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Οπηηθόο γξακκαηηζκόο θαη πξνθνξηθόο ιόγνο: ε αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνύ ιόγνπ ζηελ  πξνζρνιηθή ειηθία κέζα από ηε ρξήζε 

θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ 

 

Μαξία Κεξακπδά, Μαξία Τξνύιινπ 

Παλεπηζηήκην Δπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

Abstract  

The relation between the child of pre-school years and its ability to read and write is of great importance 

for its development as a pupil and its integration in a society of written communication  (Dellaxhe et al., 

1989, Dumazedier & De Gisors, 1989, Clay, 1991 & 2001). Particularly the teacher’s role according to 

the teacher’s book, is to encourage children to communicate through participating daily in speaking 

activities.  

In these activities students should perform discussions and conversations, use narrative and 

descriptive language, practice reasoning, argumentation and listening. In the field of visual literacy 

several studies have indicated that the use of images complementary to the written text, enhance critical 

reading and thinking abilities (activation of prior knowledge, use of different genres, identification of the 

basic narrative elements, formulation of assumptions, understanding of the sequence of events) through 

observation and reading of images. Furthermore, by analyzing an image, students make use of the same 

terminology like the one they would use when analyzing a written text, the symbol, the point of view, the 

content and the scene (Sieber, 2001).  

The method we suggest concerns the use of photographic material, according to the findings and 

teaching strategies of foreign teachers and researchers, in order to interconnect activities of speaking 

skills to visual literacy.  

 

1. Ειζαγωγή 

Σύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο ηεο παηδαγσγηθήο ην παηδί δελ είλαη άγξαθνο πίλαθαο 

θαη ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δελ είλαη ε εθ ηνπ κεδελόο παξνρή γλώζεο. Τα παηδηά, 

ηδηαίηεξα ηε ζεκεξηλή επνρή, έξρνληαη ζην ζρνιείν έρνληαο αλαπηύμεη ηθαλόηεηεο θαη 

δεμηόηεηεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξώπηλεο αλάπηπμεο. Δηδηθά 

όζνλ αθνξά ζην πξνθνξηθό ιόγν ηα λήπηα είλαη ηθαλά λα ζπλζέηνπλ θαη λα θαηαλννύλ 
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απιέο πξνηάζεηο, λα αθεγνύληαη, λα θάλνπλ δηάινγν θαη ην ιεμηιόγηό ηνπο θηάλεη θαηά 

κέζν όξν ηνλ πέκπην ρξόλν ηηο 2072 θαη ηνλ έθην ρξόλν ηηο 2500 ιέμεηο
1
. 

Τν λεπηαγσγείν απνηειεί ηε ζρνιηθή βαζκίδα ηελ νπνία ην παηδί γλσξίδεη 

πξώηε θαη γίλεηαη ν ρώξνο κέζα ζηνλ νπνίν κπνξνύλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, λα 

εμηζνξξνπεζνύλ ε γιώζζα ηνπ ζρνιείνπ κε ηε γιώζζα ηνπ θνηλσληθνύ 

πεξηβάιινληνο
2
, ελώ κπνξεί εθηόο ησλ άιισλ λα βνεζήζεη ηα λήπηα λα δηεπξύλνπλ ην 

γισζζηθό ηνπο νξίδνληα εκπινπηίδνληαο ην ήδε απνθηεκέλν από απηά ιεμηιόγην θαη ηηο 

ήδε απνθηεκέλεο γισζζηθέο  δνκέο 
3
. 

Τα λήπηα ζηελ ειηθία ησλ 4-6 εηώλ έρνπλ εθείλεο ηηο ςπρνινγηθέο 

πξνϋπνζέζεηο, νη νπνίεο ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηνύλ ην ζπκβνιηθό 

ζύζηεκα ηεο γιώζζαο θαη λα αλάγνπλ ηνλ αληηθεηκεληθό θόζκν ζε γισζζηθά ζεκεία
4
. 

Αθόκε ζύκθσλα κε πνιινύο ςπρνγισζζνιόγνπο ην λήπην βξίζθεηαη ζην ζηάδην θαηά 

ην νπνίν έρεη θαηαθηήζεη κεγάιν κέξνο ηεο θσλνινγηθήο, ηεο κνξθνινγηθήο θαη ηεο 

ζπληαθηηθήο δνκήο ηεο γιώζζαο. Ωζηόζν πζηεξεί ζε αξθεηά ζεκεία ζην κνξθνινγηθό, 

ζην ζπληαθηηθό, ζην ζεκαζηνινγηθό θαη ζην ιεμηινγηθό επίπεδν, θαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

πξαγκαηνινγηθώλ θαη θεηκεληθώλ γλώζεσλ. Έηζη ην λεπηαγσγείν θαζίζηαηαη ε 

βαζκίδα, ε νπνία κέζσ ηνπ ιεμηινγηθνύ θαη ηνπ κνξθνζπληαθηηθνύ εκπινπηηζκνύ ζα 

βνεζήζεη ηα λήπηα λα πεξάζνπλ από ηελ παζεηηθή γλώζε ηνπ γισζζηθνύ ζπζηήκαηνο 

ζηελ ελεξγεηηθή
5
.  

 Σύκθσλα κε ην ηζρύνλ αλαιπηηθό πξόγξακκα ε γιώζζα δελ απνηειεί μερσξηζηό 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, αιιά εκπιέθεηαη ζε όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, θαζώο 

είλαη απαξαίηεηε ζε όιεο ηηο κνξθέο ηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί επηθνηλσλία. 

Σπγθεθξηκέλα ζην πξόγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ αλαθέξεηαη όηη ε γιώζζα έρεη εμ 

νξηζκνύ δηαζεκαηηθό ραξαθηήξα θαη νη δξαζηεξηόηεηεο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο, 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο ζπλδένληαη κε όια ηα ζέκαηα πνπ πξνζεγγίδνληαη
6
, ελώ όζνλ 

αθνξά ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνηείλνληαη, είλαη θπξίσο ζπιινγηθέο θαη επλννύλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε, ηελ επηθνηλσλία, ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ηνλ πξνθνξηθό θαη ην 

                                                 
1
 Βι. Τδνπξηάδνπ, Μ. 1995. Ο ιόγνο ηνπ παηδηνύ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Θεζζαινλίθε: Πξνκεζεύο, 97-

133. 
2
. Φαηδεζαββίδεο, Σ. 2002. Η Γισζζηθή Αγσγή ζην Νεπηαγσγείν. Θεζζαινλίθε: Βάληαο, 26. 

3
. Φαηδεζαββίδεο, Σ. 2002. ό.π., 18. 

4
. Φαηδεζαββίδεο, Σ. 2002. ό.π., 23. 

5
 Φαηδεζαββίδεο, Σ. 2002. ό.π., 26-28. 

6
 ΓΔΠΠΣ (Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ), Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην, ΦΔΚ 303 

θαη 304/13-3-2003, Τεύρνο Β, Τ. Α’ & Β’, 590. 
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γξαπηό ιόγν
7
. Γεληθόηεξα, ην δεηνύκελν πιένλ δελ είλαη ε παζεηηθή πξόζιεςε γλώζεο 

θαη ε κάζεζε κέζσ ηεο επαλάιεςεο, αιιά ε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ, πνπ επλννύλ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ κεηαμύ ησλ λεπίσλ θαη ηεο λεπηαγσγνύ.  

Οη ζθνπνί πνπ ζέηεη ζήκεξα ην Νεπηαγσγείν σο πξνο ηε γισζζηθή αγσγή είλαη 

αθελόο λα αλαπηπρζνύλ ηα λήπηα γισζζηθά θαη λνεηηθά θαηαλνώληαο θαη παξάγνληαο 

πξνθνξηθό ιόγν θαη αθεηέξνπ λα εηζαρζνύλ ζηε ζεκαζία ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ
8
. Σηόρνο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιώζζαο ζήκεξα είλαη ε 

απόθηεζε εθ κέξνπο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο απαξαίηεηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλόηεηαο 

σο απνηέιεζκα ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ απαξαίηεησλ επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ. Με ηελ 

έλλνηα απηή, νη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο δελ είλαη άιιν παξά νη δηάθνξεο κνξθέο 

γξακκαηηζκνύ (literacy), κε ηηο νπνίεο πξέπεη λα εμνπιηζηνύλ ηα παηδηά γηα λα κπνξνύλ 

ζην κέιινλ λα ιεηηνπξγνύλ σο απνηειεζκαηηθνί πνιίηεο, πνπ ζα ειέγρνπλ δηα ηνπ 

ιόγνπ ηνλ θόζκν πνπ ηνπο πεξηβάιιεη θαη ζα αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά ηα όζα 

ζπκβαίλνπλ γύξσ ηνπο
9
. 

 

2. Γραμμαηιζμός και πολσγραμμαηιζμοί 

Ο όξνο γξακκαηηζκόο (literacy) ζεκαίλεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ λα θαηαλνεί, λα 

εξκελεύεη θαη λα αληηκεησπίδεη θξηηηθά ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο ιόγνπ, λα είλαη ζε ζέζε 

λα παξάγεη κηα γθάκα εηδώλ ιόγνπ θαη λα ιεηηνπξγεί ζε δηάθνξεο επηθνηλσληαθέο 

ζπλζήθεο ρξεζηκνπνηώληαο γξαπηό, πξνθνξηθό ιόγν θαη κε γισζζηθά θείκελα
10

.  

Ο Alvermann (2002) απαίηεζε αλαπξνζδηνξηζκό ηνπ όξνπ γξακκαηηζκνί ώζηε 

λα πεξηιακβάλεη ηηο νπηηθέο, αθνπζηηθέο θαη ζεκεησηηθέο εξκελείεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηε δόκεζε θαη αλαδόκεζε ησλ έληππσλ θαη κε θεηκέλσλ, ελώ ν 

Kellner
11

 παξαηήξεζε όηη εθηόο από ηνλ θξηηηθό γξακκαηηζκό ζηα ΜΜΕ, ηνλ έληππν 

γξακκαηηζκό, ηνλ ηερλνινγηθό γξακκαηηζκό θαη ηνλ πνιπκεζηθό γξακκαηηζκό, νη 

πνιιαπινί γξακκαηηζκνί πεξηιακβάλνπλ ηνλ πνιηηηζκηθό γξακκαηηζκό, ηνλ θνηλσληθό 

γξακκαηηζκό θαη ηνλ νηθν-γξακκαηηζκό.  

                                                 
7
 ΓΔΠΠΣ ό.π., 591. 

8
 Φαηδεζαββίδεο, Σ. 2002. ό.π., 30. 

9
 Φαηδεζαββίδεο, Σ. 2002. ό.π., 43. 

10
Ο γξακκαηηζκόο δειαδή δελ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζε γισζζηθνύ ραξαθηήξα γλώζεηο θαη 

δεμηόηεηεο. Φαηδεζαββίδεο, Σ. Πνιπγξακκαηηζκνί θαη δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. 

http://users.auth.gr/~ sofronis/dimos/docs/ergasia93.pdf [7/7/09].  
11

Kellner, D. 1998. Multiple literacies and critical pedagogy in a multicultural society. Educational 

Theory, 48 (1), 119. 

http://users.auth.gr/~%20sofronis/dimos/docs/ergasia93.pdf
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Έηζη ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη αλαπηπρζεί ε έλλνηα ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ 

(multiliteracies), ε νπνία  ππνδειώλεη ηελ πνηθηιία ησλ κνξθώλ θεηκέλνπ πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ πνιπκέζσλ, αιιά θαη ηελ πνηθηιία 

κνξθώλ θεηκέλνπ πνπ παξάγνληαη κέζα ζε κηα  πνιύγισζζε θαη πνιππνιηηηζκηθή 

θνηλσλία. Γειώλεη ηε γισζζηθή πνιπκνξθία ηόζν ζε γεσγξαθηθό όζν θαη ζε 

θνηλσληθό -κε ηελ επξύηεξε έλλνηα- επίπεδν
12

.  

Οη πνιπγξακκαηηζκνί είλαη κηα πξνζέγγηζε, όπνπ θπξηαξρεί ε έκθαζε ζηελ 

ηξηβή ησλ δηδαζθνκέλσλ κε θείκελα θαη είδε ιόγνπ από έλα επξύ θάζκα κέζσλ θαη 

από έλα επξύ θάζκα πνιηηηζκηθώλ πεγώλ. Έηζη νη δηδαζθόκελνη αλαπηύζζνπλ κηα 

θξηηηθή κεηαγιώζζα γηα λα κηινύλ, αιιά θαη λα θαηαιαβαίλνπλ, ηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζκηθή δύλακε απηώλ ησλ θεηκέλσλ, θαζώο θαη ησλ ζπλαθώλ θνηλσληθώλ 

πξαθηηθώλ
13

. Γηα ην ιόγν απηό αλαθεξόκαζηε ζε ηερλνινγηθό γξακκαηηζκό, νπηηθό 

γξακκαηηζκό, επηζηεκνληθό γξακκαηηζκό, κνπζηθό γξακκαηηζκό, θ.ά. 

Με ηηο έλλνηεο ηνπ γξακκαηηζκνύ θαη ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ ζρεηίδεηαη θαη ε 

έλλνηα ησλ εηδώλ ιόγνπ. Τα είδε ιόγνπ είλαη θαηεγνξίεο, νη νπνίεο παξάγνληαη κέζα 

από ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ αλαγλσζηηθώλ 

ζπλεζεηώλ. Τα είδε δηακνξθώλνπλ, αιιά θαη πεξηνξίδνπλ ηα κελύκαηα πνπ δέρεηαη ν 

αλαγλώζηεο από ην θείκελν
14

.  

 

3. Πολσηροπικόηηηα 

Μηα αθόκε έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ νπηηθνύ γξακκαηηζκνύ θαη ηνπ 

πξνθνξηθνύ ιόγνπ είλαη ε πνιπηξνπηθόηεηα. Ο Φαηδεζαββίδεο
15

 αλαθέξεη όηη κηα από 

ηηο ζεκαληηθόηεξεο αξρέο ηνπ ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ζα πξέπεη λα 

θηλείηαη ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζην ειιεληθό ζρνιείν είλαη ε 

                                                 
12

Φαηδεζαββίδεο, Σ. Η Δηδαζθαιία  ηεο Ειιεληθήο Γιώζζαο ζην πιαίζην ησλ Πνιπγξακκαηηζκώλ 

(Πξνεηνηκαζία ηνπ θνηλσληθνύ κέιινληνο ησλ καζεηώλ) http://2dim-kalam.thess.sch.gr/arthra/arthr4.htm 

[6/7/09].  
13

Kalantzis, M. & Cope, B. Πνιπγξακκαηηζκνί. (κεη. Νίθνο Γεσξγίνπ). http://www.greek-

language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e2/index.html [7/7/09].  
14

Φαηδεζαββίδεο, Σ. Η Δηδαζθαιία  ηεο Ειιεληθήο Γιώζζαο ζην πιαίζην ησλ Πνιπγξακκαηηζκώλ 

(Πξνεηνηκαζία ηνπ θνηλσληθνύ κέιινληνο ησλ καζεηώλ) http://2dim-kalam.thess.sch.gr/arthra/arthr4.htm 

[6/7/09].  
15

 Φαηδεζαββίδεο, Σ. Η Δηδαζθαιία  ηεο Ειιεληθήο Γιώζζαο ζην πιαίζην ησλ Πνιπγξακκαηηζκώλ 

(Πξνεηνηκαζία ηνπ θνηλσληθνύ κέιινληνο ησλ καζεηώλ) http://2dim-kalam.thess.sch.gr/arthra/arthr4.htm 

[6/7/09].  

http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e2/01.html
http://2dim-kalam.thess.sch.gr/arthra/arthr4.htm
http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e2/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e2/index.html
http://2dim-kalam.thess.sch.gr/arthra/arthr4.htm
http://2dim-kalam.thess.sch.gr/arthra/arthr4.htm
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ελαζρόιεζε κε πνιπηξνπηθά θείκελα, ώζηε λα εμνηθεησζνύκε κε ηνπο  λένπο ηξόπνπο 

παξνπζίαζεο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ καδηθήο επηθνηλσλίαο. 

Σύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο πνιπηξνπηθόηεηαο θάζε θείκελν είλαη έλα πνιιαπιό 

ζύζηεκα ηξόπσλ
16

, όπσο γηα παξάδεηγκα ν γξαπηόο θαη ν πξνθνξηθόο ιόγνο, ε εηθόλα, 

ε θσηνγξαθία, ην ζρέδην, ην ζρεδηάγξακκα, ην ρξώκα, ε γξακκαηνζεηξά, ε θηλνύκελε 

εηθόλα, ν ήρνο, ε κνπζηθή, ν ξπζκόο θαη νη ρεηξνλνκίεο. Οη ηξόπνη απηνί έρνπλ 

αληηθαηαζηήζεη έλα κέξνο ηνπ γξαπηνύ θαη πξνθνξηθνύ ιόγνπ ζηε δεκόζηα 

επηθνηλσλία θαη δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα κεηάδνζεο θαη πξόζιεςεο κελπκάησλ ρακεινύ 

πιεξνθνξηαθνύ θνξηίνπ, αιιά πςειήο επηθνηλσληαθήο ζπρλόηεηαο θαη εκβέιεηαο
17

.  

Σηηο κέξεο καο ηα παηδηά κεγαιώλνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ γεκάην εηθόλεο, 

ζηαηηθέο ή θηλνύκελεο θαη έξρνληαη ζε επαθή κε πνιπηξνπηθά θείκελα από πνιύ κηθξή 

ειηθία κέζσ ηεο ηειεόξαζεο, ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ, 

θ.ιπ. Η θσηνγξαθία, κε ηε ιεδάληα πνπ ζπλήζσο ηε ζπλνδεύεη, απνηειεί κηα πνιύ 

απιή κνξθή πνιπηξνπηθνύ θεηκέλνπ (εηθόλα θαη θείκελν) ην νπνίν κπνξεί λα 

πξνζεγγηζηεί εύθνια από κηα ηάμε λεπηαγσγείνπ. Τν ζρνιείν έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

εηζαγάγεη ηα παηδηά ζε κηα πνηθηιία εηδώλ ιόγνπ, άξα θνηλσληθώλ δξάζεσλ, ώζηε λα 

ελδπλακσζνύλ όρη κόλν γισζζηθά, αιιά θαη θνηλσληθά
18

. 

 

4. Οπηικός γραμμαηιζμός 

Ο νπηηθόο γξακκαηηζκόο νξίδεηαη σο ε ηθαλόηεηα πξνζέγγηζεο, αλάιπζεο, εθηίκεζεο θαη 

επηθνηλσλίαο κελπκάησλ ζε δηάθνξεο κνξθέο
19

 ή, όπσο ην ζέηνπλ νη Hobbs & Frost
20

, ν 

νπηηθόο γξακκαηηζκόο είλαη ε ηθαλόηεηα ηεο αλάιπζεο, εθηίκεζεο θαη δεκηνπξγίαο 

κελπκάησλ ηερλνινγίαο θαη ΜΜΕ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ ηε γιώζζα, θηλνύκελεο 

εηθόλεο, κνπζηθή, ερεηηθά εθέ θαη άιιεο ηερληθέο.  

                                                 
16

Φνληνιίδνπ, Δ. Εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο πνιπηξνπηθόηεηαο http://www.netschoolbook.gr/ 

polytropy.html  [1/9/08].  
17

 Σηάκνπ, Φ. θ.α. (2003). Η αλάγλσζε θαη ε παξαγσγή πνιπηξνπηθόηεηαο ζε καζεζηαθό πεξηβάιινλ: 

πξώηεο δηαπηζηώζεηο από κηα δηδαθηηθή εθαξκνγή. Γξαπηή αλαθνίλσζε (poster) ζηελ 24
ε
 Δηήζηα 

Σπλάληεζε ηνπ Τνκέα Γισζζνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. 9-11/5/2003.  
18

 Φαηδεζαββίδεο, Σ. Η Δηδαζθαιία  ηεο Ειιεληθήο Γιώζζαο ζην πιαίζην ησλ Πνιπγξακκαηηζκώλ 

(Πξνεηνηκαζία ηνπ θνηλσληθνύ κέιινληνο ησλ καζεηώλ) http://2dim-kalam.thess.sch.gr/arthra/arthr4.htm 

[6/7/09].  
19

Aufderheide, P. 1993. Media Literacy: A report of the national leadership conference on media literacy. 

Aspen, CO.: Aspen institute. 
20

Hobbs, R., and Frost, R. 2003. Measuring the acquisition of media-literacy skills. Reading Research 

Quarterly, 38(3), 330-355.  

http://www.netschoolbook.gr/
http://2dim-kalam.thess.sch.gr/arthra/arthr4.htm
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Η ζηαηηθή εηθόλα είλαη έλα πνιύηηκν δηδαθηηθό κέζν, γηαηί έρεη ηελ ηθαλόηεηα 

λα πξνζειθύεη ηελ πξνζνρή, λα δηεγείξεη ηε ζπγθίλεζε θαη λα δηαηεξεί ακείσην ην 

ελδηαθέξνλ. Γηαζέηεη κηα αμία επηθνηλσλίαο αλώηεξε από εθείλε ησλ θηλνύκελσλ 

εηθόλσλ θαη παξνπζηάδεη κεγάια πιενλεθηήκαηα ηδηαίηεξα γηα ηα παηδηά: είλαη ζηαζεξή, 

έρεη δηάξθεηα θαη ην παηδί κπνξεί λα εξκελεύζεη πην εύθνια θαη ρσξίο λα βηάδεηαη, ζε 

αληίζεζε κε ηελ θηλνύκελε εηθόλα, όπνπ ην λόεκα δελ εμαξηάηαη από κηα απνκνλσκέλε 

εηθόλα, αιιά από ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο θηλνύκελεο εηθόλεο.  

Τα παηδηά γνεηεύνληαη από ηελ εηθόλα, γηαηί ηνπο παξνπζηάδεη έλαλ άγλσζην 

θόζκν ή έλαλ θόζκν πνπ δηαθέξεη απ’ ην δηθό ηνπο θαη ζηνλ νπνίν κπνξνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ άκεζα
21

. Γηα ην ιόγν απηό ε θσηνγξαθία ζεσξείηαη σο κέζν εμαηξεηηθά 

ρξήζηκν ζην ρώξν ηνπ λεπηαγσγείνπ. Ωζηόζν, ε θαηάιιειε αμηνπνίεζή ηεο εμαξηάηαη 

θπξίσο από ηε/ηνλ λεπηαγσγό.  

Η αλάγλσζε ηεο εηθόλαο δελ είλαη κηα απιή δηαδηθαζία, γη’ απηό νθείιεη λα γίλεη 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο. Τα παηδηά πξέπεη λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ ηηο εηθόλεο, όπσο 

δηαβάδνπλ έλα βηβιίν. Η αλάγλσζε κηαο εηθόλαο δελ ζεκαίλεη κόλν λα κάζεηο λα 

απνθξππηνγξαθείο όιεο ηηο νπηηθέο ιεπηνκέξεηεο, αιιά θαη λα αλαθαιύπηεηο ζ’ έλα 

δεύηεξν βαζκό ηηο πνιιαπιέο ζεκαζίεο. Τα παηδηά ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ όηη κηα εηθόλα 

είλαη πνιπζεκηθή θαη ε  ζεκαζία ηεο εμαξηάηαη από παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ηόζν 

ζηελ ίδηα ηελ εηθόλα όζν θαη ζηνλ αλαγλώζηε.  

Τν ζρνιείν κπνξεί λα πξνεηνηκάζεη ην παηδί γηα ηνλ πνιηηηζκό ηεο εηθόλαο: 

θαζεκεξηλά ην παηδί «βνκβαξδίδεηαη» από έλα ηεξάζηην αξηζκό εηθόλσλ θαη είλαη 

αλαγθαίν λα γίλεη ηθαλό λα πξνζιακβάλεη, λα απνθσδηθνπνηεί θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

εηθόλα δεκηνπξγηθά θαη όρη ζαλ απιόο θαηαλαισηήο. Ωζηόζν είλαη απαξαίηεην λα 

δνζεί βαξύηεηα ζηε γιώζζα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εηθόλα, γηαηί ε γιώζζα είλαη έλαο 

ζεκειηώδεο θνξέαο ηεο θνπιηνύξαο. Η γιώζζα εμαθνινπζεί λα παίδεη θεληξηθό ξόιν 

αθόκε θαη ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο ηεο εηθόλαο
22

. 

Σην πεδίν απηό πξνζεγγίδνπκε ην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ 

ησλ λεπίσλ κέζα από ηελ αλάιπζε/αλάγλσζε θσηνγξαθηώλ.  

Τν αλαιπηηθό πξόγξακκα γηα ην λεπηαγσγείν αλαθέξεη κεηαμύ ησλ ηθαλνηήησλ 

πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο πνπ επηδηώθεηαη λα αλαπηπρζνύλ ζηα παηδηά ηελ ηθαλόηεηα λα 

δηεγνύληαη θαη λα αθεγνύληαη, λα πεξηγξάθνπλ, λα εμεγνύλ θαη λα εξκελεύνπλ, λα 

                                                 
21

Βξύδαο, Κ. 1997. Μέζα Επηθνηλσλίαο θαη Παηδηθή Ηιηθία. Θεζζαινλίθε: Βάληαο, 51. 
22

 Βξύδαο, Κ. 1997. Ό.π., 53. 
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ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ζηνηρεηώδε επηρεηξεκαηνινγία, 

θαζώο θαη λα βειηηώλνπλ θαη λα εκπινπηίδνπλ ηνλ πξνθνξηθό ηνπο ιόγν
23

. Όζνλ αθνξά 

ζηελ αλάγλσζε πξνηείλεηαη ηα παηδηά λα παίξλνπλ πιεξνθνξίεο από δηάθνξεο πεγέο, 

όπσο αθίζεο, ηαηλίεο, ζήκαηα, έξγα ηέρλεο, ζηηο νπνίεο ζπλππάξρνπλ ιόγνο θαη 

εηθόλα
24

.  

Δπηπιένλ, εξεπλεηέο αλαθέξνπλ όηη ε ελαζρόιεζε ησλ παηδηώλ κε ηελ εηθαζηηθή 

δεκηνπξγία απνηειεί κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

θαηάθηεζε ιεμηινγίνπ θαη γισζζηθώλ δνκώλ, αλ θπζηθά έρεη γισζζηθό 

πξνζαλαηνιηζκό
25

. Δπίζεο ζηα εηθαζηηθά κέζσ ηεο γιώζζαο ν/ε εθπαηδεπηηθόο 

ελζαξξύλεη ηηο δηεξεπλήζεηο ησλ παηδηώλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ, 

πνπ ηνπο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαθέξνληαη ζε παξνκνηώζεηο, κεηαθνξέο θαη 

αλαινγίεο
26

. 

 

5. Οι θωηογραθίες ως κείμενα για ανάγνωζη  

Βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα λα κάζνπλ ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ λα δηαβάδνπλ θαη λα 

από-θσδηθνπνηνύλ ηηο θσηνγξαθηθέο εηθόλεο είλαη έλα πιαίζην εξγαζίαο πνπ επλνεί ηελ 

παξαηήξεζε θαη ην δηάινγν. Με θαηάιιειεο εξσηήζεηο ε/ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα 

θαηεπζύλεη ηελ παξαηήξεζε θαη ηε ζθέςε ησλ παηδηώλ, ζρεηηθά κε ηα επηκέξνπο 

ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην νπηηθό κήλπκα.  

Η δηδαθηηθή πξόηαζε πνπ εηζεγνύκαζηε ζηεξίδεηαη ζε έλα κνληέιν εξγαζίαο 

πνπ απνδέρεηαη όηη: 1) ν θσηνγξάθνο/πνκπόο θάλεη επηινγέο ζρεηηθά κε ηε ζύλζεζε, ηηο 

ζρέζεηο δειαδή ησλ νπηηθώλ ζηνηρείσλ, θαζώο θαη ην πεξηερόκελν, ην λόεκα δειαδή 

ηεο θσηνγξαθίαο, 2) όιεο νη ιεπηνκέξεηεο πνπ έρεη επηιέμεη ν θσηνγξάθνο λα 

ζπκπεξηιάβεη ζηελ εηθόλα πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα 

εηθνληδόκελα αληηθείκελα, 3) κέζα από ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο, ηελ αληαιιαγή 

απόςεσλ θαη ηε δηαζηαύξσζε ησλ πεγώλ ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ κπνξνύλ λα 

ζθεθηνύλ θξηηηθά κπξνζηά ζε κηα θσηνγξαθία θαη λα απνθαιύςνπλ ηνλ ηξόπν πνπ νη 

εηθόλεο επηθνηλσλνύλ κε ηδέεο, πιεξνθνξίεο θαη ζελάξηα/ηζηνξίεο, 4) νη εηθόλεο 

επηδέρνληαη πνιιαπιέο εξκελείεο. Τν λόεκα κηαο εηθόλαο θαηαζθεπάδεηαη θάζε θνξά 

                                                 
23

 ΓΔΠΠΣ ό.π., 593. 
24

 ΓΔΠΠΣ ό.π., 595. 
25

 Φαηδεζαββίδεο, Σ. 2002. ό.π., 47. 
26

 Prendice, R., Matthews, J. & Taylor, H. 2003. Creative development: learning and the arts” in J. Riley 

(ed.), Learning in the early years. A guide for teachers of children 3-7, Paul Chapman Publishing.  
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κέζα από ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλαγλώζηε κε ην θείκελν, ώζηε νη ζεκαζίεο πνπ 

πξνθύπηνπλ εμαξηώληαη από ηα ελδηαθέξνληα θάζε παηδηνύ, ηηο γλώζεηο, ηηο εκπεηξίεο 

θαη ηα βηώκαηα ηνπ.  

Η εξκελεία ινηπόλ γίλεηαη αληηιεπηή σο κηα εξεπλεηηθή θαη δεκηνπξγηθή 

δηαδηθαζία πνπ νινθιεξώλεηαη κέζα από ηξία ζηάδηα εξγαζίαο: 1) ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζύλζεζεο- δειαδή ηελ αλαγλώξηζε θαη πεξηγξαθή 

ησλ απεηθνληδόκελσλ ζηνηρείσλ, 2) ηελ απόθξηζε ζηα αηζζεηηθά ζηνηρεία – ηελ 

αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζύλζεζεο, όπσο ρξώκαηα, γσλία ιήςεο, πόδα, 

θσηεηλόηεηα, νπηηθά εθέ  θαη 3) ηελ αλάθιεζε πξνζσπηθώλ απόςεσλ θαη πξόηεξσλ 

γλώζεσλ
27

.  

Έηζη, ε εμάζθεζε ησλ παηδηώλ ζηελ θξηηηθή αλάιπζε-αλάγλσζε εηθόλσλ δελ ζα 

πξέπεη λα ζηνρεύεη ζηελ παξαγσγή κηαο θνηλά απνδεθηήο ζεκαζίαο. Αληίζεηα, κέζα 

από ηελ αλαδήηεζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο εηθόλαο νη κηθξνί αλαγλώζηεο έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα πηνζεηήζνπλ ηξόπνπο θαηαλόεζεο ησλ πνιηηηζκηθώλ αλαθνξώλ, πνπ 

ζπλδειώλνληαη ζε θάζε νπηηθό κήλπκα, λα επηρεηξήζνπλ ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ 

παγθόζκηνπ θαη ηνπηθνύ θαη λα κάζνπλ λα δηαθξίλνπλ ηε δηαθνξά κεηαμύ εηθαζίαο θαη 

γεγνλόηνο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα κέζα ζην θαηάιιειν πιαίζην εξγαζίαο ηα παηδηά κπνξνύλ λα :  

 Δμαζθήζνπλ δεμηόηεηεο παξαηήξεζεο θαη εξκελείαο εηθόλσλ 

 Δμαζθεζνύλ ζηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο νπηηθώλ δεδνκέλσλ ζε αθεγεκαηηθό 

ιόγν 

 Δμαζθήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα θάλνπλ παξαπνκπέο ζε νπηηθά ζηνηρεία 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ κηα άπνςε, γηα παξάδεηγκα καζαίλνπλ λα 

δηαθξίλνπλ κεηαμύ ηεο εηθαζίαο θαη ηνπ γεγνλόηνο θαη όηη θάζε εξκελεπηηθό 

ζρόιην πξέπεη λα εμεγείηαη κε απνδείμεηο 

 Καηαλνήζνπλ όηη θάζε ζρόιην ζπλεηζθέξεη ζην ζύλνιν ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάιπζεο ηεο θσηνγξαθίαο, δειαδή ηελ εμαγσγή πνιιαπιώλ λνεκάησλ θαη 

πεξηερνκέλνπ 

 Φξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κε ζθνπό ηελ θαηαλόεζε ηνπ Άιινπ 

θαη ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηιόηεηαο 

                                                 
27

 Abilock, D. (2008). Visual Information Literacy: Reading a Documentary Photograph, Knowledge 

Quest, 36, 3, 7-13.  
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 Απνθσδηθνπνηήζνπλ νπηηθά ζεκαίλνληα πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ ηε 

δηαζύλδεζε ηνπ ηνπηθνύ κε ην παγθόζκην 

 Αμηνπνηήζνπλ ηα θσηνγξαθηθά δνθίκηα πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ ζρεηηθά 

κε ηηο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ηνπ αλζξώπνπ 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ. 

Η/ν λεπηαγσγόο πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηεί κε θσηνγξαθίεο πξέπεη πξώηα λα έρεη 

εμνηθεησζεί ε ίδηα κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζύλζεζεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

θσηνγξαθηθήο γιώζζαο, ηα βαζηθόηεξα από ηα νπνία είλαη:  

1) ην θάδξν: πεξηέρεη ή απνθιείεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 

ηζηνξία, 2) ε γσλία ιήςεο: αλάινγα κε ηε γσλία, από ςειά από ρακειά, δηαγώληα ή 

κεησπηθά δηαθνξνπνηείηαη ε ζεκαζία γηα ην ίδην ζέκα. Γηα παξάδεηγκα έλα άηνκν πνπ 

θσηνγξαθίδεηαη από ςειά δίλεη ηελ εληύπσζε ελόο ηζρπξνύ αηόκνπ, ελώ ην αληίζεην 

ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο ρακειήο γσλίαο, 3) ν θσηηζκόο: πεξηγξάθεη ηε δηάζεζε 

ηνπ αλαπαξηζηώκελνπ ή ηελ αηκόζθαηξα ηεο ζθελήο. Γηα παξάδεηγκα νη έληνλεο ζθηέο 

θαη ηα πνιύ θσηεηλά ζεκεία δίλνπλ έληαζε θαη δξακαηηθόηεηα ζηε ζθελή. Δπίζεο, ν 

θσηηζκόο πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ώξα ηεο ιήςεο, λύρηα-κέξα ή ην ρώξν, 

εζσηεξηθόο –εμσηεξηθόο, 4) ε θιίκαθα: ε αίζζεζε ηνπ κεγέζνπο είλαη βαζηθό ζηνηρείν 

ζεκαζίαο πνπ βνεζάεη ηνλ αλαγλώζηε λα αληηιεθζεί ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ησλ 

απεηθνληδόκελσλ ζηνηρείσλ. Γηα παξάδεηγκα ε παξνπζία ηεο αλζξώπηλεο θηγνύξαο ζην 

θάδξν αλαδεηθλύεη ην ηεξάζηην ύςνο θάπνηνπ άιινπ ζηνηρείνπ, όπσο έλα δέλδξν ή έλα 

θηίξην, ελώ ε αιινίσζε ηνπ κεγέζνπο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξννπηηθή έρεη ζπλήζσο 

κεηαθνξηθή ιεηηνπξγία, 5) ην θόλην: πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπνζεζία, ην 

θιίκα, ηελ επνρή, ην ηνπίν θ.α. , 6) ε πόδα, νη ρεηξνλνκίεο, ην βιέκκα, νη εθθξάζεηο: 

όηαλ πξόθεηηαη γηα θσηνγξαθίεο όπνπ απεηθνλίδνληαη άλζξσπνη ηα ζηνηρεία απηά 

πξνζθέξνπλ πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, ηελ θνηλσληθή 

ζέζε, ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ απεηθνληδόκελσλ θαη ηελ θνπιηνύξα ηνπο, 7) ν 

ελδπκαηνινγηθόο θώδηθαο: ηα ξνύρα θαη ηα αμεζνπάξ κε ηα νπνία απεηθνλίδνληαη νη 

άλζξσπνη ζηηο θσηνγξαθίεο πιεξνθνξνύλ ηνλ αλαγλώζηε γηα ηνλ ηζηνξηθό ρξόλν, ηελ 

επνρή, ηα έζηκα θαη ηνλ πνιηηηζκό, ηελ θνπιηνύξα, ηελ πεξίζηαζε, ην επάγγεικα –

ηδηόηεηα ηνπ απεηθνληδόκελνπ θαη ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ηνπ ζέζε.  

Δπηπιένλ, ε/ν εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα:  
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 Υπνβνεζήζεη ηε ζπδήηεζε θαη ην δηάινγν πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνύλ ηα 

παηδηά ζηελ αλαθάιπςε ηεο ηζηνξίαο/ζελάξην, πνπ θξύβεηαη πίζσ από ηηο 

ιεπηνκέξεηεο 

 Θέζεη εξσηήζεηο πνπ δεηνύλ από ηα παηδηά λα εμεξεπλήζνπλ ηελ αθήγεζε ηεο 

εηθόλαο 

 Αμηνινγήζεη θαη λα αλαθαιύςεη ην λόεκα ησλ εξκελεπηηθώλ παξαηεξήζεσλ 

ησλ παηδηώλ 

 Γηαηππώζεη εξσηήζεηο πνπ θαζνδεγνύλ ηα παηδηά ζηελ αλαθάιπςε, ηελ έξεπλα 

θαη ηελ εξκελεία ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη νη νπνίεο επεθηείλνληαη δηαζεκαηηθά.  

 

6. Διδακηική πρόηαζη  

Η επηινγή ησλ θσηνγξαθηώλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηεο 

εξγαζίαο κε εηθόλεο. Ο ξεαιηζκόο ηνπ θσηνγξαθηθνύ κέζνπ ππνβνεζά ηα παηδηά λα 

εμνηθεησζνύλ θαιύηεξα κε ηελ αλάγλσζε ησλ εηθόλσλ από ό, ηη ηα ζρέδηα, ελώ νη 

έγρξσκεο εηθόλεο γίλνληαη πεξηζζόηεξν εύιεπηεο από ηνπο κηθξνύο αλαγλώζηεο από ό, 

ηη νη αζπξόκαπξεο.  

Οη θσηνγξαθίεο πνπ ζα επηιέμεη ε λεπηαγσγόο είλαη ζεκαληηθό λα ζπλδένληαη 

κε ζέκαηα πνπ επεμεξγάδεηαη ε νκάδα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζε θάπνηνλ ηνκέα. 

Δθόζνλ εμνηθεησζνύλ ηα παηδηά κε ηε κέζνδν εξγαζίαο κπνξνύλ ηα ίδηα λα θέξλνπλ 

θσηνγξαθίεο ζην ζρνιείν. Δπίζεο, ηνλ πξώην θαηξό είλαη πξνηηκόηεξν νη θσηνγξαθίεο 

πνπ επηιέγνληαη λα πεξηέρνπλ ζηνηρεία δξάζεο θαη λα απεηθνλίδνληαη άλζξσπνη. 

Καηάιιειεο γηα απηό ην ζθνπό είλαη νη δηαθεκηζηηθέο εηθόλεο, νη θσηνγξαθίεο 

ληνθνπκέληνπ θαη νη δεκνζηνγξαθηθέο εηθόλεο.  

Η νξγάλσζε ηνπ πιηθνύ κπνξεί λα αθνινπζεί έλαλ από ηνπο εμήο ηξόπνπο: 1) 

κηα θσηνγξαθία, ζπλήζσο έλα ηνπίν, έλα πνξηξέην, κηα ζθελή, 2) θσηνγξαθίεο ζε 

αληηζεηηθά δεύγε, γηα παξάδεηγκα πόιε-ρσξηό, νηθνγέλεηα-θίινη, παηρλίδη-εξγαζία, 

αιιά θαη θσηνγξαθίεο από ην παξειζόλ ηηο νπνίεο αληηπαξαβάιινπκε κε ζύγρξνλεο, 

θαη 3) κηα ζεηξά θσηνγξαθηώλ, πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζηάδηα θάπνηαο εξγαζίαο, ζηηγκέο 

ελόο δξώκελνπ ή απνζπάζκαηα κηαο ζθελήο.  

Σηόρνο ηεο λεπηαγσγνύ είλαη αθελόο λα κάζνπλ ηα παηδηά λα κεηαζρεκαηίδνπλ 

ηηο νπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε πεξηγξαθηθό ιόγν, αθεηέξνπ λα εμαζθεζνύλ ζηελ απν-

θσδηθνπνίεζε ησλ νπηηθώλ κελπκάησλ κε εξγαιείν ηε γιώζζα θαη λα αλαπηύμνπλ 
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ηθαλόηεηεο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο, δειαδή λα πεξηγξάθνπλ, λα εμεγνύλ θαη λα 

εξκελεύνπλ, λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ζηνηρεηώδε 

επηρεηξεκαηνινγία, λα βειηηώλνπλ θαη λα εκπινπηίδνπλ ηνλ πξνθνξηθό ηνπο ιόγν θαη 

λα δηεγνύληαη θαη λα αθεγνύληαη. 

 

6.1 Εηζαγσγή ζηε δξαζηεξηόηεηα θαη θαηαλόεζε ησλ ζηόρσλ εξγαζίαο από ηα 

παηδηά 

Η πξώηε απόθξηζε ζηε θσηνγξαθία είλαη ην βιέκκα. Η λεπηαγσγόο κπνξεί λα 

παξνπζηάζεη ηηο εηθόλεο ζηα παηδηά, δίρσο λα θάλεη θάπνην ζρόιην ζρεηηθά κε ην 

πεξηερόκελν. Θα πξέπεη λα ηνπο δώζεη ιίγν ρξόλν, 2-3 ιεπηά, γηα λα ζπιινγηζηνύλ 

απξόζθνπηα θαη λα βηώζνπλ ειεπζέξα ην απεηθνληδόκελν ζέκα.  

Πξνθεηκέλνπ λα δώζεη κηα παηγληώδε δηάζηαζε ζηε δηαδηθαζία πξνηείλεη ζηα 

παηδηά λα πάξνπλ ην ξόιν ηνπ θσην-ληεληέθηηβ. Με ηνλ ηξόπν απηό ηα παηδηά 

εηζάγνληαη ζε έλα πιαίζην εξγαζίαο πνπ επηδεηά από απηά λα ιεηηνπξγήζνπλ 

εξεπλεηηθά θαη κεζνδηθά. Η λεπηαγσγόο εμεγεί ζηα παηδηά όηη νη εηθόλεο θξύβνπλ 

κπζηηθά ηα νπνία κε ηελ πξώηε καηηά δελ θαίλνληαη. Αληίζεηα, ζπιιέγνληαο κε 

επηκέιεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο, λα 

ζέζνπλ εξσηήκαηα θαη λα αληαιιάμνπλ γλώκεο πξνθεηκέλνπ λα ιύζνπλ έλα κπζηήξην: 

ηελ ηζηνξία πνπ αθεγείηαη ε εηθόλα.  

 

6.2 Απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζύλζεζεο –αλαγλώξηζε θαη πεξηγξαθή 

ησλ απεηθνληδόκελσλ  

Αξρηθά, ηα παηδηά θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζην εξώηεκα: Τη βιέπσ;. Η λεπηαγσγόο 

δελ παξεκβαίλεη θαη δελ θαζνδεγεί ηελ αληίιεςε ησλ παηδηώλ. Δπηηξέπεη ζε θάζε παηδί 

λα επηζεκάλεη ηα ζεκεία ηεο εηθόλαο πνπ ηνπ θάλνπλ πεξηζζόηεξε εληύπσζε θαη λα ηα 

πεξηγξάςεη ζην βαζκό πνπ ην θάζε παηδί είλαη ηθαλό λα ην θάλεη. Οη απαληήζεηο ησλ 

παηδηώλ δελ πξέπεη λα εκβαζύλνπλ ζην πεξηερόκελν ή ζηελ ηζηνξία ηεο εηθόλαο, αιιά 

λα παξακέλνπλ ζην πξώην επίπεδν ηεο θαηαδήισζεο, δειαδή ζε απηό πνπ θαίλεηαη θαη 

όρη ζε εθείλν πνπ κπνξεί ε εηθόλα ζεκαίλεη.  

Με ηε βνήζεηα απηήο ηεο απιήο εξώηεζεο ε νκάδα αξρίδεη λα ζπιιέγεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία πεξηγξάθνληαο ηα αλαπαξηζηώκελα πξόζσπα, ην 

πεξηβάιινλ θαη ηε ζθελή.  
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Σην ζηάδην απηό ηα παηδηά αλαθέξνληαη ζηνπο απεηθνληδόκελνπο πεξηγξάθνληαο 

ην θύιν, ηελ ειηθία, ηελ εζληθόηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Πεξηγξάθνπλ ηηο ρεηξνλνκίεο, ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ, ηε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο, 

ηελ πόδα, ηελ θαηεύζπλζε ηνπ βιέκκαηνο θαη ηε ζέζε ησλ απεηθνληδόκελσλ ζην ρώξν. 

Πεξηγξάθνπλ ην ξνπρηζκό ησλ απεηθνληδόκελσλ θαη ηα αληηθείκελα πνπ εκθαλίδνληαη. 

Πεξηγξάθνπλ ην θόλην, ηα ζηνηρεία πνπ ην απαξηίδνπλ θαη ην δηαθξίλνπλ από ηελ 

θεληξηθή ζθελή. Πεξηγξάθνπλ ην ηνπίν, ηα ρξώκαηα, ην θώο, ην πεξηβάιινλ ηεο 

ζθελήο θαη ηε δξάζε ησλ απεηθνληδόκελσλ.  

 

6.3 Αλάιπζε ηεο ζύλζεζεο θαη εμαγσγή αξρηθώλ ζπκπεξαζκάησλ κε βάζε ηα 

νπηηθά ζηνηρεία  

Δθόζνλ ε νκάδα έρεη νλνκαηίζεη θαη αλαγλσξίζεη ηα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία ηεο εηθόλαο, 

ε λεπηαγσγόο κπνξεί λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα πξνρσξήζνπλ έλα βήκα πην πέξα. Σην 

ζηάδην απηό νη ληεληέθηηβ θαινύληαη λα αλαθαιέζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ 

ζπγθέληξσζαλ θαη λα ηηο αμηνπνηήζνπλ γηα λα θάλνπλ θάπνηεο πξώηεο ππνζέζεηο 

ζρεηηθά κε ηα κπζηηθά πνπ θξύβνληαη ζηελ εηθόλα. Η λεπηαγσγόο θαηεπζύλεη θαη 

ππνβνεζά ηελ αληίιεςε ησλ παηδηώλ κε εξσηήζεηο πνπ επηκεξίδνπλ ηα ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηεο εηθόλαο θαη ζηνρεύνπλ ζηνλ εληνπηζκό ησλ κεηαμύ ηνπο ζρέζεσλ θαη ησλ 

αληηζέζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ κέζα από νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο.  

 Σην ζεκείν απηό ηα παηδηά θαινύληαη λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο από ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο θσηνγξαθηθήο γιώζζαο πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπλ ζηηο εμήο εξσηήζεηο: 

Τη ζθέθηνκαη όηαλ θνηηάδσ ηελ εηθόλα; Πνηα πξάγκαηα κε θάλνπλ λα ην ζθεθηώ;.  

Ο ξόινο ηεο λεπηαγσγνύ είλαη θαζνξηζηηθόο. Παξαηεξώληαο ηελ εηθόλα καδί κε 

ηα παηδηά, αθνύγνληαο πξνζεθηηθά θαη παξαθξάδνληαο ηηο απαληήζεηο, δείρλνληαο 

ζεκεία ηεο εηθόλαο πνπ ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο, ζέηεη  εξσηήζεηο 

πνπ θαζνδεγνύλ ηνπο ληεληέθηηβ λα αλαινγηζηνύλ θαη λα δηεξεπλήζνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη κέζα από ηηο ρεηξνλνκίεο, ηηο εθθξάζεηο, ηνλ 

ελδπκαηνινγηθό θώδηθα, ην θόλην ηεο εηθόλαο θαη ηνλ αλαπαξηζηώκελν ρώξν, ηα 

αληηθείκελα θαη ην δίθηπν βιεκκάησλ ησλ εηθνληδόκελσλ, ηε γσλία ιήςεο, ηελ 

πιαηζίσζε- θάδξν θαη ηε ιεδάληα, ηα επεμεγεκαηηθά ζρόιηα ή άιια ζπλνδεπηηθά 

θείκελα.  
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6.4 Απνηειέζκαηα- Αλάθιεζε πξνζσπηθώλ απόςεσλ θαη πξόηεξσλ γλώζεσλ 

Από ηε ζηηγκή πνπ ε νκάδα έρεη εμάγεη θάπνηα πξώηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην 

πεξηερόκελν θαη ηελ ηζηνξία ηεο εηθόλαο ε λεπηαγσγόο παξνηξύλεη ηα παηδηά λα 

ζπκεζνύλ θαη λα δηεγεζνύλ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη γεγνλόηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ζέκα ηεο θσηνγξαθίαο. Τα παηδηά κηινύλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο 

εληππώζεηο ηνπο κε ζθνπό λα δηεηζδύζνπλ πεξηζζόηεξν ζην λόεκα ηεο ηζηνξίαο πνπ 

αθεγείηαη ε θσηνγξαθία.  

Με βάζε ηηο πξόηεξεο γλώζεηο αληινύλ ζηνηρεία από ηηο πξνζσπηθέο ηζηνξίεο 

θαη ηηο ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα εμεγήζνπλ ηα θαηλόκελα ηεο εηθόλαο. Αληαιιάζζνπλ 

ζρόιηα θαη κνηξάδνληαη ηηο γλώζεηο ηνπο γύξσ από ην ζέκα κε ζθνπό λα πξνζθέξνπλ 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ κελύκαηνο ηεο εηθόλαο. Μέζα από ηελ 

αθήγεζε πξνζσπηθώλ ηζηνξηώλ ε νκάδα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αληηιεθζεί ηελ πνηθηιία 

ησλ απνθξίζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ έλα γεγνλόο ή έλα ηνπίν κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη θαη όηη ε ζεκαζία ηνπ είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε άλζξσπν.  

Έηζη, κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε ηα παηδηά θζάλνπλ ζην θξίζηκν ζεκείν λα 

ζθεθηνύλ ην ξόιν ηνπ θσηνγξάθνπ θαη λα ζπδεηήζνπλ γηα ηηο επηινγέο πνπ έθαλε όηαλ 

ηξαβνύζε ηε θσηνγξαθία. Γηαηί ν θσηνγξάθνο ηξάβεμε απηή ηε θσηνγξαθία; Τη ζέιεη λα 

καο πεη ν θσηνγξάθνο κε απηή ηελ εηθόλα; Τη είλαη απηό πνπ έθαλε κεγαιύηεξε εληύπσζε 

ζηνλ θσηνγξάθν; Εάλ θσηνγξάθηδα εγώ απηή ηελ ηζηνξία ηη ζα άιιαδα ζε απηή ηελ 

εηθόλα; Τη ηίηιν ζα έδηλα ζηελ ηζηνξία ηεο δηθήο κνπ θσηνγξαθίαο;  

Γεληθά, κέζα από απηόλ ηνλ ηξόπν εξγαζίαο ε ελαζρόιεζε ησλ καζεηώλ κε ηε 

θσηνγξαθία κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ηεο νπηηθήο κλήκεο θαη αληίιεςεο, 

βαζηθή επηδίσμε ησλ πξνγξακκάησλ ηέρλεο. Ωο νπηηθή κλήκε νξίδεηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ 

παξαηεξεηή λα απνθσδηθνπνηεί ηα ζηνηρεία ηνπ νπηηθνύ πεξηβάιινληνο, δειαδή λα 

ζπγθεληξώλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο όςεηο ηνπ θαη λα κπνξεί λα θαηαγξάθεη ιεπηνκεξώο 

ηελ εκθάληζε θαη παξνπζία ησλ αληηθεηκέλσλ (Milbrath, 1998) 
28

.  

Έηζη, ηα παηδηά κέζσ ηεο θσηνγξαθίαο καζαίλνπλ α) ην πώο λα απμήζνπλ 

εκπξόζεηα ηελ πξνζνρή ηνπο ζην αηζζεηηθό πεξηβάιινλ θαη β) ην πώο δηακνξθώλεηαη 

θαη κεηαβηβάδεηαη ην κήλπκα κηαο θσηνγξαθηθήο εηθόλαο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

επηινγώλ.  

                                                 
28

 Σην Cannon, A. (2005). Children’s Aesthetic Understanding:Developing Interpretations of 

Photography, [ www doc] . http://beryl.educ.psu.edu/pds_download/2005InquiryProjects/cannon 

A2005.pdf, ζει. 5.  

http://beryl.educ.psu.edu/pds_download/2005InquiryProjects/cannon%20A2005.pdf
http://beryl.educ.psu.edu/pds_download/2005InquiryProjects/cannon%20A2005.pdf
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Δπηπιένλ, ε ρξήζε ησλ θσηνγξαθηθώλ εηθόλσλ ζε δηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κε έλα δπλακηθό ηξόπν ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ 

πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο. Σηελ πεξίπησζε ηεο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο κηαο 

θσηνγξαθίαο ηα παηδηά εμνηθεηώλνληαη κε ιεμηιόγην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αηζζεηηθή 

ηεο θσηνγξαθίαο (θσο, ζθηά, ρξώκα, ζύλζεζε, θόλην, πξώην πιάλν, νπηηθή γσλία, 

θάδξν, πνξηξαίην, ηνπίν, θ.ιπ.), γλσξίδνπλ λέα είδε ιόγνπ, εμαζθνύλ ηελ ηθαλόηεηα 

ηνπο λα επηρεηξεκαηνινγνύλ γηα ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπο, καζαίλνπλ λα 

αηηηνινγνύλ θαη λα εμεγνύλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο θαη θπξίσο απνθηνύλ ηε 

δπλαηόηεηα λα ελζσκαησζνύλ γισζζηθά ζε λένπο ηνκείο θνηλσληθήο δξάζεο θαη 

δύλακεο.  

Η θαζνδεγνύκελε αλάιπζε-αλάγλσζε ησλ θσηνγξαθηώλ
29

: 

 Γηδάζθεη ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηνλ νπηηθό γξακκαηηζκό 

 Δλζαξξύλεη ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία δηαπνιηηηζκηθώλ πεξηερνκέλσλ ηνπ 

θόζκνπ ησλ εηθόλσλ 

 Απμάλεη ηελ ηθαλόηεηα παξαγσγήο λνήκαηνο  

 Δληείλεη ηελ παξαηεξεηηθόηεηα θαη ηελ ηθαλόηεηα εληνπηζκνύ πιεξνθνξηώλ 

 Γηδάζθεη ηελ αηηηνιόγεζε θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κε βάζε ζηνηρεία 

θαη ιεπηνκέξεηεο  

 Γηδάζθεη ηε δηαθνξά κεηαμύ εηθαζίαο θαη γεγνλόηνο  

 Γηδάζθεη ηε ζύγθξηζε θαη ηελ αληίζεζε  

 Δλζαξξύλεη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη θαληαζία  

 Απμάλεη ηελ ηθαλόηεηα πξνβιέςεσλ  

 Παξαθηλεί ηελ πεξηγξαθή ζθεληθώλ, ηνπίσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη ραξαθηήξσλ.  

Τν δεηνύκελν αθνξά ζηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο λέεο ζεκεησηηθέο 

αλαγλώζεηο θαη ζπλαξηήζεηο ηεο εηθόλαο κε ην πξνθνξηθό ιόγν, θαζώο ήδε πηινηηθά 

εθαξκόδνληαη παξόκνηεο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο.   

                                                 
29

 Βι.Stokes, S. 2002. Visual Literacy in Teaching and Learning: A literature Perspective. Electronic 

Journal for the Integration of Technology in Education, 1,1. http://ejite.isu.edu/Volume1No1/pdfs/ 

stokes.pdf [ 12/7/09].  

http://ejite.isu.edu/Volume1No1/pdfs/
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