου, που 

επρόκειτο να γιορτάσουμε εκείνες τις μέρες. Η εθνική αυτή εορτή λοιπόν, αποτέλεσε 

την αφόρμηση για το ξεκίνημα της 2
η
 φάσης. Έτσι, αφού είδαμε ένα μικρό 

απόσπασμα από μία παράσταση του Καραγκιόζη, ξεκινήσαμε να καταγράφουμε όλα 

όσα ξέρουμε γι αυτόν (ανίχνευση ιδεών). Οι ιδέες των παιδιών ήταν πολλές και 

διαμόρφωσαν μία λίστα με αυτά που επιθυμούσαν να μάθουν όπως και τις 

δραστηριότητες, που επιθυμούσαν να κάνουν γύρω από το θέμα. 

    

 

  

3.5.3 «Φάση προσωπικής έκφρασης και επικοινωνίας» 

 

Σε αυτή τη φάση ασχοληθήκαμε με διάφορα παραμύθια, τα οποία 

επεξεργαζόμασταν με διάφορους τρόπους. Ένα απ’ αυτό ήταν η «Κατσούφα 

πασχαλίτσα», του Eric Carle, καθώς και το βιβλίο, πληροφοριακού τύπου, «εγώ και 

οι καλοί τρόποι», του Μάριο Κόρτε. Σε πρώτη φάση λοιπόν, έγινε η ανάγνωση και η 

επεξεργασία αυτών των ιστοριών, βιβλίων. Εστιάσαμε αρκετά στην συμπεριφορά των 

ηρώων, αλλά και στους τρόπους ευγένειας ή αγένειας αντίστοιχα.    

Εικόνα 2 

Η παρέλαση του Καραγκιόζη στην τάξη μας 
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Στόχο είχαμε, μέσα από διάφορα παιχνίδια και ασκήσεις θεατρικού παιχνιδιού, να 

επικοινωνήσουν και να εκφράσουν τα παιδιά το μήνυμα που ήθελαν, μέσα από 

πολλούς και διαφορετικούς σημειωτικούς τρόπους. Πιο συγκριμένα, με την κίνηση, 

τις εκφράσεις του προσώπου, την φωνή, τον τόνο και το ύφος της φωνής, τις 

χειρονομίες προσπάθησαν να μας δείξουν και να εκφράσουν ό, τι ήθελαν. 

Συνειδητοποίησαν λοιπόν, μέσα απ’ αυτά τα παιχνίδια πόσο σημασία έχει ο τρόπος 

που λέμε κάτι και πως μπορούν όλα τα παραπάνω να επηρεάσουν το μήνυμα που 

θέλουμε να επικοινωνήσουμε.  

Εκτός απ’ αυτά, παρατήρησαν για ακόμη μία φορά τα εφέ και τους συμβολισμούς 

(π.χ. χρήση πλαισίου, που μας δείχνει ότι γίνεται διάλογος, έντονα γράμματα κ.ο.κ), 

που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στο βιβλίο του και προβληματίστηκαν πάνω σε αυτά 

(Βλ. Παράρτημα). Εκτός απ’ αυτά σε αυτή τη φάση, γνώρισαν κι άλλου είδους 

βιβλία, πέρα από τα παραμύθια, με τα οποία συνηθίζουν να έρχονται σε επαφή. 

   

3.5.4 «Ανάλυση της χρησιμότητας του βιβλίου και του υπολογιστή» 

 

Στην τέταρτη φάση της παρέμβασης, τα παιδιά γνώρισαν ένα βιβλίο διαφορετικό. 

Ένα βιβλίο με λίγα λόγια, αλλά πολλά μηνύματα, το «Είναι βιβλίο», του Lane Smith. 

Πρόκειται για ένα δυνατό κείμενο, σύγχρονο που μέσα από τη λιτότητα του, δίνει 

ουσιαστικές απαντήσεις για το τι είναι βιβλίο και τί είναι υπολογιστής. 

Στόχος μας και σε αυτή την περίπτωση είναι η επικοινωνία, αλλά και να 

συνειδητοποιήσουν πώς θα μπορούσαν οι ήρωες μας να επικοινωνήσουν καλύτερα. 

Όλα αυτά τα αντιλαμβάνονται καλύτερα μέσα από τη χρησιμότητα και τα οφέλη του 

βιβλίου, αλλά και του υπολογιστή (Βλ. Παράρτημα). 

 

3.5.5 «Η γνωριμία και η πρώτη επαφή με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “e-

shadow”» 

 

Αυτή η φάση θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την επόμενη φάση, δηλαδή την 

ηλεκτρονική θεατρική παράσταση Καραγκιόζη με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού 

λογισμικού  “e-shadow”. Στόχο είχαμε, να γνωρίσουν τα παιδιά το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα (πώς ανοίγει, πώς κλείνει, πώς εισάγουν και κουνούν φιγούρες, πως 

ηχογραφούν κ.οκ.), αλλά και να πειραματιστούν με αυτό, κάνοντας αρκετές πρόβες 
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και δοκιμές σε ελεύθερο παιχνίδι και πλαίσιο. Με αυτό τον τρόπο προετοιμάστηκαν 

για την τελική μας φάση. 

 

3.5.6 «Ψηφιακή παράσταση Καραγκιόζη» 

 

Πρόκειται για την τελευταία φάση της διδακτικής μας παρέμβασης. Πιο 

συγκεκριμένα, σε αυτή η φάση με τη βοήθεια των προηγούμενων γνώσεων των 

παιδιών καθώς και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού «eShadow», που 

αναλύθηκε παραπάνω, είχαμε στόχο να δημιουργήσουν ένα δικό τους πολυτροπικό 

έργο, δηλαδή μία ηλεκτρονική Θεατρική παράσταση, σχετική με τον Καραγκιόζη. 

Αυτή η φάση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς όλες οι παραπάνω φάσεις είχαν 

σκοπό να καταλήξουν στη δημιουργία ψηφιακής παράστασης Καραγκιόζη. Εκτός απ’ 

αυτά η συμμετοχή των παιδιών σε μία τέτοια δράση, αποτελεί την απάντηση στους 

λόγους, για τους οποίους πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη έρευνα.  

Περιληπτικά, παρατίθενται παρακάτω οι φάσεις του προγράμματος παρέμβασης και 

οι σκοποί πιο συνοπτικά και οργανωμένα (Πίνακας 11). 

 

Πίνακας 11 

Φάσεις διδακτικής παρέμβασης 

Φάσεις διδακτικής παρέμβασης 

Φάσεις Δραστηριότητες Στόχοι 

 

 

1
η
 φάση:  

«Επεξεργασία της 

επικοινωνίας  

και του διαλόγου» 

*1
η
 μέρα: Ανάγνωση του παραμυθιού 

«Μ’ ακούει κανείς;». Γνωριμία και 

επεξεργασία. 

*2
η
 μέρα: Εντοπισμός και καταγραφή 

των ήχων της ιστορίας. 

*3
η
 μέρα: Βρίσκουμε τους ήχους στην 

πραγματικότητα και αναπαραγωγή 

αυτών. 

*4
η
 μέρα: Παιχνίδι με σεντόνι: 

Μάντεψε ήχους και σκηνές 

Ηχοιστορία. 

• Να γνωρίσουν και να 

κατανοήσουν τον όρο 

«επικοινωνία». 

•Να δημιουργήσουν 

διαλόγους και να 

επικοινωνήσουν μεταξύ 

τους. 

• Να παρατηρήσουν τα 

εφέ των γραμμάτων και 

να δουν τη σημασία 

αυτών των εφέ μέσα 

στο κείμενο. 

•Να δημιουργήσουν το 

δικό τους πολυτροπικό 

κείμενο-ηχοιστορία.  
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2
η
 φάση:  

«Η επεξεργασία του 

κειμενικού είδους της 

παράστασης 

Καραγκιόζη» 

*1
η
 μέρα: Βίντεο και ανίχνευση 

ιδεών. «Τί ξέρουμε για τον 

Καραγκιόζη» και «τι θέλουμε να 

μάθουμε;» 

*2
η
 μέρα: Καταγραφή ερωτήσεων και 

συνέντευξη από Καραγκιοζοπαίχτη. 

*3
η
 μέρα: Αναζήτηση και καταγραφή 

πληροφοριών για τον Καραγκιόζη και 

τους φίλους του μέσα από βιβλία. 

*4
η
 μέρα: «Να σου δείξω τι έμαθα»-

Παρουσίαση των καταγραφών και 

αναζήτηση από κοινού-Η ιστορία για 

τη δημιουργία του Καραγκιόζη και οι 

πληροφορίες σχετικές με τα ονόματα 

και τις φορεσιές των ηρώων. 

*5
η
 μέρα: Διήγηση ιστορίας για τη 

δημιουργία του Καραγκιόζη. 

*6
η
 μέρα: «Οθωμανική 

Αυτοκρατορία»- Οι Οθωμανοί και τα 

σημάδια που άφησαν πίσω τους. 

*7
η
 μέρα: «Κτίρια και κρήνες». 

Καταγραφή σε ομάδες (Powerpoint). 

*8
η
 μέρα: Αναζήτηση από κοινού-

Πληροφορίες από βιβλία και 

διαδίκτυο για κτίρια, κρήνες, αλλά και 

τις «λέξεις», ως σημάδια. 

•Να γνωρίσουν 

ιστορικά και θεωρητικά 

στοιχεία τόσο για τον 

Καραγκιόζη, όσο και 

για την περίοδο που 

έζησε (Οθωμανική 

Αυτοκρατορία). 

•Να γνωρίσουν και να 

ανακαλύψουν στοιχεία 

υπαρκτά στην πόλη 

μας, που άφησαν πίσω 

τους οι Οθωμανοί 

(οικίες, κρήνες). 

•Να συνειδητοποιήσουν 

τη σημαντικότητα 

εκείνης της εποχής στη 

ζωή μας σήμερα (λέξεις 

κ.ο.κ). 

•Να παρατηρήσουν 

ομοιότητες και 

διαφορές σχετικά με τα 

ρούχα, τα κτίρια σε 

σχέση με το σήμερα. 

 

 

3
η
 φάση: 

«Φάση προσωπικής 

έκφρασης και 

επικοινωνίας» 

*1
η
 μέρα: Ανάγνωση των βιβλίων 

«Κατσούφα πασχαλίτσα» και «Εγώ και 

οι καλοί τρόποι». 

*2
η
 μέρα: Εντοπισμός και καταγραφή 

των ζώων της ιστορίας. 

*3
η
 μέρα: Παιχνίδια και ασκήσεις 

θεατρικού παιχνιδιού. 

 

•Να επικοινωνήσουν 

μέσα από πολλούς και 

διαφορετικούς 

σημειωτικούς τρόπους. 

•Να αναπτύξουν 

διάλογο. 

•Να ξεδιπλωθούν, να 

κινηθούν και να 

εκφράσουν τα 

συναισθήματα τους. 

 

 

4
η
 φάση:  

 «Ανάλυση της 

χρησιμότητας του 

βιβλίου και του 

υπολογιστή» 

*1
η
 μέρα: Πρώτη ανάγνωση και 

επεξεργασία του βιβλίου «Είναι 

βιβλίο». 

*2
η
 μέρα: Σχολιασμός του βιβλίου- 

Υποθέσεις για το τι θα συμβεί στη 

συνέχεια. 

*3
η
 μέρα: Γνωριμία με τον 

υπολογιστή και το βιβλίο. 

*4
η
 μέρα: Καταγραφή ιδεών για το «τι 

μας προσφέρει ένας υπολογιστής, 

αλλά και ένα βιβλίο». 

 

 

•Να χρησιμοποιήσουν 

το πληκτρολόγιο. 

•Να αναγνωρίσουν 

μερικά γράμματα και 

αριθμούς στο 

πληκτρολόγιο. 

•Να συνειδητοποιήσουν 

τα οφέλη και τη 

χρησιμότητα τόσο του 

υπολογιστή, αλλά και 

του βιβλίου. 

•Να συνειδητοποιήσουν 

την ανάγκη για 
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επικοινωνία μέσα από 

τους δύο παραπάνω 

τρόπους. 

•Να παρατηρήσουν 

τους διάφορους 

σημειωτικούς τρόπους, 

που χρησιμοποιεί ο 

συγγραφέας για να 

επικοινωνήσει το 

μήνυμα. 

 

5
η
 φάση: 

«Γνωριμία και πρώτη 

επαφή με το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

eShadow» 

*1
η
 μέρα: Αναλυτική παρουσίαση του 

προγράμματος «eShadow» μέσα από 

ερωτήσεις και εφαρμογή από την 

εκπαιδευτικό. 

*2
η
 μέρα: Επαφή και γνωριμία των 

παιδιών με το πρόγραμμα ανά 

ζευγάρια. 

*3
η
 μέρα: Δοκιμές και πρόβες ανά 

ομάδες με το πρόγραμμα ελεύθερα. 

*4
η
 μέρα: Δοκιμές και πρόβες ανά 

ομάδες με το πρόγραμμα ελεύθερα. 

• Να χειρίζονται το 

ποντίκι, να το ελέγχουν, 

ειδικά διπλό κλικ. 

•Να ανοίγουν και να 

κλείνουν ένα 

πρόγραμμα. 

•Να αποθηκεύουν 

εργασίες και να 

ανακτούν αρχεία. 

 

 

 

 

 

6
η
 φάση:  

«Ψηφιακή παράσταση 

Καραγκιόζη»  

*1
η
 μέρα: Χωρισμός ομάδων και 

συζήτηση για την ψηφιακή 

παράσταση που θα ανεβάσουμε στο 

«eShadow» και προβληματισμός για 

το πώς θα γίνει. 

*2
η
 μέρα: Συζήτηση ομάδας και 

καταγραφή ηρώων. 

*3
η
 μέρα: Συζήτηση ομάδας και 

καταγραφή σκηνικών. 

*4
η
 μέρα: Συζήτηση ομάδας και 

καταγραφή ήχων. 

*5
η
 μέρα: Συζήτηση ομάδας και 

καταγραφή σεναρίου. 

6
η
 μέρα: «Ανέβασμα» της ψηφιακής 

παράστασης Καραγκιόζη. 

 

•Να συντονίζουν τη 

χρήση πολλαπλών 

πτυχών του 

προγράμματος για την 

επίτευξη ενός 

αποτελέσματος. 

•Να δημιουργήσουν 

σκηνές σχετικά με τον 

Καραγκιόζη. 

•Να μοιράζονται 

σκέψεις και ιδέες πίσω 

από τα κείμενα που 

δημιουργούν. 

•Να δημιουργήσουν 

ένα δικό τους 

πολυτροπικό κείμενο, 

την δική τους ψηφιακή 

παράσταση 

Καραγκιόζη. 
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3.6. Πρόγραμμα «eShadow» 

Το «eShadow» αναπτύχθηκε στο εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών 

Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σκοπός του ήταν 

η δημιουργία ενός φιλικού και εύχρηστου περιβάλλοντος μάθησης σχετικό με την 

ψηφιακή αφήγηση (Χριστουλάκης, 2015). 

Έτσι λοιπόν, πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, εμπνευσμένο από το 

παραδοσιακό ελληνικό θέατρο σκιών. Η συγκεκριμένη εφαρμογή, δίνει την 

δυνατότητα στους χρήστες της, οποιασδήποτε ηλικίας να δημιουργήσουν τις δικές 

τους παραστάσεις θεάτρου σκιών. Πιο συγκεκριμένα, «τα παιδιά με την βοήθεια του 

δασκάλου τους λαμβάνουν μέρος σε μια εκπαιδευτική διαδικασία, όπου δημιουργούν 

το δικό τους σενάριο, διαλόγους, φιγούρες, σκηνικά και τέλος την δική τους 

παράσταση» (Χριστουλάκης, 2015, σ. 10).  

Ακόμη, είναι αρκετά εύχρηστο, αφού χρησιμοποιείται περισσότερο από μικρά 

παιδιά. Επίσης, το περιβάλλον είναι φιλικό προς το χρήστη, δίνοντας του πολλές και 

νέες δυνατότητες. Εκτός απ’ το να δημιουργήσει μία δική του ψηφιακή παράσταση, ο 

χρήστης μπορεί ακόμη να διαμοιραστεί καθώς και να παρακολουθήσει άλλες 

παραστάσεις. Σε έρευνες, που έχουν γίνει, διαπιστώθηκε η ευκολία στην χρήση του 

από τα παιδιά, καθώς ακόμα και το πόσο «θετικά» ανταποκρίνονται  στο «eShadow». 

Ακόμα, φάνηκε να «ενισχύει την δημιουργικότητα και το ενδιαφέρον των μαθητών» 

(Χριστουλάκης, 2015, σ. 10-11). 

 

3.6.1 Περιγραφή της γραφικής διεπαφής του «eShadow» - Κεντρικό μενού 

    

Παρακάτω, θα δούμε και θα γνωρίσουμε εν συντομία, το κεντρικό μενού του “e-

shadow”, μέσα από εικόνες.  

Σε κάθε εικόνα του “e-shadow”, πάνω αριστερά υπάρχει πάντα ένα στρογγυλό 

σπίτι, μέσα από το οποίο μπορεί κανείς να μπει και να βγει από το κεντρικό μενού 

(βλ. Εικόνα 3). 

 

.   
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Το κεντρικό μενού παρουσιάζει πέντε επιλογές στον χρήστη. Η πρώτη επιλογή είναι 

η επιλογή «Έναρξη παράστασης», στην οποία «φορτώνονται» φιγούρες που έχουν 

επιλεγεί, όπως του Καραγκιόζη, Χατζηαβάτη, καθώς επίσης και τα σκηνικά, όπως για 

παράδειγμα, μια καλύβα, το σεράι, ένα δάσος. Σε αυτή την επιλογή, ο χρήστης με ένα 

κλικ μπορεί να ξεκινήσει να παίζει μία παράσταση.  

Στην δεύτερη επιλογή, είναι η «Επιλογή σκηνικών» (βλ. Εικόνα 4). Εδώ 

παρουσιάζονται τα διαθέσιμα σκηνικά, οι μικρογραφίες τους και οι ονομασίες τους, 

τα οποία μπορεί να επιλέξει ο χρήστης για την παράσταση του. Με ένα μόνο κλικ 

εισάγονται στην σκηνή.  

 

Εικόνα 3 

Κεντρικό μενού “eShadow’’ 

Εικόνα 4 

Επιλογή σκηνικών 
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Στην τρίτη επιλογή, γίνεται η «Επιλογή των φιγούρων» (βλ. Εικόνα 5). Εδώ 

υπάρχουν οι διαθέσιμες φιγούρες, τις οποίες ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να 

εισάγει στην παράσταση του. Όπως φαίνεται από την παρακάτω εικόνα, 

παρουσιάζονται οι  φιγούρες με τις μικρογραφίες και τις ονομασίες τους. Να 

σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των φιγούρων, που μπορούμε 

να εισάγουμε στην σκηνή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάνω από τις μικρογραφίες των φιγούρων, υπάρχουν δύο κουμπιά από αριστερά και 

δεξιά. Από την αριστερή πλευρά υπάρχει το κουμπί «προηγούμενο», όπου επιστρέφει 

κανείς στην προηγούμενη επιλογή, την επιλογή σκηνικών και αν το ξαναπατήσουμε, 

τότε επιστρέφουμε στο κεντρικό μενού. Από την δεξιά πλευρά υπάρχει το κουμπί 

«έναρξη», όπου ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει να παίζει. 

Στην τέταρτη επιλογή εμφανίζονται οι «Καταγεγραμμένες σκηνές» (βλ. Εικόνα 6). 

Πρόκειται για τις σκηνές, που έχει δημιουργήσει ο χρήστης και έχουν αποθηκευτεί σε 

αυτή την επιλογή. Έχει λοιπόν τη δυνατότητα, να δει ξανά ή να διαγράψει μέσα από 

αυτή την επιλογή, τις καταγραφές των σκηνών που δημιούργησε, αλλά ακόμη και να 

δημιουργήσει μια λίστα αναπαραγωγής, δηλαδή να συνθέσει όλες αυτές τις σκηνές σε 

μία (παράσταση). Αυτό γίνεται με τη διαδικασία «σέρνω και κολλώ» (drag & drop). 

Απλά σέρνει στο διπλανό πλαίσιο, ενώ έχει τη δυνατότητα να τις τοποθετήσει με 

όποια σειρά θέλει. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5 

Επιλογή φιγούρων 

Εικόνα 6 

Αποθηκευμένες σκηνές 
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Στην τελευταία επιλογή «Γενικές επιλογές» (βλ. Εικόνα 7) δίνεται η δυνατότητα 

στο χρήστη να διαμορφώσει κάποιες ρυθμίσεις του «eShadow». Για παράδειγμα, έχει 

τη δυνατότητα να κάνει εξαγωγή βίντεο στη διάρκεια της αναπαραγωγής. Όσο είναι 

ενεργοποιημένη η συγκεκριμένη επιλογή όποια παράσταση παρακολουθήσει η 

χρήστης τότε αυτή εξάγεται και σε βίντεο. 

 

 

 

 

 

   

Όταν ο χρήστης επιλέξει την πρώτη επιλογή «Έναρξη παράστασης» (βλ. Εικόνα 8), 

τότε ανοίγει η σκηνή με τα δύο σκηνικά, τοποθετημένα από τη δεξιά και αριστερή 

πλευρά, τα οποία τοποθετούνται αυτόματα. Επίσης, στο κέντρο της σκηνής 

εμφανίζονται οι φιγούρες, που ο χρήστης έχει επιλέξει. Με το κούνημα του ποντικιού 

η φιγούρα μπορεί να κουνιέται, ενώ για αλλαγή φοράς της φιγούρας, ο χρήστης 

πρέπει να έχει πατημένο το αριστερό κλικ και συγχρόνως να πατήσει το δεξί κλικ. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για να γίνει τώρα καταγραφή της σκηνής, ο χρήστης αρκεί μονάχα να πατήσει το 

κουμπί της καταγραφής. Το κουμπί αυτό εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης, το 

εικονίδιο με τον κόκκινο κύκλο μέσα του. Όταν πατηθεί, τότε εμφανίζεται η ένδειξη 

Εικόνα 7 

Γενικές επιλογές 

 

Εικόνα 8 

Έναρξη παράστασης 
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Rec (βλ. Εικόνα 9). Μόλις η καταγραφή τελειώσει, τότε ο χρήστης πατάει το κουμπί 

STOP (μαύρο τετράγωνο). Τότε εμφανίζεται στην οθόνη ένα πλαίσιο, που σου ζητάει 

να ονομάσεις τη συγκεκριμένη σκηνή (βλ. Εικόνα 10). Αφού ονομαστεί, μπορεί ο 

χρήστης να τη βρει στις αποθηκευμένες σκηνές. Εάν πάλι δεν επιθυμεί να ονομάσει 

τη σκηνή, τότε το πρόγραμμα την ονομάζει αυτόματα (Χριστουλάκης, 2015).   

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 9 

Κουμπί ηχογράφησης 

Εικόνα 10 

Αποθήκευση και όνομα σκηνής 
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4. Αποτελέσματα διδακτικής παρέμβασης  

4.1. Περιγραφική ανάλυση των αποτελεσμάτων- με βάση τα δεδομένα της 

παρατήρησης, το ημερολόγιο της ερευνήτριας και τα δείγματα εργασιών των 

παιδιών 

4.1.1 Επεξεργασία της έννοιας της επικοινωνίας και του διαλόγου 

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού των σχεδίων διδασκαλίας, προσπαθήσαμε αρχικά 

να γνωρίσουμε και να συνειδητοποιήσουμε την έννοια της επικοινωνίας. Η πρώτη 

φάση ήταν αρκετά εισαγωγική, αλλά και απαραίτητη, ενώ έγινε μέσα από τη χρήση 

του συγκεκριμένου βιβλίου, «Μ’ ακούει κανείς;». 

Η ανάγνωση και η επεξεργασία του παραμυθιού συνέβαινε ταυτόχρονα. Τα παιδιά 

παρατηρούσαν πολύ καλά τις εικόνες, ενώ προσπαθούσαν να μαντέψουν και να 

υποθέσουν τι θα συμβεί στη συνέχεια. Ύστερα από την πρώτη ανάγνωση κι 

επεξεργασία, τα παιδιά εστίασαν στους ήχους που υπήρχαν στην ιστορία. Έτσι, 

αναζήτησαν ξανά και κατέγραψαν με τον δικό τους τρόπο τους ήχους που 

φαντάζονταν ότι επενδύουν την πλοκή της ιστορίας. Ακόμη, με αυτό το παραμύθι, 

παίξαμε ένα παιχνίδι και φτιάξαμε τη δικιά μας ηχο-ιστορία. Πιο συγκεκριμένα, 

έμπαιναν πίσω από ένα σεντόνι, και χωρίς να τους βλέπουμε έκαναν έναν ήχο. Τα 

υπόλοιπα παιδιά, έπρεπε να εντοπίσουν και να μας πουν σε ποια σκηνή της ιστορίας 

είχαν ταξιδέψει. 

Στο πλαίσιο αυτό, οδηγήσαμε τα παιδιά στην ανάλυση των στοιχείων της 

επικοινωνίας και εστιάσαμε στα διάφορα στοιχεία του έντυπου λόγου, εφέ και 

τεχνάσματα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, για να επικοινωνήσει με το κοινό του. 

Μερικά απ’ αυτά ήταν οι εικόνες, οι εκφράσεις των ηρώων, καθώς επίσης τα έντονα 

γράμματα ή άλλοι ιδιαίτεροι τυπογραφικοί χαρακτήρες (Βλ. Παράρτημα). 

Τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα με την ιστορία, ενώ είχαν μπει στη θέση του Τζακ 

και έδειχναν να συμμερίζονται αυτά που του συμβαίνουν. Αρχικά ήταν ιδιαίτερα 

προβληματισμένα, αλλά πολύ γρήγορα παρατήρησαν τα τυπογραφικά 

χαρακτηριστικά στο βιβλίο και συνειδητοποίησαν τι πραγματικά συνέβαινε. Ακόμη, 

εύκολα κατανόησαν έννοιες, όπως «επικοινωνία», «διάλογος», «συγχρόνως». Αυτό 

μας το έδειξαν στην πράξη, αφού προσπάθησαν να δημιουργήσουν δικούς τους 

διαλόγους, που άλλοτε είχαν νόημα και άλλοτε όχι.  
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Εικόνα 11 

Καταγραφή ήχων- Νηπιαγωγείο 1 

Εικόνα 12 

Καταγραφή ήχων- Νηπιαγωγείο 2 
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Απόσπασμα 1 

Η επισήμανση του στόχου εργασίας 

 

 

Απόσπασμα 2 

Ανάπτυξη διαλόγων και επικοινωνίας ή όχι ανάμεσα στα παιδιά 

-Νηπιαγωγός: Μπράβο. Κυρία Κωνσταντίνα έλα εδώ να πούμε στα παιδιά ένα 

παράδειγμα. Εγώ λοιπόν και η κυρία Κωνσταντίνα τώρα θα κάνουμε έναν διάλογο. Τι 

σημαίνει διάλογος; Χέρι. Τι σημαίνει διάλογος; Το είπε πριν ο Ματέι. Για να… 

Παιδί 1: Επικοινωνία. 

Νηπιαγωγός: Μπράβο. Για να επικοινωνήσουμε εμείς οι δύο τι πρέπει να κάνουμε; 

Παιδί 2: Να μιλήσετε. 

Νηπιαγωγός: Μπράβο. Να κάνουμε έναν διάλογο. Θα κάνουμε τώρα εμείς έναν διάλογο 

και θα μας πείτε αν αυτός ο διάλογος είναι σωστός ή όχι. Εντάξει; 

Παιδί 3: Ναι. 

Νηπιαγωγός: Α, κυρία Κωνσταντίνα θα πάω στη θάλασσα σήμερα.  

Νηπιαγωγός 2: Θέλεις να φας μακαρόνια ή κοτόπουλο; 

Νηπιαγωγός: Μακαρόνια. Μ. Αυτός ο διάλογος πώς σας φάνηκε; Έχουμε καμία 

επικοινωνία;  

Παιδί 1: χα χα χα 

Παιδί 2: Εγώ ξέρω. 

Παιδί 4: Εμ εμ. Είπες μακαρόνια και η κυρία Κωνσταντίνα σου έφτιαξε κοτόπουλο.  

-Νηπιαγωγός: Φαίνεται σε αυτή την οικογένεια, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Το 

είχαμε πει αλλά όχι πολύ. Φαίνεται σε αυτή την οικογένεια να υπάρχει κάποια επικοινωνία; 

Τι σημαίνει καταρχήν επικοινωνία. Το έχουμε ξαναπεί, πολλές φορές. Ματέι. 

-Παιδί 1: Ότι μιλάμε με κάποιον. 

-Νηπιαγωγός: Ότι μιλάμε με κάποιον. Και για να μιλήσουμε με κάποιον τι χρειάζεται 

Ματέι μου; 

-Παιδί 2: Επικοινωνία. 

-Παιδί 3: Τηλέφωνο. 

-Νηπιαγωγός: Τηλέφωνο. Τι άλλο; Εμείς τώρα μπορεί… 

-Παιδί 3: Επικοινωνία. 

-Νηπιαγωγός: Εμείς τώρα που είμαστε εδώ… 

-Παιδί 4: Θα μιλήσουμε. 

-Νηπιαγωγός: Θα μιλήσουμε. Και πρέπει να μιλάμε την ίδια… Αν μιλάω εγώ ρουμάνικα 

και εσύ ελληνικά, μπορούμε να επικοινωνήσουμε; 

-Παιδί 2: Όχι. 

-Νηπιαγωγός: Όχι, γιατί; 

-Παιδί 5:Γιατί δεν είμαστε ίδια γλώσσα. 

-Νηπιαγωγός: Μπράβο. Θα έπρεπε να ξέρω εγώ ρουμάνικα, ε; Για να μπορούμε. 

-Παιδί 6: Και πρέπει, και πρέπει ο Ματέι να ξέρει… να ξέρει… 

-Νηπιαγωγός: Ελληνικά. 

-Παιδί 5: Ρουμάνικα. 

-Νηπιαγωγός: Ρουμάνικα. Ωραία και για να σας ρωτήσω. Σε αυτή την οικογένεια φαίνεται 

να υπάρχει κάποια επικοινωνία; Μμμ; Παρότι… Μιλούν την ίδια γλώσσα σε αυτή την 

οικογένεια; 

-Παιδιά (όλα μαζί): Ναι. 

-Νηπιαγωγός: Ναι. 

-Παιδί 8: Μιλάνε όλοι ελληνικά εκτός τα ζώα. 

-Νηπιαγωγός: Μιλάνε όλοι ελληνικά εκτός τα ζώα, που τι κάνουν τα ζώα; 

-Παιδί 9: Που κάνει μμμ. 

-Παιδιά (όλα μαζί): (κάνουν ήχους ζώων) 
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Νηπιαγωγός: Κοτόπουλο. Αλλά στην αρχή τι είπα εγώ; Είπα κάτι για φαγητό;  

Παιδιά (όλα μαζί): Όχι. 

Νηπιαγωγός: Τι είπα;  

Παιδί 5: Ότι θες να πας στη θάλασσα. 

Παιδί 6: Είπες πως θα πας στη θάλασσα.  

Νηπιαγωγός: Φαίνεται να έχουμε κάποια επικοινωνία εμείς οι δύο; 

Παιδιά (όλα μαζί): Όχι. 

Νηπιαγωγός: Κυρία Κωνσταντίνα δεν με καταλαβαίνεις και δεν ξέρω γιατί. Εμείς δεν 

κάνουμε φασαρία. Μήπως έχουν κάτι τα αυτάκια της; Λες; Δεν ξέρω. Πάμε τώρα να 

κάνουμε ένα άλλο διάλογο. Κυρία Κων/να εγώ θα πάω στη θάλασσα σήμερα. 

Νηπιαγωγός 2: Α, είναι πολύ ωραία μέρα. Κι εγώ θα έρθω μαζί σου. 

Νηπιαγωγός: Ε ναι, να πάρεις τα παιδιά σου και το μαγιό σου και να πάμε να κάνουμε 

μία βουτιά. 

Παιδιά (όλα μαζί): Ναι. 

Παιδί 2: Αυτός είναι καλός διάλογος.  

Νηπιαγωγός: Αυτός ο διάλογος είναι σωστός ή όχι;  

Παιδιά (όλα μαζί): Ναι. 

Νηπιαγωγός: Γιατί;  

Παιδί 1: Γιατί είπε θα πάω στη θάλασσα και σου είπε θα πάω κι εγώ. 

Νηπιαγωγός: Μπράβο. Είδατε πως καταλάβατε πότε υπάρχει επικοινωνία και πότε όχι;  

Θέλω τώρα δύο παιδιά να αναλάβουν να κάνουν έναν διάλογο και εμείς όλοι οι άλλοι να 

μαντέψουμε αν ο διάλογος αυτός είναι σωστός ή όχι. Λοιπόν ωραία, να κάνει διάλογο ο 

Ματέι με τον Σέμπι. Ποιος θα ξεκινήσει; Και μετά εμείς, σσσς, θα μαντέψουμε. Θα δούμε 

αν έχει επικοινωνία ή όχι μεταξύ τους. 

 

-Παιδί 1: Ε, πόσες τηγανίτες θες; 

-Παιδί 2: Μμ.. Μία. 

-Παιδί 1: Ωραία, θα σου κάνω δύο. 

-Νηπιαγωγός: Εκπληκτικά. Για πείτε μου, αυτός ο διάλογος ήταν σωστός ή όχι;  

-Παιδιά (όλα μαζί): Όχι. 

-Νηπιαγωγός: Γιατί Κλεάνα μου; 

-Παιδί 3: Δεν ήταν σωστός, γιατί, γιατί είπε πόσες τηγανίτες θες. Του είπε μία και του 

έκανε δύο. 

-Νηπιαγωγός: Μπράβο. Δεν ήταν καθόλου σωστός. Ούτε είχαν επικοινωνία. 

 

-Νηπιαγωγός: Να δούμε έναν άλλο διάλογο;  

-Παιδί 1: θα πω για..  

-Νηπιαγωγός: Ό,τι θες. Πες.  

-Παιδί 1: Θα πάω στη θάλασσα. 

-Παιδί 2: Πόσες τηγανίτες θες; 

-Παιδί 1: Μία. 

-Παιδί 2: Θα σου κάνω δύο. 

-Νηπιαγωγός: Μπράβο κορίτσια, εκπληκτικά. Για να σας πω. Αυτός ο διάλογος ήταν 

σωστός;  

-Παιδιά (όλα μαζί): Όχι. 

 

4.1.2 Επεξεργασία του κειμενικού είδους της παράστασης Καραγκιόζη 

Κατά την δεύτερη φάση, ήταν απαραίτητη ανάγκη να διαμορφώσουμε και να 

εισάγουμε το πλαίσιο στα παιδιά, σχετικά με τον Καραγκιόζη και την εποχή, που 

έζησε, αφού ο τελικός μας στόχος ήταν η επαφή και η γνωριμία με το πρόγραμμα 

«eShadow», στο οποίο μπορεί κανείς να δημιουργήσει μια ιστορία με ήρωα τον 

Καραγκιόζη. Ακόμη, σε αυτή τη φάση, έπρεπε να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με τον 
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ηλεκτρονικό υπολογιστή, ως ένα ακόμη μέσο, με το οποίο μπορούμε να 

επικοινωνήσουμε. Η αναζήτηση των πληροφοριών έγινε μέσα από διάφορα βιβλία 

και έντυπο λόγο, συνδυαστικά με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το Διαδίκτυο. 

Σε αυτή τη φάση, αρχικά προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε τα όσα γνώρισαν ήδη τα 

παιδιά, καθώς και τις εμπειρίες που είχαν σχετικά με τον Καραγκιόζη. Από τις 

παρακάτω καταγραφές, παρατηρούμε ότι τα περισσότερα παιδιά γνώριζαν τον 

Καραγκιόζη και είχαν παρακολουθήσει κάποια παράσταση ή τον είχαν συναντήσει σε 

αφίσες, όπως ομολόγησαν τα ίδια. Έκαναν υποθέσεις για την εμφάνιση του, χωρίς 

όμως να ξέρουν σε βάθος την ιστορία και τη δημιουργία του. Οι ιδέες τους και οι 

απαντήσεις τους ήταν πολύ έξυπνες και μας βοήθησαν πολύ στον σχεδιασμό των 

επόμενων δραστηριοτήτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13 

Διερεύνηση της υπάρχουσας εμπειρίας των παιδιών 

Νηπιαγωγείο 1 

Εικόνα 14 

Διερεύνηση της υπάρχουσας εμπειρίας των παιδιών 

Νηπιαγωγείο 2 
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Πίνακας 12 

Διερεύνηση της υπάρχουσας εμπειρίας των παιδιών 

Διερεύνηση της υπάρχουσας εμπειρίας 

των παιδιών 

Νηπιαγωγείο 1 

Διερεύνηση της υπάρχουσας εμπειρίας 

των παιδιών 

Νηπιαγωγείο 2 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ - στην ερώτηση  

«τι ξέρουν για τον Καραγκιόζη», τα παιδιά είπαν: 
 Είναι φτωχός. 

 Το παίζουν σε σκηνή. 

 Είναι ξυπόλυτος. 

 Είναι πολύ αστείος. 

 Μοιάζει με κουκλοθέατρο. 

 Κάποιοι άνθρωποι τους κρατάνε 

από ξύλο και τους παίζουν σαν 

μαριονέτες. 

 Η σκηνή μπορεί να είναι χάρτινη 

ή ξύλινη. 

 Τον συνάντησα στο δρόμο σε 

αφίσες. 

 Το παίζουν σε σκηνή. 

 Παίζει θέατρο. 

 Ο άνθρωπος που παίζει τον 

Καραγκιόζη λέγεται 

Καραγκιοζοπαίχτης. 

 Τον συνάντησα πάνω σ’ ένα ξύλο. 

 Μοιάζει με κουκλοθέατρο. 

 Ήταν κι ένας βασιλιάς με 

παπούτσια και τον έδιωξε. 

 Ένας άνθρωπος είναι πίσω από 

ένα ξύλο και παίζει Καραγκιόζη. 

 Έχει ένα χέρι μακρύ από την μία 

πλευρά. 

 Πηγαίνει τα παιδιά του στο 

σχολείο, χωρίς παπούτσια. 

 Χορεύανε κρητικά. 

 Είχε παιδάκια, που ήταν φτωχά. 

 Δεν φορούσε παπούτσια. Ήταν 

ξυπόλυτος. 

 Τον κρατάμε με αόρατο σκοινί 

για να μην μας πέσει. 

 Έχει άσπρο πανί. 

 Ήταν φτωχός. 

 Είχε παιδιά. 

 Ο άνθρωπος που παίζει τον 

Καραγκιόζη λέγεται 

Καραγκιοζοπαίχτης. 

 Διασκεδάζει τον κόσμο. 

 Βάζουνε πίσω το πανί και 

μπροστά τις φιγούρες. 

 Είναι κουκλάκι από ξύλο και το 

κρατάμε από σίδερο. 

 Δεν είχε λεφτά να αγοράσει 

παπούτσια. 

 Παίζει κουκλοθέατρο. 

 Είχε ένα μεγάλο χέρι. 

 Έχει φιγούρες. 

 Κάνει αστεία. 

 Έχει κιθάρα. 

 Είναι αστείος σαν κλόουν και οι 

άλλοι γελούσαν. 

 Έχει σκηνή. 

 Φορούσε πράσινα ρούχα με κάτι 

κόκκινα και κίτρινα. 

 Έχει σκιές. 

  

Διαπιστώσαμε ότι είχαμε πολλές απορίες και πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζαμε. 

Έτσι, τα παιδιά σκέφτηκαν να καλέσουμε στην τάξη μας έναν καραγκιοζοπαίχτη. 

Σκέφτηκαν ότι αυτός θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Σκεφτήκαμε και καταγράψαμε 
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τις απορίες και τις ερωτήσεις μας και ετοιμαστήκαμε γι αυτήν την επίσκεψη. Τα 

παιδιά παρακολούθησαν από κοντά ένα θέατρο σκιών Καραγκιόζη. Είδαν τι 

συμβαίνει πίσω από την σκηνή και έπαιξαν με τις φιγούρες. Δυστυχώς όμως δεν 

περίσσεψε πολύ χρόνος για τις ερωτήσεις μας και έτσι οι περισσότερες απορίες 

εξακολουθούσαν να υπάρχουν. 

Συνεχίσαμε να προβληματιζόμαστε με τα παιδιά για το ποιος ήταν τελικά ο 

Καραγκιόζης και όλοι αυτοί, που έπαιζαν μαζί τους. Σε αυτή τη φάση, αποφασίσαμε 

να ψάξουμε μόνοι μας γι όλα αυτά και προσπαθήσαμε να σκεφτούμε που άλλου 

μπορούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες. Έτσι λοιπόν, χωριστήκαμε σε ομάδες, 

αφού μιλήσαμε πρώτα γι αυτό. Αρχίσαμε λοιπόν, να δουλεύουμε την έννοια της 

ομάδας και τις προϋποθέσεις, που χρειάζονται για να λειτουργήσει.  

 

Απόσπασμα 3 

Προϋποθέσεις για την λειτουργία της ομάδας 

-Νηπιαγωγός: Τι σημαίνει ομάδα;  

-Παιδί 1: Εμ. Πολλά παιδάκια. Αυτό σημαίνει ομάδα. 

-Νηπιαγωγός: Όταν είναι πολλά παιδάκια. Και τι κάνουν αυτά τα 

παιδάκια; 

-Παιδί 1: Ζωγραφίζουν, παίζουνε.. 

-Νηπιαγωγός: Πάρα πολύ ωραία. Άλλη ιδέα. 

-Παιδί 2: Γράφουνε. 

-Παιδί 3: Κάνουμε ησυχία. 

-Νηπιαγωγός: Κάνουμε ησυχία στα τραπέζια. Πολύ βασικό. Τι άλλο 

είναι ομάδα; Τι πρέπει να έχει μία ομάδα; 

-Παιδί: 4: Να κάθονται να σκέφτονται. 
-Νηπιαγωγός: Καταπληκτικά. Να σκέφτονται, να κάνουν ησυχία. Τι 

άλλο πρέπει να κάνουν στην ομάδα τα παιδιά; 

-Παιδί 5: Να σηκώνουν το χέρι, αν θέλουν να πουν κάτι. 

-Παιδί 6: Να συνεργάζονται. 
-Νηπιαγωγός: Μπράβο! Να συνεργάζονται. Και να.. 

-Παιδί 7: ..να βοηθάνε. 

 

Τα παιδιά, ειδικά στην αρχή, και επειδή δεν δούλευαν από την αρχή της χρονιάς με 

αυτό τον τρόπο στη τάξη τους, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Κυρίως δυσκολεύτηκαν 

στο να επικοινωνήσουν και να ακούσουν ο ένας τον άλλο. Αυτό βέβαια με το 

πέρασμα του χρόνου άρχισε να αλλάζει. Σε αυτή όμως τη φάση, υπήρξε δυσκολία, 

όσο αφορά τη δημιουργία και την εργασία κατά ομάδες.  

Ψάξαμε λοιπόν σε βιβλία και υπολογιστές, καταγράψαμε όσα μας έκαναν εντύπωση 

και τελικά καταφέραμε και λύσαμε πολλές από τις απορίες μας. Στη συνέχεια, 

ακολούθησε η διαδικασία «να σου δείξω τι έμαθα». Παρουσίασαν λοιπόν, αυτά τα 
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οποία ζωγράφισαν και κατέγραψαν στο χαρτί, όλα αυτά δηλαδή που τους έκαναν 

εντύπωση από αυτή τους την αναζήτηση. 

Μέσα από τις καταγραφές των παιδιών, προέκυψαν κι άλλα ερωτήματα, όπως: 

«γιατί ο Καραγκιόζης και η παρέα του έχουν τέτοια ονόματα;», «υπάρχουν τέτοια 

ονόματα σήμερα;», «γιατί ο Καραγκιόζης και η παρέα του είναι ντυμένοι έτσι;», 

«γιατί φορούσαν τέτοια ρούχα;», «φοράνε σήμερα τέτοια ρούχα οι άνθρωποι;» κ.οκ. 

Έτσι, συνεχίσαμε να ψάχνουμε πληροφορίες, αυτή τη φορά από κοινού με τα παιδιά. 

Κατά την αναζήτηση μας, πέσαμε πάνω σε ένα κεφάλαιο για την δημιουργία του 

Καραγκιόζη. Με αφορμή αυτή την ιστορία, ανοίξαμε ένα μεγάλο κεφάλαιο, το 

κεφάλαιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αφού μιλήσαμε στα παιδιά με απλά λόγια 

για την ιστορία αυτή, η οποία κράτησε για 400 χρόνια, τους αποκαλύψαμε ότι όταν 

έφυγαν αυτού μετά την επανάσταση, άφησαν πίσω τους κάποια σημάδια. Αλλά πώς 

θα τα μάθουμε αυτά; 

Για άλλη μία φορά λοιπόν, τα παιδιά αναζήτησαν πληροφορίες και κατέγραψαν όσα 

τους έκαναν εντύπωση σχετικά με τα κτίρια και τις κρήνες που άφησαν οι Οθωμανοί 

πίσω τους. Σχετικά με τα κτίρια, η αναζήτηση και η βόλτα στην πόλη του Ηρακλείου, 

ήταν απαραίτητη. Αρχικά, αυτή η διαδικασία θα γινόταν με τα παιδιά, αλλά δυστυχώς 

οι συνθήκες και ο χρόνος δεν μας το επέτρεψαν. Έτσι με μία φωτογραφική μηχανή 

στο χέρι και έναν Χάρτη, βρεθήκαμε αρκετά χρόνια πίσω και ανακαλύψαμε πολλά 

κτίρια, αλλά και κρήνες, δηλαδή πηγές νερού.  

Αυτές οι φωτογραφίες, μελετήθηκαν και ενοποιήθηκαν σ’ ένα Powerpoint. Τα 

παιδιά αυτή τη φορά χωρίστηκαν σε ομάδες και η κάθε ομάδα είχε να επεξεργαστεί 

μία σειρά από αληθινές φωτογραφίες στον υπολογιστή. Αφού τις παρατήρησαν 

αρκετά και συζήτησαν, κατέγραψαν αυτά που τους έκαναν εντύπωση. Στη συνέχεια, 

ψάξαμε μαζί πληροφορίες για καθένα απ’ αυτά τα κτίρια, ενώ συζητήσαμε γι αυτά 

μέσα από ερωτήσεις, όπως «Πώς αισθάνεστε όταν βλέπετε αυτά τα κτίρια;», «τι 

σχήματα έχουν;», τι μεγέθη, τι σχέδια;», «αν μοιάζουνε με τα δικά μας σπίτια 

σήμερα;», «σε τι διαφέρουν;» κ.ο.κ. Ύστερα απ’ αυτό πολύ γρήγορα, ακολουθήσαμε 

παρόμοια διαδικασία και για τις λέξεις, που άφησαν πίσω τους οι Οθωμανοί. Τότε, 

καταλάβαμε πολλά πράγματα για την ζωή μας σήμερα, αλλά και για το θέατρο σκιών 

του Καραγκιόζη.  

Όλο αυτό διήρκησε για τουλάχιστον δύο εβδομάδες και στόχο είχαμε να γνωρίσουν 

κάποια βασικά θεωρητικά, αλλά και ιστορικά στοιχεία για το θέμα. Προσπαθήσαμε 
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λοιπόν, να τους μεταφέρουμε σ’ εκείνη την εποχή, διαμορφώνοντας το κατάλληλο 

πλαίσιο στα παιδιά. 

 Να συμπληρώσουμε ότι οι καταγραφές έγιναν ατομικές, ενώ κατά ομάδες 

δούλεψαν για πρώτη φορά το Powerpoint και γενικά την αναζήτηση πληροφοριών 

από μία κοινή πηγή. Στο παρακάτω απόσπασμα (Απόσπασμα 4), παρατίθεται ένα 

παράδειγμα, κατά τη διάρκεια εργασίας σε ομάδες, καθώς μελετούσαν το Powerpoint 

με τις αληθινές φωτογραφίες κτιρίων, που άφησαν πίσω τους οι Οθωμανοί. 

 

Απόσπασμα 4 

Λειτουργία ομάδας- Καταγραφή κτιρίων 

-Παιδί 1: Αυτό τι είναι; 

-Παιδί 2: Τα είδες; 

-Παιδί 1: Α ναι ναι! 

-Παιδί 2: Τα είδες; 

-Παιδί 3: Και τα άλλα. 

-Παιδί 4: Είναι πάρα πολύ.. 

-Παιδί 1: ..ψηλά. 

-Παιδί 5: ..μεγάλα. 

-Παιδί 1: Είναι ξύλα. 

-Παιδί 2: Όμως δε ξέρω πώς τα κάνανε αυτά. Από τι υλικό είναι; Από τούβλα; 

-Παιδί 4: Και από τούβλα. 

-Παιδί 3: Ναι κι από τούβλα μπορεί να ναι. 

-Παιδί 2: Εγώ νομίζω ότι είναι από τούβλα, γιατί βλέπετε αυτά τα μικρά τα τετραγωνάκια;  

-Παιδί 1: Ναι, ναι τούβλα είναι. 

-Νηπιαγωγός: Πω, πω! Εξαιρετικό κτίριο! 

-Παιδί 2: Ναι εξαιρετικό! 

-Νηπιαγωγός: Συνεχίστε. 

-Παιδί 3: Αυτό το κτίριο.. 

-Παιδί 4: Οοο.. κοιτάξτε! Κοιτάξτε αυτά τα πάνω, κοιτάξτε. 

-Παιδί 2: Εε, εδώ έχει και.. είναι κάτι γράμματα που γράφουνε.. 

-Παιδί 5: .. ότι.. 

-Παιδί 1: ..για τα μαγαζιά 

-Παιδί 2: ..ότι είναι απ’ τους Τούρκους. Απ’ το 1821; 

-Παιδί 3: Ε ναι. Να πατήσω το βελάκι ε; 

-Παιδί 1: Ναι. 

-Παιδιά (όλα μαζί): Ουαου! 

-Παιδί 4: Έχει αυτό εδώ πάνω και δεν μπορούν να ανοίξουν την πόρτα. 
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-Παιδί 2: Αυτό μου μοιάζει σαν σπίτι με.. 

-Παιδί 5: ..πόρτα. 

-Παιδί 2: ..με μάγισσες με αυτά. 

-Παιδί 3: Αυτά εδώ είναι τούβλα. 

-Παιδί 1: Όχι είναι πέτρες. 

-Παιδί 5: Αυτά εδώ είναι από ξύλα. 

-Παιδί 2: Παρατηρείται κάτι πάνω στο σπίτι; 

-Παιδί 1: Ναι παρατηρούμε. Αυτή τη σκεπή πώς την έχουν κάνει; 

-Νηπιαγωγός: Για να το δούμε καλύτερα. Αυτό είναι το έξω, αυτό είναι το μέσα. Εννοώ χωρίς την 

πόρτα. Παρατηρήστε το τώρα καλύτερα. 

-Παιδί 3: Ουαου! Τι ωραίο! 

-Παιδί 4: Αυτό εδώ είναι ένα σπίτι που φτιάξανε οι Τούρκοι εκεί πάνω, για να κάνουν ότι θέλουν εκεί. 

-Παιδί 2: Ναι αυτό μπορεί να είναι καφενείο. 

-Παιδί 1: Ναι μπορεί να είναι καφενείο. 

-Παιδί 2: Μέσα να είναι ένα καφενείο ξέρω εγώ. 

-Νηπιαγωγός: Ή με τι άλλο μοιάζει; 

-Παιδί 4: Σαν σπίτι. 

-Παιδί 2: Καφενείο πρέπει να είναι, γιατί τόσο ωραίο σπίτι, δε ξέρω. 

-Παιδί 1: Ουαου! 

-Παιδί 3: Εδώ είχε δύο σπίτια.. 

-Παιδί 2: Αυτό είναι.. αυτό είναι τέτοιο, που παίρνουν νερό οι Τούρκοι. 

 

Να σημειώσουμε ότι αυτή ήταν η δεύτερη φορά, που εργάζονταν με αυτό τον 

τρόπο. Πρόκειται για ένα παράδειγμα μιας απ’ τις ομάδες, που συνεργάστηκαν πολύ 

καλά. Πιο συγκεκριμένα, συζητούσαν, έκαναν ερωτήματα ο ένας στον άλλο, 

βοηθούσαν, συνεργαζόταν και προβληματιζόταν από κοινού, προκειμένου να 

καταλήξουν σ’ ένα κοινό συμπέρασμα.   

Κάτι πολύ σημαντικό ήταν οι καταγραφές των παιδιών, οι οποίες μας έδωσαν την 

αφορμή να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε μαζί. Οι καταγραφές τους περιελάμβαναν 

σχέδιο, ζωγραφική, καθώς και γραφή. Η γραφή τους ήταν κυρίως συλλαβική (τα 

παιδιά γράφουν ένα γράμμα για κάθε συλλαβή), αλφαβητική (αντιστοιχία 

φωνήματος-γραφήματος) ή συλλαβική-αλφαβητική (γράμματα που γράφουν άλλοτε 

αναφέρονται στη συλλαβή και άλλοτε στο φώνημα), σύμφωνα με την φωνολογική 

και φωνημική επίγνωση των παιδιών (Τάφα, 2001˙ Αμπαρτζάκη, Σκορδύλη, & 

Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη, 2011˙ Curto, Morillo, & Teixido, 1998). Ασχολήθηκαν 

αρκετή ώρα με αυτό και το ενδιαφέρον τους ήταν έντονο. Έτσι, παρακάτω 

παρατίθενται μερικά δείγματα από τα έργα των παιδιών και αφορούν καταγραφές 
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κατά την αναζήτηση πληροφοριών για τον Καραγκιόζη και τη ζωή του, αλλά και για 

τα κτίρια που άφησαν πίσω τους οι Οθωμανοί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15 

Καταγραφή φιγούρων 
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Εικόνα 16 

Κρήνη Τεκέ Τάγματος  Τριών Ανδρών 

Εικόνα 17 

Μπον Μαρσέ 
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4.1.3 «Φάση προσωπικής έκφρασης και επικοινωνίας»  

Στην τρίτη φάση, την «φάση της προσωπικής έκφρασης και επικοινωνίας», τα παιδιά 

ανέπτυξαν διάλογο μεταξύ τους, επικοινώνησαν με πολλαπλούς σημειωτικούς 

τρόπους, ενώ ακόμη εξέφρασαν τα συναισθήματα τους. Σε όλο αυτό μας βοήθησαν 

δύο  βιβλία («Η κατσούφα πασχαλίτσα» & «Εγώ και οι καλοί τρόποι»). Τα παιδιά 

μέσα από τα βιβλία, παρατήρησαν διαφορετικά είδη επικοινωνίας καθώς και τα 

διάφορα τεχνάσματα που ο συγγραφέας χρησιμοποιούσε, όπως για παράδειγμα πολύ 

γρήγορα συνειδητοποίησαν τα πλαίσια και γιατί υπήρχαν εκεί. Ακόμη σε αυτή τη 

φάση, τα παιδιά συμμετείχαν σε απλές ασκήσεις θεατρικού παιχνιδιού.  

Με αφορμή λοιπόν αυτές τις ιστορίες, αναλάβαμε ρόλους, δημιουργήσαμε 

διαλόγους και προσπαθήσαμε να εκφράσουμε αυτά που νιώθουμε. Αυτή η φάση ήταν 

μία από τις αγαπημένες των παιδιών. Μπήκαν στη θέση των ηρώων και δούλεψαν 

μέσα από το θεατρικό παιχνίδι τους τρόπους ευγένειας ή αγένειας. Έτσι, εστίασαν 

στη φωνή  και επεξεργάστηκαν τον τρόπο με τον οποίο ο χρωματισμός της φωνής 

μας αποκαλύπτει τα συναισθήματα τους. Τέλος γνώρισαν αναλυτικά τους σωστούς 

τρόπους συμπεριφοράς, αλλά και αυτούς που πρέπει να αποφεύγουμε. Τους 

κατέγραψαν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο (Βλ. Παράρτημα). 

Παρακάτω θα δούμε μερικά αποσπάσματα διαλόγων των παιδιών, μέσα στους 

οποίους προσπαθούν να εκφράσουν τα συναισθήματα τους (Απόσπασμα 5).  

 

Απόσπασμα 5 

Αποσπάσματα διαλόγων που δείχνουν έκφραση συναισθημάτων 

-Νηπιαγωγός: Ποιος θα έρθει να μου πει κάτι με χαρά; Χαρούμενα. Κάτι, ό, τι θέλει. Κάτι με χαρά. 

Θα έρθει η Αρετούλα. Κάτι με χαρά. Ό, τι θες. Ό, τι θέλει εκείνη. Με χαρά. Θέλω να το δω στο 

πρόσωπο, στο σώμα, στην έκφραση, στη φωνή. Πάμε. 

-Παιδί 1: Η μαμά μου έχει φέρει παγωτό!!! (χαρούμενη φωνή και έκφραση και χοροπηδάει) 

-Νηπιαγωγός: Οο μπράβο!! Ουαου! Θα τρελαθώ! Το είδατε. Λοιπόν, η χαρά φάνηκε στο πρόσωπο ε; 

Ήταν με το χαμόγελο, στη φωνή της, που ήταν τόσο χαρούμενη και πού άλλου; 

-Παιδιά: Στο σώμα της. 

-Νηπιαγωγός: Στο σώμα της. Γιατί τι έκανε; 

-Παιδί 2: Πηδούσε. 

-Νηπιαγωγός: Μπράβο! Θέλω τώρα να μου πει το ίδιο πράγμα, αλλά λυπημένα. Πώς θα το πεις; 1,2,3. 

-Παιδί 1: Η μαμά μου πήρε παγωτό (λυπημένη φωνή και έκφραση και έβαλε τα χέρια της στα μάτια 

της). 
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-Νηπιαγωγός: Δεν το πιστεύω. Είναι καταπληκτική. Μπράβο! 

 

-Παιδί 3: Θέλουμε να πολεμήσουμε (θυμωμένη φωνή και έκφραση, βάζει τα χέρια στην μέση). 

-Νηπιαγωγός: Μμ, φοβήθηκα. Από πού καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ θυμωμένος; 

-Παιδί 4: Από την μούρη. 

-Νηπιαγωγός: Από το πρόσωπο. Από πού αλλού; 

-Παιδί 5: Από το σώμα. 

-Νηπιαγωγός: Γιατί τι κάνει; 

-Παιδί 6: Βάζει τα χέρια. 

-Νηπιαγωγός: Ε βέβαια βάζει τα χέρια, μπράβο! Τώρα Ματέι να μου πεις το ίδιο πράγμα.. δε ξέρω 

πώς θα το καταφέρεις.. να μου το πεις χαρούμενα. 

-Παιδί 3: Θέλω να πολεμήσουμε, θέλω να πολεμήσουμε (χαρούμενη φωνή και έκφραση). 

-Νηπιαγωγός: Μα είστε καταπληκτικοί!  

Τώρα θα έρθουν δύο παιδιά και θα κάνουν διάλογο. Θα πουν ότι θέλουν, με όποιον τρόπο θέλουν. Κι 

εμείς οι υπόλοιποι, θα παρατηρούμε εάν ο διάλογος ήταν ευχάριστος ή δυσάρεστος και γιατί. 

-Παιδί 7: Καλημέρα! (χαρούμενα) 

-Παιδί 8: Φύγε απ’ εδώ! (θυμωμένα) 

 

-Παιδί 9: Να πάμε στη θάλασσα; (χαρούμενα) 

-Παιδί 10: Ναι! (χαρούμενα) 

 

-Παιδί 11: Θέλεις να πάμε μια βόλτα; (χαρούμενα) 

-Παιδί12: Όχι. (λυπημένα) 

 

-Παιδί 13: Φύγε από εδώ, γιατί αλλιώς θα πολεμήσουμε. Μπα είσαι πάρα πολύ μικρός! (θυμωμένα) 

-Παιδί 14: Μπα, δεν νομίζω (θυμωμένα). Ωραία! Να πολεμήσουμε; (χαρούμενα) 

 

-Παιδί 15: Να πάμε μία βολτίτσα στη θάλασσα; (χαρούμενα). 

-Παιδί 16: Ναι (χαρούμενα). 

 

Τα παραπάνω αποσπάσματα, μπορούμε να καταλάβουμε και να τα βιώσουμε 

καλύτερα, εάν ακούγαμε την καταγραφή, προκειμένου, να αισθανθούμε τη φωνή και 

το κάθε συναίσθημα, που επιλέγει το κάθε παιδί να εκφράσει. Παρατηρείται λοιπόν, 

ότι κάποια παιδιά εκφράστηκαν αρκετά, ενώ άλλα ήταν διστακτικά. Παρ’ όλα αυτά, 

τα παιδιά κατάφεραν έστω και με αυτόν τον τρόπο να καταλάβουν όλα τα παραπάνω, 

αλλά και να ξεδιπλωθούν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. 
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Εικόνα 20 

Καταγραφή ζώων- Νηπιαγωγείο 1 

Εικόνα 21 

Καταγραφή ζώων- Νηπιαγωγείο 2 

 

Εικόνα 22 

Ανάπτυξη διαλόγου ανάμεσα στα ζώα 
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Εκτός από τα πολύ ωραία σχέδια, που ζωγράφισαν, παρατηρείται τα παιδιά να 

χρησιμοποιούν τα πλαίσια που είχαν μάθει σε προηγούμενη μας συζήτηση, 

προκειμένου να δείξουν ότι κάνουν διάλογο. Να συμπληρώσουμε ότι κάποια παιδιά 

έγραφαν ολομόναχα όλα αυτά, είτε χρησιμοποιούσαν την επινοημένη γραφή ή τη 

συλλαβική, ενώ άλλα μας ζητούσαν να τα γράψουμε κάπου για να τα αντιγράψουν. 

Και στις δύο περιπτώσεις οι ιδέες ήταν δικές τους και τα παιδιά πραγματικά με τη 

φαντασία τους έφτιαξαν πολύ ωραίες καταγραφές με νόημα, υιοθετώντας όλα αυτά 

που έμαθαν και από τα δύο βιβλία, αλλά και τις ασκήσεις θεατρικού παιχνιδιού. 

 

4.1.4 Ανάλυση της χρησιμότητας του υπολογιστή και του βιβλίου 

Συνεχίζοντας με την τέταρτη φάση «η ανάλυση της χρησιμότητας του βιβλίου και του 

υπολογιστή», τα παιδιά γνώρισαν καλύτερα το βιβλίο, αλλά και τον υπολογιστή και 

πιο συγκεκριμένα, τα οφέλη που μας προσφέρουν αυτά τα δύο μέσα επικοινωνίας. 

Με ιδιαίτερη προσοχή, κατέγραψαν, όπως βλέπουμε και παρακάτω από το έργο τους 

τα οφέλη, αυτά δηλαδή, που μας προσφέρουν χωριστά το καθένα, ενώ ακόμη 

συνειδητοποίησαν ότι και τα δύο αυτά μέσα είναι χρήσιμα και όχι κάποιο καλύτερο 

απ’ το άλλο. 

Έτσι, παρακάτω παρατίθενται μερικές ιδέες των παιδιών για τον υπολογιστή αλλά 

και το βιβλίο. 

 

 

 

Εικόνα 23 

Σε τι μας χρειάζεται ο υπολογιστής – Καταγραφή ιδεών 

(Νηπιαγωγείο 1) 
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Πίνακας 13 

Ανίχνευση ιδεών: Στην ερώτηση «τι μας προσφέρει ο υπολογιστής και το βιβλίο;»  

τα παιδιά είπαν: 

Νηπιαγωγείο 1 

ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 Μας βοηθάει στο μυαλό, μας κάνει 

πιο έξυπνους. 

 Να βρούμε λέξεις. 

 Μας χαλαρώνει. 

 Μας διασκεδάζει. 

 Μας μαθαίνει πράγματα, που έγιναν 

στα πολύ παλιά χρόνια. 

 Μπορούμε να μαθαίνουμε 

γράμματα. 

 Είναι ωραίο που θέλουμε να το 

διαβάζουμε ξανά και ξανά. 

 Μπορούμε να διαβάσουμε και ξένες 

γλώσσες. 

 Να μάθουμε να μιλάμε. 

 Μπορούμε να διαβάσουμε 

παραμύθια για να μας πάρει ο ύπνος. 

 Για τη δουλειά. 

 Για να στέλνουμε μηνύματα. 

 Για να δούμε DVD. 

 Για να βγάζουμε φωτογραφίες. 

 Έχει κάμερα. 

 Για να βλέπουμε εικόνες. 

 Για να εκτυπώνουμε. 

 Για να γράψουμε. 

 Για να παίζουμε παιχνίδια. 

 Για να παραγγείλουμε 

αρκουδάκια. 

 Να ζωγραφίζουμε. 

 Μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο 

(Viber). 

 Μπορούμε να βλέπουμε 

Facebook. 

Εικόνα 24 

Τι μας προσφέρει το βιβλίο; – Καταγραφή ιδεών (Νηπιαγωγείο 1) 



87 
 

 Μας κάνει πλούσιους σε 

συναισθήματα. 

 Να στέλνουμε ιντερνετ από το 

κινητό στον υπολογιστή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 25 

Σε τι μας χρειάζεται ο υπολογιστής – Καταγραφή ιδεών (Νηπιαγωγείο 2) 

Εικόνα 26 

Τι μας προσφέρει το βιβλίο; – Καταγραφή ιδεών (Νηπιαγωγείο 2) 
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Πίνακας 14 

Ανίχνευση ιδεών: Στην ερώτηση «τι μας προσφέρει ο υπολογιστής και το βιβλίο;»  τα 

παιδιά είπαν: 

Νηπιαγωγείο 2 

ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 Κάνει καλό στο μυαλό. 

 Δίνει καλές σκέψεις. Μας βοηθάει 

να σκεφτόμαστε. 

 Μας μαθαίνει να διαβάζουμε. 

 Μας μαθαίνει συνταγές. 

 Μας κάνει έξυπνους. 

 Μας μαθαίνει γράμματα. 

 Μας δείχνει τους σωστούς 

κανόνες. 

 Μας μαθαίνει καινούρια 

πράγματα. 

 Μας βοηθάει να κοιμηθούμε. 

 Για να χαλαρώσουμε. 

 Πρέπει να τα προσέχουμε για να 

μην σκιστούν. 

 Μας μαθαίνει πράγματα, που 

συνέβησαν τα παλιά χρόνια, που 

εμείς δεν ζούσαμε (π.χ. όταν 

γεννήθηκε ο Χριστούλης). 

 Μας βοηθάει να βλέπουμε όνειρα 

ωραία. 

 Να μάθουμε άλλη γλώσσα, π.χ. 

ρώσικα. 

 Στέλνουμε μηνύματα και μιλάμε 

με ανθρώπους που βρίσκονται σε 

άλλη χώρα. 

 Να κατεβάζουμε παιχνίδια. 

 Για δουλειά. 

 Να ακούμε τραγούδια. 

 Για να βρίσκουμε πράγματα που 

δεν ξέρουμε. 

 Μπορεί να βρούμε σπίτια ωραία. 

 Να παραγγείλουμε παπούτσια. 

 Μπορούμε να παίρνουμε ρούχα. 

 Να βάλουμε κάμερες για να μην 

μας κλέψουν. 

 Να βλέπουμε παιδικά. 

 Για να κάνουμε μαθήματα. 

 

 

Όπως παρατηρούμε, οι ιδέες των παιδιών είναι ποικίλες. Γνωρίζουν πολλά 

πράγματα, ειδικότερα όσο αφορά τον υπολογιστή. Φαίνεται λοιπόν και εδώ, πως ο 

υπολογιστής έχει κεντρική θέση στη ζωή μας και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών. 

Αποτελεί σημαντικό κίνητρο γι αυτά, πράγμα το οποίο θα διαπιστώσουμε και στις 

επόμενες φάσεις της παρέμβασης μας. Αντίθετα, με την καταγραφή για το «τι μας 

προσφέρει το βιβλίο», τα παιδιά δυσκολεύτηκαν αρχικά να σκεφτούν πολλές και 

διαφορετικές ιδέες.   

Να συμπληρώσουμε, ότι αφού διαβάσαμε και επεξεργαστήκαμε αυτό το βιβλίο, τα 

παιδιά παρατήρησαν και προβληματίστηκαν με τα εφέ που χρησιμοποιούσε ο 

συγγραφέας ή ο εικονογράφος για να περάσει το μήνυμα που ήθελε, όπως για 
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παράδειγμα στον τίτλο, στη λέξη βιβλίο αντί το γράμμα «ο», χρησιμοποίησε το 

κεφάλι της μαϊμούς. Ακόμη παρατήρησαν τις γραμματοσειρές (κόκκινη, μπλε) και τα 

εφέ (κοντινά πλάνα που εστίαζαν στο πρόσωπο κ.ο.κ.).   

Στη συνέχεια αντιληφθήκαμε τη χρησιμότητα του βιβλίου, αλλά και του 

υπολογιστή. Αφού ανακαλύψαμε κάποιες βασικές πληροφορίες για αυτά, 

εξακολουθήσαμε να το ψάχνουμε και να προβληματιζόμαστε από κοινού με τα 

παιδιά. Σκέφτηκαν και κατέγραψαν πολλές ιδέες και για τους δύο τρόπους 

επικοινωνίας, ενώ καταλήξαμε ότι χρειαζόμαστε και τα δύο στη ζωή μας και όχι 

κάποιο απ’ τα δύο περισσότερο. Επίσης, τα παιδιά έκαναν υποθέσεις για το τι θα 

συμβεί στη συνέχεια του βιβλίου, αλλά και για το τι θα έκαναν ή πώς θα ένιωθαν τα 

ίδια στη θέση του ήρωα μας. 

 

4.1.5 Γνωριμία και δοκιμές με το «eShadow» & ψηφιακή παράσταση Καραγκιόζη 

στο «eShadow» 

Τελειώνοντας με την πέμπτη και έκτη φάση, ασχοληθήκαμε με κάτι διαφορετικό και 

πρωτόγνωρο για τα παιδιά. Το πρόγραμμα «eShadow» ήταν η τελευταία, αλλά και η 

αγαπημένη τους δραστηριότητα. Η επαφή τους με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, ήταν αρκετά ενδιαφέρον τόσο για παιδιά όσο και για μεγάλους. 

Πράγματι, το διασκεδάσαμε πάρα πολύ. Αυτό οφείλεται στο φιλικό και εύκολο 

περιβάλλον εργασίας, καθώς και στις δυνατότητες, που παρέχει το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα. Κάτι που κέντρισε τα παιδιά ήταν η ηχογράφηση. Τους άρεσε πολύ, που 

άκουγαν την φωνή τους και το γεγονός ότι μπορούσαν να βλέπουν και να ακούν 

αμέσως τα αποτελέσματα των έργων τους. 

Στην αρχή, παρατηρήθηκε ότι τα περισσότερα παιδιά δυσκολευόταν στον χειρισμό 

του ποντικιού (αριστερό- δεξί κλικ, αλλαγή φοράς της φιγούρας). Δυσκολευόταν να 

κάνουν ταυτόχρονα κάποια πράγματα, όπως να πιάσουν την φιγούρα, να την κουνούν 

και να ηχογραφούν. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, έγιναν πολλές δοκιμές ανά ομάδες, 

πριν προχωρήσουμε στον σχεδιασμό και την τελική παράσταση. Έτσι, όταν έφτασε η 

ώρα, τα περισσότερα παιδιά είχαν εξοικειωθεί με αυτό.  

Να σημειώσουμε ότι σε προηγούμενη φάση, είχαμε μιλήσει για τον υπολογιστή, 

από τι αποτελείται, καθώς και σε τι χρησιμεύει. Έτσι λοιπόν, τα παιδιά είχαν λάβει τις 

απαραίτητες  γνώσεις για τον υπολογιστή και τα εργαλεία του, όπως το ποντίκι, το 

πληκτρολόγιο. Αφού τα θυμηθήκαμε, έγινε μία εισαγωγή στο “e-shadow”. Τους 
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παρουσιάσαμε το πρόγραμμα και το περιβάλλον, στο οποίο επρόκειτο να 

δουλέψουμε, μέσα από ερωτήσεις. Είδαμε τι μπορεί να κάνει αυτό το πρόγραμμα, 

γνωρίζοντας έτσι τις λειτουργίες του μία προς μία. 

Δύο-δύο παιδιά έρχονταν σε επαφή και έπαιζαν όπως μπορούσαν με το “e-

shadow”. Τα παιδιά ήταν σχετικά εξοικειωμένα με την χρησιμότητα και την 

αναγκαιότητα των όρων «υπολογιστής», «διαδίκτυο» «ταμπλέτα», όχι  όμως τόσο με 

την χρήση τους στην πράξη. Την επόμενη μέρα επαναλήφθηκε το ίδιο, απλά τα 

παιδιά δούλευαν ανά ομάδες. Αυτή η διαδικασία ακολουθήθηκε 3-4 φορές μέχρι να 

εξοικειωθούν τα παιδιά.  

Αφού είχαν προηγηθεί αρκετές πρόβες και αρκετά παιχνίδια με το «eShadow», 

αποφασίσαμε με τα παιδιά να προετοιμάσουμε μία παράσταση, καθώς ήταν κάτι που 

είχαν ζητήσει ήδη από την δεύτερη φάση της διδακτικής μας παρέμβασης. Για να 

φτάσουμε όμως μέχρι εκεί, ήθελε πολύ δουλειά. Κάθε μέρα καταγράφαμε στο χαρτί 

αυτά που θέλαμε να έχει η παράσταση μας.  

Χωριστήκαμε λοιπόν σε ομάδες και αποφασίσαμε με τα παιδιά να χωρίσαμε την 

ιστορία μας σε έξι σκηνές. Οι ομάδες ήταν τρεις από πέντε έως έξι παιδιά η καθεμία. 

Έτσι, κάθε ομάδα κατέγραψε τα σκηνικά που ήθελε να έχει η παράσταση της, τους 

ήρωες και το σενάριο, καθώς επίσης τους ήχους, με τους οποίους επιθυμούσαν να 

επενδύσουν την παράσταση τους. Όλα αυτά τα αποφάσισαν σε συνεργασία με την 

ομάδα τους. Αφού μας πήρε μία ολόκληρη εβδομάδα να σχεδιάσουμε και να 

καταγράψουμε τις σκηνές, την επόμενη βδομάδα ήμασταν έτοιμοι να παίξουμε αυτό 

που δημιουργήσαμε.  

Τα παιδιά είχαν μπει στο ρόλο τους και έκαναν και πρόβες πριν πατήσουν το κουμπί 

για έναρξη και καταγραφή. Είχαν τη δυνατότητα να την ακούν και αν κάτι δεν τους 

άρεσε, το ξαναέκαναν απ’ την αρχή. Η όλη διαδικασία ήταν πολύ ευχάριστη, ενώ 

καταφέραμε να διασκεδάσουμε και να επικοινωνήσουμε μέσα από έναν καινούριο 

και σύγχρονο τρόπο, την ψηφιακή παράσταση. Τα παιδιά σε αυτή τη φάση είχαν 

φτάσει σ’ ένα σημείο να χειρίζονται μόνοι τους το πρόγραμμα με μεγάλη ευκολία, 

αλλά και να συνεργάζονται, να μοιράζονται ρόλους για την ομαλή διεξαγωγή της 

παράστασης. 

Για τις ανάγκες των καταγραφών, αποφασίσαμε με τα παιδιά και εργαστήκαμε σε 

ομάδες. Παρακάτω, παρατίθενται μερικά παραδείγματα και αποσπάσματα 

(Απόσπασμα 6, 7, 8 & 9) κατά τη διάρκεια των πρώτων δοκιμών των παιδιών με το 

«eShadow», κατά τη διάρκεια καταγραφής των σκηνικών, των ηρώων και των ήχων.  
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Απόσπασμα 6 

Δοκιμές «eShadow» –Λειτουργία ομάδας 

 

-Παιδί 1: Εδώ επιλέγουμε.. 

-Παιδί 2: Τα σκηνικά. 

-Παιδί 1: Ποιο θες; 

-Νηπιαγωγός: Λελέ μου διάλεξε κι εσύ. 

-Παιδί 3: Εγώ λέω αυτό. 

-Παιδί 2: Το εργαστήριο. 

-Παιδί 1: Επόμενο πάτα. 

-Παιδί 2: Λελέ, Λελέ, ποιο θέλεις; 

-Παιδί 4: Ένα μικρό. 

-Παιδί 1: Τα δέντρα τα έβαλες; 

-Παιδί 5: Το δάσος; 

-Παιδί 2: Ναι. 

-Παιδί 1: Έλα, πάρτο. 

-Παιδί 2: Μα δεν πατάει. 

-Παιδί 3: Όχι! Μόνο δύο σκηνικά πρέπει να χει. 

-Παιδί 1: Δεν πειράζει. Πάτα.. δεν ξέρω. 

-Παιδί 2: Επόμενο. 

-Παιδί 5: Το επόμενο. 

-Παιδί 2: Λελέ μου δεν μπορούσαμε να βάλουμε πολλά σκηνικά. Έπρεπε μόνο δύο να 

επιλέξουμε σκηνικά. Κατάλαβες; Τώρα όμως θα επιλέξουμε όλοι (φιγούρες). 

-Παιδί 3: Καραγκιόζης. 

-Παιδί 1: Να αυτό. 

-Παιδί 2: Περίμενε θα μου πεις μετά. Εσύ Καραγκιόζη είπες; 

-Παιδί 3: Εδώ είναι, να τον! 

-Παιδί 1: Θέλεις τον Μορφονιό; 

-Παιδί 5: Ναι. 

-Παιδί 2: Με την μύτη τη μεγάλη; 

-Παιδί 4: Έβαλες Καραγκιόζη;  

-Παιδί 1: Ναι. 

-Παιδί 2: Πάτα αυτό! 

-Παιδί 4: Και τον Μορφονιό; 

-Παιδί 2: Λοιπόν. Να πατήσω κλικ; 

-Παιδί 1: Έναρξη. Πάτα έναρξη. 

-Παιδί 2: Έναρξη. Που είναι; 

-Παιδί 3: Ναι, yes! 

-Παιδί 2: Είμαι έτοιμη. Είμαστε έτοιμοι; 

-Παιδί 1: Να πατήσω ηχογράφηση; 

-Παιδί 2: Θες να την αναποδογυρίσεις; 

-Παιδί 4: Ναι! Θέλω να είναι σηκωμένες.. Ω! τι κάνεις; Σηκωμένος λέω. Εκεί. Ει, η μύτη 

μου. 

-Παιδιά (όλα μαζί): Χαχαχα! 

-Παιδί 2: Πιο πίσω, η μύτη. Ει, θα σε πατήσω! Ει τι κάνεις; 

-Παιδί 3: Δεν έχει κάπου αλλού να πας; 

-Παιδί 4: Πίσω, έχει χώρο να πάω. 

-Παιδί 2: Εντάξει, τώρα πατάμε ηχογράφηση; 

-Παιδί 1: Να τον βάλουμε μέσα στην καλύβα να τελειώνουμε; 

-Παιδί 2: Τι κάνεις; Καλά; 

-Νηπιαγωγός: Είμαστε έτοιμοι; 

-Παιδιά 3: Ναι. 

-Παιδί 1: Τι κάνετε εδώ; 
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-Παιδί 2: Θέλουμε να ψωνίσουμε. 

-Παιδί 1: Δεν έχει κανένα μαγαζί εδώ. 

-Παιδί 2: Ε τότε, γιατί έχετε ανοίξει μαγαζιά εδώ πέρα; 

-Παιδί 1: Δεν έχει ανοίξει μα-γα-ζί. 

 

Πρόκειται για ένα παράδειγμα, που αφορά τις πρώτες επαφές των παιδιών με το 

πρόγραμμα. Παρατηρούμε ότι τα παιδιά επικοινωνούν. Ακόμη, σέβονται και ρωτούν 

για τη γνώμη της υπόλοιπης ομάδας, ενώ βοηθούν ο ένας τον άλλο. Επίσης, 

παρατηρείται ότι περνούν πολύ ωραία, διακωμωδούν οτιδήποτε πρόβλημα τους 

προκύπτει και γενικά το διασκεδάζουν. 

 

Απόσπασμα 7 

Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες για να ζωγραφίσουν τα σκηνικά 

-Παιδί 1: Παιδιά, παιδιά, τι λέτε να σχεδιάσουμε; 

-Παιδί 2: Ε αυτό το κάστρο.. 

-Παιδί 3: Ε αυτό.. σαν κάστρο που είναι. 

-Παιδί 4: Ναι, αυτό. 

-Παιδί 1: Αυτό; 

-Παιδί 2: Ναι. 

-Παιδί 3: Μαζί, μαζί. 

-Παιδί 1: Ναι, μπράβο σας! Κορίτσια πάνω λεπτές γραμμούλες, μπράβο σας. 

Κάντε αυτό να είναι τρίγωνο από πάνω. 

-Παιδί 2: Ένα τρίγωνο. 

-Παιδί 3: Άστο, θα το ζωγραφίσουμε όπως θέλουμε. 

-Παιδί 2: Ναι. 

-Παιδί 1: Τι άλλο λέτε; 

-Παιδί 2: Ποιο κάνετε; 

-Παιδί 4: Τη σκηνή; 

-Παιδί 2: Α ναι! Εκεί τι θέλετε να κάνουμε; 

-Παιδί 1: Παιδιά, να κάνουμε τη σκηνή ή μπα; Μα τι κάνεις; 

-Παιδί 3: Τη σκηνή κάνω. 

-Παιδί 1: Ωραία! Να γράψω σκηνή; 

-Παιδί 2: Να γράψω εγώ; 

-Παιδί 1: Σίγμα. 

-Παιδί 2: Κάπα, λάμδα, νι.. 

-Παιδί 1: Περίμενε. 

-Παιδί 2: Ητα. 

-Παιδί 3: Νι και ήτα. 

-Παιδί 1: ΣΚΗΝΗ. Μπράβο! 

-Παιδί 2: Τώρα τι λέτε; Εσείς τι λέτε παιδιά; 

-Παιδί 5: Λέμε αυτό. 

-Παιδί 4: Το εργαστήριο; 

-Παιδί 1: Το εργαστήριο, εντάξει. 

-Παιδί 2: Κάντε και καμινάδες. 

-Παιδί 3: Και σύννεφα. 

-Παιδί 1: Και πολλές καμινάδες. 
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Πρόκειται για ένα παράδειγμα, που αφορά τις καταγραφές των παιδιών σχετικά με 

τα σκηνικά της παράστασης τους. Και σε αυτή την περίπτωση, γίνεται μία 

προσπάθεια επικοινωνίας. Μάλιστα, ένα παιδί ξεσηκώνει και ενθαρρύνει την ομάδα 

του για να συμμετέχουν περισσότερο.  

 

Απόσπασμα 8 

Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες για να ζωγραφίσουν τους ήρωες 

-Παιδί 1: Γρήγορα. Σήμερα πρέπει να είμαστε πρώτοι. 

-Παιδί 2: Να πάρουμε εμείς αυτή; Κι εσείς αυτή; 

-Παιδί 3: Ε εγώ θέλω αυτή. 

-Παιδί 4: Εγώ θα πάρω αυτόν. 

-Παιδί 5: Εγώ παίρνω αυτή. 

-Παιδί 2: Εγώ αυτήν. Θέλεις να πάρεις εσύ αυτήν; 

-Παιδί 3: Τον Μπαρμπαγιώργο εγώ θα πάρω. 

-Παιδί 1: Ε εγώ είμαι αυτή. 

-Παιδί 2: Όχι εγώ. 

-Παιδί 5: Αυτή, θέλω, αυτή θέλω. 

-Παιδί 4: Εγώ θέλω τη μπλε. 

-Παιδί 1: Νικόλα, πως την λένε; 

-Παιδί 2: Βεζιρόπουλα. 

-Παιδί 3: Μα αυτό θα κάνω εγώ.  

-Παιδί 2: Όχι. 

-Παιδί 3: Εγώ κάνω. 

 

Πρόκειται για ένα παράδειγμα, καταγραφής των ηρώων, δηλαδή τα παιδιά 

ζωγραφίζουν σε ομάδες τους ήρωες, που θα έπαιρναν μέρος στην παράσταση. Αυτή η 

ομάδα δεν λειτούργησε ως ομάδα, αλλά ως μονάδα. Όπως παρατηρούμε από τα λόγια 

των παιδιών, οι λέξεις, που υπερτερούν είναι το «εγώ», «θέλω» και γενικά λέξεις και 

φράσεις, που αναφερόταν σε α΄ ενικό. Μιλούσαν απλά ένας, ένας, λέγοντας ποιος θα 

ήθελε να είναι.  

  

Απόσπασμα 9 

Τα παιδιά ζωγραφίζουν τους ήχους σε ομάδες 

-Παιδί 1: Παιδιά να κάνουμε βροχή; Και τι θα κάνουμε στη βροχή; 

-Παιδί 2: Κορίτσια, να κάνουμε ένα λύκο στη βροχή; 

-Παιδί 1: Ε τι λέτε; 

-Παιδί 3: Ξεκινάμε τη βροχή. 

-Παιδί 4: Με έναν λύκο. 

-Παιδί 2: Να το κάνω για να θυμόμαστε τις σκηνές (αριθμεί τις σκηνές). 

-Παιδί 1: Ένα. 

-Παιδί 2: Άλεξ, βοήθεια. Άλεξ, με βοηθάς; 

-Παιδί 1: Το επόμενο παιδιά τι λέτε να είναι; 

-Παιδί 5: Μαράκα. 
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-Νηπιαγωγός: Αυτός είναι ο λύκος; 

-Παιδιά (όλα μαζί): Ναι. 

-Νηπιαγωγός: Πώς κάνει ο λύκος; 

-Παιδιά 1: Αουαουαου.. 

-Νηπιαγωγός: Ωραία! Γράψτε το αουουυυυ.. 

-Παιδί 2: Να γράψουμε και της βροχής τον ήχο; 

-Παιδί 3: Τςςςς! 

 

Πρόκειται για ένα παράδειγμα καταγραφής των ήχων. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά 

ζωγράφισαν τους ήχους με τους οποίους ήθελαν να επενδύσουν την παράσταση τους. 

Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση (Απόσπασμα 9), παρατηρούνται τα 

παιδιά να μιλούν μεταξύ τους και να επικοινωνούν, έχοντας έναν κοινό στόχο.  

Εκτός από τα παραπάνω παραδείγματα, μπορούμε να απολαύσουμε και μερικά από 

τα έργα των παιδιών, τα οποία ήταν εντυπωσιακά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 25 

Καταγραφή σκηνικών σε ομάδες 



95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 26 

Καταγραφή ήχων σε ομάδες 

Εικόνα 27 

Καταγραφή ηρώων και σεναρίου σε ομάδες 
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Καλύτερη συνεργασία και μάλιστα σε όλες τις ομάδες, παρατηρήθηκε την μέρα, 

που έπρεπε να παίξουν όλα αυτά, που σχεδίασαν τμηματικά τις προηγούμενες ημέρες. 

Καθ’ όλη την διάρκεια, που έπαιζαν τις τελικές σκηνές οι ομάδες ήταν πολύ δεμένες, 

ενώ η αγωνία και το άγχος σχηματιζόταν στα πρόσωπα τους. Ο κοινός σκοπός που 

είχαν τους ένωνε και τους έκανε να συνεργαστούν. Σε κάθε σκηνή, κάθε παιδί είχε 

αναλάβει και έναν ρόλο. Κάποια παιδιά επέλεγαν τα σκηνικά, άλλα έπαιζαν τις 

φιγούρες και ηχογραφούσαν, ενώ άλλα έκαναν τους ήχους που είχαν καταγράψει 

(είτε με μουσικά όργανα είτε με φυσικούς ήχους). Αυτό που είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να αναφέρουμε, είναι ότι παρά το γεγονός ότι είχαν σχεδιάσει και 

καταγράψει σε χαρτί όλα αυτά που ήθελαν, πολλές φορές εκείνη τη στιγμή 

αυτοσχεδίαζαν. Πιο συγκεκριμένα, πρόσθεταν δικά τους λόγια και ήχους, βάζοντας 

μια δόση χιούμορ. Τα αποτελέσματα τότε, ήταν ακόμη πιο θεαματικά.  

 

 

Αυτό είχε σαν συνέπεια, οι σκηνές μας να μην έχουν πάντα συνοχή και σύνδεση 

ανάμεσα τους, έτσι ώστε να έχουμε μία ολοκληρωμένη ηλεκτρονική θεατρική 

παράσταση. Αυτό βέβαια δεν ισχύει για όλες τις ομάδες και όλες τις σκηνές. Ήταν 

κάτι που προέκυψε από τα παιδιά και δεν θα ήταν σωστό να σταματήσουμε και να 

ακυρώσουμε την ελευθερία του παιδιού να εκφραστεί, όπως θέλει εκείνο και όπως 

άλλωστε προϋποθέτει και το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τελειώνοντας να 

Εικόνα 28 

Ομάδα 1- Σκηνή θεατρικής παράστασης 5 
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αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το αρχικό 

μας σχέδιο και τους στόχους, που είχαμε θέσει, συμπεριλαμβάνοντας βέβαια τις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. 

4.2. Ποσοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης- με βάση τον 

Χάρτη των Πολυγραμματισμών  

Η αξιολόγηση της διδακτικής μας παρέμβασης έγινε με πίνακες κριτηρίων 

αξιολόγησης που συντάχθηκαν με βάση την κατηγοριοποίηση και τις δεξιότητες που 

προτείνει ο Χάρτης των Πολυγραμματισμών. Με τον ίδιο τρόπο, αξιολογήθηκαν και 

οι απομαγνητοφωνήσεις του πρώτου κύκλου της έρευνας (Βλ. Παράρτημα). Στους 

Πίνακες 3, 4, 5 & 6 παρουσιάζονται οι κατηγορίες με τις δεξιότητες-στόχους που 

προτείνονται για τα παιδιά. Οι δεξιότητες-στόχοι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν ως 

κριτήρια από εμάς για την  αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δικού μας 

προγράμματος διδακτικής παρέμβασης. Παρακάτω λοιπόν (Πίνακας 15, 16, 17, 18, & 

19), παρουσιάζονται αναλυτικά, τα κριτήρια αυτά για την κάθε φάση της διδακτικής 

παρέμβασης. 

Πίνακας 15 

Κριτήρια Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων κάθε φάσης του προγράμματος με βάση 

τον Χάρτη των Πολυγραμματισμών  

(1
η
 φάση: Επεξεργασία της έννοιας της επικοινωνίας και του διαλόγου) 

1
η
 φάση: Η έννοια της επικοινωνίας και του διαλόγου 

Λειτουργικός χρήστης 

Κριτήρια Συνολικός αριθμός 

παιδιών που έλαβαν 

μέρος στη 

δραστηριότητα 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

συχνότητα 

Διερευνούν 

ποικιλόμορφα τα ΤΠΕ 

μέσω του παιχνιδιού 

36 34 94,4 

Δημιουργός Νοημάτων 

Ακολουθούν τις 

οδηγίες σε παιχνίδια 

βασισμένα στο 

γραμματισμό 

36 34 94,4 

Αναγνωρίζουν 

ορισμένους ήχους και 

τις σημασίες τους 

36 34 94,4 

Αναζητούν 36 30 83, 3 
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συγκεκριμένες εικόνες, 

σκηνές, λειτουργίες 

Αναπτύσσουν καλά 

ερωτήματα για τη 

διεξαγωγή της έρευνας 

(μάθηση στηριγμένη σε 

πηγές) 

36 25 69,4 

Αναγνωρίζουν και 

διαβάζουν οπτικά 

σημεία (εικόνες, ήχους) 

36 30 83,3 

Αντανακλούν, 

εκφράζουν 

συναισθήματα και 

απαντούν στα κείμενα 

36 30 83,3 

Αναπτύσσουν την 

ανάγνωση και την 

κατανόηση 

36 25 69,4 

Ανταποκρίνονται και 

παράγουν γραφή 

διαφορετικών ειδών 

και χαρακτηριστικών 

36 28 77,7 

Συνδέουν τις 

δεξιότητες και τις 

γνώσεις που 

αποκτήθηκαν με τις 

νέες εργασίες 

36 34 94,4 

Κριτικός Αναλυτής 

Χρησιμοποιούν 

συγκεκριμένων 

εικόνων και σκηνών 

για τη δημιουργία 

ενδιαφέροντος/κατανόη

σης/ διάθεσης 

36 36 100 

Κατανοούν το σκοπό 

και τη δύναμη πίσω 

από συγκεκριμένες 

εικόνες και σκηνές 

36 30 83,3 

Μετασχηματιστής 

Ακούν τις 

οδηγίες/αφηγήσεις/ιστορία 

και έπειτα δημιουργούν τα 

δικά 

      τους  πολυτροπικά 

κείμενα ως απάντηση 

36 30 83,3 

 

Όπως παρατηρούμε παραπάνω (Πίνακας 15) στην πρώτη φάση του προγράμματος 

μας τα παιδιά καλλιεργούν δεξιότητες και από τα τέσσερα στάδια του Χάρτη των 
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Πολυγραμματισμών. Πιο συγκεκριμένα, τα ποσοστά επίτευξης των δεξιοτήτων-

στόχων κινούνται από 69,4% το μικρότερο έως 100% το μεγαλύτερο. Μάλιστα το 

μικρότερο ποσοστό (69,4%), το συναντάμε δύο φορές μονάχα, που δικαιολογείται αν 

σκεφτούμε πως ήταν η πρώτη φορά που δούλευαν με αυτόν τον τρόπο. Γενικότερα, 

παρατηρούμε υψηλά ποσοστά, γεγονός που μας δείχνει ότι τα κριτήρια που 

χρησιμοποιήσαμε εκπληρώθηκαν και όλοι οι στόχοι, που είχαμε θέσει εξαρχής 

επετεύχθησαν. 

 

Πίνακας 16 

Κριτήρια Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων κάθε φάσης του προγράμματος με βάση 

τον Χάρτη των Πολυγραμματισμών  

(2
η
 φάση: Επεξεργασία του κειμενικού είδους της παράστασης Καραγκιόζη) 

 

2
η
 φάση: Επεξεργασία του κειμενικού είδους της παράστασης Καραγκιόζη 

Λειτουργικός Χρήστης 

Κριτήρια Συνολικός αριθμός 

παιδιών που έλαβαν 

μέρος στη 

δραστηριότητα 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

συχνότητα 

Χρησιμοποιούν το 

πληκτρολόγιο 

 

10 10 100 

Αναγνωρίζουν μερικά 

γράμματα και αριθμούς 

στο πληκτρολόγιο 

 

36 30 83,3 

Αναζητούν πληροφορίες 

και χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο (για αναζήτηση 

πληροφοριών από κοινού) 

36 36 100 

Δημιουργός Νοημάτων 

Μοιράζονται σκέψεις και 

ιδέες πίσω από τα κείμενα 

που δημιουργούν 

36 26 72,2 

Πληκτρολογούν λέξεις-

κλειδιά σε μία μηχανή 

αναζήτησης 

10 10 100 

Μοιράζονται και εξηγούν 

το έργο τους σε άλλους 

36 30 83,3 

Αναζητούν συγκεκριμένες 

εικόνες, σκηνές, 

λειτουργίες 

36 30 83,3 
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Αναπτύσσουν καλά 

ερωτήματα για τη 

διεξαγωγή της έρευνας 

(μάθηση στηριγμένη σε 

πηγές) 

36 26 72,2 

Αναγνωρίζουν και 

διαβάζουν οπτικά σημεία 

(εικόνες, ήχους) 

36 30 83,3 

Αντανακλούν, εκφράζουν 

συναισθήματα και 

απαντούν στα κείμενα 

36 30 83,3 

Αναπτύσσουν την 

ανάγνωση και την 

κατανόηση 

36 31 86,1 

Χρησιμοποιούν 

διαφορετικά είδη 

κειμένων για την 

μετάδοση διαφορετικών 

ειδών μηνυμάτων (π.χ. 

βιβλίο, υπολογιστής) 

36 34 94,4 

Χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο ως εργαλείο 

αναζήτησης πληροφοριών 

36 36 100 

Είναι σε θέση να 

σχεδιάσουν και ξέρουν τι 

να δημιουργήσουν 

36 30 83,3 

Συνδέουν τις δεξιότητες 

και τις γνώσεις που 

αποκτήθηκαν με τις νέες 

εργασίες 

36 34 94,4 

Κριτικός Αναλυτής 

Αναπτύσσουν την κριτική  

ανάλυση του τι 

διαβάζουμε και γιατί 

 

36 27 75 

Συνειδητοποιούν τη 

δύναμη του διαδικτύου 

στο να βρίσκουμε και να 

μοιραζόμαστε 

       πληροφορίες και να 

επικοινωνούμε 

36 34 94,4% 

Συνειδητοποιούν πως το 

διαδίκτυο χρησιμοποιείται 

και γιατί 

36 34 94,4 

Χρησιμοποιούν 

συγκεκριμένες εικόνες για 

τη δημιουργία 

ενδιαφέροντος/κατανόηση

ς/διάθεσης 

36 34 94,4 
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Μετασχηματιστής 

Επεκτείνουν το παιχνίδι 

με τις ΤΠΕ σε άλλα 

γεγονότα (π.χ. ζωγραφική) 

36 36 100 

Επεκτείνουν τις γνώσεις 

τους στις ΤΠΕ σε άλλες 

περιοχές μάθησης, όπως 

ιστορία 

36 36 100 

Χρησιμοποιούν τις 

ικανότητες και γνώσεις 

που έχουν αναπτύξει από 

την έρευνα σε βιβλία για 

να κάνουν έρευνα στο 

διαδίκτυο 

36 30 83,3 

 

Όπως παρατηρούμε παραπάνω (Πίνακας 16) στην δεύτερη φάση του προγράμματος 

μας φαίνεται ότι τα παιδιά καλλιεργούν δεξιότητες και από τα τέσσερα στάδια του 

Χάρτη των Πολυγραμματισμών. Πιο συγκεκριμένα, τα ποσοστά επίτευξης των 

δεξιοτήτων-στόχων κινούνται από 72,2% το μικρότερο έως 100% το μεγαλύτερο. 

Μάλιστα το μικρότερο ποσοστό (72,2%), οφείλεται στη δυσκολία των παιδιών να 

δουλεύουν σε ομάδες και να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους. Γενικότερα, 

παρατηρούμε υψηλά ποσοστά, γεγονός που μας δείχνει ότι τα κριτήρια που 

χρησιμοποιήσαμε εκπληρώθηκαν και όλοι οι στόχοι, που είχαμε θέσει εξαρχής 

επετεύχθησαν. 

 

Πίνακας 17 

Κριτήρια Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων κάθε φάσης του προγράμματος με βάση 

τον Χάρτη των Πολυγραμματισμών  

(3
η
 φάση: Φάση προσωπικής έκφρασης και επικοινωνίας) 

 

3
η
 φάση: Φάση προσωπικής έκφρασης και επικοινωνίας 

Λειτουργικός Χρήστης 

Κριτήρια Συνολικός 

αριθμός παιδιών 

που έλαβαν 

μέρος στη 

δραστηριότητα 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

συχνότητα 

Διερευνούν ποικιλόμορφα 

τα ΤΠΕ μέσω του 

παιχνιδιού 

36 36 100 

Δημιουργός Νοημάτων 
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Ακολουθούν τις οδηγίες 

σε παιχνίδια βασισμένα 

στο γραμματισμό 

36 36 100 

Αναζητούν συγκεκριμένες 

εικόνες, σκηνές, 

λειτουργίες 

36 36 100 

Αναπτύσσουν καλά 

ερωτήματα για τη 

διεξαγωγή της έρευνας 

(μάθηση στηριγμένη σε 

πηγές) 

36 30 83,3 

Αναγνωρίζουν και 

διαβάζουν οπτικά σημεία 

(εικόνες, ήχους) 

36 35 97,2 

Αντανακλούν, εκφράζουν 

συναισθήματα και 

απαντούν στα κείμενα 

36 30 83,3 

Χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο ως εργαλείο 

αναζήτησης πληροφοριών 

36 36 100 

Πληκτρολογούν λέξεις-

κλειδιά σε μία μηχανή 

αναζήτησης 

5 5 100 

Συνδέουν τις δεξιότητες 

και τις γνώσεις που 

αποκτήθηκαν με τις νέες 

εργασίες 

36 36 100 

Δημιουργούν σκηνές με 

ένα θέμα ή σχετικές 

πτυχές 

28 28 100 

Χρωματίζουν τη φωνή 

τους για να 

επικοινωνήσουν ένα 

μήνυμα 

28 28 100 

Κριτικός Αναλυτής 

Χρησιμοποιούν 

συγκεκριμένων εικόνων 

και σκηνών για τη 

δημιουργία 

ενδιαφέροντος/κατανόηση

ς/ διάθεσης 

36 36 100 

Κατανοούν το σκοπό και 

τη δύναμη πίσω από 

συγκεκριμένες εικόνες και 

σκηνές 

36 30 83,3 

Μετασχηματιστής 

Ακούν τις 

οδηγίες/αφηγήσεις/ιστορί

36 34 94,4 
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α και έπειτα δημιουργούν 

τα δικά 

      τους  πολυτροπικά 

κείμενα ως απάντηση 

 

Όπως παρατηρούμε παραπάνω (Πίνακας 17) στην τρίτη φάση του προγράμματος 

μας τα παιδιά καλλιεργούν δεξιότητες και από τα τέσσερα στάδια του Χάρτη των 

Πολυγραμματισμών. Πιο συγκεκριμένα, τα ποσοστά κινούνται από 83,3% το 

μικρότερο έως 100% το μεγαλύτερο. Γενικότερα, παρατηρούμε αρκετά υψηλά 

ποσοστά, γεγονός που μας δείχνει ότι τα κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε 

εκπληρώθηκαν και όλοι οι στόχοι, που είχαμε θέσει εξαρχής επετεύχθησαν. 

 

Πίνακας 18 

Κριτήρια Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων κάθε φάσης του προγράμματος με βάση 

τον Χάρτη των Πολυγραμματισμών  

(4
η
 φάση: Ανάλυση της χρησιμότητας του βιβλίου και του υπολογιστή) 

 

4
η
 φάση: Ανάλυση της χρησιμότητας του βιβλίου και του υπολογιστή 

Λειτουργικός Χρήστης 

Κριτήρια Συνολικός αριθμός 

παιδιών που 

έλαβαν μέρος στη 

δραστηριότητα 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

συχνότητα 

Χειρίζονται το 

ποντίκι 

34 29 85,2 

Χρησιμοποιούν τα 

πληκτρολόγιο 

30 28 93,3 

Αναγνωρίζουν 

μερικά γράμματα 

και αριθμούς στο 

πληκτρολόγιο 

30 30 100 

Χρησιμοποιούν το 

Διαδίκτυο 

10 7 70 

Δημιουργός Νοημάτων 

Ακολουθούν τις 

οδηγίες σε παιχνίδια 

βασισμένα στο 

γραμματισμό 

36 34 94,4 

Μαθαίνουν και 

παρατηρούν από την 

επίλυση άλλων 

προβλημάτων 

36 15 41,6 
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Αναζητούν 

συγκεκριμένες 

εικόνες, σκηνές, 

λειτουργίες 

36 30 83,3 

Αναπτύσσουν καλά 

ερωτήματα για τη 

διεξαγωγή της 

έρευνας (μάθηση 

στηριγμένη σε 

πηγές) 

36 28 77,7 

Αναγνωρίζουν και 

διαβάζουν οπτικά 

σημεία (εικόνες, 

ήχους) 

36 33 91,6 

Αντανακλούν, 

εκφράζουν 

συναισθήματα και 

απαντούν στα 

κείμενα 

36 30 83,3 

Αναπτύσσουν την 

ανάγνωση και την 

κατανόηση 

36 30 83,3 

Χρησιμοποιούν 

διαφορετικά είδη 

κειμένων για την 

μετάδοση 

διαφορετικών ειδών 

μηνυμάτων (π.χ. 

βιβλίο, 

υπολογιστής) 

36 36 100% 

Αναγνωρίζουν ότι 

τα μηνύματα 

ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου είναι 

ένα εργαλείο 

επικοινωνίας μεταξύ 

ανθρώπων και 

τόπων 

36 34 94,4 

Επιλέγουν πότε και 

που να 

χρησιμοποιούν τις 

ΤΠΕ ή πότε ήταν 

πιο κατάλληλο το 

στυλό και το χαρτί 

36 34 94,4 

Συνδέουν τις 

δεξιότητες και τις 

γνώσεις που 

αποκτήθηκαν με τις 

νέες εργασίες 

36 34 94,4 
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Κριτικός Αναλυτής 

Αναπτύσσουν 

κριτική ανάλυση του 

τι διαβάζουν και 

γιατί 

36 30 83,3 

Αντιλαμβάνονται τη 

σημασία των 

υπολογιστών στον 

κόσμο και πόσο 

βασιζόμαστε σε 

αυτούς 

36 32 88,8 

Συνειδητοποιούν 

πως οι υπολογιστές 

είναι κεντρικοί στα 

πάντα, στο σπίτι και 

πως 

περιτριγυριζόμαστε 

απ’ αυτούς 

36 36 100 

Αντιλαμβάνονται 

για πόσα πολλά 

πράγματα 

χρησιμοποιούμε/ 

χειριζόμαστε τους 

υπολογιστές 

36 34 94,4 

Συνειδητοποιούν τη 

δύναμη του 

διαδικτύου στο να 

βρίσκουμε 

πληροφορίες και να 

επικοινωνούμε 

36 34 94,4 

Μετασχηματιστής 

Κατανοούν το 

σκοπό και τα 

αποτελέσματα πίσω 

από κάθε 

εργασία/αντικείμενο 

36 34 94,4 

 

Όπως παρατηρούμε παραπάνω (Πίνακας 18), στην τέταρτη φάση του 

προγράμματος μας τα παιδιά καλλιεργούν δεξιότητες και από τα τέσσερα στάδια του 

Χάρτη των Πολυγραμματισμών. Πιο συγκεκριμένα, τα ποσοστά κινούνται από 70% 

το μικρότερο έως 100% το μεγαλύτερο. Μάλιστα το μικρότερο ποσοστό (70%), 

αφορά τη χρήση του διαδικτύου, στην οποία συμμετείχαν μερικά μόνο παιδιά, ενώ 

ήταν η πρώτη φορά που έκαναν κάτι τέτοιο. Γενικότερα, παρατηρούμε υψηλά 

ποσοστά και σε αυτή τη φάση γεγονός που μας δείχνει ότι τα κριτήρια που 
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χρησιμοποιήσαμε εκπληρώθηκαν και όλοι οι στόχοι, που είχαμε θέσει εξαρχής 

επετεύχθησαν. 

 

Πίνακας 19 

Κριτήρια Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων κάθε φάσης του προγράμματος με βάση 

τον Χάρτη των Πολυγραμματισμών  

(5
η
 φάση: Γνωριμία και δοκιμές με το λογισμικό «eShadow» & 6

η
 φάση: Ψηφιακή 

παράσταση Καραγκιόζη στο «eShadow») 

 

5
η
 φάση: Γνωριμία και δοκιμές με το λογισμικό «eShadow» & 6

η
 φάση: Ψηφιακή 

παράσταση Καραγκιόζη στο «eShadow» 

Λειτουργικός Χρήστης 

Κριτήρια Συνολικός αριθμός 

παιδιών που έλαβαν 

μέρος στη 

δραστηριότητα 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

συχνότητα 

Ανοίγουν και κλείνουν 

έναν υπολογιστή 

36 36 100 

Χειρίζονται το ποντίκι, να 

ελέγχουν το ποντίκι, 

ειδικά το διπλό κλικ 

36 29 80,5 

Χρησιμοποιούν το 

πληκτρολόγιο 
36 30 83,3 

Ανοίγουν και κλείνουν 

ένα πρόγραμμα, ένα 

αρχείο 

36 36 100 

Συντονίζουν τη χρήση 

πολλαπλών πτυχών  του 

προγράμματος για την  

       επίτευξη ενός 

αποτελέσματος 

36 29 80,5 

Διερευνούν ποικιλόμορφα 

τα ΤΠΕ μέσω του 

παιχνιδιού 

36 36 100 

Αναγνωρίζουν, 

χρησιμοποιούν και 

κατανοούν τα εικονίδια 

και τα σύμβολα 

36 36 100 

Επιλέγουν τα κατάλληλα 

εργαλεία και 

χρησιμοποιούν κουμπιά 

για να προσθέσουν ήχο 

36 36 100 

Εισάγουν τις φιγούρες στη 

θέση τους και ρυθμίζουν 

36 36 100 
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τη θέση τους 

Μπορούν να δουν την 

εργασία που 

χρησιμοποιήθηκε 

προηγουμένως 

36 30 83,3 

Δημιουργός Νοημάτων 

Δημιουργούν σκηνές με 

ένα θέμα ή σχετικές 

πτυχές 

36 33 91,6 

Ακολουθούν τις οδηγίες 

σε παιχνίδια βασισμένα 

στο γραμματισμό 

36 33 91.6 

Χρησιμοποιούν 

διαφορετικά είδη 

κειμένων για την 

μετάδοση διαφορετικών 

ειδών μηνυμάτων (π.χ. 

βιβλίο, υπολογιστής) 

36 36 100 

Αναζητούν συγκεκριμένες 

εικόνες, σκηνές, 

λειτουργίες 

36 36 100 

Αναπτύσσουν καλά 

ερωτήματα για τη 

διεξαγωγή της έρευνας 

(μάθηση στηριγμένη σε 

πηγές) 

36 30 83.3 

Αναγνωρίζουν και 

διαβάζουν οπτικά σημεία 

(εικόνες, ήχους) 

36 36 100 

Αντανακλούν, εκφράζουν 

συναισθήματα και 

απαντούν στα κείμενα 

36 30 83,3 

Αναπτύσσουν την 

ανάγνωση και την 

κατανόηση 

36 30 83,3 

Συνδέουν τις δεξιότητες 

και τις γνώσεις που 

αποκτήθηκαν με τις νέες 

εργασίες 

36 36 100 

Χρησιμοποιούν τον 

υπολογιστή για 

υποστήριξη ακουστικών 

οπτικών πτυχών του 

υπολογιστή 

36 36 100 

Αναγνωρίζουν σύμβολα 

από την προηγούμενη 

χρήση των ΤΠΕ 

36 36 100 

Συνειδητοποιούν την 36 30 83,3 
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ανάγκη να δουλέψουν 

μέσω διεργασιών 

Επιλέγουν πότε και που 

να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ 

ή πότε ήταν πιο 

κατάλληλο το στυλό και 

το χαρτί 

36 36 100 

Είναι σε θέση να 

σχεδιάσουν και να ξέρουν 

τι να δημιουργήσουν 

36 30 83,3 

Μοιράζονται και εξηγούν 

το έργο τους στις άλλες 

ομάδες 

36 30 83,3 

Μοιράζονται σκέψεις και 

ιδέες πίσω από τα κείμενα 

που δημιουργούν 

36 30 83,3 

Χρωματίζουν τη φωνή 

τους για να 

επικοινωνήσουν ένα 

μήνυμα 

36 34 94,4 

Κριτικός Αναλυτής 

Συνειδητοποιούν τη 

σημασία των υπολογιστών 

στον κόσμο και πόσο 

βασιζόμαστε σε  

       αυτούς     

36 36 100 

Αντιλαμβάνονται για 

πόσα πολλά και 

διαφορετικά πράγματα 

χρησιμοποιούμε τους 

υπολογιστές 

36 36 100 

Κάνουν ερωτήσεις όταν 

πειραματίζονται με 

ποικίλες ΤΠΕ 

36 30 83,3 

Χρησιμοποιούν 

συγκεκριμένες εικόνες και 

σκηνές για τη δημιουργία 

ενδιαφέροντος/κατανόηση

ς/διάθεσης 

36 36 100 

Μοιράζονται ικανότητες 

και γνώσεις με άλλους 

36 36 100 

Συνειδητοποιούν το 

σκοπό και τη δύναμη πίσω 

από συγκεκριμένες 

εικόνες και σκηνές 

36 32 88,8 

Συνειδητοποιούν πως οι 

πολυγραμματισμοί 

μπορούν να συγκριθούν 

36 32 88,8 



109 
 

με το τυπωμένο 

Μετασχηματιστής 

Ακούν τις 

οδηγίες/αφηγήσεις/ιστορία 

και έπειτα δημιουργούν τα 

δικά 

      τους  πολυτροπικά 

κείμενα ως απάντηση 

36 36 100 

Επεκτείνουν το παιχνίδι 

τους και σε άλλα γεγονότα 

(π.χ. ζωγραφική-

καταγραφή) 

36 36 100 

Μετατρέπουν τα 

παραδοσιακά κείμενα (π.χ. 

τις καταγραφές) σε 

πολυτροπικά (πρόγραμμα 

«eShadow») 

36 36 100 

Επεκτείνουν τις γνώσεις 

τους στις ΤΠΕ σε άλλες 

περιοχές μάθησης 

36 36 100 

Αντιμετωπίζουν τεχνικά 

προβλήματα 

36 30 83,3 

 

Όπως παρατηρούμε παραπάνω (Πίνακας 19) στην πέμπτη και έκτη φάση του 

προγράμματος μας φαίνεται ότι τα παιδιά καλλιεργούν δεξιότητες και από τα τέσσερα 

στάδια του Χάρτη των Πολυγραμματισμών, ιδιαίτερα όμως τις δεξιότητες, που 

εντάσσονται στο πρώτο στάδιο (Λειτουργικό Χρήστη). Πιο συγκεκριμένα, τα 

ποσοστά κινούνται από 80,5% το μικρότερο έως 100% το μεγαλύτερο. Γενικότερα, 

παρατηρούμε υψηλά ποσοστά, γεγονός που μας δείχνει ότι τα κριτήρια που 

χρησιμοποιήσαμε εκπληρώθηκαν και όλοι οι στόχοι, που είχαμε θέσει εξαρχής 

επετεύχθησαν. 

 

Γενικά σχόλια 

Όπως παρατηρούμε και παραπάνω (Πίνακας 15, 16, 17, 18 & 19), ο αρχικός στόχος 

επετεύχθη. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η παρούσα μελέτη 

βασίστηκε πάνω στον πρώτο κύκλο της έρευνας, όπου παρατηρήθηκε έλλειψη των 

δεξιοτήτων της κατηγορίας (ή σταδίου) του Λειτουργικού Χρήση και οι οποίες είχαν 

να κάνουν με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικά των σύγχρονων 

πολυμέσων. Κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε 

κυρίως ο παραδοσιακός έντυπος λόγος.  
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Κλείνοντας την μικρή παρένθεση και όσο αφορά την παρούσα μελέτη, 

παρατηρούμε να υπάρχουν αρκετά στοιχεία από όλα τα στάδια του Χάρτη των 

Πολυγραμματισμών, όμως αυτή τη φορά στον δεύτερο κύκλο της έρευνας 

παρατηρείται ο συνδυασμός του παραδοσιακού έντυπου λόγου και των σύγχρονων 

πολυμέσων. Έτσι κι αλλιώς όλα σχεδιάστηκαν με σκοπό να υπάρχει αυτό το στοιχείο, 

προετοιμάζοντας τα να μπορούν στο τέλος της έρευνας να χρησιμοποιούν μόνα τους 

ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πάντα βέβαια με την καθοδήγηση μας. 
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5. Συμπεράσματα 

Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο μέσα σ’ ένα πλαίσιο 

Ολικής Γλώσσας και Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών, επιδιώκεται η 

καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών.  

Σε αυτή τη φάση, απαραίτητο είναι να θυμηθούμε τα ερευνητικά ερωτήματα που 

είχαμε θέσει στην παρούσα έρευνα. Αρχικά θέλαμε να διερευνήσουμε «πώς μπορεί 

να δημιουργηθεί ένα αυθεντικό πλαίσιο επικοινωνιακών καταστάσεων που 

συνδυάζουν τον παραδοσιακό έντυπο λόγο με τα σύγχρονα πολυμέσα;», αλλά ακόμη 

και «ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε προκειμένου να μετατρέψουμε τους μαθητές 

σε μετασχηματιστές σημειωτικών τρόπων, σύμφωνα με τον Χάρτη των 

Πολυγραμματισμών;». 

Έτσι, απαντώντας σε αυτά τα ερευνητικά ερωτήματα και ξεκινώντας με το πρώτο, η 

ανάλυση έδειξε ότι το τελικό προϊόν που δημιούργησαν τα παιδιά χαρακτηριζόταν 

από πλούτο σημειωτικών τρόπων και συνδύαζαν τον παραδοσιακό έντυπο λόγο με τη 

σύγχρονη τεχνολογία. Επίσης, το πρόγραμμα που χρησιμοποιήσαμε και τα 

αποτελέσματά του αποτελούν ένα απτό παράδειγμα διεπιστημονικής πρακτικής που 

επιχειρεί τη σύζευξη του ολιστικού πλαισίου διδακτικής της γλώσσας με το πλαίσιο 

των απαιτήσεων του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου (Ματσαγγούρας, 2002˙ 

Παπαδοπούλου, 2003˙ Bikos, 2015).  

Η διδακτική της γλώσσας μέσα από ένα ολιστικό πλαίσιο που έχει σκοπό την 

καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, συνδυάστηκε με τη μελέτη της ιστορίας 

και της κοινωνιολογίας για την μελέτη των ιστορικών στοιχείων που βοηθούν στην 

πλήρη κατανόηση του κειμενικού είδους του Καραγκιόζη. Στοιχεία από τα τρία αυτά 

επιστημονικά πεδία συνδυάστηκαν και υποστηρίχθηκαν δυναμικά από τη σύγχρονη 

τεχνολογία την οποία έπρεπε επίσης να κατακτήσουν και να μάθουν να τη 

χρησιμοποιούν οι μικροί μαθητές (Ματσαγγούρας, 2002).  

Συνεχίζοντας με το δεύτερο ερώτημα, που είχαμε θέσει και τις ενέργειες, που 

κάναμε προκειμένου να μετατρέψουμε τους μαθητές μας σε μετασχηματιστές 

σημειωτικών τρόπων, θα αναφέρουμε μία σειρά από ενέργειες. Σε αυτό βασικό ρόλο 

έπαιξε η διεπιστημονική πρακτική δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών μέσα από την 

επεξεργασία πολλαπλών σημειωτικών τρόπων (Ματσαγγούρας, 2002). Πιο 

συγκεκριμένα, σχετικά με τη γλώσσα και την επικοινωνία, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή 

και ανέλυσαν κειμενικά είδη, που συνδύαζαν πολλούς και διαφορετικούς 
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σημειωτικούς τρόπους.  Ακόμη, ασχοληθήκαμε με την ιστορία και την 

κοινωνιολογία, σχετικά με το πλαίσιο δημιουργίας και έκφρασης του Καραγκιόζη. 

Να σημειώσουμε ακόμα, ότι η βιωματική μάθηση και το θεατρικό παιχνίδι ήταν 

μερικές από τις στρατηγικές που ακολουθήσαμε. Οι κινητικοί και ηχητικοί 

σημειωτικοί τρόποι καλλιεργήθηκαν μέσα από βιωματικές δραστηριότητες (όπως η 

παρακολούθηση παράστασης Καραγκιόζη ή η επιτόπια έρευνα για τον εντοπισμό των 

Οθωμανικών μνημείων της πόλης του Ηρακλείου) και θεατρικό παιχνίδι το οποίο 

επέτρεψαν στα παιδιά να πειραματιστούν με κινήσεις και ήχους αλλά και να 

εξερευνήσουν τις εκφραστικές δυνατότητες του χώρου και των σκηνικών. Κάτι 

τελευταίο, αλλά όχι και ασήμαντο είναι η διδασκαλία του εκπαιδευτικού 

προγράμματος «eShadow», μέσα από το οποίο τα παιδιά απέκτησαν τεχνικές γνώσεις 

χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του συγκεκριμένου ψηφιακού 

προγράμματος. 

Πολύ σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι εκπαιδευτικοί και παιδιά 

συναποφάσιζαν και σχεδίαζαν μαζί τη δράση τους. Έπειτα, παρατηρήσαμε να 

συνδιερευνούν, όπως για παράδειγμα να ψάχνουν και να καταγράφουν πληροφορίες 

για τον Καραγκιόζη (τη ζωή του, τα ρούχα του, τη δημιουργία του κ.ο.κ.) και να 

εξάγουν από κοινού συμπεράσματα. Το πιο εντυπωσιακό, που παρατηρήσαμε ήταν 

ότι τα παιδιά εκφράστηκαν και μάλιστα εκφράστηκαν με ποικίλους τρόπους. Πιο 

συγκεκριμένα, πέρα από την προφορική και γραπτή γλώσσα εκφράστηκαν και με την 

γλώσσα του σώματος, με τα συναισθήματα και τις εκφράσεις των προσώπων τους, με 

τους ήχους, με τις καταγραφές τους («δείξε μου όσα έμαθες με ζωγραφιές και 

γράμματα) αλλά και μέσα από δικά τους πολυτροπικά έργα, που συνδύαζαν όλους 

τους παραπάνω σημειωτικούς τρόπους. Ένα τέτοιο έργο ήταν η ηλεκτρονική 

θεατρική παράσταση του Καραγκιόζη μέσω του προγράμματος «eShadow». 

Μία τέτοια προσέγγιση στην Παιδαγωγική, θα αυξήσει τις ευκαιρίες στους μαθητές 

να αναπτύξουν «φωνή». Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για να επικοινωνήσουν οι 

ενήλικες με τις «φωνές» αυτές είναι να λειτουργούν και να δουλεύουν με βάση την 

Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών. Μέσα λοιπόν από την ψηφιακή αφήγηση 

βελτιώνεται η ανάγνωση και η γραφή των παιδιών, η οποία δεν περιορίζεται στην 

προφορική και γραπτή γλώσσα ως τους μόνους σημειωτικούς τρόπους, αλλά έχει 

πρόσβαση σε πολλαπλούς τρόπους έκφρασης (Nilson, 2010). 

Το συγκεκριμένο θέμα έχει απασχολήσει επανειλημμένα πολλούς ερευνητές και 

εκπαιδευτικούς. Όμως αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι δεν υπάρχει κάποια 
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αναφορά, που να συνδυάζει όλα αυτά που μελετάμε εδώ. Σίγουρα υπάρχει 

βιβλιογραφία μεμονωμένα για το καθένα χωριστά, όπως την ψηφιακή αφήγηση, την 

ολική γλώσσα και την Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών. Αυτό ήταν και το 

δύσκολο στην παρούσα μελέτη. Έπρεπε να βρεθεί το κοινό σημείο σε αυτά και μετά 

να σχεδιασθεί ένα κατάλληλο πρόγραμμα, που να προσπαθεί έστω και λίγο να επιλύει 

μία από τις προβληματικές, που παρατηρήθηκαν. 

Έτσι, μέσα από τις βιβλιογραφικές αναφορές, γνωρίσαμε εναλλακτικούς τρόπους 

μάθησης, ενώ συνειδητοποιήσαμε ότι δεν πρέπει να έχουμε προκαταλήψεις σχετικά 

με αυτά που μπορούν να κάνουν τα παιδιά, αλλά και με ότι νέο προκύπτει. Μέσα απ’ 

αυτό, κι εμείς οι ίδιοι διευρύναμε τους ορίζοντες και τη σκέψη μας και είμαστε 

απόλυτα σύμφωνοι με όλους εκείνους τους ερευνητές, που υποστηρίζουν το 

σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με επίκεντρο την βιωματική και 

διερευνητική μάθηση μέσω των ΤΠΕ και των σύγχρονων μέσων, συνδυάζοντας 

βέβαια και τον παραδοσιακό έντυπο λόγο. Σε αντίθεση, έρχονται όλα αυτά τα 

στοχοκεντρικά προγράμματα, που προωθούν τη στείρα αποστήθιση γνώσεων και 

περιορίζουν το παιδί στη μη ενεργή συμμετοχή του. 

 Όπως είπαμε και παραπάνω βιβλιογραφία υπάρχει, όμως το πρόβλημα είναι ότι δεν 

είναι αρκετή. Λίγη προσοχή έχει δοθεί σε αυτά, ιδιαίτερα στην Ολική γλώσσα. Οι 

περισσότεροι συγγραφείς μας ενημερώνουν γύρω από το θέμα, ενώ οι θεωρίες και η 

ανάλυση τους είναι το βασικό τους χαρακτηριστικό. Συνεχίζουν κάνοντας την 

κλασσική έρευνα, δίνοντας σε εμάς στατιστικά αποτελέσματα και αριθμούς που 

ερμηνεύουν την πραγματικότητα. Μέχρι εδώ είμαστε σύμφωνοι, όμως το πρόβλημα 

είναι ότι δεν κάνουν κάτι για να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Δεν προχωρούν στη 

δράση και στην εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αυτό ίσως οφείλεται στις 

προκαταλήψεις και στην νοοτροπία που έχουμε ως κοινωνία. Δρούμε σύμφωνα με τα 

παλιά και παραδοσιακά πρότυπα, επαναπαυόμαστε σε αυτά και δεν είμαστε θετικοί 

να δοκιμάσουμε νέα πράγματα. Όμως αυτό είναι λάθος, καθώς η κοινωνία και η ίδια 

η ζωή εξελίσσεται και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να την ακολουθούμε. Γι αυτό 

υπάρχει μεγάλη ανάγκη η βιβλιογραφία να στραφεί σε αυτό και να εστιάσει κυρίως 

στη δράση και την πράξη. Το θέμα είναι τι να κάνουμε για να αλλάξουμε και να 

βελτιώσουμε μία κατάσταση, που δεν μας αρέσει.   

Ένα άλλο, μεγάλο κεφάλαιο είναι η έρευνα δράσης, την οποία γνωρίσαμε 

αναλυτικά στα επιμέρους κεφάλαια και η οποία, έχει μεγάλη σημασία για το 

σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Για να σχεδιάσουμε αυτά τα 
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προγράμματα είναι απαραίτητο να κάνουμε έρευνα δράσης. Πιο συγκεκριμένα, 

πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια βήματα, όπως είναι ο σχεδιασμός-  

προγραμματισμός, η δράση, η παρατήρηση, ο αναστοχασμός και ο εκ νέου 

προγραμματισμός (Κατσαρού & Τσάφος, 2003˙ Baskerville & Wood-Harper, 1996˙ 

Soh, 2006˙ Stringer, 2007˙ Smith, 2007˙ Borgia, Dorothy, & Schuler, 1996). Έτσι, 

μπορούμε να σχεδιάσουμε και να συμμετέχουμε από κοινού με τα παιδιά σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει αρχικά να σχεδιάσουμε ένα πλάνο δράσης, ανάλογα 

με το σκοπό που έχουμε και το λόγο που μας παρακινεί να συμμετέχουμε σ’ ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Έπειτα, είμαστε έτοιμοι να δράσουμε, λαμβάνοντας όλα τα 

κριτήρια για την ποιότητα του προγράμματος. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν το 

χώρο, το εποπτικό υλικό, την οικογένεια αλλά και τους εκπαιδευτικούς καθώς και τις 

αλληλεπιδράσεις τους με τα παιδιά.  

Ύστερα από τη δράση, θα παρατηρήσουμε και θα μελετήσουμε όλα αυτά που 

κάναμε. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα 

συνέντευξη, μαγνητοσκοπήσεις και κυρίως έργα των παιδιών. Αφού περάσουμε και 

αυτό το στάδιο, θα πρέπει να αναλογιστούμε γιατί τα κάναμε όλα αυτά. Σε τι μας 

ωφέλησαν, τι μάθαμε και που μας χρειάστηκαν. Αναλόγως τη ροή των πραγμάτων 

και τις διαπιστώσεις που κάναμε, θα πρέπει να σχεδιάσουμε έναν εκ νέου 

προγραμματισμό, έναν τρίτο κύκλο έρευνας-δράσης προκειμένου να αλλάξουμε και 

να βελτιώσουμε μία κατάσταση. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το αρχικό μας 

σχέδιο, περιλαμβάνοντας βέβαια τις αναδυόμενες δραστηριότητες από τα ίδια τα 

παιδιά. 

Ακόμη, η παρούσα μελέτη μας βοήθησε να συνειδητοποιήσουμε μια μεγάλη 

αλήθεια. Αυτή είναι ότι τα παιδιά έχουν πολύ ισχυρό λόγο, έχουν κριτική σκέψη και 

βούληση. Δεν πρέπει να εμμένουμε στα παραδοσιακά πρότυπα και μοντέλα. Πρέπει 

να είμαστε διατεθειμένοι να δοκιμάζουμε νέα πράγματα και κυρίως να 

ενσωματώνουμε τις Νέες Τεχνολογίες και τα μέσα επικοινωνίας στη ζωή των 

παιδιών. Καταλαβαίνουμε ότι, έτσι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα, αφού 

ανακαλύπτουν και διερευνούν με ενεργητικό τρόπο και δεν αναγκάζονται να 

κάθονται στη θέση τους, ακούγοντας οδηγίες και θεωρίες από εμάς. Γεγονός, που 

συναντάμε πολύ συχνά στα νηπιαγωγεία. Η διαφορετικότητα είναι αυτή που επιφέρει 

την αλλαγή και τη βελτίωση. 
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Ήταν ένα ταξίδι για μένα, που μου έμαθε πολλά πράγματα, ενώ με έφερε 

αντιμέτωπη με την σκληρή πραγματικότητα, κάνοντας με πιο συνειδητοποιημένη και 

πιο ενεργή. Ένα ταξίδι με πολλές δυσκολίες, που όμως τελικά άξιζε τον κόπο. Το 

σημαντικότερο είναι ότι μυήθηκα σε αυτό τον τρόπο δουλειάς και προσπαθώ όσο 

δύσκολο κι αν είναι να σχεδιάζω τέτοιους είδους εκπαιδευτικά προγράμματα από 

κοινού με τα παιδιά. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω κλείνοντας είναι ότι έναν χρόνο 

συνεχίζω να δουλεύω έτσι με την νέα μου τάξη και ομάδα πλέον, βαδίζοντας στα 

μονοπάτια της Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών και της Ολικής Γλώσσας. 

Αναλύοντας όλα τα παραπάνω καταλαβαίνουμε πως μπορεί να συμβάλλει η 

ψηφιακή αφήγηση στην ανάπτυξη της Ολικής γλώσσας των παιδιών, αλλά και στην 

ύπαρξη μιας σύγχρονης Παιδαγωγικής, της Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών. 

Πέρα από τις γνώσεις που λάβαμε και τις θεωρίες που γνωρίσαμε γύρω από το θέμα, 

παρουσιάσαμε το σχεδιασμό, αλλά και τη δράση εκπαιδευτικού προγράμματος 

ψηφιακής αφήγησης ή πιο συγκεκριμένα ψηφιακής παράστασης Καραγκιόζη. Αυτό 

έγινε είτε μέσα από τη βιβλιογραφική αναφορά, είτε μέσα από τα έργα των παιδιών 

κατά τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Μέσα από τον πρώτο κύκλο της έρευνας, παρατηρήθηκε η έλλειψη χρήσης των 

σύγχρονων μέσων διδασκαλίας στην τάξη (όπως για παράδειγμα υπολογιστής). Η 

γνώση των παιδιών γι αυτά ήταν ελάχιστη, ενώ δεν χρησιμοποιούταν για την 

ενίσχυση της διδασκαλίας, με αποτέλεσμα να περιορίζουν την έκφραση και την 

επικοινωνία των παιδιών στην προφορική και γραπτή γλώσσα. 

Σε αυτή την προβληματική λοιπόν βασίστηκε ο δεύτερος κύκλος της έρευνας, αυτός 

της παρούσας μελέτης. Εξάλλου αυτός ο εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας, που 

γνωρίσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης, ήταν περισσότερο κοντά στα παιδιά 

ενώ τους δημιουργήθηκε περισσότερο ενδιαφέρον για μάθηση. Τα παιδιά έτσι 

σηκώθηκαν από τη θέση τους, μύρισαν, γεύτηκαν, είδαν, άκουσαν, έπαιξαν και έτσι 

μόνα τους μέσα από τη διερευνητική μάθηση ανακάλυψαν την αλήθεια. Αυτό 

σίγουρα διέγειρε την προσοχή και το ενδιαφέρον τους, ενώ οι ανακαλύψεις που 

έκαναν αποτυπώθηκαν σε ολόκληρη τη ζωή τους. 
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6. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Κάτι επιπλέον που θα ήταν ενδιαφέρον να ασχοληθούμε στο μέλλον και ίσως ήταν 

ανάγκη να στραφεί η μελλοντική έρευνα είναι ένα από τα στάδια του Χάρτη των 

Πολυγραμματισμών. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στο στάδιο του 

Μετασχηματιστή (Transformer). Θα μπορούσαν να αναπτυχθούν προγράμματα με 

βάση αυτά τα στάδια, τα οποία όμως να εστιάζουν στο τελευταίο. Πώς θα ήταν ένα 

παιδί μετασχηματιστής; Πώς θα μπορούσε να μετασχηματίσει τις ικανότητες και τις 

γνώσεις του; Στο πλαίσιο μιας διαπολιτισμικής τάξης, όπου είναι δύσκολο να 

επικοινωνήσουν με την προφορική και γραπτή γλώσσα, πώς θα μπορούσε να 

αναπτυχθεί ένα αυθεντικό πλαίσιο επικοινωνιακής κατάστασης ανάμεσα στα παιδιά; 

Μοιάζει να είναι πολύ δύσκολο, όμως πρόκειται για μία πραγματικότητα, που 

σίγουρα θα μπορούσε να συναντήσουμε. Η μελλοντική έρευνα λοιπόν, θα μπορούσε 

να στραφεί σε μία τέτοια πρόταση και να προτείνει εφαρμογές εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 

Επίσης μία άλλη πρόταση, θα μπορούσε να είναι η γλωσσική ικανότητα των 

παιδιών και πως αυτή συνδέεται με την κοινωνική κατάσταση των παιδιών του 

νηπιαγωγείου. Αυτή την πρόταση εμπνευστήκαμε κατά τη διάρκεια της 

βιβλιογραφικής μας ανασκόπησης, όπου μία μελέτη αναφέρει ότι ένα παιδί με 

καλύτερη γλωσσική ικανότητα μπορεί να είναι πιο ικανό και να μπορεί να 

αλληλεπιδράσει περισσότερο με τους συνομήλικους του, καθώς και να αναπτύσσει 

πιο εύκολα κοινωνικούς δεσμούς (Lin et al, 2017). Γι αυτό λοιπόν προτείνεται να 

γίνουν μελλοντικές έρευνες σχετικά με την παραπάνω ιδέα.  

Μία άλλη ιδέα για μελλοντική έρευνα θα ήταν μία ποσοτική πειραματική μελέτη. 

Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσαν να υπάρχουν δύο ομάδες, η ομάδα ελέγχου και η 

πειραματική. Στην μία ομάδα να διδάσκονταν τα παιδιά με την παραδοσιακή 

διδασκαλία, ενώ στην άλλη να συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σύμφωνα 

με τις αρχές της Ολικής Γλώσσας και της Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών. 

Αυτό που θα μπορούσαμε να ελέγξουμε ανάμεσα στις δύο ομάδες θα μπορούσε να 

ήταν οι λεκτικές αλληλεπιδράσεις των παιδιών καθώς και τους τρόπους επικοινωνίας 

τους. 

Κλείνοντας, μία άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση, θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει τη 

μάθηση όλων των παραπάνω με τη χρήση των έξυπνων κινητών συσκευών (tablets).   

Τα tablets είναι κινητές συσκευές τεχνολογίας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι οποίες 
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θεωρούνται πολύτιμα εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία (Μπερδούσης, Κόμης, 

& Μισιρλή, 2014˙ Zaranis, Kalogiannakis, & Papadakis, 2013˙ Papadakis, 

Kalogiannakis, & Zaranis, 2016˙ Jo & Schacter, 2016).  

Πρόκειται για μια ελαφριά φορητή συσκευή με υψηλή ταχύτητα και ασύρματη 

σύνδεση. Πιο συγκεκριμένα, μερικά από τα χαρακτηριστικά τους είναι η χρήση 

πολλαπλών αισθητηριακών οργάνων, καθώς το παιδί ενεργοποιεί πολλές από τις 

αισθήσεις του μαζί, όπως είναι η όραση, η ακοή και φυσικά η αφή για να παίξει και 

να αλληλεπιδράσει με αυτό (Papadakis, Kalogiannakis, & Zaranis, 2016˙ Chigeda, 

Hodgen,  Hubber, McGrath, Outhwaite, & Pitchford, 2016˙ Kucirkova, 2014˙ Jo & 

Schacter, 2016˙ Clarke & Svanaes, 2014). 

Επιπλέον, η ευκολία στη χρήση τους είναι γεγονός, ενώ μιλάμε για μια 

«οποτεδήποτε» και «οπουδήποτε» μάθηση. Μία μάθηση χωρίς τοπικούς 

περιορισμούς (Κουτρουμάνη, 2014), πράγμα το οποίο διευκολύνει και τα άτομα με 

ιδιαίτερες ανάγκες. Ακόμη, πολύ σημαντικό είναι ότι μειώνει το χάσμα των πλούσιων 

και των φτωχών χωρών, καθώς πολύ εύκολα πια μπορούν να επικοινωνήσουν και να 

αλληλεπιδράσουν, ενισχύοντας έτσι και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση (Khoo, Merry, 

Nguyen, Bennett, & MacMillan, 2016˙ Fabian & Topping, 2016˙ Carr, 2012).  

Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ένα δυνητικό εργαλείο μάθησης, το οποίο επιτρέπει 

τόσο την ατομική αλληλεπίδραση, όσο και την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε δύο ή 

περισσότερα παιδιά (Papadakis, Kalogiannakis, & Zaranis, 2016˙ Chigeda, Hodgen,  

Hubber, McGrath, Outhwaite, & Pitchford, 2016˙ Kucirkova, 2014˙ Jo & Schacter, 

2016˙ Παπαδάκης, 2016). 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

7. Αναφορές 

Ελληνόγλωσσες 

Αμπαρτζάκη, Μ., & Γκατζιανίδου, Μ.  (2011). Οι προβολές της προσωπικής θεωρίας 

στην εκπαιδευτική πρακτική: Διερευνώντας την ανάπτυξη του σχεδίου εργασίας 

μέσα στο πλαίσιο μιας προσωποκεντρικής έρευνας δράσης. Στο Ε. Συνώδη & Μ. 

Αμπαρτζάκη (Επιμ.), Προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης: θεωρία και πράξη 

(σσ. 99-145). Αθήνα: Πεδίο. 

Αμπαρτζάκη, M., Σκορδύλη, M., & Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη, Π. (2011). Γνώση και 

κατανόηση: Αναπτυξιακά κατάλληλες διαδικασίες σε ένα σχέδιο εργασίας με θέμα 

«τα πουλιά». Στο Ε. Συνώδη & Μ. Αμπαρτζάκη (Επιμ.), Προγράμματα 

προσχολικής εκπαίδευσης: θεωρία και πράξη (σσ. 255-299). Αθήνα: Πεδίο. 

Αυγητίδου, Σ. (2005). Η έρευνα δράσης ως μέθοδος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

στην έρευνα: ένα παράδειγμα. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 39, 39-56. 

Βάμβουκας, Μ. (2007). Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία 

(3
η
 έκδ.). Αθήνα: Γρηγόρη. 

Βασιλοπούλου, Λ. Μ. (2017). Η ψηφιακή αφήγηση ως εργαλείο ανάπτυξης γλωσσικών 

δεξιοτήτων στο δημοτικό. Μια μελέτη περίπτωσης. Ανάκτηση  Ιανουάριος 24, 2019 

από http://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3862 

Γεροστάθη, Ζ. Θ. (2013). Ο γραμματισμός στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία: 

απόψεις των εκπαιδευτικών (Master's thesis). Ανάκτηση  Δεκέμβριος 27, 2018 από 

http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/43125/12370.pdf?sequence=1 

Γκαβέρα, Δ. Ε., Ιωαννίδη, Δ., Μερτζάνης, Ο., & Τσιόλη, Λ. (2017). Το κουκλοθέατρο 

στην προσχολική ηλικία. Ανάκτηση  Ιανουάριος 15, 2019 από 

http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/7275 

Γουλής, Δ. (2016). Εικόνες της παιδικής ηλικίας στην μεγάλη οθόνη. Σκέψεις και ιδέες 

για την αξιοποίηση του κινηματογράφου στην εκπαίδευση. Αθήνα: University Studio 

Press. 

Γρόσδος, Σ. (2014). Δημιουργικότητα και Δημιουργική Γραφή στην Εκπαίδευση: από 

το παιδί γραμματέα στο παιδί δημιουργό κειμένων. Στρατηγικές δημιουργικής 

γραφής. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Ιωακειμίδου, Β., Μανούσου, Ε., & Παπαδημητρίου, Σ. (2017). Eναλλακτικές 

διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες: η ψηφιακή αφήγηση σε πρόγραμμα 

διαγενεακής σύνδεσης. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση, 9(6Β), 185-198. 

Κατσαρού, Ε., & Τσάφος, Β. (2003). Από την έρευνα στη διδασκαλία. Η εκπαιδευτική 

έρευνα δράσης. Αθήνα: Σαββάλας. 

Κέκια, Α. (2011). «Η παιδαγωγική του γραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη». Μια 

πρόταση κριτικής μάθησης και διδασκαλίας του γραμματισμού σε όλο το φάσμα του 

σχολικού προγράμματος. Αθήνα: Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε. 

Κολοκοτσά, Π. (2018). Ο Καραγκιόζης σήμερα. Ανιχνεύοντας την παρουσία του στο 

σύγχρονο σχολείο (Doctoral dissertation). Ανάκτηση  Ιανουάριος 15, 2019 από 

http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/11830 

Κόμης, Β. (χ.χ.). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη 

Διδασκαλία και τη Μάθηση. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 

https://eclass.upatras.gr/modules/units/?course=PN1423&id=7387 (20/7/2017). 

Μαγαλιού, Χ. (2016). Η διδασκαλία της Ν. Γλώσσας μέσα από τον Καραγκιόζη με 

χρήση του λογισμικού eShadow: μια διδακτική παρέμβαση στο δημοτικό σχολείο. 

http://www.actionresearch.gr/system/files/keimena/Keimena13_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85.pdf
http://www.actionresearch.gr/system/files/keimena/Keimena13_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85.pdf
http://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3862
http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/43125/12370.pdf?sequence=1
http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/7275
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/11830


119 
 

Ανάκτηση  Ιανουάριος 15, 2019 από 

http://hellanicus.lib.aegean.gr/handle/11610/17945 

Μάγος, Κ., & Παναγοπούλου, Γ. (2008). Δρω ερευνώντας και ερευνώ δρώντας: Η 

έρευνα δράσης στην εκπαίδευση εκπαιδευτών. Στα Ψηφιακά Πρακτικά  του 

3
ου

 Διεθνούς Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων με 

τίτλο: «Εκπαίδευση και Επαγγελματοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» (CD – ROM). 

Ανάκτηση Απρίλιος 12, 2015 από  http://www.actionresearch.gr/el/node/5 

Ματσαγγούρας, Η. (2002). Διεπιστημονικότητα, διαθεματικότητα και ενιαιοποίηση 

στα νέα Προγράμματα Σπουδών: Τρόποι οργάνωσης της σχολικής 

γνώσης. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 7, 19-36. 

Μεϊμάρης, Μ. (2013). Εκπαιδεύοντας στην Ψηφιακή Αφήγηση: Δουλεύοντας με 

ομάδες στην ελληνική πραγματικότητα. Ιn A. Lionarakis (ed) 7th International 

Conference in Open & Distance Learning, Volume 6-Section B: November 2013, 

Athens. Ανασύρθηκε στις 21 Ιανουαρίου, 2019 από 

http://icodl.openet.gr/index.php/icodl/2013/schedConf/presentations 

Μουταφίδου, Α., Μέλλιου, Κ., & Μπράτιτσης, Θ. (2014) Δημιουργία ψηφιακής 

ιστορίας με θέμα την ενδοσχολική βία στο νηπιαγωγείο. Στο Π. Αναστασιάδης, Ν. 

Ζαράνης, Β. Οικονομίδης & Μ. Καλογιαννάκης (Επιμ.), Πρακτικά 7ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου, με θέμα: «Διδακτική της Πληροφορικής», Ρέθυμνο, 3-5 

Οκτωβρίου, σσ. 596-603.  

Κουτρουμάνη, Ο. (2014). Κινητές υπολογιστικές συσκευές στην προσχολική ηλικία. 

Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Μπερδούσης, Γ., Κόμης, Β., & Μισιρλή, Α. (2014). Κινητές υπολογιστικές συσκευές 

στο Δημοτικό Σχολείο: μια μελέτη περίπτωσης. Πρακτικά του 7ο Πανελλήνιου 

Συνεδρίου, με θέμα: «Διδακτική της Πληροφορικής», Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 

2014, σσ. 238- 247. 

Μπράτιτσης, Θ. (2014). Διδακτική της Πληροφορικής μέσω ψηφιακής αφήγησης. 

Μια πρόταση για δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής. Στο Π. Αναστασιάδης, 

Ν. Ζαράνης, Β. Οικονομίδης & Μ. Καλογιαννάκης (Επιμ.), Πρακτικά 7ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου, με θέμα: «Διδακτική της Πληροφορικής», Ρέθυμνο, 3-5 

Οκτωβρίου, σσ. 284-286.  

Παπαδάκης, Σ. (2016). Η χρήση των έξυπνων φορητών συσκευών στην προσχολική 

τάξη συμβάλλει στην εκπαίδευση των μικρών μαθητών; Μία επισκόπηση του 

πεδίου. Πρακτικά του 9
ο 

Πανελληνίου Συνεδρίου, με θέμα: «Φυσικές επιστήμες 

στην προσχολική εκπαίδευση. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές», Ρέθυμνο, 27-29 

Μαΐου 2016, σσ. 34-35. 

Παπαδοπούλου, Σ. (2003). Η Ολική Γλώσσα. Στη Διδακτική της Γλωσσικής Έκφρασης 

για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: τυπωθήτω- Γιώργος Δαρδάνος. 

Παπαδοπούλου, Ε. (2017). Ψηφιακή Αφήγηση στο Νηπιαγωγείο. Ένα Εκπαιδευτικό 

Σενάριο. 9th Conference on Informatics in Education. Ανάκτηση  Ιανουάριος 11, 

2019 από 

lefkimi.ionio.gr/cie/.../cie2017_Proc.../3.14.CIE2017_435_Papad_Final%20(1)_P.

pdf 

Παρασκευά, Α. (2007). Παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού με στόχο την ενσωμάτωση 

των ΤΠΕ στη διδασκαλία της πρώτης γραφής και ανάγνωσης (Master's thesis). 

Ανακτήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου, 2018 από http://ir.lib.uth.gr/handle/11615/14161 

Πενίδης, Φ. (2010). Ψηφιακός Καραγκιόζης. Η διατήρηση της παράδοσης του θεάτρου 

σκιών με την βοήθεια της τρισδιάστατης ψηφιακής απεικόνισης. Ανακτήθηκε στις 

15 Ιανουαρίου, 2019 από http://hellanicus.lib.aegean.gr/handle/11610/16110 

http://hellanicus.lib.aegean.gr/handle/11610/17945
http://www.actionresearch.gr/system/files/keimena/Keimena07_%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82%2526%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85.pdf
http://www.actionresearch.gr/system/files/keimena/Keimena07_%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82%2526%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85.pdf
http://www.actionresearch.gr/el/node/5
http://icodl.openet.gr/index.php/icodl/2013/schedConf/presentations
http://lefkimi.ionio.gr/cie/images/documents17/cie2017_Proc_OnLine/new/custom/pdf/3.14.CIE2017_435_Papad_Final%20(1)_P.pdf
http://lefkimi.ionio.gr/cie/images/documents17/cie2017_Proc_OnLine/new/custom/pdf/3.14.CIE2017_435_Papad_Final%20(1)_P.pdf
http://lefkimi.ionio.gr/cie/images/documents17/cie2017_Proc_OnLine/new/custom/pdf/3.14.CIE2017_435_Papad_Final%20(1)_P.pdf
http://ir.lib.uth.gr/handle/11615/14161
http://hellanicus.lib.aegean.gr/handle/11610/16110


120 
 

Σαββοπούλου, Μ., & Μπράτιτσης, Θ. (2017). Η ψηφιακή αφήγηση ως μέσο 

πολιτιστικής μάθησης. Στο Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. 

Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (Επιμ.) Πρακτικά 

5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου, με θέμα: «Ένταξη και χρήση των 

ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Αθήνα, 21-23 Απριλίου, σσ. 405-416.  

Σαλαπασίδου, Ε. (2017). Ψηφιακή αφήγηση: βιβλιογραφική επισκόπηση και 

αξιολόγηση λογισμικών  (Doctoral dissertation, Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας. Τμήμα Νηπιαγωγών). Ανακτήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου, 2019 από 

http://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/916 

Σεφερίδου, Α. (2016). Karlinchen" Ειρήνη" η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα: 

Πρόταση διδακτικής αξιοποίησης δημιουργικής γραφής και ψηφιακής αφήγησης. 

Ανάκτηση  Ιανουάριος 12, 2019 από 

http://dspace.uowm.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/382/Seferidou%20Alex

andra.pdf?sequence=1 

Τάφα, Ε. (2001). Ανάγνωση και γραφή στην Προσχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα. 

Τσιώλης, Γ. (2014). Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική 

έρευνα. Αθήνα: Κριτική. 

Φρυδάκη, Ε. (2009). Η διδασκαλία στην τομή της Νεωτερικής και της μετανεωτερικής 

σκέψης. Κριτική: Αθήνα. 

Χριστουλάκης, Μ (2015). Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πειραματική αξιολόγηση του 

ψηφιακού θεάτρου σκιών eShaodow. Ανάκτηση  Ιανουάριος 15, 2019 από 

http://purl.tuc.gr/dl/dias/900E8D82-0BF3-412F-A3EC-FC9B183394A3 

Agrafiotis, T. (2015). Η σχέση του “Καραγκιόζη” με το νεοελληνικό γέλιο. Studying 

Humour-International Journal, 2, 1-15. Ανάκτηση  Ιανουάριος 15, 2019 από 

http://ejournals.lib.auth.gr/humour/article/view/4814 

Altrichter, H., Posch, P., & Somekh, B. (2001). Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο 

τους: Μια εισαγωγή στις μεθόδους της έρευνας δράσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Babbie, E. (2011). Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. (Κ. Ζαφειρόπουλος, Μετ.). 

Αθήνα: Κριτική. 

Bikos, K. (2015). Η διεπιστημονικότητα στην εκπαιδευτική πράξη. Culture and 

Research, 4, 55-64. Ανάκτηση  Ιανουάριος 15, 2019 από 

http://ejournals.lib.auth.gr/culres/article/download/4640/4738 

Cohen, L., Manion, L., & Morisson, K. (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. 

Αθήνα: Μεταίχμιο (Πρωτότυπη δημοσίευση, 2007).  

Creswell, J. W. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση. (Μετ. Ν. Κουβαράκου, Επιμ. Χ. 

Τσορμπατζούδης). Αθήνα: Ιών. 

Curto, L. M., Morillo, M. M., & Teixido, M. M. (1998). Γραφή και Ανάγνωση. 

Βοηθήματα για τη διδασκαλία και την εκμάθηση γραπτού λόγου σε παιδιά ηλικίας 

τριών έως οκτώ ετών. Δραστηριότητες και βοηθήματα για την τάξη. Αθήνα: 

Οργανισμός εκδόσεως Διδακτικών βιβλίων.  

Kalampaliki, O., & Myronidou-Tzouveleki, M. (2015). Το γέλιο στον 

καραγκιόζη. Studying Humour-International Journal, 2. Ανάκτηση  Ιανουάριος 

15, 2019 από Google Scholar. 

Pappas, C. C., & Zecker, L. B. (2006). Αναδομώντας τα κειμενικά είδη του σχολικού 

γραμματισμού. Θεσσαλονίκη: επίκεντρο. 
 

 

 

http://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/916
http://dspace.uowm.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/382/Seferidou%20Alexandra.pdf?sequence=1
http://dspace.uowm.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/382/Seferidou%20Alexandra.pdf?sequence=1
http://purl.tuc.gr/dl/dias/900E8D82-0BF3-412F-A3EC-FC9B183394A3
http://ejournals.lib.auth.gr/humour/article/view/4814
http://ejournals.lib.auth.gr/culres/article/download/4640/4738


121 
 

Ξενόγλωσσες 

Adelman, C., Kemmis, S., & Jenkins, D. (1980). Rethinking case study: notes from 

the Second Cambridge Conference. In H. Simons (Εd.), Towards a Science of the 

Singular (pp. 45-61). East Anglia: Centre for Applied Research in Education. 

Ali, S. M., Harun, H., Massari, N., Puteh-Behak, F., Darmi, R., Mahir, N. A., & 

Hamid, Y. E. A. (2017). The 21st Century Skills in Online Multiliteracies Project 

Approach (eMULPA): Learners’ Reflections on their Knowledge 

Processes. Mediterranean Journal of Social Sciences, 8(1), 252. 

Baskerville, R. L., & Wood-Harper, A. T. (1996). A critical perspective on action 

research as a method for information system research. Journal of Information 

Technology, 11(1), 235-246. 

Beitchman, J. H., Wilson, B., Brownlie, E. B., Walters, H., Inglis, A., & Lancee, W. 

(1996). Long-term consistency in speech/language profiles: II. Behavioral, 

emotional, and social outcomes. Journal of the American Academy of Child & 

Adolescent Psychiatry, 35(6), 815-825. 

Borgia, Dorothy, & Schuler, E. T. (1996).  Action research in early childhood 

education. Washington: ERIC Digests. 

Borsheim, C., Merrit, K., & Reed, D. (2008). Beyond technology for technology's 

sake: Advancing Multiliteracies in the twenty-first century. The Clearing House, 

82(2), 87-90.  

Bruner, J. S. (1990). Acts of meaning (Vol. 3). Harvard: University Press. 

Burnett, C. (2010) Technology and literacy in early childhood educational settings: A 

review of research. Journal of Early Childhood Literacy, 10(3), 247-270. 

Chandler, D., & Torbert, B. (2003). Transforming inquiry and action. Action 

Research, 1(2), 133-152. 

Chigeda, A., Hodgen J., Hubber, P. J., McGrath, S., Outhwaite, L. A., & Pitchford, N. 

J. (2016). Should Touch Screen Tablets Be Used to Improve Educational 

Outcomes in Primary School Children in Developing Countries? Frontiers in 

Psychology, 7(839), 1-5.  

Clarke, B., & Svanaes, S. (2014). An updated literature review on the use of tablets in 

education. Tablets for Schools. UK: Family Kids & Youth. 

Cleveland-Innes, M., Garrison, D., Kappelman, J., & Koole, M. (2005). Revisiting 

methodological issues in transcript analysis: Negotiated coding and reliability. 

Internet and Higher Education, 9(1), 1-8. 

Coghlan, D., & Coughlan, P. (2002). Action research for operations management. 

International Journal of Operations & Production Management, 22(2), 220-240. 

Cope, B., & Kalantzis, M. (2000). Multiliteracies: Literacy learning and the design of 

social futures. USA: Psychology Press. 

Cope, B., & Kalantzis, M. (2009). “Multiliteracies”: New literacies, new 

learning. Pedagogies: An international journal, 4(3), 164-195. 

Cummins, J. (2000). Language, power, and pedagogy: Bilingual children in the 

crossfire (Vol. 23). USA: Multilingual Matters Ltd. 

Dickinson, D. K., & Porche, M. V. (2011). Relation between language experiences in 

preschool classrooms and children’s kindergarten and fourth‐grade language and 

reading abilities. Child development, 82(3), 870-886. 

Donlan, C., Cowan, R., Newton, E. J., & Lloyd, D. (2007). The role of language in 

mathematical development: Evidence from children with specific language 

impairments. Cognition, 103(1), 23-33. 



122 
 

Engel, S. (1995). The stories children tell. Making sense of the narratives of 

childhood. New York: Guilford Press. 

Evered, D. R., & Susman, I. G. (1978). An Assessment of the Scientific Merits of 

Action Research.  Administrative Science Quarterly, 23(4), 582-603. 

Fung, H., & Ma, W. W. (2015). Investigating the relationship between students’ 

attitude towards video production project and their generic skills enhancement. 

In W. W. Ma, A.H. Yuen, J. Park, W.W. Lau & L. Deng (Eds.), New Media, 

Knowledge Practices and Multiliteracies (pp. 235-248). Singapore: Springer. 

Gillespie, H., & Walker, R. (2012). Changing spaces, changing places. In L. Rowan 

(Eds.), Transformative approaches to new technologies and student diversity in 

futures oriented classrooms (pp. 105-114). Netherlands: Springer.  

Gils, F. (2005). Potential applications of digital storytelling in education. In A. Sadik 

(Ed.),  Digital storytelling: A meaningful technology-integrated approach for 

engaged student learning (pp. 490). US: Springer. 

Greene, H., & Crespi, C. (2012). The value of student created videos in the college 

classroom – An exploratory study in marketing and accounting. International 

Journal of Arts and Sciences, 5 (1), 273–283. 

Greenwood, D. J., & Levin, M. (2007). Introduction to Action Research: Social 

Research for Social Change. London: Sage Publications Ltd.  

Hendricks, C. (2006). Improving schools through action research. New York: 

Pearson. 

University of South Australia & South Australian Department of Education and 

Children’s Services (UofSA & SADECS) (2004). Mapping multiliteracies: 

children of the new millenium. Retrieved November 18, 2017 from 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1468798410372820 

Hu, B. Y., Ren, J., LoCasale-Crouch, J., Roberts, S. K., Yang, Y., & Vong, K. I. P. 

(2018). Chinese kindergarten teachers' use of instructional support strategies 

during whole-group language lessons. Teaching and Teacher Education, 70(1), 34-

46. 

Huang, B. H. (2010). What is good action research? Action Research, 8(1), 93-109. 

Huang, C. W., & Archer, A. (2017). 'Academic literacies' as moving beyond writing: 

Investigating multimodal approaches to academic argument. London Review of 

Education, 15(1), 63-72. 

Hull, G. A., & Katz, M. L. (2006). Crafting an agentive self: Case studies of digital 

storytelling. Research in the Teaching of English, 41(1), 43-81. 

Hull, G., & Nelson, M., E. (2005). Locating the Semiotic Power of Multimodality. 

Written communication, 22(2), 224-261. 

Jing, L. I. U. (2016). Multiliteracies in College English Pedagogy. Sino-US English 

Teaching, 13(8), 601-609. 

Jo, B., & Schacter, J. (2016). Improving low-income preschoolers mathematics 

achievement with Math Shelf, a preschool tablet computer curriculum. Computers 

in Human Behavior, 55(2016), 223-229. 

Katsarou, E. (2008). Students research and modify teaching and their perceptions of a 

subject: a students as co-researchers approach. Action Research Expeditions. 

Retrieved April 2, 2015 from http://www.actionresearch.gr/el/node/5 

Kaya, S. (2019). Digital Storytelling as a Self-Regulated Learning Tool. In M. N. 

Erdem (Ed.), Handbook of Research on Transmedia Storytelling and Narrative 

Strategies (pp. 209-232). USA: IGI Global. 

King, A. J., & Lonnquist, M. P.  A Review of Writing on Action Research. 

Washington: Office of Educational Research and Improvement. 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1468798410372820
http://www.fks.uoc.gr/english/cvs/Katsarou/Katsarou,%20action%20research%20expeditions.pdf
http://www.fks.uoc.gr/english/cvs/Katsarou/Katsarou,%20action%20research%20expeditions.pdf
http://www.actionresearch.gr/el/node/5


123 
 

Knapp, P., & Watkins, M. (1994). Context-text-grammar: Teaching the genres and 

grammar of school writing in infants and primary classrooms. USA: Routledge. 

Knapp, P., & Watkins, M. (2005). Genre, text, grammar: Technologies for teaching 

and assessing writing. London:UNSW Press. 

Kotluk, N., & Kocakaya, S. (2015). Digital storytelling for developing 21st century 

skills: From high school students' point of view. Journal of Research in Education 

and Teaching, 4(2), 354-363. 

Kress, G. (2010). Multimodality. A social semiotic approach to contemporary 

communication. London: Routledge. 

Kress, G., & Selander, S. (2012). Multimodal design, learning and cultures of 

recognition. The Internet and Higher Education, 15(4), 265-268. 

Kucirkova, N. (2014). iPads in early education: separating assumptions and evidence. 

Frontiers in Psychology, 5(1), 715. 

Kucirkova, N., Littleton, K., & Cremin, T. (2017). Young children’s reading for 

pleasure with digital books: six key facets of engagement. Cambridge Journal of 

Education, 47(1), 67-84. 

Lin, T. J., Justice, L. M., Emery, A. A., Mashburn, A. J., & Pentimonti, J. M. (2017). 

Impacts of teacher–child managed whole-group language and literacy instruction 

on the depth of preschoolers’ social interaction. Early Education and 

Development, 28(4), 457-474. 

López-Gopar, M. E. (2007). Beyond the alienating alphabetic literacy: Multiliteracies 

in indigenous education in Mexico. Diaspora, Indigenous, and Minority 

Education, 1(3), 159-174. 

Madej, K. (2003). Towards digital narrative for children: from education to 

entertainment, a historical perspective. Computers in Entertainment (CIE), 1(1), 3. 

Maier, C. D. (2012). Mediating Multimodal Environmental Knowledge across 

Animation Techniques. Multimodality in Practice: Investigating Theory-in-

Practice-through-Methodology, 4(1), 206. 

Maiorani, A., & Christie, C. (2014). Multimodal Epistemologies: Towards an 

Integrated Framework. UK: Routledge. 

Marsh, J. (2006). Emergent media literacy: Digital animation in early childhood. 

Language and Education, 20(6), 493-506. 

McNiff, J., Lomax, P., & Whitehead, J. (1996). You and Your Action Research 

Project. London: Routledge. 

Moreira, J. A. M. (2017). A Pedagogical Model to Deconstruct Moving Pictures in 

Virtual Learning Environments and its Impact on the Self-concept of Postgraduate 

Students. Journal of e-Learning and Knowledge Society, 13(1), 77-90. 

Niemi, H., & Multisilta, J. (2016). Digital storytelling promoting twenty-first century 

skills and student engagement. Technology, Pedagogy and Education, 25(4), 451-

468. 

Nilsson, M. (2008). Digital Storytelling: A Multidimensional Tool in Education. In T. 

Hansson (Ed.), Handbook of Digital Information Technologies: Innovations, 

Methods and Ethical Issues (p.p. 131-145). Sweden: IGI Global. 

Nilsson, M. (2010, November). Developing voice in digital storytelling through 

creativity, narrative and multimodality. Seminar. net, 6(2), 148-160. 

Nisbet, J., & Watt, J. (1984) Case study. In J. Bell, T. Bush, A. Fox, J. Goodey & S. 

Goulding (Eds.), Conducting Small-scale Investigations in Educational 

Management (p.p. 79-92). London: Harper & Row. 



124 
 

O’ Brien, R. (1998). An Overview of the Methodological Approach of Action 

Research. Retrieved March 18, 2015 from 

http://web.net/~robrien/papers/xx%20ar%20final.htm 

Ochs, E. & Capps, L. (2001) Living narrative. Creating lives in everyday storytelling. 

Harvard: University Press. 

Ohler, J., (2013). Digital storytelling in the classroom. New media pathways to 

literacy, learning and creativity. USA:Corwin press. 

Papadakis, S., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N. (2016). Comparing tablets and PCs 

in teaching mathematics: An attempt to improve mathematics competence in early 

childhood education. Preschool & Primary Education, 4(2), 241-253.  

Papadimitriou, E., Kapaniaris, A., Zisiadis, D., & Kalogirou, E. (2013). Digital 

storytelling in Kindergarten: An Alternative tool in children’s way of 

expression. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(11), 389. 

Pattison, S. (1999). Action Research and Ways of Knowing. Literature Review. 

Retrieved March 21, 2015 from https://eric.ed.gov/?id=ED435744 

Pianta, R., Howes, C., Burchinal, M., Bryant, D., Clifford, R., Early, D., & Barbarin, 

O. (2005). Features of pre-kindergarten programs, classrooms, and teachers: Do 

they predict observed classroom quality and child-teacher interactions?. Applied 

developmental science, 9(3), 144-159. 

Pianta, R. C., Mashburn, A. J., Downer, J. T., Hamre, B. K., & Justice, L. (2008). 

Effects of web-mediated professional development resources on teacher–child 

interactions in pre-kindergarten classrooms. Early childhood research 

quarterly, 23(4), 431-451. 

Puteh-Behak, F., Massari, N., & Harun, H. (2015). Learning with a Sense of 

Adventure through a Multiliteracies Approach in an Examination-Oriented 

Learning Context. Frontiers of Language and Teaching, 6(1), 41-53. 

Puteh-Behak, F. (2013). Using a multiliteracies approach in a Malaysian Polytechnic 

classroom: A participatory action research project. Australia: University of 

Southern Queensland. 

Roy, D. P., Boschetti, L., Justice, C. O., & Ju, J. (2008). The collection 5 MODIS 

burned area product—Global evaluation by comparison with the MODIS active 

fire product. Remote sensing of Environment, 112(9), 3690-3707. 

Sargeant, B., & Mueller, F. F. (2018). How Far Is Up?: Bringing the Counterpointed 

Triad Technique to Digital Storybook Apps. Canada: ACM. Doi: 

org/10.1145/3173574.3174093 

Schoon, I., Parsons, S., Rush, R., & Law, J. (2010). Children's language ability and 

psychosocial development: a 29-year follow-up study. Pediatrics. Retrieved March 

18, 2015 from https://eresearch.qmu.ac.uk/handle/20.500.12289/1751 

Smith, M. K. (1996; 2001, 2007) 'Action research'. Τhe encyclopedia of informal 

education. Retrieved March 15, 2015 from http://infed.org/mobi/action-research/ 

Smulyan, L. (1984). Collaborative Action Research: Historical Trends. New Orleans: 

University Harvard. 

Soh, C. K. (2006). Promoting action research in Singapore schools.  New Horizons in 

Education, 53. Retrieved March 18, 2015 from https://eric.ed.gov/?id=EJ847596 

Strickland, D. S., & Riley-Ayers, S. (2006). Early literacy: Policy and practice in the 

preschool years. Preschool policy brief, 10(1), 1-12. 

Stringer, E. T. (2007). Action research. California: Sage Publication, Inc. 

Taylor, M. (2002). Action Research in Workplace Education. A Handbook for 

Literacy Instructors.  Retrieved March 21, 2015 from 

https://eric.ed.gov/?id=ED462557 

http://web.net/~robrien/papers/xx%20ar%20final.htm
https://eric.ed.gov/?id=ED435744
https://eresearch.qmu.ac.uk/handle/20.500.12289/1751
http://www.infed.org/research/b-actres.htm
http://infed.org/mobi/action-research/
https://eric.ed.gov/?id=EJ847596
http://www.nald.ca/library/learning/action/action.pdf
http://www.nald.ca/library/learning/action/action.pdf
https://eric.ed.gov/?id=ED462557


125 
 

The New London Group. (1996). A pedagogy of multiliteracies: designing social 

futures. Harvard Educational Review, 66(1), 1-30.  

The New London Group. (2000). A pedagogy of multiliteracies. In B. Cope & M. 

Kalantzis (Eds.), Multiliteracies: Literacy learning and the design of social futures 

(pp. 9-37). London: Routledge. 

Werderich, D. E., Manderino, M., & Godinez, G. (2017). Leveraging Digital Mentor 

Texts to Write Like a Digital Writer. Journal of Adolescent & Adult 

Literacy, 60(5), 537-546. 

Williams, B. T. (2008). “Tomorrow will not be like today”: Literacy and identity in a 

world of multiliteracies. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 51(8), 682-686. 

Womack, S. T. (1997). What Action Research Is: A Review of the Literature. 

Retrieved March 21, 2015 from https://eric.ed.gov/?id=ED414255 

Yelland, N., Lee, L., & O' Rourke, M. (2008). Rethinking learning in early childhood 

education. UK: McGraw- Hill Education. 

Zaranis, N., Kalogiannakis, M., & Papadakis, S. (2013). Using Mobile Devices for 

Teaching Realistic Mathematics in Kindergarten Education. Creative Education, 

4(7A1), 1-10.  

Zeichner, K. M., & Noffke, E. S. (1987). Action Research and Teacher Thinking: The 

First Phase of the Action Research on Action Research Project at the University of 

Wisconsin--Madison. Washington: Paper presented at the Annual Meeting of the 

American Educational Research Association. 

Zuber-Skerritt, O. (2003). New Directions in Action Research.  London: Falmer Press. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eric.ed.gov/?id=ED414255


126 
 

8. Παράρτημα 

Βιβλία-Παραμύθια 

Ακολουθεί το κείμενο των βιβλίων και των κειμενικών ειδών, που χρησιμοποιήθηκαν 

στις προγραμματισμένες δραστηριότητες των φάσεων της παρέμβασης μας.  

Έτσι, στην πρώτη φάση, χρησιμοποιήσαμε την ιστορία «Με ακούει κανείς;», της 

Jessica Meserve, η οποία παρουσιάζεται παρακάτω. Συνοπτικά να αναφέρουμε ότι 

στην ιστορία αυτή πρωταγωνιστής είναι ένα μικρό παιδί και πολύ ήσυχο. Αντίθετα, 

όλοι στην οικογένεια του είναι μονίμως απασχολημένοι με κάτι και κάνουν ΠΟΛΛΗ 

ΦΑΣΑΡΙΑ. Μία όμορφη ιστορία, που σε μαθαίνει πώς να κάνεις τον εαυτό σου ν’ 

ακουστεί.  

  Το συγκεκριμένο βιβλίο χρησιμοποιήθηκε για να επεξεργαστούμε τη χρήση των 

τυπογραφικών χαρακτήρων για να αποδοθούν ήχοι, καθώς επίσης και για να 

εισάγουμε την έννοια της επικοινωνίας και του διαλόγου. Τι σημαίνει διάλογος και 

πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας; Ένα από τα ερωτήματα, που 

επεξεργάζεται η συγκεκριμένη ιστορία. 

 

Με ακούει κανείς;  

Jessica Meserve 

Αυτός είναι ο Τζακ. Είναι πολύ ήσυχος. 

          Αυτή είναι η οικογένεια του Τζακ.  

Κάνουν όλοι τους ΠΟΛΛΗ ΦΑΣΑΡΙΑ.  

     Στην πραγματικότητα, κάνουν τόση φασαρία  

που κανένας δε φαίνεται  

   να ακούει τον Τζακ. 

Λα-λα-λα-λα! 

                     Γαουουουου! 

                                                Γουτς-γουτς! 

                                                                   Κι-κι-ρι-κουουουουουου! 

                                                                                               Μουυυυυυυυυυυυυυυυυ!

  

Ο Τζακ είπε στη Μαμά: «Θα πάω στο βουνό, σήμερα». 

  Η Μαμά ρώτησε: «Μία ή δύο τηγανίτες;» 

    Ο Τζακ απάντησε: «Μία, παρακαλώ». 

                                             Η Μαμά όμως, του έδωσε δύο. 

Τσιςςςςςςς              

                                   Λαλαλαλαλα 

       Κοκ ο!  
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Ο Τζακ είπε στη Γιαγιά και στον Παππού: «Θα πάω να περπατήσω  

             στην κορφή του βουνού, σήμερα». 

Η Γιαγιά είπε: «Σκέφτομαι να σου πλέξω ένα όμορφο, καινούριο πουλόβερ. 

Τι χρώμα το θέλεις; Κόκκινο ή μπλε;» 

        Ο Τζακ απάντησε: «Μπλε, παρακαλώ».  

Η Γιαγιά είπε: «Μπράβο! Το κόκκινο είναι πολύ καλή επιλογή». 

Ο Παππούς είπε: «Ωραία! Θα γράψω ένα τραγούδι για το κόκκινο». 

             Ο Τζακ είπε στον Μπαμπά:  

     «Θα πάω στην πιο ψηλή κορφή του βουνού, σήμερα». 

Ο Μπαμπάς είπε: «Θα πας να ψαρέψεις στο ποταμάκι;» 

            Ο Τζακ απάντησε: «Όχι, θα πάω στο βουνό». 

Ο Μπαμπάς είπε: «Πιάσε και μερικά μεγάλα». 

     

                              Μουουουουουουουου 

Ο Τζακ είπε στην Μέριμπελ και στον Τζιμ: 

«Θέλετε να έρθετε στην κορφή του βουνού;» 

Η Μέριμπελ είπε στον Τζιμ: 

«Ο Τζακ θέλει να παίξουμε κρυφτό». 

Ο Τζακ απάντησε: «Όχι, θέλω να πάω στο βουνό». 

Ο Τζιμ είπε: «Μέτρα μέχρι το πενήντα, Τζακ, κι εμείς θα κρυφτούμε». 

           

            ΚοΚοΚο!                       Γουτς-Γουτς!  

«Αναρωτιέμαι αν έστω και ένας άκουσε ότι θα πάω στο βουνό» σκέφτηκε ο Τζακ. 

«Ελπίζω κάποιος να με άκουσε» και ξεκίνησε μόνος του με μοναδική συντροφιά τον 

Τσέστερ, τον καλύτερο του φίλο. 

Πέρασε τον στάβλο. 

Περπάτησε μέσα από 

τα βοσκοτόπια. 

Πήδηξε πάνω από 

τον κελαρυστό, ορμητικό,  

μικρό καταρράκτη. 

 

…μέχρι που έφτασε 

                                                στην κορφή του βουνού.     

ΠΠρροοχχώώρρηησσεε  ίίσσιιαα,,  ππάάννωω,,  

ψψηηλλάά  σσττηη  ββοουυννοοππλλααγγιιάά…… 
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Στη βουνοκορφή, όλα ήταν ήσυχα και  

γαλήνια. Ο Τζακ πήρε μια βαθιά ανάσα,  

γέμισε τα πνευμόνια του με αέρα  

                                        και φώναξε με όλη του τη δύναμη.    

           

           

  «Με ακούει κανείς;»        

Ο Τζακ ίσα που πρόλαβε ν’ ακούσει 

τη φωνή του να σπάει την ησυχία,  

πριν χαθεί μέσα στον απέραντο ουρανό  

                                         που απλωνόταν γύρω του.    

Ο Τζακ αναστέναξε: 

«Μακάρι να με άκουγε κάποιος!» 

Αγκάλιασε σφιχτά τον Τσέστερ 

Ψιθυρίζοντας του: «Εσύ με ακούς,  

έτσι δεν είναι;»      

           

          

 «Ναι» απάντησε 

       ο Τσέστερ, κοιτάζοντας                 

      τον κατάματα. 

«Πάντα σε άκουγα». 

Ο Τζακ ανοιγόκλεισε τα μάτια του έκπληκτος και μετά 

χαμογέλασε και είπε: «Θέλεις να παίξουμε;» 

     «Ναι» είπε ο Τσέστερ, χαμογελώντας του κι αυτός. 

           Κουτρουβάλησαν μαζί από τη χιονισμένη 

                  κορφή και ξεκαρδισμένοι στα γέλια, 

                     έπεσαν μέσα σ’ ένα σωρό από χιόνι. 

 

Στους πρόποδες της πλαγιάς βρήκαν 

   ένα λυκάκι ολομόναχο. 

             «Λες να έχει χαθεί;» ρώτησε ο Τζακ. 

       

«Σίγουρα» είπε ο Τσέστερ. «Πρέπει 

να βρούμε τη μαμά του. Ίσως αν  

ουρλιάξουμε όλοι μαζί να μας ακούσει». 
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Ο Τζακ, όμως, είχε τις αμφιβολίες του. 

«Κανένας δεν με άκουσε, ποτέ». 

«Εγώ σε ακούω» είπε ο Τσέστερ. 

«Έλα, προσπάθησε!» 

    

Ου Ου Αου ουουουουουουουουουου 

Ου Ου Αου ουουουουουουουουουου 

Ου Ου Αου ουουουουουουουουουου 

 

Έτσι, όλοι μαζί ούρλιαξαν σαν λύκοι. 

Σχεδόν αμέσως, πάνω από το λόφο ένας πολύ μεγαλύτερος 

             λύκος έτρεχε προς το μέρος τους.  

   

 «Ορίστε» είπε ο Τσέστερ. 

«Το ήξερα πως θα τα κατάφερνες». 

Πιασμένοι από το χέρι συνέχισαν 

να κατεβαίνουν τη βουνοπλαγιά 

    γυρνώντας σπίτι. 

Ξαφνικά, μια τεράστια αρκούδα  

    εμφανίστηκε στο μονοπάτι,  

             μπροστά τους.  

Ο Τζακ και ο Τσέστερ πάγωσαν. 

«Εάν δείξεις δυνατός και μουγκρίσεις  

με δύναμη, θα την τρομάξεις και θα φύγει» είπε ο Τσέστερ 

    με τρεμάμενη φωνή. 

Ο Τζακ, παρ’ όλο που ένιωθε τα πόδια του να τρέμουν, πήρε βαθιά ανάσα, γέμισε 

τα πνευμόνια του με αέρα και μούγκρισε όσο πιο δυνατά μπορούσε. 

Γκρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ. 

Η αρκούδα εξαφανίστηκε μέσα στο δάσος. 

Ο Τσέστερ χαμογέλασε. 

«Ήσουν πολύ άγριος και απειλητικός». 
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«Σ’ ευχαριστώ» είπε ο Τζακ 

ανταποδίδοντας του το χαμόγελο. 

Η νύχτα έπεσε. 

«Τσέστερ» είπε ο Τζακ 

«νομίζω πως χαθήκαμε». 

«Αφού μπορείς να καλέσεις μια λύκαινα και να τρομάξεις μια αρκούδα, 

τότε μπορείς να φωνάξεις για βοήθεια» είπε ο Τσέστερ. 

Ο Τζακ σήκωσε τον Τσέστερ.  

Πήρε μια βαθιά ανάσα, γέμισε 

τα πνευμόνια του και φώναξε:  

 

Μόνο μια κουκουβάγια 

του απάντησε κράζοντας. 

«Μάλλον δεν κάνω αρκετή φασαρία 

για την οικογένεια μου ώστε 

να με ακούσει» είπε ο Τζακ. 

Αλλά, μετά από λίγο ο Τζακ είδε φώτα να τρεμοπαίζουν από μακριά. 

            Άκουσε τις φωνές της Μαμάς και του Μπαμπά. 

«Τζακ, που είσαι;» 

«Τζακ, μας ακούς;» 

Ο Τζακ φώναξε με όλη του την δύναμη. 

«Εδώ είμαι, εδώ είμαι!» 

Οι φωνές της οικογένειας του όλο και πλησίαζαν. 

Ο Τζακ χαμογέλασε. «Με ακούνε Τσέστερ. 

Ακριβώς όπως κι εσύ». 

Ο Μπαμπάς φώναξε με αγωνία: «Ανησυχήσαμε τόσο πολύ. Κανείς δεν 

ήξερε που ήσουν». 

   «Ο Τσέστερ ήξερε  

      που ήμουν» είπε ο Τζακ. 

   «Ο Τσέστερ;» γέλασε ο Μπαμπάς. 

««ΜΜεε  αακκοούύεειι  

κκααννεείίςς;;»» 
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        «Άντε, ελάτε, είναι ώρα 

       για φαγητό» είπε η Μαμά. 

Ο Τσέστερ έκλεισε το μάτι στον Τζακ. 

Πίσω στη φάρμα,  όλοι στην οικογένεια τον ρωτούσαν συγχρόνως που είχε πάει. Ο 

Τζακ πήρε βαθιά ανάσα, γέμισε τα πνευμόνια του με αέρα και φώναξε όσο πιο 

δυνατά μπορούσε: «ΗΣΥΧΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ!». Όλοι σώπασαν αμέσως και 

ησυχία απλώθηκε σο δωμάτιο. Τότε, ο Τζακ άρχισε να τους διηγείται την ιστορία του 

και αυτή τη φορά όλοι άκουσαν κάθε του λέξη. 

 

  Στην τρίτη φάση της παρέμβασης μας, χρησιμοποιήσαμε το βιβλίο «Κατσούφα 

πασχαλίτσα», του Eric Carle. Στην ιστορία αυτή, πρωταγωνίστρια είναι ένα ζώο, η 

πασχαλίτσα, η οποία μάλιστα είναι κατσούφα. Η κατσούφα πασχαλίτσα είναι μία 

κακομαθημένη εγωίστρια, που δεν λέει «ευχαριστώ» και ούτε «παρακαλώ». Επίσης, 

δεν μοιράζεται τίποτα με κανέναν, ενώ νομίζει πως είναι η μεγαλύτερη και η 

καλύτερη όλων. Στο τέλος όμως, η κατσούφα πασχαλίτσα, θα συναντήσει έναν ισάξιο 

αντίπαλο και θα μάθει να συμπεριφέρεται καλύτερα. 

  Αυτή η διασκεδαστική ιστορία, καλεί τα παιδιά να ανακαλύψουν τις έννοιες του 

χρόνου, των μεγεθών, των σχημάτων, αλλά και να σκεφτούν γύρω απ’ τους καλούς 

τρόπους. Το συγκεκριμένο βιβλίο χρησιμοποιήθηκε επίσης για να επεξεργαστούμε τη 

χρήση τυπογραφικών χαρακτήρων, δίνοντας έτσι την αφορμή στα παιδιά να 

εκφραστούν και να επικοινωνήσουν μέσα από πολλούς και διαφορετικούς 

σημειωτικούς τρόπους. 

 

Κατσούφα πασχαλίτσα 

Eric Carle 

Ήταν νύχτα και μερικές πυγολαμπίδες χόρευαν στο φως του φεγγαριού. 

Στις πέντε η ώρα το πρωί, βγήκε ο ήλιος. 

Μια χαρούμενη πασχαλίτσα έφτασε πετώντας από τα’ αριστερά. Είδε ένα φύλλο 

όπου κάθονταν πολλές μελίγκρες μαζί, κι αποφάσισε να τις φάει για πρωινό. 

Εκείνη την ώρα, όμως, ήρθε μια άλλη πασχαλίτσα, πετώντας από τα δεξιά. 

Είδε κι αυτή τις μελίγκρες και θέλησε να τις φάει εκείνη για πρωινό. 

«Καλημέρα», είπε η χαρούμενη πασχαλίτσα. 

«Φύγε από ’δώ!» φώναξε η κατσούφα πασχαλίτσα. «Αυτές τις μελίγκρες τις θέλω 

εγώ». 

«Μπορούμε να τις μοιραστούμε», πρότεινε η χαρούμενη πασχαλίτσα. 

«Όχι. Είναι δικές μου. Είναι όλες δικές μου», τσίριξε η κατσούφα πασχαλίτσα. 

«Διαφορετικά πρέπει να παλέψεις μαζί μου γι’ αυτές». 
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«Αν επιμένεις…» απάντησε γλυκά η χαρούμενη πασχαλίτσα, 

κοιτάζοντας κατάματα τη νεοφερμένη. 

Η κατσούφα πασχαλίτσα έκανε πίσω. Έδειχνε τώρα λιγότερο σίγουρη. 

«Μπα, δεν είσαι αρκετά μεγάλη για να παλέψεις μαζί μου», της είπε. 

«Πήγαινε, λοιπόν, να βρεις κάποιον μεγαλύτερο για να τα βάλεις μαζί του». 

«Αυτό θα κάνω!» στρίγκλισε η κατσούφα πασχαλίτσα και, φουσκώνοντας 

από περηφάνια, πέταξε μακριά φωνάζοντας: «Θα σου δείξω εγώ!».  

 

 

 

Στις έξι η ώρα 

συνάντησε  

μια σφήκα. 

«Ε, εσύ…» είπε 

η κατσούφα πασχαλίτσα. 

«Παλεύουμε;» 

«Αν επιμένεις…» 

απάντησε η 

σφήκα, δείχνοντας 

το κεντρί της. 

«Μπα, δεν είσαι 

αρκετά μεγάλη», 

είπε η κατσούφα 

πασχαλίτσα και  

πέταξε μακριά. 

Στις εφτά η ώρα 

συνάντησε ένα σκαθάρι λουκάνο. 

«Ε, εσύ…» είπε 

η κατσούφα πασχαλίτσα. 

«Παλεύουμε;» 

«Αν επιμένεις…» 

απάντησε το σκαθάρι,  

ανοίγοντας  

τις δαγκάνες του. 

«Μπα, δεν είσαι 

αρκετά μεγάλος», 

είπε η κατσούφα 

πασχαλίτσα και  

πέταξε μακριά. 

Στις οχτώ η ώρα είδε  

ένα αλογάκι  

της Παναγίας. 

«Ε, εσύ…» είπε 

ΚΑΛΗΜΕΡΑ! ΦΥΓΕ  

ΑΠΟ ’ΔΩ! 
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η κατσούφα πασχαλίτσα. 

«Παλεύουμε;» 

«Αν επιμένεις…» 

απάντησε το αλογάκι  

της Παναγίας, 

τεντώνοντας 

τα μακριά πόδια του. 

«Μπα, δεν είσαι 

αρκετά μεγάλο», 

είπε η κατσούφα 

πασχαλίτσα και  

πέταξε μακριά. 

Στις εννιά η ώρα λίγο  

έλειψε να συγκρουστεί 

μ’ ένα σπουργίτι. 

«Ε, εσύ…» είπε 

η κατσούφα πασχαλίτσα. 

«Παλεύουμε;» 

«Αν επιμένεις…» 

απάντησε το σπουργίτι, 

ανοίγοντας το μυτερό του ράμφος. 

«Μπα, δεν είσαι 

αρκετά μεγάλο», 

είπε η κατσούφα 

πασχαλίτσα και  

πέταξε μακριά. 

Στις δέκα η ώρα είδε 

έναν αστακό. 

«Ε, εσύ…» είπε 

η κατσούφα πασχαλίτσα. 

«Παλεύουμε;» 

«Αν επιμένεις…» 

απάντησε ο αστακός, ξεδιπλώνοντας 

τις δαγκάνες του. 

«Μπα, δεν είσαι 

αρκετά μεγάλος», 

είπε η κατσούφα 

πασχαλίτσα και  

πέταξε μακριά. 

Στις έντεκα η ώρα 

συνάντησε έναν ασβό. 

«Ε, εσύ…» είπε 
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η κατσούφα πασχαλίτσα. 

«Παλεύουμε;» 

«Αν επιμένεις…» 

απάντησε ο ασβός, ανασηκώνοντας 

την ουρά του. 

«Μπα, δεν είσαι 

αρκετά μεγάλος», 

είπε η κατσούφα 

πασχαλίτσα και  

πέταξε μακριά. 

Στις δώδεκα το μεσημέρι  

εντόπισε ένα βόα 

συσφιγκτήρα. 

«Ε, εσύ…» είπε η κατσούφα  

πασχαλίτσα. «Παλεύουμε;» 

«Αν επιμένεις-ς-ς-ς…» 

απάντησε ο βόας. «Μόνο  

περίμενε να τελειώσω 

το μεσημεριανό μου». 

«Μπα, δεν είσαι αρκετά  

μεγάλος», είπε  

η κατσούφα πασχαλίτσα  

και πέταξε μακριά. 

Στη μία η ώρα βρέθηκε 

μπροστά σε μια ύαινα. 

«Ε, εσύ…» είπε 

η κατσούφα πασχαλίτσα. 

«Παλεύουμε;» 

«Αν επιμένεις…» απάντησε  

η ύαινα, γελώντας 

ανατριχιαστικά και δείχνοντας τα δόντια της. 

«Μπα, δεν είσαι αρκετά  

μεγάλη», είπε  

η κατσούφα πασχαλίτσα  

και πέταξε μακριά. 

Στις δύο η ώρα 

συνάντησε ένα γορίλα. 

«Ε, εσύ…» είπε η κατσούφα  
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πασχαλίτσα. «Παλεύουμε;» 

«Αν επιμένεις…» απάντησε  

ο γορίλας, χτυπώντας το στήθος με τις γροθιές του. 

 «Μπα, δεν είσαι αρκετά  

μεγάλος», είπε  

η κατσούφα πασχαλίτσα  

και πέταξε μακριά. 

Στις τρεις η ώρα 

ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο 

με ένα ρινόκερο. 

«Ε, εσύ…» είπε 

η κατσούφα πασχαλίτσα. 

«Παλεύουμε;» 

«Αν επιμένεις…» 

απάντησε ο ρινόκερος 

χαμηλώνοντας το κέρατο του. 

«Μπα, δεν είσαι αρκετά 

 μεγάλος», είπε  

η κατσούφα πασχαλίτσα  

και πέταξε μακριά. 

Στις τέσσερις η ώρα  

διασταυρώθηκε 

με έναν ελέφαντα. 

«Ε, εσύ…» είπε 

η κατσούφα πασχαλίτσα. 

«Παλεύουμε;» 

«Αν επιμένεις…» απάντησε  

ο ελέφαντας, σηκώνοντας 

την προβοσκίδα του και  

δείχνοντας τους χαυλιόδοντές του. 

«Μπα, δεν είσαι αρκετά μεγάλος», 

είπε η κατσούφα πασχαλίτσα  

και πέταξε μακριά. 

Στις πέντε η ώρα πέταξε 

πάνω από μια φάλαινα. 

«Ε, εσύ…» είπε 
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η κατσούφα πασχαλίτσα. «Παλεύουμε;» 

Όμως η φάλαινα 

δεν απάντησε. 

«Έτσι κι αλλιώς, 

δεν είσαι αρκετά μεγάλη», 

είπε η κατσούφα 

πασχαλίτσα  

και πέταξε μακριά. 

Στις πέντε και τέταρτο η κατσούφα πασχαλίτσα είπε στο πλαϊνό 

πτερύγιο της φάλαινας: 

«Ε, εσύ… Παλεύουμε;» 

Δεν πήρε όμως απάντηση, κι έτσι συνέχισε να πετάει. 

 

Στις πέντε και μισή η κατσούφα πασχαλίτσα είπε  

στο ραχιαίο πτερύγιο της φάλαινας: 

«Ε, εσύ… Παλεύουμε;» 

Δεν πήρε όμως απάντηση, κι έτσι συνέχισε να πετάει. 

Στις έξι παρά τέταρτο η κατσούφα πασχαλίτσα είπε στην ουρά της φάλαινας:  

«Ε, εσύ… Παλεύουμε;» 

Και η ουρά της φάλαινας 

έδωσε στην κατσούφα 

πασχαλίτσα 

ένα τέτοιο 

ΧΑΣΤΟΥΚΙ… 

…που την πέταξε πάνω από τη θάλασσα και πάνω από τη στεριά. 

 

Στις έξι η ώρα η κατσούφα πασχαλίτσα επέστρεψε εκεί ακριβώς 

απ’ όπου είχε ξεκινήσει. 

«Α, να σε πάλι εδώ», είπε η χαρούμενη πασχαλίτσα. «Πρέπει να πεινάς. 

Έχουν μείνει μερικές μελίγκρες. Μπορείς να τις φας για βραδινό». 

«Αχ, σ’ ευχαριστώ πολύ», είπε η μουσκεμένη, κατάκοπη και πεινασμένη πασχαλίτσα. 

 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ! 
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Σε λίγο όλες οι μελίγκρες είχαν εξαφανιστεί. 

«Σας ευχαριστώ», είπε το φύλλο. 

«Χαρά μας», απάντησαν και οι δύο πασχαλίτσες, καθώς έπεφταν για ύπνο. 

Οι πυγολαμπίδες, που κοιμούνταν όλη τη μέρα, βγήκαν και άρχισαν πάλι 

να χορεύουν στο φως του φεγγαριού. 

Ένα ακόμη βιβλίο, που χρησιμοποιήσαμε ήταν «Εγώ και οι καλοί τρόποι», του 

Μάριο Κόρτε. Πρόκειται για ένα βιβλίο πληροφοριακού τύπου, όπου μας δίνει 

πληροφορίες και χρήσιμες συμβουλές για τους καλούς τρόπους και τη σωστή 

συμπεριφορά που πρέπει να έχουμε απέναντι στους άλλους. 

  Το συγκεκριμένο βιβλίο χρησιμοποιήθηκε για να επεξεργαστούμε τη χρήση 

τυπογραφικών χαρακτήρων, δίνοντας έτσι την αφορμή στα παιδιά να εκφραστούν και 

να επικοινωνήσουν μέσα από πολλούς και διαφορετικούς σημειωτικούς τρόπους. 

 

Εγώ και οι  

καλοί τρόποι 

Μάριο Κόρτε 

Η καλή συμπεριφορά 

Τον δέκατο έκτο αιώνα ένας αρχιεπίσκοπος με το όνομα Τζοβάνι ντέλα Κάζα έγραψε 

ένα βιβλίο στο οποίο εξηγούσε στα παιδιά εκείνης της εποχής τους κανόνες της 

«καλής ανατροφής»: υπήρχαν συμβουλές για το πώς έπρεπε να συμπεριφέρονται 

στους ανθρώπους, να συζητούν, να κάθονται στο τραπέζι. Το βιβλίο αυτό 

ονομαζόταν Γκαλατέο (καλή συμπεριφορά), μια λέξη η οποία, στους αιώνες που 

ακολούθησαν, έφτασε να δηλώνει το σύνολο των «καλών τρόπων». 

Οι καλοί τρόποι τον εικοστό πρώτο αιώνα 

Σήμερα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και οι τρόποι μας είναι, θα λέγαμε, 

λιγότερο… επίσημοι από εκείνους των προγόνων μας του δέκατου έκτου αιώνα. 

   Αλλά ακόμα και σήμερα, το να ξέρει κανείς να συμπεριφέρεται στους άλλους είναι 

σημαντικό, γιατί η συμπεριφορά μας επιτρέπει να ξεχωρίζουμε αμέσως ποια άτομα 

είναι καλλιεργημένα και ποια όχι. 

   Δυστυχώς, μερικοί νομίζουν ότι η καλή αγωγή είναι «μόνο τυπικότητες και 

καθόλου ουσία», αλλά ισχύει ακριβώς το αντίθετο: το να είναι κανείς ευγενικός 

σημαίνει ότι τρέφει σεβασμό για τους άλλους ανθρώπους. Επομένως, η πραγματική 

«ουσία» των καλών τρόπων είναι ο σεβασμός για τους άλλους. Κι αυτό κάθε άλλο 

παρά τυπικότητα είναι… 

  Το να συμπεριφερόμαστε καλά σημαίνει ότι μαθαίνουμε να φερόμαστε στους 

ανθρώπους όπως θα θέλαμε να μας φέρονται, δηλαδή να τους ακούμε, να μην τους 

κοροϊδεύουμε, να μην τους προκαλούμε, να σεβόμαστε τα πράγματα τους. 

  Το πιο σημαντικό όπως είναι να μην τους κρίνουμε ποτέ, αν πρώτα δε τους 

γνωρίσουμε καλά. 

  Άλλωστε, η εκμάθηση των καλών τρόπων μας βοηθά να αποδεχτούμε ότι δεν 
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είμαστε εμείς οι κυρίαρχοι του κόσμου και ότι οι κανόνες αποτελούν κομμάτι της 

ζωής. 

  Να θυμάστε κυρίως ότι όποιος συμπεριφέρεται σωστά θα έχει μεγάλα οφέλη, γιατί ο 

σεβασμός είναι κάτι αμοιβαίο, και όποιος δίνει σεβασμό στους άλλους εισπράττει 

σεβασμό! 

Πέντε βασικοί κανόνες 

 Μη λέτε παλιοκουβέντες: κάποιοι πιστεύουν ότι έτσι δείχνουν πιο 

μεγάλοι, αλλά το μόνο που καταφέρνουν είναι να φαίνονται χυδαίοι και 

ανόητοι. 

 Να αποφεύγετε να μιλάτε πολύ δυνατά: πολλά παιδιά το κάνουν για να 

τραβήξουν την προσοχή, στο τέλος όμως απλώς γίνονται ενοχλητικά. 

 Όταν χασμουριέστε ή βήχετε, να βάζετε το χέρι μπροστά στο στόμα. 

 Όταν σας έρχεται να φταρνιστείτε, να καλύπτετε τη μύτη και το στόμα 

(αν είναι δυνατόν με ένα μαντίλι), διαφορετικά θα τους πιτσιλίσετε όλους 

με τα σταγονίδια σας! 

 Με την ευκαιρία, δε σκαλίζουμε ποτέ τη μύτη μας: το περιεχόμενό της 

δεν παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον για τους άλλους, απεναντίας είναι 

μάλλον αηδιαστικό! 

Η σημασία μιας μικρής χειρονομίας 

Το επίθετο «εγκάρδιος» προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα και 

δηλώνει κάτι που γίνεται με όλη μας την καρδιά. Επομένως, η εγκαρδιότητα είναι 

κάτι πολύ παραπάνω από την ευγένεια: σημαίνει να προσεγγίζεις τους άλλους με 

ενδιαφέρον, με φιλική διάθεση, με ειλικρινή καλοσύνη. Δύσκολα ξεχνάς κάποιον 

που είναι εγκάρδιος. Οπότε, να χαμογελάτε σε όποιον σας χαμογελά, να απαντάτε 

στις ερωτήσεις που σας απευθύνουν, να ανταποδίδετε έναν χαιρετισμό. Για την 

ακρίβεια, αν είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε κάποιον, να τον χαιρετάτε πρώτοι.  

«Ευχαριστώ» και «σε παρακαλώ» 

      Η λέξη «ευχαριστώ» και σε «παρακαλώ» υπάρχει σε όλες τις γλώσσες του 

κόσμου. 

      Ένας επιστήμονας, που λαμβάνει το βραβείο Νόμπελ και ένας νομάδας της 

ερήμου που παίρνει χουρμάδες από έναν ταξιδιώτη στη διάρκεια μιας στάσης έχουν 

ένα πράγμα κοινό: και οι δύο λένε «ευχαριστώ». 

     Όμως προσοχή: δεν πρέπει να ευχαριστείτε μόνο όταν παίρνετε κάτι, αλλά και 

όταν το αρνείστε. 

     Σε αυτή την περίπτωση, θα πείτε: «Όχι, ευχαριστώ». 

     Το να μπορούμε να λέμε «ευχαριστώ» δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά της 

ικανότητας μας να συνυπάρχουμε με κόσμο. 

    Να θυμάστε: μόνο όποιος νομίζει ότι δεν αξίζει πολλά είναι ανήμπορος να 



139 
 

ευχαριστήσει. 

   Επίσης, όταν ζητάμε κάτι, πρέπει πάντα να λέμε «σε παρακαλώ».  

   Ένα παράδειγμα: «Σε παρακαλώ, μου δίνεις αυτό;» και όχι «Μου δίνει αυτό;». 

Αλλά προπαντός, δε λέμε ποτέ: «Δώσε μου αυτό». Πράγματι, η προστακτική και οι 

καλοί τρόποι δεν τα πήγαν καθόλου καλά μεταξύ τους… 

 

Παραμερίζοντας για να περάσουν οι άλλοι και ιδιαίτερα οι 

ηλικιωμένοι 

Μπαίνετε σε ένα ασανσέρ ή σε ένα λεωφορείο ή σε οποιοδήποτε μέρος χωράει να 

περάσει ένα άτομο τη φορά. Πλάι σας στέκεται κάποιος μεγαλύτερος σας. Η ερώτηση 

είναι: «Ποιος περνάει πρώτος;». Αν πείτε «Εγώ!» είναι λάθος απάντηση. Είναι πάντα 

σκόπιμο να παραμερίζετε για να περνάει όποιος είναι μεγαλύτερος, ειδικά αν 

πρόκειται για ηλικιωμένο άτομο. Ακόμα περισσότερο, ανεξάρτητα από την ηλικία, 

είναι ένδειξη ευγένειας να παραμερίζετε έτσι κι αλλιώς  για να περάσει πρώτος 

κάποιος άλλος- και τότε θα είναι και ο άλλος που θα αποφασίσει αν περάσει ή αν θα 

αφήσει εσάς να περάσετε. 

  Στα λεωφορεία ή στο μετρό, πάλι, βλέπουμε μερικές φορές μικρά παιδιά και νεαρά 

άτομα να κάθονται με όλη τους την άνεση, ενώ ηλικιωμένοι ή κυρίες φορτωμένες με 

τσάντες από ψώνια πασχίζουν να σταθούν όρθιοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν 

τίθεται καν θέμα για το ποιος πρέπει να καθίσει… Είναι ξεκάθαρο, ή μήπως όχι; 

Στο σπίτι 

«Ο σεβασμός ξεκινά κάτω απ’ το κρεβάτι» έλεγαν κάποτε. Πράγματι, η καλή αγωγή 

αρχίζει από το σπίτι. Αν συμπεριφερόμαστε σωστά στην οικογένεια μας, θα το 

κάνουμε αυθόρμητα και με τους άλλους! 

Πέντε «σπιτικοί» κανόνες 

 Να κρατάτε το δωμάτιο σας τακτοποιημένο: αν έρθει κάποιος και σας 

επισκεφθεί και δει μολύβια, βιβλία, παιχνίδια, παπούτσια και ρούχα 

σπαρμένα στον χώρο, θα σκεφτεί ότι έχει γίνει επιδρομή από μία φυλή 

βαρβάρων! Κι έπειτα, δεν είναι πιο εύκολο να ξαναβρίσκετε τα πράγματα 

σας όταν όλα είναι στη θέση τους; 

 Να είστε ευγενικοί με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, όπως είστε και με τα 

άλλα άτομα: να χαιρετάτε, μα ευχαριστείτε, να λέτε «σε παρακαλώ» και, 

όταν κάνετε λάθος, να ζητάτε συγγνώμη. 

 Να μην καταστρέφετε τους τοίχους, τα έπιπλα και τα πατώματα 

γρατσουνίζοντας ή μουντζουρώνοντάς τα. κάποιοι δούλεψαν πολύ για να 

φτιάξουν και να τα μοιραστούν μαζί σας!  

 Να αποφεύγετε να τρέχετε σαν σίφουνες όπου δεν υπάρχει χώρος για να το 

κάνετε, όπως σ’ έναν διάδρομο γεμάτο έπιπλα και διακοσμητικά 
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αντικείμενα. Θα κάνετε ζημιά ή, ακόμα χειρότερα, μπορεί να χτυπήσετε 

εσείς ή να χτυπήσετε κάποιον άλλο. 

 Να είστε προσεκτικοί και να μην ενοχλείτε τους δικούς σας και τους 

γείτονες, ιδιαίτερα το βράδυ. Μάθετε να μην κάνετε πολύ θόρυβο, να 

ακούτε μουσική και να βλέπετε τηλεόραση σε χαμηλή ένταση. 

 

Ένας συμπληρωματικός κανόνας 

 

Αν έχετε κατοικίδια, να είστε ευγενικοί μαζί τους. Να μην τους 

συμπεριφέρεστε λες και είναι λούτρινες κούκλες ή ρομποτάκια, και να 

αποφεύγετε να τα τρομάζετε ή να τα βασανίζετε με τα καμώματά σας. Έχουν, 

όπως κι εσείς, δικαίωμα στη ζωή τους και στην ησυχία τους. 

 

Στο τραπέζι 

 

    Το να μοιραζόμαστε με τους άλλους την τροφή είναι περίπου σαν να 

μοιραζόμαστε τη φύση, από την οποία εξάλλου προέρχεται η τροφή. Κι 

έπειτα, για κάθε πράγμα που βρίσκουμε στο πιάτο μας έχουν εργαστεί πολλοί 

άνθρωποι: γεωργοί, κτηνοτρόφοι, εργάτες σε βιομηχανίες τροφίμων, 

μεταφορείς, πωλητές… 

   Συνήθως, όσοι σέβονται την τροφή γνωρίζουν ήδη πώς να συμπεριφερθούν 

στο τραπέζι. Από την άλλη, όμως, υπάρχουν και μερικοί ειδικοί κανόνες που 

πρέπει να ξέρει κανείς και που ισχύουν τόσο μέσα στο σπίτι, όσο και έξω από 

αυτό. 

 Προτού αρχίσετε 

 Να κάθεστε στο τραπέζι με πλυμένα χέρια. 

 Να μην ακουμπάτε τους αγκώνες πάνω στο τραπέζι. 

 Να μην παίζετε με τα μαχαιροπίρουνα, τα ποτήρια και το ψωμί. 

 

Τρώμε τώρα! 

 Την ώρα του φαγητού, πρέπει να κάθεστε στητοί στην καρέκλα, 

όχι σκυμμένοι προς τα μπροστά: το πρόσωπο δεν πρέπει να πέφτει 

προς το πιάτο, όπως η μουσούδα των σκύλων στο μπολ! Και το 

στόμα δεν πρέπει να πηγαίνει προς το μαχαιροπίρουνο- το 

μαχαιροπίρουνο πρέπει να πηγαίνει προς το στόμα. 

 Είναι απαραίτητο να μασάτε με το στόμα κλειστό και χωρίς να 

κάνετε θόρυβο. 

 Δεν πρέπει να τρώτε πολύ μεγάλες μπουκιές: με τα μάγουλα 

γεμάτα φαγητό, όλοι, μικροί και μεγάλοι, μοιάζουν με βατράχια! 

 Δε χρειάζεται να μιλάτε, ενώ μασάτε την τροφή: αν κάποιος σας 

ρωτήσει κάτι, κάντε του νόημα να περιμένει και μιλήστε μετά. 
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 Δεν πρέπει να παραγεμίζετε το κουτάλι: υπάρχει ο κίνδυνος η 

σούπα να γίνει καυτή βροχή που θα πέσει πάνω σας ή στο 

τραπεζομάντιλο! 

 Αλλά και όταν βάζετε να πιείτε, δεν πρέπει να γεμίζετε το ποτήρι 

μέχρι πάνω: μπορεί να το κάνετε να ξεχειλίσει. 

Τρώμε με τα μαχαιροπίρουνα ή με τα χέρια; 

Όποιος θέλει να έχει άψογη συμπεριφορά στο τραπέζι πρέπει να αποδεχτεί έναν 

κανόνα: να χρησιμοποιεί πάντοτε τα μαχαιροπίρουνα. Για πρώτο πιάτο, 

χρησιμοποιούμε το πιρούνι (ζυμαρικά ή ρύζι) ή το κουτάλι (σούπα), ενώ για το 

δεύτερο, το πιρούνι και το μαχαίρι. Υπάρχουν όμως μερικές εξαιρέσεις. Ας δούμε 

ποιες… 

Τα θαλασσινά (μύδια, αχιβάδες ή άλλα). Τρώγονται με τα χέρια, πιάνοντας το 

κέλυφος ανάμεσα στα δάχτυλα. Αλλά και οι γαρίδες ξεφλουδίζονται και τρώγονται 

με τα χέρια. 

Το ψωμί. Το κόβουμε με το χέρι και στη συνέχεια το βάζουμε στο στόμα, ένα 

κομματάκι τη φορά. να θυμάστε ότι το ψωμί δεν πρέπει ποτέ να κόβετε με δαγκωνιές! 

Τα φρούτα. Βερίκοκα, μούσμουλα, κεράσια και σταφύλια τρώγονται με τα χέρια. Για 

τα υπόλοιπα, οπλιστείτε νε μαχαιροπίρουνα ή… ζητήστε να σας βοηθήσουν. 

Προσοχή με τα σταφύλια: τρώμε μία ρώγα τη φορά, χωρίς να δαγκώνουμε το τσαμπί. 

Και να θυμάστε να μαζεύετε τα κουκούτσια ή τους σπόρους των φρούτων στο χέρι 

σας και μετά να τα αφήνετε στο πιάτο. Μη σας περάσει καν απ’ το μυαλό να το 

φτύσετε απευθείας! 

Το κοτόπουλο. Εδώ το πράγμα είναι λίγο πιο σύνθετο. Σύμφωνα με μερικούς, για το 

κοτόπουλο πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντα το πιρούνι και το μαχαίρι. Σύμφωνα με 

κάποιους άλλους, τα μαχαιροπίρουνα είναι απαραίτητα μόνο για το στήθος. Για τα 

μπουτάκια και τις φτερούγες χρησιμοποιούνται όσο αυτό είναι δυνατόν, και μετά, 

όταν δεν ξέρει κανείς πώς να συνεχίσει, τα χέρια μπορούν να δώσουν ένα… χεράκι! 

Στο τέλος του γεύματος  

Αν στο τραπέζι υπάρχουν μεγάλοι (ιδιαίτερα φιλοξενούμενοι), προτού φύγετε, 

ζητήστε την άδεια να σηκωθείτε. Είναι κάτι που κάνει θαυμάσια εντύπωση. 

Ο σεβασμός για τους άλλους 

Να τρεις απλοί κανόνες για να σας αναγνωρίζουν αμέσως ως άτομα που σέβεστε τους 

άλλους: 

 Να αποφεύγετε να μιλάτε πάντα εσείς. Αφήστε χώρο και για 

άλλους, διαφορετικά θα γίνετε ανυπόφοροι και κανείς δε θα 

ενδιαφέρεται πια γι αυτά που λέτε. 
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 Να θυμάστε ότι δεν είναι ευγενικό να δείχνετε τους ανθρώπους 

με το δάχτυλο: μπορεί να προσβληθούν. 

 Μη γελάτε με τους άλλους και μην τους κοροϊδεύετε, άραγε 

εσάς σας αρέσει όταν αντιλαμβάνεστε ότι κάποιος γελάει μαζί 

σας; 

Ο σεβασμός για όποιον βρίσκεται  

σε δύσκολη θέση 

Η ευγενική συμπεριφορά είναι γενικά ένας καλός κανόνας, αλλά απέναντι σε όποιον 

βρίσκεται σε δύσκολη θέση γίνεται υποχρέωση. Ας δούμε μερικές περιπτώσεις.  

  Υπάρχουν άτομα, ακόμα και παιδιά, που μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα 

υγείας. Με αυτά τα άτομα, κατ’ αρχάς δεν είναι ανάγκη να τονίζουμε τη 

«διαφορετικότητα» τους, αλλά αντίθετα να δείχνουμε ηρεμία και ενδιαφέρον. 

   Να θυμάστε πως αυτές τις περιπτώσεις το να είστε ευγενικοί είναι σαν να λέτε: « 

Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ μας. Είσαι όπως εγώ, είμαι όπως εσύ». 

  Έπειτα, υπάρχουν άτομα που ενδέχεται να αισθάνονται διαφορετικά γιατί η 

οικογένεια τους έχει οικονομικά προβλήματα ή γιατί κατάγονται από μια άλλη χώρα 

και ακόμη δεν έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν. Η εγκαρδιότητα και η φιλική 

διάθεση μπορούν να συμβάλουν πολύ στην ηρεμία τους. 

  Υπάρχει και μια άλλη περίπτωση που είναι αρκετά συχνή: να απορρίπτουμε κάποιον 

επειδή τον απορρίπτουν άλλοι. Είναι κάτι που πρέπει να αποφεύγετε πάση θυσία. Δεν 

πρέπει ποτέ να μιμείστε μια συμπεριφορά που μπορεί να προκαλέσει πόνο. Με την 

πρώτη ευκαιρία, προσεγγίστε όποιον είναι αποκλεισμένος και κάντε τον να 

καταλάβει ότι εσείς… είστε εκεί. 

   Κι ας μην ξεχνάμε τους ηλικιωμένους. Αν και καταφέρνουν να το καμουφλάρουν 

πολύ καλά, πίσω απ’ το χαμόγελο και την πραότητα τους μπορεί να νιώθουν λιγάκι 

αδύναμοι. 

  Συχνά είναι δύσκολο να το φανταστούμε, αλλά όποιος γερνάει έχει ανάγκη από 

πολλή προσοχή και πολλή φιλία. Μην ξεχάσετε στιγμή να τους προσφέρετε και τα 

δύο. 

   Μην τρομάξετε αν σας μιλήσει κάποιο ηλικιωμένο άτομο, αντίθετα ακούστε το. 

Και, προπαντός, μη φύγετε αν δεν έχει τελειώσει! 

 

Με τους μεγάλους είναι πιο ευγενικό 

να μιλάτε ή να σωπαίνετε; 

   Να μιλάτε, βέβαια! Στους μεγάλους αρέσει να ακούνε τα παιδιά να μιλούν. Αλλά 

δεν πρέπει ποτέ να γίνεστε αδιάκριτοι. Είναι πραγματικά πολύ άσχημο να βλέπει 

κανείς ένα παιδί να διακόπτει τους μεγάλους ενώ μιλούν. 

  Αλλά ακόμη πιο άσχημο είναι να αναγκάζονται οι γονείς να λένε φράσεις τύπου: 

«Πόσες φορές σου έχω πει να μη διακόπτεις τους άλλους, όταν μιλούν;». Τι 

δυσάρεστη κατάσταση, και για το παιδί και για τον γονιό! 
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  Επομένως, είναι καλύτερο να μιλάτε όταν σας απευθύνουν τον λόγο οι μεγάλοι ή 

όταν είστε σίγουροι πως δε διακόπτετε μια συζήτηση. 

Ο σεβασμός των μεγάλων για… εσάς 

Το να σέβεστε τους άλλους είναι σωστό, αλλά εξίσου σωστό είναι και 

να σας σέβονται. Αν δεν θέλετε να αναπνέετε τον καπνό, ζητήστε  

απ’ αυτόν που καπνίζει να μην κάνει μπροστά σας. Ζητήστε το ευγενικά,                        

αλλά να του υπενθυμίσετε ότι είναι δικαίωμα σας. Αν πρόκειται για άγνωστα άτομα, 

ζητήστε απ’ τους γονείς σας, ή όποιον σας συνοδεύει, να μεσολαβήσουν. 

   Ίσως όσοι καπνίζουν παρουσία άλλων δεν το ξέρουν, ή προσποιούνται πως δεν το 

ξέρουν, αλλά ο καπνός κάνει κακό σε όποιον τον εισπνέει, και τα παιδιά βέβαια δεν 

αποτελούν εξαίρεση! 

 

Οι αμήχανες καταστάσεις  

Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες δεν ξέρει κανείς πώς να αντιδράσει. Λοιπόν, οι 

καλοί τρόποι μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε και μερικές δύσκολες 

καταστάσεις. 

Ζητώντας συγγνώμη 

Δυστυχώς, μερικές φορές τα παιδιά τυχαίνει να κάνουν κάποια μικροζημιά, όπως να 

σπάσουν ένα αντικείμενο ρίχνοντάς το κάτω, να ρίξουν πάνω τους τροφές ή ποτά, να 

σκοντάψουν σ’ ένα χαλί ή σε μία πολυθρόνα… Για να μην ακούτε να σας λένε: 

«Πόσες φορές πρέπει να σου επαναλάβω να προσέχεις!», καλό θα ήταν να μάθετε να 

κινείστε προσεκτικά, ιδιαίτερα στα σπίτια των άλλων. Αλλά υπάρχει κάτι που είναι 

ακόμα πιο σημαντικό: μάθετε να ζητάτε συγγνώμη κάθε φορά που κάνετε μια ζημιά. 

Το να ζητάμε συγγνώμη, όπως ακριβώς και το να λέμε «ευχαριστώ», κάθε άλλο παρά 

ένδειξη αδυναμίας είναι. Μόνο όσοι αισθάνονται σίγουροι για τον εαυτό τους είναι σε 

θέση να ζητήσουν συγγνώμη. Έχετε προσέξει ότι κάποιοι μεγάλοι δεν καταφέρνουν 

να ζητήσουν συγγνώμη; Ε, λοιπόν, ξεπεράστε τους! 

 

 Τα κουτσομπολιά 

Λίγη κακόβουλη φλυαρία είναι αναπόφευκτη ανάμεσα στα μικρά παιδιά. και, 

δυστυχώς, και ανάμεσα στους μεγάλους! Αλλά να θυμάστε ένα πράγμα: το να μιλάτε 

άσχημα για τους άλλους είναι εύκολο, όλοι μπορούν να το κάνουν. Αυτό που είναι 

πραγματικά δύσκολο είναι να αποφεύγετε να κουτσομπολεύετε, να σέβεστε όσους 

δεν είναι παρόντες, να είστε σε θέση να βρείτε κάτι καλό σε όλους, και να έχετε το 

θάρρος να μιλάτε καλά για τους άλλους. Ένας καλλιεργημένος άνθρωπος ξέρει ότι 

δεν μπορεί να αποφύγει να ακούει κουτσομπολιά, αλλά ξέρει επίσης ότι μπορεί να 

αποφύγει να κουτσομπολεύει ο ίδιος. 

  Επιπλέον, τα κουτσομπολιά έχουν ένα παράξενο χαρακτηριστικό: κάθε φορά που 

κάποιος αποκαλύπτει ένα «μυστικό» που έτυχε να μάθει, προσθέτει και από μία 

μικρή λεπτομέρεια.  
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   Και ξέρετε τι κατάληξη έχει αυτό; Στο τέλος, το πρόσωπο που είχε ανοίξει την 

καρδιά του σ’ έναν φίλο θα υποφέρει όχι μόνο γιατί κάποιος πρόδωσε την 

εμπιστοσύνη του, αλλά και γιατί τώρα πια κυκλοφορούν γύρω από το άτομό του 

πολλά ψέματα και ανακρίβειες. 

  Να ένας λόγος παραπάνω για να μην ανακατεύεστε ποτέ με κουτσομπολιά! 

Οι προσκλήσεις 

Ας δούμε, τέλος, μερικούς κανόνες συμπεριφοράς για τις πιο ευχάριστες και 

διασκεδαστικές περιστάσεις, όπως τα πάρτι γενεθλίων. 

 

Όταν είστε προσκεκλημένοι. 

Το άλφα και το ωμέγα: συνέπεια και… δωράκι 

Να θυμάστε ότι η συνέπεια είναι σπουδαίο προτέρημα. Το να φτάνει κανείς 

καθυστερημένος μπορεί να θεωρηθεί ένδειξη αγένειας. Εφόσον σχεδόν πάντα σας 

συνοδεύουν οι γονείς σας, ζητήστε και απ’ αυτούς να είναι συνεπείς. Αν, δυστυχώς, η 

καθυστέρηση είναι μεγάλη, παρακαλέστε τους να ειδοποιήσουν την οικογένεια που 

σας έχει προσκαλέσει. 

  Από την άλλη, δεν πρέπει ούτε να φτάνετε πολύ νωρίτερα, γιατί αυτός που σας έχει 

καλέσει μπορεί να μην είναι ακόμη έτοιμος να σας δεχτεί! 

  Σε μια γιορτή είναι απαραίτητο να πηγαίνετε κάποιο δωράκι. Δεν είναι πάντα 

εύκολο να καταλάβει κανείς ποιο είναι το πιο κατάλληλο δώρο. Αν υπάρχει η 

δυνατότητα, συμβουλευτείτε τον αδερφό ή την αδερφή του εορτάζοντα ή ζητήστε 

από τη μαμά σας να ρωτήσει τη μαμά του. καλύτερα να βαδίζετε στα σίγουρα! 

Όταν προσκαλούμε κάποιν 

 

Αν είστε εσείς που προσκαλείτε φίλους, ο πρώτος κανόνας είναι να δείχνετε σε όλους 

τους καλεσμένους το ίδιο ενδιαφέρον. Προσπαθήστε να τους κάνετε να νιώσουν 

άνετα και βάλτε τους να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του πάρτι. Αν 

παρατηρήσετε ‘ότι κάποιος αισθάνεται αμηχανία ή έχει κάποιο πρόβλημα, 

ασχοληθείτε μαζί του. 

  Στο πάρτι σας, θα είστε εσείς που θα έχετε την τύχη να πάρετε δώρα. Να τέσσερις 

κανόνες για το πώς θα το δεχτείτε. 

 Ένα δώρο μπορείτε να το ανοίξετε μόλις σας το δώσουν ή σε κάποια 

ειδική στιγμή που θα ανοίξετε όλα τα δώρα. Σε κάθε περίπτωση ανοίξτε 

τα πάντα μπροστά σε αυτόν που σας τα έδωσε. 

 Όταν ανοίγετε το πακέτο, κάντε το με ευγένεια, χωρίς να σκίζετε άτσαλα 

το χαρτί και χωρίς να το πετάξετε αμέσως μετά το άνοιγμα. Ακόμα και ο 

σεβασμός για το περιτύλιγμα είναι ένας καλός τρόπος για να εκτιμήσετε 

το δώρο που δεχτήκατε. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!! 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

 Ό, τι κι αν είναι, φροντίστε να δείξετε ευχαριστημένοι γι’ αυτό που σας 

χάρισαν. Ακόμα και μια ευγενική σκέψη είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη. 

 Να ευχαριστείτε. Μπορείτε να συνοδέψετε το «ευχαριστώ» σας με μια 

τρυφερή κίνηση, αλλά σε κάθε περίπτωση το σημαντικό είναι να πείτε τη 

μαγική λεξούλα!  

    

 Ας το επαναλάβουμε μαζί ακόμα μια φορά, προτού ολοκληρώσουμε: μόνο 

όποιος νομίζει ότι δεν αξίζει πολλά είναι ανήμπορος να ευχαριστήσει. 

 

 

 

 

 

 

Το τελευταίο βιβλίο, που χρησιμοποιήσαμε ήταν το «Είναι βιβλίο» του Lane Smith. 

Στην ιστορία αυτή, οι πρωταγωνιστές είναι δύο ζώα, ένας γάιδαρος που είναι άσσος 

στις νέες τεχνολογίες και μία μαϊμού, που δεν «σκαμπάζει» τίποτα απ’ αυτά. 

Αντίθετα, αγαπά τα βιβλία. Ο υπολογιστής είναι το αγαπημένο αντικείμενο του 

γάιδαρου, ενώ το βιβλίο της μαϊμού. Οι δύο τους προσπαθούν να επικοινωνήσουν, 

μιλώντας ο καθένας στη γλώσσα του, πράγμα που δυσκολεύει τον διάλογο τους.  

  Το συγκεκριμένο βιβλίο χρησιμοποιήθηκε για να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε 

τα οφέλη τόσο του βιβλίου, όσο και του υπολογιστή σε μία σύγχρονη και ψηφιακή 

κοινωνία. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε για να επεξεργαστούμε τη χρήση τυπογραφικών 

χαρακτήρων για να αποδοθούν εικόνες, εκφράσεις ηρώων. 

 

Είναι βιβλίο 

Lane Smith 

 

Είναι ποντίκι.                             Είναι γάιδαρος.                                Είναι μαϊμού. 

 

 

Είναι βιβλί☺ 

LANE SMITH 

Τι κρατάς;                                                                                           Ένα βιβλίο. 



146 
 

Και πώς σκρολάρεις; 

                                                                Δεν σκρολάρω. 

                                                                             Γυρνάω τις σελίδες. 

                                                                                            Είναι βιβλίο… 

Μπορείς  

να μπλοκάρεις; 

  

        Όχι, είναι βιβλίο. 

                                                      Πού είναι το ποντίκι σου; 

Μπορείς να 

κάνεις τους 

ήρωες να 

παλεύουν;                                                              Όχι.  

                                                                                Είναι βιβλίο, σου λέω. 

 

Στέλνει μηνύματα; 

Όχι. 

Τουιτάρει; 

Όχι. 

Συνδέεται ασύρματα 

στο ίντερνετ; 

Όχι. 

Μπορεί να κάνει αυτό; 

   Όχι… 

…είναι βιβλίο. 

Κοίτα. 

«Αρρρρρρρρρρρρρρρρρρ», 

κούνησε το κεφάλι του 

ο Λονγκ Τζον Σίλβερ, 

«συμφωνούμε λοιπόν;». 

Έβγαλε από τη θήκη του 

ένα φαρδύ γιαταγάνι 

γελώντας μ’ ένα γέλιο 

τρομακτικό: «Χα! Χα! Χα!». 

Ο Τζιμ πέτρωσε από το  
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φόβο του. Έφτανε το τέλος  

του. Και τότε, στον ορίζοντα, 

φάνηκε ένα πλοίο! Ένα  

πλατύ χαμόγελο απλώθηκε 

στο πρόσωπο του νεαρού. 

Ποπο… Πόσα γράμματα! 

Άσε να το φτιάξω. 

Λοιπόν… 

τι άλλο μπορεί να κάνει αυτό το βιβλίο; 

 Χρειάζεσαι 

κωδικό 

για να μπεις; 

Όχι. 

Κάποιο 

ψευδώνυμο, μήπως; 

Όχι. 

Είναι βιβλίο. 

Θα μου δώσεις  

επιτέλους  

το βιβλίο μου; 

Όχι. 

Ωραία λοιπόν… 

Πάω στη βιβλιοθήκη. 

Μην ανησυχείς, 

θα το φορτίσω όταν τελειώσω! 

ΜΑ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ… 

                      ΕΙΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟ, 

                                        ΒΡΕ ΚΕΦΑΛΑ! 
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Ημερολόγιο έρευνας δράσης 

Το ημερολόγιο της έρευνας δράσης ήταν μία από τις μεθόδους, η οποία με βοήθησε 

στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στα οποία 

συμμετείχα, αλλά και στην οργάνωση της διδακτικής μου παρέμβασης. Μέσω αυτής 

της μεθόδου κρατούσα σημειώσεις για την κάθε δράση μου, για τις σκέψεις και τα 

συναισθήματα μου, καθώς και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισα όλο το χρονικό 

διάστημα της συμμετοχής μου, αλλά και το διάστημα της συγγραφής της 

διπλωματικής μου εργασίας.     

10/09/2017  (Η επιλογή της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας) 
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Όλα ξεκίνησαν, όταν στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας, έπρεπε να 

αποφασίσω και να επιλέξω ανάμεσα σε διαφορετικά θέματα και διαφορετικούς 

επόπτες. Χωρίς να το σκεφτώ ιδιαίτερα, αποφάσισα και δήλωσα την παρακολούθηση 

της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας. Αυτό που με οδήγησε σε αυτή την 

απόφαση ήταν αρχικά τα θέμα που διαπραγματευόταν, δηλαδή, η ολική γλώσσα στην 

προσχολική εκπαίδευση. Μόνο και μόνο από το τίτλο, μου φαινόταν αρκετά 

ενδιαφέρον, αλλά και διαφορετικό. Έμοιαζε στα μάτια μου πιο πρακτικό θέμα, το 

οποίο σίγουρα θα με βοηθούσε πολύ στην οργάνωση της διδασκαλίας μου και της 

τάξης μου. Βέβαια σε αυτή την επιλογή μου συντέλεσε και η επόπτρια της 

συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, με την οποία έχω συνεργαστεί στο παρελθόν. 

Πιο συγκεκριμένα, ήταν η επόπτρια μου και στην πτυχιακή μου εργασία, που είχε να 

κάνει με το σχεδιασμό προγραμμάτων, ενώ ήμασταν μαζί και στις πρακτικές του 3ου 

έτους των σπουδών μου. Η καλή και θετική συνεργασία, που είχαμε με επηρέασε 

ακόμη για την επιλογή μου. 

16/09/2017 (Η πρώτη μας επικοινωνία-Ανακοίνωση θεμάτων) 

Στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία, συζητήσαμε για τα θέματα ανάμεσα στα 

οποία μπορώ να επιλέξω. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή ήμουν αρκετά χαμένη και 

δεν με τραβούσε κανένα απ’ τα προτεινόμενα θέματα. Αυτό που σίγουρα ήθελα ήταν 

η επιθυμία μου να κάνω έρευνα. Ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις, ενώ πέρασε αρκετός 

καιρός μέχρι να αποφασίσω και να καταλήξω.  

 

2/10/2017 (Απόφαση και ανακοίνωση του θέματος) 

Μετά από λίγες μέρες, αποφάσισα να ασχοληθώ με το θέμα της ολικής γλώσσας, 

χωρίς να έχω ακριβώς καταλάβει τι είναι. Η επόπτρια μου, προσπάθησε να με 

βοηθήσει σε αυτό, προκειμένου να σιγουρευτεί ότι ήμουν σίγουρη για την απόφαση 

μου. Κι εγώ η ίδια, προσπάθησα να βρω πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα, 

αλλά δυστυχώς δεν υπήρχαν πολλές.  Αντιμετώπιζα ένα πρόβλημα. Όταν διάβαζα γι 

αυτό, καταλάβαινα πλήρως τι ήταν, όμως όταν μου ζητούσε κανείς να το εξηγήσω 

δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Παρ’ όλα αυτά, στείλαμε στην επόπτρια μας ένα 

πρόχειρο και αρχικό πλάνο, με αυτά που σκοπεύουμε να κάνουμε. Για να είμαι 
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ειλικρινής, δυσκολεύτηκα να ανταπεξέλθω σε αυτό, αφού καλά-καλά δεν είχα 

καταλάβει το θέμα της εργασίας μου.  

5/12/2017 (Πρώτη συνάντηση με επόπτρια-ερευνητικό ερώτημα και τίτλος της 

εργασίας) 

 Αυτή η συνάντηση ήταν βασική. Ύστερα απ’ αυτήν, οργάνωσα κάποια πράγματα 

στο μυαλό μου, καθώς διαμορφώσαμε από κοινού με την επόπτρια μου το ερευνητικό 

ερώτημα, τον τίτλο, το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας. Επίσης, αυτή η 

συνάντηση με βοήθησε καθώς, μου δόθηκε προτεινόμενη βιβλιογραφία, που θα 

μπορούσα να μελετήσω, αλλά και ιστοσελίδες, μέσα από τις οποίες θα μπορούσα να 

δω βίντεο, σχετικά με την σημειωτική του θεάτρου, αλλά και τους διάφορους 

σημειωτικούς τρόπους. Έτσι λοιπόν, έβγαλα ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο ότι μέχρι τα 

Χριστούγεννα, θα έπρεπε να είχαμε μελετήσει όλα τα παραπάνω. Μπορεί να είχα 

αρκετή δουλειά, σίγουρα όμως άρχισε να μπαίνει το πρώτο λιθαράκι και να 

ξεκαθαρίζει έστω και λίγο το τοπίο. 

27/12/2017 (Τηλεδιάσκεψη με επόπτρια) 

Σε αυτή τη φάση έγινε τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να δούμε μαζί με την επόπτρια 

μου ένα μέρος από τη δουλειά που είχα αναλάβει να κάνει. Η αλήθεια είναι ότι 

παιδευτήκαμε πολύ, καθώς δεν είχα καλή σύνδεση και η τηλεδιάσκεψη δεν είχε 

επιτυχία. Παρ’ όλα αυτά διορθώσαμε και συμπληρώσαμε κάποια κομμάτια στην δική 

μου μετάφραση. Αρκετά άβολη αυτή η διαδικασία, ιδιαίτερα όταν δεν μπορείς να 

κάνει κάτι για να βελτιώσεις τη σύνδεση σου. 

 

15/01/2018 (Σχεδιασμός διδακτικής παρέμβασης) 

Σε μία ακόμη συνάντηση με την επόπτρια μου και αφού της είχα πει ότι αισθάνομαι 

έτοιμη να ξεκινήσω το πρακτικό κομμάτι της παρέμβασης, συναντηθήκαμε με σκοπό 

να σχεδιάσουμε από κοινού τα σχέδια διδασκαλίας. Αυτό βέβαια έγινε με βάση τις 

απομαγνητοφωνήσεις, που αξιολόγησα. Η αναγκαιότητα της έρευνας, κρίθηκε με 

βάση αυτή την αξιολόγηση. Τα συναισθήματα μου, φεύγοντας από εκείνη τη 

συνάντηση δεν ήταν και πολύ θετικά. Ήμουν αρκετά μπερδεμένη. Τα είπαμε όλα μαζί 

με αποτέλεσμα να περνάνε γρήγορα οι πληροφορίες από μπροστά μου, μη μπορώντας 

να τις συλλάβω. Το μόνο που προσπαθούσα να κάνω είναι να κρατάω σημειώσεις, 
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μήπως και αργότερα μπορούσα να τις αποκωδικοποιήσω. Αυτή η σύγχυση κράτησε 

για αρκετό καιρό.  

10/02/2018 (Ενημερωτικά συμμετοχής για έγκριση γονέων) 

Αυτή η διαδικασία μου άρεσε πολύ και σίγουρα είχα αγωνία για τις αντιδράσεις και 

την αντιμετώπιση των γονιών. Ευτυχώς οι περισσότεροι γονείς με ήξεραν καλά και 

με εμπιστευόταν με κλειστά μάτια. Όμως εννοείται κάποιοι γονείς αντέδρασαν. Πιο 

συγκεκριμένα κάποιοι γονείς ήθελαν περισσότερες πληροφορίες από εμένα από 

κοντά, προκειμένου να αποφασίσουν, ενώ άλλοι παρεξήγησαν την χρήση του 

υπολογιστή, παρά το γεγονός ότι είχαν δοθεί ξεκάθαρες οι ιδέες, σχετικές με το θέμα 

μας. Εκείνη τη στιγμή νευρίασα και αγχώθηκα μαζί για το πώς θα το αντιμετωπίσω. 

Όμως με συζήτηση και με ωραίο τρόπο, όλα αυτά τα αντιμετωπίσαμε και έτσι όλοι 

μαζί μπορέσαμε να αρχίσουμε.  

20/02/2018- 28/02/2018 (1
η
 διδασκαλία: Μ’ ακούει κανείς;1

η
 φάση διδακτικής 

παρέμβασης) 

  Τρομερό άγχος για την πρώτη διδασκαλία. Αρχικά πήγα μερικά χρόνια πίσω, στα 

προπτυχιακά μου χρόνια και ένιωθα ότι έκανα πρακτική. Είχα αγωνιά στο πώς θα 

είναι τα παιδιά και στο πως θα ανταποκριθούν σε όλο αυτό. Μπορώ να πω ότι στο 

τέλος της πρώτης διδασκαλίας ένιωσα ενθουσιασμό, γιατί τα παιδιά συμμετείχαν 

ιδιαίτερα και έδειξαν ενδιαφέρον. Βέβαια τα συναισθήματα μου άλλαζαν από τάξη σε  

τάξη. Αυτό συνέβαινε σε κάθε διδασκαλία. Τη μία ανταποκρινόταν και λειτουργούσε 

καλύτερα η μία ομάδα και το αντίθετο. Ευτυχώς πάντως που κάθε φορά κάτι 

ευχάριστο θα γινόταν, το οποίο μου έδινε θάρρος και δύναμη να συνεχίσω καθώς όλη 

τη διάρκεια αισθανόμουν ότι δούλευα σε άγνωστα μονοπάτια. 

1/03/2018- 12/03/2018 (Καραγκιόζης και Οθωμανική Αυτοκρατορία: 2
η
 φάση 

διδακτικής παρέμβασης) 

  Κατά τη διάρκεια σχεδιασμού της συγκεκριμένης φάσης δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. 

Διάβασα πάρα πολύ  για να καταλάβω πρώτα εγώ η ίδια και έπειτα να διαμορφώσω 

αυτό το πλαίσιο για τα παιδιά. πέρα από το διάβασμα, βγήκα στους δρόμους και μία 

φωτογραφική μηχανή γνώρισα μερικά από τα σημάδια που άφησαν πίσω τους οι 

Οθωμανοί φεύγοντας. Παρά το γεγονός ότι στην αρχή δεν είχα καταλάβει καν τι 

πρέπει να κάνω και πως ένα τόσο δύσκολο θέμα θα παρουσιαστεί στα παιδιά, τελικά 
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το ευχαριστήθηκα πολύ. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Όπως το ίδιο ακριβώς και τα 

παιδιά. Τους παρακίνησε πολύ το ενδιαφέρον όλο αυτό, ενώ η συμμετοχή τους και οι 

παρατηρήσεις τους με άφησε άφωνη.  

20/03/2018- 30/03/2018 (Κατσούφα πασχαλίτσα: 3
η
 φάση διδακτικής παρέμβασης) 

 Σιγά-σιγά παρατηρώ τον εαυτό μου χωρίς ιδιαίτερο άγχος. Είχα αρχίσει να 

χαλαρώνω και να απολαμβάνω αυτό που κάνω με τα παιδιά, παρά το γεγονός, ότι 

ακόμα δεν είχα ξεκαθαρίσει πως ακριβώς έπρεπε να ήταν οι ασκήσεις θεατρικού 

παιχνιδιού. Παρ’ όλα αυτά αυτοσχεδίασα και προσπάθησα μέσα από παιχνίδια, 

παραδείγματα και την μίμηση να κάνω τα παιδιά να ξεδιπλωθούν  και να εκφραστούν 

με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και συναισθήματα. Και όταν η διδασκαλία 

ξεκίνησε επιβεβαιώθηκα. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν αμέσως και κάθε μέρα μου 

ζητούσαν να κάνουμε τα ίδια παιχνίδια.  Βέβαια αυτό συνέβη μόνο στο ένα τμήμα.  

   Αντιθέτως στο άλλο τμήμα, δεν ένιωσα τα ίδια συναισθήματα. Ομολογώ ότι 

απογοητεύτηκα, γιατί ένιωθα ότι είχαν γελοιοποιήσει το μάθημα. Ένιωθα ότι 

κορόιδευαν την όλη διαδικασία και δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν σε αυτό που 

κάναμε, παρά μονάχα γελούσαν.  

 

5/04/2018- 10/04/2018 (Εγώ και οι καλοί τρόποι: 4
η
 φάση διδακτικής παρέμβασης) 

 Αυτή η φάση, δεν ήταν η αγαπημένη μου. Μάλλον έχει να κάνει με το συγκεκριμένο 

βιβλίο. Πέρα από την πρώτη επαφή και ανάγνωση με το συγκεκριμένο βιβλίο, 

δυσκολεύτηκα να σχεδιάσω δραστηριότητες πάνω σε αυτό. Ακόμα και όταν το 

έκανα, ένιωθα ότι δεν είχε νόημα όλο αυτό και μάλλον είναι άσχετη με το θέμα της 

μελέτης μας. 

12/04/2018- 20/04/2018 (Είναι βιβλίο: 5
η
 φάση διδακτικής παρέμβασης) 

 Εκείνες τις μέρες, συνειδητοποίησα ότι τα παιδιά ήταν ένα βήμα μπροστά από εμένα. 

Γνώριζαν τόσα πράγματα σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε με το Διαδίκτυο και 

τον υπολογιστή. Μου έκανε εντύπωση, καθώς τα παιδιά εξέφρασαν πολλές ιδέες γι 

αυτό, χωρίς να πολύ σκέφτονται, ενώ για το βιβλίο προσπαθούσαν να σκεφτούν 

αρκετή ώρα για να εκφράσουν μία ιδέα. Από τη μία χάρηκα κα από την άλλη 

συνειδητοποίησα πως τα παιδιά προχωρούν σύμφωνα με τις εξελίξεις της κοινωνίας, 

ενώ αυτοί που δυσκολευόμαστε είμαστε εμείς. 
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6/06/2018-15/06/2018 (Πρόβλημα με το «eShadow» - Τηλεφωνικές επικοινωνίες με 

τους δημιουργούς του προγράμματος) 

Την στιγμή που ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε την τελευταία φάση, υπήρξε 

πρόβλημα με τον ήχο. Έπαιζε κανονικά το πρόγραμμα, αλλά δεν ακουγόταν οι 

ηχογραφήσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούσαμε έτσι να ξεκινήσουμε. Μετά από 

καιρό το άγχος με διακατείχε. Είχα τρελαθεί. Είχα φτάσει στο σημείο να μην θέλω να 

συνεχίσω άλλο. Όμως απ’ την άλλη σκεφτόμουν ότι αυτός ήταν και ο βασικός λόγος 

που έγινε η έρευνα. Το είχα ψάξει με όλους τους πιθανούς τρόπους, μέχρι που 

επικοινώνησα με την επόπτρια μου, η οποία με παρέπεμψε στον δημιουργό του 

προγράμματος. Αμέσως ανταποκρίθηκε και ήταν πρόθυμος να με βοηθήσει, παρά τις 

δυσκολίες της επικοινωνίας μας. Τηλεφωνικά δεν μπορέσαμε να βγάλουμε άκρη γι 

αυτό και  συνδεθήκαμε με TeamViewer, μπήκε δηλαδή στον υπολογιστή μου για να 

αποκλείσουμε τη μη σωστή εγκατάσταση του προγράμματος. 

Μετά από πολύ ώρα καταλήξαμε ότι είχε πρόβλημα το ηχείο του υπολογιστή. Ο 

ίδιος μου πρότεινε να ψάξω εξωτερικά ηχεία και τότε θα λειτουργεί κανονικά. Έτσι κι 

έγινε. Μετά από πολύ κόπο, ψάξιμο και άγχος, κατάφερα να ακούσω τα 

αποτελέσματα των έργων μου και τελικά να μπορέσω να το παρουσιάσω στα παιδιά.  

 

16/06/2018- 29/06/2018 (Γνωριμία με «eShadow»: 6
η
 φάση διδακτικής 

παρέμβασης) 

Νομίζω ότι το άγχος είχε επιστρέψει και πάλι. Αυτό κυρίως επειδή είχαμε αρκετό 

καιρό να κάνουμε έρευνα εξαιτίας κάποιων εκδηλώσεων του σχολείου. Πέρα από 

αυτό, ουσιαστικά μπαίναμε στην τελική ευθεία και στο πιο σημαντικό κομμάτι της 

έρευνας και ήθελα όλα να πάνε καλά. Ακόμη είχα περιέργεια για το πώς θα 

ανταποκριθούν τα παιδιά σε όλα αυτό. Ευτυχώς όμως πολύ γρήγορα πέρασε και το 

άγχος και όποιες ανησυχίες είχα. Χάρηκα πολύ όταν έβλεπα την αγωνία και τη χαρά 

σχηματισμένη στα μάτια των παιδιών. Αυτό με απελευθέρωσε τελείως και μπόρεσε 

να συνεχίσω το σχεδιασμό της έρευνας και την εργασία από κοινού με τα παιδιά. 

2/07/2018- 25/07/2018 (Ηλεκτρονική θεατρική παράσταση: 7
η
 φάση διδακτικής 

παρέμβασης) 
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Ανάμεικτα τα συναισθήματα σε αυτή τη φάση. Τελευταία στιγμή ανατράπηκαν όλα 

σχετικά με το σχεδιασμό της παρούσας φάσης. Δεν είχα πολύ χρόνο να οργανωθώ και 

να σκεφτώ και την πιο μικρή λεπτομέρεια γι αυτό και οι σκηνές μας δεν είχαν 

συνοχή, έτσι ώστε να αποτελούν μια ολοκληρωμένη θεατρική παράσταση. Αν υπήρχε 

λίγο ακόμη χρόνος θα γινόταν ένας εκ νέου προγραμματισμός μαζί με τα παιδιά και 

θα το φτιάχναμε. Επίσης, ήμουν λίγο προβληματισμένη, καθώς, κάποιες ομάδες 

δυσκολευόταν να συνεργαστούν και συνεχώς μάλωναν. Αυτό με έβαλε σε σκέψεις 

για το τι μπορεί να φταίει. Είχαμε αρκετό καιρό να κάνουμε έρευνα, ήταν καλοκαίρι 

και μερικά παιδιά είχαν βγει απ’ τους ρυθμούς τους. Ποιος ξέρει; Όμως παρ’ όλα 

αυτά, κρατάμε τα θετικά στοιχεία. Τα παιδιά το διασκέδασαν και δημιούργησαν κάτι 

δικό τους. Κάθε φορά που ακούω και βλέπω τα έργα τους αισθάνομαι πολύ περιφανή 

για τη δουλειά τους, ενώ ένα χαμόγελο σκάει στο πρόσωπο μου. 

30/07/2018 (Ηλεκτρονική θεατρική παράσταση Καραγκιόζη- τέλος έρευνας) 

Η τελευταία μας μέρα!! Ξεκίνησα με πολύ άγχος και αγωνία για τα αποτελέσματα 

των έργων τους. Όμως όσο προχωρούσε η ώρα, συναισθήματα χαράς και ηρεμίας με 

πλημύριζαν. Ότι και να γινόταν, σκεφτόμουν ότι ήταν η τελευταία μέρα, που θα 

έκανα έρευνα και αυτό με ανακούφιζε. Ύστερα απ’ αυτή τη σκέψη, χαλάρωσα και το 

διασκέδασα μαζί με τα παιδιά. Σκέφτηκα: «πότε θα μου δοθεί ξανά μία τέτοια 

ευκαιρία;».  

27/12/2018- 5/01/2019 (Ανασκόπηση βιβλιογραφίας και μελέτη άρθρων και 

βιβλίων) 

Μετά από αρκετό καιρό, ήρθε η ώρα να επιστρέψω και να θυμηθώ ξανά όλα αυτά 

που είχα βιώσει πριν  λίγους μήνες. Είχα ξεχάσει αρκετά πράγματα, που όσο διάβαζα, 

μου ερχόταν μνήμες και συναισθήματα στο μυαλό, απ’ όλα αυτά που βίωσα μαζί με 

τα παιδιά, κατά τη διάρκεια της έρευνας. Μπορώ να πω ότι μου είχε λείψει όλο αυτό 

και έτσι μελέτησα με όρεξη και ενδιαφέρον. Καθώς διάβαζα πληροφορίες για το 

θεωρητικό μέρος, όλο σκεφτόμουν τη δική μου έρευνα. Σε  αυτή τη φάση ένιωσα τη 

λύπη και το θυμό μερικές φορές, γιατί εάν είχα διαβάσει πριν την έρευνα, θα έκανα 

διαφορετικά κάποια πράγματα. Αυτές ήταν οι πρώτες σκέψεις μου, όμως ευτυχώς 

γρήγορα, στην προσπάθεια μου ίσως να δικαιολογήσω τον εαυτό μου, σκεφτόμουν 

ότι ήταν κάτι που το έκανα πρώτη φορά και σε μία μελλοντική έρευνα, θα έχω 

περισσότερη πείρα. Με αυτό τον τρόπο παρηγορούσα η ίδια τον εαυτό μου. 
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15/01/2019- 17/03/2019 (Συγγραφή διπλωματικής εργασίας) 

Με βαριά καρδιά ξεκίνησα τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. Στην αρχή 

αρνιόμουν να το κάνω, λόγω έλλειψης χρόνου κυρίως. Όμως άπαξ και το πήρα 

απόφαση, οργανώθηκα, βάζοντας χρονοδιαγράμματα στο μυαλό μου και έτσι μετά 

από πληθώρα συναισθημάτων (αγανάκτηση και απογοήτευση όταν κολλούσα στο 

ίδιο σημείο και δεν μπορούσα να προχωρήσω, χαρά, όταν πετύχαινα το στόχο μου, 

λύπη, όταν δεν ήμουν σε θέση ή δεν είχα χρόνο να διαβάσω), κατάφερα να 

ολοκληρώσω την διπλωματική μου εργασία.  

18/03/2019-30/03/2019 (Διορθώσεις εργασίας) 

Και εκεί που νόμιζα ότι τελείωσα, λαμβάνω τις διορθώσεις. Η επόπτρια μου, πολύ 

γρήγορα ανταποκρίθηκε σε ότι λάμβανε και πολύ οργανωμένα, μου τα έστελνε πίσω 

με τις απαραίτητες διορθώσεις. Αισθανόμουν  ότι όλο αυτό δεν θα τελείωνε ποτέ. 

Άλλες φορές πάλι ένιωθα αισιοδοξία και ότι πολύ γρήγορα θα βελτίωνα την εργασία 

μου, καθώς οι παρατηρήσεις δεν ήταν ακατόρθωτες.   

10/04/2019 (Εκπόνηση ολοκληρωμένης εργασίας) 

Χαρά, χαρά, χαρά και ένα ξελάφρωμα την μέρα που εκπονήθηκε ολοκληρωμένη και 

διορθωμένη η εργασία!! Το παράλογο όμως ποιο είναι; Ότι δεν πρόλαβα να τελειώσω 

καλά, καλά και η νοσταλγία για όλα αυτά που πέρασα σε αυτά τα δύο υπέροχα, αλλά 

και δύσκολα χρόνια, ήταν εκεί μαζί με τη χαρά. Ένα μεγάλο και δύσκολο ταξίδι, που 

θα ήθελα όμως να ξαναζήσω στο μέλλον! 

 

 

Κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση παιδαγωγού-

παιδιών 

Χάρτης των Πολυγραμματισμών 

 

 

 

Οι δεξιότητες του Λειτουργικού Χρήστη (Functional user)  

συνοπτικά 

 Τοποθεσία, αποκωδικοποίηση, χρήση συμβόλων και 

εικονιδίων 

 Επιλογή και λειτουργία εξοπλισμού 

 Άνετη εναλλαγή και συνδυασμός μέσων- φωτογραφικές 

μηχανές, βίντεο, υπολογιστές 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ 

Σε λειτουργικό επίπεδο, τα παιδιά θα αναπτύξουν δεξιότητες για να είναι σε θέση 

να: 

● ενεργοποιούν και απενεργοποιούν τον υπολογιστή με τον σωστό τρόπο 

● ανοίγουν και να κλείνουν ένα πρόγραμμα, ένα αρχείο ή ένα φάκελο 

● αποθηκεύουν εργασίες και να ανακτούν αρχεία 

● χειρίζονται το ποντίκι, να ελέγχουν το ποντίκι, ειδικά διπλό κλικ 

● χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο 

● επεξεργάζονται, να διορθώνουν και το πλήκτρο «back space» 

● αναγνωρίζουν μερικά γράμματα και αριθμούς στο πληκτρολόγιο 

● αλλάζουν την οθόνη και το φόντο στον υπολογιστή 

● συντονίζουν τη χρήση πολλαπλών πτυχών του προγράμματος για την 

επίτευξη ενός αποτελέσματος 

● διερευνούν ποικιλόμορφα τα ΤΠΕ μέσω του παιχνιδιού 

● αναγνωρίζουν, να χρησιμοποιούν και να κατανοούν τα εικονίδια και τα 

σύμβολα π.χ. το X στη γωνία κλείνει μια οθόνη 

● χρησιμοποιούν μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή σαρωτή 

● κατεβάζουν ψηφιακές φωτογραφίες 

● χρησιμοποιούν τη λειτουργία εκτύπωσης 

● έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο 

● κάνουν περιήγηση ανάμεσα στις ιστοσελίδες 

● επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία και να χρησιμοποιούν τα κουμπιά για να 

προσθέσουν ήχο, κινούμενα σχέδια 

● εισάγουν τις εικόνες στην εργασία και να ρυθμίζουν το μέγεθος 

● επιλέγουν ένα χρώμα φόντου 

● χρησιμοποιούν το κατάλληλο λογισμικό ανάλογα την ηλικία 

● χρησιμοποιούν εργαλεία σχεδίασης Kid Pix και δημιουργούν Slideshows 

● χειρίζονται τη λειτουργία Slideshow 

● χρησιμοποιούν τις μεταβάσεις στο Slideshows 

● προσθέτουν κείμενο σε διαφάνειες 

● μπορούν να δουν την εργασία, που δημιουργήθηκε προηγουμένως 

● δείχνουν αναδυόμενες ικανότητες στη χρήση ενός ευρύτερου φάσματος 

εργαλείων με σκοπό να τραβήξουν μια εικόνα και να αλλάξουν τα χρώματα 

του πινέλου 

● δείχνουν τη γνώση της επεξεργασίας κειμένου 

● χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα δακτυλογράφησης για να αυξήσουν την 

ταχύτητα και την ακρίβεια 

● ανοίγουν, να απαντούν και να εκτυπώνουν μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 
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● αναγνωρίζουν ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

● τοποθετούν και να αναπαράγουν τα CD 

● κάνουν περιήγηση στα χειριστήρια χειρός μιας κονσόλας παιχνιδιών 

● λειτουργούν τηλεχειριστήρια για τη λειτουργία της τηλεόρασης, του βίντεο, 

της στερεοφωνικής συσκευής, της συσκευής αναπαραγωγής DVD 

● αλλάζουν μεταξύ και να εστιάζουν σε διαφορετικές διαδραστικές συσκευές 

ταυτόχρονα (π.χ. Nintendo & Game Boy) 

● χρησιμοποιούν φωτοτυπικό μηχάνημα *. 

 

*Ελεύθερη απόδοση από το  UofSA & SADECS, 2004, p. 151-152 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEANING MAKER 

Ως  δημιουργοί νοημάτων, τα παιδιά: 

● δημιουργούν σκηνές με ένα θέμα ή σχετικές πτυχές 

● είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να ξέρουν τι να δημιουργήσουν 

● αναζητούν συγκεκριμένες εικόνες, σκηνές, λειτουργίες 

● μαθαίνουν μέσα από την επίλυση άλλων προβλημάτων 

●  γνωρίζουν πολλά διαφορετικά προγράμματα 

● ακολουθούν τις οδηγίες σε παιχνίδια βασισμένα στον γραμματισμό 

● χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών 

● πληκτρολογούν λέξεις-κλειδιά / φράσεις σε μια μηχανή αναζήτησης 

● αναγνωρίζουν ορισμένους ήχους και τις σημασίες τους, π.χ. τον τόνο κλήσης 

του διαδικτύου 

● ανταποκρίνονται και γράφουν διαφορετικά κειμενικά είδη 

● αναπτύσσουν καλά ερωτήματα για τη διεξαγωγή έρευνας (μάθηση βασισμένη 

σε πηγές) 

● μπορούν να διαβάσουν και να καταλάβουν ένα πρόγραμμα 

● αναγνωρίζουν και διαβάζουν οπτικά σημεία 

● χρήση του υπολογιστή για υποστήριξη ορθογραφίας, ακουστικών και οπτικών 

πτυχών του υπολογιστή 

● αναστοχάζονται, εκφράζοντας συναισθήματα και απαντώντας στα κείμενα 

● μοιράζονται και εξηγούν το έργο τους σε άλλους 

Οι δεξιότητες του Δημιουργού Νοημάτων (Meaning Maker) 

συνοπτικά 

 Κατανόηση των πολυτροπικών σημασιών 

 Κατανόηση του σκοπού και της μορφής του κειμένου 

 Σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις 
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● μοιράζονται σκέψεις και ιδέες πίσω από τα κείμενα που δημιουργούν 

● αναγνωρίζουν ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ένα 

εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων και τόπων 

● κατανοούν για ποιους λόγους υπάρχουν κωδικοί πρόσβασης και πώς 

προωθείται η ασφάλεια των δεδομένων 

● χρησιμοποιούν διαφορετικά είδη κειμένων για τη μετάδοση διαφορετικών 

ειδών μηνυμάτων 

● αντιλαμβάνονται το σκοπό των διαφορετικών συσκευών 

● αναγνωρίζουν το σκοπό των οδηγιών (τόσο σε μορφή βιβλίου όσο και στο 

διαδίκτυο) 

● συνειδητοποιούν την ανάγκη να δουλέψουν μέσω διεργασιών/βήματα  

● επιλύουν ένα πρόβλημα με υπολογιστές 

● επιλέγουν  πότε και πού να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ή πότε ήταν πιο 

κατάλληλο το στυλό και το χαρτί 

● μπορούν να αποφασίσουν ποια συσκευή ΤΠΕ ήταν η πιο κατάλληλη για την 

εργασία 

● μπορούν να συνδέσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τις 

νέες εργασίες  

● αναγνωρίζουν σύμβολα από την προηγούμενη χρήση των ΤΠΕ *. 

 

*Ελεύθερη απόδοση από το UofSA & SADECS, 2004, p. 153-154 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 

Σαν κριτικοί αναλυτές, τα παιδιά ξεκίνησαν να κατανοούν: 

● τη σημασία των υπολογιστών στον κόσμο και πόσο βασιζόμαστε σε αυτούς 

● πώς οι υπολογιστές είναι κεντρικοί στα πάντα στο σπίτι και πώς 

περιτοιχιζόμαστε από αυτούς 

● για πόσα πολλά, διαφορετικά πράγματα χρησιμοποιούμε/χρειαζόμαστε τους 

υπολογιστές 

● πώς άλλες χώρες μπορεί να μην έχουν τόση τεχνολογία και γιατί; 

● τη χρήση συγκεκριμένων εικόνων και σκηνών για τη δημιουργία 

ενδιαφέροντος/κατανόησης/διάθεσης. 

Οι δεξιότητες του Κριτικού Αναλυτή (Critical Analyser) 

συνοπτικά 

 Ικανότητα ανάλυσης ομιλίας 

 Ίσες ευκαιρίες για μάθηση 

 Ισχύ και θέση μετάδοσης των μηνυμάτων 

 Χρήση των κειμενικών ειδών με τον κατάλληλο τρόπο 

 



159 
 

● το σκοπό και τη δύναμη πίσω από συγκεκριμένες εικόνες και σκηνές 

● πώς ο γραμματισμός της εικόνας μπορεί να είναι δυνατός και πειστικός ειδικά 

για νέα παιδιά 

● πώς ο υπερσύνδεσμος ή οι Πολυγραμματισμοί μπορούν να συγκριθούν με το 

τυπωμένο 

● τη δύναμη του διαδικτύου στο να βρίσκουμε και να μοιραζόμαστε 

πληροφορίες και να επικοινωνούμε 

● το γεγονός ότι το διαδίκτυο είναι διαθέσιμο σε διαφορετικές γλώσσες για 

άλλες χώρες και ανθρώπους 

● πώς το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά μηνύματα φέρνουν τους ανθρώπους 

κοντά και κάνουν τον κόσμο μικρότερο 

● πώς το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά μηνύματα είναι για όλους, κάθε ηλικία, 

φύλο και όλες τις γλώσσες 

● πώς το διαδίκτυο χρησιμοποιείται και γιατί  

● ποιος δημιουργεί διαφορετικές ιστοσελίδες και γιατί; 

● το γεγονός ότι δεν είναι όλα στο διαδίκτυο αληθή 

● την ανάγκη της κριτικής ανάλυσης του τι διαβάζουμε και γιατί 

● τον έλεγχο που δίνουνε οι υπερσύνδεσμοι, π.χ. επιλογή δικών τους διαδρομών 

● τον σκοπό πίσω από τις διαφημίσεις, τις ιστοσελίδες και το εμπόριο 

● εάν οι διαφορετικές κουλτούρες ηλικίες και τάξεις, φύλα, αντιπροσωπεύονται 

στη διαφήμιση στις ιστοσελίδες και στις ταινίες 

● εάν οι διαφορετικές κουλτούρες ηλικίες και τάξεις, φύλα, στοχοποιούνται στη 

διαφήμιση στις ιστοσελίδες και στις ταινίες 

● γιατί συγκεκριμένες λέξεις, μουσική, εικόνες, animations, χρησιμοποιούνται 

● από ποιον στέλνονται τα emails και γιατί 

● τη δύναμη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, για να βρει κάποιος και να 

μοιραστεί πληροφορίες και να επικοινωνήσει 

● η σημασία της μάθησης μέσω της παρατήρησης των άλλων 

● το να κάνει κάποιος ερωτήσεις όταν πειραματίζεται με ποικίλες ΤΠΕ 

● το να κάνει τις σωστές ερωτήσεις όταν προσπαθεί να μάθει νέες δεξιότητες 

● ποιος είχε την πρόσβαση-δύναμη μέσα στον παιδικό σταθμό/σχολείο ή σπίτι 

όταν έφτασε στο να χρησιμοποιήσει ποικίλες ΤΠΕ 

● πώς η θέση στην οικογένεια και στην κοινωνία έκαναν τη διαφορά στην 

χρήση των ΤΠΕ 

● ποιος ελέγχει πώς ο χρόνος ξοδεύεται στους υπολογιστές και γιατί 

● πώς τα παιχνίδια πρέπει κάποιες φορές να παίζονται χωριστά, ώστε να 

αποφεύγονται οι συγκρούσεις μεταξύ συγγενών (ανάμεσα στα αδέρφια) 

● τη βία των παιχνιδιών και πώς επηρεάζουν διαφορετικούς ανθρώπους 

● τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής ζωής και των παιχνιδιών 

● πώς οι αγαπημένες ιστοσελίδες μπορούν να αποθηκευτούν, μα επιστρέψουμε 

σ’ αυτές, να πλοηγηθούμε και να μοιραστούμε με άλλους 

● πόσο καλά/δυνατά ένιωσαν το να μοιραστούν ικανότητες και γνώσεις με 

άλλους, π.χ. να μοιραστούν ιστοσελίδες με συμμαθητές 
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● πώς οι φόβοι, ανασφάλειες και ανησυχίες επηρεάζουν την πρόοδο και την 

επιτυχία, ειδικά σε μια ομάδα 

● τη διαφοροποίηση του λογισμικού και των ιστοσελίδων ως προς την 

καταλληλότητα και γιατί 

● το να ξεχωρίσει κάποιος ποια πληροφορία είναι κατάλληλη για ποιον και γιατί 

● την επιλογή κατάλληλου λογισμικού και συσκευών για να υποστηρίξουν τη 

δική τους μάθηση *. 

*Ελεύθερη απόδοση από το UofSA & SADECS, 2004, p. 155-156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 

Ως μετασχηματιστής το παιδί: 

● επεκτείνει το παιχνίδι με τις ΤΠΕ σε άλλα γεγονότα π.χ. ζωγραφική, 

διάβασμα, κολάζ ή κατασκευές 

● επεκτείνει τις γνώσεις του στις ΤΠΕ σε άλλες περιοχές μάθησης, όπως 

Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, το περιβάλλον κτλ 

● μετατρέπει παραδοσιακά κείμενα σε πολυτροπικά κείμενα και το αντίθετο 

● αναγνωρίζει/ ονομάζει βασικά στοιχεία/εικόνες ενός προγράμματος και να τα 

αναγνωρίζει σε κάποια άλλο 

● αναγνωρίζει ότι πολλές εικόνες σε ένα πρόγραμμα έχουν τις ίδιες λειτουργίες 

σε ένα άλλο πρόγραμμα 

● εξάγει δουλειά από ένα πρόγραμμα, σε ένα άλλο, δημιουργώντας ένα 

καινούριο πολυτροπικό κείμενο 

● αναγνωρίζει λέξεις μέσα σε διαφορετικό πλαίσιο από το διαδίκτυο στα βιβλία 

● να αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα, από ένα πρόγραμμα σε ένα άλλο 

● ακούει τις οδηγίες/αφηγήσεις/ιστορία  και έπειτα να δημιουργήσει τα δικά του 

πολυτροπικά κείμενα ως απάντηση 

● επιλέγει τις κατάλληλες λέξεις όταν ψάχνει στο διαδίκτυο 

● επιλέγει κατάλληλες ιστοσελίδες/συνδέσμους όταν ψάχνει στο διαδίκτυο 

● διαμορφώνει το κείμενο αλλάζοντας 

μέγεθος/γραμματοσειρά/χρώμα/θέση/φόντο/νούμερο σελίδων 

● δημιουργεί το δικό του βιβλίο χρησιμοποιώντας πληροφορίες που έχει βρει 

στο διαδίκτυο 

Οι δεξιότητες του Μετασχηματιστή (Transformer) 

συνοπτικά 

 Χρησιμοποιεί ικανότητες και γνώσεις με νέους τρόπους 

 Σχεδιάζει κείμενα 

 Δημιουργεί καινούρια κείμενα  
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● δημιουργεί το δικό του κείμενο, για να μοιραστεί με την οικογένειά του 

● αλλάζει μηνύματα και πληροφορίες προς άλλους με ηλεκτρονικά μέσα πχ. 

ηλεκτρονικά μηνύματα/κινητά τηλέφωνα 

● δουλεύει ανεξάρτητα όταν έχει να ολοκληρώσει μια εργασία 

● καταλαβαίνει τους κανόνες/ενέργειες σε ένα παιχνίδι ώστε με αυτοπεποίθηση 

να παίξει ένα άλλο 

● καταλαβαίνει το σκοπό και τα αποτελέσματα πίσω από κάθε 

εργασία/αντικείμενο 

● αναγνωρίζει τις διαφορετικές χρήσεις της ψηφιακής κάμερας και στατικής 

μηχανής φωτογραφικής 

● αναγνωρίζει τις διαφορές ανάμεσα στα τυπωμένα κείμενα και τα διαδικτυακά 

κείμενα 

● επιλέγει με αυτοπεποίθηση συνδέσμους μέσα σε ιστοσελίδες, γνωρίζοντας ότι 

μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερες περιπέτειες *. 

*Ελεύθερη απόδοση από το UofSA & SADECS, 2004, p. 157-158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του πρώτου κύκλου της 

έρευνας με βάση τον Χάρτη των Πολυγραμματισμών  

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων με βάση τον Χάρτη των 

Πολυγραμματισμών 
1

η 
απομαγνητοφώνηση (Επιτέλους ησυχία- Δοκιμές με «eShadow») 

Λειτουργικός χρήστης 

      διερευνούν ποικιλόμορφα τα ΤΠΕ μέσω του παιχνιδιού 

 

      χρησιμοποιούν το κατάλληλο λογισμικό ανάλογα την ηλικία (π.χ. πρόγραμμα  

√ 

√ 
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      «eShadow») 

 

      επιλέγουν ένα χρώμα φόντου (στην συγκεκριμένη περίπτωση επιλέγουν το 

      σκηνικό) 

 

 

Δημιουργός νοημάτων 

      δημιουργούν σκηνές με ένα θέμα ή σχετικές πτυχές 

 

      μαθαίνουν και παρατηρούν από την επίλυση άλλων προβλημάτων (π.χ. δεν  

      γυρνούσε η φιγούρα στο πρόγραμμα ˙ τα παιδιά προσπαθούσαν να βρουν τρόπο 

      να γυρίσει) 

 

      αναζητούν συγκεκριμένες εικόνες, σκηνές, λειτουργίες 

 

      αναγνωρίζουν και διαβάζουν οπτικά σημεία 

 

      αναστοχάζονται εκφράζοντας συναισθήματα και απαντώντας στα κείμενα 

 

       χρησιμοποιούν διαφορετικά είδη κειμένων για τη μετάδοση διαφορετικών 

       ειδών μηνυμάτων 

 

       συνδέουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τις νέες 

      εργασίες 

 

 

Critical Analyser 

       Χρησιμοποιούν συγκεκριμένες εικόνες (π.χ. ζωγραφιές) και σκηνές για τη 

       δημιουργία ενδιαφέροντος/κατανόησης/διάθεσης 

 

 

Transformer 

      μετατρέπει παραδοσιακά κείμενα σε πολυτροπικά και το αντίθετο (π.χ.     

      καραγκιόζη) 

       ακούει τις οδηγίες/αφηγήσεις/ιστορία και έπειτα δημιουργεί τα δικά 

      του  πολυτροπικά κείμενα ως απάντηση 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

 

Παρατηρείται να υπάρχουν μερικά στοιχεία και από τα τέσσερα στάδια. Τα 

περισσότερα βέβαια προέρχονται από το στάδιο «Meaning maker», καθώς όλα τα 

άλλα που υπάρχουν στα άλλα στάδια φαίνεται να υπάρχουν αλλά σε αρκετά αρχικό 

στάδιο, χωρίς να τα έχουν κατακτήσει πλήρως τα παιδιά. Φαίνεται να είναι μία από 

τις πρώτες επαφές των παιδιών στο πρόγραμμα «eShadow», όπου πειραματίζονται 

και κάνουν δοκιμές μαζί με την εκπαιδευτικό. 

 

2
η 

απομαγνητοφώνηση (Μονάδα υπολογιστή και «eShadow») 

 

 

Λειτουργικός χρήστης 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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       ανοίγουν και κλείνουν ένα πρόγραμμα, ένα αρχείο ή ένα φάκελο (π.χ. πατούν 

       το   Χ 

 

       χειρίζονται το ποντίκι, το ελέγχουν, ειδικά διπλό κλικ (μόνο ένα παιδί έκανε 

       διπλό κλικ) 

 

       χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο 

 

 

       αναγνωρίζουν μερικά γράμματα και αριθμούς στο πληκτρολόγιο 

 

       αναγνωρίζουν, να χρησιμοποιούν και να κατανοούν τα εικονίδια και τα 

       σύμβολα (π.χ. το Χ στη γωνία κλείνει μια οθόνη) 

 

      χρησιμοποιούν το κατάλληλο λογισμικό ανάλογα την ηλικία (π.χ. πρόγραμμα  

      «eShadow») 

 

 

Meaning maker 

      δημιουργούν σκηνές με ένα θέμα ή σχετικές πτυχές 

 

      αναγνωρίζουν ορισμένους ήχους και τη σημασία τους (ως αφόρμηση για να   

      ξυπνήσει ακουστικά τα παιδιά)      

 

       μπορούν να συνδέουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με     

       τις νέες εργασίες 

 

Critical Analyser 

      τη σημασία των υπολογιστών στον κόσμο και πόσο βασιζόμαστε σε αυτούς 

 

       τη χρήση συγκεκριμένων εικόνων (π.χ. ζωγραφιές) και σκηνών για τη 

       δημιουργία ενδιαφέροντος/κατανόησης/διάθεσης 

 

      κάνουν ερωτήσεις όταν πειραματίζεται με ποικίλες ΤΠΕ 

 

 

Transformer 

      μετατρέπει παραδοσιακά κείμενα σε πολυτροπικά και το αντίθετο (ουσιαστικά  

      εδώ διάλεξαν τον ήρωα και προσπαθούσαν να παίξουν μαζί του) 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Παρατηρείται να υπάρχουν μερικά στοιχεία και από τα τέσσερα στάδια. Τα 

περισσότερα βέβαια προέρχονται από το στάδιο «Λειτουργικός χρήστης». Αυτό 

εξηγείται, καθώς σε αυτή τη φάση, η εκπαιδευτικός ήθελε να αφήσει μόνα τους τα 

παιδιά να πειραματιστούν με το ποντίκι, το πληκτρολόγιο και να έρθουν σε επαφή με 

το πρόγραμμα «eShadow».  

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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3
η 

απομαγνητοφώνηση (Συσκευή υπαγόρευσης) 

 

Λειτουργικός χρήστης 

       διερευνούν ποικιλόμορφα τα ΤΠΕ μέσω του παιχνιδιού (π.χ. 

       κασετοφωνάκι εγγραφής, κουμπάκια, λειτουργίες κ.ο.κ) 

     

 

 

Meaning maker 

      ακολουθούν τις οδηγίες σε παιχνίδια βασισμένα στο γραμματισμό (π.χ. να  

      σταματάνε την ιστορία κάθε φορά που ακούνε μια ευγενική κουβέντα) 

 

       μπορούν να συνδέουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τις  

       νέες εργασίες 

 

 

Critical Analyser 

 

 

 

Transformer 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Όπως παρατηρούμε και παραπάνω υπάρχουν μερικά στοιχεία από τα δύο πρώτα 

στάδια «Λειτουργικός χρήστης» και «Meaning maker»,, ενώ δεν εμφανίζεται κανένα 

από τα δύο τελευταία στάδια «Critical Analyser» και «Transformer». Αυτό 

δικαιολογείται καθώς πρόκειται για την πρώτη αναφορά και γνωριμία των παιδιών με 

το κασετοφωνάκι εγγραφής. Αναγνωρίζουν απλά τι έχει πάνω του, τη λειτουργία του 

και που αλλού έχουν ξαναδεί τέτοιες παρόμοιες συσκευές γύρω τους. 

 

 

4
η 

απομαγνητοφώνηση (Εισαγωγή στο πρόγραμμα «Βήματα για τη ζωή»-Βιβλία 

«ο εγωιστής γίγαντας» και «Γιατί το ροζ ελεφαντάκι έπεσε σε θλίψη και πώς 

ξαναβρήκε τη χαρά του;) 

 

Λειτουργικός χρήστης 

     

 

 

Meaning maker 

      γνωρίζουν πολλά διαφορετικά προγράμματα (π.χ. «Βήματα για τη Ζωή») 

 

 

      μοιράζονται και εξηγούν το έργο τους σε άλλους 

 

 

      μοιράζονται σκέψεις και ιδέες πίσω από τα κείμενα που δημιουργούν 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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       ακολουθούν τις οδηγίες σε παιχνίδια βασισμένα στον γραμματισμό (πχ.  

      εντοπισμός μικρών και μεγάλων γραμμάτων κ.ο.κ) 

 

       αναγνωρίζουν και διαβάζουν οπτικά σημεία (π.χ. οπτικά χαρ/κα του τίτλου 

       ενός βιβλίου, αναγνώριση στοιχείων εξωφύλλου) 

      

      αναστοχάζονται, εκφράζοντας συναισθήματα και απαντώντας στα κείμενα 

 

    

       μπορούν να συνδέουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τις  

       νέες εργασίες 

 

 

Critical Analyser 

       πως ο γραμματισμός της εικόνας μπορεί να είναι δυνατός και πειστικός ειδικά 

       για νέα παιδιά (π.χ. εξώφυλλο) 

 

 

Transformer 

        επεκτείνουν το παιχνίδι με τις ΤΠΕ σε άλλα γεγονότα π.χ. ζωγραφική, 

        κατασκευές 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Όπως φαίνεται και από το τίτλο, πρόκειται για μία εισαγωγή στο πρόγραμμα 

«Βήματα για τη ζωή», κατά την οποία εικονοποίησαν τον τίτλο του προγράμματος, 

καθώς επίσης δημιούργησαν μια αφίσα.  Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 

προγράμματος, τα παιδιά ασχολήθηκαν με δύο βιβλία: «τον εγωιστή γίγαντα» και 

«γιατί το ροζ ελεφαντάκι έπεσε σε θλίψη και πώς βρήκε τη χαρά του;». Τα παιδιά 

μαθαίνουν να διακρίνουν τα οπτικά σημεία στο βιβλίο, ενώ παρατηρούν, ακούν και 

προσέχουν το κείμενο και την εξέλιξη του. 

 

 

5
η 

απομαγνητοφώνηση (Επανάληψη της ιστορίας του Φοίβου-ιδέες για ένα 

διαφορετικό τέλος της ιστορίας) 

 

Λειτουργικός χρήστης 

 

 

 

Meaning maker 

       δημιουργούν σκηνές με ένα θέμα ή σχετικές πτυχές (π.χ. κουκλοθέατρο με     

       τον Φοίβο και το διαφορετικό τέλος που είπαν τα παιδιά) 

 

       μαθαίνουν και παρατηρούν από την επίλυση άλλων προβλημάτων (π.χ.  

       ευγενικούς τρόπους, δημιουργία σκηνής κουκλοθέατρου) 

 

       αναπτύσσουν καλά ερωτήματα για τη διεξαγωγή της έρευνας (μάθηση 

       βασισμένη σε πηγές) 

       

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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       μπορούν να συνδέουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τις  

       νέες εργασίες (αξιοποιούν τις προηγούμενες γνώσεις τους, προσπαθώντας να 

       δημιουργήσουν καινούρια προϊόντα). 

 

Critical Analyser 

 

 

Transformer 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Όπως παρατηρούμε και παραπάνω υπάρχουν μόνο μερικά στοιχεία από το στάδιο 

«Meaning maker». Αυτό δικαιολογείται καθώς, υπάρχει μία αλληλεπίδραση ανάμεσα 

στα παιδιά και τον ευγενικό τρόπο, που μπαίνει στην καθημερινή τους ζωή. Τα παιδιά 

συζητούν γι αυτό και προσπαθούν να βρουν λύσεις μέσα από τις δικές τους 

ερωτήσεις, δημιουργώντας καινούρια προϊόντα ή κείμενα. 

 

6
η 

απομαγνητοφώνηση (Ιστορία «Ο Τομ είναι τιμωρία») 

 

Λειτουργικός χρήστης 

     

 

Meaning maker 

       μαθαίνουν και παρατηρούν από την επίλυση άλλων προβλημάτων (π.χ.  

       ευγενικός και μη τρόπος συμπεριφοράς) 

 

       μπορούν να συνδέουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τις  

       νέες εργασίες (σύνδεση με την προϋπάρχουσα γνώση) 

 

Critical Analyser 

 

 

Transformer 

      

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Όπως παρατηρείται και παραπάνω υπάρχουν λίγα στοιχεία και κυρίως από το στάδιο 

του «Meaning maker». Αυτό δικαιολογείται καθώς πρόκειται για μία σύντομη 

ηχογράφηση, στην οποία τα παιδιά κάνουν υποθέσεις για την εξέλιξη της ιστορίας, 

στην οποία διαφαίνεται ο ευγενικός τρόπος. Υπάρχει αντιπαραβολή μεταξύ ευγενικού 

και αγενή τρόπου και αυτό είναι που τα προβληματίζει και ξεκινάει τη συζήτηση.  
 

7
η 

απομαγνητοφώνηση (Η ιστοριογραμμή της μέρας μας) 

 

Λειτουργικός χρήστης 

 

 

 

Meaning maker 

√ 

√ 

√ 
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       δημιουργούν σκηνές με ένα θέμα ή σχετικές πτυχές (π.χ. ιστοριογραμμή της  

       μέρας τους) 

 

       είναι σε θέση να σχεδιάζουν και ξέρουν τι να δημιουργήσουν (πχ. το  

       βιβλιαράκι με την ιστοριογραμμή) 

 

       αναγνωρίζουν και διαβάζουν οπτικά σημεία (π.χ. να τοποθετούν στη σωστή  

       σειρά και να «διαβάζουν» τις εικόνες στην ιστοριογραμμή και έπειτα το βιβλίο  

       που φτιάχνουν με αυτές) 

 

      μοιράζονται και εξηγούν το έργο τους σε άλλους 

 

      αναγνωρίζουν το σκοπού των οδηγιών (σε μορφή βιβλίου) 

 

 

      συνειδητοποιούν την ανάγκη να δουλέψουν μέσω διεργασιών/βημάτων 

 

 

       μπορούν να συνδέουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τις  

       νέες εργασίες (π.χ. ιστορία «ο Φοίβος μαθαίνει καλούς τρόπους» και ο 

      «Φοίβος στο αγρόκτημα) 

 

 

Critical Analyser 

 

 

 

Transformer 

       μετατρέπει παραδοσιακά κείμενα (π.χ. ζωγραφιά) σε πολυτροπικά κείμενα 

      (π.χ. βιβλίο με την ιστοριογραμμή) 

 

       ακούει τις οδηγίες/αφηγήσεις/ιστορία και έπειτα να δημιουργήσει τα δικά 

       του πολυτροπικά κείμενα ως απάντηση 

 

       δουλεύει ανεξάρτητα, όταν έχει να ολοκληρώσει μια εργασία (π.χ. ένα 

       κοριτσάκι ολοκλήρωσε μόνο του την ιστορία της ημέρας της και την έφτιαξε 

       σε βιβλίο, ανεξάρτητα από την παρεούλα) 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Όπως παρατηρούμε και παραπάνω υπάρχουν αρκετά στοιχεία από τα στάδια 

«Meaning maker» και «Transformer». Τα παιδιά χρησιμοποιώντας αυτά, που ήδη 

γνώριζαν, επέκτειναν τις γνώσεις τους για τα μέρη του βιβλίου, σε μια νέα περιοχή 

γνωστική που εκείνα τώρα καλούνται να φτιάξουν το δικό τους βιβλίο και να το 

παρουσιάσουν ολοκληρωμένο.    
 

8
η 

απομαγνητοφώνηση (Η σημασία του τίτλου ενός βιβλίου) 

 

Λειτουργικός χρήστης 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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Meaning maker 

 

 

 

Critical Analyser 

 

 

Transformer 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Σε αυτή την ηχογράφηση, δυστυχώς δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα, καθώς 

λείπει αρκετό κομμάτι. Από το λίγο που υπάρχει, καταλαβαίνουμε ότι τα παιδιά 

συνειδητοποιούν τι χρειάζεται για να γράψουμε έναν τίτλο, ενώ μάλιστα διορθώνουν 

τον συμμαθητή τους όταν διαπιστώνουν ότι είχε κάνει λάθος. 

 

9
η 

απομαγνητοφώνηση ( Ιστορία «Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας») 

 

Λειτουργικός χρήστης 

 

 

 

 

Meaning maker 

       αναγνωρίζουν ορισμένους ήχους και τις σημασίες τους (π.χ. μουσικά 

       όργανα, έκαναν δικούς τους ήχους και τους έδιναν σημασία, έλεγαν με τι τους 

       μοιάζει) 

 

       αναγνωρίζουν και διαβάζουν οπτικά σημεία (π.χ. όταν παρατηρούν τις 

       εικόνες, τον Έλμερ και τα διάφορα οπτικά εφέ που χρησιμοποιεί ο 

       συγγραφέας) 

 

       ακολουθούν τις οδηγίες σε παιχνίδια βασισμένα στον γραμματισμό (π.χ. 

       ζεύγη    αντίθετων λέξεων) 

 

       μπορούν να συνδέουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τις  

       νέες εργασίες 

 

 

Critical Analyser 

 

 

 

Transformer 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

√ 

√ 

√ 

√ 
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Παρατηρείται να υπάρχουν στοιχεία μόνο από το στάδιο «Meaning maker». Αυτό 

εξηγείται καθώς τα παιδιά παρατήρησαν τις λεπτομέρειες της εικονογράφησης και 

οδηγήθηκαν σε υποθέσεις και συμπεράσματα που ενίσχυσαν το περιεχόμενο της 

ιστορίας και την προέκτειναν με τον δικό τους τρόπο. 

 

10
η 

απομαγνητοφώνηση ( Ιστορία «Επιτέλους Ησυχία!») 

 

Λειτουργικός χρήστης 

 

 

 

Meaning maker 

      αναγνωρίζουν ορισμένους ήχους και τις σημασίες τους (π.χ. παράγουν τα ίδια  

      τους ήχους που έφεραν στην ιστορία) 

 

      αναγνωρίζουν και διαβάζουν οπτικά σημεία (αυτών δηλαδή που δεν έχει ˙ 

      παρατήρησαν ότι δεν έχει ούτε τίτλο, ούτε εικόνες κ.ο.κ) 

 

      αναστοχάζονται, εκφράζοντας συναισθήματα και απαντώντας στα κείμενα 

 

 

Critical Analyser 

 

 

Transformer 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Παρατηρείται να υπάρχουν δύο, τρία στοιχείο από το στάδιο «Meaning maker».  

Πρόκειται για την ιστορία ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΗΣΥΧΙΑ, την οποία αποφάσισαν να 

παρουσιάσουν ακούγοντας τη μόνο, χωρίς να υπάρχει το βιβλίο. Τα παιδιά 

ευαισθητοποιούνται ακουστικά μονάχα και καθόλου οπτικά. 
 

11
η 

απομαγνητοφώνηση (Ιστορία «Επιτέλους Ησυχία!») 
 

Λειτουργικός χρήστης 

 

 

 

Meaning maker 

      αναπτύσσουν καλά ερωτήματα για τη διεξαγωγή της έρευνας (δεν φαίνεται, το 

      αναφέρει απλά στο σχολιασμό)  

 

      μαθαίνουν και παρατηρούν από την επίλυση άλλων προβλημάτων (π.χ. που  

      δεν ήξεραν πώς να επικοινωνήσουν με την κουκουβάγια) 

       

       επιλέγουν πότε και πού να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ή πότε ήταν πιο 

      κατάλληλο το στυλό και το χαρτί 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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Critical Analyser 

 

 

Transformer 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Παρατηρείται να υπάρχουν λίγα μόνο στοιχεία από το στάδιο «Meaning maker». Τα 

παιδιά συνειδητοποιούν την ανάγκη επικοινωνίας με τους άλλους και καλούνται να 

βρουν ένα τρόπο να επικοινωνήσουν. Καταλήγουν σε γραπτή επικοινωνία γιατί το 

τηλέφωνο δεν είναι εφικτό. Επιλέγουν τρόπους για να λύσουν ένα πρόβλημα.  

 

12
η 

απομαγνητοφώνηση (Ιστορία «Επιτέλους Ησυχία!») 

 

Λειτουργικός χρήστης 

 

 

 

Meaning maker 

      αναγνωρίζουν ορισμένους ήχους και τις σημασίες τους 

 

 

      αναγνωρίζουν και διαβάζουν οπτικά σημεία (π.χ. εικόνες, εξώφυλλο, σημεία  

      στίξης κ.ο.κ.) 

 

      αναστοχάζονται, εκφράζοντας συναισθήματα και απαντώντας στα κείμενα (π.χ. 

      όταν αναπαρήγαγαν τους δικούς τους ήχους, βάτραχος, τριζόνι κ.ο.κ) 

 

      μπορούν να συνδέουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τις  

      νέες εργασίες (Βλ. απομαγνητοφώνηση 10) 

 

 

 

Critical Analyser 

 

 

Transformer 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Παρατηρείται να υπάρχουν λίγα μόνο στοιχεία από το στάδιο «Meaning maker». Πιο 

συγκεκριμένα, τα παιδιά αναπαρήγαγαν τους ήχους της ιστορίας, καθώς επίσης 

πρόσθεσαν τους ήχους που είχαν καταγράψει σε προηγούμενη εργασία τους. Ακόμη, 

αναστοχάζονται και εκφράζουν συναισθήματα που ανταποκρίνονται στο κείμενο.   
 

13
η 

απομαγνητοφώνηση («Μια πολύ πεινασμένη κάμπια») 

 

Λειτουργικός χρήστης 

 

√ 

√ 

√ 

√ 
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Meaning maker 

      αναπτύσσουν καλά ερωτήματα για τη διεξαγωγή της έρευνας (π.χ. πώς θα 

      πούμε αλλιώς το μικρή; κ.ο.κ) 

 

      διαβάζουν και κατανοούν το πρόγραμμα 

 

       αναγνωρίζουν και διαβάζουν οπτικά σημεία (π.χ. εικόνες κάμπιας που γίνεται  

       πεταλούδα) 

   

 

 

 

Critical Analyser 

 

 

Transformer 

 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Παρατηρείται να υπάρχουν λίγα μόνο στοιχεία από το στάδιο «Meaning maker». 

Αυτό δικαιολογείται καθώς, όπως αναφέρει η νηπιαγωγός δεν υπήρχε χρόνος να 

ασχοληθούν παραπάνω με αυτό το βιβλίο, παρά το γεγονός ότι τους άρεσε πολύ. Γι 

αυτόν ακριβώς το λόγο έμειναν σε μια πρώτη ανάγνωση του βιβλίου.  
 

 

14
η 

απομαγνητοφώνηση (Φοίβος- Ζήλεια) 

 

Λειτουργικός χρήστης 

 

 

 

Meaning maker 

      αναπτύσσουν καλά ερωτήματα για τη διεξαγωγή της έρευνας (π.χ. τι μπορώ να 

      κάνω όταν ζηλεύω, σε τι είμαι ικανός;) 

 

      αναγνωρίζουν και διαβάζουν οπτικά σημεία (π.χ. τη ζήλια από τις εικόνες) 

 

 

      αναστοχάζονται, εκφράζοντας συναισθήματα και απαντώντας στα κείμενα (π.χ. 

      όταν έμπαιναν στη θέση του Φοίβου)  

   

 

 

Critical Analyser 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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Transformer 

 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Παρατηρείται να υπάρχουν λίγα μόνο στοιχεία από το στάδιο «Meaning maker». 

Αυτό εξηγείται καθώς σε αυτή τη φάση, μέσα από την ιστορία του Φοίβου, τα παιδιά 

ασχολούνται και αναλύουν σε μεγάλο βαθμό ένα συναίσθημα, το συναίσθημα της 

ζήλειας. Μέσα από τη συζήτηση τους προσπαθούν να καταλάβουν και να 

διαχειριστούν αυτό το συναίσθημα.  

 

15
η 

απομαγνητοφώνηση (Ιστορία «Μ’ ακούει κανείς;») 

 

Λειτουργικός χρήστης 

 

 

 

Meaning maker 

       μαθαίνουν και παρατηρούν από την επίλυση άλλων προβλημάτων (π.χ. δε  

       μπορούσε να επικοινωνήσει ο Τζακ με τους άλλους γύρω του) 

 

       ακολουθούν τις οδηγίες σε παιχνίδια βασισμένα στον γραμματισμό (πχ.  

       εντοπισμός μικρών και μεγάλων γραμμάτων και γιατί;)  

 

       αναγνωρίζουν ορισμένους ήχους και τις σημασίες τους (επιπρόσθετα, έκαναν  

       δικούς τους ήχους, τους οποίους κατέγραψαν) 

 

       αναγνωρίζουν και διαβάζουν οπτικά σημεία (π.χ. διακρίνουν τα οπτικά 

       χαρακτηριστικά του τίτλου ενός βιβλίου, αναγνωρίζουν τα στοιχεία του 

       εξωφύλλου και ξεχωρίζουν τη γραφή των κεφαλαίων και των πεζών 

       γραμμάτων, η επανάληψη των γραμμάτων και τα έντονα γράμματα) 

 

       μπορούν να συνδέουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τις  

       νέες εργασίες 

 

      μοιράζονται και να εξηγούν το έργο τους σε άλλους 

 

      μοιράζονται σκέψεις και ιδέες πίσω από τα κείμενα που δημιουργούν 

 

 

 

Critical Analyser 

 

 

Transformer 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Παρατηρείται να υπάρχουν τα περισσότερα στοιχεία από το στάδιο «Meaning 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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maker». Αυτό εξηγείται καθώς, τα παιδιά μαθαίνουν να διακρίνουν τα οπτικά 

γραφικά χαρακτηριστικά ενός βιβλίου και να ξεχωρίζουν τη γραφή των κεφαλαίων 

και των μικρών γραμμάτων, ανασύροντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις, τις οποίες 

χρησιμοποιούν σε νέο πλαίσιο. Επίσης, αναπαράγουν με μεγάλη επιτυχία τους ήχους 

της ιστορίας, καθώς και άλλους δικούς τους ήχους. 
 

16
η 

απομαγνητοφώνηση (Ιστορία «η αλεπού και η κότα») 

 

Λειτουργικός χρήστης 

      διερευνήσουν ποικιλόμορφα τα ΤΠΕ μέσω του παιχνιδιού (π.χ. ακούνε το  

      CD με την δική τους μαγνητοφώνηση) 

 

 

Meaning maker 

       

      αναπτύσσουν καλά ερωτήματα για τη διεξαγωγή της έρευνας (μάθηση 

      βασισμένη σε πηγές) 

 

      αναγνωρίζουν και διαβάζουν οπτικά σημεία  

 

      μοιράζονται σκέψεις και ιδέες πίσω από τα κείμενα που δημιουργούν 

 

       επιλέγουν πότε και που να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ή πότε ήταν πιο 

       κατάλληλο το στυλό και το χαρτί 

 

      μπορούν να αποφασίσουν ποια συσκευή ΤΠΕ ήταν η πιο κατάλληλη για την 

       εργασία 

 

      μπορούν να συνδέουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τις  

      νέες εργασίες (π.χ. το κόκκινο βιβλίο)  

 

 

Critical Analyser 

 

 

Transformer 

      επεκτείνουν το παιχνίδι με τις ΤΠΕ σε άλλα γεγονότα ζωγραφική, διάβασμα   

      φτιάχνουν το δικό τους βιβλίο 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Παρατηρείται να υπάρχουν αρκετά στοιχεία από το στάδιο «Meaning maker»,ενώ 

από ένα στοιχείο παρατηρείται στο στάδιο «Λειτουργικός χρήστης» και 

«Transformer». Τα παιδιά σε αυτή τη δραστηριότητα, είχαν αποφασίσει να βάλουν 

λόγια στην ιστορία τους και να φτιάξουν το δικό τους βιβλίο. Μέσα από ερωτήσεις 

και συζήτηση, τα παιδιά φτιάχνουν τη δική τους ιστορία, όπως τη φαντάζονται 

εκείνα.  

 

17
η 

απομαγνητοφώνηση (Ιστορία «είναι βιβλίο») 

 

Λειτουργικός χρήστης 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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Meaning maker 

     

       μαθαίνουν και παρατηρούν από την επίλυση άλλων προβλημάτων (π.χ. ρρρ 

       ή 9, συζήτησαν, σύγκριναν για να καταλήξουν σ’ ένα συμπέρασμα) 

      

      ακολουθούν τις οδηγίες σε παιχνίδια βασισμένα στον γραμματισμό (πχ.  

      στον τίτλο του βιβλίου το Ο είναι το κεφάλι της μαϊμούς) 

       

       αναγνωρίζουν και διαβάζουν οπτικά σημεία (π.χ. τα διάφορα τεχνάσματα που  

       χρησιμοποιεί ο εικονογράφος και ο συγγραφέας)      

   

 

Critical Analyser 

 

      την ανάγκη της κριτικής ανάλυσης του τι διαβάζουμε και γιατί 

 

 

Transformer 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Παρατηρείται να υπάρχουν αρκετά στοιχεία από το στάδιο «Meaning maker»,ενώ 

από ένα στοιχείο παρατηρείται στο στάδιο «Critical Analyser». Τα παιδιά σε αυτή τη 

φάση παρατηρούν τη γραμματοσειρά, την εικόνα που εμφανίζεται, και τον τρόπο που 

γράφεται κάτι στον υπολογιστή, γιατί κάτι θέλει να δείξει. Είναι ένα δυνατό σύγχρονο 

κείμενο που μέσα από τη λιτότητα του, δίνει ουσιαστικές απαντήσεις για το τι είναι 

βιβλίο και τί είναι υπολογιστής. Πρόκειται για την πρώτη επαφή των παιδιών με το 

συγκεκριμένο βιβλίο. 
 

18
η 

απομαγνητοφώνηση (Ιστορία «είναι βιβλίο») 

 

Λειτουργικός χρήστης 

 

 

Meaning maker 

/ αναπτύσσουν καλά ερωτήματα για τη διεξαγωγή της έρευνας(μάθηση 

      βασισμένη σε πηγές) 

 

      αναγνωρίζουν και διαβάζουν οπτικά σημεία  

       

α αναστοχάζονται, εκφράζοντας συναισθήματα και απαντώντας στα κείμενα  

      (π.χ. πώς λέτε να ένιωθε ο γάιδαρος; και δείχνουν με το πρόσωπο τους) 

       

      μπορούν να συνδέουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τις  

      νέες εργασίες (Βλ. απομαγνητοφώνηση 18)         

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ √ 

√ 

√ 

√ 
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Critical Analyser 

 

      την ανάγκη της κριτικής ανάλυσης του τι διαβάζουμε και γιατί 

 

 

Transformer 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Παρατηρείται να υπάρχουν αρκετά στοιχεία από το στάδιο «Meaning maker»,ενώ 

από ένα στοιχείο παρατηρείται στο στάδιο «Critical Analyser». Τα παιδιά σε αυτή τη 

φάση, επεξεργάζονται την παραπάνω ιστορία. Μέσα από ερωτήσεις προσπαθούν να 

διαπιστώσουν τι έγινε και για ποιους λόγους ο συγγραφέας και ο εικονογράφος 

επιλέγει τέτοιου είδους τεχνάσματα στο βιβλίο του.  
 

19
η 

απομαγνητοφώνηση (Ιστορία «είναι βιβλίο») 

 

Λειτουργικός χρήστης 

 

 

Meaning maker 

/     προσέχουν και παρατηρούν τα γράμματα 

       

 

      μπορούν να συνδέουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τις  

      νέες εργασίες (Βλ. απομαγνητοφώνηση 17 & 18)         

 

 

Critical Analyser 

 

 

Transformer 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Παρατηρείται να υπάρχουν λίγα μόνο στοιχεία από το στάδιο «Meaning maker». 

Αυτό δικαιολογείται, καθώς πρόκειται για ένα πολύ μικρό κείμενο καταγραφής, που 

δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε ολοκληρωμένα. Παρ’ όλα αυτά, στόχος εδώ ήταν 

να προσέξουν τα γράμματα, όπως αναφέρει η εκπαιδευτικός.  

 

20
η 

απομαγνητοφώνηση (Ιστορία «είναι βιβλίο») 

 

Λειτουργικός χρήστης 

 

 

Meaning maker 

      μαθαίνουν και παρατηρούν από την επίλυση άλλων προβλημάτων 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 
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       αναπτύσσουν καλά ερωτήματα για τη διεξαγωγή έρευνας (π.χ. τι χρειάζεται για 

       να υπάρξει διάλογος;) 

      

      διαβάζουν και κατανοούν το πρόγραμμα 

 

       αναγνωρίζουν και διαβάζουν οπτικά σημεία (πεζά, κεφαλαία γράμματα, 

       γραμματοσειρές, εφέ, εκφράσεις προσώπων) 

     

      μπορούν να συνδέουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τις  

      νέες εργασίες (π.χ. διάλογος)         

 

 

Critical Analyser 

       τη σημασία των υπολογιστών στον κόσμο και πόσο βασιζόμαστε σε αυτούς 

       (π.χ. ερώτηση: σε τι μας χρησιμεύουν οι υπολογιστές;) 

 

       πως οι υπολογιστές είναι κεντρικοί σε όλα, στο σπίτι και πως 

      περιτριγυριζόμαστε απ’ αυτούς 

 

       για πόσα πολλά, διαφορετικά πράγματα χρησιμοποιούμε/χρειαζόμαστε τους  

       υπολογιστές 

 

Transformer 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Παρατηρείται να υπάρχουν αρκετά στοιχεία από το στάδιο «Meaning maker» και το 

«Critical Analyser». Τα παιδιά σε αυτή τη δραστηριότητα καλούνται να προσέξουν 

τις γραμματοσειρές, τα εφέ και μετά να μπουν στη διαδικασία να δουν τις διαφορές 

μεταξύ βιβλίου και του υπολογιστή. Ξανασυζητούν κάποια σημεία του βιβλίου και 

κάνουν υποθέσεις.  
 

 

21
η 

απομαγνητοφώνηση (Ιστορία «είναι βιβλίο») 

 

Λειτουργικός χρήστης 

 

 

Meaning maker 

/   χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών (δεν το  

       χρησιμοποίησαν, απλά το κατάλαβαν) 

 

       πληκτρολογούν λέξεις-κλειδιά σε μία μηχανή αναζήτησης (δεν το έκαναν,  

       απλά γνώρισαν τι σημαίνει μηχανή αναζήτησης) 

 

       αναγνωρίζουν ορισμένους ήχους και τις σημασίες τους (π.χ. τον τόνο κλήσης  

       του διαδικτύου ˙ σε σύγκριση με το βιβλίο, παρατήρησαν ομοιότητες και  

       διαφορές του υπολογιστή και του βιβλίου) 

 

    

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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       χρησιμοποιούν τον υπολογιστή για την υποστήριξη ορθογραφίας, ακουστικών 

       και οπτικών πτυχών του υπολογιστή (π.χ. συζήτηση για τη χρησιμότητα του 

       υπολογιστή) 

    

       αναγνωρίζουν ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ένα 

      εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων και τόπων 

 

       χρησιμοποιούν διαφορετικά είδη κειμένων για την μετάδοση διαφορετικών  

       ειδών μηνυμάτων (π.χ. βιβλίο, υπολογιστής) 

       

      κατανοούν το σκοπό των διαφορετικών συσκευών (π.χ. πληκτρολόγιο,  

      ποντίκι κ.ο.κ) 

 

       επιλέγουν πότε και που να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ή πότε ήταν πιο 

       κατάλληλο το στυλό και το χαρτί (απλά το κατανοούν μέσα από συζήτησα 

       υποθετικά) 

 

      μπορούν να συνδέουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τις  

      νέες εργασίες 

 

 

Critical Analyser 

       

      τη σημασία των υπολογιστών στον κόσμο και πόσο βασιζόμαστε σε αυτούς  

 

       πως οι υπολογιστές είναι κεντρικοί σε όλα, στο σπίτι και πως 

       περιτριγυριζόμαστε απ’ αυτούς 

 

       για πόσα πολλά, διαφορετικά πράγματα χρησιμοποιούμε/χρειαζόμαστε τους  

       υπολογιστές 

 

       τη δύναμη του διαδικτύου στο να βρίσκουμε και να μοιραζόμαστε 

       πληροφορίες και να επικοινωνούμε (σαν ιδέα το αναφέρουν) 

 

       πως το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά μηνύματα φέρνουν τους ανθρώπους 

       κοντά και κάνουν τον κόσμο μικρότερο (π.χ. είχαν στείλει μήνυμα στο Μάριο 

       και στον Αντρέα) 

 

       το γεγονός ότι το διαδίκτυο είναι διαθέσιμο σε διαφορετικές γλώσσες για 

       άλλες χώρες και ανθρώπους (π.χ. να τους δούμε από την κάμερα αναφέρει ένα 

       παιδάκι) 

 

       τη δύναμη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων για να βρει κάποιος και να μοιραστεί  

       πληροφορίες και να επικοινωνήσει 

 

 

Transformer 

      επεκτείνουν το παιχνίδι με τις ΤΠΕ σε άλλα γεγονότα π.χ. ζωγραφική 

      (αναφέρει ένα παιδί) 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 



178 
 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Παρατηρείται να υπάρχουν αρκετά στοιχεία από το στάδιο «Meaning maker» και το 

«Critical Analyser». Σε αυτή τη δραστηριότητα, τα παιδιά προσπαθούν να 

ξαναθυμηθούν τι χρειάζεται για να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας και τι σημαίνει 

διάλογος. Με αφορμή αυτό, καταγράφουν τι μας προσφέρει ένας υπολογιστής και τι 

μας προσφέρει ένα βιβλίο. Όπως παρατηρούμε και πιο πάνω, πολλά απ’ αυτά τα 

στοιχεία απλά τα ανέφεραν σαν ιδέα ή τα παρατήρησαν, χωρίς να συμβαίνουν στην 

πραγματικότητα.  

 

22
η 

απομαγνητοφώνηση (Ιστορία «μ’ ακούει κανείς;») 

 

Λειτουργικός χρήστης 

 

 

Meaning maker 

       ακολουθούν τις οδηγίες σε παιχνίδια βασισμένα στον γραμματισμό (π.χ. τι  

       σημαίνουν τα πεζά και τα κεφαλαία γράμματα, οι ήχοι που μικραίνουν και  

       μεγαλώνουν αντίστοιχα και η αναπαραγωγή αυτών των ήχων) 

  

      αναπτύσσουν καλά ερωτήματα για τη διεξαγωγή έρευνας    

 

      αναγνωρίζουν και διαβάζουν οπτικά σημεία 

   

      μπορούν να συνδέουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τις  

      νέες εργασίες 

 

 

Critical Analyser 

       

 

Transformer 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Παρατηρείται να υπάρχουν λίγα στοιχεία μόνο από το στάδιο «Meaning maker». 

Στόχος σε αυτή τη δραστηριότητα είναι τα παιδιά να παρατηρήσουν τα εφέ των 

γραμμάτων και να δουν τη σημασία αυτών μέσα στο κείμενο.  

 

 

23
η 

απομαγνητοφώνηση (Ιστορία «μ’ ακούει κανείς;») 

 

Λειτουργικός χρήστης 

 

 

 

 

Meaning maker 

√ 

√ 

√ 

√ 
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      αναπτύσσουν καλά ερωτήματα για τη διεξαγωγή έρευνας   

 

      διαβάζουν και κατανοούν το πρόγραμμα 

 

      αναγνωρίζουν και διαβάζουν οπτικά σημεία 

   

      μπορούν να συνδέουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τις  

      νέες εργασίες 

 

 

Critical Analyser 

       

 

Transformer 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Παρατηρείται να υπάρχουν λίγα στοιχεία μόνο από το στάδιο «Meaning maker». Τα 

παιδιά σε αυτή την δραστηριότητα, φτιάχνουν τους ήχους που αναπαρήγαγαν. Πιο 

συγκεκριμένα, καταγράφουν τους ήχους ανάλογα με την ένταση τους. Άλλοι ήχοι 

είναι δυνατά από την αρχή ως το τέλος, άλλοι  είναι δυνατά στην αρχή και 

χαμηλόφωνα μετά.  

 

24
η 

απομαγνητοφώνηση (Ιστορία «η κότα και η αλεπού») 

 

Λειτουργικός χρήστης 

 

 

Meaning maker 

      δημιουργούν σκηνές με ένα θέμα ή σχετικές πτυχές (π.χ. από τις εικόνες  

      φαντάζονται μία δική τους ιστορία) 

 

      είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να ξέρουν τι να δημιουργήσουν 

 

      αναπτύσσουν καλά ερωτήματα για τη διεξαγωγή έρευνας   

 

      αναστοχάζονται, εκφράζοντας συναισθήματα και απαντώντας στα κείμενα 

 

      αναγνωρίζουν και διαβάζουν οπτικά σημεία (π.χ. τις εικόνες) 

 

      μοιράζονται σκέψεις και ιδέες πίσω από τα κείμενα που δημιουργούν 

   

      μπορούν να συνδέουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τις  

      νέες εργασίες (π.χ. το «κόκκινο βιβλίο») 

 

 

Critical Analyser 

       

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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Transformer 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Παρατηρείται να υπάρχουν μερικά στοιχεία μόνο από το στάδιο «Meaning maker». 

Τα παιδιά σε αυτή την δραστηριότητα, κάνουν υποθέσεις για το εξώφυλλο του 

βιβλίου. Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελείται μόνο από εικόνες και πρέπει με βάση 

αυτές να φτιάξουν μια ιστορία, ένα κείμενο. Τα παιδιά ξεφυλλίζουν το βιβλίο και 

κάνουν παρατηρήσεις, επισημαίνουν πράγματα, κάνουν συνδέσεις και εμπλουτίζουν 

το λεξιλόγιο τους.  

 

25
η 

απομαγνητοφώνηση (Ιστορία «το λουλούδι») 

 

Λειτουργικός χρήστης 

 

 

Meaning maker 

    

      αναπτύσσουν καλά ερωτήματα για τη διεξαγωγή έρευνας (μάθηση βασισμένη 

      σε πηγές) 

      αναστοχάζονται, εκφράζοντας συναισθήματα και απαντώντας στα κείμενα 

 

      αναγνωρίζουν κα διαβάζουν οπτικά σημεία (π.χ. τις εικόνες) 

 

 

 

Critical Analyser 

       

 

Transformer 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Παρατηρείται να υπάρχουν λίγα στοιχεία μόνο από το στάδιο «Meaning maker».  

Σε αυτή την δραστηριότητα, στόχος είναι η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. Τα 

παιδιά κάνουν υποθέσεις για το εξώφυλλο και την εξέλιξη της ιστορίας. Αναδύονται 

πολλές γνώσεις σχετικά με το βιβλίο. Φαίνονται οι σκέψεις και η εξέλιξη των εννοιών 

στη γλωσσική τους ανάπτυξη. 
 

26
η 

απομαγνητοφώνηση (Ιστορία «μ’ ακούει κανείς;») 

 

Λειτουργικός χρήστης 

 

 

Meaning maker 

    

      δημιουργούν σκηνές με ένα θέμα ή σχετικές πτυχές 

 

√ 

√ 

√ 

√ 



181 
 

      

      ακολουθούν τις οδηγίες σε παιχνίδια βασισμένα στον γραμματισμό (π.χ.  

      διάλογος με κούκλες) 

 

      αναπτύσσουν καλά ερωτήματα για τη διεξαγωγή έρευνας (μάθηση βασισμένη 

      σε πηγές) 

 

      αναστοχάζονται, εκφράζοντας συναισθήματα και απαντώντας στα κείμενα 

 

      αναγνωρίζουν και διαβάζουν οπτικά σημεία (π.χ. τις εικόνες) 

 

      μπορούν να συνδέουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τις  

      νέες εργασίες 

 

 

Critical Analyser 

      την ανάγκη της κριτικής ανάλυσης του τι διαβάζουμε και γιατί 

 

 

 

Transformer 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Παρατηρείται να υπάρχουν μερικά στοιχεία μόνο από το στάδιο «Meaning maker». 

Στόχος σε αυτή τη δραστηριότητα είναι να διαπιστώσουν τα στοιχεία της 

επικοινωνίας. Με αφορμή αυτό, τα παιδιά παροτρύνθηκαν να ξεκινήσουν έναν 

διάλογο μεταξύ τους. Τα παιδιά δημιούργησαν και διαλόγους σωστούς και διαλόγους 

που έλεγαν άσχετα πράγματα. Στη συνέχεια είχαν την ικανότητα να μετατρέψουν 

αυτόν το διάλογο σε  σωστό και μη. 
 

27
η 

απομαγνητοφώνηση (Ιστορία «κατσούφα πασχαλίτσα») 

 

Λειτουργικός χρήστης 

 

 

 

 

Meaning maker 

    

      ακολουθούν τις οδηγίες σε παιχνίδια βασισμένα στον γραμματισμό  

 

      αναπτύσσουν καλά ερωτήματα για τη διεξαγωγή έρευνας (μάθηση βασισμένη 

      σε πηγές)  

      μοιράζονται σκέψεις και ιδέες πίσω από τα κείμενα που δημιουργούν 

 

      αναγνωρίζουν και διαβάζουν οπτικά σημεία (τις εικόνες) 

 

      μπορούν να συνδέουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τις  

      νέες εργασίες 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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Critical Analyser 

       

 

Transformer 

 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Παρατηρείται να υπάρχουν μερικά στοιχεία μόνο από το στάδιο «Meaning maker». 

Σε αυτή τη δραστηριότητα, τα παιδιά καταγράφουν τα ζώα που συνάντησε η 

πασχαλίτσα στο δρόμο της, κάνοντας μια ανακεφαλαίωση της ιστορίας. Πρόκειται 

για την πρώτη επεξεργασία του παραμυθιού, στην οποία τα παιδιά έχουν ήδη να 

διαχειριστούν τη λέξη κατσούφα, την έννοια του λεξικού, την έννοια της ώρας, 

καθώς και για ποιο λόγο συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και ενώ είναι τόσο 

μικρή, τα βάζει με τόσο δυνατά ζώα. Τέλος, τι ήταν εκείνο που την έκανε να αλλάξει 

συμπεριφορά και να μιλήσει με καλύτερο τρόπο στην άλλη πασχαλίτσα στο τέλος του 

ταξιδιού της.  
 

28
η 

απομαγνητοφώνηση (Ιστορία «κατσούφα πασχαλίτσα») 

 

Λειτουργικός χρήστης 

 

 

Meaning maker 

       

      είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να ξέρουν τι να δημιουργήσουν (π.χ.  

      χωρίστηκαν σε ζευγάρια και σκεφτόταν τι θα ήθελαν να κάνουν με το  

      συγκεκριμένο παραμύθι) 

 

      ακολουθούν τις οδηγίες σε παιχνίδια βασισμένα στον γραμματισμό  

 

 

      αναπτύσσουν καλά ερωτήματα για τη διεξαγωγή έρευνας (μάθηση βασισμένη 

      σε πηγές) 

 

      μοιράζονται σκέψεις και ιδέες πίσω από τα κείμενα που δημιουργούν 

 

      αναγνωρίζουν και διαβάζουν οπτικά σημεία  

 

      μπορούν να συνδέουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τις  

      νέες εργασίες 

 

 

Critical Analyser 

      τη δύναμη του διαδικτύου στο να βρίσκουμε και να μοιραζόμαστε πληροφορίες  

      και να επικοινωνούμε (π.χ. αναζήτησαν εικόνες της μελίγκρας) 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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Transformer 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Παρατηρείται να υπάρχουν μερικά στοιχεία μόνο από το στάδιο «Meaning maker». 

Ουσιαστικά, αυτή η καταγραφή αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης. Πιο 

συγκεκριμένα, επεξεργάζονται την έννοια της «μελίγκρας», αναζητούν εικόνες στο 

διαδίκτυο, καθώς επίσης παρατήρησαν το ρολόι στο πάνω μέρος του βιβλίου και έτσι 

επεξεργάστηκαν και την έννοια της ώρας.  
 

29
η 

απομαγνητοφώνηση (Ιστορία «κατσούφα πασχαλίτσα») 

 

Λειτουργικός χρήστης 

 

 

Meaning maker 

      είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να ξέρουν τι να δημιουργήσουν  

       

       αναπτύσσουν καλά ερωτήματα για τη διεξαγωγή έρευνας (π.χ. Ας πούμε κυρία 

       ότι θέλουμε να πετύχουμε το ροζ χρώμα. Θα κάνουμε πόλεμο για να το 

      πάρουμε;) 

 

      δημιουργούν σκηνές με ένα θέμα ή σχετικές πτυχές 

 

      αναγνωρίζουν και διαβάζουν οπτικά σημεία  

 

      μπορούν να συνδέουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τις  

      νέες εργασίες 

 

 

Critical Analyser 

   

 

 

Transformer 

 

 

Λίγα λόγια (Σχολιασμός) 

Παρατηρείται να υπάρχουν μερικά στοιχεία μόνο από το στάδιο «Meaning maker». 

Ουσιαστικά, αυτή η καταγραφή αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης. Πιο 

συγκεκριμένα, επεξεργάζονται το τέλος της ιστορίας. Βλέπουν τον ευγενικό τρόπο 

αλλά και τον αγενή. Μέσα από συζήτηση καταλήγουν στο πως πρέπει να 

συμπεριφέρονται για να πετύχουν κάτι, αλλά και πώς μπορεί η επικοινωνία να 

εξελίσσεται ευχάριστα.   
 

 

  

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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Απομαγνητοφωνήσεις  

         Οι απομαγνητοφωνήσεις που έγιναν δεν περιέχονται στο παράρτημα για λόγους 

προστασίας της ανωνυμίας των συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά προγράμματα, που 

ηχογραφήθηκαν. Οι απομαγνητοφωνήσεις βρίσκονται στη διάθεση των αξιολογητών 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

 


